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_ساختمان دیرگچین، به صورت چهار ایوانِی دوره سلجوقی است 

مربع وسعت داره! فضاهای (۱۲/۰۰۰و حدود دوازده هزار متر)

موجود در این ساختمون رو می شه به فضاهای انسانی، دامی، و 

هاست  رفاهی تقسیم کرد! این بنا، دارای چهار برج گرد در گوشه

و دو برج با قائده نیم بیضی، در دو سوی سر در اصلی قرار 

 گرفتند که سر در، در وسط دیوار جنوبی جای گرفته!

 

دیوار جنوبی کجاست؟! اجازه خانوم،-  

 

 اکیپ خوشمزه ی این هفته، دست برنمی دارن!

 



کاله آفتاب گیرم رو که در حال سقوط هست، روی سرم تنظیم می 

به پشت سرش می کنم.کنم و اشاره ای   

درست پشت سرتون! -  

 

برمی گردن و با دیدن سهراب، تور لیدِر گروهمون که  همه اشون

 دست به کمر ایستاده؛ بلند می خندند!

و از بقیه هم می خوام که همراهم بیان و با صدای  حرکت می کنم

بلند، برای بچه ها این کاروان، سرای باستانی رو که جز مکان 

عالقه ی خودمم هست، توصیف می کنم.های مورد   

در دیر گچین بیست و چهار اتاق مسکونی یا حجره؛ چهار تاالر  -

بزرگ، مسجد، شبستان خصوصی، انبار علوفه، حمام و شش 

چشمه توالت، وجود داره! حاال کی می تونه به من بگه، مصالح 

 به کار رفته برای ساخت دیر گچین، چی بوده؟! 

 

سرخ شدن هستم؛ یك سری در حال عکس از گرما، در حال 

برداری از قسمت های مختلف بنا هستند و من که منتظر 

نگاهشون می کنم، تا جوابی به سوالم بدن که دختر قد کوتاهی، 

 داوطلب مى شه!

سیمان؟!-  

 



واقعا تو مدارس، چی یاد بچه هامون مى دن؟ دختر کناریش که 

 گویی دوستشه، بلند می خنده و میگه:

اون موقع، سیمانم بود؟! مگه -  

اکی؛ به مغزاتون فشار نیارین.-  

صدای خنده و همهمه که بلند می شه، دست هام و محکم بهم می 

 کوبم و با صدای بلند، ادامه مى دم:

مصالح به کار رفته در دیرگچین؛ آجر، آهک، خشت و گچ بوده.-  

 

این بچه ها، سال اولی رشته جهانگردی هستند و این هفته رو به 

این محل رو برای بازدید انتخاب  عنوان تحقیق و جست و جو،

کردند؛ فقط امیدوارم که واقعا تحقیق و جست و جو کنند، هرچند 

 که بعید می دونم! دریغ از یك سوال؟! 

داره،  یکی از پسرهای عینکی و ریزه میزه که کنارم قدم برمی

 می پرسه:

من شنیدم این مکان، قبرستون هم داره! درسته؟ خانوم صفا،-  

 خداروشکر الاقل، یکی باالخره چیزی پرسید.

بله جانم، داره!-  

 پسر دیگه ای کنارش قرارمی گیره و با بذله گویی، می گه:

روح چی؛ روحم داره؟!-  



بله جانم؛ عالوه بر روح، جن هم داره!-  

شون می کنم که کمی رنگ از روشون می به قدری جدی نگاه

پره، قدم هام و تندتر می کنم و با فشار لب هام روی هم، جلوی 

 خندیدنم و می گیرم.

 

نعیمه داره برای یه سری از بچه ها، توضیحات کاملی راجع به 

کوره پزی در این ساختمون مى ده، با این که نزدیک غروبه اما، 

 هوا به شدت گرمه.

 

  سم این مکان، چرا دیر گچینه؟به نظرتون ا-

پسر ریز نقش که اگه اشتباه نکنم اسمش محمد  سوال همون

هست، برای بقیه هم گویی جالبه.  یکی از بچه ها که حسابی 

 اطالعاتش کامله، در جوابش می گه:

برای ساخت این مکان، از گچی استفاده می شده که دیر می -

گچین!گرفته! برای همین اسمش و گذاشتن دیر   

 

، هیچی مثل همه می خندیم! مقنعه ام و روی سرم مرتب می کنم

 شال، برای من راحت نیست.

بچه ها، این بنا رو به خاطر داشتن گنبدی از جنس گچ، دیرگچین -

نام گذاری کردند اما، حاال چنین گنبدی وجود نداره! بنای این جا 



یان و مربوط به دوره ساسانی هست و اینجا رو در دوره سلجوق

 صفویان و همین طور قاجاریان، مرمت و بازسازی کردند.

 

 دوباره خوشمزه بازی یکی از بچه ها، سرریز می کنه.

باقیه دوره ها هم که هر چی اون خدابیامرزا رشته کرده بودند، -

 پنبه کردند!

اکیپ بامزه ی این هفته رو پشت سر می گذارم، یکی از دخترها 

داشت نت برداری می کرد، خودش و که تو تمام طول صحبت هام 

 به من می رسونه.

خانوم صفا ، شما هم مدیریت جهان گردی خوندین؟-  

بله، تازه مدرکم رو گرفتم.-  

چقدر عالی؛ چطور انقدر زود، مشغول به کار شدین؟-  

! نه، تصمیم درستی نیست؛ یعنی بگم که داییم صاحب این توره؟

ه سهراب، بهمون برای جوابی منطقی کمی سکوت می کنم ک

 ملحق مى شه.

بهتره برگردیم، به شب نخوریم بهتره.-  

باشه، مشکلی نیست، همه جا رو دیدیم تقریبا، جایی نمونده! -  

 پسرا هم به ما می رسن که با بدجنسی می گم:

البته قبرستون مونده، اگه بچه ها بخوان...-  



می به طرز خنده داری از دورمون پراکنده می شن، من و سهراب 

 خندیم.

بچه ها رو جمع کن راه بیفتیم، امشب تولد پریاست، دیر کنم -

 پوستم کنده ست! شما هم دعوتی یادت که نرفته؟

با لبخند، چشمی می گم و طبق عادت همیشگیم، برای خبر کردن 

اطرافیانم یا گفتن حرفی، دستام و محکم بهم می کوبم و بلند اعالم 

 می کنم:

ین، کارمون اینجا تموم خوب بچه ها، همه جمع ش-
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مهمونی های خونه ی سهراب، همیشه شلوغ پلوغه؛ این بار هم 

 مستثنی نیست، با این تفاوت که از دی جی هم دعوت کردند! 

با نعیمه یه گوشه از سالن نه چندان بزرگ خونه، ایستادیم. با 

دن، جا برای نشستن وجودی که سالن و خالی کردند و صندلی چی

نیست. دایی هم حضور داره و این اولین باری هست، که تو 



مهمونی یکی از کارکنانش شرکت می کنه، البته اصرار های پریا، 

 هم بی تاثیر نبوده! 

جوانه؛ دقت کردی از وقتی اومدیم یه چکه آب هم دستمون -

 ندادن! برم با مسول تدارکات، یه اختالطی کنم و برگردم...

عیمه کامال جدی به سمت پریا که درگیر احوالپرسی با مهمون ن

 های تازه از راه رسیده هست؛ حرکت می کنه! 

از نعیمه بعید نیست و از من هم انتظاری برای منع کردنش 

 نیست؛ طبق معمول! 

نعیمه، تنها دختر خاله ی من هست و البته من هم تنها دختر خاله 

ن کار می کنیم، اصال یکی از اش هستم. هر دو پیش دایی همایو

علت های عالقه ی هر دوی ما، به این رشته و کار؛ شغل دایی 

همایون بوده! همین طور نمی تونم از نقش خواهرهای گرامیش، 

در بزرگ کردن کسب و کار تنها برادرشون و همین طور کالس 

 باالی کارش؛ چشم پوشی کرد!

ا محسوب میشه، هر چند دایی تو کار و حرفه اش جز بهترین ه

یکی از تورهای معتبر گردشگری داخلی و خارجی رو می گردونه 

و میشه گفت که خواهراش در واقع حق داشتند تا با داداششون 

بزنن چشم ملت رو کور کنند! منظور هم از چشم ملت اصال بابای 

 بی نوای من و نعیمه و کل خاندانشون نیست؛ اصال!

 



شلوغی کالفه می شه، سگرمه دایی همایون مثل همیشه که از 

هاش درهمه! با جام شربتی که تو دستشه، می تونه از دست 

خواهر زن سهراب خودشو نجات بده البته براش خوشحالم چون 

هر لحظه امکان داشت اون جام شیشه ای و روی سرش خراب 

کنه! تازه از دست زندایی مهوش خالص شده؛ البته فردا به طور 

زندایی و از جلوی اسمش بردارم. فقط خدا رسمی می تونم پسوند 

 می دونه که چقدر از این بابت خوشحالم!

 هیشکی مثل من عاشق زندایی مهوش نبود؛ هیشکی!

 

 دایی همایون کنارم قرار می گیره جام شربت رو به دستم می ده.

چه خبر؟ -  

وقتی دایی میاد توی جمع سراغ من و جالب تر از اون همچین 

عنی یه خبرایی هست یا که یه خبرایی شده.چیزی می پرسه، ی  

نمی دونم؛ شما بگین چه خبر!-  

از کراوات متنفره و بالطبع به همون اندازه هم الزمه ی شیک 

پوشیش می دونه! شوخی که نیست، یه مرد چهل و چهار ساله ی 

بی نهایت موفق در کار و حرفه اش هست، و البته یک مرد بی 

مشترکش با مهوش!نهایت ناموفق هم در زندگی   

خونه نرفتی مگه؟-  

شامه ی قوی ام که همیشه ی خدا درست عمل می کنه زنگ 

 هشدار رو برام به صدا درمیاره.



نگو که مهوش رفت سراغ مامان!-  

دایی گوشه ی لبش به باال میره چشمای تیزش پیروز به نظر می 

 رسند.

رفت!-  

خورده و خوب سوال بیشتری نمی مونه، مطمئنن یه فصل کتک 

 از همون راه برگشته رفته!

نعیمه با یه بشقاب میوه به ما ملحق میشه، بین من و دایی قرار 

می گیره و با دقت به من که چهره ی متفکرم هنوز به دایی 

 دوخته شده، سر تکون میده.

چی شده؟!-  

 و بعد به دایی نگاه می کنه و دوباره به من و لب می زنه:

بازم مهوش؟!-  

کون میده و من میگم:دایی سر ت  

رفت سراغ مامان!-  

نعیمه می خواد که نخنده اما مثل همیشه نمیشه و زبونشم که 

 طبق معمول در آستانه ی سرشو بر باد دادن قرار داره!

انتقام کتک هایی که دایی ازش خورد و خاله جونم گرفت پس!-  

دایی بالفاصله پیشونیش سرخ میشه من سریع رو برمی گردونم 

نیش تا بناگوش باز شده ام و پنهان کنم!تا   



خیلی سخته می دونم، خیلی هم ناباور! اما این دایی موفق و 

کارآفرین ما از زن ذلیل های روزگار محسوب میشه، ببخشید 

 اصالحیه می زنم! از زن زلیل های روزگار محسوب می شد.

 

دایی جان شما رو حقوق این ماهت حساب باز نکن!-  

دور میشه به نعیمه نگاه می کنم بشقاب میوه رو  دایی که ازمون

 سمتم می گیره و با غیظ می گه:

مگه دروغ گفتم؟!-  

خیاری از توی ظرف برمی دارم و نصف می کنم. قسمت 

 کوچیکترشو سمت نعیمه می گیرم و میگم:

می خوری؟-  

اره که می خورم! با این وضعیت پیش اومده باید آذوقه جمع -

 کنم!

رو از دستم می گیره و می ذاره تو جیب خیار نصف شده 

شلوارش و قصد داره موز رو هم تو جیب دیگه اش قرار بده که 

 با مداخله ی من؛ منتفی میشه!

 چی؟

 آذوقه جمع کردنش.
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دایی خیلی زود آهنگ رفتن و می زنه یه تعارف خشک و خالی 

کنه، ما هم طبق برای همراه کردن ما با خودش نمی  هم

دستوراتی که از باال برامون صادر شده) مامانامون( بعد دادن 

کادوهایی که تقدیم پریا، همسر سهراب می کنیم؛ مهمونی و ترک 

می کنیم. هیچ کدوم ماشین نیاوردیم و در اصل قضیه خودمونو به 

 دایی غالب می کنیم.

ط حس مسولیت و غیرت دایی جان؛ اندک اندک در اقسا و نقا

 مختلف جهان هستی به جا ماند!

مهوش نقش مهمی ایفا کرد. و در، به جا ماندنشان هم  

 

 سوار ماشین اخرین سیستم دایی همایون می شیم. 

خواهر زن سهراب قدش بلندتر از مهوش بود؟!-  

سوال دایی همایون به قدری غیر منتظره ست که من و نعیمه 

های ما رو می بینه لحظه ای خشکمون می زنه و دایی که قیافه 

استارت می زنه ماشین و روشن می کنه و با حالت حق به جانبی 

 میگه:

سوالم نمیشه پرسید؟!-  



راجع به قد خواهر زن سهراب در مقایسه با قد مهوش، درست  -

 یک روز قبل از طالق کاملتون، نه!

 

جوابم به قدری قانع کننده هست که دایی در حال رانندگی نخواد 

بشیم.وارد بحث   

 

 

به خواست دایی حرفی از اومدنش تا دم خونه و باال نیومدنش 

نمی زنیم. خاله مریم خونه ی ماست و نعیمه همه به واحد ما 

 میاد.

بابا و آقا منصور، طبقه ی باال هستند و مامان و خاله هم که دارن 

 چاه مهوش و به طور کامل می کنن!

ست گذاشت کنار!جوانه نبودی ببینی چجوری مادرت، مهوشو ش-  

مامان سرخوش از پیروزی تو نبرد چند ساله اش با مهوش، سر 

 از پا نمی شناسه و در خالل صحبت های خاله مریم میگه:

کم بود براش، حیف بابات نذاشت اون طور که دلم می خواد به -

 خدمتش برسم!

 

سعید که تا االن ساکت نشسته بود کتاب ریاضیشو روی میز رها 

 می کنه.



زه اون طور که دلت خواست به خدمتش نرسیدی؟! آبجی تا-

 جوانه باید می دیدی چطوری با همین کتاِب من...

 

دوباره کتابشو برمی داره و روی هوا محکم به چپ و راست 

 تکونش میده.

همین طوری و با همین شدت به سر و صورتش می زد! آخرم -

گرفت از بابا دید حریف چک و لگد مامان نمیشه زندایی مهوشو 

خونه انداخت بیرون تازه اونوقت افتاد به جون بابا که تو بیخود 

کردی به اون زنیکه دست زدی؛ آقا منصورم دید که مامان قصد 

داره یه نفرو بکشه حاال مهوش نشد؛ جالل بیچاره هدف قرار 

 گرفته، بابا رو گرفت و برد!

 

خندند! نعیمه از خنده غش می کنه و مامان و خاله مریم هم می 

من هم به کتاب سال دوم ریاضی سعید نگاه می کنم که به شدت 

 مچاله به نظر می رسه.

 خدا خودش بخیر بگذرونه!

 

خاله مریم با جمله ی این که دیروقته نعیمه رو هم از جاش بلند 

می کنه. خاله اینا که میرن مامان تازه یادش میفته که از تولد 

 براش نگفتم.



ود؟نگفتی، تولد چطور ب-  

خوب مامان جان، خوب! هیشکی پز کادوی گرون قیمتشو نداد؛ -

 دعوایی هم نشد!

کنایه ام به تولدی که برای دایی همایون گرفته شد و چون مهوش 

پز کادوهای گرون خودشو فامیلشو جلوی مامان و خاله داد، و 

مامان و خاله هم طبق معمول رعایت جا و مکان و نکردند و به 

افتاد، به قدری واضح هست که مامان میگه: دعوای مفصل راه  

ِا وا االن داری به من تیکه می ندازی؟!-  

 

 قبل از من سعید که از جاش بلند شده رو به مامان جواب میده:

دقیقا همین طوره!-  

 

کتاب ریاضیشو برمی داره، به سمت اتاقش میره منم برای مامان 

 شونه باال می ندازم و به اتاقم می رم.

 

*   *   * 
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امکان نداره! -  

 دایی همایون عصبی از پشت صندلیش بلند میشه.

مگه تو همیشه همینو نمی خواستی؟! کی بود اونی که با التماس -

و خواهش کاری کرد رضایت دادم تور ترکیه و ارمنستان و بهش 

ثابت  بسپارم؟ تو، تو این دم و دستگاه نه تنها به من که به همه

 کردی که این کار تو خونته! 

 

دایی چرا متوجه نمیشی؟ دو تا سفر کوتاه بغل گوشمون بوده! -

آفریقا هر جا که شد! هر جا  شما داری میگی اروپا، امریکا، آسیا،

که اونا خواستن! دارین از سفری حرف می زنید که مشخص 

نیست کی تموم میشه! میگین با یه عده جوون هم سن و سال 

دم که درخواست راهنمای کاربلد و داشتن راهی بشم برم؟! خو

مگه به همین راحتی هاست!؟ مگه من رفتم اون ور که بتونم 

 راهنما بشم؟ 

 

 هر دو دستش و روی میزش می ذاره و در جوابم میگه:



مگه تو ارمنستان و ترکیه رفته بودی؟! چطور تونستی انقدر -

حرفه ای از پسش بربیای! تو زبانت فوله! مطالعه ات باالست، 

باهوشی، همین االن هم چشماتو ببندی می تونی کل مکان های 

تفریحی و باستانی دنیا رو برام نام ببری! کافیه یه نقشه بدن 

و پیدا می کنی! جز تو فقط دستت و ولت کنن تو برهوت خدا، راهت

به احمدی اعتماد دارم که زنش پا به ماه ست نمی تونه! می دونی 

چقدر به نفع من و خودته، چند تا بچه پولدار زده به سرشون می 

خوان به خرج خودشون تمام هزینه های سفرتو بدن و هزینه ی 

 خوبی هم بابت یه راهنمای خوب به من! 

 

تن انگشتا شصتمو روشون قرار می دم.شقیقه هام که به درد میف  

دایی داری میگی با یه عده بچه پولداری که معلوم نیست کی -

هستند اصال پاشم برم اون ور دنیا!؟ اصال از کجا معلوم ریگی به 

 کفششون نباشه! اگه نقشه ای داشته باشن اگه...

می شناسمشون! فکر کردی همین طوری بدون شناخت می -

است تو دم و دستگاه منی! حتی وقتی که فرستمت؟ تو سال ه

هیشکی باورشم نمیشد که بتونی از پس یه بازدید معمولی از 

موزه ی تهران بربیای من بهت آوانس های خفنی می دادم! از 

شونزده سالگی کنارم بودی کمکت کردم بهت بها دادم! حاال که 

امروز یه موقعیت خوب برای من و تو پیش اومده چرا خرابش 

م! ببین جوانه؛ به من اعتماد کن، این آدم هایی که میگم بچه کنی

های درستی هستند! اصال چرا بهش این طوری نگاه نمی کنی که 



با چند تا از دوستات داری می ری سفر؟ اصلشم همینه داری 

میری سفر تفریحی، فقط اطالعات تو باالتره و در زمینه ی 

ی نیستی، تو کسی سیاحت نظیر نداری! تو فقط یه لیدر معمول

هستی که داری اینجا حیف می شی! با این همه هوش و استعداد 

فقط چرا ملت و ببری تخت جمشید و سی و سه پل و دروازه 

 قرآن!؟ 

 

 ناامید از نتیجه ی بحث بیشتر با دایی، از جام بلند میشم:

اصال اونا برن اون ور آب، میتونن برای خودشون  راهنما -

م براشون خرج ورنداره! چرا باید این همه بگیرن، که انقدر ه

 هزینه کنن برای یه راهنما تا از اینجا با خودشون ببرن؟!

 

اونا یکیو می خوان بیست و چهار ساعته همراهیشون کنه! نمی -

خوان هر جا رفتن دنبال یکی بگردن که راه و نشونشون بده! جز 

جم هم یکیشون بقیه زبانشون چندان خوب نیست! احتیاج به متر

 دارند...

 

 شونه باال می ندازم و کالفه میگم:

خوب فکر کنم همون یه نفر هم کافی باشه برای راه انداختن -

 کارشون!



 

بیین اونا تو لیستشون سفر به اسپانیا، مکزیک و آرژانتین رو -

هم دارند! که زبون اکثریت این کشورها اسپانیولی هست، اونا 

ر واقع هیچ چیز دیگه ای نمی فقط یه کم انگلیسی می دونن و د

دونن! دارن پول خرج می کنند که با یه آدم درست از یه جای 

معتبر با آگاهی های الزم سفر کنند، کجای این قضیه برات حل 

 نشدنیه!

 

 آرژانتین؟! وای خدا قلبم!

 دست و دلم که می لرزه تیر اخر و به سمتش پرتاب می کنم.

بول کنم این کارو!من بدون رضایت بابا، نمی تونم ق-  

 

بعد این حرف صبر نمی کنم تا دوباره بخواد ادامه بده و برام دلیل 

 و بحران بچینه. بابا عمرا راضی بشه؛ عمرا!
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این خبر، مثل توپ تو شرکت می پیچه! عالوه بر تبریکات 

پچ ها هم شروع میشه.پچ معمول،  

دایی من و مسول کارهای سخت  درست مثل همه ی سال هایی که

 و البته دهن پر کن، می کرد!

 "پارتی بازیه دیگه"

 "باالخره خواهرزاده اشه"

 "همه جا شده فامیل بازی"

 "خدا بده شانس"

 "این باندبازی ها نبود این جوجه بچه هیچ پخی نمی شد"

 

در واقع چون نمی تونم نقش خواهرزاده ی صاحب یه شرکت 

کمی هم شده بهشون حق  گردشگری بزرگ و نادیده بگیرم،

 میدم! 

اما چطور می تونن این همه استعداد و نبوغ باالی منو در این 

! و از اون مهم تر همون قدر که من خواهر زمینه نادیده بگیرند؟

! زاده اش محسوب میشم نعیمه هم میشه  

قبول دارم به نعیمه هم به قول خودش آوانس های خفنی داد اما 

نعیمه نتونست اون طور که باید خودش رو نشون بده، در نتیجه 

 سفرهاشم محدود شد. 



طبق معمول هم آلو تو دهن نعیمه به مرحله ی خیس شدن هم 

نرسید. با وجود مخالفت من و رد کردن پیشنهاد دایی، رفت و 

ذاشت کف دست خانوم معیری مسول خرید همه چیو درست گ

 تدارکات تیم گردشگریمون!

 

و چیزی یا بهتر بگم کسی که همه اش ازش فراری هستم، سر 

راهم، اونم درست زمانی که می خوام از شرکت خارج بشم قرار 

 می گیره.

سالم عرض شد!-  

مثل همیشه بدون این که بخوام حتی توقفی کنم سالمی زیر لبی در 

گم و به راهم ادامه میدم.جوابش می  

خبرهای داغی بهم رسیده! تبریکات منو پذیرا باشین بانو.-  

 

حمید ملکی، پسر معاون شرکت دایی و جز خواستگارن پروپا 

 قرص مِن بخت برگشته!

چیزی برای تبریک وجود نداره. کنسل شده این قضیه.-  

 

مهلت بیشتری برای گزافه گویی بهش نمی دم، من بر این باور 

هستم که روزی انتقام تمام این بی محلی ها رو از من گیره و اون 

 روز دیر نیست.



 

بابا و آقا منصور توی حیاط روی قالی کرمون به جا مونده از 

مادر آقا منصور، دارند پاستور بازی می کنند؛ به نظرم رو این 

 قالی باید قلیون چاق کرد فقط!

 

گی، زودتر از موعد، دو تا همکار که به لطف بازخرید بازنشست

خودشونو باز نشسته کردند تا این لحظات قشنگ و برای 

 خودشون رقم بزنند! 

سالم بر سران کاخ سفیدمون!-  

 

 سالم پر هیجانم با باخت بابا؛ همزمان میشه.

ای بخشکی شانس...-  

کارت ها رو وسط قالی پرت می کنه و در جواب سالم من با 

 خوشرویی پاسخ میده:

دخترم، خسته نباشی.سالم -  

 

آقا منصور خوشحال از بردش، جواب سالمو میده و از نعیمه می 

 پرسه:

نعیمه نیومده؟-  



نه باید بره شهر ری!-  

بابا جون دو تا چایی برامون دم کن بیار.-  

در جواب بابا چشمی می گم و به داخل ساختمون دو طبقه امون 

 میرم.

از پدرشون به ارث  این جا زمین موروثی مامان و خاله ست که

رسیده بود، بابا و عمو هم از روی سند منگوله دارش یه وام 

 خوشگل گرفتند و ده سال پیش اینجا رو ساختن.

و برای داشتن فضای باز بیشتری ساختمون و دو طبقه ساختن تا 

امروزه  تو این هوای دودآلود و گرفته، این فضای سبز کوچیک 

ا حاال که تابستونه.و دلباز رو داشته باشیم. مخصوص  
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برای بابا و آقا منصور چای دم کردم و بردم، برای شام ترتیب  

 دو تا پیتزای پر مالت رو میدم. 



در نبود مامان با خیال راحت، گوشه کنار خونه رو برای نبودن 

حتی یه دونه آشغال چک می کنم. اتاق سعید و مرتب می کنم و تا 

که مامان از بازار برمی گرده یه خونه ی زیادی مرتب و  زمانی

منظم که بوی عود از گوشه و کنار  به مشام آدم می رسه، 

 تحویلش میدم.

مامان ساک خریدشو روی مبل می ندازه و به منی که دستکش 

 های صورتی دستمه با نگرانی نگاه می کنه.

واسه این باز چی شده افتادی به جون خونه و زندگی؟ هی میگم -

 وسواس فکریت بریم دکتر گوش نمی دی!

 

هنوز فرصت نفس کشیدنم پیدا نمی کنم که صدای زنگ در خونه 

بلند میشه. و، وقتی مامان با ذوق خبر حضور دایی همایون و 

 میده خستگی به تنم می مونه! 

اعترافش سخته برام اما درست زمانی که، از اتاق دایی تو شرکت 

همین االن؛ یه کاله حصیری که دور تا دورش  بیرون زدم، تا خود

ربان صورتی رنگ پیچیده شده بود و انتهاش به یه پاپیون مزین؛ 

روی سرم بوده و کنار سواحل مدیترانه ایستاده بودم! من حتی نم 

 ماسه های ساحل رو کف پاهام حس کردم.

رویاهام توی مشتم هست و کاری که من می خوام بکنم رها کردِن 

! مشتمه؟  



این همه تالش کردم تا از فکر پیشنهاد رویایی و دور از باوری 

که بهم شده، دور بشم! اما هیچ کمکی نشد و تمام مدتی که داشتم 

پیتزا درست می کردم به این فکر می کردم تو  ایتالیام تو کشور 

 پیتزا!

 

 دستکش به دست وسط سالن ایستادم که دایی وارد خونه میشه.

اش، قربون قد و باالت برم.خوش اومدی داد-  

قربونت برم آبجی...-  

من و دست کش های صورتیم به اتفاق هم سالم می کنیم. کف 

دستامو باال می گیرم، لبخندی هم به اجبار رو صورتم نقش می 

 بنده.

خیر مقدم عرض می کنم دایی جان!-  

 

 دلخور جوابمو می ده.

ممنون دایی جون...-  

برگشته و با دایی وارد خونه میشه با سعید هم که تازه از کالسش 

دیدن دستکش های تو دستم چشماش گشاد میشن و با احتیاط می 

 پرسه:

نگو که رفتی سراغ اتاق من!-  

 



که؛ به سرعت   نگاهم به اندازه ی کافی گویای همه چیز هست

سمت اتاقش میره! امیدوارم مثل دفعات قبل، جزوه های 

داخته باشم که خداروشکر مثل آموزشیشو  هم قاطی آشغال ها نن

 اینکه انداختم! صدای دادش بلند میشه.

آخه کی به تو گفت اتاق منو تمیز کنی؟!-  

دایی همچنان به من نگاه می کنه مامان هم بعد نشوندن دایی تو 

سالن دستکش ها رو از دستم درمیاره و من رو سمت اتاقم هول 

 میده.

نت با خودته برگشتنت برو لباستو عوض کن، حمومم نمیری! رفت-

 با خدا...

 

با لبخندی که هنوز رو لبام ماسیده سمت اتاقم میرم، و با چنگ و 

 دندون جلوی پاهامو که قصد رفتن به حموم رو دارند می گیرم.

!وحشتناکه اما یه وقتایی به این روز می افتم  

 

وقتی بعد تعویض لباس هام برمی گردم، بابا هم کنار دایی نشسته 

که میرم می تونم سعید و ببینم که داخل آشپزخونه، سرشو  جلوتر

فرو کرده تو کیسه زباله های سیاه رنگ تا شاید بتونه بین اون 

 همه زباله، جزوه هاشو پیدا کنه!
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دایی همایون خیلی زودتر از چیزی که تصور می کردم رفت سر 

ی و کنار مسقطی های اصل مطلب؛  درست وقتی مامان سینی چا

 زعفرونی مورد عالقه ی دایی، روی میز قرار میده!

 

خبر خوش و دادی دایی جان، یا من بدم؟!-  

قبل از این که من فرصتی برای حرف زدن داشته باشم مامان و 

 بابا همزمان می پرسند:

چه خبری؟!-  

دایی کتشو انداخته روی دسته ی مبل، پاهاشو روی هم انداخته. 

مسقطی از تو ظرف برمی داره و گویی کار و تموم شده می یه 

 دونه!

دهنتونو شیرین کنید که یه موقعیت کاری عالی برای جوانه جور -

 شده!

 



مامان و بابا که حتما تصورشون یه سفر یه هفته ای به ترکیه 

ست، خوشحال تبریک میگن! سعید با کاغذهای مچاله شده، کنار 

 من می شینه.

قراره کجا بری؟ ای ول، حاال-  

 از جام بلند میشم و میگم:

هیچ جا!-  

 

 تایم دراوردن پیتزاها از تو فر رسیده.

اومدی باز نسازی دایی؟ خواهرم شما یه چیزی به این دخترت -

 بگو!

 

 سمت آشپزخونه حرکت می کنم بابا که می پرسه:

 

؟چی شده همایون جان-  

 

 پر از اضطراب میشم.

 

 



وقت پیش استادهای دانشگاه ژاپن که جز جالل جان؛ یادته چند -

یونسکو بودن اومده بودن ایران، در مورد آتشکده های دوره 

ساسانی تحقیقات انجام می دادند! ری رفتن، تبریز، یزد، جوانه 

هم راهنماشون بوده! به قدری کارش خوب بود که مرتب براش 

خم و راست میشدن به نشونه ی احترام! اینجا چند تا دوست 

یمی هم داشتند تعریف شرکت ما رو کردند! یه چند تا جوون می قد

خوان برن چند تا کشور اروپایی و آمریکایی و بگردن، یه 

راهنمای عالی می خوان منم جوانه رو معرفی کردم! خانوم میگه 

نه؟! براش این همه توضیح دادم سرآخرم در جوابم میگه فقط با 

 رضایت پدرم قبول می کنم این کار رو!

 

فر و خاموش می کنم. مامان که بعد شنیدن حرف های دایی از تو 

سالن  به من که پیتزاها رو روی میز می ذارم نگاه می کنه، 

 مضطرب می پرسه:

میگم این بچه دوباره افتاد به جون در و دیواره خونه زندگی! -

حق داشته! داداش مملکت غریبه سفر یه روز، ده روز نیست، 

فت نه!خوب کرد بچه ام گ  

بفرما! خودش کم بود شما هم اضافه شدی خواهر...-  

 

مشغول چیدن میز می شم، این که بابا حرفی نمی زنه کمی برام 

 نگران کننده ست! 



 نوشابه رو از  تو یخچال برمی دارم و روی میز می ذارم.

