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هوا سرد بود، نم نم بارون شدید نبود ولی برای منی که ساعتها بود بی هدف تو خیابون راه می 

رفتم و تمام لباسهای تنم خیس بود، هر دونه بارونی که به صورتم می خورد حکم یه ضربه 

عابرها با ترس از کنارم رد می شدند و گاهی سر برمی گردوندند، شاید به  چکش رو داشت.

گمونشون یه معتاد خمار بودم یا یه مست پاتیل. من، اما هم مست بودم و هم خمار از آنچه که 

 شنیدنش تنم رو لرزونده بود و مغزم رو در آستانه انفجار گذاشته بود.

به یه مقصد رسوند، روبروی آپارتمانش. زیر تاقی یه  بدون فکر راه رفتن تو خیابون نهایتا منو

کنه، حتما تب خونه ایستادم و تکیه ام رو دادم به دیوار سرد. حس کردم پیشونیم داره بخار می

دارم. سرم رو گرفتم باال و تو فکرم اسمشو صدا زدم، صدا نزدم، هوار زدم. بی صدا اسمش رو 

بعدازظهر اشکهام امونم رو برید. توی مسیر نگاهم که  فریاد کردم و برای چندمین بار توی اون

از خیسی اشک فقط یه تصویر لرزون بود سایه اش رو دیدم که اومد پشت پنجره، پنجره رو باز 

 کرد و دنبال چیزی بیرون از خونه می گشت. آرزو کردم که ایکاش صدام رو می شنید!

که یه خواهر کوچکتر از خودم داشتم.  من امیر مشکات پسر ارشد خانواده چهارنفره مون بودم

زندگی همیشه ساده و آروم نمی گذشت! پانزده سالم بود که پدرم سکته کرد و از بین ما رفت، 

خدابیامرز یه مغازه کوچیک خرازی داشت که نون بخور و نمی ری ازش در می اومد، عزیز 

وم که باهاش کار کنه و )مادرم( بعد از فوت بابا مغازه رو فروخت و پولش رو داد دست عم

ماهیانه به ما پولی بده برای گذران زندگیمون .عموم هم ادم درستی بود، فقط مشکل این بود 

که با اون پول ماهیانه چیز زیادی دست ما رو نمی گرفت. بازهم جای شکرش باقی بود که یه 

ز فوت بابا کار خونه نقلی داشتیم وگرنه معلوم نبود چه بالیی سر ما می اومد. عزیز قبل ا

کرد فقط هر از گاهی نزدیک شب عید لباس می دوخت برای همسایه ها. بعدا که دید نمی

درآمدمون از فروش مغازه کفاف زندگی رو نمیده، چرخ خیاطیش رو دوباره راه انداخت و در 

مقابل اصرار من که می خواستم مدرسه رو ول کنم و برم دنبال کار ایستاد. به تنهایی بار 

ندگی رو بدوش کشید و برای من و الناز هم پدر بود و هم مادر. همیشه بهش افتخار می کنم! ز

 یه زن مصمم و با اراده.

وقتی بابا رفت، خواهرم الناز نه سالش بود. چشمهای عسلی الناز شبیه بابا بود و چشمهای هفت 

 بودم بلند بون نرده عین همنک. خدابیامرزمون بابای به بلندمون قد و بود رفته عزیز به  رنگ من
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کرد. مین نگاه من به کسی بود خوشگل و شیطون که اینقدر. بود برو دل تو اول از الناز. الغر و

من هم کال سر بزیر و تو دار بودم. الناز کلی خاطرخواه داشت، همه عاشق چشمهای عسلی، 

 ،خیلی چیزها عوض شده!صورت مهتابی و موهای خرماییش بودن. سالها از رفتن بابا می گذره 

 پانزده سال قبل

گشتم تا برگه های انتخاب رشته رو دنبال اتاق مسئول امور دانشجویی میدر دربهتو راهروها  

برام امضا کنه که یه پسرخیلی خوشتیپی با عجله از بغلم رد شد و تنه اش محکم بهم خورد. 

ش زمین شد. چند تا دختر از چون غافلگیر شده بودم سکندری خوردم و تمام برگه هام پخ

. خندیدن هرهر به کردن شروع هستن همکالسیمون فهمیدم بعدا که ورودی های جدید هم 

بودم از   شیدهکنه و هم خجالت کنمی نگاه جلوشو که اُزگَل این دست از بودم عصبانی هم

 مربوطه با شرمندگی برگشت و گفت: شخصهرهر مسخره اون دخترا که دیدم 

 آخ آخ ببخشید،  -

 کرد چشمهاش رو چپ کنه گفت:بعد هم در حالیکه سعی می

 ببین من یه کم کورم!  -

 رومو برگردوندم و گفتم: 

 اشکالی نداره. -

 قدر در عین خوشتیپی دلقک و با نمکه!با خودم فکر کردم این بشر چه

 م و گفت: کردم که اومد کمکدوال شدم و داشتم برگه ها رو از روی زمین جمع می

 تو هم دنبال امور دانشجویی هستی؟ اتاق این علوی گور به گور؟ -

 خیلی جدی جوابشو دادم:

 آره ، امور دانشجویی، یکی بنام علوی. گور به گوریش رو خبر ندارم! -

 خندید و دستش رو سمتم دراز کرد و گفت: 

 کاوه محسنی سال اول برق.  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 4

 . منم یه لبخندی زدم و باهاش دست دادم

 امیر مشکات ، سال اول برق. ظاهرا هم رشته هستیم. -

یه برقی رو تو نگاهش دیدم و باهم راه افتادیم دنبال علوی گور به گور به قول کاوه. سر و وضع 

ظاهری ما کوچکترین شباهتی به هم نداشت، کاوه خیلی خوشتیپ بود و ظاهر من خیلی ساده 

هم کاوه. من یه نصفه روز مرخصی گرفته بودم تا برم و معمولی! اون روز هم من عجله داشتم و 

دنبال کارهای دانشگاه و ثبت نامم .من تو یه اژانس مشاور امالک کار گرفته بودم بلکه بتونم 

کمک خرج باشم برای خانواده ام .تا وقتی دیپلم رو بگیرم که عزیز نمی گذاشت کار کنم، می 

ر سر هم من نفهمیدم بین درس خوندن و گفت تو باید درست رو بخونی و کسی بشی. آخ

کردم که خودم رو مشغول کسی شدن چه رابطه ای برقراره، خالصه من فقط تابستونا سعی می

گشتم که با وساطت دایی کنم و یه پول توجیبی در بیارم. دیپلم رو که گرفتم دنبال کار می

وتریشون رو انجام می مصطفی تو یه بنگاه امالک مشغول شدم. براشون فقط کارهای کامپی

دادم، اینقدر ساده و رک بودم که به قول صاحب بنگاه اگه به کسی خونه نشون می دادم ، 

همون اول کار بد و خوبش رو می ذاشتم کف دست مشتری و بنگاه سر سال ورشکست می 

شد. البته تو انجام کارهای کامپیوتری و تبلیغاتشون از کارم راضی بودند و من هم خوشحال 

ام که آرم .دانشگاه قبول شدنم هم داستانی بود! رتبهبودم که دارم حداقل خرج خودمو در می

ام شده بود اومد همه شروع کردن تو سرم زدن که ای خرخون! چه کار کردی تو؟ خالصه رتبه

خوند. باهم فرمها رو پر کردیم. می حسابداری دانشگاه که داشتم( حامد) عمو پسر یه  !50

 یادمه ازم پرسید که:

 امیر چه رشته ای دوست داری؟  -

 گفتم: 

 هرچی بابا! فقط دانشگاه تهران باشه. -

 حامد جواب داد:

 چرا تهران؟ -

 شه .اخه نزدیکه به خونه است، وقتم تلف نمی -
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 خیلی خری به خدا, تو با این رتبه هرجا بخوای قبولی! -

 تهران خوبه. -

 باشه، چه رشته ای مد نظرته؟ -

 دونم! مهندسی فکر کنم خوب باشه. یه چیزی که راحت برم باهاش سر کار.نمی -

 تعطیلی پسر؟مهندسی هزارتا رشته داره! کدومش؟ -

 کرد.گفتم:یه ذره کله ام رو خاروندم. المپ باالی سرمون داشت ویز ویز می

 برق! -

زد پس کله من تو برگه کد برق رو رق از کجا اومده در حاِلی که میحامد که متوجه شده بود ب

کرد. جفتمون می خندیدیم و یکماه بعد من داشتم دررشته مهندسی برق دانشگاه تهران پر می

  کردم. ثبت نام می

گشتم که آخرسر، سر از یه سالن روز اول دانشگاه، طبق برنامه کالسها دنبال کالس ریاضی می

ردم که نه سرش معلوم بود و نه تهش. فکر کنم حداقل هفتاد نفر تو کالس بودن! بزرگ درآو

 یه  بعدی ردیف و  کالس مثل سالن سینما نیم دایره بود، یه ردیف از صندلیها چیده شده بود

دیدنش. من درست پنج  می راحت همه و بود کالس دایره مرکز تو استاد. بود تر پایین پله

 گشتم که یکی صدام کرد:دقیقه به شروع کالس رسیده بودم و دنبال یه جای خِالی می

 امیر!  -

برگشتم سمت صدا، کاوه بود، چند تا ردیف پایینتر نشسته بود، وسایلش رو از میز کناریش 

 برداشت و اشاره کرد که بیا بشین! رفتم به سمت کاوه و گفتم:

 اِلی پیدا می شه اینجا! خ جای مگه مرسی،  -

 کاوه گفت:

 آره، خیلی شلوغه این کالس. شنیدم استادش خیلی خفنه! فقط نیفتیم این درسو! -

 من یه ابرومو دادم باال و گفتم:
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 اول کاری از افتادن نگو پسر ،ریاضیه دیگه بابا ، حله! -

هم مرتب داشت وول می  سر کالس من کل حواسم به استاد بود، بیخود نمی گفتن خفنه! کاوه

 خورد. چند بار بهش چشم غره رفتم ولی آروم نمیگرفت. 

 آخر کالس یه نفس راحتی کشید و گفت:

 زد این استاد! قدر زر میخدا رو شکر تموم شد. چه -

 با تعجب پرسیدم:

 تو چرا اینقدر وول می زنی سر کالس؟ لگنت مشکل داره؟ -

 غش غش خندید و گفت:

 تم شماره می دادم!نه بابا، داش -

 یه ابروم رفت باال و گفتم:

 کی؟ به  -

 کاوه چشمهاش رو ریز کرد و گفت:

 بینی اونور؟ اسمش هلیاست ، هلیا متقی ، همون چشم سبزه!  می رو دختره اون - 

برگشتم یه نظر دختره رو رصد کردم که خب به چشم خواهری زیبا بود. برگشتم سمت کاوه، 

کردم، قدش بلند بود، خیلی هم توپر بود و به ظاهرش با دقت نگاه می برای اولین بار داشتم

 زد، موهاش مجعد مشکی بود با دوتا چشم قهوه ای. سوژه ای بود در نوع خودش! ورزشکار می

 پرسیدم:

 حاال موفق شدی به سالمتی؟  -

 کاوه هم پیروزمندانه گفت:

 .ایم اینکاره ما! بابا اره  -
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کردم و پیش خودم فکر کردم، اینم آخه آدمه من اول کاری پیداش کردم! ولی بنظر واقعا اخمی

پسر بدی نمیومد، یه مقدار زیادی شیطون بود. روزها به سرعت می گذشت. ترم اول داشت 

زد تو سر خودش و مثل جوجه اردک تموم می شد. نزدیک امتحانا کاوه عوض شده بود، می

کرد از بس هر پنج دقیقه یه سوال ازم میپرسید. دیگه داشت کالفه ام می چسبیده بود به من!

 آخر سر کالفه شدم و گفتم: 

 کاوه خفه میشی یا نه؟ االن از کتابخونه میندازنمون بیرون! -

 کاوه با التماس گفت:

 به خدا آخریشه امیر، همین یکی رو هم توضیح بده دیگه تموم شد.  -

ه ریاضی رو براش توضیح دادم، بعد از سه دقیقه درست مثل یه سرمو بردم نزدیکش و مسال

 کرد که گفتم:احمق منو نگاه می

 خاک بر سر خنگت کنن، نفهمیدی؟  -

 کاوه کله اش رو خاروند و گفت: 

 ببین تو بد توضیح میدی!  -

 با دستم زدم پس گردنش و گفتم: 

کنی، االن بایدم هیچی جمع میوقتی سر کالس به نصف دخترا داری پیغام میدی و شماره  -

 نفهمی.

 کاوه با التماس گفت: 

 توضیح بده! "خنگ فهم  "امیر، نوکرتم، یه جور -

 با دست زدم روی پیشونیم، این ول کن نبود!

باالخره کاوه هم از پس امتحانا براومد و در کمال تعجب نمره های خوبی هم گرفت. البته نفر 

دیگه منو می شناختن، پسر اخمو، تو دار و درسخون. سال اول که خودم بودم، تمام استادا 

سوم که بودیم به من کالس حل تمرین می دادن برای دانشجوهای سال پایین. کلی معروف 
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بودم، دیگه دخترا هم دنبالم بودن، با اینکه من آدم این کارا نبودم ولی کلی اعتماد به نفسم 

 دخترا چی دیدن که عاشق تو نکبت شدن؟ رفته بود باال. کاوه هم حرص می خورد که این

 کاوه متفکر پرسید: 

 واقعا این دخترا که بهت نخ میدن مشکل بینایی دارن امیر؟ -

 با اخم گفتم: 

اوال که من خیلی هم خوبم ، بعدم اینقدر حسادت نکن، تو که خودت رفیقاتو راه براه عوض  -

 ی، نه وقتشو دارم نه اینکه!کنی. درضمن من اهل این حرفا نیستم، خودت می دونمی

 کاوه جواب داد: 

 دونم تو اهلش نیستی، آخرسرم مامانت باید بره برات زن بگیره.می -

 اشکالش چیه؟ -

 خوایی عاشق بشی؟بابا، نمی -

 خندیدم و گفتم: 

 تو االن هر ماه با یکی دوستی، دنبال عشقی؟ -

 کاوه کله اش رو خاروند و گفت: 

 ولی باالخره یه روزی عاشق میشم، حاال می بینی!  .دنبال تفریحمنه بابا، االن که  -

طوری ما دونم با این اخالق تو چهدونم کاوه، کار تو با مرام من جور نیست. اصال نمیمین  -

 باهم رفیق موندیم؟

 از خُداتم باشه با من رفیق باشی! -

 ,بودم، خونه شون رفته بودمکاوه تنها کسی بود که باهاش راحت ,سر به سر هم می ذاشتیم 

رفیق خوبی بود برام،  .اوضاع زندگی ما رو کم و بیش می دونست .اونم خونه ما اومده بود

مهمترین خصوصیتش این بود که اصال آدم دماغ باالیی نبود که فکر می کنم نتیجه بزرگ 

وتا خواهر د پدرش مدیر یکی از شرکتهای مهندسی معروف بود، .شدن تو یه خانواده خوب بود
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 206یه ماشین  ,داشت که از خودش بزرگتر بودن و شوهر کرده بودن، تک پسر و ته تغاری

پدرش خیلی مرد محترمی بود  .زیر پاش بود، درسش رو میخوند، شیطونیش هم سر جاش بود

معتقد بود خیلی از موفقیتهای کاوه در دانشگاه به خاطر منه! البته  ,وچند بار دیده بودمشون

 کرد .اغراق بود، کاوه در عین خل و چل بازی، به موقع حواسش رو جمع میاینا 

کردیم. موضوع پروژه من واحدهام رو زودتر از کاوه تموم کردم و دوتایی روی پایان نامه کار می

رو از یکی از مشکالت فنی شرکت پدر کاوه برداشته بودیم. خیلی روش کار کردیم و راه 

ه هم مدیرای شرکت و هم استاد خودمون خیلی راضی بودن .روز اصالحش رو ارائه دادیم ک

دفاعیه، مدیر عامل شرکت هم اومد و آخر کار من و کاوه رو که کنار هم ایستاده بودیم با 

پیشنهادش غافلگیر کرد! در واقع پیشنهادش استخدام ما دوتا بود تو شرکتش! من ظاهرا خیلی 

و پایین می پریدم. کاوه خیلی ساده سرش رو تکون داد و آروم بودم ولی در درونم از شادی باال 

 تشکر کرد، بعدا از کاوه پرسیدم که پدرش پارتی بازی کرده یا نه، کاوه چشمکی زد و گفت: 

 بابا پارتی بازی کرد، البته برای من، نه برای تو، اونا تو رو می خواستن. -

 با تعجب گفتم: 

مساوی کار کردیم، اگه فقط به من پیشنهاد می جدی؟ من و تو در حل این مشکل باهم  -

 کردم.دادن قبول نمی

 کاوه خندید و گفت: 

 عاشق همین مرامتم امیر. -

خیلی زود تو شرکت مشغول کار شدم، حقوقم هم خوب بود، سالهای شروع کارم سخت و نفس 

ی پیشرفتهای کردم و خیلی چیزها یاد میگرفتم، عزیز از خوشحاِلگیر بود، باید تجربه کسب می

من روی ابرها بود طفلکی، اصرار داشت که برام دست باال بزنه که خیلی جدی گفتم نه، واقعا 

خوند، چندتا نمی خواستم خودم رو درگیر کنم، سال آخر مدرسه الناز بود، طفلک بکوب می

بابا کالس اسمش رو نوشته بودم که بهتر بتونه درس بخونه و نتیجه بهتری بگیره. از روزی که 

کردم، با اینکه فقط شش سال ازش بزرگتر بودم ولی رفته بود نسبت به الناز احساس وظیفه می

کردم مراقبش باشم. به بابا قول داده بودم. حواسم به درس خوندن و نمره همیشه سعی می



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 10

کردم هر چیزی میخواد در حد توانم براش فراهم کنم، رتبه اش که اومد هاش بود. سعی می

 زد:فر بهم زنگ زد. با خوشحاِلی پشت تلفن جیغ میاولین ن

-  110، 110 

 :گفتم 

 چی صد و ده؟ -

 الناز بازم جیغ زد: 

 ام شده صد و ده!ام، رتبهرتبه -

 با خوشحاِلی گفتم: 

 آفرین الناز آفرین! خواهر خودمی!  -

 الناز پرسید: 

 می شه بیام دم شرکتت؟  -

 آروم گفتم: 

 ی من مرخصی بگیرم؟خوایبیا عزیزم، می -

 می آم. خودم نه، نه  -

یک ساعت بعد از نگهبانی زنگ زدن که الناز دم دره. رفتم پایین ،خیل خوشحال بود، پرید و 

 بغلم کرد!

 . توام مدیون امیر  -

 کردم و گفتم: یه اخمی

اوال که خل و چل بازی در نیار وسط خیابون زشته ،بعدم خودت درس خوندی، نتیجه  -

 زحمتتات رو گرفتی. 

 الناز با لپ گل انداخته گفت: 
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 نتیجه زحمت تو و خودم، اگه نبودی تا االن دو دفعه رد می شدم! -

 جدی گفتم: 

 نه بابا، در این حد هم خنگ نبودی عزیزم! -

 الناز با لحن قدردانی گفت: 

 مرسی داداش، مرسی که هستی. -

 خواستم جو رو عوض کنم، زدم به شونه اش و گفتم :

 حاال تصمیم داری چی بخونی؟ -

 النازمتفکر گفت: 

 دونم، مکانیک دوست دارم.نمی -

 به شوخی گفتم : 

 خیلی هم خوبه، ماشینمون خراب بشه دیگه تعمیرکار داریم! -

 کی درآورد و گفت: الناز شکل

 برو بابا!  -

 پرسیدم: 

 حاال کدوم دانشگاه قراره بری؟ -

 تهران؟ برم نداره اشکال  -

 جدی گفتم: 

چه اشکاِلی عزیزم! تو با این رتبه هرجا بخوایی قبولی ، البته کارت با دانشگاه تهران سخت  -

 ست!می شه، چون اسم مشکات اونجا خیلی اعتبار داره ،توقع همه ازت باال

چشمکی زدم و با هم راه افتادیم، دوتا بستنی باهم خوردیم و بعدش الناز راهی شد که بره 

 خونه. 
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یک سال دیگه هم گذشت، من تونستم یه ماشین بخرم ولی همه ش تو ترافیک بودم. که واقعا 

کت کرد. به عزیز پیشنهاد دادم که خونه رو کرایه بدیم و خودمون بریم نزدیک شرکالفه ام می

من، اول راضی نمی شد از اون محل دل بکنه ولی بعد سماجت منو دید و قبول کرد. یه 

آپارتمان نزدیک شرکت کرایه کردیم که دیگه تقریبا پیاده می رفتم شرکت. ماشین رو هم داده 

بودم به الناز که راهش دور بود، اونم از خداش بود و جلوی دوستاش کالس می ذاشت! خالصه 

نیا به کام شده بود، سالها می گذشت و زندگی بیشتر تبدیل به روزمرگی شده بود. یه جورایی د

کار و کار و کار! گاهی حتی روزهای جمعه رو هم می رفتم شرکت که نقشه ها و مدارک رو 

مرتب کنم. موقعیتم تو شرکت پیشرفت کرده بود، تونستم اطراف شرکت یه اپارتمان بخرم که 

یرون. ماشینم دست الناز بود که سال سوم مهندسی بود و خودم هم از مستاجری هم بیاییم ب

یه ماشین مدل باالتر گرفته بودم. عزیز جون پا به سن شده بود ولی هنوز پر انرژی بود. روزی 

نبود که صحبت زن گرفتن منو پیش نکشه و عکس این دختر و اون دختر رو بهم نشون نده، 

میدرخشید که یه جورایی دختر خاله من و الناز   -بخصوص در صدر لیست عزیز همیشه نام 

می شد و همبازی بچگیهامون. ولی خب من زیر بار نمی رفتم! حسی در درونم می گفت که 

 وقتش نیست. 

کاوه از شرکت رفت و به یه مجموعه دیگه ملحق شد. از رفتنش ناراحت بودم ولی بهش حق 

الها کاوه هنور دست از شیطنت برنداشته بود، می دادم که برای موقعیت بهتر تالش کنه. اون س

هر روز یه دختر جدید تو زندگیش بود، هر موقع راجع به دوست دخترای رنگ به رنگش سر به 

 سرش می ذاشتم می گفت: 

 تو نمی فهمی امیر، نمی فهمی من دارم چی می کشم! -

 با خنده می گفتم: 

 نفر خب سخته رفیق!کشی، هر زور با یه واال خیلی داری سختی می -

 کاوه با صدای غمگینی جواب داد: 

 اگه بهت بگم عاشقم باورت می شه؟ -

 ب برو خواستگاری!خُ کدومشون، عاشق  -
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 عاشق هیچ کدوم، اینا بهانه است که به عشقم فکر نکنم! -

حماقتت همینه، برو سراغ عشقت، هرچند که من شک دارم تو بتونی عاشق بشی، با تنوع  -

 هر کی زنت بشه بدبخت شده. طلبی تو

 کاوه دلخور گفت: 

 کنی، با چه دلی برم بگم عاشقم؟تو که رفیقمی باورم نمی -

 یه چشمکی زدم و گفتم: 

 گم.قدر ه*ر*ز رفتی، منم به کسی چیزی نمیخُب اونا که نمی دونن تو چه -

 کاوه ناامید جواب داد: 

 بی خیال امیر. -

 خیال عشقت بشو! بی هم تو  -

 اوه سرشو انداخت پایین و گفت: ک

 کاش می تونستم! -

نمی تونستم تصور کنم کاوه واقعا عاشق شده باشه. این پسر از روز اول آشناییمون مشغول 

طور ممکنه واقعا دلش رو باخته باشه؟ البته بعدها فهمیدم عشق و عاشقی شیطنت بود، چه

 قوانین خودشو داره و مهمترین قانونش بی قانونیه!

عد از چهارسال منم از شرکت زدم بیرون و با سه چهار نفر از مهندسا، یه دفتر مهندسی زدیم. ب

چهار پنجسال از کارمون می گذشت و حسابی کارمون رو توسعه دادیم. همه شرکت ما رو می 

شناختن و اعتبار باال رو مدیون تالش و کوشش خودمون بودیم. یکی از شرکای ما در سن 

و کمتر دفتر میومد، مسئولیت کارهاش به گردن من افتاده بود. بقیه شرکا هم بازنشستگی بود 

از مدیریت من راضی بودن. با اینکه سن من زیاد نبود ولی ظاهر آروم و جدی من برای وجهه 

شرکت تاثیر مثبت گذاشته بود.یک ماهی به خاطر سرکشی به سایت و امضای قراردادهای 

بح طبق معمول خیلی زودتر از همه تو شرکت بودم که خارجی شرکت نبودم، روز شنبه ص

 شنیدم صدای تلق تولوق از آشپزخونه واحد بلند شده. 
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کنه که دیدم یه دختر،که نه، زلزله لغت بهتری رفتم ببینم آقا صدری ابدارچی داره چه کار می

تو سر بود براش! کل آشپزخونه رو گذاشته روی سرش و داره با قهوه ساز ور میره و مدام 

دستگاه بدبخت می کوبه! یه دختر بیست و سه چهارساله با یه جفت چشم مشکی خوش 

حالت، ابروهای کمونی، موهاش فکر کنم لَخت بود، یه دسته از موهاش افتاده بود روی صورت 

گرد و سفیدش، قدش به زور تا سینه من می رسید، کتونی اسپرت پاش بود، شلوار لی و یه 

نه خیلی تنگ بود و نه خیلی گشاد، تا سر زانوهاش، تقسی و شیطنت توی  مانتو سورمه ای که

چشمهاش بود، یه زلزله که وقتی می خندید، اول چشماش می خندید، بعد لبهاش! ولبهای 

پهن که بصورتش خیلی میومد. آرایش زیادی نداشت، البته من از این چیزا خیلی سر در 

د، به معنی کلمه صورتش مهربون بود.با تعجب از آرم ولی صورتش خیلی دوست داشتنی بونمی

 دیدن این چهره جدید پرسیدم: 

 ببخشید مشکلی پیش اومده؟ -

 بدون اینکه برگرده گفت:

ِالی بود، چرک میدین به خورد ما دیگه؟ خ آقا صدری! این قوری قهوه ساز ک*ث*ا*ف*ت -

 بشور اینا رو سر جدت!

 تک سرفه ای زدم و گفتم :

 ببخشید؟ -

 زم سرشو باال نکرد و گفت: با

 حداقل بیایین کمک کنین این لعنتی رو راه بندازیم!  -

 بعد هم عین احمقها پرید هوا و گفت: واییی، برق داشت!

 

--------------- 
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دختره پر رو! یه ابرو مو انداختم باال و رفتم سمت قهوه ساز که دختره سرش رو بلند کرد و یه 

نگاه به من انداخت، مطمئنم که یه لحظه کامال خیره بود، یهو به خودش اومد و رو به من 

 گفت: 

 ببخشید، فکر کردم آقا صدریه! -

 با اخم گفتم :

 نه خیر, اشتباه فکر کردین. فکر کنم پریز خیس بوده، بیایین این طرف!  -

رفتم سمتش و سعی کردم ببینم مشکل قهوه ساز چیه که سنگینی نگاهی رو روی خودم حس 

کنه! یه ذره کردم, سرمو آوردم باال که دیدم دختره دوباره خیره شده به من و انگار داره فکر می

بود و من طبق معمول خیلی رسمی رفته بودم سر کار. اکثرا تو  مکث کردم، اون روز شنبه

کردم و فقط پیراهن و کت می پوشیدم، شرکت با کراوات بودن ولی من احساس خفگی می

صورتم کامال اصالح شده بود، دوش هم طبق معمول کله سحر گرفته بودم .چون دو سه هفته 

یه مقدار برنزه شده بود، موهای کوتاه قهوه ای توی سایت پروژه بودم، زیر آفتاب پوست صورتم 

 ای با چشمهایی که اون روز به خاطر رنگ کُتم، آبی شده بود!

 بعد از کمی ور رفتن با دستگاه، باالخره قهوه ساز درست شد و به کار افتاد.

 .شد درست بفرمایید،  -

 آهسته گفت: 

 مرسی. شما هم قهوه می خورین؟ -

 با اخم جواب دادم: 

 ون، خودم می ریزم.ممن -

راستی معذرت می خوام، خودمو معرفی نکردم! من اِلی متین هستم، تازه اومدم به این  -

 شرکت، امور مالی کار می کنم! 

 جدی و با اخم جواب دادم: 
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 خوشبختم خانم متین، من مشکات هستم. -

 اِلی با تعجب گفت: 

کردم یدم، ولی خداییش فکر میوایی، شما مهندس مشکات هستین؟ خیلی تعریفتون رو شن -

 راجع به یه مرد پنجاه ساله حرف می زنن، شما که جوونین!

 یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم : 

 مگه چی می گفتن؟ -

 اِلی من من کرد و گفت: 

 کردن.چیز بدی نمی گفتن، فقط خیلی ازتون تعریف می -

 اِلی!ع هم بسیار عجب،  -

 لی دیگه، خوشحال شدم از دیدنتون.ببخشید، من برم قسمت ما -

 مالی نسبتی دارین؟ امور متین خانم با شما راستی باشین، موفق بله،  -

 .هستن ام عمه بله، إ،  -

 اِلی!ع هم بسیار عجب،  -

قهوه به دست برگشتم سمت اتاقم و مشغول خوندن پرونده مناقصه جدیدمون شدم. حدود 

کردیم که در واحد با مربوط به مناقصه رو جمع میبود که دیگه داشتیم مدارک  10ساعت 

شدت باز شد و یه نفر عمال پرید وسط کریدور! من کنار در اتاقم بودم و اون شخص منو نمی 

دید، خوبی اتاق من اینه که من همه گوشه ها رو میبینم ولی زیاد تو دید نیستم، خودم 

باشه. گلوله ای که پریده بود وسط اینجوری ترجیح میدم، دوست دارم همه چیز تحت کنترلم 

واحد، خانم متین کوچک بود که داشت سر به سر منشی واحد می ذاشت! خانم حسینی با 

 وحشت گفت:

 می ری اِلی، قلبم اومد تو دهنم، این چه طرز تو اومدنه؟ ب الهی - 

 اِلی با شیطنت جواب داد: 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 17

ایی، اصال می دونی من کی طرز گانگستری! االن تو هم جای من باشی همین جوری می -

 هستم؟ 

 بعد صداش رو کلفت کرد و گفت: 

 من، می تی کومون، مامور مخصوص حاکم بزرگم! -

 از اتاقم اومدم بیرون و خانم حسینی منو می دید! اِلی با تعجب از خانم حسینی پرسید: 

 میندازی بابا؟چرا رنگت پریده عزیزم، جن دیدی؟ الو! از سوسک سیاه به خرمگس ؟چرا ابرو  -

ولو می شدم روی زمین کردن از خنده تمام این مدت که من پشت سرش بودم، اگه وِلَم می

ولی خیلی خودمو کنترل کردم و حتی حسابی اخم کرده بودم جوری که خانم حسینی هم 

رنگش پریده بود. خانم حسینی منو می دید ولی این اِلی هنوز پشتش به من بود، یه لحظه 

ه تته پته ب! دید منو و باال آورد که من دقیقا پشت سرش بودم، سرش رو کم کم  برگشت عقب

 افتاده بود، آب دهنش رو قورت داد ولی سریع زد به حال مسخرگی!

 آقای مشکات شما اینجایین؟  سرم به خاک وای  -

 با عصبانیت گفتم: 

 کجا باشم خانم؟ اینجا دفتر منه!  -

 !شدین چیز هم شما کردم فکر من جلسه، رفتن مدیرا گفتن نیست که اینه منظورم نه  -

 با اخم گفتم: 

 من چیز شدم؟ -

 . جلسه رفتین چیز، ، یعنی  -

 با اخم ادامه دادم: 

 حاال اگه مدیرا برن جلسه شما باید چهارچوب در رو بیارین پایین؟ -

 اِلی دنبال من داشت میومد تو اتاق. نشستم، میز پشت و اتاقم سمت رفتم زدن حرف حین در 
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 اِلی با همون لحن مسخره ادامه داد: 

واییی، ببخشید تو رو خدا! نیست گفتن این نامه خیلی مهمه باید بره تو اسناد من یهو  -

 جوگیر شدم، ببخشید تو رو خدا، منو اخراج نکنین! من تنها نان آور خانواده هستم!

ین دیوونه چی میگه که دیدم نیشش تا بناگوشش بازه! عجب یهو سرم رو آوردم باال ببینم ا

موجود پر روییه، گند زده االن کوتاه هم نمیاد، داره به مسخره بازی ادامه میده! منو بگو فکر 

کنه برای این کردم جذبه دارم و همه ازم حساب میبرن! این یه الف بچه تره هم خورد نمی

 و بهش گفتم در رو ببنده.اخمهای من! خیلی جدی نشستم پشت میزم 

 در رو بست و با اشاره من به سمت میزم اومد و نامه رو به سمتم گرفت.

 داشت برمیگشت که از اتاق بره بیرون که تقریبا داد زدم:

 بری؟ دادم اجازه مگه کجا؟ - 

یهو رنگش پرید و آب دهنش رو قورت داد. خیلی با صبر نامه رو باز کردم، تراز مالی شرکت 

عددها رو چک کردم و نامه رو گذاشتم رو میز، سرم رو باال گرفتم که متوجه شدم زل زده  بود!

به من، تا من سرم رو آوردم باال، اون سرش رو انداخت پایین! خیلی جدی شروع کردم به حرف 

  زدن: 

سرکار خانم متین، اینجا شرکته، یه شرکت مهندسی که از قضا خیلی هم خوش نامه و برای  -

اعتبار خیلی ها زحمت زیادی کشیدن.شما هم بهتره یا با قوانین اینجا کنار بیایین یا یه این 

 جای جدید برای خودتون پیدا کنین. اینجا مهد کودک نیست! متوجه شدین؟

 همون جور که سرش پایین بود یه بله ای گفت،

 می تونین برین، در اتاق رو هم باز بذارین! -

ون و با سر با منشی خداحافظی کرد. یه چیزی گفت که خانم خیلی سریع از اتاق رفت بیر

حسینی زد زیر خنده! حتما بازم مزه ریخته!دختره جلف! ولی یه چیزی تو چشمهاش بود! یه 

چیزی که دل آدم رو می لرزوند! یک ساعت بعد خانم حسینی منشیم که کارتابل رو آورد امضا 

 کنم سعی کرد قضیه رو رفع و رجوع کنه:
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 فقط خوبیه، دختر کنین باور شید آقای مهندس! راستش راجع به اِلیه! یعنی خانم متین! ببخ -

مقدار شیطنت داره، ولی کارش خیلی خوبه، از وقتی اومده تو شرکت، امور مالی خیلی سر و  یه

 سامون گرفته! 

نجام اصال نمی تونستم باور کنم موجودی به دلقکی این دختره بتونه کار مثبتی برای شرکت ا

 بده! با شک پرسیدم: 

 مگه چند وقته این خانم اینجان؟ من یادم نمیاد این خانم رو استخدام کرده باشم!  -

درسته، شما اون موقع برای قرارداد رفته بودین کرمان، دوهفته نبودین. بعد هم که رفتین  -

 آلمان، اِلی یک ماهی می شه اومده شرکت.

گفتن یه نیروی جدید برای بخش مالی گرفتن. پس این خانم اهان، یادم اومد، آقای عزیزی  -

 بودن!

 بله! -

 . کنه خراب رو شرکت وجهه رفتارش با نباید کسی هرحال به خب، بسیار  -

 درست میفرمایید آقای مهندس. -

خانم حسینی از اتاق رفت بیرون, منم برگشتم سر کامپیوترم. این دختره با اون چشمهای 

جلوی نگاهم بود، رفتم تو فایل مدارک استخدامی پرسنل و اسمش رو مشکی و صورت شرقی 

 پیدا کردم، خیلی سرسری میخوندم:

اِلناز کلمانس متین، اِلناز! ، فارغ التحصیل حسابداری، دانشگاه تهران، سال تولدش، آدرس "

خونه، خونه شون به شرکت نزدیک بود! شش سال از من کوچیکتر بود! همسن الناز خودم 

. فایل رو بستم و برگشتم سر کارم که موبایلم زنگ خورد. ای خدا! این النازها امروز نمی "بود

 ذارن من کار کنم!

 گوشی رو برداشتم و گفتم: 

 سالم عزیزم.  -

 الناز با شور و حرارت گفت: 
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 طوره؟ سالم، داداشیه عشق من چه -

 بی حوصله گفتم: 

  خوایی الناز؟ بگو کار دارم؟خوبم! چی می -

 .بپرسم رو حالت زدم زنگ بداخالق، چه  -

 .خداحافظ فعال. دارم کار مرسی، پرسیدی،خوبم خب  -

 !دارم کارت نکن، قطع بابا ای  -

 می شناسم.  رو تو که من! بگو اینو  -

 حرف نزده؟ باهات عزیز امیر،  -

  چی؟ به راجع  -

 .من خواستگارای به راجع  -

 .بشیم راحت بری، بدیمت انشااله بیاد خواستگار برات قراره هفته آخر گفته چرا،  -

 الناز با نگرانی گفت: 

 امیر، تو رو خدا، بابا این عزیز گیر داده به من، زورش به تو نمی رسه کلید کرده رو من. -

 خوایی شوهر کنی؟ب باالخره چی، نمیخُ   -

 . خوام نمی نه  -

 . مرگته چه ببینم شرکت بیا پاشو  -

ای گفت و تلفن رو قطع کرد.حدودای ظهر بود که سر و کله الناز پیدا شد، در واحد  الناز باشه

کرد. صداش رو شنیدم باز شد و صدای الناز بود که داشت با خانم حسینی چاق سالمتی می

ولی از اتاق بیرون نیومدم، خانم حسینی اومد در زد که بگه الناز اومده، با سر اشاره کردم که 

 بیاد تو. 

 ! خودم اخموی برادر بر سالم  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 21

 خانم، عروس بر سالم  -

 ! بدم حرصش خوب که گفتم رو خانم عروس 

 صورتش رفت تو هم،گفت: 

 داشتیم امیر؟ -

 اشاره کردم که در اتاق رو ببنده و گفتم: 

 خیلی ُخب بابا، بگو ببینم مشکلت با خواستگارا چیه؟ -

 می خوام ازدواج کنم. ن که اینه مشکلم  -

 خوایی بریم یه کوزه بخریم ترشی بندازیمت؟ می یعنی  -

 !ساله سی ترشی اونم اره،  -

 کالفه گفتم: 

 الناز، تو بچه نبودی که، مشکلت چیه؟ -

سرش رو انداخت پایین و یه کم قرمز شد.دوزاریم داشت میفتاد، از پشت میز اومدم کنارش 

 نشستم و دستش رو گرفتم. با تردید پرسیدم: 

 لناز، نکنه به کسی عالقه داری؟ببینم ا -

سرش رو انداخت پایین، فهمیدم حدسم درست بوده! خواستم مطمئنش کنم که می تونه به 

 من اعتماد کنه: 

گم خواستگاری رو کنسل کنه، به شرطی ببین الناز، من همین االن زنگ میزنم عزیز و می -

 که تو هم به من بگی که طرف کی هست! 

 فتاد که من یهو پرسیدم:الناز به تته پته ا

 نکنه من می شناسمش؟ -

 یه لحظه دیدم که رنگ از روی الناز رفت ولی سعی کرد خودش رو نگه داره! پرسیدم :
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 کیه که بهش عالقه داری؟ اون چی؟ یک طرفه است یا اون شخص هم بهت عالقه داره؟ -

 جوابی نداد که تهدیدش کردم بابت خواستگارا هیچ کاری نمی کنم. الناز با التماس گفت: 

 امیر تو رو خدا! تو بگی نه عزیز دیگه به من کار نداره.  -

 این بار خیلی قاطع گفتم: 

 گم نه، به شرطی که بدونم النازم دلش رو به کی باخته!من می -

 الناز با ترس گفت: 

 چی؟ اگه عصبانی شدی -

 ! بگی من به باید تو حال هر به هست؟ کی عصبانی؟مگه  -

سرش رو انداخته بود پایین. دستش رو گرفتم بین دستام، یخ یخ بودن دستهاش! با مهربونی 

 گفتم: 

 خوایی بگی؟عزیزم، آبجی خوشگلم، به من نگی به کی می -

 اریم! کن، ما واقعا بهم عالقه دن خودت پیش بد فکر خدا رو تو امیر  -

 جدی شدم و گفتم:

 خوشبخت؟ مرد این کیه عزیزم، بگو  -

. یه لحظه "کاوه"صداش از ته چاه در میومد، فکر کنم امید داشت من نشنوم، شنیدم گفت 

مکث کردم ، من فقط یه کاوه میشناختم ، امکان نداشت! با چشمهای از حدقه بیرون زده 

 گفتم: 

 کاوه محسنی؟ رفیق من؟ -

الناز سرش رو انداخت پایین. احساس کردم تمام خون بدنم داره به سمت مغزم پمپ می شه، 

سرم داغ شد، دست الناز تو دستم از شدت فشار داشت خورد می شد که با صدای ناله الناز 

دستش رو ول کردم.کاوه ک*ث*ا*ف*ت، من اون پسره دختر باز رو می شناسم، اون عاشق 
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ی سرش دوست دختر داره، حاال اومده سراغ الناز من؟ خودم می شه، به تعداد موهانمی

 کشمش! 

 از عصبانیت چیزی نمی گفتم، الناز که متوجه شده بود شروع کرد به خواهش و تمنا!

آدم سابق نیست، خودش گفت اگه تو  اون دیگه شده، عوض کاوه. برم قربونت داداشم، امیر،  -

کنی، خودش می دونست بهش شک داری ولی به و میبفهمی ما بهم عالقه داریم کله کاوه ر

 خدا عوض شده، دیگه اونجوری نیست!

 دستم رو گذاشتم رو لبش که ساکتش کنم، جدی پرسیدم: 

 قدره؟الناز این عالقه عمرش چه -

 سرش رو انداخت پایین و گفت: 

 یک سال!  -

کاوه  زد بیرون، یک سال زیر گوش من! ایندیگه رگ روی شقیقه ام داشت می

کرد. بلند شدم و کرده؟ الناز هنوز داشت خواهش و تمنا میک*ث*ا*ف*ت چه غلطی می

بهش گفتم بره خونه. خواست حرفی بزنه که با دیدن عصبانیت من سکوت کرد، کتش رو 

 پوشید و رو به من گفت:

  داداش؟ خواستگارا  -

 یاد، ولی دلم نیومد گفتم:دم ت به اولین خواستگاری که بدلم میخواست بگم، غلط کردی، می

 برو خونه، من به عزیز زنگ میزنم خواستگاری رو کنسل کنه. -

 گل از گلش شکفت، یهو انگار وخامت اوضاع یادش اومده باشه گفت:

 داداش تو رو خدا به کاوه کاری نداشته باش.  -

 .خونه برو شما  -

 هنوز از در بیرون نرفته بود که دلخور پرسیدم: 

 ا از کی اینقدر باهم غریبه ایم که به من نگفتی؟الناز، م -
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 الناز با شرمندگی سرش رو انداخت پایین و گفت: 

به خدا امیر از روز اول می خواستم بهت بگم ولی می دونستم عصبانیت می کنم، هربار  -

 خواستم بگم ترسیدم. اینقدر که دیگه روم نمی شد چیزی بگم!

  ب، کافیه! برو خونه دیگه. خُ خیلی  -

الناز خداحافظی گفت و تو چهارچوب در محو شد. از عصبانیت و کالفگی فنجون چایی رو 

جوری فشار دادم که توی دستم خورد شد. شانس آوردم که دستم بدجوری نبرید! یکی دو 

  ساعت از رفتن الناز می گذشت که زنگ زدم به عزیز، کامال به خودم مسلط شده بودم.

  خوبین؟ جون عزیز سالم  -

 . مادر نباشی خسته خوبم،. الحمداهلل پسرم سالم  -

 شدن؟ معرفی کجا از دقیقا میان هفته آخر که خواستگارا این عزیز، باشی سالمت  -

آقای محمدی یادته؟ همکالسی بوده با الناز، خانواده شون  مادر؟پسر سراغت اومده کالغه  -

 هم خیلی محترم هستن، همون ها هستن.

 بود؟ زندان تو برادرش که محمدی همون. اومد یادم  -

 مربوط؟ چه خودش به! بوده پسره این عموی اون حاال! یادته چیزا چه هم تو مادر، وا،  -

 ! نیست تاثیر بی ژنتیک عزیز، زیاده که ربطش  -

پیشت که من خواستگاری رو کنسل کنم، باشه  اومده کالغه اون اگه مادر، امیرجان، ببین  -

 خواییم بندازیمش. پسرم، هرچی تو بگی. ولی ترشی که نمی

 اِلی این کالغه می کنم، شما نگران نباشین. ح خودم من عزیز، چشم  -

 . بال بی چشمت  -

  عزیز،  -

 ؟ جانم  -
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 . نگین بهش چیزی خونه اومد کالغه  -

 روز عروسیت رو ببینم. یه که انشااله مادر، باشه  -

 . عزیز بینی می  -

 واییی مادر، کسی رو پسندیدی؟ -

 . دارم جلسه برم من! عزیز  -

حرفم با عزیز که تموم شد فکر کردم که باید سر فرصت با کاوه حرف بزنم که یه مرتبه یه 

 چیزی اومد به سرم. سریع شماره الناز رو گرفتم: 

 الو.  -

 . الناز  -

 . امیر جانم  -

 ،گفتی تون عالقه به راجع من به نگو کاوه به  -

 دیدم جواب نمیده، گفتم 

 الناز؟  -

 با حرص گفتم: باز هم جواب نداد،

  بهش؟ گفتی سرت، بر خاک  -

 آره، ببخشید داداش!  -

 می ذاشتی دوساعت بگذره ! بگم؟ تو به چی من یعنی  -

 الناز با شرمندگی گفت: 

 ببخشید,  -

 خیلی خُب کافیه!   -
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گوشی رو قطع کردم، خواستم به کاوه زنگ بزنم که دیدم هنوز خیلی ها تو شرکتن، نمی 

شش بود که  -م باال رفت کسی داستان رو بفهمه.حدود ساعت پنج و نیم خواستم اگه صدا

شرکت تقریبا خلوت شده بود، صدری تو آشپزخونه بود که موبایل رو برداشتم و شماره کاوه رو 

 گرفتم؛ 

  امیر  -

 ک*ث*ا*ف*ت بی لیاقت.  مار زهر  -

 . برات میدم توضیح کن صبر  -

 میدی؟ توضیح رو چی اشغال، شو خفه  -

 می آم شرکتت.  دارم  -

 گوشی رو قطع کردم. کله ام داشت میترکید، همه رفته بودن، داد زدم:

 آقا صدری یه قهوه بیار برای من.  -

داشتم شقیقه ام رو میمالیدم که دوتا چشم سیاه اومدن تو درگاه در با یه فنجون قهوه! با 

 تعجب گفتم: 

 ین؟کنخانم متین ، شما اینجا چه کار می -

 براتون قهوه آوردم، من تو آشپزخونه بودم، آقا صدری رفته شرکت قاصدک یه بسته ببره.  -

 بذارین روی میز.  مرسی،  -

اومد جلو و با احتیاط قهوه رو گذاشت روی میزم و از اتاق رفت بیرون، دو دقیقه بعد دوباره تو 

 وم گفت: درگاه در ظاهر شد با یه لیوان آب و دوتا قرص مسکن، اِلی آر

 کنه اینا رو بخورین. خیلی موثره !ببخشید آقای مهندس، اگه سرتون درد می -

 کنه جوجه!ابرومو انداختم باال که به تو چه که من سرم درد می

 کنین؟ می تجویز دارو که دکترین مگه شما  -
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 فکر کنم میخواست بگه, به جهنم، نخور درد بکشی!

 ! بخوره هم شما درد به شاید گفتم برام، داره اثر اینا میگیرم، سردرد گاهی منم  -

 حرفش که تموم شد قرصها و آب رو برداشت که بره که گفتم :

 بذارین رو میز،شما هم برین منزل دیگه، دیروقته!  باشه  -

 مالی یه پروژه رو میبندم، یه کم دیگه کار دارم.  تراز دارم. دارم کار هنوز من  -

 با اخم گفتم: 

 کسی بهتون نگفته با من بحث نکنین؟ تراز مالی رو فردا ببندین .دیر وقته برین خونه!  -

کرد و یه باشه تحویل من داد! کنه! دیدم که یه اخمیچه معنی داره با من یکی به دو می

دختره پر رو ، باشه نه، چشم! سرم دوباره میکوبید! فنجون قهوه رو بردم سمت لبم، اول بو 

الی بود، یه ذره چشیدم. مزه اش عالی بود! دختره زلزله هست ولی بلده قهوه کشیدم که ع

کرد، درست کنه! فنجون خالی رو گذاشتم تو نعلبکی. سرم بهتر شده بود ولی هنوز درد می

به فکرم خندیدم  "شاید دستش شفا باشه "چشمم افتاد به قرصها و لیوان اب. با خودم گفتم: 

اال. نیم ساعتی می گذشت. سردردم تقریبا خوب شده بود ولی هنوز و قرصها رو با آب دادم ب

خبری از کاوه نبود، داشتم از کالفگی میترکیدم که صدای زنگ در اومد. آیفون تصویری رو 

برداشتم! خودش بود، درو زدم و برگشتم تو اتاقم. سردردم برگشت! کالفه منتظرش بودم و پام 

سانسور رو شنیدم و در ساختمان باز شد. چند ثانیه بعد رو عصبی تکون می دادم، صدای زنگ آ

کاوه تو قاب در اتاق ظاهر شد! سالم کرد، اومد داخل اتاق، سرش رو انداخته بود پایین. بدون 

اینکه جوابش رو بدم از پشت میز بلند شدم و اومدم جلوش! سرش رو اورد باال که توی چشمام 

ق! سیلی که از من خورد.دستش رو دیدم که مشت نگاه کنه، یه صدای مهیب پیچید توی اتا

 شد و باال نیومد. صورتش سرخ بود. سرش داد زدم:

 ک*ث*ا*ف*ت تو برادرم بودی عوضی، چشمت دنبال خواهر من بود؟   -

 بذار منم حرف بزنم.  امیر کن صبر  -

 کشی! می نفس االن که منه غیرتی بی از شی، الل باید فقط االن تو  -
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 دارم! دوست رو الناز من  -

یه لحظه کنترلم رو از دست دادم و یقه اش رو گرفتم، روی نوک پاهاش بود و سعی داشت 

 خودشو از دست من خالص کنه که داد زدم: 

 اسم خواهر منو نیار تو دهن نجست! -

 کاوه هم قاطی کرده بود که دست منو به شدت پس زد و گفت :

 دارم ،مگه گناهه؟ مگه من آدم نیستم؟گم دوستش ولم کن دیوانه، می -

 . نداری هم رو الناز لیاقت نیستی،  -

 کنی؟ مین باور چرا دارم، دوستش خدا به دارم، دوستش امیر  -

ک*ث*ا*ف*ت دختر باز، من تو رو می شناسمت، همه دست تو بازیچه هستن، تو  تو  -

ال حال و هول بودی؟ خب برو نبودی که اعتقادی به دوست داشتن نداشتی؟ تو نبودی که دنب

 با اهلش! چرا الناز المصب؟ 

! آدم عوض می شه. من از همون بار اولی که الناز رو دیدم دلم پیشه سال ده مال اون امیر  -

لرزید، با خودم گفتم امکان نداره، منو و عاشقی؟اونم خواهر رفیقم! خودم رو کشیدم کنار. هر 

 الناز بچه بود. صبر کردم تا بزرگ بشه.روز با یکی، ولی اروم نمی شدم، 

 ! ببو وسط این منم کنی؟ خرش تا راهش سر رفتی بعدم  -

 ! امشبا گفتی من به خواستی پرتی و چرت هر امیر، شو خفه  -

 . نیست این از بیشتر لیاقتت  -

منم  قدر برات عزیزه، به خدا برایدونم چهدونم خواهرته، میگم دوستش دارم، بفهم! میمی  -

 عزیزه! من خوشبختش می کنم.

 داد زدم: 

 برو گمشو از دفتر من بیرون.  -
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می رم امیر، بیا برو از هرکی دلت میخواد بپرس من از سه سال پیش تاحاال دور و بر هیچ ن  -

 دختری بودم یا نه؟ امیر من اصال نمی تونم به کسی به غیر از اِل.خواهرت فکر کنم. 

رو به زبون نیاورد! کاوه گاهی یه چیزایی حالیش بود. یه کم ارومتر  خوشم اومد که اسم الناز

 بودم، ولی به شدت بهش بی اعتماد بودم! 

 کاوه گفت: 

 می شه بشینم؟  -

 . بتمرگ  -

 الی متعالی!ع لطف  -

 .نشو رو پر و شو خفه  -

 بود.  خودم هم نشستم، دست کشیدم تو موهام، کالفه بودم. کاوه هم بنظر از من داغونتر

 وقته؟ چند  -

 حدود یک سال که بهش گفتم.  -

 نگفتی؟ من به چرا  -

 قدر عالیه. چه برخوردت میبینم فهمیدی االن  -

 . کردی خیانت من اعتماد به تو  -

 می چی من بفهمی بشی، عاشق خودت انشااله. نکردم خیانت دلم به ولی میگی، راست  -

 ! کشم

 نگفتی؟ گیرم عالقمند شدی ،چرا به من -

کردم تو می اشاره بار هر! خداشاهده بودم، موقعیت یه دنبال میترسیدم، سگت اخالق این از  -

 جوری گارد میگرفتی که من منصرف می شدم.

 پریدم وسط حرفش :
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 می ری ، بهش زنگ نمی زنی. ن برش و دور  فعال.دیگه شو خفه خُب، خیلی  -

 گم عاشقشم، می خوام بیام خواستگاریش.می من فهمی نمی اینکه مثل تو  -

ه*ر*ز به خواهرم نداری امکان نداره بذارم بری  چشم تو نشم مطمئن تا من کاوه، شو خفه  -

 سمتش. 

 چه کار کنم که باورت بشه؟  -

 .بشه ثابت بهم باید  -

  گفتم؟ دروغ تو به کی من عوضی،  -

 شه. نمی پیدات الناز سمت کنی، ثابت بهم باید که، گفتم  -

 ه الناز اومد سراغم چی؟اگ  -

 با عصبانیت سرمو آوردم باال که سرش رو دوباره انداخت پایین، گفتم:

 . بدم شوهرش هفته آخر تا و کنم قاطی ممکنه چون نشه، اینجوری کن دعا  -

 کاوه آب دهنش رو قورت داد، منم ادامه دادم 

اون روی سگ منو که یادته؟ ایندفعه میاد سراغ تو! الناز هم نباید یه مدت سراغ تو بیاد.  -

 جفتتون قرنطینه هستین ،تا تکلیفتونو معلوم کنم! 

 .سالها این همه روی هم مدت یه باشه،  -

 دونم و شما دوتا. آبی رفتین من میزیر بفهمم اگه  -

نه بهش زنگ بزنم؟ قبل از اومدن اینجا بهش گفتم دارم قرنطی از قبل هست اجازه بابا، باشه  -

 می آم پیشت، خیلی نگران بود! نمی دونستم اَزت میترسه!

 زم نمیترسه، ولی منو می شناسه، می تونی بهش زنگ بزنی. بهتره دست از پا خطا نکنی. اَ  -

 نمی کنم ، خیالت راحت، پیش تو که می تونم بیام؟  -

 تکون دادم. سرم رو به عالمت تایید
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 می رم پس. من  -

 آروم گفت :  خیلی و  خیلی خشک سر تکون دادم، کاوه اومد جلو به زور منو بغل کرد

 تو برادرمی امیر. منو ببخش. دست خودم نبود، عاشق شدم!  -

 چیزی نگفتم ، چشمهامو بستم و گفتم:

به نظرم بی ریا اومد. البته من اونقدر  کاوه از در رفت بیروم. هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. 

ازش ک*ث*ا*ف*ت*ک*ا*ر*ی می دونستم که نتونم راحت بهش اعتماد کنم! باور کردنی 

نبود! کاوه عاشق بشه؟ خب خیلی خوش قیافه بود، به سر و وضعش می رسید! کلی خرج 

ز؟ الناز زیبا کردن! چرا باید میومد سراغ الناکرد! دخترا براش غش میلباسهای مارکدارش می

بود ولی دختر ساده ای بود و خیلی هم آتیش پاره!شاید واقعا عاشق شده! باید دید، توی این 

 مدت قرنطینه وقت دارم ته و توش رو در بیارم! 

حسابی دیروقت بود، ساعت از نه گذشته بود که چراغا رو خاموش کردم و در دفتر رو بستم. 

مطمئن شدم که در واحد بغلی هم که  ر بیرن می رفتم عجب روزی بود امروز! موقعی که از د

 جزو شرکت ما بود قفل باشه. همه رفته بودن!

عزیز نگران بود که من چرا تا دیر  .وقتی رسیدم خونه الناز تو اتاقش بود، اصال بیرون نیومد

 وقت کار می کنم و فکر خودم نیستم!

 نباشین. برین استراحت کنین. عزیز جون، من حواسم هست به خودم، شما نگران من   -

 عزیز با نگرانی گفت: 

 چی می گی پسر؟ ساعت نه و نیم شبه، شام خوردی اصال؟ -

 اشتها ندارم عزیز جون، می رم یه دوش می گیرم بعد هم می خوابم.   -

 شه، باید یه لقمه غذا بخوری. زخم معده می گیری پسر! پوست و استخون شدی!نمی  -

 کیلو وزنمه، پوست و استخون؟ 100عزیز جون، من   -

 قدت بلنده مادر، برم برات اسفند دود کنم!   -
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 برو بخواب عزیز، کسی منو چشم نمی زنه، آخر شبی دود راه ننداز.  -

حوصله نداشتم، رفتم دوش گرفتم و برگشتم تو آشپزخونه. اگه چهارتا لقمه نمی خوردم عزیز 

شت. آخر سر هم یه چایی داد دست من و خودش رفت که استراحت دست از سرم بر نمی دا

 کنه. دم درگاه آشپزخونه بود که پرسید: 

امیر جان، مادر، الناز حالش خوبه؟ همه ش می گفت خواستگارا نیان، حاال که زنگ زدم  -

کنسل کردم، دختره یه کلمه هم حرف نمی زنه! رفته بست نشسته تو اتاقش. نکنه پشیمون 

 خوایی بگم خواستگارا بیان ؟ میشده؟ 

 مگه مردم مسخره ما هستن عزیز؟ الناز دردش چیز دیگه است.   -

 دردش چیه مادر؟   -

 فکر کنم یه مشکلی تو شرکت براش پیش اومده!  -

 یعنی چی مادر؟ دخترم خیلی حالش بده!   -

 می رم باهاش حرف می زنم. نگران نباشین عزیز. حلش می کنم.  -

 خیرت بده مادر، خوبه که هستی! جای پدرش رو پُر کردی براش. خدا   -

کشید یه شب بخیری گفت و رفت سمت اتاقش. منم چایی رو عزیز در حالی که خمیازه می

سرکشیدم و رفتم سمت اتاق الناز . معلوم بود بیداره چون از زیر در نور می اومد بیرون. در 

 زدم، الناز گفت:

 بله  -

و رفتم تو اتاقش. اتاقش پر از عروسک و خرت و پرت بود! با اینهمه عروسک در رو باز کردم 

دورش می خواد شوهر کنه! کِی بزرگ شد این الناز فسقلی؟ به چشم من، الناز همیشه بچه 

بود. واقعا نفهمیدم کِی خانم شد؟ حاال که برای من عاشق هم شده! اونم بین پیغمبرا جِرجیس 

م ریخته بود، کاغذای روی میزش پخش و پال بود، الناز برخالف من رو انتخاب کرده! اتاقش به

شلخته است. یه تی شرتآ کوتاه تنش بود با یه شلوار تا ساق پا، موهاش ریخته بود دورش! 
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صورتش مهتابی تر از همیشه بود و چشمهاش قرمز شده بود! معلوم بود گریه کرده، حتما واسه 

 اون کاوه گوساله! گفتم:

 هت زنگ زد؟کاوه ب  -

 بله.   -

 شرطم رو گفت؟  -

 بله.  -

 خوایی چیزی به من بگی؟نمی  -

 می شه نظرت رو عوض کنی؟  -

 کنی؟خودت چی فکر می -

 دونم. شه، مینظرت عوض نمی  -

 کنی که عاشقی، حاال معلوم می شه! بسیار هم عالی، الناز تو االن فکر می  -

مدیونم، تو می تونستی بری سراغ زندگی خودت ولی دونم خیلی بهت داداش من می  -

 همیشه مراقب من و عزیز بودی، از وقتی بابا رفت تو بودی که.

 دیگه نذاشتم حرف بزنه. 

 بسه الناز، دری وری نگو.   -

 این ها دری وری نیست امیر.  -

هرچی، ادامه نده. من فقط نگرانم، به عنوان برادرت نگرانم، نمی خوام آینده ات رو تباه کنی.   -

می خوام درست تصمیم بگیری، تو باهوشی! با استعدادی! فردا مال توست. نمی خوام با یه 

 احساس سطحی ویرانش کنی. 

 من دوستش دارم   -
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کنه تو رو واقعا دوست داره. اونه که من بهش  قبول. تو دوستش داری. کاوه باید به من ثابت  -

شه صادق باشه، ولی اعتماد ندارم. من این قدر از این پسر ه*ر*ز*گ*ی دیدم که باورم نمی

معلوم می شه. من مطمئنم که معلوم می شه، فقط همون جوری که شرط گذاشتم کوچکترین 

 وری، کبوتر نامه بر، قاصدک!رابطه ای نباید داشته باشین. تلفنی، پیامکی، اینترنتی، حض

به کبوتر نامه بر و قاصدک که رسیدم نیشش باز شد، اومد تو بغلم. گفت چشم! همین برام 

کافی بود. به الناز اطمینان داشتم .رفتم تو اتاقم. ساعت از یازده گذشته بود. باید می خوابیدم. 

صبحگاهی برگشته  ساعتم رو کوک کردم روی شش و خوابیدم. ساعت شش و نیم از دویدن

بودم و رفتم تو حموم، و نیم ساعت بعد تَرگل و وَرگل به قول عزیز جون داشتم صبحانه می 

خوردم.یک ربع به هشت شرکت بودم که دیدم باز از تو آشپزخونه سر و صدا می آد، سرک 

 کشیدم دیدم باز اِلی تو آشپزخونه داره با قهوه ساز ور میره. 

 صبح بخیر.   -

صبح بخیر، شما که باز زود اومدین، من اگه مدیر عامل بودم زودتر از ده نمی اومدم سالم   -

 سر کار !

 فقط نگاهش کردم. این چرا پسر خاله شده؟ 

 ممنون از قهوه دیشب و قرص ها.   -

 سردرتون بهتر شد؟  -

 خیلی کمک کرد، قهوه درست کردنتون تموم شد؟   -

 بله، شما هم می خورین؟  -

 بله.   -

 اِلی با خنده گفت :

 االن برای شما هم درست می کنم.  -

 همون جوری که تو آشپزخونه ایستاده بودم پرسیدم:
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 از کار توی این شرکت راضی هستید؟  -

 بله، همه چیز خیلی خوبه، فقط حجم کاری خیلی باالست.   -

رو بخش فنی درسته، ما تو بخش مالی خیلی مشکل داشتیم،  متاسفانه تمرکزمون بیشتر   -

بوده. یه مقدار از امور مالی غافل شدیم که باید جبران بشه! برنامه من با مهندس عزیزی که 

شما رو استخدام کردن هم سر و سامون دادن به این مشکالته. من بیشتر روی این زمینه وقت 

 می ذارم و امیدوارم که شما هم شرایط کاری رو درک کنید. 

 بکشه بعد از سخنرانی من! ولی خیلی مؤدب فقط گفت:  اِلی کم مونده بود خمیازه

 حتما آقای مهندس. -

 بسیار هم عالی.   -

دیدم نیشش باز شد ولی سریع جمعش کرد و قهوه منو داد دستم! تشکر کردم و برگشتم تو 

گشتم. از زمان دانشگاه می شناختمش. آدم آب اتاقم. توی موبایلم دنبال شماره فرزاد می

 د که تو هر سوراخ سنبه ای آدم داشت. تاحاال چند بار برام کار انجام داده بود. زیرکاهی بو

 به به، سالم بر مهندس نابغه! -

 سالم فرزاد جان خوبی؟  -

 قربونت، شما بهتری! آوازه اعتبارتون چشم همه رو کور کرده بابا!  -

 تعارف تیکه پاره نکن، یه زحمتی برات دارم.   -

 امر بفرمایید.  -

می خوام که آمار کسی رو در بیاری. اینکه تو چند سال گذشته تو زندگی خصوصیش چه   -

کرده. با کی بوده؟ با کی بهم زده؟ کجا رفته؟ چی خورده؟ چی پوشیده ؟ رنگ لباس کار می

 زیرش چیه؟ همه چیز زندگیش رو! همه چیز. 

سه! امیر مشکات اوخ اوخ، با کی سرشاخ شدی؟ مشکلی نیست. فقط خدا به دادش بر -

 دنبالشه!
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و طبق معمول اصال نباید جلب توجه بشه. و اون طرف نباید متوجه چیزی بشه، ترجیحا از   -

 آدم مورد اعتماد و جدید استفاده کن. 

 خیالت تخت، اسم بده، طرف کی هست؟ شماره موبایل و آدرسش رو هم اگه داری بده . -

 موبایل و آدرسش رو داری. می شناسیش!   -

 کی هست؟ -

 کاوه محسنی!   -

خوایی ناکارش کنی؟درضمن تو که همه جیک و نه! کاوه که برادرت بود پسر، چی شده؟ می -

 پوک کاوه رو خودت می دونی!

زدم. نمی خوام کسی رو ناکار کنم، آمار می خوام. اگه می خواستم ناکار کنم به تو زنگ نمی  -

خودم می رفتم سراغش. درضمن می خوام بدونم من از همه چیز خبر دارم یا چیزی هم هست 

 که من ندونم. 

 آرم. فهمیدم بابا. خیالت راحت. آمارش رو برات در می -

 قبلیه؟ شماره حسابت هنوز همون  -

 من همیشه به تو مدیونم. حرف پول رو نزن.  -

 هر چیزی به جای خودش، منتظرتم.   -

 در تماسم باهات.  -

تلفن رو قطع کردم. یاد دوسال پیش افتادم. با بچه های دانشگاه یه قرار داشتیم که بعد از 

که یه شامی تو مدتها دیداری کنیم به یاد روزهای گذشته. من و کاوه هم بودیم، بعد از این

ولنجک خوردیم راه افتادیم که برگردیم سمت خونه، اکثر بچه ها رفته بودن، فرزاد جلوتر رفت. 

من و کاوه هم می رفتیم سمت ماشینامون که سر و صدای بلندی توجهمون رو جلب کرد. کاوه 

 سرک کشید و یهو گفت:

 امیر بدو، دارن فرزاد رو می زنن!  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 37

زاد که وسط چهار پنج تا غول تَشَنگ گیر کرده بود، کاوه دادی زد هردو دویدیم به سمت فر

 که: 

 چه گُهی دارین می خورین عوضیها؟  -

 یه نفر برگشت سمت کاوه. 

 برو رَدِ کارِت عمو خوشتیپ. این عوضی رو ما باهاش کار داریم!  -

 تو گُه خوردی با هفت جدت!   -

ما! من یه لحظه به عقلم رسید که به پلیس اونا فرزاد رو ول کردن و داشتن میومدن سمت 

زنگ بزنم. آدرس رو سریع دادم و رفتم سمت کاوه که داشت با اونا سینه به سینه می شد، قبل 

 از اینکه برسم به کاوه، برق چاقو رو تو دست یکی شون دیدم. سریع داد زدم :

 کاوه! بکش کنار. -

 فتم: اونا تازه متوجه من شدن. رفتم جلو. خیلی جدی گ

 چه خبره؟ چِتونه شما؟ مرگتون چیه؟  -

 دست کردم که کیف پولم رو در بیارم و شَر رو بخوابونم  که یکیشون با پوزخند گفت : 

بذار جیبت بچه فُکُلی! ما باید این رفیقت رو آدم کنیم و به فرزاد اشاره کردن. کاوه هنوز با  -

یکی دیگه از اون التها سینه به سینه بود، فرزاد هم ولو روی زمین بود و خون از دماغش 

 میومد، می دونستم اینا دنبال شر هستن. فقط می خواستم معطل کنم تا پلیسها برسن. 

 عمو! بهتره این داستان رو همینجا تموم کنین، وگرنه براتون گرون تموم می شه. ببین   -

 یکیشون که از بقیه گنده تر بود اومد جلو و داد زد: 

 چیه گول هیکلت رو خوردی؟ -

مثل اینکه گنده شون همین بود! رفتم جلو و خیلی طبیعی بهش نزدیک شدم، هنوز کامل 

ده کردم و محکم زدم زیر چونه اش، هنوز از غافلگیری بهش نرسیده بودم که مشتم رو آما

ضربه اول به خودش نیومده بود که با زانو زدم توی پهلوش، دیگه ولو شده بود روی زمین که 
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سرم رو بلند کردم سمت اون سه تای دیگه، اون ها شل شده بودن ولی کم نیاوردن و اومدن 

ش رو تو هوا گرفتم که اون یکی با مشت سمتم. تیزی چاقو رو تو دست یکی شون دیدم و دست

کوبید تو پهلوم، کاوه ُجنبید و سومی رو تو راه گرفت وگرنه با لگدش صورتم له شده بود. بلند 

شدم و جُنبیدم به خودم تا جلوشون رو بگیرم. به فرزاد امیدی نبود! کاوه با یکی از اون التها 

هم دیگه از َمنگی در اومده بود و داشت به درگیر بود و من موندم با سه تای بقیه. رییسشون 

سمتم می اومد. چاره ای نداشتم، رفتم سمت اون چاقو داره و سه سوت چاقو رو ازش گرفتم و 

لگدی حواله پهلوش کرد، صدای شکسته شدن دنده هاش رو شنیدم. یورش بردم سمت دوتای 

 دم؛دیگه و اونا هم چاقو رو تو دستم دیدن. یه کم شل شدن که داد ز

 آرم،عوضیها من بچه جنوب شهرم! گُه زیادی خوردین امشب، خودم َدخلِتون رو می -

ترس رو تو چشمهاشون می دیدم، خودم هم عرق کرده بودم و موهام بهم ریخته بود. خُدا خُدا  

کردم پلیس ها زوتر بیان. از پَسِشون بر می اومدم ولی از کتک کاری با التها همیشه نفرت می

مگر اینکه مجبور می شدم. امشب مجبور بودم. صدای آژیر پلیس به موقع بود و داشتم. 

دوتاشون رو فراری داد. یکیشون رو من گرفتم یکی رو هم کاوه ناکار کرد که پلیسها رسیدن. 

فرزاد رو بردن بیمارستان. دماغش شکسته بود و یکی از دنده هاش! من و کاوه خوب بودیم. سر 

ی بود ولی جراحت عمیق نداشتیم، اون شب رفتیم کالنتری و یکی و صورتمون یه کم زخم

دار دوتا از همسایه ها به عنوان شاهد اومدن، دو صبح بود که ولمون کردن. اون التها سابقه

بودن و شهادت همسایه ها هم به نفع ما بود. خالصه بخیر گذشت. فرزاد از اون روز خودش رو 

 د از اون شب یه بار بهم گفت:مدیون من می دونه، یادمه کاوه بع

 امیر اون شب یه جوری شده بودی که من تاحاال ندیده بودم، انگار خودت نبودی!  -

 منم با خنده بهش گفتم:

نه، خودم نبودم. اون روی سَگَم بود. هردو خندیدیم!تقریبا ظهر بود و بوی غذا تو ساختمون  -

د و تو سینی برام آورد که گفتم بَرِش گردونه. پیچیده بود، آقا صدری هم ناهار منو گرم کرده بو

اصال اشتها نداشتم، خانم حسینی کارتابل رو آورد که امضا کنم و یادآوری کرد ساعت یک 

جلسه دارم. برگشته بودم به داستان کار و کار و کار! جلسه خارج از شرکت بود ولی چون 

شگی، بد حسابی مالی کارفرما! فکر نزدیک بود پیاده رفتم. یه جلسه مزخرف با داستانهای همی
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بود، سردرد اومده بود سراغم، طور باید پاس کنیم، اعصابم خورد اینکه پرداختی های ماه رو چه

فکر کردم باید یه چیزی بخورم. ساعت تقریبا سه بود که از آسانسور اومدم بیرون. همون موقع 

ش َغش می خندید. منو که دید لب آقا صدری هم از واحد بغل اومد بیرون در حالیکه داشت غَ

و لوچه اش رو جمع کرد. فکر کردم؛ مرتیکه رو آب بخندی مگه اینجا سیرکه؟ همه جا هِر هِر 

کِر کِر، یه مشت گوساله دور خودم جمع کردم! سرم رو گرفتم باال و به صدری گفتم بره ناهارم 

بیشتر شد که اون تو چه م رو گرم کنه. صدری چَشمی گفت و به سمت واحد بغلی رفت. شَک

 خبره؟ تقریبا داد زدم :

 گفتم برو ناهارم رو گرم کن. آشپزخونه کدوم وَره؟ آلزایمر گرفتی؟   -

 صدری یهو پرید هوا ، خودشو جمع کرد و رفت سمت واحد ما: 

 ببخشید آقا، چشم! -

رکه گرفته آقا صدری که رفت تو واحد خودمون ، رفتم سمت واحد بغلی که دیدم انگار یکی مع

و همه هم دارن به حرف هاش می خندن! صدای مهندس عابدی می اومد. تعجب کردم آخه 

عابدی رفته بود سر یه پروژه و اصال تهران نبود! رفتم داخل دیدم که مهندس عابدی نیست، 

جناب اِلی خانم دارن ادای مهندس عابدی رو در میارن و بقیه هم ولو شدن رو زمین و ریسه 

کرد که منم یه لحظه فکر کردم عابدی اییش این قدر خوب صداش رو تقلید میمیرن. خد

خودش تو واحده! من تو زاویه ای بودم که کسی منو نمی دید. صدای بقیه بلند شد که اسم 

 "مشکات، مشکات، اِلی ادای مشکات رو دربیار "زدن، سوژه بعدی رو صدا می

 ت، نه به قیافه اش، نه به اون اخالقش!بیخیال بابا، خیلی ذَهَلمه. دماغ باالس  -

 اومدن!اخالق من چشه؟  دختره جِلف! خدمتت می رسم. بقیه کوتاه نمی

 مشکات ، مشکات ، مشکات  -

 باشه بابا.   -

شروع کرد اَدای منو در آوردن، روی نوک پا ایستاده بود که مثال قدش بلندتر بشه. شروع کرد 

تر خود جُک بود. یه گوشه ایستاده بودم که ببینم اَدای با لحن من حرف زدن. خدایا این دخ
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منو چه جور درمی آره، واقعا کارش عالی بود. دستمو جلوی دهنم گرفتم که خنده ام معلوم 

کردم بعد از اون جلسه لعنتی چیزی بتونه حال و هوای منو عوض کنه! اِلی هنوز نشه! فکر نمی

رو یه  "عجب، بسیار هم عالی "شه بکار میبردم داشت ادامه می داد. عبارتی رو که من همی

جوری گفت که همه تقریبا منفجر شدن. بعد هم ادای منو وقتی آقا صدری رو صدا می کنم در 

می آورد که تقریبا خودمم داشتم منفجر می شدم ولی سریع برگشتم به جلد جدی همیشگیم. 

ین نمایش مسخره رو تموم این مسخره بازیها برای شرکت و وجهه ما خوب نبود. باید ا

دیدن به جز اِلی. اون داشت ادامه می داد و وایسادم، همه منو می کردم، رفتم تو درگاه درمی

بقیه هم براش چشم و ابرو می اومدن. تا اینکه اِلی حدس زد پشت سرش یه خبریه! وقتی 

شد! برگشت کال رنگ از روش پرید، حتی فکر کنم یه لحظه چشمهای مشکیش هم سفید 

یعنی من اینقدر ترسناکم؟ به تته پته افتاده بود. بقیه خودشون رو با کاغذای جلوشون سرگرم 

کردن. داد زدم همه کرده بودن. انگار نه انگار که اینا هم داشتن این بدبخت رو تشویق می

 بیرون که به پنج ثانیه نکشید که اتاق خالی شد. رفتم و در اتاق رو بستم. وقتی برگشتم سمت

اِلی تقریبا حالت قبضه روح داشت، رفتم سمتش و جلوش ایستادم، دستم رو بردم و یه دسته از 

 مدارک مالی رو از رو میزش برداشتم، قدش به زور به شونه ام می رسید. با صدای آرومی گفتم: 

 من فکر کردم صبح شرایط کاری رو بهتون توضیح دادم!   -

می زنم. ظاهرا ترسش ریخته بود، سرش رو آورد باال  خیالش راحت شد که دارم مثل آدم حرف

. 

 آقای مهندس ، من!  -

 نذاشتم حرف بزنه و این بار دادی زدم که نیم متر پرید باال! 

 ساکت. به جای اینکه وقتتون رو صرف مسخره بازی کنید برید سر کارتون.   -

 مدارکی که دستم بود رو تقریبا پرت کردم سمتش و گفتم: 

 ن به بعد گزارش کارهاتون رو مستقیم به خودم می دید. از ای -

 سرش رو تکون داد که دوباره داد زدم :
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 متوجه شدین؟  -

 کرد، بعد هم آروم گفت : این بار سرش رو آورد باال و با نفرت نگاهم می

 بله.  -

 برگردین سر کارتون.   -

 ، برگشتم، "روانی"به سمت در خروجی رفتم که به نظرم شنیدم گفت 

 چیزی گفتین؟  -

 نه خیر.   -

بدون اینکه حرفی بزنم از واحد اومدم بیرون و در رو با شدت کوبوندم. رفتم سمت واحد  

خودمون . حالم دوباره گرفته بود. از داد زدن سرش حس بدی داشتم بخصوص که اونجوری بد 

. کیف و کتم رو گذاشتم تو اتاق و رفتم سمت دستشویی، آبی به صورتم زدم و رفتم نگاهم کرد

 سمت اتاقم که آقا صدری داشت ناهارم رو می ذاشت رو میز. 

 دستت درد نکنه آقا صدری.   -

 وظیفه است مهندس 

 این دلقک بازیها کار هر روز شونه؟  -

  نه واال آقا، به خدا دختر خوبیه، یه کم شیطونه. -

 یه کم؟ فقط یه کم؟ شرکت رو کرده سیرک. آدمش می کنم، همه هم جانبداریش رو میکنن؟ 

 برو به کارت بِرِس   -

 چشم آقا.  -

 ناهارم رو به زور پایین دادم. اشتهام کامال از بین رفته بود.خانم حسینی رو صدا کردم.

 بله آقای مهندس  -
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 خانم متین بزرگ امروز شرکتن؟   -

 دن ، نیم ساعته اومدن.بیرون بو -

 تماس بگیر بیان اتاقم، به آقا صدری هم بگو اینا رو جمع کنه.   -

 حتما.  -

 ده دقیقه بعد خانم متین دفترم بود،

 سالم آقای مهندس.  -

 با سر سالم کردم و اشاره کردم بیاد تو اتاق،

 لطفا در رو هم ببندین پشت سرتون.  -

 اتاق، با مِن و مِن گفت: خانم متین در رو بست و اومد داخل

آقای مهندس من واقعا متاسفم بابت قضیه پیش اومده. کلی هم دعواش کردم. از شیطنتای  -

 این دختر...

 حرفش رو قطع کردم،

 برای این موضوع نگفتم بیایین اینجا، لطفا بفرمایید بنشینید. -

 خیلی جدی ادامه دادم :

پروژه ها مواردی پیش اومده که باعث سوال شده برای ظاهرا در حسابهای مالی دو سه تا از  -

کارفرما از ما خواستن رفعش کنیم. تا آخر هفته آینده وقت داریم. صورت وضعیت های مالی 

باید دوباره چک بشه، ظاهرا زمان بندی پرداخت ها ایراد داره. کل حسابهای معوقه ما رو نگه 

نشن و حسابها رو پرداخت نکنن حتی تو حقوق  داشتن تا این موارد رو برطرف کنیم. اگر راضی

 این ماه پرسنل می خوریم به مشکل چه برسه به خریدهای پروژه.

 کرد، ابرویی باال انداخت و گفت:هام گوش میخانوم متین که با دقت به حرف

 کردن؟اونها که خیلی وقته تاخیر پرداخت دارن، نباید حداقل یه بخشی از پول رو واریز می -
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 هام رو با انگشت شصت و سبابه مالیدم و گفتم:چشم

دونم چه دو ساعت توی جلسه باهاشون چک و چونه زدم. یه حسابدار جدید آوردن، نمی -

گرده و های قبلی. فکر کنم داره دنبال تناقضتو سیستم خودشون میگیری داده به پرداختی

 ره.زیرآبی می های ما رو مبنا کرده که بفهمه کی دارهجورایی پرداختییه

کردم هم ریخته. ظاهرا مدیرشون عوض شده. فکر نمیشون بهشنیده بودم اوضاع بخش مالی -

 قضیه جدی باشه.

همینا رو هم پیش خودتون بمونه. یکی از مدیرای مهندسی بعد از جلسه سربسته به من  -

بندی که زماندیدم پرداختهای معوقه رو نگه دارن گفت وگرنه من هم مثل شما لزومی نمی

صورت وضعیتهای یک سال گذشته رو چک کنن. مشکل اونهاست ولی کارفرمای ما هستن. 

 دن.باهاشون راه نیاییم دیگه بهمون کار نمی

 درسته. حاال نگفتن دقیقا کجاها تناقض داشته؟  -

یه نامه کتبی دادن، کپی نامه رو از خانم حسینی بگیرین، این مساله به همه کارهاتون   -

 اُلویت داره. سربسته بگم بهتون که خیلی تحت فشار هستیم. باید مشکل رو زودتر حل کنیم.

 خیالتون راحت باشه. -

 ممنون. می تونین تشریف ببرین.   -

خانم متین که رفت بیرون دیگه کار نیمه کاره نداشتم. تصمیم گرفتم زود بزنم بیرون. باید با 

برداشتم و به عزیز زنگ زدم، دو سه تا بوق خورد و بعد الناز بیشتر وقت بذارم. موبایلم رو 

 صدای مهربون عزیز: 

 سالم مادر، خوبی؟ -

 مرسی عزیز، زنگ زدم بگم شام درست نکنین، همه بریم بیرون.  -

 دستت درد نکنه، پس من چیزی نمیذارم.  -

 الناز اومده؟    -
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 دونم چِشه؟ ش تو اتاقشه. نمیآره پسرم، همه  -

 ش نیست عزیز، شما زیادی لوسش کردین. چیزی  -

عزیز خندید و خداحافظی کرد. شب برای شام بعد از مدتها سه تایی رفتیم بیرون. عزیز طفلک 

خیلی خوشحال بود. الناز هم ساکت تر از همیشه بود. برای تغییر حالش داستان اون دختره، 

یف کرده بود! باالخره خنده اش باز آورد. الناز خیلی کِاِلی رو تعریف کردم که ادای منو در می

شد و شروع کرد به بلبل زبونی، مثل همیشه! قرار شد پنجشنبه بریم بهشت زهرا سر خاک بابا. 

خیلی وقت بود نرفته بودیم. فردا صبح تو شرکت به خانم حسینی گفتم که پنجشنبه شرکت 

خاک بابا. کل روز رو هم با نمی رم و اگر کاری بود به موبایلم زنگ بزنن. پنجشنبه رفتیم سر 

عزیز مشغول خرید و وقت گذروندن بودیم. حال و هوای الناز و عزیز هم بهتر شده بود. جمعه 

صبح یه سر رفتم شرکت که یه سری مدرک رو برای شنبه حاضر کنم که حس کردم از واحد 

نبال کلید آد، خواستم برم تو که دیدم در بسته است. تو دسته کلیدم دبغلی صدای کسی می

واحد گشتم و در رو باز کردم که دیدم یکی با رنگ و روی پریده اومد وسط کریدور .این اینجا 

 ای؟کنه روز جمعهچه کار می

 کنین خانم؟ امروز که جمعه است! شما اینجا چه کار می  -

ببخشید ترسیدم یهو شما در و باز کردین، یه سری کار داشتم، عمه گفتن تا آخر هفته   -

 آینده وقت داریم ولی خیلی زیاده. مجبور شدم امروز بیام. 

 خیلی خُب، اگه روز عادی درست به کارتون برسین مجبور نمی شین جمعه بیایین شرکت!   -

شه. شما خودتون که این روز عادی هم به کارم می رسم. ولی حجم کارم زیاده، تموم نمی  -

 جمعه بیایین شرکت! کنین هم که مجبور شدین قدر بهینه کار می

 موندم به این حجم پر رویی چی بگم؟ باید جوابشو بدم که روش زیاد نشه !

 من اومدم یه سری کار شخصیم رو انجام بدم. حاال شما به کجا رسیدین؟ چیزی درآوردین؟   -

 چند تا مورد رو در آوردم، ولی فکر کنم موارد جزئی باشن، خیلیش مونده!  -

 عجب، خیلی خُب، من می رم اتاقم ، در واحد رو می بندم.   -
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کردم که اِلی هم سری تکون داد و رفت پشت کامپیوترش. یکی دوساعتی بود که داشتم کار می

 دیدم یه ترازنامه َکمه. یاد اِلی افتادم که امروز شرکته، زنگ زدم به میزش. 

 هنوز هستین ؟  -

 بله.  -

 اهه اول رو برام بیارین اتاقم. کپی تراز مالی شش م  -

 اِلی یه لحظه ساکت شد و جواب نداد، بعد گفت: 

 چشم االن میارم براتون.   -

 گوشی رو گذاشتم ، ده دقیقه بعد با یه برگه تو دستش اومد اتاقم، یه تقه زد به در؛ 

 بفرمایید   -

 اِلی اومد داخل و برگه رو گذاشت روی میزم و گفت: 

 کپی تراز مالی شش ماه اول.   -

 مرسی.  -

 اِلی با پوزخند گفت : 

 خوایین دیگه؟برای کار شخصیتون تراز مالی شرکت رو می -

که فرصت کنم و جوابش رو بدم از اتاق رفت بیرون، مطمئنم دیدم که داشت می قبل از این 

 خندید! دختره پر رو! 

ه که پشیمون شدم و رفتم واحد کناری. این بار یک ساعت دیگه کار کردم.بعد خواستم برم خون

 اول در زدم که اِلی از چشمی نگاه کرد و بعد در رو باز کرد. 

 هنوز که اینجایین.  -

 اصال جلو نرفتم، هرچی عددها رو نگاه می کنم چیزی در نمیاد.  -

 بیا نشونم بده. شاید باهم پیدا کردیم .  -
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 پوزخندی زد و گفت:

 رم این فایل رو می گردم. من سه روزه دا -

رفتم به سمت میزش و اشاره کردم که بیاد. با اخم اومد نشست. امروز از همیشه خوشگلتر 

شده بود. یه رژلب صورتی زده بود و برعکس همیشه یه شال سرش بود که نصف موهاش ازش 

ل رو بهم کرده؟ نزدیکم شد که فایبیرون زده بود، موهاش بلنده، این موها رو کجا قایم می

نشون بده که بوی عطرش بینیم رو نوازش کرد. یه بویی مثل شامپو. بوی تمیزی. صندل پاش 

بود، یه شلوار چسب، یه مانتو نسبتا تنگ و کوتاه، خدا رو شکر این ریختی نمیاد شرکت! 

کنه! شایدم میخواد بره مهمونی بعدش ؟ جلوی خودمو نگرفتم و حسابی حواس آدمو پرت می

 کردم پرسیدم؛ ه به عددها نگاه میدر حالیک

 مهمونی تشریف می بردین؟   -

 با تعجب سرش رو چرخوند. لبش رو گزید و گفت : 

 کردم کسی جمعه بیاد شرکت.فکر نمی -

فکر کنم داشت تو دلش فحش میداد که خُب به تو چه، فضولی؟ بعد دیدم داره منو ورانداز 

یه تی شرت یقه دار سبز، خُب چشمهام به خاطر بلوزم  کنه! منم که یه شلوار لی تنم بود بامی

سبز شده بود،  یه کالج هم پام بود اونم بدون جوراب! خالصه تیپم در شان مدیر شرکت نبود. 

 کنه، گفتم: فهمیدم داره به چی فکر می

 کردم کسی صبح جمعه بیاد شرکت! منم فکر نمی -

شونه هاش رو انداخت باال یعنی من که چیزی نپرسیدم. دختره مارمولک زلزله، با اون 

 چشمهاش! تیله های مشکی! حواسم رو دادم به فایلها، 

 االن دقیقا دنبال چی هستی؟       -

 تناقض زمانی تایید صورت وضعیت و پرداخت از طرف کارفرما.   -

 کنی؟خُب چرا فایل رو فیلتر نمی  -

 پوزخندی زد و گفت:  اِلی
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 این فایل جلوتون فیلتر شده است.  -

 باشه!  -

کردن. دوباره چشم انداختم به اعداد که تو صفحه سوم یه موردی به  شروع کردم عددها رو نگاه

چشمم خورد، بهش نشون دادم ، رفت سراغ کد پرونده و اسنادش رو کشید بیرون، با دقت 

   شروع کرد چک کردن که یهو وا رفت.

 درسته، یه اختالف زمانی این جاست، ده دقیقه ای پیداش کردین! راست میگن نابغه این ها!  -

 اینجوری خودمونی حرف زد باهام دلم یه جوری شد! خیلی جدی گفتم :  

 ام؟ کی گفته من نابغه -

 همه میگن، کلی ازتون تعریف می کنن،   -

 ادای آدم رو در بیارن!خوبه تعریف آدم رو بکنن، بهتر از اینه که   -

اِلی سرش رو انداخت پایین و داشت حرص می خورد. سرم رو به سمت فایل چرخوندم و 

 پرسیدم:

 دیگه چیا میگن؟  -

 مگه من جاسوسم؟ برین از خودشون بپرسین.   -

اخالقش دوباره بد شد. برگشتم سر عددها، باال پایین کردم که یه مورد دیگه درآوردم ، اِلی که 

کردیم و جلو می رفتیم. ساعت ، فقط اشتباه لُپی بوده، فایل رو چک می"اُکیه "رد گفت:چک ک

 شده بود حدود دوازده و نیم که دیدم گرسنه ام شده.

 من می خوام ناهار سفارش بدم ، شما هم چیزی می خورین؟  -

 اِلی یه کم مکث کرد و گفت: 

 بله، مرسی.  -

 یکه مِنو رو گرفته بودم جلوش اشاره کردم:زنگ زدم فست فود َدم شرکت و در حال
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 چی می خوری؟ -

 یه نگاهی به مِنو انداخت و گفت:

 همبرگر. -

 به طرف پشت خط گفتم :

 یه هات داگ ، یه پیتزا مخصوص، دوتا چیپس، دوتا نوشابه کوکا  -

. سفارش رو دادم و گوشی رو گذاشتم. "پس چرا می پرسی روانی؟"شنیدم که زیر لب گفت، 

 اِلی گفت: 

 من هات داگ دوست ندارم.   -

چرا خوشمزه است، اینجا همبرگرهاش آشغاله، گوشت خره. پیتزا هم گرفتم. هات داگ   -

 نخواستی، پیتزا بخور.

 همه ش رو باید خودتون بخورین، من فقط همبرگر می خوردم.   -

 نگران نباش، من االن یه گاو رو درسته می خورم.   -

اِلی چپ چپی نگاه کرد و چیزی نگفت. موبایلم رو برداشتم و شماره خونه رو گرفتم. به عزیز 

ه حساب کردم و رم خونه. کلی غر زد. یک ربع بعد سفارشمون دم در بود کگفتم ناهار نمی

خواست نخوره ولی همینکه بوی پیتزا بلند شد دیدم آب دهنشو قورت داد. تحویل گرفتم.می

 پرسیدم:

 واقعا نمی خوری؟   -

 نمی خورم، هات داگ دوست ندارم.   -

 پیتزا چی؟   -

 خورم. نمی  -

 خوایی زنگ بزنم همبرگر گوشت خر بیارن؟می  -
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 شده. خورم ، اصال اشتهام کورنمی  -

 عجب، بسیار هم عالی.   -

دونم مشکلش با این تیکه کالم من چیه؟ گشنه ام بود دیدم داره زیر زیرکی می خنده، نمی

 بدجور. ولی دلم سوخت که چیزی نمی خوره. گفتم: 

پاشو کیفت رو بردار ببرمت یه جای خوب بهت همبرگر بدم تا فردا آبروی منو به خاطر یه   -

 همبرگر نبردی!

 تعجب کرد؛  یهو

 نه مرسی، من اومدم به اینکار برسم.  -

کرد! و به فایلها اشاره کرد! این دیگه کیه؟هرکی بود حتما از این فرصت طالیی استفاده می 

دوباره مشغول شدیم که دیدم دستش رفت و یه برش پیتزا برداشت.خواستم سر به سرش 

ا برش اول پیتزا اشتهاش باز شد. چون با بذارم ولی ترسیدم پشیمون بشه. چیزی نگفتم. انگار ب

 اشتها شروع کرد به خوردن! 

 کاش ساالدم می گرفتین.   -

 شورن.کثافته ساالدشون. مریض می شدیم. کاهوها رو درست نمی  -

 وسواسین؟  -

 شما نیستین؟  -

 نه، من تمیزم.   -

 از میزت معلومه.  -

 و به بازار شام روی میزش اشاره کردم.  

 ن مربوط به بخش شلختگی می شه، نه تمیزی. او  -

 عجب! من یه خواهر دارم، درست مثل شما بهونه میاره.   -
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 خوبه آدم کسی رو داشته باشه .  -

 شما کسی رو ندارین؟  -

 نه.  -

 پس یکی یک دونه ُخل و دیوونه؟  -

چشمهاش. دونم چرا داشتم سر به سرش می ذاشتم! جوابم رو نداد ولی غمی رفت تو نمی

دونم ِچش شد! تا ساعت سه کار کردیم که واقعا خسته شده بودم. صندلی رو عقب دادم و نمی

 نفس عمیقم رو صدادار بیرون دادم.

 فکر کنم تا همینجا کافی باشه.   -

 دم . من هنوز خسته نیستم ، ادامه می  -

 نه ، شما هم برین خونه.   -

 گفتم که خسته نیستم.   -

 آد یه خانم تنها روز جمعه اینجا کار کنه. برین خونه، بقیه رو فردا ادامه بدین.  خوشم نمی  -

 شما همیشه باید دستور بدین؟  -

 مثل اینکه فراموش کردین من مدیر شرکتم.   -

اِلی پوفی کرد و سرشو تکون داد. منتظر شدم وسیله هاشو جمع کنه، از واحد اومدیم بیرون. 

 پرسیدم: 

 رو کی به شما داد؟کلید واحد   -

 دیروز از آقا صدری گرفتم، بهش گفتم امروز کار دارم می خوام بیام شرکت.   -

 عجب!   -

 اِلی یهو گفت:

 کنین؟ طفلک نمی خواست کلید بده.من اصرار کردم!دعواش که نمی -
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 دستمو دراز کردم و گفتم : 

 کلید.  -

 می ترسین دوباره برگردم؟  -

 دی. کلید!گرمطمئنم که برنمی  -

اِلی با اخم کلید رو گذاشت کف دستم. خداحافظی گفت و رفت پایین. در واحد رو قفل کردم ، 

باید به حساب صدری هم برسم. این دختره هنوز نیومده حسابی دُم درآورده. معلوم نیست به 

که کی رفته؟ عمه اش که خیلی خانم موقریه! رفتم تو پارکینگ و سوار ماشین شدم. قبل از این

برسم سر خیابون دیدم اِلی داره پیاده می ره! کنارش ایستادم و بوق زدم ، شیشه رو کشیدم 

 پایین و گفتم: 

 بیا باال میرسونمت تا یه جایی.   -

 مرسی ، می خوام پیاده برم.   -

 ماشین گیرت نمیاد ، بیا باال.  -

 اینجا که رییس نیستین! دلم می خواد پیاده برم. مشکلیه؟ -

 چرا قاطیه؟ دیوونه! جهنم، پیاده برو! این 

  .باشه ، خداحافظ  -

 شیشه رو دادم باال و راه افتادم، بهش خوبی نیومده دختره دیوانه! 

یه مسیج برام اومد  ,گشتم خونهجمعه بعد از ظهر بود که کمی تو پارک دویدم و داشتم برمی

که شروع کردم به خوندن و متوجه نشدم یه نفر از سوپری دراومد بیرون. مسقیم خوردم بهش. 

 اونم سبک وزن بود، تقریبا پرت شد! داد زد : 

 مگه کوری! -
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های از حدقه بیرون زده زُل زده به برگشتم عقب دیدم همون دختر ریق ماستی پر رو با چشم

ین کسی بودم که توقع دیدنش رو داشت! فکر کردم یعنی این هم محل من! فکر کنم من آخر

 ش نزدیک ما بود، از فایل پرسنلیش دیده بودم. ماست؟ یادم افتاد آدرس خونه

 ببخشید ، سرم پایین بود ندیدمتون. شما هم یهو پریدین تو خیابون.   -

 یعنی االن تقصیر منه ؟  -

 واهی کردم که! نگفتم تقصیر شماست. در ضمن عذر خ  -

 خوبه بلدین!   -

 چی؟  -

 عذرخواهی!   -

کردم. اینو گفت و راهشو کشید و رفت! خشکم زده بود.دلم می خواست می رفتم و ادبش می

 دیدم صاحب سوپری اومد بیرون. صاحب سوپر منو می شناخت! 

 سالم مهندس. این دختره االن اومد بیرون سوپر دیدینش کدوم طرف رفت ؟ -

 طور؟چه  -

 کیف پولشو جا گذاشت، از ده بار پنج بار یه چیزی جا می ذاره. -

 توی دلم گفتم، بسکه گیجه! ما رو بگو حسابداری رو سپردیم به کی؟!

 دم  بهش.بده من می  -

 اِ، اِلی رو می شناسی مهندس؟  -

 ."ماشااله بچه معروفم هست! سوپری هم به اسم صداش می زنه!"فکر کردم ،

 ایم آره ، همسایه  -

کیف پولشو گرفتم و راه افتادم سمت خونه. توی آسانسور فضولیم گُل کرد! در کیفشو باز کردم. 

چند تا کارت شناسایی. پول، عکس یه زن و مرد که حتما پدر و مادرش هستن، عکس مرد 
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شو هم دم  یه کم حالکردم که وقتی کیف پولشو میدیگه ای تو کیفش نبود.داشتم فکر می

 بگیرم! نزدیک غروب رفتم سراغ الناز. یه تقه زدم به در! 

 بله؟  -

 درو باز کردم و گفتم:

 حال داری بریم بام تهران؟   -

 بستنی هم می دی بهم یا نه؟   -

 دم  بهت، به شرطی که خیلی معطلم نکنی! بستنی هم می  -

 دوتا سوت بزن ، من دَِم دَرَم.  -

، هر کاری "این کی وقت کرد آرایش کنه؟"ده دم در بود. فکر کردم ,دو دقیقه بعد الناز آما

کردم چیزی نگم نشد که نشد. یه دستمال کاغذی دادم دستش که دیدم با تعجب داره منو 

 کنه. نگاه می

 دی دستم؟چیه؟ دماغم مگه آویزونه ، دستمال می  -

 آره. لبهات دماغی شده، پاکش کن!   -

 و جور کرد و با غرغر  رُِژش رو پاک کرد. گفتم:الناز یهو خودش رو جمع 

 شما بدون رژ به این قرمزی هم خوشگلی عزیزم.   -

 بر منکرش لعنت.   -

 فقط یه کم روت زیاده که باید کمش کنیم، زبونتم درازه که باید کوتاهش کنیم.  -

 پس باید برم اتاق عمل!   -

 دنبال یه دکتر حاذقم.  -

 رازه؟ تو هم کم نمی آری! گه زبون من دکی می  -

 آرم الناز. بدبخت اون شوهرت قراره چی بِکِشه از دست تو! واال من پیش تو کم می  -
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واال من موندم اون دختر بدبختی که قراره زن تو بشه قراره چی بِکِشه از دست این اخالق   -

 تو!

 اخالق من به این خوبیه، عیب نذار روی من.   -

 قدر زورگویی؟چرا همه باید بهت بگن چَشم؟ ؟ دقت کردی چهخیلی اخالقت خوبه  -

 کردم و گفتم: یه کم قیافه مو جدی کردم، یه اخمی

 کنی به این اُبُهت به جز چَشم باید چی گفت؟شما فکر می  -

 الناز خندید و گفت : 

ه امیر ایشاال عاشق بشی، روزی صدبار به عشقت بگی چشم ، چشم. عوض تمام چَشم هایی ک -

 بهت گفتن در بیاد. 

 عمراً.   -

خندیدیم و باهم راه افتادیم. یه چند ساعتی با هم بودیم، منتظر بودم شاید راجع به کاوه 

 حرفی بزنه. چیزی نگفت ، من هم موضوع رو پیش نکشیدم.

شنبه، صبح زود طبق معمول از تو آشپزخونه صدای تلق تولوق بلند بود و بعدم شکسته شدن 

 یه جیغ بنفش. رفتم تو آشپزخونه و گفتم: یه لیوان و 

 چه خبره اینجا؟ -

دیدم اِلی رفته باالی یه صندلی که از تو کابینت باالیی لیوان برداره، یه لیوان هم پخش زمین 

 شده، گفتم: 

 خوایی اون باال آخه؟بیا پایین، چی می  -

 اش و گفت:کالفه دستش رو برد سمت مغنه

وانا رو برده اون باال بایگانی کرده، یه نایلون پالستیک بود تو کابینت، بابا این آقا صدری لی  -

 یهو تکون خورد منم فکر کردم سوسک دیدم! 

 خوایی؟بیا پایین از روی اون صندلی، کدوم لیوان رو می  -
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رفتم سمت کابینت، روی صندلی یه سر و گردن از من بلندتر بود! لیوان رو بهش دادم و اومد 

 م: پایین. گفت

 یه قهوه هم برای من درست کن بیا اتاقم.   -

 شنیدم که گفت : 

 نوکر بابات غالم سیاه.  -

 چیزی گفتین؟  -

 نه خیر.   -

اومدم بیرون و رفتم پشت میزم. چند دقیقه بعد اِلی با قهوه اومد تو اتاق، قهوه رو با احتیاط 

 گذاشت روی میزم. یه خنده مشکوکی رو لبش بود! گفت:

 بفرمایید، من در خدمتم.   -

 فکر کردم بهتره اصال سر به سرش نذارم. کیف پولشو در آوردم گرفتم سمتش، گفتم:

اینو جا گذاشتین تو سوپر، چون خیلی عجله داشتین که برین، سوپری بهتون نرسید. من  -

 گرفتم که بدم بهتون.

 کامال جا خورد! 

 مرسی! کلی دنبالش گشتم. ممنون!   -

 هش می کنم.خوا  -

 اشاره کردم به در که می تونه بره. اِلی برگشت سمت در که یهو گفت :  

 فکر کنم قهوه تون سرد شده! برم عوضش کنم؟ -

 دستم رو گذاشتم دور فنجون و گفتم: 

 خوبه گرمه. شما بفرمایید. -
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ه از جریان دیدم جوری با حالت دو از اتاق رفت بیرون. کامپیوترم رو روشن کردم، امروز یه هفت

کاوه و الناز می گذره. باید به فرزاد زنگ بزنم! دستم رو بردم سمت قهوه، بوش عالی بود، یه 

قُلُب خوردم که یهو همه شو پاشیدم بیرون! ک*ث*ا*ف*ت قهوه رو پر شکر کرده بود! من 

 م. باید این دختره سرخود رو آدم کنم ! آقا صدری رو صدا زدم. چند دقیقه بعد اومد تو اتاق

 صدری ، اول اینکه این قهوه رو ببر عوض کن ، یکی دیگه برام بیار تا بهت بگم.   -

 صدری دو دقیقه بعد با یه قهوه جدید برگشت. 

 امر دیگه ای داشتین آقا؟  -

 کلید رو گرفتم جلوش و گفتم: 

 این چیه آقا صدری؟ -

 دیدم که آب دهنشو قورت داد. دوباره پرسیدم : 

 آقا صدری ؟ گفتم این چیه -

من غلط کردم آقا، به خدا این قدر اصرار کرد که دلم سوخت. معذرت می خوام آقا. تکرار  -

 شه نمی

 کلید رو گرفتم طرفش: 

 همین صدری! همین. دیگه تکرار نشه. -

صدری از اتاقم رفت بیرون. ساعت دو جلسه داشتم، رفتم بیرون که به نظرم اومد صدای کاوه 

لی اعصابم خورده. تنها رفیق فابریکم بود که اینجوری ُگه زد. صدای خودش میاد. از دستش خی

زد. ای خدا! داره با اِلی حرف می زنه! اینو از کجا بود! داشت با یه نفر خیلی صمیمی حرف می

زد! اینا زد طرف سایه شو با تیر میمی شناسه؟ دوست بودن باهم یعنی؟ کاوه با هرکی بهم می

ش نمی اومد از کردم این اِلی اهل زیرآبی رفتن باشه! به قیافهصال فکر نمیکه خوبن با هم؟ ا

اونجور دخترا باشه! کاوه با دیدن من جا خورد. فکر کردم چرا این شکلی شده؟ ریش داشت! 

 اِلی چشمش که به من افتاد سریع خداحافظی کرد و رفت. کاوه گفت:

 سالم امیر، خوبی؟  -
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 کنی؟ ریختم به هم. اینجا چه کار میخوب بودم، تو رو دیدم   -

 دونم، کالفه ام.چه می  -

 زدی؟این دختره کی بود باهاش حرف می  -

 کارمندته بابا.   -

 دونم اُزگَل. تو رو از کجا می شناخت؟می  -

 با الناز دوسته، همیشه باهم هستن.  -

 کی؟ این دختره دوست النازه؟  -

 تاحاال؟آره ، مگه ندیده بودیش   -

 نه.  -

 کالفه دستش رو الی موهاش برد و گفت:

 طوره؟امیر، الناز چه  -

 رم جلسه.خفه شو از جلو چشمم گم شو. دارم می  -

 لعنتی، دارم از خودت می پرسم، تو رو خدا خوبه؟  -

 کنه اگه شما بذاری! خوب! سُر و مُر و گنده داره زندگیش رو می خوبه، خوبِ   -

 کرد، نگرانش شدم.دیشب خوابشو دیدم. داشت گریه میخدا رو شکر،  -

 نشو. برو به کارت برس.  -

 باشه. خداحافظ.  -

یه لحظه به خودم اومدم! این اِلی دوست النازه؟ چرا من هیچ وقت ندیدمش؟ موبایلم زنگ 

 خورد، فرزاد بود؛ 

 الو  -
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 امیر خوبی؟  -

 مرسی، خبری داری برام؟  -

 هستی؟آره، بعد از ظهر   -

 شش خوبه؟  -

 می بینمت.  -

تا ساعت شش دوتا جلسه رفتم ولی فکرم درگیر فرزاد بود تا اینکه وارد دفتر شد، این پسر 

 همیشه خوش قوله!

 خُب استاد، اینم از گزارش.  -

 فرزاد پاکتی رو گذاشت روی میز و ادامه داد:

ه، هنوز مهمونی هاش رو با کمال تعجب کاوه از سه سال پیش با هیچ دختری دوست نبود -

 می ره، از پارسال همیشه با یه دختر این وَر و اون َور می ره که فکر کنم خودت بدونی کیه! 

 دونم.می  -

تماسهاشون باهم زیاد بوده، تلفن، مسیج، احتماال کامپیوتر، ولی نِت رو خیلی نتونستیم چک   -

 اکت هست. کنیم. چند بار باهم رفتن مهمونی، یه چندتا عکس تو پ

 دست کردم و عکسها رو درآوردم. چشمم روشن! فرزاد ادامه داد: 

از هفته گذشته کاوه دیگه تماسی نگرفته، ولی خواهرت چندبار بهش زنگ زده. هیچ وقت  -

 جواب نمی داده. دفعه آخر جواب داده و گفته که باید صبر کنه. 

 کی باهم رفتن مهمونی؟  -

 اخیرا، یکی دوماه پیش.  -

 چیز دیگه؟  -

 ظاهرا کاوه خیلی عوض شده، چون من خودم تعجب کردم که کسی دور و برش نیست.  -
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 مرسی فرزاد جان.  -

فرزاد که رفت، سر من دوباره داشت می کوبید. کاوه به حرف من گوش داده و الناز نه! دختره 

ت پارکینگ که احمق.  به ساعتم نگاه کردم، هفت و ده دقیقه. درها رو بستم و رفتم به سم

 دیدم صدای جیغ میاد.

 ولم کن عوضی، برو گمشو مرتیکه ک*ث*ا*ف*ت ! -

 رسونمت! کشی عزیزم؟ بیا خودم میچرا پنجول می -

 ت رو برسون پیزوری.برو عمه -

درو که بازکردم دیدم یه نفر توی خیابون مزاحم اِلی شده، کوچه کامال خلوت بود و تاریک، 

کرد. ده بود و حواسش به من نبود، الناز هم داشت جیغ و داد میطرف از ماشینش پیاده ش

 زد!رفتم سمتش که جا خورده بود. یقه شو گرفتم و کشیدمش کنار دیوار. دست و پا می

 ولم کن غول بیابونی، تو چه کارشی؟ به تو چه مربوطه؟  -

 ناموس!من همه کاره هستم مرتیکه بی  -

کردم افتاده بود، ولش کردم و پرید پشت فرمون و گازش رو یکی دوتا کشیده که خورد به غلط 

گرفت و رفت. تازه نگاهم افتاد به اِلی! رنگش پریده بود، صداش کردم، انگار نمی شنید، دستش 

رو گرفتم و کشیدمش سمت ماشین. در و باز کردم تا بشینه. شوکه شده بود. دستش یخ یخ 

قدر یخه؟ ریموت رو زدم و ماشین رو روشن کردم. بود، هنوز تو شهریور بودیم. این چرا این 

 رفتم تا دم یه آب میوه فروشی. یه آب میوه گرفتم بردم سمت ماشین. گرفتم سمتش و گفتم:

 بخور،  -

 چند قُلُب آب میوه رو که خورد یه کم بهتر شده بود. با عصبانیت گفتم: 

 گم تا دیروقت نمون تو شرکت برای اینه!وقتی می -

 دلخوری جواب داد : اِلی با 

 کار داشتم. -
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 گم بگو کار دارم کار دارم، من که مدیرم این قدر کار ندارم!کم نیاری ها، هرچی می  -

 اِلی با عصبانیت گفت: 

 آخه شما کارهاتون رو ریختین سر کارمندای بدبختتون، خودتون کار ندارین!  -

 داغ کرده بودم: 

رم، حاال باید به تو هم حساب پس بدم؟حقته که تا دیوقت من اولین نفر میام، آخرین نفر می -

 بمونی تو شرکت ، بعدم این جوری هر عوضی تو خیابون بخواد مزاحمت بشه! 

 اصال خودم از پَِسش بر می اومدم، الزم نبود شما دخالت کنین !  -

شد؟ هرچی افتادی، دوباره زبونت دراز تا دودقیقه پیش رنگ گچ دیوار بودی، داشتی پس می  -

 دی؟گم دوتا جواب میمی

 زدم. صدام دیگه بلند شده بود و تقریبا داشتم داد می

 لطفا سر من داد نزنید.   -

 حتما با صدای معمولی حرف رو نمی فهمی که باید داد بزنم.  -

 اِلی دستش رو برد سمت دستگیره ماشین که تقریبا هوار زدم، 

 بشین سرجات.   -

 اِلی دست به سینه نشست، معلوم بود عصبانیه. 