سعید یه صندلی بردار بیار برای خودت؛ شام آماده ست، بفرمایید -

 سر میز!

 

غذا هر قدر که مامان نگرانی از چهره اش می باره،  موقع صرف

بابا پر از آرامشه! و سعید که اصرار داره تو جیب کوچیکه ی 

 چمدونمم می تونه خودش رو جا کنه!
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بعد از شام که دایی از نو شروع می کنه، من دوباره همه ی 

شمارم و دایی هم استدالل هامو، دالیل جواب منفیمو براش می 

طبق معمول جواب های مختلفی که به تعداد زیاد در آستینش 

 موجود داره برام دونه دونه درمیاره!

 

جوانه، تو خودت بیشتر از من اطالعاتت در صنعت تور قویه! تو -

می دونی اگه اونا اصرار دارن که از طریق تور راهی سفر بشن 

تونیم هماهنگی های  چیه! می دونی که دست و بال ما بازه! می



الزم رو براشون انجام بدین، ویزاشون، محل اقامتشون هر چیزی 

که سفر رو براشون آسون تر کنه! جدا نمی فهمتت! تو همون 

دختری هستی که یه نقشه ی بزرگ باالی تختت چسبوندی، همون 

دختری که حتی سقف اتاقشم پر از عکس های جهانگردهای 

سیدن! معروفه که به آرزوهاشون ر  

 

 سعید هم با یک جمله صحبت های دایی و ادامه می ده.

باالخره باید عکس خودتو کنار سواحل مدیترانه بچسبونی به -

 سقف اتاقت یا نه؟!

 

دایی همایون که از حرف سعید خنده اش گرفته رو به بابا میکنه 

 و می پرسه:

شما نمی خواین چیزی بگین آقا جالل!-  

 

بم می کنه از پشت قاب شیشه ای عینک ته نگاه ریز بین بابا معذ

 استکانیش هم؛ می تونه پی به درونم ببره.

 مامان که از وقتی صحبت های دایی و شنیده نگرانه میگه:

داداش چه اصراریه؟  این بچه دلش نمی خواد یکی دیگه رو -

 بفرست جاش!

ندارم خواهر! نیست...-  



 

کنم! و برای این کار دلم می خواد یه کم هوای آزاد وارد مغزم 

باید برم به حیاط و چند تا نفس عمیق بکشم؛ البته امیدوارم 

 مولکول های ریز ذرات گرد و غبار وارد مجرای تنفسیم نشه!

 مثل این که خیلی اوضاعم داغونه...

 

بدون حرفی از خونه خارج میشم هنوز هم قالی کرمون آقا 

 منصور تو حیاط روی زمین پهنه.

 

شینم و هنوز موفق نشدم به تعداد پایانی گل های  روی قالی می

 قرمز رنگ قالی دست پیدا کنم که بابا کنارم می شینه.

همه ی ما وقتی تو یه کاری مسلط هستیم سعی می کنیم توش -

تخصصمونو قوی کنیم. در واقع سفر به نقاط مختلف کشورهای 

مختلف، آرزوی هر جهانگردیه! یعنی یه روحیه ی جهانگردی 

ین رو می طلبه! یه جورایی  خواب شبای جهانگردا پر از هم

اهرام مصری و ونیِز پر از قایق و شاید سواحل مدیترانه باشه! 

یه جهانگرد روحیه ی جهانگردی داره دوست داره مرزها رو رد 

 کنه! 

 



بی قرار نگاهش می کنم و از حس واقعیم کمی هم که شده باید 

 بگم.

بابا من می ترسم؛ یه ترسی تو وجودمه می ترسم از پسش -

 برنیام! به خاطر سن کمم می ترسم نتونم اونجور که باید! 

بابا که طبق معمول همیشه میخواد برای بهبود حال بد و 

 غمیگنمون تالش کنه دستمو بین دستای مردونه اش می گیره.

ره ی امنت علت این ترس یه چیزیه از درون خودت! االن تو دای-

هستی و میترسی ریسک کنی وگرنه یه جهان گرد عاشق سفر 

هست، کنار همه ی سختی هایی که پیش رو داره، این خطر و می 

پذیره! از همون روز اولی که قدم تو این راه گذاشتی و من 

موافقت کردم، همچین روزهایی و می دیدم ولی نه انقدر زود؛ و 

ه سرعت پیشرفت تو از حد با این سن کمت! این نشون میده ک

انتظار من باالتره و تو موفق تر از اون چیزی که انتظار می رفت 

هستی! بنظرمن داییت یه چیزایی می دونه و تو رو در نظر گرفته 

و مسلما فکر اعتبار و سابقه ی حرفه ایی آژانس خودشم هست و 

منم نمی خوام به توانایی های دخترم شک کنم؛ نمی خوام با 

ی های بی جا محدودت کنم!نگران  

 اشک تو چشام جمع میشه خودمو تو بغل بابا می ندازم.

بابا...-  

باز که گریه کردی!-  

 



*    *     * 

 

 "جهانگرد کوچک"

#part_9 

 

 

 همه چی خوبه، همه چی عالیه!

هیچ مشکلی نیست جوانه؛ فقط یه قرار مالقات کاری هست، که 

 همین یک ساعت پیش بهت خبرشو دادن! 

دایی برای آخرین امضای رهایی از مهوش، راهی دادگاه شده، یه 

پیام هم به من داد؛ گروهی که قراره باهاشون راهی سفر بشم 

اصرار دارند که من رو ببینند توی دفتر دایی بدون حضور خودش  

 حس چندان خوشایندی نیست!

 

هیچ از این گروه سردرنمیادم، چه اصراریه برای دیدن من!؟ 

م نیست و تنها بودن و قرار مالقاتی که نمی دونم دقیقا نعیمه ه

 علتش چیه، مضطربم کرده!

 



بعد حرف های بابا قلبم آروم گرفت، هر چند مامان هنوز مردد 

با وجود  هست اما رگ خواب مامان دست دایی همایونه،

نارضایتیش قبول کرد! هر چند خاله مریم برای من و دایی 

چرا نعیمه تو برنامه ریزی های انجام  همایون رفته تو قیافه که

شده جایی نداره! این مسائل به همون اندازه که برای نعیمه بی 

 اهمیته برای خاله مریم به طور ویژه  حائز اهمیته.

 

منشی شرکت؛ خانوم رسولی که خبر رسیدن همسفرامو می ده، 

 دستای یخ کرده امو مشت می کنم و میگم که بفرستشون داخل!

ی کشه که چند ضربه به در می خوره و میون همهمه ی طولی نم

 نه چندان شلوغی، یه دختر و دو پسر داخل اتاق میشن!

یه نگاه کلی هم برای تشخیص سر و وضع شیک و بسیار  

 آراسته اشون کافیه.

سالم خوش آمدین!-  

جواب سالمم توسط دختری که همراهشونه با خوشرویی داده 

.تا روی مبل بشیننمیشه، راهنماییشون می کنم   

خوب چی میل دارین براتون بگم بیارن؟-  

پسری که چهره اش کمی جدای جذابیتش، شوخ به نظر می رسه 

رو می کنه به دختر کناریش، دستای بهم حلقه شده اشون میگه 

.که نسبت خاصی با هم دارند  

چیزی می خوای عزیزم؟-  



آب رامین جان!-  

 

 رامین!

برای من و نامزدم آب!-  

سری تکون میدم و رو به مرد پخته تری که کمی با فاصله از این 

 زوج؛ نشسته می پرسم:

شما چطور؟-  

میل ندارم!-  

 

به سمت تلفن می رم در حالی که تن صدای مردی که اسمشو نمی 

دونم کمی نگرانم کرده! سعی می کنم زوایای چهره اشو نادیده 

؛ ندارم!بگیرم؛ حس خوبی به این چهره ی خشک و شاید خشن  

از آقای قنبری درخواست دو لیوان آب می کنم و بعد قطع تماس؛ 

 روبروشون؛ روی مبل قرار می گیرم! 

شروع کننده صحبت خودم  برای زودتر تموم شدن این دیدار،

 میشم.

خوب؛ من در خدمتتونم!-  

 ای کاش از دایی حداقل اسم و فامیلشونو می پرسیدم.



چهره اش و موهای بلوندش میشم دختری که تازه متوجه زیبایی 

در حالی که زانوهای روی هم انداخته اشو به زانوهای نامزدش 

 وصل کرده با صدای پر نازی شروع به حرف زدن می کنه.

ما با آقای پارسا قرار مالقات داشتیم!-  

بله در جریان هستم! ایشون گفتن که شما در جریان این که -

هستین! من در خدمتتون هستم.براشون کار مهمی پیش اومده؛   

پسری که اسمش رامین هست دستشو روی زانوی نامزدش می 

 ذاره و با لبخندی میگه:

ما با آقای پارسا صحبتی داشتیم قرار بر این شد که راهنمای -

 سفرمونو ببینیم!

سری تکون میدم و سعی می کنم لبخند مودبانه اش رو با لبخندی 

 پاسخ بدم.

م؛ در خدمتم!بله در جریان هست-  

مرد رامین نام و نامزدش بهم نگاه می کنند و مرد کناریشون به 

 حرف میاد.

ما عجله داریم؛ بگین خودشون تشریف بیارن!-  

 

لحن بدون انعطافش باعث میشه نگاه خیره ای نصیبش کنم!  

خوشایندش نیست که پیوند ابروهاش کمی بهم نزدیک میشن به 

کم میگم:نگاه خیره ام ادامه میدم و مح  



خودم هستم!-  

هر سه حاال دارند با حالتی ناخوشایند نگاهم می کنند که ادامه 

 میدم:

راهنمای سفرتون! -  

 نمی دونم قیافه های ماتشون و چطور برای خودم معنا کنم.

شما چند سالته عمو جان!؟-  

توهین عیان مردی که هنوز گره ی ابروهاش سر جای خودش 

تمسخر و پر از تکبرش، فشار پنجه باقی هست؛ و لحن پر از 

هامو روی دسته ی صندلی بیشتر می کنه. بدون اینکه پلک بزنم  

 جوابش و درست وقتی دارم نگاهش می کنم میدم.

بیست و چهار سال و دو ماه و دو هفته! عمو جان!-  

صدای خنده ی زوجی که تو اتاق هستند هیچ شبیه به رگ 

ی تازه پیدا شده ام هست، عصبانیتی که تو چشم های من و عمو

 نیست!
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من بیتا هستم عزیزم، ایشونم نامزدم رامین و پسرخاله ام معین! -

عزیزم امیدوارم ناراحت نشده باشی! اخه خیلی بیبی فیسی! ما هم 

ساله رو داشتیم نه یه خانوم کوچولو! ۴۰توقع یه خانوم   

 

ه جلسه کاری رفتار کنند!واقعا بلد نیستن چطور تو ی  

مشکلی نیست؛ خواستین با من مالقاتی داشته باشین که من -

 اینجام!

رامین که هنوز چهره اش پر از خنده ست، بعد اینکه سرتاپامو از 

 نظر می گذرونه لبخند پهنی می زنه.

نریم اونور، ما راهنماتون بشیم!-  

؛ بارها این به خاطر سن کمم و همین طور چهره و اندام ریز نقشم

مسائل برام پیش اومد. و هر بار من وقتی وارد کارم شدم تونستم 

که استعداد و نبوغ و تالشی که در من هست، به همه ثابت کنم 

 فراتر از سنم هست.

شما حتما با تحقیقات کاملی این تور و شرکت رو برای سفرتون -

می انتخاب کردین! و شرکت ما با سابقه ی طوالنی و درخشانش، 

 دونه داره چه می کنه! 



جدیت کالم و چهره ام هیچ تاثیری روشون نداره ظاهرا! مشخصه 

 دوباره با یه اکیپ خوشمزه طرفم...

 

قطعا همین طوره! -  

 و دوباره مردی که معین معرفی شده بود!

آقای قنبری که با سینی پارچ آب و لیوان وارد اتاق میشه اجازه 

! شایدم اجازه ی با کف پاشنه ی ی پاسخگویی از من گرفته میشه

 پا کوبیدن تو صورِت بی محتواشو!

 معلوم نیست شوخی می کنه یا داره باهات جدی حرف می زنه!

 

در هر حال انتخاب شما و اعتماد شما به این شرکت و پرسنلش، -

 نهایت احترامیه که برای ما قائل هستین!

 

دوباره هدف آقای قنبری که بعد احترامی از اتاق خارج میشه 

 حمله اش قرار می گیرم.

اینجا کجاست؟!-  

به قدری سوالش برام عجیب و کمی ناشناخته ست که لحظه ای 

 چشمام تنگ میشه و بعد مغزم فعال!

اینجا شرکت، تور و گردشگری آسان پروازه که واقع در منطقه -

ی غرب بنا شده، این شرکت در تهران که پایتخت ایران محسوب 



ده. ایران شانزدهمین کشور بزرگ جهانِه ایران میشه تاسیس ش

در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی در قاره آسیا و درقسمت غربی 

فالت ایران واقع شده و جز کشورهای خاورمیانه ست. نصف 

 ۱۸شرقی از غربی ترین نقطه ایران و نصف النهار  ۴۴ ۵النهار

شرقی از شرقی ترین نقطه ایران عبور می کند ایران با   ۶۳

کیلومتر مربع مساحت از شمال با ارمنستان،  ۱۶۴۸۱۹۵

آذربایجان و ترکمنستان هر سه از جمهوری شوروی سابق و 

دریای خزر از مشرق با افعانستان و پاکستان، از مغرب با ترکیه 

ایه ست! و عراق و از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان همس

مساحت ایران یک پنجم مساحت آمریکاست و تقریبا سه برابر 

فرانسه! فکر کنم به اندازه ی کافی در جریان موقعیت 

 جغرافیاییتون قرار گرفتین!

 

قه قه بلند رامین و چهره ی هنوز بی محتوای مردی که  طوطی 

وار به تمسخرش گرفتم. بیتا در حالی که می خنده ازم می خواد 

وچیزی که یادم رفته بود.عرفی کنمخودمو م  

صفا هستم!-  

خوشبختم خانوم صفا؛ سفر با شما حتما باصفا خواهد بود!-  

برای چهره ی شوخ رامین موقع ادای این جمالت لبخندی می زنم 

 که چیزی کم از فحش نداره.



اگر گذرمون به آبشار نیاگارا هم خورد، قول میدم  پرتابتون کنم؛ -

ز اعماق وجودتون حس کنید!تا باصفا بودنو ا  

 

خودشو نامزدش بلند می خندند و من و مجسمه ای از تمثیل برج 

 زهرمار به نام معین!

 

قرار نیست افتخار همراهی با شما رو داشته باشیم به اندازه ی -

کافی از مالقات با شما لذت بردیم، لذت سفرهای طوالنی و خاطره 

ری هست!سازمون به حتم شایسته ی انسان پخته ت  

 

 صدای خنده های زوج خوش خنده قطع میشه.

معین شلوغش نکن!-  

 جوابی به رامین نمیده و من از جام بلند میشم.

، راهنماییتون کنم یا راه خروج و با این حساب کاری نمی مونه-

 بلدین جناب!؟

 

از جاش بلند میشه و گویی با بازوهای مردونه اش قراره برای 

ه دستاشو داخل جیب جین روشنش من ژست کتک کاری بگیر

قرار میده و کنار قیافه ی نه چندان خوشایندی که برام گرفته به 

 سمت در خروجی حرکت می کنه.



بیتا و رامین هم دست پاچه در حالی که عذرخواهی می کنند و 

اصرار دارند که با جناب پارسا صحبتی خواهند داشت پشت سرش 

 قطار میشن!

 

نه.خداحافظ سواحل مدیترا  
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 دایی که به شرکت برگشت بمبی بود آماده برای ترکیدن!

نمی دونم لحظات آخر مهوش با چه کلماتی تونست به این روز 

بندازتش! و بدتر؛  مثل این که گروه محترمی، که من باهاشون 

مالقات کردم خبر کنسل شدِن این سفر رو با شرکت ما، توسط یه 

به دایی گزارش دادند.پیامک؛   

می دونی چیکار کردی جوانه؟! این موضوع به همین راحتی ها -

نیست که اومده باشن کارمند شرکت منو دیده باشند و بگن نه! 

پای آبروی شرکت درمیونه؛ هر جای دیگه برن حتما از این 



موضوع حرف می زنند! نمی خوام به گوش رقیبام برسه که یه 

زبون درازیت از دست دادیم!  فرصت تاپ رو به خاطر  

دایی چرا متوجه نیستین شما؛ اونا خودشون شروع کردند!-  

 

توجیح نکن کارتو! اونا مشتری بودند؛ تو باید صبور می بودی! -

همه ی این مشکالت به کنار می دونی چقدر از اموالم به نام 

مهوش بوده! می دونی چقدر مهریه اشه؟! می دونی که تو این 

ش اومده هزار تومنم برام غنیمته! می دونی که نگه وضعیت پی

داشتن این تشکیالت و تو قدرت بودن چقدر برام خرج داره؟ ما 

نباید هیچیو از دست بدیم! من زنگ زدم عذر خواهی کردم و 

بهشون قول دادم یه راهنمای دیگه براشون جور کنم! حاال به من 

بربیاد؟! بگو جز تو و احمدی کی می تونه از پس این سفر  

 

 بیشتر از این اینجا موندن جایز نیست.

من باید برم خونه! آقای کاظمی می تونه گزینه ی مناسبی باشه!-  

 

 از دفتر بیرون می زنم و چه روز مزخرفی بود! 

 به اندازه ی تمام روزهایی که وارد این شرکت شدم عصبی هستم

 کیفم و روی شونه ام می ندازم و از شرکت خارج میشم.

 



جور زن ذلیلی و خام شدنش برای زنی که ارزش یه پاپاسی رو 

هم نداشت؛ ما باید بدیم! همینم مونده واسه یه قرون دوهزاری که 

قرار جیب خودمونو هم پر نکنه جلوی چهار تا بچه پرو خم و 

 راست بشیم! 

واال که باید تقاضای کار رو از شرکت های معتبر دیگه ای که 

ن جدی بگیرم! تا بلکه دایی جانم بدونه برام سرودست می شکون

کم کسی تو بال و پرش نیستم؛ اصال می تونیم بگیم ما ردشون 

 کردیم! کالس کاریمون هم میره باال.

 

رسیدنم به خونه همانا و تحمل بحث  دوباره ی سعید و با مامان 

 همانا.

 

خداروشکر اومدی جوانه؛ تو بیا یه چیزی به این بچه بگو بلکه -

ز این کارا برداره!دست ا  

کیفمو روی مبل می ذارم مقنعه امو از سرم درمیارم و با نگاهی 

به سعید متوجه میشم که این بار و خطاکار تشریف داره که از 

 اولدورم بولدورم هاش خبری نیست.

چی شده باز؟-  

مامان که از عصبانیت چهره اش سرخه؛ یه برگه رو سمت من 

رو بگیرم سعید دست به کار میشه  می گیره. قبل از این که برگه



برگه رو تقریبا چنگ می زنه و مچاله می کنه و تو مشتش نگه 

 می داره.

ِا مامان! رابطه ی مادر و فرزندیمونو خراب نکن؛ مادر باید -

 اسرار بچه اشو فاش نکنه!

 مامان محکم روی زانوهاشو می کوبه و داد می زنه:

منم اسرار داره! خدا منو بچه های مردم اسرار دارند؛ بچه ی -

 بکشه!

 و بعد به من نگاه می کنه و با عجز میگه:

می بینی چقدر پرو هستش؛ نمی دونم دیگه از دستش چه کنم! -

 آبرومو اخر می بره بین در و همسایه.

درست تعریف کنید ببینم چی شده؟! -  

مامان با حالت عاصی از کارهای سعید اووف بلندی می کشه و 

 میگه:

نامه نوشته داده دختره راضیه خانوم! رفته-  
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به سعید که هر جایی و نگاه می کنه جز ما رو، نگاه سوالی می  

 ندازم و می پرسم:

چه نامه ای؟!-  

 مامان دوباره محکم روی زانوش می کوبه و می ناله:

نامه فدایت شوم! خدا منو بکشه! نمی دونی چیا نوشته بود -

نه؛ نمی دونی!  هر صبح که چشمانم را باز می کنم چشمان جوا

شهالیت را می بینم! مانتوی سفیدت را که می پوشی مانند 

کبوتری سفید می شوی! هر چی شر و ور بود نوشته بود، پرت 

کرده بود تو خونه ی مردم نامه ام صاف افتاد جلوی پای رضیه 

برگه هم یه قلب  خانوم، که داشت گل های حیاط و آب می داد! پای

 کشید، وسطش نوشت سعید تو!

 

هم خجالت زده به نظر نمی رسه  به سعید نگاه می کنم که چندان

 و می گم:

حداقل سعید و نمی نوشتی!-  

 مامان با غیظ نگاهمون می کنه و از جاش بلند میشه:

از دست شما دو تا آخر من دق می کنم!-  

انیه بهم نگاه می کنیم مامان که به اتاقش میره من و سعید چند ث

 و بعد از خنده منفجر میشیم!

 



نوش جون راضیه خانوم! کم پسرش مزاحم من و نعیمه نشد. ناز 

 شصتت داداش خنگم!

 

دختر کم بود واسه دختر راضیه خانوم نامه نوشتی؟-  

دله دیگه دختر راضیه خانوم و اقدس خانوم نمی شناسه که!-  

ون خنده می گم:مقنعه امو سمتش پرتاب می کنم و می  

 اخه خنگ من! عصر عصر تکنولوژیه؛ پیامک واتس اپ،-

توییتر، تلگرام؛ اینستاگرام! و از همه راحت تر؛ تماس تلفنی! چرا 

 نامه آخه؟

می خواستم با حفظ سنت ها جلو برم!-  

 بلند می خندم و سعید هم کم از من نداره ازم می پرسه:

راستی تو ضبط صوت منو ندیدی؟-  

جزوه هات می گشتی پیداش نکردی؟!دنبال -  

 

حاال هر دو بدون این که بخندیم به هم نگاه می کنیم سعید ناباور 

 می گه:

چطور اخه ضبط صوت هم جز آشغال ها به حساب میاری؟-  

نمی دونم واقعا!-  

 



کاغذ مچاله شده اشو سمتم پرتاب می کنه که تو هوا می گیرمش 

برای دختر راضیه خانوم  و لبخند شیطانی از داشتن نامه ای که

 نوشته، رو لبام نقش می گیره!

 تازه می فهمه که چه کرده! 

 به سمتم حمله می کنه که فرار می کنم.

جوانه بدش به من؟-  

می خوام نگهش دارم به زنت برای زیرلفظی بدم.-  

 

راجع به زن من درست صحبت کن!-  

 

 مسخره بازی امون دوباره باال گرفته که...
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 سعید دو ساعته تو اتاق باباست! 



در واقع داره توبیخ میشه به خاطر کار ناشایستی که انجام داده، 

مامان هم برای بعد از ظهر ترتیب یه عصرونه رو داده، از  خاله 

اینا هم دعوت کرده. نعیمه و من مامور برپایی این عصرونه تو 

 حیاط خونه هستیم.

رنگ با گل های درشت  قرمز و آبی، روی قالی سفره ی سفید 

پهن می شه. نون و پنیر سبزی، گوجه و خیار رو در نهایت بی 

سلیقگی کنار هم، می چینیم. اما مثل همیشه این محتویات به 

 خودی خود کنار هم زیبا هستند.

مامان و خاله مریم با فالسک چای و سینی استکان به حیاط 

منصور هم پشت سرشون. از سعید خبری نیست . بابا و آقا میان

 و مثل این که در تحریم به سر می بره.

 

دور سفره می شینیم و آقا منصور مثل همیشه اولین استکان چای 

پر شده رو برای خاله مریم برمی داره. خاله مریم و آقا منصور 

تنها بچه اشون نعیمه است و بعد از بارداری سختی که خاله 

ان سخت ترش، برای همیشه دکتر اجازه ی داشت؛ و زایم

 بارداری دوباره رو براش ممنوع کرد.

و چقدر بعد از به دنیا اومدن سعید؛ مامان هیچ کاری نداشت! در 

 واقع سعید و خاله بزرگ کرد.

راستی جوانه؛ سفرت کنسل شد؟! دیدم دایی به آقای کاظمی یه  -

 چیزایی می گفت.



و به دست بابا می دم. نگاه  لقمه نون پنیر سبزی که گرفتم

کنجکاو بابا و متعجب مامان من و ملزم می کنه به توضیح. فقط 

بعدش باید یادم بمونه به نعیمه و حرف های بی موقعش، درس 

 خوبی بدم.

آره کنسل شده.-  

چرا دخترم؟-  

واقعا جواب قانع کننده ای براشون ندارم! بگم چی؟ که به خاطر 

ر نهایت احترام یه جورایی با هم کل سنم دسته کمم گرفتند و د

انداختیم که منجر به خط خوردن اسمم از این سفر شگفت انگیز 

 شد!؟

بابا جون میشه راجع بهش دیگه حرف نزنیم؟!-  

 مامان زودتر از بابا جمعش می کنه!

چون می دونه چیزی نمونده تا دوباره بیفتم به آب کشیدن خونه 

 زندگیش!

مه مدت می خواستی بری که چی بشه، بهتر مامان جان! این ه-

 دل منم آروم و قرار نداشت، چاییتو بخور آقا جالل یخ کرد.

 

 خاله مریم رو می کنه به نعیمه.

خوب تو رو می ذاشتن به جاش! -  



وا؛ مامان جان حرف ها می زنی! من شیراز و برم و هیچ دسته -

 گلی به آب ندم سجده ی شکر داره!

 

ستکان دوم و برای خاله مریم پر از چای آقا منصور می خنده و ا

 می کنه.

چه می کشه از دست این خاله و دختر خاله ی ما و پشت خنده 

 هاش پنهون می کنه؛ خدا داند!

 

خداروشکر که مامان و بابا بعد برگشتن به داخل خونه هیچ 

 سوالی در این مورد ازم نپرسیدن.

ی گرفتند!در واقع سه بار آب کشیدن ظرف های عصرونه رو جد  

سعید حتی برای شام هم از اتاقش بیرون نمیاد، کسی هم 

 اعتراضی به نبودنش نداره! 

مامان که مانع شستن ظرف های شام میشه به اتاق سعید می رم 

چند ضربه به در می زنم و بدون این که منتظر پاسخی باشم وارد 

 اتاق میشم.

قرار روی تخت دمر دراز کشیده و لپ تاپ هم جلوی صورتش 

 گرفته. در و می بندم.

چطوری سعید؟-  



متحول شدم! دارم  باید چطور باشم؟ بس بابا باهام صحبت کرد،-

تو نت سرچ می کنم چطور می تونم نشانه های بلوغی که من و 

 در آستانه ی کارهای نامعلوم الحال قرار میدن، کنترل کنم!

 

 زده به سرش؟! 

بابا این جریان و فهمیده!سعید می دونم ناراحتی از این که -  

نفهمیده؛ مامان براش گفته!-  

پکر بودنش و دلخوریش از مامان به اندازه ی کافی زیاد هست؛ 

 جایی برای نصایح من نمی مونه!

 

شاید گزینه ی بهتر همین جست و جو در نت برای  کنترل بهتر 

 روی خودش باشه.

نمیاد که سعید بر خالف من قد و قامت خوبی داره و اصال بهش  

یه پسر دبیرستانی باشه! شاید علت این مسائل به وجود اومده 

 توجه ی زیاد، جنس مخالف به سعید هم بوده باشه.

سمت مخالف سعید دراز می کشم و سرمو تو لپ تاپ فرو می 

 کنم! 

با دیدن تصویری که تو مانیتور شکل گرفته چشمام گشاد میشن، 

اجازه نمی دم لپ تاپ و  سعید می خواد در لپ تاپ و ببنده که

 سمت خودم می چرخونم و نگاه احمقانه ای به سعید می ندازم.



سعید؟!-  
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 نگاه می دزده و می گه:

چیه خوب؛ حوصله ام سر رفته بود!-  

 نمردیم و معنی متحول شدن و تحقیقات رو هم فهمیدیدم! 

دخترک مو بلندی که دوباره به صفحه ی مانیتور نگاه می کنم 

دست به کمر با پیراهنی کوتاه ایستاده و منتظر این هست که 

گزینه ی رنگ مورد نظر موهاش انتخاب بشه! گزینه ی آبی و 

 انتخاب می کنم.

نه آبی بهش نمیاد! قهوه ای...-  

موهاشو قهوهای می کنه و از تحقیقات هسته ایش برام مختصر 

 توضیحی میده.

خونه و حاال جلوی صورت هر دومونه. لپ تاپ و کمی می چر  



تازه می تونیم رنگ لباسشم تغییر بدیم؛ دامن کوتاه تاپ؛ -

 بیکینی...

 

واقعا داداش نره غولم یه بازی کامپیوتری داره که چند تا دختر تو 

 بازی هستند که براشون مدل مو و لباس  انتخاب می کنه؟

یش میشن.دامن قرمز کوتاه و با تاپ مشکی گزینه ی انتخاب  

دستم رو ستون چونه ام می کنم و با ناباوری که هنوز در من 

 هست؛ باهاش همراه میشم.

 

 

 

 صبح زود به همراه نعیمه؛ راهی شرکت میشیم.

امروز کمی دیر تر از همیشه به شرکت می رسیم چون نعیمه 

اصرار داشت که می تونه ما رو با ماشین باباش صحیح و سالمت 

 برسونه شرکت که متاسفانه نتونست! 

خیلی خوشگل با سمند نوی عمو منصور زد به یه پراید و سپر 

 جلوی ماشینو نابود کرد! 

و پیش راننده ی بعدم گواهی نامه و کارت ملیشو گذاشت گر

بیچاره و شماره تماس آقا منصور رو داد!  حاال هم که رسیدیم 

شرکت، خبر رسیده که بخش نامه اومده تور امروزمون که کویر 



مرنجاب سمت کاشان بوده،  تا اطالع ثانوی کنسله! چرا حاال؟ به 

 علت رفتارهای غیر اخالقی و بی حجابی!

 

وسریتو درست سر کن! و آخه چطور به یه خارجی بگیم خانوم ر

بدتر از اون به خودی ها، هم نمیشه گفت! میان پول خرج می کنن 

می خوان بزنن برقصن بخورن! ما جلوشونو می گیریم اجازه نمی 

 دیم، این پول میره ترکیه و کشورهای همسایه خرج میشه!

 کمر اقتصادم درد گرفت اصال! 

 

 امروز رو عمال تو شرکت عالف هستیم.

 

رد کوچک""جهانگ  

 

#part_15 

 

تو شرکت کاری نبود و به اصرار نعیمه باهاش همراه شدم تا 

ماشین و ببریم تعمیر گاه! سپر جلوی ماشین کمی آسیب دیده بود؛ 

 و چراغاشم که نابود به نظر می رسیدند!

 



به تعمیرگاه بزرگی که دایی برامون لوکیشنشو فرستاد اومدیم. یه 

های ماشین!  مجموعه ی بزرگ از تعمیرگاه  

جوانه؛ دایی گفت اسم این یارویی که می رفت پیشش چی بود؟-  

فدوی!-  

 

 بعد پرسیدن از چند نفر تعمیر گاه آقای فدوی رو پیدا می کنیم. 

ماشین درست جلوی تعمیرگاه پارک می کنیم یه ماشین نقره ای 

 رنگ و تماما لوکس داخل مغازه پارکه و اثری از کسی نیست.

رد مغازه می شیم.با نعیمه وا  

سالااام!-  

 صدای بلند سالمی که از نعیمه بلند میشه، جوابی نداره.

 جلوتر می رم و دستمو رو بدنه ی ماشین نقره ای می کشم.

مثل این که کسی نیست! جوانه، ماشین و ببین تو رو خدا؛ با آدم -

 حرف می زنه؛ کسی هم که نیست، سوار شیم بزنیم به چاک!

خودش می خنده و با شنیدن صدای مردونه ای هر بعد این حرف 

 دو پر بهت به اطرافمون نگاه می کنیم.

مطمئنین کسی نیست!؟ -  

 اثری از کسی تو مغازه نمی بینیم نعیمه دور خودش می چرخه.

وا؛ صداش هست، خودش کو؟ -  



خودش زیر ماشینه!-  

بعد صدای دوباره ی مرد یه سر درست جلوی پامون از زیر 

ره ای رنگ خارج میشه!ماشین نق  

چهره ی سیاه شده اش اجازه ی بررسی صورتشو به ما نمیده اما 

چشمای درشت و باریک شده اش یه نمای جدی از صاحب این 

 مکان که به حتم فدوی هست به ما میده!

 

 

با سرهمی آبی رنگی که فرم کاریه یه تعمیرکار محسوب میشه، 

 جلوی ماشین آقا منصور ایستاده.

زدین که چراغاش به این روز افتاده؟! چطوری-  

نعیمه که نمی دونم چرا از بعد خارج شدن این اقا از زیر ماشین، 

 بداخالق شده در جوابش می گه:

محکم؛ یعنی خیلی محکم!-  

فدوی نگاه جدی ای به من و بعد به نعیمه می ندازه پشت دست 

 های سیاه شده اش رو به پهلوهاش می ماله.

ماشینتونو تحویل بگیرین!پس فردا بیاین -  

نعیمه دست به کمر میشه و دنبال فدوی که وارد مغازه اش میشه 

 میره.

پس فردا؟ چرا انقدر دیر؟-  



داخل نمیرم و ترجیحم اینه به رفت و آمد ماشین های متنوعی که 

 در حال عبور و مرور هستند نگاه کنم.

یشون به تعمیرکارهایی که لباس های یک شکلی پوشیدن به دوندگ

به تالششون، به خانواده هایی که نگاه منتظرشون به دست های 

 پینه بسته از سیاهِی، مرداشونه!

 

سنگینی یک نگاه، باعث میشه از عمق فکرهام بیرون بیام!   

که درست از کنارم عبور می کنه و به  یه چهره ی آشنا و خنثی

داخل تعمیرگاهی که صاحبش جز فدوی نیست وارد میشه! بدون 

 این که برگردم یا بخوام به دنبال نعیمه برم سر جام می مونم.

 

بوی عطرش درست وقتی که از کنارم گذشت زیر بینیم پیچید و 

 باید بگم مارک انتخابیش اصال خوب نیست.
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نعیمه هنوز مشغول چونه زدن با فدویه تا برای فردا ماشینو 

 تحویل بگیره!

من و بلند صدا می زنه.و بینشم   

جوانه؛ بیا!-  

! جدا دلم نمی خواد برم اونجا و چشمامو محکم روی هم می ذارم

 با جناب خنثی؛ رو در رو بشم!

چاره ای نیست؛ وارد مغازه میشم می تونم متوجه این بشم که 

دست به سینه کنار ماشین نقره ای رنگ ایستاده و به تالش فدوی 

یمه، برای تحویل ماشین برای پس فردا که سعی در قانع کردن نع

 داره، چشم دوخته.

 نعیمه با دیدن من پوف کالفه ای می کشه.

کارتمو جا گذاشتم؛ باید بیعانه بدیم.-  

 

از داخل کیفم کارتمو برمی دارم و سمت فدوی می گیرم. و رو به 

 نعیمه میگم:

حاال فردا یا پس فردا چه فرقی داره برات؟! -  

باید بریم خونه ی عمه ملیحه، قول دادم ببرمشون فردا با مامان -

 امام زاده صالح!

فدوی کارت و بهم برمی گردونه و برای این که نعیمه دست از 

 عالف کردن من و کچل کردن فدوی برداره میگم:



ماشین بابا هست! -  

بابات عمرا دست من ماشین بده!-  

سرمون  کالفه نیم نگاهی به فدوی می ندازم. برای اون آدم پشت

دستی تکون میده و به نشونه ی احترام دستش رو روی سینه 

 اش میذاره و میگه:

االن خدمتتون می رسم.-  

االن اگه ماشین منم اون مدلی بود همین طوری قشنگ باهام -

 رفتار می کردی!

من شوکه از حرفی که نعیمه بار فدوی می کنه لب می گزم فدوی 

ه می کنه و میگه:با اخم های درهم شده به نعیمه نگا  

برای این که قشنگ رفتار کردنمو با شما ثابت کنم؛ فردا می -

 تونید بیاین ماشینتونو تحویل بگیرین!

 نعیمه لبخند پیروزمندانه ای می زنه دست منو بگیره.

فردا مزاحمتون میشیم!-  

میشیم؟! عمرا اگه با تو مایه ی آبروریزی سروکله ام دوباره 

 اینجا رویت بشه!

 

ند وقتی از کنار مردی که اسمشم یادم نمونده بود گذشتیم با بما

صدایی که حتما به گوشش رسید گفت" وای خدا صاحاب ماشینه 

 از خودش مامان تره"!



سقلمه ی من هم راه به جایی نبرد و خانوم شاکی از این که چرا 

 زدمش؛ من رو زد!

ندیده امیدوارم این صحنه ها رو اون دو تا مرد تو تعمیرگاه 

 باشن!
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خاله مریم، تونست مامان و متقاعد کنه که باهاشون همراه بشه، 

االنم هر دو حاضر و آماده نشستن منتظر نعیمه، که برای تحویل 

گرفتن ماشینش به مکانیکی آقای فدوی رفته البته آقا منصور هم 

ایی پاشدیم باهاش همراه شد، وقتی هم فهمید من و نعیمه دوت

رفتیم تعمیرگاه حسابی  شاکی شد، که مگه من مرده بودم دو تا 

 دختر بچه پاشدین رفتین یه جای مردونه!

، وگرنه خدا دایی همایون و خیر بده که این شرکت و راه انداخت

 با همچین شغلی چطور باید کنار می اومدن!

 

؛ مامان اصرار داره که من هم باهاشون برم امام زاده صالح

 همون بار آخری که رفتم واسه کل عمرم کافی بود!



مامان؛ چرا اصرار می کنی؟ گفتم که حوصله ندارم! می خوام -

 خونه بمونم؛ فیلم ببینم، استراحت کنم، شایدم رفتم استخر!

خاله مریم که تا حاال چیزی مبنی بر همراهی من نگفته بود؛ به 

 حرف میاد.

چیکار کنی؟ بپوش بریم خاله؛ خاله جان، بشینی خونه تنهایی -

!مادرتو حرص نده  

مجله ی مورد عالقه امو که توسط اشتراک هر ماهه ام، برام 

 فرستاده میشه از رو میز برمی دارم.

مطمئن هستین که من حرصش میدم خاله جان؟ دفعه پیش که -

اومدم با چی روبرو شدم! من که نفهمیدم هدف شما از امام زاده 

؟!شوهر دادن من و نعیمهرفتن زیارته یا   

شوهر دادن شما اگر به همین راحتی ها بود که ما می رفتیم امام -

زاده صالح بست می نشستیم! یکی از یکی بدتر، اون از نعیمه که 

دختر خودمه؛ اسم شوهر و جلوش میاری افسار پاره می کنه! 

اینم از تو، که چپ و راست؛ باِر من و این خواهر ساده ام می 

 کنی!

 بفرما؛ بدهکار هم شدیم.

خاله جون؛ شما خودتونو بذارین جای من! بدون هماهنگی با من -

ترتیب یه قرار مالقات رو با پسر مردم میدین! اونم کجا؟ امام زاده 

! من و به زور با خودتون می برین و شرایط و طوری پیش صالح

 می برین که من با ماشین دوست تازه پیدا شده اتون که یه پسر



هم داره؛ همراه بشم! اصال همه ی اینا به کنار چطور راضی 

 شدین من و با اون پسر، که هشتصد کیلو بود تنها بذارین؟!

 

مامان حلواهایی که درست کرده رو تو دیس چیده و مشغول 

کشیدن سلفون روشونه. نگاه بی انصافانه ای نصیبم می کنه و 

 میگه:

کجا هشتصد کیلو بود؟!-  

بود! پس چند کیلو-  

 

مامان و خاله نگاهی بهم می ندازن؛ خاله براش چشم می زنه که 

 دنباله نگیر!

خواهر ادامه نده! کشش بدی یه شیلنگ برمی داره کل  -

 ساختمونو آب می کشه!

 

 مامان که می خنده مجله امو روی میز می کوبم و بلند میشم.

ِا وا خاله؛ کجا میری؟-  

مریم می ندازم و در جوابش میگم نگاه عاقل اندر سفیهی به خاله 

 که:

دارم میرم ساختمونو شیلنگ بگیرم!-  



 

به سمت اتاقم میرم، باید قبل از رسیدن نعیمه و سه تایی خراب 

 شدنشون روی سرم؛ بزنم بیرون! 

 مایومو  از تو کشو برمی دارم و آماده میشم.

هوا گرمه یه پیراهن گل گلی تنم می کنم و یه مانتوی سفید هم 

ش می پوشم.رو  

تو کوچه امون یعنی کسی هست که برای من هم نامه بده و کبوتر 

 سفید خطابم کنه؟!

 

شال ساده ی سفید رنگمو سر می کنم کاله آفتاب گیرمو سر می 

ذارم. کوله امو برمی دارم و صندل انگشتیمم از زیر تخت خارج 

 می کنم.

من به لطف نعیمه و عالقه ی شدیدی که به کفش و صندل های 

داره؛ از دسترس همگان دور نگهشون می دارم! از اتاق که 

 خارج میشم مامان و خاله با دیدن سر و وضع ام متعجب میشن.

کجا؟-  

 در جواب مامان فقط به یک کلمه اکتفا می کنم.

استخر!-  

 



اسنپی که خبر کردم خیلی زود می رسه دم خونه و منو از گرمای 

 سوزان تابستان عزیز؛ نجات میده.
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 وای خدا من اینو می خوام!

درست همین قسمت، همین جایی که دست های ماهر آماندا، بین 

کتفام با مهارت تمام جابه جا میشه؛ و تمام خستگی و کوفتگی 

هامو از بین می بره، برای دایی دعای طول عمر می کنم که برای 

مثال این استخر درجه  کارکنانش خدمات ویژه هم در نظر گرفته!

یکی که فقط به خاطر کارمند دایی بودن همه ی امکانتش برامون 

 مجانیه! 

چند ماهی میشه که به اینجا میام و با آماندا آشنا شدم سی و سه 

سالشه، یکی از خفن ترین ماساژورهایی که تا االن دیدم البته به 

یرش گفته ی خودش اسمش رحیمه بوده که خودش به آماندا تغی

 داده!

 واقعا چطور یکی از رحیمه به آماندا می رسه؟! 

خیلی خسته ای دختر!-  



آماندا عالوه بر دست های جادویی؛ صدای جادویی هم داره. 

خودش که میگفت قربانی سنت ها شده! ازدواج زوری با 

پسرعموی اوباشش و یه طالق پر سر و صدا و طرد شدن از 

یدا کنه! طرف خانواده اش، باعث شد خودشو پ  

حداقل این که زندگی خودشو داره، شغل خودشو، آقا باالسری هم 

نیست که بهش جواب پس بده! یه روز باید آماندا رو ببرم به 

مامان و خاله نشون بدم، و بهشون بگم که دوره ی بابا جالل و 

 آقا منصور تموم شده و رو پسرهای االن، هیچ حسابی نباید کرد!

 

می شناسی؟ خانوم هدایتی و که-  

 ماهیچه های شل شده ی بازومو تکون آرومی میدم و میگم:

همون خانومی که آموزش شنا می ده و غریق نجاتم هست؟-  

آره خودشه! از تو خوشش اومده خواسته باهات صحبت کنم تا -

 پسرشو ببینی...

 خدایا من از امام زاده گذشتم به خاطر چی؟!

اشه! ماشاهلل اصال بهش من که فکر نمی کردم یه پسر داشته ب-

 نمیاد؛ نظرت چیه حاال!؟

از رو تخت بلند میشم و حوله رو از دستش می گیرم و خودمو 

 می پوشونم.

معلومه که نه!-  



 

اکی، گارد نگیر! واقعا که شبیه داییت هستی!-  

 صبر کن، صبر کن، چی شد؟!

دایی منو از کجا می شناسی؟-  

جوابم می گه:ابروهای خوش حالتشو باال می بره و در   

ماساژور مخصوصشم!-  

 جانم؟

از...از کی؟-  

 دستای روغنیشو با دستمالی پاک می کنه و میگه:

چند روزی میشه!-  

 

خدای من! دایی ماساژور مخصوص داره اونم کی؟ رحیمه پنجه 

طالی کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک پایین شهر؛ معروف به 

 آماندا!

 آروم میگم:

قوانین هست؟ می دونی؛ کارت خالف-  

من برای گذران زندگیم احتیاج به پول دارم؛ شغلمم همینیه که از -

 پسم برمیاد! داییتم سر کیسه رو شل کرده، قوانین کیلویی چند!



با چشمک جذابی بلند می خنده و پشت می کنه تا در تیوپ روغن 

و موادی که استفاده کرده رو ببنده! یعنی دایی همایون هم نماهای 

گیز ی از باال پایین شدن اندام زیباشو می بینه!؟شگفت ان  

خوب امیدوارم که نبینه! وگرنه مطمئنم جوهر امضای طالقشون 

 خشک که هیچی نم، هم نخواهد گرفت!
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با یه ظرف پر از گیالس های درشت و آبدار، که تو بغلم گرفتم، 

گذشته؛ مهم اینه نعیمه این به حیاط میام! مهم نیست از نیمه شب 

وقت شب تو حیاط چرا داره پرسه می زنه؟! از پنجره ی اتاقم که 

دیدمش؛ این گیالس های مورد عالقه ی نعیمه رو هم فقط به یک 

؛ که راحت تر ازش بشه حرف کشید! دلیل با خودم همراه کردم

عادتشه موقع خوردن زیاد حرف می زنه؛ در واقع چیزهای مهم و 

خوردن لو میده!موقع   

!نعیمه و پرسه های شبانه؛ اصال با هم جور درنمیان؛ اصال  

جالب تر این که به تنه ی درخت تکیه داده و به آسمون پر از ماه 

 و ستاره نگاه می کنه.



، صدای پامو که تو نزدیکیش می شنوه، برمی گرده و با دیدنم

 بدون این که متعجب بشه آروم میگه:

کنی؟ اینجا چیکار می-  

 ظرف گیالس و سمتش می گیرم.

!اومدم با هم این گیالس ها رو بخوریم-  

ظرف رو ازم می گیره، پای درخت می شینه من هم کنارش می 

 شینم.

ما اومدیم تو نبودی؛ کجا رفته بودی؟-  

 گیالسی از توی ظرف برمی دارم و در جوابش می گم:

زدم؛ یه شال رفته بودم استخر؛ بعدشم رفتم یه دوری تو بازار -

خوشرنگ خریدم برای خودم و تو! یه کاله گپ هم برای سعید 

گرفتم! بعدم رفتم یه پیتزا خوردم با سیب زمینی و قارچ 

 سوخاری!

 پر از گالیه میگه:

خجالت نکشیدی همه ی این کارها رو تنهایی کردی؟! اونم وقتی -

! دمکه من گیر مامان و خاله و بدتر از همه عمه ملیحه افتاده بو

هر کدوم واسه خودشون نذری درست کرده بودند یه، هفت هشت، 

ده دوری، کل امام زاده رو، رفتم و اومدم تا نذری هاشونو پخش 

 کردم!

 آروم می خندم و میگم:



قبول باشه!-  

 متاسف، یه مشت گیالس برمی داره.

شاِل من کو حاال؟!-  

صال شبیه با لبخند نگاهش می کنم، با این که دخترخاله هستیم، ا

به هم نیستیم! من شبیه بابا جالل هستم و نعیمه هم شبیه آقا 

 منصور! 

در عوض مامان و خاله مثل سیبی هستند که از وسط نصف 

شدن! یه وقتایی نگران میشم که خدای نکرده، شبی؛ نصفه شبی، 

 باباهامون اشتباه نگیرنشون با هم!

رو! امروز رفتیم حاال اونو، ولش! فردا میام ازت می گیرم شالم -

 ماشینو بگیریم...

دو تا گیالس و با هم می ذاره تو دهنش و هسته اشو هم تو 

 مشتش فوت می کنه!

این جزغاله ؛ به من چشمک زد و گفت دیدین با شما هم زیبا  -

برخورد کردم! حاال بابا هم تو ماشین نشسته داره نگاهمون می 

نداری واسه  کنه؛ بهش میگم مرد حسابی، خودت خواهر مادر

دختر مردم چشمک می زنی!؟ گفت نه واال؛ نه خواهر دارم نه 

 مادر! نظرت راجع به یه پسر به بی پدر و مادر چیه؟!

 تند تند گیالس می خوره و هسته اشو فوت می کنه کف حیاط.

 آروم می پرسم:



جزغاله؟!-  

اره دیگه؛ مرتیکه سیاه سوخته ی بی پدرومادر؛ شماره اشو بهم -

 داد!

متعجب نگاهش می کنم که با چشمای درشت شده از تعداد گیالس 

 های توی دهنش، ادامه میده:

دوست شدن با یه پسر بی پدر و مادر که همیشه بوی لنت و -

 روغن میده، بده به نظرت!؟

 چند تا هسته رو با هم به بیرون فوت می کنه و ناباور میگم:

!نگو که بهش زنگ زدی-  

که زنگ نزدم! فقط یه پیامک براش  دیوونه شدی؛ معلومه-

 زدم...

به قدری حرف هاش دور از انتظارمه، که می زنم رو شونه اش 

 و با دلهره ی بدی که باعث بهم پیچیدن معده ام میشه، می پرسم:

نعیمه داری چه غلطی می کنی؟-  

 

 رنگ چشماش کمی سمت نگرانی میره.

ونم نادیده اش نمی دونم! فقط...فقط نمی ت نمی دونم...خودمم-

 بگیرم، نه که نخوام؛ نمیشه!

 



چهره ی پر از تشویشش به قدری عیان هست که به نگرانیش 

 دامن نزنم.

حاال چی براش پیامک زدی؟!-  

براش نوشتم، نظرم رو برای چیه یه پسر بی پدر و مادر می -

خواستی! در جوابم گفت حاال ما گفتیم بی پدر و مادر شما هی 

در و مادر داشتم تو زلزله فوت شدند؛ بعدشم نکوپ تو سرمون! پ

گفت از من خوشش میاد! منم گفتم...گفتم...گفتم که...هر چند غلط 

اضافه کردی اما چون منم ازت اندازه ی سر سوزنی خوشم 

موردی نمی بینم بیشتر با هم آشنا بشیم! اومده،  

 به دیوونه بازیش می خندم و آروم می کوبم تو سرش.

خدا...دیوونه ای ب-  

وای جوانه، برای فردا استرس دارم...-  

 سوالی که نگاهش می کنم لب می گزه و ادامه میده که:

فردا باهاش قرار دارم!-  

مطمئنی فقط براش یه پیامک زدی؟!-  

خجالت زده  می خنده و من براش کمی هم که شده نقش یه 

 خواهر بزرگتر و باید بازی کنم.

ارین و به من هم اطالع بده تا اگر باشه برو! اما جایی که قرار د-

خدایی نکرده برداشتت با خودش برد تا سر به نیستت کنه؛ یه 

 سرنخی داشته باشیم!



خشکش می زنه و بعد محکم بازومو نیشگون می کنه میون درد 

 می خندم و بغلش می کنم.
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اده ای دایی تمام هفته رو مشغول هماهنگی های سفر فوق الع

 هست، که من رو از دست داده!

آره درسته، اون سفر و آدماش من و از دست دادند، چیزی که 

برای من زیاد پیش خواهد اومد؛ موقعیت های این چنینی و چه 

 بسا خفن تری!

 

فقط نمی دونم که چرا چشم ندارم آقای کاظمی رو ببینم؛ مخصوصا 

پالسه!وقتی می بینم چپ و راست تو اتاق دایی   

چیزی تا پرواز کردنشون به سمت رویاهای من نمونده و همون 

بهتر که رویاهامو با آدم های عصاقورت داده ی ظاهربینی چون، 

 ُمعینِشون اینا هدر ندم!

 

به حتم من الیق سفر بهتری کنار انسان های بهتری هستم! اما 

وقتی فکرشو می کنم، زمانی که مسول تور سمنان که مقصدش، 



ی؛ شقایق های کالپوِش هستم؛ و کاظمی سوار بر هواپیما به میام

 مقصد پاریس شهر عشاق هست، می خوام که بمیرم!

حتی می بینم که وسط دشت شقایق های سرخ رنگ ایستادم و 

هواپیمای بزرگ سفید رنگ از باالی سرم عبور می کنه؛ کاظمی 

 برام دست تکون می ده و آقای خنثی هم انگشت وسطش رو برام

 باال گرفته! می دونم قدرت توهماتم خیلی باالست...

اما تظاهر به بی تفاوتی و مهم نبودن موقعیت فوق العاده ای که 

 از دستم رفت؛ دیگه از پسم برنمیاد!

خدایا دعا کنم کاظمی دچار یه مرض واگیر دار مثل آبله مرغون 

 بشه؛ ازم که ناامید نمیشی؟!

 

وفقیت آمیزی که با جناب فدوی از نعیمه هم که بعد قرار مالقات م

سر گذروند، بهش ارتقای درجه داد و از جزغاله به آقا آرش، 

ارتقای درجه پیدا کرد! بله اسمشون آرشه به قول نعیمه آقاشو 

 بذار اول! 

زمانی هم که با هم هستیم سرش همه اش تو گوشیه و نیشش هم  

 باز که نه؛ کامال بازه! 

ه باعث این لبخند که چه عرض کنم؛ یعنی پسره چی میگه بهش ک

 این لبخندهاا میشه؟!

 



حتی حاال هم که با هم داریم برمی گردیم و رسیدیم سر 

خیابونومون هم، سرش رو از تو گوشی درنمیاره، منم در کمال 

بدجنسی جلوی برخورد شدیشو با خانوم میانسالی که با سبد نون 

 درست روبروش قرار گرفته رو نمی گیرم!

میانسال بداخالق  حسابی از خجالت نعیمه ی ماتش برده؛  خانوم

درمیاد و لقب "کور متحرک" و بهش میده! و وقتی میره نعیمه 

 رو می کنه به من که در حال خندیدن هستم و میگه:

من کور متحرک بودم؛ تو چرا جلوی تصادفم رو، با این -

 مادرمون؛ نگرفتی؟!

مادرمون، اخه ترسناک بود! -  

کشه و گوشیشو باالخره تو کیفش می ذاره، سرش رو پوفی می 

که باال می گیره هینی می کشه و دستش رو روی دهنش می 

 ذاره!

 متعجب میگم:

چی شده؟-  

 دستمو می گیره و با ذوق میگه:

ببین تابلو نباش فقط؛ جلوی خونه ی خانوم امامی اینا رو نگاه -

 کن! ببین کی اونجاست؟!

خونه ی خانوم امامی اینا می  منم یک ضرب نگاهمو به جلو

 دوزم!
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 نعیمه کنار گوشم میگه:

خودشه نه؟!-  

 نفسی از سر بی حوصله گی می کشم و زمزمه می کنم:

آره متاسفانه!-  

و به راهم ادامه میدم نعیمه هم پشت سرم قدم های تندی برمی 

.داره و، ورور می کنه  

نگاه می کنه! وای جوانه؛ داره ما رو-  

اون االن داره دو تا تیکه رو می بینه که از جلوی خونه اشون -

 رد میشن! من و تو رو یادشم نیست!

 

من که این طور فکر نمی کنم!-  

 

و طولی نمی کشه که از کنار ماشین دودی رنگی که متعلق به 

 آقای امامی هست، به سمت ما حرکت کنه!



واووو؛ دخترها خودتونید؟!-  

م رو به نشنیدن می زنم اما؛ نعیمه نه!من خود  

باورم نمیشه آقا شهرام؛ خودتونید؟ کی برگشتین؛ چه بی خبر!؟-  

مجبور میشم که کنار نعیمه توقف کنم و نگاهش کنم، میشه گفت 

برای خودش مردی شده! دیگه از اون پسر بچه ی جوش جوشیه 

الغر اندامی که من وحشتناک بهش کراش داشتم و یه جورایی 

 عشق سیزده سالگی هام و دوره ی جاهلیتم بود خبری نیست! 

به سوال های پی در پی نعیمه می خنده و نگاهش متوجه ی من 

 میشه.

می بینم که رشد کردی!-  

خوب من همیشه قدکوتاهی داشتم و اخرین ویویی که از من به 

یادش مونده به حتم یه دختر کوچولوی گریون بوده که اومده بود 

ه اشون تا باهاش خداحافظی کنه!دم در خون  

آره من یه همچین غلطی و کردم و چقدر که نادون بودم و 

 بالنسبِت خر؛ خر!

درست مثل شما فرایند طبیعیمو طی کردم، با این حساب؛ بله  -

 رشد کردم!

حالت همیشه خندون چشماشو که سال ها بود به فراموشی سپرده 

حالم که هیچ حسی و در بودم؛ دوباره می تونم ببینم و چقدر خوش

 من بیدار نکرد! 



نگاه دقیقی که روی من داره؛ برام خوشایند نیست تصمیم می 

 گیرم بحث و کوتاه کنم.

به خونه اتون خوش اومدین؛ با اجازه اتون ما باید بریم!-  

 

خوشحال شدم از دیدنتون لیدی ها!-  

نی نعیمه با لبخند پهنی تشکر می کنه و امیدوارم با این سروزبو

که برای خودش راه انداخته؛ سر  لیدی های محله امون رو؛ به 

 باد نده!

 

واال که از همون اول که وارد این محله شد؛ دراِز جوش جوشی، 

معلوم نبود چی داشت که همه دخترها تو نخش بودن؛ من جمله 

 من! و همین طور نعیمه و همین طور...

اصال ولش کن همون بهتر که برای تحصیالت فرستادنش اونور 

 آب!  

یعنی امکانش هست که دخترهای اونور آب با دخترهای محله ی 

 ما هم نظر نبوده باشن؛ که پسش آوردن برامون؟!

 در هر حال مال بد بیخ ریش صاحابش!

 

 

جوانه، دیدی بی شرفو؛ از اون موقع ها هم خفن تر شده! -  



 

قفل دروازه می ندازم و با حرص میگم:کلید و تو   

االن باالخره با جزغاله اوضاعت چطوریاست؟! اگر که واقعا طبق -

گفته های خودت نمی تونی که نادیده اش بگیری؛ غلط می کنی که 

 یه پسر خفن دیگه رو دید بزنی! 

در و باز می کنم وارد حیاط میشم نعیمه پشت سرم وارد میشه در 

:و که می بنده میگه  

من غلط بکنم کس دیگه ای و دید بزنم! آرشم یه تیکه ی خفنیه -

که هیشکی به پاشم نمی رسه؛ نظرم و فقط به عنوان یه دختر 

 همسایه بیان کردم؛ حاال تو چرا هاپو شدی واسم؟!

 

 یاد کارهای احمقانه ام افتادن هم، هاپو شدن داره!
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شده؛ نقل صحبت های مامان و خاله مریم! برگشت شهرام امامی 

 که با پیوستن نعیمه بهشون؛ اوضاع درهم برهم و بدی میشه!



خاله مریم تمام اطالعات فرد مورد نظر رو از عذرا خانوم همسایه 

 بغلیمون گرفته!

عذرا خانوم می گفت؛ مهندسی خونده! واسه خودش کسی شده -

فت عاقش می کنه اگه اونجا هم می خواستنش، اما آقای امامی  گ

برنگرده! االنم تو یه شرکت معروف می خوانش، فردا پس فردا 

 هم براش یه مهمونی  بگیرن!

 مامان هم شتابزده می گه:

حتما ماها هم دعوتیم! حاال چی براش ببریم؟!-  

 

سعید که از بس از محسنات شهرام شنید و از مامان چشم غره 

ششو می زنه:دریافت کرد و ساکت موند! باالخره نی  

واال این جور که شما از این جوان برومند و رشید سخن می  -

 گین فکر کنم که باید یه قربونی براش ببرین!

مامان و خاله هر دو هم نگاه می کنند و کنایه ی رسمی سعید و 

 نادیده می گیرند و موافقتشونو اعالم می کنند!

بد فکری هم نیست! یه گوسفند می گیریم!-  

مشت آجیل و توی دستم خالی می کنه. نعیمه یه  

وا خاله میترا! مگه از کربال و مکه اومده که براش قربونی -

 کنیم؟ طرف از خارج برگشته!

 سعید با حالت چندشی میگه:



حتما هم تو کمپین حمایت از حیوانات عضو بوده! -  

من و نعیمه بلند می خندیم مامان و خاله هم مثل همیشه ما رو 

رن و به صحبت هاشون می رسند.نادیده می گی  

 

 سعید یه مشت آجیل از تو ظرف برمی داره.

می دونید آجیل باعث میشه چاق بشین؟ می دونید وقتی چاق -

بشین چه بالیی به سرتون میاد؟ می دونید همین طوری هم با 

کمبود خواستگار روبرو هستین؟! می دونید استفاده ی زیاد از 

از پسته و بادام هندی باعث  قسمت های خوشمزه ی آجیل اعم

میشه که دیگه کسی رغبت نکنه بهتون نگاه کنه؟ می دونید من 

 برای این که این اتفاقات بد براتون نیفته چه پیشنهادی دارم؟!

 همزمان که بلند میشه ظرف آجیل و هم بر می داره.

مجبورم جوِر شما بی فکرها رو هم خودم بکشم، تا از بروز -

نده قرار بود گریبانتونو بگیره؛ جلوگیری کنم!حوادثی که در آی  

و به سمت اتاقش میره من و نعیمه در حال خنده هم نمی تونیم از 

پرت کردن کنترل کولر که دم دستمون بود به سمتش جلوگیری 

 کنیم.

خاله میترا؛ سر سعید چه خوردی این بچه این طوری شده؟!-  

ه تغاریش تو بگه.مامان هم طبق معمول که توقع نداره کسی به ت  

همون چیزایی که خواهرم سر شما خورد!-  



 

*         *        * 

 

پیش بینی مامان درست از آب دراومد، و اقای امامی برای شام 

 مهمونی بازگشت پسر مهندسش، به وطن؛ ما رو هم دعوت کرد!

و چقدر من و بابا صحبت کردیم تا مامان و خاله از خیِر خریدن 

! و راضی شدن با یه دسته گل بزرگ و زیبا خیر گوسفند گذشتند

 مقدمشو گرامی عرض کنند!
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من و نعیمه به محض ورود به راهروی ورودی خونه امون، 

کفش های پاشنه بلندمونو که به اصرار مامانامون پا کردیم از 

 پامون درمیاریم و البته که پاهای من تالفی دردی که کشیدن و

 سرش درمیارن و شوتشون می کنند تو دیوار! 

 حس می کنم صدای آخ گفتن جفت کفش هامو می شنوم...

 



از نیمه شب گذشته و دلم می خواد برم تو اتاقم روی تختم دراز 

بکشم، اما حضور خاله اینا مانع میشه! جدا چی میشد ما طبقه ی 

می رفتن خونه باال می بودیم و خاله اینا پایین! اونوقت مامان اینا 

خاله اینا و من با خیال راحت می رفتم طبقه ی باال که خونمون 

 بود!

مامان سعید و فرستاده سماور رو روشن کنه؛ نصفه شبی چایی 

 خوردنشون چیه آخه!

نعیمه هم به من که برای خوردن آب به آشپزخونه میرم ملحق 

ه:میشه. سعید با دیدن ما دو تا که سمت یخچال می ریم می پرس  

باالخره چی شد؟!-  

من که اصال حوصله ی حرف زدن رو هم ندارم. نعیمه لیوانی از 

تو کابینت برمی داره و سمت من که شیشه ی آب رو از تو یخچال 

 بیرون آوردم می گیره.

چی؛ چی شد؟!-  

تالش مامان و خاله؛ برای اثبات داشتن بهترین دخترهای ممکن -

م امامی!در کره ی زمین، به خانواده ی محتر  

 

نعیمه بی خیال لیوان آبش رو می خوره و منم از بطری آب و سر 

 می کشم!