 از فردا حق نداری بیشتر از ساعت پنج شرکت بمونی، واضح گفتم؟  -

 خوایین به موقع حاضر نشه من مقصر نیستم. اگه مدارکی که می  -

 اگه مدارکی که می خوام سر موقع حاضر نباشه اخراجت می کنم!  -

که مدارک کوفتی رو حاضر کنم، زبون آدم حالیتون  عجبا! خب من دارم بیشتر می مونم  -

 شه؟نمی
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شن. عین آدم سر موقع بیا، بدون دلقک بازی کارتو انجام بده. مطمئن باش کارهات تموم می  -

 کنم. بعد از ساعت پنج ببینمت تو شرکت اخراجت می

 خیلی دلتون می خواد منو اخراج کنین؟   -

 یل نمی گردم، مطمئن باش. اگه بخوام اخراج کنم دنبال دل  -

 بله وصف اخالق ملکوتی شما رو شنیده بودم!   -

 شنیدن کی بود مانند دیدن!    -

 اِلی پوفی کرد و دیگه جواب نداد. یه چیزی به سرم زد، رفتم به سمت مرکز شهر، 

 اِلی بعد چند دقیقه گفت: 

 االن کجا دارین می رین؟ -

 یه جایی کار دارم.   -

 بذارین دم یه آژانس.  لطفا منو  -

 کارم مربوط به شماست.   -

 من باید برم خونه، دیرم می شه.   -

 ای. زنگ بزن بگو تا یک ساعت دیگه خونه  -

 من اگه نخوام با شما جایی بیام باید کی رو ببینم؟  -

های میدون ولیعصر، دم یه بستنی سنتی جوابشو ندادم. به سمت مقصدم حرکت کردم. طرف

م. ماشین رو که پارک کردم یه دستم به فرمون بود، یه دستم رو گذاشتم پشت صندلی وایساد

 کنار راننده و پرسیدم:

 بستنی می خوری؟  -

 اِلی با عصبانیت از خونسردی من گفت :

 نه خیر.  -
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 در حین پیاده شدن گفتم :

 به جهنم، نخور. -

گشتم که پاتوقش این رفتم سمت بستنی فروشی. یه بستنی مخصوص گرفتم. دنبال کسی می 

ای قدیم بودیم. به یکی از گیم! اسمش ناصر بود و هم محلهبازیهای بچهها بود. یکی از همطرف

پلکید گفتم بگو امیر کارت داره و برگشتم تو ماشین. اِلی با تعجب به من رفقاش که اون ورا می

 کرد. ون یک بستنی تو دستم نگاه میو ا

 االن ما نصف شهر رو دور زدیم که شما بستنی بخورین؟  -

 خوری!خب خودت گفتی نمی  -

اِلی باز دوباره پوفی کرد و مشغول ور رفتن با موبایلش شد. چند دقیقه بعد کسی زد به شیشه 

 ی و گفتم: ماشین، شیشه رو دادم پایین. ناصر بود! بستنی رو گرفتم سمت اِل

 نگهش دار، بعد شیشه رو دادم پایین.  -

 سالم آقا ناصر.   -

 سالم از ماست امیر خان، بابا بنده نوازی کردین، از این ورا. -

 یه زحمت برات داشتم.   -

 بدخواه مدخواه داری اسم بده! -

 اون مدلی زحمت ندارم، اسپری فلفل تو بساطت هست؟  -

 دادی برات میفرستادم.پیغام میهمه راه خودت اومدی؟ این -

 چوبکاری نکن ناصر. -

 مخلصم. ده دقیقه معطل شی اشکال نداره؟ -

 نه، هستم.   -

 ناصر داشت می رفت که صداش کردم، 
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 آقا ناصر!  -

 بله؟  -

 اومد جلو شیشه که دوتا تراول صدی گذاشتم تو جیبش. 

 شه. گیرم، تازه این قدر نمیبه موال نمی -

 به اِلی اشاره کردم و جواب دادم: با چشم رو

 کوتاه بیا ناصر، به آقات هم سالم برسون.   -

 گوشه لبش کج شد و منظورم رو گرفت.

 خیلی آقایی، جَلدی میام.  -

کرد و بستنی تو دستش داشت ناصر که رفت برگشتم سمت اِلی که مثل مجسمه منو نگاه می

 آب می شد که یهو گفتم : 

 آب شد.  -

به خودش اومد و بستنی رو گرفت سمت من. منم گرفتم و یه لیس محکم زدم به  اِلی یهو

 بستنی! اِلی با تعجب پرسید: 

 این پسر شجاع کی بود؟  -

 ام گرفته بود، گفتم: از لحنش خنده

 کی ناصر؟ بچه محلمونه. -

 شما مگه محله تون ونک نیست؟ این فکر نکنم مال اون ورا باشه!  -

 رفتیم. مونه، باهم مدرسه میمن بچه جنوب شهرم خانم. ناصر هم بچه محله  -

 آهان!   -

 ده دقیقه بعد ناصر با یه بسته برگشت. بسته رو داد به من و گفت: 
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یه اسپری برای آبجی مون، یه یادگاری هم برای خودت چون آخر مرامی! کاری داشتی خبرم  -

 کن 

 دستت طال.   -

 نوکرم.  -

 دادم و راه افتادم. بسته رو گرفتم سمت اِلیگاز 

 اون اسپری فلفل رو دربیار از تو بسته.   -

اِلی بسته رو باز کرد و به جای اسپری فلفل یه چاقوی ضامن دار درآورد. داشت با تعجب 

کرد که چاقو رو از دستش قاپیدم و انداختم داخل داشبورد. مستقیم نگاهش کردم نگاهش می

 و گفتم:

 فتم اسپری رو در بیار. گ  -

 اِلی چپ چپ منو نگاه کرد و اسپری رو درآورد. 

 بلدی باهاش کار کنی؟  -

 نه.   -

کنی، ببین، خیلی ساده است، این ضامنشه. بعد هم تو صورت طرف می گیری و اسپری می  -

هاش قرمزه. یه جور کوری خیلی خطرناک نیست ولی طرف تا دو سه ساعت درد داره و چشم

 قت. تا مجبور نشدی استفاده نکن، و برای ارضای حس کنجکاویت هم استفاده نکن، مو

 انگار به چیزی اشاره کردم که نقشه اش رو کشیده  بود که لبخندی زد.

 دین به من؟وقت اینو چرا میاون  -

 با لحن جدی گفتم: 

 ت بره و دنبال دردسر نچرخی! دونم حرف تو کلهبرای اینکه بعید می -

ه افتادم به سمت خونه. ساعت حدود هشت و نیم بود، نزدیک که شدیم اِلی راهنمایی کرد را

 ش ترمز کردم. قبل از پیاده شدن رو به من کرد و گفت:که از کدوم کوچه برم، جلوی خونه
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 واقعا الزم نبود، ولی مرسی به خاطر اسپری فلفل!  -

 با خنده ادامه داد: 

 !فکر کنم تو شرکت الزمم بشه -

 اونی که این اسپری رو داده دستت، می تونه کمتر از پنج ثانیه خلع سالحت کنه.  -

ش رو جمع کرد و پیاده شد، در ماشین رو کوبوند. لعنتی زورش به در ماشین اِلی خنده

 رسه! می

 شب بخیر  -

ش و کمی منتظر شدم تا چراغ خاموش یکی از واحدها روشن شد. وایسادم تا بره داخل خونه

فکر کنم طبقه چهارم بود! بعد هم راه افتادم سمت خونه. عزیز خواب بود و چراغ اتاق الناز 

هام رو عوض کردم. بدون اینکه در بزنم رفتم تو اتاق الناز که روشن بود، دوش گرفتم و لباس

 ید! یکهو پر

 امیر، سالم چی شده؟  -

 باعصبانیت و صدایی که سعی داشتم باال نره گفتم: 

 دهنت رو ببند الناز از دستت شکارم! -

الناز که شوکه شده بود رنگ از روش پرید که من در اتاقش رو محکم بستم. ترس تو صورتش 

 بود.

 دی!م میامیر تو رو خدا چی شده؟ داری سکته  -

 کشی؟ گوشیت رو بده ببینم.نمیتو خجالت   -

الناز به زور گوشیش رو گرفت سمت من و سرش رو انداخت پایین. همین جور که من لیست 

هاش سرازیر شد، به شماره کاوه گشتم دیدم اشکهایی که تماس گرفته بود رو میشماره

ولی ته دلم  کنهم شروع کرد به زدن. مطمئن بودم که فرزدا اشتباه نمیرسیدم که نبض شقیقه
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بار که از الناز چیزی خواستم و به حرفم گوش کرده! گوشی رو خواست باور کنه که یکمی

 گرفتم جلوی صورتش، 

 این چیه الناز؟  -

 کرد. دوباره پرسیدم؛ش رو آوردم باال، اونم فقط هق هق میداد. چونهجواب نمی

 بشه. نذار صدام بره باال. خوام هم خبردارعزیز خوابه، از کارهات خبر نداره، نمی -

 فقط سرش رو با مظلومیت تکون داد. دوباره گوشی رو گرفتم جلوی صورتش و پرسیدم:

 این چیه؟ جواب منو بده!  -

کرد، اشک هاش م بود و گریه مییه لحظه دستم رفت باال که اومد تو بغلم. سرش رو سینه

. دستم "مراقب عزیزت و الناز باش "کرد. دوباره حرف بابا تو سرم چرخید،لباسم رو خیس می

ش تموم بشه. سرش رو بغل کردم و روی رو گذاشتم پشتش و بغلش کردم. گذاشتم گریه

جور اشک موهاش رو بوسیدم. آخه انصاف نبود خواهر کوچولوی من به خاطر اون مرتیکه این

قرمزِ هاش که خشک شد سرش رو باال گرفت. چشم های عسلیش بریزه و تنش بلرزه. اشک

 قرمز بود. با هق هق گفت: 

 ببخشید امیر، دلم براش تنگ بود، اصال باهام حرف نزد، گفت به تو قول داده.  -

 کاوه رو قولش موند و تو نموندی. چته الناز؟  -

 دوستش دارم.   -

 گه! باز می  -

 تا فردا صبحم بپرسی، جوابت همینه. بزنی هم جوابت همینه.  -

 ؟من کی تو رو زدم  -

 خواستی بزنی.می  -

گم. گفتم یه تهمت نزن به من. االن هم گوش کن الناز. این آخرین باریه که دارم بهت می -

مدت دور از هم بدون تماس، دور زدن هم تعطیل، یک بار دیگه بفهمم باهاش تماس گرفتی 
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زیز جل و پالست رو جمع می کنم می فرستمت ور دلش ولی دیگه نه اسم منو میاری و نه ع

 رو. 

 دی؟ بابا گناه نکردم که! دوستش....چرا آخه منو عذاب می -

 کاره گذاشت و لبش رو گزید. ش رو نصفهجمله

گم رو بکن. اگه به گناهت اینه که عاشق بد کسی شدی، منم خر فرض کردی، کاری که می  -

خوایی . اگه میدمت بری پیش کاوهتون واقعیه، خودم با دست خودم میمن ثابت بشه که عالقه

 همین امشب برو ولی اسم ما رو دیگه نیار.

 با دلخوری جواب داد:

 کنم.باشه صبر می  -

خوام، نه آدم بدون منطقی هستم. تو گم. من نه بد تو رو میالناز دفعه آخره که دارم بهت می -

ی اینجوری هم باید ازدواج کنی با آدمی که مناسب باشه و شما هم بهش عالقه داشته باشی. ول

 گی چشم.کنی، شما هم میهم نیست که بیایی بگی من عاشق شدم، اونم کاوه. گفتم صبر می

 چشم.  -

 آفرین. اگه هم خواستی ازش خبر بگیری بیا پیش خودم، فهمیدی؟  -

 کاوه اومده بود پیش تو؟  -

 شبت بخیر، عاقل باش.   -

 حالش خوب بود؟   -

 شب بخیر.  -

 بعد بالفاصله باز کردم و گفتم:در اتاقش رو بستم. 

 خوب بود. - 

 "دیوونه ای تو! "شنیدم که زیر لب گفت
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مستقیم رفتم اتاق خودم. نگاهی به دور و بر انداختم، همه چیز سر جاش بود، عادت هر شبم 

هست، مطمئن می شم هرچیزی جای خودش باشه. روی تخت دراز کشیدم، فکر کردم 

رو بی خوابی بکشم، ولی امان از فکر و خیال! یادم اومد که  تر از اونی هستم که امشبخسته

کاوه اِلی رو می شناخت، گفت که دوست النازه، یه چیزی توی این دختر هست که منو سمت 

کشونه! اون دوتا چشم مشکی؟ شاید این حاضر جوابیش؟ باید ازش اطالعات در خودش می

 شک کنه!خوام تونه کمک کنه، البته نمیبیارم! الناز می

اومد، رفتم توی فردا صبح اول وقت شرکت بودم. دوباره سر و صدای اِلی از توی آشپزخونه می

 آشپزخونه، منو دید؛ 

 صبح بخیر.   -

ش دست سرمو تکون دادم و رفتم سراغ قفسه لیوانها، دیدم اِلی دوتا لیوان قهوه ریخته، یکی

 خودش بود ، یکی رو گرفت سمت من 

 ین مال شما. بفرمایید ، ا  -

 کرد رو گرفتم, گفتم: دستمو دراز کردم و قهوه ای که دست خودش بود و داشت فوتش می

 من اینو برمی دارم.   -

 ه ها!اِ، اون دهنی  -

 باشه، اشکال نداره، در عوض احتمال اینکه مزه زهر مار بده کمتره!   -

 رفتم سمت اتاقم، قبل از اینکه بره بیرون گفتم: 

 ها رو بیار ببینم چه کار کردی.  پرونده -

 ش مونده. آخه هنوز خیلی  -

 با اخم گفتم: 

 کاری رو که گفتم انجام بده.  -
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اِلی ده دقیقه بعد وارد اتاقم شد. دوتا پرونده رو گذاشت روی میزم و خودش  .رفتم سمت اتاقم

 با لحن تندی گفتم:  .هم نشست

 من گفتم بشینی؟ -

 اِلی با کالفگی بلند شد که گفتم : 

 االن بفرمایید. -

هاش فهمیدم داره چی می گه. حالم بهتر می . از حرکت لب"روانی مردم آزار "زیر لب گفت 

ذارم، یه مقدار باید روش کم بشه! مدارک رو نگاه کردم، کارش انصافا شه سر به سرش می

 خوب بود. سرمو گرفتم باال و جدی گفتم: 

 ها تعریف کارتون رو شنیده بودم.خیلیاز  -

 اِلی لبخندش باز شد که من ادامه دادم : 

 کردن ازتون. بی خود تعریف می -

 اِلی با عصبانیت از جاش بلند شد و صداش کمی رفت باال: 

 اگه از کارم راضی نیستین می تونم برم.  -

 با بی تفاوتی گفتم: 

 کنیم.باهم کار می برو لپ تاپت رو بیار اینجا، امروز رو -

 اِلی مِن مِنی کرد و گفت:

 من اتاق خودم راحت ترم، همه مدارکم اونجاست،  -

 با لحن کامال جدی گفتم: 

 کسی تاحاال بهت نگفته من یه حرف رو چند بار می زنم؟ برو لپ تاپت رو بیار اینجا.  -

 گفتم:  اِلی با عصبانیت بلند شد و ده دقیقه بعد اتاق من بود. با عصبانیت

 کشه؟ بی خود نیست که وقت کم میاری!یه لپ تاپ آوردن ده دقیقه طول می
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گفتم ، اون اِلی حرفی نزد، عجیب بود! جوابم رو نداد! سرش رو کرد تو لپ تاپش، من می

کرد، فایلها رو با هم چک کردیم. دونه به دونه، دوساعتی گذشت، صداش در جستجو می

ک خواستم کوتاه بیام، این بود که ادامه دادم. یه شده. من نمیاومد ولی معلوم بود خستنمی

کرد و مدارک رو مرور ساعت دیگه گذشت و اِلی سرش تو لپ تاپ بود، عددها رو یادداشت می

 م اومد تو اتاق؛ کرد. دوتا فایل مهم رو باهم کامل زیر و رو کردیم. منشیمی

 برین؟ یف نمیآقای مهندس، جلسه ساعت یازده و نیم هست. تشر-

باشه ممنون، یه ماشین برام بگیرین. به مهندس توکل هم زنگ بزنین ، ایشون هم تو جلسه   -

 با من میان.

 چشم.  -

 کرد، که گفتم:اِلی از خدا خواسته داشت مدارکش رو جمع می

 ری؟جایی می  -

 مگه شما جلسه ندارین؟  -

 گردم. میمن چرا، ولی شما ادامه بدین، من یک ساعته بر  -

سریع مدارکم رو جمع کردم و به محض اومدن مهندس توکل راه افتادیم. با آسانسور رفتیم 

پایین که یادم افتاد مُهر شرکت همراهم نیست و ممکنه الزم بشه، به توکل گفتم توی ماشین 

 شنیدم که با خانم حسینی حرفمنتظر باشه و خودم برگشتم باال. از پشت در صدای اِلی رو می

 زد.می

کنی با این اخالق ش چه جوری اینو تحمل میخانم حسینی، جدا این رباته؟ خدایی  -

گندش؟ از صبح عین شِمر نشسته باالی سر من، بابا شاید آدم بخواد بره دستشویی! باور 

 بینم!جا رو زرد میکنهمه

 خانم حسینی ریسه رفته بود: 

 زنه!که حرفی نمیخُب می رفتی دستشویی دختر! این بنده خدا  -
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دم. کور خونده، مرتیکه روانی این بنده خدا دنبال اینه یه آتو از من بگیره، منم دستش نمی  -

 عبوسِ آدم آهنی نوردبون دیوانه! 

گه اون وقت؟ یهو درو باز اش رو چی میهمه این عناوین مال من بود؟ نوردبون؟ خود کوتوله

 ! با اخم گفتم: کردم و رفتم تو. رنگ از روی اِلی پرید

 بذار من پام رو از در بذارم بیرون ، بعد از زیر کار در برو! -

اِلی غرغر کنان برگشت سمت اتاق من، منم رفتم از کشو میزم مهر شرکت رو برداشتم و زدم 

بیرون. ساعت حدود دوازده و نیم برگشتم شرکت، اِلی تو اتاق بود، سرش تو لپ تاپ بود، منو 

 که دید وایساد 

 سالم   -

 سالم   -

 زد، حدود ساعت یک گفتم:اِلی دوباره نشست و مشغول کارش شد. اصال حرف نمی

 کنیم برای ناهار.نیم ساعت تعطیل می -

اِلی از خدا خواسته بلند شد و از اتاق رفت بیرون. سه روز تمام کار من باهاش همین بود، از 

ساعت ناهار و البته اگه می رفتم جلسه! بقیه  صبح باالی سرش بودم تا خود بعدازظهر. فقط نیم

مواقع نمی ذاشتم تکون بخوره. وجودش تو اتاقم بهم آرامش می داد . چهارشنبه بعداز ظهر 

تقریبا کار تموم شده بود و کلیه مدارک رو چک کرده بودیم، اِلی داشت گزارش نهایی رو آماده 

ش خیلی بازیهای ظاهریعالرغم گیج کرد. توی این چند روز کارکردن باهاش متوجه شدممی

بادقته و در عین خل و چل بازی هاش، دختر باهوشی بود. وقتی کمتر سر به سرم می ذاشت 

 منم باهاش مهربونتر بودم. فکر کنم اونم تا حدودی اخالق من دستش اومده بود.

 اگه خسته شدی، گزارش رو بذار برای فردا.   -

 کنم.نه دیگه تمومش می  -

 ساعتشو نگاه کرد،  دیدم

 البته از پنج گذشته، اشکالی نداره که؟ -
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 نه دیگه، االن مجوز دارین !  -

اِلی سکوت کرد و سرش رو انداخت پایین و مشغول کارش شد. نیم ساعتی گذشت که گزارش 

 رو هم نهایی کردیم. کش و قوسی به خودش داد و گفت: 

 ولی تموم شد باالخره!  دیگه واقعا تموم شد، خیلی خرکی کار کردیم. -

 خرکی یعنی چی؟ ما جدی و دقیق کار کردیم !  -

 گین. حاال، همون که شما می  -

 یه فکری زد به سرم؛ 

 باید جشن بگیریم!   -

 چه خبره مگه؟   -

 به مناسبت انجام اولین پروژه مشترک باهم!  -

 اِلی با اضطراب گفت: 

یدا کنین، من این چند روز خُل شدم تو این اتاق شما رو به خدا برین یه حسابدار دیگه پ -

 شم.شما. آدم جُم نمی تونه بخوره. من اصال نمی تونم اینجوری کار کنم ، روانی می

 کردم بیارمت واحد خودمون، دستیار خودم بشی! نه بابا ، خیلی هم خوبه، من داشتم فکر می  -

 اِلی با ترس گفت: 

 ها! استعفا میدم -

 م:با خنده گفت

 گیریم.کنیم، جشن هم میحاال همیشه هم خرکی کار نمی -

 اِلی با تقلید صدای من گفت: 

 خرکی نه، کار دقیق و جدی! -

 استعدادت خوبه، باید بری رادیو استخدام بشی،  -
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 آروم گفتم: 

 جدی اینقدر کار کردن با من بده؟ -

 االن حرف دلمو بزنم ؟  -

 آره ، بگو.  -

 کنه ازتون! خیلی بداخالقین، آدم وحشت می  -

 ابرومو دادم باال و گفتم: 

 حاال اخالق منو ول کن، شام همبرگر می خوری؟ -

 همون که با گوشت خره؟  -

 نه دیگه ، یه جای خوب.   -

 اِلی به ساعتش نگاه کرد، 

 به شرط اینکه تا قبل از هشت خونه باشم! -

 نخوریم، ماشین داری؟پس بجنب که به ترافیک   -

 خرابه، پیاده اومدم.  -

 کنی؟این ابو قراضه رو چرا عوض نمی  -

 دلم نمیاد، دوستش دارم.  -

زدیم، نشست تو ماشین و راه افتادیم. اِلی در حالیکه می رفتیم به سمت پارکینگ حرف می

 پرسید:

 ریم؟ کجا می -

 می ریم همبرگر گوشت خر بخوریم.  -

شناختم، توی مسیر زیاد حرف نزدیم، ضبط ماشین روشن رستورانی که می راه افتادم سمت

 بود، آهنگ بی کالم کالسیک بود اِلی گفت: 
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 این چیه آخه گوش می دین، آدم خوابش می بره. -

 خیلی جدی گفتم: 

 بتهوونه! 5به این زیبایی ، این اصل موسیقیه! سمفونی  -

 . 5هست، نه  9سمفونی  -

گی سمفونی . تو که گفته خواب آوره از کجا می5. روی سی دی نوشته نخیر همون پنجه -

 چنده؟

دونم چرا حس سکوت کرد و سرش رو گرفت سمت شیشه و مشغول تماشای بیرون شد. نمی

 کردم غمگینه! برای تغییر جو گفتم:

 بار در زندگیت کم آوردی و جواب ندادی!یک -

 که نفهمیدم. وقتی رسیدیم گفتم: اِلی چشمهاش رو چرخوند و زیر لب چیزی گفت 

 همین جاست، رسیدیم. -

 اِلی با تعجب گفت : 

 چه شلوغه! -

 همیشه شلوغه.  -

رفتیم داخل و یه میز خالی پیدا کردیم ، گارسون اومد سفارش بگیره، اِلی یه همبرگر سفارش 

 داد، من دو تا با چیپس و نوشابه، گارسون که رفت گفت:

 نهار نخوردین مگه؟ بیست تا همبرگر باهم می خورن؟   -

 گشنمه خُب، به غذا خوردن منم باید تیکه بندازی؟  -

 نگرانم کارمون به اورژانس بِکِشِه امشب!  -

 نگران نباش، من با یدونه سیر نمی شم که! همه که مثل تو لی لی پوتی نیستن!  -

 اِلی توقع نداشت:
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 لی لی پوتی باشه ، بهتر از اینه که.من لی لی پوتیم؟ آدم   -

 دویدم وسط حرفش و گفتم: 

 بهتر از اینکه چی؟ -

اِلی چشمهاش رو چرخوند و پوفی کرد.ما هنوز در حال تیکه انداختن به هم بودیم که غذا اومد! 

 گفتم:

 االن آنتراک بده، من یه چیزی بخورم.  -

 آره ، منم گشنمه!   -

 اِلی هنوز کامل غذاشو نخورده بود.  من همبرگرها رو تموم کردم و

 بجنب بابا،   -

 من آروم غذا می خورم.   -

 دی. دارم می بینم، وسطش سیر می شی بسکه لفتش می  -

 این جوری برای سالمتیم بهتره.  -

 اِلی با لحن شوخی گفت: 

 شین؟خورین چاق نمیجدا این قدر می

 ، نمی بینی قدم بلنده، دومترم! ره تو پاهاماوال که بگو ماشااله، دوما می -

 جدی دومتر؟   -

 شش سانت کم.   -

 کردن من کجا بودم؟دونم وقتی قد تقسیم میمن نمی  -

 تو صف زبون بودی.   -

 اونو که تو صف، شما جلوم بودی، خیلی خوب یادمه!   -
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 البته تو هم قدت بلنده ها، فقط مشکل اینه که نصفت زیر زمینه!   -

 نصفش زیر زمین باشه بهتره تا نوردبون دزدا باشه!آدم   -

 من هرچی می گفتم، اِلی دوتا جوابمو میداد، آخر سر گفتم: 

 پاشو بریم، دیرت می شه.  -

 پول میز رو دادم و رفتیم تو ماشین. نشستیم تو ماشین که ازش پرسیدم: 

 بستنی می خوری؟ -

 اِلی با تعجب گفت: 

 ارین؟ یعنی االن جای بستنی هم د -

 زنی.امشب منو چشم می  -

 شین.  امشب بستری می  -

 شه. زنم درست مینهایت یه چایی نبات می  -

 قید بستنی رو زدم و رفتم سمت خونه اِلی، دم در موقع پیاده شدن گفت: 

 ممنون، همبرگرش خیلی خوب بود.  -

 دست رئیست درد نکنه.   -

 دراومده مهربون شده!آره، معلوم نیست آفتاب از کدوم طرف   -

 گیره! ها استرس میاذیتش نکنن و حرصش ندن خوبه، یه موقع  -

 ادامه دادم: 

دونستم پول حقوق بچه های سایت رو چه کار کنم، شد نمیاگه مشکل پرداختها حل نمی -

 واقعا استرس داشتم که تموم بشه .

 کار شما هم سخته ها ، حاال که این یکی به خیر گذشت،   -
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یاده شد و شب بخیری گفت و رفت. رفتم سمت خونه . توی مسیر با خودم فکر کردم من پ

 گذشت برام. قدر باهاش آرومم! زمان در کنار اِلی با سرعت میچه

فردا صبح وقتی رفتم تو اتاقم حال بدی داشتم. یه چیزی کم بود! نهیبی به خودم زدم که، 

عا دست و دلم به کار نمی رفت. حدود ظهر ، ولی واق "خجالت بکش, برو بشین سر کارت"

 موبایلم زنگ زد، الناز بود! 

 سالم   -

 سالم امیر خوبی؟   -

 بله عزیزم، کاری داشتی؟   -

 زنگ زدم یادآوری کنم امشب تولد عزیزه.   -

 یهو گفتم:

 نه! یادم رفته بود، خوب شد گفتی!  -

 دونستم.می -

 پاشو بیا باهم بریم خرید.   -

 قربونت برم من االن پشت در واحدتونم.  -

 گوشی تو دستم بود که رفتم سمت در و الناز اومد داخل واحد ما! 

 سالم بر داداش گلم.   -

 سالم،   -

 رو کردم به خانم حسینی؛ 

 من یک ساعت می رم بیرون. -

ردارم که یه کرد. من رفتم سمت اتاقم کیفم رو بم سالم و احوال پرسی میالناز داشت با منشی

 زد: صدای جیغ از تو سالن شنیدم. اِلی داشت داد می
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 کنی. تو اینجا چه غلطی می -

 کنی. خفه شو اِلی ، خودت اینجا چه غلطی می  -

 احمق من اینجا کار می کنم دیگه.  -

 واقعا که، شرکت شرکت که گفتی اینجا بود؟  -

 کنی؟ آره دیگه، نگفتی اینجا چه غلطی می  -

 از اینکه الناز جواب بده از اتاق اومدم بیرون ، ِالی یه هینی کشید. رو به الناز گفتم:قبل 

 من حاضرم الناز، بریم!  -

 الناز رو به من کرد: 

 کنه؟ امیر، اِلی تو شرکت تو کار می -

 با لحن تعجب گفتم: 

 می شناسین همدیگه رو؟  -

 که الناز جواب داد:ته دلم خوشحال بودم که این دوتا همدیگه رو دیدن 

 معلومه، اِلی بهترین دوستمه!   -

 اِلی سعی کرده بود آروم باشه!

 عجب، بسیار هم عالی!  -

 الناز رو به اِلی گفت:

 اِلی من برم با امیر یه کادو بخرم برای تولد عزیزم، بعدا بهت زنگ می زنم، فعال بوس!  -

 ادیم. رو به الناز گفتم:اِلی از الناز خداحافظی کرد و من و الناز راه افت

 ندیده بودم این دوستت رو!  -

 تو کدوم دوست منو دیدی که اِلی رو ببینی؟   -
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 از کجا آشنا شدین ؟   -

 دانشگاه، اسم هردومون الناز بود، البته به اون می گن اِلی. خیلی ماهه امیر!   -

 زبونش که خیلی درازه!   -

 کنه ، تویی؟سر کار اذیتش میببینم نکنه اون رییسی که می گفت   -

 خندید!الناز اینو گفت و بعد انگار یاد چیزی افتاده باشه غش غش می

 من؟ اذیت ؟ غلط کرده، حاال چی پشت سرم گفته؟  -

 الناز با خنده گفت: 

 وایی! خیلی چیزا گفته، بهت بگم سرشو می بری! -

 روانی ، نوردبون، ربات ،بیشترم گفته؟  -

 گفت : الناز با خنده 

 همه رو که خودت می دونی، -

 الناز جدی شد و گفت :

امیر اذیتش نکنی ها! خیلی گناه داره طفلکی. می دونستی بابا مامانش دوسال پیش تو  -

 تصادف مرحوم شدن؟

 با تعجب گفتم: 

 کنی؟ شوخی می -

 نه واال، البته نگی بهش، خیلی مغروره، نمی خواد کسی بهش ترحم کنه.   -

کرد برام، وقتی بهش گفتم به مد اونشب با اینکه حالش بد شد چه بلبل زبونی مییادم او

خانواده ات خبر بده که دیر می ری ، یهو ساکت شد.من و الناز خریدمون رو کردیم و برگشتیم 

 شرکت. 

 توی راه الناز گفت : 
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 راستی امیر ، جمعه می آیی بریم کوه؟  -

 م: من و الناز کوه زیاد می رفتیم، گفت

 بریم  -

 دوستامم بیان اشکال نداره که؟  -

 منو ننداز وسط یه مشت دختر ، حوصله ندارم.   -

نه بابا، یاسمین و نامزدش دارن می آن، یاسمین نگران بود نامزدش تنها بمونه ، حاال اگه   -

 بیایی که خیلی خوبه، تو هم تنها نمی مونی. اِلی هم می آد.

 فتم؛یه ابروم رو دادم باال و گ

 بدونه من میام فکر نکنم بیاد.   -

 گم به هر حال. بهش می  -

 بدم نمی اومد اِلی هم بیاد!

 پنجشنبه بعدازظهر زودتر خونه بودم، الناز از اتاق اومد بیرون و از من پرسید:

 امیر، اِلی و تو با هم لَجین؟  -

 طور مگه؟ م؟ چهمگه مهدکودکه؟ مگه من بچه  -

 الناز ابروش رو انداخت باال و گفت: 

نه همین جوری گفتم، آخه اِلی از اول قرار بود بیاد، همین که فهمید تو هم میای، شروع  -

، اِلی هم  "امیر گفت  اگه بدونی اون هست نمیایی  "کرد بهونه آوردن. منم از دهنم پرید که 

 یهو گفت ، نه خیر، حتما میام 

 بی تفاوت گفتم: 

 ی آد دیگه، بیاد!خوب م -

 فقط باید بریم دنبالش، ماشینش خرابه.  -
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 باشه، فقط بگو معطلمون نکنه.  -

 روز جمعه صبح الناز رو با کلی غُر بلند کردم. الناز خوابالو می گفت: 

 ولم کن ، خوابم می آد. بابا یه جمعه داریما! -

 ریختم روت. خودت برنامه می ذاری بعد می خوابی؟ پاشو تا پارچ آب رو ن  -

 خدایا منو مرگ بده از دست این برادر نجات بده!  -

تو دلم داشتم می گفتم، آره ارواح دلت! از دست من راحت شی بری تو بغل کاوه! طفلک کاوه! 

 کرد. دلم براش تنگ شده! بلند گفتم: ظاهرا از ترس من دست از پا خطا نمی

 بجنب الناز، من دوست ندارم دیر برسم.  -

 کالفه جواب داد:  الناز

 باشه بابا، اومدم دیگه!  -

پنج دقیقه بعد با کفش کوه و شلوار گرمکن، و یه تی شرت دم در بودم. یه سوئی شرت 

.یه مانتو تنگ تنش بود که داشت "من حاضرم! "گذاشتم برای باالی کوه. الناز هم پرید که، 

 چه کوتاه! جدی گفتم: می ترکید. یه روسری که بهتر بود سرش نکنه ، یه شلوار پا

 ریم.ریم ، فشن شو نمیکوه می -

 خب منظور؟   -

رم، دارم می شمرم؛ یک، دو! برو عین بچه آدم یه لباس درست تنت کن وگرنه تنهایی می  -

 الناز با دلخوری رفت طرف اتاقش و گفت : 

 خُبه بابا، دارم عوض می کنم دیگه، گیر سه پیچی ها!  -

 ادامه دادم : 

 ، چهار،سه -

 النازداد زد: 
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 اومدم دیگه!  -

زد، شلوار و مانتو و روسریش رو عوض کرده بود! یه چیزی پوشید که بتونه توش نفس نفس می

 تکون بخوره!

 گفتم: 

 بدو بریم که دیر شد. -

راس پنج و نیم جلوی در خونه اِلی بودیم، اونم با یه کوله دم در حاضر بود و پرید باال. الناز 

 گفت: 

 امیر، من برم عقب پیش اِلی؟  -

 نه خیر، مگه من راننده شمام؟  -

 چه گیری هستی ها! از اول صبح!  -

 اِلی از عقب گفت: 

 خوایی لم بدی رو من!  همون جا بشین بابا. می آیی عقب می -

 نامرد، منو فروختی؟ -

نامزدش  دوباره لوس بازی شروع شد! تا خود کوه حرص خوردم. وقتی رسیدیم یاسمین و

ای رسیدن و کوهنوردی شروع شد. دخترا جلو بودن. ما هم از عقب آرمین هم پنج دقیقه

دنبالشون بودیم. نامزد یاسمین چند بار با ما کوه اومده بود. هم سن خودم بود و البته پزشک 

زدیم. دخترا هر سی ثانیه از خنده منفجر می شدن. همین جوری بود بود. از هر دری گپ می

ینکه آرمین به یاسمین ملحق شد و کم کم سرعتشون از ما کمتر شد و دور شدن. ما زودتر تا ا

به قرارمون رسیدیم و منتظرشون موندیم. الناز و اِلی پیش هم بودن ولی اِلی رفت روی یه 

تخته سنگ نشست و شروع کرد به شهر زل زدن! الناز اومد پیش من، به اِلی خیره شده بود، 

ه بود که الناز چشم هاش پر اشک بود. من که نمی دونستم اینا چشونه! با دونم چی شدنمی

 کنجکاوی از الناز پرسیدم: 

 طوری شده؟ -
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الناز سری به عالمت نه تکون داد و رفت یه سمت دیگه. خدا رو شکر دوتا کبوتر عاشق یعنی 

ی همراهمون رو یاسمین و آرمین هم به ما رسیدن. بعد از نیم ساعت و اینکه تمام خوراکی ها

خوردیم برگشتیم پایین. الناز و اِلی مسابقه گذاشتن. هرچی من داد زدم ندویین، می خورین 

زمین کسی گوش نداد که یک مرتبه الناز سِکَندری رفت تو پای اِلی و جفتشون خوردن زمین! 

 سریع رفتیم باالی سرشون که الناز بلند شد ودر حالی که خودش رو می تکوند گفت: 

 وای اِلی ببخشید، خاک به سرم، خوبی؟ -

 خوبم بابا، چیزی نشده، فعال از روی من بلند شو!   -

هاش از درد جمع شد! سریع نشوندیمش یه گوشه و اینو گفت و سعی کرد بلند بشه که چشم

 آرمین شروع کرد به معاینه پای اِلی. آرمین گفت:

 زنت رو روش ننداز.فکر کنم فقط ضرب دیده، تاندوم پات کشیده شده! و -

 اِلی گفت:

 چیزی نیست، دیگه رسیدیم پایین.   -

آورد. سرعتمون رو کم کردیم الناز کمک کرد که اِلی بلند بشه، یاسمین هم کوله اِلی رو می

ولی اِلی معلوم بود حسابی درد داره و تقریبا نمی تونست راه بره. نتونستم تحمل کنم، رفتم 

 جلو گفتم: 

 ابه ، راه نمی تونی بیایی.اوضاع پات خر -

 اِلی که معلوم بود داره درد می کشه گفت: 

 میام، چیزی نیست.  -

 دی؟ آرمین گفت وزنت رو ننداز روی پات.درد داری، چرا گوش نمی -

 اِلی کالفه گفت: 

 کنم.چه کار کنم خُب، دارم سعیم رو می -

 سرم رو بردم کنار گوشش و گفتم:
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 نترس.کنم، فقط من بلندت می -

دیگه نذاشتم حرف بزنه، یه دستمو گرفتم دور کمرش، یه دست هم پشت زانوهاش، بلندش 

 . اِلی جیغی زد: "قدر سبکه!چه "کردم، فکر کردم 

 نه، خودم میام. منو بذار زمین. -

 النازبه جای من جواب داد: 

جوری ببریمت؟ من که نمی تونم بغلت کنم! دویست حرف نزن، راه که نمی تونی بیایی، چه -

 کیلویی! اِلی با حرص گفت: 

 از تو که سبکترم ماموت!  -

 من با کالفگی گفتم: 

 می شه بس کنین و بغل گوش من این قدر جیغ نزنین؟ -

سنگ منقبض بود، بازم  الناز و یاسمین می خندیدن، اِلی هم حرص می خورد. بدنش عین

عطرش رفت تو دماغم. بوی تمیزی! چه حیف که زود رسیدیم پایین! از یاسمین و آرمین 

خداحافظی کردیم. باید اِلی رو می بردیم بیمارستان که از پاش عکس بگیرن. وجود الناز باعث 

 شد اِلی راحت تر باشه. خالصه بعد از کلی معطلی همون حرف آرمین رو زدن، یه کفش

مخصوص گرفت که پاش ثابت بمونه و گفتند که یک هفته مراقب باشه. چندتا قرص مسکن 

 رو به من گفت:  هم دادن برای شب. از بیمارستان که زدیم بیرون ساعت یازده و نیم بود. اِلی

 ببخشیدا! از کارتون افتادین.  -

 الناز جواب داد: 

 نه بابا تقصیر خریت من بود.  -

 من گفتم: 

 گم ندوین تو سرازیری کسی گوش نمی ده! هردوتون، می خریت -

 خُبه بابا تو هم، همه ش ضد حالی. خدا رو شکر پاش نشکست.  -
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 حاال اونو ول کنین، من گشنمه!   -

 الناز با غش غش خنده به اِلی اشاره کرد و گفت :

 معلومه، صد کیلومتر این ماموت رو بغل کردی!  -

 زد تو پهلوی الناز و گفت:اِلی از عقب با پای سالمش 

 ساکت شو پرنسس فیونا!   - 

 الناز پهلوش رو می مالید و می خندید: 

 روانی پهلوم ترکید،  -

 بعدم با کیفش برگشت که بزنه به اِلی. دیگه داشتم جوش می آوردم، داد زدم :

 ید!مونبشین الناز ، بسه اِلی! روانی شدم از دست جفتتون. عین بچه های دوساله می -

 زدن. عصبانی گفتم: الناز و اِلی جفتشون ساکت شدن. داشتن با ایما و اشاره با هم حرف می

 جفتتون رو دم یه دیوونه خونه پیاده کنم. -

 اِلی گفت: 

 خودتون هم باهامون بیایین ، االن حالتون خوب نیست.  -

به اِلی که آب دهنش  کردمخندید. من با عصبانیت برگشتم عقب و یه اخمیالناز داشت ریز می

 رو قورت داد ، بعد یهو جیغ زد: 

 جلو رو بپا! -

زدم به یه موتوری! الناز که کال الل یهو برگشتم جلو رو نگاه کردم و فرمونو چرخوندم وگرنه می

 شده بود. از دست جفتشون عصبانی بودم. یه مقدار که رفتیم، الناز گفت: 

 بریم یه چیزی بخوریم امیر؟ -

 گفت:اِلی 

 من می رم خونه.   -
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 النازداد زد: 

 ساکت شو تو بابا.  -

 من گفتم : 

 قدر بی ادب شدی؟الناز تو چه -

النازم فقط زبونش رو درآورد. دختره جلف! خاک بر سر کاوه با اون تیپش عاشق چی این شده؟ 

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

 خورین؟ناهار چی می -

 الناز رو به اِلی گفت: 

 ه رستوران بود با هم رفتیم، تو ولنجک بود. بریم اونجا؟ ی -

 خوب بود ولی دوره به اینجا!  -

 گفتم:

 رم آدرس بدین می  -

 بیست دقیقه بعد الناز و اِلی رو جلوی رستوران پیاده کردم و خودم رفتم ماشینو پارک کنم. 

 برین بشینین تو رستوران، منم االن می آم.  -

 الناز جواب داد:

 زود بیا. من گشنمه.  -

پنج دقیقه بعد تو رستوران سر چرخوندم که دیدم روی یکی از تخت ها نشستن. ناهار خوردیم 

 و بعدش هم یه چایی قند پهلو. الناز رفت دستشویی و من و اِلی تنها شدیم. پرسیدم.

 طوره؟ پات چه  -

 خوبم.  -

 خوایی؟مسکن می  -
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گیره. این کفشه کامال ثابت کردتش. دردم کم م درد میدم  یه کنه، فقط وقتی تکونش می  -

 شد.

 خدا رحم کرد.   -

 اِلی گفت: 

 آره، ممکن بود گردنم بشکنه.  -

 با اخم گفتم: 

 شکست.  زبونت باید می -

اِلی خواست جوابمو بده که الناز برگشت. الناز که برگشت، راهی شدیم سمت خونه اِلی. دم در 

پیش اِلی ولی اِلی قبول نکرد. گفت حالش خوبه. تازه عمه اش هم هست! الناز خواست که بره 

 الناز دیگه بیشتر اصرار نکرد. ما هم راه افتادیم سمت خونه.

روز شنبه اول وقت دیگه صدای اِلی تو طبقه نمی اومد، با اون پای ضرب دیده، نبایدم صداش 

فتم سمت واحد کناری، پشت بیاد، رفتم تو آشپزخونه و یه قهوه درست کردم. بعد هم ر

 کامپیوترش بود. یه تقه زدم به در و گفتم: 

 سالم، پات بهتره؟  -

 اِلی سر تکون داد: 

 بله خیلی بهترم.  -

 بهتره زیاد راه نری که سریع خوب بشه.  -

 دونم. خودم می  -

 قهوه رو گذاشتم رو میزش گفتم: 

 به خوشمزگی قهوه های خودت نیست!  -

چه "کردم، ی به قهوه انداخت و سرش رو کرد تو کامپیوترش. داشتم فکر میاِلی یه نگاه

 که آروم گفت :   "مرگشه اول صبحی
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 مرسی.  -

 سریع برگشتم دفترم و شماره کاوه رو گرفتم.

 الو.  -

 بنال.   -

 با من درست حرف بزن گوساله!   -

 خوایی؟حوصله ندارم امیر، چی می  -

 بیا دفترم ، کارت دارم.   -

گوشی رو قطع کردم. حوالی ظهر بود که سر و کله کاوه پیدا شد. صدای خوش و بش کاوه رو 

، چند ثانیه بعد سرش رو  "بداخالق اتاقشه؟ "شنیدم و سوالش که پرسید:با خانوم منشی می

 کرد توی اتاق و گفت:

 سالم.  -

 سالم، به جنبش جنگل پیوستی؟   -

 حوصله گفت:  کاوه بی

 کارت رو بگو امیر من اصال حوصله ندارم.  -

 بتمرگ تا کارم رو بگم.   -

ریش های کاوه حسابی بلند شده بود، موهای بهم ریخته، خدا رو شکر لباس هاش هنوز مرتب 

 بود، ولی نه مثل همیشه! جدی گفتم : 

 سوال می کنم ، جواب میدی.  -

 جواب داد:  بلند شدم و در اتاقم رو بستم. کاوه

 بپرس.  -

 دقیقا از کی؟  -
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 کاوه تو چشم هام زل زد: 

سال سوم دانشگاه بودیم، شب امتحان من اومدم خونه شما، الناز برامون شام آورد، اولین  -

 باری بود که دیدمش. از همون موقع. 

 اون موقع که الناز خیلی بچه بود!   -

 آره ، پونزده شونزده ساله بود.   -

 خب ادامه بده.  -

بعد از اون سعی کردم نبینمش. روزی که دانشگاه قبول شد و اومده بود جلوی شرکت دوباره  -

دیدمش ، بهش به خاطر دانشگاه تبریک گفتم، خیلی خانوم شده بود. دوباره دیوانه ام کرد. 

 ترسیدم. فکرش از سرم نمی رفت بیرون ولی از تو می

 از کی بهش گفتی؟  -

انشگاه فارغ التحصیل شده بود، تازه مشغول به کار شده بود. تو یه جلسه دیدمش ، سالم از د  -

علیک کردیم. بعد هم بیشتر دیدمش، شرکت هامون نزدیک بود ، گاهی هم تو جلسه 

شدم، النازم دیدمش هول میدیدمش . یه بار ماشینش پنچر شد، کمکش کردم. هربار میمی

 هرت در عین حاضر جوابی خیلی خجالتیه!دونی که خواشد، می قرمز م

 جوری بهش گفتی؟چه  -

 مُردم و زنده شدم ، قَسَمش دادم به تو نگه تا خودم بهت بگم.   -

 قدر هم که گفتی! چه  -

 فهمی؟ره هم برادرم! میامیر تو برادرمی، اگه بگی نه، هم عشقم می  -

 کنه؟کنی اگه من بگم نه ، الناز وِلِت میتو فکر می  -

 کنم ، مطمئنم. فکر نمی  -

. عکسهایی که فرزاد داده "قدر دوستش دارههنوز نمی دونه الناز چه "پیش خودم فکر کردم؛ 

 بود رو گذاشتم جلوش. با دلخوری گفتم: 
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 خجالت نکشیدی باهاش رفتی مهمونی؟ -

 مِن گفت:زیر لب فحشی نثار فرزاد کرد و با منِ

، من که الناز رو نمی بردم جای ناجور، بعدم تا قبل نُه رسوندمش به خدا اصال جای بدی نبود -

 خونه.

 همون موقع که من ماموریت بودم؟   -

 آمارمون رو درآوردی؟ -

 آوردم؟نباید در می  -

 تو ماموریت بودی ولی به خدا اتفاقی شد.   -

 دفعه دوم چی؟ اونم من ماموریت بودم؟  -

 کاوه خندید و گفت: 

 دوم تولد دوست الناز بود که مهمونی قاطی داشت، منم خودمو جای تو جا زدم!  نه ، دفعه  -

 خیلی جدی گفتم: 

 جوری برادرشی که شبیهش نیستی؟اونوقت نگفتن توی الدنگ چه -

 کاوه خندید: 

حاال نه اینکه تو و الناز شبیه هستین! تازه خیلی از دوست هاش داشتن بهم شماره می دادن،  -

 دونست من برادرش نیستم. الناز کلی حرص خورد طفلکی. فقط اِلی می

 اسم اِلی اومد حواسم پرت شد, گفتم: 

 مگه اِلی هم بود تو مهمونی؟  -

 آره ، تازه خوب شده بود. می دونی که یه مدت مریض بوده؟   -

 با تعجب گفتم : 

 دونستم ، حاال حاشیه نرو ،برنامه ات چیه؟نه نمی -
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 برای چی؟   -

 با الناز.   -

 کاوه چشمهاش گرد شده بود، 

 یعنی تو مخالفتی نداری؟  -

 دیگه نه.  -

 ش کردم. با لحن جدی گفتم: کاوه بلند شد اومد طرفم که این بار من هم بغل

 قول بده مراقبش باشی ، ناراحتش کنی با من طرفی! -

 روی چشمم می ذارمش.  -

 این بار آروم گفتم: 

 قبال هم برادرم بودی ، حاال جدی جدی برادر شدیم ، فقط گند نزن بهش! -

 کاوه خندید و گفت: 

 پس زنگ بزنم بهش؟ -

 با خنده گفتم: 

 بزن!  -

مادر کاوه با ,ه کاوه از جریان عالقه اون به الناز باخبر بودن. با قبول کردن من ظاهرا خانواد

عزیز تماس گرفت. البته الناز سعی کرده بود که سربسته جریان رو برای عزیز توضیح بده. 

مراسم خواستگاری خیلی صمیمی و بدون دردسر برگزار شد، ما از قبل با خانواده کاوه آشنا 

گاری، خواهرهای کاوه و همسراشون هم حضور داشتند. همون شب الناز و بودیم، روز خواست

کاوه رسما نامزد شدن و هردو روی ابرها بودن. قرار عقد و عروسی برای چهار ماه بعد گذاشته 

شد. من پیشنهاد دادم که صبر کنن تا هوا گرمتر بشه! آخه عروسی تو بهمن؟ ولی ظاهرا 

 عروس و داماد عجله داشتن! 
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ای من تو شرکت خیلی عادی می گذشت، گاهی اِلی رو می دیدم، بخصوص که الناز دنبال روزه

کارهای عروسیش بود و خیلی وقتها با اِلی باهم بودن. اِلی هم بیشتر مرخصی می گرفت که یه 

 بار مرخصیش رو امضا نکردم و گفتم :

 گیری؟ قدر مرخصی میسرمون شلوغه، چه -

 اِلی با دلخوری گفت: 

 قدر مرخصی گرفتم تا حاال؟ خُب حتما کار دارم دیگه! ه من کال چهمگ-

 جدی گفتم : 

 کار داری یا باهات کار دارن؟ -

 کنه؟ حاال چه فرقی می  -

 کار داریم اِلی، حسابها مونده!   -

 اِلی با مظلومیت گفت: 

 بعداز ظهر بیشتر می مونم جبران می شه ، یه نصفه روز برم دیگه؟ -

 جدی جواب دادم: 

 جایی نمی ری، قانون بعداز ساعت پنج هم تغییر نکرده. -

 اِلی پوفی کرد و رفت. ده دقیقه بعد کاوه زنگ زد: 

 سالم  -

 سالم کاوه جان، سریع بگو جلسه دارم.    -

 کاوه با دلخوری گفت: 

رو چرا کنسل  امیر خیلی ضایعی به خدا، بابا خواهر من کلی تدارک دیده، مهمونی آخر هفته -

 کردی؟

 با تعجب گفتم : 
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 گی؟ من غلط بکنم چیزی رو کنسل کنم، دری وری چرا می -

 کاوه کالفه گفت: 

خواسته یه سری خرید مهم رو امروز انجام بده ولی تو نذاشتی، مجبوره آخر الناز گفت می -

 هفته بره! 

 می دونستم داستان از کجا آب می خوره, گفتم: 

 ، دُمش رو بستن به اِلی، اِلی هم اینجا سرش شلوغه، مرخصی ندادم بهش. الناز غلط کرد -

 کاوه داد زد: 

 مرتیکه به جهنم سرش شلوغه، اینقدر گند نزن به اعصابم ، من االن اصال حوصله ندارما. -

 زد: تعجب کردم ، کاوه معموال اینجوری حرف نمی

 اُوی، با النازم این جوری زر می زنی؟  -

 کاوه با بیحوصلگی گفت: 

 مگه از جونم سیر شدم؟  -

 بعدم گفت: 

 نوکرتم بابا ، این مرخصی رو بده شر رو بکن!  -

 ساعتمو نگاه کردم ، داشت دیرم می شد گفتم: 

 خیلی ُخب ، می فرستمش بره پیش الناز.  -

 دمت گرم ، می بینمت.  -

کردم، زنگ زدم به اِلی که یکی از گوشی رو قطع کردم و سریع مدارک رو برای جلسه جمع 

 گفت:کاغذها افتاد،  دوال شدم که بردارم ، اِلی هم هی می

 الو الو الو, -

 داد زد : -
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 مریضی روانی ؟ -

 جواب دادم: 

 الو!  -

 یهو صدای منو شنید : 

 دین ُخب؟چرا جواب نمی-

 کاغذ افتاد دوال شدم بردارم.   -

 اِلی جدی شد : 

 امرتون.  -

 خصیت رو امضا کردم ، برو. مر  -

 اِلی خندید: 

 حتما زور باید باالی سرت باشه.  -

 یه لحظه مکث کردم ، این االن چی گفت؟ جدی گفتم: 

 چی گفتی؟  -

 اِلی یهو گفت: 

 هیچ چی هیچ چی! مرسی ، من رفتم.  -

 تو دلم گفتم بعدازظهر خدمت این الناز می رسم، خیلی دم درآورده! 

 ه بود که کاوه زنگ زد به موبایلم. هفته اول دی ما

 سالم بر داماد  -

 کاوه با صدای وا رفته گفت: 

 امیر، خواهرت دهن منو سرویس کرده! -
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 ره؟حاال شد خواهر من؟ کارای عروسی خوب پیش می  -

کنن، من فکر کردم یه سالن می گیریم، شم، اینا همه چیز رو پیچیده میمن دارم دیوانه می  -

دیم و تمام. ولی یک ماهه معطل لباسیم! تاحاال ده ی پوشیم ، به ملت هم یه شام مییه لباس م

 جا رو برای سالن دیدیم! هیچ کدوم مقبول نیفتاده! 

 وسط حرفش پریدم، 

 االن زنگ زدی به من غُر بزنی؟   -

 شه باهات دو کلمه حرف زد، زنگ زدم بریم شمال! خاک بر سرت که نمی  -

 به سالمتی، خوش بگذره، فکر کردم حسابی کار داری! ظاهرا هوس تفریح زده به سرت!   -

 باور کن هم من و هم الناز خیلی خسته شدیم ، به یه مسافرت احتیاج داریم!   -

 با تعجب گفتم: 

 مگه النازم می آد؟ -

زدم همگی  دونم عزیزت تنهایی اجازه نمی ده. تو هم که سگ اخالقی، اینه که زنگمی  -

 بریم! 

 یعنی االن مجبوری که به خاطر الناز، من و عزیز رو هم تحمل کنی؟ هان؟  -

 دری وری نگو، عزیز که گُله ، چاکرشم هستیم، مجبورم تو رو تحمل کنم!   -

 خوش بگذره، من کار دارم. نمیام.   -

هم که بین  ریم. چهارشنبه تعطیل رسمیه، پنج شنبهضد حال نشو امیر، سه روزه می  -

 تعطیلیه، جمعه شب برمی گردیم.

 گم کار دارم؟نمی فهمی می  -

 نه، کارت رو هم بیار. ضدحال نزن امیر.  -

 خیلی خُب بابا، حاال من برم امشب به عزیز بگم.   -
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 عزیز حله، چمدونشم بسته، همه منتظر تو بودن!   -

 عجب، تو عمل انجام شده دیگه!  -

 ها!گم باهوشیمی -

 

 عد از تلفنم با کاوه ، خانم حسینی رو صدا کردم.ب

 بفرمایید مهندس. -

 من پنجشنبه شرکت نمی آم، تهران نیستم. اگه چیزی باید امضا کنم رو از قبل بهم بدین.   -

 چشم، اتفاقا چند نفر از همکارا هم پنجشنبه مرخصی رد کردن، میارم که امضا کنین.  -

د دستم برای امضا، مرخصی خانم متین و اِلی رو هم دیدم! توی کارتابلی که خانم حسینی دا

قدر مرخصی می گیره! کاوه اصرار داشت بعداز ظهر اینا هم دارن میرن سفرحتما. این اِلی چه

سه شنبه راه بیفتیم که تو شلوغی نمونیم، من نگران بودم عزیز اذیت بشه ولی باالخره راه 

بود. چندبار رفته بودیم. جای با صفایی بود. توی راه، افتادیم. ویالی پدر کاوه سمت کالردشت 

 الناز رفت پیش کاوه که باهم بیان، من و عزیز هم باهم بودیم. 

 عزیز پات اذیت نشه، صندلیت رو بده عقب دراز بکش.   -

 من خوبم پسرم.   -

 پس چرا اینقدر بی حوصله ای؟ بعد از قرنی اومدیم سفر!   -

الناز نشسته ور دل کاوه، تو هم االن باید یکی رو داشته باشی بشینه آخه ببین پسرم، االن  -

 کنارت، دل بدین قلوه بگیرین! 

 خندیدم و گفتم: 

کنه، پس مشکلت اینه؟ نگران نباش عزیز، من مطمئنم االن الناز داره مخ کاوه رو تلیت می -

 راننده بخوره!  شما هم االن بغل دست من نشستی که عالیه! جای این فکرا یه چیزی بده
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ش گرفته بود دیگه حرفی نزد و مشغول پوست کندن نارنگی شد. وقتی عزیزم که خنده

رسیدیم ویال، پدر و مادر کاوه از قبل اونجا بودن. پدر کاوه بازنشسته بود و اونها چند روز جلوتر 

کرد. ید میزد و کاوه هم فقط تایرفته بودن، الناز طبق معمول با شور و حرارت داشت حرف می

 کردیم که گفتم: داشتیم بارها رو خالی می

الناز جان، یه کم زبون به دهن بگیر. یه کم نفس بکش، برای سالمتیت بده یه ریز حرف   -

 زنی! می

 وا امیر! من کجا یه ریز حرف زدم؟ -

 کاوه با شوخی گفت: 

 گه عزیزم!برای سالمتیت می -

 من اضافه کردم: 

 گوشهای کاوه!و البته سالمتی  -

 همه خندیدن به جز الناز که اخماش رفت توی هم، مادر کاوه گفت: 

 عروسمو اذیت نکنین.  -

 اون روز خلق من سر جاش بود.فردا صبح بعد از صبحانه، قرار شد بریم تله کابین. 

 طبقمعمول عزیز همنگران بود و هم حواسش به همه چیز جمع بود!

 سرده. لباس گرم بردارین اون باال   -

 چشم عزیز.  -

 امیر جان کتت رو بیار .  -

 من خوبم عزیز.  -

 الناز رو به من گفت:

 آره ، تو بخاری هستی! خوب کتت رو بیار، اون باال سرده!   -
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من هم بحث نکردم و کتم رو برداشتم. شنیدم الناز به کاوه می گفت اِلی هم با خانواده اش 

کنه، باالخره رای تله کابین، صف طوالنی منو دیوونه میاومده شمال. کلی تو صف وایسادیم  ب

سوار شدیم و رفتیم باال. کاوه و الناز که ظرف دو دقیقه نیست شدن! عزیز چپ چپ به من نگاه 

 کرد که من سر تکون دادم، یعنی چشم ! زنگ زدم به الناز ؛می

 جانم امیر.   -

 بیا جلو چشم عزیزت باش، ناراحته.   -

کردم که دو سه دقیقه بعد الناز تنهایی اومد و گفت رفته بوده دستشویی! بعد هم  تلفن رو قطع

 کاوه اومد که اونم گفت دستشویی بوده. رفتم نزدیک کاوه و بیخ گوشش گفتم: 

 از مزایای نامزدیه؟ -

 کاوه با تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم. 

 اتصال مثانه تو و الناز به هم!   -

کاوه جواب نداد و سرش رو خاروند ولی منظورم رو فهمید. دیگه تا آخر سفر این دوتا جلوی 

چشم ما بودند. دلم براشون می سوخت. اینا مال هم بودن، عزیز یه وقت هایی خیلی سختگیر 

می شه! بعد از کلی چرخ زدن، همه نشسته بودن که هوس چایی کردن، من رفتم به سمت 

ای و کیک دادم. منتظر بودم که سفارشم حاضر بشه که صدای آشنایی کافی شاپ و سفارش چ

شنیدم. برگشتم، اِلی بود! با یه پسر قد بلندی که کنارش بود و داشتن با هم می خندیدن، دو 

سه تا میز با من فاصله داشتن! اِلی پشتش به من بود ولی مطمئن بودم خودشه! داشت با 

 کرد: حرارت چیزی رو تعریف می

 می دونی سعید خیلی حال داد! یه جوری دستی کشیدیم که طرف مونده بود! ن -

 بدبخت اون یارو، نمی دونست تو استاد الیی کشیدنی!   -

 رسم. من که به پای تو نمی  -

 کنین مادمازل! چاییتو بزن سرد می شه. چوبکاری می -

 بعدش بریم اون باال ،چندتا عکس توپ بگیریم؟   -
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 من امروز درخدمت شمام!  -

داشتم حرص می خوردم که این یارو کیه؟ چرا اینقدر صمیمین؟ به خودم نهیب زدم که به تو 

ای؟ ولی دست خودم نبود. دلم می خواست این آقا سعید رو نفله چه مربوطه؟ مگه تو چه کاره

 ومد نزدیکم؛ کنم! سفارشم آماده شد و گرفتم. برگشتم پیش بقیه، چند دقیقه بعد کاوه ا

 خوبی امیر؟   -

 کالفه گفتم: 

 قراره بد باشم؟  -

 دونم، انگار قاطی کردی. چیزی شده ؟نمی  -

 نه بابا خوبم.   -

الناز و کاوه اصرار کردن که بریم عکس بگیریم، من هم دنبال خودشون راه انداختن. کمی که 

 دور شدیم گفتم :

 بال خودتون راه انداختین؟ خوب برین عکستون رو بگیرین، منو چرا دن -

 کاوه کالفه جواب داد:

ذاره ما از جلوش جُم بخوریم، خودتم که زنی نگو نه! تو نیایی که عزیز نمیگم قاط میمی -

 گیری ماشاال!

پوفی کشیدم و حرفی نزدم. الناز مرتب در حال سلفی گرفتن بود، بعدهم منو کردن عکاسشون 

گرفتم. کاوه حواسش نبود که من هستم، دستش رو گذاشت  و داشتم از کاوه و الناز عکس می

 پشت کمر الناز که باهم عکس بگیرن که من دوربین و آوردم پایین. با اخم گفتم:

 اوی یارو! دستت رو بکش.  -

کاوه که به خودش اومد سریع دستش رو برد سمت سرش و وانمود کرد چیزی نشده.منو بگو 

 وصله گفتم: که شدم ننه بزرگ این دوتا! بی ح
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شینم همین جا، حال ندارم دیگه راه بیام، شما هم برین یه چرخ بزنین و بیایین، من می -

 خیلی معطل نکنین.

الناز و کاوه هم از خدا خواسته جیم شدن. هنوز تو فکر اِلی بودم که صدای فحش و بد و بیراه  

 رفت باال. 

 آرم پایین. خفه شو مرتیکه عوضی، االن دهنتو می -

 برو بچه، سگ کی باشی؟  -

صدای دعوا بلند شد، اصال حوصله نداشتم ولی رفتم ببینم چه خبره که دیدم به به! آقا سعید با 

زنه! وایسادم ببینم آقا سعید یک نفر دست به یقه شده، اِلی هم اون وسط داره رسما بال بال می

فت که سعید رو بلند کنه، یارو این کاره هست یا نه که دیدم با مشت اول طرف ولو شد. اِلی ر

اش خورد به اِلی و انداختش زمین. جای تعلل هم بی خیال دوباره رفت سراغ سعید که تنه

 نبود! مرتیکه گوساله بی شعور ! سریع رفتم طرفشون و یقه یارو رو گرفتم و کشیدمش باال!

 کنی؟ چه غلطی داری می  -

 تو از کجا پیدات شد دیگه غول بیابونی؟  -

 حرف دهنت رو بفهم تا دندونات رو نیاوردم پایین.   -

 اصال به تو چه، چه کاره ای؟ -

 من عزراییلم، برو از خانم عذرخواهی کن! -

یقه اش رو ول کردم که دیدم به حرفم توجهی نکرد. دوباره پس گردنش رو گرفتم و فشار دادم 

 که داد زد: 

 خیلی ُخب بابا. -

 رو به اِلی کرد و گفت: 

 خانم من از شما معذرت می خوام.  -

 بعدهم رو کرد به من و گفت:
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 حاال ولم کن دیگه.  -

 ولش کردم و گفتم:

 گورتو گم کن.  -

 برگشتم سمت اِلی که دیدم سعید شلوارش رو می تکوند و اومد سمت من. 

خیلی ممنون آقا لطف کردین. این مرتیکه خیلی پر رو بود. البته خودم از پسش بر می  -

 اومدم. 

من فقط سر تکون دادم که دیدم اِلی زل زده به من و الل شده. یهو به خودش اومد و به 

 سمتمون اومد. 

 سالم آقای مهندس.   -

 سعید با تعجب من و اِلی رو نگاه کرد و گفت: 

 همدیگه رو می شناسین؟ -

 من دستم رو بردم جلو. 

 امیر مشکات.  -

 اِلی رو به سعید گفت :

 مهندس مشکات مدیر شرکت ما هستن.   -

 سعید با خوشرویی گفت: 

 .خیلی خوشبختم آقای مهندس، من سعید هستم ، سعید متین، پسر عموی اِلی -

شه اونجوری آهان پس پسر عموشه! البته بازم دلیل نمی"با سعید دست دادم. با خودم گفتم:

ساله  28-27ظر می رسید، بنظر متاسفانه سعید خیلی هم متشخص بن "باهم بگن و بخندن!

 می خورد! رو به اِلی گفتم : 

 پس شما هم اومدین سفر!  -
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 اِلی خیلی سریع جواب داد : 

 بله، با عمه و عمو اومدیم، کالردشت هستیم.  -

 خوش بگذره بهتون.   -

 می خواستم خداحافظی کنم که الناز و کاوه سر رسیدن. 

 امیر کجایی تو بابا.   -

 اِلی رو دید و جیغ زد :الناز که 

 اِلی، تو این جایی؟  -

و باز دوباره داد و هوار این دوقلوی افسانه ای شروع شد. معارفه با سعید و کاوه و الناز تموم شد 

و همگی به سمت کافه برگشتیم. ظاهرا اِلی و سعید تنهایی اومده بودن و بقیه خانواده ویال 

لش شکفته بود دعوتشون کرد که با هم برای شب بریم کنار بودن. الناز که با دیدن اِلی گل از گ

ساحل که اونها و بیشتر سعید با خوشحالی قبول کردن. بعد از ظهر من و کاوه و الناز رفتیم 

سمت ساحل قرارمون و سعید و اِلی هم به فاصله کوتاهی از ما رسیدن، سعید یه گیتار 

و بعد از درست کردن آتیش ، آهنگهای همراهش بود که الناز و کاوه خیلی خوشحال شدن 

خوند! لعنتی! اِلی ساکت تر از زد، هم خوب میدرخواستی شروع شد! سعید هم خوب می

 کرد، سعید رفت کنارش و گفت:معمولش بود، کز کرده بود و به آتیش نگاه می

 اِلی نوبت توئه، چی بزنم برات خانم گلی؟  - 

 اِلی بی حوصله جواب داد: 

 هرچی دوست داری بزن. 

 نه دیگه، تو بگو من چی بزنم؟  -

 بعد از اصرارهای سعید ، اِلی گفت : 

 بهت قول میدم محسن یگانه رو بلدی؟ -

 سعیدم خندید: 
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 تو هرچی بخوایی من بلدم!  -

چیزی تو نگاه سعید به اِلی بود که منو آزار می داد ، دلم نمی خواست کسی اِلی رو اونجوری 

  نگاه کنه

 خوندن، سعید شروع کرد و خیلی خوب آهنگ رو زد، خودش و اِلی ، کاوه و النازم باهاش می

 کنی عاشقمی این بازیه هر روزهخوایی بری خاطره شی اما دلت میسوزه تظاهر میخودت می

 نترس آدم دمه رفتن همه ش دلشور میگیره دو روز بگذره این دلشورها از خاطرت میره

 نیست الاقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو بهت قول میدم سخت

 راحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

 بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو

 راحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

 که می شناسمو از من گرفتی تواز عشق هر چیزی 

 تو باقی مونده ی احساسمو از من گرفتی و

 دت آمادیه رفتنی و ترست نمیزارهره خواخوایی من باشیو یادت بره مایی وجود دمی

 اصال نترس راحت برو بی من هیچکی به جز تو منو یادش نیست

 فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست

 بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو

 فردایه توراحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه 

 بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو

 راحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

 مسیرمون با هم یکی بود ولی مقصد جدا دل بی اون پره غم پره بغضم خدا

 سعید رو به من پرسید :

 دس؟خب، برای شما چی بزنم آقای مهن -

 فقط امیر، من تو شرکت مهندسم!  -

 دمت هم گرم، چی بزنم برات امیر؟   -

http://www.persiantext.ir/category/music-text/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.persiantext.ir/category/music-text/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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 زیر چشمی به اِلی نگاه کردم و گفتم: 

 دیوونگی حامد همایون  -

 به به، سلیقه ات حرف نداره.  -

 خوندن،شروع کرد به زدن و بقیه هم باهاش می

 دیونه ی چشمای مشکیتم ، دیوونگی هم عالمی داره

 افتاده به جونم دست از سر من بر نمیدارهچشمای تو 

 دور از تو قلبم خیلی آشوبه بودن کنارت خیلی جذابه

 اونقدر ماهی که شبا مهتاب وقتی تو می خوابی نمی تابه

 خوشبو ترین عطری که می شناسم بوی نم بارون رو موهاته

 از چی بگم وقتی که می دونی دنیای من مابین دستاته

 می شناسم بوی نم بارون رو موهاتهخوشبو ترین عطری که 

 از چی بگم وقتی که می دونی دنیای من مابین دستاته

 دیونه ی چشمای مشکیتم دیوونگی هم عالمی داره

 چشمای تو افتاده به جونم دست از سر من بر نمی داره

 کنی انگار از کنج پلکت قند می ریزهوقتی نگهام می

 عشق لبریزهمن پیش تو آروم آرومم هر ثانیه م از 

 خوشبو ترین عطری که می شناسم بوی نم بارون رو موهاته

 از چی بگم وقتی که می دونی دنیای من مابین دستاته

 خوشبو ترین عطری که می شناسم بوی نم بارون رو موهاته

 از چی بگم وقتی که می دونی دنیای من مابین دستاته
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. وقتی آهنگ تمام شد به نظرم اومد که اِلی سرش پایین بود، در تمام مدت سرش پایین بود 

شد ، دیدم ساعت دیگه هم نشستیم که آتیش داشت خاموش می هاش خیس شدن، نیم چشم

 زد.ماله. مثل اینکه سردش بود ،سعید هنوز داشت گیتار میاِلی داره دستهاش رو بهم می

 اِلی بلند شد که الناز آروم بهش گفت : 

 کجا؟ -

 اِلی جواب داد: 

 برم تا ماشین کتم رو بیارم، سردم شد. من  -

 الناز گفت : 

 تنها نرو.  -

من بدون اختیار بلند شدم و اِلی هم حرفی نزد. تا ماشین راه زیادی نبود، کتم رو درآوردم و 

 انداختم روی شونه اش، یهو برگشت. 

 مرسی ، خودت؟  -

 من خوبم.   -

 مقدمه رو به من گفت: به سمت ماشین رفتیم و ِالی کتش رو برداشت، بدون

 رسین، امروز هم به موقع رسیدین! همیشه به موقع می  -

 اتفاقی بود.  -

اش از داخل ماشین کتش رو برداشت و توی دستش گرفته بود ولی هنوز کت من روی شونه

 گشتیم که مکث کرد و ایستاد: بود. به طرف ساحل برمی

 ببخشید، کتت ! -

 کُت منو گرفت سمتم.



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 106

 ، من خوبم.  باشه  -

 کُت خودم رو که برداشتم، کتتون هم خیلی برام بزرگه، من قدم زیادی کوتاهه.   -

 قدت خیلی متناسبه، من زیادی بلندم.   -

دیگه حرفی نزدیم. برگشتیم و نشستیم پیش بقیه، فقط سکوت بود بین ما. سعید چندتا آهنگ 

هار فردا دعوت کردن. آقای متین دیگه هم زد و آخرسر هم سعید و اِلی همگی رو برای نا

کرد و کباب عموی اِلی ظاهرا خیلی اهل کباب درست کردن بود چون خیلی حرفه ای کار می

لذیذی برای ما درست کرد. بعد از ناهار همه درخواست چایی دادن و اِلی رفت که چایی دم 

 کنه. قبل از رفتن از من پرسید: 

 قهوه می خورین؟ -

اِلی با یه سینی چایی برگشت که توش دو تا فنجون قهوه هم بود که یکی سرم رو تکون دادم. 

رو به من داد و یکی رو خودش برداشت، بعد از چایی تقریبا همه مشغول استراحت بودن که 

 دیدم اِلی داره می ره سمت ماشین. خودمو رسوندم بهش.

 ری؟جایی می  -

 می رم تا بازار محلی، خرت و پرت داره.  -

 تنها؟  -

 همه دارن چرت می زنن، می رم زود میام.   -

 صبر کن میام باهات.   -

 رم. الزم نیست، خودم می  -

ریم. منتظر جوابش نشدم و به منم قهوه خوردم، خوابم پریده! اصال بیا با ماشین من می  -

سمت ماشینم رفتم. اِلی با بی حوصلگی اومد سمت ماشین و سوار شد.نشست تو ماشین و 

رفتیم سمت بازار. تو بازار همه چیز بود از سبزی و میوه ، تا صنایع دستی، اِلی از این گوشه به 

رفت و کلی خرت و پرت جمع کرده بود، کیسه وسایل رو ازش گرفتم و رفتیم اون گوشه می

 سمت ماشین، یک ساعتی گذشته بود.
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 گفتم:

 بیدار شدن تا االن؟ -

 فکر نکنم.   -

 وریم؟ بریم بستنی بخ  -

 کله مون رو می کنن اگه بفهمن!  -

 خوب براشون می خریم!   -

 این جوری خوبه.  -

 یه بستنی فروشی پیدا کردیم و دوتا بستنی سفارش دادم. 

 اِلی سرحال گفت: 

 وایی، مزه می ده تو زمستون، بستنی بخوریم یخ کنیم!   -

م برای خودم هم جدید بود، کار من حس خوبی داشتم، از اینکه اِلی تو ماشین منه، با منه، حس

با اِلی فقط کَل کَل کردن بود، ولی یه جورایی از این یکی به دو کردن لذت می بردم. دستش 

دم  پخش شد. حامد همایون، دیوونگی! اِلی رفت سمت ضبط. آهنگی که این روزها گوش می

یال حرفی نزد. وقتی هاش! تا خود ویه مرتبه ساکت شد و دوباره اون غم عجیب رفت تو چشم

 برگشتیم الناز با چشمای خوابالو گفت: 

 کجا بودین شما؟   -

اِلی خریداش رو گرفت باال و منم بستنیها رو گرفتم سمتشون. الناز یکی از بستنیها رو برداشت 

 و گفت:

 تک خوری عاقبت نداره.  -

ز از نو روزی از نو! توی فردای اون روز بعد از کلی معطلی تو ترافیک رسیدیم تهران و شنبه رو

ش در حال باال و پایین رفتن و سر و صدا کردن بود ولی دیدم، همهشرکت خیلی کم اِلی رو می

شدیم و اِلی هم خیلی وقتها شد. داشتیم به عروسی الناز نزدیک میدید ساکت میوقتی منو می
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هر که برگشتم خونه، صدای جیغ با الناز بود. قراربود سفره عقد الناز رو بچینه. یه روز بعد از ظ

 و داد جفتشون بلند بود. داد زدم: 

 چه خبره اینجا؟ صداتون تا هفت تا محله رفته ! -

 عزیزکالفه گفت: 

 کنن! گم گوش نمیمنم بهشون می -

 رفتم سمت ضبط و صداش رو کم کردم. گفتم :

 . الناز با عجله گفت: اگه صدای اینو کم کنین الزم نیست جیغ بزنین تا صداتون بهم برسه -

 امیر من باید این وسایل رو برسونم برای اتاق عقد.  -

 با تعجب گفتم: 

 از حاال؟ عقد دو روز دیگه است!  -

 النازجواب داد: 

 بله از حاال. ابو قراضه اِلی هم خرابه طبق معمول، دست شما رو می بوسه.  -

 با خستگی گفتم: 

 حاضر باشین.باشه، من لباس عوض کنم میام،  -

 الناز لوس شد وگفت: 

 قربونت برم الهی! 

لوس نشو، عوض قربون صدقه الکی یه ذره مالحظه اون کاوه بدبخت رو بکن، نصف موهای   -

 ش هم سفید شد. بدبخت شکر نخورده که اومده زن گرفته!سرش ریخت از دست تو، بقیه

 الناز طلبکار جواب داد:

 اصال هم همچین چیزی نیست.  -

 ر حالیکه دنبال من راه افتاده بود، اومد تو اتاقم و گفت:د
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 کاوه چوقولی منو کرده؟ -

 رفتم سر لباسام و گفتم: 

گم اینقدر کاوه رو کنه، میاوال برو بیرون می خوام لباسمو عوض کنم ، بعدم چه فرقی می -

 حرص نده. 

مت کاوه برسه، من اومدم کشید که خدالناز از اتاق رفت بیرون و هنوز داشت خط و نشون می

ثواب کنم، کاوه بدبخت فکر کنم کباب بشه. از اتاق که اومدم بیرون جفتشون حاضر بودن، 

 وسایل رو گذاشتم پشت ماشین. الناز با لحن آمرانه گفت: 

 منو بذار پیش کاوه، تو با اِلی برو، من با کاوه میام . -

 جواب دادم: 

اوال که با من درست حرف بزن، من کاوه نیستم. دوما، کاوه تنها بیاد. من تو رو ببرم پیش  -

 کاوه می مونم تو ترافیک. 

 النازاصرار کرد: 

 شه، من باید یه لیستی رو با کاوه نهایی کنم. آخهنمی -

 کالفه گفتم:

 اهلل اکبر از دست تو الناز! -

 قربون اون اخالق مگسیت برم من!  -

 کردم به الناز و حرفی نزدم، اِلی ریز می خندید که الناز برگشت عقب و گفت: میاخ

ت همیشه خدا خرابه، االن من باید هی منت امیر رو ش تقصیر توئه دیگه، اون ابوقراضههمه -

 بکشم. 

 اِلی جدی گفت: 

 جدا اعصاب نداری ها، حاال طوری نیست، نگران نباش، همه چیز درست می شه.  -
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 دونم، آبروریزی نشه فقط!نمی  -

کنن! بدبخت کافه حق داشت دونم اینا چرا اینقدر قضیه عروسی رو پیچیده میمن واقعا نمی

 قاطی کنه! بعد از پیاده کردن الناز، اِلی اومد جلو نشست، ضبط رو پلی کردم ، بازم دیوونگی. 

 این آهنگ رو خیلی دوست داری ها؟  -

 شد!خص مفرد شده بود. شاید پیشرفتی برای من محسوب میمدتی بود که افعالش دوم ش

 بله، تو دوست نداری؟  -

 چرا، قشنگه، ولی چرا مرتب همین پخش می شه؟   -

 این سی دی فقط همین آهنگه،   -

این آهنگ چشمهای  "خواست بهش بگم،کرد، دلم میاِلی با چشمهای گشاد منو نگاه می

و بردم توی یکی از اتاقها، اِلی مشغول کار شده بود و منم ! رسیدیم به سالن و وسایل ر"توئه

 شده بودم کارگر زیر دستش! 

 یه کم آینه رو جابجا کن، به سمت جلو، نه نه ، عقب!  -

 کاری که اِلی گفت رو انجام دادم،که دوباره گفت:

 نه، همون قبلی خوب بود!  -

 تصمیمت رو بگیر!   -

 ه دورتر کن. االن شمعدونا رو یه کم از آین  -

 کاری که اِلی گفت رو انجام دادم که یهو گفت: 

 خوب نشد ، بیارش نزدیک.  -

فکر کنم داشت سر به سر من می ذاشت. برگشتم چپ چپ نگاهش کردم که قیافه اش رو 

 مظلوم کرد: 
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کنم. حاال عروسی خواهرته دیگه، کمک کنی کم میاد دارم مدلهای مختلف رو امتحان می -

 ازت؟ 

دادم . نیم ساعت این وسایل رو از این ور به اون ور گفت انجام میی نزدم ، هرچی میحرف

 تغییر جا داد تا باالخره گفت: 

 االن فکر کنم خوبه.   -

زد پرید بغل کار ما تقریبا تموم شده بود که الناز و کاوه هم رسیدن. الناز در حالیکه جیغ می

 اِلی؛ 

 تت درد نکنه. وای اِلی، خیلی خوب شده! دس  -

 ما اینیم دیگه!  -

 دریغ از یه تشکر خشک و خالی از من!

آخر شب رفتیم همگی بیرون شام خوردیم، الناز با کاوه رفت و من هم با اِلی راه افتادم. اِلی 

سرش رو تکیه داده بود به شیشه! خیلی خسته بود، دیدم خوابش برده! صدای ضبط رو کم 

اومد بیدارش کنم. گوشه در مظلوم خوابیده بود که دلم نمیکردم. رسیده بودیم ولی اینق

ش که آروم و قرار نداره، خیابون پارک کردم و بخاری ماشین رو بیشتر کردم. برعکس بیداری

هاست. نور زیادی نبود ولی آسمون مهتابی بود و من به راحتی اجزای توی خواب مثل فرشته

ترین بخش های تابدار و بلند. شاید جذابهای درشت با مژهدیدم. چشمصورتش رو می

رسید، شاید هم لخت نبودن؟ چندتا کک و مک روی نظر لخت میصورتش بود. موهایی که به

کرد. مچ دست چپش رو هایل صورتش کرده بود. جای یه بریدگی ش بود که بانمکش میبینی

مونه. دهنش می باقی های عمیق که اثرش تا سالهادقیقا روی مچ دستش بود. از اون بریدگی

خورد. فکر کردم پوست هاش مثل ماهی داخل آب تکون میکمی باز بود! انگار تشنه باشه، لب

ش باید خیلی لطیف باشه! انگار واقعا تشنه بود چون لبهاش رو توی خواب با زبون خیس گونه

برای بوسیدنش! ای از تمایلم کرد. احساس ممنوعهم میکرد. برقی که روی لبهاش بود دیوونه

کردم! سریع از ماشین پیاده شدم و همونجا به در انگار تمام بدنم گر گرفته بود. باید کاری می
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ماشین تکیه دادم. هوا سرد بود ولی سرما برای من الزم بود. یک ربعی گذشت که صدای باز 

 مالید گفت: که چشمهاش رو میشدن در ماشین اومد. خوابالو در حالی

 وابم برد، ببخشید. وای من خ -

 خسته بودی، اشکال نداره.  -

 خیلی وقته رسیدیم؟ چرا بیدارم نکردی؟ -

 الکی گفتم: 

 تازه رسیدیم.  -

 اِلی یه خمیازه ای کشید و گفت: 

 بینمت.مرسی، می  -

 شب بخیر.   -

 شب بخیر.   -

 منتظر موندم تا داخل ساختمون رفت و بعد راه افتادم.

عروسی الناز و کاوه به خوبی و خوشی برگزار شد، همه چیز عالی و طبق برنامه پیش رفت. 

عزیز روی ابرها بود ولی غمی هم توی صورتش بود که دختر پر سر و صدامون داره می ره 

 خونه بخت! 

کاوه از من خواسته بود که ساقدوشش باشم که با کمال میل قبول کردم. اِلی هم ساقدوش 

الناز بود، لباس عروسی الناز ساده ولی شیک بود با یه دنباله بلند. کاوه کت و شلوار سورمه ای 

پوشیده  بود و منم همون رنگ که با لباس کاوه ست بشه. اِلی یه لباس بلند صورتی به تن 

ه روی سینه اش تور کار شده بود و با کفش پاشنه بلند قدش از همیشه بلندتر بود، داشت  ک

آرایش ملیحی داشت و به حدی خوشگل شده بود که حواس من کال پرت بود. فقط داشتم به 

کردم با اون موهای مشکی بلند که روی شونه های سفیدش اون دوتا چشم سیاه نگاه می

توی چشم بود و مسابقه ای برای رقصیدن باهاش بین پسرها ریخته بود. اون شب اِلی خیلی 

افتاده بود، البته فامیل های کاوه که خدا رو شکر همه مثل خودش شیطون و پر سر و صدا 
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رقصید محوش بودن .اِلی با چندتاشون رقصید و چند نفر رو هم دست به سر کرد. وقتی می

رقصه. دخترا دنبال من هم بودن اونا میخوردم که چرا داره با شده بودم و حسابی حرص می

ولی ناامید شدن وقتی دیدن من اهل رقاصی نیستم! فقط یه بار بلند شدم که با الناز برقصم و 

دونم الناز از روی بدجنسی یا اتفاقی رفت سمت کاوه و من و اِلی رو بروی هم شدیم، نمی

موقع بدرقه عروس و داماد به اِلی طور تا آخر آهنگ دوام آوردم و باهاش رقصیدم. آخر شب چه

 اشاره کردم که باهم بریم. اِلی یک ابروش رو داد باال و با خنده گفت گفت: 

 من با شما نمیام.  -

 چرا؟ ما جفتمون ساقدوشیم، فیلمبردارها گفتن باهم باشیم .  -

 رونی!مونیم، خیلی آروم میبا شما بیام از ماشین عروس جا می  -

 عروس و داماد باید شهر رو بریزیم بهم؟برای بدرقه   -

 اِلی حق به جانب گفت:  

 شه. گم نمیام .یه شبه بابا، طوری نمیهمین دیگه، واسه همین می -

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم: 

 حاال قارقارک تو که راه نمی ره!  -

 اِلی که انگار بهش برخورده بود با پر رویی گفت: 

 رو جا می ذارم!  من با همین قارقارک شما -

 حاال یه شب دیگه منو جا بذار با قارقارکت.   -

 سوییچ ماشینمو گرفتم سمتش و گفتم : 

 برای یه شب چپ نکنی ما رو!  -

 اِلی هاج و واج مونده بود که گفتم: 

 بگیر تا نظرم عوض نشده.  -
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که ماشین از پرید و با خوشحالی سوییچ رو توی هوا قاپید و نشست پشت رل. جوری گاز داد 

جاش کنده شد بعد برگشت و تو روی من خندید. انصافا از وقتی نشست پشت رل فهمیدم که 

 دست فرمونش خوبه! گفتم : 

 کمربندت رو ببند.  -

 اِلی سرخوش جواب داد: 

 بی خیال بابا!  -

 پس بکش کنار خودم بشینم.  -

 اِلی هم تسلیم شد و گفت: 

 خیلی خُب بابا، بیا، بستم! 

خودم هم کمربندم رو بستم و اِلی بود که توی اتوبان گاز می داد از این ور به اون ور. می 

خندید و شیشه ماشین رو داده بود پایین. شالش از سرش افتاده بود و باد تو موهاش 

درخشیدند و اثری از اون پیچید. بوی عطرش تمام ماشین رو پر کرده بود، چشم هاش میمی

د. یک لحظه برگشت سمت من و فکر کنم متوجه نگاه خیره من روی غم های مرموز نبو

صورتش شد. متوجه شدم که معذب شده. خودم رو سرزنش کردم بابت نگاه مستقیمم. باید 

 کردم! ماشین کاوه و الناز تو خروجی پیچید که گفتم: حواسش رو پرت می

 گمشون نکنیم! انگار پیچیدن! -

 نه، حواسم هست. -

ای ایستاد. خدا رو شکر خیلی خلوت بود وگرنه برامون دردسر درست و کاوه گوشه ماشین الناز

غش می خندید که کاوه شد. اِلی هم پشت ماشین کاوه پارک کرد و پیاده شدیم. الناز غشمی

 رو به اِلی گفت: 

 ره!پس بگو تو پشت رل بودی! من گفتم امیر این جوری نمی -

 النازبا خنده گفت: 
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 پشت رل بود که هنوز سر اولین چراغ مونده بود!  امیر اگه -

 کردن، واقعا که!همه شون داشتن منو مسخره می

 با دلخوری گفتم:

حاال بسه دیگه، شما هم برین سمت خونه، این سر و صداتون تو خیابون درست نیست.   -

 ساعت از دو گذشته ها! 

 الناز جواب داد:

 آخه ساعت دو صبح وسط اتوبان، ما مزاحم کی هستیم؟ت برم، امیر قربون اون قانون مداری -

 کاوه دستش رو گذاشت رو شونه الناز و رو به من جواب داد: 

 باشه امیر، این جوونا یه کمری قِر بدن ، بعدش می ریم خونه.  -

و خودش ملحق شد به جمعیتی که دورشون حلقه زدن، الناز و کاوه هم اون وسط می 

ای گذشت و کاوه و الناز رفتن سمت ماشینشون. ما هم برگشتیم رقصیدن. یه بیست دقیقه

روند، کاوه به فاصله کمی پشت سمت ماشین. اِلی دوباره با سرعت راه افتاد و جلوتر از کاوه می

سر ما بود که یه سانتافه مشکی که دوتا پسر توش بودن کنار ما ظاهر شدن. کاوه جا مونده بود 

ذاشت! کنه، رسما داشت با اون ماشین کورس میتش رو بیشتر میو من دیدم که اِلی داره سرع

 کرد. گفتم:اونا کوتاه نمی اومدن ، اِلی هم سرعتش رو کم نمی

 ول کن اِلی، کاوه پشت سرمونه.    -

 بذار من حال این ها رو بگیرم.  -

 کنه. گفتم بسه، کاوه ما رو گم می -

رعت الین عوض کرد که داشت می خورد به ما، اِلی اِلی به حرفم گوش نکرد و سانتافه یهو با س

 سریع فرمون رو چرخوند، نزدیک بود بخوره به گاید ریل که ماشین رو جمع کرد. داد زدم: 

 کنی! گم بسه، تصادف میبهت می -

 خندید: 
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 نگران ماشینتی؟ -

 با صدای بلند گفتم: 

 ماشین به جهنم، یه بالیی سر خودت میاری.  -

 اِلی با خواهش گفت: 

 یه دفعه فقط یه دفعه، بذار خدمتشون برسم!  -

نمی دونستم چه کار کنم؟ یا چی بگم؟ سرم رو تکون دادم و دستم رو فرو کردم الی موهام. 

حرفی نزدم و اِلی دوباره گاز داد، این بار رفت دقیقا بغلشون، با یه حرکت سریع کشید 

. "خدا بخیر بگذرونه، امشب بالیی سر ما نیاد!"سمتشون که اون ها جاخالی دادن ! فکر کردم 

گاز داد ، این بار یه ماشین دیگه هم تو الین سرعت بود که اِلی ازش سبقت گرفت،  اِلی دوباره

دوباره رفت به سمت در کمک راننده، این بار کنترل ماشین از دست طرف در رفت و کوبوند به 

گاید ریل بغل اتوبان، همون جا وایسادن و از ماشینشون پیاده شدن. اِلی تو آیینه رو نگاه 

 ش می خندید، رو به من کرد: کرد و غش غمی

 حالشونو گرفتم ،ماشینت هم طوری نشد.  -

 با دلخوری گفتم: 

من نگران ماشین نبودم، حاال االن خیلی کار خوبی کردی که ماشین اون بدبخت ها داغون  -

 شد؟

اِ، اون بدبخت ها اول شروع کردن، حقشون بود. تا یه دختر پشت فرمون می بینن عین یابو  -

 رن! راه می

 االن ما عین چی راه رفتیم؟  -

 کرد گفت : که تو آیینه نگاه میاِلی درحالی

 ما رخش هستیم، راستی،کاوه اینا هم رسیدن!  -
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خروجی رو به سمت خونه کاوه و الناز رفت و اول همه جلوی خونه عروس و داماد پارک کرد. 

اش کردن و تشویقش می همه دوره کاوه و الناز و بقیه هم رسیدن، اِلی که از ماشین پیاده شد

 جوری راننده اون سانتافه رو ادب کرده. الناز گفت:  ردن که چه

 من موندم امیر چه جوری گذاشت تو اون مدلی ِبرونی؟  -

 بعدم یه چشمکی به من زد. با دلخوری گفتم: 

 ده! خدا رو شکر کسی به حرف من گوش نمی -

ن که عزیز الناز رو بغل کرد و دستش رو گذاشت تو دست عزیز و بقیه بزرگترها هم رسیده بود

 کاوه و گفت:

 مواظب همدیگه باشین، پیر بشین به پای هم.  -

کرد و یه چیزایی کاوه صورت عزیز رو بوسید و الناز هم عزیز رو بغل کرد. داشت آروم گریه می

و که یه گوشه کرد. سرش رو گرفت باال و من رگفت که عزیز هم آروم باهاش گریه میمی

 ایستاده بودم دنبال کرد. اومد جلو و محکم بغلم کرد، سرش روی سینه ام بود. 

 مرسی امیر، برای همه فداکاریهات، برای این که هستی.  -

کردم بار مسئولیت کردم که سر قولم با بابای  خدا بیامرزم موندم. حس میبه این فکر می

رو دورش حلقه کردم و سرش رو بوسیدم. دم گوشش سنگینی از دوشم برداشته شده. بازوهام 

 گفتم : 

 کاوه رو اذیت نکنی ها. از گل باالتر هم بهت گفت بگو بیام شل و پلش کنم.   -

 الناز سرش رو گرفته بود باال و می خندید که کاوه اومد سمتمون . با خنده گفت: 

 زنمو بده.  -

 من دست الناز رو گرفتم و هولش دادم سمت کاوه. 

 بیا، اینم زنت.  -

 کاوه دست الناز رو ول کرد و منو و بغل کرد و آروم گفت : 
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 مرسی رفیق ! -

با هر دردسری بود عروس و داماد رو بدرقه کردیم! عزیز با زن عمو و عموم رفته بود.من و اِلی 

 آخرین نفرها بودیم، رفتم سمت اِلی و گفتم : 

 سوئیچ ماشین!  -

 یچ رو گرفت طرف منو و گفت:دستم رو دراز کردم. سوئ

 ترسیدی من بشینم؟ -

 جواب دادم: 

 ها رو یه دفعه دیگه ادب کن، بشین بریم. دیگه بقیه یابوهای تو اتوبان -

 با خنده نشست و راه افتادیم، گفت: 

 امیدوارم خوشبخت بشن.  -

 از ته دلم گفتم: 

 انشاال. -

 کنه، برگشتم سمتش ولی سرش پایین بود گفتم: احساس کردم داره نگاهم می

 ماشینت دم سالن عروسیه، برم اون ور؟ -

 اِلی خمیازه کشید و گفت: 

 ام، اون ها هم رفتن خونه خودم. نه کلیدشو دادم به عمه -

 سرمو تکون دادم و گفتم: 

ش دم در بودن، با سر انواده عمهت. اِلی رو دم خونه پیاده کردم، خپس می رم خونه -

 خداحافظی کردم و برگشتم خونه.

روز شنبه صبح اول وقت دوباره سر و صدا از توی آشپزخونه بلند بود، رفتم سمت  اتاقم و کیفم 

 رو گذاشتم رو میز. اِلی دم اتاقم وایساد. خیلی سر حال بود، گفت:
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 سالم، صبح بخیر.   -

 صبح بخیر.   -

 قهوه؟   -

 لیوان قهوه ای که سر راه گرفته بودم رو نشونش دادم. اِلی با خنده گفت: 

 پس آبدارچیتون رو عوض کردین؟ -

 سرم رو گرفتم باال و چپ چپ نگاهش کردم که گفت: 

 من برم سر کارم! رئیسم امروز از دنده چپ بیدار شده! -

ر شدم، اِلی هم رفت بچه پر رو! سرم رو انداختم پایین و بدون یک کلمه حرف مشغول کا

بیرون.  روزم خیلی شلوغ بود. چند تا جلسه، بررسی گزارش مالی آخر سال. مدارک مناقصه 

جدید. خالصه تا ظهر حتی نتونستم سرم رو باال بیارم! حدود ساعت یک بود که دلم داشت از 

دهنم که  گرسنگی ضعف می رفت. آقا صدری برام ناهار آورد. هنوز اولین قاشق رو نذاشته بودم

 خانم حسینی اومد تو اتاقم و با نگرانی گفت: 

وای آقای مهندس، ببخشید تو رو خدا سر ناهار مزاحمتون شدم. شرمنده ولی از بانک تماس  -

 گرفتن! 

 سرم رو گرفتم باال، گفتم : 

 بفرمایین، مشکلی پیش اومده؟ -

 گفتن چک شما داره برمی گرده!  -

 با تعجب گفتم:  یه تای اَبروم رو دادم باال!

 چِک من؟ کدوم چِک؟ -

دونم! از بانک تماس گرفتن، رییس بانک بود. تو باجه خواستن چک رو برگشت بزنن که نمی -

 رییس بانک نذاشته، زنگ زد خبر بده، منتظر تماس شماست! 

 کالفه شده بودم، گفتم: 
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 باشه، بگیر تلفنش رو، زنگ بزن خانم متین بیاد باال.  -

 خانم متین دخترشون تو مدرسه حالش بد شده، زودتر رفتن!  -

 به اِلی بگو، یکی نگاه کنه ببینه کدوم چک داره برمی گرده.   -

 چشم.  -

 خانم حسینی تلفن رییس بانک رو گرفت و وصل کرد به اتاقم. صِدام رو صاف کردم و گفتم:

 وقتتون بخیر آقای فیضی، مشکات هستم.   -

خانم منشیتون گفتن راجع به چک؟ برگشت بزنم یا حساب رو پر سالم مهندس،  -

 کنین؟کسی که چک دستشه اصرار داره برگشت بزنم !می

 قدره؟یه نیم ساعت به من وقت بدین. چک مال کِی هست؟ چه  -

 فیضی کمی مکث کرد و گفت: 

 به نام کارگاه رسولی، صد و ده میلیونه.  -

 یه لحظه گوشی حضورتون باشه.   -

سریع ته چکم رو نگاه کردم، چک مال سه ماه پیش بود، کارگاه رسولی سر چند تا کار از دست 

ما دلخور بود. کارشون ایراد داشت، برگشت زدیم اصالح کنن. حتما می خوان تالفی کنن. ولی 

 طور پول تو حساب نبوده؟ این مالی چه گ*ه*ی داره می خوره؟چه

 با خواهش پرسیدم: 

مکنه از حساب شخصی من بردارین و بریزین تا چک پاس بشه؟ البته از صد و آقای فیضی، م -

کنم. حتما اشتباه شده که حساب رو پر نکردن. مدیر مالی امروز ده تا کمتره ولی جورش می

 مشکلی براشون پیش اومده نیامدن شرکت. 

  دونین که من قانونا نباید این انتقال رو انجام بدم.باشه، حتما، فقط می -

 اگه شما چک رو پاس کنین، من تا نیم ساعت دیگه میام بانک.   -
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 تلفن رو قطع کردم و از اتاق اومدم بیرون . از خانم حسینی پرسیدم:

 اِلی رو پیدا کردین؟ -

 گفت االن میاد، داشت ناهار می خورد.  -

 با عصبانیت گفتم : 

 گرده!کوفت بخوره، چک من داره برمی -

رفتم سمت واحد بغلی، درو با شدت باز کردم و رفتم تو اتاق اِلی. واقعا ازش کتم رو برداشتم و 

گرده! یه ذره ذاره دهنش، اونوقت چک من داره برمیناامید شدم! این داره راحت چیپس می

 براش مهم نیست! دختره احمق. اِلی تا منو دید لقمه تو گلوش گیر کرد. داد زدم: 

 دفتر مالی رو بده من . -

پریده بود که دفتر رو گرفت طرفم. تاریخ سه ماه پیش چک رو دوباره نگاه کردم، مال رنگش 

 امروز بود. چرا پول نریختن به حساب؟ داد زدم: 

 چک تاریخش امروزه ، چرا پول واریز نشده به حساب؟ -

 اِلی به تته پته افتاده بود، گفت:

 دونم ، فکر کنم تو لیست امروز جا موند، ببخشید!نمی  -

 فهمی؟ببخشم؟ چکم داره برمی گرده! می  -

 من فکر کردم عمه ام تو لیست این رو هم آورده. لیست رو دادم بانک، این جا مونده!   -

 من دارم می رم بانک. شما هم حساب کتابت رو بکن. برگشتم نمی خوام ببینمت، اخراجی!  -

رفتم زد. از اتاق رفتم بیرون. باید میام مییه مرتبه خشکش زد. از عصبانیت رگ روی شقیقه

بانک! با هر بدبختی و مصیبتی بود کار بانک انجام شد، توی این چند سال این اولین بار بود که 

همچین اتفاقی می افتاد. برگشتم شرکت و یادم افتاد که اِلی رو اخراج کردم! یه لحظه یخ 

ردم. رفتم سمت واحد کناری، میزش رو جمع کرده بود. ای داد بیداد! واقعا رفته! برگشتم ک

رفت. از طرفی جلسه پشت اتاق خودم. خانم حسینی خیلی پکر بود.خودم هم دستم به کار نمی
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جلسه. حدود چهار آزاد شدم .فقط به خودم لعنت می فرستادم. آخه من چه غلطی کردم؟ 

ر سرت امیر .حاال چه کار کنم؟ کل شب اعصابم خورد بود. خواستم به بخاطر یه چک، خاک ب

برد. خواستم به گوشیش زنگ الناز زنگ بزنم یادم افتاد اینا رفتن ماه عسل. شب خوابم نمی

بزنم، دیدم ساعت دو صبحه! بعدم زنگ بزنم چی بگم بهش؟ صبح روز بعد هم خواب موندم و 

 اعت ده اومد دفترم. دیر رسیدم شرکت. خانم متین حدود س

 سالم آقای مهندس.   -

 سالم خانم ، صبحتون بخیر، دخترتون بهتر شدن؟  -

کرده که خورده ممنون آقای مهندس. دستش شکسته بود. تو حیاط با بچه ها بازی می  -

 زمین.

 شه. انشاال که زود خوب می  -

 بله، خطرش جدی نبود.   -

 خانم متین با مِن مِن ادامه داد؛

واال بابت دیروز من واقعا شرمنده شدم. ای قدر هول بودم که دقت نکردم، اون چک رو   -

نذاشتم توی لیست، درست هم به اِلی توضیح ندادم و بعد اون مشکل برای چک پیش اومد. 

 دونم شما روی این مسایل خیلی حساس هستید. واقعا معذرت می خوام. می

 به آرومی جواب دادم: 

 رحال دیروز حلش کردیم. نگران نباشین.درسته، به ه -

 شم. ممنون، من دیگه مزاحمتون نمی  -

اصال حرفی از اخراج اِلی نزد. امید داشتم حرفش رو پیش بکشه! االن چه کار کنم؟ چاره ای 

 نیست. با لحنی که انگار تازه چیزی یادم اومده گفتم: 

رو اخراج کردم، بهش بگین برگرده،  راستی خانم متین، من دیروز خیلی عصبانی بودم. اِلی -

 ظاهرا خیلی هم مقصر نبوده!
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 خانم متین لبخندی زد و گفت:

 گم حتما، بازم مرسی از لطفتون، با اجازه! ممنون آقای مهندس. بهش می -

 کنم، بفرمایید. خواهش می  -

 خانم متین که رفت نفس راحتی کشیدم، خب پس برمی گرده!

زد، اگه لج کنه چی؟ اِلی خیلی کله شقه! اون روز رو به عصر رسوندم ولی چیزی ته دلم قُل می

و فردا صبح منتظر بودم که کی اِلی رو ببینم. دلم حسابی براش تنگ شده بود! ساعت ده بود و 

خبری از اِلی نبود. به بهونه کار زنگ زدم به میزش. چند بار بوق خورد و آخر سر خانم متین 

 برداشت. 

 د. الو بفرمایی  -

 از شنیدن صدای خانم متین تعجب کردم ولی با لحن جدی گفتم: 

 سالم خانم متین، لطفا به اِلی بگین حساب های پروژه سیروان رو برام بیاره.  -

 ببخشید آقای مهندس، راستش اِلی نیومده .  -

 با تعجب پرسیدم: 

 چرا مریضه؟ -

 شه. دونم چی بگم! این دختر گاهی خیلی لجباز میگردم، نمینه خیر. می گه برنمی  -

 بسیار خب ،هرجور میلش هست، پس حساب ها رو خودتون بیارین.  -

 حتما.   -

گوشی رو قطع کردم، دختره کله شق! یکی دو ساعت دیگه توی شرکت موندم ولی دیگه 

دونه چند تو ماشین. موبایل اِلی رو گرفتم. خدا می شدم، زدم بیرون، نشستمداشتم روانی می

 بار بوق خورد تا برداشت! 

 الو!  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 124

 صداش خوابالو بود، معلوم بود از خواب بیدارش کردم! 

 داد زدم: 

 گرفتی خوابیدی؟ ساعت یازده صبحه، شرکت چرا نیومدی؟ -

 اِلی شاکی جواب داد: 

 خواد بخوابم. ،دلم میبه تو چه مربوطه ، یادت نیست اخراجم کردی  -

 بلند گفتم: 

 ت پیغام دادم برگردی. به عمه -

 اِلی هنوز عصبانی بود: 

 گردم. مگه الکیه ، برنمی -

 داد زدم : 

 ای؟ خونه -

 اِلی هم داد زد: 

 نه تو پارک خوابیدم.   -

ودم، ش، عصبانی بکنه؟رفتم سمت خونهتلفن رو قطع کرد! بی شعور! تلفن رو روی من قطع می

خواست سرش رو ببرم! جلوی در زنگ شدم و دلم میدلم براش تنگ شده بود، داشتم خل می

 واحدش رو زدم، از تو آیفون جواب داد؛ 

 بله؟  -

 داد زدم: 

 لباستو بپوش بیا پایین ،کارت دارم.  -

 اِلی که فهمید من پشت در هستم داد زد: 

 بی خود کار داری، من پایین نمیام.  -
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اینو گفت و آیفون رو گذاشت! دستم رو گذاشتم روی زنگ. سه دقیقه روی زنگ بود. اِلی دوباره 

 آیفون رو برداشت: 

 گم نمیام ، برو یه خر دیگه رو پیدا کن ببرش حسابدارت بشه. روانی چته؟ می -

 ادبیه این! انگار چاله میدون بزرگ شده! دوباره داد زدم: عجب بی

 عادت کردم، گفتم پاشو بیا پایین کارت دارم. من به همین خَرم  -

 اِلی دوباره داد زد: 

 خر جد و آبادته مرتیکه روانی!  -

 دیگه داشتم جوش می آوردم. صدام از شدت عصبانیت دورگه شده بود. گفتم: 

کنی، خودم میام با کتک یا تا دو دقیقه دیگه میایی پایین، یا اون روی سگ منو مالقات می -

 میارمت پایین . 

فقط شنیدم که اِلی آیفون رو قطع کرد. رفتم توی ماشین، دو سه دقیقه طول کشید که دیدم 

مد کنار ماشین و اومد پایین. با یه شلوار گرم کن و یه مانتو کتون، یه شال آبی، کتونی سفید. او

 زد به شیشه. شیشه رو دادم پایین،گفتم :

 بیا بشین تو ماشین، کارت دارم ، آبروریزی راه ننداز.  -

 اِلی با عصبانیت گفت: 

 جا حرفت رو بزن.  خوام ، همیننمی -

 دندون هام رو روهم فشار دادم، دوباره خیلی آروم و شمرده گفتم : 

 ین. می خوام باهات صحبت کنم. با زبون خوش بیا بشین تو ماش -

 کالفه بود و عصبانی: 

 قدر هم که زبونت خوشه ماشاال! چه -
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در ماشین رو باز کرد و نشست، در ماشین رو موقع بستن تقریبا کوبوند. فکر کنم باید لوالی در 

رو عوض کنم. این زلزله هم در نوع خودش بی نظیره. تاحالی کسی تو روی من این جوری در 

ده بود. به محض اینکه روی صندلی ماشین نشست طوفان عصبانیت من خوابید! انگار آروم نیوم

 شدم. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. اِلی داد زد: 

ببین فقط به احترام اینکه برادر الناز هستی زنگ نزدم به صد و ده. با تو هم جایی نمیام، هر  -

 حرفی داری همین جا بگو.

 توجه نکردم بلند تر تکرار کرد:  چون من به حرفش

 گم نگه دار!با تو هستم! می -

کرد. با یه دست فرمون رو گرفتم و با یه بعدهم داشت در ماشین رو در حال حرکت باز می 

 دست دیگه کشیدمش سمت خودم و بالفاصله قفل مرکزی ماشین رو زدم. اِلی تقریبا داد زد : 

 رسم!گم نگه دار، نگه دار وگرنه خدمتت مییفهمی؟ مگفتم نگه دار ، چرا نمی -

 بعد هم اسپری فلفلی رو که بهش داده بودم درآورد و گرفت سمتم. با پوزخند گفتم: 

 ش، تاحاال ازش استفاده کردی؟ آفرین! پس هنوز داری -

 با عصبانیت و داد گفت: 

 کنم. امروز روی تو امتحانش می -

 خوایی بزنی تو چشم خودت؟عجب! پس چرا گرفتی سمت خودت؟ می -

با حرف من حواسش پرت شد، برگشت اسپری رو نگاه کرد، من هم سریع اسپری رو ازش 

 قاپیدم و انداختم تو جیبم، با پوزخند گفتم: 

 رسه! االن تو جیبمه ، دیگه دستت بهش نمی -

 حسابی کالفه بود، موبایلش رو درآورد و تهدید کرد:

 ی زنم به پلیس. خودت خواستی! االن زنگ م -
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سریع موبایلش رو گرفتم و انداختم کنار صندلی خودم. دیگه واقعا عصبانی شده بود فقط داد 

روندم. اِلی بسکه داد و هوار کرده دادم و فقط میزد که ماشین رو نگه دارم. جوابش رو نمیمی

 بود و خودشو به در ماشین کوبونده بود بی حال بود ولی باز هم داد زد: 

 گم من باهات جایی نمیام. با توام، می -

 باز هم جوابشو ندادم. فقط گفتم : 

 کمربندت رو ببند.   -

 با پوزخند گفت: 

گم نگهدار این ماشین رو، من عالوه بر مشکالت مردآزاری، ناشنوا هم هستی احیانا؟ می -

 باهات جایی نمیام. 

یه دستم به فرمون بود که با اون یکی دست کمربندش رو کشیدم و بستم. سعی کردم دستم 

زدم. فقط بهش نخوره. خودش رو منقبض کرده بود، از حرکتم غافلگیر شده بود. حرفی نمی

شد، از کرد و دوباره ساکت میکردم. اِلی هم هر از گاهی یه فریادی نثار من میرانندگی می

 ده بود برعکس من که آروم بودم. یه کم که گذشت با عصبانیت گفت: عصبانیت قرمز ش

 خوایی تو خیابون ها دور بزنی؟ خوب بگو چه کارم داشتی؟تا شب می -

 یه نگاهی انداختم بهش و با خنده گفتم : 

 پس عصبانیتت فروکش کرد. االن آماده ای که حرف بزنیم. -

 خوایی رو بگی.تره زودتر هر چی میمن که با شما حرفی ندارم. ولی شما هم به -

 فکر کنم هنوز عصبانی هستی، یه کم دیگه تو خیابون ها دور بزنم تا آروم بشی! -

 کامال مشخص بود که حسابی کالفه است. گفت:

 مشکلت چیه؟ من روانشناس خوب سراغ دارم ها.  -

 مشکلم تویی. -

 ل شد. خب خدا رو شکر که من رو هم اخراج کردی و مشکالتت ح  -
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 نه دیگه ،گفتم که باید برگردی.   -

خودت اخراجم کردی، حاال می گی باید برگردی؟  مگه من عروسک خیمه شب بازی  -

 هستم؟

 اون موقع عصبانی بودم.  -

 با دلخوری گفت: 

آره، خیلی هم خوش اخالق بودی! اصال اون چک تقصیر من نبود، حتی اگه تقصیر من بود  -

 ون جوری اخراج کنی!کردم منو افکر نمی

 با دلخوری گفتم: 

 برات مهم هم نبود، داشتی خرت خرت چیپس میخوردی. نکردی بری دفتر رو نگاه کنی.  -

خوردم، بعدهم داشتم کردم ُخب؟ اوال که فشارم افتاده بود، باید یه چیزی میچه کار می -

 بیرون. یادت نیست؟ کردم که خودت اومدی و دفتر رو از دست من کشیدیدفتر رو نگاه می

 با بی تفاوتی گفتم : 

 گم باید برگردی، تو هم برمی گردی. دیگه گذشته، حاال من می -

گردم توی اون شرکت. اصال نه دیگه ، قرار نیست هرچی تو می گی انجام بشه. من هم برنمی  -

 از روز اول نباید می اومدم اون جا.