خیلی مهمونی مزخرفی بود! -  



 نعیمه با کوبیدن لیوان آب روی میز این حرف و می زنه! 

 

 سعید دو قاشق چای داخل قوری چینی می ریزی و میگه:

 جوانه قوطی دارچین و بده، یادم بره مامان مجبورم می کنه-

دوباره چایی دم کنم! کل مهمونی و اون پسره ی از خود متشکر 

به کنار، تو با وسواس بی موقعی که به جونت افتاد هم به کنار! 

خداییش خیلی خانواده ی محترمی بودن که پرتمون نکردن 

!بیرون! جدا از جون دسته ی مبلشون چی می خواستی؟  

 

!باالخره گفت  

زه که حرفشو نزنه تا دوباره اون نعیمه براش ابرو باال می ندا

 روی وسواسم باال نیومد!

 

!جدا از جون دسته ی مبلشون چی می خواستم؟  

 همه اش تقصیر اون پسره ی به قول سعید، از خود متشکر بود!

روی میز  بطری آب و در حالی که از وجناتم شرمساری می باره،

 می ذارم.

د!روش یه لکه ای بود...که...که...پاک نمیش-  

چه لکه ی احمقی بود که از جلو چشمات دور نمیشد! حاال -

 خودتو ناراحت نکن؛ اون پسره که داشت غش می کرد از خوشی!



 

 خودش که می خنده هیچ ، نعیمه هم همراهیش می کنه! 

 جدا چه شب مزخرفی بوده!

اون از لحظه ی ورودمون و اون پسره ی نچسب که دم گوشم 

رو داد!"لقب ریز میزه ی خوشگلم"   

اونم از مامان که یه بند درباره ی من و موفقیت های کاریم گفت 

و بدتر این که سفری که از دستم رفت و گفت که باید به زودی 

 برم!

واقعا چرا یه عده آدم تشخیص این رو ندارند که نباید هر جایی 

 درباره ی هر چیزی صحبت کنند!؟

ی سیزده ساله  شهرام و نگاه های مسخره اش، هر ثانیه جوانه

ی احمقی رو، برام یادآوری می کرد که، تمام آرزوش خالصه 

میشد تو گرفتن دست های پسر همسایه! چقدر متنفر بودم از اون 

 روزهام!

چقدر خوب شد که رفت! اصال من این ادمی که هستم رو مدیون 

 رفتِن پسر همسایه ام!

د عالقه یه دختر سیزده ساله که تنها راه رفتن،  پیش پسر مور

اشو؛ تو جهانگرد شدن دید! یه دختر تماما احمقی که با خودش 

 فکر کرد که اگر برم جهانگرد بشم می تونم خیلی زود برم پیشش!
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من با تمام کوچیکیم قدم بزرگی برای داشتن عشق مضحکم 

 برداشتم، و موفق هم شدم!

چیزهای باارزش تری نصیبم  اما زمانی که به موفقیت رسیدم دیدم

شده! یه کار خوب و بهتر از اون من عاشق این کار خوب بودم! 

من عاشق درودیوار های این سرزمین شدم! وقتی روی سی و 

سه پل ایستاده بودم؛ وقتی کنار چهل ستون به تصویر ماه نگاه 

می کردم؛ وقتی هر جایی که پا گذاشتم سال های دور و گم شده ی 

لوی چشمام دیدم؛ وقتی با تموم وجود خواستم اون تاریخ و ج

سنگ و خاک الی جرز دیوارهای تخت جمشید  می بودم؛ فهمیدم 

 که چقدر بردم! 

من خودم رو وقف کار کردم تا برسم به یه آدم خالی و پوچ، اما 

که روح  خودم تو این راه،  آب دیده شدم! عشق واقعیمو پیدا کردم

نبود  رو فراموش کردم و اصال یادم وطنم بود. من پسر همسایه

 که همچین آدمی هم تو کره ی زمین زندگی می کنه! 

 اصال شهرام کیست و چیست؟! یکی به من معرفیش کنه!

 



باز رفت تو هپروت!-  

 با جمله ی سعید از افکارم جدا میشم!

 نعیمه هم در ادامه ی صحبت های سعید میگه:

روت نرفتن و گیر دادن به حداقل تو هپروت رفتن بهتر از تو هپ-

در و دیوار خونه ست! همون جا بمون اصال؛ هپروت هم قشنگی 

 های خودش رو داره!

 

 

 مامان با صدای بلندی که به گوش همه امون می رسه می گه:

کو این چایی ها پس؟-  

 به نعیمه نگاه می کنم و کالفه میگم:

ه، ما چرا نمی ری زودتر چاییتو بخوری بری خونتون! نصفه شب-

 می خوایم بخوابیم؛ جرم که نکردیم با شما همسایه شدیم!

 

باور کن در  همسایه گی ما بودن افتخاریست که نصیب همگان -

نمی شود، قدر بدان! من هم به خانواده ملحق می شوم، در انتظار 

چای! لطفا شکالت هایی که جمعه ی گذشته خریداری کردی، 

 فراموش نشود!

 



می شه! سعید هم با خنده مسیر رفتنش و  و از آشپزخونه خارج

 تماشا می کنه و میگه:

خدا خودش در جریان غیر نرمال بودن خاله و آبجی نعیمه بوده -

 که پاسشون داده به ما!

 

 پوفی می کشم و استکان ها رو تو سینی می چینم و میگم:

االن یعنی خودت نرمالی؟!-  

باشم که از تو نرمال نه چندان! اما می تونم ادعای اینو داشته -

ترم! اخه کی تو مهمونی برگشت پسر همسایه اش؛ سر میز شام 

 پا میشه لیوان تمیز و می شوره! اونم جلو چشم اون همه آدم؟!

 

 اخم می کنم و بسته شکالت و از تو کشو بر می دارم.

رد اثر انگشت یه نفر روی لیوان مونده بود!-  

کنار سماور می بره.سعید می خنده سینی استکان ها رو   

خدا به اونی که قراره گیر خواهر من بیفته صبر  بده. -  

 "جهانگرد کوچک"
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ساک کوچیکمو برای سفر یک هفته ایم به سمنان و دشت شقایق؛ 

آماده کردم و گوشه ی اتاق گذاشتمش، روی تخت چهار زانو 

رانسه نشستم. فردا به سمنان میرم و دو روز دیگه کاظمی به ف

پاریس!  میره! مقصد اول شده فرانسه،  

 

چطور یه موقعیت کاری عالی رو به خاطر یه دهن گشاد از دست 

 دادم!؟ 

 هر چقدر هم می خوام فراموشش کنم، نمیشه!

 

از تخت پایین میام، به سمت ساکم میرم و لگد محکمی بهش می 

زنم؛ شاید که تخلیه ی این اعصاب بهم ریخته، صورت بگیره و 

 بشه که چند ساعت باقی مونده تا صبح رو خوابید!

 

 

 

صبح بعد از خداحافظی طوالنی با خانواده و سفارش های 

همیشگی؛ راهی شرکت میشیم!  حداقل حسن این سفر اینه که، 



نعیمه هم باهامه و الاقل؛ وقتی هواپیمایی که به مقصد رویاهام، 

تم!در حال پروازه، از باالی سرم که گذشت؛ تنها نیس  

امروز از موارد نادری محسوب میشه که؛ دایی تو شرکت حضور 

داره! آقای هاشمی مدیر مسول هماهنگی های تورها، خبر از 

پریشونی و وخامت حال دایی میده و، وقتی میگی کاظمی هم تو 

 اتاقش حضور داره؛ شاخکام به شدت فعال میشن!

ای بسته کم و بیش صدای دایی باال پایین میشه و از پشت  دره

هم مشخص میشه که دارند بحث می کنند؛ هر چند چیزی قابل 

 شنیدن نیست اما مشخصه قضیه کامال جدی هست!

وقتی آقای کاظمی با صورتی سرخ و برافروخته از اتاق خارج 

میشه، با دیدن من و نعیمه کالفه سری تکون میده و به زور 

 میگه:

خانوم صفا داییتون کارتون دارند!-  

سرعت از ما دور میشه نعیمه با چهره ی پرسوالی دست و به 

 منو می گیره.

بیا بریم ببینیم چه خبر شده!-  

وارد اتاق دایی که میشیم حال بدتری از کاظمی داره، جواب سالم 

 ما رو نمیده و به نعیمه می توپه.

اینجا چیکار می کنی؟ بیست دقیقه دیگه زمان حرکته! -  

نعیمه هر دو تصمیم به خروج از به قدری عصبی هست که من و 

 اتاقش می گیریم.



تو کجا؟ جوانه تو سمنان نمیری! نعیمه دایی زودتر برو!-  

 

و با جدیت کم تر دیده ای که ازش سراغ دارم با نگاهش نعیمه رو 

 تا بیرون از اتاق مشایعت می کنه!

حال و روزم اونقدری مشخص هست که نخوای حرفایی که االن -

باره تکرار کنم! کاظمی به خاطر چک برگشتی که برات میگمو دو

دست خواهرش داره ممنوع الخروجه! مشکالت و کدورت شدید 

خانوادگی دارند و می دونی که ممنوع الخروج شدن یعنی چی! 

یعنی این که کاظمی نمی تونه بره و فقط یه مورد انتخابی برام می 

دقیقه؛  مونه اونم تو هستی! فردا راس ساعت چهار و چهل پنج

پرواز دارین! میری خونه؛ چمدونتو می بندی منم برات بلیط می 

گیرم! برنامه ی سفرتونو برات ایمیل می کنم با دقت می خونی؛ 

که راهنماشون  باید یه تماس با سلطانی هم بگیرم و قانعش کنم

 عوض شده!

 

 

به خونه که می رسم به قدری رنگم پریده ست، که مامان و خاله 

ت کوبان؛ تشخیص اینو میدن که نعیمه مرده! سر و صور  

هر چقدر هم که می خوام بگم جریان چیه به قدری برام سخته که 

 نمی تونم! خاله که پس میفته مجبور میشم که بگم.

برای...برای...نعیمه...نعیمه هیچ اتفاقی نیفتاده!-  



 فقط...فقط...

رنگ و تو که ما رو جون به سر کردی! بگو چی شده که با این -

 رو اومدی خونه؛ مگه قرار نبود برین سمنان!؟

 در جواب مامان فقط سکوت می کنم!

به اتاقم میرم و به سوال های پی در پی مامان و خاله هم جواب 

نمیدم؛ باید برم چمدون قهوه ای رنگ چرمی رو که از آقاجان 

خدابیامرزم برام مونده، و متعلق به سال های دوره؛ ببندم! چقدر 

داشتم این چمدون بزرگ و محکم رو برای همچین  دوست

 سفرهایی ببندم!

 مامان پشت سرم وارد اتاق میشه، ازش می پرسم:

مامان چمدون آقاجان کجاست؟-  

وای خدا مرگم بده! می خوای بشوریش؟! -  

 لبخند نیمه جونی می زنم و میگم:

نه؛ می خوام ببندمش!-  

 

اتاق خارج میشه و  مامان که سر از حرف های من درنمیاره، از

 در همون حال میگه:

نه این طوری نمیشه؛ باید زنگ بزنم داداشم بگم چه بالیی سرت -

 اومده که شبیه آدم هایی که شیرین می زنن شدی!

 



 لبخند کش اومده ام با حرف مامان بیشتر میشه!

در کمد لباسامو باز می کنم! االن چه فصلیه؛ هوای  پاریس 

 چطوریاست؟! چی ببرم با خودم؟ 

قبل از هر چیز باید مسواک و خمیر دندون و خالل دندون و اسپره 

ی خوش بو کننده ی هوا، و همین طور اسپره ی زد عفونی کننده 

ی دستامو، بردارم! آها برس موهام؛ سنجاق سرام، تل های 

..رنگیم.  

 دیگه چی بود!؟
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روی  مامان و خاله بعد شنیدن داستان از زبون دایی؛ بدتر از من،

 مبل کنار هم وا رفتند!

منم بعد پیدا کردن چمدون از زیر تخت مامان اینا، روبروشون 

نشستم و چمدون هم کنار زانوهام قرار گرفته؛ نگاه خاله و مامان 

دیدنیه!روی چمدون   



 خاله آه عمیقی می کشه.

خدابیامرزه بابارو! چقدر بهش گفتم این چمدون و بده به من؛ اما -

 گوش نداد!

مامان با غمی که از دوری من تو چشماش نشسته آه بلند و 

 عمیق تری می کشه.

خدا بیامرزدش! تو الله های عباسی و گرفتی که خیلی هم قیمتی -

یه تیکه پوسته!بودن؛ باز هم چشمت دنبال این   

 

 خاله دستاشو که روی هم گذاشته بود روی زانوهاش می ذاره.

یه تیکه پوست نیست خواهر! این چمدون قیمتیه اندازه الله هایی -

که من برداشتم ارزش داره! انقدر چشمات دنبال اون الله ها 

 نباشه!

 مامان نگاه عمیقی به من می ندازه و دوباره آه عمیقی می کشه.

چشمات دنبال چمدون جوانه نباشه! تو هم-  

 

 خاله بلند میشه.

کی باید بری خاله جان؟-  

فردا!-  

 مامان هم بلند میشه.



پاشم برم بازار یه خورده خرت و پرت برات بگیرم، سفر یه -

که نیست! مریم جان می خوام برم بازار باهام  روز، دو روز،

 میای؟

آره خواهر؛ میرم باال آماده شم!-  

به واحد خودشون میره؛ مامان روی مبل فرو می پاشه و خاله که 

 با چشم های پر اشک میگه:

اگه اون روزی که رفته بودی تو این راه؛ قلم پاتو خورد می -

 کردم االن نمی رفتی مملکت غریب با چهار تا اجنبی!

 

 اجنبی؟!

 می خندم که اعتراضشو در برداره.

کشم! آره بخند؛ مادر نشدی که بدونی من چی می -  

قربونت برم مامان جون! می دونم دلت برام تنگ میشه؛ اما -

خودت که شنیدی دایی چی گفت! اصال نمیشد که نرم! پای آبرو و 

 اعتبار شرکت درمیونه؛ تو رو خدا خودتو ناراحت نکن!

 

 پا میشه و به سمت اتاقش میره.

چمدونتو آماده کن؛ حداقل زودتر خبر نداد بهمون یه مهمونی -

می گرفتم!  برات  

 



لبخندی می زنم و چمدون رو برمی دارم و به اتاقم میرم. به در و 

دیوار اتاقم نگاه می کنم و به زودی عکسای خودم در و دیوار 

 اتاقم رو پر می کنه!

مامان و خاله برای تهیه نمی دونم چه خرت و پرت هایی، به 

قلب بازار میرن منم سرگرم چیدن چمدونم میشم؛ برام عجیبه که 

 و ذهنم از آرامش پر شده. 

 

بعد بستن چمدونم؛ که وقتمو خیلی می گیره، ایمیل دایی هم برام 

می رسه! وقتی متوجه میشم بعد از پاریس قراره بریم بارسلون؛ 

 از شدت ذوق و هیجان روی تخت ولو میشم!

 وای قلبم...وای...

 خدایا مرسی که هستی!

 

 

ه خونه با دیدنم متعجب سعید که از باشگاه فوتبال برمی گرد

 میشه.

سالم، نرفتی سمنان؟-  

 ساک ورزشی رو ازش می گیرم و میگم:

نه!-  

چرا؟-  



ساک و کنار در حموم می ذارم و به آشپزخونه میرم تا یه شربت 

.براش بریزم خنک  

چون قراره برم جای دیگه ای؟-  

کجا؟-  

پاریس بعدشم بارسلون؛ بعدشم...اصال قراره خیلی جاها برم!-  

 

صدایی ازش در نمیاد؛ شربت گالب و زعفرونی که مامان آماده 

کرده و تو یخچاله؛ کارمو راحت می کنه دو تو لیوان از تو کابینت 

 برمی دارم.

داری جدی میگی؟-  

 

 لیوانی و از شربت پر می کنم و سمتش می گیرم.

بله که جدی میگم!-  

منو هم تو یعنی میگی اون سفری که کنسل شده بود و قرار بود -

 جیب کوچیکه ی چمدونت جا کنی؛ دوباره برپا شده؟!

نه؛ میگم اون سفری که رفتن من بهش، بدون حضور تو، داخل -

جیب کوچیکه ی چمدونم کنسل شده بود؛ با حضور من فردا انجام 

 می گیره!

روی صندلی می شینه و چشمای گرد شده اش صورت گردشو 

.بامزه می کنه  



بار...بارسلون!-  

وان شربتمو برمی دارم!لی  

 و با لبخند پهنی سری به تایید تکون میدم.

چطور دلت میاد بری بارسا؟! اونم بدون من؟! می دونی مسی* -

چقدر ناراحت میشه که دیدن یکی از طرفدارهای بزرگ و 

 پروپاقرصش رو از دست بده؟!

شربتشو با عصبانیتی ساختگی سر می کشه و من می خندم! 

داشم و از همه بیشتر عشق مسی! بازیکن عشق فوتباله دا

آرژانتینی که تو تیم بارسلونا بازی می کنه! تیم بارسلونا متعلق 

 به شهر بارسلون هست و کیه که آوازه اشو نشنیده باشه!
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مامان برای شام؛ تدارکات مفصلی دیده، البته مهمون های 

منصور و دایی همایون هستند! بابا  افتخاریمون؛ خاله مریم و آقا



بعد از شنیدن ماجرا؛ فقط لبخند زد، نگاه پر اطمینای بهم انداخت 

 و گفت:

این سفر؛ مال خودت بود؛ بابا!-  

 

نعیمه بعد فهمیدن ماجرا؛ از زبون خاله مریم، باهام تماس گرفته، 

به قدری جیغ جیغ های هیجان زده اش؛ برام شادی آوره، که 

، بابا و سعید رو نادیده می گیرم! تصمیمم رو برای حضور مامان

جیغ بلندی که قصدشو دارم به اجرا درمیارم و این شادی گیر 

 کرده تو گلوم رو؛ تخلیه می کنم! 

صدای جیغ بلند و شادی آورم، بابا رو در حال به سیخ کشیدن، 

جوجه های زعفرونی به خنده می ندازه! مامان هم که در حال 

نواع و اقسام آجیل و خشکبار برای سفرم هست، بسته بندی ا

چشم غره میره و در جواب سعید که اصرار داره تو یکی از همین 

بسته بندی ها، بپیچدش، با حرص کاور پالستیکی پر از پسته رو 

 باز می کنه و می غره:

بیا برو توش؛ بیا دیگه؛ بیا...-  

بسته و سعید هم کم لطفی نمی کنه، سرش و فرو می کنه تو 

مامان هم با ضربه ی محکمی که تو کله اش می زنه از خجالتش 

 درمیاد!

تلفن به دست فقط می خندم و دیوونه ی پشت خط؛ هنوز جیغ جیغ 

 می کنه.



شانس و اقبالت درست جوانه! برو حالشو ببر؛ فقط قول بده -

رفتی اونجا سالم من رو به شانزه لیزه برسونی! وقتی داری تو 

فرش شده اش؛ قدم می زنی باید اسم منو روی خیابون سنگ 

 سنگ فرش هاش بنویسی!

 به دیوونه بازیش بیشتر می خندم.

دیوونه؛ فکر کردی اونجا هم ایرانه که یه چاقو بردارم اسمت -

رو، روی در و دیواراش حک کنم؟ میان کت بسته می برنم به 

 جرم تخریب اموال ملی کشورشون، می ندازنم زندان!

ر نیستی واسه خاطر من حبس بکشی!؟یعنی حاض-  

 

 دیوونه که شاخ و دم نداره!

 

آقا منصور و خاله مریم که میان؛ دایی همایون هم سر می رسه؛ 

خداروشکر حال و اوضاعش خوبه. بابا و آقا منصور برای آماده 

کردن کباب به حیاط میرن و تالششون برای همراه کردن دایی با 

چون خواهرهای دلسوزش؛  خودشون با شکست مواجه میشه!

هوای گرم رو مناسب داداش عزیز کرده اشون نمی دونند! سعید 

 با یه بشقاب میوه ی پوست گرفته شده؛ کنار دایی می شینه.

دایی جون شرکتتون احتیاج به یه مهمون افتخاری داره که کالس -

دم و دستگاهتون رو باال ببره! نظرتون چیه که من این مهم رو 



یرم و باعث باال تر رفتن کالس اعتباری شرکتتون بر عهده بگ

 بشم!؟

 دایی خیار پوست گرفته شده رو از تو ظرف سعید برمی داره.

سعید جان، دایی؛ خواهرت به اندازه ی کافی اعتبار شرکت و باال -

 برده؛ به شما احتیاجی نیست!

 

مامان که حرف دایی و جدی تلقی می کنه به من با ذوق نگاه می 

ما من که می دونم طی تماس تلفنی که با همسفر محترمم کنه! ا

داشته، مجبور شده پاچه خواری زیادی کنه تا بتونه شرایط رو 

بحرانی نشون بده و رضایتشو جلب کنه! کنایه اشو به دل نمی 

 گیرم...امشب شب منه!

 

خاله مریم مثل پروانه دور دایی همایون می چرخه؛ مامان اما 

ورایی خاص داره، هی نگام می کنه و با امشب هوای منو یه ج

بغض ازم پذیرایی می کنه و اصرار داره که بخورم تا جون بگیرم 

 اونجا کسی نیست که به دادم برسه!

خاله مریم  از شیرینی هایی که خودش درست کرده برای دایی هم 

 می ذاره.

داداش تازگی ها؛ تو باشگاهمون که برای تناسب اندام می ریم؛ -

ی جدید اومده! یه دختر خوب و خوشگل و خوش اندام!یه مرب  



سعید میون تخمه شکوندن قه قه می زنه مامان و خاله هر دو 

 بهش حمله می کنند!

چته بچه؟!-  

هیچی! فقط بذارین کفن مهوش خشک بشه؛ بعد اقدام کنید!-  

توجهی به چهره های غضب آلود مامان و خاله نمی کنه و رو به 

 دایی می گه:

نمی دونی چه صحنه ی اکشنی و از دست دادی! مامان دایی -

چنان به خدمت سوگولی سابقتون رسید که تا عمر داره، زِن 

 مردی که خواهر داره نمیشه!

 دایی میون خنده سر تکون میده.

من پشت دستمو داغ کردم! اسم زن و پیش من نیارین!-  

امیدوارم ماساژهای آماندا باعث متزلزل شدن تصمیماتت نشه 

 دایی جان!

 

مگه من و مریم مرده باشیم بذاریم تنها بمونی داداش! خودمون  -

یه شماره یک رو برات پیدا می کنیم بفهمی زن داشتن یعنی چی! 

 مهوش که زن نبود.

 واال مامان اینو راست میگه؛ مهوش بیشتر یه مصرف کننده بود! 

دایی در جواب مامان پوزخند می زنه؛ سعید یک مشت تخمه تو 

 دست دایی می ریزه.



بخور دایی جون؛ که تازه بحث داره داغ میشه! بعدم دایی جون -

من خواهرای شما رو می شناسم؛ تا عمه نشن دست از سرت 

برنمی دارن! در جریان این که عمه شدن؛ چندان هم چیز خوبی 

 نیست؛ نیستند!

مامان بی چشم و رویی نصیب سعید می کنه و جدا من هم سن، 

این همه بی پروا نبودم! این بچه عالوه بر این که  سعید بودم

 روش زیاده؛ زبونش هم درازه...

 دایی به من نگاه می کنه.

ساکتی دایی؟-  

 برای عوض کردن بحث گزینه ی مناسبی و انتخاب کرد.

چی بگم دایی جون؟-  

نگران به نظر می رسی!-  

 سعید به جای من در جواب دایی میگه:

ببینی چطوری با نعیمه داشتن اینجا رو  نگران چیه دایی؟نبودی-

خراب می کردن! اون از پشت تلفن مسافرهای بدبخت و زهره 

 ترک کرد؛ اینم اینجا ما رو!

 

 "جهانگرد کوچک"
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مامان برای سعید چشم غره میره؛ اما سعید و نمیشه کنترل کرد! 

به نظرم علت پرحرفی هاش و دخالت تو همه ی امور؛ بلوغ 

سش هست و الغیر!زودر  

در هر حال نگرانی وجود نداره؛ تو به ما ثابت شده ای؛ از پسش -

 برمیای! هر جا هم به مشکل برخوردی؛ باهام تماس بگیر!

چشم آرومی میگم؛ امشب دوست دارم تو سکوت و لبخند فقط 

تماشاگر باشم؛ مدت زیادی قراره نباشم و دلم حسابی برای همه 

 اشون تنگ میشه.

 

ان میز رنگینی و که ترتیب داده می چینیم خاله هم به ما با مام

ملحق میشه سعید هم طی ناخونک زدن بارها مورد حمله ی 

مامان و خاله قرار می گیره! کباب ها که می رسه برنج و می 

کشم همه سر میز شام می شینیم آقا منصور در حالی که  آهنگ 

 می خونه برای خاله مریم کباب می ذاره!

با تو خوشبختم؛ چه عطری تو نفس هاته همیشه-  

 یه دنیا برق آرامش توی چشم های زیباته!

 

 خاله با خجالت می خنده.

ِا وا منصور جان؛ زشته!-  



 

برای همه ی ما این ابراز عالقه های آقا منصور دیگه عادی 

شده؛ همه می دونیم که چقدر عاشق خاله هست و هر جایی هم 

 بتونه ابرازش می کنه!

می خندی و این دنیا شبیه رویاهام میشهتو -  

 بدون تو همه دنیام توی آغوش آتیشه!

این بیت رو هم بابا به افتخار مامان میگه که صدای خنده ی همه 

بلند میشه سعید هم رو می کنه به صندلی خالی و انگار که کسی 

 اونجا نشسته براش می خونه.

با من بمون که چشمات تمام زندگیمه-  

دگار روزهای سادگیمه!عشق تو یا  

 

من که دیگه نمی تونم خودم کنترل کنم بلند می خندم و محکم 

 سعید و می بوسم!

داداش خل خودمی!-  

 

سعید با نارضایتی از جمله ام پوفی می کشه؛ همه غرق شادی و 

لبخند هستیم و واقعا جای نعیمه خالیه! یه شب شاد و پر سر و 

می گذره!  صدا تو خونه امون بدون حضور نعیمه  

 



 

تو اتاقم با مامان  و خاله نشستیم جلوی چمدون باز شده ام، 

مامان بسته های کوچیکی از داروهای گیاهی و برام می چینه و 

 توضیحات مختصری هم برام میده.

این واسه ماهیانه ات هست، برات نبات سفید هم گذاشتم کنارش! -

که اشتباه  این هم برای نفخته؛ روی همه اشون برچسب گذاشتم

نکنی؛ برات گل گاو زبون هم گذاشتم. یه سری چیزهای دیگه هم 

هست که روی برچسب ها برات توضیح دادم؛ دست مریم درد 

 نکنه اینا رو برام درست کرد وگرنه نمی رسیدم!

نمی دونم بخندم یا که نه؟! دلم نمیاد بگم نمی برم با خودم! این 

 همه زحمت کشیدن برام!

کنه؛ بهترین مامان دنیا و بهترین خاله ی دنیا رو دستتون درد ن-

 من دارم!

لبخند به لب هر دوشون میاد؛ مامان بسته های خشکباری که جدا 

 جدا بسته بندی کرده تو چمدون برام جاسازی می کنه.

همه رو خودت تنهایی بخور! اونجا دلت نسوزه حاتم بخشی کنی -

 جوانه! 

 

ا رو اونجا بخری باید ده برابر راست میگه خاله جان؛ بخوای این-

پول بدی باالشون! با این وضعیت دالر و یورو؛ باید حواست به 

 پول هات باشه!



 

هر چی میگن فقط با لبخند گوش میدم و گاهی هم چشم میگم 

برای آرامش خیالشون! اما جدا با این آذوقه ای که برام ترتیب 

 دادند کل اکیپمون رو می تونم ساپورت کنم!

 

انگرد کوچک""جه  
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شهریور ماه؛ در حالی از فرودگاه امام؛ به  ۱۵غروب روز 

آسمون اوج می گیریم؛ که آسمان نم نم شروع به باریدن کرده. از 

پنجره ی کوچیک هواپیما می تونم؛ آسمون خاکستری رو ببینم که 

تو سفیدی و بی قراری ابرهای در هم پیچیده؛ گم و پیداست. چه 

ع زیر نم بارون خوب بود، اگر می شد؛ کف دستامو از این ارتفا

 بگیرم!

 

مهمان دار هواپیما، به درخواست جناب معین الدین سلطانی؛ 

 برای همه قهوه و کیک کنار لبخند مصنوعیش میاره! 



بله معین الدین سلطانی؛ وقتی برای خروج از گیت، گذرنامه ها 

رو بهشون دادم؛ اسم کاملش توجهم و به قدری جلب کرد، که 

نده ی پاسپورت؛ بیش از اندازه مکثم روی صفحه ی باز مو

طوالنی شد! بماند که گذرنامه اشو از زیر دستم کشید و با همون 

 حالت خنثی چهره اش گفت که" سنمون بهم نمی خوره!"

 بگذریم...

 

خالصه هم سفرهای جوون، و  خوبی به نظر می رسند؛ البته الزم 

الدین  به ذکر نیست که جناب معین الدوله؛ اخ ببخشید، جناب معین

 و باید از این جمع تفریق کرد!

دختری که کنارم نشسته؛ مستانه نام داره و خواهر جناب خنثی 

هستند، شباهت چهره اشون گویای رابطه ی خونیشون هست، 

مخصوصا فک های چهارگوشی که چاله ای به زیبایی وسطشون 

نشسته! نارضایتی از این سفر رویایی از وجنات مستانه ی هجده 

ی باره و پژمردگیش برای من جای سوال داره! توجه بیش ساله م

از اندازه ی برادرش؛ که هم ردیف با ما نشسته، عالوه بر 

 مستانه، من رو هم کالفه کرده! 

خواهر برادر عالوه بر قد و باال، تو عنق بودن وخنثی بودن هم 

 اشتراک های زیادی دارند! 

و سه سال بیشتر بهروز خوش سیما و البته خوش خنده که بیست 

نداره؛ برادر رامین هست و از زمانی که من و سعید رو تو شرکت 



در حال بحث و گفت و گو راجع به چمدون عتیقه ام دید؛ لبخند از 

لباش جدا نشد؛ بچه ی خوبیه و به سعید قول داد که حمل چمدونم 

 رو به عهده بگیره!

ب هست! و اما آزیتا، خواهر بیتا؛ دختر خوبی که به نظر نچس

دیدین یه سری از ادم ها می خندند باهاتون گرم می گیرند و حرف 

 می زنند اما نچسب هستند؟! این بنده خدا هم جزشونه!

 االن هم عقب ما کنار بهروز نشسته و سرش رو رسما خورده!

 

رامین و بیتا هم؛ تو ردیف جلویی ما نشستند و مثل دو تا مرغ 

! زوج خوبی به نظر می عشق بغل گوش هم جیک جیک می کنند

 رسند.

هنوز زمان زیادی نگذشته که ملت شروع می کنند به کندن لباس 

هاشون؛ و گروه ما هم از قافله عقب نمی مونه! سعی می کنم 

بدون کم ترین توجهی قهوه ام رو بخورم و از قاب کوچیک شیشه 

ای، وسعت آسمون رو تماشا کنم. و با دختر بداخالقی که کنارم 

صحبتی نکنم؛ تجربه ثابت کرده بهم که نتیجه ی خوبی نشسته 

 نداره!

 

می خوام چشم هامو ببندم و با رویایی که چند ساعت دیگه تو 

 مشتم هست؛ خیال پردازی راه بندازم، که با سوال مستانه نمیشه.

چطور به این سرعت کارهای ویزات انجام شد؟!-  



مسافر راهی بشم؛ ماه قبل قرار بود با یه تور بزرگتر به عنوان -

 اما چون تعداد گردشگرا تکمیل نشد؛ سفرمون کنسل شد!

هدفون رو، روی گوش هاش تنظیم می کنه، موهاش اطراف 

صورتش پریشونن و گونه های برجسته اش چهره ی جدی 

 برادرش رو یادآوری می کنه.