 شرکت به اون خوبی. -

 هنگی! رئیس به این با فر -

طور نفهمیدی یه چک صد و ده میلیونی جا مگه تو لیست چک ها رو نفرستادی بانک. چه -

 مونده؟

 فرستادن لیست چک ها به بانک جزو وظایف من نیست جناب مدیر عامل همه چیز دان!  -

جزو وظایف معمولت نیست. اون روز که خانوم متین لیست رو سپرد به تو، چرا چک نکردی؟  -

 که مقصری. قبول کن
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گی. من مقصرم. اصال من بی حواس هستم. زیاد گیج بازی در باشه، اصال شما درست می -

دم. بدترین حسابدار دنیا هستم. خوبه؟ اعتراف کردم، االن میارم. کارم رو هم با دقت انجام نمی

 م. دیگه بذارین برم خون

 هنوز عذر خواهی نکردی به خاطر اشتباهت. -

 قرمز شده بود. یه نفس عمیق کشید و گفت: الی از عصبانیت

 من از شما معذرت می خوام برای اینکه لیست رو چک نکردم و چک شما برگشت خورد. -

 حاال شد. آفرین. عذر خواهی شما قبول شد. االن می تونی بر گردی سر کارت. -

 داد زد:

 ی اون شرکت.گردم توشی؟ من دیگه بر نمیخدایا، منو نجات بده. چرا متوجه نمی -

 گم برگرد بگو چشم.اِلی! خودتو لوس نکن ، می  -

 من با گفتن چشم مشکل دارم.   -

تو عذر خواهی کردی، االن هم نوبت منه. الی خانوم، من اون روز خیلی عصبانی بودم، نباید  -

 کردم. معذرت می خوام. االن هم لطفا برگرد سر کارت.به خاطر یه چک اخراجت می

 گردم.  نون. ولی من بر نمیباشه، مم -

 ببین، من عذر خواهی کردم. خواهش هم کردم. االن مشکل چیه؟  -

 تونم تو همچین شرایطی کار کنم.مشکل خودتی، اخالقته. برخوردته. من نمی -

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم : 

رگردی دم، اگه باختی باید بباشه، اگر حرف منطقی رو قبول نداری، باهات مسابقه می -

 شرکت.

 مسابقه چی؟ اسم فامیل بازی کنیم؟ -

 گردی سر کارت. دیم. وقتی باختی بر مینخیر. با هم کورس می -
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کم از خیرگی در اومد و لبخند زد. لبخند خیلی ادامه پیدا اِلی اول به من خیره بود، بعد کم

ازیر شده بود! یه هاش سرنکرد چون یه مرتبه زد زیر خنده. این قدر خندید که اشک از چشم

 مقدار که آروم شد با پوزخند گفت:

خوایی با من کورس بذاری؟ آخه پیش خودت چی فکر کردی؟ تاحاال باالی صدتا تو؟ تو می  -

 سرعت رفتی؟ خدایی رفتی؟ 

 ,دادم. بعد از دو سه دقیقه که مسلسل وار نطق کردگفت نمیهایی که میجوابی به متلک

 گفتم :

 بِبازی؟ ترسینکنه می  -

 انگار که بهش برخورده باشه، با اخم و اعتماد به نفس جواب داد:

 بازم. شما وقتی باختی قراره چه کار کنی؟من که نمی  -

 امکان نداره ببازم ولی اگه باختم هرچی تو بخوایی، منصفانه هست؟  -

 خوام! بینم من از آدم خودخواهی مثل تو چیزی نمیکنم میآره ، ولی هرچی فکر می  -

 . چیزی به ذهنم نرسید به جز اینکه بگم:"کنه!قدر راجع به من بد فکر میچه "فکر کردم:

 ماشینم مال تو.  -

 شوخی جالبی نبود!  -

 گردی شرکت. اگه تو بردی، ماشین من مال تو. پس اگه من بُردم عین یه دختر خوب برمی  -

 اِلی که اعتماد به نفس من رو دید، مشکوک نگاهم کرد و گفت : 

حتما ریگی به کفشته! اصال من با اون ماشین داغونم با این ماشین مدل جدید تو مسابقه  -

 دم. با کالفگی گفتم: نمی

 من با ماشین تو، تو با ماشین من. دیگه مشکلت چیه؟ -

 یه کم مکث کرد و بعد گفت: 
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خوام داری. دیگه هم نمیری دست از سر من برمیوام ولی وقتی باختی، میخماشینتو نمی -

 پام رو تو اون شرکت بذارم.

 با خوشحالی گفتم: 

 ت که ماشینتو برداری. رم خونهخوبه قبوله، می -

 با تعجب گفت:

 االن؟  -

 پس کی؟ فردا باید برگردی سر کارت! -

وایسادم. رفت باال لباسش رو عوض کرد و  ش. دم درپوزخندی زد و من هم رفتم سمت خونه

ماشینش رو از پارکینگ آورد بیرون. دم در وایساد که من پیاده شدم. کارت ماشینش رو گرفتم 

 و کارت ماشین خودم رو بهش دادم. گفتم : 

 تو با ماشین من بیا. ته اتوبان سمت ولنجک، اونجا که نیمه کاره است رو بلدی؟ -

 آره.  -

 ونجا. فقط یادت باشه، کمربندت رو ببند شوخی ندارم باهات اِلی، متوجه شدی؟ریم هممی  -

 خندید و گفت: 

 بندم. شما از حاال خودت رو بازنده بدون آقای مدیر عامل!می -

 پوزخندی زدم و گفتم : 

 شمرن.جوجه رو آخر پاییز می -

شین. زودتر از اِلی نشستم پشت ماشینش. واقعا قارقارک بود. کارم سخت می شد با این ما

رسیدم. کاپوت رو زدم باال و موتور رو چک کردم. اِلی هم کمی بعد رسید. به کاپوت باال اشاره 

 کرد و گفت : 

 هیچ چی نشده خراب شد یا پشیمون شدی؟ -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 132

 در کاپوت رو بستم و گفتم: 

 بشین بریم.  -

کمربندش رو بست.  دادم، سرم رو چرخوندم دیدم اِلینشستم پشت فرمون، حسابی گاز می

 موبایلش رو گرفتم. گوشی رو که برداشت پرسیدم: 

 حاضری؟  -

 اِلی با پوزخند گفت: 

 حاضرم.  -

 حاال. -

شد که گرفتمش. همیشه بهترین عنصر پیروزی غافلگیری گذاشتم جلوتر بره، داشت دور می

رفتیم . جلوتر بودم، سرعت ماشین رو رقیبه. غافلگیر شد! زدم جلو. آمد کنارم. پهلو به پهلو می

زنی امیر! چرا جوگیر شدی؟ آیینه رو چرا می "کم کردم و آینه اش رو زدم! تو دلم گفتم:

داد. وباره پام رو روی پدال گاز فشار دادم. اِلی معلوم بود عصبانیه، بدجور گاز می. د "خب؟

شد طوالنی کردم، با این ماشین قدیمی نمیماشین رو کشیدم جلوش، باید زود تمومش می

سرعت رفت! ناغافل پیچیدم جلوی ماشینش که هول شد. فرمون رو داد سمت چپ که دوباره 

تونست فرمون رو کنترل کنه و رفت تو خاکی و بعد هم افتاد تو یه پیچیدم جلوش، این بار ن

یا خدا! "دونم داخلشون چی بود برخورد کرد! چاله. قبل از اون هم با چندتا بشکه که نمی

، یه کم جلوتر ایستادم و ماشین رو کشیدم کنار. دنده عقب گرفتم، رنگ "طوریش نشده باشه! 

تونستم از ماشین پیاده شدم، ردم. با حداکثر سرعتی که میاز روم پریده بود. عجب اشتباهی ک

زد بیرون. درو باز کردم. سرش تو کیسه باز رفتم طرف ماشین خودم که دود از کاپوتش می

شده هوا فرو رفته بود. کمربندش رو باز کرد و نفسی کشید. اومد و نشست پای ماشین. نشستم 

 پایین پاش و پرسیدم: 

 شده؟خوبی؟ طوریت که ن -

 خیلی عصبانی بود، جواب داد: 
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 به تو مربوط نیست. -

 شه.من وادارت کردم مسابقه بدی پس اگه حالت بد باشه به من مربوط می -

 خودم قبول کردم، حالم هم بد نیست. بوی کیسه هوا حالمو بد کرد وگرنه خوب بودم.  -

 خیلی خُب، بسیار هم عالی.  -

 بلند شدم و نشستم کنارش. ساکت ساکت. یه کم که گذشت آروم گفت : 

 فهمیدم یه ریگی به کفشته.باید می -

 کلکی نزدم بهت! -

 کردم بلد باشی کورس بذاری. فکر نمی -

 دادم.تر که بودم خیلی کورس میدونی. جوونمن خیلی کارا بلدم که تو نمی  -

 کنی؟ی میپس چرا االن مثل پیرمردها رانندگ  -

ذارم، همین! کورس دادن مال پیسته نه وسط اتوبان و خیابون. اون من به مقررات احترام می  -

کردم، جوون تر بودم. االن هم جایی آوردمت که مطمئن بودم توی موقع که از این اشتباها می

 زنه.این ساعت پرنده پر نمی

 م:بعد هم نگاهش کردم و سوئیچ ماشینشو گرفتم سمتش. گفت

 اَل وعده وفا! فردا صبح دیر نیا شرکت.   -

 سر تکون داد و سوئیچ ماشینم رو گرفت سمتم. با حرص گفت: 

 ره!دلم خنک شد، حداقل ماشینت داغون شد. دیگه راه نمی -

 گردی شرکت!فدای سرت! در عوض تو برمی -

 به ماشینم اشاره کردم و گفتم: 

 باید زنگ بزنم بیان ببرنش تعمیرگاه. -

 رسونمت.  اگه بخوایی  تا یه جایی می -
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 شم ها!کنی ولی اگه کار داری مزاحمت نمیلطف می -

 امروز آزادم،متاسفانه از فردا باید برگردم سر کار!  -

 خوبه که! از بی کاری بهتره. -

 هنوز دلخور بود ، گفت: 

 کنه. آخه رئیسم خیلی مردم آزاره. مدام داره اذیتم می -

 شه.خود کرده، شما هم کمتر سر به سرش بذاری بد نمیرییست بی  -

 کنه.  من کاری به کارش ندارم. مرتب به من پیله می  -

دیگه جوابشو ندادم، زنگ زدم که یه ماشینی بیاد و ماشین منو ببره تا تعمیرگاه. اِلی ساکت 

 بود، نیم ساعتی معطل شدم تا ماشین امداد خودرو اومد. رو به اِلی کردم.

 بریم؟ -

 اِلی بدون حرف نشست تو ماشین و راه افتادیم. یه کم که رفتیم، گفتم: 

 شه یه جا وایسی من ناهار بخورم، فشارم افتاده پایین.گشنمه می -

چپ چپ نگاه کرد ولی حرفی نزد. دم یه ساندویچی نگه داشت، من پیاده شدم و با دوتا  

 و گرفتم سمتش و گفتم: ها رساندویچ و نوشابه برگشتم. یکی از ساندویچ

 بیا این هم مال تو.  -

 خورم. من سیرم، نمی  -

 تونم غذا بخورم، یه چیزی بخور بذار منم بتونم غذامو بخورم.تنهایی نمی -

 با بی میلی ساندویچ رو گرفت و چند تا لقمه خورد. من ساندویچم رو تموم کردم و گفتم: 

 آخیش، خدایا شکرت. سیری چه حس خوبیه!  -

 سرم رو چرخوندم سمت اِلی که با ناراحتی گفت: 

 واقعا مجبورم کردی برگردم شرکت! -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 135

 نفسم رو دادم بیرون و پرسیدم: 

 این قدر سختته برگردی؟ -

 روش رو برگردوند و به روبرو خیره شد. با دلخوری گفت: 

فتی خیلی بهم توهین کردی اون روز .انگار من یه موجود اضافی هستم. خیلی راحت گ -

کردم باهام اون جوری رفتار کنی. من این همه برای شد. شوکه شدم. فکر نمیاخراج! باورم نمی

کردی قدر خود تو دعوام میرفتم. چهشرکت زحمت کشیدم. صبح زود میومدم، عصر دیر می

که تا دیروقت نمونم. هیچ کدوم از اون ها رو ندیدی، فقط اشتباهم رو دیدی. خیلی ساده هم 

 اخراج! گفتی 

 سرم رو انداختم پایین و با شرمندگی گفتم : 

 عصبانی بودم. قاطی کردم یهو، خیلی هم ارزش داری برام، ببین باهات کورس دادم!  -

 هنوز دلخوری توی صداش بود. ولی برگشت و نگاهم کرد. گفت: 

 حاال کورس دادن این قدر مهم شده؟ -

 زیر لب گفتم: 

 اگه بدونی که پا روی قولم گذاشتم!  -

 دوباره سرمو انداختم پایین. انگشتهام رو بهم قفل کرده بودم. گفتم: 

 خوام.عصبانی بودم. معذرت می -

 اِلی با چشمهای چهارتا شده منو نگاه کرد و با لحن مسخره گفت:

 بینم که معذرت خواهی هم بلدی؟می -

 یعنی االن منو بخشیدی؟   -

 معلومه که نه!  -

 با حالت متفکر گفتم: 
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 می دونی تو بی پروا ترین دختری هستی که من در تمام عمرم دیدم! -

 اِلی این بار با پوزخند گفت: 

 عجب. بسیار هم عالی!  -

 بعد هم پِلقی زد زیر خنده. کمی که آروم شد، ادامه داد: 

 شی واقعا ترسناکی! وقتی عصبانی می -

 وز ترسیدی ازم؟دونم. اون رمی  -

نه، اون روز ازت بدم اومد، امروز که اومدی دم خونه ازت ترسیدم. فکر کردم یه مشکل روانی   -

 چیزی داری!

 زدی! حاال خوبه ترسیده بودی اون جوری داد می  -

 ولی فکر کردم درست نیست، هر چی باشه برادر الناز هستی. 110خواستم زنگ بزنم می  -

 ز زنگ نزدی.پس به خاطر النا -

 فقط الناز که نه. باالخره تو همیشه هم بد نبودی. رفتارهای خوبت رو یادم نرفته.  -

 پس رفتار خوب هم دارم؟   -

 های بی انصاف خطرناکن! انصافی هستی. آدمآره. البته آدم بی -

 کنی! پروایی، قبول نمیگم بیمی  -

 هاش رو چرخوند و گفت: چشم

 ردم شرکت.گبه یه شرط برمی -

 چه شرطی؟ تو همین االن باختی، یادت رفته؟  -

 تونم بیام بعد استعفا بدم!خب می  -

 پوفی کردم و گفتم : 
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 باشه، شرطت رو بگو. -

این قدر تو شرکت به من دستور نده. دیر نکن، کج نرو، صاف بیا. بذار کارم رو بکنم. قانون   -

 شه. ساعت پنج هم لغو می

ت خواستی بمون ، فقط اگه خواستی تا دیر وقت بمونی بهم بگو که خودمم باشه تا هر وق  -

 بمونم تنها نباشی. 

 بخش دستور دادن چی؟  -

 من رئیستم، اگه کارت رو درست انجام ندی حق اعتراض دارم یا ندارم؟  -

 دم اگه کسی بهم بی دلیل دستور نده. من کارم رو درست انجام می  -

پرسم. تو لیست حقوق استرس رو درک کنی؟ یه سوال ازت میمی تونی حجم فشار و  -

 پرسنل سایت رو دیدی؟ درسته؟

 آره دیدم. -

کنن. حاال بگو دونی حداقل هفتاد هشتاد نفر دارن توی بر و بیابون کار میپس می -

 شون چند وقته عقب افتاده؟حقوق

 شه دو ماه.با این ماه می -

 ؟قدر موندهآفرین. تا شب عید چه -

 دو، سه ماه.  -

باریکال. از اون هفتاد و هشتاد نفر، دو سومشون کارگر هستن. یعنی پس انداز درست و  -

ها از کجا باید خرج کنن الی؟ حسابی ندارن. حاال من دو ماهه نتونستم بهشون حقوق بدم. این

م عیدی های خدا رو چه کار کنم؟ داگر من تا آخر این ماه پول جور نکنم، حقوق این بنده

شون بشن؟ این وسط چک من برگشت بخوره، تمام اعتبار من و شرکت شرمنده زن و بچه

دن؟ من کار نگیرم، تونه پاس کنه، کار میرفته. به شرکتی که یه چک صد میلیونی رو نمی

 شن؟ تو بگو من حق نداشتم عصبانی بشم؟ کار میچند نفر بی
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 الی نفس عمیقی کشید و گفت:

شه به خاطر فشاری که روت گی، فشار و استرس روت زیاده. ولی دلیل نمیمیباشه، راست  -

داد راه بندازی. بعد هم، به خدا اون چک تقصیر من نبود. وقتی عمه م لیست رو هست داد و بی

. من به اعتبار حرف عمه م اصال لیست رو "لیست درسته، بفرست بانک "داد به من فقط گفت:

تو پرسیدی حرفی نزدم چون فکر کردم عمه م به اندازه کافی به دوباره چک نکردم. وقتی 

 خاطر آیدا سردرگم بوده. حاال این چک هم به مشکالتش اضافه نشه. 

 گفتی.دونم. عمه ت فرداش بهم گفت. ولی تو همون موقع باید به من میمی -

رف بزنم یا دادی. فایده نداشت که من حخیلی عصبانی بودی. اصال به حرف کسی گوش نمی -

 کردی.کردی. من هم نبودم، عمه م رو اخراج مینه. تو اون روز یه نفر رو اخراج می

 کردم. من به ُعمرم کسی رو اخراج نکردم. خانوم متین رو هم اخراج نمی -

 من رو که راحت اخراج کردی. -

 ببین الی... -

 وسط حرفم دوید و گفت:

 گردم شرکت. دیگه مهم نیست. من که دارم بر می -

 ادامه ندادم که گفت: 

 بیا برسونمت ، خودم هم برم کارهام رو بکنم که فردا برگردم سر کارم.  -

 سوار ماشینش که شدم پرسید:

 ری یا خونه؟شرکت می -

 خونه. دیگه امروز توان ندارم کار کنم.  -

افتاد. توی مسیر باز هم ساکت بودیم. نزدیک خونه که ماشین رو روشن کرد و بدون حرف راه 

 رسید گفت:

 یه چیزی بگم؟ -
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 بفرمایید. -

 کنی؟های سایت و دفتر. اگر پول جور نشه چه کار میبرای حقوق عقب افتاده بچه -

 جور می شه انشاال. فردا با کارفرما جلسه دارم.  -

 اگه نشد؟ -

 فروشم.میکنم. ماشینم رو یه کاریش می -

 قدر خرابه؟ وضع این -

 قدر خرابه؟دونی وضع چهتو خودت تو بخش مالی هستی، نمی -

 چرا فقط تو باید حرص و جوش شرکت رو بخوری؟ بقیه چه کاره هستن؟ -

بقیه هم وظایف خودشون رو دارن. من خودم قبول کردم مدیر عامل باشم، فقط که اسم  -

 نیست، مسئولیت هم دنبالش میاد.

 کرد گفت:بعد در حالیکه داشت با دستبندش بازی می

 خوایی.. ببین، من یه مقدار پس انداز دارم. اصال هم احتیاج ندارم. می -

ای اِلی خانوم مهربون، خیال  "خندیدم و نذاشتم جمله اش رو تموم کنه. با خودم فکر کردم

 گفتم: "افته؟کردی با پس انداز تو کار ما راه می

یشنهاد دادی. نگران نباش. من خودم درستش می کنم. پس اندازت رو هم فعال مرسی که پ -

 نگهدار برای خودت.

 الی خندید و گفت:

 من پس اندازم رقمش باالست ها! دست کم نگیر منو! -

 مونه.باشه. دستت درد نکنه. یادم می -

ل من رسیده بعد هم خداحافظی کردم و پیاده شدم.فردا صبح اول وقت شرکت بودم، بازم قب

 بود، صدای تلق و تولوق از آشپزخونه بلند بود. اول صبح، اِلی وقهوه صبحگاهی! 
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 ای تحویلم داد همراه با یه لیوان قهوه! لیوان رو ازش گرفتم و گفتم: این دفعه خنده

 ها تنگ شده بود. خوب شد برگشتی! دلم برای این قهوه -

 رفت بیرون گفت: در حالیکه داشت از در می

 حسابدار به درد بخوری که نیستم. الاقل قهوه درست کنم!  -

بعد هم خندید و فرار کرد. جدا سرخوشه. قهوه رو سر کشیدم ، طعمش عالی بود! هرچند که 

این دختر اگه به جای قهوه به من زهر مار هم بده به دهنم خوش طعم میاد! بعد یاد اون قهوه 

 دیدم.پر شکر افتادم و خودم به فکر خودم خن

جلسه با کارفرما رو همراه با رئیس واحد مهندسی رفتیم و فقط خدا به ما کمک کرد که 

کارفرما قبول کرد حساب های عقب افتاده رو پرداخت کنه. توی دلم خدا رو هزار بار شکر 

کردم. به محض رسیدن به شرکت با خانوم متین تماس گرفتم و گفتم چک های حقوق می

ایت و دفتر رو آماده کنه. اِلی هم یه سری چک و صورت وضعیت آورده عقب افتاده پرسنل س

 بود که امضا کنم. ساعتم رو نگاه کردم چون یه جلسه دیگه هم داشتم. گفتم:

 شه بعدا امضا کنم؟جلسه دارم. می -

دو سه تا صورت وضعیت بیشتر نیست. همون هایی هست که قبال چک کردین. چیز جدیدی  -

 نیست. 

 بده امضا کنم.باشه،  -

 در حال امضا کردن بودم که گفت:

 خدا رو شکر که مشکل پرداختی های کارفرما حل شد.  -

 ذاشتم توی جیبم گفتم:سرم رو آوردم باال و در حالیکه خودکار رو می

 آره واقعا. خدا رو شکر.  -

اِلی از اتاق همون موقع بود که صدای فرانسوا رو شنیدم. با هم جلسه داشتیم. منتظر بودم که 

 بیرون بره که اون هم زل زده بود به من. پرسیدم:
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 کار دیگه ای داری؟ -

 یه سرفه ای کرد و گفت:

 نه دیگه، همین امضا ها بود. -

زد. دونم منتظر چیه؟ فکر کردم شاید کار واجبی داره ولی حرف نمیدیدم هنوز ایستاده و نمی

 گفتم:

 من جلسه دارم، اگر ممکنه! -

های منو بده. این امور اداری دیگه به من خودکار ، چشم. فقط تو رو خدا این خودکاررم می -

 ده!نمی

 خودکار چیه؟ -

دی. روی میزت رو ببین. گیری، پس نمیهر بار یه مدرک میارم امضا کنی، خودکارم رو می -

 ده تا خودکاره.

 عجبا! منو بگو فکر کردم چه کار واجبی داره! کالفه گفتم: 

 م بنویس روی خودکار هات. اس -

 . "اِلی"کنی. روی تمام خودکارهای میزت نوشته اسم هم بنویسم فایده نداره. اصال نگاه نمی -

 خیلی خب بابا. بیا این خودکارت! -

دست کردم و خودکاری که توی جیبم گذاشته بودم رو پسش دادم که خیلی سریع از اتاق 

کردم داخل اتاق، د اتاق شد. در حالیکه راهنماییش میرفت بیرون. فرانسوا هم همون موقع وار

گفته، روی همه ش نوشته بود خودکار های روی میزم رو نگاه کردم که دیدم اِلی راست می

 ! "اِلی"

مون فرانسوا نماینده شرکت فرانسوی طرف قراردادمون بود که دو سالی از شروع همکاری

توی این دوسال فرانسوا  سعی کرده بود فارسی  گذشت. صحبت از شروع قرارداد جدید بود.می

یاد بگیره ولی خوب استعداد نداشت. لهجه خنده داری هم داشت. جلسات البته به انگلیسی 
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اومد بود چون من فرانسه بلد نبودم. جلسه که تمام شد، فرانسوا در حالیکه از اتاقم بیرون می

گشت که یهو در باز شد و اِلی اومد میزد. انگار داشت دنبال چیزی مرتب با خودش حرف می

کرد و بعد گه. ولی اِلی داشت نگاهش میشدم فرانسوا چی میداخل واحد ما. من متوجه نمی

هم شروع کرد با  فرانسوا حرف زدن. فرانسوا که تعجب کرده بود و گُل از گُلش شکفته بود، تند 

کردم که هنوز هاج و واج نگاهش میداد. من گفت و الی هم جوابش رو میتند یه چیزهایی می

 اِلی رو کرد به من و پرسید:

 جلسه بعدی تون کی هست؟ -

 با تعجب گفتم: 

 سه شنبه، ساعت ده   -

الی رو کرد به فرانسوا و دوباره چیزی به فرانسه گفت. بعد هم خداحافظی کردن و فرانسوا از 

 و با تعجب پرسیدم:دفتر رفت بیرون. الی که رفت سمت آشپزخونه دنبالش رفتم 

 تو مگه فرانسه بلدی؟ -

 مگه ایرادی داره؟  -

 دونستم! ایراد که نه. فقط من نمی -

 تو رزومه ام نوشتم که، مگه نخوندیش؟   -

 از کجا به این خوبی یاد گرفتی؟ -

 اِلی آروم گفت: 

 چی فرانسه رو؟  -

 بعد خندید و گفت : 

 ادریمه. مامانم فرانسوی بود. من در اصل فارسیم خوبه! فرانسه زبون م -

 با تعجب گفتم :

 دونستم .اصال نمی  -
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 دونی! حاال می  -

 گفتی به فرانسوا؟چی می -

اول که دنبال موبایلش بود، گفتم تو دستته. بعد هم یادش نبود جلسه بعدی تون کِی هست  -

 که از خودت پرسیدم و بهش جواب دادم. 

 باشه. مرسی. -

الی یه لیوان قهوه ریخت و رفت. دو روز بعد که باز هم با فرانسوی ها جلسه داشتم زنگ زدم به 

 میزش. 

 بله؟  -

 از لحنش معلوم بود سرش خیلی شلوغه. 

 وسایلت رو جمع کن بیا پایین بریم جلسه.   -

 اِلی با تعجب گفت: 

 جلسه چی؟ من کار دارم، جلسه نداشتم با کسی!  -

 بیا پایین. من جلسه دارم ، شما هم با من می آیی.گم بهت می  -

 اِلی گفت: 

 به خدا خیلی کار دارم. بعد هم من که منشیتون نیستم. کجا بیام؟ -

 جدی شدم و گفتم: 

 منشیم فرانسه بلد نیست، تا پنج دقیقه دیگه پایین باش. کارت رو بذار بعد انجام بده. -

 گفتم و گوشی رو گذاشتم. 

زد. خنده ام گرفته بود که سر و کله اش پیدا شد، یک ریز هم داشت غر می ده دقیقه گذشت

اش شد بتونم یه کم حرصش بدم، قیافهولی به روم نیاوردم. این برام موفقیت حساب می

 شد!تر میخوشگل
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 به ساعتم نگاهی انداختم و گفتم:

 پنج دقیقه تاخیر داشتی.   -

 آرومی گفت:  زد با صدایدر حالیکه هنوز داشت غر می

 کنی، کار خوبیه؟زنی گوشی رو قطع میمن خودم هزارتا کار دارم ،یعنی چی حرفت رو می -

 جواب ندادم که گفت:

 دفعه دیگه منم گوشی رو قطع  کنم که ببینی چه حالی داره؟ -

یهو وایسادم و با اخم برگشتم سمتش. آب دهنش رو قورت داد ولی سریع عادی شد, بعدم غر 

 وع شد. زدنش شر

زدی من کلی کار ریخته سرم، حاال شدم دیلماج شما؟ تا حاال مگه انگلیسی حرف نمی  -

 باهاشون، االنم همون کارو بکن خب!

 رفتم سمت ماشین آژانس گفتم.در حالیکه می

اوال که فرانسوا اصرار کرده تو بیایی ، ثانیا من با انگلیسی حرف زدن مشکل ندارم. اون ها   -

 خوان اگر متوجه نشدن، تو ترجمه کنی. ون زیاد روُون نیست. احتماال میانگلیسی ش

 عجب مصیبتی شد این فرانسه حرف زدن من. لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود!  -

خیال های تنبل هم دیگه کال بییه ربع بعد تو دفتر شرکت طرف قرارداد بودیم. این فرانسوی

کرد. وسطش کردن! اِلی هم ترجمه میانگلیسی حرف زدن شده بودن. فقط فرانسه صحبت می

 خندیدن ، هم اِلی! گفتن. چون هم اونا میهم فکر کنم جک می

 با عصبانیت گفتم: 

 ره.گن؟ جلسه است ها! لطفا جدی باش! آبرومون میدی؟ مگه جک میخنچیه این قدر می -

 اِلی شاکی جواب داد: 
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های برم یا تو که با این اخم نشستی؟ تازه تقصیر من نیست. این ها یه تیکهمن آبرومونو می -

خندن. اشکال نداره! دم ، اونا میگیره. بعد جوابشونو میندازن.من خنده م میخنده دار می

 ی روابط دوستانه شرکت خوبه.برا

 دوباره اخم کردم: 

ت رو بکن. تر از اینی که هست بکنی. ترجمهخواد روابط این دوتا شرکت رو دوستانهشما نمی -

 همین، بدون خنده و هِر هِر !

زدن ! از من گفتم ولی کو گوش شنوا؟ حاضرم شرط ببندم داشتن پشت سر من هم حرف می

گیره. عجب اشتباهی کردم آوردمش با خودم، از مه چیز رو به شوخی میاین اِلی بعید نیست. ه

دست این فرانسوا با درخواست هاش! اِلی در حالیکه یه لبخند مصنوعی زده بود رو به من 

 گفت: 

 شه یه کم اخمت رو باز کنی؟امیر، اینا فکر کردن تو از چی عصبانی هست؟ می -

 ذاری؟داری سر به سر من می -

 خدا. از حرفهاشون شنیدم. فکر کردن تو از قرارداد ناراضی هستی.  نه به -

باقی جلسه رو سعی کردم به زور هم شده لبخند بزنم. اِلی هنوز هر از گاهی با حرف طرف 

تر باشه. خالصه بعد از نیم ساعت تمام موارد خندید. البته یه کم سعی کرد جدیفرانسوی می

شون با اِلی دست دادن، مدیر گروهشون که یه لسه همهصورت جلسه رو مرور کردیم. آخر ج

آقای پنجاه ساله بود جوری با اِلی دست داد و دستش رو گرفته بود که ترسیدم یه مرتبه بغلش 

کنه! اصال خوشم نیومد. چه وضعیه آخه؟ یه ذره نزاکت هم خوب چیزیه! آخرسر هم ما رو برای 

که من تو اون جلسه خیلی کردیم. با اینول نمیشام روز بعد دعوت کردن که زشت بود اگه قب

حرص خوردم، ولی نتیجه خیلی راضی کننده بود و تقریبا به زودی یه قرارداد خوب رو 

 گرفتیم. وقتی اومدیم بیرون به اِلی گفتم : می

 شد باهاشون کل کل نکنی؟ تو به فرانسه هم زبونت درازه؟ نمی -

 م؟ اصال امکان نداره! عجب توقعی از من داری، جواب ند  -
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 کردی منم بخندم !خب ترجمه می  -

 دار نیست ، تازه تو که کال اهل خندیدن نیستی.اش خندهشه، ترجمهنمی  -

 دوید، نفس زنون گفت: رفتم که اِلی تقریبا دنبالم میراه افتادیم سمت شرکت، خیلی تند می

 تو رو خدا یواش، نفسم بند اومد.  -

 کنی نفست بند نمیاد؟ کرکر می دوساعت هرهر  -

 گم جک می گفتن تو حرفشون، مگه من خواستم بیام تو جلسه؟ای بابا، می  -

یهو وایسادم که اِلی بهم برسه، اِلی هم منو ندید و مستقیم خورد به من، تقریبا پرت شد. سرش 

 رو آورد باال و گفت : 

 آییی، چرا وایستادی خب؟  -

 منم شاکی شدم: 

برمت جلسه، اصال از برخورد م بهم برسی! در ضمن، دفعه آخرت هم هست که میوایساد -

 ها خوشم نیومد. این

 اِلی نیشخندی زد و گفت: 

گی؟ خواستم بیام به زور منو آوردی. دوما اون آقاهه رو میاوال که بهتر، من از اولم نمی -

 منظوری نداشت! 

 یهو برگشتم تو صورتش خیلی جدی گفتم : 

 منظوری نداشت یعنی چی؟ -

 اِلی آروم گفت: 

 کنه، واقعا منظوری نداشت. اِ. منظورم اینه که اینا فرهنگ شون فرق می -

 جدی گفتم: 

 کنی. کردم یه اصولی رو رعایت میفکر می -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 147

 اِلی دلخور شد و گفت: 

 من اصول خودم رو دارم، لطفا توهین نکن بهم.  -

 آروم ادامه دادم: 

 گم کار اون آقا خالف اصول فرهنگی ما بود. اون طرز دست دادنه؟کنم، مینمیتوهین  -

 درسته، ولی اون آقا ایرانی نبود، منم نصفم ایرانی نیست.   -

 دیگه حرفی نزدم. تو ماشین ازش پرسیدم:

 طور مادرت حاضر شده بود بیاد ایران ؟چه  -

غمی توی چشم هاش اومد و از درهم شدن چهره ش متوجه شدم سوال خوبی نپرسیدم. 

 جواب داد:

 عاشق بابام شده بود، حتی مسلمون شد، خیلی همدیگه رو دوست داشتن.   -

 ش رفت تو هم. گفتم:دیدم قیافه

 خواستم ناراحتت کنم. خدا بیامرزدشون، نمی  -

 اشکال نداره.   -

 با خانواده مادرت در تماس هستی؟   -

 رم. چندبار هم اونا اومدن. البته بیشتر من میرم فرانسه. معلومه، هرسال می  -

 ری فرانسه زندگی کنی؟چرا نمی  -

 اینجا رو بیشتر دوست دارم.  -

 فکر کنم با اصولت اونور برات بهتره!   -

 باهات بحث نمی کنم.   -

 چرا؟  -
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 کنی. دُگمی، به جز نظر خودت رو قبول نمی  -

 کنه؟عجب، االن کی داره توهین می  -

گیری. من که بچه نیستم ، یه ریز هم غر به زور منو آوردی جلسه، همه ش ازم ایراد می  -

 زنی!می

 گانه نکن تا باهات مثل بچه ها رفتار نشه!من رئیست هستم یا نه؟ بعد هم کار بچه  -

کنه یا رفتار اوال که رییس نیستی، دیکتاتوری. بعد هم قرار نیست هرکسی مثل تو فکر نمی  -

 کنه کارش غلط باشه که.نمی

از نظر من اون آقا رفتارش صحیح نبود. یا اصال اون همه هرهر و کرکر وسط جلسه الزم   -

 نبود.

ببین، اون آقا سن پدر خدا بیامرز منو داشت. اصال هم منظوری نداشت، تو که مردی باید   -

ز فرهنگ این هاست، فهمیدی نگاهش خیلی پاک بود. جک ها هم تقصیر من نبود! بخشی امی

زنن نوع صحبتها با زمانی که به زبان دوم، مثال انگلیسی وقتی به زبون خودشون حرف می

کنه. فکر کن تو وقتی فارسی حرف بزنی چهارتا اصطالح و جک وسط زنن فرق میحرف می

 زنی. که انگلیسی رو کتابی حرف میحرفت هست، درحالی

 ه! گفتم: گیه کم فکر کردم دیدم خب راست می

حرفت راجع به زبان مادری و زبان خارجی رو قبول می کنم، استداللت منطقیه! هرچند که  -

 گم. من وسط حرف هام جک نمی

 اِلی با تعجب منو نگاه کرد: 

شم، پس ممکنه استدالل کسی رو قبول هم نه دارم با ابعاد جدیدی از شخصیتت آشنا می -

 بکنی! خدایا شکرت!

 ردم و گفتم: چپ چپ نگاهش ک

 ولی اون آقا رفتارش صحیح نبود!  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 149

خیلی خُب، رفتار اون آقا رو تو حق داری، این دفعه هر کس به من نزدیک شد فرار می کنم.   -

 کنم.خوبه؟ اصال اسپری فلفل رو توی چشمش خالی می

 به خودت مربوطه ، من اعتقاد خودم رو گفتم. -

 شرکت گفتم: تا خود شرکت دیگه حرفی نزدم. دم در  

 آیی دنبالم؟ ماشین ندارم!فردا برای شام می  -

 من نمیام. خودت تنها برو ، آژانس بگیر.   -

 شه، زشته، گفتی بهشون میام باید بیایی. نمی  -

 بهونه بیار، بگو مریضم.   -

 گم. من دروغ نمی  -

 زدم . من حوصله ندارم بیام ، بعدم جواب پس بدم که چرا خندیدم، چرا حرف  -

 باشه ، پس ساعت هفت و نیم منتظرتم.   -

 اِلی یه چیزی به فرانسه گفت که گفتم: 

 خودتی.  -

 برگشت منو با تعجب نگاه کرد که گفتم: 

 همون فحشی که گفتی، خودتی!  -

 دستش رو تو هوا تکون داد و رفت. 

معصومه ولی خب خیلی وقتها من و اِلی واقعا از دوتا دنیای مختلف هستیم، اِلی به نظرم خیلی 

زیادی با غریبه ها راحته. در هر حال رفتار اون آقا درست نبود. بعد از ظهر خارج از شرکت 

شد که یه تاکسی گرفتم. سر چهار راه یه پسربچه حدود ده دوازده جلسه داشتم. پیاده دیرم می

. لعنت به این دنیا ، فروخت. دلم براش سوخت، حتما مجبور بود کار کنهسال داشت آدامس می

 ریزن. براش دست تکون دادم که اومد طرفم و گفت:های کار ذهن منو به هم می بچه
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 آدامس، فال؟ گل بدم ببری برا نامزدت؟ دوست دخترت؟ -

 یه اسکناس گرفتم سمتش و گفتم:

 نه نامزد دارم، نه دوست دختر! بیا اینو بگیر.  -

 اوی! مگه من گِدام؟  -

من کِی جرات بکنم همچین فکری بزنه به سرم!  پریروز ازت آدامس گرفتم. چراغ سبز شد   -

 پولتو ندادم ، االن بیا پولتو بگیر! 

 سرش رو خاروند و اومد سمت ماشین.

 باشه دستت درد نکنه.  -

 :خندید، یه فال انداخت تو ماشین و فرار کرد. دورتر که شد، گفتکه میپول رو گرفت. درحالی

 بچه خر نکن! من گدا نیستم! -

گم! راننده تاکسی آهی کشید و چراغ هم سبز شد. فال حافظ تو فکر کنم فهمید دارم الکی می

خوابه؟ خانواده داره؟ سر دستم خشک شده بود و تو فکر اون پسربچه بودم. یعنی شبا کجا می

که پیاده شدم، فال هنوز تو پناه داره؟ حتما پدر و مادرش معتاد هستن، خدا عالمه! از تاکسی 

 دستم بود. خواستم بندازمش دور ولی کنجکاو شدم و بازش کردم که بخونم! 

 "هااال یا ایها الساقی اَدِر کاساً وناوِلها ، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل"

ر کردم که یعنی چه مشکلی که یهو به خودم اومدم. مگه من آمدن عشقی رو باوداشتم فکر می

کرده بودم که االن نگران مشکل باشم؟ من ِچم شده؟ این دختر ذهن منو ریخته بهم. االن 

مونم و دلی که زنن به من. من میبرگردم توی شرکت بازم اون دوتا تیله مشکی میان زل می

دونم بره که نمیره. داره افسار زندگیم رو به جایی میها داره زیادی باال و پایین میتازگی

کردم تر از عشق؟ ولی فکر میت! نه اینکه من معتقد به عشق نباشم! چه چیزی با شکوهکجاس

های عشق و عاشقی بینه به هورمونآدمی با منطق من که همه چیز رو سیگنال و عدد می

کنه که برم و عاشق کردم یه روزی منطقم بهم حکم میده. فکر میها جای مانور نمیقدراون

د هم ازدواج کنم و بچه دار شم، مثل اکثر آدمها. عشق انتخابی، عشق فالن دختر بشم. بع
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عاقالنه! توقع عاشق شدن این جوری و باال پایین شدن ضربان قلبم رو نداشتم! اونم یه دختر 

 تونه تصمیم بگیره تُقس باشه یا غمگین! خدایا کمکم کن!هاش نمیپنجاه کیلویی که چشم

به طور مشترک با یکی از شرکت های همکار گرفته بودیم.  جلسه مربوط به پروژه ای بود که

های عقب افتاده کارفرما و کارهای آخر جلسه، یکی از مدیرای اون شرکت بحث رو به پرداخت

 پیچیده حسابداری کشوند و آخر سر پرسید:

 کنه؟راستی مهندس، الناز متین تو شرکت شما کار می -

 با تعجب پرسیدم:

 طور مگه؟بله، چه -

 راضی هستین از کارش؟  -

 شم برای چی پرسیدین؟بله، خیلی کارش خوبه. متوجه نمی -

 ش رو یه زمانی فرستاده بود شرکت ما. همین جوری. رزومه -

 بعدهم به شوخی گفت:

 خوام نیروهای مفید شرکتت رو جذب کنم مشکات!می -

 لبخندی زدم و بحث رو ادامه ندادم. 

 لی دم خونه بود. زنگ زد به موبایلم که رسیده و منتظرمه. گفتم:فرداشب ساعت هفت و نیم اِ

 اومدم پایین.  -

اون شب سر حوصله بودم و شور جوونی سراغم اومده بود. تصمیم گرفتم خیلی رسمی لباس 

 نپوشم! یه پیراهن و شلوار ساده و کت اسپرت. به محض سوار شدن، اِلی با روی خندون گفت:

 سالم.   -

تر شده بود. به گمانم کمی آرایش قدر خوشگلش کردم که یهو دلم ریخت! چهبرگشتم نگاه

های داشت. خدا رو شکر رژ لبش خیلی پررنگ نبود. یه روسری سبز ابریشمی سرش بود که راه

ای با شلوار کتون کرم. فکر کنم بدجوری داشتم نگاهش آبی و قرمز داشت. یه مانتو مغز پسته
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کرد. اش رو صاف میصداش به خودم اومدم که با سرفه تصنعی سینه کردم چون یه مرتبه بامی

 کردم. با اخم گفتم: باید ظاهر رو حفظ می

 ری؟ سالم، این چه وضعیه؟ مگه مهمونی داری می -

 اِلی با تعجب جواب داد : 

 رم بیرون، گونی بپوشم؟ آره دیگه، دارم شام با خارجی ها می -

 دوباره اخم کردم و گفتم: 

 لطفا امشب رو مراعات کن.  -

 اِلی با تعجب و دلخوری کف دستهاش رو کوبوند روی فرمون و گفت: 

شروع شد! مگه من چه کار کردم؟ بخوایی گیر بدی به خدا نمیام. از اولم گفتم نمیام. اصرار  -

 گردم.کردی، پس این قدر اذیتم نکن! وگرنه از همین جا بر می

 موهامو و گفتم: با کالفگی دستمو کشیدم الی 

 شی؟ منظورم اینه که لطفا امشب بی خیال اون نیمه غیر ایرانیت بشو. چرا عصبانی می -

 اِلی پوفی کرد و با حرص گفت:

 امشب من صد درصد ایرانیم. نگران نباش.  -

 کنه! گفتم:صندلیم رو دادم عقب که دیدم اِلی داره منو بِر و ِبر نگاه می

شه. ماشینت کوچیکه. خیلی هم کثیفه. ببر کارواش این ماشینو، چیه؟خب پاهام جا نمی  -

 حالم بد شد. 

 اِلی چشم هاشو تنگ کرد و بعد یه خنده شیطانی زد و جواب داد. 

مونه! در ضمن باید یه حقیقتی رو بهت بگم. ببین فقط بهم ریخته است وگرنه مثل گُل می -

 ن و ساسی خیلی ساله باهم دوست هستیم. راجع به خودم و ساسی! م

 هام زد بیرون. ساسی کیه؟ اِلی ادامه داد: چشم
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ها دیر هرجا فکرش رو بکنی باهم رفتیم. کوه و کمر، دشت و بیابون. رفیق نابیه. فقط یه موقع -

 ره حموم! مجبورم خودم حمومش کنم! به دیر می

حیا! در حالیکه جوش آورده بودم و تقریبا شدم. دختره بی دیگه داشتم از عصبانیت خفه می

 قرمز بودم گفتم: 

 بری حموم؟یعنی تو ساسی رو می -

 اِلی با خنده گفت: 

 حموِم حموم که نه! کارواش!  -

 هاج و واج مونده بودم!

 اِلی زد پشت دستش و گفت: 

 دونی؟ ساسی اسم این ماشینه دیگه!وای وای، مگه نمی -

رو دید! بعد هم در حالیکه معلوم بود می خواسته منو اذیت کنه م فکر کنم رگ روی شقیقه

 گفت: 

 نکنه فکر کردی ساسی اسم یه آقاست؟ -

 اینو گفت و زد زیر خنده. من هنوز قرمز بودم. گفتم:

 اصال بامزه نبود.  -

 اِلی با خنده گفت: 

 ت که عالی بود! قیافه -

 با دلخوری گفتم: 

 ! بعدا شکایت نکن از اخالق من -

 هاش رو انداخت باال. قبل از اینکه برسیم اِلی گفت:  فقط خندید و شونه

 گردن فرانسه. خوایی چیزی براشون بگیری؟ اینا هفته دیگه دارن بر مینمی -
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 خاروندم و گفتم: منم با انگشت بغل لبم رو می

 باید بگیرم؟ -

 باید که نه! پیشنهاد بود.   -

 یه کم فکر کردم.

 گی. فکر خوبیه، حاال چی بگیریم؟میراست  -

 دونم! پسته، گز، باقلوا، خوردنی دیگه! نمی  -

 باشه، پس دم یه قنادی وایسا.   -

 اِلی غرغر کنان گفت: 

 شوفِر شما هم شدیم.  -

 برای اینکه حرصش دربیاد گفتم: 

 ها بیایی دنبالم! گم صبحخودت ماشینمو داغون کردی، شانس آوردی نمی -

دوباره پوفی کرد و  دم یه قنادی وایساد. به سلیقه اِلی برای هر سه نفرشون یکی یک بسته اِلی 

 باقلوا گرفتم. یه بسته هم اضافه! 

 با تعجب پرسید: 

 گیری؟سه تا هستن ، چرا چهارتا باقلوا می -

 باز کنیم خودمون بخوریم.  -

 اِلی منو چپ چپ نگاه کرد و گفت: 

 ها!شکمویی -

 لوا رو باز کردم گرفتم جلوش، گفت:منم در باق

 تونم بخورم. خورم، اگه بخورم دیگه شام نمینمی  -
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زد. وقتی رسیدیم، من خودم دوتا خوردم و در جعبه رو بستم. تا رسیدن به رستوران حرفی نمی

هاشون اومده شون با اِلی دست دادن، دو نفرشون همراه با خانمو اِلی کنار هم نشستیم. همه

لی هم کمتر معذب باشه. ها باعث شده بود که اِکرد. حضور خانمکه خیلی جو رو بهتر میبودن 

ها به اِلی چی دونم یکی از خانمسفارشمون رو دادیم و بیست دقیقه بعد غذا رو آوردن. نمی

زدن، من اصال نفهمیدم. از اِلی پرسیدم چی گفت که یه مرتبه قرمز شد. فرانسه حرف می

 رو تکون داد و گفت:گن که سرش می

 چیز مهمی نبود.   -

 فرانسوا به انگلیسی آروم گفت : 

 شدن. شدین، بچه هاتون خیلی خوشگل میژانت گفت اگه شما دوتا زن و شوهر می -

 با خنده رو به خانم ژانت گفتم:

 مرسی.  -

انداخت  ش رواِلی چپ چپ به فرانسوا نگاه کرد و یه چیزی به فرانسه گفت که فرانسوا شونه

ایه. خوشم اومد ازش. اِلی نصف غذاش رو خورده بود ، داشت با باال. واقعا این ژانت زن فهمیده

 کرد . آروم سرمو کشیدم سمتش و پرسیدم: ش بازی میبقیه

 خوری غذات رو؟ دوست نداری یه چیز دیگه سفارش بده. چرا نمی -

 کرد گفت: اِلی در حالیکه با غذاش بازی می

 نه سیر شدم.  -

 نصف بیشتر غذاش توی بشقاب مونده بود. بی خود نیست الغره! 

 ها!چیزی نخوردی که! خوبه باقلوا هم نخوردی -

اِلی قاشق و چنگالش رو گذاشت کنار بشقاب و دور دهنش رو با دستمال پاک کرد. در حالیکه 

 کرد گفت: قفل گوشیش رو باز می

 سیر شدم، زیاد بود.  -
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کنن. ها ظاهرا خیلی موقع غذا خوردن صحبت میبه خیر و خوشی گذشت، فرانسوی بقیه شب

هاشون رو برام البته بیشتر با اِلی. فکر کنم بسکه حرف زدن اشتهاش کور شد. اِلی بعضی حرف

زدن که طفلک وقت قدر هم تند حرف میفهمیدم. اینکرد ولی بیشترش رو نمیترجمه می

ه. معلوم بود حسابی خسته شده. بعد از خوردن دسر از همه کرد همه رو ترجمه کننمی

خداحافظی کردیم. به خاطر باقلواها خیلی تشکر کردن و خانم ژانت موقع خداحافظی چشمکی 

به من زد و به اِلی اشاره کرد. منم با خنده جوابش رو دادم و چشمکی براش زدم. اِلی پشتش 

برید. من و اِلی راه افتادیم من و خانم ژانت رو میبه ما بود و متوجه نشد وگرنه فکر کنم سر 

 سمت ماشین، گفتم:

 شب خوبی بود ، واقعا آدم های خوش مشربی هستن.   -

 هاشون هم بودن. جَو مردونه نبود. آره بد نبود، خوب بود که خانم  -

 هاشون متشخص بودن. به خصوص خانم ژانت! قدر هم خانمدقیقا، چه  -

کنه. دستمو دادم که دیدم اِلی داره منو چپ چپ نگاه میم رو لو میندهتقریبا داشتم خ

 گذاشتم روی دلم. 

 آخ، آخ، فکر کنم حالم بده.  -

 هاش رو انداخت باال. اِلی شونه

 زیادی خوردی حتما!  -

 بعدم نشست پشت فرمون. من هم خودم رو رها کردم روی صندلی. گفتم: 

 بهتر بشم!  فکر کنم چندتا باقلوا بخورم  -

 های گردشده گفت: یهو برگشت سمت من و با چشم

 نه بابا! بیا منم بخور.  -

 خاروندم خندیدم و گفتم : م رو میکه چونهدر حالی

 جانم؟  -
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یهو فهمید چی گفته! قرمز شد و دیگه صداش در نیومد. ولی من کامال سرحال بودم. 

تونستم زیاد نگاهش کنم! کردم نمیندگی میدرحقیقت اصال هم حالم بد نبود. وقتی خودم ران

کردم. اون دوتا تیله مشکی دیوونه کننده رو! اِلی روند، منم سیر نگاهش میجوری اون میاین

 رفت سمت خونه، وقتی رسیدیم پرسید:

 حالت بهتره؟   -

 آره، خوبم، مرسی که اومدی.  -

 درو باز کردم و پیاده شدم. سرش رو تکون داد.

 می کنم. خواهش   -

 شب بخیر.   -

 داشتم می رفتم که صدام کرد: 

 باقلوات رو جا گذاشتی. -

 تو ببر ، برای تو گرفتم.   -

 بیا، من زیاد اهل شیرینی نیستم.   -

 خورم. ش رو مینه ببر ، من ببرم خونه تا صبح همه  -

 اِلی خندید و چیزی نگفت. 

 شب بخیر.   -

 شب بخیر.   -

 برگشتم و گفتم:

 ت خراب بشه! ترسم این قارقارک تا خونهرسیدی مسیج بده، می -

 شه، نگران نباش. قارقارک نه! ساسی جون! باشه. خراب نمی  -
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 "نوش جان، شبت خوش عزیزم".جواب دادم :  "بفرما باقلوا!"ده دقیقه بعد اِلی مسیج داد، 

 ! "عزیزم"مخصوصا نوشتم 

فردا باز هم روز شلوغی داشتم. حدودای ظهر صدای آشنای خانومی رو شنیدم که با منشیم 

 کرد. صحبت می

 بفرمایید خانم، امری داشتید؟ -

 ببخشید. من مستوفی هستم. شیده مستوفی، آقای مهندس مشکات دفتر هستن؟ -

ون! شیده دخترِ خواست جواب بده که من از آشپزخونه اومدم بیرون و دیدمشخانم حسینی می

بازی من و دختر خاله عزیز بود. دختر خاله عزیز همسن خود عزیز بود و شیده دخترش، هم

الناز بود. دوسال از الناز بزرگتر بود. دختر بسیار موقر و جذابی که دانشگاه تهران دندانپزشکی 

متش و صداش خوند و برای یه دوره تخصصی رفته بود لندن و ظاهرا تازه برگشته بود! رفتم س

 زدم.

 شیده! خودتی؟ -

 برگشت. مثل همیشه بسیار موقر و خوش پوش! باهاش دست دادم و گفتم : 

 ها خانم دکتر!خوش اومدی، از این طرف -

سالم امیرجان، ببخش تو رو خدا این جوری اومدم! نزدیک شرکت شما کار داشتم، فکر کردم  -

 شلوغ نیست.بیام یه سری بهت بزنم. البته اگر سرت خیلی 

 شه. خیلی خوب کردی اومدی. اصال شلوغ هم باشه، برای دیدار با شما خلوت می  -

رفتم تو اتاق که متوجه اِلی شدم. خیلی با تعجب داشت به من و شیده نگاه داشتم با شیده می

کرد . اصال نفهمیدم کی اومد داخل واحد ما! شیده رو راهنمایی کردم تو اتاق و برگشتم می

 ش.سمت

 کار داری با من؟   -

 اِلی خیلی جدی و خشک گفت : 
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 نه مهم نیست. شما به مهمونتون برسین!  -

بعد هم رفت از واحد بیرون! این ِچش شد؟ نکنه فکر کرده من و شیده؟ نه! یعنی حسودی 

کرد؟ به سرم زد که یه کم حرصش بدم. خودش تا حاال کم منو حرص نداده. با سعید آقا! نصف 

ها! ولی فکر کردم ولش کن. دلم نمیاد اذیتش امیل کاوه که باهاش رقصیدن، فرانسویپسرای ف

 کنم! رفتم پیش شیده. کلی حرف داشت برای گفتن! 

 کِی اومدی؟ هفته پیش عروسی الناز بود . جات خیلی خالی بود.   -

ون روز یه دونم امیرجان. الناز حسابی از دستم ناراحت شد ولی باور کن دقیقا هموایی می -

 امتحان مهم داشتم. 

 عزیز چشمش به در خشک شد که تو بیایی، پُِزت رو به فامیل شوهر الناز بده!  -

 خندید و گفت: 

 عزیز به من لطف داره. امروز صبح زنگ زدم باهاشون صحبت کردم. -

 قهوه یا چایی؟  -

 قهوه، مرسی.    -

زدم و گفتم بگه آقا صدری برامون دوتا زدم به خانم منشی زنگ که با شیده حرف میدرحالی

 قهوه بیاره. دوباره مشغول صحبت با شیده شدم.

 مونی؟ گردی یا میطوری؟ برمیاالن چه  -

جا پیشنهاد کاری خوبی بهم دادن. واقعا موقعیت خوبیه راستش هنوز تصمیم نگرفتم. اون -

 شه.جا تنگ میولی در عین حال خیلی دلم برای این

 دونم تصمیم سختیه.  میاِاا،   -

 نگرفتم. منم هنوز تصمیم قطعی  -

زدیم که گفت که باید بره و بلند شد. من خیلی جدی نیم ساعتی با شیده از هر دری گپ می

 گفتم : 
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 برمت پیش عزیز.ذارم بری، خودم کَت بسته میاصال نمی -

 شیده خیلی محجوب خندید: 

م دوتا خیابون باالتر کار داشتم گفتم بیام شما رو ببینم. شه. االننه بابا. این جوری که نمی -

 سرزده اومدم و دست خالی باید ببخشی. 

زنی؟ من واقعا خوشحال شدم که اومدی. پس حتما قرار بذار با عزیز یا ها چیه میاین حرف  -

 الناز که بیایی پیشمون.  

 حتما میام. تا دوماه آینده رو قطعا ایرانم!  -

 پس برای این هفته با خاله بیایین پیش ما.  عالیه ،  -

 باشه امیرجان حتما. خیلی دلم برات تنگ شده بود. بازم ببخشید سرزده اومدم!  -

 نه بابا چه حرفیه، خوشحالم کردی.  -

 ت امیر جان. من دیگه زحمت رو کم کنم ، با اجازه  -

 تو مراحمی. روز بخیر.  -

رگشتم اتاقم. کمی بعد از رفتن شیده اِلی تو واحد ما بود. شیده رو تا دم در بدرقه کردم و ب

 زد. صداش رو می شنیدم. داشت با خانم حسینی حرف می

دونم چی کنه. من چه میبه من چه؟ خودت بده بهش، این برای هر مدرک کلی سوال می  -

 بگم؟

 مهمون داره، من نَرم بهتره.   -

 ش رفت، برو. مهمون  -

 د؟ش کی بومهمون  -

 کالس بود! شون بود. خیلی هم بافکر کنم فامیل  -

 شون هم درازن!ها همهآره، خیلی هم خوش تیپ بود. این  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 161

 : اومدصدای خنده خانم حسینی می

 از دست تو اِلی! -

ای به در اتاق خورد و اِلی ظاهر شد. سرم رو آوردم باال توی اون دوتا تیله مشکی که تقه

بینی من چی خوبه اِلی خانم؟ االن حالت خوبه؟ می"چکید. فکر کردم حسادت ازش می

ای مکث . چند ثانیه"گیری؟دی و قلوه میجوری دل میکشم از دست تو وقتی با سعید اونمی

 ش پرت بود! بلند پرسیدم: زد، انگار حواسارم داره. حرف نمیککردم ببینم چه

 بعله اِلی، کار داشتی؟ -

 هان؟  -

 زنی. کاری داری؟اومدی تو اتاق، پنج دقیقه است زل زدی به من حرف نمی  -

 اِلی یهو به خودش اومد و گفت: 

 ها مدارکی که خواسته بودین.بله، این -

 اشنه پاش چرخید که بره بیرون، گفتم: مدارک رو داد دستم وسریع روی پ

 صبر کن ببینم. فرار نکن.  -

 بله.  -

م داد. چک کردنشروع کردم طبق معمول سوال پرسیدن راجع به مدارک و اِلی هم جواب می

 که تموم شد گفتم: 

 مرسی، بفرمایین.   -

 اِلی انگار چیزی یادش اومده باشه گفت: 

 اعت زودتر برم از شرکت؟ تونم امروز یک سراستی، من می -

 کار واجب داری؟ وقت دکتر؟   -

 جا!خواستم برم اوندکتر که نه! ولی مهمه، راستش سعید یه نمایشگاه نقاشی زده. می  -
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 زدم گفتم:که به زور لبخند میدر حالی "ای خدا، بازهم این سعید ظاهر شد!"تو دلم گفتم ،

 شون کجاست؟ حتما، نمایشگاه  -

 دور نیست. پایین ونکه. خیلی   -

 قدر خوب. اشکال نداره من هم بیام؟ خیلی عالقه دارم به کارهای هنری!چه  -

دونستم که از زبان ژاپنی! قدر میامیدوار بودم خراب نکرده باشم. من از کارهای هنری همون

 اِلی یهو تعجب کرد!

 نه خب! اگه دوست داری چرا که نه!  -

 دونی که!بریم، من ماشین ندارم. می فقط باید با ماشین تو  -

 باشه.   -

 ساعت چند؟   -

 خواستم یک ساعت دیگه راه بیفتم. من می  -

م رفت بیرون .خدایا من کی از دست ساعتم رو نگاه کردم و سری تکون دادم که اِلی هم از اتاق

در حاضر  شم؟ الهی زودتر زن بگیره شرش کم بشه. یک ساعت بعد من دماین سعید راحت می

 ش. یه مقدار که رفت گفتم:بودم و اِلی هم منتظرم بود. نشستم تو ماشین

 فروشی نگه دار.در یه گل  -

 ریم خواستگاری مگه؟گل برای چی؟ می  -

 دست خالی بریم نمایشگاه؟  -

 گی . نه راست می  -

رفتیم سمت فروشی نگه داشت و من پیاده شدم. با یه دست گل برگشتم و اِلی دم یه گل

 نمایشگاه.  توی ماشین که نشستم پرسیدم:

 رشته دانشگاهی سعید نقاشیه؟ -
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 نه، سعید معماری خونده. ولی استعداد هنری خوبی داره. -

 زد.گی! گیتار هم خوب میراست می -

ها هم زیاد بود. شاید درمجموع بیست نمایشگاه توی یه خیابون خلوت بود و تعداد بازدیدکننده

تا تابلو از کارهای سعید بود. انصافا پسر متشخصیه! از دیدن اِلی خیلی خوشحال شد. و پنج 

فکر کنم تعجب کرد من رو همراه اِلی دید ولی استقبال گرمی از ما کرد. اون روز کلی دختر و 

های همه جواب پسر جوون تو نمایشگاه دور و برش بودن و سعید هم خیلی مودب به سوال

ی تو گالری گشتیم تا اینکه دیدم ِالی روبروی یه تابلو ایستاده، رفتم کنارش. ساعتداد. نیممی

کرد. یه روز های کنار ساحل بازی مینقاشی آبرنگ بود. یه دختر بچه بود که داشت تو شن

زمینه یه تابستونی. موهای مشکی دختر بچه مدل گوشی از دو طرف بسته شده بود. توی پس

دیگه رو نگاه کردن یا همه بودن و انگار داشتن باهم صحبت میزن و مرد کمی دورتر نشست

کردن. آسمون آبی بود و تقاطعش با آبی دریا فوق العاده بود. تابلوی زیبایی بود که حتی می

اطالعی از هنر، مفتون زیباییش بودم. اِلی خیره به تابلو بود، وقتی برگشت من هم با تمام بی

 فهمیدم: ش رو نمیباره ریخت! دلیل ناراحتییه هاش پر از اشک بود. دلمچشم

 چی شدی اِلی؟ خوبی؟  -

کرد. رفت طرف دستشویی. اسم تابلو رو هاش رو پاک میفقط سرش رو تکون داد، داشت اشک

 تر شده بود.. رفتم سمت سعید که سرش کمی خلوت"آبی عشق "خوندم 

 گم.یکارهاتون خیلی عالیه، به این همه استعداد تبریک م -

 م و گفت: دستی زد به شونه

 کردم به کارهای هنری عالقه داشته باشی، ممنون که اومدی! مرسی امیر، فکر نمی -

 خواستم اون تابلو رو ازت بخرم.جدا کارهات قابل تحسینه، راستش می -

 سعید لبخند زد و گفت: 

 دم! کدوم رو خوشت اومده؟ بهت کادو می -

 به جهت تابلو اشاره کردم و گفتم : 
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 قدر باشه! ش هرچه، قیمت"آبی عشق"اون. تابلوی  -

 سعید لبخندش رو جمع کرد و گفت:

 ببخشید امیر. اون تابلو فروشی نیست. هدیه است، مال اِلیه.  -

 عجیبه، اِلی محو اون تابلو بود.  -

 سعید یهو با نگرانی پرسید: 

 االن کجاست، حالش خوبه؟ -

شدم، داستان تابلو چی بود؟ هدیه؟ چرا اِلی زل زده بود بهش؟ چرا گریه داشتم کالفه می

 کرد؟ جواب دادم: می

 هم ریخته بود، رفت سمت دستشویی. فکر کنم یه کم حالش به -

سعید ببخشیدی گفت و تقریبا منو ول کرد و رفت سمت دستشویی. پشت سرش راه افتادم. 

زد و من به سختی دیدم که داشت خیلی آروم با سعید حرف مینزدیک دستشویی اِلی رو 

 شنیدم. شون رو میمکالمات

 ت کنم. خواستم ناراحتحالت بد شد؟ اِلی من نمی -

 اِلی در حالیکه با دست بازوی سعید رو گرفته بود جواب داد: 

 ناراحت نشدم سعید. تابلو محشر شده. فقط دلم براشون تنگ شد، به خدا ناراحت نشدم.  -

 رسید. رو به اِلی جواب داد:سعید خیلی نگران به نظر می

 جون سعید قهر که نیستی باهام؟ -

 زنی؟نه به خدا، چه حرفیه می  -

 شیدم. فرستم برات. اون رو برای تو کنمایشگاه تموم بشه، تابلو رو می -

 یک لحظه قلبم ریخت. اِلی دستش رو گذاشت دور شونه سعید و بغلش کرد. 

 شنیدم که گفت: 
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 مرسی سعید، خیلی برام با ارزشه.  -

 سعید محکم بغلش کرده بود.

 اصال قابل تو رو نداره.  -

 سعید که انگار یاد چیزی افتاده باشه، اِلی رو از خودش جدا کرد و گفت:

 خواست تابلوی تو رو بخره! زدم. مییر حرف میآخ! داشتم با ام -

ای کردم و هردو برگشتند سمت من. دست اِلی هنوز روی بازوی سعید بود ولی تا من رو سرفه

 دید دستش رو انداخت. سعید گفت: 

 کردم. ببخشید امیر، پاک حواسم پرت شد، داشتم با شما صحبت می -

داشتم. انگار هوای نمایشگاه برای تنفسم زیادی واقعا حوصله موندن و حرف زدن بیشتر رو ن

 سنگین شده بود.

کم کنم. من هم کماشکال نداره، نمایشگاه که خیلی خوب بود. برات آرزوی موفقیت می  -

 رم دیگه.می

 مرسی که اومدی امیر. -

 در کمال تعجب من اِلی هم رو کرد به سعید و گفت: 

 ی سرت شلوغه. فکر کنم بهتره من هم برم. تو هم خیل -

 سعید لبخند زد و گفت:

 برو اِلی، بعدا زنگ می زنم بهت. مرسی که اومدی.  -

 اِلی اومد سمت من و پرسید: 

 بریم؟ -

 تونم برم. خوایی بمونی من خودم میاگه می -

 خواستم برگردم. نه دیگه، خودم هم می  -
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ولی جلوی خودم رو  "نت؟خوایی بری بوس خداحافظی بکنی از سعید جونمی"خواستم بگم، 

تر اومد. هر لحظه هم داشتم به نقطه انفجارم نزدیکزدی خونم در نمیگرفتم. کارد می

شدم. همراه اِلی به سمت ماشینش راه افتادم. قفل مرکزی رو زد و سوار شدیم. من سریع می

 شیشه پنجره رو دادم پایین که پرسید: 

 گرمته؟  -

 ه بود.  ازعصبانیت ُتن صدام دورگه شد

 آره گرممه، ایراد داره؟ -

اِلی حرفی نزد، یه بطری آب معدنی رو از توی کیفش درآورد و گرفت سمت من. بطری رو 

کرد که نفسش گرفتم و درش رو باز کردم، آب رو یه نفس سر کشیدم. اِلی با تعجب نگاهم می

 رو داد بیرون و گفت: 

 طوری شده امیر؟ -

 باید طوری شده باشه؟ -

 واقعا گرمته یا عصبانی هستی؟ -

 خوایی راه بیفتی، من با آژانس برگردم.اگر نمی -

 اِلی حرفی نزد و راه افتاد. کمی که رفتیم، یه نفس عمیق کشید و گفت:  

 ببین من اصال منظور بدی نداشتم. یه لحظه خیلی احساساتی شدم که سعید رو بغل کردم.  -

 تقریبا داد زدم: 

 مربوطه، الزم نیست برای من توجیه کنی.  کارهات به خودت -

 زد. اِلی گوشه لبش رو گاز گرفت. خیلی آروم حرف می

 توجیه نکردم. توضیح دادم.  -

 زدم: برعکس اون، من هنوز عصبی بودم و داد می
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 هرچی.  -

 انگار اون هم کالفه شده بود. 

 قدر عصبانی هستی؟ یهو بیا منو بزن! خب چرا این -

خوایی با احساسات لطیفت همه رو بغل کنی بانیت من به خودم مربوطه. تو هم میببین، عص -

 و ببوسی به خودت مربوطه. 

 اِلی هم صداش بلند شد.

 امیر، سعید برادر منه. -

جوری راحتی؟ این برادرمه، اون جای بابامه کال با همه برادرمه برادرمه! شما با همه همین -

 فامیل درجه یکی؟

 اد که دوباره پرسیدم: جوابم رو ند

رقصی، شوخی کنی، باهاشون میجوری راحتی؟ بغلشون میبا تو هستم، با همه همین -

 هایی باید رعایت بشه؟انگار که یه فاصلهنهکنی، انگارمی

 کارانه پرسید: ظاهرا الی هم عصبی شده بود. طلب

 خواستی اون تابلو رو بخری؟اصال صبرکن ببینم، تو چرا می -

 ز سوالش جا خوردم. ا

 خوشم اومده بود. خواستم بخرمش، به تو ربطی داره؟ -

 های تنگ گفت: اِلی با چشم

 خواستی؟برای خودت می -

 داد زدم : 

 ادب. چون فکر کردم از اون تابلو خوشت اومده.خواستم بدمش به توی بینه خیر، می -

 اِلی مثل بچه ها خندید و گفت: 
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 وایی مرسی. -

 بعد لحنش عوض شد و گفت: 

 خودتی!  "ادببی"ولی  -

 توی اوج عصبانیتم نتونستم جلوی خودمو بگیرم و زدم زیر خنده. اِلی گفت : 

 خندی؟وا ، معلومه چته؟ عصبانی هستی بعد می -

 کارت خیلی زشت بود.   -

به تو مربوط  تونم بگمدی بهم. من خیلی راحت میقدر گیر میببین من که الناز نیستم این -

 نیست! 

شون اوال که من همون اول گفتم کارهات به من مربوط نیست. الزم نیست برای من توجیه -

کرد االن زنده نبود. شما کنه. ثالثا اگه همچین خبطی میکنی. ثانیا الناز اصال از این غلطا نمی

 هم حرف دلت رو بزن، راحت باش! 

 یدا کرد. خیلی مستبدی! واال خوبه الناز از دست تو نجات پ  -

 کمی که رفتیم طاقت نیاوردم و ازش پرسیدم : 

 کردی؟چرا داشتی بعد از دیدن اون تابلو گریه می -

 اِلی آهی کشید و گفت: 

اون دختر بچه خودم بودم. سعید اون تابلو رو از روی یه عکس که من خیلی دوست داشتم  -

 کشیده بود. 

 یست، االن فهمیدم! برای همین گفت تابلو فروشی ن -

آره وقتی سعید گفت اون تابلو رو برای من کشیده، خیلی احساساتی شدم. سعید برادرمه،   -

 همیشه هوامو داشته، مثل تو و الناز .

 دونه. ولی سعید خیلی تو رو خواهرش نمی -
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 تا حاال فکر کردی که ممکنه اشتباه کنی؟ -

 منظورت چیه؟ -

 یه نفس عمیق کشید و گفت : 

 گی. بابام هم اخالقش شبیه تو بود. ولش کن. اصال تو راست می -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 االن دیگه من شدم جای بابات؟ بیا منم بغل کن! -

 اِلی خندید: 

تو گفتی گرمته من نزدیک بود دستمو بذارم رو پیشونیت ببینم تب داری یا نه! خدا رحم  -

 یه دست نداشتم! کرد حواسم اومد سر جاش، وگرنه االن 

تر هم تو دنیا وجود داره؟ این کردم از من بدشانسوقتی اِلی حرفش تموم شد داشتم فکر می

خواد ببینه تب دارم یا نه، حواسش میاد رسه میکنه! به من میحواسش نیست همه رو بغل می

 سر جاش. جواب دادم: 

 آره مراقب باش دستت به من نخوره. -

 دیگه حرفی نزد، منو دم خونه پیاده کرد و رفت.  

 بعد از ظهر که به عزیز راجع به اومدن شیده گفتم گل از گلش شکفت.

 چه خوب که اومد دفترت. اتفاقا با من هم تماس گرفت، خیلی دختر گُلیه امیر.  -

 بله عزیز، معلومه دیگه، فامیل شماست.   -

 نظرت راجع بهش چیه؟  -

 یده؟ خیلی دختر خوبیه. باسواد، خانم.راجع به ش  -

 ماشاال خوشگل هم هست.   -

 بله، خوشگل هم هست.   -
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 خوره!قدش هم به تو می  -

 تازه فهمیدم منظور عزیز چیه.

 خوره. همه چیز که قد نیست عزیز.درد من نمیاز اون نظر که به  -

 ره تو نباید زن بگیری؟همه چیز قد نیست ولی اون همه چیزش خوبه مادر. اصال باالخ  -

 چرا شیده عزیز؟  -

تحصیل کرده است. خانواده داره، خوشگله، همه اینا به کنار، شیده محجوب و سر بزیره. اهل  -

 یکی به دو کردن نیست. من این جوری خیالم راحته هر روز دعوا و مرافه ندارین باهم.

 عزیز یه سوال، من اخالقم بده؟  -

مادر. زود جوش میاری ، اول سر رو می بری، بعد دلیل رو گوش راستش اخالقت تنده   -

 کنی! می

 تعجب کردم. توقع نداشتم از عزیزم همچین حرفی بشنوم. با دلخوری گفتم: 

 دیگه به این بدی هم نیستم عزیز. -

پرسیدی من باید راستشو بهت بگم. خدا نیاره اون روزی رو که تو عصبانی بشی! منم ازت   -

 ترسم.می

 این که خیلی بده عزیز ، چرا زودتر بهم نگفتین.  -

 هرکس اخالقش یه جوریه، مال تو هم این مدلیه.  -

 خب اگه اخالقم بده باید درستش کنم.  -

 بعد هم با خنده گفتم: 

 پس دیگه چاره ای نیست باید برم شیده رو بگیرم.  -

 عزیز با خوشحالی گفت: 

 شیده که عالیه!  -
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 اومد. آروم گفتم: شد وقتی اسم شیده میو دلش آب میطفلک عزیز قند ت

 حاال عزیز، اگه من یکی رو بخوام که لنگه الناز باشه چی؟ حتی بدتر از الناز! -

 عزیز یه تای ابروش رو انداخت باال و گفت: 

دیگه هر روز واویال داریم. هی تو داد بزن، اون جواب بده. اون هوار کنه، تو جواب بده. خدا  -

 آخر عاقبت همه رو خیر کنه. 

 امیدی گفتم: با نا

 کنی راه نداره عزیز؟جدا فکر می -

 عزیز جدی شد و گفت: 

باید عاشقش باشی ره. کنه میراهش عشقه، تفاهمه، گذشته. باید عاشقت باشه وگرنه ولت می -

ها هم هر دقیقه گل و بلبل کنی. زندگی که بچه بازی نیست، همه آدموگرنه اذیتش می

شن، همیشه که عطر و شن، عرق می کنن، کالفه و بد اخالق مینیستند. مردها خسته می

ادکلن زده و کت شلوار پوشیده نیستند. دخترا هم همیشه شاد و شنگول و آرایش کرده 

حوصله باشن، یه روز خسته و کالفه، یه روز حامله بشن و قیافه و روز ممکنه بی نیستند. یه

 هیکل و اعصابشون بریزه به هم. زندگی شوخی نیست پسر.

 ها نزده بودی عزیز.تا حاال به من از این حرف -

 وقتش پیش نیومد. -

 االن پیش اومده؟ -

 دلت جایی گیر کرده ولی مطمئن نیستی. -

 ز.ترسم عزیمی -

 بایدم بترسی. صحبت یه عمره.  -

 گه، عقلم یه چیز دیگه.عزیز، دلم یه چیزی می -

 بهتره به هیچ کدوم پشت نکنی، هم دلت رو راضی کن، هم عقلت رو. -
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 امیدی گفت: حرفی نزدم که عزیز با نا

 کرد. شدی، شاید دلت گیر میاومدی و با شیده بیشتر آشنا میحاال می -

 شیده بزرگ شدم. دیگه بیشتر آشنا شدن نداره. عزیز من با   -

 خوب نیست؟  -

گه کنم میگین، هرکاری میگه شما درست میگم میگیره. هرچی میباهاش خوابم می -

 ره. ام سر میکنه، حوصلهمون همین جور بود. فقط تایید میهمون درسته. از بچگی

 عزیزکالفه گفت : 

گه خوایی. اونی که میدونی چی میم!؟ تو خودت هم نمیدونم به تو چی بگواال من نمی -

خوایی شی میکنه عصبانی میکل میبره . اونی هم که باهات کلات رو سر میچشم، حوصله

ها دکمه تغییر شخصیت ندارن که طبق میل تو سرشو ببری . دیگه تصمیمت رو بگیر امیر. آدم

به قول خودت. یا اینکه عصبانیتت رو کنترل  شون عوض بشه. یا باید خوابت بگیرهیهو شخصیت

 کنی و داد و بیداد راه نندازی.

 سرم رو خاروندم و گفتم: 

 باشه عزیز، من برم بخوابم شاید فکرم به کار بیفته.  -

العاده بودن شیده حرفی نیست. ولی من حسی بهش نداشتم که بخوام به عنوان شریک در فوق

شیده بهترین انتخاب بود. مودب بود، آروم بود، خیلی  ق،زندگیم نگاهش کنم. شاید با منط

برام رنگی بود. اِلی زد. ولی اِلی چیزی داشت که شیده نداشت! با اِلی دنیا متشخص حرف می

کرد و همون لحظه باهاش آروم خندوند، عصبانیم میداد و در زمان واحد میمنو حرص می

خواست زنه. دلم نمیم که داره از سینه بیرون میشنیدشدم. با اِلی گاهی صدای قلبم رو میمی

تونستم اخمش یا ناراحتیش رو ببینم . اِلی هیچ موجودی اطرافش بگرده و در عین حال نمی

شد. اگر پروایی بود که با اخالق من وصله کامال جوری محسوب نمیدختر آزاد و بی

طور که خودش بود گاهی منو تا اونکردم. و اِلی، طور که بود قبولش میخواستمش باید اونمی

شد. برای اولین بار در کرد. حس مالکیتم بهش هر روز بیشتر میسرحد جنون عصبانی می
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زندگیم رفتارم و کالمم از دستم خارج شده بود. این شاید عالقه، دوست داشتن یا خود عشق 

 هم ریخته بود.بود. هرچیزی که بود، منو به شدت به

خره از ماه عسل برگشتن و بعد از مدتها پیش ما اومدن. الناز همون جور زلزله و الناز و کاوه باال

 پر سر وصدا! این دختر شوهر هم کرد تغییری نکرد. به شوخی گفتم:

 الناز تو شوهرم کردی عوض نشدی.  -

 کاوه جواب داد:

 شدم! چِشه مگه؟ به این خوبیه، من عاشق این شلوغ پلوغیش  -

درخشید، چشمکی زد و هاش میهای کاوه حسابی ذوق کرده بود و چشمالناز که از تعریف

 گفت: 

 حال کردی امیر؟ یکی باالخره جواب تو رو داد!  -

 به شوخی گفتم: 

چاره هم یه شِکری خورده مونده توش. این رو نگه چی بگه؟ نمیاد بگه که داره چه این بی -

 کشه!عذاب اَلیمی می

 دیم. بعد از شام الناز کنارم نشسته بود که آروم پرسید.همه خندی

 از اِلی چه خبر؟  -

 پرسی؟رفیق توئه از من می  -

 رییسش تویی آخه.   -

 خوبه.   -

 تو چی؟ خوبی؟ -

 منم خوبم.   -

 الناز با شیطنت گفت: 
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 طوره؟ تون چهوقت حال دوتاییاون -

 هام توی هم رفت.اخم

 منظورت چیه الناز؟  -

 که جواب بده یهو گفتم: قبل از این

 إ، راستی نگفتم بهت شیده اومده؟  -

 الناز که فهمید من دارم بحث رو عوض می کنم گفت: 

 دفعه نپریده پسرت رو دوماد کن. وایی چه خوب. عزیز بدو عروست اومد. تا این -

 پوفی کردم و گفتم: 

 بشین بچه، پرت و پال نگو. -

های الناز گذشت. موقع خداحافظی الناز کنارم اومد. طوری که بازیکل بعدازظهر با مسخره

 شنیدن گفت: بقیه نمی

امیر فکر کنم باید تصمیم بگیری. شیده یا اِلی، شیده همونیه که طبق منطق باید بری  -

یه، با اخالق سراغش، تحصیل کرده، زیبا، خانواده محترم. یه گذشته بدون سایه! کال دختر آروم

وقت تو زندگی باهات حتی بحث کنه. ولی ر نکنم کال هیچکنی جوره. فکتو که زیاد قاطی می

اِلی! شر و شیطون، مطمئنم تا االن کارتون به گالویز شدن هم کشیده. اِلی هم زیباست، و البته 

تو و اِلی  تون مهربونه.ترین شباهتش با توئه. قلب جفتقلبش خیلی خیلی مهربونه. این مهم

کنم و حسم اشتباه نیست که تو اِلی رو دوست باهم خیلی اختالف دارین ولی من حس می

تون بهم گیره ولی لجاجتی تون دلحال چند بار حواسم بهتون بوده. شما جفتداری. تابه

خوایی باید واقعا عاشقش باشی. اِلی یه سایه سنگین تو تون هست. امیر، اگر اِلی رو میبین

مهاباست. نه که اِلی خیلی بیدونم بتونی بپذیری یا نه و البته اینگیش داره. چیزی که نمیزند

ای داره و البته توقعاتش هم متفاوته. که مثل من باشه، فرق داره. اِلی شخصیت خیلی قویاین

پولی اون از من و تو خیلی آزادتر بزرگ شده، شاید به خاطر مادرش. حتی یک روز هم بی

تر از چیزهایی هست که ما ه ولی مصیبت و بالهایی که سر اِلی اومده خیلی سنگیننکشید



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 175

ای تحمل کردیم. امیر تصمیمت رو بگیر. منتظر نباش حسی که به اِلی داری رو با کس دیگه

 خوایی باید لجاجت رو کنار بذاری.تجربه کنی. همینه! اگه این حس رو می

 رو شنیده باشم، پرسیدم:  "سایه سنگین گذشته"ن های الناز فقط اوانگار از تمام حرف

 منظورت از سایه سنگین تو زندگی اِلی چیه؟  -

دونم. خیلی خالصه در جریان گذشته هستم. اگر تا االن بهت نگفته چیز رو نمیامیر من همه -

دونم بهت یعنی تمایلی به گفتنش نداشته. اگر تو به عشقت مطمئن باشی، من هرچیزی رو می

گم. به شرطی که اگر نخواستی بپذیری از زندگی اِلی بیرون بری. بدون هیچ حرفی. منتظر می

 مونم.تصمیمت می

 سرم رو باال کردم و حرفی نزدم. 

که حسی که با اِلی دارم رو دیگه گفت فکر کردم، اینتمام شب به چیزهایی که الناز می

شه حسادت، گاهی خشم، حس گاهی میتونم با کسی داشته باشم، خیلی وحشتناکه. این نمی

گاهی محبت، ولی انتهای حسی که با اِلی دارم وقتی باهم هستیم فقط یه چیزه و اونم آرامشه. 

تونه آرومم کنه، اگه بخواد! یعنی ممکنه بخواد؟ سایه من باهاش آرومم! یعنی اگه بخواد می

مونی رفتنش با الناز حرف سنگین زندگیش چیه؟ یادمه یه بار کاوه وقتی داشت راجع به مه

، یعنی اِلی مریضی "تازه خوب شده بوده "زد چیزی گفت . گفت که اِلی هم بوده، گفت که می

تونه حس منو نسبت به اِلی برگردونه یا سست کنه؟ خاصی داره؟ چه چیز وحشتناکی می

بودم. صبح خواب  تونه برام بگه! تقریبا کل شب بیدارتونم از فرزاد بخوام، ولی الناز هم میمی

رفت، به موبایل الناز زنگ زدم که سریع موندم، ساعت نه رسیدم شرکت. دستم به کار نمی

 جواب داد.

 سالم امیر.  -

 باید باهات حرف بزنم.   -

 بیا دنبالم.   -

 ماشین ندارم.   -
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 آم دنبالت، ظهر خوبه؟ماشینت کجاست؟ می -

 بینمت. آره، می  -

ای پشت ها چیه؟ چه سایهلی رو دیدم، مثل همیشه بود، داستان این چشمتا ظهر فقط یه بار اِ

زندگیشه؟ حدود ظهر الناز مسیج داد که پایین منتظرمه. از شرکت بیرون زدم. نزدیک در 

 ساختمون دوبل ایستاده بود. نزدیک شدم و به شیشه ماشین زدم، قفل رو زد و سوار شدم.

 سالم، ماشینت چی شده؟  -

 تصادف کردم. تعمیرگاهه.  سالم،  -

 اِی. کی تصادف کردی؟   -

چیز رو راجع به خوام همههات فکر کردم، من میمهم نیست، ببین الناز من راجع به حرف  -

 اِلی بدونم! منظورت از سایه سنگین چی بود؟ مشکل اِلی چیه؟

 قدر مهربونی. دونم چهشکنه، چون میبا دونستن حقیقت قلبت می  -

 خوام بدونم.ه نرو الناز، میطفر  -

 دونم رو خودش برام گفته. وقت از الی چیزی نپرسیدم. هرچیزی که میامیر، من هیچ -

 دونی رو برام بگو.قدر که میهمون -

دونی. اگر هم اومدی، هیچ وقت بهش نگو که چی میاگر برات تعریف کردم و از فکر اِلی در -

ه که من چیزی بهت گفتم. بذار خودش برات بگه. من نظرت مثبت بود، نباید بذاری بفهم

 من قول بده امیر.خیلی مدیون اِلی هستم، اون خواهر نداشته منه. به

 دم. بگو. قول می -

هاش تموم شد، شکنه! وقتی حرفگفت که اگه بفهمی قلبت میالناز شروع کرد، راست می

ه. فقط یه عبارت در سرم کردم چیزی روی قلبم فشار میارنفس عمیقی کشید. حس می

 و داستان اِلی!  "که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها!"چرخید،می
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ها که اهل رشوه نیستن و پاکن، اِلی تنها فرزند پدر اِلی قاضی دادگستری بوده، از اون قاضی

ندگی شن. این دختر تمام زدار نمیخانواده بوده ، بخاطر مریضی مادرش بعد از الی دیگه بچه

پدر و مادرش بوده. تا اینکه یه پرونده میاد زیر دست پدر اِلی، مربوط به یه باند بزرگ مواد 

مخدر و قاچاق آدم و اعضای بدن. ظاهرا اهل هر خالفی بودن، سعی می کنن پدر اِلی رو با 

لی رو کنن و بازهم پدر اِلی کوتاه نمیاد، تا اینکه اِشه، تهدید میرشوه بخرن که اون نرم نمی

ای اسیرشون بوده. می دزدن. سعی می کنن با وجود اِلی پدرش رو نرم کنن، اِلی سه چهار هفته

ده. اِلی شون اِلی رو خیلی شکنجه مییه مشت آدم نامرد که هیچ اخالقی نداشتن، سردسته

کنه و قبل از زنه. خدا به اِلی خیلی رحم میبرای اینکه جلوشون رو بگیره رگ دستش رو می

کنن. ها رو پیدا میزنن و مخفیگاه اون جانیها ردش رو میینکه کامل از دست بره، پلیسا

شه. این آدم تبدیل شده شون که بیشتر بالها رو سر اِلی آورده بوده موفق به فرار میسردسته

شده. با کلی ، حالش خوب نمیترسیدهچیز میترین کابوس اِلی. جوری که از همهبوده به بزرگ

ده. بعد از شه که پدر و مادرش رو توی تصادف از دست میان درمانی فقط کمی بهتر میرو

شه. افسردی شدید با احتمال خطر تر میرفتن پدر و مادرش، باز هم اوضاع روحی اِلی خراب

دن باعث بهتر اقدام به خودکشی! جلسات مرتب روان درمانی و در نهایت خبری که بهش می

اهرا اون قاچاقچی که کابوس اِلی بوده در یه درگیری با پلیس کشته شه. ظشدن حالش می

گرده. سه کم به زندگی برمیره فرانسه، کمشه. یه مدت میشه و این  دریچه بهبودش میمی

ره سر کار. آخر سر هم که میاد کنه و میگرده ایران، دانشگاه رو تموم میچهار ماه بعدش برمی

 ش تو شرکت من! پیش عمه

خوامش، هاش از کجا میومد! اِلی من، هنوز میفهمم اون غم هر از گاهی پشت چشمحاال می

 خوامش. الناز گفت: خوامش، زودتر میبیشتر می

 دونستم بهت گفتم. حاال هرچی رو می  -

 یادمه یه دوستی داشتی که می گفتی حالش خوب نیست.   -

شد بهش نزدیک شد. االن خیلی خوبه امیر، فکر یآره ، همون اِلی بود. البته تا یک سالی نم  -

خورد. فکر کن تماس با جنس مخالف خوره، قبال روزی بیست تا قرص میکنم دیگه قرص نمی

آور باشه. وقتی توی کوه بغلش کردی هایی که دیده ممکنه حتی براش شوکهبه خاطر صحنه
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ز به خیر گذشت. به این فکر کن من ترسیدم اِلی از ترس تشنج بگیره ولی خدا رو شکر اون رو

که اون یک بار خودکشی کرده، افسردگی شدیدی داشته که همیشه خطر برگشتش هست، 

دار بشه. اون یه دختر عادی نیست، درسته ممکنه به خاطر شرایط روحیش هیچ وقت نتونه بچه

کنم تو به رسه ولی عادی نیست. امیر من اینا رو بهت گفتم چون فکر مینظر میکه عادی به

اِلی عالقه داری، باید تکلیفت رو با این دختر معلوم کنی، تو برادرمی ولی اِلی هم بهترین 

 تون صدمه بخورین.خوام هیچ کدومدوستمه. نمی

 ها...دونی.. یعنی منظورم اینه که الی به تو نگفت که اون آزار و اذیتالناز، تو می -

 الناز حرفم رو قطع کرد و گفت:

خواستم اذیت بشه. وقت این بخش رو برام نگفت. من هم نپرسیدم چون نمیالی هیچ امیر، -

 ولی!

 نفسش رو بیرون داد و ادامه داد:

 دونم. بدترین حالت رو در نظر بگیر!های الی بعید نمیبا توجه به حساسیت -

ام متورم مالیدم. رگ روی شقیقههام رو میهام رو بستم و با انگشت شصت و سبابه، چشمچشم

زد، حس خفگی داشتم. از ماشین الناز بیرون زدم، الناز حتی یک کلمه هم حرف شده بود و می

ها برای گرفتن تصمیم احتیاج به یک شوک دارن. شوک از دست دادن، شوک نزد. گاهی آدم

لرزونه ولی در نهایت ها تا مغز استخونت رو میدور شدن. گاهی این شوک نداشتن، شوک

کنی. چیزهایی که من شنیدم برام مثل همون گیری. یا هستی یا مسیرت رو کج میتصمیم می

های من! بارید. مثل چشمنم میرفتم، بارون شروع شده بود، نمشوک بود. بی هدف فقط راه می

ش! فقط یه ، فکر زجرهایی که کشیده، فکر وحشتناک خودکشیفکر بالهایی که سرش اومده

هایی که گذرونده بود، اِلی یه شیشه خواستم! با وجود تمام کابوسحس داشتم. من اِلی رو می

بلور بود که می تونست به راحتی بشکنه، ولی من عاشقشم، دوستش دارم، خودم مراقبم که 

راه رفتم. چشمم رو باز کردم که دیدم روبروی ها نشکنه. اون شب زیر بارون بی هدف ساعت

خورد، شاید ساختمون اِلی هستم. چراغ واحدش روشن بود، شاید زیر نور آباژور داشت قهوه می

کردم ، با کرد، فقط به نور اون طبقه نگاه میکرد، شاید به گذشته تلخش فکر میبه من فکر می
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زنم و ام غرورم، با تمام قلبم پیشت زانو میاِلی! من، امیر مشکات، با تم "گفتم ،خودم می

. قسم "خوام، بلور شکستنی من!کنم که عاشقتم و تو رو همون جور که هستی میاعتراف می

ش خورم که کسی لب پنجره اومد و بیرون رو نگاه کرد، سرم رو انداختم پایین و از خونهمی

 دور شدم. 

 زمان حال

که راه زیادی تا خونه نبود پاهام توان نداره. با اینبه سر خیابون که رسیدم حس کردم 

تونستم پیاده برم. برای یه تاکسی دست تکون دادم. وقتی به جلوی ساختمون رسیدم، نمی

حتی قدرت بیرون آوردن کلید از جیبم رو نداشتم. زنگ زدم که عزیز تو دوربین آیفون منو 

 دید، شنیدم که گفت :

 مگه کلید نداری امیر؟ -

ی آسانسور تا در ورودی ر رو زد و وارد ساختمون شدم. خودم رو تا آسانسور کشیدم. فاصلهد 

 اومد. عزیز با دیدن من هینی کشید و با نگرانی گفت: نظرم کیلومترها میبه

 خدایا! امیر! تو چت شده؟ خیسی، داری میفتی! کجا بودی؟  -

 حال بودم. خیلی بی

 خاری، سردمه! عزیز بیا کمکم کن برم کنار ب -

قدر به عزیز تکیه دادم و داخل رفتم. عزیز منو کنار بخاری خوابوند. سرم روی پاهاش بود. چه

 خوابم می اومد! عزیز با ناله گفت: 

 امیر داری تو تب می سوزی. زنگ بزنم به الناز؟ اورژانس؟ -

 شم.شم، بخوابم خوب میخوبم عزیز. خوب می -

 شی بچه! داری پرپر می -

قدر خوابیدم! وقتی بیدار شدم همه دونم چهشنیدم. خوابم برد. نمییگه صدای عزیز رو نمید

جا سفید بود. فکر کردم شاید مُردم و االن اومدم بهشت. بعد پشت سرم تیر کشید که فهمیدم 

تو بیمارستان هستم، مردن که دیگه درد نداره! حتما عزیز به الناز زنگ زده و اونا هم خودشون 
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های مغزم رسوندن. بعدا الناز برام تعریف کرد که تبم خیلی باال بوده و امکان داشته مویرگرو 

های قوی زده بودن. دوازده ساعت خوابیده بودم. وقتی بیدار شدم سرم پاره بشه، بهم مسکن

 سنگین بود ولی حالم خیلی بهتر بود. سعی کردم بلند بشم که الناز بازوم رو گرفت. 

 ر بیدار شدی! خدا رو شک  -

دونه از کِی باالی سر من نشسته. طفلک معلوم بود که حسابی صداش بغض داشت. خدا می

 خسته است. جواب دادم:

 تا حاال کسی از تب نمرده!  -

 الناز با نگرانی جواب داد: 

ها اتفاقا تاحاال خیلی ها از تب مردن، معلومه با خودت چه کار کردی؟ چند ساعت تو خیابون -

 ی؟بود

 دونم. نمی  -

عزیز نزدیک بود سکته کنه. زنگ زده بود اورژانس. دکتر علوی رو آورده بود باالی سرت. اون   -

 بیچاره هم از کار و زندگی افتاد.

 با نگرانی پرسیدم: 

 عزیز خوبه؟ به مهدی چرا زنگ زده؟ -

 کرده خب؟ کار میعزیز خوبه. نگرانت بوده، چه -

 طفلک عزیز. -

هوش بودی. گفت شرایطتت پایداره. جای نگرانی لوی هم دیروز اومد باالی سرت. بیدکتر ع -

ات کردم. خواستم فکرکردم به این حال و روز بیفتی وگرنه تو خیابون ولت نمینیست. فکر نمی

 رو بکنی. 

 کردم.من هم داشتم فکرامو می  -

 آخه این جوری؟ چه طرز فکر کردنه؟  -
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 کل کنم .الناز مردد بود، پرسید: خندیدم ، حوصله نداشتم باهاش کل

 حاال به کجاها رسیدی؟  -

 خندیدم و گفتم :

 جاهای خوب. -

 در چه حد خوب؟   -

 که برو برای عروسی لباس بخر.در حد این  -

 با ترس و شک گفت :

 شیده؟ -

 نچ!   -

 دستمو گرفت و آروم گفت : 

 دونستم. می -

 شت چشمی نازک کرد و گفت:بعد هم پ

 ده یا نه! ت بهت بله میحاال ببین با این اخالق ملکوتی -

کنه! یه تای ابرومو دادم باال و ی مریض رو هم نمیشیطنتش گل کرده بود. این دختر مالحظه

 گفتم: 

 ای عاشقم بشه!کنم یه هفتهمگه دست خودشه؟ یه کاری می -

 الناز سری تکون داد و گفت: 

شناسی، من داد. طفلک اِلی! اگه بدونه تو چه شِمری هستی! البته تو اِلی رو خوب نمی ای -

 بده! "بله"جدا شک دارم بهت به سادگی 

 خندیدم و گفتم: 

 گیرم ازش.دونه، بله رو هم میاخالق ملکوتی منو می -
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 کاوه از در با یه پالستیک پر از دارو وارد شد وبا خنده گفت :

 ان پیزوری ، بیدار شدی باالخره زیبای خفته؟ بله رو از کی قراره بگیری؟ به! قهرمبه  -

 خیلی جدی گفتم: 

 برو دکترو صدا کن منو مرخص کنه، این شلنگا رو هم باز کنن.  -

 کاوه شاکی شد: 

 جا بیمارستانه! دور وَر ندار . این -

 شیدم بیرون. کاوه داد زد: من بلند شدم و نشستم. سِرُم تموم شده بود. سرنگش رو از بازوم ک

 کنی؟ بشین دکتر بیاد .چه کار می -

 رومو کردم سمت الناز و گفتم: 

 الناز کت منو آوردی؟  -

الناز بدون حرف کتم رو دستم داد. کاوه هاج و واج مونده بود. به الناز نگاه کرد که الناز 

 چشمکی بهش زد و در گوشش چیزی گفت. کاوه هم خندید و گفت : 

 تو عاشق شدنت هم خارج از آدمیزاده؟  -

از اتاق که بیرون رفتم حالم کامال خوب بود ، البته گلوم چرک کرده بود و شدیدا سرما خورده 

کردم حالم کامال خوبه، بدنم چند ساعت خاموش شده بود ولی االن کامال بودم ولی حس می

 ها بلند شد. سرحال بودم، حتی تب هم نداشتم. صدای داد و فریاد پرستار

 کجا آقا؟ شما باید برگردین تو اتاقتون. سِرُمتون رو کی باز کرده. -

 رم خونه!خودم. خوبم دارم می -

 جوری سرتون رو بندازین پایین و برین!  برای ما مسئولیت داره. شه که همیننمی -

 رم.دارم با مسئولیت خودم می  -
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تایی راه افتادیم دم در منتظر کاوه شدیم و سهکاوه پشت سر من برای تسویه رفت حسابداری. 

شد شرکت برم. رفتم خونه و دوش سمت خونه. عزیز طفلک خیلی نگران شده بود. اون روز نمی

گرفتم. از تعمیرگاه زنگ زدن که ماشینم حاضره. خدا رو شکر! تو این شهر بدون وسیله فلج 

گفتم که عاشقش هستم و باید با به اِلی می دادم. بایداالن باید فقط یه کار رو انجام می .بودم

 "نه"خوام جوری با زور بگم. باید روی لحنم کار کنم! نمیمن ازدواج کنه. البته نباید این

خواستم برم که شدیدا حالت سرماخوردگی داشتم ولی حالم خیلی بهتر بود. میبشنوم. با این

داشت. بعد هم تسلیم شد و من نگهشرکت که عزیز نذاشت. تا ساعت نه منو توی رختخواب 

 روم ظاهر شد. ساعت ده شرکت بودم. در واحد رو باز کردم که خانم حسینی روبه

 کنین.وای! سالم آقای مهندس. من گفتم شما با اون حال چند روزی استراحت می  -

 با صدای کامال گرفته گفتم: 

  .من خوبم خانم. یه سرماخوردگی جزئی بود  -

 .شکرخدا رو   -

 اوضاع شرکت مرتبه؟   -

 بله آقای مهندس.   -

ای به در افتاده داشتم، یک ساعت بعد تقهرفتم سمت اتاقم و نشستم پشت میز. کلی کار عقب

 خورد. سرم رو باال گرفتم. خودش بود!

 جانم؟   -

  .کردبا تعجب منو نگاه می اِلی

  م احوال پرسی.اومد سالم، کاری نداشتم. گفتن بدجوری مریض بودین.  -

م رو با دستمال پاک کردم و با حالت جدی مرتبه دوتا عطسه کردم که اِلی پرید هوا. بینییه

 گفتم: 

 مریض بودم، االن خیلی بهترم.  -
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 چپ منو نگاه کرد و گفت:اِلی چپ

مون رو مریض ها رو بکنین، االن همهکامال معلومه! خب فکر خودتون نیستین فکر ما بدبخت -

 کنین! می

 هاش گرد شده بود. با خنده گفتم: هام از حرفچشم

هم، بیشتر از این استراحت جایز نبود. االن اگه یه فنجون قهوه ممنون از محبت شما! بعد -

 شم! بخورم خوِب خوب می

 خنده سر تکون داد و گفت: اِلی با 

 حتما.  -

 چند دقیقه بعد یه فنجون خوش عطر قهوه روی میزم بود. گفتم: 

 شی.دستت درد نکنه. یه ذره برو دورتر وایسا. جلو نیا، مریض می -

 اِلی خندید: 

 نترسین، اون ویروسی که به شما عمل کنه با من رفیقه! -

 با صدای گرفته گفتم: 

 چه خبر از اوضاع شرکت؟خود دانی. حاال  -

 اِلی سری تکون داد و گفت: 

 همه چیز امن و امانه. -

 پس بود و نبود من فرقی نداره!؟   -

شن، دین به همه، هول میشه. میایین گیر میآره دیگه، بشینین خونه کارها بهتر انجام می  -

 کنن.خرابکاری می

  شد.خوردم و حالم هم بهتر میجرعه میقهوه رو جرعه

 عجب، خیلی هم بد! ولی من باالخره نفهمیدم.  -
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 چی رو؟  -

 شه؟ قدر خوب میکنی که اینجوری این قهوه رو درست میواقعا چه -

 جان. نظر شما خوبه، نوشبه  -

شه! از گم. بیا این حسابداری رو ول کن. بزن تو کار قهوه ، وضعت سکه مینه من جدی می  -

 شاپ بزن یه قهوه خوب دست مردم بده!حداقل یه کافی تو که حسابدار در نمیاد،

 کرد که ادامه دادم. اِلی با تعجب منو نگاه می

 کنم اِلی، این قهوه خیلی خوبه! شوخی نمی  -

 اِلی یه تای ابروش رو داد باال.

تون! خیلی ناراحتین از حسابداری من، بگردین یکی دیگه رو پیدا کنین! مرسی از تعریف  -

ریزه زنه کاسه کوزه همه رو میدیگه برم، کارهام مونده. رییسم هم بی اعصاب بشه میهم من

 هم. به

 خدا ور داره این رئیست رو از روی زمین که راحت بشی!   -

 شن! کار مینه بابا! یه جماعتی بی  -

اصال بلد نیستم خوب حرف بزنم. باید یه مدت برم  کردم که منداشتم پیش خودم فکر می

 یش کاوه کارآموزی که تلفنم زنگ زد. الناز بود. اِلی تقریبا از اتاقم فرار کرد.پ

 زد: الناز داد می

 تو پاشدی با اون حالت رفتی شرکت؟ -

 علیک سالم.   -

 فهمی که مریضی؟ تو نمی  -

 مرسی، بهترم.  -

 اِلی رو دیدی؟   -
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 بله.  -

 خونه؟ برای همین کبکت خروس می  -

 بععلههه!  -

 زاده. گه تو عاشق شدنت هم غیر آدمیکاوه راست می -

 جوری بهش بگم. دونم چهنمی  -

 فارسی بگو.   -

 مزه نریز، یه کم تقلب برسون.   -

 ترسه. یه سوسک بنداز سمتش، بعد برو نجاتش بده. بذار فکر کنم. آهان! اِلی از سوسک می  -

 پرت و پال نگو.   -

 حس حسادتش رو تحریک کن.  -

 مندانه بگو. این بده. یه روش شرافت  -

شون بشه، بِسپُر به خودم. نقطه ضعف همه همینه، حسادت به کسی که نزدیک عشق  -

 کنم.جورش می

تر از کنه الی عاشق من شده! خبر نداره که این دختر محکمقدر این الناز ساده است! فکر میچه

اصی به من داشته باشه! تا ظهر خودم رو کنم حس خهاست. حداقل من که فکر نمیاین حرف

 مشغول کردم. اِلی هم اصال پیداش نشد. نزدیک ظهر زنگ زدم به خانم متین. 

های دو تا پروژه آخر آماده سالم خانم خسته نباشین. اون فایلی رو که گفتم راجع به حساب  -

 کنین حاضره؟ 

 نین ازش بپرسم. کرد. صبر کسالم آقای مهندس. اِلی داشت روش کار می  -

 . "هنوز کامل نشده"داشت از اِلی می پرسید که اونم جواب می داد 

 می گه هنوز...  -
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 حرفش رو قطع کردم. 

 شنیدم. بگین تا هرجا حاضره فایل رو با مدارکش بیاره اتاقم.   -

 چشم.   -

 مرسی.   -

 ای منتظر شدم که اِلی تو قاب در ظاهر شد. مردد گفت: چند دقیقه

 فکر کنم گفتین برای هفته آینده آماده باشه.  -

 خواستم یه موردی رو چک کنم ، فایلش رو روی کامپیوترم باز کن.دونم، میمی  -

 اِلی نشست پشت کامپیوتر و گفت: 

 بیان رمز کامپیوتر رو بزنین.  -

 خودت بزن. اِلی.  -

 دونم رمزش چیه!؟از کجا بزنم؟ چه می  -

 دوباره گفتم: 

 گم بزن اِلی. می -

 اِلی کالفه شده بود: 

 گین!چی بزنم خب؟ هی می -

 رفتم باالی سرش و گفتم:

 گم بزن ا ل ی.خنگ نبودی که خدا رو شکر خنگ هم شدی! می  -

بعدهم جلوش رمز سه حرفی رو زدم و صفحه کامپیوتر باز شد. برگشتم سمت صورتش که فکر 

، مثل گچ! دستم رو چندبار جلوی صورتش حرکت سفید "این چرا این رنگی شده؟ "کردم 

 دادم، هنوز نگاهش خیره بود! پرسیدم: 

 خوبی؟  -
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 اِلی با چشم های از حدقه بیرون زده گفت: 

 اسم من رمز کامپیوتر شماست؟ -

 با خنده گفتم: 

 ره باال!زنم حرصم بگیره. این جوری تمرکزم میآره دیگه. باید یه چیزی باشه که می -

 کرد.هاش رو تنگ کرده بود و منو بِروبِر نگاه میشماِلی چ

 خورین؟ اسم من میاد حرص می -

 با خنده گفتم آره دیگه!

زد، من کال حواسم به باالخره اِلی فایل رو باز کرد و اعداد و ارقام رو نشونم داد. وقتی حرف می

 خودش بود، بعد هم از اتاقم تقریبا دوباره فرار کرد و رفت!

ش مهمونی گرفته وشیده و خاله رو هم بعد از ظهر الناز زنگ زد که برای آخر هفته تو خونه

 دعوت کرده. گفت به اِلی هم زنگ زده که بیاد. 

 با تعجب گفتم: 

 به اِلی گفتی بیاد؟ اونم گفت باشه؟  -

 النازبا مِن مِن گفت: 

 آره دیگه ، گفت میاد.  -

 دوباره با تعجب گفتم: 

 سابی بیاد؟ مهمونی فامیلیه، اون که هنوز فامیل نیست!رو چه ح -

 دوستم که هست! گفتم بیاد کمکم. دست تنهام، آشپزی بلد نیستم ، آبروم می ره!   -

 یعنی فقط با همین بهونه راضی شده؟  -

 اش با خودته امیر .دی؟! حاال من کشوندمش. بقیهقدر گیر میچه -

 باشه.   -
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م بهتر شده بود. توی دل توی دلم نبود ،خدا رو شکر سرما خوردگیبرای مهمونی آخر هفته 

اومد، از وقتی ماجرای ها برای قهوه نمیرفت ، حتی صبحشرکت که اِلی کال از دستم در می

ترسیدم برای مهمونی نیاد. روز مهمونی کاوه رمز کامپیوترم رو فهمیده بود از من فراری بود! می

بردش خونه خودشون. بعد هم برگشت خونه ما که باهم بریم. وقتی اومد دنبال عزیز و زودتر 

 اومد توی خونه پرسیدم:

 اومدم دیگه!تو چرا دوباره برگشتی؟ من خودم می -

 الناز گفت بیام پیش تو که با هم بریم خونه ما.  -

 چرا؟ -

 ."چشم"گم ، فقط می "چرا"پرسم زنه من نمیواال خواهر شما حرف می -

 نگاهش کردم و گفتم:چپ چپ 

 مزه نریز کاوه! -

 کاوه خندید و گفت:

 مون!یادم بره و با تو برم خونه "مثال"مهمونی مثال زنونه است. قراره من  -

 مهمونی زنونه است؟ -

 اومد.آره دیگه، وگرنه الی نمی -

 کنه؟گانه رفتار میپس من نمیام. این کارا زشته به خدا. یعنی چی؟ الناز چه بچه -

به خاطر تو دیگه، اشکال نداره. فقط طبیعی رفتار کن. بنداز گردن حواس پرتی من، من  -

 کنم. نگران نباش.خودم جمعش می

 سری تکون دادم و نشسته بودم روی مبل که کاوه گفت:

 پاشو برو حاضر شو دیگه! -

 من نمیام کاوه. درست نیست، این رفتارا درست نیست. -
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همه نقشه کشیده، کلی صغری کبری د بیاد تو رو راضی کنه؟ الناز اینای بابا، حاال یکی بای -

 کرده که طرف راضی شده بیاد. االن وقت ناز کردن شماست؟

 گرفتی؟ کاوه، الناز نفهمید این خطا رو کرد، تو نباید جلوش رو می -

 ."چشم"گم زنه بنده فقط میکه نشنیدی من چی گفتم. خواهر شما حرف میتو مثل این -

روی مبل نشستم و دستم رو الی موهام فرو کرده بودم که کنارم نشست و با دست روی پام 

 زد.

دونی؟ شاید اِلی هم گیری امیر. دوساعت مهمونیه دیگه. اصال تو از کجا میقدر سخت میچه -

حال خواسته که بیاد. پاشو های الناز رو باور نکرده ولی با ایندلش خواسته بیاد. شاید حرف

 شه.خودت رو لوس نکن. پاشو دیر می

 رفتم ولی دل رو به دریا زدم و گفتم:با خودم کلنجار می

 خیلی خب، بریم. -

 آفرین. برو لباس بپوش که بریم. -

 هام کردم و گفتم:نگاهی به لباس

 حاضرم دیگه! -

 کاوه چپ چپ نگاه کرد و گفت:

ری پوش، این چیه آخه؟ مگه داری میخوایی بیایی؟ برو یه لباس خوب بجدا این ریختی می -

 جلسه وزارت صنایع؟ قراره بری یه خودی نشون بدی، با این ریخت و لباس؟

کردم که این کاوه همین جوری مخ الناز رو زده؟ که یه مرتبه انگار فهمیده باشه داشتم فکر می

 کنم، خندید و گفت:من دارم به چی فکر می

 کنه برام!مقایسه نکن. من گونی هم بپوشم الناز غش میشما قیافه خودت رو با من  -

 چپ نگاهش کردم و گفتم:چپ

 دم روت زیاد شده!بشین بابا، هیچی جوابت رو نمی -
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ها رو زیرورو که داشت لباسکاوه رفت سمت اتاقم و در کمد لباس رو باز کرد و در حالی

 کرد گفت:می

 پوشه!خری؟ بابای من از تو به روزتر لباس میمیهات رو از کجا امیر، تو جدا این لباس -

 با صدای بلند گفتم:

 کمد من رو نریزی به هم!  -

کشید و روی تخت پرت های داخل کمد رو بیرون میکاوه بدون توجه به حرف من لباس

 ای رو با یه بلوز آبی نفتی رو گرفت سمت من و گفت:کرد. دست آخر یه شلوار کتون سرمهمی

 هات آبی بشه.ینا رو بپوش. حداقل چشمبیا، ا -

 کردم گفتم:های پیراهنم رو باز میخندیدم و دکمه

 پاشو برو بیرون که من لباسم رو عوض کنم. -

 رفت، گفت:خندید و بیرون میکه میدر حالی

 این حیای تو منو کشته! -

اش کاوه سلیقهلباسم رو عوض کردم و توی آئینه نگاهی به خودم انداختم. از حق نگذریم  

گویان اومد داخل اتاق و  "یاال"اومدم بیرون که کاوه خوبه! خیلی بهتر شدم. داشتم از اتاق می

 با خنده گفت:

 پوشیدی باالخره؟ -

 بله، بریم. -

 صبر کن. -

به سمت دستشویی رفت و برس مو رو برداشت. وقتی به طرف من برگشت خودم رو عقی 

 کشیدم و گفتم:

 ی؟کنکار میچه -
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 جوری افتضاحی!خوام مدل موهات رو درست کنم. اینمی -

ای نبود! جلو اومد و موهای من رو به سمت باال شونه کرد و با دستش کمی موهای کنار چاره

 گوشم رو حالت داد و گفت:

 االن خوب شدی! -

داد باال  خودم رو توی آئینه نگاه کردم. این کاوه جادوگره! بهش نگاه کردم که یه تای ابروش رو

 و گفت:

 خواهش می کنم. الزم به تشکر نیست.  -

پوزخندی زدم و از اتاق اومدیم بیرون. سوار ماشین کاوه شدیم و مستقیم رفتیم سمت 

 شون. کمی استرس داشتم. نزدیک که شدیم، گفتم:خونه

 خیال بشیم.کاوه زشته، بیا بی -

اصال حرف نزن. من و الناز درستش  خیال چیه؟! بسپرش به من. اصال نگران نباش، توبی -

 کنیم.می

وقتی رسیدیم به آپارتمانشون بدون اینکه زنگ بزنه، کلید رو توی در چرخوند و رو به من با 

 صدای خیلی بلند گفت: 

 بیا امیر، خونه در تصرف خودمونه. الناز نیست! -

شده دارن ما رو نگاه رفتم، دیدم که عزیز و خاله و شیده با چشم های گرد من که دنبالش می

کنن و الناز هم خودش رو از توی آشپزخونه رسوند و رو به کاوه به حالت تعجب و می

 های گشاد شده گفت:چشم

 کنین؟کار میشما دو تا این جا چه -

تعجب الناز منو به شک انداخته بود که واقعا از چیزی خبر نداره!؟ هرچند که خیلی زود متوجه 

 کم نیاورد و گفت:ش شدم. کاوه چشمک

 رین بیرون؟ من فکر کردم خونه نیستین؟!ای وایی! مگه نگفتی می -
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من با سر با عزیز و شیده و خاله سالم کردم. کاوه هم مظلومانه به همه سالم کرد. از پشت 

شونه کاوه، الی رو دیدم که توی درگاه آشپزخونه ایستاده بود. الناز و کاوه هم با هم جر و بحث 

 ن. الناز با غیض گفت:کردمی

من کی گفتم ما قراره بریم بیرون؟ گفتم شاید عصری آخر وقت، خاله اینا رو ببرم پارک  -

 باالی خونه. االن ما هنوز ناهار هم نخوردیم.

باور کن من فکر کردم قراره ناهار رو پیک نیک کنین و برین بیرون. این امیر تیپ زده بود  -

 نداشتم، کشوندمش خونه بشینیم ایکس باکس بازی کنیم. بره خیابون گردی! منم حوصله

 ام گرفته بود که الناز رو به من کرد و گفت:از حرف کاوه هم خجالت کشیده بودم، هم خنده

 واقعا که امیر! -

 من که دیگه قرمز شده بودم، رو به کاوه گفتم:

 گی کاوه!چرا پرت و پال می -

 ه با خنده گفت:عزیز داشت لبش رو گاز می گرفت که خال

الناز جون، چه بهتر که اومدن. اصال خوب کردین که اومدین. بیایین شما هم پیش ما باشین،  -

 های خودمونین!غریبه نیستین که، بچه

 کاوه با خنده گفت:

 کشم!قربون کالمتون خاله. ببینین تو رو خدا، من ازدست این الناز چی می -

خواست سرم رو باال کنم. الناز با نشستن ما م. اصال دلم نمیباالخره من و کاوه کنار بقیه نشستی

 به سمت آشپزخونه رفت و با دوتا لیوان چایی برگشت و اول گرفت سمت من، گفت:

 ها امیر!چه تیپی هم زدی -

 بهش چشم غره رفتم. چایی دوم رو گرفت جلوی کاوه و گفت:

 بفرمایین آقای حواس پرت.  -

 الناز گفت:کاوه با لبخند رو به 
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 قربون دستت که چایی فقط از دست خودت خوردن داره! -

الناز رنگ به رنگ شد و برگشت توی آشپزخونه. چند دقیقه بعد رفتم سمت آشپزخونه که 

 شاید اِلی رو ببینم. الناز جلو اومد که آروم گفتم: 

 ش، ای دروغگو!پس این جوری کشوندی  -

اِلی سالم کردم که ظاهرا با الناز مشغول بودن. الناز رو به  الناز فقط چشمک زد و جواب نداد. به

 اِلی پرسید:

 جوری بداخالقه؟ اِلی این تو شرکتم این  -

 اِلی خندید و گفت: 

 ها! کنهشدید، جو خفقان ایجاد کرده. البته تیپش تو شرکت فرق می -

 خندیدن! منو دست می ندازن! کالفه شدم و گفتم:دوتایی به من می

 دست شما درد نکنه.   -

 الناز با خنده رو به اِلی گفت: 

 بیچاره اخراجی! -

 اِلی یه ابروش رو انداخت باال و گفت: 

 فکر نکنم . تجربه خوبی از اخراجم نداره! -

 الناز با تعجب پرسید:

 مگه تاحاال اخراجت کرده؟  -

 اِلی جواب داد: 

 فضاحتی! مگه نگفته بهت؟ آره اخراجم کرد، اونم با چه  -

 الناز شوکه شد: 

 کنی؟ کِی؟ شوخی می -
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 اِلی خونسرد گفت: 

 فردای عروسیتون، تو ماه عسل بودی! -

 الناز کنجکاو پرسید: 

 خب بعدش چی شد؟  -

 سعی کردم بپرم وسط حرفشون، گفتم:

 شما کار و زندگی ندارین؟ -

 ر زد و گفت: خواست از داستان خبردار بشه با دست منو کناالناز که مصرانه می

 صبر کن ببینم امیر.  -

 رو به اِلی پرسید:

 اِلی بعدش چی شد؟ -

 دوباره پریدم وسط حرفش و گفتم: 

 کشی کردم برگشت. رفتم منت -

 الناز با تعجب گفت: 

 راست می گه اِلی؟  -

 اِلی هم خندید: 

 زنگ بزنم صد و ده!کشی چی؟ اومد با داد و بیداد، تهدید و ارعاب! نزدیک بود نه بابا! منت -

 شد پرسید:هاش گشادتر میالناز که هرلحظه چشم

 وقت تو هم ترسیدی کوتاه اومدی؟اون -

 نه دیگه، یه چیزی گفت گولم زد. شرط بستیم، تو کورس بهش باختم، برگشتم شرکت.  -

 کرد پرسید:الناز که حرف اِلی رو باور نمی
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 یعنی امیر با تو کورس داد؟  -

 دونستم دست فرمونش خوبه! آره، نمی  -

 الناز با تعجب رو به من گفت:

 گه؟ ماشینت برای این تعمیرگاه بود؟ امیر راست می  -

حسابی داغ کرده بودم. دیگه توی آشپزخونه نموندم. اومدم توی هال و نشستم پیش کاوه و 

خواست الناز موضوع کورس دادن من رو بفهمه. من یک بار بیست و دو سالگی عزیز. دلم نمی

کردم، پسر صاحب توی کورس تصادف کردم و هردو پام شکست. اون موقع تعمیرگاه کار می

د و با هم نشستیم، من پشت ُرل بودم. بعد از اون جریان عزیز من رو به تعمیرکار ماشین آور

خواست الناز بفهمه، دلم خاک بابا قسم داد که دیگه کورس ندم. زیر قولم زده بودم، دلم نمی

 کس بفهمه! خواست هیچنمی

 توی فکر بودم که الناز با بشقاب میوه اومد سمت من و یواش گفت: 

 مونه. ودم میخیالت راحت، پیش خ -

 کرد و گفت: سرم رو به عالمت تشکر تکون دادم. الناز داشت از شیده پذیرایی می

 شیده جون دیگه تعارف نکن، از خودت پذیرایی کن.  -

 . عزیزم ممنون  -

 رو به شیده کردم و پرسیدم: 

 طور بود شیده؟ از دوره راضی بودی؟ لندن چه -

 شیده با متانت جواب داد: 

 تجربه خوبی بود، به نظرم ما خیلی مونده تا به تکنولوژی اون ور برسیم.خیلی  -

 . زیاده جااین کمبودها گی،می درست  -

 الناز وسط حرف ما پرید و گفت : 
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 از این حرفا بگذریم، خیلی حیف شد که نتونستی برای عروسی بیایی. -

 شیده آروم گفت:

 . عزیزم شدم شرمنده حسابی هم خودمم  -

کرد. شیده هم قد الناز بود، شاید کمی بلندتر، خیلی ساکت نشسته بود و شیده رو نگاه میاِلی 

های خاکستری و پوست روشن داشت. موهای خرمایی تابدار، خیلی خوش اندام بود، چشم

شون شون به دهنبینی قلمی و دهان خوش ترکیب. خانواده دختر خاله عزیز از اول دست

 رفتار باوقار خیلی پوشید، می مارک همیشه مطلق بزرگ شده بود. رسید و شیده در رفاهمی

 یکی از یکی که داره زیادی خواستگارهای گفتنمی. بود زدزبان فامیل توی همیشه و کرد،می

 : پرسید شیطنت با الناز. بود نکرده ازدواج االن تا شیده ولی هستن ترکردهتحصیل و دارترپول

 ت؟ کنی عروسیخب شیده جون، کِی ما رو دعوت می -

 خاله به جای شیده جواب داد: 

 ه.دونم منتظر کدوم شاهزاده سوار بر اسبی، من نمیدهواال این شیده رضایت نمی -

 شیده لبخند زد و گفت:

. هست ایپیچیده موضوع ازدواج. بدم زمان خودم به خواستممی کردم،نمی فکر بهش واقعا  -

 مونه.در می عقلش و قلب بین گاهی آدم

. کاوه  "غلط نکنم این شیده هم مثل من دلش جایی که نباید گیر کرده! "با خودم فکر کردم 

 با خنده گفت: 

سخت نگیرین ،اصال هم پیچیده نیست. فقط اول باید عاشق بشین، یک مدت فراق بکشین،  -

 رسین . بعد هم به وصال یار می

زد. دستش رو دور شونه الناز انداخت. الناز با تمام که از وصال یار حرف میکاوه در حالی

 شه!های کاوه در جمع کامال قرمز میجور ابراز محبتهاش، موقع اینشیطنت

 شیده لبخندی زد و گفت:
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 . بودین هاشانس خوش جزو شما  -

 عزیز گفت:

 . کنن پیدا رو جفتشون و بشن خوشبخت هاجوون همه انشااله  -

خواستم برم دستشویی که صدای اِلی رو کم سمت آشپزخونه رفتن. من میاِلی و الناز کم

 شنیدم. می

 .قلمه لفض زیادی بزنم، کهیر بود نزدیک جوریه؟این چرا تونفامیل این الناز  -

 !هانیست هم بدی دختر ولی نیستن، سرخوش تو و من مثل که همه  -

 هم با داداشت خوبه!  خیلی! جوریه یه فقط. نیست بد  -

 . ذارهنمی کسی محل کال که هم امیر. امیره منتظر کنم فکر  -

 . گرفتمی تحویل خوب که رو شیده این  -

 شیده و امیر خواستمی دلش همیشه عزیز. میاره در بال بفهمه عزیز اگر گی؟می جدی  -

 . کنن عروسی باهم

زنه؟ اِلی کمی مکث کرد و ه که داره به اِلی میخواست الناز رو خفه کنم! این چه حرفیدلم می

 گفت: 

 شه. نزدیک می "مبارکه"نظر من که قضیه داره به مراحل به -

 کرد. ها، امیر نگاهش هم نمیفکر نکنم -

. شونه دست، ش،سر باالی پیشونیش، روی! داره چشم تا سیصد تو داداش این ، نشو ساده  -

 . داره نظر زیر رو جا همه ولی پایینه سرش ظاهرا

مون بشه خیلی گم الی! شیده عروسها. میدیاز دست تو! خیلی به این امیر طفلک گیر می -

قدر سرکوفت این دونی چهخواد وقار این رو بزنه تو سر من. نمیش عزیز میبده، فکر کن همه

 زدن! شیده زشت رو به من می

 اِلی خندید: 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 199

 ها! خیلی هم خوشگله!زشت نیست -

 امید بیرون داد.الناز نفسش رو نا

 آره بدبختی! خیلی خوشگله! -

ش مثل سرمای سیبری سرده، در عوض تو گرمی، مثل آفتاب ولی با نمک نیست، قیافه -

 اسپانیا!

 ه اِلی و گفت:. الناز زد روی شون"قدر خوب گفت، سرمای سیبری! آفرین ، چه"فکر کردم ، 

 !گفته من به تاحاال کسی که بود چیزی بهترین واییی اِلی! عاشقتم!  -

 بعد هم متفکر ادامه داد:

 برم رو مخ امیر کار کنم نره یکهو عاشق شیده بشه! -

 اِلی پوزخندی زد و گفت: 

این داداش تو کال تو کار عشق و عاشقی نیست. نگرانش نباش، تصمیم هم بگیره کار خودش  -

 کنه. رو می

 الناز با لحن آرومی گفت: 

 ش نکن!ها هم نیست اِلی. خیلی مهربونه، نگاه به ظاهر خُشکاین جوری -

 .کننمی تعریف خیلی ازش. دارن دوستش همه شرکت تو ولی دونم،نمی رو مهربون  -

 تو چی؟ نظرت راجع به امیر چیه؟ -

من؟ با من زیاد خوب نیست. همیشه در حال انتقاد کردن و ایراد گرفتنه. ولی من روحیه  -

 کنم!مسئولیت پذیرش رو تحسین می

 امید پرسید:الناز نا

 فقط همین؟ -

 م؟ با اون اخالقش؟ پس چی؟ فکر کردی عاشقش -
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قدر بده؟ بادیدن عزیز که داشت سمت آشپزخونه میومد، منتظر کامال وا رفتم! اخالق من این

 فقط من، تالش همه این از بعد کردممی فکر خودم با. رفتم دستشویی سمت به نشدم و 

 چی؟ پس ".شدمی تکرار سرم توی اشجمله. "!کنهمی تحسین رو من پذیر مسئولیت روحیه"

شپزخونه که عزیز هم آ توی رفتم شستم، که رو دستم. " اخالقش؟ اون با عاشقشم؟ کردی فکر

 بود.

 عزیز، من گشنمه. الناز چیز قابل خوردنی درست کرده؟  -

 عزیز خندید و گفت:

 ای آماده کرده.الناز که نه، ولی اِلی چیزهای خوشمزه  -

 الی خندید. 

 نه عزیز، خود الناز درست کرد، من فقط کمکش کردم.  -

 فت:خندید گکه میعزیز هم در حالی

 ش صفره .دونم که آشپزیمادر، اگه دختر منه می  -

 الناز که شنیده بود عزیز چی گفته اومد تو آشپزخونه.

 پختم خیلی هم خوبه. کاوه عاشق غذاهای منه.دست  -

 پرسیدم: 

 دی به ما یا نه؟حاال باالخره ناهار می  -

 کشم. بذار االن غذاها رو می  -

 ه پرسیدم:الناز و اِلی مشغول بودن ک

 کمک کنم بهتون؟   -

 اِلی یک ظرف ساالد داد دستم: 

 اینو ببر سر میز لطفا. -
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 چشم.  -

ظرف ساالد رو گذاشتم سر میز و صندلی کنار شیده نشستم. احساس کردم توی فکر رفته. 

 انگار که حواسش به اطرافش نبود. پرسیدم: 

 خوایی برگردی؟می -

انگشتری رو که دست راستش بود توی انگشتش چرخوند. با صدای من به خودش اومد. 

 که محو انگشتر بود جواب داد:درحالی

 دن بمونم. ها ترجیح میدونم، مامان اینواقعا نمی  -

 خودت چی؟  -

 دونم، انگار سر دو راهی گیر کردم. نمی  -

اعصابم خورد زدم دیدم که اِلی کامال حواسش به ماست. خیلی وقتی داشتم با شیده حرف می

هاش، وقتی شد که فکر کنه من به شیده عالقه خاصی دارم. یک کم دلگیر شدم از حرفمی

کنم این حس میگفت من اهل عاشق شدن نیستم، حرفش درست بود ولی امیر قبل از اِلی .

تر هم کرده. حسادتش که تحریک نشد هیچ، اعتراف مهمونی، رابطه اِلی رو با من حتی خراب

 کردم عالقه ما دو طرفه است؟ترین حسی به من نداره! پس چرا من حس میوچککرد که ک

سر میز ناهار ، شیده روبروی من نشسته بود و الناز کنارم. کاوه الناز رو سمت خودش کشید و 

اِلی باالجبار بین من و الناز نشست. سفره واقعا رنگین بود. معلوم بود کار الناز نیست، اگر به 

 ه چیز آب پز می شد. گفتم: الناز بود هم

 دستت درد نکنه الناز ، چه کَردی!   -

 الناز با شیطنت به الی اشاره کرد و جواب داد:

 البته با کمک دستیارم .   -

 اِلی زیر خنده زد. به شوخی گفتم: 

 خوردیم با ساالد. دست اِلی درد نکنه وگرنه االن باید مرغ آب پز می -
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 ی که غذای عجیب و غریبی داخلش بود و پرسیدم:دستم رو بردم به سمت دیس

 قدر خوشگله! خوشمزه هم هست؟این چیه الناز، چه -

 الناز رو کرد به الی و پرسید:

 چی بود اسمش الی؟ سوفیا لورن؟ -

 الی خندید و گفت:

 سوفله بادمجون. -

 دیس رو برداشتم و گفتم:

 موندیم! به الناز بود که گشنه می به به، بخوریم ببینیم چیه این سوفله بادمجون. اگه -

 الناز با دلخوری جواب داد: 

 بَده من به فکر سالمتی شما هستم؟ -

 جواب دادم:

 تر نیستن؟ها خوشمزهنه ولی خدایی، این  -

 کاوه چشمکی زد و گفت:

 قدر به آشپزی زن من گیر نده امیر، خیلی هم دست پختش خوبه.نوش جونتون، این  -

 خندیدم و گفتم: 

 که تو تعریفش رو بکنی. مگر این  -

 شیده گفت: 

 کنه. مگه بده ، خب الناز جون آشپزی سالم می  -

 الناز گفت:

 همین رو بگو شیده! کیه که قدر بدونه!  -
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 من با شیطنت گفتم:

که  ای که عزیز رفته بود مشهد این الناز چه چیزهاییحاال بذارین تعریف کنم اون یک هفته -

 خورد من نداد! 

 الناز کامال گارد گرفت:

 دونم و تو!امیر به خدا من می -

 ادامه دادم:  

 گه چاق شدی باید رژیم بگیری!شب اول که گفت شام نداریم برو بخواب! به من می  -

 کشیدم. دن ،برای اِلی هم غذا میخندیغش میزدم و بقیه هم غشجور که حرف میهمین

زمینی رو پخته بود، با یک سینه مرغ آب پز گذاشت جلوی من، یعنی نمک سیبشب دوم   -

 هم نداشت!

 الناز خندید و گفت:

 عجب شکمویی هم هستی تو.  -

 "خورم.قدر نمیبسه. من این"بشقاب اِلی پر غذا شده بود که آروم گفت، 

  "بخور دیگه، همیشه خدا سیری."یواش گفتم: 

 جمع کردم و ادامه دادم: اِلی دیگه حرفی نزد. رو به

 کجا بودم؟ آهان! شب سوم ، شاهکار خانم! برنج شِفته با سینه مرغ.   -

 الناز وسط حرف من پرید.

 تو مشکلت با سینه مرغ چیه؟  -

پزی. نه نمک داره، نه ادویه، االن کاوه قشنگ هایی هست که تو میمشکلم با اون سینه مرغ  -

 گم. فهمه من چی میمی
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گرده. دستم رو دراز کردم و سس رو حرف زدن متوجه شدم اِلی دنبال سس ساالد می در حین

خصوص کاوه که گذاشتم جلوی دستش. همه مشغول خندیدن به حرف های من بودن. به

 ریسه رفته بود. رو به کاوه کردم:

 کار کنی؟ خوایی چهخندی؟ من یک هفته بیچاره شدم، تو یک عمر میمی -

 گفت : کاوه به شوخی 

 کنم. عادت می -

الناز حسابی حرصش گرفته بود که یک مرتبه نمکدون رو به شوخی پرت کرد طرف من ، 

 نزدیک بود بخوره به اِلی که روی هوا گرفتمش. گفتم: 

 ت هم خرابه! بدبختی اینه که نشونه گیری  -

 بعد هم ادامه دادم:

مولتی ویتامین بده، گفتم این چیه؟  حاال روز آخر شاهکارش بود. اومده بود به من شربت -

 کنه!گفت بخور، پای چشمت گود افتاده، عزیز میاد پوست منو میمی

دوباره همه منفجر شدن. همه به جز شیده که فقط یک لبخند سرد روی لبش بود. یاد تشبیه 

های سیبری! اون روز برخالف همیشه، سرحال بودم. کلی سر به سر الی افتادم، سرد مثل یخ

الناز گذاشتم، النازم کلی سر به سر من گذاشت و واقعا مهمونی خوبی بود. شاید اون روز اِلی 

 متوجه عالقه من به خودش نشد ولی مطمئنا شیده فهمید که بهتره منتظر من نباشه!

شد کردم یا مجبور میشد، مگر اینکه صداش میتو شرکت اِلی زیاد تو دفتر من آفتابی نمی

 . چهارشنبه یه سری چک آورد که امضا کنم، کارش که تموم شد گفتم :برای کاری بیاد

 اِلی.  -

 بله؟  -

 من باید یه کادو بخرم، می شه باهام بیایی؟   -

 اِلی ابروش رو انداخت باال و آروم گفت : 
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 ری؟ با امیر جان چرا نمی -

 با تعجب گفتم: 

 امیر جان کیه؟ -

 حوصله جواب داد: اِلی بی

  "امیرجان " "امیر جان"گفت گم ، هی بهت مییلتون شیده جون رو میاین فام -

 پس دردش هنوز شیده است! جواب دادم: 

 من صنمی ندارم با شیده برم خرید.  -

 اِلی سریع جواب داد: 

 با من صنم داری مگه؟ -

 دوباره جدی شدم و با اخم گفتم: 

 آره ریئستم.  -

 ه.چه ربطی داره، اون مال داخل شرکت  -

 کالفه گفتم:

 بابا کادو تولد برای النازه. -

 دونستم برای الناز نه نمیاره! فکری کرد و گفت: می

 اِ . راست میگی. تولدشه .باشه ، چون مال النازه.  -

 جمعه صبح بریم؟  -

 نه من جمعه صبح کار دارم، پنجشنبه عصر بریم.   -

 باشه. جمعه صبح چه کار داری؟   -

 اِلی چشمهاش رو تنگ کرد و گفت: 
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 می خوام برم موهامو رنگ کنم.  -

 بدون اختیار از دهنم پرید که:

 همین رنگی خوبه که!   -

 . دلم نیومد، باز گفتم:"به تو چه مربوطه؟ "اِلی سرش رو بلند کرد یعنی 

 گم رنگ نکن، حیف موهات به این خوشگلی. جدی می  -

 جوابم رو نداد. اِلی کمی رنگ به رنگ شد ولی

 پس ساعت چهار خوبه؟   -

 خوبه .   -

 میام دنبالت.   -

 بعداز ظهر زنگ زدم به الناز. 

 سالم داداش.   -

 سالم، خوبی؟   -

 خوبم ، چه خبر از اِلی؟   -

 ریم بیرون ، به بهانه خرید کادوی تولد تو. پنجشنبه باهم می  -

 واییی ،دستت درد نکنه.   -

 خواد موهاشو رنگ کنه. نذار حیفه، من موهاشو دوست دارم. ی میالناز ، اِل  -

 یعنی چی؟ خودش گفت؟   -

خوام آره ، خواستم جمعه باهاش قرار بذارم ،گفت کار دارم. پرسیدم چه کار داری ، گفت می -

 موهامو رنگ کنم. 

 سر به سرت گذاشته، نگران نباش.   -
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 مطمئنی؟ -

الگرد ازدواج پدر و مادرشه. روز قبل تولد منه برای همین اسفنده ، س  12آره ، جمعه   -

 ره بهشت زهرا .همیشه یادمه، حتما می

 گه خب؟زاد نمیچرا عین آدمی  -

 ه دیگه، این جوریه. اِلی  -

 روز پنجشنبه ،رفتم دنبال اِلی. ساعت چهار زنگ آیفون رو زدم ، گوشی رو برداشت.گفت:

 ربع دیگه پایینم.  ببخشید من خواب موندم ، یه  -

 منتظرم.  -

 سر و کله اِلی باالخره پیدا شد ، یه کم بی حوصله بود. پرسیدم:

 کجا برم؟  -

 خوایی بخری؟چی می  -

 اونو که شما باید بگی.   -

 خوایی هزینه کنی؟قدر میتا چه  -

 مهم نیست، دوست داشته باشه.   -

 خوایی برو تجریش. فکر کنم دنبال یه کوله چرم بود، می  -

بدون حرف راه افتادم سمت تجریش ، بعد از کلی گشتن، یه کوله چرم پسندید و خریدیم. 

 ای. خودش هم یه کیف پول ست کوله برای الناز خرید، به همراه دوتا گوشواره قهوه

 با تعجب گفتم: 

 نن؟ ککیف پول رو با گوشواره سِت می -

 (  www.nevisadl.com نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)
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 اِلی با تمسخر جواب داد:

 ایرادی داره امیر جان؟ -

 جدی شدم و گفتم: 

 یه دفعه بهت گفتم من با شیده صنمی ندارم. سر به سرم نزار، اخالقم رو خراب نکن.  -

 اِلی آروم گفت: 

 ها آقای مهندس!کنینیهو قاطی می -

 با دلخوری گفتم:

کردی. من کنی. بعد هم معموال ضمایر جمع رو توی شرکت استفاده میمن رو عصبانی می -

 بیرون شرکت دوم شخص مفرد بودم.

 خوایی بیرون شرکت هم از حالت مفرد به حالت جمع تبدیل بشی؟می -

 !"آقای مهندس"طور تبدیل شدم به دونم چهنخیر، فقط نمی -

 دی؟االن عصبانی ش -

 کنی.ام میکالفه -

 کنه یا عصبانی!دونم. حرفهای من همیشه تو رو یا کالفه میمی -

 طوری شده اِلی؟ من حرفی زدم؟  -

 رم.نه، مگه باید طوری بشه؟ من خیلی معمولی و عادی روی اعصابت رژه می -

ش رو ندم. کار کردم؟ تصمیم گرفتم جوابکنه؟ مگه من چهخدایا این چرا با من این جوری می

مدتی به سکوت گذشت. چون خرید کادو تموم شده بود، به سمت ماشین حرکت کردیم. توی 

فروشی بساط کرده بود. لیف و کیسه حموم می فروخت. اِلی رو به من مسیر یه پیرمرد دست

 کرد و گفت:

 کنی؟ببخشید، یه دقیقه صبر می -
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 حتما. -

 فروش رو خرید و برگشت. پرسیدم:پیرمرد دستهای دیدم رفت و چند تا از لیف و کیسه

 چند تا لیف خریدی؟  -

 خندید و در کیسه رو باز کرد و گرفت طرف من.

 بیا چند تاش رو هم تو بردار.  -

 کنی؟ای لیف خیرات میشب جمعه -

 آره. بیا، بردار فاتحه بفرست برای مامان و بابام. -

 دارم. تو ماشین بر می -

 به فاتحه فرستادن. گفتم: بعد هم شروع کردم

 خدا رحمتشون کنه. -

 مرسی، خدا پدر شما رو هم بیامرزه. -

 آخر سر نگفتی، چرا بد اخالق شدی یه مرتبه. -

 شی.نترس. به زودی از دست من و اخالقم خالص می -

 منظورت چیه؟ -

 گرفت. یه مرتبه یاد مدیر شرکت همکارمون افتادم که سراغ اِلی رو می

 ری؟ببینم. تو داری از شرکت می صبر کن -

 متعجب پرسید:

 کسی حرفی زده؟ -

 تونم بپرسم چرا؟ری! میپس داری می -

 رم؟کی گفته من دارم می -
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جوری ری که این. حتما داری می"شمبه زودی از دستت راحت می"خودت االن گفتی  -

 گی.می

 رن. من هم یکی مثل بقیه.ان و میحاال گیرم که برم. چه اهمیتی داره؟ این همه کارمند می -

دم بری. یعنی منظورم اینه که، اصال چرا یعنی که چی؟ تو مثل بقیه نیستی. من اجازه نمی -

 کنه؟باید بری؟ چیزی تو شرکت اذیتت می

الی فقط برگشت و به من نگاه کرد ولی نه حرفی زد و نه جوابی داد. کالفه بودم از برخوردش، 

 گفتم:

 زنی؟یچرا حرف نم -

ببین امیر، من اگر تصمیم بگیرم برم یا بمونم یه مساله شخصیه. شما هم مدیری، رئیسی،  -

 برادر دوستم هستی، آدم خوبی هم هستی، ولی تصمیم من به خودم مربوطه.

 من حق ندارم بدونم چرا؟ -

 ام، یعنی خسته شدم. دالیل من خیلی کلیه. من خسته -

 از چی خسته شدی؟ -

که جامعه مریضه. از که برای هر کارم باید به همه توضیح بدم. از اینچیز. از ایناز همه  -

ها دنبال که دوستذارن. از اینها به چیزی به عنوان حریم خصوصی احترام نمیکه آدماین

 ها خسته شدم.منفعت هستن به جای محبت. از همه این

 شه؟با رفتن از شرکت مشکالتت حل می -

کنی شاید دلم ذاری. فکر نمیحتی تو هم به حریم خصوصی من احترام نمی ببین امیر، -

 نخواد برات توضیح بدم؟

 کنی. بمون و بجنگ.دونم داری از یه چیزی فرار میخوام برام توضیح بدی، چون میمی -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 211

گفتنش برای تو ساده است. تو خیلی کارها کردی، خیلی زحمت کشیدی ولی تو زن نیستی  -

ترین گم. توی این دوره، توی این مختصات جغرافیایی، زن بودن سختن چی میکه بفهمی م

 کار دنیاست.

 ده.خیلی این افکار فمینیستی داره روحت رو خراش می -

 بینم.چسبه. هرچند که من مشکلی در فمینیست بودن نمیاین وصله ها به من نمی -

 نظر من که هستی.به -

بری. و از قضا خیلی هم زن رنج می "بینی مزمنبزرگ خود"نظر من هم تو از خوب به -

 ستیزی.

 من؟ من زن ستیزم؟ من بزرگترین قهرمان زندگیم مادرمه! اتهام بی اساس نزن. -

آره، مادرت قهرمانته. ولی وقتی خواهرت عاشق شد چکار کردی؟ داد زدی. هوار کردی.  -

 اش احترام گذاشتی؟متهمش کردی. به نظرش، به عقیده

ش رو تباه کنه. ترسیدم الناز آیندهکنی. من میتو چرا همه چیز رو با هم قاطی می -

ترسیدم عشق کاوه دروغ باشه. من فقط از خواهرم حمایت کردم. دیدی که وقتی بهم ثابت می

 شد، خودم دست الناز رو گذاشتم تو دستش. 

تو خدایی که تعیین ماه، گریه های خواهرت رو ندیدی؟ حال کاوه رو ندیدی؟ اون یک -

 کنی کی با کی باشه؟ می

 ترسیدم.دونستم که میترسیدم. من از کاوه چیزهایی میاِلی، من از آینده خواهرم می -

 دونست؟ دونی الناز تک تک اون چیزها رو نمیاز کجا می -

 دونست؟می -

 کنن. االن دیگه اهمیتی نداره. اونها دارن به خوبی با هم زندگی می -

 تنها آقا غوله قضیه من بودم! -
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تو هم آدم بدی نیستی. ولی تو هم خاکستری هستی. هیچ کس سیاه سیاه یا سفید سفید  -

 زنی.کنی. کلک میگی. کتمان مینیست. تو هم به موقع دروغ می

 صبر کن ببینم. من چه دروغی گفتم؟ چه کتمانی کردم؟ چه کلکی زدم؟ -

 الی پوزخندی زد و گفت:

 مهندس. ولش کن -

 خوام بشنوم!نه، می -

 الی چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

 دونستی من دوست النازم؟ مگه کاوه به تو نگفت؟تو نمی -

 گی؟چی می -

. کاوه هم جواب "زدی؟ اون دختره کی بود باهاش حرف می "توی راهرو، از کاوه پرسیدی  -

 دونی.دونستی ولی وانمود کردی نمیمی. "کارمندته، دوست النازه، همیشه باهم هستن"داد 

 یه لحظه شوک به من وارد شد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 دونستی و به روت نیاوردی!خب که چی؟ این جوری باشه خود تو هم می -

کنم. اگر گم. ولی معموال قضاوت نمیآره، من هم خاکستری هستم. من هم گاهی دروغ می -

ذارم بی بند و باری. اگر دو نفر همدیگه رو بغل برقصه اسمش رو نمیمردی با چند تا دختر 

. من "سرخوشه"کنم که گم مشکل اخالقی دارن. اگر کسی شاد باشه متهمش نمیکنن، نمی

ذارم به عهده کسی که دونم خودم خطا زیاد دارم. قضاوت رو میکنم چون میقضاوت نمی

 سفید. سفیدِ سفید!

 لرزید. گفتم:هاش میبودم دیدم که مردمک چشم هاش خیرهوقتی به چشم

 قدر دلت پر بود.چه -

 نفسش رو بیرون داد و گفت: 

 دق دلی همه رو سر تو خالی کردم.  -
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 اشکال نداره. حتما مستحقش بودم. االن خالی شدی؟ بهتر شدی؟ -

 کنم کاش این مدلی نبودم.یه وقت ها فکر می -

 !یعنی چی؟ هر کس یه مدلیه دیگه -

 من خیلی از طرف جامعه مقبول نیستم. مثال فکر کن یکی مثل شیده. -

 یکی مثل شیده چی؟ -

 خواد. دونم ، لفظ قلم ، مودب. جامعه اون مدلی مینمی  -

ادب هم نیستی. مهربونی. راست گویی. خیلی هم لفظ قلم نیستی. بی پروا هستی ولی بی  -

 نترسی. و البته خیلی هم خانومی.

 گفت: خندید و

 رو برای دل من گفتی؟ "خانوم بودن"اون   -

 نه، نظرم رو گفتم. -

 ممنون. -

 اِلی ادامه داد: 

 خداییش دختر خوبیه، کاری به مقبولیت جامعه ندارم، انصافا دختر خوبیه.  -

 کی ، امیر جان؟  -

 خندید ، و گفت: 

 استعدادت خوبه ها. آره. امیرجان.  -

 خب منظور؟  -

 ای هست، برای جفتتون.ه که تصمیم عاقالنهمنظورم این -

 خوایی من و شیده رو دست به دست کنی؟شما االن بنگاه ازدواج داری، می -
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 شه. بینم. یه حرکت از طرف تو، شیده هم تسلیم میگم که دارم مینه، من چیزی رو می -

هم شما از اوال که شیده سازش به من کوک نیست. سرده، مثل یخ های قطب جنوب. بعد  -

 کی تا حاال این قدر روانشناس شدی؟

 خندید و گفت:

 من این قدر مشکالت روانی داشتم که دیگه خودم یه پا روانشناسم! -

 عجب! من فکر کردم مدیر ستاد ازدواج هستی!  -

 رفت باال.شدین. نه اون صداش در میومد، نه تو صدات میاز اون زوج های نمونه می -

خواد خوشبخت بشه. با من خوشبخت . من با شیده بزرگ شدم، دلم میشدیمخوشبخت نمی -

 طور فکر کنه.شه. حتی اگر خودش ایننمی

شه. اون هم خسته است از هاست که ندونه با تو خوشبخت نمیتر از این حرفنترس. باهوش -

 جنگیدن. جنگیدن با اطرافیانش برای یه ازدواج مقبول.

 داره؟کنی کسی رو دوست فکر می -

 واقعا متوجه نشدی؟  -

 یعنی کی؟ من؟ -

دونم کیه. هر کی کنی! یکی رو دوست داره، من نمیگم خود شیفته هستی قبول نمیمی -

 هست تو نیستی.

 گم یکی از صفات من رو یادت رفت.می -

 چی؟  -

 شکمو! -

 دوباره گشنه شدی؟ -

 بله. -
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 باشه، پس بریم که شما هم به شامت برسی.  -

 ه تو گرسنه نیستی؟مگ -

 چرا. -

 خوریم دیگه.ریم شام میخب باهم می -

 اگر بذاری من حساب کنم باهات میام. -

 من بشینم تو دست کنی جیبت؟ -

 کنه. گفتم:چپ نگاه میدیدم داره منو چپ

 شینم، تو دست کن جیبت!اصال من می -

ذا نخوره. بعد هم راه خواستم اشتهاش کور بشه و غموقع شام سعی کردم حرف نزنم. نمی

 ش. توی مسیر برگشت بودیم که گفتم:افتادم سمت خونه

 مرسی که باهام اومدی، من تو کادو خریدن افتضاحم.   -

 باالخره یه چیزی پیدا شد که امیر مشکات توش خبره نباشه.   -

 خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرم .  -

 دوست داره . منم کادو خریدم ، خوب شد. مطمئنم الناز  -

 بعد من و من کرد و گفت:

 خوام.بابت حرف هایی که زدم معذرت می -

 کنی اگر حرف دلت بودن؟چرا عذر خواهی می -

 "دروغ نباید گفت، هر راست نشاید گفت "گفت:پدرم همیشه می -

 خدا رحمتشون کنه. راستی، لیف و کیسه سهم منو بده! -

ش دو تا کیسه رو گرفت سمتم. وقتی رسیدیم دم خونه خندید و از توی پالستیک دو تا لیف و

 خواست پیاده بشه که گفتم: 
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 تونم یه خواهشی ازت بکنم؟اِلی من می  -

 اخندید، و گفت: 

 چیه موهامو رنگ نکنم؟  -

 شه من فردا باهات بیام بهشت زهرا؟ نه، می  -

 هاش عوض شد، با دلخوری گفت: یهو حالت چشم

 هن لق شده.این الناز خیلی د -

 آروم گفتم: 

 کنم بذار باهات بیام .خواهش می -

 اِلی با صدای غمگینی گفت: 

 من احتیاج به ترحم کسی ندارم. -

 اومدن من ربطی به ترحم نداره.   -

 دلم می خواد تنها باشم.   -

 مطمئن باش خلوتت رو بهم نمی زنم، بذار باهات بیام، برام مهمه.   -

 اه کرد. اِلی مشکوک به من نگ

 .ریممی ساسی با ولی ، بیا. باشه  -

 که جو عوض بشه گفتم: برای این

 حموم رفته یا چرکه؟ -

 . شستمش خودم ده،می گل بوی  -

 باشه. راستی ساعت چند بیام دنبالت؟ -

 .بخیر شب ، هشت  -
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 .بخیر شب  -

ایستاده بود . شیشه ماشین فردا ساعت هشت دم در بودم. اِلی بیرون در پارکینگ با یک کوله 

 رو پایین دادم و پرسیدم:

  بیرون؟ اومدی چرا ، سالم  -

 سالم. بشین با رخش تو بریم ، ساسی روشن نشد.  -

 . بریم بیا ، شکر رو خدا  -

 به شوخی گفت: 

 خوایی من بشینم؟ می -

 با ترس گفتم: 

ادب کنی ، رخش هم تازه از تعمیرگاه خوایی بینی تو خیابون میادب مینه نه نه، یهو آدم بی -

 اومده!

 لبش رو گزید و گفت: 

 چند تقصیر خودت بود. هر ام،شرمنده رخشت، بابت راستی  -

 . کردم شوخی ، تصادفه مال ماشین. نباش شرمنده  -

 حرفی دونستم می اگه. گفتم الناز جلوی. خوردی قسم ندادن کورس به راجع دونستمنمی  -

 زدم. مین

 . زنهنمی کسی به حرفی الناز نداره، اشکال  -

 گفتم. ز هم نمیالنا جلوی نگم، کسی به که بودی گفته اگه ولی دونم،می  -

 . نیست مهم گذشته،  -

تا بهشت زهرا زیاد حرف نزدیم ، ضبط روشن بود با یک آهنگ مالیم. قبل از بهشت زهرا دو تا 

تم ، یه دسته گل بزرگ رز قرمز ، یه دسته گل دسته گل سفید خرید. منم دو تا دسته گل گرف



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 218

سفید. رفتیم سر مزار پدر و مادرش ، قبرشون کنار هم بود ، نشستم و اِلی قبر رو شست ، بعد 

ها رو سر مزارشون پر پر کرد. من برای هر دوشون فاتحه خوندم ، از سر قبر گالب ریخت ، گل

 بلند شدم و گفتم:

 ون خلوت کنی .ورتر که باهاشرم اونمن می -

زد، کردم، داشت باهاشون حرف میاِلی سر تکون داد و من دور شدم. از دور نگاهش می

ساعتی کنه. غم این دختر کمرشکن بود! نیمخورد. معلوم بود داره گریه میهاش تکون میشونه

 هاش قرمز بود، پرسیدم:گذشت که دیدم بلند شد و طرف من اومد. چشم

 شدی؟ سبک  -

 رو خیره شد و جواب داد:به به رو 

  شدی؟ سبک پدرت، رفتن از سال همه این بعد تو  -

 سرم رو گرفتم رو به آسمون و گفتم:

 . قلبم تو سوراخه یه خالیش جای  -

 اِلی آروم گفت: 

 قلب من دو تا سوراخ داره.  -

 بعد هم نفس عمیقی کشید و گفت: 

 بریم.  -

 . دارم کار من ، کن صبر  -

 اِلی با تعجب گفت : 

 با کی؟  -

 . مامانت و بابا  -
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 توی کرد که من دسته گل رزی که گرفته بودم رو محکمهای گشاد منو نگاه میاِلی با چشم

 :  کردم اشاره اِلی به. گرفتم دستم

 بیا دیگه.  -

 کرد، دستش رو کشیدم و گفتم : اِلی مات منو نگاه می

 بیا دختر خوب.  -

دستش توی دستم بود، تا باالی قبر پدر و مادرش رفتیم. اِلی ایستاده بود. من هم نشستم بین 

م رو صاف کرد. دسته گل رو بین دوتا قبر گذاشتم. سینهدوتا قبر . منو مات و مبهوت نگاه می

 کردم و گفتم: 

ان ، مدیر خانم متین، آقای متین، من امیر مشکاتم .سی سالمه، مهندس برق دانشگاه تهر -

عامل یه شرکتم که بخشی از سهامش مال خودمه. یه خونه دارم، یه ماشین هم دارم، دستم به 

رسه، یه عزیز دارم که تا آخر عمرم نوکرشم و باید مراقبش باشم. یه خواهر آتیش پاره دهنم می

وب هم دارم که رفته خونه شوهر. پدرم پونزده سالم بود که به رحمت خدا رفت. من بچه جن

شهرم، مذهبی نیستم ولی اعتقادات خودم رو دارم. اخالقم یه کم تنده، به قول اِلی خانم شما 

 قدر مهربونه. قدر خاصه و چهقدر عزیزه، چهدونم که ِالی شما چهملکوتیه! من می

 های الی خیس بودند، با صدای ناله مانندی گفت:سرم رو باال کردم ، چشم

 امه نده!بسه امیر، تو رو خدا اد -

 اهمیت ندادم و گفتم:

قدر دونم اِلی چهطور اِلی رو نابود کرد ، میدونم رفتن شما چه، میآقای متین، خانم متین -

دونم شما توی این دنیا نیستین، ولی من هم قوی بوده و از خاکستر متولد شده. من می

کنم که با تمام اعتراف میگرفتم. من جلوی شما اعتقاداتی دارم. باید اول از شما اجازه می

 خوام تا آخر عمر در کنارش زندگی کنم.وجودم، قلبم، روحم و جسمم، عاشق اِلی هستم و می

 هام که تموم شد سرم رو گرفتم باال، روبروی اِلی.دستم رو به سمتش دراز کردم. حرف

 کنی اِلی؟می قبولم  -
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صورت من رو بین دستهاش گرفت و تو اِلی جلوم ایستاد، صورتم رو باال گرفتم که ببینمش. 

ش های مشکیهام رو روی بازوهاش گذاشتم. به چشمهام خیره بود. بلند شدم و دستچشم

خیره بودم، اون هم خیره صورت من بود. یک ثانیه طول کشید، یک دقیقه، یک ساعت، شاید 

من رو به یک عمر ولی بند دلم پاره شد وقتی با شدت دستش رو روی سینه من گذاشت و 

 عقب هل داد. دماغش رو باال کشید و گفت:

 است. "نه"نه، جوابم  -

باره چند برابر شده بود، دنبال جواب بودم. های مغزم انگار به یکگیج بودم، فعالیت سلول

 "چرا؟"دونم صدا فقط توی مغزم بود یا از دهنم هم چیزی خارج شد؟ نمی

 انگار شنیده بود چون بالفاصله گفت:

 خوری!خورم و تو هم اصال به درد من نمیبه درد تو نمی من -

 این بار داد زدم:

 چرا؟ -

 به طرز عجیبی خونسرد و آروم شده بود، گفت:

ها خودت پیشنهادت خبری. با دونستن اون جریانها بیبرای من اتفاقاتی افتاده که تو از اون -

 ساده رو بپذیری. "هن"گیری. پس بهتره به من اعتماد کنی و همین رو پس می

 گیرم؟دونی که پیشنهادم رو پس میشنوم. تعریف کن برام. از کجا میبگو، می -

 مطمئنم! -

 جای من تصمیم نگیر الی! -

 پوزخند زد و گفت:

 دونی. پس خودت می -

 با تعجب گفتم:

 دونم؟ چی رو می -
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الی نفسش رو بیرون داد  ضربان قلبم باال رفته بود، دهنم خشک بود. من دروغگوی بدی هستم!

 و گفت:

 فکر کردی هرچی بوده رو الناز برات گفته؟ -

 الناز؟ -

قدر دونه! همونقدر که میدونم یه چیزهایی برات گفته. همونبرای من فیلم بازی نکن. می -

 که من براش گفتم.

 اصال قبول، الناز برام گفته. مهم اینه که من هنوز دوستت دارم. -

 زد و گفت:الی پوزخندی 

 مطمئنی الناز تمام واقعیت رو بهت گفته؟ -

 هام زل زد و گفت:توی چشم

 بهت گفته که من نامزد داشتم؟  -

هام تار شده بود که ضربه سنگینی بود. چیزی توی قلبم ترک برداشت، شاید هم شکست. چشم

 ادامه داد:

 بهت گفته که نامزدم به من ت*ج*ا*و*ز کرد؟ -

رم بود که له شد، ممکنه کمر کسی بشکنه فقط با یه حرف؟ بدون ضربه مطمئنم که مهره کم

لرزید. سعی کردم به خودم مسلط بشم. دستم رو روی زانوهام گذاشتم. هام میفیزیکی؟ دست

کرد، ها نگاهم میهام هنوز تار بودند. بابام رو دیدم که از پشت درختاومد. چشمنفسم باال نمی

نترس  "دش داشتم. به روی من خندید و صداش تو سرم پیچید:درست همون جوری که به یا

 . بلند شدم و راست ایستادم:"پسر 

 ترسم.من از چیزی نمی -

 الی ساکت بود. روش رو از من برگردوند و به سمت مخالف حرکت کرد. صداش کردم:

 الی! -
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 لرزید.برگشت. گوشه لبش می

 من هم چیزی نشنیدم. کنیم تو چیزی نگفتی،نگران نباش. وانمود می -

 پرت و پال نگو. -

رم فرانسه. احتماال برای خواستم شنبه بدم بهت. دارم میمن نامه استعفام رو نوشته بودم، می -

 همیشه.

 تونی با من همچین کاری بکنی.تو نمی -

امیر بچه نشو. نشنیدی چی بهت گفتم؟ زندگی من برای همیشه زیر و رو شده. اون هم با  -

ین روش. با آدمی که دوستش داشتم. من هم جسمم دست خورده است، هم روحم. ترشقی

تونه با من خوشبخت بشه. برو. اولش خواد نمیآدمی مثل تو که همه چیز رو بی نقص می

 کنی که حماقت نکردی!سخته، ولی بعدا خدا رو شکر می

 تو چه حقی داری که جای من تصمیم بگیری؟ -

خوام اینه که مورد گی! احساساتی شدی. من آخرین چیزی که میمیفهمی چی تو االن نمی -

ها تو گذشته من نبودند، من و تو احتمال خوشبخت ترحم قرار بگیرم. حتی اگر این داستان

 درصد بود. 10مون زیر شدن

 کنی؟گانه رفتار میقدر بچهمنطقی؟ چهقدر بیتا حاال کسی بهت گفته چه -

 با عصبانیت جواب داد. 

 نه، تو اولین نابغه ای هستی که فهمیدی! -

 زده.کردی کسی بهت حرفی نمیدونه بودی، وقتی اشتباه میتقصیر نداری، یکی یک -

 آره، االن هم یه شوهر غیرتی الزم دارم که آدمم کنه. -

ذاری مهربونی، شفقت، ولی جای مشکلت اینه که خودخواهی! احتماال خودت اسمش رو می -

گرفتن اسمش خودخواهیه خانوم کوچولو. االن هم عین یه آدم بالغ میایی  بقیه تصمیم

 کنی که داستان چی بوده.شینی و تعریف میمی
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 وقت چرا باید این کار رو بکنم؟اون -

 خوام جریان رو کامل بدونم.برای اینکه من ازت درخواست ازدواج کردم و االن هم می -

 ."نه"من که جوابت رو دادم، گفتم  -

 خب تو اشتباه کردی.  -

 شه؟اگر نگم چی می -

 قدرها هم تو زندگی تو نامرد نبودم که مستحق یه توضیح نباشم. گی. من اینمی -

 الی به من خیره شد.

 ده؟دونستن کل قضیه چه تغییری تو ماهیتش می -

 انصافی بگو.انصافم، تو که باگیری؟ من بیتو خدایی؟ تو جای من تصمیم می -

هاش پوشوند. دوباره ای صورتش رو با دستفه بود. سرش رو به عقب خم کرد و چند ثانیهکال

 صاف ایستاد و رو به من گفت:

 گم. جا برات میباشه، بریم از این -

 جلوتر از من راه افتاد و کمی دورتر روی نیمکتی نشست. کنارش نشستم و گفتم:

 می شنوم! -

یالت تابستون رفته بودم فرانسه. اون جا با پسری آشنا سال سوم دانشگاه بودم. برای تعط -

العاده بود. باهوش، مودب، مهربون، مند شدم. فوقشدم. سهیل اقتداری. خیلی سریع بهش عالقه

با معلومات، تحصیلکرده، ثروتمند و البته بسیار عاشق پیشه. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، 

تر ازدواج کنیم. پدرم مخالف بود. پدر من کال خیلی ریعپدرم ایران بود. سهیل اصرار داشت س

کرد. با اصرار من و تحقیقاتی که خودش از سهیل کرده بود اجازه داد فقط سریع اعتماد نمی

نامزد کنیم. سهیل داروسازی خونده بود و یه شرکت صادرات و واردات دارو داشت. آدم عجیبی 

دونست حسم چیه، چی دوست دارم، چی دلم خوند. میبود، انگار فکر و ذهن من رو می

چیز مطلع بود. قد بلندی داشت، شاید حتی از تو خواد. انگار گوی بلورین داشت و از همهمی
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تر! برای همین از آدمهای قد بلند وحشت دارم. چهارشونه بود، برای همین از مردهای بلند

 ی! اهاش خاکستری بود با موهای قهوهترسم. چشمچهارشونه می

 ها و موهای من هم باعث عذابته؟حتما رنگ چشم -

 الی حتی به من نگاه هم نکرد. ادامه داد.

کرد ولی آدم مغرور و کله شقی بود. مثل تو! گاهی سر به سرم می ذاشت و باهام کل کل می -

. چیزی که دوست نداشتم "هر چی تو بگی! "در اکثر موارد فقط می خندید و می گفت:

هاش بود. به شدت مغرور بود و از خود راضی. ندیدم که حرف اشتباهی برخوردش با زیر دست

گیر باشه. بعد از مدتی متوجه شدم که هاش سختت اون قدر با زیر دستبزنه ولی دلیل نداش

زدیم، رفت که بستنی بخره. یه پسر جوونی روحیه خشنی داره، یه بار که توی پارک قدم می

شد برام سوت زد. تا به خودم جنبیدم دیدم که سهیل داره سر پسره رو به که از کنارم رد می

نه. بدون هیچ رحمی! صورت پسره پر از خون بود. به کوبولبه صندلی گوشه پارک می

شون که رفتم سعی کردم پسره رو نجات بدم. به حدی عصبانی بود که متوجه نشد و من طرف

رو با دستش هل داد. وقتی افتادم تازه متوجه من شد و پسره رو رها کرد. بعدها شنیدم برای 

وده. بعد از اون قضیه از رفتارش دلسرد که اون پسره شکایت نکنه، کلی پول بهش داده باین

شده بودم. تا باز شدن دانشگاه هنوز مدتی زمان بود ولی به ایران برگشتم. پدرم هم اصرار 

گفت که سرش دیدمش. میداشت که زودتر برگردیم. مدتی که به ایران برگشتم خیلی کم می

خودش اسمش رو حس خیلی شلوغه. پدرم یکی دوباری بیشتر ندیدتش و بنا به حسی که 

پدرانه گذاشته بود مخالف بود. من هنوز سهیل رو دوست داشتم و تنها به خاطر من، پدرم 

که من رو دزدیدند! داشتم از دانشگاه قبول کرد که مدت بیشتری نامزد باشیم، تا این

یه  گشتم خونه ، قبل از اینکه به ماشینم برسم یه ون کنارم ایستاد، توی کسری از ثانیهبرمی

هوش که اومدم تو هوش شدم . بهدستمال گرفتن جلوی صورتم که دیگه چیزی یادم نبود و بی

یه انباری بودم. روی یه صندلی قراضه، توی انباری که نور درست و حسابی نداشت. یه کم 

ای هم رو به بیرون سوخت. رفتم سمت در که قفل بود، پنچرهسردم شده بود و ته گلوم می

ت به در کوبیدم، کسی جواب نداد. کیفم رو برداشته بودن. توی انباری چیز زیادی نبود. با مش

نبود. روی زمین چیزی شبیه تیغ توجه من رو جلب کرد. دوال شدم و گذاشتمش توی جیبم. 
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داد. فکر فکر کردم شاید به دردم بخوره. ساعتم هنوز روی مچم بود که ساعت ده رو نشون می

اومدن دنبالم . یک ا و مامان متوجه دزدیده شدن من شدن. حتما میکردم حتما تا االن باب

مرتبه کسی سمت در اومد. رفتم عقب. در باز شد و اون مردی که در ون رو باز کرده بود و 

هاش چپ بود. قیافه کریهی داشت، یک نفر دیگه هم باهاش صورتش یادم بود وارد شد. چشم

 رد .مُری رو به من گفت:بود. اون چشم چپه رو بنام مُری صدا ک

 شدم. به ، خانم خوشگل بیدار شدی. داشتم نگرانت میبه -

 داد زدم: 

 شما کی هستین؟ من رو برای چی آوردین اینجا؟ -

 جلو اومد و رو به روی من ایستاد. انگشتش رو نزدیک صورتم آورد و داد زد:

ون بابای کله شقت با ما همکاری بهتره بشینی و صدات هم در نیاد ، رئیس بزودی میاد. اگه ا -

 کرده بود ، االن تو خونه خودت بودی. 

 حرف دهنت رو بفهم ، اسم پدر من رو هم به زبونت نیار.  -

 حرفم خیلی عصبانیش کرد. جوری توی گوشم زد که دور خودم چرخیدم. بعد هم داد زد:

 گفتم بشین و صدات هم در نیاد تا رئیس بیاد تکلیفت رو معلوم کنه.  -

ها هم از اتاق بیرون رفتن. سوخت، دماغم خیس شد. فهمیدم داره خون میاد، اونصورتم می

شدم. فشارم افتاده بود، فکر کنم بیست و چهارساعتی گذشته بود. داشتم از تشنگی هالک می

تونستم تکون بخورم. شنیدم که کسی در از شدت ضعف نمییه گوشه اتاق کز کرده بودم و 

شنیدم. اومد توی دیدمش، نه صداش رو واضح میاتاق رو باز کرد. یه نفر بود که نه درست می

اتاق و سریع رفت بیرون، صورتش رو ندیدم ، صداش خیلی آشنا بود. تو حالت خواب آلودگی و 

زد. اینکه من رو زدن، چرا به من آب و یاد میکرد و فرشنیدم که با کسی دعوا میگیجی می

 شدم.غذا ندادن، درست متوجه نمی
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کشون بردن داخل ساختمونی که خیلی شیک و تر و تمیز بود. توی یه اومدن و من رو کشون

اتاق، من رو روی تخت انداختن. ده دقیقه بعد خانمی که نسبتا مسن بود وارد اتاق شد و سعی 

 کرد کمکم کنه.  

بلند کرد و لیوان آب رو گذاشت کنار دهنم. کمی آب خوردم و چند دقیقه بعد حالم خیلی  منو

 بهتر شد. اون خانم به زور چند تا لقمه غذا بهم داد. حالم که جا اومد، از اون خانوم پرسیدم: 

 جا. جا کجاست؟ من رو برای چی آوردن ایناین -

 جوابی نداد.

 با التماس گفتم: 

 مکم کنید، بذارید به بابام زنگ بزنم. تو رو خدا ک -

 من اجازه ندارم دخترم. ببخش. غذات رو بخور . -

دار خوان؟ آخه بابای من خیلی پولترسم. پول میها میتو رو خدا از اینجا نرین، من از این  -

 نیست ، اصال چرا من رو دزدیدن؟ 

 دونم دخترم، باید از رییس بپرسی. من نمی -

 من باید ببینمش.  رئیس کیه؟  -

جا حمام داره. برو دوش بگیر، منم این حتما خودش میاد سراغت. شامت رو بخور. این -

 جا.ذارم اینهای تمیز رو برات میلباس

 جا دوربین که نداره؟ این -

 نه، خیالت راحت باشه.  -

 جا بمونین تا من برم حموم؟ شه شما همینمی  -

 شینم .یجا مباشه دخترم. من همین -
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هام کردم. پای چشمدوش گرفتم و لباس پوشیدم، توی آینه بخارگرفته حموم خودم رو نگاه می

گود افتاده بود. رنگم پریده بود و سمت راست صورتم کامال کبود بود. جای سیلی اون نامرد 

 بود. برگشتم به اتاق. اون خانوم هنوز توی اتاق بود. گفتم:

 مرسی خانم.   -

ش کنی عصبانیکنم دخترم، سعی کن به حرف رئیس گوش کنی. هرکاری میخواهش می -

 نکن. 

 مون. خوام برم خونهمن فقط می  -

ساعت بعد وقتی درب اتاق باز شد، با دیدن کسی اون خانم بدون حرف از اتاق بیرون رفت. نیم

ر کردم این اختیار دویدم و بغلش کردم. برای یک لحظه فککه توی قاب در ایستاده بود بی

کابوس تموم شده و سهیل بوده که ناجی من شده. این حس رهایی فقط چند لحظه دووم 

 پرسید:داشت وقتی صدای کسی رو شنیدم که پشت سرش بود و رو به سهیل می

 دید رئیس؟چی دستور می -

غلش قلبم تقریبا ایستاد. اول همه جا ساکت بود و بعد صدای هوهو توی گوشم پیچیده بود. از ب

 بیرون اومدم و با ناامیدی گفتم:

 گن؟ها چی میسهیل، این -

 هنوز امید داشتم که ناجی من باشه. ولی پوزخندی زد و گفت: 

 . "چشم"دی! گم خانوم کوچولو. فقط این بار شما فقط یه جواب میبهت می -

. بعد "چشم، چشم، چشم"الی انگار تو حال خودش بود، چند بار پشت سر هم با خودش گفت:

 انگار که به خودش اومده باشه ادامه داد:

 ازش پرسیدم که :

خوایین؟ چرا من رو ها چیه سهیل؟ از من چی میتو با پدر من چه کار داری؟ این داستان -

 جا؟آوردین این
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بازی رو بابای تو شروع کرده چون انگشتش رو گذاشته رو گلوی رفقا و شرکای ببین الی این   -

 جا مهمون ما هستی. من. تا زمانی هم که دست از کارش برنداره، تو این

ریم و برای های تو کیا هستند؟ چرا بابای من باید باهاشون بد باشه؟ با هم میسهیل دوست  -

 دیم.بابا توضیح می

 سهیل دوباره پوزخندی زد و گفت: -

های من تو زندان هستند، به جرم قاچاق و دزدی و یه سری نخیر خوشگل خانوم، دوست -

 های جزیی!قتل

 رنگ از روی من پریده بود که سهیل ادامه داد: 

شه، وقتی بفهمه چه بالیی ممکنه سر دخترش وقتی بدونه تو توی چنگ من هستی نرم می -

 داره! دست از لجاجت بر میبیاد حتما 

 ده حتی به خاطر من!کس باج نمیبابای من به هیچ -

کردم. دیدم داره به سمت من میاد. کردم، ولی ظاهر رو حفظ میداشتم از ترس قالب تهی می

 رفتم تا خوردم به دیوار. به من نزدیک شد، آروم گفت: از ترس عقب می

 کنی! ترسی ولی هنوز بلبل زبونی میاین همه می -

 دستش رو نزدیک صورتم آورد ، 

گم رو انجام بدی وگرنه کبودی صورتت صورتت بدجوری کبود شده! بهتره هرکاری که می -

 افته. ه که برات میترین اتفاقیکم اهمیت

تبه از اتاق بیرون هام رو از ترس بسته بودم. یک مرصورتش دومیلیمتری صورتم بود. چشم

ترسیدم کسی بیاد توی اتاق. صندلی رو گذاشتم برد. میرفت. اون شب از ترس خوابم نمی

دیدم، صبح همون خانم پشت در که اگه کسی خواست بیاد تو معطل بشه. تا صبح کابوس می

خواست در رو باز کنه نتونست. سریع رفتم و صندلی رو برای من صبحانه آورد. وقتی می

اشتم. داخل اتاق اومد. بدون حرف ظرف صبحانه رو گذاشت و سریع بیرون رفت. حدود برد

های مُری واقعا آزارم ساعت ده بود که سهیل با مُری و یه نفر دیگه اومدن توی اتاق . نگاه
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داد، حتی سهیل متوجه شد و اخمی بهش کرد که ترسید و جهت نگاهش رو عوض کرد! می

 سهیل گفت:

 گیرم ، باید بهش بگی که با ما همکاری کنه.بابات رو میاالن شماره  -

بهم گفتن که چی باید به بابا بگم، من هم چاره ای نداشتم. فقط سرم رو تکون دادم. شماره رو 

 اومد. گرفت، صدای بابا از پشت خط می

 الو. الو. -

 با گریه گفتم: 

 بابا، سهیل قاچاقچیه! -

ف من اومد، گوشی تلفن رو از توی دستم کشید. داد به محض گفتن این حرف، سهیل به طر

 زد:

 شنیدم. سهیل با پوزخند گفت:صدای بابا رو نمی

 اوه اوه اوه! خودت رو کنترل کن پدر زن عزیز! االن هم بیا با دخترت حرف بزن. -

 اومد.گوشی رو دوباره داد به من. صدای بابا می

  اِلی، دخترم، خوبی بابا؟ نگران نباش بابا. -

 هایی که گفته بود رو به بابا بگم. سهیل به من اشاره کرد که حرف

 گن شما باید باهاشون همکاری کنین. بابا، اینا من رو آوردن اینجا می -

رفتیم شهربازی و گم هایی که میگم؟ مثل موقعفهمی چی میاِلی تو باید قوی باشی، می -

 شدی.می

الی کنه که پلیس داره برای کمک میاد. سهیل متوجه کرد غیر مستقیم به من حبابا سعی می

های بابا شده بود. یک مرتبه اومد سمت من و موهام رو از یک طرف تو دستش گرفت و اشاره

 زد: کشید. ناخودآگاه جیغم در اومد، گوشی رو از توی دستم بیرون کشید. داد می
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دی، ازت خواستم انجام میهام گوش کنی جناب قاضی. کاری رو که بهتره خوب به حرف -

 که بخوایی دخترت رو فدای کارت کنی .مگر این

 زد:پدرم فریاد می

 شه. ساکت شو نامرد شارالتان ، دستت به دخترم بخوره حکم مرگت صادر می -

 سهیل می خندید: 

واقعا که ترسیدم! فعال که دخترت دست منه. تا دو روز وقت داری ، وگرنه عواقب کارت پای  -

 دته!خو

 کردم . سهیل داد زد: گوشی رو قطع کردن ، من هنوز هق هق می

 بسه دیگه. -

دونستم بابا با شون. میمن رو پرت کرد گوشه اتاق و خودشون بیرون رفتن. تا دو روز ندیدم

ها پیدام کنن. حتما در جریان بودن، ولی کنه. تنها امیدم این بود که پلیسها همکاری نمیاین

خواستم کسی بهم دست بزنه. اون تیغی که برداشته بودم رسیدن چی؟ نمیا نمیهاگه پلیس

زنم. حاضر بودم بمیرم ولی نذارم کسی بهم رو دم دستم گذاشتم. فکر کردم رگ خودم رو می

آورد ولی با من حرف دست بزنه. روز دوم هم گذشت. توی این مدت فقط اون خانم برام غذا می

اتاق باز شد و سهیل با یه نفر دیگه داخل شد. خیلی عصبانی بود. من  زد. صبح روز سوم درنمی

 یک گوشه اتاق ایستاده بودم. 

 سهیل با داد گفت: 

گذره! از حاال به اش میپدرت خیلی کله شقه، حاضره ازت بگذره! از تنها دخترش، تنها بچه -

 بعد هر اتفاقی بیفته پدرت مسئوله. 

 من جواب دادم:

قدر نامردی که من رو کنی، بعد هم پدر من مسئوله؟ اینخوایی میکه می تو هر کاری  -

 المصالحه؟کردی وجه

 رفتم. داد زد: سهیل عصبانی تر شده بود. اومد جلو. من هم بدون اختیار عقب عقب می 
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 قدر مَردَم؟ جا نشونت بدم که چهخوایی همینکنی. میخیلی زبون درازی می -

 هام رو از ترس بسته بودم. مده بود. خیلی نزدیکم بود. چشمزبونم از ترس بند او

 هات رو باز کن. چشم -

هام رو باز کردم. صورتش خیلی بهم نزدیک بود. با پشت دستش صورتم رو نوازش کرد، چشم

خوردم. تمام عضالت بدنم منقبض بودن. کنار گوشم زمزمه ها تکون نمیمن مثل برق گرفته

 کرد:

 شی. ی؟  اصال بهتر شد که بابات همکاری نکرد! مال خودم میترساز من می -

بعد هم خیلی سریع از اتاق بیرون رفت. حدود بعدازظهر اون خانم دوباره اومد. این بار مردی 

هم دم در بود، گفتن که باید بریم توی یک اتاق دیگه. از راهرو گذشتیم ، ته راهرو در بزرگی 

جاه متر بود. حموم و دست شویی بزرگی داخل اتاق بود. یه بود ، یک اتاق که شاید حدود پن

کردم. کوب میداشتم از ترس سنگ تخت دونفره خیلی بزرگ که روتختی طالیی ساتن داشت.

 کردم که چه بالیی قراره سرم بیاد؟فکر می

حدودهای غروب، اون خانم برام شام آورد. اصال میلی به خوردن نداشتم. آخرین امیدم همون 

 م بود .با التماس بهش گفتم: خان

ها معلوم نیست کنم، کمکم کنید. من باید فرار کنم، اینخانم شما رو به خدا، التماستون می -

خوان چه بالیی سر من بیارن. من هم مثل دختر شما، مثل خواهر شما ، شما رو به خدا به می

 من کمک کنین.

کمک کنم. گیرم که من گذاشتم بری، تونم بهت ببین دخترجون، من اگه بخوام هم نمی -

ذاره ، خوراک کنی آقا سهیل منو زنده میدونی چند نفر توی این عمارت هستن؟ فکر میمی

شه، کنی فقط عصبانیش نکن، موقع عصبانیت واقعا وحشی میشم. هر کاری میهاش میسگ

 کنه.به مادرش هم رحم نمی

 با نفرت گفتم :

 نیست .اون حالت عادیش هم آدم  -
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 شه .بهتره صداتو بیاری پایین، برات گرون تموم می -

ترسیدن، ساعت ترسید. همه از این سهیل میاون خانم هم خیال کمک نداشت، شاید هم می

 آوری گفت: حدود ده یا یازده بود که اومد توی اتاق . چشم چرخوند تا منو دید. با لحن چندش

 بیا ببینمت خانم خوشگل. -

 داد زدم: 

 ذارم دستت به من برسه. بهتره گورت رو از این اتاق گم کنی ، چون من نمی -

 اومد سمت من.سهیل آروم می

قدر بابات جیگر داره، تو زبون داری. آخه االن تو یه دختر پنجاه نه! خوشم میاد. هرچه -

و سخت کیلویی ، توی یه اتاق تنها، با یه مرد دومتری، چه شانسی داری؟ عاقل باش، کار من

تونم قدر میدونی من چهنکن ، بیا! ببین دخترا از خداشونه من بهشون پا بدم! تو که خودت می

 خوب باشم! 

 با نفرت گفتم: 

 دن.هایی که بهت پا میبرو با همون -

خوایی اول کتک بخوری ، بعدش خدمتت اون پسره تو پارک رو که یادت نرفته؟ یعنی می -

 برسم؟

 بازهم داد زدم: 

 ذارم برسه. رسه ،نمیگفتم که، دستت به من نمی -

کردم. یه گلدون دم دستم بود که پرت کردم اومد طرفم. باید کاری میکم میداشت کم

خورد خورد یا اگه میکردم ولی بهش نمیطرفش، جاخالی داد. هرچیزی دم دستم بود پرت می

اومد طرفم . فقط رو باز کرد و میکرد. چیزی نمونده بود به من برسه. کمربندش متوقفش نمی

رفتم عقب که از دستش فرار کنم که ضربه بدی به پام خورد. تعادلم به هم ریخت و افتادم. می

قدر ادامه داد دونم چهزد. نمیداد، پشت سر هم میبه من رسیده بود. اصال به من مهلت نمی

بود، دستش اومد سمتم و بلندم هاش قطع شده ولی من دیگه تقریبا از حال رفته بودم. ضربه
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شد. دستم رو دراز کردم و کردم وگرنه تموم میکرد. من رو انداخت روی تخت، باید کاری می

م گردنبندش رو گردنبندی که گفته بود یادگاری مادش بوده رو دیدم. با تمام قدرت باقی مونده

ش رد. دنبال گردنبند پارهکرد. یک مرتبه منو ول ککشیدم. زنجیر پاره شد و گردنش رو زخمی

 گشت، بعد که پیداش کرد، دوباره یقه من رو گرفت و صورتم رو باال آورد و گفت: می

 خیلی چموشی!  -

های خاکستری! انگار کردم ، چشمهاش نگاه میکرد، من هم توی چشمهام نگاه میتوی چشم

هام اش رو به لبهگشت. داشت لبهای من میهاش دنبال چیزی تو چشمداشت با چشم

کرد که خودم رو کشیدم عقب و توی صورتش تف کردم. دیگه امیدی نداشتم، فقط نزدیک می

دونم چی شد که من رو ول کرد. رفت بیرون از اتاق. به محض خواستم خودم رو بکُشم. نمیمی

ر رو تموم اومد باید کاگشتم. اگه دوباره میاینکه از اتاق رفت بیرون ، دنبال اون تیغ لعنتی 

که کردم. با کمال تعجب این بار اون خانوم توی اتاق اومد. خیلی داغون بودم. در حالیمی

 اومد طرفم گفت:می

 آخه ببین با خودت چه کار کردی دختر جون!؟ بهت گفتم عصبانیش نکن.  -

 با ناله گفتم: 

 کردم؟ چیه باید خودم رو تقدیمش می -

 باالخره چی. -

 شم. کُخودم رو می  -

 پاشو ، بیا بریم صورتت رو بشور ، گوشه لبت پاره شده.  -

 جیغ زدم: 

 ها ، برو بیرون، تنهام بذار. ولم کن ، تو هم یکی هستی مثل همین -

 قدر کتک بخوری حقته. تقصیر منه که اومدم بهت کمک کنم. اصال هرچه -
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فته بودم که اگر کسی اومد، گفت و از اتاق بیرون رفت. اون شب تا صبح تیغ رو توی دستم گر

کار رو تموم کنم. فردا صبح خانومه برام صبحونه آورد. خیلی سر سنگین بود، من هم باهاش 

 خورم که گفت: حرف نزدم، بهش گفتم نمی

خوایی مقاومت کنی باید جون داشته باشی ، یه چیزی مونی! اگه میبا کتک که زنده نمی -

 بخور. 

بود. یک لقمه گذاشتم تو دهنم. گلوم می سوخت، بدنم درد فکر کنم دلش برام سوخته 

 کرد. بعد گفت: می

دیشب شانس آوردی. آقا سهیل خرافاتیه، اون گردنبندی که پاره کردی براش عزیز بوده،  -

آد. ها نمیطرفبرای همین دیشب ولت کرده. االنم خیالت راحت باشه ، تا فردا کسی این

رفتن. خدا دوستت داره. کمی خیالم راحت شد، فکر کردم شون رفتن. دیشب آخر شب همه

شاید تا فردا یکی بیاد کمکم. یکی دوساعت که گذشت، رفتم توی حمام اتاق و دوش گرفتم. 

گشتم که بپوشم. از تو کمد لباسا یه هام پاره شده بود. توی کمد لباس دنبال چیزی میلباس

یدم. برگشتم توی اتاق. حدود ظهر در باز شد و بلوز آستین بلند و یه شلوار پیدا کردم و پوش

کسی داخل شد. فکر کردم اون خانمه است ولی  دیدم اون مرتضی اومده توی اتاق. خدایا 

 یعنی من نباید یه کم آرامش داشته باشم؟ با لحن کثیفی گفت:

 به به، خانم خوشگل! تر گل و ورگل هم که شدی! -

 برو بیرون.   -

 دل نداره، ما هم هستیم.  چرا ، فقط که رئیس -

 گفتم گورت رو گم کن بیرون تا چشم هاتو در نیاوردم.   -

مرتضی داشت میومد سمتم که گلدونی رو پرت کردم سمتش که به سرش خورد و از گوشه 

 سرش خون راه افتاد. بیشتر عصبانی شد و گفت:

 رسم دختره نادون. االن خدمتت می -
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هاش رو انداخته بود دور اومد سمت من. بازهم اون تیغ لعنتی از دم دستم دور بود. دست

خواست به زور من رو ببوسه، کم مونده بود که توی صورتش باال بیارم. با تمام هام. میشونه

قدرت زانوی راستم رو بلند کردم و وسط پاش کوبیدم که یک مرتبه دوال شد و از درد فریاد 

هم از فرصت استفاده کردم و تیغ رو از لبه میز کنار تخت برداشتم و به سمت  زد. منمی

حموم دویدم. در رو قفل کردم و نفسم رو بیرون دادم. مرتضی چند بار به در لگد زد ولی 

هم ریختگی اتاق پشیمون شد و رفت. نیم ساعت بعد اون خانوم اومد توی اتاق. ظاهرا از به

گشت. وقتی صدام زد با ترس از حموم بیرون اومدم. با تعجب ن میتعجب کرده بود و دنبال م

 پرسید: 

 کجا بودی؟ -

 اون مرتضی اومده بود سراغ من، خدمتش رسیدم . -

ذارتش. اون بار که زده بود توی صورتت یه کتک واقعا که عقلش کمه! آقا این بار زنده نمی -

ه اومده سراغت. حاال ولش کن، دیگه مفصل از آقا سهیل خورده. شاید خواسته تالفی کنه ک

 شه. بیا ناهارت رو بخور .پیداش نمی

 کنه. می شه یه قرص مسکن برام بیارین؟ بدنم خیلی درد می  -

 باشه ، ناهارت رو بخور، برات میارم.  -

ناهار رو که خوردم حالم بهتر بود، یه ساعت بعد هم یه قرص مسکن خوردم و کمی خوابیدم. 

مرتبه در اتاق باز شد،  یر گذشت. ظاهرا سهیل توی عمارت نبود. فردا صبح یکاون شب هم بخ

 رنگ از روی من پرید. سهیل بود! دست چپش باندپیچی شده بود، با صدای بلند گفت:

 .جا بریمبلند شو، باید از این -

کردم جا به جا شدن احتمال اومدن کردم که از اون خونه بیرون نرم. حس میمقاومت می

 کنه. با اعتراض گفتم:ها رو کم میپلیس

 من جایی نمیام.  -
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خوری، باید از این کنی. بلند شو با زبون خوش بیا وگرنه یه کتک دیگه میتو بی خود می -

 ساختمون بریم ، امن نیست. 

 اگه برای تو امن نیست، حتما برای من امنه.   -

ت. اون طرف هم رفت و دو دقیقه بعد با دیگه حرفی نزد. یک نفر رو صدا کرد و چیزی بهش گف

 هوش کنن. گفتم:خوان من رو بییه دستمال و یه شیشه دارو برگشت. فهمیدم می

 خوایی چه کار کنی؟می  -

 سهیل با پوزخند گفت:

 به زبون خوش نمیایی، باید با زور ببرمت. -

 هوشم کنن. گفتم: خواستم بیچاره ای نداشتم. نمی

 خیلی خُب میام.  -

 راه بیفت.  -

 کشید که سعی کردم خودم رو آزاد کنم.بازوم رو گرفته بود و با شدت می

 خودم دارم میام، بازوم رو ول کن. -

بازوم رو ول نکرد ولی فشار دستش رو کم کرد و من رو به سمت یه ماشین شاسی بلند هدایت 

اختم. امید داشتم اگر کردن. قبل از اینکه از اتاق بیرون برم گردنبندم رو گوشه تخت اند

جا بودم. وقتی سوار ماشین شدیم، مرتضی پشت فرمون ها برسن، ببین و بفهمن من اینپلیس

گفتن دکتر. کرد، بهش میبود و پسر جوونی هم جلو نشسته بود که من رو با ترحم نگاه می

لی سهیل عقب نشست . سرم رو گرفته بود پایین روی زانوهام، گردنم درد گرفته بود و

ساعتی توی راه بودیم تا رسیدیم به مقصد که یک خونه ذاشت سرم رو بلند کنم. نیمنمی

شم، سرم رو که باال کردم ماشین وسط یه باغ بزرگ بود . پر از ویالیی دیگه بود. گفت پیاده

ها رو باز کرد و من رو جا رفتیم. در یکی از اتاقگل! یک ساختمون گوشه باغ بود که اون

تو. اتاق بزرگی بود ولی نه به بزرگی اتاق عمارت قبلی. باز هم یه تخت، یه کمد فرستاد 

کوچیک، حموم و دستشویی هم نداشت. وقتی رفتم توی اتاق، سهیل و مرتضی پشت سرم 
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گفتن دکتر ، با ماشین رفته بود و اصال داخل عمارت نشد. سهیل بودن. اون پسره که بهش می

                                                                                                                               کرد پرسید:                                                                                                                   تضی اشاره میکه به مرصدام زد و در حالی

 این دیروز اومده بود سراغت؟ -

 مرتضی گوشه اتاق عین مجسمه ایستاده بود و از ترس تقریبا کبود شده بود. با نفرت گفتم:

 آره.  -

سهیل سمت یه صندلی چوبی قدیمی که گوشه اتاق بود رفت. با پا جوری به صندلی زد که از 

شتر شبیه یک تیکه چوب بلند شده هم باز شد و شکست. یکی از پایه های صندلی رو که بی

 بود برداشت. رو به مرتضی کرد و داد زد: 

 بیا دستت رو بذار روی میز.  -

 کرد: مرتضی التماس می

 اشتباه کردم، به خدا غلط کردم. این دفعه رو بگذر.  -

 سهیل باز هم داد زد: 

 دفعه دومته که همون اشتباه رو مرتکب شدی، دستت رو بذار روی میز.  -

کرد. من مات مونده بودم که مرتضی دستش رو گذاشت روی میز . هنوز داشت التماس می

 زد : خواد چه کار کنه! سهیل داد سهیل می

 چیزی که مال منه، دستی نباید سمتش بره. اگر بره این بال سرش میاد.  -

ای نعره بعد رفت سمت مرتضی، چوب رو بلند کرد. من جیغ کشیدم و روم رو برگردوندم. صد

مرتضی رو شنیدم. وقتی برگشتم استخون دست مرتضی زده بود بیرون ، سهیل پایه صندلی رو 

هاش خیلی سریع داخل اتاق اومدن. به پرت کرد یه گوشه و چند نفر رو صدا کرد. دو نفر از آدم

 پیچید اشاره کرد و نعره زد: مرتضی که از درد به خودش می

 براش پیدا کنین . اینو ببرین بیرون، یه دکتر -
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من اومد. نفسم رو حبس کرده بودم، تمام  مرتضی رو که از اتاق بیرون بردن، سهیل به طرف

 لرزیدم. نزدیکم رسید، ایستاد. با لحن آرومی گفت:بدنم عرق کرده بود و از ترس می

دیدی چه بالیی سرش آوردم؟ تو مال خودمی، دست کسی بهت بخوره دستش رو   -

 شکونم. می

 با نفرت گفتم: 

 هات. ازت متنفرم. تو یه نامرد پلیدی، مثل آدم -

 سهیل خندید و گفت: 

تر باشی. دلم گردم. بهتره امشب عاقلآفرین! درست من رو شناختی! االن باید برم ولی برمی -

 هات حیفه! خواد دوباره بزنمت. حیفی، اون چشمنمی

 داد زدم: 

 رسه.ساکت شو، دستت به من نمی -

خواست یه کاغذ و دونستم اون شب کارم تمومه. دلم میسهیل جواب نداد و بیرون رفت. می

قدر دوستشون هام رو برای بابا و مامان بنویسم. بهشون بگم که چهقلم پیدا کنم و آخرین حرف

 دارم و  مجبور بودم خودم رو بکشم، ولی چیزی پیدا نکردم که بشه باهاش نوشت .

رد، اصال اشتها نداشتم. تا شب ُمردم و زنده شدم. شب حدودهای ساعت ظهر یک نفر غذا آو

شد که سهیل در رو باز کرد و توی اتاق اومد. تیغ دم دستم هام داشت سنگین مییازده چشم

 بست گفت:که در رو میبود. در حالی

 گفتن چیزی نخوردی!  -

 داد زدم:

 برو بیرون. تنهام بذار.  -

 د سمت من. دوباره داد زدم: بدون توجه به حرفم اوم

 جا وایسا، جلو نیا. همون -
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 سهیل با لحن خشنی گفت: 

 کنم.گی نکن. تو مال منی، من هم تصاحبت میخوایی که دوباره کتک بخوری؟ بچهنمی -

های پیرهنش رو دونه دونه باز اومد سمت من. دکمهخنده کریهی داشت، هنوز داشت می

، تیغ رو درآوردم و روی مچم "خدایا کمکم کن"کرد. دیگه آخر خط بودم . فکر کردم که می

 گرفتم. گفتم: 

 زنم. جلوتر نیا، اگر بیایی رگم رو می -

 کرد، انگار توقع این کار رو نداشت. با عصبانیت غرید: سهیل با تعجب من رو نگاه می

 بندازش زمین دختره دیوانه. -

کرد و  به سمت من . سهیل به حرفم توجهی نمی"جلو نیا"کردم و می گفتم که گریه می

 زد:اومد. داد میمی

 گفتم بندازش زمین.  -

 اشته باشم. ولی من معطل نکردم، تیغ رو کشیدم روی مچکرد که جراتش رو دشاید باور نمی

دست چپم. خون فواره زد، دیدم سهیل باز هم داره به سمت من میاد. سریع تیغ رو با دست 

رم. تمام توانم رو جمع کردم که دارم از حال میچپ که رمقی نداشت گرفتم. خودم حس می

، سهیل دویده بود طرفم. بغلم کرد،  کردم و رگ دست راستم رو هم زدم. همه جا خون بود

دیگه یادم نیست چی شد. وقتی به هوش اومدم روی یه تخت خوابیده بودم. هردو مچ 

هام باندپیچی شده بودن و  سُِرم به دستم بود. خیلی بی حال بودم، کسی باالی سرم بود. دست

 گفتن دکتر.همون پسره بود که بهش می

 سالم ، بیدار شدی. -

 فتم: با ناله گ

 جا کجاست؟این -

دونه چند واحد بهت خون همون عمارتی که اومدی. سهیل دکتر آورد باالی سرت. خدا می -

 هات بخیه شده، نجاتت دادن، خیلی شانس آوردی.زدن. دست
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 ناله کردم: 

 خواستم بمیرم، چرا نجاتم دادین؟می -

خواد کاری باهات بکنه، فقط از کنم فعال بببین، با کاری که کردی سهیل ترسیده، فکر نمی -

 من نشنیده بگیر.

 تونی کمکم کنی فرار کنم؟ها فرق داری. میتو به نظر با این  -

تونم ذاره. نمیم رو زنده نمیتونم. جون خودم مهم نیست. خانوادهخواد، ولی نمیدلم می -

هره سوخته ها مکمکت کنم. گوش کن، از وقتی پدرت نخواست همکاری کنه تو برای خیلی

 دونم چی تو سرشه ولی شاید بتونی سر دربیاری.شدی. سهیل ولی تا االن مقاومت کرده. نمی

هاش چیزی نفهمیدم. همین موقع سهیل از در اومد تو و مکالمه ما نیمه تمام موند. از حرف

 سهیل رو به اون کرد و گفت:

 جایی؟دکتر این -

 ه دکتر نگاه کرد و گفت. سهیل من رو دید که به هوش اومدم، مشکوک ب

 گفتی بهش؟چی می  -

 کردم که به هوش اومد، پرسیدم درد داره یا نه.هیچ چی. داشتم سِرُمش رو تنظیم می -

 با ناله گفتم:

 آره خیلی درد دارم.   -

 سهیل به دکتر اشاره کرد که بره بیرون، اون هم خیلی سریع ناپدید شد. 

 لحن سهیل خیلی آروم بود. 

 مُردی. گانه ای بود که کردی؟ داشتی میچه کار بچهاین  -

 روم رو برگردوندم و جواب دادم: 

 کنن که بمیرن. خودکشی می -
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 چرا؟ حاضری خودت رو بکشی ولی با من نباشی؟   -

 با نفرت گفتم: 

 رحمی .تو یه نامرد بی -

 سهیل شروع کرد به خندیدن. 

 آرم. االن حالت خوب نیست.رو بعدا سرت درمیش خواد بگو. تالفیباشه، هرچی دلت می  -

همین موقع یک نفر به اتاق اومد و سهیل رو صدا کرد. اومد جلو و در گوشش پچ پچ کرد. 

حال اش پیدا نشد. من هم خیلی بیسهیل سریع از اتاق بیرون رفت. اون روز دیگه سر و کله

مه خوردم ولی حالم بد شد. همون بودم، حالت تهوع داشتم. برای من غذا آوردن، یکی دوتا لق

دوتا لقمه رو هم توی سطل گوشه اتاق برگردوندم. احتیاج داشتم که به دستشویی برم. با هر 

گشتم سمت اتاق دوباره حالم بد شد. اون خانم بدبختی بود تا دستشویی رفتم ولی وقتی برمی

 کرد. ها اومد باالی سرم و صدام هم توی این خونه نبود، یکی از محافظ

 تونی راه بری؟ خانم خوبی؟ می -

 سرم رو به عالمت منفی تکون دادم. پوفی کرد و گفت: 

خوام بهت دست بزنم، حوصله ندارم سهیل بخواد دست من رو هم قلم کنه. یه ببین من نمی -

 ذره همین جا بشین حالت جا بیاد، بعد بریم تو اتاق. 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 آب به من بدی؟ شه یه کممی  -

 آرم. باشه، االن  برات می -

که رفت برای من آب بیاره، بلند شدم. اطرافم رو نگاه کردم، به سمت راه پله دویدم، تا در همین

ای نداشتم. خیلی بی رمق بودم ولی شاید این تنها شانسم بود. رفتم بیرون، ماشینی فاصله

فر من رو از پشت گرفت، تعادلم بهم خورد و گوشه باغ بود. خواستم برم سمت ماشین که یک ن

ها بود. بلند شدم و سعی کردم از دستش فرار کنم، خیلی تقال افتادم. یکی دیگه از محافظ

های دستم باز شده. هام خیس از خون بود، حدس زدم که بخیهکردم فایده نداشت. دست
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ای بودم که بزرگتر دیگه هام سیاهی رفت و از هوش رفتم. وقتی چشم باز کردم تو اتاقچشم

بود. یه مرد حدودا پنجاه ساله که فکر کنم دکتر بود باالی سرم مشغول یادداشت کردن چیزی 

 بود. پرسید:

های دستت باز شده بودن. خیلی ازت خون رفته، بیدار شدی؟ ببین گوش کن به حرفم، بخیه -

رات سِرُم زدم، غذات رو باید ای نکن. بممکنه دفعه دیگه نتونیم نگهت داریم. کار احمقانه

 بخوری.

 با ناله گفتم: 

 شه. تونم، حالم بد مینمی  -

کنه. بازهم کم بخوری. بهت یه آمپول زدم، حالت تهوعت رو کم میدونم، سعی کن کممی -

 گم کار احمقانه ای نکن. تو جوونی، باالخره حق نیست که خودت رو بُکشی. می

 زد.صدای سهیل رو می شنیدم که داشت با اون محافظ حرف میدکتر از اتاق بیرون رفت ، 

 جون هم بر نمیایین؟ از پس یه دختر نیمه  -

خواد، رفتم براش آب بیارم که دیدم نیست. آقا باور کنین بی حال افتاده بود. گفت آب می -

 باور کنین تقصیر ما نبود. 

یشه قفل باشه. ساختمون آتیش هم بگیره بسه. ساکت شو، از این به بعد در این اتاق باید هم  -

 نباید در این اتاق رو باز کنی، حالیت شد؟

 چشم.  -

بری. یادت هم باشه، دست کسی بهش نمی خوره، بابت بالیی که سرش فقط براش غذا می -

 رسم. اومده هم خدمت جفتتون می

لی تقال کرد، به کرد. مجبور شدیم، خیشدیم فرار میبه خدا آقا اگه باهاش درگیر نمی -

 هاش فشار اومد، به خدا تقصیر ما نبود. دست

 بسه دیگه، برو از جلوی چشمم.  -
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 محافظ که رفت، سهیل وارد اتاق شد، اومد سمت تخت و داد زد: 

 تونی بیست و چهار ساعت بالیی سر خودت نیاری؟ تو نمی -

 آروم گفتم: 

 ش. شون نداشته باتقصیر اون بدبخت ها نبود، کاری -

 سهیل با تعجب گفت: 

 کنن.ها من نباشم دو دقیقه هم بهت رحم نمیهای من هم شدی؟ ایناالن دلسوز آدم -

 داد زدم: 

 هات مثل خودت هستن، فقط نمی خوام گناه بی رحمی شماها رو برای من بنویسن. آره آدم -

 سهیل هم صداشو برد باال: 

 رسم که برای من زبون درازی نکنی.مییه کم حالت بهتر بشه یه جوری خدمتت  -

ای ازشون خبری جوابش رو ندادم. چند دقیقه توی اتاق بود بعد هم رفت بیرون. یک هفته

هام خیلی بهتر بودن. شد، ترسیده بودم نکنه بخواد بیاد سراغم. دستنبود. حالم داشت بهتر می

هام ام سر نره. یک شب چشملهبه شدت کالفه بودم . یک تلویزیون تو اتاق بود که مثال حوص

رفت که در اتاق باز شد. سهیل وارد شد و در رو بالفاصله پشت سرش قفل داشت روی هم می

 کرد. نزدیک بود سکته کنم. حس بدی داشتم. سهیل پوزخندی زد و گفت: 

 نه! مثل اینکه بهتر شدی، رنگ و روت بهتره!   -

اومد سمت من. دور ی پیراهنش رو باز کرد و میهاکتش رو درآورد و انداخت رو صندلی. دکمه

اومد. پیراهنش رو درآورد و پرت کرد روی زمین. با سرعت گشتم و اون هم دنبالم میاتاق می

زدم، خواهش، التماس، بیشتری اومد طرفم و دستم رو گرفت. من رو کشید تا تخت، جیغ می

و با تمام قدرت کوبوندم به قفسه خواستم کمکم کنه. پاهام ربد و بیراه، فقط از خدا می

دت به اش که پرت شد. با عصبانیت برگشت به سمت من و از یقه لباس بلندم کرد و به شسینه

هام سیاهی عقب هُل داد. درد عجیبی پیچید توی سرم، فکر کنم سرم به جایی خورد. چشم

 رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.
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 رو به من گفت:جا که رسید، نفس عمیقی کشید و الی به این

 اش رو خودت می تونی حدس بزنی!بقیه -

هام رو از عصبانیت توی مشتم فرو کرده زد، ناخنسرم پایین بود، در تمام مدتی که حرف می

 سوخت. پرسیدم:بودم. کف دستم می

 هوش بودی؟ بی -

 الی سرش رو بلند کرد و گفت:

نم ای کاش بعد از اون بی هوشی، کهوشی عمرم بود. فقط گاهی فکر میشاید بهترین بی -

شدم که من اون آدم قبل نیستم. شدم. هیچ وقت با این واقعیت مواجه نمیوقت بیدار نمیهیچ

گیرم ها زمینای که به روح و جسم من خورد تا مدتخبری اتفاق افتاد ولی ضربههرچند در بی

هم روحم. کسی توی اتاق کرد. فردای اون روز وقتی به هوش اومدم، هم بدنم زخمی بود و 

نبود ولی از درد بدنم فهمیدم که به هدفش رسیده. دیگه چیزی برام مهم نبود. خانومی که تا 

به حال ندیده بودمش برام صبحانه آورد ولی من اشتهایی نداشتم. حمام کردم. سرم بد جوری 

میتی ندادم، کال شد. اهش قطع نمیشکافته بود، احتماال به بخیه احتیاج داشت چون خونریزی

خواستم دادم، انگار سیستم فرماندهی مغزم خاموش شده بود، انگار نمیبه چیزی اهمیت نمی

ای بعد از بیدار شدنم رو به خاطر بیارم. بعد از حمام لباس پوشیدم. همون خانم هیچ لحظه

نیم  جدید برام غذا آورد و سریع متوجه خونریزی سرم شد. به سرعت از اتاق بیرون رفت و

ساعت بعد سهیل توی اتاق اومد. نگاهش فرق داشت، شاید ترحم توی نگاهش بود و شاید هم 

کنن. ساکت بودم و حرفی کردم همه دارند به من ترحم میمن تغییر کرده بودم چون حس می

زدم. اومد سمت من که بدون اختیار عضالتم منقبض شد. دستش رو به سمت سرم برد و نمی

 با تعجب گفت:

 هوش شدی.نفهمیدم که سرت شکسته، فکر کردم از ترس بی -

جوابی ندادم. منتظر موند تا دکتر رسید و سرم رو معاینه کرد. چند تا بخیه خورد و البته 

 مسکن داد. سرش رو بغل گوشم آورد و گفت:

 ای هم داری به دکتر بگو.اگر مشکل دیگه -
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یرون رفت. دکتر هم بعد از تموم شدن کارش با نفرت نگاهش کردم ولی منتظر نشد و از اتاق ب

خواست تنها باشم. تیغ جراحی رو که یواشکی از ها فقط دلم میمن رو تنها گذاشت. اون ساعت

خواستم خودکشی کنم ولی ترجیح دادم هام گرفتم. نمیوسایل دکتر برداشته بودم بین انگشت

ومد. چیزهایی می گفت که واقعا تیغ رو نگه دارم. یک ساعت بعد سهیل دوباره توی اتاق ا

کنم که داد زد چون از زد، یعنی فکر میشنیدم! خیلی حرف زد، یه جاهایی داد مینمی

عصبانیت قرمز بود. انگار دوباره وحشی شده بود. دست منو گرفت و به سمت خودش کشید. 

و به چشم هاش هاش اسیر بود. سرم رو باال گرفتم هام توی دستانگار به خودم اومدم، انگشت

. "من یه روزی دوستت داشتم لعنتی! تو یه روزی قهرمان من بودی! "خیره شدم. فکر کردم:

هاش روی دونم چی شد که دستم رو ول کرد؟ شاید هم شنید که چی گفتم! با انگشتنمی

طور بود، وقتی ذهنش درگیر چیزی بود، با کشید. همیشه همینهای خیالی میتخت دایره

 کشید. پرسید:های خیالی میدایره هاشانگشت

 تو واقعا منو دوست داشتی؟ -

 چه اهمیتی داره وقتی که همه چیز یه دروغ بزرگ بوده. -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 فقط دروغ نبود. من اون قدرها هم هنرپیشه خوبی نیستم.  -

 دیگه اهمیت نداره. -

 ست؟حتی اگر بدونی که دروغ نبود؟ باز هم برات مهم نی -

واضح ترین حقیقت در حال حاضر بالییه که سر من اومده،. اون هم در بیهوشی کامل!  -

ت بودی که نفهمیدی سر من قدر غرق خواستهاسمش چیه؟ دوست داشتن؟ عشق؟ تو این

 شکافته!

 من متاسفم. -

 حرفی نزدم که ادامه داد:
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ی وجدان؟ یه آدم قصی خواد اینی که هستم باشم؟ یه موجود بکنی من دلم میفکر می -

هایی که ازم کردند، من رو مادری، فقر، سوء استفادهپدری، بیالقلب؟ من مجبور شدم، بی

 بینی کردند.تبدیل به این هیوالیی که می

 پس من انتقام زندگی سخت تو هستم. چرا متاسفی؟ باید خوشحال باشی از انتقامت! -

دم که از االن به بعد مراقبت دم. قول میقول میذارم اذیت بشی، نگران نباش، دیگه نمی -

خواد بریم؟ ریم. هر جا تو بخوایی، کجا دلت میکنیم. از ایران میباشم. اصال با هم ازدواج می

 فرانسه خوبه؟

 خواست داد بزنم من با تو بهشت هم نمیام ولی خودم رو کنترل کردم. دلم می

 شم.بریم بیرون؟ دارم خفه میشه از این اتاق دونم. فعال مینمی -

 پاشو ببرمت بیرون.  -

خواست دنبالش راه افتادم. چاقو توی جیبم بود. یه محافظ پشت در بود. یکی ته راهرو. دلم می

توان این رو داشتم که با همون چاقو بکشمش. ولی نه من قدرت کشتن کسی رو داشتم و نه 

کردم. زنم. باید مثل خودشون رفتار میشد که من به راحتی بهش صدمه بسهیل منتظر می

 گفتم:

 شه بریم توی حیاط؟می -

سرش رو تکون داد و به سمت حیاط راه افتاد. تا در حیاط دو تا محافظ دیگه رو هم رد کردیم. 

توی حیاط پر گل عمارت دو تا ماشین بزرگ پارک بود. در آهنی رو تو فاصله پنجاه متری 

ک یا شمیران بودیم چون به کوه نزدیک بود. کمی توی حیاط دیدم. احتماال حوالی ولنجمی

 نشستم. بعد بلند شدم. سهیل توی درگاه در بود، گفتم:

 سردم شده.  -

 خوایی برگردی اتاقت؟می -

 از اون اتاق بدم میاد. -

 کنم. باشه، یه اتاق دیگه رو برات آماده می -
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 صبحی ظاهر شد. روبه طاووس گفت:بعد هم کسی به اسم طاووس رو صدا زد که همون خانم 

 سوئیت اصلی رو برای خانوم حاضر کن. -

طاووس چشمی گفت و ناپدید شد. یک ربع بعد وارد اتاق بزرگی شدم که بالکن رو به حیاط 

 داشت. سهیل توی درگاه در بود، پرسید:

 این جا بهتره؟ راحتی؟ -

 آره. -

 چیز دیگه ای الزم داری؟ -

 گرسنمه. -

 ت:خندید و گف

 خوری!بسکه هر چی برات میارن نمی -

 هایی که میارن از گلوم پایین نمیره!غذا -

 کنین. چشم. چی سفارش بدم؟بله خانوم، شما فقط الکچری میل می -

 تمام توانم رو جمع کردم و سعی کردم لبخند بزنم، گفتم:

 همبرگر. -

 سهیل کامال سر حال بود، چشمکی زد و گفت:

 گردم. اگر چیزی خواستی به طاووس بگو.بیارن. من شب بر می گم براتاالن می -

 باشه. -

 داشت از در می رفت بیرون که صداش کردم.

 سهیل! -

 ایستاد و برگشت. گفتم:
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 مرسی. -

اش رو خرد کنم ولی فقط به روش لبخند زدم. خواست آروارهلبخندی زد و رفت. دلم می

کِی تو وجودم متولد شده بود؟ وقتی نفرت بکاری، کار و دروغگو از دونم این شخصیت دغلنمی

 کنی!کینه برداشت می

نیم ساعت بعد طاووس همبرگر رو برام آورد. دنبال فیش بودم که ببینم از کدوم رستوران 

. برای "همبرگر تنوری بامداد "اومده. قبضی همراهش نبود ولی روی ظرف همبرگر نوشته بود 

 شروع بد نبود. طاووس پرسید:

 دنبال چیزی می گردی؟  -

 نگاهش کردم و گفتم:

 سس گوجه. -

 بعد هم گازی به همبرگر زدم و با دلخوری گفتم:

 شه خوردش.سس گوجه نداره، نمی -

 طاووس با حرص گفت:

 خب نداشته باشه، بخور دیگه! -

 با عصبانیت همبرگر رو زمین گذاشتم و گفتم:

 خورم. اصال ببرش، نمی -

 ترسیده باشه گفت: انگار از برخورد من

 می رم سس گوجه میارم برات. بخور تو رو خدا! -

 به یه شرط، زنگ بزن برام سیب زمینی هم سفارش بده. -

 چپ نگاهم کرد و گفت:چپ

 صبر کن.  -
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 از اتاق بیرون رفت و با یکی از محافظ ها برگشت. محافظ پرسید:

 خانوم چی میل دارین؟  -

 گفتم:

 نمک هم نداشته باشه.سیب زمینی با پنیر.  -

 پوفی کرد و گفت:

 االن یکی رو می فرستم براتون بگیره. -

 زنگ بزن بگو با پیک بفرستن. اشتراک ندارین مگه؟ -

لطفا یه پرس سیب زمینی به  "ای گرفت. بعد هم پای تلفن گفت: سرش رو خاروند و شماره

 . رو به من پرسید: "بفرستین. 25اشتراک 

 ندارین؟ای میل چیز دیگه -

 تاکید کردم:

 ها بدون نمک باشه!سیب زمینی -

. بعد هم "ها بدون نمک باشهلطفا سیب زمینی "با کالفگی به کسی که پشت خط بود گفت: 

خیال مشغول گاز زدن به ساندویچم شدم و اون دو تا هم از اتاق بیرون تلفن رو قطع کرد. بی

ابا خبر می دادم. ساعت حدود هشت شب بود که کردم، باید به برفتند. باید یه تلفن پیدا می

 میلی گفتم:طاووس در زد و شام آورد. با بی

 ببرش نمی خورم. سهیل کی میاد؟ -

. به شدت از حرفش عصبانی شدم و "خیلی بهش خوش گذشته! "با حرص زیر لب گفت: 

 گفتم:

 چی گفتی، دوباره بگو؟  -

 چی واال! هیچ -
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 ال برو از اتاق بیرون!رسم. فعچی؟ خدمتت میهیچ -

کرد و با ترس از اتاق بیرون رفت. یک ساعت بعد درب اتاق رو زدن و سهیل وارد شد. سالمی

 گفت:

 باز که شام نخوردی. -

 اون زنه راپورت داده؟ گفته چه حرفی زد بهم؟ -

 ناراحتت کرده؟  -

 با عصبانیت داد زد:

 طاووس!  -

 رزید اومد توی اتاق و گفت:لکه مثل بید میطاووس بیچاره در حالی

 بله آقا؟ -

 زد:سهیل با عصبانیت هوار می

 خانوم رو ناراحت کردی؟ چی گفتی بهشون؟ -

 طفلک به تته پته افتاده بود. رفتم طرفش و آروم کنار گوشش گفتم:

 تونم کاری کنم که از هستی ساقط بشی!یادت باشه می -

 ناله کرد:

 رحم کنین تو رو خدا! -

 ل کردم و گفتم:رو به سهی

 عذرخواهیش رو قبول کردم.  -

 سهیل طاووس رو مرخص کرد و خودش توی اتاق موند. مردد بود که پرسید:

 بگم شام برات بیارن؟ -
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 می دونی که بدم میاد تنها بخورم. -

 لبخندی زد و گفت:

 دو تا پیتزا مخلوط؟ -

 با نوشابه فانتا! -

رستوران بامداد! باید این بازی مسخره رو تا رها شدن از نیم ساعت بعد باز هم پیتزا از همون 

خواست پیش من بمونه، تمام بدنم یخ کرده بود، دادم. سهیل اون شب میاین زندان ادامه می

 گفتم:

 لطفا به من زمان بده! حالم خوب نیست. -

 اش رو خاروند و گفت:سهیل چونه

 نم.فکر کردم مهربون شدی، شاید اجازه بدی پیشت بمو -

 به من فرصت بده! -

 قدر تو بخوایی.باشه، هرچه -

ها و طاووس بیچاره فردا صبح دوباره اخم و َتخم رو از صبحانه شروع کردم. تقریبا همه محافظ

گانه من بر های بچهتونستن اعتراضی بکنن و نه از پس درخواستاز دستم عصبی بودند. نه می

 ها داد زدم:محافظاومدن. با کالفگی رو به یکی از می

 سهیل کجاست، شماره اش رو بگیر.  -

خواهی، گفت که من اصرار کردم تا محافظ هم سریع شماره سهیل رو گرفت و بعد از کلی عذر

 باهاش حرف بزنم. گوشی رو گرفت سمت من که با بغض گفتم:

 سهیل! -

 بله خانوم خوشگل، چی شده؟ -

 با داد رو به محافظ و طاووس گفتم:
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ها روی پاشنه پا چرخیدند که من خوام تنها باهاش حرف بزنم. اونین از اتاق بیرون، میبر -

بابا، من  "سریع تلفن رو قطع کردم. بخش مسیج رو باز کردم، شماره بابا رو زدم و پیغام دادم:

باش، رستوران فست فود بامداد. کوه  25الی هستم، با این شماره تماس نگیر، دنبال اشتراک 

. پیغام رو فرستادم و همزمان پیغام رو از روی گوشی پاک کردم. اسم سهیل روی "بینم رو می

 زد. تماس رو بر قرار کردم که داد زد:تلفن چشمک می

 چرا قطع کردی؟ -

 با آرومترین صدای ممکن گفتم: 

 ترسم.دونم چرا. من میقطع شد، نمی -

 داد زد: مطمئن بودم شک کرده، می خواستم حواسش رو پرت کنم.

 از چی می ترسی؟ -

 ترسم!شه بیایی؟ من میهات. میدونم. از این آدمنمی -

دونستم این حجم از دروغ از کدوم بخش روحم فوران کرده بود ولی در اون خودم هم نمی

تر بود و کردن. سهیل کمی آروملحظه باید یه جایزه معتبر هنرپیشگی رو به من تقدیم می

 گفت:

 یام پیشت! نترس.میام. زود م -

 کردم بابا پیغام رو گرفته باشه. رو به سهیل گفتم:فقط خدا خدا می

 دم به این محافظه. تو رو خدا زودتر بیا!گوشی رو می -

. به محض "چشم"زد. چند بار گفت :محافظ با عصبانیت گوشی رو گرفت و با سهیل حرف می

 چیزی پیدا نکرد. حق به جانب گفتم:قطع کردن دنبال پیغام یا تماس بود که خدا رو شکر 

 از اتاقم برین بیرون. می خوام تنها باشم. -

کردن، از اتاق بیرون رفتند و من هم نفس راحتی کشیدم. باید هر دو با عصبانیت نگاهم می

طور که من نقش یه دختر تسلیم و ضعیف کردم. سهیل شک کرده بود. مطمئنم همونفکر می
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تونست دووم بیاره و هم تو قالب قهرمان مهربون فرو رفته بود. تا کی میکردم اون رو بازی می

خودش رو کنترل کنه سوال سختی بود. البته وضع من هم بهتر نبود، با هر بار دیدنش نفرت 

هام خراش بدم ولی به جای اون خواست صورتش رو با ناخنکرد. دلم میدر وجودم قلیان می

کردم تشنه محبتش هستم. ساعت حدود کردم و وانمود میهاش خیره نگاه میفقط به چشم

سه بعد از ظهر بود. حمام کردم و لباس عوض کردم. اول خواستم بلوز و شلوار بپوشم و آماده 

تر باشم ولی ترسیدم شک کنه. سهیل بی رحم بود، باشم که اگر موقعیت فرار پیش اومد راحت

ای مق نبود. حتی قدرت روانشناسی فوق العادهچی که بود احنامرد و جنایتکار بود ولی هر

موند. یه دامن مشکی بلند با ترین تناقض توی رفتار من از چشمش دور نمیداشت و کوچک

جوری سهیل کمتر بلند باشه. اینشلواری پوشیدم. برای کفش هم دقت کردم که پاشنهجوراب

یاط بلند شد. با احتیاط از کرد. همون موقع صدای ترمزهای ماشین از توی حبه من شک می

هام می لرزیدن، صدای لب پنجره نگاه کردم. خودش بود! جلوی میز توالت نشستم. دست

شنیدم. در اتاق با شدت باز شد و تقریبا ها رو دو تا یکی باال می اومدن میهاش رو که پلهقدم

 داد زد:

 الی کجایی؟ -

 بلند شدم و تمام توانم رو جمع کردم.

 اومدی؟ جا،این -

هام خیره شده بود. سعی کردم با عصبانیت به طرفم اومد و بازوم رو چنگ زد. با غیض به چشم

 صورتم رو متعجب نشون بدم و بازوم رو آزاد کنم،

 چی شده سهیل؟ دستم درد گرفت. -

 با تحکم و عصبانیت گفت:

 خواستی به پلیس زنگ بزنی؟چرا تلفن رو قطع کردی؟ می -

 حد ممکن گشاد کردم و گفتم:هام رو تا چشم

 تونم به کسی زنگ بزنم؟دستم خورد، تلفن قطع شد. من جلوی چشم دو نفر آدم گنده می -
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 گفتن بیرونشون کردی! -

شنیدن. توی درگاه در بودن. اصال از اتاق بیرون نرفتن. برو ازشون آره، ولی صدام رو که می -

 بپرس. حرف من رو که قبول نداری!

 تر شده بود. گفت:اخمش باز شد. آروم به خال زدم.

 ای به سرت نزنه.گانهامیدوارم فکر بچه -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 گانه بود. های بچهاتفاقا سرم پر از فکر -

 یه تای ابروش رو داد باال و گفت:

 مثال؟ -

 م انداختم و گفتم:نشستم لبه تخت و پا روی پای دیگه

 اعت از این زندان ببری بیرون.مثال بخوایی من رو یکی دو س -

 با پوزخند گفت:

 حتما، که بهت موقعیت فرار بدم؟! -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 کردم با هوشی!فرار با پاشنه هفت سانتی! فکر می -

 چشم هاش رو باریک کرد و گفت:

 پس برای این خوشگل کردی؟ که با من بریم بیرون؟ -

 با اخم گفتم:

 م کنسل شد.کنم االن تو فهمیدی، نقشهخواستم فرار نه، می -

 نفسش رو عمیق بیرون داد و گفت:
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کنم که از ریم. دارم کارها رو جور میبرمت. از این عمارت میشه ولی حتما میامشب نمی -

 ایران بریم.