اونوقت تعداد ما زیاده؟!-  

 با لبخند پاسخ میدم:

اما خوب پول همیشه حالج مشکالت  نه؛ تعداد شما کم ترم هست!-

 بوده؛ از قدیم تا به ایام.

 

آره؛ پول لعنتی!-  

بعد جمله ی قابل تاملش، آهنگی رو پلی می کنه، به پشتی صندلی 

 تکیه میده و چشم هاشو می بنده!

 

نگاهم به جناب معین الدین میفته؛ که حواسش به ماست. پیراهن 

با شلواره تیره رنگ  مردونه ی تنگ و سورمه ای رنگی پوشیده

و کتونی مشکی و بزرگی هم پاش کرده. روی هم رفته خوشتیپ 

 به نظر می رسه!



من فقط دارم یه ارزیابی ساده انجام می دم که ایشون جور دیگه 

ای تصور می کنند؛ که آروم لب می زنند:" سنمون بهم نمی 

 خوره!" 

برای  خدایا ببین گیر کی افتادیم! قدرت توهم نیست که داره؛

 خودش ابر توهمی هست! 

آسمون خدا رو تماشا کنم بهتره؛ حداقل فکر نمی کنه سنمون بهم 

 نمی خوره! ِا نه یعنی، این که توهم نمی زنه که بهش نظر دارم.
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 فصل دوم...

 

 از پنجره نگاه دقیقی به فرودگاه بزرگ "شارل دوگل" می ندازم! 

من اومدم؛ آغوشت رو باز کن! هان،عروس شهرهای ج  

 



کمربندامونو باز می کنیم بعد از برداشتن کیف های دستیمون، به 

سمت در خروجی می ریم، به جز مستانه و برادرش بقیه هیجان 

 زده هستند! 

از کریدور بزرگی که به دهنه ی خروجی هواپیما نصب شده گذر  

ا می خوام که می کنیم و به محل بازرسی می رسیم. از بچه ه

مدارکشونو آماده کنند و خودم هم از کیفم مدارکم رو خارج می 

کنم.به قسمت کنترل گذرنامه می ریم. افسر گمرک مرد جوونی 

هست که با دقت مدارک بچه ها رو بررسی می کنه و بعد از 

 بررسی و نبودن مشکلی خوش آمد میگه.

)خوش آمدید(- Soyez la bienvenus 

من هم طی می شه؛ تشکر می کنم و لبخند می همین روند برای 

زنم. مدارکمونو که می گیریم نوبت به تحویل چمدونامون می 

رسه؛ یک  ساعت و نیم طول می کشه! بعد تحویل چمدونامون، با 

 کمک باربری از فرودگاه؛ خارج می شیم.

روز درش اقامت داشته باشیم برامون  ۴از طرف هتلی که قراره 

ماشین فرستادند و طبق هماهنگی های انجام شده، مرد قد بلندی 

با مقوای بزرگی در دستش، که اسم و فامیل من روش نوشته 

 شده؛ به انتظارمون ایستاده!

همه تو سکوت تمام این مدت و گذروندیم چرا که از زمانی که به 

هواپیما بیرون می ذاره؛  مسافر به مقصد پاریس؛ پاشو از

گردشگری شروع میشه! فرودگاه بزرگ "شارل دوگل" یکی از 

بزرگ ترین جاذبه های گردشگری شهر پاریس محسوب میشه؛  



و به قدری شلوغ و پررفت و آمد هست که جای سوزن انداختنی 

 هم نیست.

قبل از این که سمت راننده ای که در انتظارمونه حرکت کنم یکی 

ازوم می زنه و کمی به جلو حرکتم میده.آروم به ب  

کارت از همین حاال شروع شد "جهانگرد کوچک"!-  

جناب معین الدوله هستند! و مثل اینکه با قدم گذاشتن تو خاک 

بیگانه؛ فکر کردن دست و بالشون هم مجاز به غلط های اضافه 

 هستند!

اما از لفظ "جهانگرد کوچک" لذت می برم و این بار رو چشم 

ی می کنم!پوش  

به سمت راننده میرم و با لبخند خودم رو معرفی می کنم. خوش 

آمد میگه؛ و ما رو به ون، نقره ای رنگی هدایت می کنه، بعد از 

، خودمون هم جاگیر میشیم. بچه ها جا به جا شدن چمدون ها مون

با لذت از پنجره ی ون، به خیابون نگاه می کنند! شهر چراغ ها؛ 

هست. تو شب دیدنی هم  

 

خدای من رودخانه ی سن هست که زیر نور چراغ های، همیشه 

 روشن، مثل نور می درخشه! خدایا پاریس، تماما موزه هست!

 



هیجان زده تر از چیزی هستم که بتونم براشون از سن و پل های 

قدیمی که روی آب هاش افراشته شده حرف بزنم. می خوام فقط 

 االن ببینم و لذت ببرم.

 

قراره این چند روز رو درش بگذرونیم؛ درست تو مرکز هتلی که 

شهر قرار داره؛ و دسترسی به خیلی از مکان های دیدنی و 

برامون آسون می کنه. هتل ناپلئون؛ به زیبایی تمام به استقبال 

 مسافرانش میاد.

تسلطم تو زبان فرانسه ، ظاهرا براشون خوشاینده که هی به 

ه دارم با مسول باجه ی هتل بازوهای هم می کوبن و به من ک

 صحبت می کنم اشاره می کنند! 

 و البته که من و لبخندهای جادوییم در سفر مهره ی مار داریم.

اتاق هایی که برامون در نظر گرفته شده؛ نزدیک به هم هستند، و 

چیزی که برام عجیب و کمی دور از باور هست؛ هم اتاق بودن  

یومده بود که با یکی از مسافرا من و مستانه هست! تا حاال پیش ن

هم اتاقی بشم، اما سوال اضافه ای نمی پرسم و دایی باید پاسخگو 

 باشه.

اتاق ما درست روبروی اتاق جناب معین الدوله هستش، و، وقتی 

که مسوالی حمل بار هتل؛ چمدونامونو، به اتاق فوق العاده 

میشن زیبامون می ذارن، جناب معین هم پشت سرشون وارد اتاق 

 چند یورو به عنوان انعام تقدیمشون می کنند.



جدا که قرار نیست هر وقت خواست صرفا چون خواهرش 

 اینجاست، بیاد و بره؟!

چمدن بزرگمو برای گذاشتن روی تخت که بلند می کنم، از شانس 

خوبم، از دستم رها میشه و به زمین میفته؛ دراش از هم درست 

تا از بسته هایی که مامان برام مثل دهن تمساح باز میشن و چند 

 پیچیده بود؛ کف زمین میفتند!

 

بالفاصله خم میشم که این اوضاع بهم ریخته رو جمع کنم قبل از 

 اینکه؛ لباس زیر سرخ رنگم، حضورشو اعالم کنه! 

مستانه بی تفاوت چمدون کوچیک و جمع و جورشو که برادرش 

عید تنگ میشه!براش روی تخت گذاشته باز می کنه! دلم برای س  

بسته ی گل گاو زبون و باید قبل از ریختن آبروم از رو زمین 

بردارم که کنارم روی کف پاهاش می شینه! کاور  کوچیک 

پالستیکی سفید رنگی رو که روی زمین هست برمی داره و با 

 حفظ حالت خنثی چهره اش به من نگاه می کنه!

این چیه؟!-  

ی کنم که رنگ نگاهش متعجب به بسته ی سفید رنگ نگاه م

تغییر می کنه! بالفاصله بسته رو باز می کنه و کمی از محتویات 

 سفید رنگ رو برمی داره و بو می کنه، و بعد می چشه!

 خدای من...

 ناباور میگم.



نشاسته است!-  

جدیت نگاهش روم؛ باعث میشه بترسم و قبل از این که به 

مقامات قضایی عنوان، یه حمل کننده ی مواد  من رو، تحویل 

 فرانسه بده میگم:

برای گلودرد استفاده میشه! مامانم برام گذاشته!-  

هنوز نگاهش با منه که از جاش بلند میشه، بسته رو تو جیبش 

 می ذاره.
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 هم اتاقی به ظاهر شلخته ای دارم! 

چقدر برام سخته که، هی بخوام بهش تذکر بدم تا وسایل و 

لباساشو روی تخت، مبل و صندلی رها نکنه! امشب و ندید می 

 گیرم، فردا اما به این آسونی براش نخواهد بود! 

برای صرف شام، به کافه رستوران هتل باید بریم،  لباسی مناسب 

هست می  که شامل جین و بلوز آستین بلند مشکی رنگ ساده ای



پوشم، موهامو کامال باالی سرم جمع می کنم و با یه دستمال سرم 

کوچیک قرمز رنگ، که پشت گردنم گره می زنم موهامو می 

 پوشونم.

دستی روی ابروهای پهن و حاللی شکلم می کشم و رژ کم رنگی 

هم روی لبام می زنم. مستانه پیراهن گل گلی آستین حلقه ای 

ی بلندشم که به زیبایی هر چه بیشترش زیبایی تنش کرده و موها

 دامن زده! اواخر تابستون هست و آب و هوای مرطوب پاریس،

 مناسب با پیراهن های خنک و زیبا!

 

اسپره ی زدعفونی کننده ی دستامو، تو جیب شلوار جینم می ذارم 

 و با این هم اتاقی که من دارم به حتم باید مدام ازش استفاده کنم!

خارج میشیم و قیافه ی غمیگن این دختر منو به  با هم از اتاق

فکر وا می داره! تو پاریسیم شوخی که نیست! واقعا چشه این 

 بچه؟

 

 

مثل این که ما آخرین کسایی هستیم که به میز شام می رسیم. همه 

دور میز جمع هستند، البته که میزهای اطرافمون هم پر از 

مشتری هایی هست که به نظر عاشق این شهر و غذایی که دارند 

 میل می کنند هستند! 



یک جای خالی کنار بهروز هست و یک جای خالی کنار جناب 

انه با نشستن کنار بهروز، جای انتخابی برای معین الدین، که مست

 من نمی ذاره! 

 بیتا از دستمال سرم تعریف می کنه.

چه دستمال سر خوشگلی! -  

با لبخندی تشکر می کنم. عطر ناخوشایندی که از جناب معین 

الدین ساتع میشه زیر بینیم پیچیده و تو انتخاب عطر اصال خوش 

 سلیقه نیست!

 عقب تر هم نمیره...

زیتا با ذوق و شوق از  اشتیاقش برای فردا و دیدن قسمت های آ

 باشکوه پاریس حرف می زنه.

اما مگه قسمت های باشکوهی که بیرون انداخته؛ اجازه ی اینو 

 میده که به حرف هاش توجهی هم بشه!

 

بیتا و رامین از مراسم نامزدی رسمیشون که بعد این سفر قراره 

زنند! نمی شد این سفر و بعد  تو تهران برگذار کنند حرف می

 عروسیشون بیان؟! رویایی تر نمی شد!؟

 

بهروز محو دور و اطرافش هست و چه خوب که زیبایی های 

آزیتا اونو از صرافت دیدن زیبایی های دیگه ای نمی ندازه!  



جناب معین الدین و مستانه همچنان سکوت، گزینه ی انتخابیشون 

غذایی سفارش بدم که چندان  هست. من هم که سعی دارم از منو

گرون نباشه، اما واقعا همه ی غذاها گرونن و انتخاب و می ذارم 

 به عهده ی خودشون!

 موقع صرف غذا رامین از برنامه ی فردا می پرسه.

خوب خانوم صفا؛ برنامه اتون برای فردایی با صفا چیه؟!-  

 

چه با دستمال دور لبمو تمیز می کنم و سعی می کنم خنده های ب

ها رو نادیده بگیرم تا بتونم با جدیت از برنامه ی فردا براشون 

 توضیحاتی بدم.

فاصله ی این هتل تا خیابون شانزه لیزه و فروشگاه های جذابش -

و همین طور طاق پیروزی فقط چند قدمه! اما اگر مایل باشید فردا 

با مترو که فاصله ی کمی هم تا هتل داره به کلیسای نوتردام و 

روز اینجا اقامت داریم، پاریس پر از  ۴ایفل بریم... ما فقط  برج

مکان های دیدنیه و متاسفانه ما وقت این که همه جا رو ببینیم 

نداریم! پس خرید و شانزه لیزه رو می ذاریم برای روز آخر؛ االن 

هم مکان های مورد عالقه اتونو بگین؛ تا هر کدوم تونسته باشین 

ه رو ببینید..جایی که مد نظرتون بود  

 

 آزیتا بالفاصله میگه:

من که عاشق ایفلم!-  



 بیتا هم تایید می کنه و میگه:

و همین طور دیوار عاشقان!-  

 رامین از موزه لوور میگه و بهروز از کاخ الیزه! 

مستانه بی تفاوت شونه باال می ندازه و جناب معین الدوله که 

 بشقاب غذاش و تموم کرده از آرامستان پرالشز! 

اصال انتظار نداشتم که انتخابش مشهور ترین گورستان جهان 

 باشه! 

...جایی که من برای رفتن به اونجا بی تاب بودم  

 

مقصد اول طبق نظر بچه ها، برای فردا برنامه ریزی می کنیم. 

میشه ایفل؛ چون آزیتا و بیتا اصرار داشتند که اول باید برن ایفل 

 عکس بندازن و بذارن بگراند پروفشون! 

 

بعد از شام به پیشنهاد یکی از پرسنل های هتل، به تراس 

 رستوران که به طاق پیروزی اشراف داشت، رفتیم. 

ی کنیم! به جز آزیتا، همه تو سکوت به این منظره ی زیبا نگاه م

گویی سربازان گمنام فرانسوی؛ که  جونشونو در راه وطن از 

دست دادند،  لبالب این بنا که برای یادبودشون ساخته شده، با 

چراغ های روشنی در دست، نشستند و به ما که از فرسنگ ها 



راه دور، به کشورشون اومدیم با غروری که از حفظ 

نگاه می کنند!سرزمینشون به بهای جانشون، نشات گرفته   

 چقدر خواب این لحظات و دیدم؛ رویای صادقه می دیدم!
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حس و حاله عجیبیه؛ هر شهری عطر و بوی خودشو داره و 

 بدون شک پاریس، هم از این قاعده مستثنی نیست! 

اینجا مثل شیراز بوی بهشت نمیده؛ مثل اصفهان بوی گز و 

ستان بوی خاک نمیده؛ مثل تهران بوی سوهان نمیده؛ مثل خور

 دود نمیده! بوی نم بارون میده...

 

بچه ها خسته ان؛ با شب بخیری از تراس خارج میشم اصال شاید 

بخوان تنهایی با هم حرف بزنن باالخره همه اشون فامیلن! در 

کمال تعجب مستانه هم با من راهی میشه و مثل این که باید تو 

ای یه خط قرمز بکشم!این چند روز؛ دور تنه  

به محض ورود به اتاق کفشاشو یه گوشه پرتاب می کنه که تاب 

 نمیارم.



اگر می خوای اینجا با خوبی و خوشی کنار هم بمونیم؛ نظم و -

بهداشت و رعایت می کنی! شلختگی و بذار کنار و وسایلت رو 

 مرتب و منظم سر جای خودشون بذار...

 

دراز می کشه و میره سراغ لپ بی تفاوت به حرف هام روی تخت 

 تابش! 

اسپره ی ضد عفونی کننده امو که یه شام  خدا خودش بخیر کنه...

تو پاریس منو ازش غافل کرده بود؛ از جیبم خارج می کنم و به 

سمت پنجره ی اتاقمون که به سمت حیاط سرسبز هتل هست، 

میرم. خیابون آروم فرید الند زیادی دوست داشتنی به نظر می 

 رسه. 

با صدای آهنگی که بلند میشه؛ آه کالفه ای می کشم و این دختر 

 منو دق میده! کی میشه جامون از هم سوا بشه!

 

بعد از این که از حموم خارج میشم،  مستانه خوابش برده و  

همچنان صدای آهنگ هم در جریانه. کاله حوله امو روی سرم می 

 کشم و آهنگ و قطع؛ و لپ تاب و هم خاموش می کنم.

به چهره ی معصوم دختر غریبه ای که برق اشک از روی گونه 

 هاش مشخصه، نگاه می کنم.



؛ چه مشکلی داره این بچه؟ نچی می پتو رو، روی تنش می کشم

کنم و می خوام با همون حوله ی توی تنم برم رو تخت؛ که چند 

 تقه به در می خوره! 

امیدوارم جناب معین الدوله برای سرکشی نیومده باشه! که خوب 

 اومده!

وقتی به فرانسوی پرسیدم کیه و به ایرانی گفت باز کن! تشخیص 

ه بوی فوق العاده اش؛ تازه از صداش سخت نبود برام! و این ک

زیر بینیم رفته این ظلم و با باز کردن در اتاق؛ دوباره به خودم 

 نمی کنم! پس از همون پشت در میگم:

خواهرتون خوابیده جناب معین الدوله؛ شبتون بخیر!-  

 و بالفاصله به سمت تختم میره اما می شنوم که با حیرت میگه:

چی؟ خدای من؛ تو چی گفتی؟!-  

ونقدری خوابم میاد و برای فردا اشتیاق دارم که نخوام به این ا

فکر کنم که داره چی میگه! لزومی هم نداشت وقتی خواهرش 

 خوابه و من هم یه حوله ی تن پوش تنمه؛ در و براش باز کنم! 

واال مزاحم لحظات خوابیدن آدم شدن، کم از، خراب کردن یه 

 موقعیت شغلی عالی نداره!

ندم و چطور باور کنم شبمو قراره تو پاریس صبح چشمامو می ب

 کنم!

 



 

اما صبح که چشمامو باز می کنم؛ باور می کنم!   

دلم می خواد آهنگ بوی عیدی بوی سیب رو بخونم؛ درست مثل 

صبح اولین روزهای عید نوروز؛ که با؛ بابا این آهنگ رو می 

 خوندیم. حس و حالم مثل صبح اولین روز عیده...

وز خوابه؛ باید برم مسواک بزنم و بعد بیدارش کنم! یا مستانه هن

که نه؛ اول بیدارش کنم و بعد مسواک بزنم؟! اصال مگه من باید 

بیدارش کنم؟ برم مسواکمو بزنم، داداشش میاد یه پیس از عطر 

 خوش بوش، براش می زنه؛ بیدار میشه!

 

 مسواکمو می زنم و بعد تعویض لباس هام و مرتب کردن کوله ام،

برداشتن نقشه ی شهر، و یه سری لوازم مورد نیاز؛ اعم از 

دوربین کوچولوی زیبام و پاسپورتم برای خرید سیم کارت؛ چند 

 تقه به در می خوره!

 خوشبو کننده ی محیط اطرافمون هم اومد!
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دستمال سر قرمزم رو روی موهام می بندم. بند سرهمی آبی رنگ 

تابستونه ام رو که از سفر ترکیه خریده بودم، روی تی شرت کتان 

آستین بلند تیره ام پوشیده ام، روی شونه هام مرتب می کنم و در 

 و باز می کنم.

جناب خنثی؛ به صورت خنثی نگاهم می کنند که سالم عرض می 

 کنم.

سالم؛ هنوز خوابه؟-  

بله؛ خوابن.-  

که زده ایستاده و من  همچنان جلو روم، با تیپ سرتا پا تیره ای

 هم نگاهش می کنم.

میشه از جلو راهم بری کنار؛ باید بیدارش کنم!-  

دستم رو از دستگیره ی در برمی دارم و به داخل اتاق برمی 

گردم. سمت کوله ام میرم؛ از گوشه ی چشم می بینم که بدون 

گفتن حرفی، با حرکات آروم دستش روی موهای مستانه؛ از 

کنه! چه ملوس... خواب بیدارش می  

حاال اگه سعید برادر بزرگه ی من بود و می خواست بیدارم کنه 

 حتما با جارو می اومد باالی سرم!

 مستانه خمار و خواب الود بلند میشه و سمت توالت میره.

 زیپ کوله امو می بندم.



دیشب پشت در چی گفته بودی؟-  

ی هامو روی صندلی می شینم تا کتون سوالش برام غیر طبیعیه،

بپوشم. سعی می کنم جذابیتشو نادیده بگیرم، تا بهتر بتونم حرف 

 بزنم. 

گفتم خواهرتون خوابه!-  

نه قبلش...-  

نگاهش می کنم چهره ی مردونه اش در انتظار جواب من؛ بی 

 حوصله به نظر می رسه.

چیز دیگه ای نگفتم!-  

نگاه کتونی هامو می پوشم و جدا تا حاال؛ در حالی که یه مرد بهم 

 می کرد؛ کتونی نپوشیده بودم؛ خیلی کار سختیه...

بند کتونی هامو دور مچ پام گره می زنم و از روی صندلی بلند 

 میشم. مستانه که از توالت بیرون میاد از اتاق خارج میشم.

 

بعد از صرف صبحانه؛ همه به اتفاق هم برای بازدید از ایفل راهی 

 میشیم.
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متروی پاریس خیلی کامله و تقریبا کنار هر مکان توریستی؛ 

ایستگاه داره و نیاز به استفاده از تاکسی نیست. از باجه های 

فروش بلیط الکترونیکی، بلیط مترو رو برای هر نفر خریدیم؛ 

خرید بلیط فقط از دستگاه ها امکان پذیر بود! موقع جابه جایی و 

دیم که به کدوم سمت خط باید خط عوض کردن باید دقت می کر

بریم و بر همون اساس مسیر و تابلوها رو دنبال می کردیم؛ گر 

چه، چند باری تو ایستگاه های مترو گیج شدیم و موجبات شادی 

بهروز و رامین و همچنین موجبات خشم جناب خنثی رو فراهم 

آوردم! اما تونستم با کمک گرفتن از افراد حاضر در مترو که 

رو با غلظت شدیدی صحبت می کردند، مسیر رو پیدا کنم!فرانسه   

از همون لحظه ی ورود به مترو؛ با دیدن ایستگاه های متروی 

قدیمی و خیلی کثیف جا خوردیم؛ برامون عجیب بود؛ که چرا 

ایستگاه های مترِو شهری؛ به این معروفی باید این باشه حال و 

روزشون! حتی در متروها با دستگیره باز می شدن؛ و اگر در 

ستگیره ی در، رو به باال ایستگاهی قصد پیاده شدن داشتیم باید د

می زدیم تا در برامون باز بشه! چیزی که برای بهروز و آزیتا 

باعث تفریح بود و تو هر ایستگاه سر این که کدوم اول دستگیره 

رو باال بدن؛ بحث داشتند! به یمن حضور من و اشتباهاتم در 



انتخاب مسیر درست؛ تعداد ایستگاه هایی هم که ازشون برای 

ایفل استفاده کردیم زیاد شده بود! رسیدن به  

داخل ایستگاه ها؛ جای ادرار، روی زمین و دیوارها به وضوح 

 دیده می شد و بوی بد و تعفن به مشام می رسید. 

باید دیداری با مسولین فرانسه داشته باشم و بپرسم شما دیگه 

! چرا؟  

البته یکی باید با مسولین ما هم دیداری جدی داشته باشه! اما 

خوب آوازه ی ما حداقل به همه جا پیچیده! پاریس آخه دیگه 

! چرا؟  

مستانه دچار تهوع شده و جناب معین الدوله هم شاکی شده  که 

می تونستیم از هتل ماشین کرایه کنیم و این دردسرها رو نکشیم! 

مراهان عزیزم با توجه به نقشه ای که بی توجه به غرغر های ه

 در دست داشتم به ایفل رسیدیم! البته بعد یک ساعت مترو گردی!

خوب بچه ها؛ حواستون به کیف پول هاتون باشه، که اطراف -

برج ایفل می تونه خیلی نا امن باشه! توجهی هم به دوره گرد 

ن هایی که دارند تردستی انجام میدن ندین؛ تو شرط بندی هاشو

شرکت نکنید! در اصل یه گروه شیاد هستند که کارشون سرکیسه 

 کردن گردشگرهاست!

 

واقعا جای تعجب داره؛ چطور تو این شهر می تونن آزادانه و در  -

معروف ترین بخش شهر تو انظار عمومی و جلوی چشم پلیس 



ها؛ این کار رو انجام بدن و هیچ کس هم کاری بهشون نداشته 

! باشه؟  

برای، بیتا که از اون شادابی اول صبحش خبری نیست جوابی  

 ندارم! پاریس کنار تمام زیبایی هاش بدی هایی هم داره...

 

آزیتا و رامین با دیدن برج ایفل دست به دوربین میشن و من در 

مقابل "مادر آهنی" قرار می گیرم! لحظه ی باشکوهیه... نم اشک 

و این لحظه تو  تو چشمام می شینه کی فکرشو می کرد امروز

 تقدیرم باشه! 

از کنار برج ایفل گذشتیم و به سمت رودخانه ی سن رفتیم، کمی 

روی پل ایستادیم ؛ و رفت و آمد کروز های تفریحی رو تماشا 

 کردیم. 

تمام پیاده روها پر از دست فروش ها و شیادان قمار باز هست. 

.هبه طرف مقابل پل می ریم که دید خوبی از برج ایفل دار  

بچه ها اصرار دارند که از ایفل باال برند و به پیشنهاد من که 

برای باال رفتن شب رو پیشنهاد میدم، بهروز و رامین مخالفت می 

 کنند! 

جناب معین الدوله به شدت ناراضی به نظر می رسه و حال غریب 

 و ناخوشایند مستانه در این نارضایتی به حتم دخیله.

و سلفی می گیرن، بهروز انگار با آزیتا آزیتا و بیتا مدام عکس 

آبش تو یه کاسه رفته که مدام تو پرحرفی هاش شرکت می کنه! 



من اما حال و روز غریبی دارم... برای بچه ها از قدمت ایفل 

میگم هر چند با سوال های بی ربطی که رامین و بهروز ازم می 

 پرسند و قصد دست انداختنمو دارند کارم یه کم سخت میشه.

صف های طوالنی که برای استفاده از آسانسور تشکیل شده باعث 

میشه تصمیم بگیریم طبقات اول و دوم رو از پله ها باال بریم! 

پله! اما طبقه ی  ۷۰۰تا پله و تا طبقه ی دوم  ۳۶۰طبقه ی اول 

 سوم فقط با آسانسور امکان پذیره.

 

 "جهانگرد کوچک"
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برج میشیم. مسیر پله ها، شلوغه؛ اما  بعد از تهیه ی بلیط  وارد

لبخندی که روی لب گردشگراست؛ نشون از ذوق و شوق 

وافرشون داره. در حالی که همه به نفس نفس افتادیم به طبقه ی 

اول می رسیم. کف طبقه ی اول تماما شیشه هست و میشه زیر 

 پاهامونو ببینیم!

م نگاه می بهروز مشغول گرفتن الیو  می شه و من به زیر پاها

 کنم! کی فکرشو می کرد روزی ایفل زیر پاهای من باشه؟! 



این طبقه رستوران و کافه و کتابخونه هم داره! وقتی بچه ها 

سفارش قهوه میدن من تمایل به بی میلی می کنم! خدای من اینجا 

 خیلی گرونه...

اگه بخوام هر جایی که رفتیم یه کافی بزنم بر بدن؛ پولی برام نمی 

! مونه  

تا زمانی که بچه ها قهوه اشونو بخورن و عکس های فامیلی 

شونو با هم بگیرن خودمو سرگرم نمایش صوتی تصویری، از 

 تاریخ این برج می کنم.

چیزهایی که بارها خوندم و شنیدم و باالخره دیدم، هنوز هم برام 

 شیرین و دوست داشتنیه! 

کنار من میاد!مستانه زودتر از بقیه قهوه اشو تموم می کنه و   

هیچ دختری نباید داداش بزرگه داشته باشه!-  

 نگاهش می کنم و به یاد سعید لبخند می زنم.

هیچ دختری هم نباید داداش کوچیکه داشته باشه!-  

 مستانه با لبخند نگاهم می کنه.

دخترایی مثل تو رو تحسین می کنم! کاش منم می تونستم آزادانه -

تنهایی سفر برم؛ برم سر کار؛ برای خودم تصمیم بگیرم؛ 

...تحصیالتمو جایی که دوست دارم بخونم  



آهی پِر دلخوری از سینه اش خارج میشه و من برای دلداری 

حرفی ندارم! نه تا وقتی که فقط یه دختر بچه می بینم که غمگینه 

 که سنی نداره و از زمین و زمان شاکیه و البته شلخته هم هست!

بگیرم و برای دلداری لبخند بزنم.فقط می تونم دستش و   

رامین و بیتا جدا زوج خوبی هستند کاش اگه قرار بر اینه روزی 

 من هم با یکی مزدوج بشم؛ طرفم همین جوری سرخوش باشه! 

وقتی می رسیم به طبقه ی دوم؛ رسما زانوهام تیر می کشند!  

بقیه هم حال و روز بهتری از من ندارند جز معین الدوله جان که 

 گویی این طبقه اخم هاشو از هم وا می کنه.

طبقه ی دوم نقش یه ایوون بزرگ رو برای مشاهده تمام پاریس 

بازی می کنه! رستوران معروف ژولورن در این طبقه قرار داره 

که باید برای رفتن به این رستوران گرون حتما از قبل میز رزرو 

 کنیم و کامال رسمی لباس بپوشیم! 

ما بهترونه! روی دیوار عکس شخصیت های که خوب جای از 

معروفی که به این برج اومدن نصب شده و در کمال خوش 

 شانشی عکس ناصرالدین شاه قاجار رو هم می بینیم!

 

رامین با خنده عکس و به همه امون نشون میده و اخم های معین 

 الدوله جان در هم میشه!



خندم به روبروی قاب عکس قرار می گیرم و در حالی که می 

سیبل پر پیچ و تابش نگاه می کنم و برای این که معلوماتمو در 

 مورد سلسه های شاهانه ی کشورم به رخ بکشم توضیحاتی میدم.

ناصرالدین شاه قاجار، معروف به قبله ی عالم؛ سلطان -

صاحبقران؛ چهارمین شاه از دودمان قاجار بود! نخستین پادشاه 

اولین پادشاهی که به اروپا سفر ایران که خاطرات خود رو نوشت 

کرد! و ره اوردش از این سفر سه چیز بود! "سالن نمایش آلبرت 

هال" رو در لندن دید و دستور داد تا با الگوبرداری ازش؛ "تکیه 

دولت" رو تو تهران احداث کنند! و اما دستور دومش این بود که 

من به رسم رقصنده های اروپایی؛ زنان بی شمار حرمسراش؛ دا

های چین دار بپوشند! و سومین دستورشون هم این بود که 

سرسره وارد کشور بشه نه البته برای بازی بچه ها؛ که برای 

تمایالت عجیب و غریبشون! جدا همون بهتر که منقرض شدند 

 رفتند...

 

رامین و بهروز از شدت خنده سرخ شدند بیتا و آزیتا هم با خنده 

تانه بی تفاوت هنوز به عکس ای فرو خورده لب می گزند مس

نگاه می کنه و اما جناب معین الدوله! با چشم های خنثی؛ 

 سرتاپامو وجب می کنه!

 از حالت بچه ها نامفهوم اخم می کنم و می پرسم:

!چیزی شده؟-  



نه صفاجان؛ چیزی نشده! فقط این که همچینم منقرض نشدند...-  

معین الدین می  با این حرف رامین دوباره همه به جز مستانه و

زنن زیر خنده و من که چیزی دستگیرم نشده به معین الدوله نگاه 

 می کنم!

رامین دستشو روی شونه ی معین می ذاره و با خنده ای که 

 هنوز ادامه داره میگه:

ایشونم یه نمونه ی زنده که از قاجار به جا مونده! اون عکسی -

سرخاله ی ما هم که راجع بهش توضیحات کاملی دادی؛ جده ی پ

 محسوب میشه...

 ناباور می خندم و میگم:

شوخی می کنی؟! -  

نگاه معین الدوله میگه که شوخی در کار نیست! قبله ی عالم عفو 

 بفرمایید! منظوری نداشتیم!