هاش با پشت بازوم تمام عضالتم ساکت بودم و حرفی نزدم. اومد طرفم. با تماس انگشت

 منقبض شد.

 بمونم پیشت؟امشب  -

 من زمان بده. گفتم که، به -

 خنده شیطانی کرد و گفت:

 هوش بودی، اصال مگه چیزی فهمیدی؟خوبه که کال بی -

 مردک وقیح! نتونستم خودم رو کنترل کنم، جواب دادم:

 هوش نبودم! اتفاقا خیلی خوب یادمه!هات یکی دو تا نبودن. اون بار که کتکم زدی بیمحبت -

 ی هم رفت و گفت:هاش تواخم

 خیلی چموش بودی! تقصیر خودت بود. -

 سکوت کردم که گفت:

 بیا بریم شام بخوریم. -

 اشتها ندارم.  -

 خوایی لجبازی کنی؟ من ممکنه زیاد خوش اخالق نمونم!باز هم می -

 ترسیدم. در اصل باید از تو بترسم!هات بیشتر از تو میمن خیلی نادون بودم که از آدم -

 ین. بترس. آفر -

 که از اتاق می رفت بیرون گفت:بعد هم در حالی

 امشب یا شامت رو می خوری یا یه فصل کتک. خودت انتخاب کن. -
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سکوت کردم و جوابی ندادم. نیم ساعت بعد طاووس با ظرف غذا اومد. نه اون حرفی زد و نه 

ولی حوصله کلنجار  من حرفی زدم. ظرف رو روی میز کنار پنجره گذاشت. اصال اشتها نداشتم

رفتن با سهیل رو هم نداشتم. کمی از غذا خوردم. بقیه رو هم ریختم توی توالت و سیفون رو 

 ساعت بعد سهیل اومد توی اتاق. رنگ از روم پرید. با استرس گفتم:کشیدم. یک

 غذا رو خوردم. -

 پوزخندی زد و گفت: 

 من فکر کردم ریختی توی توالت و سیفون رو کشیدی! -

ا خودم فکر کردم حتما این اتاق دوربین داره، اگر دوربین داشته باشه فهمیده که من با تلفن ب

کنه! خدایا خودت کمک کن! تو مون رو عوض میپیغام فرستادم. حتما محل مخفی شدن

فکرهای خودم بودم که به سمت من اومد. بازوم رو کشید و منو به سمت تخت هول داد. تا به 

 تخت بود. فرصت زیادی برای تحلیل اوضاع نداشتم.  خودم بجنبم روی

 گفتم که به من زمان بده! -

به اندازه کافی زمان داشتی. الزم نیست وانمود کنی من رو دوست داری. من نگاهت رو می  -

 شناسم. برای من مهم نیست که دوستم داری یا نه.

 فکر کردم برات مهمه. -

 اشتباه فکر کردی. -

به طرف من خیز برداشت که هر دو ما با صدای تیر اندازی روی تخت نشستیم. سهیل سریع از 

روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت. من چاقوی جراحی رو که قایم کرده بودم پیدا کردم 

ها کردم که حدسم درست باشه و پلیسو کفشم رو با یه جفت کتونی عوض کردم. خدا خدا می

مده باشن. ده دقیقه بعد توی حیاط جهنمی به پا بود. رفتم زیر تخت و مخفی برای نجات او

شنیدم. پام کشیده شد و کسی از زیر تخت شدم. در اتاق باز شد. صدای ضربان قلبم رو می

کردم، از غفلتش استفاده خواست منو با خودش ببره. مقاومت میبیرونم آورد. سهیل بود. می

دستش کشیدم. فریادش بلند شد و به شدت هولم داد که سرم به کردم و با تیغ جراحی روی 
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این مرد استاد  "دیوار برخورد کرد. خارج شدن مایع گرمی رو از سرم حس کردم. فکر کردم

 هاش داد زد:یکی از آدم "شکوندن جمجمه منه!

 بجنب رئیس، وقت نداریم. -

 سهیل به من اشاره کرد و گفت :

 این هم باهامون میاد. -

 ف داد زد: طر

 کنه، باید بریم.دیوونه شدی، سرعتمون رو کُند می -

 سهیل بازوی من رو کشید سمت خودش ، سرش رو گذاشت بغل گوشم. 

برمت ، تو مال منی ، حواسم بهت هست ، فکر نکن پیشت نباشم هر کاری گردم و میبرمی  -

کشمش. میام طرفت می تونی بکنی، تو مال منی. فهمیدی؟ مال من. هرکس بیادبخوایی می

 سراغت، زود! 

ها همه ساختمون رو گرفته من رو پرت کرد روی زمین و رفت. سه چهار دقیقه بعد پلیس

 جا بودن. کابوس یک ماهه من تموم شد. بودن. من رو بردن بیمارستان، بابا و مامانم اون

شناسی . جلسات روانتونستم برمتا دو ماهی حالم خیلی بد بود. از ترس هیچ جایی تنها نمی

خیلی به من کمک کرد. استرس شدیدی داشتم. تا پنج شش ماه بعد از اون مساله، هر دو یا 

ذاشت پشت در خونه، روی اومد، البته نه با پست! کسی بسته رو میسه هفته یه بسته برام می

بار  ماشین، حتی توی کیفم بدون اینکه متوجه بشم! همیشه ثابت نبود، یک بار تیغ، یک

کمربند، یک تیکه باند خونی، ولی همیشه یه کارت باهاش بود! کارت بیزینس سهیل اقتداری . 

رفت. عامل افسردگی من هم به جز فشار روانی سایه این آدم از زندگی من بیرون نمی

ها ها قطع شدن، پلیسکه بستهترسیدم. تا اینت*ج*ا*و*ز همین مساله بود، چون ازش می

 ه تو یه عملیات سهیل رو غافلگیر کردن و اون توی درگیری کشته شده. اعالم کردن ک

شدم همون اِلی سابق، که متاسفانه بابا و مامان رو از دست شد. میحالم روز به روز بهتر می

دادم. همه چیز برگشت به قبل، دوباره افسردگی برگشت. یک روز دم غروب که اومده بودم سر 
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کردم، به م اومد که یه نفر شبیه سهیل رو دیدم. شاید هم اشتباه میخاک بابا و مامان، به نظر

که بتونم بخوابم دو یا سه برابر معمول قرص خواب خوردم و دچار هر حال همون شب برای این

 مسمومیت دارویی شدم. 

ام متوجه حال بد من شد. من رو نجات دادن. بعد از اون دیگه تنهام نذاشتن، تا شب عمه

ام، اومدن ایران و منو با ماه بعدش نانا، مادر بزرگم، همراه ژاکلین، دختر خالهکه یکاین

رفتم و البته ژاکلین خیلی بهم کمک جا هم پیش روانشناس میخودشون بردن فرانسه. اون

کرد. دوباره زنده شدم، دوباره خودم شدم، به قول تو از خاکستر دوباره متولد شدم. سه ماه می

های ران. این بار سعید کنارم بود، توی بدترین روزها تنهام نذاشت. با تشویقبعد برگشتم ای

بار با اصرارهای سعید برگشتم دانشگاه و مدرکم رو گرفتم. حوصله کار کردن نداشتم، ولی این

ام سازگار شد. حالم خیلی بهتر شد، الناز تصمیم گرفتم برم سر کار. کار کردن حسابی با روحیه

 تم پیش عمه، توی شرکت تو. بقیه رو هم خودت می دونی.بعد هم که رف

 )امیر( 

هاش رو روی کردم یه تریلی از روم رد شده. الی چشمهاش، حس میبعد از تموم شدن حرف

داد. صدام رو هم گذاشته بود و یک دستش رو به سرش گرفته بود. گیجگاهش رو ماساژ می

 صاف کردم و گفتم:

 سرت درد گرفته؟ -

 هاش بسته بود گفت:طور که چشمهمون

 یادآوری این خاطرات اصال دلچسب نیست. -

هاش در حالت بسته هم کردم که چشماش خیره بودم. به این فکر میهای بستهبه چشم

های بلندش شدم. مژه های بلند و خیس! غافلگیرم کرد وقتی زیباست که متوجه مژه

رو زل زدم. انگار منتظر بود تا من دیدم و به رو به هاش رو باز کرد. نگاهم رو ازش دزچشم

 حرفی بزنم! 

 اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. -
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 الی هنوز ساکت بود. ادامه دادم:

هایی که حتی برای الناز حتما خیلی برات سخت بوده که همه چیز رو برام تعریف کنی. چیز -

 م نگفتی. ازت ممنونم که این سختی رو به خودت دادی. ه

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

قدر تو ذهن من قوی حک شدی که من واقعا به خاطر تمام اون اتفاقات بد متاسفم. تو این -

تونم حس ترحمی بهت داشته باشم. پس از حرفم سوء برداشت نکن. و اگر بخوام هم نمی

 خواد در کنارت باشم. در کنارم باشی.دارم و دلم می که، من هنوز هم دوستتاین

 باالخره به حرف اومد:

 خوره که زنت دست خورده باشه؟به اعتقاداتت صدمه نمی -

 کنی.هایی که درست میشی، مثل اون قهوهگاهی خیلی تلخ می -

 مشکلی داری؟ -

که با شاخه نبات مشکل که طبق گفته جناب شیخ اجل، خیلی خواهیم داشت ولی فکر کنم  -

 حل بشه.

 شاعر شدی مهندس! -

ها شعر رو دونه، هندسه هم سراسر نظمه، اکثر مهندسمهندس یعنی کسی که هندسه می -

 دوست دارن، چون پر از نظمه!

 جوابم هنوز نه است. -

 برگشتم سمتش و گفتم:

 چرا؟ دلیل بیار. من آدم اهل استدالل هستم. ولی مُهمل تحویلم نده لطفا! -

 من کال با جنس مخالف مشکل دارم. -

 دونیم.با سعید که مشکل نداشتی، مگر اینکه دختره و ما نمی -
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قدر که کنم بتونم با کسی ازدواج کنم. اینیه بار بهت گفتم، سعید برادرمه. من اصال فکر نمی -

 ترسم.از تماس با جنس مخالف می

 ترسیدی! توی کوه که پات شکسته بود نمی -

 کردم تو به من نظر خاصی داری.نمی فکر -

 مگه همه باید بهت نظر خاصی داشته باشن تا توی دسته جنس مخالف قرار بگیرن؟ -

 چرا همه چیز رو می پیچونی؟ -

 زنی. اون اصل کاری رو بگو.چون تو اصل حرفت رو نمی -

 الی ساکت بود. گفتم: 

 اشتباه گفتم حرفم رو قطع کن. خوایی من بگم تو گوش کنی؟ هر جاش روکم آوردی؟ می -

 الی حرف نزد. سکوتش رو به موافقتش تعبیر کردم و گفتم:

مند شدی، اون نامرد هم یا ترسی. چون یه روزی به سهیل عالقهچون می "نه"گی به من می -

تونه نجاتش بده. حسی که در تو ُمرده، حس نفهمید یا نخواست قبول کنه که این عشق می

تونی اعتماد کنی. به کسی که به همون اندازه ست، حس اعتماده. تو نمیدوست داشتن نی

ترسی. نه اینکه از شخص امیر بترسی، قدش بلنده، شباهت ظاهری با سهیل داره. تو از من می

ترسی که امیر هم سهیل دومی باشه، که ولت کنه، رهات کنه، خیانت کنه. الی تو دختر می

کنی! من واقعا به تو گانه فکر میدر این یک مورد بچه دونم چراباهوشی هستی، من نمی

ای. من یه آدم معمولی هستم مند شدم. من نه زیبایی فوق العاده دارم و نه ثروت افسانهعالقه

کردم به دختری مدل تو که اصولی دارم، به اصولم پای بندم. از قضا فکرش رو هم نمی

گذشته تو برام ناراحت کننده هست چون  مند بشم ولی خب شدم! االن هم دونستنعالقه

دونم تو ازش عذاب کشیدی ولی چیزی نیست که من رو از تصمیمم منصرف کنه. وقتی می

رفتم. این قدر دونست رو برام گفت, تا ساعتها تو خیابون بی هدف راه میالناز چیزهایی که می

مارستان. ولی اون حال بد زیر بارون راه رفتم که خیس آب شدم. تب کردم، کارم کشید به بی

 من فقط به خاطر تجسم عذابی بود که تو کشیدی. 
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الی سرش رو پایین انداخته بود. دست هاش رو به هم قفل کرده بود. سرش رو به طرف من 

 کرد و گفت: 

 گویی امیر.زور -

کار  زنم. بعد هم، تو که به اندازه کافی کله شق هستی،یه کم. ولی معموال اشتباه حرف نمی -

 کنی. نگران چی هستی؟خودت رو می

خب من هم خسته می شم از مبارزه. زندگی که نباید همش جنگ و دعوا باشه. اَرِه بِده تیشه  -

 بِگیر.

 خندیدم و گفتم:

 آفرین. زندگی یعنی حرف اول و آخر رو من بزنم. -

 کرد که گفتم:چپ نگاهم میالی چپ

 "چشم "حرف اول و آخر  -

 نی؟ تو اهل کوتاه اومدن نیستی!کمسخره می -

 تو چرا از من یه گودزیال برای خودت ترسیم کردی. -

 دونم چرا دنبال یه دردسری مثل من هستی؟آدم باهوشی هستی، نمی -

ام سر بره. من دنبال کسی نبودم که فقط تاییدم کنه. تو زندگی رو از خوام حوصلهخب نمی -

 جدید برای من خیلی جالبه.بینی. این زاویه زاویه متفاوتی می

شون باشن. رابین هود الی بودن کار زن زندگی "رابین هود"خوان ببین، تمام مردها می -

 راحتی نیست مهندس.

 خندیدم و گفتم:

 قدر تو رویا و خیالی! رابین هود چیه آخه. شما نگران خودت باش که پیش من کم نیاری!چه -

 داره. حوصله دعوا مرافعه ندارم. من اعتقاداتم یه کم با تو مغایرت -
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 دیگه قرار نیست سر همه چیز من کوتاه بیام که! شما هم انعطاف به خرج بده. -

 از روی نیمکت بلند شدم و ایستادم. گفتم:

 پاشو، یه کم راه بریم. پاهام خشک شدن. -

 زدیم. یه مرتبه گفت:الی بلند شد و کنار هم قدم می

 کنن؟دی نیست. آخه تو قبرستون خواستگاری میهیچ کارت مثل آدم های عا -

 با دلخوری گفتم:

 حاال نه اینکه تو خیلی رمانتیک برخورد کردی! -

 اش و گفت:اش رو گذاشت روی شقیهانگشت اشاره

 ."نه"گه جا میاین -

 دستم رو گذاشتم روی قلبم و گفتم:

 گه؟جا چی میاین -

 خت به زمین. گفت: هاش رو بست و نگاهش رو اندادیدم که چشم

 این کار اشتباه محضه.   -

بینم که از نظر عقلی هم بهترین انتخابه. قدرت استدالل من کنم میاالن که فکرش رو می  -

 گم؟کنه. درست نمیدر کنار نیروی تجزیه و تحلیل تو، برای هر مشکلی راه چاره پیدا می

 ت استدالل تو شک دارم! نیروی تجزیه تحلیل من که درسته. ولی در مورد قدر -

 قدر از من بدت میاد؟جدا این -

 نگفتم بدم میاد. -

 پس خوشت میاد؟ -

 کِی گفتم خوشم میاد؟ -
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 پس حتما برات مهم نیستم. بی تفاوتی؟ -

 من همچین حرفی زدم؟ -

 دونی حست به من چیه؟خودت می -

 حقیقتا نه. خیلی پیچیده است. -

 تا به حال این حس پیچیده رو تجربه کردی؟  -

 نه. -

 . "عالقه"گن خوبه. بهش می -

 هاش رو ریز کرد ولی حرفی نزد.الی چشم

 پرسیدم:

 واقعا داشتی می رفتی فرانسه؟ -

 داشتم نه! دارم میرم. -

 خودم رو به نشنیدن زدم و گفتم:

 برای ماه عسل می برمت فرانسه، خوبه؟ -

 مطمئنی! من هنوز بهت جواب ندادم. خیلی به خودت  -

رسیدیم. با همین سرعت جلو برم تا  "هنوز بهت جواب ندادم "، به مرحله  "نه"از مرحله  -

 شم.آخر ماه بابا می

 الی یه لحظه متوقف شد که گفتم:

 شوخی کردم. بیا بریم. -

 الی خیلی جدی گفت: 

 ترسم. من یه وقت هایی واقعا ازت می  -
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 کنی. من ترس دارم به این خوبی؟یاشتباه م  -

 اِلی یه لبخند الکی زد و گفت: 

 گی. باشه، تو راست می  -

 به طرف ماشین رفتیم، این بار کنار هم راه می رفتیم ، سوار ماشین که شدیم پرسید:

 اون یکی دسته گل مال پدرته؟  -

 با سر تایید کردم و پرسیدم: 

 اشکال نداره بریم سر مزارش؟  -

 چه اشکالی؟ بریم.  -

 سر مزار بابا ، سنگ رو شستم و دسته گل رو پر پر کردیم. اِلی سرش پایین بود. گفت:

 خدا بیامرزه پدرت رو. -

 مرسی.  -

 تو شبیه پدرتی؟ -

 هاش شبیه بابامه.هام شبیه عزیزه. برعکس الناز که شبیه عزیزه ولی چشمآره. فقط چشم -

 عزیزت قدش بلند نیست. -

 اون قسمت به بابا رفته. -

 اخالقت چی؟ عزیزت که خوش اخالقه. -

 خندیدم و زدم به سنگ قبر بابا و گفتم:

 کنه!قدر اذیتم میبینی بابا، چهمی -

 الی لبش رو گاز گرفت و حرفی نزد. 

 ای فرستادیم و راه افتادیم. خیلی ساکت شده بود .فاتحه
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 ناراحتی اِلی؟  -

 نه.   -

 ساکت شدی. قدرچرا این  -

 دونم. کالفه ام.نمی  -

 چرا ؟ چون گفتم دوستت دارم؟   -

 دونم. دونم امیر، نمینمی  -

 نگاهش کردم و گفتم: 

طور تجربگی منه که اینخوام تحت فشار بذارمت یا احیانا اذیت بشی. شاید از بیمن نمی -

م درد گرفته ولی این هات قلبمستقیم باهات صحبت کردم. نظرم عوض نشده، از شنیدن حرف

 ربطی به حسی که به تو دارم نداره. 

 من مشکلی با رک و پوست کنده حرف زدن ندارم. -

 خیلی هم عالی! -

 نیشخند گوشه لبش رو دیدم. ساعت رو نگاه کردم که از دوازده گذشته بود. گفتم:

 من خیلی گرسنه ام. بریم ناهار بخوریم؟ -

 من زیاد گرسنه نیستم.  -

 ه بیایی من ناهار بخورم؟می ش -

 تماشاگر الزم داری؟ -

 ره.غذا تنهایی از گلوم پایین نمی -

 باشه بریم ناهار بخور. -

 سوار ماشین که شدیم پرسیدم:

 جیگر دوست داری؟ -
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 الی یه تای ابروش رو برد باال و گفت:

 ده دیگه!آدمی که تو قبرستون خواستگاری کنه، ناهار هم جیگر می -

 گشنه نبودی، خب بریم یه چیزی که تو دوست داری بخوریم. سوفله بادمجون خوبه؟تو که  -

 خندید و گفت:

 ت لذت می برم. دنبال کالس گذاشتن نیستی!من از هر چی تو بدم بیاد از این اخالق خاکی -

قدر قند تو دلم آب شد که دهنم هم کرد. ایناولین باری بود که داشت از من تعریف می

  شیرین شد.

 الی، آب داری توی کیفت؟ -

 گرفت گفت:که بطری آب رو به سمتم میبا تعجب من رو نگاه کرد و در حالی

 تشنه شدی یهویی؟ -

 دهنم شیرین شد. ازم تعریف کردی! -

 الی خندید. بلند بلند.

 خیلی باحالی به خدا! -

 خندیدم و گفتم:

 من رو دست بنداز.یه پسر ساده و چشم و گوش بسته گیر آوردی، حاال هی  -

 ساده شاید ولی چشم و گوش بسته رو شک دارم. -

رفتم من کی وقت داشتم که چشمم رو باز کنم و دور و برم رو نگاه کنم. موقعی که می -

ها خوابم برد. بعد هم کردم. از خستگی یه بار سر یکی از کالسدانشگاه که هم زمان کار هم می

 کردم. ت کار میکه رفتم سر کار روزی چهارده ساع

 پس خیلی طفلکی بودی!  -

 ذاره. هایی داره که وقتی برای تفریح نمیزندگی گاهی اجبار -
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 نزدیک یه رستوران نگه داشتم و گفتم:

 هاش خیلی خوبه.واقعا جیگر دوست نداری؟ این جا دل و جیگر -

 خورم!رباغه هم میمن که زیاد گرسنه نیستم. ولی جیگر بدم نمیاد. من نصفم فِرِنچِه، قو -

 کرد گفت:که با تردید به مغازه نگاه میبعد هم در حالی

 ها!شیم؟ خیلی داغونهجا مریض نمیفقط مطمئنی این -

 ده.شناسم. غذای بد به من نمینه، یه کم قدیمی هست ولی صاحبش رو می -

شوره که داخل رستوران رفتیم و یک گوشه نشستیم. الی دنبال جایی بود که دستش رو ب

 صاحب رستوران اومد سمت من.

که بری سر خاک بابات از این ورا پیدات بشه پسر. سالم امیر، خوش اومدی. مگر این -

 معرفت شدی.بی

 ندازی. اَمون بده بابا. سرم شلوغ بود، الناز رو شوهر دادیم.سالم حاجی. رگباری متلک می -

 خندید گفت:که میحاجی در حالی

 خوشبخت بشه. راحت شدی دیگه، االن نوبت خودته.مبارک باشه،  -

هاش سرخ شده بود. فقط ادعا داره که نصفش فرنچه! اون برگشتم سمت الی که کمی گونه

 شه! رو به حاجی گفتم:تره! سریع سرخ و سفید میش قویبخش ایرانی

 حاجی، اومدم سراغت یه جیگر خوب بخوریم که پیش الی خانوم روسفید بشم! -

 خندید.

 خیالت راحت. -

 رو به الی پرسیدم:

 خوایی بری اون پشت دستت رو بشوری؟می -

 اگه اشکال نداره. -
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 شه الی بره دستش رو بشوره؟حاجی، می -

 حاجی با لبخند به پشت مغازه اشاره کرد.

 از این طرف برو دخترم. -

 الی که رفت پشت مغازه، حاجی رو به من گفت:

 مبارکه دیگه؟ -

  که رو هوا هستم!فعال -

 شه!خیر باشه، خیر باشه. از رو هوا شروع می -

های جیگر هم با چند دقیقه فاصله روی میز بود. لقمه اول رو به اصرار من الی که برگشت سیخ

خورد و بعد خودش مشتاق شد. فکر کنم پنج تا سیخ خورد. خوبه گشنه نبود! از مغازه که 

 اومدیم بیرون گفت:

 زه بود. مرسی.واقعا خوشم -

 ت نبود! حاال خوبه گشنه -

 های منو ِشمُردی؟ واقعا که!لقمه -

 برمت کله پاچه بخوریم.کنم. نوش جونت باشه. حاال دفعه دیگه میشوخی می -

 با خنده گفت:

 عجبا، دست از دل و روده و دست و پای این گوسفندها بردار. -

 خوریم.ریم سوفله بادمجون میباشه می -

 ال هی مسخره کن.حا -

مسخره چیه، خوشمزه بود. من اصال بادمجون دوست ندارم، ولی این سوفله خیلی خوب بود.  -

 ها بلدی ؟باز هم از این غذا خارجی

 چپ چپ نگاه کرد و گفت:
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 کرد.آره. مامانم زیاد درست می -

 های خودمون؟ دیزی؟ایرانی هم بلدی؟ خورشت و پلو -

 بدی به خونه داریم؟خوایی نمره چیه، می -

کنه، ات که بیسته. همین جوری پرسیدم. آخه معده من از غذاهای خارجی تعجب مینه نمره -

 تره!با ایرونی عجین

 خیلی شکمویی امیر. -

 شم. باید زیاد بخورم. چکار کنم؟ سیر نمی -

 شی! خوبه چاق نمی -

 دوم.کنم. میورزش می -

 کنی موقع دویدن!نگاه نمیدونم. جلوت رو هم آره، می -

 شه! ضبط ماشین رو روشن کردم. باز هم آهنگ دیوونگی! تیکه نندازه، روزش شب نمی

 های توئه.این آهنگ رو خیلی دوست دارم، آهنگ چشم -

 خندید و گفت:

 ذاشتی.پس بگو چرا هی اینو می -

 دادم بهت. تو هم که گیج!آره دیگه، سرنخ می -

ته! آدم متغییر! یه دقیقه خوب، یه دقیقه عصبانی ، اخالقت مثل بهاره، گیج؟ ایراد از خود -

 شه و کی سرد. دونی کی بارون میاد، کی آفتابیه، کی گرم مینمی

 ره.ت سر نمیخوبیش به اینه که یکنواخت نیست. حوصله  -

 شما بذار بقیه ازت تعریف کنن.  -

 جوابی ندادم که پرسید:

 متولد چه ماهی هستی؟  -
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 فروردین. چطور مگه؟ -

 خدا به داد برسه. بابای منم فروردینی بود.  -

 کرد. اش بودیم. ماشین رو کناری کشیدم. با تعجب نگاهم میتقریبا نزدیک خونه

 کی بیاییم خواستگاری؟   -

 با تردید جواب داد: 

 می خوام یه خواهشی ازت بکنم. -

 بفرمایید.  -

 یشتر با روحیات هم آشنا بشیم. بذار عجله نکنیم. اجازه بده ب -

 هامون در جریان باشن؟ مطمئنی فقط هدفت آشنایی بیشتره؟ اشکالی داره خانواده -

ابدا. اتفاقا بهتره که در جریان باشن ولی لزومی نداره رسما مالقات کنن. یعنی االن به نظر  -

 من لزومی نداره. 

 یعنی فعال خواستگاری به تعویق بیفته. -

 لطفا. -

 نفس عمیقی کشیدم و دیگه حرفی نزدم. الی پرسید:

 راجع به من به عزیزت گفتی ؟ -

 گم. امروز می  -

 اگه مخالفت کرد؟  -

 کنه، خیلی دوستت داره. نمی  -

 تاحاال دوست الناز بودم، از حاال به بعد پای تو وسطه. مطمئن نیستم راضی باشه.   -

 شه. قدر خوشحال میبینی که عزیز چهبسپرش به من. حاال خودت می  -
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 یاد رفتنش افتادم. 

 خوایی بری فرانسه؟چرا می -

 می خواستم برم یه دوره تخصصی رو بگذرونم. -

 دوره چند وقته است؟ -

 حدود سه چهار ماه. -

کارت اشتباهه. اگر زمان ری که از من فرار کنی، دی و میببین الی اگر داری استعفا می -

 مونم.خوایی که فکر کنی، من منتظرت میمی

 نفس عمیقی کشید.

 ده. ور به من آرامش میشاید درست بگی، فرار کار خوبی نباشه. ولی به هر حال باید برم. اون -

 ری؟چند روزه می -

 گردم. ای بر میاگر دوره رو بی خیال بشم ، دو هفته -

 هام.چشمدستم رو کشیدم روی 

 خیال شدی؟ خیال بشی؟ یا بیاگر بی -

اگر قرار باشه بیشتر همدیگه رو بشناسیم، موندن طوالنی مدت من تو فرانسه کمکی به ما  -

دی؟ خواستم استعفا بدم. تو که سه چهار ماه به من مرخصی نمیکنه. در ضمن من مینمی

 دی؟می

شم. ولی اگر بخوایی چهار ماه بری یتو هر موقع بخوایی برگردی شرکت من خوشحال م -

 مونه.مجبورم یکی رو موقت هم شده بیارم چون شرکت لَنگ می

 فهمم. دو هفته به من وقت بده. تصمیم بگیرم که کال برم یا بمونم.می -

شد ولی اگر این عشق مال من باشه، اگر این قلب برای من بزنه قلبم داشت از سینه کنده می

 خوام انتخاب بشم! تمام جراتم رو جمع کردم.ن میباید آزاد باشه. م



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 272

 باشه برو. دو هفته مرخصی داری! امیدوارم بهت حسابی خوش بگذره! -

 رم.برای خوش گذرونی نمی -

 پس امیدوارم به نتایج خوبی برسی. -

 ممنون. -

 ماشین رو روشن کردم و  و رفتم سمت آپارتمانش. 

 فردا میایی شرکت؟ -

 پس فردا بلیط دارم. آره. ولی برای -

 خوایی بیام ببرمت فرودگاه؟می -

 رم.نه، با سعید می -

م حرفی نزدم. دیگه رسیده رغم عصبانیتام دوباره شروع کرد به زدن. علیرگ روی شقیقه

 ش. بعد هم خداحافظی کرد و از ماشین پیاده شد. روی خونهبودیم روبه

ش رو داد که امضا نوم حسینی برگه مرخصیفردا صبح تو شرکت از صبح ندیدمش. فقط خا 

 کنم. آخر وقت مشغول خوندن یک پرونده بودم که در زد. سرم رو باال گرفتم ، خودش بود! 

 فکر کردم برای خداحافظی هم نمیایی. -

 ادب نیستم. ها هم بیدیگه این قدر -

 ذاشتی خودم ببرمت فرودگاه.کاش می -

 سختش نکن امیر. -

 "شه؟با سعید بری فرودگاه سختت نمی"توی دلم گفتم:

 هر جور تو راحتی. -

 ها. زد به پارکتالی سرش رو انداخته بود پایین و با نوک کفشش می

 کاش هر از گاهی یه خبری از خودت بدی. -
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 یه نفس عمیق کشید و گفت:

 مراقب خودت باش. هر چی بشه، به نظر من تو آدم خوبی هستی امیر مشکات. -

 است لبخند بزنم ولی به حدی قلبم سنگین بود که فقط گفتم:خودلم می

 مراقب خودت باش اِلی. -

 خداحافظ. -

 به امید دیدار. -

وقتی از اتاقم رفت بیرون انگار بند دلم پاره شد. گاهی این اداهای روشن فکری حالم رو به هم 

کردم. عروسی میو بعد هم سریع باهاش  "بله"کردم که بگه زنه. من باید مجبورش میمی

کنه من براش کم هستم، یا خودش برای من کمه، بعد ره فرانسه، فکر میاشتباه کردم. االن می

شه. اون وقت من چه گِلی به سرم بگیرم؟ ره زن پسرعموش می. بعد هم می"نه"گه هم می

 اشتباه کردم. اشتباه محض! 

 .تو فکر و خیال غرق بودم که تلفنم زنگ خورد. الناز بود

 الو امیر، سالم. -

 سالم. -

 خوبی؟ -

 نه. -

 الی چی شد امیر؟ چرا زنگ نزدی به من؟  -

 ره فرانسه.چی می خواستی بشه، اول گفت نه، بعد هم گفت باید فکر کنه. فردا داره می -

 می ره فرانسه؟ می ذاری بره؟ -

 تونم؟مجبورش کنم. میتونم شه. اگه نخواد نمیچکار کنم؟ پاهاش رو ببندم؟ به زور که نمی -

 ."نه"کردم بگه نه خب، ولی فکر نمی -
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 از دست تو هم شاکیه. -

 که قضیه رو بهت گفتم؟ مگه قرار نبود چیزی نگی؟ -

 مجبور شدم. اون هم خودش فهمید. یعنی واضح بود که تو داستان رو برام گفتی. -

 کنم. من نگران خودم نیستم.درستش می -

 ری، حداقل تا موقعی که خودش نخواسته!فعال بهتره سراغش ن -

 باشه. تو هم غصه نخور. بیا پیش ما امشب. -

 رم پیش عزیزم.حوصله شما رو هم ندارم. می -

 بچه ننه. برو پیش عزیزت! -

 خداحافظ. -

 خداحافظ.

. همین! سه تا کلمه بیشتر نبود، "من رسیدم پاریس"روز بعد حدود ظهر، پیغامی از الی اومد، 

! "مراقب خودت باشی"! نه "کاش اینجا بودی ای"! نه "ایدلم تنگ شده"، نه "میسال"نه 

مرسی که خبر دادی، مراقب خودت باش. ". پیغام دادم، "من رسیدم پاریس "هیچ چیز. فقط 

. فکر کردم "من هم. مراقب خودت باش". پنج دقیقه بعد پیغام داد:"دلم برات خیلی تنگ شده

ته ازش بی خبر بودم. حتی با الناز هم تماس نگرفته بود. روزها خیلی . دو هف"خب، بهتر شد!":

دویدم که کمتر فکر رفتم توی پارک و میبرد. بیشتر میکالفه بودم و شبها درست خوابم نمی

کنم. توی شرکت هم سرم مثل معمول شلوغ بود و فرصت سر خاروندن نداشتم. اخالقم 

دو بود که در اتاقم رو زدن و کاوه وارد شد. سرم رو روز حدود ساعت حسابی بد شده بود. یک

 گرفتم باال و سالم کردم که جواب داد:

 سالم بر عاشق دل خسته! -

 ها. بشین بگم چایی بیارن.از این طرف -

 خندید و گفت:
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 بگو قهوه بیارن. -

 قهوه تا اطالع ثانوی ممنوع شده. -

 ول کن امیر، حاال الی نیست، قهوه ممنوع شده؟ -

 خواست بحث راجع به اِلی رو ادامه بدم. پرسیدم:دلم نمی

 طوره؟الناز چه -

ده. اصال امیر شانس بیاری مجرد بمونی. زن گرفتن اول بدبختیه. االن خوبه، منو دق می -

 آخه؟ دارم هوضعی چه این. ببین زندگی من رو 

 هام از تعجب گشاد شد و گفتم:چشم

 گی؟ مشکل دارین؟جدی می -

 خوام برم معتاد بشم. تو هم بیا با هم بریم.ه بابا، اصال زن یعنی مشکل! من که میآر -

 مسخره بازی در نیار. -

ذاشتی ما ازدواج کنیم. االن من راحت داشتم کردی نمیگم. کاش اصال مخالفت میجدی می -

 کردم.از دوران مجردیم استفاده می

 بیاد جمعت کنه!که باید زنگ بزنم به الناز، نه، مثل این -

 واال این خواهر تو من رو بیچاره کرده!  -

 خندیدم و گفتم:

 خوایی طالقش بده.شه خواهر من؟! میاین جور مواقع می -

 تونم. خواد ولی نمیباور کن دلم می -

 ش زنگ خورد. رو به من گفت: خندیدم که گوشی

 داره!بیا، دو دقیقه دست از سرم بر نمی -

 گه!شنیدم که چی میش رو جواب بده. میرو صاف کرد که تلفنش بعد هم سینه
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 جونم عزیزم، بگو عشقم.  -

 گفت، کاوه صداش رو آروم کرد و گفت:شنیدم الناز چی مینمی

خوایی بریم ترکیه از شی. اصال بریم یه لباس جدید بگیر؟ میتو هر چی بپوشی خوشگل می -

 جا بخر؟ اون

داد و قلوه کارم شدم. کاوه هم یک ریز داشت با الناز دل میبرگشتم پشت میزم و مشغول 

 پرسید که کاوه گفت:دونم الناز چی میگرفت. نمیمی

 شنوه. زشته! حاال تا شب. شه، االن امیر این جاست، مینمی -

 بعد هم قطع کرد و رو به من گفت:

 گفتم امیر؟چی می -

 م:گفت "مثال اومده به من دلداری بده!"فکر کردم 

 قرار بود الناز رو طالق بدی. -

 آهان. آره دیگه، باید خودم رو راضی کنم. فعال نتونستم!  -

 با پوزخند جواب دادم:

 فعال ببرش ترکیه لباس بخره، بعدا سر فرصت طالقش بده.  -

 کرد که ادامه دادم:چپ نگاه میکاوه من رو چپ

 نباش.  پاشو برو به زندگیت برس کاوه، من خوبم. نگران من -

 کاوه جدی شد و گفت:

خوب که نیستی. اوضاعت خرابه. ببین چی شده که خانوم حسینی هم از اخالقت شاکی بود.  -

 جدا زدی قهوه ساز رو شکوندی؟

 خرم برای شرکت.کرد. حاال یه دونه جدید میکار نمی -
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که نیستی! امیر، بقیه چه گناهی کردن که تو دلت برای الی تنگ شده؟ خجالت بکش. بچه  -

کنی که همه ازت وحشت دارن. جرات ندارن باهات حرف ها داد و بی داد میقدر تو جلسهاین

 بزنن. تو مثال مدیر این شرکتی. 

 پاشو برو. من االن حوصله نصیحت شنیدن ندارم. -

 کرد گفت:که بلند می شد و بلوزش رو مرتب میکاوه در حالی

 ریم توی جوب!شیم، مین سر جاشه. با هم معتاد میباز هم فکر کن. پیشنهاد اعتیاد م -

م گرفت. فکر کردم خوب شد که کاوه اومد. حالم از فکر معتاد شدن و توی جوب رفتن خنده

 بهتر شد. کاوه خداحافظی کرد که صداش زدم. 

 کاوه! -

 بله؟ -

 مرسی که اومدی. -

گه، بقیه چه گناهی کردن که من خندید و رفت. تصمیم گرفتم خوددارتر باشم. کاوه راست می

 دلم برای الی تنگ شده؟ رفتم پای میز خانوم حسینی. با دیدن من هول شده بود. 

 بفرمایید آقای مهندس. مشکلی پیش اومده؟ -

جدید سفارش بدید. تون بدم یه دستگاه قهوه ساز نه خانوم، چه مشکلی. خواستم زحمت -

 ش رو از حساب شخصی من بردارن. بگید پول

 چشم. -

 تون رو تمدید کردین؟راستی، قرارداد اجاره خونه -

 بله. هفته پیش تمدید شد. -

 االن از جاتون راضی هستین؟ -

نشینی سال دیگه آماده بشه، از اجارهای نیست. ولی انشاال خونه خودمون تا یکدیگه چاره -

 شیم. راحت ب
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انشاال. توی این مدت هم، اگر خواستید بعدازظهرها زودتر برید که مسیرتون دوره. به جاش  -

 صبح زودتر بیایین.

 ممنون ازتون.  -

 کنم.خواهش می -

م صدا کرد. برگشتم اتاقم. واقعا این مدت که الی نبوده به من سخت گذشته. یک مرتبه گوشی

کوچیک بود توی کافی شاپ. منظره برج ایفل از  یک عکس برام اومده بود. عکس یک میز

اومد. زیر پنجره کافی شاپ معلوم بود. دو تا فنجون قهوه روی میز بود که بخار ازش بیرون می

خواست االن اینجا بودی، دلم نیومد، دوتا ش خیلی خوب بود، دلم میقهوه "عکس نوشته بود:

 ."قهوه گرفتم.

کاش از  "اره شیرین شد، یه لیوان آب خوردم. فکر کردم با خوندن متن زیر عکس دهنم دوب 

. جواب "کی بر می گردی؟".پیغام دادم: "فرستاد، دلم براش تنگ شدهخودش هم عکس می

. منتظر موندم ولی جوابی نداد. تا آخر شب "بیام دنبالت؟". دوباره پیغام دادم:"پس فردا"داد:

ببخشید گوشی موبایلم "باالخره رسید: منتظر بودم. شب از نیمه گذشته بود که پیغامش

خدا رو شکر، "هام رو بستم. . چشم"رسمخاموش شد. االن زدم به شارژ. ساعت شش غروب می

الی  ". پرسیدم:"مرسی! ". جوابش سریع اومد، "میام دنبالت ". پیغام دادم:"گرده!داره بر می

نیم از شما عقبیم. راستی االن  ده و نیم. دو ساعت و ". سریع جواب داد:"جا ساعت چنده؟اون

. کوتاه "رم بخوابم.برد. االن میخوابم نمی". جواب دادم:"جا خیلی دیروقته. نخوابیدی؟اون

. فردا رو به سختی از سر گذروندم. تنها خوش اقبالی من حجم باالی "شب به خیر. "جواب داد:

تر. هر چند که بی جلسات کاری بود که ذهنم رو مشغول کرد و گذشت زمان رو آسون 

هام از چشم همکارها پوشیده نموند و چند مورد متلک دریافت کردم. مهم نیست، من حواسی

رفتم فرودگاه دنبالش، از ترس بیدی نیستم که با این بادها بلرزم. روز موعود فرا رسید. باید می

کردم گل دیر رسیدن یک ساعت هم زودتر فرودگاه بودم. به حدی عجله داشتم که فراموش 

بخرم. وقتی متوجه شدم که فقط چهار یا پنج دقیقه وقت داشتم. سریع رفتم شاید کیوسک 

فروشی پیدا کردم و سفارش یه دسته گل هگل فروشی پیدا کنم. بعد از کلی باال و پایین رفتن ی

 گل دادم. مرد گل فروش با خنده گفت:
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 چه گلی براتون بذارم قربان؟ -

 رین. خوشگل باشه!گل دیگه، یه گلی بذا -

 اصال وارد نیستی! اشکال نداره، درستش می کنم. نامزدته یا دوست دخترته؟ -

 .سرم رو خاروندم

 هیچ کدوم. انشاال به زودی زنم بشه! -

 چند سالشه؟ -

 یه مقدار کالفه شدم از حرفش.

 کار داری؟شما به سالش چه -

 ذاشت گفت:کنار هم میهای قرمز و صورتی رو که رزباز هم خندید و در حالی

 اعصاب نداری ها!  -

 دو سه دقیقه بعد دسته گل زیبایی رو به دستم داد.

 مبارک باشه. -

تشکر کردم و پول دسته گل رو حساب کردم. سریع خودم رو به سالن انتظار پروازهای وارد 

که یک  شده رسوندم. از دویدن عرق کرده بودم. سر چرخوندم ببینم الی کجاست، رسیده یا نه

 نفر صدام کرد.

 امیر. -

قلبم ایستاد و به سمت صدا برگشتم. الی روی چمدون نشسته بود و منتظرم بود. یه دامن بلند 

مشکی تنش بود، با یه بلوز آستین بلند قهوه ای. یه کت آستین حلقه ای بدون دکمه روی بلوز 

شال کرم به حالت نصفه نیمه و دامن پوشیده بود که بلند بود و تا پایین زانوش می رسید. یه 

درخشید، مثل همیشه. گونه هاش کمی صورتی بود، مثل هاش میروی سرش بود، چشم

ام نشسته همیشه. لبهاش خیس بودند، مثل همیشه. بوی عطرش از فاصله دور هم توی بینی
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بود، مثل همیشه. گردنش رو خم کرده بود که رفتم سمتش. سرش رو گرفت باال و با اعتراض 

 فت:گ

 کجایی، گفتم یادت رفته بیایی! -

 با شرمندگی گل رو گرفتم سمتش و گفتم: 

 فراموش کرده بودم گل بخرم، یک مرتبه یادم افتاد. خوش اومدی! -

هام رو توی دستم فرو کردم و دستم مشت شد. الی بلند خواست بغلش کنم ولی ناخندلم می

 گرفت گفت:که گل رو از دست من میشد و در حالی

 های خوشگلی!دستت درد نکنه. چه گل -

 پروازت راحت بود؟  -

 خوب بود.  -

کرد که شال روی سرش رو مرتب میچشمش رو از دست مشت شده من گرفت و در حالی

 گفت:

 هات رو توی مشتت فشار دادی که دستت کبود شده.این قدر ناخن -

 هنوز پایین بود که پرسید:گفت دستم کبود شده بود. سرم مشتم رو باز کردم. راست می

 خوبی امیر؟ -

 نفس عمیقی کشیدم.

 االن دیگه خوب شدم.  -

 دستش رو برد که چمدونش رو بکشه که کشیدمش کنار.

 تو یه درصد فکر کن من باشم و تو چمدون بلند کنی! -

 یک تای ابروش رو داد باال.

 ها!های بحث برانگیز کردیاز اون اظهار نظر -
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 خندیدم و گفتم:

نیم ساعت نفس بگیر، بعد شروع کن. دو هفته نبودی، بذار یه کم آروم بشم، بعد هر چی  -

 خواستی بگو. 

الی کمی سرخ و سفید شد ولی دیگه حرفی نزد. تا پارکینگ رفتیم که نشست توی ماشین و 

من هم چمدونش رو گذاشتم پشت ماشین و نشستم پشت فرمون. کمربندم رو بستم و 

 پرسیدم:

 گذشت بهت؟ خانواده خوب بودن؟خوش  -

 طوری؟آره خیلی خوب بود. فقط حیف که هوا یه کم سرد بود. تو چه -

 خوبم.  -

 سلیقه گل خریدنت خیلی خوبه! -

 خندیدم.

 خریدم برات.راستش رو بخوایی سلیقه گل فروشه. به من بود، گالیل آبی می -

هاش سرازیر شدند. من فقط که اشک قدر خندیدالی اول هاج و واج من رو نگاه کرد بعد این

 اش که قطع شد گفت:کردم. خندهنگاهش می

 ها؟!فروشن از اون گلفکر کن! گالیل آبی! مگه هنوز می -

خریم. خنده نداره. گُله دیگه! محل ما که هنوز دارن. هر کی از سفر بیاد براش گالیل آبی می -

 ها!کنیها رو مسخره میخیلی این جنوب شهری

 وا، من کی مسخره کردم. فقط خندیدم.  -

 شد.اش رو بگیره، هر از گاهی یه لبخند ژوکوند رو لبش ظاهر میتونست جلوی خندههنوز نمی

 پرسید: قدر خنده داره؟فهمم گالیل آبی اینواقعا نمی

 شرکت چه خبر؟ -
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ت کمک اها قاطی شده. من یه هفته آخر فقط به عمهخراب. سرمون شلوغه. حساب کتاب -

ها رو ببندیم. آخر هفته هم باید برم سایت. یکی از تابلوهای برق آتیش کردم که حسابمی

 گرفته. معلوم نیست چه کار کردن. پروژه به تاخیر نخوره خیلیه. 

 بعد هم با لحن شوخی گفتم:

 گی آخر ساله؟تو هم که وسط این همه کار پاشدی رفتی مسافرت. نمی -

 خدا رو شکر. -

 رو چرا شکر؟ خدا  -

زدی. هات بودم، تو هم حرفی نمیها و ایراد گرفتنهیچ چی، از وقتی رسیدم منتظر غرغر -

 شدم.دیگه کم کم داشتم نگران سالمتیت می

خندید. دستش رو کرد توی کیفش کردم که داشت ریزریز به من میچپ نگاهش میفقط چپ

 ای رو بیرون کشید. و بسته

  برات سوغاتی آوردم. -

بسته رو گرفت سمت من. توقع نداشتم. یک دستم به فرمون بود، بسته رو گرفتم و راهنما زدم. 

 بند چرمی بود. ساده بود ولی دوستش داشتم. بسته رو باز کردم. یه مچ .ای ایستادمگوشه

 دستت درد نکنه. زحمت کشیدی. خیلی قشنگه. -

وب بود، عالی بود. دوباره حرکت انداختمش دور دستم و یه کم توی مچم حرکتش دادم. خ

 کردم و گفتم:

 بریم بیرون شام بخوریم؟ -

 عمه منتظرمه. -

 باشه، پس برسونمت خونت. -

 الی ساکت بود که پرسیدم:

 خوایی حرف بزنی؟الی خانوم، نمی -
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 چی بگم؟ -

 ات؟نتیجه تصمیمت؟ بگم به عزیز زنگ بزنه به عمه -

 الی باز هم ساکت بود.

 دی؟نمیالی، جواب  -

 باید جدی حرف بزنیم امیر. -

 دم.جدی حرف بزن خانوم. گوش می -

 بعد هم یه کم توی صندلی جا به جا شد و گفت:

کنیم. یا منتی خوام این حس بین ما باشه که داریم به همدیگه لطف میببین امیر، من نمی -

 ذاریم. سر هم می

 گی تو؟منت چیه؟ چی می -

 حس که تو از من باالتری یا من از تو باالترم برای زندگی سَمه.منظورم اینه که این  -

 درسته. حاال مگه تو همچین فکری کردی؟ -

 گم. نه، کلی می -

 خب، پس این حله. بعدی. -

ببین، من به کارم عالقه دارم. ممکنه یه زمانی بخوام دوباره درس بخونم. ممکنه بخوام برم  -

 د کنی. به خصوص با قوانین ایران.خوام تو من رو محدومسافرت، نمی

خب من حرفی ندارم. بخوایی کار کنی، یا نکنی. بخوایی درس بخونی، یا نخونی. به خودت  -

 مربوطه. مسافرت یه کم سخته. تو دلت میاد بدون من بری سفر؟

 تو االن باید بری سایت، من بگم نرو خوبه؟ -

 خواد دو ساعت از تو دور باشم.م نمیمن باید برم سایت به خاطر کارمه. وگرنه من دل -

 آخه آدم گاهی به تنهایی احتیاج داره. -
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 سفر تنهایی یعنی؟ -

 آره دیگه. -

 یه نفس عمیق کشیدم.

 بیشتر از دو روز نباید بشه. -

 هفت روز. -

 دو روز.  -

 تونم برم آخه؟من تو دو روز کجا می -

 فکر کردم و گفتم:

 مه. چونه نزن.باشه، چهار روز. ولی حرف آخر -

 قبول. چهار روز. -

 بعدی؟ -

 من خیلی اهل حجاب نیستم. -

 به شالی که وسط سرش بود اشاره کردم و گفتم:

 دونم، مشخصه!می -

 مشکلی نداری باهاش؟ -

خصوص اگر حس کنم کسی بخواد از چرا خب! مشکل که دارم. یعنی یک مقدار حساسم. به -

منظورم این نیست که تو خودت رو بپوشون که بقیه به حجابی خانمی سوء استفاده کنه. بی

ها ندارم ولی سنگین و با وقار بودن ربطی به حجاب داشتن یا گناه نیفتن. اعتقادی به این حرف

 نداشتن نداره.

 قبول. من نمی خوام چیزی با زور باشه. کال من نسبت به زور و اجبار حساسیت دارم. -

 فهمم.می -
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 خب دیگه چی؟ -

 ده.شه ترک کنی؟ خیلی من رو آزار مین عادت بغل کردن و روبوسی کردنت رو میای -

 من عادت بغل کردن و روبوسی با کسی ندارم.  -

 شما نبودین پسر عموتون رو بغل کرده بودین الی خانوم؟ -

 سعید برادرمه امیر.  -

 گه! پسر عموته!هِی می -

 !برادرمه. سعید برادر رضایی منه -

 گرد شده بود که گفتم:هام چشم

 برادر رضایی؟ -

های آخر با ماشین تصادف بله. زن عموم تقریبا هم زمان با مامان من باردار شد. متاسفانه ماه -

شه. من تازه به دنیا شه. زن عمو هم خیلی از لحاظ روحی منقلب میش سقط میکنه و بچهمی

داد. به من شیر می هاپیشش. تا مدتذارن اومده بودم که برای بهتر شدن حالش، من رو می

سال بعد از تولد من هم دوباره باردار شد و خدا بهشون سمانه رو کم بهتر شد. یکحالش کم

داد. سمانه و سعید هردو خواهر و برادر من هستن. من به سعید خیلی مدیونم، همیشه کنارم 

 که خیلی دوستش دارم.ترین روزها. و اینبوده، توی سخت

 خوام الی.واقعا معذرت می من -

 گفتم بهت، قضاوت کردن کار درستی نیست. -

 ها رقصیدی.ولی دیدم تو عروسی الناز و کاوه با خیلی -

 عالی بودین. رطب خورده منع رطب کِی کند؟ها جنابخب که چی؟ یکی از اون خیلی -

 گم جوابت توی آستینته؟هر چیزی من می -

 ؟ز زبون منباز دوباره رسیدیم به سای -
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 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 من دوست ندارم دست کسی بهت بخوره. چه جوری بگم؟ -

 این حس مالکیت واقعا خطرناکه امیر. من که برده تو نیستم. -

 شما خانومی، سروری.  -

 شی؟ االن من کاوه رو بغل کنم تو ناراحت می -

 شم.معلومه که ناراحت می -

 ، واقعا برادر توئه!اِ، کاوه مثل برادر منه -

دونم. گفتم که، دست خودم نیست. این جوری بهش نگاه کن، این کار تو با اصول من می -

 خوانی نداره!هم

 یه کم فکر کرد و گفت:

 که تو روزهای جمعه ناهار درست کنی.باشه. به شرط این -

 با تعجب گفتم:

 من که آشپزی بلد نیستم. -

 گفت:هاش رو انداخت باال و شونه

 یاد بگیر. -

 گیرم.باشه. یاد می -

 بعدی! -

 من فقط یه خواهش دیگه دارم. -

 بگو. -

 زود عقد کنیم. زود عروسی کنیم. -
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خواهشت خیلی مقدور نیست. قرار بود اول با هم بیشتر آشنا بشیم. اصال خود تو ممکنه  -

 پشیمون بشی! عجله کار شیطونه!

 مون دیگه. چه وضعشه آخه.زندگی به نظر من که زودتر بریم سر خونه -

 کرد که گفتم:چپ نگاهم میالی چپ

 عزیز رو بگم زنگ بزنه؟  -

 نه. صبر کن. لطفا. -

 یه نفس عمیق کشیدم.

 باشه، باز هم باشه! -

 که از ماشین پیاده بشه پرسیدم:قبل از این

 تصمیمت برای فرانسه رفتن به خاطر فرار از چی بود؟ -

 ت گفتم. امروز اون روز نیست!شاید یه روزی به -

بعد هم پیاده شد و در ماشین رو بست. برگشتم سمت خونه، عزیز توی آشپزخونه داشت چایی 

 خورد. می

 سالم بر عزیز خودم.   -

 سالم امیر جان، خوبی مادر؟  -

 برای خودم یه فنجون چایی ریختم.

 م . حرف جدی؟شه باهاتون حرف بزنتون داشتم، میبله عزیز. راستش کارِ  -

 خیر باشه.   -

 خوام برات عروس بیارم عزیز.خیره، امر خیره، می  -

کرد که من دارم سر و سامون عزیز از خوشحالی من رو بغل کرد. مرتب خدا رو شکر می

 گیرم. یک مرتبه حواسش اومد سر جاش. می
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 کدوم دختری چشمت رو گرفته امیر؟  -

 شناسیش عزیز. می  -

 هاش رو تنگ کرد که گفتم: عزیز چشم

 اِلی.  -

 اِلی؟ یعنی دوست الناز؟  -

 خودشه.   -

 لبخند عزیز روی لبش جمع شد .

 خوشحال نشدی؟ فکر کردم دوستش داری.   -

 معلومه که دوستش دارم، خیلی دختر خوبیه، ولی به عنوان زن تو؟  -

 کنی عزیز؟ یعنی داری مخالفت می  -

 ه حرف اِلی درست در بیاد و عزیز دلش راضی نباشه!باورم نمی شد ک

ها که اِلی حالش خوب نبود امیر، تو حتما همه چیز رو راجع به اِلی می دونی. الناز اون موقع  -

دونم این دختر گذشته سختی داشته، روحیه یه چیزایی به من گفت. خیلی سر بسته، من می

ه. تو هم که اخالقت یه کم تند و آتیشیه، خاصی داره ، شلوغ و پر صدا هست ولی زودرنج

 ترسم این دختر نتونه با تو کنار بیاد و هم خودش صدمه ببینه، هم زندگی تو خراب بشه. می

 که باهاش آرومم؟ نگرانیت اینه؟ اگه من بگم عاشقش هستم چی؟ این  -

بلکه بدتر، صبح  من نگفتم مخالفم، حرفم اینه که یه دختر مدل اِلی که اخالقش کپی النازه -

شه. اگه اِلی دختر کنه، تو هم جوش میاری و هر روز دعواتون میتا شب با تو یکی به دو می

 آرومی بود من این نگرانی رو نداشتم.

 تر بودی. شیده بود، خوشحال اگه به جای اِلی،  -

یک بار هم گم شیده، اگه به جای اِلی، دختری با اخالق شیده بود، مطمئن بودم سالی نمی  -

 جر و بحث نداشتین. 
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 سکوت کردم و چیزی نگفتم. عزیز متوجه ناراحتیم شد. 

 من باهات میام خواستگاری، فقط باید یه قولی بهم بدی.   -

 چه قولی؟  -

خواد پسر من هم بشه مصیبت باهاش مدارا کنی، این دختر خیلی سختی کشیده. دلم نمی - 

 اگه مرحم تنهاییش نیستی ازش بگذر . .زندگیش. این بچه خیلی تنهاست

 پس نگران اِلی هستی نه من؟   -

گیره اگه بخوای اذیتش کنی. اون وقت دونم آهش دامنت رو مینگران اِلی هستم چون می  -

 شه. زندگی توئه که جهنم می

 دم.مراقبش هستم عزیز ، قول می  -

 مبارکت باشه.   -

 نگرفتم. ببخشید که من آخرسر هم شیده رو   -

 اِلی دوستت داره.  .وقت تو نگاه شیده ندیدمچیزی که تو نگاه اِلی به تو بود رو من هیچ  -

 هنوز جواب نداده عزیز. -

 کرد گفت:چپ منو نگاه میعزیز که دیگه چپ

 منو گذاشتی سر کار؟ یعنی گفته نه؟ -

 اول گفت نه، دعوا کردیم. االن گفته بیشتر آشنا بشیم. -

 غره پرسید:چشمعزیز با 

 دعوا کردی؟ هنوز هیچ چی نشده؟ -

 نه عزیز، دعوا که نه. بحث جدی کردم باهاش. یه سری نگرانی داشت و داره! -

 حق داره واال، با این اخالق تو! -

 ده. تو فکر بودم که عزیز پرسید:ها به اخالق من خیلی گیر میواقعا که، این عزیز هم تازگی
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 کردی؟حاال کجا خواستگاری  -

 کشیدم گفتم: که چایی رو هورت میدر حالی

 قبرستون. -

 عزیز فکر کرد اشتباه شنیده که من تصحیح کردم.

 بهشت زهرا عزیز. سر خاک بابا و مامانش. -

 که از آشپزخونه می رفت بیرون گفت:عزیز پوفی کرد و در حالی

 کنه پسر؟ توقع داشتی بگه آره؟ کی تو قبرستون خواستگاری می -

 دن!؟قدر اینا به من گیر میفکر کردم چه

گم که حال همه توی شرکت فردا صبح الی خانوم هم تشریف آوردن شرکت. به جرات می 

تر بود! مهره مار داره ورووجک! تقریبا برای همه هم بهتر بود، حتی آقا صدری هم خوش اخالق

درک آورده بود که با من اش پیدا شد. یک سری مسوغاتی آورده بود. حدود ظهر سر و کله

 هماهنگ کنه. در زد و اومد توی اتاق. سرم توی یک پرونده بود. 

 سالم آقای مهندس. -

 بَه سالم. باالخره به کار هم رسیدی؟ دید و بازدیدِت تموم شد به سالمتی؟ -

 کنم.بله تموم شد. از صبح دارم کار می -

 آفرین. به کجا رسیدی؟ -

 کنم. االن هم این مدارک رو بگیرین و امضا کنین.شین. جمعش میجاهای خوب. نگران نبا -

 چپ نگاهش کردم که یک لبخند ژوکوند تحویلم داد و گفت:سرم رو گرفتم باال و چپ

 لطفا!  -

مدارک رو گرفتم و امضا کردم و گرفتم طرفش. مدرک رو گرفت که بره ولی کاغذها رو ول 

 ه با صدای خیلی آروم گفتم:کرد کنکردم. تعجب کرد، خیره نگاهم می
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 ریم بیرون.شام باهم می -

 چپ نگاهم کرد که ادای خودش رو در آوردم و گفتم:چپ

 لطفا! -

 خندید و گفت:

 تا شام! -

 ساعت حدود پنج و نیم بود که الی زنگ زد به اتاقم.

 الو. -

 امیر؟ -

 جانم الی؟ -

 هستم.زنگ زدم بگم من هنوز کار دارم. یکی دو ساعت دیگه  -

 ولش کن، پاشو بریم بیرون. خسته شدی. -

 ری؟نه، خوبم. یکی دو ساعت دیگه کار دارم. هستی شرکت یا می -

 خوام شام ببرمت بیرون. یادت رفت؟هستم. می -

 ریم.خوایی برو، یه شب دیگه میمی -

 نه هستم. خودم هم کار دارم. -

 باشه، پس فعال. -

ها های بقیه اتاقکرد. چراغبغلی. هنوز داشت کار می حدود ساعت هفت بود که رفتم واحد

 خاموش بودند. در واحد رو که باز کردم صداش زدم که یک مرتبه نترسه.

 الی؟  -

 بیا امیر، تقریبا تموم شده. -
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 پاشو بابا، روده بزرگه ترتیب روده کوچیکه رو داد.  -

 خندید.

 اومدم شکمو! -

هاش قرمز شده چشم خره کامپیوترش رو خاموش کرد.ده دقیقه دیگه هم معطلم کرد و باال

 مالید.هاش رو میبود. با دست پشت پلک

 کنی.خودت رو خسته می -

اشکال نداره. یه کم کارها تلنبار شده. به قول خودت آخر سالی ول کردم رفتم دنبال  -

 تعطیالت!

 سرت گذاشتم، چرا جدی گرفتی؟من سربه -

 خندید.

 ا قراره بریم شام بخوریم؟دونم. حاال کجمی -

 هر جا تو دوست داری! -

 انتخاب من؟ باشه، بریم.  -

 کرد که از کدوم طرف برم پرسید:طور که الی راهنمایی میسوار ماشین من شدیم. همین

 امیر، مهندس نبوی رو می شناسی؟ -

 طور مگه؟آره، چه -

 دونستی باباش مریضه؟ می -

 دونی؟ آره! تو از کجا می -

رفتم فرانسه، اومد سراغم. با کلی خجالت نسخه یه سری دارو رو داد که براش داشتم می -

 جا پیدا نکرده بود. بگیرم. طفلکی این

 دونستم مشکل تهیه دارو داشته.ای بابا. نمی -
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 فکر کنم یه مساعده بهش بدی خوب بشه. پدرش اِم اِس داره. داروها خیلی گرونه. -

 ی بهم.باشه. مرسی که گفت -

باالخره رسیدیم رستورانی که الی آدرس داد. رستوران که نه! یه دکه سمبوسه فروشی! بعد هم 

 گفت:

 همین جاست. -

 کالفه گفتم:

 این همه راه منو کشوندی سمبوسه بخوریم؟ داری تالفی جیگرکی من رو در میاری؟ -

 دارم!اش خیلی خوبه. یه سس تند داره که من خیلی دوست نخیر. سمبوسه -

 تونم بخورم!تند؟ من غذای تند نمی -

 با ناامیدی نگاهم کرد.

 کنی؟شوخی می -

 خورم!نه واال! دهنم می سوزه. تند باشه نمی -

 ش! گفت:با دست زد روی پیشونی

 چه خاکی تو سرم شد!  -

 چی شده؟ -

 کار کنیم؟من عاشق غذاهای تند هستم. حاال تو تند دوست نداری چه -

 ارک کردم، در حال پیاده شدن جواب دادم:ماشین رو پ

قدر تندش کن که اشکت یه ظرف فلفل بذار کنار دستت، فلفل بزن به غذای خودت، این -

 دربیاد. این هم شد مشکل؟
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اومد. به زور یک سمبوسه تند رو توی دهن من گذاشت که از پیاده که شدیم، باز هم کوتاه نمی

ده بود که خفه بشم. لقمه رو به کمک نوشابه پایین دادم. تندی اون به سرفه افتادم و کم مون

 الی هم سری به عالمت تاسف تکون داد.

 آبروی ما رو بردی! با دومتر قد،  -

 زدم، پرسیدم:که به ساندویچ گاز مییک ساندویچ سوسیس گرفتم. در حالی

 ت حرف زدی؟ با عمه -

 گفت:هاش جاری شده بود الی که از شدت تندی سمبوسه اشک

 مهندس، من تازه دیروز رسیدم. یادت رفته؟ -

 حرفی نزدم که پرسید: 

 به عزیزت گفتی؟ -

 بله، گفتم. -

 امیر به عزیز گفتی نظرش چی بود؟ -

 راجع به چی؟ ما؟  -

 آره دیگه. -

 خوشحال شد، گفت مبارکه. -

 جدی؟ مخالفت نکرد؟  -

 االن نگران هم نیست. نه، فقط نگران تو بود. من هم خیالش رو راحت کردم. -

 الی کمی ساکت شد که پرسیدم:

 کردم سعید خواستگار تو بوده! من همیشه فکر می  -

 خوایی دوره بیفتی دنبالشون؟من خواستگار زیاد داشتم. االن می -

 تو شرکت هم؟ -
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 بله. -

 زنم.ت حرف میمن فردا خودم با عمه -

 نظر من برات مهم نیست. -

 یست. دیگه تعلل جایز ن -

 من خواهش کردم صبر کنی.  -

 تونم. نمی -

 بعد هم پرسیدم:

 با الناز آشتی کردی؟ -

 قهر نبودیم. -

 فکر کنم از دستش عصبانی شدی. -

 آره خدمتش هم رسیدم. تو نگران رابطه من و الناز نباش. ما از پس هم بر میاییم. -

 از دست بده.خواستم الناز به خاطر من دوستش رو دونم. آخه نمیمی -

 شه. تو االن وسط رابطه ما فرود اومدی!دیگه رابطه ما مثل قبل نمی -

 گی؟جدی می -

شیم با شه خواهر شوهر من! فکر کن! بد میآره دیگه! اگه همه چیز خوب پیش بره، الناز می -

 شه!هم دیگه! اگر هم که به نتیجه نرسیم، باز هم رابطه مون مثل قبل نمی

 نگاهش کردم که خندید.امیدی با نا

 کنیم دیگه!نگران نباش، یه کاریش می -

 بعد هم گفت:

 ام حرف بزنم.صبر کن، بذار خودم با عمه -
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 گی صبر کن.کنی. به تو باشه همش میتو شرایط منو درک نمی -

 اومد ناراحتش کنم. دیدم که ساکت شد. دلم نمی

 خوام اذیت بشی.کنم. نمیاِلی من صبر می -

 ش رو باال کشید که گفتم:دماغ

 ت. بسه، هر چی سس تند خوردی و زار زدی. پاشو.پاشو جمع کن ببرمت خونه -

 ها!هنوز گشنمه -

صبر نکردم و راه افتادم. با فاصله پشت سرم اومد و خودش رو بهم رسوند. داشتم به سمت 

حکم فشار دادم، اومد. دستش رو مرفتم که دستم رو گرفت و خیلی عادی کنارم میماشین می

 خواستم مطمئن بشم دستش واقعا تو دست منه! توهم بَرَم نداشته. می

ش رو کرد. تلفن داخلیکوب داشت کار میفردای اون روز تا ظهر الی رو ندیده بودم. واقعا به

 گرفتم.

 الو، بفرمایید. -

 کارت تموم شد نرو خودم برسونمت.   -

 ر.علیک سالم، منم خوبم، خدا رو شک  -

 متوجه متلکش شدم. 

 رسونمت. خیلی خُب، سالم، خوبی؟ کارت تموم شد نرو می  -

 من با ساسی اومدم، بعد از ظهر جایی کار دارم.   -

 ای توی اگزوز اون ساسی، چه کار داری بعدازظهر؟   -

 خوام برم خرید. می  -

 ریم. خب باهم می  -

 خوام تنها برم. می  -
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 داره من بیام؟ یعنی چی؟ خب اشکال  -

 رم، دفعه بعد با شما. حاال این دفعه رو تنها می  -

 اصرار نکردم. 

 باشه، تنها برو، خوش بگذره بهت.  -

 مرسی.   -

 دیر نری خونه.  -

 نه، خداحافظ.   -

 فعال.   -

بعداز ظهر تا حدود شش جلسه داشتم. شروع به جمع و جور کردن مدارکم کردم، ساعت 

 نزدیک هفت بود که تلفنم زنگ خورد. اِلی بود. 

 الو، خرید خوش گذشت؟   -

 تو سِیدی امیر؟  -

 طور؟نه، چه -

 اِلی نفسش رو داد بیرون و گفت: 

 شه. ساسی خاموش شده، روشن نمی !آهِت منو گرفت -

 ن شدم. نگرا

 کجایی؟  -

 .تو الین اضطراری اتوبانم -

زنگ بزن امداد خودرو بیاد ماشینتو ببرن تعمیرگاه. من االن میام دنبالت. آدرس دقیقت رو  -

 .برام مسیج کن

 مرسی، ببخشیدا. زنگ زدم سعید، با دوستش بود، گفتم مزاحمش نشم.  -
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 !؟یک ذره عقل نداره! به سعید چرا زنگ زده

  فعال.   -

سریع کیف و کتم رو برداشتم و رفتم سمت آدرسی که اِلی داده بود. وقتی رسیدم، امداد 

 برد سمت تعمیرگاه .خودرو داشت ساسی رو می

 سالم. -

 اِلی با چشم گریون گفت: 

 م پرپر شد!ساسی از دستم رفت. بچه؟ سالم. دیدی امیر -

 ریخت؟به عقلش شک کردم، واقعا داشت برای اون قراضه اشک می

 ای پنج روز جا نذارتت تو خیابون. یه چیزی بخر که هفته ،این قراضه رو بفروش -

 دماغش رو کشید باال و گفت: 

 آخه باهاش خاطره دارم. بمیرم براش. -

 برو این ور اون ور، خاطره بساز.  .یه ماشین جدید بخر  -

 گی هوو بیارم سر ساسی؟من االن داغدارم، تو می -

 ، ساسی دار فانی رو وداع گفت. به فکر یه ماشین جدید باش.الی خانوم -

 باید راجع بهش فکر کنم.  -

 خوایی تا چهلم ساسی صبر کن.می -

 کنی؟ مسخره می -

 مونی.دونم توی این شهر بدون وسیله لنگ میمن فقط می -

 گی. راست می -

 ماشین بردار.برمت نمایشگاه رفیقم، یه من فردا گرفتارم ، پس فردا می  -
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 باشه.   -

 بشین برسونمت.   -

 اِلی نشست تو ماشین و گفت .

 اعصابم بهم ریخت به خاطر ساسی. مزاحم تو هم شدم ببخشید. -

 تون!زدی نه به اخویمزاحمتی نیست. از اول هم باید به من زنگ می -

 چپ نگام کرد. چپ

 عجبا!  -

خوره و های بیرون بهم میحالش از رستورانپیشنهاد دادم شام رو بیرون بخوریم ولی گفت 

 ش کلی پالستیک خرید دستش بود!خسته هم هست. رفتم سمت خونه

 ها رو بیارم باال؟کمکت کنم این -

 یه کم فکر کرد و گفت:

 باشه، بیا باال. -

ها رو خودش برداشت، بقیه رو هم من گرفتم و حرکت کردم به سمت یکی دو تا از پالستیک

 . پشت در بودم که پرسیدم:آپارتمانش

 شی داخل آپارتمانت نمیام.تعارف نکن الی، اگر معذب می -

 خندید و گفت:

 میل خودته، دوست داری بیا. -

 کمی معذب بودم. ما هنوز با هم نسبتی نداشتیم ولی خیلی کنجکاو بودم آپارتمانش رو ببینم. 

 کنی؟در رو باز نمی -

 و با دست به من اشاره کرد: خندید و کلید انداخت. در باز شد

 بفرمایید. -
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هام از تعجب گرد شده بود. کل آپارتمان مثل گل خونه به محض وارد شدن به آپارتماش چشم

های میز های بزرگ و کوچیک. و البته کتاب! همه جا کتاب بود. حتی پایهبود. پر از گلدون

های ه هال بود که پر از عکسوسط هال هم با کتاب درست شده بود. یک پیانوی دیواری گوش

قدر های خرید رو باز کرد تازه متوجه شدم چرا اینقدیمی سیاه و سفید بود. الی که کیسه

 سنگین بودند، باز هم کتاب! با تعجب پرسیدم:

 قدر کتاب داری؟ همه رو خوندی؟ چه -

 هم اعتیاد منه دیگه!تقریبا. این -

 :رفت سمت آشپزخونه پرسیدکه میدر حالی

 خوری؟ شام می -

 ترسیدم معذب بشه. گفتم:دستی کشیدم به شکمم. واقعا گرسنه بودم ولی می

 شم.مزاحمت نمی -

 خندید و گفت:

 ای دیگه! پرسم! معلومه گرسنهدونم چرا میمن نمی -

 بعد هم رفت سمت یخچال و ظرفی رو توی فر گذاشت. پرسید:

 کیش خوردی تا حاال؟ -

 با تعجب گفتم:

 کیش رفتم ولی. !کیش؟ نه -

 خندید و گفت:

 بشین یه غذای فرانسوی بهت بدم! -

 به شوخی گفتم:

 سوفله بادمجون نداری؟ -
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 خندید و گفت:

 خوایی دستت رو بشوری، برو توی اتاق خواب. اگر می -

یک کم معذب بودم ولی رفتم که دستم رو بشورم. اتاق خوابش خیلی مرتب بود. چیزی که 

جلب کرد جانماز گوشه اتاق بود. دستم رو شستم و برگشتم توی هال. رفتم سراغ توجهم رو 

هاش. از هر موضوعی کتاب داشت. فلسفی، شعر، رمان، روان شناسی، تاریخی. یه تعدادی کتاب

ها بودم که تلفنش زنگ خورد. گوشی رو ها هم به فرانسه بود. من مشغول دیدن کتاباز کتاب

کنه. منتظر زنه. فقط فهمیدم که با ژاکلین صحبت میانسه حرف میبرداشت و شنیدم که فر

شدم حرفش تموم بشه. برگشت توی آشپزخونه، دیگه صداش رو نمی شنیدم. چند دقیقه بعد 

 صدام زد:

 بیا امیر، شام حاضره. -

 رفتم سمت آشپزخونه و گفتم:

 قشم حاضره؟ -

 خندید و گفت:

 بیا، امتحان کن.  -

 کیک بود ولی شیرین نبود. خوشم اومد. خوشمزه بود. پرسیدم: کیش یه چیزی شبیه

 سس کچاپ نداری؟ -

دونم چپ نگاهم کرد و سس کچاپ رو از توی کابینت بیرون آورد و گرفت سمت من. نمیچپ

چرا عصبانی شد! تا آخر غذا حرف نزد. من بشقابم رو برداشتم و رفتم سمت سینک ظرفشویی 

 که گفت:

 و ماشین ظرفشویی.ذارم تنشور، می -

 دستت درد نکنه، خیلی خوشمزه بود.  -

 دونم از چی ناراحت بود. پرسیدم:الی حتی جواب هم نداد. نمی
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 خوبی اِلی؟  -

 بد باشم؟  -

 من کار بدی کردم؟ !دونمیه چیزیت شد! نمی -

 نه، مهم نیست. -

 تونه حرف دلش رو بزنه؟ آدمی که این همه اهل کتابه، نمی -

 مهمی نیست واقعا.چیز  -

 هر جور راحتی! -

 کتری آب جوش رو زد و پرسید:

 خوری؟ چایی می -

 مرسی. اگر زحمتی نیست. -

کمی که گذشت با دو تا لیوان چای به هال برگشت و یکی رو داد دست من. خودش نشست 

 های خیابون معلوم بود. گفت:گوشه مبل. پرده هال کشیده بود ولی چراغ

 م رو خیلی دوست دارم. دنجه!این گوشه خونه -

ده بشینی این گوشه، چایی بخوری، شعر بخونی! بارون بیاد بیرون هم دیگه عالی جون می -

 شه. رمانتیک!می

 رفت تو فکر و گفت:

اومد. انگار عقلم رو از دست داده خوندم، بارون میچند وقت پیش، یه شب داشتم کتاب می -

 ای از جلوی خونه رد شد.. رفتم لب پنجره، دیدم یه سایهزنهبودم. فکر کردم کسی صدام می

 ها؟ تازگی -

 ها!یادته سرما خوردی؟ همون موقع -

 شد که اون شب صدای من رو شنیده باشه. ترجیح دادم حرفی نزنم. پرسیدم:باورم نمی
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 االن مشغول خوندن چه کتابی هستی؟ -

شه که شروع کردم. جلد چهارمش می خونم. البته االن یک سالدارم غرش طوفان رو می -

 هستم! 

 من ژوزف بالسامو رو بیشتر دوست داشتم. -

 غرش طوفان رو خوندی ؟ -

 خوندم. خیلی وقت پیش. دو سال طول کشید. شبها تو عسلویه می -

 خونی!پس به جز فاز و نول هم کتاب می -

 . دادمخوندم و پس میگرفتم. میآره. ولی من از کتاب خونه می -

 خواد تمام کتاب های دنیا رو داشته باشم! من دلم می -

که با ها رو بلند کردم و در حالیبلند شدم و رفتم سمت پیانوی گوشه هال. درب روی کلید

 کردم گفتم:ها بازی میدکمه

 زنی؟یه آهنگ برام می -

 الی که خیره به پیانو بود گفت:

 تونم امیر. نمی -

زنه. گفت که حس کردم که انگار یک نفر داره با خنجر به قلبش می رو با بغضی "تونمنمی"

ترجیح دادم بحث رو عوض کنم. عکس سیاه سفید زن و مردی رو از روی پیانو برداشتم و 

 پرسیدم:

 ها پدر بزرگ و مادر بزرگت هستن؟این -

ست من که عکس رو از دها رو بست و در حالیبلند شد و اومد سمت پیانو. درب روی کلید

 گرفت گفت:می

 آره. مادربزرگ و پدر بزرگم، از سمت مامانم. پدر بزرگم ارتشی بوده.  -
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 یاد اسمش افتادم. پرسیدم: 

 کِلِمانس اسمته یا بخشی از فامیلته؟  -

 اسممه. به رسم فرانسوی. اسم وسط دارم. کِلِمانس اسم مادر بزرگ مادریمه.  -

 رسم جالبیه! -

 :بعد بدون مقدمه پرسید

 از شام خوشت نیومد؟  -

 چرا، خیلی خوب بود. فقط نفهمیدم تو چرا دلخور شدی! من کاری کردم؟  -

 تو فرهنگ فرانسوی، سس زدن به غذا توهین به آشپزه!   -

 خندیدم و گفتم:

خورن. ولی دونستم؟ تو فرهنگ ایرانی، کره و مربا رو هم با سس میمن از کجا باید می -

  ببخشید ناراحت شدی.

 الی دیگه حرفی نزد. گفتم:

 خطرناکه! -

 چی؟  -

این که توقع داشته باشی من همه چیز رو بدونم. بعد ناراحت بشی و حرف هم نزنی.  -

  !خطرناکه

 بازهم برای اینکه بحث رو عوض کنم پرسیدم:

 کنه تو باغ نشسته!قدر گل و گیاه داری! آدم حس میچه -

کنن. با ان. تنهایی من رو پُر میان. کتاب ها زندهها زنده دوستشون دارم. می دونی امیر، گل -

 کنم.زنم. باهاشون درد و دل میهام حرف می"گل

 ؟هشونهات. سوگلی کدومخوش به حال گل -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 305

های ریز ولی پُری داشت که به صورت رشته خندید و رفت سمت یک گلدون نسبتا بزرگ. برگ

 بود. شبیه سرخس بود. گفت:های بلند از اطراف گلدون آویزون شده 

 این مخزن االسرار منه! همه درد و دل هام با اینه! -

 چه گیاهیه؟ -

 پَر سیاوُشان! -

 اسمش هم قشنگه. جناب سیاوشان! -

 م، گفتم:بعد از خوردن چایی

 من دیگه رفع زحمت کنم. تو هم استراحت کن. -

 باشه. ببخشید بابت امروز. دردسر شدم برات. -

 بینمت.حرف ها نزن. فردا میاز این  -

 شب به خیر. -

چهارشنبه قرار بود با اِلی بریم نمایشگاه. ساعت  .سرم شلوغ بود .سه شنبه خیلی پرکار گذشت

 سه زنگ زدم به داخلیش .

 الو، خانم خوبی؟   -

 بله آقای مهندس، ممنون.  -

 فهمیدم کسی پیشش هست، نمی خواد صمیمی حرف بزنه. شیطنتم گل کرد. 

 تونی حرف بزنی؟ قربون او دو تا چشم تیله برم، کی پیشت هست که نمی  -

 کنم، باهاتون هماهنگ بشه. چشم آقای مهندس، من یادداشت می  -

 خیلی خُب، ساعت چهار و نیم پارکینگ باش بریم نمایشگاه رفیقم.   -

 چشم آقای مهندس.   -

 آفرین همیشه همین جوری با من صحبت کن.   -
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 نکنم مقدور باشه جناب مهندس.  فکر  -

 رسم. بعدا خدمتت می  -

 تون. با اجازه !خدمت از ماست  -

 و راه افتادیم.  سوار شدگوشی رو قطع کرد، ساعت چهار و نیم تو پارکینگ منتظرش بودم که 

 کی پیشت بود نمی تونستی حرف بزنی؟  -

 مهندس ایزدی.   -

 خوایی؟ فکر کردی چه ماشینی می  -

 ، شایدم یه اُپِل. بریم ببینیم چی داره.  206دونم ، شاید نمی  -

 ای .ها انداخت و رفت سمت یه اپل سورمهنگاهی به ماشین وقتی رسیدیم نمایشگاه،

 !بیا اینجا اِلی .اونو ولش کن  -

 به یه بی ام دابلیو اشاره کردم که خیلی اسپرتی وشیک بود. اِلی خندید و گفت: 

 خوره.ور به روحیه من نمینه خیر ، اون -

 ت چه کار داری؟ بیا ببینش . به روحیه  -

 اومد. اومد سمت ماشین و نگاهی انداخت ، خیلی بهش می

 خیلی بهت میاد!   -

 خوره!دم . ماشین آلمانی بدرد نمیمرسی، ولی من اون اپل رو ترجیح می  -

 ها!متعصبی !عجب -

 ها هستند! های فرانسوی بهترین ماشینماشین  -

خندیدم و حرفی نزدم. برگشتیم سمت محسن که صاحب نمایشگاه بود. محسن رو به من 

 پرسید:
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 بنویسم سندش رو امیر؟  -

 نام خانم بنویس. بله ، به  -

 اِلی کارت شناساییش رو داد دست محسن و پرسید:

 پیش پرداخت؟  -

 د و روبه اِلی گفت : محسن نگاهی به من کر

 حساب شد خانم بفرمایید.  -

 من برگشتم سمت اِلی که دیدم رنگش قرمز شده. با عصبانیت رو به محسن پرسید:

 قدره؟ عرض کردم پیش پرداخت چه  -

 محسن با صدای اِلی سرش رو آورد باال و با دیدن عصبانیت اِلی آب دهنشو قورت داد و گفت: 

 م نداره. بیست میلیون، قابل ه -

دست کرد توی کیفش و بیست میلیون تراول شمرد و گذاشت روی میز. محسن که از اِلی 

وحشت کرده بود نگاهش رو انداخت به من که اشاره کردم، بگیر. محسن پول رو شمرد و 

قولنامه ماشین رو داد دستش. اِلی شماره حساب گرفت که بقیه رقم رو بریزه به حساب 

افظی کردیم و رفتیم سمت ماشین. نشستم پشت فرمون که با محسن. از محسن خداح

 عصبانیت گفت : 

 !اصال خوشم نیومد که خواستی پول پیش ماشین من رو بدی -

 من منظورم این نبود عزیزم، بد برداشت کردی.  -

 هنوز عصبانی بود. با دلخوری گفت:

م فلج بود نمی تونستم پول اگه من با تو پاشدم رفتم نمایشگاه به خاطر این نبود که دست  -

 گفتم برم یه جایی که بهم ماشین خراب نندازن.  .ماشینم رو بدم

مرسی عزیزم که به من اعتماد کردی، منم منظوری نداشتم ، پول من و تو نداره ، تازه   -

 تونستی بعدا بهم بدی. می
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 ین بخری؟ کرد من آویزون تو شدم که برام ماشبعد اون رفیقت پیش خودش فکر نمی  -

 کرد همچین فکری بکنه. بی خود می  -

 کرد ، قرار نیست جلو همه نقش قَیِم من رو بازی کنی. مطمئن باش همین فکر رو می  -

 من همچین منظوری نداشتم. این قدر هم سر من داد نزن.  -

 شه. آخر هفتهش از چیزی برطرف نشده، ساکت میالی دیگه حرفی نزد. وقتی هنوز عصبانیت

من مجبور بودم برای چند روز برم سایت. روز اول توی سایت خیلی کالفه بودم. دلم براش 

تنگ شده بود. به محض رسیدنم به سایت بهش پیغام دادم که رسیدم و حالم خوبه. فقط یه 

. دو روز گذشته بود ولی حتی یه "، مراقب خودت باشخبر دادی مرسی "پیغام کوتاه داد که 

بود. یک مقدار ازش دلگیر بودم. روز سوم باالخره خودم زنگ زدم. بوق دوم تماس هم نگرفته 

 گوشیش رو جواب داد.

 سالم رئیس، خوبی؟  -

 حاال دیگه شدم رئیس؟ -

 طوره؟ تابلو برق رو درست کردی؟سایت چه -

 طوری؟ شرکت اوضاع مرتبه؟با همکارها مشغولیم. تو چه -

 !رو خدا یه مدت سایت بمونمن هم خوبم! شرکت هم شده کویت! تو  -

 عجب، بسیار هم بد! باید دوربین بذارم که وقتی نیستم از راه دور کنترل کنم! -

 گردی؟حاال کِی بر می -

 دونم. شاید تا آخر هفته آینده برگردم. نمی -

 باشه. پس مراقب خودت باش.  -

تمام مدتی که من سایت بودم، الی یک بار هم زنگ نزد. خوشبختانه کار زودتر از انتظارم تموم 

شد و برگشتم تهران. ساعت نه صبح رسیدم و یک راست رفتم شرکت. خانوم حسینی از دیدنم 
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گشتم توی اتاقم که صدای حرف تعجب کرده بود. نیم ساعت بعد داشتم از آشپزخونه برمی

 حسینی رو شنیدم. زدنش با خانوم

 سالم سیمین جونم!  -

 سالم اِلی، خوبی؟ دیر کردی امروز! -

 رم قهوه دومم رو بریزم. من که خوبم. کجا دیر کردم؟ دارم می -

 بعد هم گفت:

 کشیم.خدا رو شکر این رئیست رفته سایت، یه نفسی می -

رش پایین بود و من بعد هم برگشت که بیاد سمت آشپزخونه که با من سینه به سینه شد. س

 رو اصال ندیده بود. کم مونده بود جیغ بزنه که گفتم:

 علیک سالم! -

 هنوز توی شوک بود که گفت:

 سالم آقای مهندس. چه خوب که برگشتین! -

 کارم زودتر تموم شد. بیا دفترم کارت دارم. -

 خیر باشه! -

 خِیره. -

 پرسید:اتاقم. رفتم به سمت اتاقم و الی هم چند لحظه بعد اومد تو 

 گفتی تا آخر هفته هستی! -

 گردم.گرفتی، بهت می گفتم دارم زودتر بر میاگر تماس می -

 گفتم مزاحمت نشم رئیس! -

 ات حرف زدی؟ با عمه -

 یه چیزهایی گفتم بهش. -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 310

 بسیار هم عالی. االن توجیه شدن؟ من بگم عزیزم زنگ بزنه؟ -

 جدا عجله داری ها! -

 کنم که گفت:خواستم اعتراض 

 باشه، بگو عزیزت زنگ بزنن. -

 خدا رو شکر که مجوز صادر شد! -

 اون روز عصر به عزیز گفتم که با عمه الی صحبت کنه. برای جمعه هفته بعد قرار گذاشتند!

جمعه شد و روز خواستگاری ،الناز دسته گل زیبایی سفارش داده بود ،عزیز خیلی دلشوره  

تاد. وقتی رسیدیم جو مراسم خیلی دوستانه بود. ظاهرا کسی با فرسداشت و مرتب صلوات می

ش و البته عموش که توی کالردشت ما از طرف اِلی، خانواده عمه .این وصلت مخالفتی نداشت

رو مهمون کرده بود حاضر بودن ، و از طرف من، عزیز، الناز و کاوه. عموی اِلی مرد بسیار 

که خیلی به پدر اِلی مدیون لی احترام گذاشته و اینفهیمی بود که گفت همیشه به انتخاب اِ

دونه. همون روز ما رسما نامزد شدیم و عزیز یک حلقه بوده و اِلی رو مثل دختر خودش می

جواهر به نشون نامزدی دست اِلی کرد. قرار عقد رو برای اردیبهشت گذاشتیم ولی راجب به 

توی شرکت حتی همدیگه رو کمتر عروسی صحبتی نکردیم.  از روزی که نامزد کردیم 

قسمت مالی که وقت سرخاروندن نداشتن. اِلی  !دیدیم . آخر سال بود و حجم کاری باالمی

های اشک آلود فروخت! روزی که ساسی رو ماشین جدیدش رو گرفته بود و ساسی رو با چشم

 فروخت با غم گفت: 

 !شهدلم برای ساسی تنگ می -

 اره کردم و گفتم: با خنده به ماشین جدیدش اش

 فرانک رو بچسب.  !ساسی رو ول کن -

 اِلی یک تای ابروش رو داد باال و گفت: 

 این اسمش سیروسه!  ه؟فرانک چی -

 پوزخندی زدم و گفتم: 
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 عمرا اگه من اجازه بدم.  -

 اِلی خیلی آروم گفت: 

 !ماشین منه، اجازه شما الزم نیست -

 جدی شدم: 

فکر کن تو یه جمعی تو بگی که با سیروس رفتی بیرون. خب خیلی زشته!  .شوخی ندارم -

 گن سیروس کیه؟ نمی

 بی خیال جواب داد: 

 دونستن ماشینمه. همه می .شناختنفهمن منظورم ماشینمه. مثال همه ساسی رو میخب می -

ه، تو حاال تو فرض کن توی اون جمع که داری حرف می زنی یکی بنام سیروس نشسته باش  -

 رم بیرون؟ کشی بگی من دارم با سیروس میخودت خجالت نمی

اگه این جوریه که ممکنه تو اون جمع یکی باشه اسمش فرانک باشه. پس فرانک هم خوب   -

 نیست.  

 اصال چه اصراریه تو برای ماشینت اسم بذاری؟  -

 اِلی با اصرار گفت: 

م . تن مثال همین کت! کنم اسم دارهاده میمن همیشه ماشینم اسم داشته. اصال هر چی استف -

 اسمش پرویزه! 

اِلی هم هیچ رقم  ،خورمزد بیرون. من این جوری دارم حرص میهام دیگه داشت میچشم

 کوتاه نمیاد. با عصبانیت گفتم: 

ماشاال همه اسامی هم سیبیل کلفت!  پرویز، ساسی، سیروس ، خب یه چیز ملیح بذار.  -

 بهتر نیستن؟  !رامکتایون، سمانه، دال

 ببین امیر، من همیشه ماشین هام پسر بودن ، دیگه جرزنی نکن.   -

 اون مال قبل ازدواج بود.   -
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 دلخور گفت: 

 گی؟ اوال که ما هنوز ازدواج نکردیم. ثانیا، زور می -

 محکم گفتم: 

 آره.  -

 خندید و گفت : 

 پذیرم!  میرم و ذلت نمیگی. من اساسا میکنی زور میعزیزم! خب اشتباه می -

 این بار خیلی آروم گفتم: 

 اِلی جان، قربون اون دوتا تیله مشکیت بشم، بیا و کوتاه بیا خانم، به خاطر من. -

 زنی؟داری گولم می  -

اشین، اون هم هیچ چی گول چیه؟ واقعا خوشم نمیاد از این داستان اسم گذاشتنت روی م  -

 نه و سیروس!

 اِلی متفکر گفت: 

 ها مهندس جان!خوریداری همین اول کاری به مشکل می -

شه حلش کرد، مسلما با مشکل که حاال حاالها خواهیم خورد، باید ببینیم چه جوری می  -

  !شهلجبازی نمی

 االن منظورت اینه که من لجبازم؟  -

 نیستی؟   -

 هم لجبازی خب! این به اون در!چرا ولی تو   -

 پوفی کردم و گفتم: 

 باشه ، اسم ماشینت هرچی دلت خواست باشه.  -

 هاش رو تنگ کرد و گفت : چشم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 313

 جدی؟ -

 خیلی بی خیال گفتم: 

 آره، جدی.  -

گذشت. سال تحویل اِلی پیش خانواده عمه و عموش بود، روزهای آخر سال به سرعت برق می

د پیش من و عزیز. ولی خب ما فقط نامزد بودیم. کاوه و الناز هم سال اومخواست میدلم می

تحویل موندن خونه خودشون و بعد از سال تحویل برای ناهار اومدن پیش ما. قرار بود شب برن 

پیش پدر و مادر کاوه. روز دوم عید همگی رفتیم بهشت زهرا، اِلی هم همراه خانواده عمه و 

بغل دست من نشسته بود و صورتش  ی ناهار رفتیم رستوران،عموش اومده بود . همگی برا

 خیلی خسته بود. سرم رو گرفتم نزدیکش.

 حالت خوبه؟   -

 سرشو رو به عالمت مثبت تکون داد.. 

 ساکتی؟   -

 م. خسته  -

 برمت خونه استراحت کنی.یه ذره غذا بخور، زود می -

 باشه.   -

 همه نشسته بودن که من بلند شدم .

 آقای متین اگر اجازه بدین من اِلی رو زودتر برسونم خونه، یه کم خسته است.   -

 تون. بینیمبرو امیر، به زودی می  -

 تون.ممنون از لطف  -

 . فقط زیر لب گفتم : "ری نامزد بازی؟می"بلند شدم که کاوه چشمک زد، 

 دارم برات! -
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 کردم.  از همه خداحافظی کردیم و قبل رفتن پول میز رو حساب

 هاش رو روی هم گذاشته بود. توی ماشین که نشستیم ، اِلی روی صندلی نشسته بود و چشم

 صندلیت رو بده عقب، پشتش رو بخوابون ، راحت بخواب.   -

 با بغض گفت:

 بینم امیر!ش کابوس میهمه  -

 با تعجب پرسیدم:

 بینی؟ چرا؟کابوس می -

 تونم درست بخوابم.دونم. نمینمی -

 خستگیت ماله اینه؟ شاید زیادی استرس داری.   -

 شه. هام شروع میخوابم کابوسخوابم ، ولی همین که مییعنی می تونم بخوابم.آره ، نمی  -

 کنه؟بینی یا تغییر مییه چیز ثابت می  -

 ش در حال فرارم. دونم همهدیدم، فقط میشم درست یادم نیست چی میوقتی بیدار می  -

 شه؟ط به اون روزها میمربو  -

 بینم. هاشون رو که زیاد میفکر کنم. چهره  -

شه حواس مال استرس زیاده. چیزی به عقدمون نمونده، فکر کنم زیادی دلشوره داری. نمی -

 خودتو پرت کنی با چیزای دیگه؟ برو خرید، پیاده روی، شاید کمک کنه. 

 ده. کنی امتحان نکردم، جواب نمیفکر می  -

 رفتی قبال؟خوایی بری پیش اون روانشناسه که میمی  -

 نیستش، تا بعد سیزده مسافرته.   -

ش بودیم، ولی من کنار خیابون پارک کردم. خیلی خلوت بود. پرنده تو خیابون پر نزدیک خونه

 زد. هوا مثل بهشت بود، یه کم شیشه ماشین رو کشیدم پایین .نمی
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 واب، شاید کابوس ندیدی؟بیا بریم خونه ما، پیش من بخ  -

 چپ منو نگاه کرد.اِلی چپ

 ؟ما هنوز عقد نکردیم، یادت نیست  -

 دونم. تو بخواب روی تخت. من هم توی خونه هستم، شاید تنها نباشی راحت بخوابی. می  -

 بینم، همون برم خونه خودم بهتره.با تو تنها باشم که یه جور دیگه کابوس می  -

  !من قراره شوهرت بشم ؟نداریبه من اعتماد   -

 هنوز که نشدی!  -

 بعد گفت: 

 !..اومدم پیشت ولیدونی امیر، اگه به خودم بود اصال اشکالی نداشت، میمی -

 شن؟عموت و بقیه ناراحت می  -

  !ها نیستن، خیلی بهم اعتماد دارن. بیشتر به خاطر بابامنه، مساله اون  -

 بابات؟  -

کرد. آره، بابام روی بعضی چیزها خیلی مقید بود، مامانم این جوری نبود ولی بابام فرق می  -

کنم. اگه بود حتما حالم بهتر بود. ولی اگه بود االن خیلی جای خالی بابام رو حس می

ها بعضی کارهای ذاشت شب پیش هم باشیم، یه موقعذاشت بیام خونه شما، اگه بود نمینمی

 ندازه. د بابام میتو منو یا

 از بدشانسی من بود که هیچ وقت ندیدمشون.  !خدا بیامرزه پدرت رو  -

 پرسیدم: 

 شی؟اِلی یه سوال بکنم ناراحت نمی -

 شم یا نه!دونم ناراحت میتا نپرسی که نمی  -

 مامان و بابات با هم مشکل نداشتن؟  -
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 خندید. 

 شه؟چی میمون خوایی ببینی من و تو وضعیتچیه ، می -

کنی منظورم نیست. سوالم اینه که مامانت که فرانسوی بوده و جوری که فکر مینه، اون  -

گی که یک مقدار سنتی بوده، حاال فرهنگش زمین تا آسمون با ما فرق داشته. بابات هم می

 این دوتا چه جوری باهم جمع شدن؟

 ده، بر هم تقسیم شدن!به قول بابام اول در هم ضرب شدن، بعد دیدن جواب نمی  -

 عجب بابای باحالی داشتی، پس اونا هم اولش مشکل داشتن!  -

 فکر کنم همه اولش مشکل دارن. ولی درسته، بابا و مامان اولش خیلی مشکل داشتن.   -

 باالخره بابات فرانسوی شد یا مامانت ایرانی؟  -

هم بودن. خیلی مالحظه هم رو مامانم فرانسوی موند، بابا هم ایرانی موند، خیلی عاشق   -

شدن. مامانم برای اینکه دل بابا نشکنه پا روی خیلی کردن ، یک لحظه از هم غافل نمیمی

کرد خودش رو کنترل کنه و زیاد گیر نده، مثال مامان هاش گذاشت. بابا هم سعی میخواسته

همیشه روسری  شون به خاطر بابا مسلمون شد. حاال خیلی دوآتیشه نبود، ولیبعد عروسی

 سرش بود، مشروب هم دیگه نخورد. 

 جا تنهایی دور از خانواده؟رفت اینش سر نمیکرد؟ حوصلهمامانت چه کار می  -

ش ، بعدهم رابطهکرد، چندتا کتاب ترجمه کردمامانم که خیلی پر کار بود. کار مترجمی می -

ها االن خانواده من گفت اینمیبا خانواده بابا خیلی خوب بود. همه دوستش داشتن. همیشه 

ای که خودم انتخاب کردم، کال همه مامان رو دوست داشتن. یه چیزی تو هستن. خانواده

 کشید.وجودش بود که همه رو به سمت خودش می

 !پس تو مهره مار رو از مامانت به ارث بردی که همه دوستت دارن !گن مهره ماربهش می  -

 بابا! ؟ نه!همه منو دوست دارن  -

شد اومده بودی، کردن، هنوز یه ماه نمیهمه عاشقتن، تو شرکت همه طرفداریت رو می  -

یادته پریدی تو دفتر، فکر کرده بودی من رفتم جلسه. من دعوات کردم! خانم حسینی بعدش 
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گفت که خیلی دختر خوبیه، فالنه، بهمانه، حتی اون صدری سر به هوا مرتب داشت از تو می

  !کردیت رو میهم طرفدار

 هو گفت: اِلی یک

! واقعا ؟قدر سر من داد کشیدیتو واقعا خجالت نکشیدی اون جوری من رو دعوا کردی؟ چه -

 که! 

کردیم  تو چرا پریدی به مساله داد ای صحبت میحاال االن ما داشتیم راجع به چیز دیگه  -

 زدن من؟ 

، هم  "خانم اینجا مهد کودک نیست"آخه االن یادم افتاد، هم اون دادی که سرم زدی ،   -

روز که همه رو بیرون کردی از اتاق ، یادته چه دادی سر من زدی؟ نیم متر پریدم هوا ! بعدا اون

ه ، فکر کن! این قدر بداخالقی ک "کتکت زد اِلی؟ "که از اتاق رفتی، یکی از همکارها ازم پرسید

 کنن. جوری فکر میراجع بهت چه

 گفتی!خواست میکردی. هرچی دلت میآخه تو هم اصال رعایت نمی  -

 اِلی نیشش باز شده بود. دلخور گفتم: 

 شه.  باشه، نوبت من هم می -

 اِلی مشکوک پرسید: 

بیرون  گم امیر، از اون مردا نباشی بعد از ازدواج بخوایی گیر بدی که کار نکن، از خونهمی -

 نرو!

 با تعجب گفتم: 

 کنی؟ من؟ واقعا راجع به من این جوری فکر می -

 اِلی هم جدی گفت: 

 ها رو بنویس پس تو شرایط عقد این -
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ره ، فکر کردم منو نویسم ، ولی من اگه سرم بره حرفم نمیکنه میباشه، اگه راضیت می  -

 شناختی!

و نتونی منو همین جوری که هستم قبول کنی، ترسم که یهترسم، میراستش گاهی ازت می  -

 ات. بخوایی از من یه اِلی جدید درست کنی، یه اِلی مطابق سلیقه

 نه، من عاشق همین اِلی هستم با همه خل و چل بازی ها و مهربونی هاش.  -

تونی به خوایی همه چیز رو کنترل کنی؟ انگار نمیکنم میدونم چرا گاهی حس مینمی  -

 تماد کنی .حتی به من یا بقیه نزدیکانت! بقیه اع

شاید به خاطر شرایطی باشه که باهاش بزرگ شدم. من فقط پونزده سالم بود که بابا رفت،   -

های آخرش تو پشتم خالی شد. طفلک عزیز برای ما خیلی زحمت کشید. یادمه بابا لحظه

عزیز و الناز باشه. من سعی بیمارستان بهم گفت که من دیگه مرد خونه هستم، باید حواسم به 

خواستم ترک تحصیل کنم که عزیز نذاشت. زندگی کردم مراقب عزیز و الناز باشم. حتی میمی

ما خیلی راحت نبود. کل یه تابستون رو کار کردم که برای الناز یه دوچرخه بخرم. شخصیت 

ش در همه کردم. برای همینمن این جوری شکل گرفت که همیشه باید از کسی مراقبت می

اعتمادی به اطرافیانم نیست، شاید گاهی در حمایت، حال کنترل اطرافم هستم. مساله بی

 کنم. روی میزیاده

 اِلی با صدای گرفته گفت:  

 تو خیلی سختی کشیدی!  -

 ها مال گذشته است. این  -

. یا عزیزت زنهزد که داره راجع به قهرمانش حرف میالناز همیشه از تو یه جوری حرف می  -

قدر دوستت فهمم چرا اینکنه که انگار تو تمام دنیاش هستی . االن مییه جوری نگاهت می

 دارن. 

 من به بابام قول دادم مراقبشون باشم، فقط به قولم وفا کردم.   -

 هات، اندازه یه پسر بچه کوچیک مهربونی. تو خیلی خوبی امیر ،باهمه بداخالقی -
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قدر هم خودم رو با شرایط تطبیق با فرهنگ متفاوتی بزرگ شدم. هرچهدونی الی، من می  -

 خوام کنترل اوضاع رو به دست بگیرم ، دست خودم نیست.بدم گاهی اوقات می

 کنم بفهمم. فهمم. یعنی سعی میمی  -

 دستش رو گرفتم توی دستم، آوردم سمت لبم و دستش رو بوسیدم. لپ هاش قرمز شد!

رسید شرکت. اکثر مواقع هم خوابالو دمون، الی معموال صبح ها دیر میچند هفته قبل از عق

 بود. یه روز ازش پرسیدم:

 الی، صبح ها چرا دیر میای؟ -

 مونم.عصر بیشتر می -

 مونی؟ تو که سحرخیز بودی؟منظورم کار نیست. خواب می -

خورم هم خواب میمونم. با اینکه قرص خورم که بخوابم. صبح خواب میها قرص میآره. شب -

 ام.تونم بخوابم. در طول روز هم خستهدرست نمی

 نرفتی دکتر؟ -

 شم.گه از استرس زیاده. نگران نباش، خوب میچرا، می -

روز عقدمون رسید. کت و شلواری که با اِلی خریده بودیم رو با با پیراهن سفید تنم کردم، الناز 

آورده بود و باهاش ست کرده بود. با کراوات اومد  دونم از کجابه زور یه کراوات طوسی رو نمی

 سمت من و انداخت گردنم. 

 کالفه گفتم: 

 شم. ول کن الناز، خفه می -

 الناز داد زد: 

 شه بدون کراوات؟ اِ. مگه می -

 شم! گم خفه میمی -
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 الناز با لجبازی گفت : 

 دوساعته، تحمل کن.  -

 کرد.د دود میزورم به الناز نرسید .عزیز دم در اسفن

 قربونت عزیز باز که دود راه انداختی!   -

 خوری مادر. چشم می  -

 الناز  گفت: 

 ها .عزیز قربونت دیرمون شده -

 خیلی خب بابا!  -

 عزیز برگشت اسفند رو چرخوند دور سر کاوه. کاوه هم تشکر کرد: 

 دستت درد نکنه عزیز.   -

 زد : عزیز سریع رفت سمت بالکن که الناز جیغ 

 پس من چی؟  -

 عزیز توی راه چیزی گفت که الناز نشنید. رو کرد سمت من و گفت: 

 عزیز چی گفت؟  -

 زنن. ها رو چشم نمیگفت سوسک سیاه -

 الناز داد زد که : 

 خودت سوسک سیاهی.  -

 کاوه رفت نزدیک الناز و گفت: 

 کنه .ولش کن خوشگلم، خودش زشته به تو حسودی می -
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کاوه چشمکی به من زد و منتظر عزیز شدیم و باالخره راه افتادیم سمت محضر. الی بعد از ما با 

خانواده عموش رسید، سعید هم بود. عموش به جای پدرش اجازه نامه رو امضا کرد. اِلی یه کت 

و دامن شیری پوشیده بود که روی کتش سنگ دوزی بود، باهم خریده بودیم. روز عقد دامنش 

خورد، نه شاد شده بود، از بس توی این یک هفته الغر شده. نه درست غذا میکمی گ

ذاشت خیلی بهش نزدیک بشم. اومد. عمال نمیتونست بخوابه. از دست من هم کاری بر نمیمی

ای انداخته بودن که فقط آینه و شمعدون رو خودمون گرفته بودیم. به صورت سفره عقد ساده

ن دوتا گوی سیاه قراره تا آخر عمرم مال من بشن؟ صورت اِلی از اِلی نگاه کردم، یعنی ای

همیشه رنگ پریده تر بود، جوری خسته بود که هر آن ممکن بود خوابش ببره. وقتی خطبه 

 خوندن سرم رو بردم کنار گوشش. عقد رو می

 نخوابی اِلی، باید بله بگی ها!   -

 خندید: 

 خوابم. نترس، نمی -

باالخره گفت بله. خطبه عقد رو خوندن، حلقه ظریفی که انتخاب خودش  سه بار سوال کردن،

بود رو دستش کردم. برای دستش گشاد شده بود. اِلی هم حلقه منو که یه رینگ ساده بود 

 هاش یخ یخ بودن. به همین سادگی ما زن و شوهر شدیم.دستم کرد، انگشت

کرد، رو بوسیدم. عزیز گریه می کردن، دستش رو گرفتم و پیشونیشهمه هلهله و شادی می

زد، الهام خانم، عمه اِلی خیلی ساکت بود. اومد اِلی رو بغل کرد و الناز بلند بلند حرف می

بوسید، عموی اِلی منو بغل کرد و برامون آرزوی خوشبختی کرد. زن عموی الی همراه سمانه، 

ل کردن. دیدم که سعید یه گوشه ایستاده بودن که الی رفت سمتشون و محکم همدیگه رو بغ

تاشون انداخت. الی روی زن عموش رو بوسید و سعید الی رو رفت و دستش رو دور شونه هرسه

کرد. یک تای ابروش رو باال داد و رو تنگ بغل کرده بود. کاوه انگار جهت نگاه من رو دنبال می

 به من برگشت. با نگرانی پرسید:

 خوبی امیر؟ -

 ران بود!العمل من نگشاید از عکس
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 مگه باید بد باشم؟ -

 ام زد. به شونه

 به جمع متاهلین خوش اومدی!   -

حواسم به اِلی بود که یکهو نیفته. بسکه خوابالو بود! قرار بود همه برای ناهار بریم رستوران 

ای که سفارش ما رو بیارن اِلی سرش رو به نزدیک خونه ما. وقتی نشستیم برای ناهار تا فاصله

 داد و فکر کنم چند ثانیه خوابش برد. گفتم:  من تکیه

 ری، زود بریم خونه.ای، داری از حال میخسته  -

 با صدای خیلی آرومی گفت: 

 ها به خاطر ما اومدن. خوبم، زشته، این -

 تونی ادامه بدی.پس حداقل یه چیزی بخور. به خدا این جوری نمی  -

 اصال اشتها ندارم.   -

 ری، بخور تا نکردم تو حلقت!خود اشتها ندابی -

 چه خشونتی! -

به زور چند تا لقمه به خوردش دادم. بقیه هم مشغول صحبت و اختالط بودن. ساعت تقریبا 

 سه بعد از ظهر بود که آقای متین از سر میز بلند شد. 

سفر. ره خب دیگه فکر کنم بهتره ما هم بریم خونه .اِلی جان شما با ما میایی، الهام داره می  -

 بیا که تنها نمونی؟

 رم خونه خودم.نه عمو، مرسی. می  -

 هرجور راحتی. -

 عموی الی رو به من گفت:

 تون هم باشین، دیگه چیزی نمونده .باید به فکر کارهای مراسم  -
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 جواب دادم:

 خیالتون راحت باشه آقای متین.   -

 ش. کم بلند شدن. اِلی رو رسوندم دم خونهبقیه هم کم

 مطمئنی خوبی؟ بیام پیشت؟   -

 اِلی مکثی کرد و گفت : 

 آره بیا بریم آپارتمانم.  -

 چه عجب، باالخره دعوتم کردی.  -

 اِلی شرمنده گفت: 

 بهم ریخته است، وحشت نکنی.  -

 ای شلخته!  -

 با هم رفتیم باال سمت آپارتمانش، واقعا که بهم ریخته بود.

 ای گرفتم!شلختهخدا به داد برسه، عجب زن  -

 پوفی کرد و جواب نداد. پرسیدم:

 طور هستن؟جناب سیاوشان چه -

 شه!هاش درد گرفته از دست من! به زودی خشک میخوبه. طفلک گوش -

 کنی؟  این قدر غیبت منو می -

 اِلی با شیطنت جواب داد: 

اره جلوی الناز بگه کردم. االن کی جرات دها رو با الناز میچه کار کنم خب؟ من این غیبت -

 باالی چشم تو ابروئه! یک خواهر شوهری شده که بیا و ببین!