 

خجالت زده دستمال سرمو مرتب می کنم و بند کوله هامو روی 

 شونه ام بین پنجه هام فشار میدم و میگم:

دم درنیاوردم؛ تاریخ گفت که ایشون این جوری من که از خو-

 بودن! روحشون شاد...

و با احتیاط از کنارش رد میشم بچه ها همچنان می خندند و من 

 جدا دچار استرس میشم! 



خاک بر سرم با شاهزاده های مورد سرکوب شده ی کشورمون 

اومدم سفر؟! بیخود نیست هی اینجا کافی می خورن و اون هتل 

کردند!رو کرایه   

از نسل قاجارن؟! یعنی اون دامن چیدار و اون سرسره رو نمی 

 گفتم چی می شد؟! 

وای قیافه اش فقط! با اون چشمای سیاهش انگار می خواست از 

وسط نصفم کنه! خوب تقصیر من چی بود! همه اش تقصیر 

 ناصرالدین شاه بود!

 

 "جهانگرد کوچک"
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تمع باشکوهی به نام" تروکدو" کمی آن سوتر از برج ایفل؛ مج

قرار داشت که از باغی بزرگ؛ با فواره هایی زیبا، چمن هایی 

برای استراحت؛ زمین بازی؛ دکه های بستنی فروشی؛ و" پل دو 

." پل دو شایو" برای نمایشگاه جهانی در شایو" تشکیل شده بود

بر تپه ی "تروکدو" ساخته شده، و موسسات  ۱۹۳۷سال 



" معماری و میراث شهری" و سالن "تئاتر ملی فرهنگی مانند

 شایو" رو در برمی گرفت.

 

ما به هتل "انولید" رفتیم. که در واقع یک هتل نیست! مکانی 

بوده که پادشاه لویی چهاردهم در قرن هفدهم  ساخت تا سربازان 

بازنشسته ی مجروح رو اسکان بده. و در واقع یک بیمارستان 

سلحه خونه ی سلطنتی هم محسوب نظامی بوده و همین طور ا

 میشد.

بچه ها گشنشون شده بود و غذاهای بی کیفیت اطراف ایفل و 

. پس با کمک از قیمت باالشون به نظرم چیز جالبی نمی اومد

نقشه به سمت خیابان کلر که مسافت زیادی تا ایفل نداشت حرکت 

.کردیم  

ی مد و بر عکس باقی خیابون های پاریس؛ این خیابون جایی برا

 فشن و خریدهای الکچری نداره.

اینجا برای دیدن زندگی روزمره ی مردم؛ و برای لذت بردن از 

 جنب و جوش؛ یه جای عالیه؛ در واقع اینجا بازاره! 

 به نظرم این خیابون بهشت گردشگری غذاست! 

شیرینی پزی های فریبنده؛ میوه فروشی های تازه؛ فروشگاه های 

لوکس فرانسوی، و فروشگاه های شکالت و چای خانه های  پنیر،

بستنی به وفور دیده میشه. به عالوه کافه و رستوران های جذابی 

 تو این ناحیه هست.



بچه ها هم با دیدن این خیابون ذوق زده هستند. بهروز و مستانه 

در حال خرید سیب های سرخ با میوه فروش فرانسوی عکس می 

 ندازن.

؛ ولی شکم گرسنه ی بچه ها ما رو من اما دلم یه چای می خواد

 به رستوران هدایت می کنه.

من اما از زمانی که ناصرالدین شاه قاجار رو جلوی روی نوه، 

نتیجه اش؛ با خاک یکسان کردم از نگاه کردن به قبله ی عالم؛ 

 فراری ام.

که با دوباره قرار گرفتنمون کنار هم برای سفارش غذا؛ مجبور به 

عبارتی چشم تو چشم شدن می شیم!رویارویی و یا به   

برای همه هات داگ و سیب زمینی سفارش می دم  و بیرون 

رستوران روی صندلی های چوبی؛ درست روی،  دو تا صندلی 

 باقی مونده روبروی هم می شینیم.

بچه ها با دیدن، فروشگاه پنیر که بغل رستوران هست؛ طی 

 تصمیم ناگهانی به دنبال رامین بلند میشن.

نیدم پنیرای اینجا صد ساله هستند؛ تا غذا بیاد برمی گردم.ش-  

این طور شد که رامین و بیتا به همراه آزیتا و بهروز به فروشگاه 

پنیر رفتند و ما سه تا موندیم! البته بهشون گفتم اگر مشکلی پیش 

اومد یا کاری داشتند صدام کنند. زانوهام به شدت درد می کرد و 

مرحله ی مطلوب؛ آرامش!تازه رسیده بودن به   



جناب معین الدوله؛ در گوش خواهرش چیزی می گه؛ که لبخند 

کمرنگی روی لبای این دختر غمگین می نشونه. با دقت به چهره 

ی معین الدوله نگاه می کنم. موهای سیاهی که مرتب کوتاه شدند 

و چند تار مویی که  کنار  سه خط عمیقی که روی پیشونیش 

ونه اش رو بیشتر به رخ می کشه. ابروهای هست؛ چهره ی مرد

پرپشت و سیاه کنار چشم های کمی درشت و البته خنثی؛ به هر 

 چه بیشتر جذاب بودنش کمک کرده!

خیلی دور از انتظارم مچ نگاهمو می گیره. ابرویی باال می ندازه 

 و بی پروا از حضور خواهرش می گه:

گفتم که سنمون بهم نمی خوره!-  

دست به سینه میشم و درست بی تفاوت مثل خودش  اخم می کنم و

 میگم:

فقط داشتم فکر می کردم که اگر سیبیل بذارین شبیه قبله ی عالم -

 می شین یا نه!

 بر خالف تصورم عصبی که نمیشه هیچ؛ بی تفاوت میگه:

خوب نتیجه اش؟!-  

 خدای من؛ این دیگه کیه!

ون؛ تا بتونم نتیجه گیری سخته! باید کاله قجری هم بذارین سرت-

 راحت تشخیص بدم!



مثل این که از پرروییم، زبونش بند اومده! با چشماش کل صورتم 

رو دوره می کنه و دوباره تو گوش مستانه که با لبخند به من و 

 داداشش نگاه می کنه چیزی میگه!

 

بی تربیت! یعنی نمی دونه تو گوشی صحبت کردن تو جمع درست 

 نیست؟ 

د و من به دو تا چاله ی عمیقی که هر دو لبخند مستانه کش میا

 روی چونه هاشون دارند؛ نگاه می کنم.

خداییش خوشگل و جذابند هر دو... به ناصرالدین شاه و 

 سوگلیش، نرفتند خداروشکر!

قبله ی عالم؛ دلگیر نشو از من؛ تقصیر عکس های به جا مونده 

با  اتونو که برامون سوغات گذاشتین! نیای تو خوابم یه موقع

 سرسره ات؛ که فک و فامیالتو همین جا ول می کنم و میرم!

 

 بچه ها برمی گردن و رامین یه قالب پنیر خریده!

 رو به معین الدوله می کنه و میگه:

فقط باید کنار شامپاین سرو بشه!-  

اوه که شامپاین هم می خورند قبله ی عالم! اصال از اون رگ و 

ل بیاد؛ واال!ریشه بایدم یه شامپاین خور به عم  

 اصال به من چه...



 

 سر ناهار مستانه از دیزنی لند میگه! 

و برای رفتن به این مکان بازی شگفت انگیز تمایل نشون میده! 

بچه ها هم استقبال می کنند و کیه که دلش نخواد به این مکان 

 بره! 

 البته رفتن به دیزنی لند میفته برای فردا شب.

لذیذ ترین هات داگ های عمرم بوده بعد صرف ناهار که یکی از 

برای خوردن چای به چای خانه ی معروفی که تو همین خیابون 

 هست می ریم.

عالوه بر یه فنجون چای خوش عطر؛ یه مقدار چای هم می خرم! 

 و بچه ها هم همین طور.
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ما تمام روز رو به گشت و گذار پرداختیم. به رودخانه ی سن 

رفتیم و سوار اتوبوس های دریایی شدیم. با این گردش بر روی 

سن، تونستیم از تماشای معماری قرون وسطایی و باغ های 

شگفت انگیز ژیورنی که نقاش های مشهور مونه در اونجا بود 



س گردی و لذت ببریم. کشتی سواری بخش زیبایی از پاری

تفریحات زیبا و پر خاطره شهر پاریس هست. چرا که راحت میشه 

از تاریخ عمارت اطراف و پل های زده شده بر روی سن دیدن 

 کرد.

قبله ی عالم تمام مدت به توصیحات من با دقت گوش می کرد! و 

نگاه های مداوم و بی پرواش باعث می شد که رشته ی کالممو 

 گم کنم.

تقام می گرفت!به نظرم داشت ان  

جدا سخت که هست یکی تمام مدت حرف زدنت به جای مکان 

 هایی که راجع بهشون حرف می زنی به خودت نگاه کنه!

البته فقط ایشون نبودن یه توریست مجارستانی هم بودند که 

خودشونو به من معرفی کردند و گفتند اگر تونستم حتما یه قراری 

خیره ی بچه ها روی ما اوضاع  بذاریم همو ببینیم! البته که نگاه

رو برام بد می کرد. این اتفاق تو خیلی از سفرها برای من پیش 

میاد با لبخندی تشکر می کنم و در کمال ادب درخواستشو رد می 

 کنم.

هر چند چشمای بیش از اندازه آبیش؛ کار رو برام سخت می کنه! 

 جدا مرد زیبایی بود...

 

می کردم؛ درست مثل این دخترهای اما زمانی که با لبخند نگاهش 

خارجکی که انگار همه چی خیلی براشون عادیه؛ نگاه خنثی قبله 



ی عالم بهم یادآوری می کنه که ایشون از زبان انگلیسی سر در 

 میارن!

 

وقتی به هتل برمی گردیم شاممون رو هم در یکی از خیابون های 

مستقیم به  پاریس کنار یه دکه خوردیم؛ به قدری خسته هستیم که

 اتاق هامون میریم.

 

بعد یه دوش آب گرم؛ وقتی که پاهام به تخت می رسه؛ استرسی 

که از صبح گریبانگیرم شده بود؛ و علتش شروع کارم بوده؛ 

شدت پیدا می کنه! آره من از پسش براومدم! اما نمی تونم تپش 

 های تند شده ی قلبمو کنترل کنم.

، اما یه چیزهایی تو جونمه؛ خسته ام دارم برای خواب می میرم

که دارن اعالم حضور می کنند! خدایا تا این اتاق رو پشت و رو 

 نکردم من رو بخوابون! 

مستانه به خواب عمیقی فرو رفته و من دارم به لکه ی رژش که 

 روی بالش کشیده شده نگاه می کنم! خدای من...

 باید بشورمش!

 



دم پیدا می کنم؛ از تخت نه باید بخوابم. میون کشمکشی که با خو

پایین میام و باالی سر مستانه می ایستم باید بالش و یه ضرب از 

؟! زیر سرش بکشم بیرون؛ یا که آروم  

 وای تا دیوونه نشدم باید برم یه هوایی بخورم.

به خودم که میام توی تراس رستوران ایستادم و به طاق پیروزی 

 نگاه می کنم.

همه ی تالشم اینه که جلوی خودم رو بگیرم تا نرم سراغ کارکنان 

هتل که راهنماییم کنند به قسمت آشپزخونه، تا مسول شستن 

 ظرف های امشبشون بشم! 

اما وقتی که خواسته ی نامعقولم رو با یکی از گارسن ها در 

میون می ذارم و مثل دیوونه ها نگام می کنه می فهمم که گند 

 زدم!

ا این جریان دست من نیست...اما جد  

میون اصرارم به کارمند هتل؛ نهایت خوش شانسیمه که قبله ی 

 عالم نزول اجالس می کنند!

 و درست کنارم قرار می گیرن و می پرسن:

مشکلی پیش اومده؟!-  

کارمند هتل گویی که از دستم نجات پیدا کرده با عجله میره و من 

 می مونم که چه جوابی بهش بدم.

دونم دیوونگیه یا نه اما لب باز می کنم و میگم:نمی   



احتیاج دارم؛ یه جاهایی رو تمیز کنم! -  

 نگاهش که به من مثل دیوونه ها نمیشه می تونم ادامه بدم.

!قبول نمی کنند برم ظرف هاشونو بشورم-  

 لبای روی هم کیب شده اش رو از هم باز می کنه.

اتاق من هست! -  

 

 این که سوال اضافه ای نپرسید خودش یه دنیا بود برام! 

به حتم استفاده ی بیش از اندازه؛  از اسپره ی ضدعفونی کننده 

ی دستام؛ تو گردش امروز؛ یا که درخواست سه بار شستن 

 فنجون چاییم تو چای خونه؛ براش قابل درک بوده!

 فهیم بودنت من رو کشته همسفر!
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خیلی خنده داره! اما من به اتفاق معین الدوله جان به اتاقش 

 رفتم!



و به وجدانم که منعم می کرد که نصفی شبی به اتاق یه مرد 

 جوون نرم؛ بی توجهی کردم!

اینجا فرانسه هست و به حتم هیشکی براش مهم نیست من نصفه 

 شبی دارم چه غلطی می کنم!

س هاش؛ کمربندشو باز کرد به محض مستقر شدنم جلوی کمد لبا

تا بتونه با نفس بلند و راحتی که کشید؛ راحت تر روی تخت 

 شیرجه بزنه!

 خوب جوانه به کارت برس؛ اون اینجا نیست!

من تمام لباس هاشو بر اساس رنگ و به ترتیب مدل لباس؛ مرتب 

 و منظم داخل کمد چیدم! 

ین الدوله در و تمام این مدت حتی یک بار هم برنگشتم تا ببینم مع

 چه وضعیتیه!

من می دونستم دارم مسخره ترین کار تموم عمرم رو اونم جلوی 

چشم یه غریبه انجام میدم؛ اما نمی تونستم جلوی خودم رو 

 بگیرم! 

! من یه سکوتش باعث میشد تو آرامش کارهامو انجام بدم

پالستیک از تو کمد سرویس بهداشتی پیدا کردم؛ و تمامی وسایلی 

یف بودند داخلش انداختم و قبل از این که سرش رو با یه که کث

گره ی محکم ببندم؛ به این نتیجه رسیدم که گوشیش حتما جز 

موارد دور ریختنی نیست! پس از تو کیسه خارجش کردم و روی 

 کمد کوچیکی که کنار تختش بود برگردوندم! 



 اما باید شسته بشه؛ صفحه اش خیلی لک داشت!

زدن کیسه زباله؛ به این فکر کردم که حتما و باز موقع گره 

 ساعتش گرونه؛ می شه با یه دستمال هم صفحه اشو تمیز کرد!

ساعتو هم کنار گوشی می ذارم و باالخره در کیسه ی پالستیکی و 

 محکم گره می زنم و میگم:

حتما برای تمیز کردنشون از پنبه و الکل استفاده کنید! -  

شو روی هم انداخته و به شویی روی تخت دراز کشیده مچ پاها

که راه انداختم؛ با حفظ خونسردی که تو این چند وقت ازش سراغ 

 دارم؛ به کیسه ی تو دستم نگاه می کنه! 

 یعنی هندزفری هاشو هم  الزم داره؟!

 

چمدونای خالیشو که زیر تخت جاسازی می کنم صداشو می شنوم 

 که میگه:

تو واسه هر اتاقی الزمی!-  

که روی زانوهام خم شدم و چمدونی که به زیر تخت هل در حالی 

 میدم رو؛ به درستی جاسازی کردم، با خشنودی می پرسم:

درست به اندازه ی بی نظم هایی که برای هیچ اتاقی؛ الزم  -

 نیستند؟!

 زانوهاشو تا می کنه و خونسرد میگه:

درست به همون اندازه!-  



می گه:با لبخند از روی زانوهام بلند میشم که   

یه هات چاکلت داغ مهمون من باش!-  

 

یه کم اوضاع شلم شوربای دلم آروم گرفته؛ می تونم تقاضاشو 

 بپذیریم!

از روی تخت پایین میاد و یه تماس می گیره و سفارش هات 

 چاکلت با قهوه ترک میده.

خدای من! این منم؟! جوانه؛ دختری که طوری طراحیش کردی، 

یز تنهایی آب هم نمی خورد چه برسه که با مرد جماعت سر یه م

 تو یه اتاق دربسته؛ با هات چاکلت داغ!

 خدا بعدشو بخیر کنه!

همه اش تقصیر قبله ی عالم هست که با وسواسم مدارا کرد! 

هیشکی تا به امروز، با وسواسم؛ مثل یه پرنسِس پرفایده رفتار 

 نکرد!

زمیم!اون از من و وسواسم تقدیر کرد! گفت برای هر اتاقی ال  

 جدا شگفت انگیز بود برام...
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کیسه ی پالستیکی و که کنار در گذاشتم با نوک  پاش کنار می 

 کشه تا در رو برای سفارشاتی که داده باز کنه.

بعد رفتن گارسن آقایی که، من ازش درخواست کرده بودم تا بذاره 

عطر و بوی فوق العاده ظرف ها رو بشورم؛ لیوان سرامیکی که، 

ی کاکائو ازش بلند میشه؛ بین دستای عرق کرده ام قرار می 

 گیره.

هر دو لبه ی تختی که متعلق به جناب معین الدوله هست می 

 شینیم. 

 جای مامان خالی که بی حیا بازی هامو ببینه!

قول بدین این شب و برای همیشه فراموش می کنید؟!-  

که یه دختر، نصف  شب رو تو اتاقم ازم می خوای فراموش کنم -

 گذروند؟!

 سرمو کامال سمت چپم می چرخونم تا بهتر ببینمش.

زانوهاشو از هم باز کرده؛ ساق دست هاش روی زانوهاش قرار 

 دارند و فنجون قهوه بین دست های بزرگش می چرخه.

مامان همیشه می گفت؛ مردهایی که دست های بزرگی دارند؛ 

ن باشن برای یه خانوم!مردهای خوبی می تون  



یه دختر فقط نصفه شبش رو توی اتاقتون نگذروند؛ که بدتر از -

اون؛ افتاد به جون وسایلتون! باید بهم قول بدین که این اتفاق 

فقط بین خودمون می مونه؛ واقعا از کنترل من خارج بود؛ اگر تو 

اتاق خودمون می موندم به حتم خواهرتون رو که آب دهنش از 

های لبش راه گرفته بود؛ آب می کشیدم!گوشه   

قیافه ام از چندش مچاله میشه و اون با ابروهایی که سعی داره 

 از باال رفتنشون جلوگیری کنه زمزمه می کنه:

مثل خاتونی!  -  

خاتون؟!-  

نوشیدنیتو بخور؛ باید بری! البته اگر بخوای تا صبح اینجا بمونی -

 من مخالفتی ندارم!

و باید این دست انداختنشو  که در نهایت  نفس بلندی می کشم

 خونسردی در من اعمال می کنه؛ به لوح تقدیری مهمون کنم!

جرعه ای از نوشیدنی گرم و شیرینم می خورم و می تونم لذت و 

آرامش نسبی و همراه با طعم فوق العاده اش از حنجره ام به 

 پایین قورت بدم.

میشه جوراباتونو از پاتون درارین؟-  

هش اشاره به این داره که دارم پامو از گلیمم بیشتر دراز می نگا

کنم اما خوب چیکار کنم؛ اخه بوش با بوی عطر فوق العاده اش 

 ترکیب شده.

بو میدن خوب! -  



اگر قصد داری اینجا بخوابی می تونم درشون بیارم؛ اما اگر می -

 خوای بری سرجات بخوابی لزومی نمی بینم برای دراوردنشون!

 

یه ای به هم خیره می مونیم و بعد میریم سراغ نوشیدنی ثان

هامون.خدایا چقدر می تونم پر دل و جرات باشم؛ که همچنان 

اینجا نشستم! هات چاکلتمو که تموم می کنم؛ بلند میشم در حالی 

که سعی دارم تا خمیازه نکشم؛ به سمت در اتاق میرم، قبل از این 

 که در رو باز کنم باید چیزی بگم.

 برمی گردم سمتش و میگم:

ممنونم...اوومم...هم برای کمکتون...و...هم برای نوشیدنی -

 خوشمزه ای که مهمونم کردین! 

سری تکون میده که دستگیره رو پایین می کشم و در همون حال 

 دوباره برمی گردم و آروم میگم:

قول میدین که امشب و برای کسی تعریف نکنید؟!-  

نه!-  

نگشتام فشار میدم و معترض میگم:دستگیره رو بین ا  

چرا؟!-  

چون که باید به مستانه توضیح بدم چه بالیی سر ای پدی که -

برای تولدم کادو گرفته بود اومده! همین طور باید به رامین و بیتا 



هم توضیح بدم که چطور پاسپورتاشونو که دست من بود؛ پرت 

 کردی تو پالستیک زباله! 

 

کنم و دستای خیس از عرقمو روی  دستگیره ی در رو رها می

 پهلوهام می کشم و با شرمندگی میگم:

واقعا پرتشون کردم این تو؟!-  

و به پالستیک گوشه ی دیوار اشاره می کنم؛ نگاهش به اندازه ی 

 کافی گویا هست.

خوب...حتما لک داشتند! وگرنه من اونقدرها هم دیوونه نیستم!-  

پاچگیم نگاه می کنه. می با سری کج شده فقط به من و دست 

 دونم خاطرات این سفر و تا ابد براش به یادموندنی کردم!

 

دیگه وقت رفتنه جهانگرد کوچک! برو و بخواب؛ منم باید -

؛ چیزی تا صبح نمونده!بخوابم  

 

خیره میشم بهش چطور با جمالت کوتاه می تونه هم قشنگترین 

! جمالت و هم بدترین کلمات رو برام به کار ببره  

 

چند بار بگم؛ سنمون بهم نمی خوره؟! -  



چشمامو تو کاسه می چرخونم و قصد خروج از اتاق و میکنم و 

 قبلشم غر می زنم و میگم:

اکی َددی!-  

 از اتاق خارج میشم و به سمت اتاقم میرم. 

جلوی چشمامو می گیرم تا قیافه ی مستانه رو نبینم؛ تازه  روبه 

 راه شدم.

و سعی می کنم امشب و فراموش کنم؛  روی تخت دراز می کشم

 اونی که رفت تو اتاِق نوه نتیجه ات ناصر جون؛ من نبودم!
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دختر نمیگی دلمون برات تنگ میشه؛ رفتی پشت سرتو هم نگاه -

 کردی!

به گالیه ی بابا که در قالب شوخی بیان می شه، حق میدم و 

جا می کنم. گوشی تلفن رو؛ روی گوشم جابه  

بابا جون؛ دل منم براتون شده یه ذره! درگیر بودم اینجا، همه -

 اش یه روز ازم بی خبر بودین...



تو بگو یه ثانیه بابا جان...-  

لبخند می زنم؛ بیتا و مستانه روی تخت نشستند پاهاشونو روی 

! هم انداختند و دست به سینه به من نگاه می کنند  

رند که وقتی یکی داره با تلفن حرف می دونم پیششون رسم ندا

 می زنه نباید زل بزنن تو دهنش!

جوانه، بابا؛ سعید داره برای حرف زدن باهات؛ پر پر می زنه! -

 گوشی دستت باشه، بابا...

صدای بلندی که نفس نفس می زنه و من قصد مردن براش رو 

 دارم؛ تو گوشم می پیچه.

زدن برای عامل ناپدید حرفای بابا رو جدی نگیر! من و پرپر -

 شدِن وسایلم!؟ نچ...

 بلند و با ذوق اسمشو صدا می زنم.

سعید!-  

سعید بمیره تو راحت بشی! راستشو بگو با جزوه های دوستم -

که تو کشو آخرلباس هام قایم کردم تا دستت بهش نرسه؛ چیکار 

 کردی!؟

 جزوه های دوستش؟!

شیده بود؟!همون که یه عالمه چرت و پرت دور نوشته ها ک-  

خرابکاری دیگه؛ چیکار کنم که نیستی و دلم برای خرابکاری -

 هاتم تنگ شده!



 با ذوق وافری از ابراز عالقه ی داداش کله خرابم می خندم.

من دلم برات تنگ شده، داداش کوچولوم! چیکار می کنی؛ خوش -

می گذره؟ مامان و که اذیت نمی کنی؟ خاله و نعیمه و اقا منصور 

.خوبند..  

 

مامان رفته امام زاده دخیل ببنده بلکه یکی همونجا بگیرتت خاله -

هم در جوارش رفت همین دخیل و برای نعیمه ببنده! اقا منصور 

هم که بنده خدا تک تار مویی هم که روی سرش مونده بود؛ 

ریخت! نعیمه هم که هر روز هر روز بیرونه؛ معلوم نیست داره 

تعقیبش کنم! چکار می کنه، باید یه روز برم  

 

مجله ای از روی تختم برمی دارم و سمت بیتا و مستانه می رم 

 مجله رو تو بغلشون میدم و آروم لب می زنم.

مطالبش بهتر از از مطالب گفتگوی من و داداشمه!-  

 

حرکت غیرمنتظره ام براشون جالبه که میزنن زیر خنده و تو بغل 

 هم میفتن!

ت کرد آخه؟!گریه داره بخدا؛ کی شما رو تربی  

تو چیکار به نعیمه داری سعید؟-  

 ولوم صداشو پایین میاره و آروم میگه:



دیروز داشت می رفت بیرون یه جوری خوشگل کرده بود که تا -

 حاال ندیده بودمش! 

لبی می گزم و باید حواسمو پس جمع کنم؛ یه زرنگ بغل گوشمون 

 هست که حواسش به همه چیز هست.

خوب خوشگل کنه! مشکلش کجاست؟ -  

مشکلش اینجاست که تلفنی هم داشت به یکی می گفت "اومدم -

 عزیزم، حرص نزن پیر میشی، اونوقت مامانم منو بهت نمیده!"

سعید اینا رو داری جلوی بابا میگی؟ -  

مگه دیوونه ام؛ رفته پیش آقا منصور منم اومدم تو اتاقم!  نه-

برای خودم فقط سکوت می کنم! البته تا روشن شدن جریان  

 از دست نعیمه آخه چه کنم؟!

سعید، می دونی که نعیمه به اندازه ای بزرگ شده که نیاز به آقا -

 باال سر نداره؟

من که این طور فکر نمی کنم! نه تا وقتی که طرف حسابمونو به -

 خوبی نشناختم!

 خدای من...

زنگ زدی داره ببین جوانه مامان اومده؛ بابا بهش گفته تو -

پرواز می کنه سمت اتاقم، االن در رو باز کرده؛ با دستش می زنه 

وسط سینه اش، میگه جوانه ام زنگ زده... حمله کرد سمتم و 

 بای!



مامان جان؛ جوانه؛ دخترم، خوبی قربونت برم من!-  

در حالی که سعی دارم مسخره بازی های سعید و که موجب خنده 

و با مامان صحبت کنم؛ به دخترها که  ام شده؛ به کناری هل بدم

 هنوز هم به من نگاه می کنن چشم غره میرم!

سالم مامان جون، بخدا که دلم برات شده یه ذره!-  

از دل من مادر خبر نداری!-  

 یکی تو گوشم جیغ می زنه.

اووو... حاال انگار رفته و قراره برنگرده! همه اش یه روزه در -

الص شدن!و دیوارهای خونه از دستش خ  

 مامان به سعید می توپه.

ذلیل نشی؛ پرده ی گوشم پاره شد! برو اونور ببینم...-  

پنج دقیقه با مامان صحبت می کنم و سفارش هاشو از سر می 

گیره و من فقط چشم و فدات بشم و قربونت برم و نگرانم نباش؛ 

 دارم برای این همه محبت بی اندازه اش.

ترها نگاه می کنم که خیلی عادی بعد قطع تماش، طلبکار به دخ

سرشونو فرو می کنند تو مجله و به سنگ پای قزوین میگن 

 زکی!
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وجود مستانه به اندازه ی کافی زیاد هست؛ بیتا رو جدا نمیشه 

 هضم کنم!

وقتی با دایی صحبت کردم و علت هم اتاقی شدنم با مستانه 

غ بزنم! در اصل آزیتا و مستانه مشخص شد؛ دلم می خواست جی

هم اتاقی بودند که به خاطر اختالفی که بینشون پیش اومد قبل از 

با دایی تماس گرفتند، دایی هم خواست برای آزیتا یه اتاق  سفر،

جداگانه رزرو کنه که خوب متاسفانه اتاق خالی موجود نبود و در 

؟ کی  جا اخهنتیجه اتاق من و دادن به آزیتا! لوس بازی تا به ک

 قراره تیتیش مامانی ها؛ بزرگ بشن!؟

این ظلم دایی و فراموش نمی کنم؛ چطور تونست به خاطر همچین 

موضوعی با من این کار و کنه؟ این دختر در کمال زیبایی یه 

 شلخته ی کمی چندشه که نیمه شب آبغوره می گیره؛

 کمی هم قابل ترحمه!

لحق میشه!برای امروز خوشبختانه آلیس بهمون م  

!آلیس کیه؟  

 آلیس در سرزمین عجایب دیگه پرسیدن داره؟!

در واقع آلیس راهنمای سفرمون تو فرانسه هست که دیروز بنا بر 

دالیلی که به دایی اطالع داده شد، نتونست خودشو به ما برسونه 

 اما امروز درست در کمال زیبایی به ما ملحق شد! 



بلند و بدون پوششون!  امان از دختران فرانسوی با پاهای  

جدا از زیبایی و سادگیش، کارش عالیه به قدری اعتماد به نفسش 

باالست و به کارش وارد؛ که دیروزمو برام سیاه کرده! اگه 

 ایشون راهنمای سفر هستند دیروز من هیچی نبودم!

امیدوارم بقیه گروه به این نتیجه نرسیده باشند که خوب مثل این 

ص بهروز که محِو جمالتش، جدای که رسیدند؛ به خصو

 کماالتشه!

مدام از کلیسای نوتردام سواالت مختلف می پرسه من هم ترجمه 

 می کنم و به آلیس انتقال بدم و بالعکس! 

باید اقرار کنم که ترجمه کردن راحت تر از هماهنگی کلیه ی 

 کارهای دیروزم بوده! 

 

جناب معین الدوله هم نگاهش هرازگاهی روی آلیس چرخی می 

زنه، کم و بیش سواالتی راجع به مجسمه ها و شیشه های رنگین 

کلیسا می پرسه! تازه می تونم متوجه خصومت آزیتا و مستانه 

 بشم؛ جدا چشونه این دو تا؟! 

رامین و بیتا هم که از عالم و آدم بی خبر؛ تو بغل هم به شگفتی 

لیسا نگاه می کنند، عکس می گیرن و سوال می پرسند های ک

 هرازگاهی هم بوس هایی ردوبدل می کنند! 

بهروز اما... آزیتا و وراجی هاشو رها کرده؛ و سعی داره تمامی 

 اطالعات و اسرار کلیسا رو استخراج کنه!



باشه بابا؛ فهمیدیم به این جریانات حماسه ای عالقه مندی! یه 

یاد گرفتم؛ این بود که این سفر هیچ تفاوتی با چیزی که از آلیس 

سفرهای داخل ایران نداشت! من باید تمام برنامه هایی که اونجا 

 انجام می دادم رو همین جا هم پیاده می کردم!

هیجان و یهویی جور شدن سفرم باعث شد که دست و پامو گم 

کنم! من حتی ایمیلمو چک نکردم و چقدر بابت این موضوع از 

حرف شنیدم! دایی  

خوب من اومدم که تجربه کسب کنم؛ یا یاد می گیرم؛ یا که یادم 

 میدن، به همین سادگی!

 

آلیس درست مثل یه فرشته ی نجاته! از طریق ای پدی که دستشه 

تمامی برنامه های امروز و چک می کنه، دستمال گردنی که دور 

فردا  گردن باریک و زیباش بسته؛ خیلی مورد عالقه ی منه! باید

 دستمال و دور گردنم ببندم! قشنگتره...

از دستمال گردنش تعریف می کنم و میگم که رنگش فوق العاده 

به صورتش میاد! خوشحال میشه، چشمای ریز و آبی رنگش 

 موقع تشکر برق می زنند.

ما برای ناهار به یه رستوران خوب می ریم؛ آلیس میگه که 

قیمتاش مناسبه و غذاهاشم عالی! که همین طور هم هست. سر 

میز ناهار بهروز تمام تالششو می کنه که؛ چند کلمه ای به 

انگلیسی با آلیس حرف بزنه؛ اما لهجه اش به قدری عجیب و 



و می خواد که غریب به نظر می رسه که آلیس رو می کنه به من 

 ترجمه کنم! 

 بهروز هم که متوجه میشه با نگرانی به من میگه:

فقط بهش نگو که انگلیسی حرف زدم!-  

نمی تونم خنده امو مهار کنم. آزیتا که از وجود آلیس به وضوح 

 ناراحته، اخم هاش تو هم هست.

خبر خوش برای آزیتا، اینه که تمام طول اقامتمون در پاریس؛ 

مون می کنه. آلیس همراهی  

و خبرای خوش تر این که تو هر کشوری راهنمای سفر داریم و 

! من اصال من قراره مترجم باشم! جدا چطور اینو نمی دونستم؟

هیچی نمی دونم! باید کم تر حرف بزنم و بیشتر گوش بدم؛ مونده 

 تا چیزی برای گفتن داشته باشم!
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های پاریس خیلی لذت بخش تر میشه با  قدم زدن تو خیابون

 وجود آلیس! 



آلیس قدم زنان با شور و نشاط خاصی از تاریخ خیابون های 

پاریس میگه و با انتقال حس خوبش به من؛ باعث میشه من هم 

 به اندازه ی خودش همون طور با وجد برای بچه ها ترجمه کنم! 

قبله ی عالم؛ هر چند وجد و نشاطم با دیدن نگاه های بی پروای 

که برام یادآور دیشِب احمقانه ام هست، هی به سمت و سوهای 

مختلفی پرواز می کنند اما با مشتم هنگام پر زدن روی هوا می 

 گیرمشون؛ من به این حس خوب نیاز دارم!

 

وقتی به خیابون اصلی که به دیزنی لند منتهی میشه، می رسیم؛ 

رقص رژه میرن! شخصیت های کارتونی همراه با موسیقی و 

بلیط هایی که از قبل برای بازی رزرو شده توسط شرکت آلیس که 

 با شرکت ما در ایران قرارداد دارند؛ کارمون رو راحت می کنه!

قبل از این که به بازی "کشتی ترن کراش" بریم؛  آلیس ما رو به 

دیدن آتیش بازی که اطراف قلعه ی سیندرال انجام میشه دعوت 

تاریک شده و صحنه ی فوق العاده شادی اوری می کنه! هوا 

هست من که دوست دارم رو کف پاهام باال بپرم و دستامو روی 

 هم بکوبونم؛ و همین کار رو هم می کنم!

 

هر چند نگاه قبله ی عالم به من و دستای بهم کوبیده شدم؛ خنثی 

هست؛ و دارم به این نتیجه می رسم که این نگاه های خنثی، تو 



یتی یه تعبیر خاصی دارند! مثال االن میگن؛ بشین سر هر موقع

 جات بچه!

هیچ بازی مثل بازی دزدان دریایی کارائیپ نتونست منو وحشت 

زده کنه! این بازی درست مثل فیلم دزدان دریایی کارائیپ ساخته 

شده و با وردمون به بازی قتل و غارت و جیغ و فریاد و قه قه 

ی رو ایجاد کردند تا جایی که من های بلند؛ صحنه های  رعب آور

 و مستانه هر دو از بازوی قبله ی عالم آویزون شده بودیم! 

 یکی نیست بگه دختر دستتو بکش!

هر چند بعد از خروجمون از بازی جناب معین الدوله؛ بازوشو از 

دستم خارج کرد و با تکوندن کف دستش روی بازوش باعث شد 

شم! خودمو چک کنم که مشکلی نداشته با  

شاید کف دست خیس از عرقم براش غیر قابل تحمل بوده! بهش 

حق میدم من اگه بودم به حتم می کشتم کسی رو که عرق دستاشو 

 به تنم بماله!

 

وسط جمعیت شلوغ مردم، راه رفتن و تماشای شور و هیجانشون 

به قدری برام زیبا بود که دقایقی وسط ازدحام جمعیت توقف کنم و 

بایستم.فقط به تماشا   

تو همین گیرو دار خبر ناپدید شدن بیتا از سوی رامین به من داده 

میشه! خوشی و نشاط می تونه به همین راحتی برامون زهرمار 

 بشه!



 خدایا خرس گنده چطوری گم شد اخه؟! 

به اتفاق الیس و بقیه که نگرانی از سر و روشون می باره 

ت گمشده ها شروع می کنیم به گشتن؛ آلیس میگه که به قسم

 بریم؛ شاید که اونجا راحت تر بشه بچه امونو پیدا کنیم!

رامین صورتش به شدت عصبی به نظر می رسه و اولین باری 

هست که تو این مدت این چهره رو به خودش گرفته! یه زن چه 

 بالهایی می تونه سر یه مرد بیاره...

 زن های بال گرفته؛ اوف بر شما!

آب دراومد و تونستیم بیتا رو لرزون و پیش بینی آلیس درست از 

ساله که گم ۸و  ۷گریون تو قسمت گمشده ها کنار دو تا بچه ی 

 شده بودند پیدا کنیم! 

 هر چند با دادی که رامین سرش زد، باید گفت اوف بر مردان!
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ر بعد دیزنی لند، که با اوقات تلخی رامین و حال گرفته ی بیتا؛ د

کمال ناجوانمردی خیلی برای من خوشایند بود؛ برای شام الیس 

 ما رو به یه رستوران ژاپنی کوچیک برد تا سوشی بخوریم!

سوشی های متنوع و فوق العاده خوشمزه ای که قبله ی عالم با 

دیدنشون کم مونده بود عق بزنند و از شانس و اقبال خوبمون؛ 

من با لذت می خوردم قبله  باز هم کنار هم نشسته بودیم هر چقدر

ی عالم طوری نگاه می کردند که انگار داشتم دور از جونم  

 سوسک تناول می کردم! 

چرا فقط به من نگاه می کرد؟ وقتی بهروز و مستانه رو سرگرم 

 آلیس دیدم آروم گفتم:

مامانم همیشه میگه موقع غذا خوردن نباید تو دهن  مردم زل -

 بزنم!

درست گفته!-  

من...خدای   

برم این سوشی ها رو فرو کنم تو حلقش بلکه یاد بگیره گستاخ 

 نبودن می تونه براش مزیت های زیادی داشته باشه؟!

مرسی از تاییدتون!-  

بعد این جمله دو تا سوشی و مقابل نگاهش مثل اب نبات می 

ندازم تو دهنم که به نظر صحنه ی ناخوشایندی براش ایجاد می 

گردونه!کنم که روشو بر می   



خوب از این به بعد هر بار این طوری نگام کنی با سوشی نگاهتو 

 ِگل می گیرم! 

 هی چپ و راست منو نگا می کنه! ِا... بچه ی بد!

 

وقتی خسته و کوفته به هتل برمی گردیم؛ و قصد خواب می کنیم 

یه چیزی کم داریم! اونم بیتا با بالشش هست که بهمون ملحق 

می کنه خوب بکنه به من چه! من چرا باید میشه؛ با رامین قهر 

 جورشو بِکشم!؟

صدای اب غوره هاش جدا رو اعصابه! کم از فین فین های 

مستانه نیمه شبی نمی کشم که ایشونم با فین فین های قبِل نیمه 

 شبش برام به سوغات میان!

 مگه میشه خوابید با این اوضاع!

ی خشک شده ی از چمدونم یه مقدار پسته و بادوم و برگه ها

 میوه میارم و کنارشون روی تخت می ذارم خودم هم می شینم.

هر دو اول کمی جا می خورند اما کم کم نیششون باز میشه و آب 

 غوره هاشونو هم میفرستن سر جاشون! 

وای دختر؛ آلبالو خشکه داری؟ پسته ها رو...-  

لبخندی به ذوق اشک الود توی چشمای بیتا می زنم و به شوخی 

عتراض می کنم به اینجا بودنش.ا  

چرا نرفتی پیش آزیتا؟-  



شوخیت گرفته؟ فقط دو ثانیه طول می کشه که مامانمو خبر دار -

 کنه!

 مستانه و من هر دو می خندیم.

 یک دونه پسته برمی دارم و با دقت از هم بازش می کنم.

چطور انقدر قشنگ غذا می خوری، مرتب منظم تمیز! ادم کنارت -

کشه غذا بخوره بس مبادی آدابی! خجالت می  

با حرف مستانه به این فکر میفتم امکانش هست که علت نگاه 

 های قبله ی عالم میون صرف غذا به همین علت باشه؟!

نمی دونم...-  

 بیتا ادامه میده.

وای امروز صبح انگار برق می زدی؛ چیکار می کتی که این -

 طوری به نظر می رسی؟!

 با تعجب میگم:

ایتکس شست و شو میدم خودم رو! شماها هم خوبین دارین با و-

 تو تفسیر من زیاده روی می کنید!

 مستانه که از لفظ وایتکس؛ به خنده افتاده میگه:

حس می کنم دوست داری منو هم، تو آب وایتکس بندازی!-  

درست حس می زنی!-  

 بیتا بلند می خنده و برگه های زرد آلو رو تو مشتش می گیره.



دختر بامزه و جالبی هستی؛ آدم بهت حسودیت میشه! -  

 مستانه هم تاییدش می کنه.

آره آدم بهت حسودیش میشه! اگر قول بدی به من و شلختگی -

 هام بد نگاه نکنی؛ از نظرم بامزه هم میشی!

 می خوام نشم!
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راستی؛ تو نامزد نداری!؟-  

اب منفی میدم.به بیتا نگاه می کنم و جو  

 مستانه می پرسه:

دوست پسر چی؟-  

نچی میگم و خدا رامین و لعنت کنه که جلسه ی من شناختی و 

 برای من راه انداخته!

کسی رو هم دوست نداری؟-  



سوال بیتا با تعجب پرسیده میشه باز هم جوابم منفیه و نمی دونم 

 چی براشون عجیبه؟ حتما باید یه دو جین دوست پسر از جیبام

 براشون بیرون می آوردم آیا؟!

یاد بگیر مستانه؛ همه اش چند سال از من  کوچیکتر و از تو -

بزرگتره! ما مرز عاشقی رو هم رد کردیم و رسیدیم به اینجا! من 

اینجام و متاسفانه تو هم اینجایی و این دختر خوش شانس در 

 آرامش کامل هم اینجا!

چی گفت؟جانم؟  

و خوب مثل این که با گروه عشاق به  مستانه آه عمیقی می کشه

 سفر اومدم.

بیتا دختر پرحرفیه و بدون این که من حرفی هم بزنم و از مستانه 

 نظر خواهی کنه حرفای ناگفته رو می زنه.

از من می شنوی تو داستان هیچ مردی نوشته نشو! وضعیت -

منو ببین! این مستانه هم که بدتر از من؛ دل به گرو یه مردی 

که دوازده سال از خودش بزرگتره یه بچه هم داره! از همسر داده 

سابقش جدا شده و دست گذاشته رو عزیز دردونه ی خاندان ما! 

معین جنازه اشم رو کول اون مرد نمی ذاره با وجود این که مرد 

 کاملیه اما مورد تایید معین نیست! 

 مستانه مغموم نگاهم می کنه.

ترتیب دادن که من جهان و این سفر رو هم فقط برای این -

 فراموش کنم! اما نمی کنم! نمیشه...



به قدری غمگین میشه که دلم به درد میاد! بیتا بغلش می کنه و 

من حاضرم همه ی هله هوله های گرون تو چمدونم رو بدم تا 

 هیچ دختری رو انقدر غمگین نبینم!

چرا مخالفه؟-  

 بیتا در جوابم میگه:

مادر بوده هم پدر! پدر و مادرشون معین از بچگی هم براش -

فوت شدند مستانه رو به دندون کشید و بزرگش کرد! براش می 

میره و حاضر نیست به دست مردی که این همه باهاش تفاوت 

 سنی داره و یه زندگی ناموفق هم داشته؛ بِدش!

 

 چه داستان کلیشه ی غم انگیزی!

به نظرم حق دارند! منم بودم نمی دادمت...-  

مستانه و بیتا هر دو طوری نگاهم می کنند که انگار دارم مسخره 

 ترین چیز عالم رو می شنون!

من دوسش دارم؛ هر روز دوسش دارم هر ثانیه که می گذره -

دوسش دارم؛ چشماش جلوی چشمامه و صداش توی گوشام! 

احمقانه ترین عشق دنیا هم باشه من باز می خوامش... دلم می 

شم باز می کنم؛ ببینمش...خواد هر صبح که چ  

 



مستانه به وضوح گریه می کنه و بیتا هم میگه که از توصیفات 

مستانه دلش برای رامین تنگ شده! منم فقط نگاه می کنم و جدا 

 عشق این همه درد داره؟!

من اما این همه درد نکشیدم سر پسر محله امون! عشق نبود 

 بابا؛ توهمات قلب بیمارم بوده فقط!

ی لوس به نظر می رسه این عشق و عاشقی!ولی خیل  

بیتا اما برای خوابیدن کنار مستانه می مونه من هم بعد غم باد 

گرفتن به تختم میرم بچه ها هم که می خوابند؛ خواب از چشمام 

 فراری میشه!

زندگی مستانه و برادرش فکرم رو مشغول می کنه! چقدر سخت 

ای قبله ی عالم ناراحت که پدر و مادری ندارند و بدتر از اون بر

میشم؛ که تنهایی و تو اوج جوانی مسولیت به این بزرگی به 

 گردنش افتاده!

 این دختر باید قدر این برادر رو بدونه...

 

پلکام روی هم می افتن و چشمام تازه سنگین میشن که چند 

ضربه ای به در می خوره منم که هوشیار بشکن بزنن بغل گوشم 

 می پرم از جام!

دیگه کیه؟ این  

 بلند میشم و سمت در میرم و اروم از پشت در میگم:



بله؛ کیه؟-  

رامینم!-  

 خوب باش!

امرتون؟-  

بیتا اونجاست؟-  

بله؛ خوابیدن.-  

بیدارش کن بگو بیاد!-  

آروم الی در و باز می کنم و از باریکه ی در نگاهش می کنم که 

 نادم و پشیمون عقب میره و میگه:

بیدارش کنید.-  

امین خوابن! اقا ر-  

همون لحظه در روبرو باز می شود و قبله ی عالم هم پدیدار می 

شوند با دیدن رامین بدون این که در اتاقشو ببنده به سمت ما میاد 

 و می پرسه:

اینجا چیکار داری؟-  

 رامین جوابی نمیده و من میگم:

اومدن دنبال بیتا خانوم!-  

بیتا اونجا چیکار می کنه؟-  



تنشه به اندازه ی کافی قدرت پرت کردن حواسم رو رکابی که تو 

 داره!

دعواشون شده بود؛ بیتا هم اومد پیش ما!-  

نگاه چپ چپ رامین میگه که زیاده روی کردم! خوب مگه دروغ 

 گفتم؟ قهر کرد دیگه!

بهش بگین بیان؟-  

خوابند!-  

 تا تو باشی دل دختر جماعت و نشکنی!
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تو یه چیزی بگو بلکه بره به بیتا بگه بیاد!معین -  

 

با جمله ی رامین به معین الدوله نگاه می کنم که فقط سکوت می 

کنه؛ سکوتش به من جرات اینو میده که انتقام دادی که سر بیتا 

 تو دیزنی لند کشید و بگیرم.



خوب مثل این که جناب معین الدوله هم با من موافقن تا بیتا -

ب بیدار نکنم! شبتون بخیر!جون رو از خوا  

قبل از این که در و روی پاشنه چفت کنم یه چیزی مانع میشه که 

 کفش قبله ی عالم به نظر می رسه.

دین!-  

 با تعجب نگاهش می کنم که با تاکید میگه:

معین الدین!-  

با چشمایی گرد شده به رامین نگاه می کنه که اخم هاش توی همه 

میگم: و دوباره به قبله ی عالم و  

منم همینو گفتم دیگه...-  

نه؛ نگفتی!-  

 چشمای پرنفوذشو به چشمام دوخته و اینجا چرا انقدر گرمه!

پس چی گفتم؟! -  

مهم نیست چی گفتی؟ مهم اینه که از این به بعد چی می گی!-  

 ها؟

 نامفهوم نگاهش می کنم که پاشو از بین در برمی داره و میگه:

به بیتا هم بگو بره سر جاش بخوابه! -  

خوا...-  

صداش کن!-  



رکابیشو از زیر کمربند چرمیش خالص می کنه و نفس بلندی می 

 کشه و سمت اتاقش میره!

در رو که می بنده و رامین با طلبکاری نگام می کنه ابرویی باال 

 می ندازم و میگم:

ون صابون خیلی وقته جالل و جبروتشون از سکه افتاده! به دلت-

نزنین که به نمایندگی از حقوق زنان برخاستم و امشب رو از بیتا 

 خبری نیست! شبتون خوش...

در رو روی صورت پر بهتش می بندم و بله ما اینیم نمی ترسیم! 

 یعنی می ترسیم فقط چشم قبله ی عالم رو دور دیدیم.
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ای روزی که به مبارزه علیه من دشمن نداشتم؛ اما از صبح فرد

زنان برخاستم؛ رامین با من چپ افتاد! بیتا تحویلش نمی گرفت و 

 رسما از زوج عاشق دو روز پیش خبری نبود!

رامین هم چپ و راست زورش و به من نشون می داد، از همه 

چی گله داشت و چند باری شرکت؛ من و آلیس رو زیر سوال برد! 



به کارش نداشت و انگار به این جالب این که کسی هم کاری 

اخالقش خو گرفته بودند؛ اما مگر من از خودشون بودم که کنار 

 بیام؟!

که من و یاد آلیس برای امروز ما رو به شانزه لیزه برده! جایی 

 نعیمه و تقاضای مسخره اش انداخت!

گفته بود اسمش رو؛ روی سنگ فرش های شانزه لیزه بنویسم! 

ونه و اهالیش تنگ میشه که با کمی این پا به قدری دلم برای خ

واون پا کردن، از بچه ها عقب می مونم؛ بالفاصله رژ قرمز 

رنگی رو از توی کیفم در میارم و بی توجه به عابرهایی که از 

کنارم عبور می کنند روی زانوهام تا میشم؛ و اسم نعیمه رو 

.بزرگ و خوانا روی زمین می نویسم  

این اثر هنری دست به کار میشم که کفش برای عکس گرفتن از 

 های آشنایی جلوم قرار می گیره!

نگاهش می کنم؛ یه دستشو تو جیب شلوارش گذاشته و سرش رو 

 خم کرده تا بهتر بتونه نوشته ی تاریخیم رو ببینه.

نگاهش که از نوشته به من و از من به نوشته تعقیب و گریز می 

 کنه؛ میگم:

کار و کنم!دخترخاله ام گفت این -  

 باید این دیوونه بازی و گردن یکی بندازم یا نه؟!

یعنی...گفتش...که...اسمش رو؛ روی سنگ فرش های شانزه -

 لیزه بنویسم!



هم چنان روی زانوهام تا شدم؛ و برای دیدنش گردنم رو باال 

 گرفتم.

با چی نوشتی؟!-  

 این چه سوالیه اخه؟ دیوونه خطابم می کرد راحت تر بود تا این

 که رژ سرخ رنگم رو ببین انگشتام باال بگیرم و بگم:

با این!-  

خوشرنگه!-  

!کی از تو نظر خواست اخه؟  

دیگه دارم به این نتیجه می رسم که می خواد تو این سفر با من 

 خوش بگذرونه!

روی کف پاهام بلند میشم، رژ و دوربینمو توی کیفم می ذارم و 

پرسم:برای فرار از وضعیت پیش اومده می   

شما قصد خرید ندارین؟-  

چیز جالبی نمی بینم!-  

 اوه...

هم پای هم به بچه ها ملحق می شیم. خیابون شانزه لیزه عالوه 

بر جاذبه های تاریخی؛ انواع مغازه های طراحان معروف 

رستوران های مجلل و خاص، مراکز تفریحی بسیاری هم داره که 

 باعث سرگرمیمون می شه.



غازه ی برند معروف لباس می ایستم و سلفی من کنار چند تا م

های جورواجوری از خودم می گیرم! بیشتر حالت چهره ام شوکه 

 از قیمت های سرسام آور اجناسه!

آلیس گفت به مناطقی که قیمت های مناسب تری داره برای خرید 

 می ریم. اما بچه ها خریدهای جزیی از فروشگاه ها می کنند.

روزی پیاده روی کردیم و تونستیم چشم ما تا به باالی طاق پی

 اندازی زیبا از پاریس رو ببینم!

جایی که نتونستم احساستمو کنترل کنم و چشمام پر شد؛ آلیس که 

 حس و حالم رو درک می کرد دستامو گرفت و فشرد!

می تونم بگم روز خوبی رو گذروندیم اگر که در پایان روز، و 

و بیتا دعوای سختی با هم  موقع برگشت از موزه ی لوور؛ رامین

نمی گرفتند! و اگر مداخله ی معین الدوله نبود؛ به حتم پای پلیس 

 وارد ماجرا می شد!

همه عصبی هستند و بدتر از همه آزیتا که مدام رامین رو تهدید 

 می کنه که به مادرش میگه و باید خودش رو مرده بدونه!

میره؛ من فقط  مستانه دست بیتا رو می گیره و به سمت اتاقمون

دیشب مسولیت حمایت از  زنان رو به عهده گرفته بودم! امشب 

 حتما ترور میشم توسط رامین!

ادم باید تنهایی بره سفر که این مسائل خوشی رو براش زهر 

نکنه! دعواشون سر چی بود؟ سر این که بیتا رامین و اصال نگاه 



تخون رامین نمی کرد کنارش قدم نمی زد و باالخره کارد رو به اس

 رسوند! بی توجهی شکنجه ی بدی هستش.

 یعنی باید به بیتا می گفتم که دیشب رامین اومده بود دنبالش؟!
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 بیتا امشب رو هم مهمون ماست، با همراهی آب غوره هاش!

هیچ وقت درک نمی کنم که چطور دو نفر که عاشق هم هستند می 

اراحت کنند! با اومدن آزیتا و بد و بیراه تونن این طور هم رو ن

هایی که نصیب رامین می کنه نمی تونم فضای اتاق رو تحمل کنم! 

 خوب برین اتاق آزیتا کمپین "هشتگ نه به رامین" راه بندازین!

 قبِل رفتنم از اتاق؛ به بیتا میگم:

دیشب رامین اومد دنبالت تو خواب بودی منم بیدارت نکردم!-  

گار بهش خیانت شده با غیظ میگه:آزیتا که ان  

دیشبم اینجا خوابیدی!؟ مگه من خواهرت نیستم؟ چطور منو به -

 یه مشت غریبه ترجیح میدی؟!

 مستانه با انزجار میگه:

تو با دهن چفت و بستت به همه ثابت شده هستی!-  



 آزیتا می غره.

پیری فلنگ و ببندی!؟ بد کردم نذاشتم با اون-  

 خدای من...

از این نمی مونم تا شاهد گیس و گیس کشیشون باشم! از بیشتر 

اتاق خارج میشم قبلش هم باید به رامین بگم بیاد بیتا رو نجات 

بده و از قبله ی عالم هم بخوام بیاد میانجیگری کنه تا این دو تا 

 همو نکشن!

تک ضربه ی مشت جمع شده ام، روی در چوبی اتاق قبله ی 

ی پاشنه می چرخه! یقه ی تی شرت عالم؛ کامل نشده که، در رو

سفید رنگی رو که انگار همین االن تنش کرده مرتب می کنه، قبله 

ی عالم بی اندازه خنثی هستند و این یعنی بی اندازه عصبی هستند 

 چون فقط سر تکون میدن که حرفتو بگو و برو!

فکر کنم که باید بیاین اتاق من؟!-  

ه سر و صدایی نامفهومی نگاهی به در بسته ی اتاقم می کنه ک

 ازش بلند میشه.

به نظرم باید برین جلوشونو بگیرین اگر سر و صدا کنند از هتل -

 بیرونمون می کنند!

به اتاق من میره قبلشم کارت ورود به اتاقم رو ازم می گیره وارد 

شدنش به اتاق به اندازه ای کافی هست که صداها خاموش بشه و 

که آزیتا از اتاق بزنه بیرون با رنگ فقط پنج ثانیه طول می کشه 

و رویی پریده! و بعد بیتا که با حالی بدتر از آزیتا از اتاق خارج 



میشه و به سمت اتاق خودش میره! می مونه مستانه که خوب 

باید بمونه توی اتاقش و ترکش هایی که به آزیتا و بیتا اصابت 

 نکرد رو نوش جون کنه! هیچ صدایی ازشون بلند نمیشه؛

کنجکاو نزدیک در باز اتاق میشم و سرم رو به داخل خم می کنم 

 و با دیدن مستانه تو بغل قبله ی عالم؛ لبخند پر تعجبی می زنم!

 آخی؛ دلش نمیاد دعواش کنه...

برمی گردم و به تراس هتل میرم. که کاش نمی رفتم! رامین 

اونجاست و قبل این که قصد برگشت کنم منو می بینه! برای این 

که فکر نکنه ازش ترسیدم یا فرار می کنم سر جام باقی می 

 مونم. 

رامینه که به سمت من میاد و قبل از این که دهن باز کنه 

 بالفاصله میگم:

بیتا االن تو اتاق خودتونه! بابت دیشب هم من قصد بدی نداشتم؛ -

 اون خواب بود!
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تراس خارج میشه و به حتم رامین بدون حرف اضافه ای از 

 مسیرش اتاقش هست!

شاید این دو تا برخالف سنشون بچه هستند! جدا جز دو تا بچه 

کی این رفتارهای بچه گانه رو داره؟! قهر و لوس بازی و تحویل 

نگرفتن اگر قرار بود جواب بده؛ خوب این همه طالق و طالق 

 کشی ُمد نمی شد! 

معطوف به خودش می صدای تق روشن شدن فندکی توجهمو 

کنه! برمی گردم و روی یکی از  صندلی هایی که تو تراس هست؛ 

میشینه! تی شرت سفیدش لکه های کوچیک قرمز و سیاه به 

 خودش گرفته که به حتم اثر گریه های مستانه هستش!

پاهای من هم از این همه پیاده روی درد گرفته؛ باید بشینم؛ 

و می شینم. خودمو به صندلی کناریش می رسونم  

تی شرتتون کثیف شده؟-  

نمی دونم چرا این حرف و زدم؛ اصال چرا خواستم سر حرف رو 

 باز کنم؟!

چه اهمیتی داره؟-  

نگاهم می کنه و همزمان فندک سیاه رنگشو خاموش و روشن 

می کنه! شعله ی آتیش فرصت کمی برای رقصیدن داره سعی می 

شمارم و با حفظ کنم تعداد بارهایی که روشن می مونه رو ب

 تمرکزم روی شمارش روشن شدن شعله ی فندک، میگم:

درسته اهمیتی نداره! شما سیگار می کشین؟!-  



بار شد! ۶  

 جوابی که نمیده ادامه میدم:

اگه دوست نداشته باشین می تونین جوابمو ندین!-  

 نگاه کردنش به من و سکوتش باعث میشه آهانی بگم:

بگین!متوجه شدم؛ دوست ندارین -  

بار!  ۱۰  

چرا نمیری تو اتاقت بخوابی؟ کم حرف بودنت برام جالب بود؛ -

 خرابش نکن!

بار ۱۳  

من رفتم تو اتاقم بخوابم؛ خانواده ی محترمه خراب شدن سرم -

دیدم اگر خارج نشم؛ به حتم یه بالیی سر همه امون میاد! بعدم 

ا کسی من اصال ادم کم حرفی نیستم؛ فقط زمان می بره که بخوام ب

زیاد حرف بزنم! جالب بودن و نبودنم هم برای شما برام مهم 

 نیست!

بار! ۱۷  

چشمام مدام روی فندکش هست و نمی بینم که حالت چهره اش به 

چه صورته! بی خیال خاموش روشن شدن شعله های فندک میشم 

 و نگاهش می کنم!

خوب هر دختر دیگه ای شاید جای من بود برای این چهره و 

ذاب چشم ها به حتم می مرد! حالت ج  



 نگاه خیره اش باعث میشه شونه ای باال بندازم و بگم:

در جریان این هستین که سنمون بهم نمی خوره!؟-  

 لباشو به حالت تفکر توی هم جمع می کنه و بعد  میگه:

فقط برو! -  

 

می خوام این شیطنت رو ادامه بدم که حالت جدی ای که به 

 خودش گرفته مانع میشه.

 باشه ما رفتیم!

 بلند میشم و با شب بخیری به اتاقم میرم.

چه بی جنبه هستند ملت! این همه خودش گفت یه بار من 

 گفتماا...

 

 "جهانگرد کوچک"

 

#part_48 

 

اقامتون تو پاریس، درست مثل یه چشم بر هم زدن تموم شد و ما 

 رهسپار اسپانیا، شهر بارسلون شدیم!



مدیترانه ای هست، یعنی تابستون های گرم بارسلونا آب و هواش 

و خشک و زمستان های معتدل و مرطوب، دی و بهمن سردترین 

 ماه ها و تیر و مرداد گرم ترین ماه ها!

اینجا هوا شرجیه بهروز و رامین به محض رسیدن پیشنهاد شنا 

تو سواحل دریای این شهر و دادند! ما درست وسط یه ظهر داغ 

گذاشتیم. پا تو این شهر زیبا  

راهنمای سفر ما تو این شهر ادوارد هست! ادوارد اصالتا 

انگلیسی هست، اما از بچگی اینجا کنار مادر بزرگش بزرگ شده! 

برنامه های خوبی برامون داره و وقتی شب برای بچه ها، برنامه 

ی کالب و دیسکو چیده؛ چرا بهروز و رامین اونو کاربلد تر از 

 آلیس ندونن!؟

پاریس هم به دیسکو رفتند! هر چند تو  

 

بارسلون در ساحل شمالی دریای مدیتراته قرار گرفته و این یعنی 

این که باید پیراهن گل گلیمو با کاله حصیریم، آماده کنم! سواحل 

 مدیترانه؛ به اندازه ی یه بند انگشت با من فاصله داره....

قی بعد اقامت تو هتل؛ در کمال خوشبختی؛ من و مستانه هم اتا

 نیستیم! هر کی اتاق خودش رو داره...

 این یعنی آرامش!

 



من بعد یه دوش سریع پیراهن آستین سه ربِع گل گلیمو که دور تا 

دور کمرش به زیبایی چین خورده و بلندی دامن رو دورم پراکنده 

 کرده، می پوشم.

کاله حصیریمو که دور تا دورش  یه روبان قرمز نوار شده؛ روی 

صندل های کرم رنمگو پام می کنم، بند بلنِد کیف سرم می ذارم 

کوچیکم و که عکس جغد صورتی رنگه روشه، روی شونه ام می 

به البی هتل میرم. قرار شد بعد  ذارم و با برداشتن عینک دودیم،

یه ناهار ساده بریم ساحل و بعد از اون برنامه ی اصلی ادوارد 

 شروع میشه!

ر رسیدم و از بچه ها خبری خوب مثل این که من از همه زودت

 نیست! 

اما با یه چرخش می تونم ببینم که همه روی یه میز نشستن و در 

 حال خوردن ناهار به منی که دور خودم می چرخم؛ نگاه می کنند!

 خدای من...

 یه دست که می تونن تکون بدن!

 به چی این طوری خیره شدند؟ 

العاده ای بود  بعد خوردن ناهار که یه جور استیک با طعم فوق

رهسپار ساحل شدیم. از هتل ما تا ساحل راه زیادی نبود؛ قدم 

زنان در حالی که گفته های ادوارد رو راجع به تاریخ بارسلون 

برای بچه ها ترجمه می کردم و یه جاهایی هم که از لهجه ی 

 اسپانیاییش کم می آوردم؛ ازش توضیح بیشتری می خواستم!