 فکر نکنم ها! الناز طرف توئه همیشه! -
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 اِلی خندید، بعد پرسید: 

 خوری برات بیارم.چیزی می -

 نه مرسی. یه دقیقه بیا.   -

 اِلی که اومد طرفم بغلش کردم. تعجب کرد. گفتم: 

 . مایه آرامشم، محرم اسرارم.االن دیگه رسما زنمی -

 ام و چشم هاش رو بست. سرش رو گذاشت رو سینه

 خوابت میاد .  -

 خیلی.  -

 جا. شینم همینبرو لباست رو عوض کن بیا، من می -

 باشه.   -

دار و شلوار بلند اومد بیرون. صورتش رو شسته بود و بدون چند دقیقه بعد با یه بلوز آستین

 زد. آرایش گودی پای چشمش بیشتر توی چشم می

 با شیطنت پرسیدم: 

 گردی حاج خانوم؟شما همیشه این جوری تو خونه می -

 اِلی چپ چپ نگاهم کرد. گفتم:

 بیا پیشم.   -

 ون خیلی کم بود، متوجه شدم عضالتش کامال منقبض هستن.ماومد کنار من، فاصله

 خوایی اصال نزدیکت نیام؟ترسی؟ میعزیزم، آروم باش. از من که نمی -

 نه، فقط یه کم، چه جوری بگم! ببخشید. -

 خواد چیزی بگی. فقط آروم باش.عذرخواهی نکن. نمی -
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مو دورش حلقه کردم که کمی که گذشت حس کردم که انقباض عضالتش کمتر شده. دست ها

 گفت:

 هات راحتی؟ تو با این لباس  -

 راحتم.  -

ام بود، موهاش رو اِلی توی بغلم بود و یک وری روی مبل دراز کشیدیم. سرش رو سینه

شدم داد، بوی عطر شامپو. همون بویی که همیشه وقتی نزدیکش میبوسیدم. بوی تمیزی می

هاش زیون رو روشن کنم که حس کردم صدای نفسخواستم تلویرفت. میام میتوی بینی

قدر خسته بود؟ خواستم تا اتاق خواب ببرمش خیلی آروم شد. نگاه کردم! بله! خوابید! یعنی این

هام رو بستم، دیگه چی از این بهتر؟ یار در ولی ترسیدم تکون بخورم بیدار بشه. من هم چشم

بود، بدنم کامال خواب رفته بود و پاهام سوزن  آغوش، البته یار خواب! دو ساعت بود که خوابیده

رفتم! ،حس کردم اِلی شد. جرات تکون خوردن نداشتم. یک دستی با موبایلم ور میسوزن می

 خوره، سرش رو آورد باال .داره تکون می

 با خنده گفتم: 

 به به! خانم. بیدار شدی؟ -

 خوابالو گفت: 

 خوابم برد جدی جدی!  -

 بهتر شدی؟  -

 بازم خوابم میاد!  -

 برو رو تختت بخواب، مگه من تشکم؟  -

 اِلی مظلوم پرسید: 

 قدر خواب بودم؟مگه چه -

 شه.دوساعتی می  -
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 مالید:هاش رو میبا تعجب از جاش پرید و چشم

 وایی، من دوساعت خواب بودم!  -

اِلی که بلند شد، بدنم بی حس بود. پیراهنم یه کم چروک شده بود. بلند شدم و خودم رو  

 کرد. تکونی دادم. پاهام گرفته بود . اِلی با خجالت نگاهم می

 کردی! ببخشید، کاش بیدارم می  -

 ها خوابیده بودی دلم نیومد، االن بهتری؟مثل فرشته  -

 آره. مرسی.   -

 انگار چیزی یادش اومده باشه گفت: 

 امیر!   -

 جانم؟   -

 من کابوس ندیدم!  -

 توی دو ساعت که وقت نداشتی کابوس ببینی! -

 کنم به خواب دیدن.بندم شروع میشه، من چشم هام رو که میباورت نمی -

 اش بغل خودمه! اش مشخص شد، چارهبسکه مغزت فعاله! االن هم که چاره -

 شپزخونه ، رفت سمت آ

 خوری؟ چایی می  -

 آره.   -

نشستم روی صندلی و تلویزیون رو روشن کردم، با دوتا لیوان چایی و بسته باقلوا برگشت و 

نشست کنارم. تکیه داد بهم. دستمو انداختم دورش و چسبوندمش به خودم. چشمم افتاد به 

 باقلواها. با تعجب پرسیدم: 

 این همون باقلواهای اون شبه. -
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 خندید و گفت: 

 آره، خیلی خوشمزه هستن، من عاشق باقلوام . -

 ابروم رو دادم باال: 

 جوری باقلواها این همه مدت دووم آورده؟تو عاشق باقلوایی؟ پس چه -

 خندید:

 خب من کم می خورم، کال اهل شیرینی نیستم.  -

 گذاشتم گفتم : من درحالی که سومین باقلوا رو توی دهنم می

 خورم.ن ، سهمت رو خودم میبهتر م -

 یه کم جدی نگاه کرد به من و گفت: 

 ها. چاق نشی! من مرد چاق دوست ندارم.امیر، شکمویی -

 ها! شکم گنده، حاال قراره کچل هم بشم!شمچرا؟ خوب می -

 دیگه چی؟ سیگار هم بکش که تکمیل بشی! -

 خندیدم و گفتم : 

 نترس، من ورزشکارم. -

 دوی؟همیشه می  -

 هر روز، چند ساله. تو هم بیا باهم بدویم.  -

 نه، من دویدن رو دوست ندارم.   -

 بعدم به زیرانداز ورزشی گوشه اتاق اشاره کرد و گفت: 

 دم .من ورزش یواش رو ترجیح می -

 پرسیدم: 
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 کنی؟ یوگا می -

 یوگا، پالتیز، تای چی.  -

 ه!؟کردم اسم چاییاونایی که گفتی ورزشن؟ من فکر می -

  !امیر، اذیت نکن -

های شما خارجی هستی خانم، من بچه جنوب شهرم، امکانات نداشتم که، از این ورزش -

 خارجکی بلد نیستم!

های خالی رو ببره تو آشپزخونه که داد. بلند شد که لیوانلبخند زد و سرش رو تکون می

 پرسیدم:

 خونی الی؟تو نماز می -

 یه لحظه مکث کرد و دوباره نشست. 

 آره. -

 فکر کردم مذهبی نیستی! -

 ده. نماز خوندن ربطی به مذهبی بودن نداره. به من آرامش می -

 ره روی ابرها!عزیزم بفهمه عروسش نمازخونه دیگه رسما می -

ولی  خوندم.، می"شهبخون، باعث آرامشت می"گفت راستش اوایل فقط به اصرار بابا که می -

 کرد. بعدا واقعا آرومم می

شد، یه کم رفت سفر همراه خانواده شوهرش و اِلی تنها میعمه اِلی داشت برای چند روز می

 نگرانش بودم . به سمت آشپزخونه رفت. 

 ره سفر، فکر کنم بهتره تنها نمونی.ات داره میالی، مدتی که عمه -

 دیدم!کنم. خیر سرم دوره دفاع شخصی یه کاریش می -

 واقعا؟ -
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ها از بسکه ترس تو وجودم رفته بود به اصرار ژاکلین دوره دفاع شخصی آره، بعد از اون جریان -

 شم.کنم، شوکه میها از ترس کُپ میرفتم. خوبم ها فقط یه موقع

 یادمه اون یارو مزاحمت شده بود جلوی شرکت، کم مونده بود دست به یقه بشی باهاش. -

 خود دخالت کردی!اومدم. تو بیپسش برمیاونو خودم از  -

 کردم؟هنوز یادمه رنگت مثل گچ بود. نباید دخالت می -

 من تو که یقه یارو رو گرفتی ترسیدم، قبلش خوب بودم.  -

 رفت تو فکر. غلط نکنم یاد اون سهیل عوضی افتاد. فکری به ذهنم رسید، گفتم: 

 وسایلت رو جمع کن بریم خونه خودمون. -

 برای چی؟ -

 بینی.تنها نمونی کابوس هم نمی -

 خندید: 

 نه امیر. -

چرا نه؟ من و تو که االن محرمیم. بریم پیش خودم، بذار راحت بتونی بخوابی، من قول   -

 دم بهت دست هم نزنم .می

 کشم جلوی عزیزت .من خجالت می  -

 مون.عزیز که نیست، رفته خونه قبلی  -

 دیگه بدتر!  -

 ها!ها زدیحرف از اون -

 مون نیام بهتره.امیر، تا بعد عروسی -

مونم خونه خودمون، فردا گم، تنهایی برات خوب نیست. اصال من میمن بخاطر خودت می  -

 باید یه سر برم شرکت. تو برو پیش عزیز، تنها هم نیستی. من هم اونجا نیستم. 
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 ؟کنه اون وقتدیگه چی، عزیز راجع به من چه فکری می  -

 کنه؟ ما االن زن و شوهریم.چه فکری می -

 شه، من راحت نیستم.نمی -

 خوابم.خوایی من بمونم اینجا پیشت؟ تو هال میمی  -

 نه خیر، شما هم باید بری.   -

 مرغت یه پا داره!  -

 موبایلم رو برداشتم و به عزیز زنگ زدم. 

 سالم عزیز.  -

 سالم امیرجان، خوبی مادر .  -

 بله عزیز، شما کجایین؟   -

 با الناز اومدم خونه خودم، کاری داری؟   -

 خواستم با اِلی بیام پیشتون. نه، می  -

 بیا مادر، بیا منتظرم.   -

 فعال.   -

 کرد که گفتم: گوشی رو که قطع کردم اِلی داشت منو بر و بر نگاه می

برو لباست رو عوض کن یه سر بریم پیش عزیز، یه دست لباس راحت هم بردار. شب   -

 همونجا بمون. 

 گردم خونه خودم. شب برمی  -

 خیلی جدی گفتم: 

 یاد بگیر گاهی هم بگی چشم.  -
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 رفت سمت اتاقش و حرفی نزد، چند دقیقه بعد با یه کوله برگشت. گفتم:

 رو عوض کنم. بریم خونه خودمون من هم لباسم  -

 سر تکون داد و راه افتادیم. دم خونه گفتم:

 میایی باال من لباس عوض کنم؟ -

 باشه، بریم. -

مون. بعد از قرار سری وسیله رو برده بود خونه قبلی هخونه کمی خالی شده بود چون عزیز ی

یلی مون. اِلی خره خونه سابقعقد و عروسی ما عزیز پاش رو کرد توی یک کفش و گفت می

خواست اول زندگی، مزاحم اصرار کرد که عزیز پیش ما بمونه ولی عزیز قبول نکرد. عزیز نمی

خواست عزیز تنها بمونه ولی خلوت دوتایی ما باشه. من هم راضی بودم و هم ناراضی! دلم نمی

از طرفی خودش خونه قبلی رو خیلی دوست داشت و کلی آشنا دور و برش بودن که عمال تنها 

وند. این بود که قبول کردیم عزیز بره. قبل از رفتن عزیز یه دستی به خونه منمی

تر باشه. وقتی به خونه رسیدیم، من و الی باهم رفتیم باال. کشیدیم که عزیز هم راحتقدیمی

اِلی خونه ما اومده بود ولی توی اتاق من رو ندیده بود. دستش رو گرفتم کشیدم تا اتاق. با 

 تعجب گفت: 

 قت خیلی بزرگه. اتا -

 مون خیلی بزرگه. اتاق  -

 خندید: 

 مون . گی، اتاقراست می -

 من رفتم دستشویی، اِلی لبه تخت نشسته بود. گفتم: 

 از تو کمد یه دست لباس بده من بپوشم.   -

 ها. رفته بود سمت کمد لباس
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قدر کردی. چهشت میجا مرتبه! خوبه کمد لباس منو ندیدی! احتماال وحقدر اینای خدا! چه -

 پوشی!ها چیه تو میکم لباس داری! بیا بریم یه کم لباس بخر امیر. این لباس

 چه ایرادی داره لباس پوشیدنم؟ -

 تاش هم سفیده!بابای من از تو مدل جدیدتر بود! کال شش تا پیراهن داری، سه -

ودم که زیادم هست. پوشم. بنظر خشرت میتی ها همخب هفته شش روز کاری داره! جمعه -

 های غرغرو شدی؟خیلی هم خوبن. دقت کردی شبیه این زن

هات کمتر باشه برای من باید ببرمت خرید. البته هرچی لباس !گمغر چیه، حقیقت رو می -

 شه! های من هم جا میبهتره ها! بیشتر لباس

 ها. شهمون نمیکمد منو بخوایی به هم بریزی معامله  -

 خندید : 

 کمدم نه و کمدمون.  -

ذاشتم که الی توی اتاقه نبود. پیراهن و شلوارم رو درآوردم وداشتم مرتب میاصال حواسم به این

 روی تخت، گفتم: 

 ها. استعدادت خوبه -

های گرد بعد هم رفتم سمت کمد. حواسش نبود، یکهو برگشت. من پشت سرش بودم، با چشم

 قورت داد. سریع گفتم :  کرد و بعد آب دهنش رومنو نگاه می

 !ببخشید، اصال حواسم نبود -

ها رو گرفت طرف من و سریع از اتاق بیرون رفت. من هم لباس پوشیدم به خودش اومد، لباس

 د.و رفتم توی هال. روی مبل نشسته بو

 من حاضرم خانوم ، بریم.   -

 گفتم:دستمو دراز کردم سمتش و بلندش کردم. سرم رو بردم کنار گوشش و 

 ببخشید عزیزم، منظور بدی نداشتم.  -
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 سرش پایین بود. گفت:

 من زیادی حساسم. شاید به خاطر اون...  -

 نذاشتم حرفش تموم بشه، گفتم:

ادامه نده. حساسیت تو چیزی نیست که بخوایی به خاطرش خجالت بکشی. من باید بیشتر  -

 دقت کنم.

 برگشت سمت من.  کهباهم راه افتادیم  

 کنی. م رو میی که مالحظهمرس -

 هرچی تو بخوایی خانومم، از امروز هرچی تو بخوایی.  -

وقتی رسیدیم نزدیک خونه عزیز، اِلی رو نگاه کردم که شال از سرش افتاده بود و دورش بود 

 گفتم:

 اِلی جان، شالت رو بنداز سرت. موهات رو هم بِکن داخل شال.  -

 شال رو کشید جلو و گفت:

 بده؟لباسم  -

 نه عزیزم، خوبه.    -

مون. برای شام هم یه کتلت تقریبا غروب شده بود ، در زدیم و عزیز با روی باز اومد استقبال

 خوشمزه بهمون داد. عزیز رو صدا کردم. 

 جانم مادر؟  -

ها ترسه، فکر کنم استرس این روزهاش زیاده، شبعزیز جون، اِلی تنهایی تو خونه می  -

رم خونه خودم. فردا باید یه سر برم شه امشب پیش شما باشه، منم می. میبینهکابوس می

 تره. شرکت، نزدیک باشم راحت

 چرا که نه مادر ، برو خیالت راحت باشه. منم از تنهایی در میام.  -
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ببین عزیز. دیدی تنها موندی؟ هی گفتم بمون پیش ما، پات رو کردی تو یه کفش که  -

 خوام مستقل باشم!می

 عزیز کالفه گفت:

 شه حرف زد. برو زنت رو هم ببر ور دلت!بیا برو، اصال با تو نمی -

خواد تا قبل عروسی بیاد تو اون خونه. االن هم ای بابا عزیز. زنت رو ببر چیه! الی معذبه، نمی -

 ترسه.می

 نگیری!پیش رو که شما برای من دست من از خدامه که بیاد پیش من. به شرط این -

 !ن غلط بکنمم -

قرار شد اِلی بره اتاق سابق الناز ، اولش کمی معذب بود ولی وقتی دید موندنش عزیز رو هم از 

تر شد. عزیز شروع کرده بود و داشت سیر تا پیاز زندگی من رو از وقتی تنهایی در آورده، آروم

کرد. حدود ساعت یازده خداحافظی کردم و برگشتم آپارتمان به دنیا اومدم برای الی تعریف می

 خودم. 

صبح روز بعد، اول وقت یک سر تا شرکت رفتم. معموال دفتر رو دوهفته اول سال تعطیل 

واجبی داشتیم، من هم فقط یک سری خورده کاری داشتم که تا  کردیم مگر اینکه کارمی

ساعت ده ،یازده تموم شد. زنگ زدم به اِلی ولی گوشیش رو جواب نداد. نگران شدم. زنگ زدم 

 نفس زنون جواب داد. به تلفن خونه. بعد از کلی بوق خوردن، عزیز نفس

 ؟الو  -

 دین.عزیز، خوبی؟ چرا تلفن رو جواب نمی  -

 !ایی من گفتم یه صدایی اومد ها! با اِلی تو حیاط بودیم، نشنیده حتماو  -

 شم؟ یکی باهاتون کار واجب داشته باشه چی؟ حاال تو حیاط چه خبره؟ گین نگران مینمی  -

 کاریم. داریم با اِلی بنفشه می  -

 خندیدم و گفتم : 
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 !پس عروست رو کشیدی به کار -

 عزیز با خنده گفت : 

به خدا خودش بدتر از  .گیرهاالن این امیر پدر صلواتی برای من دست می !ه این اِلیگفتم ب -

 منه! 

 خندیدم و گفتم: 

 شوخی کردم عزیز، حاال ناهار هم دارین یا باید بنفشه بخوریم؟  -

 خندید.

 نه بیا، غذا داریم. -

 خوایین بگیرم؟سر راه چیزی نمی  -

 نه مادر ، بیا.   -

قدر خلوت و بدون دود و ترافیک بود. مت خونه، ایکاش تهران همیشه همینراه افتادم به س

کردن. من رو که دیدن های کوچه داشتن گل کوچیک بازی میساعته رسیدم. دم در بچهنیم

 ایستادن و سالمی دادن. 

 سالم امیرخان، عید شما مبارک. -

 سالم آقا مجتبی، بابا و مامان خوبن؟   -

قدر هم خانومت خوشگله! یعنی منظورم بارکه امیرخان. به سالمتی! چهرسونن، مسالم می -

 اینه که مهربونه!

 با تعجب گفتم: 

 مگه دیدیش؟ -

 مجتبی گفت: 

 خریدن، کمکشون کردیم ببرن تو حیاط. آره  با عزیزت داشتن گل می -
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 باریکال به شما ، دستت هم درد نکنه. ببینم مجتبی، داداشت آزاد شد؟   -

 !، هنوز گیرهنه  -

 دست گل به آب ندی. !تو حواست جمع باشه ها پسر  -

 دست کردم یکی یک اسکناس به عنوان عیدی دادم بهشون که گل از گلشون باز شد.

 تر از بقیه بود گفت: شون که شیطونیکی

 و بده یه دوری بزنیم باهاش مهندس. ر تگم سوئیچ ماشینمی -

 با اخم گفتم: 

 تو مگه تصدیق داری بچه؟ برو دنبال کارت.  -

 تصدیق کیلو چنده بابا! -

 مجتبی رو به من گفت: 

 حواسم به ماشینت هست.  .خیالت راحت -

 مرسی مجتبی ، به بابات سالم برسون.   -

  .چشم -

چند بار زنگ زدم تا باالخره صدای اِلی رو شنیدم که با عزیز حرف  .دم در رفتم و زنگ زدم

 د. زمی

 کنم.رفتم عزیز، االن باز می  -

اِلی یهو درو باز کرد، موهاش رو باالی سرش جمع کرده بود. چند تا تارش تو صورتش پخش و 

پال بود. صورتش یه کم قرمز شده بود. روی لپش خاکی بود. دستکش باغبونی هم تو دستش 

 خندید.  چشمش می بود. یه تی شرت یقه باز تنش بود با یه شلوار تا زانو، دوتا تیله

 سالم.  -

 کردم، گفتم: اخمی
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 ات، این ریختی میایی دم در؟ سالم به روی نَشُسته -

 اِلی خودشو لوس کرد: 

 م!به این خوبی و خوشگلی -

 آره! خاک و خُلی، عرق کرده!  -

 دستم رو گرفت و کشید دنبال خودش. با ذوق گفت: 

  !بیا ببین باغچه رو چه کار کردیم -

 تو، عزیز پای پله ها بود.  رفتم

 سالم امیر، خسته نباشی مادر.  -

 چه کار کردین باغچه رو! .سالم عزیز جون، شما خسته نباشین  -

 دست اِلی درد نکنه، طفلک از صبح به راهه.   -

 خوایین؟ بله! دست اِلی خانم هم درد نکنه. االن کمک می -

 کردیم ، برم برات چایی بیارم .مینه دیگه تموم شد. داشتیم جمع و جور   -

 دستت درد نکنه عزیز.   -

داد، شلنگ دستش بود، رفتم سمتش و صداش هایی که تازه کاشته بودن رو آب میاِلی گل

کردم که یهو با شلنگ تو دستش برگشت و جلوی شلوارم رو خیس کرد. بعد هم دستش رو 

 گرفت جلوی دهنش و زد زیر خنده! گفتم:

 شلوارم رو خیس کردی . اوییی!   -

 خندید گفت: که هنوز میحالیدر

 ببخشید! عمدی نبود، عجب جایی هم خیس شد! -

 رفتم سمت شیر آب و اون رو بستم. 

 تو گفتی و من هم باور کردم!  -
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 رفتی دست شویی!اصال من که خیست نکردم. باید زودتر می -

هم فکر کرد شلنگ به شیر آب وصله، دونستم منظورش چیه! دویدم طرفش. اِلی بدجنس! می

خواست این بار واقعا منو خیس کنه که دید آب قطع شده. رفت سر حوض که با دست آب می

بپاشه که من هم از فرصت استفاده کردم و شلنگ رو برداشتم بعد هم شیر آب رو تا ته باز 

گرفتم سمتش.  دید هوا پسه خواست فرار کنه ولی من نذاشتم بجنبه و شلنگ آب رو. کردم

 دوید:زد و دور حیاط میداد می

 کشمت. امیر به خدا می  -

 خندیدم : می

 بی خود کردی، منو خیس کردی، حقته!  -

 زد: جیغ می

 نامرد من عمدی نکردم که!  -

 کنم که! آب اتفاقی میاد سمتت. منم االن عمدی نمی  -

کامال خیس آب بود که  .بودم روش زد، من هم شلنگ رو گرفتهدوید دور حیاط و جیغ میمی

 عزیز با سینی چایی اومد بیرون. داد زد: 

کنین؟ خونه رو گذاشتین رو سرتون. امیر! ببند اون آب رو! خدا مرگم بده، شماها چه کار می -

 خوره. دختره موش آب کشیده شده. االن سرما می

 حق به جانب گفتم:

  تقصیر خودشه عزیز، اول خودش شروع کرد.  -

 اِلی داد زد .

 گه عزیز، به خدا من عمدی خیسش نکردم .دروغ می -

 من شلوارم رو نشون عزیز دادم و گفتم: 

 ببین عزیز چه کار کرده! -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 339

 اِلی با خنده گفت: 

 گه من خیسش کردم!عزیز خودش جیش کرده، می -

 عزیز زد رو دستش و گفت: 

 خدا! خدا مرگم بده. بدو برو توی خونه دختر، زشته به -

 خندیدم به اِلی و گفتم: 

 خوبِت شد اِلی؟ دعوات کرد.  -

 عزیز رو به من گفت: 

 شما هم بفرمایین تو، بسه دیگه. -

 عزیز دست کشید به موهاش و گفت:  .اِلی رفت سمت عزیز

 بدو برو حموم. االنه که سرما بخوری، بدو دخترم.  -

حیاط رو جمع کردیم و رفتیم تو.  گفت و رفت سمت حموم. من و عزیز هم "چشمی"الی هم 

 عزیز یه حوله داد دست من و گفت:

 بده به اِلی، تو حموم حوله نبود.  -

 کنه. رفتم سمت حموم که دیدم اِلی داره عزیز رو صدا می

 خوایی اِلی؟چی می  -

 گی یه حوله به من بده؟به عزیز می  -

 بیا ، باز کن درو.   -

حوله رو دادم دستش. وایسادم بیرون در که از حموم بیاد. دو سه الی درو باز کرد و من هم 

موهاش خیس ریخته بود اطراف گردنش. منو  .دقیقه بعد ، اومد بیرون. فقط حوله دورش بود

 دید یهو جا خورد.

 اِ. اینجایی.   -
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 شی. آره منتظر بودم از حموم بیایی ببینم بعد حموم چه شکلی می  -

 خوام لباس بپوشم. برو االن من می !خب. زیارتت قبول  -

 بپوش، من چه کارت دارم ؟ -

 برو بیرون تا عزیز رو صدا نکردم بیاد خدمتت برسه.   -

 اومدم بیرون گفتم : که از در میدر حالی

 شه. شه اِلی خانم ، نوبت من هم مینوبت من هم می -

 لباس پوشید و اومد بیرون. عزیز توآشپزخونه بود. گفتم: 

 خوری.برو سرت رو خشک کن، سرما می -

 رم.باشه می  -

داشت سرش رو جلوی میزتوالت خشک  .رفت سمت اتاق سابق الناز. من هم دنبالش رفتم

کردم. یه کم کرم زد به صورتش، برگشت و من هم نشستم روی تخت نگاهش می .کردمی

 گفت: 

 به چی زل زدی؟ -

 کنم. هاش رو سیاحت میبه زنم، دارم خوشگلی  -

 زد، گفت: درحالی که رژ لب می

 قدر گشنمه!چه -

 منم خیلی گشنمه، تو هم االن تر و تمیز شدی، ممکنه بخورمت. بدو بریم ناهار.   -

 بلند شد که رفتم کنارش و آروم گفتم :

 دونستی من پشت درم که یهو درو باز کردی؟از کجا می -

 کِی؟ امروز که اومدی؟ -

 بله. -
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 خب کسی قرار نبود بیاد، منتظر تو بودیم دیگه.   -

 حاال گیرم یه غریبه بود، من نبودم!  -

 خب؟   -

 رن دم در؟ یقه باز، شلوار کوتاه، موهای افشون؟ اون ریختی می  -

 خب ایرادش چی بود؟   -

حله ایرادش این بود که ما باهم راجع به این مساله حرف زدیم الی خانوم. کال هم این م  -

 قدیمیه. یه مقدار باید حواست بیستر جمع باشه. 

 یعنی االن خرابکاری شده؟  -

 یه کم، البته قابل اغماضه!  -

 خب خدا رو شکر!   -

 عزیز صدامون زد که بریم ناهار.

 کرد، از عزیز پرسیدم : بعد از ناهار ، اِلی میز رو جمع می

 گل از کجا خریدین؟ -

ها هم فوتبال بازی ود دم در. از همین جلوی در خریدیم، این بچهها اومده باز این چرخی  -

ها عاشقش شده بودن، شون عیدی داد. بچهکردن کمک کردن آوردیم تو. اِلی هم به همهمی

 شون برسن. گفت برن به بازی .شون کردخواستن بمونن کمک مون کنن ولی اِلی بیرونمی

 باصفا شده.تون درد نکنه، باغچه خیلی دست جفت  -

 آره ، اِلی همت کرد وگرنه من خیلی حوصله نداشتم.   -

 فردا پنجشنبه است عزیز، بریم سر خاک بابا.  -

 شه.خیلی خوب می بریم، !آره  -

 عزیز آهی کشید . گفت: 
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 دید این روزها رو، هم تو و هم الناز سر و سامون گرفتین.کاش باباتون زنده بود. می -

 جاش همیشه خالیه. خدا بیامرزتش،   -

 اِلی برگشته بود تو اتاق. رو به اِلی گفتم :

 فردا بریم بهشت زهرا ؟ -

 آره خیلی خوبه، بریم.   -

 عزیز خمیازه کشید و گفت : 

 من برم که کمر درد گرفتم، یه کم دراز بکشم. -

 ظهر بخیر.   -

 ظهر بخیر.  -

رفتم دنبال اِلی که تو اتاق الناز بود.  عزیز که رفت، تو اتاق سابق خودم لباس راحتی پوشیدم،

 گفتم:

 بیا پیش من.   -

 همین جا خوبه.   -

 دستم رو گرفتم سمتش. 

 شیم.بیا ، تخت الناز کوچیکه. دوتایی جا نمی -

 ؟مگه قراره بغل هم بخوابیم  -

  !بله ، پاشو بیا  -

 دستش رو کشیدم سمت خودم .

 اِلی آروم گفت : 

 !زامیر زشته جلوی عزی -
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کنی، بعدم من فقط خواستم کنار هم بخوابیم. نخواستم باهم اوال که تو داری جیغ و داد می  -

 !قدر هولی دختر! باید صبر کنیبخوابیم که! تو چه

 اِلی عصبی گفت: 

 ای بدجنس! من هولم؟ -

 خوابوندمش رو تختم و گفتم : 

 می داره عزیزم. اشکال نداره، حق داری! هرکی هم جای تو باشه خب هول برش  -

 با مشت زد به پهلوم. خونسرد گفتم: 

 خورم .ها گول نمیکاربخواب عزیزم ، من با این -

پوفی کرد و پشتش رو کرد به من. بغل دستش خوابیدم و پاهام رو انداختم روی پاهاش. دستم 

 رو هم انداختم دورش. اعتراض کرد: 

 له شدم بابا! پاتو بردار.  -

  بگیر بخواب.   -

 تونم. نمی  -

 خوابم. عادت کن، من همین جوری می  -

بوی موهاش  .زد ولی از خستگی خوابش برد. صورتم رو فرو کردم توی موهاشداشت غر می

ها خوابیده بود. یک کرد. پنج دقیقه نکشید که خوابش برد. توی بغلم مثل فرشتهام میدیوونه

هام سبز شد. سرش کج افتاده بود ، داشت مرتبه صدایی از دهنش دراومد که از تعجب شاخ

تونستم تصور کنم این بود که این دختر ظریف موقع کرد. آخرین چیزی که میخُرخُر می

خواب خرخر کنه! ای خدا بدبخت شدم! سریع گوشی موبایلم رو برداشتم و چند ثانیه ازش 

ود جهت سرش بد بوده. فیلم گرفتم که بعدا سر به سرش بذارم. سرش رو جابجا کردم، معلوم ب

هایی که خواستم لحظهصدای خرخر قطع شد. یک ساعتی خوابید. من حیفم اومد بخوابم، می

ای خوابم برد. با هام سنگین شد و ده دقیقهکنارمه کامال هوشیار باشم، ولی دست آخر پلک

 وول زدن اِلی بیدار شدم که گفت: 
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 ببخشید ،بیدارت کردم .  -

 خوابم سبکه.   -

 پس پاشو دیگه! یک ساعته خوابی!  -

 ساعتم رو نگاه کردم و گفتم : 

ذاری آدم بخوابه؟ نگفته بودی شما یک ساعته خوابی، من ده دقیقه خوابیدم. مگه تو می -

 کنی!خرخر می

 کنم. دروغ نگو امیر ،من خرخر نمی  -

 موبایلم رو گرفتم سمتش و گفتم: 

 دروغ چیه؟ مدارکش موجوده! -

 کرد. های چهارتا شده به فیلمی که من ازش گرفته بودم نگاه میبا چشم

 امکان نداره، خیلی لوسی امیر، این رو پاکش کن، من سرم بد افتاده بود!    -

گی چشم. وگرنه فیلمت رو به همه نشون از این به بعد هرچی گفتم می !بی خود کردی  -

 .دممی

 که نیست ، خرخره دیگه. برو نشون بده، فیلم خالف اخالق   -

 اِ. پس اول همه بذار برای الناز بفرستم!  -

اینو که گفتم  پرید سمتم و سعی کرد گوشی رو از من بگیره. گوشی رو گرفتم باال. دستش 

 رسید. نمی

 امیر تو رو خدا ، لوس نشو.   -

 لپم رو آوردم جلو ،یعنی ببوس. اِلی گفت:

 کنی؟زورگیری می  -

 رو بوسید. گفتم: اومد و لپم  
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 تو فقط باید زور باالی سرت باشه .  -

حال این کار رو نکرده یکهو اِلی اومد سمت من ، دستش رو انداخت دور کمرم و بغلم کرد، تابه

م رو برداره. حواسم به گوشی بود. فکر کردم دنبال گوشیه، بود ،می دونستم می خواد گوشی

داد. سرش هم هاش قلقلکم میداد. با انگشترکت میولی دستش رو از زیر بلوزم پشت کمرم ح

ام بود ، حس خورد، لبهاش روی سینههای گرمش به پوستم میدرست زیر گردنم بود ، نفس

تر تو بغلم نگهش داشتم. حس خیلی خوبی بود! یک سوزه .محکمکردم پوستم داره میمی

 مرتبه سرم رو با دستش باال آورد. نگاهش کردم که گفت: 

 شیطونی بسه!   -

شون رو گرفته باشن نگاهش هایی که اسباب بازیبعد هم منو از خودش جدا کرد .من مثل بچه

 ای به من کرد و گفت :م توی دستش هست. خندهکردم. متوجه شدم که گوشیمی

-  delete! 

 بدجنس! گولم زد، صداش زدم :

 اِلی, کارت اصال شرافتمندانه نبود . -

 ه کار تو شرافتمندانه بود؟آخه نه این ک  -

 گفت. چیزی که عوض داره گله نداره! آروم گفتم: راست می

 کردی. ام میخیلی بدجنسی، داشتی دیوونه -

اِلی چشمکی زد و رفت.به سمت دستشویی رفتم و آبی به سر و روم زدم تا حالم کمی جا بیاد. 

 برگشتم پیشش، گفتم:

 بیا ببرمت بیرون بگردیم.   -

 آشتی کردی باهام؟   -

  !قهر نبودم باهات  -

 ببخشید، راست گفتی کارم شرافتمندانه نبود، اذیتت کردم؟  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 346

 هر چیزی عواقبی داره، کنترل من روی خودم هم حد داره .  -

 مونه.یادم می  -

 فکری کردی و گفت: 

خوب گفتی، بریم محلتون رو نشونم بده ، اینجا خیلی باحاله ، انگار اومده باشی شهرک  -

 سینمایی! 

 دیگه اون جوریا هم نیست ،حاال  برو لباست رو بپوش بریم.   -

ده دقیقه بعد حاضر بود. نگاهش کردم. روسریش رو خیلی کشیده  بود جلو. موهاش اصال 

 معلوم نبود. 

 پرسید: 

 مونه؟!؟ تنها میعزیز چی -

 خوابه فعال، بریم، کلید برداشتم .  -

 لباسم بد نیست؟  ؟من خوبم امیر  -

 نه عزیزم، خیلی خوبی.   -

از خونه رفتیم بیرون، کوچه ها خلوت بودن ، هر از گاهی عابری رد می شد. اِلی رو بردم سمت 

 .بازارچه کوچیک نزدیک خونه

 کرد.اومد اینجا خرید میی بود ، عزیز میاینجا رو بازسازی کردن ،خیلی قدیم -

 :بعد رفتیم سمت دبیرستان من، پرسید 

 تون خبر داری؟های دبیرستاناز بچه  -

یه سری رفتن دنبال کارآزاد. من و دو سه نفر دیگه درس خوندیم ، چندتایی  !یه تعدادی رو  -

 هم رفتن دنبال خالف، اکثریت عاقبت به خیر شدن. 

 کردم. اِلی با تعجب گفت: بنگاه مسکنی که مدتی کار میبعد رفتیم دم 
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 تونم تصور کنم تو توی بنگاه مسکن کار کنی! اصال نمی -

 کردم، من اصال زبون چرب و نرم ندارم. فقط کار کامپیوتری می  -

 : اِلی به فرانسه گفت

 ژو کونِز. پَه بِزام دی پَه دیق. -

 پرسیدم: 

 رای خودت؟ کنی بچی میگی تَق تَق می -

 اِلی خندید و گفت: 

 ."دونم ، الزم نیست به من بگیمی "می شه  -

 باید بهم فرانسه یاد بدی.   -

 خوایی ازم بگیری؟فرانسه تنها سالح منه، اونم می  -

 با تعجب گفتم: 

 سالح؟ -

 اِلی خندید: 

 گم که نفهمی. خوام بهت حرف بد بزنم به فرانسه میآره دیگه ، هروقت می -

 پس فقط باید ناسزاهاشو یاد بگیرم که به موقع خدمتت برسم.  -

جایی که با محسن دوست شدم. اِلی همون .کردمرفتیم سمت تعمیرگاهی که دوسال کار می

 پرسید: 

 از تعمیر ماشین سر درمیاری؟  -

 آره. یه کم.  -

 امیدی به ساسی بود؟  -
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 شد کاریش کرد.نه ، اون مرگ مغزی بود. نمی  -

 بعد گفتم :

 اون ماشین فروشه یادته ازش ماشینت رو خریدی؟ محسن.  -

 آهان ،خب؟  -

 دادیم. باباش این تعمیرگاه رو داشت، با ماشین اون کورس می  -

  !چه باحال  -

تقریبا همه اطراف رو دور زدیم. بعد برگشتیم سمت خونه. سر کوچه من یکی از آشناهای 

صحبت. چون نزدیک خونه بودیم به اِلی گفتم بره که معطل  قدیمی رو دیدم که وایسادیم به

به! اِلی داره با مجتبی گل  ای سر کوچه بودم بعد رفتم سمت خونه که دیدم بهنشه. ده دقیقه

کنه! نیش مجتبی هم تا بناگوشش بازه. وقتی من رسیدم، مجتبی تو دروازه کوچیک بازی می

 خوند که:ری میزد. کُبود. اِلی هم داشت ضربه آزاد می

 عمرا اگه بتونی بگیری!   -

 خونی!حاال تو بزن ، فقط کُری می -

 ."گُللل"ای زد که مجتبی پرید ولی از دستش سر خورد و گل شد ، اِلی هم جیغ زد ، اِلی ضربه

 مجتبی کالفه گفت: 

 خبه بابا ، بیا تو دروازه یه دونه بزنم حالت جا بیاد! -

 اِلی خندید:

 عمرا.   -

 جبتی نیشش باز شد:م

 بدبخت امیر از دستت چی بکشه اِلی!  -
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خواست شوت بزنه که من رو دید. خیلی آروم خندید. مجتبی میاِلی هم داشت غش غش می

 هم گرفت. اِلی هم با تعجب گفت: اونتوپ رو انداخت سمت اِلی که 

 دم!بیا خودم فوتبال یادت ب ؟ات این بوداین چی بود مجی؟! ضربه کاشته  -

 مجتبی آب دهنش رو قورت داد و به اِلی گفت: 

 دیگه فکر کنم بازی بسه اِلی خانم! -

 اِلی متعجب گفت:

 اِلی خانم؟ -

 مجتبی به جای جواب دادن به الی رو به من گفت: 

 خان. سالم امیر -

 هو برگشت و من رو دید:اِلی یک

 اِ، اومدی امیر؟ بیا گل کوچیک بزنیم. -

 خیره نگاهش کردم که با دیدن قیافه من گفت : 

 فکر کنم بریم خونه، گل کوچیک باشه برای بعد مجی.  -

 رفتم سمت در خونه و کلید انداختم و به اِلی اشاره کردم بره داخل. اِلی هم رو به مجتبی گفت: 

 خداحافظ مجی. -

 من گفت: بعد هم سریع رفت داخل. مجتبی توپش و برداشت و خیلی یواش رو به

 !به خدا خودش گفت بیا بازی کنیم، به جون مامانم -

 با اخم گفتم: 

 ها، فقط اِلی خانم.دیگه نبینم این جوری اسمش رو داد بزنی -

 چشم ، اِلی خانم .  -
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 بعد از اِلی رفتم تو و در رو بستم. با عصبانیت گفتم:

 کنی دم خونه؟ وایسادی گل کوچیک بازی می -

 : مظلوم جواب داد

 کردم؟نباید بازی می -

 نه خیر.  -

 بازم خراب کاری کردم؟  -

 بدجور.  -

 قابل اغماضه؟  -

 نه خیر.  -

 اِلی به مسخره گفت: 

 اوخ اوخ اوخ ، دیدم مجی رنگش پرید، بدبخت قیصر رو دیده بوده! -

 عصبانی بودم.

 گی؟ مجتبی! این قدر هم مسخره بازی درنیار. مجی چیه هی می -

غش خنده، من هم با اخم تو هم پشت سرش وارد خونه شدیم. عزیز بیدار شده بود غش اِلی با

 ریخت. با سینی چایی اومد تو اتاق و گفت :و چایی می

 سالم ، به موقع اومدین. -

 الی جواب داد:

 سالم عزیز جون.   -

 سالم اِلی جان.  -

 من حواسم پرت بود اصال به عزیز سالم نکردم که عزیز گفت: 
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 !علیک سالم امیرخان -

 سرم رو آوردم باال و گفتم:

 ببخشید عزیز، سالم.   -

 خندید و گفت: هم عزیز رو به اِلی کرد و با ایما و اشاره گفت که امیر چِشه؟ اِلی 

 !اعصابش خورده عزیز، باز هم حرص خورده -

 اِلی که رفت دستش رو بشوره عزیز رو به من گفت:

 چی شده امیر؟   -

 کالفه گفتم : 

 هردقیقه باید یه گندی بزنه. -

 زنه مادر؟کی گند می -

 اِلی اومد تو اتاق و دست انداخت گردن عزیز و گفت: 

 گه عزیز، من گند زدم. من رو می -

 عزیز دست اِلی رو گرفت و گفت:

 باز چه کار کردی شیطون؟   -

 من جواب دادم :

 کنه!بینم داره با مجتبی گل کوچیک بازی میدم میخانم قراره از سر کوچه بیاد خونه، اوم -

 عزیز که این رو شنید، زد زیر خنده ،رو به اِلی کرد.

 گه اِلی؟ با مجتبی گل کوچیک بازی کردی؟ جدی می -

 ای بود با خنده گفت:الی که رسما تو عالم دیگه



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 352

بود. گفتم  عزیز من فکر کردم شما خوابی، خواستم در نزنم. کلید هم که دست امیر  -

منتظرش بشم، امیر هم شش ساعت طول داد. مجی هم خیلی مظلوم ایستاده بود هم بازی 

ره، نگو قیصر رو نداشت. گفتم برم باهاش بازی کنم. بعد دیدم مجی بدبخت یهو داره وا می

 ! طفلک کم مونده بود شلوارش رو خیس کنه!دیده

 گفت :ده بود. در حال خنده فقط میقدر خندید که قرمز شگفت، عزیز هم ایناِلی می

 اِلی از دست تو، خدا بگم چه کارت نکنه دختر ، روده بُر شدم از خنده.   -

 !"قیصر"،  "مجی"خندید، با خودش می گفت ، عزیز هر چند ثانیه دوباره می

 عزیز رفت تو آشپزخونه شکالت بیاره که من به اِلی گفتم :

 عزیز رو هم کشوندی تو تیم خودت؟   -

 برن! بمیرم الهی برات که این جوری همه ازت حساب می  -

 کنه برام!اونی که باید حساب ببره که تره هم خورد نمی  -

ریزه یه کم بخندی. فضا عوض بشه، وگرنه اساسی اشتباه نکن. از ترسشه! داره زبون می  -

 ترسیده.

 م : دستم رو گرفتم سمتش و گفت

 تو عمرا از من بترسی! بیا ببینم. -

 اِلی اومد سمتم .

 جانم؟ -

 حداقل یه عذرخواهی بکن.   -

 اِلی لپ منو بوسید و گفت : 

 ببخشید. -

 بعد هم گفت: 
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 ها، بخاطر دل تو گفتم ببخشید!البته از نظر خودم هیچ کار بدی نکردم  -

زیز و اِلی برای شام بیرون رفتیم. مسیر خدا آخر و عاقبت منو با اِلی به خیر کنه. شب با ع

رفتم. ماشینی از پشت سر برگشت ترافیک خیلی سنگین نبود ولی من با سرعت مجاز می

شروع به چراغ زدن کرد. از آیینه نگاه کردم، چند نفر پسر جوون بودن. خواستم کنار بکشم که 

ام کرده بود. عزیز رو به الفهبهشون راه بدم ولی الین بغل پر بود. بوق زدن و چراغ زدنشون ک

 من گفت:

 امیر، به اینا راه بده برن.  -

 دم.چشم عزیز، الین بغلم خالی بشه. بهشون راه می -

 الی کالفه بود، رو به من گفت:

 بینن الین کنارت پر ماشینه؟!شعورن. مگه نمیقدر بیچه -

دیدم دو نفر از اون ماشین پیاده از بد شانسی پشت چراغ قرمز موندیم. از آیینه نگاه کردم که 

شدن. خدایا االن همین رو کم دارم! عزیز و الی هم تو ماشین! سعی کردم به روی خودم نیارم 

 ولی الی هم متوجه اون دونفر شده بود. آروم رو به من گفت:

 گردن!امیر، اینا دنبال شر می -

از ماشین پیاده شده بود  با چشم به سمت عزیز اشاره کردم که یعنی آروم باش. پسری که

 سمت من اومد. رفیقش هم کنارش بود. رو به من گفت:

 کشی کنار؟بینی؟ چرا نمیزنیم نمیمگه کوری؟ این همه چراغ می -

 بینی الین بغلم پره؟ درست حرف بزن بچه. تو نمی -

 دم!االن بچه رو نشونت می -

ماشین هینی کشید. فقط فرصت گفت و دستش به سمت دستگیره ماشین رفت. عزیز از عقب 

 کردم برگردم عقب و بگم:

 ت!چیزی نیست عزیز. چیزی نیس -
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ام رو چسبیده بود. یک لحظه دیدم که دست الی به سمت ها از شیشه ماشین یقهیکی از اون

شدم داد زدم و از ماشین پیاده میکه دست اون پسر رو پس میدر رفت که پیاده بشه. در حالی

 زدم:

 !پیاده نشوالی،  -

دعوا کردن، وسط خیابون چیز جالبی نیست. البته من مشکلی نداشتم، فقط عزیزم ترسیده بود 

خواستم دعوا کنم. به محض پیاده شدنم دوباره یکی از اون دو نفر از یقه و جلوی الی هم نمی

 اش کوبیدم.من آویزون شد. دستش رو پس زدم و به تخت سینه

 شر نگردین. من خودم اول و آخر شَرَم.برین رد کارتون. دنبال  -

 زر نزن بابا، فعال که تنهایی!  -

مشتم رو آماده کردم که دومی جلو اومد و به سمت شکمم رفت. جاخالی دادم و مشتم توی 

پهلوش نشست. از گوشه چشم دیدم که دو نفر دیگه هم از ماشینشون پیاده شدن و به طرف 

وا گرفتم که با صدای ناله آخری برگشتم سمتش. الی با شون رو تو هدویدن. لگد یکیمن می

قفل فرمون کوبونده بود تو ساق پاش. این کِی از ماشین پیاده شد؟ سریع اومد و کنار من 

 ایستاد. با اعتماد به نفس گفت:

 نترس امیر، من هستم! -

 دونستم بخندم یا عصبانی باشم! جواب دادم:نمی

 یاده بشی؟برو بشین تو ماشین. کی گفت پ -

چپ به من نگاه کرد و از جاش تکون نخورد. چندتا ماشین کنار ما جمع شدن و اون چپ

چهارنفر که احتماال تحت تاثیر مخدر هم بودن، ترجیح دادن قبل از رسیدن پلیس فرار کنن. 

خواست جلوی عزیز حرفی بزنم. به محض ما هم برگشتیم و داخل ماشین نشستیم. دلم نمی

 برگشتم سمت عزیز و پرسیدم:راه افتادن 

 عزیز شما خوبین؟ وایسم یه جا آبی چیزی براتون بگیرم؟ -

 نه مادر، من خوبم. بریم خونه. ماشااله زن و شوهر لنگه همین! -
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 گفت:چپ به الی نگاه کردم که با خنده برگشته بود سمت عزیز و میچپ

 عزیز خیالتون راحت، من خودم مواظبشم.  -

و جمع کرده بود. تا خونه تقریبا همگی سکوت کرده بودیم. به محض رسیدن اش رعزیز خنده

عزیز رفت که چای دم کنه. الی رو هم با خودش کشوند تو آشپزخونه. فکر کرده من با این 

شم! وقتی الی با سینی چایی وارد هال شد، عزیز پشت سرش نبود. سرتق خانوم تنها نمی

 پرسیدم:

 مگه من نگفتم پیاده نشو؟تو برای چی پیاده شدی؟  -

 پیاده شدم کمکت کنم. اونا چهارتا بودن.  -

 چهارتا باشن. چهل تا باشن. من به تو نگفتم پیاده نشو؟  -

 کرد. زد پات رو داغون میعوض تشکرته؟ می -

دادم پام داغون بشه تا اینکه زنم با قفل فرمون بزنه ساق پای یه الت جهنم. من ترجیح می -

 ابون قلم کنه. رو وسط خی

 عزیز که وارد اتاق شد من تمایلی به ادامه بحث نداشتم. ولی الی رو به عزیز کرد و گفت:

 عزیز، شما بهش بگین. االن شاکیه که من چرا کمکش کردم.  -

 عزیز یه تای ابروش رو داد باال و رو به الی گفت:

 یی سرت بیارن دختر.های عملی یه بالامیر ناراحته چون ممکن بود یکی از اون آدم -

 الی حق به جانب گفت:

 !ذاشتم کتک بخوره؟ خواستم کمکش کنم. نامردی بود، چهارتا به یکییعنی باید می -

 عزیز لیوان چایش رو به سمت دهان برد و گفت:

داد کتک رو بخوره. خورد. ولی شاید ترجیح میشدی، امیر هم یه کتک جانانه میپیاده نمی -

 تم پیاده بشم کمکش کنم. من که جون نداش
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 با تعجب رو به عزیز گفتم:

دم خودم کتک بخورم، ولی کسی از شدی! بابا من ترجیح میبفرما عزیز! شما هم پیاده می -

 کشه!گم پیاده نشو، برای من قفل فرمون میشماها درگیر نشه. به الی می

 عزیز چایی را سمت من گرفت و گفت:

 بخور.حاال گذشته، چاییت رو  -

 وقتی تنها شدیم هنوز عصبانی بودم. گفتم:

دی، دفعه آخرت باشه برای من فردین بازی زنم گوش میاز این به بعد وقتی حرفی می -

 ها!دربیاری

پِزون پِتیت "هام زل زد و چیزی به فرانسه گفت که نفهمیدم. چیزی شبیه مستقیم به چشم

 . باید فرانسه یاد بگیرم!"شانز

ها هم مستقیم بعد قرار بود بریم بهشت زهرا. اِلی با الناز هماهنگ کرد و قرار شد اونبرای روز 

بیان بهشت زهرا. اول رفتیم سر مزار بابا، بعدم سر مزار پدر و مادر اِلی. اِلی نیم ساعتی 

 خیلی ساکت شد. برگشتنی عزیز با الناز و کاوه رفت، من و اِلی تنها بودیم.خیلی

شم. ولی فکر کنم اومدن اینجا بهشت زهرا سر خاک بابا، من کلی سبک می آییمهربار می -

 شه.باعث سبک شدن تو نمی

گفتنش کمی سخته. فکر کنم تو رفتن پدرت رو پذیرفتی، باور کردی. من هنوز بعد از این  -

م ها رو هده و مطمئنم یه چیزی اونمدت رفتن بابا و مامان رو قبول نکردم. یه چیزی آزارم می

 ده.آزار می

 ده.پذیری آزارشون میمشخصه، اینی که تو رفتنشون رو نمی -

زنن. هیچ نه امیر. مساله این نیست. من بارها خوابشون رو دیدم. تو خواب با من حرف نمی -

هام باهم هستند. دستشون توی دست همدیگه است ولی انگار شون. همیشه توی خوابکدوم

زنن ولی چیزی فهمم. فقط به من لبخند میند که من نمیمنتظرن. منتظر یه چیزی هست
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هام جور دیگه. تا به امروز ده و این بالتکلیفی توی خوابشون یه جوری آزارم میگن. رفتننمی

 جوابی برای این حس عجیبم پیدا نکردم. 

 دونم چی بگم. هر حسی یه منشا داره. بی دلیل نیست. البته امکانش هست کهواقعا نمی  -

ها در منظور اونها از حرف نزدن با برداشت تو از حرف نزدن اون ها یکی نباشه. به هرحال اون

 عالمی هستند که ابعادش با دنیای ما تفاوت داره.

 کنم؟منظورت اینه که من اشتباه می -

ها هم بعد از اون پذیری. شاید اونشون رو میمن هیچ منظوری ندارم. یه روزی تو هم رفتن -

 باهات حرف زدن! روز

 ها باشه؟شاید هم پذیرفتن من منوط به حرف زدن اون -

 هاش رو از قبرها گرفت و رو به آسمون خیره شد.بعد چشم

شون بودن، شاید من این قدر کنم اگه حداقل یه کدومها فکر میدونی امیر، یه موقعمی  -

گم همون بهتر که باهم رفتن ن. میقدر عاشق هم بودافتم که چهکَس نبودم. بعد یاد این میبی

 کرد. رسید و دق میشون مونده بود به چهل نمیکدوموگرنه هر

 کَسی! کاش یه روزی من و تو مثل بابا مامانت بشیم، کاش یه روزی دیگه نگی که بی  -

 دستم رو گرفت و گفت : 

 ببخشید عزیزم، منظوری نداشتم، تو همه َکس منی امیر.  -

 قلب مهربونت برم، کجا ببرمت ناهار بدم بهت؟  قربون اون  -

 هاش رو تنگ کرد و گفت:چشم

 باز گشنه شدی؟ -

جوری کابوس ناهار رو بیرون خوردیم. شب برگشتیم پیش عزیز، اِلی رو بردم تو اتاق خودم، این

دید. جمعه صبح هم برنامه گذاشتیم بریم کوه. صبح جمعه اِلی از عزیز خداحافظی کرد نمی

ش، شب پیش اِلی گشت و آیدا، دختر عمهش داشت برمیهم حالش بهتر بود و هم عمه چون
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و بریم  موند.صبح باهم رفتیم خونه اِلی و بعد هم خونه خودمون که لباسامون رو عوض کنیممی

کوه . کاوه و الناز هم قرار بود بیان ولی ظاهرا الناز به اِلی اول صبح پیغام داده بود که نمیان. 

 یدم: پرس

 الناز اینا چرا کنسل کردن؟  -

 الناز حالش خوب نبود.   -

 دیشب که خوب بود.   -

 امروز صبح بد شده دیگه.   -

 یهویی؟   -

 ها ممکنه یهویی حالشون بد بشه. ها، خب زندیامیر گیر می  -

 با تعجب گفتم: 

 واییی، یعنی حامله است.  -

 اِلی خیلی ناامید گفت: 

 کنه! یعنی مغز تو در بعضی موارد اصال کار نمی -

داد. با شیطنت منظورش رو متوجه شدم و آهانی گفتم. اِلی سرش رو به عالمت تاسف تکون می

 گفتم: 

 مال تو کِی هست؟ -

 الی که قرمز شده بود گفت:

 پرسی؟ کشی؟ این هم سواله میخجالت نمی  -

 ی کنم. ریزخوام بدونم، باید برنامهخب می  -

 عاقل اندر سفیه به من نگاه کرد و گفت: 

 برنامه ریزی چی رو بکنی؟  -
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نه، یعنی منظورم اینه که چند روز قبلش که اخالقت بد شد بدونم دلیلش چیه، همون باال  -

 ها منظورمه. پایین شدن هورمون

 فقط راجع به سیگنال و فاز و نول نظر بده.  !یه لطفی بکن  -

 با خنده گفتم: 

 اعصاب نداری ها، غلط نکنم نزدیکه! -

دیگه جوابم رو نداد. پای کوه که رسیدیم چون دوتایی بودیم خیلی باال نرفتیم و زود برگشتیم 

 پایین. ساعت ده و نیم پایین کوه بودیم. پرسیدم: 

 بقیه روز رو چه کار کنیم؟  -

 بیا بریم خرید.   -

 خرید چی؟   -

 ه باید بخرم. جهاز من، چند تا چیز موند  -

 !یه دفعه بهت گفتم الزم نیست  -

 منم ده دفعه جواب دادم که جهاز خودمه، می خوام بخرم.   -

 خوایی بخری؟حاال چی می  -

 چینی آشپزخونه.   -

 ها باز هستن امروز؟ جمعه است آخه، مغازه  -

 آره، از ظهر همه جا بازه .  -

 باشه بریم.   -

خواست همه کار راحتی نیست! از این مغازه می رفت توی بعدی. میخرید کردن با اِلی اصال 

 افتادم. اعتراض کردم که:جا رو ببینه، دیگه داشتم از نفس می
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شون شبیه هم هستن. یکی رو بخر دیگه! به خدا من دیگه نا تو رو خدا اِلی، این ها همه  -

 ندارم. 

 خرم، باید بتونم انتخاب کنم.وا! خب می  -

سه بعد از ظهر فقط موفق شدیم یه سرویس غذا خوری و دوتا سرویس چایخوری  تا ساعت

 بخریم. من استعفا خودم رو اعالم کردم و گفتم دیگه راه نمیام. 

 خیلی خُب. لوس نشو ، بریم.   -

 رم خونه خودمون که این ها رو بذاریم همونجا. پس می  -

 اِلی مردد بود. پرسیدم:

 چیه؟ مشکلیه؟  -

 نه، بریم.نه   -

 می ترسی با من تنها بشی؟ -

 بعد هم منتظر جوابش نشدم و با شوخی گفتم:

 باز تو هوا بَرت داشت؟ گفتم که هول نباش، باید صبر کنی.   -

شه! رفتیم ش خیلی با نمک میخوره قیافهکرد. وقتی حرص میپوفی کرد و بیرون رو نگاه می

 ولو شدم و گفتم :  باال و خریدهامون رو گذاشتیم. من روی مبل

 قربون دستت، برو یه چایی درست کن. -

 با چشم گشاد من رو نگاه کرد و گفت :

 عزیزم، من مهمون هستم ها! شما باید چایی بذاری.  -

 اخم کردم و گفتم: 

 خواستم تریپ مرد خونه وردارم، به من نمیاد؟ -

 اِلی پوفی کرد و گفت: 
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 ست!که من پوستم با تو کنده امثل این -

 آرم.شوخی کردم، بشین من برات چایی می -

کردم و دنبال ها رو باز میدنبالم اومد توی آشپزخونه و روی صندلی نشست. من در کابینت

 قوری بودم. بعد از پیدا کردن قوری دنبال چایی بودم که پرسید: 

 امیر؟ جان اِلی ، تاحاال چایی درست کردی توی این خونه؟  -

  قسم نده، نه.  -

 با تعجب گفت: 

 دونی کجاست؟ ها رو هم نمییعنی جای ظرف -

 با شرمندگی گفتم: 

 نه.   -

 دوباره پرسید: 

 شسته تا حاال؟ هات رو کی میلباس -

 عزیز.  -

 کرده؟خونه رو هم عزیز جمع و جور می  -

 آره دیگه.   -

 غذا هم که حتما عزیز دیگه؟   -

 با خنده گفتم: 

 باریکال، از کجا فهمیدی؟  -

 غذا هم حتما بلد نیستی درست کنی؟  -

 با افتخار گفتم:
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 ده!کنم مزه فسنجون میهایی درست مییه املت -

 هاش رو چرخوند. خندید و چشم

 شستی؟ظرف چی؟ می  -

 سرم رو انداختم پایین و گفتم : 

 !نه راستش، ولی بلدم -

 خرید خونه چی؟   -

 کرد. مه این کارها رو میطفلک عزیز ه  -

 اِلی زد به پیشونیش و رفت سمت بالکن. داد زدم: 

 این قدر ناامید نشو از من، استعدادم خوبه. -

 کرد گفت:که در بالکن رو باز میدر حالی

 های من!ده برای گلدونامیر این بالکن جون می -

وری و گذاشتم دم بکشه. آب جوش گذاشتم که چایی دم کنم ، وقتی آب جوشید ،ریختم تو ق 

 رفتم تو بالکن دنبالش. با خنده گفتم: 

 ها! خیلی ازم ناامید شدی -

 اوهوم.   -

 با لحن شوخی گفتم: 

خواستم زن بگیرم؟ غذا درست کنی، خونه رو جمع و جور کنی پس فکر کردی برای چی می -

 هام رو بشوری.،من رو تر و خشک کنی ،لباس

 اِلی ادامه داد: 

 ها رو تر و خشک کنم .برات بچه بزام، بچه -

 رسیم، عجله نکن!قدر هم هولی! حاال به بچه هم میچه  -
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 رفت کالفه گفت: اِلی که به سمت هال می

ت کنار ت کنار بیام با این تنبلییعنی امیر یه فکری به حال خودت بکن. من با اون زورگویی -

 ها! نمیام

 حق به جانب گفتم: 

 اول یه چایی به ما بده، بعد از تنبلی من غر بزن. فعال که چایی رو خودم دم کردم. حاال تو -

 آخه جنگ اول بِه از صلح آخره.  -

 ها رو چک کنی؟. آی کیو! تو االن زن منی، تازه یادت افتاده اینهاون مال قبل از بله گفتن  -

 موارد رو یادم رفت تیک بزنم!های رنگین کمونت شدم، دیگه بقیه قدر که عاشق چشماین  -

 پلک زدم!

 االن یه دونه بزن تو گوش من ببینم بیدارم یا نه!   -

 نامردی نکرد و خوابوند توی گوشم. جا خوردم، صورتم رو مالوندم و گفتم : 

 ها! دستت سنگینه -

 اِلی با دستش کشید به صورتم و گفت :

 ببخشید، محکم زدم؟ -

 ت داری؟حاال چه رنگی بیشتر دوس  -

 هات؟ چی چشم  -

 نه رنگ لباس زیرم!  -

 خندید.

 !بی ادب -

 ش و پرسیدم : دستم رو انداختم دور شونه
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 نگفتی چه رنگی؟ -

 نگاهم کرد و گفت : 

 آبی  -

 شه. ، این جوری فقط آبی میپوشمپس فقط لباس آبی می -

 ری همیشه آبیه.بیرون که می  -

  به خاطر انعکاس رنگ آسمونه.  -

 کنارم بود که گفتم : 

شم. عزیز منو خانومم نگران نباش. من تنبل نیستم، تا االن هم بد عادت شدم. درست می -

گیرم هر روز بیاد کارهای خونه رو انجام بده. شما دست به چیزی لوس کرده بوده! یکی رو می

 نزن. 

کنی، وقت بعضی کار میمن نگران نیستم. سر به سرت گذاشتم، تو هم تنبل نیستی، زیاد   -

 کنم.کارها رو نداری ، درکت می

 مونی پیشم؟ امشب می  -

 رم خونه خودم. نه می  -

 ؟اون خونه مال خودته یا اجاره است  -

 مال خودمه.   -

 ؟بِدی شخوایی اجارهمی  -

باشم  نه، خالی باشه. یه موقع دعوامون شد خواستی منو بفرستی خونه بابام، یه جایی داشته  -

 !برم

 شوخی بکن، ولی قلبم رو نشکون.   -

 سرش رو انداخت پایین و گفت: 
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دم. شاید یه روزی دلمون خواست تنها باشیم. روی شد. ولی فعال اجاره نمیببخشید. زیاده -

 حاال باشه فعال.

 دونی.هر جور صالح می  -

 امیر یه روز بیا بریم خونه بابا و مامانم. -

 با تعجب پرسیدم:

 ها نبوده؟مگه همون آپارتمان تو مال اون -

 با خنده گفت:

خسته نباشی مهندس! من بعد از فوت بابا و مامان نتونستم توی اون خونه بمونم. عمه و  -

هام گیشوهرش اون چند واحد آپارتمان رو ساختند، من هم یه واحدش رو خریدم. خونه بچه

 شه.  ساعت دووم نمیارم. حالم خراب می رم بیشتر از یکخیلی خوبه. فقط هر بار که می

 تون خالیه؟یعنی االن خونه قدیمی -

های آره. با همه وسایلش، همون جور مثل قبل. شبیه خونه خانوم هاویشام تو کتاب آرزو -

 مونه! همه جارو خاک گرفته.بزرگ می

 دونستم خونه هم داری!نمی -

 که یه بار اومدین.خبر نداری. ویالی شمال هم مال منه. همون  -

 با تعجب گفتم:

 جدی؟ اون جا هم مال خودته؟ من فکر کردم ویالی عموته. خیلی بچه پولداری بابا!  -

 خندید و گفت:

 دردیم. البته من مرفه با دردم!آره، ما خانوادگی مرفه بی -

 گم الی، سختت نباشه زن من شدی؟ من خیلی پولدار نیستم. می -

 ؟ پرسیدیگه االن می -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 366

 (  www.nevisadl.com نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 دونستم تو بچه پولداری! ساده بودی، ادا اطوار نداشتی.خب من چه می -

 ادا اطوار دوست داری؟ -

 نه، بیزارم از کالس گذاشتن الکی!  -

سرپرست. مثل بیهای هام رو تبدیل کُنم به یه جایی برای بچهخواد خونه بچگیدلم می -

 ش کنم.هایی دارم ولی هنوز وقت نکردم عملیخیریه. یه برنامه

 فکر خیلی خوبیه. رو کمک من حساب کن! -

ش، شنبه رو رفتم سر کار. دوشنبه که تعطیل بود. سه شنبه هم شب اِلی رو رسوندم خونه

نداشتم. اِلی گفت  شد سیزده بدر. کاوه و الناز گفتن بریم شمال ولی من حوصله ترافیک رومی

 بریم باغ عموش که تو اوشان فشن بود. پرسیدم: 

 حاال تو از خودت مهمون دعوت کردی یا خود عموت ما رو دعوت کرد؟   -

نه به خدا ، عمو گفت بگم بهتون. عمو هم مثل تو حوصله رانندگی تو ترافیک تا شمال رو   -

 که زن عمو زنگ زده دعوتش کرده .نداشت . حتی گفت به کاوه و الناز هم بگم. عزیزم 

 شون بشیم.پس اگه این جوریه که مزاحم  -

داد! الناز صبح سیزده بدر ، عزیز یک دیگ آش رشته بار کرده بود که تقریبا یک ایل رو آش می

و کاوه مسئول تنقالت بودن. من و اِلی هم تازه عروس و داماد بودیم، گفتن چیزی نیارین. 

وی اِلی بود ، الهام خانم عمه ِالی هم با خواهر شوهرهاش اومده بود. بساط کباب هم با عم

 گذره. تر باشه بیشتر خوش میتعدادمون باال بود. ولی سیزده بدر هرچقدر شلوغ

باغ گنجایش این همه آدم رو نداشت. البته خود باغ بزرگ بود ولی ساختمون کوچیکی داشت. 

مشغول بود. کاوه و الناز با توپ اومدن وسط و  ایکس گوشههمه بیرون نشسته بودیم و هر

 شروع کردن یارکشی برای وسطی. الناز گفت: 

 اِلی با من.  -
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 کاوه من رو کشید توی تیمش.  

سعید رفت تو گروه الناز و اِلی ، چند نفر دیگه هم بودن ، حتی الهام خانوم اومد توی تیم ما. 

ون اول کار سوخت و بیرون رفت. خودش عموی اِلی رفت توی تیم الناز .عموی اِلی هم

ش دراومد. کاوه ها برسه. من با توپ زدم به الناز که جیغره به کبابگفت میخوشحال بود، می

 داد زد: 

 یواش، دردش گرفت . -

های آقای تقریبا همه سوختن و رفتن بیرون. فقط اِلی وسط بود و کامران پسر یکی از فامیل

 امامی، شوهر عمه الی.

وه، کامران رو نشونه گرفت که کامران هم سوخت. این بار فقط اِلی مونده بود وسط، از این ور کا

زدن. با اون شلوار تنگ و تیشرت کشیدن و سوت میپرید اون ور. همه هم براش جیغ میمی

کردم. توپ رو کم داشتم قاطی میافتاد بیرون! من کمپرید و کمرش میکه هر از گاهی باال می

اش که اِلی توپ نشونه گرفتم به پاش که بازهم جاخالی داد. کاوه خواست بزنه به شونه محکم

 رو رو هوا گرفت. داد زدم:

 !خراب کردی کاوه  -

 کردن. سعید خواست برگرده تو زمین که اِلی گفت :زدن واِلی رو تشویق میهمه جیغ می

 الناز بیاد.  -

 پریدن.ر الناز و اِلی باهم باال و پایین میالناز با خوشحالی پرید وسط زمین .این با

به کاوه اشاره کردم که توپ رو مستقیم بندازه برای من. کاوه همین کار رو کرد. اِلی فرصت 

نکرد برگرده ، محکم توپ رو زدم به کمرش. آخِش در اومد و روی زمین افتاد. الناز برگشت 

 سمت من و گفت:

 !یواش امیر، کمرش رو داغون کردی -
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مثل اینکه محکم زده بودم. رفتم سراغش. جای توپ پشت کمرش مونده بود. دستم رو دراز 

کردم سمتش، دستم رو گرفت و بلند شد. برای همه دست تکون داد و بوس فرستاد. بعد هم با 

 من اومد کنار زمین ، یهو برگشت سمت من و گفت: 

 !خیلی نامردی، فهمیدم عمدی این قدر محکم زدی -

 عجب کردم و گفتم: یه کم ت

 کنه؟عمدی زدم ولی عمدی محکم نزدم، خیلی درد می -

 با دلخوری گفت:

 نه، فقط قرمز شده. -

 ببخشید اِلی جان.   -

جوابم رو نداد، بازی بقیه هم تا ده دقیقه بعدش تموم شد. همه برگشتیم توی ایوان و مشغول 

گفتن، کاوه هم رفت پیششون خوردن شدیم. اِلی و الناز بغل همدیگه بودن و برای هم جک می

کردم ولی آوردن. من داشتم به عموی اِلی کمک میبازی درمیو سه تایی داشتن مسخره

ره پیش بقیه. پشتم بهشون کردم که دیدم سعید داره با گیتارش میون میزیرچشمی نگاهش

 زد. عموی اِلی با سوت اِلی برگشت و به من گفت : بود ولی شنیدم اِلی براش سوت می

 اش با من. برو امیر، دیگه بقیه -

اِلی که شون. الناز ولو شده بود روی اِلی. برای من جا نبود. من هم از خدا خواسته رفتم سمت

 منو دید به الناز گفت :

 جمع بشین الناز.   -

 الناز خندید و رو به اِلی گفت:

 اصال بلد نیستی! تحویلش نگیر، یه ذره ناز کن!   -

 فعال خودت رو بکش کنار، لِه شدم!  -

 الناز که خودش رو کشید کنار، من نشستم کنارش. دستم رو  گذاشتم پشت کمرش. پرسیدم: 
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 خوب شدی؟  -

 آره .  -

لی کردن. کچند دقیقه بعد سعید با گیتارش شروع کرد به خوندن. همه باهاش هم خونی می

آهنگ درخواستی زد. دیوونگی حامد همایون رو به افتخار اِلی زد. اِلی سرش رو تکیه داده بود 

ی به شونه من. بقیه روز هم به شادی و خنده برگزار شد، سیزده هم بدر شد ، الناز و اِلی کل

گیر داده بودن. خالصه با دخالت من  مسخره بازی درآوردن سر سبزه گره زدن. به سعید بیچاره

و کاوه ،سعید از دست این دو موجود شیطون آزاد شد. حدود ساعت هفت همگی در راه 

 رفتیم شرکت، اون هم بعد از حدود دو هفته! برگشت بودیم و فردا باید می

که صبح بریم شرکت، و بعداز ظهر هم بریم دنبال کارهای تا روز عروسی کار ما این بود 

 ها، شام ، گل زدن ماشین و ...ها، کارت، مهمونعروسی، هماهنگی

های نزدیک عروسی، من و اِلی از صبح مشغول خرید بودیم. حدود ظهر یکی از آخر هفته

 های خونه بودیم که پرسیدم:خسته و گرسنه برگشتیم سمت خونه اِلی، نزدیک

 ناهار چیزی داری بخوریم؟  -

 باید حاضری بخوریم، غذا نداریم.   -

 من خیلی گشنمه، کارم با حاضری راه نمی افته. بذار غذا بگیرم.   -

سر راه رو به روی یک تهیه غذا ایستادم و دو تا پرس جوجه کباب با برنج گرفتم. برگشتم 

 سمت ماشین و پالستیک غذاها رو دادم به اِلی. 

 ر، فقط نسوزی ، داغه. بگی  -

 های غذا رو نگاه کرد و گفت:اِلی ظرف

 گرفتی.کاش برای من برنج نمی  -

 چیه می ترسی چاق بشی ؟  -

 خندید.
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 نه، برنج زیاد دوست ندارم.  -

 خورم. باشه، اگر موند خودم می  -

بقیه خریدها رسیدیم دم خونه اِلی که ماشین رو پارک کردم و اِلی با ظرف غذاها و من با 

 ش بوی تمیزی می داد، خیلی هم مرتب بود. گفتم:رفتیم باال. در رو که باز کرد خونه

 بینم که همه جا مرتبه و بوی عطر میاد.به به، می  -

 با خنده گفت:

 کنی.از ترس تو جمع و جور کردم، گفتم االن دوباره تیکه بارونم می  -

هو ، بعد هم رفت که دستش رو بشوره که یککرد رفت سمت اتاقش و داشت لباس عوض می

 توی دستشویی جیغ زد و سریع اومد بیرون. رفتم سمت اتاق و گفتم: 

 خوبی اِلی؟ چی شد؟ -

 با ترس گفت: 

سوسک  تو دستشوییه، توپی حموم رو صبح موقع تمیزکاری یادم رفته برگردونم، از تو چاه  -

 اومده بیرون! 

ز کردم و جناب سوسک روئیت شد. دمپایی اِلی رو برداشتم رفتم سمت دستشویی و در رو با

 که گفت: 

 شه. م کثیف میدمپایی -

 با یه چیزی باید بزنم تو سرش دیگه!   -

معطل نکردم و زدم تو سر سوسک که له شد. انداختمش توی چاه دستشویی و سیفون رو 

 کشیدم. داد زد : 

 م رو بشور امیر.دمپایی -

 ترسی. شورم. نگفته بودی از سوسک میرو هم میت چشم. دمپایی  -
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 شه. ترسم ، چندشم مینمی  -

 دستم رو شستم و گفتم: 

 ناهار یخ کرد، بدو.  -

 توی آشپزخونه، نشستیم کنار همدیگه و شروع کردیم به غذا خوردن. گفتم:

 کردی؟ االن من نبودم چه کار می  -

زنم عمو داریوش که بمیرن. یه موقع هم زنگ میزنم یه اسپری دارم ، معموال اون رو می  -

 ترسه.بیاد باال، آیدا هم نمی

 زد گفتم :که حرف میدرحالی

 یکی دیگه پشت سرته.  -

هنوز حرفم کامل از دهنم در نیومده بود که نیم متر پرید هوا. من هم زدم زیر خنده. دلخور 

 گفت: 

 ای. خیلی بی مزه -

  !شد تو ازش بترسی خدا رو شکر یه چیزی پیدا  -

 بینم .حاال شب خوابش رو می  -

 شروع کردم از بغل برنج اِلی خوردن و گفتم: 

 ! که خواب من رو ببینی؟ آخه من خاله سوسکه ندیده بودم از سوسک بترسهعوض این -

 به شوخی زد تو پهلوی من :

 ؟  اممن خاله سوسکه -

 دستمو انداختم دور کمرش و گفتم : 

 اِلی کی بشه بریم خونه خودمون. تو یه کم آشپزی کنی، غذای خوب بخوریم.  -

 با اعتراض گفت: 
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 !هااالن این غذا که خیلی خوشمزه بود. من به این خوبی بلد نیستم درست کنم -

 !من که دستپختت رو خوردم، اصال بخاطر دستپختت عاشقت شدم  -

 !اخالقم شدیتو هم که شکمو! منو بگو فکر کردم عاشق   -

  !نه بابا ، اخالقت که عین خودم بَده  -

 بی خود! اگه اخالق من بده، اخالق تو چیه!؟  -

 االن برم جنازه سوسکه رو بیارم حالت رو بگیرم؟  -

 دیدم جنازه شو انداختی تو چاه.  -

 اون رو آره، ولی اون یکی دوستمون هنوز هست!  -

ذارم خیلی ی که فکر کرد دارم دوباره سر به سرش میو به گوشه آشپزخونه اشاره کردم .اِل 

 سرسری به جهت اشاره من نگاه کرد و این بار پرید بغل من و جیغ زد : 

 امیر! -

 با خنده گفتم: 

 !صدات نمیاد عزیزم -

 زد: فقط جیغ می

 تو رو خدا ، هرچی تو بگی! -

حال بشه، بعد ه فقط بیکتوی سرش بلند شدم رفتم سمت سوسکه و این بار خیلی یواش زدم 

 .های زشتش گرفتمش و برگشتم سمت اِلیهم از سبیل

 که گفتی آشپزی بلد نیستی؟ -

 هاش رو جمع کرده بود : اِلی چشم

 کنم. من اشتباه کردم، تو هرچی بخوایی من درست می -

 آفرین، همین جوری خوبه، خونه چی؟  -
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 زد:اِلی جیغ می

 ن.امیر این چندش رو ببر بیرو  -

 گفتم خونه چی؟  -

 با حرص گفت:

 خونه هم همیشه مرتبه، جون هرکی دوست داری این رو ببرش بیرون.  -

 سوسک رو بردم و انداختم توی دستشویی و سیفون رو کشیدم .

 برگشتم سمت آشپزخونه و گفتم : 

 ات سوسک داره.قدر خونهچه -

 با دلخوری گفت: 

 اومد، اینا از شانس توئه.می جا سالی یه دونه سوسک درواال این -

 ها حرف من خریدار داشته باشه! خاطر اینخدا پدر این بزرگوارها رو بیامرزه، بلکه به -

 های ناهار رو جمع کرد و گفت : ظرف

 !بدو که برسیم به بقیه خرید -

بودن. لرزید. بعد از خوردن ناهار هم تمام عضالتم شل از فکر خرید، اون هم با الی تنم می

 گفتم:

 خوام بخوابم. اصال حرفش رو هم نزن. من االن فقط می  -

  !کنی؟ کلی کار داریم، پاشو بریمشوخی می  -

اومد پشت سرم می رفتم سمت اتاق خواب، کمربند شلوارم رو شُل کردم. اِلی کهکه میدر حالی

 زد یهو گفت:و غر می

 کنی؟ اویی. چه کار می -

 ختت بخوابم، زودتر از یک ساعت دیگه هم بیدارم نکن. خوام برم تو تمی  -
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 ؟خوایی بخوابیواقعا می  -

  !واقعا. تو هم ساکت باش، برو تو هال  -

 ها!خجالت نکشی  -

 کنی عزیزم! پس چی، بگم بیا ور دل من بخواب؟ خب خُرُخر می  -

 پوفی کرد و رفت به سمت در. داد زدم:

 ندازم روت! ازه یه بزرگوار رو میارم و میرم جنسر و صدا نکن وگرنه می -

رفت بیرون و من یک ساعتی خوابیدم. تختش کوچیک بود ولی سرم روی بالشتش بود و بوی 

هام بسته بود که حس کردم چشم .خوبش تو دماغم پیچیده بود. یک ساعت بعد، بیدار شدم

زد دور گوشم.  توی اتاق. خودم رو زدم به خواب، کنار تخت نشست. موهام رو هاومد

 کرد، آروم صدام کرد. هاش الی موهام بود و صورتم رو نوازش میانگشت

 امیر!  -

 ام رو هم کمی تکون داد.جواب ندادم. دوباره صدام کرد، این بار شونه

 امیر، پاشو کار داریم به خدا.   -

 هام رو باز کردم و دمر دوباره خوابیدم. چشم

 اِلی گفت: 

 شد به خدا. پاشو ، دیرمون  -

 پشتم رو بمال .  -

 ها. پاشو خودتو لوس نکن، می رم یه پارچ آب میارم  -

 با خنده گفتم:

  !به بزرگوار فکر کن  -

 داد، گفت: که با دست پشتم رو ماساژ میاِلی در حالی
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کنم دستت خالی رم بر این ترسم از سوسک غلبه میقدر هم زورگیری نکن. میپاشو، این -

 ها!شهمی

 !فعال ماساژت رو بده تا بعد خدا بزرگه  -

 بعد از چند دقیقه اِلی دوباره گفت: 

 امیر دیرمون می شه، من خیلی کار دارم.  -

 تسلیم شدم: 

 باشه خانم، پا شدم . -

از زیر لحاف اومدم بیرون ، رفتم دستشویی و آبی به سر و صورتم زدم که خوابم بپره. صدای  

 اِلی رو شنیدم:

 چایی می خوری امیر؟  -

 قهوه نداری؟ -

خونه کوچیک. تعدادی کتاب تخصصی کردم. رفتم سر یک کتابداشتم اتاق اِلی رو برانداز می

تن رو داشت. همه هم قدیمی بودن، بهای تنحسابداری و اقتصاد بود. یک طبقه کامل کتا

خوش به حالش، من عاشق کتابهای تن تن بودم. یه سری کتاب هم به زبان فرانسه داشت که 

دو سه تا کتاب فارسی هم کنارشون بود. توی همون طبقه کتابها، یک قاب عکس بود از اِلی و 

موهای خرمایی داشت با مامانش که تو فرانسه گرفته بودن. مامانش هم قد خودش بود، 

ای. فهمیدم که اِلی صورت گرد و پوست سفیدش رو از چشمهای فوق العاده مهربون قهوه

بود که اِلی با دو تا لیوان توی دستش اومد توی  ممادرش به ارث برده. قاب عکس توی دست

 اتاق.

 گفتم: رو به الی 

  !قدر این عکستون قشنگهچه -

 به عکس نگاه کرد و گفت:هایی که تهش غم بود با چشم
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 یه روز خوب باهم داشتیم، همون روزی که این عکس رو گرفتیم .  -

 با بغض ادامه داد:

 خیلی زود رفت امیر.  -

 ش و گفتم: های قهوه رو ازش گرفتم و گذاشتم رو میز. دستم رو حلقه کردم دور شونهلیوان

دونه فردا چی اشتین. هیچ کس نمیگی، زود رفتن. خوبه که روزهای خوبی باهم دراست می -

 کرد.  "زندگی"شه، باید زندگی رو می

 تر بود ، یهو گفت: کمی آروم

ها رو مامانم ترجمه کرده بود. از فارسی به فرانسه ، این چندتا رو ها رو ببین! ایناین کتاب -

معروف  هم از فرانسه به فارسی ترجمه کرد. از وقتی که فهمیدن نویسنده مرحوم شده کلی

 ریزن. رقم قابل توجهیه!ها رو به حساب من میشد. هنوز هم حق انتشار کتاب

 ها رو برداشتم و گفتم: یکی از کتاب

 آفرین عجب مامان باسوادی داشتی!  -

 اِلی یهو خندید و گفت : 

 "هااِلی این پسقه دقدسقه "گفت اگه مامانم بود و تو رو می دید فکر کنم می -

 ام گرفت. گفتم:خندهاز لحنش 

 مگه لهجه داشت؟ -

 !اساسی، در حد آبرو ریزی -

 دلخور گفتم: 

 اومد؟ کنی مامانت از من خوشش نمیصبر کن ببینم ،یعنی فکر می -

 کرد. نه، منظورم این نبود، ولی فکر کنم بابام بیشتر درکت می  -

 انگار که یکهو به خودش اومده باشه گفت: 
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 ارتا کار دارم.بجنب بابا! من هز -

 من سریع قهوه رو سر کشیدم و به کتابهای تن تن اشاره کردم و گفتم : 

خونی، هم غرش طوفان؟ َتنِ الکساندر دوما توی گور لرزید که با این تنوع َتن میتو هم تَن -

 خونی تو عزیزم!کتاب

 خندید و گفت:

 خیلی هم خوبه، جمع اضداد! -

 زت قرض بگیرم. باید این کتابهای تن تن رو ا -

 مگه نخوندی؟ -

 همه رو نه. هر چی دستم میومد رو خوندم.  -

 دم. ها ناموسم هستن ، عمرا به کسی نمیاون کتاب  -

  !دیبه من می  -

 ."شود، حتی شما دوست عزیز تن تن امانت داده نمی"می خوام یه پالکارت بزنم،   -

 کشی، حتما باید پای یک بزرگوار وسط باشه تا مودب بشی؟ تو خجالت نمی  -

 پوشید گفت:که مانتوش رو میدر حالی

 شوخی کردم ، بردار ببر بخون ، ولی ناموسم هستن، مراقبشون باش. -

 من فکر کردم ناموست منم!؟  -

 ا!نه ، تو قلبمی، عشقمی، زجرمی، سوهان روحمی . بدو دیر شد به خد  -

 خیلی خُب بابا، من حاضرم ، بریم.   -

هفته به عروسی، اِلی مرخصی گرفت. سرش حسابی شلوغ شده بود. اِلی در حال تغییر یک

رغم مخالفت من یک سری وسیله خریده بود و داشت خونه رو آماده علی .دکوراسیون خونه بود

  .شرکت بودم که موبایلم زنگ خورد .کردمی
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 جانم خانمم بگو؟  -

شه یه کم زودتر بیایی؟ من پیش النازم، ما کلی جا به جایی داریم تو خونه. امیر، ببین می  -

 رسونی؟کاوه هم از حال رفته، خودت رو می

 دی به کاوه؟ گوشی رو می .افتمتا یک ساعت دیگه راه می چشم عزیزم،  -

 خداحافظی کرد و گوشی رو داد به کاو که با صدای وا رفته گفت: 

 ؟!الو -

 رو به کاوه گفتم:

 تونم بیام.پاشو خودت رو تکون بده. من کار دارم، نمی  -

 کاوه داد زد: 

 اسیری آوردین شما خواهر برادر؟ -

 طرف با صدای بلند گفت : الناز از اون

 ده. ده، گوش نمیگم زنگ نزن، کاوه انجام میگی به داداشم؟ هی به اِلی میچی داری می -

 رو به الناز با ناله گفت : کاوه باز هم 

 بابا من بیچاره شدم از دست شما، بذارین خودش بیاد . -

 داد زدم: 

 افتم.ول کنین کاوه رو، من تا یک ساعت دیگه راه می -

وقتی رسیدم خونه، بازار شام بود. طفلک کاوه حق داشت. کل وسایل رو سه دفعه جابجا کردیم 

مون محشر شده بود. یه تخت دونفره با روتختی ن. اتاق خوابتا باالخره اِلی و الناز رضایت داد

کل دیزاین اتاق هم قرمز و مشکی بود ، این اتاق رو از همه جای خونه  .ساتن قرمز و مشکی

هم تبدیل به  سوم ها رو اختصاص دادیم به اتاق مهمان. و اتاقبیشتر دوست دارم. یکی از اتاق

ذیرایی ترکیب کرم و قهوه ای بود. اِلی یک گوشه سالن رو اتاق کار و مطالعه شده بود. اتاق پ

هاش رو داد برای لم دادن و فیلم دیدن. گلدوننیم ست راحتی گذاشته بود که جون می
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شون رو هم توی بالکن چیده بود. بالکن شده بود سرتاسر خونه پخش کرده بود و تعداد زیادی

گوشه سالن. دلم می خواست یه روزی این  مثل خود بهشت. پیانو دیواری رو هم گذاشته بود

هاش، پر سیاوشان رو گوشه قدر حالش خوب بشه که برام یه آهنگ بزنه. از بین تمام گلدون

آشپزخونه یه گوشه دنج جا داده بود. قرار بود از این به بعد جفتمون برای این گلدون درد و دل 

 کنیم! 

ایشگاه برند. ساعت شش صبح بود که موبایلم زنگ صبح عروسی، قرار بود الناز و الی با هم به آر

خورد. بیدار بودم ولی هنوز توی تخت دراز کشیده بودم. دستم رو بردم سمت گوشی که دیدم 

 الی تماس گرفته.

 !جانم عزیزم. صبحت به خیر -

 جواب نداد. فکر کردم صدام رو نشنیده.

 الو. الی؟ -

شبیه گریه. بند دلم پاره شد. روی تخت اومد و یه چیزی دارش میهای خشصدای نفس

 تر گفتم:مالیدم. بلندهام رو مینشستم و چشم

 تو رو خدا خوبی؟ حرف بزن!  ؟الی -

 با هق هق گفت:

 !امیر -

 کنی؟جانم عزیزم. چی شده؟ چرا گریه می -

 دونستم به کی زنگ بزنم.حالم خوب نیست امیر. نمی -

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:

 ده دقیقه دیگه اون جا هستم.  من تا -

 وطور بلند شدم و لباس پوشیدم. واقعا ده دقیقه بعد دم آپارتمانش بودم. زنگ زدم نفهمیدم چه
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ریخت. بغلش دونم ِچش شده بود. فقط اشک میسریع خودم رو به آپارتمانش رسوندم. نمی

 کردم و سرش رو بوسیدم.

 کنی؟گریه میچی شده الی؟ قربونت برم، چرا این جوری  -

 تونست حرف بزنه. از شدت هق هق نمی

 خانومم، پشیمون شدی؟ -

 اش بلند تر شد که گفتم:صدای گریه

 !غلط کردم بابا. ببخشید -

 اش تموم بشه. باالخره بعد از پنج دقیقه گریه و زاری گفت:ساکت شدم تا گریه

ه، پس کجان؟ چرا من این قدر امیر، حالم بده. چرا مامان و بابام نیستن؟ امروز عروسی من -

 بدبختم؟

 جوری دلداری بدم؟خدایا االن من این دختر رو چه

الی جان، قربونت برم. مامان و بابای شما االن دارن از اون باال نگاهت می کنن. این گریه و  -

 زاری چیه صبح عروسی؟ 

 کنی دست خودمه؟تو فکر می -

کنه. شه، چشم هات باد میالن دماغت گنده میدی؟ ببین اعزیزم، چرا خودت رو عذاب می -

 گن ، اَه اَه ، عروس چه زشته!بعد همه می

 !لوس نشو امیر -

 کنه؟ من لوس نشم؟ من؟ کی داره گریه زاری می -

 فهمی؟دلم گرفته خب. چرا نمی -

 خوایی بریم سر خاک بابا و مامانت؟می -

 شه؟می -
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 شه.شما هر چی بخوایی، همون می -

هم بلند شدم و دستم رو گرفتم سمتش. لباس عوض کرد و به سمت بهشت زهرا حرکت بعد 

ها رو پر پر کرد. یه ها رو شستیم و الی گلکردیم. سر راه گل خریدیم. وقتی رسیدیم، با هم قبر

 کم که با بابا و مامانش خلوت کرد، من هم رفتم کنارش. گفتم:

کم گوشِت رو می پیچوند که الکی گریه زاری راه  ها! باید یهالی بابات حسابی لوست کرده -

 نندازی.

 خندید و حرفی نزد. پرسیدم:

 گشنه نیستی؟ -

 دلم می خواد تمام روز همین جا کنارشون بشینم. -

 خوایی زنگ بزنم عروسی رو کنسل کنم؟مونیم. اصال میتا هر موقع خواستی می -

هاش رو بغل کرده بود، نشست. زانوساعت دیگه هم چپ نگاه کرد و چیزی نگفت. نیمچپ

 هاش. موبایلم زنگ خورد. الناز بود.سرش رو گذاشته بود بین زانو

 !الو  -

 امیر، سالم. -

 سالم، خوبی الناز؟ خیر باشه! -

خوام نگرانت کنم، ولی الی با من قرار داشت بیاد آرایشگاه، نیومده. موبایلش رو هم امیر، نمی -

 ده.جواب نمی

 نیاوردم و گفتم:به روم 

 ای بابا، یعنی کجاست؟ -

 !دونمنمی -

 یعنی فرار کرده؟ -
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 نه بابا. فرار چیه! ولی نگرانش هستم. -

 نباش. -

 الناز با شک پرسید:

 دونی کجاست؟می -

 دونم.آره می -

 کجاست؟ -

 پیش منه. -

 ای خدا خَفَت نکنه، گوشی رو بده بهش.  -

 ه کم افسرده شده. خوب که شد خودم میارمش آرایشگاه.شه. فعال خیلی خوب نیست. ینمی -

 رسیم. کجایی تو؟بابا، دیر شده. به هیچ کار نمی -

 کالفه گفتم:

 بهشت زهرا. -

 الناز تقریبا داد زد:

 قدر؟قدر بی فکری امیر. چهصبح عروسی رفتی بهشت زهرا. چه -

 دور بر ندار الناز. گفتم حالش بهتر بشه میارمش. -

 شه. گوشی رو بده بهش.دیر می -

 شه. هر وقت خوب شد میارمش. خداحافظ.به جهنم که دیر می -

زد که من هم گوشی رو گذاشتم روی سایلنت. الی گوشی رو قطع کردم. الناز مرتب زنگ می

 باالخره سرش رو باال کرد و گفت:

ت یه کم امشب کی دستم رو بذاره تو دست تو؟ چرا بابام نیست آخه؟ چرا مامانم نیس -

 دلداریم بده؟ هان؟
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اوال که عموت دست تو رو میذاره تو دست من. خیلی هم مرد خوبیه، خیلی هم عاشقته. بعد  -

داد بهت؟ مگه من لولو خورخوره هستم؟ مگه مجبورت هم مامانت برای چی باید دلداری می

یه دعوا حسابی گی؟ مطمئنم االن اگر بابا و مامانت بودن فهمی چی میکردم. خودت اصال می

 کردن برای این ادا و اطوار!باهات می

 گفت؟الناز چی می -

 !آرایشگاهن زد که کجایین؟ باید بریغر می -

 چی گفتی بهش؟ -

 برمت آرایشگاه.گفتم حالت بهتر شد، خودم می -

 خورم!االن الناز منو ببینه یه کتک حسابی می -

 الناز بی خود کرده با هفت جدش.  -

هاش رو با پشت دستش پاک کرد و دماغش خندید. از گوشه چشم نگاهش کردم. چشمباالخره 

 ای روی قبرها گذاشت. رو به من گفت:رو کشید باال. با تاسف به قبرها دست کشید و بوسه

 باشه، بریم. -

 دیگه خوبی؟ -

 بهترم. -

خرید رو دادم سر راه کنار یک سوپر نگه داشتم و یه کم خرید کردم. برگشتم و پالستیک 

 سمت الی. پالستیک رو باز کرد ، یه آب میوه باز کرد و گرفت سمت من. گفتم:

 خودت اول بخور. فشارت افتاده. دستت یخ یخ بود. -

الی آب میوه رو با کیک خورد و کمی رنگ و روش بهتر شد. دم آپارتمانش منتظر شدم تا بره و 

و حدود ساعت ده بود که رسوندمش لباس عوض کنه. با یه ساک پر از وسیله برگشت 

 آرایشگاه. الناز دم در منتظر بود و از عصبانیت قرمز شده بود. الی موقع پیاده شدن گفت:

 !دمامروز جواب سوالت رو می -
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 کدوم سوال؟ -

 !کردم که تصمیم گرفتم برم فرانسهاینکه از چی فرار می -

 از چی؟ -

 !از تو -

 از من؟ -

کردم احساس بینمون دوطرفه از دوست داشتن وحشت داشتم. فکر نمیآره. دوستت داشتم.  -

 خواستم برم.باشه. اینقدر ترسیدم که صدمه بخورم که می

 تونستن فکر همدیگه رو بخونن!ها میکاش آدم -

  !دادنه، زندگی هیجانش رو از دست می -

و زد به شیشه. من و الی الناز که از انتظار خسته و کالفه بود، با عصبانیت اومد سمت ماشین 

به خودمون اومدیم و از ماشین پیاده شدیم. به الناز سالم کردیم. الناز جواب من رو داد و دیدم 

 که داره از بازوی الی یه نیشگون می گیره. گفتم:

 ها!الناز، اذیتش کنی با من طرفی -

 الناز با عصبانیت گفت:

پا معطل نگه داشته، عوض اینکه دعواش کنی، لنگهزن ذلیل! این پرنسس از صبح همه رو یه -

 کنی؟ش رو میطرفداری

 برو بچه. برو سر به سر من نذار. من هم برم که دیرم شده. -

 رو کردم به الی و گفتم:

 خوبی، من برم؟ -

 سرش رو تکون داد و گفت:

 خوبم، برو. -
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بند اومد وقتی  حدود ساعت یک رفتم دنبالشون. دسته گل به دست منتظر الی بودم. نفسم

 توی لباس سفید عروسی دیدمش. فرشته شده بود. تا من رو دید خندید و گفت:

 چه خوش تیپ شدی امیر! -

 لبم رو که کامل خشک شده بود با زبون خیس کردم و دم گوشش گفتم:

 قدر خوشگل بشی!شم. قرار نبود اینهوش میدارم بی -

 کنه هلو!دیگه معجزه آرایشه، لولو رو می -

 کنه؟اون وقت هلو رو چی می -

هاش قرمز شد و سرش رو انداخت پایین. الناز پشت سرش ساک به دست از آرایشگاه اومد لپ

 غر زنان گفت:بیرون و غر

 دین؟بجنبین بابا. خیلی سر وقت آماده شدین، دل و قلوه هم می -

 بعد هم تقریبا جیغ زد:

 پس کراواتت کو امیر؟ -

 گفتم:چپ چپ نگاهش کردم و 

 شم. حرفش رو هم نزن!خفه می -

 الناز بدون اهمیت به من از کنارم رد شد و رو به کاوه گفت:

 این چرا کراوات نزده؟ -

 کاوه با مظلومیت گفت:

 حریفش نشدم عشقم. کار خودته! -

اش از فرانسه فرستاده بود. با اون آرایش و تاج لباس اِلی بی نظیر بود، لباسش رو دختر خاله

رسید. چهار نفری و م میدار به باالتر از شونهها شده بود، قدش با کفش پاشنهشبیه پرنسس

عکس البته همراه فیلمبردار و عکاس رفتیم به سمت آتلیه که با جیغ و داد الناز کراوات زدم تا 
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بگیریم. توی راه سالن عروسی، الی دستش رو برد سمت گردنم و کراواتم رو باز کرد، بعد هم تا 

 کرد و گذاشت توی کیف دستیش. یه چشمکی به من زد و گفت:

 الناز پرسید، بگو انداختمش دور! -

 کنم ها!اگه تو دوست داری، تحمل می -

 برای من مهم نیست.  -

ها فقط در حال رقصیدن بودن. صدای سوت و دست باال گرفت. جوونبا وارد شدن ما به سالن، 

الناز از بس رقصیده بود وسط مراسم کفشش رو درآورد. اِلی هم یواشکی به جای کفش پاشنه 

بلند یه صندل لژدار پوشیده بود که از زیر لباس عروس معلوم نبود .چند بار با صدای جیغ و 

 زدن که. م ، همه فریاد میفریاد همه، من و اِلی با هم رقصیدی

 داماد عروس و ببوس.-

که آخر سر من گونه اِلی رو بوسیدم. همه هو کردن ،ولی من اهمیتی ندادم. آخر شب با همه 

زنه. ماشین ما جا هم نمیره و بوق بیاتمام حجت کردم که کسی توی اتوبان با سرعت نمی

دن. یک مرتبه الناز با ماشین کشید اومرفت و همه هم خیلی بی سر و صدا عقب میجلو می

جلوی ما، سمت راست. کاوه هم که سوار ماشین خودش بود ، کشید جلومون سمت چپ . دو 

تا ماشین هم عقبمون بودن که فکر کنم سعید و سمانه بودن. ما دقیقا وسط افتاده بودیم ، 

لند و صدای جیغ و چهارتا ماشین اطرافمون همه یه آهنگ رو گذاشته بودن اون هم با صدای ب

خندید و ها میغش به این کاربوق همه جا پر بود. کالفه شده بودم ولی اِلی رو دیدم که غش

ارزید. اومد ،ولی لبخند اِلی برام یک دنیا میها خوشم نمیبرد. از این برنامهداشت لذت می

دستش رو تو دست  مون. عموی اِلی جلو اومد و سر اِلی رو بوسید وباالخره رسیدیم در خونه

 من گذاشت. گفت: 

  !سپرمش به تو پسرماِلی امانت برادرمه ، بعد از خدا می  -

 دم. ذارم آب تو دلش تکون بخوره عمو جان، قول مینمی  -

 خدا حفظت کنه پسرم .   -
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عزیز هم جلو اومد و دست من رو گرفت که دوال شدم و دست عزیز رو بوسیدم. عزیز سریع من 

دیدم داشت آروم در  .کرد و کشید تو بغلش و صورتم رو بوسید. بعد هم اِلی رو بغل کردرو بلند 

چشم عزیز ، "گفت ، فقط شنیدم اِلی جواب داد :شنیدم چی میزد. نمیگوش اِلی حرف می

 "مونه.همیشه یادم می

تکون نخورد،  کردن. من اِلی رو صدا کردم. اصالالناز اِلی رو بغل کرده بود ، همدیگه رو ول نمی

خورد. همدیگه رو بغل کرده بودن و از هم جدا کاوه الناز رو صدا کرد ، الناز هم تکون نمی

 گفت: شدن. کاوه در گوش الناز مینمی

 ده ، چرا این جوری چسبیدی به اِلی آخه؟ بَ !الناز جان -

رو کشید باال و  های الناز رو گرفت و به زور از اِلی جداش کرد. الناز آب دماغشکاوه شونه

 من رفتم دست اِلی رو گرفتم.  .چیزی نگفت

 خوبی خانومم؟   -

اِلی هم آب دماغش رو کشید باال و به عالمت مثبت سر تکون داد. تقریبا از همه خداحافظی 

گشت. یک مرتبه لبخند روی لبش اومد. سعید کرده بودیم که دیدم اِلی انگار دنبال کسی می

هاش بود. دیدم سرش رو برد رو بین دستهاش گرفته بود و خیره چشماومد طرفش. صورت الی 

کنار گوش اِلی و چیزی گفت که اِلی لبخند زد. سعید جهت نگاهش رو عوض کرد و من رو 

 ها بودم. دست اِلی رو ول کرد و اومد طرف من. دستش رو دراز کرد و گفت:دید که خیره اون

 دگیتون کتاب بنویسن!انشاال اینقدر خوشبخت بشین که از زن -

 خندیدم و سری تکون دادم. دستش هنوز توی دستم بود که گفتم:

 مواظبش هستم سعید.  -

 خیلی فرشته است.  -

 دونم.می -
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هام بلند شده بود. به بعد هم دست همدیگه رو ول کردیم. صدای خنده پسرعموها و عمه

که ساکتشون کنه عوض اینهاشون چیه! عمو هم سمتشون که برگشتم فهمیدم دلیل خنده

 باهاشون همراه شده بود! عمو خندید و رو به من گفت:

 ها رو اجرا کنی! امیر، منتظرن رسم مشکات -

 ایستاده بود. دستی کشیدم بین موهام و گفتم:منتظر ه متوجه شده بود با نیش باز زالناز که تا

 عمو، اینا یه چیزی بگن، شما دیگه چرا؟ -

 داد: عمو خندید و جواب

 !دیگه رسمه امیر، بابای خدا بیامرزت هم اجراش کرد. بیا از مادرت بپرس -

 سمت عزیز که برگشتم، طفلک قرمز شده بود. رو به بقیه گفت:

 ام رو اذیت نکنین!بچه -

 کاوه رو به من گفت:

 جریان چیه امیر؟ -

شد! لحظه بازتر میگفت و نیش کاوه هر الناز روی پاش بلند شد و در گوش کاوه چیزهایی می

 بعد هم رو به من گفت:

 کردمش!گفتین من هم اجرا میباید می -

 الناز با آرنج به پهلوش زد و گفت:

 تو که مشکات نیستی! -

 دست بردار نبودن. رو به بقیه کردم و گفتم:

 شب همگی خوش، موبایال رو هم غالف کنین!  -

 د که من سمت الی رفتم. پرسید:دونستن متعجب بودنالی و بقیه که جریان رو نمی

 ها چیه؟ جریان چیه امیر؟ رسم مشکات -
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 خندیدم:

 چیزی نیست. فقط نترس، باشه؟ -

مهلت ندادم، دوال شدم و الی رو انداختم روی کولم! صدای سوت و دست و خنده بلند شد. الی 

آسانسور رفتیم کوبید. تا که صدای خنده و جیغش باهم مخلوط شده بود با مشت به پشتم می

و به محض بسته شدن در آسانسور، زمین گذاشتمش. چون سرش رو به پایین بود، صورتش 

 حسابی قرمز شده بود. با خنده گفت:

 این چه کاری بود کردی؟ -

 مون! ندازیم رو دوشها بود. ما عروس رو میرسم مشکات -

 ام! عجب رسمایی دارین ها! مگه من گونی سیب زمینی -

 ورودمون برگشت و پرسید: به محض

 ای که ندارین؟ رسم عجیب و غریب دیگه -

 نه دیگه، همون بود. -

 پرسیدم:

 خوری الی؟ چیزی می -

 نه. خوبم. -

هرچند حس کردم اِلی کمی استرس داره. رفت توی اتاق و فکر کنم لباسش رو درآورد. بعد  

احت باشه، جلوی تلویزیون هم صدای باز شدن آب حموم اومد. من توی اتاق نرفتم که ر

 نشسته بودم که با یه بلوز و شلوار اومد توی هال. سرم رو باال گرفتم و گفتم:  

 عافیت باشه.  -

 گیری؟مرسی، تو دوش نمی  -

 خواستم، شما پریدی تو حموم نشد. واال می  -
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 فکر کنم این خونه دوتا حموم داره.   -

 گیرم. رم دوش مین میمن به اون یکی حموم عادت ندارم، اال  -

چکید. اِلی نیم نگاهی از حموم که برگشتم ، اِلی روی تخت خواب نشسته بود ، آب از موهام می

 به من انداخت و گفت:  

 سرما نخوری.  -

 نه.   -

 پوشیدم، هنوز حوله دور گردنم بود. پرسیدم :سریع لباس می

  کردین؟چی می گفتین با الناز اون جوری گریه می - 

 صحبت زنونه بود.   -

 دار بود. هاتون گریهقدر حرفپس چه  -

 اِلی جواب نداد. بلوزم رو هم پوشیدم و گفتم. 

 خوایی من برم یه اتاق دیگه بخوابم؟ اِلی می  -

 کنی که؟ر نمیرخُامیر تو خُ -

 رم یه اتاق دیگه.وضعت هم خرابه، بخوایی خرخر کنی من می !من؟ نه. شما چرا -

 سرم بد افتاده بود. اون دفعه، کنم. عجبا! من خرخر نمی -

 کردم.متاسفانه مدارک ناجوانمردانه از بین رفته، وگرنه افشاگری می -

 خندید که لبه تخت نشستم.می

 برم یه اتاق دیگه؟ معذبی جدی اگر -

 فکر کرد. 

هرچند از تو هم  .ترسمنه. همین جا بخواب، من به این خونه هنوز عادت نکردم. می -

 ترسم.می
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 !ایشاال هیچ وقت عادت نکنی، همیشه بترسی  -

 ای بدجنس.   -

 زنم. ترسی، تا تو نخوایی من بهت دست هم نمیاز چی می  -

 قول؟  -

 !قول  -

هاش، گردی صورتش. رفتم سمت تخت و خزیدم زیر لحاف، خیره شدم بهش، موهاش، چشم

 !خندیدهاش که میش، مردمک چشمیهای صورتش، لبهای الکیاون اخم

 شه من رو این جوری نگاه نکنی؟می  -

 شرمنده، راجع به نگاه شرطی نذاشته بودی.  -

 شه چراغ رو خاموش کنی؟می  -

 ذاری نگاهت کنم؟ یعنی حتی نمی  -

 !حاال تو خاموش کن  -

 چشم، چراغا هم خاموش.  -

 تاقباز دراز کشیده بود. 

 هات. خنده بعد لبهات میچشم دونی، تو اولمی -

آرنجش رو زیر سرش گذاشت و به سمت من چرخید. تنها روشنایی اتاق، نور مهتاب بود. 

 کنی به دیدن. پرسیدم.کنن، بعد شروع میها به تاریکی عادت میچشم

 خوابت نمیاد؟  -

 اومد، ولی االن پرید. خوابم می  -

 اشتی. عروسی خوب بودها! دیدی الکی استرس د  -

 ترسیدم اتفاق بدی بیفته. ش میهمه !آره. خوب بود  -
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 های خوب فکر کن.به اتفاق  -

 به پهلو شدم، صورتش با فاصله کمی از من بود. 

 خواست همه کور شن نبیننت. قدر خوشگل شدی بودی امشب، دلم میچه  -

 ام زد .ریز خندید و به شونه

 کلی تیپ زده بودی امشب.  !خودتو بگو  -

 کردین دم در؟پچ میبا عزیز چی پچ  -

  !گفتخواست تو بشنوی بلند میاگه می  -

 این حاضر جوابیت منو کشته.  -

 زبونشو برام درآورد. از نقشه ناگهانی توی سرم خندیدم! 

 کی قلقلکی بود؟  -

خیلی حساسه و من باید خیلی دونستم با وضع روحی اِلی و اتفاقاتی که براش افتاده، می

ها کار راحتی نیست. الی هم آهسته پیش برم. اولین شب تجربه عشق زمینی برای خیلی

وظیفه من بود که قبل از خودم به  !تر آسیب دیدهرویاپرداز بود، هم حساس و از همه خطرناک

کم به هم . کممبریاون فکر کنم که صادقانه باید گفت، کار راحتی نبود. بهتر بود که آرام پیش 

 تر بشم.داد بهش نزدیکعادت کردیم و اجازه می

خانواده عموی ِالی ما رو برای شام دعوت کردن. مهمانی خوبی بود، سعید هم بود و  دومهفته 

برامون گیتار زد و خوند. اون شب در کنار اون جمع به ما خیلی خوش گذشت ، تو راه برگشت 

 یدم:اِلی یه کم توی خودش بود. پرس

 چیزی شده خانومم؟  -

 آهی کشید و گفت : 

 دیدن. کاش مامان و بابام بودن، کاش تو رو می -
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های خیلی شون. حتما آدمخدا رحمتشون کنه، من هم خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینم  -

 خوبی بودن که دختری به فرشتگی تو داشتن. 

 خندید: 

 !ام؟ تا پریروز که زلزله بودم من فرشته -

 خب چند جور فرشته داریم، تو فرشته زلزله هستی!  -

 اومد. دیگه رسیده بودیم پشت در آپارتمان که کوتاه نمی

 !حاال نگفتی چند ریشتر  -

  !هفت, شایدم هشت -

 پس خیلی خانمان براندازم!   -

 خانمان من رو که حسابی برانداختی!   -

های زله باشه بهتره تا اخالقش مثل ترقهچسبه، البته آدم زلها به من نمیاین وصله  -

 چهارشنبه سوری باشه. 

 وایسا ببینم، من ترقه شدم؟ االنه که آتیشت بزنم !  -

خندید و سرش رو فروبرده بود توی گردن من. ضربان قلبم باال رفته بود و عرق کرده بودم. می

 نگران بودم و در کمال تعجبم اون آروم بود. 

ود. موهاش بهم ریخته بود، آروم از م باز کردم صورت اِلی نزدیک سینههام رو که بصبح چشم

م رو برداشتم و دوش گرفتم. تخت خواب بیرون اومدم و پتو رو انداختم تا روی گردنش. حوله

وقتی برگشتم اِلی تازه بیدار شده بود، رفتم سمتش و نشستم لبه تخت. روش خم شدم و 

 موهاش رو از صورتش زدم کنار.

 ات شبیه هپلی شده، موهات بهم ریخته!وبی؟ پاشو دیگه، قیافهخ -

خاروند. بعد هم هاش سرش رو میهاش کشید. خمیازه کرد و با ناخندستش رو روی چشم

 سرش رو داخل بالشت فرو برد.
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 خیلی خوابم میاد. انگار تریلی از روم رد شده!  -

 کنارش دزار کشیدم.

 ماساژت بدم؟ -

 اوهوم. -

 دادم.رو ماساژ می هاششونه

کردن، رسیدن. اول صبح صبحانه رو حاضر میهای قدیم. به شوهرشون میواال زن هم زن -

 ه؟ها! مگه نکردن. واقعا شانس داشتنبعد همسرشون رو با نوازش از خواب بیدار می

 آره. امیر، دستت دردنکنه، این بین کتفم رو هم یه کم بمال! -

 با کف دست محکم زدم پشتش! صداش بین جیغ و خنده بود. 

 کنم؟ من دارم گل لگد می -

 خیز شد و پشتش رو با دست مالید.نیم

 وحشی، دردم گرفت. دست بزن هم داشتی؟ -

 اش رو بوسیدم.پیشونی

 حالت بد نباشه الی؟ -

 نه. واقعا بد نیستم. فقط شل و ول شدم. -

 رو استراحت کن.بخواب. شرکت نیا، امروز   -

 کشید گفت:هنوز خمیازه می

 برم حموم شاید خوابم بپره! -

 نه، استراحت کن. امروز مرخصی اجباری هستی! -

 گوشه لبش رو گاز گرفت و حرفی نزد. من هم شروع کردم به حاضر شدن که گفت:
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 ت رو حاضر کنم!بلند شم صبحانه -

 نه ضعیفه. بخواب. خودم یه چیزی می خورم. -

 گن ضعیفه رو باید اعدام کرد!ه زمانی اعتقاد داشتم مردایی که به زنشون میی -

 یه زمانی عجب آدم خشنی بودی ضعیفه! -

 !حرص منو درنیار -

 خندیدم.

 !درآوردن حرص تو یه موفقیت بزرگه. بگیر بخواب -

 حال گفت:بازهم خمیازه کشید. واقعا خوابش میومد! با این

 یام شرکت. باشه. اگه بهتر شدم م  -

 امروز رو استراحت کن.   -

 پس بعداز ظهر زود بیا.   -

  .چشم  -

بعد از ظهر زودتر از همیشه اومدم خونه، یه کم نگران اِلی بودم. کلید انداختم و در رو باز کردم. 

 یک آهنگ فرانسوی گذاشته بود، هرچی چشم چرخوندم ندیدمش. صدا کردم:

 اِلی، اِلی خانم، کجایی؟   -

اومد. توی درگاه آشپزخونه وایسادم. پشتش به من بود و صدام زد. صداش از توی آشپزخونه می

رفت. موهاش رو گوجه کرده بود باالی سرش. هر موقع که داره کار داشت با چیزی ور می

 بنده. رفتم طرفش و گفتم:جوری میکنه موهاش رو اینمی

 کنی اِلی؟چه کار می  -

 ام رو بوسید.ند شد و گونهبرگشت و روی پنجه بل

 سالم. کجایی بابا، گفتم زود بیا. -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 396

زد و ره. مرتب فیوز رو میوقتی برگشت دیدم داره با یک پیچ گوشتی با کنتر داخلی برق ور می

 پرید. خیلی کالفه گفت: فیوز هم دوباره می

 پره.فیوز هی می !امیر این فکر کنم اتصالی داره  -

 با برق نباید شوخی کرد! گهدختره دیوانه، نمی

 تونستی صبر کنی من بیام؟نمی -

 شاکی جواب داد:

 دست و پا چلفتی هستم مگه؟  -

دست و پا چلفتی رو که چه عرض کنم، بی احتیاط که حتما. آخه با پیچ گوشتی با برق  -

گیرتت، خوره! خب همسر فرهیخته، برق میری؟ بگم ضعیفه که بهت برمیولت ور می 220

 شی. باید جای آباژور ازت استفاده کنم!میخشک 

 ای کرد و گفت:خنده

 شی. آباژور خودتی، خودت که تیر چراغ برق می -

 کوتاه هم نمیاد! کله خراب!

 پیچ گوشتی رو از کجا برداشتی؟  -

 با مسخرگی گفت:

 از توی فریزر! خب از جعبه ابزار تو پیدا کردم دیگه.   -

 . برو جعبه ابزار رو بیار  -

رفت و جعبه ابزار رو از کمد کنار هال آورد. جعبه رو باز کردم و سعی کردم چک کنم که 

 کشید.مشکل از کجا می تونه باشه. الی با دستمال کاغذی به پیشونی من می

 کنی تو؟کار میچه -

 کنم.ت رو خشک میدارم عرق پیشونی -
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 برو کنار بذار کارم رو بکنم.کنم؟ بیا پیشونی من عرق نکرده. مگه دارم جراحی می -

 خورد.بار صورتش رو کامال جلو آورده بود و دماغش به کنار گردنم میاین

 قدر کرم نریز دختر، بذار کارم رو بکنم.این -

کرد. ها نشست. با دقت به کار من نگاه میپوفی کرد. خودش رو باال کشید و روی سنگ کابینت

 م. همه سالم بودند. گفتم: ای کل فیوزها رو چک کردپنج دقیقه

 ده .ها سالمه، یه چیزی تو مدار داره اتصالی میفیوز -

 حوصلگی گفت: با بی

 من چه کار کنم االن؟  -

 بیا شونه منو بمال. خب برو ببین چی زدی به پریز که اتصالی داده!  -

 بعد صدام کرد:رفت سراغ وسایلی که به برق بود. دو دقیقه  هاش رو چرخوند و پوفی کرد.چشم

 جا همه چیز سالمه. مهندس جان این -

مدار رو وصل کردم که باز فیوز پرید. ای بابا! رفتم که خودم چک کنم که بعد از دو دقیقه 

گشتن متوجه شدم یک سه راهی خیلی قدیمی به برقه. سه راهی رو از برق کشیدم و برگشتم 

 فیوز رو زدم. این بار نپرید. پرسیدم: 

 !ه راهی رو از کجا آوردی؟ ایراد از همون بودهاون س  -

 کنه. کنی؟ خوب بود بیچاره، االن پنج ساله داره کار مینه بابا! ستاره؟  اشتباه نمی  -

 ستاره کیه؟   -

 اسمش ستاره است، جهازمه.  !سه راهی دیگه  -

 بندازش دور. خرابه.  -

 یعنی چی، خب تعمیرش کن.  -
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صالی داره، گفتم بندازش دور. این قدر هم برای اسباب اثاثیه اسم تعمیر چیه؟ سه راهی ات -

 کنن.  نذار. من به جهنم ، بقیه به عقلت شک می

 نداخت دور گفت: که سه راهی یا همون ستاره رو میدر حالی

 امیر، تاحاال برق گرفتت؟ -

 خیلی.  -

 میره .اِ. من فکر کردم خیلی خطرناکه، آدم دور از جونت می  -

 خیلی بدجور که نبودن. به جز یه دفعه که واقعا نابود شدم، اثراتش هنوزم باهام هست.   -

 ها؟آخی، طفلکی! موهات سیخ شد، مثل این کارتون  -

 !نخیر. موهام سیخ نشد -

 سایت رفته بودی؟ -

 !نه اتفاقا، شرکت بودم، تو آشپزخونه  -

 قهوه ساز؟   -

هاش منو رفت. یهو سرش رو آورد باال، برق چشمنه بابا، یه دختره داشت با قهوه ساز ور می  -

 گرفت، دیگه از اون موقع نابود شدم. 

 چپ تغییر کرد.نگاهش به حالت چپ

 !کنممن رو بگو دارم با دقت گوش می  -

 من رفتم سمت اتاق خواب و گفتم : 

 ام.خستهفعال یه چایی بده به من که حسابی  -

 از اتاق که برگشتم الی چایی رو داد دستم و پرسید:

 شرکت چه خبر؟ -

 حوصلگی گفتم:با بی
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 مثل همیشه. -

 خواست حرفی بزنه ولی مردد بود که گفتم:انگار می

 بگو. -

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 چی بگم؟ -

 گی!خوایی بگی ولی نمیهمونی که تو سرت هست، می -

 رو گاز گرفت و گفت: باز هم گوشه لبش

 !خطرناک شدی مهندس مشکات -

 شه خطرناک؟ بگذریم، حرفت رو بگو. آدم حالت های زنش رو بشناسه می -

 ترسم ناراحت بشی.می -

 ام االن.پس نگو. خسته -

 با سینی چایی و کیک خونگی برگشت.

 خودت کیک پختی؟ -

 دم.آره. ببین دوست داری؟ تالفی صبح که بهت صبحونه ندا -

 !سرت گذاشتمصبح سربه -

 یه تیکه از کیک رو به دهنم گذاشتم. 

 است. فکر کنم قنادی هم بتونی بزنی! عالیه الی، جدی خودت درست کردی؟ خیلی خوشمزه -

 کنترل تلویزیون رو گرفت و فیلمی رو از فلش انتخاب کرد.

 بیا یه فیلم باهم ببینیم. -

 ببینیم. -
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هام رو باز کردم تلویزیون خاموش بود. خوابم برده بود ولی شمنفهمیدم چی شد ولی وقتی چ

خستگیم حسابی در رفته بود. اصال یادم نبود فیلم راجع به چی بود! سرم رو چرخوندم که 

جاییکه فرانسه حرف کرد. از اوناومد. با کسی صحبت میدیدم صدای الی از آشپزخونه می

 ن من خندید و صحبتش رو تموم کرد. زد حدس زدم باید ژاکلین باشه. با دیدمی

 بیدار شدی؟ -

 !ببخشید اصال نفهمیدم فیلمش کی شروع شد. خوابم برد -

 اشکال نداره. اگه گرسنه هستی، شام بخوریم؟ -

 بخوریم.  -

 کشید. چیدم و الی هم به میز دستمال میها رو داخل ظرفشویی میبعد از شام، ظرف

 الی؟ -

 هوم؟ -

 خواستی بگی، گفتی شاید ناراحت بشم.مییه چیزی  -

 خب؟ -

 بگو. -

 مردد بود. 

 شم. چیزی شده؟ من کاری کردم شما...بگو الی. من از تو ناراحت نمی -

 نه امیر، راجع به رابطه ما نیست. در مورد کاره. -

 کار؟  -

 آره. راستش یه انتقادی داشتم! -

 یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم:

 تقاد شدید؟ حاال بگو ببینم ، کنجکاو شدم بدونم.یعنی ان -
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ببین امیر، تو مهندس خوبی هستی. یعنی فکرکنم مهندس خوبی باشی چون همه ازت  -

 کنن. خیلی هم باهوشی، فقط.تعریف می

 فقط چی؟ -

 گیری زیاد جالب نیست. تصمیمات مالی که برای شرکت می -

 با تعجب گفتم:

 منظورت چیه؟  -

کنه. کار مالی رو بذار برای ها کم میمسایل مالی شرکت از سود پروژه تویی تو هادخالت -

 بخش مالی.

 تا به حال کسی همچین حرفی به من نزده بوده. -

ترسن چون کسی جراتش رو نداشته. شاید هم این قدر برات احترام قائل هستند که می -

 ناراحت بشی.

 باید با ذکر نمونه برام توضیح بدی. -

 هاش رو ریز کرد و گفت:چشم

 لپ تاپت رو بیار! -

شد کردم باورم نمینیم ساعت بعد وقتی به عدد و ارقام جلوم که نتیجه تحلیل الی بود نگاه می

هایی که به نوعی سوخته بود. نفس تونستم تا چه حد بهتر شرکت رو پیش ببرم. فرصتکه می

 هام رو مالیدم. الی گفت:عمیقی کشیدم و چشم

 ران نباش امیر. تو بهترین مدیری هستی که من باهاش کار کردم.نگ -

 کردم گفتم:که به عددها اشاره میپوزخندی زدم و در حالی

 ها!کاریحتما، با این خراب -
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های مالی هست. تو مدیر خوبی هستی چون کاری نیست. یه سری ریزه کاریها خراباین -

ت، بیماری حواست به همه چیز هست. به دنیا اومدن بچه کارمندت. دنبال خونه گشتن منشی

 کنه. تصمیمات مالی یک بخشی از کاره. هاست که تو رو مدیر خوبی میپدر همکارت. این

 خوبه که بهم گفتی. باید یه مشاور مالی بگیرم.بخش مهمی هم هست.  -

 فکر خوبیه.  -

 شی؟تو مشاورم می -

 من تجربه زیادی ندارم. بهتره یه آدم قوی پیدا کنی.  -

 کسی رو می شناسی؟ -

 شناسم. ایران نیست. ولی با وجود جوون بودنش استاد سرمایه گذاریه. یک نفر رو می -

 خوره!ن نمیاگر ایران نباشه که به درد م -

 چرا، می تونی ویدیو کنفرانس بذاری باهاش.  -

 اسم و تلفنش رو بده باهاش تماس بگیرم. -

 دم. فقط بگو من گفتم باهاش تماس بگیری.اسمش سمیر فضلیه. کارتش رو بهت می -

 شناستش. حرفش کمی عجیب بود. حقیقتش این بود که مشکوک شدم از کجا می

 شناسیش؟از کجا می -

 تو یه کنفرانس تو فرانسه دیدمش. آدم عجیبیه. شاید هم مرموز. ولی اعجوبه است. -

 کنه؟اگه اسم تو رو نیارم کار نمی -

 یه کم دماغ باالست. سرش هم شلوغه. یه جورایی به من مدیونه. -

توجه به من به اتاق خواب رفته بود و مشغول کنجکاویم به حد اعال رسیده بود و الی هم بی

 ونم چه کاری بود. دنمی
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ای که الی داده بود تماس گرفتم. مردی پشت خط جواب داد که روز بعد حدود ظهر با شماره

کرد ولی به محض اینکه متوجه انگلیسی حرف لهجه غریبی داشت. ظاهرا آلمانی صحبت می

 زدن من شد، به انگلیسی جوابم رو داد. 

 آقای فضلی؟ سمیر فضلی؟ -

 بله. -

 ستم. امیر مشکات. من مشکات ه -

 امرتون. -

 الی درست گفت آدم دماغ باالییه!

 گشتم، شماره شما رو..من برای شرکتم دنبال مشاور اقتصادی می -

 حرفم رو قطع کرد.

  !متاسفانه من فرصت ندارم -

 شماره شما رو خانوم متین به من دادن. الناز متین. -

 لحنش تغییر کرد. به فارسی پرسید:

 منظورتونه؟الی  -

 بله. -

 خندید. 

 در خدمتم. چی بود اسمتون؟ -

 مردک گیج! 

 مشکات. امیر مشکات.  -

 اکی، مشاوره اقتصادی گفتین؟  -

 بله. -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 404

 کنه؟مشکلی نیست. یه سری اطالعات الزم دارم. خود الی با شما کار می -

 بله. خانومم هستن. -

 جدا؟ ازدواج کرده؟  -

 !س خوبی نداشتمخندید. انگار خنده داره. ح

 شما همسرشین؟ امیر گفتین؟ الی چطوره؟ ایران موندگار شد؟ -

 خوبه. بله ما ایران هستیم. -

نویسم چه اطالعاتی رو الزم دارم. دوهفته دیگه تون رو بگید یادداشت کنم. براتون میایمیل -

 ذارم.کنم. ایران اومدم باهاتون قرار میایرانم. مدارکتون رو نگاه می

 تما. هزینه مشاوره رو ..ح -

 بازهم بین حرفم پرید. با خنده گفت:

 گم. کنم. به الی از قول من تبریک بگین. به شما هم تبریک میاین دفعه شارژتون نمی -

 ممنون. منتظر ایمیلتون هستم. -

 روز به خیر. -

 روز به خیر.  -

کرد رو شنیدم. صحبت می تلفن رو که قطع کردم کالفه بودم. صدای الی که با خانوم حسینی

 صداش زدم. 

 خانوم مشکات. -

جوابی نداد. بلند شدم و تا درگاه در رفتم. تا کمر روی میز خانوم حسینی خم شده بود و 

 داد.چیزی رو داخل کامپیوترش براش توضیح می

 شما رو صدا زدم خانوم مشکات. -

 کمی تعجب کرده بود.
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 ببخشید، نشنیدم. -

 بیا.کارت تموم شد  -

 چشم. -

 به اتاقم برگشتم. چند دقیقه بعد وارد شد. با خنده پرسید:

 خانوم مشکات؟ -

 مشکل داری؟ -

 گفتی الی!البته که نه، ولی معموال می -

 کنن!ماشاال عالم و آدم الی صدات می -

 خب اسمم الیه دیگه. امیر طوری شده؟ -

 زنگ زدم به این یارو. فضلی. -

 سمیر؟  -

 معلوم نیست چه داستانی بینشونه!پوفی کردم. 

 شناسیش؟ تو از کجا می -

 گفتم که، کنفرانس. -

اونی که تو رو کامل یادش بود فقط با یه کنفرانس دیدن نبود الی. حاضر نبود حرف بزنه،  -

 اسم تو اومد ورقش برگشت.

ه یه جورایی به من مدیونه. دوسال پیش بود. من یه کنفرانس رفتم که سمیر یه جلس -

آموزشی با عنوان پارامترهای سرمایه گذاری داشت. بعد از جلسه اتفاقی بهم برخورد کردیم. 

ده دقیقه فیلم بازی  "همین که متوجه شد ایرانی هستم، دستم رو گرفت و کنار گوشم گفت:

، بعد هم چرخید و با دیدن دختری که فکر کنم آلمانی بود توضیح  "کن، من بدجوری گیرم!

ازگی با من نامزد کرده و قراره بریم ایران. دختره هم کمی صحبت کرد و بعد هم داد که به ت

داشته. رفت. سمیر برام گفت که زمانی با دختره دوست بوده ولی ظاهرا دست از سرش برنمی
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بعد هم باهم کافی خوردیم و کمی حرف زدیم. سرآخر هم کارتش رو داد و گفت اگر روزی به 

 ش کنم. دیگه هم ندیدمش.مشاور احتیاج داشتم خبر

 خیلی خوب تو رو یادش بود. ایمیلم رو گرفت که یه سری اطالعات براش بفرستم. -

 !پس قبول کرد -

 آره. -

 امیر ناهار نداریم. بریم بیرون؟ -

دونم قصدش این بود که بحث رو عوض کنه یا واقعا موضوع براش بی اهمیت بود. به نمی

 هرحال ادامه ندادم.

 دارم. زنگ بزن برای منم سفارش بده. من جلسه -

 فرمایید.باشه. اجازه مرخصی می -

 برو. -

 شستم، الی با موبایل مشغول مسیج بازی بود.شب که قبل از خواب دندونم رو می

 ؟کنی نصفه شبیبا کی هرهر کرکر می -

 م!ذارژاکلین. نامزدش رفته، دپرس شده. دارم سر به سرش می -

 روی پاتختی گذاشتم. موبایلش رو گرفتم و

 بگیر بخواب. شیطونی بسه. -

 دراز کشید ولی سریع به پهلو شد و سرش رو تو بغل من گذاشت.

 امیر، تو به من شک کردی؟ منظورم وقتی به سمیر زنگ زدی بود. -

 از خودم جدا کردمش.

رو  خانوم الناز متین شماره شما"گم شک نکردم. بهم برخورد. مرتیکه یالغوز. بهش می -

 ."گین؟!الی رو می"گه، خنده می، می"دادن
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 !قدر حساسی امیرچه -

کنن. چه معنی داره. از فردا خانوم رن الی الی میدونستی؟ اصال خوشم نمیاد همه راه مینمی -

 مشکات.

 متین. -

 گفتم خانوم مشکات. یه کالم! -

 بله. من هم گفتم فرمایش شما متین! -

 ذاره! سر من میخندید. دختره دیوونه سربههاش مینگاهش کردم، چشم

 !بهت تبریک گفت -

ای برای ماه عسل بذاریم. کار من خیلی گذشت و ما هنوز فرصت نکرده بودیم برنامهروزها می

کردم. جمعه صبح یک سر رفتم شرکت. اِلی هم خونه فشرده بود ولی باید یک فرصتی پیدا می

 د ظهر زنگ زد. بود که حدو

 سالم بر اعلیحضرت همایونی ، نهار تشریف نمیارین منزل؟  -

 مگه وقت ناهار شد؟ ساعت چنده؟ -

یک ربع به یکه. از صبح رفتی، شنبه تا پنجشنبه که کار، یه جمعه داریم، اونم سریع میدویی  -

 ری شرکت!می

 دنبال یه لقمه نون هستم دیگه! زنم خرجش باالست! -

 ام سر رفت. این کار تو شده هووی من.گی! امیر بیا بابا حوصلهاست میتو که ر -

 اومدم غرغرو!  -

 ها، گشنمه!اومدی -

 ها و نوازندگان هم هستن؟حاال فقط نهاره یا رقاصه  -

 کنیم. ش میحاال شما بیا، رقص و موزیک رو یه کاری  -
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 ام!باشه، پس نیم ساعت دیگه خونه  -

 ها! یادم رفت.میه کاری هم داشت -

 یادت اومد زنگ بزن. -

 باشه.  -

وسایلم رو جمع کردم و توی کیف گذاشتم و به سمت ماشین رفتم. از در آپارتمان که وارد 

شدم ، اِلی اومد به استقبالم، بلوز چسب آبی تنش کرده بود با یه شلوارک سفید خیلی کوتاه ، 

 کرده بود با رژ قرمز!هم  ملیحیموهاش رو بسته بود باالی سرش. آرایش 

 خوش آمدید اعلی حضرت.   -

 های گشاد گفتم: با چشم

 به به! ناهار اِلی داریم دیگه؟ -

 هاش رو تنگ کرد و گفت:چشم

 لوس نشو امیر. -

 بعد یکهو زد به صورتش و گفت: 

 واییی، یادم رفت! امیر برو یه بسته نون بگیر.  -

 با تنبلی گفتم:

 خورمت.خام میخامشه؟ من بدون نون نمی -

 برو امیر، اذیت نکن.  -

 گفتی خب سر راه می گرفتم، ماشین رو گذاشتم تو پارکینگ. زودتر می -

 رم.باشه، تو بیا تو، من خودم می -

 رم.نه نه، اصال! شما دست به ترکیب دیزاینت نزن. من خودم می -

 من میز رو چیدم.  از دست تو! پس از سوپری سر کوچه بگیر، دو قدمه، تا بیایی -
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ای گفتم و تا سر کوچه رفتم که نون بگیرم. توی راه برگشت خونه، دو نفر جوون با تنبلی باشه

رفتن. لحن کثیفی عالف سرشون رو کرده بودن باال و داشتن قربون صدقه هیکل کسی می

 دونم چرا توجهم بهشون جلب شد.داشتن و نمی

 ایه هست. یعنی عجب تیکه -

 حاضرم موتورمو بدم یه شماره ازش بگیرم، خیلی عروسکه.  آره ، من-

کنن و اِلی که سرم رو گرفتم باال که دیدم اون دوتا نامرد دارن به بالکن آپارتمان ما نگاه می

داد. یک لحظه کنترل خودم رو از دست هاش رو آب میتوی بالکن با همون سر و وضع گلدون

ن اولی. دومی که با دیدن این صحنه هوشیارتر شده بود دادم و ناغافل با مشتم کوبیدم تو ده

 جاخالی داد ولی لگدم دقیقا توی پهلوش فرود اومد. اولی برگشت و اومد طرفم .

 چته دیوونه؟  -

 هات رو خودم از کاسه در میارم که دیگه به ناموس مردم نگاه نکنی. االن چشم  -

 ای. به تو چه، چه کاره -

 هستم.عزراییل تو یکی   -

دوباره رفتم سمتش، خواستم مشت دوم رو بزنم که جاخالی داد و مشتم رفت توی دیوار. 

پوست روی استخوان انگشت هام کامال پاره شده بود. از دستم خون می اومد ولی ولشون 

زد که رفیقش هم بیاد. نالید رفت سمت موتور و داد مینکردم. دومی که از لگد اول هنوز می

ولی رو گرفتم و پرتش کردم توی جوب آب. این بار سریع بلند شد و پرید ترک دوباره اون ا

موتور رفیق نامردش. دنبالشون دویدم ولی فرار کردن. سر و صورتم عرق کرده بود، داشتم از 

جوری رسوندم باال. در رو تقریبا با لگد باز شدم. نفهمیدم خودم رو چهعصبانیت منفجر می

تازه از توی بالکن اومده بود داخل خونه. اصال متوجه اتفاقات تو خیابون کردم و رفتم تو. اِلی 

 نبود که داد زدم. 

 رن تو بالکن؟ جوری میاین -

 (  www.nevisadl.com نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)
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هاش رو محکم چسبیدم، تکونش زده شده بود که رفتم سمتش و شونهاز صدای داد من وحشت

 تونستم خودم رو کنترل کنم.شدت عصبانیت نمیازدادم. 

کنی دختره رن بیرون؟با این لباس؟ شوی خیابونی اجرا میگم این جوری میبهت می -

 ؟احمق!

 کرد. با ترس گفت: هنوز شوکه بود و منگ من رو نگاه می

 گی؟چی شده امیر، چی می -

به . یهو زد زیر گریه.  سُر خورد زمین پای دیوار تاهولش دادم عقب که محکم خورد به دیوار و 

 زور از جاش بلند شد.

 امیر، تو رو خدا! چی شده مگه، چرا دیوونه شدی؟   -

خواست موهام رو از ریشه زدم. دلم میدستم رو بین موهام فرو کرده بودم و بهشون چنگ می

 بیون بیارم.

کنی. با این خواد میطی دلت میفهمی، هر غلام کردی، دیوونه شدم از دست تو. نمیدیوونه  -

ات برن ؟ خجالت پر و پاچه لباس رفتی توی بالکن که ملت بشینن از اون پایین قربون صدقه

 کشی؟ بزنم توی دهنت؟ نمی

دیگه روی خودم دستم رو بردم باال ، اِلی رنگش گچ دیوار بود. دستم روی هوا خشک شد. 

شکوندم. میزناهاری که چیده کردم و میت میهرچیزی دم دستم بود رو پر کنترلی نداشتم،

 خواست بیاد جلو. بود کامال کف آشپزخونه پخش شد. اِلی می

  !کنی؟ آروم باشامیر تو روخدا ، چه کار می  -

 ساکت شو.    -

  کرد.اش بیشتر از قبل عصبیم میو صدای گریه کرداِلی گریه می

 امیر دستت داره خون میاد.  -
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طرف من که کریستال روی اُپن رو برداشتم و کوبوندم روی زمین، هزار تیکه به خواست بیادمی

 زدم: شد داد می

 من باید برم بمیرم از دست تو.  -

 کرد خودش رو به من رسوند و به زور دست هام رو گرفت. که گریه میدر حالی

 تو روخدا، تو چت شده؟   -

کوبید. ام میه خودم اومدم. رگ روی شقیقهدستم رو که گرفت انگار طوفان کمی خوابید. ب

 . اِلی دوباره دستم رو گرفت.بردمسرم دستم رو آزاد کردم و به سمت 

 داره از دستت خون میاد.   -

 داد زدم : 

 به جهنم!  -

کرد. یهو نشست جلوی پاهام. فقط گریه میو  به من خیره مونده بود ولی دستش رو کشید

 است. داد زدم: دیدم همه جا پر خورده شیشه

 جا شیشه است.پاشو این  -

اون چیزایی که من  .های روی پاهاش رو دیدمدستش رو گرفتم و بلندش کردم و تازه زخم

شکوندم و هزار تیکه شده بود پریده بود به پاهاش و چون شلوارکش کوتاه بود، چند جای پاش 

کرد. بلندش کردم و از روی گریه میاومد. تو بغلم بود و رو بریده بود. داشت از پاهاش خون می

کرد. با ها رد شدم ، بردمش سمت اتاق خواب ، هنوز به شدت هق هق میشیشه خورده

 عصبانیت گفتم: 

 بسه دیگه، به اندازه کافی اعصابم رو خرد کردی، دیگه آبغوره نگیر.  -

 کرد: . هنوز گریه میپس زددستم رو 

 کنی؟جوری میمگه من چه کار کردم که باهام این  -

 صدام از عصبانیت خشدار بود.
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بینن؟ تو گی از اون پایین ملت دارن فیلم سینمایی میبا این لباس رفتی تو بالکن. نمی-

 ری بیرون؟ جوری لخت میفهمی همیننمی

 اِلی توی گریه با تعجب گفت: 

قه پنجمیم. اصال قدر باال که منو ببینن؟ ما طبدونستم ملت سرشون رو میارن اینمن چه می -

 مگه چیزی معلومه؟ 

 ات برن. به قدر کافی معلوم بود که بخوان قربون صدقه  -

 من که از عمد نکردم.   -

رفتم توی آشپزخونه و شیشه بتادین رو با چسب زخم تو کابینت پیدا کردم. برگشتم تو اتاق 

برداشتم و زدم به جای کرد. یک تیکه پنبه از روی میز توالت خواب. هنوز داشت گریه می

زخمهاش، پاش رو کشید ولی من دوباره پاش رو محکم نگه داشتم و بقیه زخم ها رو هم 

کرد. خواستم دستش رو کرد و گریه میمثل آدمای بهت زده شده بود، منو نگاه می .بتادین زدم

 کشید.  پس بگیرم که دستش رو

 ولم کن، به من دست نزن.   -

 کوبید.ام میی شقیقهتر بودم ولخیلی آروم

 ترکه. بسه دیگه، به خدا سرم داره می -

 هق گفت: با هق

 به من مربوط نیست. -

 دوباره صداش کردم:

 اِلی. -

 خوام ببینمت. برو بیرون نمی  -

از دستم  دوباره خواستم دستش رو بگیرم که دستش رو کشید و رفت گوشه تخت کز کرد.

 . رفتم توی دستشویی. دستم رو گرفتم زیر آب.چکیدیو روی مالفه م اومدداشت خون می
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یک مشت آب زدم به صورتم، داغون بودم .  سوزش دستم پیش التهابی که داشتم چیزی نبود.

 کرد که گفتم: هام. اِلی هنوز داشت هق هق میلبه تخت نشستم و سرم رو گرفتم بین دست

 کنی.ام میتو رو خدا بسه اِلی، داری دیوونه -

شد و از اتاق رفت بیرون ، صداش کردم ولی جواب نداد. نشستم روی تخت ولی هنوز از  بلند

اومد. رفتم سمت آشپزخونه. اِلی رو مبل هال کز کرده بود ، چشم هاش قرمز دستم خون می

 کرد. هق میقرمز بود و داشت هق

زی بستم به دستم گشتم. با هر مصیبتی بود یه چیتو جعبه داروها دنبال باند یا چسب زخم می

 گفتم: .اِلی بلند شد که که خونش بند بیاد. رفتم توی هال، نشستم روی مبل

 ری؟کجا می -

 گفتم: اومد.ها میباز هم جوابم رو نداد ولی شنیدم صدای جارو کردن شیشه

 کنم .ولش کن، من جمع می  -

 الزم نکرده.   -

 با من درست حرف بزن.  -

ها رو جمع کرد. تازه اون موقع بود که دیدم گلدون ه خورده شیشهنفسش رو داد بیرون و بقی

اومد که چه اصال یادم نمی سیاوشان ترک برداشته و نصف خاک گلدون بیرون ریخته بود.پر

گردوند داخل گلدون جوری ها رو بر میالی وقتی داشت خاکزمانی لگد من بهش خورده بود. 

بکوبم به دیوار. رفتم جلو و خواستم گلدون رو بلند  خواست سرم روریخت که دلم میاشک می

 کنم که تند نگاهم کرد و گفت:

 بهش دست نزن.  -

رفت سمت گلدون رو خودش برد تا بالکن و بعد هم رفت لباسش رو عوض کرد. دیدم که می

 اتاق مهمون. 

 : پرسیدم
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 کجا؟ -

 خوام بخوابم. کنه، میسرم درد می  -

 وره .اتاق خواب از اون   -

 خوام توی اون اتاق بخوابم. نمی  -

 مگه دست توئه؟   -

 نه یادم نبود، همه چیز تو این خونه دست توئه!  -

. گرسنه بودم، رفتم در شُرُف انفجار بودگفت و رفت سمت اتاق خوابمون و در رو بست. سرم 

. بوش خوب  سمت آشپزخونه. طفلک غذا رو گذاشته بوده توی فر، درآوردم و گذاشتم رو میز

دیدم اِلی  .رفت. رفتم سمت اتاق خوابمونبود. یه لقمه گذاشتم توی دهنم، ولی انگار پایین نمی

 روی تخت دراز کشیده. 

 خوابیدی؟   -

 جواب نداد. 

 پاشو یه لقمه غذا بخور.   -

 اش. داد زد: باز هم جواب نداد. دستم رو انداختم دور شونه

 ن.ولم کن امیر . به من دست نز -

 با التماس گفتم: 

 گی چه کار کنم؟می ره،تونم. دست خودم نیست. گشنمه، غذا از گلوم پایین نمینمی -

مالید. بدون حرف بلند شد رفت اش رو با انگشت میشقیقه .نیم خیز شد و نشست رو تخت

سمت آشپزخونه. نشست روی صندلی، من هم دنبالش رفتم توی آشپزخونه. نشستم رو صندلی 

 به روش، یه تیکه از شنیتسل کندم و بردم سمت دهنش. اِلی سرشو کشید عقب: رو 

 خورم. گرسنه نیستم، هم کتک خوردم، هم فحش، حسابی سیر شدم.من نمی -
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روش. انگار یه چیزی تو وجودم له شد. صندلیم رو گذاشتم روبه .یه لحظه قلبم اومد تو دهنم

ن بکشه ولی زورش نرسید. گردنم رو خم کردم دستهاش رو گرفتم. سعی داشت دستش رو بیرو

هاش کاسه خون بودند، خدایا من چه کار کردم؟ اِلی تکون تا صورتش رو ببینم. چشم

شنیدم. بغضش ترکید! صدای هق هقش رو میباالخره خورد. فقط سکوت بود بین ما ولی نمی

قدر به ها بودم. اینبار خودم مسبب این اشکهاش رو پاک کنم ولی اینمن عادت داشتم اشک

هام از درد در شرف ترکیدن بودن. دستش رو رها کردم. خودم فشار آورده بودم که چشم

 هاش نگاه کنم.تونستم توی چشمنمی

 . دیوونه شدم یهو. نتونستم جلوی عصبانیتم رو بگیرم .خواممعذرت میمنو ببخش اِلی.  -

 بلند کردم.   سرم رو کرد.داد، فقط آروم گریه میجوابمو نمی

 تو رو خدا یه چیزی بگو. بیا بزن تو گوشم، هرکاری بکنی حق داری.  -

 اِلی روش رو برگردوند و گفت:

 نه، من دست بزن ندارم.   -

 زنی باهام .گیره این جوری حرف میبه خدا قلبم درد می  -

 داد زد: 

 داری؟ قلب داری؟  -

 شی؟ چه کار کنم راضی بشی؟اضی مینگو این جوری. آتیشم نزن، بگم غلط کردم ر -

 هق گفت: با هق

 یه نامرد، با من این جوری کردی. حقم این نبود.  هرزبه خاطر نگاه  -

عصبانی بودم. به روح بابام نتونستم جلوی خودمو بگیرم. تو هم با اون سر و وضع رفتی   -

 شم؟می دونی من روانیجا آپارتمانه، دید داره. تو نمیگی اینبیرون. نمی

 کردم تنها روانی این خونه منم.نه، فکر می -

 زنن خون جلوی چشمم رو گرفت.جوری دید میوقتی دیدم دارن اون -
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 حتما اسم کارت رو هم می ذاری دوست داشتن!  -

 اسم کارم حماقته، نفهمیه.   -

دونی من رگم رو زدم که خواستم عصبانیت کنم. از عمد کاری نکردم. مگه تو نمیمن نمی  -

 ؟...گی دست یه نامرد بهم نرسه ،ببین هنوز جاش روی مچمه. اون وقت تو به من می

 ها از عصبانیت بود.به خدا منم از عمد نکردم. اوج عصبانیتم بود. اون حرف  -

 مباحه؟ تو اوج عصبانیتت خون من   -

دونه! منم تند های منو میحق با کی بود؟ من یا اون؟ اون که حساسیتسرم رو انداختم پایین. 

 دونم. تند رفتم.رفتم. می

 جوری بگم اشتباه کردم که باور کنی. چه  -

 اِلی بلند شد و خودش رو از بین دستهای من آزاد کرد. 

م همچین بالیی سرم بیاری. حداقل کرددیگه سخت باورت کنم امیر مشکات. فکر نمی  -

ها هم باید گفت حتی گناهکارترین آدمذاشتی دو ماه از اون عشق آتشینت بگذره. بابام میمی

 فرصت داشته باشن از خودشون دفاع کنن. 

 کنه؟کنه، نمیاشتباه کردم، آدم اشتباه می  -

 دم.کنه. من هم اشتباه کردم به تو اعتماد کرچرا آدم اشتباه می  -

 کنم، منو ببخش. جبران می  -

اومد. رفتم تو اِلی حرفی نزد و رفت سمت اتاق خواب. یکی دوساعت بعد ، صدای دوش آب می

اتاق ، روی لبه تخت نشستم، اِلی با حوله از حموم اومد بیرون. سریع لباس پوشید. رفت 

ه کرده. خدایا هاش کاسه خون بود. حتما زیر دوش باز هم گریموهاش رو خشک کنه. چشم

 منو بکش! با ناله گفتم:

 خوایی؟کمک می  -

 نه، مرسی.   -
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 بهتری؟  -

 نه.   -

 خوایی بریم بیرون یه کم هوا بخوریم؟می  -

دونم تو صورت من چی دید!؟ فالکت؟ پشیمونی؟ درد؟ مکث کرد و به من خیره شد. نمی

 چشمش رو از من گرفت و گفت:

 شم. خفه میجا آره بریم، من دارم این  -

 شم بریم. االن حاضر می  -

ها زیاد شلوغ سریع لباس پوشیدم. اِلی یه کم معطل کرد تا حاضر شد. رفتیم بیرون. خیابون

رفتم سمت بام تهران ، هوا بعداز ظهرها خنک بود. نشستیم روی یه نیمکت و خیره  .نبودن

د. دستم اتفاقی خورد به هاش زیر پامون داشت کم کم روشن می ششدیم به شهری که چراغ

 دستش. 

 قدر سرده دستت. چه  -

ترسیدم دوباره دستش رو بکشه. ولی کاری نکرد، با احتیاط دستش رو گرفتم تو دستم. می

های ظریفش تو دستهای مالیدم که گرم بشن. دستهام، میهاش رو گذاشتم بین دستدست

 : بزرگ من گم شده بودن. اِلی سرش رو آورد باال و گفت

 هات داغون شده. کجا زدی دستت رو؟ روی انگشت  -

 مشتم رفت تو دیوار.  .زدم تو دیوار ، خواستم بزنم تو صورت یارو، جاخالی داد  -

 داد. گفتم: هاش روی دستم حرکت میبا انگشت

 تونستم حماقت زیادی بکنم. شکست که بعدش نمیکاش دستم می  -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

ش باید با همه کتک کاری کنی؟ همه رو ادب کنی؟ چرا این قدر خروس جنگی همه تو چرا  -

 هستی؟
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 شه زد.ها رو فقط میدونم، شاید الت شدم خودم خبر ندارم. خب بعضینمی  -

 دستش رو از توی دستم کشید بیرون و گفت: 

 گی، بعضی ها رو فقط باید زد! راست می -

 فهمیدم منظورش چیه. 

 قربونت برم من که دست رو تو بلند نکردم. اِلی جان، -

 با چشم های پر از اشک نگاهم کرد و گفت: 

محکم فشار دادن و کوبوندن توی دیوار دست بلند کردن نیست؟ اون همه وسیله رو شکوندن  -

چیه؟ تفریح آخر هفته؟ برات که تعریف کرده بودم، یه بار توی عمرم یه جوری کتک خوردم 

 لی اونی که امروز از تو خوردم بیشتر درد داشت.هوش شدم. وکه بی

 خدایا، کاش همین جا بمیرم. امکانش هست خدا؟ سرم رو انداختم پایین و گفتم:

 ؟قدر بگم اشتباه کردمچه -

چشمم به یه دکه کوچیک افتاد. بلند شدم تا دوتا هم ساکت بود.  اون دیگه چیزی نگفتم .

  چایی بگیرم. گفتم:

 االن میام.   -

. نزدیکش رفتم و با دوتا لیوان چایی و یه بسته شکالت برگشتمجوابی نداد. تکون هم نخورد. 

 گن. شنیدم چی میمی حرف می زنه، دستفروش بود. هاشدیدم یک پسر بچه داره با که شدم

 بیا آبجی، بیا فال بخر.  -

 بده.  تهاخوام، از اون چسب زخمفال نمی  -

 دستت رو بریدی؟دم. یباشه بیا چسب زخمم بهت م -

 ات خیلی دوره؟ خونه خوام. راستی،نه، برای خودم نمی -

 مُفَتشی؟  -
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 نه فضولم!   -

 غش خندید:پسره غش

 خیلی باحالی، هم خوشگلی، هم باحالی.  -

 دید. اِلی منو می

ها به من بیاد بشنوه از این حرف اعصابه، خیلی هم حساسه.یه آدم بیببین من شوهرم   -

 بُره!کنه، هم سر منو میزنی، هم پوست تو رو میمی

 من که تعریف کردم ازت، تازه من خودم یه پا بزن بهادرم.  -

 فروش گفتم:رو به پسر دست

 گی؟ آقای بزن بهادر، به زن من چی می  -

 آب دهنش رو قورت داد و گفت: .پسره برگشت عقب و منو دید

 شه زد! اوخ اوخ، اینو که نمی -

 خندیدم و گفتم:

 خوام بخرم. فال می .وایسا ببینم، کاریت ندارم  -

 خوایی چه کار، زن به این خوشگلی داری! فال می -

 کنه باهام یا نه. خوام ببینم آشتی میاذیتش کردم آخه، باهام قهره. می  -

 کنه؟آدم زن به این خوبی رو اذیت می -

 ها نکنی! از این خبطزن گرفتی خب آدم ممکنه اشتباه کنه. تو یادت باشه   -

 اسکناسی گرفتم طرفش و یک فال بهم داد. 

 اسکناس رو گذاشت جیبش و رفت، یکهو برگشت گفت:  -

 شن. بچه هاتون خوشگل می -
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 :مگفت .کردالی رفتن پسر بچه رو دنبال می

 قتی بزرگ شد آدم خوبی بشه. عجب آتیش پاره ای بود. خدا کنه و  -

 چایی رو گرفتم سمتش.

 شه. بخور سرد می  -

 یه مشت چسب زخم گرفت سمتم و گفت:

 بیا، برای تو گرفتم. بزن به دستت. -

هام خیره بودم. چایی رو که ها رو گرفتم و به پوست کنده شده روی انگشتچسب زخم

 خوردیم پرسیدم : 

 گرم شدی؟ -

 . آره. مرسی -

 اش کشیدمش توی بغلم، گفتم: دستم رو انداختم دور شونهش از سرما کبود بودند. هالب

 بذار خودم گرمت کنم. -

 لطفا دستت رو بردار. -

 اش شُل شد.قلبم از حرفش یخ کرد. دستم دور شونه

 ببخشید.  -

 که اِلی گفت: تا این طور نشستیمحرفی نزد، نیم ساعتی همون

 بریم خونه؟  -

 ."خدا رو شکر، گفت خونه!"گفتم:با خودم 

 بریم.   -
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اِلی خیلی ساکت بود، بدون حرف رفت لباسش رو عوض کرد. رفتم تو  .برگشتیم خونه

اِلی توی هال داشت  آشپزخونه، یه ماهیتابه درآوردم و شروع کردم به درست کردن املت،

 املت که حاضر شد صداش زدم.  .دیدتلویزیون می

 اِلی املت درست کردم، بیا بخوریم.   -

جواب نداد، رفتم دیدم خوابش برده. تکونش دادم که بیدار نشد. بلندش کردم و گذاشتمش 

هم گرسنه . مثل سنگ افتاده بود. برگشتم توی آشپزخونه، به ظرف املت نگاه کردم .توی تخت

.  شد سطل آشغالغذا روونه قیه رفت. دوتا لقمه خوردم ولی ببودم و هم غذا از گلوم پایین نمی

ساعت حدود ده بود که رفتم خوابیدم. اِلی هنوز مثل یک تیکه سنگ افتاده بود، اصال تکون 

. بیدار شدم، چراغ خواب رو روشن کردم شخورد! حدود ساعت یک بود که با صدای جیغنمی

 زد. پرسیدم: نفس نفس می نشسته بود روی تخت، عرق کرده بود،

 خواب بد دیدی؟ ؟چی شد  -

 آره.   -

 لیوان آبش رو دادم دستش. 

 بخور.  -

دوباره دراز کشید روی تخت و خوابید. نزدیک صبح بلند شدم دیدم  .چندتا قُلب خورد  -

 سرش تو بغلمه. تو خواب سرش رو بوسیدم. 

 منو ببخش خانومم.   -

وقتی برگشتم اِلی بیدار  .دوباره خوابیدم. صبح زود طبق عادت بلند شدم، رفتم بیرون دویدم

 شده بود، لباس پوشیده آماده بود .

 سالم، صبح بخیر.   -

 : جواب دادخیلی سرد 

 صبح بخیر.  -
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 صبحونه چی درست کنم برات؟   -

 نمی خورم، سیرم .  -

 دیشب هم خوابیدی، چیزی نخوردی!شه، باید یه چیزی بخوری. این جوری که نمی  -

 خورم. حاال بعدا می  -

 بعد هم گفت: 

 امیر من امروز شرکت نمیام.  -

 با تعجب گفتم: 

 پس کجا شال و کاله کردی؟ -

مونم خونه جا، وگرنه میرم خونه خودم. اگه تا بعداز ظهر حالم بهتر بود میام ایندارم می -

 خودم. 

 دستم رو کشیدم به صورتم، کالفه بودم : 

 کنی؟ به همین زودی؟داری ولم می -

 من بدتر بود: اِلی از 

 می خوام ببینم توی زندگیم چَند چَندم!  -

 یک هیچ از من خوردی، بیا بزن تو دهنم که مساوی بشیم. اصال دو تا بزن، یکی بیفتی جلو.  -

 عصبانی گفت: 

 من مثل تو دست بزن ندارم. یه بار بهت گفتم،  -

 هام رو روی هم فشار دادم و گفتم: چشم

 زنی؟با اولین نامالیمت داری جا میبا من این کار رو نکن اِلی.  -

 پوزخند زد.
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 کاری؟بستگی داره نوع نامالیمت چی باشه! کاسه بشقاب شکوندن؟ کتک -

 شی؟من بگم گُه خوردم راضی می -

 من باید تنها باشم.  -

 آروم گفتم: 

 نرو اِلی، تو رو به خاک بابا و مامانت نرو.  -

 بانی شد: بدتر عص

 فکر نکن از من نقطه ضعف داری!حق نداری من رو این جوری قسم بدی.  -

 مستاصل گفتم: 

 چه کار کنم که نری؟ -

 ازت دلخورم امیر، بفهم.  -

 فهمم، چه کار کنم که بهتر بشی؟می  -

فی باید یه کم تنهایی فکر کنم. باید با خودم خلوت کنم. االن حالم خرابه. یه حربذار برم.   -

شه. باید آروم بشم. باید دی، وضعیت از همینی که هست هم بدتر میزنم، تو دوتا جواب میمی

 بتونم درست فکر کنم.

 جا آروم بشو. جا فکر کن. همینبشین همین -

 هوای این خونه برام سنگینه، چرا متوجه نیستی؟ -

شه که تا تقی به توقی هواش سنگینه یا سبک خونه است. خونه من نیست. خونه ماست. نمی -

 بخوره بذاریم بریم.

 امیر تو ... -

من نفهمم. حرف حساب هم حالیم نیست. هرچی هم خواستی بگو، من نامردم اگه یه کلمه  -

 جواب بدم.
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 من الزم دارم تنها باشم. -

 زد!گفتم حرف خودش رو میهرچی می

 گردی.قول بده که شب برمی  -

 دم. قول نمی  -

 دلخور باش ولی نرو. ذارم بری. پس نمی  -

 فهمی؟ من الزمه تنها باشم.چرا نمی -

رم یه اتاق جا خونه توئه. میخوایی تنها باشی، من میخوام بری. اینگفتم که! من نفهمم. نمی -

 رم. خوبه؟ تو جایی نرو.دیگه. اصال از خونه می

 باشه، نِمیرم.   -

 بعد هم رفت سمت در. صداش کردم: 

 ری پس؟ کجا می -

 شرکت. -

تو  .بدون خداحافظی! وقتی رسیدم شرکت، اول رفتم واحد کناری !منتظر من نموند. رفت

کال اون روز واحد ما نیومد. ظهر ناهار گرفتم و دادم آقا  سرش تو کامپیوتر بود. .اتاقش بود

 . صدری براش ببره. بعدا صدری رو صدا کردم

 بله مهندس؟ -

 اِلی خانم ناهارش رو خورد؟  -

 من کرد و گفت: صدری من

 آقا گفت اگه پرسیدین بگم خورده ولی لب نزده بود. -

 باشه آقا صدری، برو به کارت برس.  -

 عصری زنگ زدم به موبایلش. 
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 الو.   -

 سالم، شرکتی؟   -

 ام. تو راه خونه  -

 ه بگیرم .خوایی سر راچیزی میکِی رفتی؟!  -

 نه.   -

 مراقب باش.   -

 خداحافظ.   -

نه بودم. زنگ زدم رسبعد از ظهر که رفتم خونه، اِلی باز هم پای تلویزیون بود. دوش گرفتم، گ

 شام رو که آوردن، صداش زدم : غذا بیارن.

 اِلی خانم ، بیا شام.   -

 جواب داد: 

 من عصرونه خوردم، گشنه نیستم.  -

 شام رو گذاشتم تو سینی، رفتم تو هال کنارش. 

 بره پایین.  بدبخت هم یه چیزی بیا دوتا لقمه بخور، بذار از گلوی من-

کرد. دو سه تا لقمه بیشتر نخورد. شب زودتر از من رفت بخوابه. من چپ منو نگاه میاِلی چپ

ده شده بود. داشتم گلدون پر سیاوشان رو عوض کردم و بر گردوندمش جای قبلیش. کمی پژمر

خوره. خونه. دیدم داره یک مشت قرص میدادم که الی اومد توی آشپزبا اسپری بهش آب می

 پرسیدم:

 ها چیه؟این قرص -

 اِلی پوزخند زد:

 دونستی من یه زمانی روانی بودم؟ اینا مال کنترل اعصابه. مگه نمی -
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 دوباره پرسیدم:  ری حرف زد.خواستم بگم ، مهمل نگو ولی اصال نمی شد باهاش این جو

 خواب آوره؟ -

 آره ، خیلی.  -

زد. شب ها زد، یعنی تا مجبور نبود حرف نمیزندگی ما یک هفته همین بود. اصال حرف نمی

هاش تو شرکت هم وضع همین بود. الغر شده بود، زیر چشم .خورددید، غذا نمیکابوس می

رفت رو از داخل مدارکش پیدا کردم و وقت گرفتم. گود افتاده بود. آدرس روانپزشکی که می

وقتی فهمیدن همسر اِلی هستم خارج از نوبت به من وقت دادن. روز پنج شنبه ساعت یازده 

 ش دکتر.دفتر دکترش بودم، منشی معطلم نکرد و رفتم پی

  .سالم خانم دکتر  -

 تون. سالم جناب مشکات، خیلی خوشبختم از مالقات-

 فکر کنم صورتم از خجالت سرخ شده بود.

 حتما در جریان هستید چرا این جا هستم؟ -

 طوره؟کم و بیش، بفرمایید بنشینید. حال اِلی چه -

ُکشه با غذا نخوردن، رو میخوب نیست، بعد از روز دعوامون شده یه آدم دیگه. داره خودش  -

دونم چه کار کنم که دونم تقصیر منه. ولی نمیزنه. میاصال حرف نمی .، خیلی نگرانشمسکوت

 دونید؟مثل قبل بشه، شما جریان دعوای ما رو می

بله ، اِلی برام گفت. خیلی براش سنگین بوده. البته هدف من سرزنش کردن شما نیست، این  -

رها پیش میاد، اختالف عقیده، سلیقه، دیدگاه، روش زندگی، این اولین مسایل بین زن و شوه

هاست که مهمه. نوع برخورد با این تفاوتمشکل شما باهم بوده ولی آخریش نخواهد بود. 

زا ترین کاری هست که از قضا معموال اتفاق ترین و البته مشکلمسلما دعوا و عصبانیت ساده

خاطر سابقه افسردگی شدیدی که داشتن، خیلی حساس و همسر شما به  افته. از طرفیمی

زودرنج شدند و همین مساله رو پیچیده کرده. به نوعی، اِلی از شما یک بُت ساخته بوده که این 

 اون االن داغدار بُتی هست که از شما ساخته، متوجه منظورم هستید؟ .بُت براش شکسته شده
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 کنم بفهمم.سعی می  -

الی فقط همسر نبودید. گاهی پدرش بودید، گاهی برادر، گاهی دوست، ببینید، شما برای  -

کرده و االن از این حامی شما رو به چشم یک حامی بدون چون و چرا نگاه می گاهی مادر.

در اصل به شما وابسته شده بوده و اتفاقی که افتاده خط سیاهی بوده به تصویر ضربه خورده! 

 قهرمان الی!

چه کار باید کار کنم تا پشیمونی منو قبول کنه. دونم باید چهکردم. نمی من بارها عذرخواهی -

 بکنم تا اِلی مثل قبل بشه؟

اوال که من خیلی موافق اون حجم از وابستگیش به شما یا هرکسی نبودم و همیشه این رو  -

صبر کنید، بهش کردم. در ثانی، برای برگردوندن صمیمت بین خودتون، بهش گوشزد می

کنید، اون الزم داره که دوباره به شما اعتماد کنه. قبول کنه که شما هم دچار خطا محبت 

 .ها. باید بهش زمان بدیدرنجونید. مثل همه آدمکنید، میشید، اشتباه میمی

زنم. ولی اِلی اصال تغییر نکرده گه کوچکترین حرفی نمیمن یک هفته است که هرچیزی می  -

 خوره.  رانشم، خیلی قرص می، حتی بدتر هم شده، من نگ

کنه، بار استرسش رو ها آرام بخشه. حالش رو بهتر میمتوجه نگرانی شما هستم ،اون قرص -

 کنه.کم می

 خواست َترکم کنه، نذاشتم. می  -

دونم خواست با خودش خلوت کنه. بهم گفت که نذاشتین، نمیخواست ترکتون کنه. مینمی -

شخصیتش نوعی هست وده و هم بد. اِلی الزم داشته تنها باشه، هم خوب ب شما چی بگم، کار

ذاشتید بره و بعد در عین حال به شما هم احتیاج داره . کاش میکه گاهی الزم داره تنها باشه. 

کنم ببریدش در جمع، گرفتید. به هر حال دیگه گذشته، توصیه میمرتب سراغش رو می

 ون خاطره تلخ پرت بشه. بذارید حواسش کمی از امهمانی، مسافرت. 

 کنه، آخرین بار خیلی عصبانی شد. قبول نمی  -
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به حال خودش رهاش نکنید، به شما احتیاج  .بازهم پیشنهاد بدید ، بهش بیشتر محبت کنید -

ای هم که کنم. اِلی به شما خیلی عالقه داره، شدت ضربهداره، من هم مرتب باهاش صحبت می

بوده. توقع غیر از محبت رو از جانب شما نداشته. باید بهش خورده به خاطر شوکه شدنش 

 زمان بدید. 

 دم، امیدوارم بهتر بشه. می رو انجامچشم ،من مواردی رو که فرمودید   -

 صبور باشیدشک نکنید.  -

کردم اگه حال گلدون بعداز ظهر زودتر رفتم خونه، اِلی حمام بود. رفتم سراغ گلدون. حس می

شه. ترسیده بودم چون گلدون خیلی پژمرده بود. رفتم توی لی هم خوب میخوب بشه، حال ا

 پوشید. جواب سالمم رو با سردی داد.اتاقمون که داشت لباس می

 سالم.   -

کرد چرا بهش عزیز زنگ زده بود گالیه می کی اومدی خونه؟ میایی شب بریم پیش عزیزم؟  -

 زنیم.سر نمی

 من کرد و گفت: اِلی منبود.  دروغ گفتم. عزیز اصال زنگ نزده

  .باشه بریم -

به عزیز زنگ زدم ، خیلی خوشحال شد، اِلی تقریبا حاضر شده بود. یک بلوز آستین دار سفید 

 :ای. منم یه شلوار لی پوشیدم و گفتمپوشیده بود با شلوار سفید و یه سارافون آبی فیروزه

 ؟دی من بپوشمیه بلوزی می  -

شرت اومد این تیشرت رو بیرون کشید. من اصال یادم نمیترین تیدست دمرفت سر کمدم و  

 خردلی زشت رو کِی خریدم! گفتم:

 دی؟رنگه! یه آبی داشتم، رنگ همین سارافونت، اونو میاین زیادی خوش -

داد رو آبی  شرتی که گفتم گشت! بعد از چند ثانیه، تیشرتتیبرگشت سر کمد و دنبال 

ش هتو آیینه نگا .بست که رفتم از پشت سر براش بستمگردنبندش رو میدستم. داشت 

 کردم. می
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 !خیلی خوشگل شدی  -

اش رو بوسیدم. توی مسیر اِلی باز هم ساکت بود ، خونه عزیز که رسیدیم ، عزیز دوال شدم گونه

 از دیدن اِلی شوکه بود. با نگرانی پرسید:

 قدر الغر شدی؟چه اِلی جان ، چرا رنگ به رو نداری تو؟  -

 اِلی کرد که سرم رو انداختم پایین.چپ به من نگاه میزد چپکه با اِلی حرف میعزیز در حالی

 :جواب داد

 درست غذا نخوردم.  .چیزی نیست عزیز جون، سرما خورده بودم -

این امیر که اومدی پیش خودم. می !؟چرا نگفتی برات سوپی چیزی درست کنم دختر  -

 یه پیاله سوپ بده دستت!نتونسته 

 خوب شدم عزیز، نگران نباشین.  -

 بار نوبت الناز بود: این نیم ساعت بعد الناز و کاوه هم رسیدن.

 دی!قدر الغر شدی؟ تلفن هم که جواب نمیتو چت شده اِلی؟ چه -

 گفت: رو به الناز عزیز 

 مریض بوده اِلی، نگفته به ما. -

بهونه اِلی بوده یک تای ابروش رو انداخت باال و چپ چپ به دونست مریضی فقط الناز که می

من پیش کاوه بودم  مثل قبلش نبود. البته تر شدکرد. با اومدن الناز، اِلی سرحالمن نگاه می

ولی حواسم به پچ پچ اِلی و الناز بود. سرشون رو کرده بودن توی گوشی الناز و چیزهایی رو 

 ا کرد که جفتشون رفتن پیش عزیز. با کاوه تنها شدم که گفت : کردن. عزیز الناز رو صدنگاه می

 طور بود؟اولین تجربه چه -

 با تعجب گفتم :

 ای؟چه تجربه -

 طور بود؟ اولین تجربه دعواتون چه !دعوا دیگه  -
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 افتضاح!  -

 نیش کاوه حسابی باز بود. متوجه حال خراب من نبود!

 !خودت رو سبک کنتعریف کن، بیا، بیا  !هادلت خونه  -

 !ساکت شو کاوه، پدرم در اومده  -

 . حاال سر چی دعوا کردین؟بمونی خونه بدتره ، ببرش بیرون  -

 سر اخالق گند من! -

 پس تقصیر خودت بوده! -

 شدید خراب کاری کردم.  تقریبا. یعنی آره،  -

 اوخ اوخ اوخ. داد و بیداد امیر رو تجربه کرده پس، طفلک اِلی.   -

 کاش فقط داد و بیداد بود.    -

 کاوه یکهو با تعجب گفت : 

 کتک کاری کردین؟  -

 من جواب ندادم.

 زنه نامرد؟امیر، آدم زنش رو می  -

ساکت شو بابا، اِلی رو نزدم که! یکی دیگه رو زدم ، ولی کلی ظرف شکوندم. ازهمه بدتر،   -

 گلدونش رو هم شکوندم!

 گلدونش؟ -

 ش. آره، گلدون محبوب -

روزی سه بار هم تاکید کن که خیلی خب فهمیدم. گل بخر براش، زن ها گل دوست دارن.   -

 غلط کردی، شکر خوردی، نادم هستی.

 اگه اثر داشت که من حرفی نداشتم. -
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 بینی. حاال تو بگو. اثرش رو بعدا می -

 خوره.نمیآشپزخونه رو تعطیل کرده . یه هفته است غذا نداریم، خودش هم هیچ چیزی   -

 دم فردا بریم کوه. تو هم که شکمو!  بذار اومدن من پیشنهاد می -

 باشه، دمت گرم.   -

 تو تاحاال با الناز دعوات شده؟ دعوای بد منظورمه؟ -

گم که تومبون منو االن منو اسگل کردی؟ من با الناز دعوای بد کرده باشم میام به تو می -

 بدی دستم؟

 پرسم!یکاوه! من دارم جدی م -

 گیرم که آره، دعوا هم کرده باشیم. -

 کاسه بشقاب هم شکوندین؟ -

 زنم! اونم تو دلم!شعورم؟ من نهایتا داد مینخیر، مگه من مثل تو بی -

 جوری آشتی کردین؟چه -

یه مدت تو اخم و تَخم بودیم، بعد حرف زدیم. از هم عذرخواهی کردیم. آخرسر هم یادمون  -

 رو نگرفتیم.اِش رفت. دیگه پی

 خداکنه وضع ماهم درست بشه. اعصابم ریخته بهم. -

 شه. فقط دفعه دیگه که آمپر چسبوندی یاد عواقب کارت باش!درست می -

 واال من گه بخورم دیگه آمپر بچسبونم. دهنم تا همین االن سرویس شده! -

معه صبح همون شب کاوه گفت جمعه بریم کوه که الناز هم پشتش رو گرفت و قرار شد ج

بریم. بعد از شام من و کاوه نشسته بودیم پیش هم ، اِلی و الناز هم کنار هم بودن که عزیز من 

 رو صدا زد.

 امیر، میایی این ظرف رو بدی به من، سنگینه!   -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 432

 سریع بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه و گفتم: 

 اومدم عزیز.  -

 جدی گفت: خیلی وقتی رسیدم دیدم ظرف بهونه است، عزیز کارم داشته. عزیز 

 کارت داشتم . -

 جانم عزیز؟   -

 عزیز عصبانی گفت: 

کنی، عزیز و ... استغفراهلل، چه کار کردی این دختره رو؟ مگه من بهت نگفتم اذیتش نمی -

 کشی؟مگه قول ندادی؟ خجالت نمی

 عزیز... -

 زهر انار و عزیز!  -

 الی حرفی زده؟ -

خوام بدونم چی شده. هرچی بوده نخیر. هرچی پرسیدم چیزی بروز نداد. من اصال نمی -

 معلومه حسابی دلش رو شکوندی. 

گفتم. عزیز بعد از کلی توپیدن به من نفس فقط سرم رو انداختم پایین و هیچ چیزی نمی

 عمیقی کشید و گفت: 

 کنم .رو درست کن امیر وگرنه به روح بابات دیگه نگاهت هم نمیبرو خرابکاریت  -

 چشم. -

تو راه برگشت به خونه، اِلی یه کم بهتر بود. دوتا کلمه حرف زد. به زور عزیز ، شام هم خورده 

 فروخت ، ایستادم و صداش کردم. بود، پشت چراغ یک دختر بچه داشت گل می

 بله آقا ، چندتا بِدم؟  -

 ند؟ ش چهمه  -
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 سی تومن. -

 ها رو گرفتم.یه تراول صدی دادم بهش و گل

 اش مال خودت.بقیه -

 کلی ذوق کرد و رفت سراغ رفقاش اون طرف خیابون. گل ها رو گرفتم سمت اِلی. گفتم: 

 طوره؟عزیز دلم چه -

 اِلی آروم گفت: 

 خوبم.  -

گذاشت توی گلدون. من  ها روسریع روش رو برگردوند سمت دیگه. رسیدیم خونه ، اِلی گل

 کردم ، گفت: داشتم نگاهش می

 خیلی خوشگلن.  -

 رفتم طرفش ، موهاشو بوسیدم و گفتم :

 .به خوشگلی تو نیستن -

 جهت نگاهش عوض شد.

 حیف گالیل آبی نداشت. -

  هاش به خنده باز شد ولی حرفی نزد. لب

 که به سمت گلدون بود. گفتم: گرفتمرد نگاه الی رو 

 هنوز پژمرده است.  -

 الی با غصه گفت:

 فکر کنم دیگه خوب نشه! -

 شه، اگر کمتر غیبت منو براش بکنی. خوب می -
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 زنم.من اصال باهاش حرف نمی -

 شه!پس بگو، دلش برات تنگ شده! بی خود نیست خوب نمی -

 آهان، پس تقصیر منه!  -

 دستش رو گرفتم و گفتم:

 بیا، باهاش حرف بزن. -

 بگم؟چی  -

 گفتی.هایی که قبال بهش میدونم. درد و دل کن باهاش. همون حرفچه می -

 زدم باهاش. االن که خودت هستی! من تنهایی حرف می -

باشه من میرم تو هم باهاش حرف بزن. بهش بگو رابین هود تقلبی بوده، در اصل داروغه  -

 ناتینگهام بوده!

رط می بندم خنده الی رو دیدم! توی اتاق لباسم منتظر نشدم و رفتم سمت اتاق خواب ولی ش

اِلی هم لباسش رو عوض کرد ، لباسش  .گشتم برای کوه فردارو عوض کردم ، دنبال ساکم می

ها رفته بود. به پاهاش نگاه کردم که از شلوار تا زیر هاش معلوم بودن. کبودیرکابی بود. شونه

 شده بود. الی چپ چپ نگاهم کرد و گفت: زانوش بیرون بود ، جای زخم هاش هم کامال خوب

 چشم چرون شدی امشب!   -

 من همیشه برای تو همینم ، خیالت راحت.   -

 اِلی دستم رو گرفت و نگاه کرد ، گفت:

 مشت تو هم خوب شده. -

 اش رو بوسیدم دستم رو انداختم دورش و شونه

 دم .فرستاهاتو میدیم به خودم لعنت میببخشید خانومم ، شونه  -

 شم. حرفشو نزن دیگه، بیشتر اذیت می  -
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 چشم.   -

 نگاهش کردم. گفتم: 

قدر دعوام کرد. آخرین باری که این جوری عصبانی شده بود سر تصادفم دونی عزیز چهنمی -

 بود که پاهام شکست.

 اِلی با تعجب گفت:

 چرا دعوات کرد؟ کِی؟  -

تو آشپزخونه ، یادته صدام کرد یه ظرفی رو بهش بدم. الکی بود. می خواست تنها گیرم   -

 کرد. بیاره، داشت دعوام می

 گفتم:  کرد.اِلی باز هم متعجب منو نگاه می

قدر الغر شدی و کم حرف که تابلوئه یه دروغت رو باور نکرد که گفتی سرما خوردی، این -

 ساده نیست ، فهمید حتما من یه کاری کردم.  اتفاقی افتاده. عزیز هم که

 اِلی چشم هاش رو چرخوند و گفت : 

مون بمونه برای خودمون. عزیزت به از من پرسید چی شده ولی من حرفی نزدم. بدبختی -

 اندازه کافی از دنیا کشیده.

 بعد هم گفت: 

 حتما خدا به بی کسی من نگاه کرده ، عزیز رو فرستاده مراقبم باشه. -

. خب البته راست میگه ، من که تو  "بی کسی "دوباره گفت  .حس کردم قلبم اومد تو دهنم

هام رو شستم که بخوابم. نصفه شب با تکون رفتم دندون .زرد از آب در اومدم! دیگه حرفی نزدم

 شدید اِلی از خواب پریدم، عرق کرده بودم. 

 با ترس گفت: 

 گفتی تو خواب. خوبی امیر؟ داشتی هذیون می -

 دیدم ، گفتم:هرچی فکر کردم یادم نیومد چی خواب می



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 436

 دونم ، یادم نیست ، تو بخواب.نمی -

 اِلی رفت  و یک لیوان آب آورد و گرفت سمتم: 

 بخور.  -

آب رو سر کشیدم و دوباره خوابیدم .اِلی بهم نزدیکتر شد ، تعجب کردم، این سایه منو با تیر 

 ! پرسید:زدمی

 یداری؟ب  -

 آره.   -

 بخشیدمت امیر .  -

 با تعجب برگشتم سمتش و گفتم: 

 طور یهویی؟گی؟ چهجدی می -

 اِلی اومد نزدیکتر و گفت: 

 به خاطر عزیزت ، دلم نمی خواد غصه بخوره.  -

قدر گفتم اشتباه کردم ،خبط کردم ، دلت نرم من آدم نبودم ، یک هفته التماس کردم ، چه -

 خاطر عزیز؟هنشد ، حاال ب

 کنی؟ ایوال !به عزیزم حسودی می -

ت باشم. آره! حسودی تو و من هم این وسط باعث بدبختی "کَس"اگه قراره عزیز بشه   -

 کنم. می

 اِلی گفت: 

 بگیر بخواب ، فردا باید زود بیدار شیم.  -

 چشم ، شب بخیر خانومم.  -
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به سوی کوه. الناز و اِلی تا باالی کوه در فردا صبح اول وقت رفتیم دنبال کاوه و الناز و پیش 

الناز  .اون باال هوا یه کم سرد بود ولی ما کاپشن و وسایل ایمنی داشتیم .حال حرف زدن بودن

 دونم کجا گم و گور کردن و من و اِلی رو تنها گذاشتن. الی گفت:و کاوه خودشون رو نمی

 برگردیم پایین، من گشنمه.  ؟کجا رفتن اهپس این  -

 بریم یه املت بهت بدم اون پایین.  !چه عجب تو گشنه شدی  -

 کنی.یه هفته است داری املت درست می. من دیگه حالم از املت بهم می خوره   -

 خب چه کار کنم؟ فقط املت بلدم ، باید برم کالس آشپزی.   -

شپزی کنی! یادت رفت های جمعه رو تو آاز تو آشپز در نمیاد بیرون. مثال قرار بود ناهار روز  -

 کال! 

 قدر ناامیدی از من، استعدادم خوبه، یه خورده باید تقلب برسونی فقط. چه  -

 کردیم که چی بخوریم که الناز و کاوه هم اومدن. الی گفت:ما داشتیم بحث می

 عجبه بابا، دوساعته کجا رفتین؟  -

 جفتشون خندیدن و گفتن، همین دور و برا!

 لی و الناز گفتم: تو راه برگشت به اِ

 کنین ، سرپایینی ندوین.تو رو خدا هرکاری می-

 الناز خندید و گفت: 

کنه. االن خرش از پل گذشته ، پات بشکنه آره دیگه اِلی، این دفعه بیفتی، امیر بغلت نمی  -

 هم باید خودت بیایی .

 تا روی تو کم بشه.کنم من اِلی رو با پای سالم هم بغل می .با بزرگترت بیا !برو بچه  -

بعد هم دوال شدم دستم رو گذاشتم پشت زانوی اِلی و اون یکی دستم رو هم گذاشتم پشت 

 گفت: زد و مرتب میاِلی جیغ می .کمرش و سه شماره بلندش کردم
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 ول کن بابا، الناز خدابگم چه کارت نکنه . !منو بذار پایین -

بودم تا باالخره گذاشتمش زمین . الناز و اِلی خالصه تا بخشی از مسیر، من اِلی رو بغل کرده 

 دوباره شروع کردن به مسخره بازی. تا رسیدیم به یه رستورانی برای صبحانه .کاوه پرسید: 

 خورن؟ خانم ها چی می -

 الی جواب داد:

 هرچیزی به جز املت.  -

 الناز گفت: 

 حلیم بخوریم؟   -

 خورم. آره ، منم حلیم می  -

کاوه و الناز رو گذاشتیم خونه خودشون و خودمون  .برگشتیم سمت خونه بعد از صبحانه

 و گفت: نشستبرگشتیم خونه . ساعت حدود یازده بود. الی روی مبل 

 قدر خسته شدم، خوابم میاد. چه  -

 کنم. برو یه چرت بزن، من هم ناهار درست می  -

 خورم.من نمی املت باز هم؟  -

 تو برو بخواب .نه خیر، یه چیز دیگه ،   -

 کنیم ، سریعه. ولش کن ، یه بسته گوشت چرخ کرده دربیار ، ماکارونی درست می  -

 کنم. برو بخواب ، خودم درست می  -

 باشه، پس آشپزخونه رو به آتیش نکشی.   -

 خیالت راحت.   -
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کردم و  جستجو توی اینترنت من هم طرز تهیه ماکارونی رو .اِلی رفت تو اتاق که استراحت کنه

ساعت دوازده و نیم اِلی با صدای تلق و تولوق قابلمه بیدار شد، اومد تو آشپزخونه  .مشغول شدم

 و داد زد. 

 زلزله اومده اینجا؟  ؟چه کار کردی امیر -

 کنم .برو بیرون ، خودم جمع می  -

بعدهم باهم ساالد درست  .شروع کرد به جمع و جور کردن .آشپزخونه یگوش نکرد و اومد تو

 ماکارونی بد نشده بود، یه کم بی نمک بود. با مهربونی گفت:  .کردیم

 خوب شده، دستت درد نکنه.  -

 نوش جان، بی نمکه، ببخشید.   -

 خورم. با نمک خودم می  -

. با صدای بی حالی روی مبل نشستیمها رو گذاشتیم تو ماشین ظرفشویی و بعد از غذا ظرف

 گفتم: 

 اِلی ، بیا این شونه منو یه کم ماساژ بده! -

 اِلی با خنده گفت: 

 مگه کوه کَندی؟ -

 حق به جانب گفتم: 

 غذا درست کردم! !خسته شدم خب -

 خندید و دستش رو گذاشت روی گردنم، بدجوری فشار داد که یهو گردنم رو گرفتم !اِلی می

 ااااااخخخخ   -

 چی شد؟ کاریت نکردم.   -

 یه کم گردنم رو ماساژ داد که گفتم :  اِلی آروم
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 خوابم میاد.  -

سرمو گذاشتم رو پای اِلی و روی مبل خوابیدم. نیم ساعتی خوابم برد، بیدار شدم که اِلی 

 پاهاش خواب رفته بود. 

 خوابالو گفتم: 

 کردی. بیدارم می -

 دلم نیومد.   -

 قربون دلت بشم . -

اولین بار بعد از اون دعوای لعنتی بود که به هم نزدیک اِلی دستش رو انداخت دور گردنم ، 

هرچند که درست یک ماه طول کشید که اِلی مثل سابق  .شدیم. اوضاع کمی بهتر شده بودمی

 شه ، چون گلدون پر سیاوشان دوباره شاداب شده بود!دونستم الی خوب میشد. می

هرچه زودتر درست کنم و بتونیم  هدفم این بود که بتونم برنامه سفرمون برای ماه عسل رو

شد. یک شب بعد از شام اِلی حداقل یک هفته بریم استراحت و تقریبا اوضاع داشت جور می

خوندم. فیلمی که اِلی می دید ظاهرا کرد و من هم مقاله جالبی رو میداشت فیلم تماشا می

ن داشتم زیر چشمی خورد. مزد و تندتند پفک میترسناک بود و هر سه چهاردقیقه جیغی می

متر پرید هوا و کردم که یکهو باد زد و در اتاقمون محکم بسته شد. اِلی نیماِلی رو نگاه می

 ها رو از روی سرم تکوندم و گفتم:ها ریخت روی من. پفکپفک

 ؟چته تو!  -

 اِلی با ترس گفت: 

 وایی، دزد اومد.  -

 و ببینی؟های دری وری رباد بود، بشین. مجبوری این فیلم  -

 ای باال انداخت و دوباره گرم فیلم دیدن شد. شونه

 چه کار به من داری؟ فیلمش خیلی معروفه.   -
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ای. با این روحیه حساسی که داری  بینی، یا خون آشام یا قاتل زنجیرهخور مییا فیلم آدم -

 من دیگه کم آوردم.

 پس نه، بشینم حیات وحش ببینم مثل تو؟! -

باز دوباره نیم متر پرید  .به سرش بذارم یواشکی  پفکی انداختم پشت گردنشبرای اینکه سر 

 هوا! جیغ زد: 

 سوسک، وایی! -

 همین که بلند شد، پفک ازپشت لباسش افتاد بیرون و من هم زدم زیر خنده. 

 شاکی گفت: 

 واقعا که، مگه آزار داری؟ -

 زنه؟ ش این جوری حرف میآدم با شوهر دو متری  -

 ندازه تو یقه آدم حقش همینه! ر دومتری که آخر شبی پفک میشوه  -

دید، یک مشت دوباره نشست به خِرت و خِرت پفک خوردن. حواسم رفت به فیلمی که اِلی می

ها بود. خیلی بی خود بود ولی اِلی میخکوب فیلم بود. کنترل رو برداشتم زامبی دنبال آدم

 تلویزیون رو خاموش کردم که جیغ زد. 

 ها! بینمچه کار داری؟ دارم می  -

 جدی گفتم: 

 ترسی خوابت نمی بره. فیلم درست و حسابی ببین.بعدا می ؟بینیاین چیه می -

 خوام زامبی ببینم. تو به فیلم دیدن من هم کار داری، می  -

 ها! شم میام سراغتاالن زامبی می  -

 تم: زد.آروم در گوشش گفرفتم سمتش، اِلی هم مرتب وول می

 اِلی کجا بریم ماه عسل؟ -
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 پوفی کرد و گفت: 

 !شاه عبدالعظیم -

 خندیدم و گفتم: 

دونم کلی نذر و نیاز کردی که همچین شوهری نصیبت شده. اون هم با اون زبونی که تو می -

 داری!

 خندید و گفت: 

 داد. رفت فرمول یک مسابقه میاین اعتماد به نفس تو رو قورباغه داشت، می -

 خوایی بری مسافرت؟گم، نمیدارم جدی می  -

 ناامید گفت:

 ری شرکت. ماه عسل باید بریم یه جا که دو سه ساعته برگردیم.ها هم میتو جمعه -

 م رو هم با مهندس نبوی جور کردم. رم شرکت ، برنامهمن هفته دیگه نمی  -

 جدی؟  -

 آره ، حاال کجا بریم؟  -

 یه کم فکر کرد :

 ؟ایران فقط -

 دوست داری بریم خارج ایران؟ -

 دونم، بریم فرانسه. نمی -

 با تردید گفتم: 

 اوخ اوخ اوخ ، اونجا خطریه. -

 ترسو!   -
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 شه. جا فامیل بازی میآخه ماه عسل ماست، اون  -

 مون هم نبودن.  ریم گردش، زشته عروسینه بابا ، سه چهار روز با فامیل ، یه هفته هم می  -

 سرم رو خاروندم و گفتم: 

 من پاریس رو دیدم.  -

 رفتی یه برج ایفل دیدی فکر کردی پاریس رو دیدی؟   -

 هات هم سر بزن!ریم فرانسه. به فامیلخیلی خُب بابا. می  -

 با خوشحالی جیغ زد:

 هورا، برم به ژاکلین بگم.  -

 !برمت فرانسهبیا یه کم به شوهرت برس. دارم می -

 ه کار کنم یعنی؟ دقیقا چ -

 یه کم پاشو برام برقص، دلبری کن. -

 برو بابا ، روت خیلی زیاده . -

 تو حتما باید زور باالی سرت باشه.   -

 زبونش رو درآورد و رفت سمت اتاق خواب .من هم دنبالش راه افتادم:

 ها! زبونت رو برای من در میاری؟ عواقب کارهات پای خودته -

دستشویی که دندونم و بشورم که اِلی اومد تو دستشویی و مشغول رفتم تو اتاق ، سمت 

کرد . مسواک زدن شد . قبل از من پرید تو رختخواب و داشت با موبایلش اس ام اس بازی می

 خندید. اومدم سمت رختخواب.کرد و بعد ریز میتایپ می

 دی این وقت شب. به کی اس ام اس می  -

 .ییم فرانسهژاکلین . زدم ما داریم میا  -

 : پرسید
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 راستی تو ویزا داری؟  -

 آره شینگن دارم. -

 سرشو تکون داد: 

 ره. مون هم سر نمیگذره، حوصلهخوش می -

 حوصله مون یا حوصله تو؟   -

خوایی صبح عین آدم آهنی کله سحر پاشی. شب هم مثل حاال حتما بریم سفرم تو می  -

راجع به تاریخچه اماکن تاریخی تحقیقات میدانی پیرمردها زود بخوابی. وسط روز هم بری 

 ؟!کنی

 خوابم؟  ها هم مثل پیرمردها زود میام؟ شبمن آدم آهنی  -

 . دستش رو گرفتم، کشیدم سمت خودم، گفتم: "اوهوم"غش خندید و گفت اِلی هم غش

 رسم!االن خدمتت می -

بود. اِلی رو که دید، عین ماه عسل ما در فرانسه گذشت. توی فرودگاه ژاکلین منتظر ما 

ین از نظر اخالقی ها هستن! ژاکلها پرید بغلش و ماچ و بوسه . این ها بدتر از ما ایرانیدیوونه

کرد حرف های ژاکلین رو ترجمه کنه ، ژاکلین که یهو ورژن فرانسوی اِلی بود. اِلی سعی می

غش لی داشت غشپرید و من رو بغل کرد که خشکم زده بود. اِ ، متوجه من شده بود

 خندید. گفتم: می

 یه ذره غیرت نداری ، واقعا که.   -

 شد. گه خیلی خوشگلی! حیف منو گرفتی. وگرنه خودش زنت میدختر خاله منه دیوونه! می -

 !بهش بگو غلط کرده، دختره جلف -

فرانسه کردم که منو نبوسه، اون هم چیزی گفت که به نظرم به زور داشتم به ژاکلین حالی می

 بود، نفهمیدم. رو به الی گفتم:
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شه. ببینم مگه نگفتی انگلیسی ! بگو از سر و کول من باال نره، چندشم می؟چی گفتی به این  -

 بلده؟ 

 رفت، گفت:ریسه می هنوز از خندهاِلی 

گرفتیش، در ضمن انگلیسی بهش گفتم که تو عاشقش شدی. حیف که زن داری وگرنه می -

 ی خوب. بلده ولی نه خیل

 شیم باهمدیگه!حاال هرکاری دلت می خواد بکن، من و تو تنها می  -

 با خنده گفت: 

کنن تو همیشه باشه. یه کم اون اخم لعنتی رو باز کنه. االن این فک و فامیل من فکر می -

 جوری خوش اخالقی!این

مامان بزرگش باالخره ژاکلین رضایت داد و به طرف خونه مادربزرگ اِلی حرکت کردیم. به 

گفتن نانا. ما قرار بود خونه نانا بمونیم. اِلی گفت که نانا فقط فرانسه بلده. در واقع هیچ راه می

که دیروقت بود و همه از سر کار برگشته بودن، کل ارتباطی بین من و نانا وجود نداشت! با این

بیشتر با جیغ و داد  فامیل جمع بودن و به افتخار ما یک جشن کوچیک برگزار کردن. ورودمون

تر بودن. ، ژان و جیمز که هردو ازش کوچیکشاِلی، ژاکلین و بقیه برگزار شد. دوتا پسرخاله

پسر داییش آنتوان همسن من بود، جین خواهر آنتوان بود، و آخرین نفر هم سباستین برادر 

ش ماموریت دایی شون بودن ولی. خاله ها و همسرانهم داشتژاکلین بود. دوتا خاله و یه دایی 

ش اومده بود. پدربزرگش هم که وقتی اِلی کوچیک بوده فوت کرده بود. بود و فقط زن دایی

رفتن ولی دیدم پسرها اِلی رو همه درحال ماچ و بوسه بودن واز سر و کول اِلی باال می

نبوسیدن. ظاهرا توجیه شده بودن. شب نانا کلی غذای خوشمزه درست کرده بود. شام 

کنن. سر شام زنن. خیلی با ما فرق میها وسط غذا حرف میتی طول کشید، از بس ایندوساع

به اِلی گفتم از نانا برای غذاهای خوشمزه تشکر کنه. به نظرم اومد نانا زیاد از من خوشش 

نیومده، تو یک فرصت که اِلی از اتاق بیرون رفته بود شروع کردم به انگلیسی از ژاکلین 

 اطالعات گرفتن!

 ژاکلین، نانا همیشه این جوریه؟  -
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 بود! یه تای ابروش رو داد باال! مدل باالبردن ابروهاش کپی الی

 چه جوریه؟ خیلی خوبه که! -

 فکر کنم زیاد از من خوشش نیومده.  -

خب معلومه، نانا دوست داشت اِلی شوهر فرانسوی بکنه که پیش ما بمونه. تو امیدش رو  -

شه. با دایی احمد هم اولش خوب نبوده ، ولی ان نباش ، باهات خوب میناامید کردی. زیاد نگر

 کرد، نانا باالخره باهاش خوب شد.چون دایی، خاله رو دوست داشت و خاله رو خوشحال می

 اِلی برگشت توی اتاق. رو به ما پرسید: 

 گین به هم؟ چی می  -

 رفت خندید و گفت: که از اتاق بیرون میژاکلین درحالی

 ! ده زن دومش بشمداره پیشنهاد می -

 خندید : اِلی از ته دل می

 امیر، استعدادت خوبه ها، دوتادوتا؟ -

 کالفه جواب دادم:

 ها، بیچاره نامزدش. این ژاکلین هم خله !خجالت بکش  -

 گرده.نامزدش خیلی گُله. اسکاتلندیه، رفته ماموریت  سه روز دیگه برمی -

 شت، اِلی بهش گفت: اتاق برگ یژاکلین که تو

 امیر خوشش نمیاد بغلش نکن. -

 ژاکلین هم اومد طرف من و دست انداخت دور گردنم و رو به اِلی گفت: 

 شه بغلش نکنم؟ مگه می !این عشق منه -

 اِلی ناامید رو به من کرد: 

 شم. امیر، من حریف ژاکلین نمی -
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 شاکی شدم: 

 جمعش کنه!بابا نامزدش بیاد زودتر  -

 ی خندید و گفت: اِل

 زیاد امید نداشته باش. -

شون لذت بردم .دو سه ای بودن. ولی از سادگی و صمیمیتواقعا که این خانواده توی عالم دیگه

مون نامزد معروف ژاکلین هم اومد. خیلی زود رفیق شدیم. مایک هم روز بعد از رسیدن

هاشون باهم حرف کار و پروژه کرد. کلی راجع بهمهندس بود و تو یه دفتر مهندسی کار می

هاشون رو دقیق برام توضیح شون و چندتا از پروژهبعدازظهر باهاش رفتم شرکت هزدیم. حتی ی

من و مایک  عامل ارتباط ،تونیم باهم مشترک کار کنیم. جدای از کارداد. اعتقاد داشت می

از سر من برداشت ولی بود. ژاکلین با اومدن مایک کمی دست رابطه عمیق بین الی و ژاکلین 

 کرد. یک بار به شوخی به مایک گفتم : هنوز هم هرازگاهی شیطنتی می

 چه جوری با ژاکلین کنار میایی؟ -

 با دست محکم زد روی پیشونیش، بعد خندید و گفت: 

 همون جوری که تو با اِلی کنار میایی! -

کنیم ولی به جز اون دعوای وحشتناک دیگه البته من و اِلی کلی باهم جر و بحث می

مون به جای باریک نکشیده. تو مدت سه چهار روزی که پاریس بودیم کلی جای مشکالت

های پاریس رو با اِلی چرخ زدیم. بعد هم رفتیم و البته کلی از سوراخ سمبه رودیدنی معروف 

تیم مارسی که واقعا عالی بود. قرار بود چند روز آخر سفرمون رو من و اِلی چند روزی رف

برگردیم پیش نانا. من صبح زود بیدار شده بودم، رفتم تو آشپزخونه که دیدم نانا مشغول 

آشپزی شده، اِلی هنوز خواب بود . معذب شدم، ولی اشاره کرد بشینم. رفت و برام یه لیوان 

های اِلی هم بهتر بود. ازش تشکر کردم ، با تی از قهوهقهوه ریخت، خیلی طعمش عالی بود. ح

سر جواب داد. رفت از توی کشوی هال یه آلبوم آورد، عکسهای یه دختر بچه بود. از تولد تا 

بزرگسالی. مامان اِلی بود، یه عکسی هم با بابای اِلی باهم داشتن، پدرش تو عکس خیلی 

ش شبیه مادرشه. ظاهرا خصوصیات اخالقی تیپ بود. اِلی خیلی شبیه پدرش شده، ولیخوش
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های یه بچه سفید و خوشمزه رسید، بچه رو نشون داد، زد که به عکسها رو ورق میعکس

 گفتم: 

 اِلی؟ -

خندید و سرش رو تکون داد. کلی عکس از بچگی اِلی داشت. یه عکسی بود که اِلی پنج شش  

یلی خوشگل بود. عکس رو بردم سمت یک کبوتر رو بغل کرده بود. توی عکس خ وساله بود 

 لبم و بوسیدم. دیدم نانا دست من رو گرفت، یک دستش رو گذاشت روی قلبم. گفت:

 اِلی؟ -

منظورش رو فهمیدم. عکس اِلی رو گذاشتم روی قلبم ، نانا اشک تو چشمش بود ،عکس اِلی رو 

ومد توی آشپزخونه و من داد به من و بغلم کرد. من هم بغلش کردم. همین موقع اِلی خوابالو ا

 رو به من گفت:پوفی کرد و دید. توی آغوش هم و نانا رو 

 مخ نانا رو زدی؟   -

کنه. اِلی نشست پشت میز و چیزی به نانا به فرانسه گفت که معلوم بود نانا داره دعواش می

 شروع کرد به ورق زدن آلبوم . رو به الی گفتم:

 پلی شدی. پاشو برو یه آبی بزن به صورتت، ه  -

 برو بابا ، نانا کم بود، تو هم اضافه شدی؟  -

 نانا یه چیزی گفت ، اِلی جوابش رو داد. 

 گه؟ چی می  -

 کنه. این آلبوم به جونش بسته است. داره سفارش آلبومش رو می  -

 این عکس تو رو داد به من.نانا   -

 عکس رو بهش نشون دادم. 

 دوستش دارم ، ببین چه ملوس بودم! اِیی، این عکسم خیلی گوگولیه.   -
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دختردار  ایاآلنش هم ملوسی. این عکس رو می خوام بذارم تو اتاقمون. خیلی خوشگلی.   -

 ، من لوسش کنم تو حسودی کنی!بشیم شبیه تو بشه

  متفکر جواب داد:

 کنم دختردار بشیم .فکر نمی  -

 دونی؟ از کجا می  -

 گه . حسم می  -

 خوام . من دختر می حست غلط کرده.  -

 اِلی خندید و از آشپزخونه بیرون رفت.

به فرانسه تموم شد. توی فرودگاه ژاکلین ما رو بدرقه کرد، بازهم با ما مسافرت پرخاطره 

خوردم که اِلی اصال براش مهم نیست. توی هواپیما مسخره بازی پرید بغل من! خیلی حرص می

 زدم .داشتم بهش غر می

شه ، تو هم که اصال ش نمیمنو جدا دیوانه کرد با این بغل کردنش. حرف حالیاین ژاکلین   -

 انگار نه انگار!

 تازه دختر خاله منه دیگه، غریبه نیست که! !خیلی هم دلت بخواد ژاکلین بغلت کنه  -

 اگه این جوریه که منم دختر خاله دارم ، بپرم بغلش کنم؟  -

 اِلی چشمهاش رو تنگ کرد :

 جونت رو میگی؟شیده  -

 زدم زیر خنده .

 خب آره، مگه چشه ،شیده هم دختر خاله منه!  -

 اِلی پوفی کرد و چیزی نگفت. 
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شم ، االن خودت خوشت کنی چه حالی میخوبه من سربه سرت بذارم؟ ببین منو اذیت می  -

 اومد؟ 

 تو رو خدا اون دختره یخچال رو با ژاکلین مقایسه نکن.   -

 و متشخصه!  خیلی هم خانم  -

 امیر.  -

 اسمم رو خیلی کشید! در گوشش گفتم: "ر"

 ره! کنی، دلم ضعف میشی حسودی میاین قدر خوشگل می -

 پرواز به تهران آروم بود. شب رسیدیم خونه، اِلی پرید روی تخت. 

 شه!هیچ جا خونه نمی  -

 من هم دراز کشیدم کنارش: 

ت رو دوست داشتم ، حتی اون ژاکلین وادهگی ، ولی سفر خوش گذشت ، خانراست می -

 دیوونه رو! 

 اِلی من رو بغل کرد و بوسید، گفت: 

 نانا خیالش راحت شد. فکر کنم تو دلش جا باز کردی، بهم گفت اذیتت نکنم. -

 جدی؟   -

 جدیه جدی .   -

 گفتم:  هام رو با دست مالیدم وچشم

 ریم شرکت. پاشو کارهات رو بکن. فردا می -

 اِ. فردا نریم خب!   -

 رفتم لباس هام رو عوض کنم و دوش بگیرم ، گفتم: 

 خوایی که اخراجت کنم!خوش گذشته بهت؟ تنبل دوهفته است نرفتی سر کار  نمی -
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 : جواب داداِلی مطمئن 

 جراتش رو نداری! -

 : مون و مشغول جابجا کردن شد. در حموم باز بود، از زیر دوش گفتم اِلی رفت سمت چمدون

کنم. بشین خونه، غذاهای خوشمزه درست کن، من شب میام نگی شام اصال اخراجت می -

 نداریم، وقت نکردم درست کنم .

 اِلی شاکی شد: 

غذا نموندی شکمو! دوما، مگه اسیری آوردی؟ سوما اوال که من همیشه غذا درست کردم. بی -

 از دست غرغرهای تو هم راحت بشم.  !اخراجم کن تا سه سوت برم یک شرکت بهتر

 از زیر دوش جواب دادم : 

 سپرم هیچ کس استخدامت نکنه! قدر هم دلت پُره! من اخراجت کنم میچه -

 واقعا باورت شده که نفوذت زیاده ها!هه هه هه!  -

 !کنیمامتحان می ،کاری نداره  -

 جوری من رو تهدید نکنی. االن یه حالی ازت بگیرم که دیگه این  -

ذارم که یکهو آب قطع شد! من هم خندیدم که دارم سر به سرش می .اِلی از اتاق رفت بیرون

 اِلی، نامرد! داد زدم:

 رسم ها! اِلی به خدا همین جوری کَفی میام بیرون خدمتت می  -

 خندید : غش میغش

 عزیزم !صدات نمیاد  -

 دوباره داد زدم:

 اِلی برو آب رو باز کن، خودت رو هم لوس نکن.  -

 هنوز صدات نمیاد.   -
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 با التماس گفتم:

 زنم. اِلی من غلط کردم ، برو آب رو باز کن ، دارم یخ می -

 ضعیف گفتی.  !ت رو تکرار کنقسمت اول جمله  -

 داد زدم: 

 غلط کردم ، برو آب رو باز کن.  -

خندید که از اتاق رفت بیرون و چند ثانیه بعد آب دوباره باز شد. خدا لعنتت نکنه اِلی. یاِلی م

 حوله روی سرم بود که جلوم ظاهر شد با یک لبخند گشاد. گفتم: 

 خجالت نکشیدی؟  -

 تو خجالت نکشیدی؟  -

 سر به سرت گذاشتم . !دیوونه  -

 اِلی یه کم جدی شد: 

 ن بخوام از شرکت برم؟امیر ، جدا ناراحت می شی م -

  شدم.شوکه 

 مگه قراره بری؟ -

 کرد، گفت: اومد سمت من ، با حوله دور گردنم موهامو خشک می

 مثال بخوام برم یک شرکت دیگه.  -

 شی؟تو پیش من اذیت می گی؟ آخه چرا بری؟جدی می  -

 خیلی خوب نیست که هم همکار باشیم ، هم زن و شوهر!   -

 کی گفته خوب نیست ، خیلی هم عالیه. پیش خودم باشی خیال من هم راحت تره.   -

 !رم کهاگه بخوام برم جای بدی نمی  -
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خوام بری. توی شرکت بهت احتیاج دارم ، کارت خوبه. دیگه از کجا حرفشم نزن، من نمی  -

 مثل تو پیدا کنم؟ 

 کردم.راه انداختن شرکت خودم هم فکر میمن هر موقع بخوایی هستم. ولی.. واقعا داشتم به  -

 کنی.بهتر اول فکر مشتری باشی برای کارت، بعد شرکت بزنی وگرنه ضرر می -

 اگه بگم مشتری دارم چی؟ -

 برگشتم سمتش. خبری شده که به من حرفی نزده! نباید جالب باشه!

 تنهایی قراره شرکت بزنی؟ -

 . دستش بازه و ارتباطات زیادی داره!راستش یه نفر بهم پیشنهاد همکاری داده -

 شناسمش؟من می -

 دورادور! -

 خب؟ -

 سمیر فضلی رو یادته؟ -

 حاال آدم قحطیه؟ -

خیلی با این آدم راحت نبودم. یه مقدار عجیب و غریب بود. به کارش مسلط بود، ارتباطات 

حتی تصمیم الی رو تونستم به رازیادی داشت، باسواد و باهوش بود و همین موضوع بود که نمی

 نقد کنم.

 ببین امیر، اون آدم واردیه.  -

 پیشنهاد کی بوده؟ -

 خودش. -

 جواب دادی بهش؟ -

 دادم که!که نظر تو رو بدونم جواب نمیمعلومه که جواب ندادم. قبل از این -
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 ش رو بوسیدم.پیشونی

 نظر خودت چیه؟ -

. به نظر من تا خودش نیاد شراکت معنا سمیر االن ایران مستقر نیست. گفت قراره برگرده -

نداره. البته من یه دوستی هم دارم، الهه، از زمان دانشگاه که تو ندیدیش. نظر خودم شراکت 

 سه نفر ما بود. و اینکه من نیمه وقت برم. نیمه وقت هم شرکت تو باشم.

 با دوستت صحبت کردی؟ همون الهه. -

 آره. استقبال کرد. -

 پرسید:حرفی نزدم که 

 نظرت رو نگفتی؟ -

تصمیم با خودته. به نظر من هم فکر خودت درسته. بذار این پسره برگرده، بشین جدی  -

 باهاش حرف بزن.

اِلی دیگه حرفی نزد. از فرانسه کلی سوغاتی خریدیم برای عزیز، الناز، کاوه و خانواده اِلی . اِلی 

توپ  .کردهای هر خانواده رو جدا مییک توپ فوتبال خریده بود برای مجتبی. داشت کادو

 داد که گفت: فوتبال مجتبی رو بین دست هاش بازی می

 بریم یه گل کوچیک با مجی بزنیم. -

 با اخم گفتم:

 اون محله حوزه استحفاضی منه خانوم ، شیطونی ممنوع.  -

 اش رو برداشت رفت سمت حموم و گفت: حوله

 ود آقا.واال فرانسه هم حوزه استحفاضی شما ب -

من و اِلی خیلی به هم عادت کرده بودیم و تقریبا با خلق و خوی هم آشنا شده بودیم ، هنوزم 

تر از دست هم ذاشتیم بخصوص اِلی که هیچ وقت کم نمیاورد. ولی کمسربه سر هم می
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رنجیدیم. تقریبا هفت ماهی از شروع زندگی مشترک ما گذشته بود و یکی دو ماه بعد از می

 بود. بعداز ظهر، ِالی زنگ زد به من. سفرمون 

 امیر، خیلی کار داری؟ باید بریم خرید ، هیچ چیزی تو خونه نداریم.   -

خوایی لیست خرید باشه. تا نیم ساعت دیگه. دارم یک مدرکی رو آماده می کنم. راستی، می  -

 خرم، تو برو خونه؟ رو بده، من خودم می

 دفعه لیست دادم رفتی آت آشغال خریدی بسه، میام باهات.  نه نه نه ، ای اَمان. همون یه  -

 ساعت دیگه کارم تمومه.خیلی خُب بابا ، نیم  -

بعد از شرکت باهم رفتیم سمت فروشگاه. مجبور شدم ماشین رو کمی دورتر پارک کنم. 

ها خیلی شلوغ بود. یکی دوساعتی خریدمون طول کشید. برگشتنی کلی پالستیک خیابون

 مون بود. الی گفت: تخرید دس

 ها رو بذار همین جا، برو ماشینو بیار، سنگینه تا ماشین ببریم.این  -

 بذار من میارم، تو سنگین بلند نکن.   -

 برو ماشینو بیار، همه شو که نمی تونی باهم بیاری.   -

 باشه ، پس وایسا من االن میام   -

سریع رفتم و ده دقیقه بعد با ماشین برگشتم و جلوی پای اِلی ترمز کردم. داشت یک سمت 

کرد. شیشه رو دادم پایین و چند بار گفتم اِلی تا باالخره برگشت سمت من. ای رو نگاه میدیگه

کرد. انگار دنبال چیزی رنگش مثل گچ دیوار بود، دوباره برگشت جهتی که قبال نگاه می

 شست روی زمین. یا خدا، این چش شد؟ از ماشین پیاده شدم، رفتم طرفش. گشت. نمی

 چی شدی، اِلی، خوبی؟  -

لرزید، انگار روح دیده گرفتمش تو بغلم. الل شده بود. رنگش پریده بود. رسما مثل بید می

 باشه! 

 !چت شد آخه؟ خوب بودی که، چرا یخ کردی؟ فشارت افتاده؟ اِلی، جواب بده  -
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ها رو گذاشتم کرد. کمکش کردم بشینه توی ماشین. خریدها من رو نگاه میمبهوت اِلی مثل

 پشت ماشین. رفتم تا سوپر گوشه خیابون یک آب میوه گرفتم. نی رو گذاشتم لب دهنش. 

 یه کم از این بخور ، فشارت افتاده   -

هاش رو چشماِلی حرفم رو گوش کرد و کمی آب میوه خورد. سرش رو تکیه داد به صندلی و 

 رو گرفتم. دوباره گفتم: بست .دستش

 قربونت برم چرا این جوری شدی؟ -

های من رو محکم گرفت. شروع کرد به گریه کردن. اِلی یکهو انگار به خودش اومده باشه. دست

 شدم ، آخه چش شده؟دیگه داشتم دیوونه می

 کنی؟ چی شد ، من رفتم اتفاقی افتاد؟ عزیز دلم ، خانومم گریه چرا می  -

 اِلی با گریه گفت: 

 امیر، دیدمش.  -

 با تعجب گفتم: 

 کی رو دیدی؟ -

 با گریه ادامه داد:

 سهیل رو دیدم. خودش بود!  -

 اون که مرده الی، کشته شده! -

 کرد.داد و گریه میسرش رو به شدت تکون می

 !امیر، به خدا خودش بود دیدمش -

 بغلش کردم و گفتم: 

 ش بوده. ش رو پلیس پیدا کرده ، حتما یه نفر شبیهمطمئنی؟ اون یارو کشته شده، جنازه -
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به من زل زده بود،  !خودش بود. من اون چهره رو هیچ وقت یادم نمیره. به خدا خودش بود  -

مطمئنم، به خدا  .ه بود. ولی خودش بودتو که صدام کردی برگشتم، دوباره که نگاه کردم رفت

 !خودش بود

 باشه عزیزم ، تو االن استراحت کن. به خودت فشار نیار.   -

 کنی من خل شدم ، امیر به خدا خودش بود. شه؟ فکر میباورت نمی  -

ذارم هیچ کس به تو نزدیک بشه ، چه گفتم آروم باش. من نمی ؟شهمن کی گفتم باورم نمی  -

  !که بهت صدمه بزنهاینبرسه به 

 تر بود.. کمی آرومه بوددستم رو گرفت

 ترسم.ترسم امیر، خیلی میشناسی، میها رو نمیتو اون  -

 شناسی. نگام کن الی!شناسم. ولی تو که من رو میها رو نمینترس خانومم. من اون  -

 الی به چشم هام خیره بود.

 هستم. باشه؟ذارم هیچ اتفاق بدی بیفته. من من نمی -

هاش بود. سعی کردم آرومش کنم، ولی زد. هنوز ترس توی چشمهاش دو دو میمردمک چشم

 کرد. تو گریه گفت: هنوز هق هق می

 دستم رو ول نکن.  -

 دم به خودت، خوبه؟چشم خانومم ، اصال من این دست رو می کنم می  -

 ذاشتم تو پارکینگ. گفتم:لبخند کم رنگی زد. به سرعت تا خونه رفتیم و ماشین رو گ

 ها رو میارم باال. تو برو باال استراحت کن، من این خرید  -

 هنوز وحشت زده بود.

 ترسم، باهم بریم. رم، میمن تنها نمی  -

 ریم. باشه، باهم می  -
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های خرید رو بردیم باال. اِلی حتی حاضر نبود اول بره تو خونه، من با هر مکافاتی بود پالستیک

 تمام خونه رو گشت! حسابی ترسیده بود. رو باز کردم ، خودم اول رفتم، اِلی هم دنبالم اومد.در 

 من خریدها رو جابجا می کنم.  .بشین رو مبل استراحت کن  -

 نه بذار کمکت کنم ، شاید حواسم پرت بشه.   -

قوری ،  ریخت توجور آب رو میخریدها رو جابجا کردیم. اِلی خواست چایی دم کنه، همین

قوری سر رفت و ریخت زمین. من رسیدم توی آشپزخونه، رفتم سمتش و صداش کردم 

 حواسش نبود. دستش رو گرفتم که یکهو پرید. با شرمندگی گفت:

 ببین چه گندی زدم! -

 کنم. چیزی نیست ، برو بشین ، من درست می  -

حاضر شد ، دو تا لیوان  چایی که رو. بدون حرف نشست روی صندلی و خیره شده بود به روبه

 ریختم و نشستم کنارش. 

 دستت درد نکنه ، خیلی خسته شدی.   -

 آروم گفتم :

 طوری خانومم؟ نه بابا، من خوبم ، تو چه -

 بعد هم بغلش کردم. 

 ها رو گول زده .خودش بود، حتما نمرده بوده. حتما پلیس .ترسممی !امیر  -

جا، به م که زنده باشه، تاحاال کجا بوده؟ اصال االن اومده اینها! گیربینیفیلم جنایی زیاد می -

شه. حتی ما چه؟ به تو چه کار داره؟ اصال بخواد بیاد سراغ تو، باز اون پرونده شکایت تو باز می

اگر خودش باشه هم نمیاد سمت تو. به نفعش نیست. گیرم قاچاقچی، میره خالف خودش رو 

 کنی خانوم؟قدر خودت رو اذیت میگیردش، تو چرا اینکنه، پلیس هم دیر یا زود میمی

 با صدای گرفته گفت: 

 امیر اگه اون خودش باشه، میاد سراغ من . میاد سراغ تو! -
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 چرا باید بیاد سراغ تو؟ -

 که می خواد من مال اون باشم. که دیوونه است، برای اینبرای این -

 قانون داره.جا؟ مملکت غلط کرده، من االن چی هستم این -

 کالفه گفت:

 قانون مملکت کجا بود تو اون یه ماه جهنمی که من توش بودم؟  -

الی جان، عزیزم. از تو بعیده! تو پدرت روح قانون بوده. به خاطر یه حادثه تلخ نباید اصل رو  -

جور دیگه دستش به تو فراموش کرد. بعد هم تو االن عصبی شدی. اون سهیل یا هر آدم نا

 ره. خونمی

 آروم گفت: 

 ش نیست. فقط می خواد به هدفش برسه. اون این چیزها حالی -

 کنی.به خدا داری خودت رو الکی اذیت می  -

 تو چه می دونی از زجری که من کشیدم. -

دونستم از زجری که اون کشیده؟ من چه گفت. من چی میچشم هام رو بستم. راست می

قدر باید شقی و قصی جسم یه موجود معصوم و بیگناه؟ چه دونم از زخم یه تجاوز به روح ومی

زنه، روح رو داغون القلب بود که تونست این قدر ظلم کرد. تجاوز فقط به جسم ضربه نمی

تری خوری! شاید اگر الی شخصیت ضعیفتر باشی بدتر ضربه میکنه. انگار هر چی قویمی

کردم من چرا سعی می کنم قانعش کنم  شد؟ شاید هم نه! با خودم فکرداشت کمتر اذیت می

کنه و کسی دنبالش نیست؟ حتی اگر معتقد باشم داره به خاطر ترس، که داره اشتباه می

کنه االن وقت نصیحت نیست. الی اهل منطق هست ولی سیگنال های منطق افراطی رفتار می

خواد و لگرمی میخواد و حمایت. دو استدالل فعال از پریز کشیده شده! االن فقط محبت می

شاید یه گوش که فقط بشنوه به جای یه دهن که نصیحت کنه! این بار دستش رو گرفتم. 

 بدون حرف زدن روی دستش رو بوسیدم و گفتم:

 گی الی خانوم.راست می -
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 کرد. ادامه دادم.فقط نگاهم می

 هات خوشگله!می دونی الی، خیلی چشم -

 اوهوم. هزار بار بهم گفتی. -

هات روی همه هم معلومه که و یک بار، چشم هات خیلی خوشگله. حتی وقتی پلک هزار -

هات زیباست. من اصال باورم نمی شد یه روزی بتونم یه نفر رو از خودم بیشتر دوست چشم

 داشته باشم. 

 من رو از خودت بیشتر دوست داری؟ -

 اوهوم.  -

 عزیز و الناز چی؟  -

یشتر دوست دارم. بخصوص عزیز رو. ولی تو یه جور دیگه عزیز و الناز رو هم از خودم ب -

 هستی. 

 چه جوری؟ -

ده. یه جوری توضیح بدم. وقتی می بینم ناراحتی، انگار یه نفر قلبم رو فشار میدونم چهنمی -

شم. کنم دارم خفه میکنه، حس میجوری که نفسم باال نمیاد. یه چیزی توی گلوم گیر می

 شه. حس داغونیه!ژن می گردم، تنفسم نامرتب میبعد انگار دنبال اکسی

 ره؟امیر، من ضعیفم که یادم نمی -

 فکر نکنم ربطی به ضعف داشته باشه. خسارت باال بوده. زمان درمانگر خوبیه. -

 یادم نرفته. -

 وقت یادت بره. باید باهاش کنار بیایی. یا بپذیری که گذشته. فکر نکنم هیچ -

 شه؟به نظرت می -

دونم. وقتی شونزده سالم بود یه روز زودتر از مدرسه اومدم خونه. بابام یک سالی بود که مین -

که به در خونه برسم، دیدم یه حاج آقایی مون خوب نبود. قبل از اینفوت کرده بود. وضع مالی
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دونم زد. نمیمون. داشت با عزیزم حرف میکه تو محل چند تا مغازه داشت اومده بود دم خونه

هاشون گوش دادم. طرف اومده بود به عزیز من پیشنهاد چرا خودم رو مخفی کردم و به حرف

های من استخون "زد که داد که صیغه اون مرتیکه بشه. عزیز هم با عصبانیت سرش داد میمی

. دیدم "کنم.پوسیده شوهر خدا بیامرزم رو هم با کل هیکل تو مردک چشم ناپاک عوض نمی

ها از هرچی مرده حالم به هم زد و راهش رو کشید و رفت. تا مدت که طرف پوزخندی

خوام مدرسه رو ول کنم و برم سر کار. گفتم خورد. یادمه همون شب به عزیز گفتم که میمی

دم هر کس و ناکسی بخواد وارد زندگی ما بشه! عزیز فهمید که من حرف های اون اجازه نمی

 ! ...ی بعدشمردک رو شنیدم. خیلی ناراحت شد. ول

 عزیزت چی گفت؟ -

چی گفت؟ بگو چه کار کرد! یه جوری زد توی گوشم که سه دور دور خودم چرخیدم. بعد  -

بچسب  ام.شه. تو و الناز هم هنوز یتیم نشدین، چون من زندهبچه از مادر یتیم می "هم گفت:

وی داشتیم. خیلی . من دیگه حرفی نزدم. من و الناز شانس آوردیم که یک مادر ق"به درست! 

سختی کشید، جوون بود، خوشگل بود، خواستگار داشت ولی به پای ما موند. االن که فکر 

کرد. ولی ترسید، از روزگار، از بینم چرا زندگیش رو حروم کرد؟ شاید باید ازدواج میکنم میمی

بابام رو دوست سوزه براش. که من و الناز نتونیم بپذیریم. خودش رو فدای ما کرد. دلم میاین

گم، اون موقع االن که سی سالمه این رو می !داشت، ولی تنهاییش انصاف نبود، انصاف نیست

 کرد. م میفکر یه مرد دیگه جای پدرم دیوونه

 !سخت بوده -

دونه من پیشنهادش به عزیزم رو آره الی، ولی گذشت. اون حاج آقا هنوز زنده است. نمی -

ای، مدیرم بود. حرفی بهم زد که زندگیم رو عوض کرد. ا تجربهشنیدم. یه زمانی یه آدم ب

شه رو بتونیم تحمل کنیم بهتره هایی که در حقمون میها و ظلمکه بدیبرای این "گفت:

کنه، دلیلش شاید دلیلش رو بدونیم. مثال اگه یک نفر بد اخالقه یا عصبیه و تندخویی می

تی دلیل رو بدونی تحمل راحت تره. شاید حتی کنه. وقهایی باشه که داره تحمل میسختی

. بعد از شنیدن اون حرف، یه بار به سرم زد که برم راجع به زندگی اون حاجی "بشه بخشید!

تحقیق کنم! رفتم و فهمیدم اون هم یه آدم بدبخت بوده که تمام داراییش مال زنش بوده. 
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شبخت نبوده. وقتی این رو کرده و مسلما تو زندگی داخلیش خوزنش هم مرتب تحقیرش می

تر که یه روزی اومده و به مادر من اون پیشنهاد بی شرمانه رو داده راحتفهمیدم تحمل این

شه حسی بهش ندارم. شد. یه مدت که گذشت، دیدم حتی وقتی توی محل از کنارم رد می

و خورد کنم کردم باید برم گردنش رانگار یک باری از دوشم برداشته شده بود. همیشه فکر می

بینی اِلی، این ذهن و روح و روان کنم که فقط یه آدم بدبخت بوده، همین! میولی االن فکر می

وقت آدم خیلی پیچیده است. تو از خودت توقع سنگینی داری. احتماال اون اتفاقات تلخ هیچ

که بگم سهیل یا امثال سهیل برای نه اینره، ولی باید ازش بگذری. یادت نمی

شه به جز عدالت! ولی فکر و هاشون توجیه دارن، نه! ظلم با هیچ چیزی پاک نمیکاریکثافت

حسرت دیروز که بخواد االن رو برات خراب کنه، نذاره زندگیت رو زندگی کنی، مخربه. سمه! 

مثل من که یه روزی وقتی از بغل . باید بذاری این سم، خیال آلوده، خاطره کثیف از ذهنت بره

حاجی رد شدم جواب سالمش رو دادم! باید گذشت الی. نه به خاطر اون طرف، به خاطر 

خورن. باید موریانه رو از روحت خودمون. این خاطره ها مثل موریانه هستند، روحت رو می

 بندازی بیرون. 

 ترسم.امیر، خیلی می -

 یشه هستم. می فهمم. فقط یادت باشه، من هم -

 .دستش رو گرفتم گذاشتم روی نبض دستم

 کنی؟ببین الی، نبض دستم رو حس می -

 آره. -

ذارم کسی اذیتت که عاشقت هستم نمیزنه، من عاشقتم. تا زمانیتا زمانیکه این نبض می -

 کنه، حتی خودم. 

 مرسی که هستی. -

 پرسیدم: 
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گیم تو یه نفر شبیه سهیل رو زنیم ، میاون افسر پرونده چی بود اسمش؟ بهش زنگ می  -

گیرم. تنها جایی نرو ذارن. اصال خودم برات محافظ میها برات محافظ میدیدی. الزم باشه اون

 تا پلیس باز هم تایید کنه که خبر جدیدی از این یارو ندارن. 

 شدم؟ کنی من خیاالتیتو که فکر نمی  -

 کنیم.گیریم و خودمون رو براش آماده میما بدترین حالت رو در نظر می ببین،  -

 اِلی یه نفر شبیه اون یارو رو دیده واقها امیدوار بودم کهزدم، ولی ها رو به اِلی میاین حرف

. فردای اون روز جمعه بود، صبر کردیم تا شنبه صبح به افسر پرونده اِلی یعنی سرگرد باشه

خواست از خونه بیرون بره. باهم قری زنگ بزنیم. روز جمعه رو باهم بودیم. اِلی دلش نمیبا

کردم. روز آرومی رو گذروندیم. خوند ، من هم تو اتاقم کار میکتاب می اونموندیم توی خونه، 

از جام پریدم. کل بدنم عرق  وحشتناکی شب حدود ساعت سه صبح بود که با دیدن کابوس

داروشکر که ِالی رو بیدار نکردم! نشستم روی تخت ، دستم رو کردم البه الی کرده بود. خ

حدود غروب بود. باغ کامال خالی  .یک باغ بودم یموهام. این خواب چه مفهومی داشت؟ من تو

کردن. یک ساختمون خیلی قدیمی ته باغ بود. صدای جیغ بود، پر از برگ. کالغ ها غارغار می

کردن ، من انگار روح بودم. کسی من رو ها جلوی در پارس میشوند. سگاِلی من رو به اونجا ک

هاش رو بسته بودن. صورتش جا بود ،دستدیدم. اِلی من اونها رو میدید ولی من اوننمی

هاش کرد. اون مرد یک کمربند تو دستکبود بود، داشت به یه مرد خیلی قد بلند التماس می

در گوشش گفت. اِلی توی صورتش تف کرد و اون مرد هم اِلی بود اِلی رو بلند کرد و چیزی 

شنید. زدم ولی کسی صدام رو نمیهای کمربند. من فریاد میمنو گرفته بود زیر ضربه

بدنم که از خواب پریدم. خواستم بدوم ولی انگار بدنم سنگ بود، فریاد ،فریاد،فریاد، تا اینمی

به شدت واقعی بود جوری که چند لحظه طول زدم. خوابم عرق کرده بود و نفس نفس می

این خواب چه مفهومی می "فکر کردم کشید تا متوجه شدم توی خونه و اتاق خودمون هستم. 

بازهم خودم رو متقاعد کردم که این  "تونه داشته باشه ، نکنه کسی بخواد به اِلی صدمه بزنه؟

طبق معمول صبح روز بعد اخیرش. های خواب تاثیر شنیدن خاطرات اِلی بوده و البته نگرانی

 زود رسیدم شرکت، خیلی سرم شلوغ بود، به سرگرد باقری زنگ زدم.

 الو؟  -
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 سالم سرگرد باقری؟ من امیر مشکات هستم ، همسر خانم متین، الناز متین.   -

 بله بله، دختر مرحوم قاضی متین. درخدمتم، مشکلی پیش اومده؟  -

ش اِلی پنجشنبه بعداز ظهر شخصی رو با مشخصات مشکل که چه عرض کنم ، حقیقت  -

خواستم مطمئن بشم که خیابون دیده و از اون روز خیلی نگرانه. من می یسهیل اقتداری تو

 شما اخبار جدیدی از این آدم دارید یا نه؟ 

 تون اشتباه نکردن، سهیل اقتداری طبق مدارک ما مرده. مطمئنید خانوم  -

 اِلی اشتباه کرده، به هر حال می خواستم مطمئن بشم. متوجه هستم، احتماال   -

آقای مشکات ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. جای نگرانی نیست ، البته شما در هر   -

 شرایطی احتیاط کنید. 

 منظورتون چیه که احتیاط کنیم؟  -

 کلی عرض کردم!   -

 آه . بله، حتما . باز هم ممنون از شما.   -

 .روزتون بخیر  -

زد. اون روز اصال وقت نکردم کمی خیالم راحت شد البته ظاهرا سرگرد داشت دوپهلو حرف می 

از صبح بهتر بود. حتی اول صبحی کلی شیرین زبونی هم  ولیتا ظهر حالی از اِلی بپرسم، 

 کرد ، سر ظهر زنگ زدم به تلفن میزش. می

 الو؟   -

 طوره؟ خانومم چه  -

طوری مدیر پر تالش؟ اومدم واحدتون تو جلسه بودی. قهوه رو از دست چهخوبم امیر، تو   -

 دادی!

 تم:فبا تاسف گ

 ااااا. پاشو بیا برام درست کن ، االن آزادم.  -
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 االن من آزاد نیستم ، کار دارم ، باشه بعد.  -

 خندیدم و گفتم: 

 ها.گم بیا قهوه درست کن برام ،من رییستممی -

 بود: اِلی صداش پر هیجان 

تازه من که آبدارچی  !تو یکی از مدیرای شرکتی، همین! نه بابا! تو که رییس من نیستی -

 نیستم!

 رسم. حسابت رو می !تو شب خونه که میایی  -

 غش خندید :غش

 زنم. یه جوری گولت می !حاال تا شب خدا بزرگه -

 زیاد خودت رو خسته نکن، امشب باهات کار دارم!  !عمرا  -

 می خندید،هنوز 

  !فعال - 

  !پیش خودم فکر کردم ، خدا رو شکر که حالش خوبه، دوباره شد همون دختر شیطون

آخرین خبر  .راستی زنگ زدم به سرگرد. همه چیز آرومه و خبر جدیدی هم از این یارو ندارن -

 اینه که قبرستون خوابیده !

 خدا رو شکر، پس حتما من اشتباه کردم.  -

 زنگ زد ، حدود ساعت چهار و نیم بود. بعد از ظهر بهم

 امیر من کارم تموم شده می خوام برم خونه.   -

 جا. من کار دارم هنوز، بیا این  -

 پنج دقیقه بعد اِلی اومد توی اتاق. 

 خیلی کار داری؟    -
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 یکی دوساعتی کار دارم.  -

 ! کار دارم خونه!شممن کلی عالف می !ای بابا  -

 ب بمون باهم بریم.کار داری؟ خچه -

 خوام برم غذا درست کنم!می -

 به به ، باریکال! حاال شام چی داریم؟ -

 سورپرایزه!  -

 خوریم امشب! ای جان! سورپرایز می -

  من رفتم! زیاد دیر نکن! -

 ؟که ترسینمی  -

 ترسم. نه. خوبم، دیگه نمی  -

 خدا رو شکر ، با ماشین برو.   -

 زنم تا خونه. حیف این هوا نیست ، قدم می !نه  -

 ها!قهوه امروز رو یادم نرفته  -

 چشم، بیا خونه من در خدمتم.   -

 قربون این مهربونیت برم، مراقب خودت باش.  -

 باشه چشم.   -

 :دم در برگشت

 امیر!  -

 جانم؟  -

 .خیلی دوستت دارم  -
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  جا محیط کاره! من دستم بسته است! ! اینبرو اِلی  -

 خندید و رفت.

رفتم .دو سه دونم چه مرگم شده بود! کاش با اِلی میروز لعنتی از صبح دلشوره داشتم. نمیاون

دقیقه بعد صدای تصادف بدی از توی کوچه اومد. سریع خودم رو رسوندم کنار پنجره، یک 

های پارک شده تو زده بود به یکی از ماشینو  دماشین مشکی شاسی بلند منحرف شده بو

بیرون بود. یه لندکروز مشکی بود، سریع دنده عقب گرفت و با  هاها از پنجرهخیابون. همه سر

شنیدم که سرعت در رفت، نامرد! زد و در رفت. فکر کنم زد به ماشین مهندس قوامی. می

نفس نفس زنون اومد توی واحد.  ! هنوز دو دقیقه نشده بود که صدریگفتن پالک نداشتهمی

 زد: تقریبا داد می

 مهندس مشکات ، مهندس مشکات!  -

 چته صدری؟  -

 صدری با نفس نفس گفت : 

 ماشین مشکی! با یه آقا بدبخت شدیم، اِلی خانم رو دزدیدن، بردنش،  -

رو  شنیدم. یه مرتبه سکوت شده بود. همه جا ساکت بود، کابوس صبحم ، اِلیهیچ چیزی نمی

 کجا بردنش ،سهیل! اِلی گفت که دیدتش، من احمق سرسری گرفتم! اِلی . اِلی .

 شماره سرگرد باقری رو گرفتم. 

 الو. بفرمایید.   -

 مشکاتم ، اِلی رو دزدیدن، همین االن ،   -

 بیا کالنتری ونک، دنبالشونیم ، بیا.  -

 داد زدم : 

ح بهت زنگ زدم مرد حسابی ، چرا چیزی فهمی؟ من صبدونستین؟ زن من رو بردن، میمی -

 نگفتی؟ 
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 گم برات.بیا کالنتری، می  -

 بحث کردن فایده نداشت. تلفن رو قطع کردم و با عجله راه افتادم. 

ودم ، یعنی چه بالیی سرش میاد؟ ها بکیف پول و موبایلم رو برداشتم و رفتم پایین. مثل دیوونه

زد. خدایا، کسی روش دست بلند نکنه. بالیی سرش نیاد! کابوسم، کابوسم! مردی که اِلی رو می

 خدایا کمک کن. یک ربع بعد کالنتری بودم. سرگرد دم در بود ، تا وایسادم اومد جلو. 

 ما مشکات هستی؟ش  -

 بله.   -

 من باقری هستم.   -

دستش رو جلو آورد. با کراهت باهاش دست دادم. فکر کنم متوجه حال خرابم شد.من رو با 

 خودش برد داخل کالنتری. طاقت نیاوردم، گفتم: 

 شون رو نگرفته بودین؟ مگه اعدام نشدن؟اینا کی هستن؟ مگه همه  -

 کرد، گفت:ها هدایت میاز اتاق که من رو به داخل یکیدر حالی

 گم براتون. بفرمایید داخل اتاق. می  -

کردم. از شدت نگرانی و استرس تمام عضالتم منقبض وارد شدم. به سختی خودم رو کنترل می

شده بود. با خونسردی پشت میزی نشست و من رو هم به نشستن دعوت کرد. با دیدن حال 

 گرفت و گفت:خرابم، لیوان آبی رو به سمتم 

 بفرمایید آقای مشکات.  -

 دیگه خونم به جوش اومده بود. دستم رو روی میز کوبوندم و داد زدم:

 خوایین حرف بزنین؟ زن من رو دزدیدن. نمی -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

بسیار خب. از تیم قاچاقی که ما دنبالشون بودیم، یک نفر فرار کرد و تو یه درگیری به ظاهر  -

 د ، چهارماه پیش مدارکی دستمون اومد که زنده است و برگشته ایران. کشته ش
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 سهیل اقتداری؟   -

 خودشه، با کل تیم جدیدش.    -

 کرد.داد و معرفی میزد به من عکس نشون میجور که حرف میهمین

که  کثافتکاریسهیل اقتداری سرکرده باند قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن، قاچاق آدم و هر  -

یک خالکوبی سیمرغ روی  !اش اینه که خیلی قد بلند و قوی هیکلهکرش رو بکنی! مشخصهف

اش داره. خیلی خوش قیافه و شیک پوشه، ظاهر غلط اندازی داره. با استفاده از ظاهر شونه

رحمی آدم بی .کرده. قاچاق آدم داره به اروپا و کشورهای عربیجذابش دخترها رو اغفال می

به کسی رحم  .ترسنهای خودش هم ازش خیلی میآدم .ی ابایی ندارهکشهست. از آدم

 کنه. نمی

 سرگرد ادامه داد:

های سابقش دو نفر هستند. مرتضی خانی و رضا عزیزی. این دو نفر توی آخرین از بین آدم -

درگیری حضور نداشتند و بعد از پاشیده شدن باند سهیل مخفی بودن. مرتضی خانی ، آدم 

شون رو انجام این کارهای کامپیوتری .ه. نفر بعدی، رضا عزیزیپه، چشم هاش چدست راستش

گن دکتر. بقیه کنه، بهش میده. بچه سالمی بوده ولی چندساله داره با این ها همکاری میمی

 هم یه مشت آدم خورده پا بودن. 

 هاش که تموم شد گفت: حرف

ریم. این عملیات از سه ماه پیش شروع نشستیم ، توی گروهش نفوذی دانکار ببین ما بی -

 شون .های امنکنیم. حتما بردنش یکی از خونهشده، اِلی رو هم پیدا می

 می دونین کجا بردنش؟   -

ها رو چک کردن و رد دقیق نه. بعد از تماس و گزارش شما با صد و ده، دوربین توی خیابون  -

ها سمت دن. ولی ما خونه امنی از اونیه لندکروز مشکی بدون پالک را تا حوالی ولنجک ز

زنیم اِلی رو شناسیم. ممکنه برای رد گم کردن اون سمت رفتن ولی حدس میولنجک نمی
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دونم میشایدهم خود سهیل تو ماشین بوده. اینو مطمئن نیستیم. برده باشن پیش سهیل. 

 نگران زنتی، ولی به ما اعتماد کن. 

عوضی زنده است و برگشته ولی به ما چیزی نگفتین؟ حتی یه دونین این شما چهارماهه می  -

گفتین! حداقل جلوی این اتفاق می نهشدار ساده ندادین؟ من بهتون صبح زنگ زدم، باید به م

 ذاشتم. گرفتم، اِلی رو تنها نمیرو می

خواستیم نگرانتون کنیم. ولی زیر نظر بودین، حتی برای شما و اِلی محافظ گذاشته نمی  -

 بودیم.

 قدر موفق بودین! دیدم چه  -

 با شرمندگی سرش رو انداخت پایین و گفت:

اول  ها بالیی سر ِالی نمیارن، مطمئن باش. این پرونده ازدونم نگرانی. ولی اونببین، من می  -

 شناسم، سهیل ریسک کرده که برگشته سراغ اِلی. ها رو میدست من بوده، این آدم

 سرگرد ادامه داد: 

 شنیدنش سخته ولی سهیل به اِلی عالقمنده. دفعه قبل هم سهیل نذاشت الی رو بکشن. -

 وگرنه اِلی از وقتی پدرش همکاری نکرد مهره سوخته اونا بود،

 با عصبانیت گفتم: 

که خودش بدترین کار رو با الی کرد؟ مگه شما چه جوری نذاشت بالیی سر الی بیاد در حالی -

ه شکایت الی از سهیل تو مدارکتون نیست؟ این بار هم برگشته که پرونده رو نخوندین؟ مگ

خودش اِلی رو صاحب بشه، من احمق نیستم. شما اِلی رو طعمه کردین، مطئنم آدرس اون 

 !خونه رو هم دارین

 کالفه شده بود، مشتش رو روی میز کوبوند و داد زد: 

قدر زجر دونم اون دختر چهدا کردم، مینداریم، به خدا نداریم. دفعه اول من خودم اِلی رو پی  -

ای نکنین. فقط کنم کار عجوالنهکشیده، این قدر هم وجدان داریم آقای مشکات! خواهش می
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دونین پای چند نفر آدم بی گناه وسطه؟ بذارید ما کارمون رو انجام صحبت الی نیست. می

 بدیم.

 ذارم.کنین. من نمیدارین اِلی رو فدای منافعتون می -

 کنی پسر.اشتباه می -

 !خوام برمای ندارین، میاگر با من کار دیگه -

 هام خیره شد و خیلی جدی گفت:این بار توی چشم

ای بکنی که کار ما و جون خوام کار احمقانهکنم. نمیاگر دست از پا خطا کنی، بازداشتت می -

 زنت به خطر بیفته. فهمیدی؟

بال خالف کارها باشین جناب سرگرد. من تو عمرم یه به جای تهدید شهروندهای عادی، دن -

 !قبض جریمه رانندگی هم نداشتم! نیازی نیست من رو تهدید کنید

کرد. از جام بلند شدم و بدون حرف ش کرده بود. خودش رو کنترل میحرفم به شدت عصبانی

 شنیدم.میاز اتاق اومدم بیرون و به سمت بیرون کالنتری حرکت کردم ، صداش رو پشت سرم 

 به ما اعتماد کنین آقای مشکات.  -

کردم که باید رفتم و فکر میای توی خیابون راه میاز در کالنتری اومدم بیرون . بیست دقیقه

 اولین نفر به کاوه زنگ زدم. کردم! باید اِلی رو پیدا میچه کار کنم. 

 امیر کجایی؟ بگو بیام.   -

 شنیدم. دونست اِلی رو دزدیدن ، صدای گریه الناز رو میدونم کی بهش گفته بود، ولی مینمی

 خونه باش دارم میام.  -

 از اِلی خبر...  -

گوشی رو قطع کردم ، سر راه سه تا سیم کارت خریدم با سه تا گوشی ساده. هر سیم کارت 

 ها زنگ زدم به فرزاد.توی یه گوشی. با یکی از سیم کارت

 الو.   -
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 ستم.سالم فرزاد، امیر ه  -

 ت جدیده؟ سالم امیر ، خوبی رفیق؟ شماره  -

 گفتی مدیون من هستی؟ فرزاد یادته می  -

 فرزاد شوکه شد: 

 گم، همیشه می -

گن دکتر. احتماال جبرانش کن. دنبال یه نفر هستم. رضا عزیزی ، نابغه کامپیوتره، بهش می  -

 مجبور به خالف شده، تا دوساعت دیگه برام پیداش کن. 

 ای می دونی ازش؟ کنم ،چیز دیگهام رو میتمام سعی ،باشه  -

کنه. یه یارو دیگه هم هست عضو یه بانده قاچاقه، با یکی به نام سهیل اقتداری کار می  -

هاش چپه. هرکدوم رو پیدا کردی خوبه. بیشتر رو دکتر تمرکز کن. ،مرتضی خانی. چشم

 ر از بقیه است. که بتونی ردی ازش پیدا کنی بیشتاحتمال این

  .کنمچشم، خبرت می  -

 به همین شماره زنگ بزن ، خط خودمم کنترله.  -

 باشه ، فقط امیر. تو با این ها چه ارتباطی داری؟   -

 داستانش طوالنیه. همین قدر بدون که زنم اسیرشونه. باید پیداش کنم.  -

 کنم. فعال.باشه امیر. هر کاری بتونم دریغ نمی -

 وم به کاوه زنگ زدم. چند بار بوق خورد تا جواب داد. با گوشی د

 الو.  -

 . موتورت رو بیار در عقب ساختمون ما. مامیر -

 تماس رو قطع کردم .
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به سمت خونه راه افتادم. ساعت نزدیک شش بود، کلید انداختم و رفتم توی خونه. توی خیالم 

تا آخر باالست. در رو بستم و اومدم  اِلی رو دیدم که تموم خونه رو ریخته بهم و صدای موزیک

مون رفتم. لباس خوابش روی تخت بود. گرفتمش توی دستم و بو توی خونه. به اتاق خواب

کردمش . خدایا اِلی رو به تو سپردم، خدایا کمکم کن. نشستم روی تخت، سرم رو کردم توی 

چشمم بود. اِلی با  بالشتش، سعی کردم صدای فریادم رو توی بالشت خفه کنم. کابوسم جلوی

زد. داشتم دیوونه دست بسته زانو زده بود و اون ک*ث*ا*ف*ت داشت پاره تن من رو می

کردم دونستم که باید به خودم مسلط باشم. وقت گریه و زاری نبود. سعی میشدم! فقط میمی

ده، ریخت توی جونم رو از مغزم دور کنم. سرگرد گفت سهیل دنبال اِلی بوفکری که زهر می

 پس بهش صدمه نمی زنه، اگه باز هم بهش ت*ج*ا*و*ز کنه چی؟ خدایا اِلی رو به تو سپردم.

ای که تا بلند شدم و لباسم رو عوض کردم. یک شلوار ساده مشکی و بلوز مشکی. کاله سورمه

روی ابروهام کشیدمش پایین. رفتم سر کمدم ، چاقوی ضامن دار رو کردم توی جورابم. دو تا 

لفل هم انداختم توی یک کوله. چندتا فازمتر، انبردست، سیم ، کمی چسب برق از اسپری ف

خوردم . دوتا جعبه ابزارم برداشتم و داخل کوله پرت کردم.  رفتم سر یخچال باید چیزی می

 ها در اومد. کاوه بود . قرص مسکن رو با یک لیوان آب انداختم باال. صدای یکی از موبایل

 بگو کاوه.  -

 کر کنم پشت و عقب ساختمون ماموره امیره. ف  -

 باش میام پایین. جا همونزنم، بیا توی پارکینگ ، در پارکینگ رو می  -

برگشتم توی اتاق و یه شال خنک از توی کشو همراه یه کاله نقابی برداشتم و رفتم سمت در ، 

سالم کردم. دستش رو  کاوه تو پارکینگ منتظرم بود. شلوار کاوه هم مشکی بود با یه کت کرم.

 که دراز کرده بود گرفتم. گفت:

 طوری امیر؟چه -

 طور باشم؟ زنم رو دزدیدن. چه -

 کشید. گفتم: هاش رو بست و دستش رو الی موهاش میچشم
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 کتت رو در بیار، الزم دارم .  -

 گرفت طرفم گفت.که کتش رو میکاوه درحالی

 خوایی چه کار کنی امیر؟می -

کاله رو بذار سرت، این شال رو هم بگیر. سعی کن صورتت زیاد معلوم نشه. این هم  بیا این  -

رم. باید گمشون کنم ، سعی ریم بیرون. من با موتور تو میسویچ ماشین من، با هم از در می

 کن لفتش بدی تا من دور بشم. 

 ات چیه؟خوایی چه کار کنی ؟برنامهپرسیدم می  -

 می رم دنبال اِلی.  -

 خوبه، من هم باهات میام.  -

 !رمنه، تنها می -

 باید کمکت کنم.  -

 کنی. همین االن هم داری کمکم می  -

 اش.به چشم هاش نگاه کردم، رفیق خوبم ، برادرم! زدم به شونه

 شون باش.  سپرم دستت. شنیدی کاوه؟ مراقباگه اتفاقی برام افتاد الناز و عزیز رو می -

 منو بغل کرد ، هردو بغض مون رو قورت دادیم. هکاو

 خبرم نذار.بی  -

سر تکون دادم و موتور رو روشن کردم. در پارکینگ که باز شد هر کدوم از یک طرف رفتیم . 

حدسم درست بود، اکثرشون رفتن دنبال کاوه، فقط یک نفر دنبال من اومد. خیابون سوم، اونی 

سمت جنوب روندم. کت کاوه رو هم انداختم روی یه سطل  که دنبالم بود رو جا گذاشتم و به

گوشه خیابون. دم یه قصابی نگه داشتم و چند تا تیکه گوشت خریدم و انداختم توی کوله و راه 

هاش رو شناختم، کشیدمش افتادم. نزدیک بستنی فروشی پاتوق ناصر وایسادم و یکی از نوچه

 .پنج دقیقه بعد ناصر ظاهر شد.  گفتم بهش پیغام بدن امیر کارت داره  .کنار
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 به به ،سالم داش امیر. از این ورا؟  -

 سری تکون دادم، 

 یادته یه بار از دست مامورا فراریت دادم؟   -

 ناصر رنگش پرید. 

 چی شده امیر؟ -

 . نهوقت ادای دِی  -

 خوایی؟بگو امیر. چی می -

 همون که چپوله. !مرتضی دنبال سهیل اقتداری می گردم یا  -

 کرد، گفت: ناصر با چشمهای متعجب من رو نگاه می

 ها چه کار داری؟تو این ها رو از کجا می شناسی؟ امیر اینا خود شیطونن، تو با این -

 اون شب که اومدم اسپری فلفل ازت گرفتم،  یادته یه دختری تو ماشینم بود؟   -

 آره.  -

 االن زنمه، سهیل دزدیدتش.   -

 آب دهنش رو قورت داد.  ناصر

 که گفتی خیلی آدم دارن ، خونه امن هم زیاد دارن.این هایی -

 سمت ولنجک جایی رو می شناسی ؟  -

ببین من تازگی نه سهیل رو دیدم نه مرتضی رو ولی چند شب پیش سمت ولنجک تو یه  -

 ها رو تحویل گرفت.های مرتضی مشروبباغی مشروب بردم که یکی از آدم

 درس داری؟آ  -

یه باغ درندشت،  .پالکش یادم نیست ولی کوچه شقایق بود بعد از خیابون هشتم، ته کوچه -

 درش آبیه ، چندتا سگ تو باغ بود. 
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 یه عمارت قدیمی ته باغ بود؟   -

 آره خودشه.  -

 ماشین ندیدی تو باغ؟  -

 لندکروز مشکی هم بود .چندتا پارک بود ،فکر کنم دزدی بودن ،یه وانت ، یه پژو ، یه  -

 چشم هام رو بستم ، خدایا یعنی خودشه؟

 ها، بخوابوندشون. سَم می خوام برای سگ  -

 میارم برات.  -

 تفنگ با صدا خفه کن.  -

 ناصرکمی مکث کرد ولی گفت: 

 باشه ،همین جا باش.  -

ده دقیقه بعد ناصر اشاره کرد که دنبالش برم. دم یک خونه وایساد، کوله رو دادم بهش ، اونم 

وقت اهل خالف وسیله ها رو ریخت تو کوله. تفنگ رو درآوردم و گرفتم تو دستم. من هیچ

خوبی رو داشت که من  نبودم ، ولی بزرگ شدن توی اون محل پایین هیچ حسنی نداشت این

 سام وسایل آشنا بودم. ناصر دو سه تا کارد هم انداخت داخل کوله. با انواع و اق

 حدودا چند نفر رو دیدی؟   -

 حداقل پنج نفر.  -

 مدیونت شدم ناصر.  -

 برو ، اونی که داری می ری سراغش به من هم زخم زده، فقط من جیگر تو رو ندارم.  -

 کنم برات. خیلی با مرامی ، زنده موندم جبران می  -

 حیفی پسر، مراقب خودت باش. -

 به کسی نگو من رو دیدی.   -
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مقصدم ولنجک بود ، ساعت حدود نه شده  .ناصر سری تکون داد و من هم از اونجا دور شدم

 بود که فرزاد زنگ زد. به محض اتصال تماس گفتم: 

 بگو.   -

 استاد هک کردنه. ها تهدیدش کرده، این رضا عزیزی یه مادر و خواهر داره که سهیل با اون  -

 می تونی کامپیوترش رو هک کنی؟   -

 کنم، دنبال چی هستی؟ اگه آنالین باشه سعی خودم رو می  -

هاشون ، ولی قبل از اون یه کاری دارم ،می هر چیزی ، مدرک از ک*ث*ا*ف*ت کاری  -

 ای رو از کار بندازم. خوام دوربین های یه خونه

 آرم. بده دستگاهش رو برات می باید پارازیت بندازی ، آدرس  -

 تا نیم ساعت دیگه ضلع جنوبی ونک باش، مراقب باش کسی تعقیبت نکنه.   -

 بینمت. باشه می  -

ضلع جنوبی میدون منتظر فرزاد بودم ، خدایا االن اِلی تو چه حالیه ، نکنه اون لعنتی رفته 

 م. که فرزاد زد روی شونهتو این فکرها بودم  !شمباشه سراغش؟ خدایا دارم دیوونه می

 زنم. کجایی امیر، دوساعته دارم صدات می  -

 ببخشید! حواسم پرت شد، کسی دنبالت نبود؟  -

 بود، پیچوندم.   -

 دستگاه رو آوردی؟ -

 ای رو به سمتم گرفته بود جواب داد:که بستهفرزاد در حالی

گیر سمت دوربین و این دکمه کنه، بآره بگیر. از فاصله پنج شش متری دوربین عمل می  -

 قرمز رو فشار بده. 

 کنه یا موقت؟ کال قطع می  -
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 (  www.nevisadl.com نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 موقت.   -

 باشه از هیچ چی بهتره ، ممنون فرزاد.  -

 مراقب خودت باش امیر.   -

هستم. این آدرس رو بگیر ، اگه تا فردا صبح بهت زنگ نزدم این آدرس رو بده به سرگرد  -

 اش رو نوشتم. باقری، شماره

 گم ، مراقب خودت باش.باشه، بازم می  -

بعد از دور شدن از فرزاد تو چندتا خیابون چرخ زدم و مطمئن شدم کسی دنبالم نیست. یک 

 شماره خونه عزیز رو گرفتم.  گوشه وایسادم، از یک کیوسک تلفن

 الو بفرمایین.  -

 سالم عزیز، خوبین؟  -

 ت نیفتاده بود روی تلفن.آره مادر خدا رو شکر. شماره  -

 از گوشی خودم زنگ نزدم عزیز.  -

 اِلی خوبه؟ طوری شده؟ آهان.  -

 بغضم رو قورت دادم.  !دونستخدا رو شکر که نمی

 خوبه عزیز ، اِلی هم خوبه.   -

 با خنده گفت:

 دلمه رو خوردی؟ خوشمزه بود؟ -

 چی عزیز؟ -

 گم دلمه رو که الی قرار بود برات درست کنه خوردی؟صدا نمیاد مگه؟ می -

 متوجه نشدم منظور عزیز چیه!
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 بله عزیز. خیلی خوب بود.  -

جوری که خواست هموندستش درد نکنه، بعداز ظهر زنگ زد به من دستورش رو گرفت. می -

 دوست داری درست کنه.

 پس سورپرایز دلمه بود. من که کوفت خوردم! درد خوردم امشب به جای دلمه!

 کنی، من دوست دارم!بله عزیز، همون مدلی بود که شما درست می -

 جا مادر. آخر هفته بیایین این  -

 میاییم، سر خاک بابا هم باید بریم.  .چشم عزیز  -

 یلی خوبه. آره مادر ، اگه بریم که خ  -

 !عزیز  -

 جانم مادر؟   -

ناراحت شدی از دستم، حاللم  ، کاری کردم کهخیلی نوکرتم عزیز، اگه یه وقت حرفی زدم  -

 کن. 

 عزیز صداش یکهو گرفت.

آقایی پسرم، من پشتم همیشه گرم تو بوده پسر. خیلی زحمت کشیدی برای من و خواهرت.  -

 زنی مادر، طوری شده؟ خدا ازت راضی باشه. ولی این حرف ها چیه می

ها که تصادف کرده بودم دعام کردی نه عزیز، همین جوری، دعاکن برام. مثل همون موقع  -

 بلند شدم. فقط دعا کن برام.

 سپرمت به هم اسمت، دست علی به همراهت.مادر. میچشم   -

 خداحافظ.  -

 خیر مادر.  شبت به  -
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همونی بود که ناصر  ،باغ .دیگه کاری نداشتم ، همه چیز آماده بود. رفتم نزدیک همون آدرس

های جلو رو از دوربین .تعریف کرده بود. موتورم رو یک گوشه پارک کردم، جایی که دیده نشه

پریدم باال. روی قرنیز دیوار، شیشه خورده ریخته بودن. بلندی تم و با بدبختی از دیوار کار انداخ

دیده بودم. دنبال کنتر  متوی کابوس ی کهباغهمون درست شبیه .یه عمارت قدیمی ته باغ بود

ن ته وها رو جوری دست کاری کردم که فیوزها پریدن و برق کل باغ و ساختمبرق گشتم. سیم

ها رو شون پیدا شد. گوشتگشتم که سر و کلهها میریکی مطلق. دنبال سگباغ رفت. تا

کردم و انداختم جلوشون. بیست دقیقه طول کشید تا بیهوش شدن، ساعت حدود یازده سمی

شب بود. کم کم به عمارت نزدیک شدم. لندکروز تو باغ نبود، حتما دزدی بوده ،ولی یه زانتیا و 

 هرفتم سمت عمارت که یشون رو پاره کردم. داشتم میجفتهای الستیکبود که  206یه 

 سایه به من نزدیک شد. 

 هی اِسی ، آتیش داری؟  -

رفتم رفتم. شروع کردم به سرفه کردن و میزدم لو میمونده بودم چی بگم! اگر حرف می

 سمتش. 

 کشی پسر!چته بابا؟ داری خفه می شی، بسکه سیگار می -

زیر گلوش زدم. نفسش بند اومد که با پشت اسلحه  یضربه محکمکه ش بودم دیگه چند قدمی

کوبیدم توی سرش. افتاد رو زمین که کشوندمش گوشه دیوار. سعی کردم از بیرون پنجره نگاه 

کنم شاید چیزی معلوم باشه. همه جا تاریک بود. دست و پاش رو بستم و کشیدمش کناری. از 

 شد. یک نفر داشت نزدیک می در پشتی رفتم تو ، همه جا تاریک بود،

ها نمیاد برو یه نگاهی بنداز. این کنتر لعنتی گه چرا صدای سگیدی تویی؟ ببین مرتضی می -

 هم که قطع شده. 

زد برای یک نفس خیلی بهش نزدیک بودم. غافلگیرش کردم و گلوش رو گرفتم ، دست و پا می

تازه. ولش نکردم که از هوش رفت، انداختمش زمین و دست و پاش رو با تسمه بستم. یک 

 هوش نمیاد. ضربه هم زدم توی سرش که مطمئن بشم به
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د. ظاهرا کسی تو سالن بود چون خورد که تهش یک سالن بزرگ بوآشپزخونه به یک راهرو می

 گن. صدای حرف میومد ، وایسادم و سعی کردم بشنوم چی می

 ؟هی رضا با توام ، سهیل پول معامله قبلی رو داد بهت -

 آره ، مگه به تو نداده؟  -

 !کنهنه بابا، هی امروز و فردا می -

 فعال که کِیفش کوکه، االن ازش بپرس.  -

 شه!خالقش گُه مرغی میرسه ااین به من که می -

 دونی چند وقته دنبال این دختره است؟کنه، میاالن فرق می -

 زنن؟ قلبم یخ زد، یعنی راجع به اِلی من حرف می

 دونم این چرا کلید کرده روی این بدبخت، این همه دختر دور و ورشه. واال من نمی -

 !دونم، شاید عاشق شدهچه می -

ون دفعه دختره از دستش سُر خورد بهش برخورده! یادته چه شه که! اسهیل عاشق نمی -

 بالیی سر دست من آورد که خواستم برم سراغ دختره؟

خب تو هم غلط زیادی کردی! حاال االن آب و دون دختره رو دادی؟ سهیل نیاد دوباره شاکی  -

 بشه از دستت؟

 زنه، هیچ چی نخورد. آب و غذا بردم براش، فقط داره زر می -

 های باال باشه.اِلی تو همین ساختمونه، باید توی یکی از اتاقپس 

 رضا از مرتضی پرسید: 

 که امشب میاد؟ گفتسهیل  -

 آره دیگه، میاد سراغ این دختره. شاید بعدا که ازش سیر شد به ما هم برسه!  -

 !گناه داره بدبخت .مال خودت بابا، من دلم نمیاد -
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 !کنهمی حشریآدم رو  ؟هاشو ندیدیچشم !نیستیخاک بر سرت. تو اصال مرد  -

کردم که داد نزنم. رضا پوفی کرد و بلند شد. دوباره رو به هام رو توی دستم فرو میانگشت

 مرتضی گفت: 

 ببین مُری، من برم بخوابم ، فردا کلی کار دارم.  -

 برو کپه مرگت رو بذار.  -

  !کشتتعه میها، سهیل این دفخر نشی بری سراغ این دختره -

زد، با خودم گفتم من این رو امشب خودم صداش نمیومد ولی مری داشت پوزخند می

کشمش. سریع کشیدم کنار که رضا از بغلم رد شد و رفت سمت اتاق دست راست. قبل از می

اینکه دستش به دستگیره بخوره با تفنگ زدم توی سرش که بیهوش شد. در اتاق رو باز کردم، 

ها مال جا وصل بودن. بیشتر دوربینها به کامپیوتر اینیوتر توی اتاق بود و دوربینچند تا کامپ

بیرون خونه بود که همه رو قطع کردم، دست، پا و دهن رضا رو بستم چون ترسیدم بهوش 

از اتاق اومدم  .مبیاد. یه کامپیوتر دیگه هم اونجا بود که ظاهرا قفل داشت ، انداختمش تو کوله

نکنه داره  !ره باال ، قلبم ریخترم سراغ مرتضی! از الی در دیدم که داره از پله ها میبیرون که ب

  !ره سراغ اِلی؟می

 دیدم .دنبالش رفتم که در یک اتاق رو باز کرد. در نیمه باز بود و من توی اتاق رو می

نزدیک شد، هاش رو بسته بودن . مری بهش قلبم لرزید، یه لحظه بدنم سرد شد. اِلی بود! دست

 اِلی انگار خواب بود که یکهو پرید.

 خوایی از جون من؟چی می -

 اصال اومدم ولت کنم بری!  .کاریت ندارم !هیچ چی بابا -

 اِلی با تعجب گفت:

 دم. ذاری برم؟ ببین هرچی بخوای بهت پول میجدی می -

 مری با اون لحن چندش آور گفت: 
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 !ه حالی امشب به ما بدهخوام خانم خانما ، یمن که پول نمی -

 اِلی داد زد: 

 !کنم پایینپرت میاز پنجره جلو بیایی خودم رو  کثافت.خفه شو  -

 مری خندید: 

 آقا سهیل داره میاد سراغت، یادته که!  ؟باالخره چی -

شد. آروم رفتم توی اتاق و یک طناب مری هم بهش نزدیک می جیغ زدن واِلی شروع کرد به  

کردم و مری دنش. اِلی نزدیک بود جیغ بکشه که الل شد. من حلقه رو تنگ میانداختم دور گر

کوبیدم به با تفنگ می ولی یک لحظه ولش کردم. خواستم بکشمش،هم کبود شده بود. می

مری  کشیده بود.رو به سمتم  های بسته خودشدستبا اِلی  ستش. اصال تو حال خودم نبودم.د

 صدام زد: بغلم. رو ول کردم، اِلی رو کشیدم تو

 امیر! -

 بعد هم زد زیر گریه.

 آروم باش عزیزم، دیگه پیشتم، گریه نکن.   -

 با گریه گفت:داد. سرش رو به چپ و راست تکون می

 چرا اومدی؟! !کشنتها میاین -

 باید از این اتاق ببرمت بیرون. !چیزی نگو .هیس  -

های بیرون کسی از پلهشنیدم صدای یک ماشین از بیرون اومد. از لب پنجره نگاه کردم ،  

دونفر  !فکر کنم سهیل بود، خیلی درشت بود، باید خودش باشهاومد. ساختمون باال می

 .همراهش بودن. دست اِلی رو باز کردم و یه اسپری فلفل دادم بهش

 خارج بشیم.این رو داشته باش، باید از این اتاق   -

 شروع کردم دست و پای مری رو بستن و کردمش توی کمد گوشه اتاق. 

 زد: داد اومد تو. هوار میدر عمارت باز شد و سهیل با داد و بی
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 پس این سگ ها کجان؟محافظا کجان؟ مری کدوم گوری هستی؟ -

خت خوابیده بود، سریع با اِلی از اتاق اومدیم بیرون و رفتیم تو اتاق کناری. یه دختری روی ت

 اومد باال. رو به الی گفتم: ها میظاهرا نعشه مواد بود. سهیل داشت از پله

 باید خودمون رو برسونیم پایین و بعد با ماشینی که االن اومدن فرار کنیم  !گوش کن  -

 ها مسلح هستن. این .کشنتگیرنمون امیر، میمی  -

 رو پایین. نگران نباش، فقط تا من معطلشون کردم ب  -

 رم من بدون تو هیچ جا نمی  -

با من بحث نکن، من پشت سرت هستم. یک بار تو عمرت بدون جر و بحث به حرف من   -

 گوش کن. باشه؟ 

سهیل رفته بود سمت اتاق قبلی که اِلی توش  .سرش رو تکون داد، با هم از اتاق اومدیم بیرون

سهیل بود. از اتاق اومدیم بیرون ولی محافظ ما رو زد، یکی از محافظ ها با بود و داشت هوار می

دید، وقت رو تلف نکردم و شلیک کردم که خورد به رونش. پاش رو گرف ، رفتم سراغش که 

پهلوم خورد. سرم رو بلند کردم که لگد دوم تو قفسه  به سنگینیاش رو بردارم که لگد اسلحه

ام. و درد وحشتناکی پیچید تو سینه هام رو شنیدمام فرود اومد. صدای شکستن دندهسینه

اسلحه هنوز توی دستم بود که سعی کردم شلیک کنم ولی اون فرزتر بود و با پا زیر دستم زد. 

کردم به حرفم گوش کنه دعا می .به پشت رو زمین افتاده بودم و صدای جیغ اِلی رو می شنیدم

 خندید. و فرار کنه ولی اومده بود سمت سهیل. سهیل می

 گشتم! خودش با پای خودش اومده سراغم! ها دنبالش میس این شازده شوهرته، تو آسمونپ -

 :اومد نزدیک من و خواست یه لگد دیگه بزنه که این بار پاش رو گرفتم و خورد زمین. داد زدم

 برو اِلی ، برو. -

کرد چون  ها که یک نفر غافلگیرش کرد. فکر کنم اسپری فلفل رو استفادهاِلی دوید سمت پله

تر بود. قد من بود ولی از من درشت تر و ورزیدهصدای فریادی اومد. سهیل دوباره بلند شد، هم

اومد باالی سرم که با هم گالویز شدیم که با مشت توی پهلوم زد. دوباره افتادم، داشت می
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م آهش بلند شد. وقتی که افتاد، من هم داشت وچاقوی توی جورابم رو کشیدم به ساق پاش 

لعنتی سریع بلند شد و اومد سمت من، چاقوی توی دستش رو دیدم، به  .کردمنفس تازه می

دادم. چندبار کاردش به بدنم خورد. زخمها تونستم جاخالی میمن حمله کرد. تا جایی که می

سطحی بودن ولی کل لباسم خونی بود. در یک فرصت هولش دادم. پاش به چیزی گرفت و 

پیچید. یه مرتبه ا ضربه محکم زدم توی پهلوش که از درد به خودش میبا کفش چندت .افتاد

افتادم. یکی خوردم، داشتم میکامال منگ شدم و تلو تلو می !چیزی از عقب توی سرم خورد

اومد ولی صدام در نمی "فرار کن"خواستم داد بزنم که: می !اِلی بود !کرد ، خدایاداشت بغلم می

شت زده بود به سرم، سهیل هنوز روی زمین بود. اِلی بین من و اون ها از پ، یکی از محافظ

اِلی! سهیل از جاش بلند شده  .شدمرفتم ، ولی باید بلند میمحافظ بود . داشتم از هوش می

بود. ضربه بدی به پهلوم خورد. دستم رو به دیوار پشت سرم تکیه دادم و سعی کردم بلند بشم. 

 گرفته بود. داد زد: سهیل با تفنگ به سمتم نشونه

 بیچاره! دخلت رو میارمفکر کردی خیلی زرنگی؟ همین جا  -

 قدر که الی رو جلوم تشخیص ندم. خدایا نه! داد زدم :دید ولی نه اونهام تار میچشم

 برو کنار الی. -

کرد. خودش رو سپر من کرده بود. رو به کشیدمش پشتم ولی مقاوت میبا ته مونده قدرتم می

 داد زد:سهیل 

 !کنمبهش کاری نداشته باش! هر کاری بخوایی می -

 سهیل بدتر عصبانی شد و داد زد:

 !کشمشهات میجلوی چشم -

 !خوایی؟ بذار برهاگر بهش صدمه بزنی خودم رو می کشم. تو مگه منو نمی -

 سهیل پوزخندی زد و گفت :

 !بسه، فیلم هندی رو تمومش کنین -
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کرد می دیدم ولی اِلی سعیی رو کشید سمت خودش. درست نمیبعد هم اومد جلو و دست ال

با ضرب شدیدی به دیوار  !چیزی رو از دستش بیرون بکشه. سهیل با دست به عقب هلش داد

رفت که صدای شلیک اومد و جیغ اِلی خورد. دیدم که از جاش بلند شد و به سمت سهیل می

زد و با مشت به یا کمک کن! الی جیغ میکه دنیا روی سرم آوار شد. یعنی به اِلی زد؟ خدا

سوزه. لعنتی به من شلیک کوبید. تازه متوجه شدم که پای راستم به شدت میسینه سهیل می

 صدای خنده سهیل رو می شنیدم که صدای شلیک دوم اومد. فریاد زدم :! کرد

 الی! -

دنش حایل من شده طور از دست سهیل آزاد شده بود، به سمت من اومد و با بدونم چهنمی 

هام تار ها. چشمکننده آژیربود که بتونم بشینم. صدای سرگرد تو سرم پیچیده بود و صدای کر

کرد. الی از پایین مانتوش اش رو گرفته بود و ناله میدیدن ولی دیدم که سهیل شونهمی

ره صداش شدم. دوباحال میرفت و بیای کند و باالی زخم رو بست. خون از بدنم میپارچه

 زدم:

 !اِلی -

 !جانم امیر. حرف نزن. داره ازت خون میره -

 خنده ام گرفته بود وسط اون همه درد!

 ره؟ حرف نزنم، خون ازم نمی -

 الی بغلم کرد و گفت:

 !رسههیس، انرژیت رو نگه دار. االن آمبوالنس می -

 خوب مراقبت نبودم.  !ببخشید  -

کردم توی بیمارستان بودم و اِلی باالی سرم . صورتش هنوز باز که کرد. چشم اِلی گریه می

 ام پیچید. سعی کردم بلندشم که درد تو سینه. کبود بود

  !هات شکستهتکون نخور امیر ، دنده  -

 ... خو..و ..ت. -
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جا بیمارستانه، همه شون رو گرفتن ،االن حرف نزن ، برات خوب نیست. من خوبم ، این  -

 استراحت کن . 

 

 ی، دست اِل کردیم یهگر یزهمهمه تو گوشم بود. عز یچشم هام رو بستم ، بازم خوابم برد. صدا

نداشتم که دستم رو تکون بدم. معلق بودم  یرمق یکه دستم رو گرفته بود ول کردمیرو حس م

راستم  یو پا شدیو شکمم داشتم ، سرم داشت منفجر م ینهقفسه س یتو یدی،درد شد

 یدهسرش رو گذاشته بود لبه تخت و خواب یشدم اِل یدارب یخوابم برد. وقت . دوبارهسوختیم

 یبود، از حرکت من اِل ینسنگ یلیکردم بلند شم ، سرم خ یبود. دستم رو تکون دادم و سع

  .شد یدارب

  یر؟ام یشد یدارب  -

 :هام رو تکون دادم و گفتمزور لب به

  .تشنمه، آب  -

لبم. خواستم  یکگذاشت و گرفت نزد یوانل یرو ت یآب آورد. ن نیوال یکبلند شد و برام  اِلی

  :بلند بشم که گفت

  .یتکون نخور یادبهتره ز  -

رو  یوانل یهنوز سرم منگ بود. اِل یدهنم برطرف شد ول یآب خوردن خشک یاز کم بعد

 .و دستم رو گرفت یکنار یزگذاشت رو م

عملت کردن. طحالت پاره شده بود که . دکترها یهوش هست یدو روزه که ب یباتقر  -

 یباشه که اون هم جد یادز اتیهبه کل یبخوشبختانه تونستن نگهش دارن. نگران بودن که آس

مال اونه. سرت شکسته بود، چند جا هم  تینههات شکسته، درد قفسه سنبود. سه تا از دنده

ه رو از پات در آوردن. کردن. گلول یهبود و بخ یسطح یهبق یکیجز  بهجراحت چاقو بود که 

  .یخودت رو درب و داغون کرد یحساب
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طرف صورتش کبود بود، گوشه لبش پاره شده بود و معلوم بود که سرش رو  یککردم،  نگاهش

  .گفتم یومدکه از ته چاه در م ییپانسمان کردن ، با صدا

 !زد تو صورتت؟ لبت پاره شده یشکست؟ ک یسرت ک ی؟تو خوب  -

  .یدرو باال کش شینیب اِلی

  .دکترت رو صدا کنم رمیمن م یست،ن یشترب یکه خوبم ، چهارتا کبود بینییم  -

هم گذاشتم که فکر  یهام رو روخواست بخوابم. چشم ی. هنوز دلم میرونرو گفت و رفت ب این

. سرم. دوباره چشم هام رو باز کردم ، فکر کنم دکتر و پرستار بودن یکنم چند نفر اومدن باال

  .تنشون بود یدلباس سف

 یه. شنیخوب م یبود ول یهات جد! حالت خوبه؟ زخمین؟جناب فرد یشد یدارباالخره ب -

تا جوش بخوره. مراقب باش  کشهیهات حدود شش هفته طول مدنده ی،مراقب باش یدمدت با

مال  ی،. احتماال سردرد دارگیرهیدرد م تینهچون با هر سرفه و عطسه قفسه س ینش یضمر

سخت  یلیخوب بود وگرنه کارمون خ یتبدن یرویهاست. نمسکن ثیرشکستن سرت و البته تا

پات خورده بود.  یعصب اصل یکراستت هست. گلوله نزد یمساله االن پا ین. مهمترشدیم

درست  یزیوتراپی. با فیستن ینگران یهست. جا یمدت درست راه بر یهتا  ینتون ینکهاحتمال ا

و  گرفتیزد پرستار فشار من رو محرف می تجور که دکتر داش ینخدا. هم یدبه ام شهیم

به دفتر  ی. دکتر نگاهدادیدکتر گوش م یهابا دقت به حرف ی. اِلکردیضربانم رو چک م

 .پرستار انداخت و گفت

  .یینهبرات سرم بزنن، فشارت پا گمیم -

  :یدپرس اِلی

 بخوره؟ یدنبا یزیچ -

  .کم عادت کنهکم یداش بامعده شه،یوگرنه باعث تهوعش م یدآروم شروع کن یلیخ -

  .چشم دکتر  -
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شما خوبه، خودتون  یطخواد باهاتون صحبت کنه. از نظر من شرا یسرگرد م کنمیفکر م -

 ین؟ندار یمشکل

  :گفتم آروم

 ندارم. ینه، مشکل -

کشید روی هاش میدکتر و پرستار از اتاق بیرون رفتن ، اِلی دست من رو گرفته بود و با انگشت

 گرفت. دستم، داشت با موبایل شماره کسی رو می

 سالم عزیز جون.  -

 طوره؟ سالم اِلی، امیر چه  -

بیدار شد عزیزجون ، هنوز خیلی ضعیفه ولی دکتر راضی بود از وضعش. خیالتون راحت   -

 گیرم باهاش حرف بزنین. باشه، بذارین االن می

 اِلی موبایل رو گرفت جلوی دهنم. به محض گفتن سالم، عزیز زد زیر گریه.  

 !امیر جون مادر، بمیرم برات -

 با صدای گرفته جواب دادم.

 کنن. ها شلوغش میاین !نگران نباشین .خدا نکنه عزیز، من خوبم -

  !کن، کله شقی نکن مادرتو رو خدا حرفشون رو گوش   -

 !چشم عزیز.  -

 من االن میام بیمارستان، طاقت ندارم باید ببینمت.   -

 نمی خواد عزیز، خودت رو اذیت نکن.   -

 زد.  به اِلی اشاره کردم. اِلی گوشی رو گرفت و با عزیز حرف می

 عزیز جون وقت مالقات بعداز ظهره ، الناز میاد دنبالتون.   -

 ، تو رو خدا مراقبش باش.  باشه مادر -
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 خیالتون راحت باشه عزیز جون.   -

 مراقب خودت هم باش دخترم.   -

 فعال خداحافظ . .بوسمتونچشم عزیز، می  -

 گرفت که دستش رو کشیدم. اِلی گوشی رو قطع کرد و داشت دوباره شماره می

 خوایی خبر بدی؟ول کن اون گوشی رو، به همه شهر می  -

 کاوه تقریبا با کتک بردتش.  .شدبذار به الناز زنگ بزنم. طفلک داشت دیوونه میامیر   -

 نشست لبه تخت و دست من رو گذاشت تو بغلش . صدای الناز رو می شنیدم.

 !اِلی  -

  !بیدار شد الناز ، حالش خیلی بهتره ،نگران نباش  -

 کرد. زد و گریه میالناز جیغ می

 گم خیلی بهتره ، بیا باهاش حرف بزن. می  -

 بمیرم براش.  -

 اِلی گوشی رو گذاشت جلوی دهنم ، 

 سالم الناز ، خوبم ، نگران نباش.   -

 کرد، اِلی گوشی رو گرفت. گفت که داشت گوشم رو کر میالناز با گریه و جیغ یه چیزهایی می

ل عزیز ، ساعت مالقات از یک بعد از گم حالش خیلی بهتره. برو دنباالناز دیوونه نشو، می  -

 ظهره. 

دیگه زد و اِلی هم بلند شد رفت لب پنجره اتاق. الناز که آرومتر شده بود داشت با اِلی حرف می

گن. پرستاری اومد توی اتاق و برام یه سرم وصل کرد. یک مرتبه دیدم شنیدم چی مینمی

 اومد.  سرگرد باقری تو اتاقه. سری تکون داد و به سمت تخت

 سالم آقای مشکات، سالم خانم .  -
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 اِلی سری تکون داد و اومد پیش من ایستاد. من هم با سر سالم کردم. 

 ادامه داد:  سرگرد

من به شما مگه دین شما آقای مشکات! مرغتون یه پا داره! حرف هم که کال گوش نمی -

  ؟!های خطرناکی هستنها آدمگفتم اینن

 با صدای گرفته گفتم: 

  .کردین سرگردشما شرایط منو درک نمی -

تون براتون توضیح دادن که بعد از بیهوش شدن شما احتماال خانم  اوضاع تحت کنترل بود! -

 !چه اتفاقاتی افتاد

 با سر تایید کردم و گفتم:

 بله کم و بیش.  - 

حضور شما اونجا در پرونده قید شده. ما کل پرونده رو فرستادیم دادگستری ، علی القاعده   -

 خب مالحظاتی هم بود! شدین ولی شما باید بازداشت می

 کردین که من کردم!شما جای من بودین همون کاری رو می -

زدم! حیف که بببن پسر، اگه دستور از باال نبود، برای ادب کردنت به دستت دستبند می -

 عموی زنت کل مملکت رو بسیج کرده که ما به تو دست هم نزنیم!

خوایی دستبند بزنی، بیا من کاری نکردم که ازش شرمنده باشم جناب سرگرد! شما هم می -

 بزن! منو نترسون!

 کرد منو آروم کنه!صورت سرگرد از عصبانیت قرمز بود و الی هم سعی می

 ب سرگرد که چیزی نگفتن!امیر، یه کم آروم. جنا -

تر نکنم. سرگرد هم نفس عمیقی سعی کردم حرفی نزنم که اوضاع رو از چیزی که بود خراب

 کشید و گفت:
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ماموری هم دم  ،بهتون اعتماد دارم هاتون، منرغم تمام خودسریببین مهندس مشکات! علی -

ره دادگستری و شما نده میشما تا زمان دادگاه نباید از شهر خارج بشین. پرو فقط در نیست.

باید برای دادگاه توضیح بدین. کم مونده بود زحمات چهار ماهه ما رو با یک حرکت بر باد 

 بدین!

 اِلی با اضطراب پرسید: 

 یعنی ممکنه امیر رو زندانی کنن؟ -

ها تصمیم فرستیم و اونبستگی به نظر قاضی پرونده داره، ما فقط مدارک رو با گزارش می -

گیرن. البته ما در گزارش به انگیزه شما کامال اشاره کردیم، امیدوارم که قاضی با در نظر می

 تون شما رو تبرئه کنه. گرفتن کمک شما و انگیزه

 وکیل من در جریانه؟ -

 خندید و گفت:

و آقای متین با یه گروه از وکال دنبال کارتون هستن. سند نصف تهران رو آقای محسنی  بله، -

 هرچند واقعا الزم نبود! هم به عنوان وثیقه آوردن! جای نگرانی نیست!

 طور شد؟مرتضی چه  -

 سرگرد با تعجب منو نگاه کرد و گفت: 

 که کرده بودیش تو کمد؟ همنظورت همون بدبختی -

 دم : رو به اِلی کر

 شه منو با سرگرد چند دقیقه تنها بذاری؟عزیزم می -

 هام نگاه کرد و گفت: اِلی تو چشم

 !نه -

من و سرگرد با تعجب به اِلی نگاه کردیم که من متوجه شدم اِلی به شدت حالت عصبانی داره. 

 رو به سرگرد کردم. و  دستش رو گرفتم و فشار دادم 
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 قدر سنگینه؟چهطوره؟ حکمش نگفتین مرتضی چه  -

 اتهام قتل داره، احتماال اعدام یا حبس ابد، چه حساسیتی روش دارین؟  -

 هاش فهمیدم به اِلی نظر داره. آدم پلیدی بود که از حرف  -

فرستم که از کنیم ، من یه نفر رو میمتوجه هستم. همه چیز رو در گزارش نهایی اشاره می  -

ما رسیدیم رو مو به مو باید براش تعریف کنین ،بعد هم لحظه ورودتون به باغ تا موقعی که 

 کنید. تون رو امضا میاظهارات

 حتما.   -

 طور پیدا کردین؟فقط برای من یک سوال وجود داره ، شما آدرس اون باغ رو چه  -

 شما خودتون گفتین که باغ سمت ولنجکه.   -

 شما آدرس داد؟زدیم ولی آدرسی نداشتیم، کی به درسته ، ما حدس می  -

کنید کسی که به من آدرس اون باغ رو داد کسی هست که زندگیم رو بهش مدیونم. فکر می  -

 گم؟اسمش رو بهتون می

 سرگرد ابرویی باال انداخت. 

 ای هم داشته باشه که به درد ما بخوره. ممکنه اطالعات دیگه  -

رس رو هم دقیق به من نداد ، اون شخص کامال اتفاقی و شانسی آدرس رو داشت ، حتی آد  -

 حدودی گفت کدوم سمته. 

 همون کسی که کلت کمری با صداخفه کن رو به شما داد؟   -

 کردم. من کلت کمری رو از یه نفر توی باغ گرفتم، وقتی خلع سالحش می  -

 یعنی قبول کنم که شما فقط با چندتا چاقو و اسپری فلفل رفتین توی باغ؟  -

 دقیقا.   -

 شما فرزاد آیین رو می شناسین؟  -
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 بله، از دوستانم هست.   -

 دقیقا کارش تو این جریان چی بود؟  -

ذاشته ها رضا رو تحت فشار میاش رو که سهیل با اونرضا عزیزی رو برام پیدا کرد و خانواده  -

. 

 و دیگه؟  -

 دستگاه پارازیت دوربین مدار بسته رو به من داد.  -

 که آدرس رو گرفتید به ما خبر ندادین؟ چرا همون موقع  -

 ترسیدم توی اینکردم آدرس رو دارین و منتظرین سهیل رو غافلگیر کنین. میفکر می  -

 تونستم ریسک کنم.فاصله بالیی سر اِلی بیاد، نمی

 دونستید اگه برین تو اون باغ برگشتی در کار نیست، این ریسک چه مفهومی داره؟می  -

 رگرد ، توکل کردم. توکل کردم س  -

بینین. تبانی شما با کاوه محسنی برای دست به سر کردن فکر کنم فیلم پلیسی هم زیاد می  -

مامورهای ما، استفاده از سیم کارتهای جدید، حتی آخرین تماستون با مادرتون هم اون قدر 

 ی! طوالنی نبود که بتونیم ردیابی کنیم. داشتن این همه سالح سرد و اون کلت کمر

 وسط حرفش پریدم : 

 کلت مال من نبود.  -

 سرگرد خندید و گفت : 

 باشه می نویسم مال شما نبوده.  -

 سرگرد سری تکون داد و گفت : 

شم ، مامورمون امروز برای اظهار نامه میاد پیش بسیار خب، من بیشتر از این مزاحمتون نمی -

 کنم. شما، من دیگه زحمت رو کم می
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 دادم.نفسم رو بیرون 

 ممنون سرگرد ، اومدن شما جون منو نجات داد ، فرزاد آدرس رو به شما داد؟   -

دونستیم ممکنه سراغش برین. بعد از تماس شما، برای فرزاد تلفن فرزاد کنترل بود، می  -

مامور گذاشتیم که تو تعقیب گمش کردیم، وقتی برگشت منزلش، سریع رفتیم سراغش و 

که از شما خبری نشه کردیم. قرار بود اون آدرس رو صبح در صورتی آدرس رو توی جیبش پیدا

 به ما بده. 

 درسته، خودم این جوری بهش گفتم.   -

 اومدیم. اگه زودتر آدرس رو داشتیم، زودتر می  -

 اومدین. کردین سهیل بیاد توی باغ و بعد میمطمئنم صبر می  -

کردم ذهن کارآگاهی هم داشته ی فکر نمیبه من گفته بودن شما آدم باهوشی هستین ول  -

جاسوس ما کسی بود که همراه سهیل وارد باغ شد. تا قبل از اون ما آدرسی از باغ باشین. 

 کنه.نداشتیم. من مطمئن بودم تا قبل از رسیدن سهیل به باغ خطری الی خانوم رو تهدید نمی

 گرفتین. شما با منطقتون تصمیم می  -

ی وارد ذاشتیم به خانم متین صدمه تحت هیچ شرایطی نمیما ،به هرحال و شما با دلتون   -

 بشه.

دستش رو  زد.زد خداحافظی کرد و رفت. اِلی هیچ حرفی نمیکه لبخند میسرگرد در حالی

 کشیدم سمت خودم ، با صدای گرفته گفتم: 

 کدومشون این جوری زدن تو صورتت؟ -

 اِلی دستش رو کشید به صورتش و گفت: 

 مرتضی.  -

 باید دستش رو می شکوندم.   -

 جواب داد:
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 شکوندی عزیزم، از سه جا!  -

 عجب، بسیار هم عالی!   -

 کرد و با دلخوری گفت: . اخمی دلبخندش رو قورت دا

 !گی برو بیرون؟یعنی چی که به من می -

 با ترس گفتم: 

 ها. ه حرف اون نامرددیدم یهو داغ کردی ها! نمی خواستم اذیت بشی با شنیدن دوبار -

 دلخور گفت:

 ها رفتار نکن. ولی بچه نیستم، باهام مثل بچه !شمناراحت می  -

 خندیدم: 

 چشم خانوم بزرگ . -

 اِلی با اخم گفت: 

 زنم.  من دارم جدی حرف می !لوس نشو امیر -

رو  تولیغدی؟ مگه نگفت مراقب من باشی؟چودقت کردی تو اصال به حرف عزیز گوش نمی  -

 بکنم بهش؟

 کار کنم؟ وا، مواظبم دیگه، چی  -

 طعم دهنم خیلی بد بود، مزه خون می داد به اِلی گفتم: 

 ده. دهنم مزه خون می -

ای کردم و انگار یک لخته خون اومد تو دهنم. به اِلی اشاره کردم که سطل رو به سمتم سرفه

 ه بود.گرفت و من لخته خون رو داخل سطل تف کردم. ِالی ترسید

 بذار بگم دکتر بیاد.  -

 آروم گفتم: 
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 چیزی نیست ، نگران نباش.  -

 اِلی با کالفگی گفت: 

 مگه تو دکتری  -

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

 که شکسته.  ههامنه ، ولی نترس چیزی نیست. به خاطر دنده -

 برای دکتر توضیح دادم: اِلی رفت و با دکتر برگشت. وقتی اومدن

 چیزی نیست آقای دکتر.  -

 دکتر پرسید: 

 خون تازه که نبود؟  -

 !نه، لخته بود -

 رو کرد به اِلی و گفت: 

 چیزی نیست خانم ، نگران نباشین.  -

 رفت بیرون. وقتی برگشت گفت: اِلی خیالش راحت شد ، داشت با دکتر می

 ه که خوردی. دکتر میگه مال کتک هایی -

 با خنده گفتم: 

  !کنیگفتم چیزی نیست ، شلوغش میبهت  -

 کرد که گفتم: اِلی جوری منو نگاه می

کنی؟ یه کم کتک آخه قربون اون دوتا تیله مشکی برم، چرا من رو اون جوری نگاه می -

 !شم ، چیزی نیست . من عادت دارمخوردم . خوب می

 اِلی با ناراحتی گفت: 
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 !ها رو بخاطر من خوردی ، عذاب وجدان دارمولی این کتک !دونم کلی بزن بهادر بودیمی -

 بعد هم اومد سمتم و دستم رو گرفت، گفت: 

 طفلک عزیز چی کشیده از دست تو! -

 خندیدم و گفتم: 

 خوردم. آره طفلک، بعد هر بار لت و پار شدن من ، یک سری هم از عزیز کتک می -

 های گشاد گفت: اِلی با چشم

 جدی؟ -

 خندیدم و گفتم: 

 !کرد که چرا کتک کاری کردمکتک که نه، بیشتر دعوام می! بابانه  -

 آخر سر گفتم : 

 اِلی، گشنمه، برو یه چیز بیار بخورم.  -

 شروع کرد به خندیدن: 

 باشه بابا ، خوبه شنیدی دکتر گفت باید کم کم غذا رو شروع کنی.  -

 دکتر واسه خودش گفت. گشنمه ، یه چیزی بده بخورم.   -

از اتاق رفت بیرون و ده دقیقه بعد با یک ظرف سیب  و دادرو توی هوا تکون میهاش دست

کند زمینی سرخ کرده و یک ساندویچ برگشت تو اتاق. نشسته بود لبه تخت و از ساندپیچ می

 ذاشت دهنم. آروم پرسیدم: می

 اِلی ، مطمئن باشم که حالت خوبه؟ -

 االن خوبم. آره امیر، خوبم ، خیلی ترسیده بودم ولی   -

 دوباره سرت شکست؟ -

 شم. چیزی نیست.آره. چندتا بخیه خورد. خوب می -
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 !شب قبلش من یه کابوس دیده بودم ، از صبحش اعصابم خورد بود  -

 به اِلی اشاره کردم که سیر شدم. بقیه ساندویچ رو گذاشت رو میز کنار تخت. با ناراحتی گفتم: 

 زد. مربند میتو خوابم سهیل داشت تو رو با ک -

 اِلی با ناراحتی گفت: 

 وقتی منو بردن تو باغ، سهیل اصال اونجا نبود ، بعد از تو اومد.  -

 آره، وقتی رسیدم به عمارت فهمیدم سهیل نیست و از وقتی دزدیدنت تو رو ندیده.  -

چیزی که تو خوابت دیدی مال سه سال پیشه، دفعه اولی که من رو دزدیدن. اون بار که   -

 سهیل من رو زد. 

دادم، عصبانیتم غیر قابل کنترل بود! اِلی م فشار میهام رو کف دستزد ناخنوقتی اِلی حرف می

 متوجه شد و دستم رو گرفت. با مهربونی گفت: 

 تو نذاشتی حتی بهم دست بزنه، تو به موقع رسیدی. تموم شده امیر. فکرش رو نکن ، -

 با عصبانیت گفتم: 

 !کشتمشباید می -

 با نگرانی گفت: 

بردنت زندان، من چه کشتیش میهمین االن هم پات گیر افتاده توی این پرونده. اگه می -

 ریختم؟خاکی تو سرم می

 کشیدمش سمت خودم. گفتم: 

افته، من مراقبم. توی این پرونده هم خیلی مدرک بر علیه مینگران نباش ، اتفاقی برای من ن -

ای نداشتم ، تو تمام من ندارن ، سرگرد هم آدم بدی نیست، درست می شه خانومم. من چاره

 ذارم کسی بهت صدمه بزنه.  زندگی منی، نمی
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که  الناز و عزیز و کاوه حدود ساعت دو بعدازظهر رسیدن. عزیز .حالم هر لحظه بهتر می شد

مون رو خل ش همهرفت ، الناز هم که با جیغ و داد و شلوغی ذاتیفقط قربون صدقه من می

 کرده بود. خیالشون راحت شد که من حالم خیلی بهتره. به خنده گفتم: 

 کنی کاوه ؟تو چه جوری با این جغجغه زندگی می -

 کاوه خندید: 

 ست. واال آبجی تو بوده ، حاال نه که اِلی کم جغجغه ا -

 حاال دیگه آبجی من شد؟  -

 کاوه جدی گفت:

 آره دیگه ، بستیش به ریش ما!  -

 الناز از اون ور گفت: 

 گین شما دوتا؟چی می -

 خندیدم و گفتم: 

 گه که من آبجیم رو بستم به ریشش!کاوه می -

 کاوه خندید و گفت: 

 خواد رابطه ما رو خراب کنه. گه بابا، میدروغ می -

 الناز هم جواب داد: 

 !دونم کاوه، این امیر چشم نداره ما رو ببینهمی -

 کاوه چشمکی به من زد: 

 !کنهحال کردی، به حرف من شک نمی -

 عزیز صداش در اومد:
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کنین. اصال پاشین بریم، امیر ندازن بیرون، بسکه شما سر و صدا میمون رو میاالن میان همه -

  !ید استراحت کنهحالش خوبه خدا رو شکر ، با

 اِلی گفت: 

 شین. عزیز دیگه نیایین بیمارستان ، اذیت می -

نه مادر ، اذیتی نیست ، شما هم برو خونه یه کم استراحت کن. رنگ به رو نداری، دو روزه   -

 سر پایی. 

 رم عزیز ، نگران من نباشین.می  -

 کاوه رو به اِلی گفت: 

 مونم.یر میشما برین خونه ، من امشب پیش ام  -

  اومد،الی کوتاه نمی

 !نه نه ، خودم هستم  -

 گفتم: 

خوام. کاری هم باشه زنگ می زنم تون برین خونه. من همراه نمیدعوا نکنین ، همه  -

 پرستارها بیان.

 اِلی جواب داد: 

 !من هستم فعال  -

 الناز نفس عمیقی کشید و گفت: 

 من عزیز رو می برم خونه، مراقب خودت باش داداش گلم.   -

الناز خم شد و گونه من رو بوسید.  با عزیز و کاوه هم خداحافظی کردم ، کاوه دوباره به اِلی 

عمو و عمه الی رده ولی اِلی قبول نکرد. بعد از رفتن عزیز و بقیه ، گگفت که برای شب برمی

 ساعت رفتن و من و اِلی تنها شدیم. کالفه پرسیدم: بعد از نیم ها هماون همراه سعید اومدند که
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 کنن؟نگفتن من رو کی مرخص می -

 اِلی با تعجب گفت: 

 نه. تو که تازه صبح چشم باز کردی ، فکر کنم چند روز نگهت دارن.  -

  دکتر بعد از معاینه گفت: ساعت حدود پنج بود که دکتر و پرستار مجددا برای ویزیت اومدن.

 ظاهرا خیلی حالتون بهتره آقای مشکات.  -

 کنین؟بله ، خیلی بهترم . کی مرخصم می  -

 قدر عجله دارین ، شما تازه صبح به هوش اومدین ، تا آخر هفته پیش ما هستین. چه -

 با اعتراض گفتم: 

 !اصال امکان نداره دکتر، من باید برم خونه-

 دکتربا لحن جدی گفت : 

ن فعال. هنوز احتمال خونریزی داخلی دارین. حداقل تا دو روز دیگه حرفش رو هم نزنی -

تون رو هم باید تعویض هستین پیش ما ، یک سری داروی جدید براتون می نویسم. پانسمان

 کنن، اگر خواستین ، امشب با کمک پرستار مرد برید حمام. 

 ممنون.  -

ام بگیره. وقتی برگشت شام آورده بودن دکتر و پرستار که رفتن ، اِلی رفت داروهای جدید رو بر

 ، به زور اِلی چند تا قاشق خوردم ، غذاش بی خود بود. به اِلی گفتم: 

 ده .بیا این رو وردار، مزه غذاهای الناز رو می -

 خندید و گفت : 

 اگه این رو دوست نداری برم غذا از بیرون برات بگیرم.  -

 خیلی االن اشتها ندارم.  این که خیلی بی مزه است ، ولی من هم  -

 ادامه دادم:
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اِلی جان، برو خونه ، برو استراحت کن. داری از پا میفتی. من هم االن داغونم. نمی تونم   -

 ذارن تو بمونی.به هرحال که نمی ها!بغلت کنم

 با اصرار گفت: 

 رم بیرون اتاق روی صندلی.میمن خوبم امیر ، نگران نباش.  -

 جدی گفتم: 

ها باهات رفتار نکنم ، پس تو هم بچه نشو. برو خونه، نیستی خانم. مگه نگفتی مثل بچهخوب  -

 روی صندلی بشینی صبح تا شب که چی بشه؟ باید استراحت کنی. 

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 گردم. کنم ، برمیگیرم ، لباس عوض میباشه، می رم خونه، دوش می -

 نه بمون ، شب راحت بخواب.   -

 کرد و گفت: منمن

 ترسم تنهایی تو خونه. امیر، می  -

 ت .برو پیش عزیز، برو پیش الناز، برو پیش عمه -

 خوابم. به خدا من پیش تو باشم راحت می -

 جدی گفتم:

ذارن بمونی تو رو هم نمیاین تخت یه نفره است خانم ، من هم که کلی شلنگ بهم وصله.   -

 دنبالت؟توی این اتاق. بگم الناز بیاد 

 کالفه سرش رو پایین انداخت.

 رم.نه. خودم می -
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اِلی که رفت آقایی اومد که به من برای حمام کردن کمک کنه. باورم نمی شد به همچین 

تر رسه. تو دلم گفتم از تو هیکلیروزی افتادم ، نگاه کردم دیدم قدش به شونه من هم نمی

 شیم. مون له مینبود؟ من بیفتم که دوتایی

کرد. گفت که دکتر ها که بهم وصل بود خیلی اذیت میاین شلنگ .هش تکیه دادم و بلند شدمب

اجازه داده سوند رو در بیارن. خدا رو شکر. به هر بدبختی بود تا حمام رفتیم، روی یک صندلی 

آب گرم که روی سرم ریخت خدا رو شکر  .نشستم و اون هم رفت بیرون که من راحت باشم

 م که اومدم بیرون حالم خیلی بهتر بود. از حمو. کردم

 دستت درد نکنه ، این حموم از ده تا قرص مسکن بهتر بود.  -

 کنم، وظیفمه.خواهش می -

 تونم یه خواهشی ازتون بکنم؟می  -

 بفرمایید، اگه در توانم باشه.  -

 می شه یه تخت دیگه بذاری توی این اتاق؟  -

 شتر نباید باشه. آخه اتاق شما خصوصیه، یه تخت بی -

دونم دووم نمیاره. حداقل در ، به زور فرستادمش خونه ولی میخانومم چند شبه نخوابیده  -

 . طی روز که میاد یه کم استراحت کنه

 آخه برام مسئولیت داره.  -

 یه کاریش بکن، دمت گرم.  -

 ببینم شما همونی هستی که زنت رو دزدیده بودن؟ -

 طور؟، چهرهآ -

شه هایی که تخت میشه ولی از این صندلیتخت که نمیم ، جورش می کنم برات. دمت گر -

 ذارم تو اتاقتون.می

 کنی.لطف می خیلی مخلصم! -
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صندلی بزرگی رو آورد توی اتاق. تشکر کردم. آخرین پرستار ساعت نه وارد یک ربع بعد یه 

بیفته، به گوشی الی زنگ  هام روی هماتاق شد و یه سری مسکن بهم داد. قبل از اینکه چشم

 زدم. 

 جانم امیر. خوبی؟ -

 خوبم. کجایی؟ رفتی پیش الناز؟ -

 خواد بیاد پیشت شب بمونه.آره. کاوه می -

 الزم نیست. تو راحتی دیگه؟ خونه رفتی؟ -

 آره. یه دوش گرفتم، الناز اومد دنبالم. زحمت افتاده. -

 . الی ادامه داد:"ایم!یبهخفه بابا! انگار غر"شنیدم. صدای الناز رو می

 فردا صبح میام پیشت. -

 های خوب ببینی. گوشی رو هم بده به کاوه.خواد، برو بخواب. خوابنمی -

 باشه. گوشی! -

 گوشی رو به دست کاوه داد.

 بگو امیر. -

هام داره خواد بیایی. من بهم مسکن زدن، تا صبح فکر بیدار نشم. االن هم چشمکاوه نمی -

 ره. بمون پیش الناز و الی. تنها نمونن بهتره.می

 کنی؟تعارف می -

 من با تو تعارف دارم؟ -

 زنم.نه. بخواب پس. فردا بهت سر می -

 مرسی. یه سر برو شرکت. ببین اوضاع چطوره؟! -

 باشه. خوبه، نگران نباش. نبوی این مدت جورت رو کشیده! -
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 هام سنگین شده بود و بدنم کرخت بود. چشم

 شم.دستش درد نکنه. من برم کاوه! دارم بیهوش می -

 شب به خیر. -

قدر دیر صبح روز بعد وقتی چشم بازکردم الی روی صندلی گوشه اتاق نشسته بود. یعنی این

 خیز شدم که متوجه من شد.بیدار شدم؟ سرجام نیم

 سالم، بیدار شدی امیر؟ -

 الم. کی اومدی؟ ساعت چنده؟س -

 هفت و نیم. تازه اومدم. -

 هات هم قرمزه که! نخوابیدی دیشب؟کله صحر اومدی بیمارستان؟ چشم -

 خوبم نگران نباش. -

 دوباره کابوس؟ -

 شم امیر. موقته!خوب می -

 شه. باز کن، دراز بکش.اون صندلی که روش نشستی، تخت خواب می -

 نه بابا، خوبم. -

 اب تا خودم نیومدم بخوابونمت.بخو -

به اصرار من صندلی رو باز کرد و دراز کشید. کمتر از دو دقیقه خوابش برد. پرستار که برای 

 چپ به الی نگاه کرد و گفت:دادن داروها اومده بود چپ

 قدر حواسش به شماست!همراهتون چه -

 اس طفلک. فکر کنم چندروزه نخوابیده.خسته -

و دیگه حرفی نزد. الی حسابی توی خودش جمع شده بود. از تخت پایین اومدم.  داروهام رو داد

ام انداختم و به سمتش رفتم. پتوی کوچیکی که درد پام وحشتناک بود. وزنم روی پای دیگه
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کنارش بود رو باز کردم و انداختم روش. دستم بدون اختیار الی موهاش رفت که از شالش 

اش رو هام رو پرده کرده بود. خم شدم و کنار شقیقهاش ریهبیرون زده بود. بوی عطر موه

بوسیدم. با صدای در اتاق به خودم اومدم. دکتر برای معاینه اومده بود. به من زل زده بود که 

 سرم رو باال گرفتم و خواستم به سمت تختم برگردم. 

شما جالب  آقای مشکات، حواستون هست که نباید از تخت بیایین پایین؟ وضعیت پای -

 نیست.

 چشم. -

که الی بیدار نشه، خیلی یواش به سمت من اومد و شروع و سوال پرسیدن کرد. از ترس این

کرد آروم صحبت کنه. بعد هم چیزهایی توی برگه زدم. اون هم متوجه شد و سعی میحرف می

خوردم!  یادداشت کرد و تاکید کرد از تخت پایین نیام! صبحانه منو آوردن که به زور کمی

حدود ظهر کاوه پیشم اومد و یک سری مدرک هم آورده بود که امضا کنم. الی هنوز خواب 

 بود. با دیدن الی نگاهی به من انداخت و گفت:

 الناز گفت دیشب نخوابیده! -

 بینه! کابوس می -

 دستش رو کالفه بین موهاش کشید.

 خدا لعنتشون کنه، چه استرسی به این دختر وارد کردن! -

 فعال که خوابیده. شرکت چه خبر؟ -

 خوبه. یه سری مدرک آوردم امضا کنی که لنگ نمونن! -

 دستت درد نکنه. -

 برم برات ناهار بگیرم؟ -

 خورم غذای بیمارستان رو.می -

 کشم!بخور، بخور ببین من چی می -
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 خندیدم! طفلک کاوه! 

شه! جا میالی داره توی جاش جابه ساعت یک و نیم بود و من هم ناهارم رو خورده بودم. دیدم

 هاش رو باز کرد و با پشت دست مالید.چشم

 وای امیر خوابم برد.  -

 خیلی خسته بودی. -

 خوری!برم برات صبحانه بگیرم از بیرون؟ تو که غذای بیمارستان رو نمی -

 خندیدم!

 من ناهار هم خوردم خانوم! ساعت خواب! -

 ه من زل زد:ساعتش رو نگاه کرد و باتعجب ب

 مثل خرس قطبی خوابیدم! ساعت دو بعدازظهره! خیر سرم اومدم مراقب تو باشم! -

 خسته بودی، برو یه چیزی بخور االن. رنگت پریده! -

بعد از دو روز باالخره دکتر رضایت داد که من برم خونه. البته کلی فرم پر کردم و امضا کردم 

هام هم تونستم راه برم و زخمتقریبا با کمک عصا میکه همه چیز با مسئولیت خودم هست. 

بهتر بودن. وقتی رفتیم خونه، عزیز هم اومد پیشمون که اِلی هم دست تنها نباشه، الناز هم 

خواست بمونه ولی تقریبا بیرونش کردم. از وقتی شوهر کرده سر و صداش بیشتر شده، تا می

ش مشغول داد و کنه، ولی االن با کاوه همهوقتی پیش ما بود کسی نبود باهاش یکی به دو ب

 گشتم شرکت. باید زودتر برمی .قال هستن. تا آخر هفته رو تو خونه استراحت کردم

شدم. اِلی مرتب دور و برم باالخره بعد از سه هفته برگشتم شرکت، هنوز خیلی زود خسته می

 با خنده گفتم:  بود که اگه چیزی الزم داشتم برام بیاره،

 جوری مهربون باشی اِلی! ش همیشه اینکا -

 !من کی با تو مهربون نبودم، خیلی رو داری به خدا. -

 به شوخی گفتم: 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 509

 االن درست شد، نگران سالمتی زبونت بودم. خداروشکر مشکلی نداره ، هنوز خوب و درازه.  -

 اِلی خط و نشون کشید که: 

 رسیدم.  حیف که هنوز کامل خوب نشدی وگرنه خدمتت می -

هنوز به خاطر پرونده من نگرانه ، البته خود اِلی یکی از شاکیهای پرونده است. با وکیل که 

کردم همه چیز به نفع منه ، فقط این مورد که من اسم ناصر رو نگفتم ممکنه صحبت می

اه سهیل بود و من بهش شلیک کردم، همون و البته اون محافظی که همر برامون دردسر بشه

 جاسوس سرگرد بوده! خدا رو شکر که بالیی سر طرف نیومده! فقط یه گلوله ناقابل!

 یه بار اِلی ازم پرسید : 

 امیر آدرس باغ رو اون دوستت که سمت بستنی فروشی بود بهت داد؟ -

 پرسی؟چرا می  -

 ی!همین جور  -

اگه بدونی تو هم مجبوری به پلیس دروغ بگی ، بهتره ندونی  نمی خوام بهت دروغ بگم. ولی  -

 !کی بوده

 باشه ، من فقط نگران تو هستم.   -

ها محکوم به اعدام شدن. دادگاه بعد از یک ماه برگزار شد. سهیل ، مرتضی و دوتا از محافظ

نوز سال حبس خورد، فرزاد و کاوه که به من کمک کرده بودن تبرئه شدن. ه 15رضا عزیزی 

 رای مربوط به من صادر نشده بود. قبل از صدور رای ، سرگرد رو توی راهرو دیدم. 

 سالم آقای مشکات.  -

 سالم   -

 اِلی خانم خوبن؟ نیومدن دادگاه؟   -

 ازش خواهش کردم نیاد، روبروی ساختمون دادگستری نشسته.   -

 دادین.تبرئه شما حتمی بود اگر فقط اون اسم رو به ما می  -
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دونست، بهتون گفتم ، خیلی شانسی و اون آدم واقعا هیچ چیزی راجع به این پرونده نمی  -

 اتفاقی بود. 

 مطمئنید که آدم سهیل نبوده؟  -

 با قاطعیت گفتم : 

 قدر که مطمئنم االن روزه. این -

 امیدوارم تبرئه بشین، راستی اگر خواستید به نیروی پلیس ملحق بشید، می تونم براتون  -

 پارتی بازی کنم !

 با خنده گفتم : 

 حتما.  -

 نیم ساعت بعد ، گوشی اِلی رو گرفتم .

 چی شد امیر ؟  -

 تبرئه شدم،  -

کرد. سریع خودم رو رسوندم بیرون ساختمان، اِلی رو پیدا کردم ، اومد توی بغلم فقط گریه می

. 

 شه.تموم شد خانومم، دیدی گفتم طوریم نمی  -

ماجرای دزدیدن اِلی، یه دکه کوچیک آبمیوه فروشی رو راه انداختم که ناصر  یکی دوماه بعد از

خواست یه جوری دینم رو بهش ادا کنم . ناصر هم دیگه دور خالف رو مشغول بشه . دلم می

خط کشید و سر سال هم ازدواج کرد. فرزاد بعد از داستان کمکش به من، شروع کرد به 

کلی پروژه های امنیتی بانکها رو گرفته بود و اعتبار زیادی  همکاری با نیروی انتظامی پلیس .

 پیدا کرده بود.

بعد از حکم تبرئه من و خبر حکم اعدام سهیل، اِلی گفت که می خواد به مالقات سهیل بره. 

ذاشتم. با کمک سرگرد باقری که احترام می شاصال از این فکر حس خوبی نداشتم ولی به نظر
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تقا درجه گرفته بود و سرهنگ شده بود، یه وقت مالقات برای اِلی گرفته بعد از این پرونده ار

و حتی مشتاق بود که اِلی رو ببینه. روز مالقات به  شد. جالب بود که سهیل هم قبول کرده بود

 شدت عصبی بودم. خودم اِلی رو تا دم زندان بردم. از عصبانیت تمام عضالتم منقبض بود.

 قبل از پیاده شدن گفت:ام بود. متوجه ناراحتی

طور از اون حاجی چشم ناپاک گذشتی؟ من االن امیر یادته یه بار برام تعریف کردی که چه -

 یه جایی از زندگیم هستم که می خوام به ظالمانه ترین حادثه زندگیم پایان بدم. 

 زد سرم پایین بود. دستش رو گذاشت روی دستم و گفت:تمام مدتی که حرف می

 !. هر چی تو بگیرمدم که نحال اگر تو راضی نیستی که ببینمش، ترجیح می با این -

چشم هام رو با کف دست مالوندم و نفس عمیقی کشیدم. چه جوری بهش بگم که نرو؟ وقتی 

 تمام وجودش می خواد بره و با اون نامرد حرف بزنه؟ اصال چه حرفی باقی مونده؟ 

 شه؟یکنی از این مالقات چی عایدت مفکر می -

 زد. گفت:کرد و پلک نمیبه رو برو نگاه می

دنبال دلیل کارهاش هستم. چرا با من همچین کاری کرد. چرا دوباره اومد سراغم. می خوام  -

بدونم حتی اگر سخت باشه، حتی اگر اذیت بشم. باید بدونم. امیر بعد از اون همه مصیبت حقم 

 نیست؟

 خوام اذیت بشی. م. من فقط نمیحقته که بدونی. تصمیم با خودته خانو -

 تلخ خندید و گفت:

 دونم.راحت نیست، می -

پس بهم قول بده که هر چی گفتی، هر چی شنیدی، قوی باشی. اگر بخوایی بشکنی،  -

 ذارم بری. به من قول بده.نمی

 دم.قول می -
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لی برگشت م بود. وقتی اِزندگی هایترین ساعتبعد هم رفت. دو ساعت منتظر بودم. از سخت

 هاش خیس بودن. فقط گفت:معلوم بود که گریه کرده. هنوز چشم

 مون؟بریم خونه -

 مون.بریم خونه -

اون شب اِلی یک کلمه هم حرف نزد. فقط به رو به رو خیره بود. متوجه شدم که یک گردن 

پرسیدم. آخر شب زدم و چیزی نمیکردم که حرفی نمیبند دستش بود. خیلی خودداری می

 اِلی گفت:

 م رو بهت نشون بدم!امیر، فکر کنم وقتشه بریم خونه پدری -

 با تعجب گفتم:

 مطمئنی؟  -

 آره. فردا میایی بریم؟ -

 حتما، هر چی تو بخوایی. -

خونه دو طبقه بود. یه سالن بسیار بزرگ و آشپزخانه. پله های زیبایی که تا طبقه دوم می  

بود. وسایل دست نخورده باقی مونده بود. اتاق  شکار پدرنه و اتاق وخرفتند. طبقه دوم کتاب

ها و اِلی در سنین مختلف تزئین شده بود. یه میز خواب پدر و مادرش با عکسهایی از اون

مطالعه رو به روی پنجره با منظره ای فوق العاده که طبق گفته اِلی، میز کار مادرش بوده! و 

های سیاه و سفید. پر از گل های خشک شده پر از عکس آخرین اتاق، اتاق اِلی. بزرگ و پر نور.

و ردیف گلدانهای کوچکی پشت پنجره که دیگه چیزی ازشون باقی نمونده بود. دیدم که سمت 

پنجره رفت و پرده رو کنار زد. با باز شدن پنجره اکسیژن وارد اتاق شد و اِلی نفس عمیقی 

 کشید. به سمت من برگشت و گفت:

 سرپرست.ا رو بکنم محل نگهداری بچه های بیمی خوام این ج -

 عالیه. -

 روی صندلی کنار پنجره نشست و رو به من گفت:
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 خوایی بدونی سهیل چی گفت؟می -

 آره، فقط اگر تو بخوایی راجع بهش حرف بزنی؟ -

 خوام.می -

 چی گفت؟ -

اون بالهایی گفت که عاشق من شده بوده. برای همین برگشته، بعد از جریان دزدین من و  -

ها از آسیاب کنه و برای مدتی خارج از ایران بوده. وقتی آبکه سرم اومد، سهیل فرار می

گرده. کنه. ظاهرا دنبال من هم میگرده و دوباره کارهای خالفش رو شروع میافته، بر میمی

مزمان ش کشتن تو بوده و ههمون موقعی بوده که ما ازدواج کرده بودیم. بهم گفت که برنامه

 دزدیدن من. 

طور بشینم و گوش کنم به این هام رو به شدت به هم فشار می دادم که داد نزنم. چهآرواره

 ها! اومد سمت من و دستم رو گرفت. ادامه داد:حرف

طور باید خدا دونم چهکردم! نمیشد یه بالیی سر تو بیاره چه کار میدونم اگر موفق مینمی -

گرفتی که بیایی و من رو االن پیش منی. شاید اگر تو تصمیم نمی رو شکر کنم که سالمی،

ردن. گفت که خودش اومده بوده که کارت کنجات بدی، همون شب نقشه قتل تو رو اجرا می

 شن که تو خونه نیستی. برای همین سهیل بر می گرده به باغ. رو تموم کنه ولی متوجه می

 کشتمش.ی خودم میکنم باید با دستاها فکر مییه موقع -

 تو قاتل نیستی امیر. خدا رو شکر که همچین کاری نکردی. -

 نفسش رو بیرون داد و گفت:

کنه. از خواهرش که ش برام گفت. از پدرش که خالفکار بوده و مادرش رو معتاد میاز بچگی -

، هایی که ازش شدههایی که کشیدن. از سوء استفادهچند سال ازش کوچیکتره. از مصیبت

افته توی کار خالف و زندان افتادنش و بالهایی که توی زندان سرش اومده. آخر سر هم می

بینی! دلم براش سوخت امیر. خیلی بدبختی کشیده. گفت که توی شه سهیلی که االن میمی

 خواسته من رو ترک کنه. فرانسه با نقشه سراغ من اومده ولی بعد از مدتی واقعا نمی
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 کردی. گفت، کمکش میوی فرانسه واقعیت رو بهت میاگر اون موقع ت -

 لبش رو گزید و سرش رو انداخت پایین. پرسیدم:

 کردی؟ گم؟ کمکش نمیدرست نمی -

کردم. ولی اون به من اعتماد نکرد. عشق اون واقعی نبود، خودخواهی بود. کدوم کمکش می -

 عاشقی راضی می شه درد محبوبش رو ببینه؟

خواست من تو رو قبل از دیدت. دلم میوقت نمیخواست هیچم. دلم میمن هم خودخواه -

 خواست عشق اول تو بودم.دیدم. دلم میسهیل می

 سرش رو گرفت باال و گفت:

وقت عشق رو با سهیل تجربه نکردم. اون هرگز وارد قلب من نشد. درسته که اگر من هیچ -

خب من سن و  نه به خاطر عشق! کردم کمکش کنم، ولیدونستم مشکلش چیه سعی میمی

ای داشت که من تحت تاثیرش تجربه بودم. اون هم شخصیت محکم و قویسالی نداشتم، بی

گفتم اسم حسی که پرسید میقرار گرفتم. ولی عاشق شدن نبود! اگه اون روزها کسی ازم می

 داشتم عشقه، ولی االن مطمئنم که حس من به اون عشق نبود. 

 کشیدم.اصال نباید این بحث رو پیش میباشه الی، من  -

 بندی که دست الی بود اشاره کردم و پرسیدم:به گردن

 این گردن بند مال سهیله؟ -

آره. گفت نگهش دارم. گفت امانته دستم! درست نفهمیدم منظورش چی بود ولی گفت به  -

 هام با سهیل تموم شد، چیز عجیبی بهم گفت.وقتی حرف فهمم!زودی می

  چی؟ -

 گفت که توی تصادف پدر و مادر من هیچ نقشی نداشته.  -

 با تعجب پرسیدم:

 مگه اون تصادف یه حادثه نبود؟ -
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 دونست.کردم حادثه بوده ولی ظاهرا سهیل چیز های بیشتری میمن همیشه فکر می -

 خب؟ -

مسببین کنه. بهم قول داد که انتقام خون پدر و مادرم رو از گفت که با سرهنگ صحبت می -

 گیره.اون تصادف می

 هاش رو پاک کرد و گفت:به این جا که رسید، اشک

دیشب خوابشون رو دیدم. با من حرف  پدر و مادر من به قتل رسیدن و خونشون پایمال شد. -

 زدن. هردوشون!

 رفتم سمتش و دستش رو گرفتم.

 شد.وقت بر مال نمیهیچزدی، این راز تاوان خونشون رو تو گرفتی. اگر با سهیل حرف نمی -

 کاش بودن امیر. ای کاش بودن! -

 حیف که نیستن. حیف! -

 سرش رو باال آورد و به چشم هام زل زد.

 تو هم پدرت رو از دست دادی ولی شدی امیر مشکات! چه جوری امیر شدی امیر؟ -

وب پدرم شه، هیچ خوبی هم تنها نبوده. من عزیز رو داشتم. اسم خهیچ کس تنهایی بد نمی -

 رو.

 و یه اراده پوالدین و یه روح بزرگ و یه قلب مهربون..  -

 االن هم یه زن فرشته دارم. این رو یادت رفت. -

 تر از لبخند روی لبش بود!هاش عمیقالی به روم خندید. خنده چشم

روز شنبه حوالی ظهر یک نفر با من تماس گرفت و خودش رو وکیل سهیل اقتداری معرفی 

ای به که سهیل تقاضا کرده من به مالقاتش برم. به وکیلش توضیح دادم که عالقه کرد. گفت

دیدن سهیل ندارم و حرفی هم باهاش ندارم. خیلی اصرار کرد و گفت که آخرین خواهش یه 

آدم محکوم به مرگ رو رد نکنم. باالخره قبول کردم. وقتی به اِلی راجع به درخواست مالقات 
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رده بود و البته نگران بود که من از کوره در برم و با سهیل درگیر سهیل گفتم کمی تعجب ک

گفتم! دو روز بعد توی سالن انتظار بشم. فکر کردم اصال نباید بهش جریان مالقات رو می

منتظر دیدنش بودم. برخالف انتظارم مالقات ما بصورت کابینی نبود. من رو به اتاقی هدایت 

م که یه سرباز سهیل رو با دستنبد داخل اتاق آورد. انصافا ای منتظر بودکردند. چند دقیقه

اومد! بدون حرف اومد و روی صندلی وسط اتاق نشست. اون سرباز لباس زندان به قامتش نمی

 هم از اتاق بیرون رفت. من گوشه اتاق به دیوار تکیه داده بودم. بعد از رفتن سرباز گفت:

 ه این مالقات نداشتی.دونم که تمایلی بممنون که اومدی. می -

 بدون اینکه حتی نگاهش کنم گفتم:

 دونم.دلیل درخواست مالقات رو نمی -

 خوام ازت حاللیت بگیرم.فکر کن می -

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم:

 کنم.باشه. راجع بهش فکر می -

 بعد هم به سمت در خروجی رفتم که صدام زد.

  !بیا بشین امیر مشکات. کارت دارم -

ش به آدم هایی که منتظر اعدام شتم سمتش. خیلی راحت روی صندلی لم داده بود. قیافهبرگ

 خورد. از جاش بلند شد و به صندلی روبروش اشاره کرد و گفت:هستند نمی

 جوری عاشق تو شده؟قدر بد اخالقی! اِلی چهچه -

ش رو گرفتم و تمام خون بدنم به سمت مغزم پمپ شد و با سرعت خودم رو بهش رسوندم. یقه

 کرد. سرش داد زدم:بلندش کردم. هیچ حرکتی نمی

 جا لهت کنم.یک بار دیگه اسمش رو بیار که همین -

 دست هاش رو به حالت تسلیم باال آورد و گفت:

 خوام. بشین. لطفا!منظوری نداشتم. معذرت می -
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هیل برعکس من ش رو ول کردم و روی صندلی نشستم. عرق کرده بودم و کالفه بودم. سیقه

 خیلی خونسرد بود. گفتم:

 حرفت رو بزن.  -

 هام.هایی بزنم. ولی یه سوال قبل از تمام حرفخواستم بیایی که باهات مردونه یه حرف -

 بپرس. -

 دستگاه شنود همراهت نیست؟ -

 با تعجب گفتم:

 !نه -

شد. سهیل  همون موقع بود که المپ مهتابی اتاق شروع کرد به چشمک زدن و بعد هم قطع

 که انگار منتظر قطع برق بود گفت:

 زنم.این اتاق شنود داشت. االن دیگه نداره. راحت حرفم رو می -

خواد؟ رو به من هنوز مبهوت بودم که داستان پشت این جریانات چیه؟ سهیل از من چی می

 من گفت:

زیادی دور و برم های شه بهت اعتماد کرد. من آدمدونم که میراجع بهت تحقیق کردم. می -

تونم دست هیچ دارم. از هر صنف و رده ای که فکرش رو بکنی ولی یه امانتی دارم که نمی

 قدر قابل اعتماد نیست.کدومشون بسپرم. هیچ کس اون

 !داستان نگو، حرفت رو بزن -

 خوام بسپرمش به تو. خواهرم. می -

 با تعجب گفتم:

 تو مگه خواهر داری؟ -

 الی یه بار به خواهر سهیل اشاره کرده بود و بچگی سختی که داشتن! یاد این افتادم که
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 !کنه برادرش آدم حسابیهدونه کار من چیه. فکر میآره. نمی -

 وقت چرا باید به من اعتماد کنی؟ اصال روی چه حسابی من باید مراقب خواهر تو باشم.اون -

خوام تو قیم خواهرم باشی. یه یببین، خواهر من توی این دنیا هیچ کس رو نداره. من م -

خوام همه چیز با دست مقدار پول هست که زندگیش رو تامین کنه. پول کمی نیست. ولی می

تو انجام بشه. اگر خواست ازدواج کنه، تو باید شوهرش رو تایید کنی. اگر خواست کار کنه، تو 

 به راه خالف و اشتباه بیفته. خوامخوام زیر نظر تو باشه. نمیباید محل کارش رو تایید کنی. می

 من چرا باید همچین مسئولیتی رو قبول کنم؟ -

خوام. چون تو تنها امید من هستی. چون خواهر من خیلی بی َکس چون من دارم ازت می -

 شه. می

 مالیدم. گفتم:هام رو میبا دستم چشم

 به وکیلت بگو. -

من خواهر نوزده ساله چشم و گوش بسته  وکیل من یه آدم کثیفه و اصال قابل اعتماد نیست. -

فروشتش به دونی چه بالیی سرش میاره؟ تا آخر ماه میام رو بسپرم دست یه وکیل کالش؟ می

 یکی از امیرهای عرب. 

 من ساکت بودم که گفت:

شه. اقتداری فامیل واقعی من نیست. تمام مدارک تا فردا به برات دردسری درست نمی -

ها. من با خواهرم تماس ه هیچ کس نباید حرفی بزنی. بخصوص پلیسرسه. فقط بدستت می

 دم که باید در نبود من به تو اعتماد کنه. گیرم و براش توضیح میمی

 گیری؟جوری با خواهرت تماس میگی پلیس نباید بفهمه؟ چهمگه نمی -

 هاش زیر میز بود گفت:که دستسهیل در حالی

 !مددااز دست نو من هنوز تمام منابع قدرتم ر -
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هاش رو که از دست بند بیرون آورده بود گذاشت روی میز و به من چشمکی زد. بعد هم دست

 ادامه داد:

 !های خودم رو دارممن راه -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 !ترسم و نه از تهدیدهاتمن نه از تو می -

اومدی دنبال اِلی. قصدم این نیست که تهدیدت ترسیدی، دست خالی نمیدونم. اگر میمی -

مساله اینه که من در حال حاضر برای یک جماعت خالفکار کنم. فقط جواب سوالت رو دادم. 

ها با سر زمین شم. کافیه تصمیم بگیرم دهنم رو باز کنم که خیلیمهره سوخته محسوب می

 بخورن! 

 شه! یزا به من مربوط نمیچاین -

خواهر من تنها چیز با ارزشیه که برام باقی مونده! متاسفانه تو و الی تنها کسایی هستید که  -

 تونم بهشون اعتماد کنم. می

 پوزخندی زدم!

 شناسی!کنی؟ اصال تو از کجا منو میفهمم! تو با چه رویی همچین درخواستی میواقعا نمی -

شناسم! اگه اون برای حفظ جون تو شناسم. ولی الی رو به قدر کافی مینمیتو رو که زیاد  -

 قدر آدم هستی که من خواهرم رو بسپرم بهت!کنه، یعنی اینخودش رو سپر می

 سرش رو جلوتر آورد و گفت:

شه! من خیالم از سارا راحت بشه، خیلی چیزها برمال می قدر بدون که اگهفقط همین -

 خیلی وقته دنبالشونه!  چیزهایی که پلیس

چه تضمینی وجود داره که خواهرت به حرف من توجه کنه؟ به هرحال من برادرش نیستم.  -

 اون هم به سن قانونی رسیده. 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 520

سارا مثل من نیست. خیالت راحت باشه. فقط احتیاج به کسی داره که حمایتش کنه تا  -

 که خودش بتونه مستقل و عاقالنه تصمیم بگیره.زمانی

کردم ولی حال و روز سهیل القاعده نباید همچین چیزی رو قبول میس عجیبی داشتم. علیح

زنه! به هرحال گناه کسی رو به مثل آدمی بود که داره به آخرین ریسمان نجاتش چنگ می

 شد!پناه هم میگناه بود و ظاهرا داشت بینویسن! خواهر اون هم بیپای دیگری نمی

 باشه. قبول.  -

 حتی کشید و گفت:نفس را

 خیالم راحت شد. -

 کنم.فقط یه چیزی! من از اِلی چیزی رو مخفی نمی -

 فهمم. ولی بهتره اِلی با سارا روبرو نشه. اگه سارا حرفی از من بزنه فقط باعث عذاب ومی -

کنه و از بالهایی که من به سرش آوردم دم دونم که اِلی مالحظه میشه. میناراحتی اِلی می

 !خوام بیشتر از این به خاطر من عذاب بکشهزنه. فقط نمینمی

 باشه. باهات موافقم. اون گردنبندی که به اِلی دادی و گفتی امانته؟ -

 !تنها یادگار مادرمونه -

 !رسه به دست خواهرتمی -

 چراغ مهتابی اتاق مجدد روشن شد و سهیل هم تک سرفه ای زد و گفت:

 م برداشتی!ممنون که این بار رو از دوش -

سری تکون دادم و از روی صندلی بلند شدم. دیدم که سهیل مجددا دستبند رو به دستش زده 

 بود. اینبار خیلی نزدیک من اومد و کنار گوشم گفت:

شم. هیچ خطری از وقت و در هیچ شرایطی به اِلی نزدیک نمیهر اتفاقی که بیفته، من هیچ -

 ه. این یه قوله! قول سهیل اقتداری.کنجانب من تو یا اِلی رو تهدید نمی

 با پوزخند گفتم:
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 شی! بهتره به فکر توبه کردن باشی!تو یک هفته دیگه اعدام می -

 خندید و گفت:

ای هستم که هفت تا شنوی به سادگی باور نکن. من همون گربهتمام چیزهایی رو که می -

 جون داره!

 به اتاق آورده بود وارد شد. رو به ما گفت: همین موقع در اتاق باز شد و سربازی که سهیل رو

 وقت مالقات تمومه. -

من سری تکون دادم و به سمت در رفتم. برای آخرین بار به سمت سهیل برگشتم. خندید و 

 گفت:

 ممنون مهندس مشکات. -

 این مرد منتظر اعدام نبود. مطمئنم که منتظر اعدام نبود! 

یلش با من تماس گرفت و سند اموالی رو که متعلق به چند روز بعد از مالقات من و سهیل، وک

سارا ملکی بود به قیمومیت من انتقال داد. همه چیز همون طور که سهیل برنامه ریزی کرده 

بود پیش رفت. دو هفته بعد سرهنگ با الی تماس گرفت. گفت سهیل قبل از اعدامش 

و اعضای بدن بوده. سر دسته های  اعترافاتی کرده که سرنخ انهدام دو باند بزرگ قاچاق انسان

کاری ماشین شخصی قاضی متین هم دو باند دستگیر شدند و ضمن اعترافاتشون به دست

وقت توسط پلیس ثابت نشده بود. با اعترافات سر دسته های باند، اشاره کردند. موردی که هیچ

قاضی متین و  عوامل قتل پدر و مادر الی دستگیر شدند. انتقام خون به ناحق ریخته شده

همسرش توسط اِلی گرفته شد. خبر اعدام سهیل توی روزنامه اعالم شد. سه روز بعد من یک 

 "ممنونم"نامه دریافت کردم. داخل پاکت یه کارت ویزیت بود. فقط یک کلمه نوشته شده بود. 

کس حرف . من هیچ وقت راجع به اون کارت با هیچ"سهیل اقتداری"و امضای پایین کارت، 

دونم. ولی اون طور رو نمیدم، حتی با اِلی. مطمئن بودم که سهیل از زیر اعدام فرار کرده، چهنز

گربه به قول خودش هفت تا جون داره! دونستن احتمال زنده بودن سهیل فقط باعث اضطراب 

 زنه.شد و من ایمان داشتم که اون هرگز به ما صدمه نمیاِلی می
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ز جمعه بود و من توی اتاق کارم بودم که صدایی از توی هال گذشت. رومدتی از این وقایع می

کردم. شد، خودم رو به هال رسوندم و از درگاه در نگاهش میتمام بدنم رو لرزوند. باورم نمی

رقصید. آهنگ خوابهای طالیی، نوای انگشت های اِلی با استادی تمام روی دکمه های پیانو می

های اِلی خیره شدنمون! چشم "ما"استان زندگی من! داستان زندگی بود، داستان زندگی اِلی، د

خندیدن! به اِلی به عکس دو نفره پدر و مادرش بود که از توی قاب عکس به ما می

خندیدن. وقتی خودم رو به نزدیکش رسوندم، هنوز غرق افکار خودش بود. کنار پاش زانو می

هاش تمام صورتش رگردوند، اشکزدم و دستم رو پشتش گذاشتم. صورتش رو به سمت من ب

 هاش بود. گریه خالی شدن! کرد ولی آرامشی پشت اشکرو پوشونده بود. گریه می

 ده سال بعد 

 با عصبانیت برای بار چندم به ساعتم نگاه کردم و کالفه داد زدم:

 رم، شما هم تا شمال باید پیاده بیایین. اگه تا ده دقیقه دیگه دم در نباشین من خودم می  -

 سام رو به من گفت:

 من و سیاوش حاضریم بابا، طبق معمول مامان هنوز حاضر نشده.  -

زنین. همه جا رو هم که ریختین بهم، ش تو سر و کول هم میتقصیر شما هم هست. همه  -

 کنه.مامانتون هم داره خرابکاری های شما رو جمع می

 گفت: سیاوش مظلوم 

 ریم سفرها! بابا، تو رو خدا گیر نده، داریم می -

 اخم کردم و گفتم: 

 برین پایین به عزیز کمک کنین ساکش رو بذاره تو ماشین. -

پنج سال پیش عزیزم سکته قلبی خفیفی رو رد کرد. به حدی نگرانش شدیم که دیگه نذاشتیم 

رو گرفتیم و عزیز اومد نزدیک ما. این  های ساختمون خودمونتنها بمونه. یک واحد از آپارتمان

تره. دوسال بعد از اون ماجراها، سام به ها نزدیکجوری خیال ما هم راحته، عزیز هم به بچه

دنیا اومد و سیاوش هم سه سال بعدش ، االن سام هشت ساله است و سیاوش هم پنج ساله. 
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. البته سام موهای ره مدرسه، چشمهای هردوشون شبیه خودم شدهسیاوش سال دیگه می

مشکی اِلی رو به ارث برد. سیاوش که کپی برابر اصل خودمه. ما منتظر تولد دخترمون سوگل 

 هستیم که سه ماه دیگه به دنیا میاد. 

ای همراه عزیز و بقیه بریم شمال. اِلی رو دیدم که داشت قرار بود برای تعطیالت یک هفته

 کرد. داد زدم:ساک سفری رو بلند می

 گم سنگین بلند نکن؟ لی، حرف نمیره تو سرت میاِ -

 بابا این ساک که وزنی نداره، بداخالق نشو اول سفر.   -

 ساک رو از دستش گرفتم و گفتم: 

 رسیدم.ای و گرنه خدمتت میحیف که حامله -

 نفسشو داد بیرون و گفت: 

  !امله بدهگفت که شنیدن غر برای زن حزنی امیر؟ کاش دکترم میقدر غر میچه -

 با عصبانیت گفتم: 

 دی آخه! حرف گوش نمی -

 خندید و گفت:

 چیز جدیدیه مگه؟  -

دی. بذار دخترم دنیا بیاد، بلکه اون هوای من رو داشته نه واال ، یه عمره داری منو حرص می  -

 باشه. 

 دستی کشید به شکمش و گفت : 

 نیومده داره هووی من می شه این دختر بابا!  -

 دوال شدم شکمش رو بوسیدم و گفتم: 

 شه. مطمئنم این یکی شبیه تو می -
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 .خندید

 شه! حاال شبیه تو هم بشه خوشگل می -

 نه دیگه اگه شبیه من بشه، مجبوریم بریم مرحله چهارم!  -

 جیغ زد : 

  !کشمتامیر به خدا می -

 خندیدم که موبایلش زنگ خورد . جواب داد و گفت:من هم فقط می

 جانم الناز.   -

  م.کجایین شما پس، دوساعته دم دری  -

 کرد. زد و هم آیسان و آرمان رو آروم میالناز هم داشت با اِلی حرف می

 آره مامان بشینین ، االن سام و سیاوش هم میان.   -

 کرد.اِلی با دست آزادش صورت من رو نوازش می

 !داریم میاییم پایین، جیغ نزن  -

 تو بیا با من و عزیز و آیسان بریم ، کاوه و پسرا هم با امیر میان.   -

 اِلی من رو نگاه کرد که سرم رو به عالمت منفی تکون دادم. 

 اِلی به الناز گفت : 

 !شه الناز جونفرمودن نمی -

 چی بگم به تو؟ بیچاره شوهر ذلیل!   -

 اِلی خندید : 

 اومدیم پایین، بای.  -

 زد. اِلی دست من رو کشید و گفت: الناز هنوز داشت جیغ می
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 بدو، دیر شد.  -

 کشیدمش سمت خودم و بغلش کردم : 

 های مشکیتم خانومم! دیوونه اون چشم -

 اِلی بغلم کرد و سرش روی سینه ام بود : 

  شد!بدون تو نمی -

 .پایان

 

 

@nevisadl    نویسا اینستاگرام و تلگرام کانال    

 نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته

www.nevisadl.com 

 