امین و بهروز به قصد شنا؛ قصد وقتی به ساحل رسیدیم، ر

دراوردن لباساشونو داشتند که قدم هامو مخالفشون برداشتم هر 

چند وضعیت همه ی آقایون موجود تو این سواحل همینه! مستانه 

و بیتا و آزیتا هم برای شنا بهشون ملحق میشن به جز مستانه؛ 

 خواهرها با مایویی که زیر لباساشون پوشیدن وارد آب میشن!

اما قدم زنان؛ برای پیدا کردن مسیری خلوت تر به راه خودم  من

 ادامه میدم؛ ادوارد هم قدم های آرومی کنارم برمی داره و میگه:

می تونم ازت عکس بندازم؟!-  

 با لبخند نگاهش می کنم که توضیح بیشتری میده.

من  واسه یه مجله ی گردشگری مطلب می نویسم و عکس ! -

ارم یه عکس از تو بگیرم راستش تو این اگر اجازه بدی دوست د

 پیراهن با این کاله فوق العاده به نظر می رسی!

گونه هام داغ میشن و گویی مرد انگلیسی، متوجه میشه که با 

 لبخند میگه:

مادربزرگم می گفت؛ یه عده از آسیایی ها واسه هر چیزی -

 خجالت می کشند! و شما خجالت کشیدین؟!

 آروم می خندم و میگم:

مادربزرگتون درست گفتن!-  

 دوربینی که دور گردنش انداخته رو تنظیم می کنه.



همین طوری که االن خندیدن؛ دوباره بخندین؛ قول میدم یه جلد  -

 از مجله رو براتون بفرستم!

 

خوب چه اشکالی داره؟! یه عکس زیبا از یه دختر شرقی، تو یه 

 مجله ی اسپانیایی باید فوق العاده باشه.

بچه ها مشغول شنا هستند؛ معین الدوله جان هم با باال تنه ی 

برهنه تو آب قابل رویته! نگاهش سمت ماست؛ یا اشتباه می 

 کنم؟! 

 

ادوارد چند تا عکس ازم می گیره منم باهاش همکاری می کنم 

وقتی از دوربینش عکسامو دیدم که چقدر محشر شدن؛ با ذوق 

 ازش تشکر کردم.

ند تا عکس هم با دوربین خودم ازم بگیره! ازش خواهش کردم چ

 که برادری کرد و قبول کرد.

پسر خوبی بود و نظر سویی نداشت همین باعث می شد که 

 کنارش سختم نباشه!
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زبان اول شهر کاتاالن هستش و چه خیال واهی که فکر می کردم 

 زبان اسپانیولیم اینجا به دردم می خوره! 

 

اولین تصویر بارسلون؛ میدان کاتالونینا؛ ابتدای خیابان رامبال؛ به 

عرض پیاده روی چهار باغ عباسی اضافه کنید؛ از قطر درخت 

هاش کم کنید؛ از ماشین ها فقط اتوبوس ها رو نگه دارید،و یک 

عالم توریست و هنرمند و نقاش در نظر بگیرید تا رامبال تو 

 ذهنتون نقش ببنده!

میوه تماشایی؛ شاد شاد؛ شلوغ شلوغ پر از میوه های یک بازار 

 استوایی!

نرسیده به میدان کریستف کلمب؛ محل ازدحام آدم، مجسمه های 

خالق بارسلوناست. هنرمندی که تمام مدت فیگور های یه آدم پر 

مشغله ی در حال عبور  رو می گیره و الحق واالنصاف کارشو 

 عالی انجام می داد. 

ثل آلیس؛ تو کارش عالیه!ادوارد درست م  

 

ما از سه اثر آنتونی گائودی بازدید کردیم که هر سه در میراث 

 جهانی یونسکو ثبت شده است.

 یه بنای شخصی؛ یک اثر مذهبی و یک بوستان!



 

ما به موزه ورزشگاه بارسلون در کاتالونیا رفتیم این موزه پر بود 

بازیکنان  و اسطوره از وسایل و اشیای خاطره انگیز مربوط به 

های بزرگش؛ پیراهن هایی که هر کدام روزی بر تن یکی از 

اسطوره هاش بوده! چقدر این موزه و فوتبالش من و به یاد سعید 

 انداخت!

کاش می شد مسی و می دیدم و یه امضا ازش برای سعید می 

 گرفتم! خواهرم دیگه...

 

ین شهر همه به قدری غرق توضیحات ادوارد و زیبایی های ا

هستیم که ترجیح می دیم ببینیم و گوش بدیم و ثبت کنیم خاطرات 

 این شهر رو!

 

وقتی تاریکی شهر و فرا می گیره؛ هنوز خیلی جاها مونده که ما 

 نتونستیم ببینیم! 

برای شام به یه رستوران کوچیک محلی میریم و به پیشنهاد 

هست  ادوارد یکی از غذاهای دریایی بلرسلون رو که محلی هم

 انتخاب می کنیم.

"سرسوئال" به گفته ی ادوارد یه غذای دریایی هست که از 

ترکیب انواع ماهی ها؛ خرچنگ؛ میگو؛ ماهی مرکب؛ صدف 

صدف دو کفه ای،خارچنگ؛ و شاه میگو تهیه شده! تمام سیاه،



این مواد رو در ظرفی از روغن زیتون، گوجه، لیمو، فلفل قرمز 

و همبرگر هم بهش اضافه می کنند و با  و ادویه، تفت میدن و آرد

 نون لیمو سروش می کنند!

می تونم بگم طعمش فوق العاده ست، برعکس قیافه ی لزج 

 صدف ها که برام دوست نداشتنی بود! 

بعد شام ادوارد به قولش وفا کرد و ما رو به یه کالپ برد! من 

آوری اولین باری بود که به کالپ می رفتم؛ واقعا تجربه ی دلهره 

بود برام. فضای نیمه تاریک بزرگی که غرق شده بود تو صدای 

 آهنگ و آدم هایی که بین هم می لولیدن! 

بچه ها خیلی راحت با شرایط خو گرفتند و در حالی که به 

راهنمایی ادوارد سمت میز بار رفته بودیم برای خودشون 

 نوشیدنی سفارش دادند!

و تقاضای یه لیوان آب کاله حصیریم؛ از پشت گردنم اویزونه 

 خنک می کنم. 

این که بیتا مشروب می خوره و آزیتا هم همراهیش می کنه به 

من مربوط نمیشه! بهروز دست آزیتا رو می گیره و برای رقص 

به وسط جمعیت میرن؛ خیلی زود ادوارد هم یکی و پیدا می کنه 

البته قبلش نگاه های منظوردارش به من با نه ی بلندی از من 

واجه شد!م  

بیتا و رامین هم میرن؛ من می مونم و جناب معین الدوله که 

خواهرشو بین بازوهاش محصور کرده و صدای اهنگ گوش 

خراشی که قصد دریدن پرده ی گوشم رو داره! نمی دونم شاید 



اگر منم کسی رو داشتم این صدا برام خوشایند بود و به وسط 

 جمعیت می رفتیم!

شرایط می تونم خودم رو وقف میدم!من اپن نیستم اما با   
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ما خیلی نزدیک بهم نشستیم با این حال نمی تونم بشنوم که با 

خواهرش راجع به چی صحبت می کنه!  کاش یکی هم بود منو 

 بین بازوهاش محصور می کرد. جو اینجا آدم رو هوایی می کنه!

که بخوان یکی رو برای  کالپ جای دونفره هاست یا جای کسایی

 خودشون جور کنند و یک شبی رو خوش بگذرونند!

 مستانه و داداشش که بلند میشم، منم پا میشم و می پرسم:

کجا؟-  

می خوایم بریم برقصیم!-  

 اوه...

آهان...باشه...چقدر خوب!-  

 هر دو لحظاتی به من نگاه می کنند و بعد مستانه میگه:



ین برقصی!اگه بخوای تو می تونی با مع-  

 بالفاصله کف دستمو باال میارم و میگم:

نه...نه...شما برین! من از همین جا تماشاتون می کنم.-  

خواهر و برادر به میون جمعیت میرن و من می تونم ببینم که این 

برادر اصال نمی رقصه فقط مثل یه حفاظ دور خواهرش قرار 

خوره اما  گرفته!  هر چند مستانه هم فقط تکون های آرومی می

دستای برادرش اجازه ی برخورد کسی و به تن خواهرش نمیده! 

چقدر خوب که یه برادر بدون گرفتن آزادی خواهرش این طوری 

 حفظش کنه!

 یعنی اگه سعید بود اصال اجازه می داد من برم اون وسط؟! 

 به قدری برام کارش قشنگه که نمی تونم چشم ازشون بردارم! 

گاهم با قبله ی عالم دیدم که لباش به گفتن هر چند میون تالقی ن

جمله ای باز شد که مخاطبش من بودم! چیزی مثل" نمی خوره" 

 دستگیرم شد!

 و لبخند زدم!

یه بار باید بپرسم ازش؛ تا واقعا ببینم سنش نمی خوره یا می 

 خوره...
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از کالب که خارج می شیم، از نیمه شب هم گذشته؛ بچه ها هیچ  

کدوم اظهار خستگی نمی کنند و قدم زنان، بارسلون رو در شب 

 تماشا می کنند. 

 بیتا که سر روی بازوی رامین گذاشته می گه:

جوانه یه عالمه خوراکی تو کیفش داره!-  

 نگاهش می کنم و میگم:

کرده تنهایی بخورم!خوراکی هایی که مامانم سفارش -  

 بچه ها می خندند و معین الدوله جان با حفظ میمیک خنثی میگه:

گشنتونه؟-  

 مستانه رو به من میگه:

نه فقط دلمون، پسته و بادوم و آلبالو خشکه می خواد!-  

معین الدوله با نگاهش میگه یعنی همه ی این ها رو تو کیفت 

 داری تو؟!

خوراکی هامو بهتون بدم.خوب به گمونم بتونم یه کمی از -  

 بهروز ناباور میگه:

اینایی که بیتا گفت و داری؟-  

 شونه باال می ندازم و میگم:



مامانم برام گذاشته!-  

دیگه نگفتم انواع و اقسام داروهای گیاهی رو هم دارم! البته 

 معین الدوله و مستانه در جریانشون هستند.

چه مامان جالبی!-  

نایه محسوب میشه رو بی جواب می جمله ی آزیتا که یه جور ک

 ذارم.

رامین که یه کم تحت تاثیر نوشیدنی به نظر می رسه با خنده 

 میگه:

تو دختر خوبی هستی؛ نظرت چیه تو جشن عروسیمون ازت -

 دعوت کنیم؟!

همه تو سکوت منتظر به من نگاه می کنند دستامو تو جیب 

 پیراهنم فرو می کنم و با لبخند میگم:

افتخاره!باعث -  

و با ادوارد که می خواد برامون ماشین بگیره تا به هتل برگردیم  

 موافقت می کنم.

 

دقیقه زمان می بره که همه پشت در  ۵بعد رسیدنم به اتاق فقط 

اتاقم صف ببندند! البته معین الدوله نیست که رامین سهمشو ازم 

 درخواست می کنه



به طور مساوی به هر  منم مثل این تقسیم کننده های بسته ی غذا،

 کدوم از خوراکی هام میدم؛ دروغ گفتم به آزیتا کمتر از همه دادم!

 

بیتا و مستانه شماره همراهمو می گیرن و شماره های خودشونم 

بهم میدن. یعنی قراره واقعا این رابطه تو ایران هم ادامه داشته 

 باشه؟! 

مون نشن!فعال که مونده تا برگشتمون به ایران؛ امیدوارم پشی  

بهروز و رامین که شماره هاشونو بهم میدن قیافه ی آزیتا دیدنی 

میشه؛ باالخره نفهمیدم این دختر رو بهروز کراش داره یا معین 

 الدوله؟!

من جدا هر بار دیدم که خودش رو با ترفندی به معین الدوله 

نزدیک می کنه و هر بار هم معین الدوله دست به سرش می 

 کنه! 

ر تا دور تختم نشستند و تخمه می شکونن! خوب برین بچه ها دو

!اتاق خودتون؛ این تخت دیگه جای خوابیدن نمیشه برام  

بعد کوبیده شدن دوباره ی در اتاق؛ و، ورود معین الدوله با نگاه 

های کالفه اش که بیانگر یه خبر بد هست؛ بچه ها از رو تختم پا 

 میشن!

کنه. کسی حرفی نمی زنه که خودش شروع می  

من و مستانه باید برگردیم ایران!-  



به قدری خبر داده شده شوکه کننده هست، که کسی نتونه تا 

 لحظاتی حرف بزنه!

 رامین زودتر از همه به خودش میاد

چی میگی معین؟ یعنی چی باید برگردیم ایران؟! -  

مستانه چند قدم سمت معین برمی داره و با ترسی که تو چشماش 

زنه: نقش بسته لب می  

خاتون؟! -  

معین که نگاه می دزده، مستانه بعد بهتی عمیق سمتش حمله می 

 کنه و با مشت تو سینه اش می کوبه.

خیالت راحت شد؟ همینو می خواستی؟ چطور تونستی باهاش این -

 کار و کنی؟ اون جز من و تو کی و داشت؟! تنهاش گذاشتیم...

یره و تو هق هقش که بلند میشه؛ معین مچ دستش رو می گ

 آغوش می گیرتش!

بچه ها هم حال و روز بهتری از این خواهر و برادر ندارند ناباور 

 و گیجن و من نمی تونم سوالی بپرسم.

رامین و بهروز هم میگن که باهاشون همراه میشن و خیلی راحت 

 سفرمون تموم میشه!

چون بالفاصله برای تهیه ی بلیط اقدام می کنند از بارسلون به 

صبح زمان پرواز مون اعالم  ۵پرواز مستقیم دارند؛ و  ایران

 میشه.



با دایی تماس می گیرم؛ بهش میگم که چه اتفاقی افتاده تا زودتر 

 هتل هایی که رزرو کرده برای سفرمون، کنسل کنه. 

 چه زود شبمون تو بارسا به پایان رسید! جهانگردی تموم شد؟! 

بارسا سهم من بود؟!فقط چند روز تو پاریس و یه روز تو   

خاتون جان خدا بیامرزدت بدت نیادها؛ اما کاش یه کم صبر می 

 کردی؛ بعد سفرمون اقدام به مهاجرت به اون دنیا می کردی!

 

به همین راحتی؛ با کوله باری از غم؛ سوار بر هواپیما شدیم و از 

 فراز آسمان های اسپانیا گذاشتیم و به ایران برگشتیم!

 

با غمی که تو چهره ی تک تکشون مشهود بود، تو فرودگاه امام 

 خمینی خیلی ساده، از هم جدا شدیم. 

 به همین راحتی برگشتم خونه...

*   *    * 
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زمانی که با چمدونم، پشت در خونه ایستادم و زنگ و فشردم؛ 

 ساعت از دوازده ظهر گذشته بود.

امو از پشت در شنید کم مونده بود سکته کنه! وقتی مامان صد

انگار بعد بیست سال از آمریکا برگشته بودم! همه اش یک هفته 

 شد.

بابا خونه نبود مامان و خاله، نعیمه و سعید نمی ذاشتن من نفس 

بکشم! سوال های پی در پی و علت برگشت زود هنگامم و جویا 

ادن!می شدن و اجازه ی جواب دادن و به من نمی د  

سعید در حالی که محتویات چمدونم رو برای پیدا کردن تحفه ای 

 برای خودش زیرورو می کنه حدسیاتشو پشت هم ردیف می کنه.

دو حالت داره، یا در و دیوار شهرشونو سابیدی دیپورتت  -

 کردن! یا که هر چی دم دستت بود پرت کردی تو آشغاال...

مان باالخره تو سکوت نعیمه پقی می زنه زیر خنده، خاله و ما

 نگاهم می کنن منم به تالش بی نتیجه ی سعید چشم غره میرم.

یکی از اقوام نزدیکشون فوت شد؛ سفر کنسل شد!-  

 مامان متاثر میشه.

بنده خداها؛ سفر زهرشون شد.-  

 خاله ادامه میده:



اره خواهر؛ خدا صبرشون بده؛ حاال اونی که مرد چیشون می -

 شد؟!

ا می زنی! جوانه از کجا بدونه؛ باز من بودم یه وا مامان حرف ه-

چیزی حتما ته توشو در می آوردم، حاضرم قسم بخورم جز اسم و 

 فامیلشون هیچی نمی دونه!

 

یه لحظه به سعید نگاه می کنم که یه چیز ابی رنگ و توی 

 انگشتش بلند کرده و تابش می ده!

! نعیمه بلند جیغم همزمان میشه با پرتاب دمپایی مامان سمت سعید

 بلند می خنده و خاله سعید و فحش میده!

سعید اما بی عار تر از این حرفاست بلند میشه و لباس زیرمو تو 

 بغلم پرت می کنه و میگه:

فکر نمی کردم با هم برخورد کنیم؛ عمدی نبود! -  

 و روی مبل می شینه!

 مامان با حرص میگه:

رفتی؟ یه کم حیا داشته ادب نداری راحتی دیگه! بچه تو به کی -

باش! راست راست تو چشمون نگاه می کنه هر غلطی دوست 

داره انجام میده! نمی میرمم از دستت خالص بشم! همین دیشب 

تو کوچه جلوی بابات گرفت! اقای مرادیان  

سعید یه ذره هم خجالت زده به نظر نمی رسه.   



مع کنه! آقای مرادیان بره پسر خودشو از تو کوچه و خیابون ج-

شده فضول محله؛ کشیک مردم و می کشه که چه غلطی می کنند 

 بره راپورتشونو بده!

 خاله می زنه پشت دستش!

خاله زشته؛ این طوری حرف نزن! این همه من تو تربیتت دخیل -

 بودم؛ من و زیر سوال نبر...

 نعیمه از شدت خنده به خرناس میفته و تو همون حال میگه:

برای زیر سوال بردنت کافی هستم!مامان؛ همین من؛ -  
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 پوفی می کشم که خاله به نعیمه می توپه.

تو به خانواده ی ما نرفتی! شبیه تخم و ترکه ی باباتی...دهن من -

و وا نکن که ازت شکارم دختر! فکر نکن یادم رفت دیشب ساعت 

 چند اومدی خونه!

ین یه هفته...اوه چقدر اوضاع خراب شده تو ا  

 مامان با حرص میگه:



این از پسر من که میره تو پارک سیگار بهمن می کشه! اینم از -

خواهر زاده ام که ده شب میاد خونه! اینم از دخترم که بی خبر از 

اون سر دنیا سرشو می ندازه پایین؛ برمی گرده خونه اش! نمی 

 گه یه زنگ بزنم خبر بدم...

 

 اوه سیگار؟

 ده شب؟!

نعیمه و سعید نگاه می کنم که هر دو چشم می دزدند و سعید  به

 میگه:

همه اش یه نخ بود!-  

 مامان  که داره از عصبانیت منفجر میشه میگه:

یه نخ، دو نخ، مگه داره؟! کار بد، بده بچه! ندیدی دیشب بابات -

 از غصه تا صبح تو خونه راه رفت؟ 

جوون نبود! عکس بابا هم داره شلوغش می کنه؛ انگار خودش -

هجده سالگیش با عمو حیدر هنوز روی دیواره که سیگار گوشه 

ی لبشونو! حاال سوالم اینه بابا با یه نخ سیگار معتاد و بدبخت و 

 کارتن خواب شد که من بشم!؟

 

 مامان که در جواب سعید می مونه چی بگه سرش داد می زنه.

پاشو از جلو چشام دور شو!-  



از تو چمدونم برمی داره و میره اتاقش! من  سعید هم  بسته بادوم

 و خاله و نعیمه هم از ترس مامان خنده هامونو خفه می کنیم.

 

 با کمک نعیمه چمدونو به اتاقم می بریم، نعیمه می پرسه:

اسم منو روی سنگ فرش های شانزه لیزه نوشتی؟-  

 می خندم و میگم:

متاسفانه این خریت و کردم عکسشم گرفتم!-  

شون دادن عکس به نعیمه کلی می خندیم که یهو جدی و بعد ن

 میشه و آروم میگه:

جوانه نبودی؛ ببینی چه بالیی به سرم آورد؟-  

میره سمت آرش و، وحشت زده میگم: ذهنم  

چیکارت کرد اون ارش بی شرف؟!-  

 اخم می کنه و روی شونه ام می زنه.

هوی؛ راجع بهش درست صحبت کن! کی از آرش حرف می -

این داداش خرتو می گم!زنه؛   

چیکار کرده!؟ سعید؟! چرا مگه-  

 پرده ی اتاقم رو کنار می زنه و پنجره رو باز می کنه.

دیروز تعقیبم کرد! با آرش سر میز نشسته بودیم گل می گفتیم و -

گل می شنیدیم که اومد سر میزمون روی صندلی کنارم نشست! یه 



دگی! از چشماش عینک دودی هم زده بود تو چشماش به چه گن

دراورد و پرت کرد روی میز؛ بعد دستاشو رو میز قالب کرد و 

خیره شد تو چشم های آرش و گفت؛ با اجازه ی کی با خواهر من 

 قرار مدار می ذاری؟!

 

 ناباور نگاهش می کنم که داره از خنده ریسه میره!

داری شوخی می کنی نعیمه؟-  

آب کرد! منم دیدم ارش نه به جون تو! پسره ی االغ زهره امونو -

داره پس میفته بهش گفتم پسرخاله امه روم غیرتیه! خالصه 

گرفتش به حرف از شغلش پرسید؛ از درامدش؛ از اوضاع 

زندگیش! دیگه اخرا ترسیدم دعوا بشه با تهدید و باج فرستادمش 

 رفت!

 

 خدای من...

چه باجی؟-  

سه تا  هیچی بابا! خرش کردم بره دست از سرمون برداره! فقط-

 کافه گالسه خورد؛ بسشه بابا...

 گیج می خندم و این دو تا دیوونه؛ کی می خوان بزرگ بشن؟!

 



حاال اینا رو ولش! از پاریس بگو از هم سفرات؟ ببینم کسی و -

تور نکردی اونجا؟ اینجا که به کسی رخ نشون نمیدی، ببینم 

 اونجا هم مریم مقدس بودی؟! 

 

نعیمه چرت و پرت نگو! -  

جون من بیا برام تعریف کن، من تشنه ی شنیدنم! از مثبت هجده -

 هاش شروع کن...

بعد دستمو می گیره و به زور روی تخت می نشونه و من به این 

فکر می کنم نهایت مثبت هجده من؛ همون سنمون بهم نمی خوره 

 ی قبله ی عالم بود!

 تصویرشو از جلوی چشمام کنار می زنم و این آدم ها هم شدن

 برام یه خاطره!
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جریان زندگیم درست شد مثل سابق! با این تفاوت که خانواده ی 

 امامی هم به روزمره هامون اضافه شدند!



خواستگاری های پی در پی، برای پسر تازه از فرنگ برگشته 

اشون؛ شده برام یه معضل! خوبه حاال تو مهمونیشون دیدن که 

م نرمال نیستم! به قول نعیمه کم مونده بود بری من؛ همچین ه

رخت تن خانوم امامی رو دراری بشوری! دیگه چیکار باید می 

 کردی که بفهمن دیوونه ای؟!

البته نعیمه بیشتر از این ناراحت بود که چرا خواستگاری خودش 

نیوموند! اون همه خوشگل کرده بود و تازه خانوم هم بود! رخت 

و هم نمی خواست بشوره!تن خانوم امامی ر  

اصرارهای مامان، برای اومدن رسمیشون به خونه امون برای 

خواستگاری با جواب های رد من روبرو میشه! به قدری رو این 

قضیه پافشاری کرد که از کوره در رفتم و صبح که از خواب بیدار 

 شدن من و فرش شش متری اتاقم تو حیاط بودیم!

تایت و وایتکس فرشو سابیدم که به مامان هم که دید انقدر با 

تاللو افتاده! عقب نشینی کرد و گفت انقدر تو این خونه بمون تا 

 گیسات شبیه دندونات شن!

هر چند سعید چنان از دیدن من در حال شست و شوی فرش؛ به 

 وجد اومد که چندین عکس از من گرفت و گفت:

میدم دست اینا رو نگه می دارم برات یه آلبوم درست می کنم، -

هر کی که دلت رو برد! باید با چشم های باز بیفته تو چاه که بعدا 

 یقه ی ما رو نچسبه!

 



 اوف...

 

نعیمه که براش سوال شده من چطوری فرش و اوردم تو حیاط 

 می پرسه:

؟کمرت درد نگرفت-  

نه؛ از پنجره ی اتاقم پرتش کردم تو حیاط!-  

ختلف؛ از من هست؛ سعید که در حال عکسبرداری از جهت های م

 پیشنهادهاشو برای بهتر شدن عکسا میده!

جوانه فرش و لول کن بنداز رو کولت؛ یه عکس بندازم از این -

ژست محشر میشه! دیگه طرفت همین یه عکس و ببینه پی به 

 اعماق غلطی که می خواد بکنه می بره!

 

فرچه ی آبی رنگ و به سمتش پرتاب می کنم که جاخالی میده و 

می کشه و با چندش می گه: هینی  

نگو که با این فرچه فرش و شستی؟ دیوونه مامان همیشه با این -

 فرچه؛ سنگ توالت دسشویی رو می شوره...

 

 

به قدری حالم بد میشه که به زور سعید و نعیمه رو با خودم 

همراه می کنم و ده دور فرش و از اول می شوریم و اب می کشیم 



که می رسیم نعیمه فرار می کنه و سعید و به مرحله ی پهن کردن 

 زار می زنه:

تقصیر خودمه دیگه؛ به درک که فرچه ی دسشویی بود! احمق -

یکی نیست به تو بگه که اخه، تو که از این دیوونه بازی هاش 

خبر داری؛ غلط می کنی حرف می زنی! بیا برو کنار ببینم؛ خودم 

 پهن می کنم...

یگم:با خستگی سمت خونه می رم و م  

رو به آفتاب پهنش کن!-  

جوانه؛ تا یه اعالمیه درست نکردم و دیوونه بازی هاتو؛ توش -

برو! شرح ندادم و تو محل پخش نکردم،  

 

 

به خونه که پا می ذارم با قهر و غضب مامان روبرو میشم! 

خسته و کوفته به اتاقم میرم و لباس هامو عوض می کنم و روی 

ای بی خبری؛ یه دنیای قشنگه...تختم پهن میشم! خواب و دنی  
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 وارد پاییز شدیم؛به قول سعید فصل دوتایی ها! 

و تمام کنایه اش به نعیمه هست و البته به دایی همایون که این 

روزها کمی مشکوک تر از همیشه به نظر می رسه و رادارهای 

 خواهراشو فعال کرده!

تو زندگیشه فقط نمی دونن که کی دیگه همه می دونن یه زن 

 هست! البته حدسش چندان هم مشکل نیست؛ آماندا!

مامان و خاله هر چقدر تالش کردند تا زیر زبون دایی رو بکشند؛ 

نتیجه ای نداشت! به جاش نعیمه تا تونست حدس زد و حتی به 

هدی خانوم؛ بیوه ی چهل و پنج ساله ی طبقه ی باالی آپارتمان 

ایون، هم رحم نکرد!جدید دایی هم  

دایی که به طور واضحی از مامان و خاله فرار می کنه؛ تو شرکت 

یه مرد شاد و بذله گو شده و این یعنی که؛ آماندا خیلی خوب 

 ماساژش میده!

به جرات می تونم بگم که خبرهایی قراره بشه؛ چون این دایی 

جان ما؛ فوق العاده آدم احساسی هستش و برای کم کردن روی 

ن سابقش هم شده؛ واسه خودش آستین باال می زنه! ز  

 فقط امیدوارم بخیر بگذره این جریان!

 

 



و طبق حدسیاتم؛ یه شب که خاله اینا هم خونه ی ما بودن دایی 

 تماس گرفت که داره میاد و مهمونم داره! 

 همه کنجکاو شده بودند تا بدون مهمون دایی کیه!

و در کمال شگفتی دایی و آماندا پوشیده در لباس کامال سفید و 

 حلقه هایی که تو انگشتشون جلوه می کرد؛ تشریف فرما شدند! 

بله؛ عقد کرده بودند! مامان و خاله که از کار دایی  تقریبا الل 

شده بودند به تماشای آماندا نشستند و من و نعیمه و سعید 

 مشغول پذیرایی شدیم!

م این دو تا دیوونه کی چشم من رو دور دیدند که یه کاسه نمی دون

 نقل برداشتن و بردن ریختن رو سر و صورت دایی و آماندا!

شروع به صحبت کرد! بابا که همیشه منطقی تر از همه بود،  

خیلی مبارکتون باشه! چه بی خبر همایون جان؛ حداقل می -

 تونستیم یه چشم روشنی تقدیم خانومتون کنیم!

یی همایون که نمی دونم دقیقا از چی تو غبغش باد افتاده؛ یه دا

شیرینی از تو ظرف برمی داره و به آماندا میده! مامان و خاله 

نامحسوس به این حرکت دایی اشاره می کنند که یعنی "ببین 

 خواهر؛ چه هیچی نشده لی لی به الالش می ذاره"!

 

بار بی سروصدا یه بار لطف کردین داداش! دلم می خواست این -

 باشه!



داداش تو هم چه حرف ها می زنی! مگه ما از دار دنیا چند تا -

 داداش داریم که مسئله به این مهمی رو از ما پنهون کردی؟! 

گله ی مامان همراه به بغض میشه؛ آقا منصور برای این که 

 جریان کش پیدا نکنه اماندا رو مخاطب قرار میده.

ین! براتون ارزوی خوشبختی و خوب خانوم؛ خیلی خوش آمد-

 سعادت می کنیم.

آماندا که تا االن فقط سکوت کرده بود با لبخندی پرخجل سرشو 

 پایین می ندازه.

لطف دارین؛ ممنونم!-  

 

سعید که برای ریختن چای به آشپزخونه میره منم همراهش 

 میرم! 

 با دیدنم میگه:

هر چی زن اولیش این طوری بود...-  

می کشه باسنشم تو می  کنه و دستاشم خیلی پایینکمرشو قوز می 

 کشه!

عوضش این زنش، این طوریه!-  

قامتش و صاف می کنه سینه ها رو میده جلو و باسنش به طرز 

 اغراق آمیزی میده عقب!

 



مقایسه ی قابل تاملی بود! چپ چپ نگاهش می کنم و به باسنش 

 اشاره می کنم.

اونقدر هم! دیگه نه-  

ه می کنه و میگه:به باسنش اشار  

دقیقا همین قدر!-  

بی تربیت تو به هیکل زن های دایی همایون چیکار داری؟! -  

من غلط بکنم کار داشته باشم! اینا همه تقصیر قوه ی بینایی -

هستش؛ خوب دارم می بینم کور که نیستم؛ آدم وقتی یه چیزی و 

 می بینه باید راجع بهش نظر بده!

 

برای فرار از دست اراجیفش مشغول ریختن چایی میشم سعید هم 

 ادای راه رفتن آماندا رو در میاره! 

نمی تونم نخندم؛ بی تربیت با همه چی شوخی می کنی! فقط 

 باسنش وقتی به حالت مسخره باال پایین میره...

 نمیری سعید!
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ا مامان و خاله، چنان تو بعد رفتن دایی همایون و آمداند 

 خودشون فرو رفتند که همه ی ما نگران شدیم! 

هر چقدر هم باهاشون صحبت کردیم که کاریه که انجام شده؛ نباید 

غصه بخورن تاثیری نداشت. سعید که به تماشای فوتبال مشغوله، 

 برای هم دردی اقدام می کنه.

همه چی  درسته می خواستین خودتون براش یه زن بگیرین و به-

هم نظارت داشته باشین تا به گوش اون عفریته خانوم هم 

برسونین که برای خان داداشتون؛ دارین سنگ تموم می ذارین! 

اما عیبی نداره؛ همین حاالشم یه عکس از آماندا براش بفرستین 

 تا عمر داره می سوزه! 

مامان و خاله که منفجر میشن؛ پا به فرار می ذاره! نعیمه هم 

ش روون میشه؛ بدون شک اگر می موند و نیش باز مونده دنبال

اش رویت می شد،  گردن زده می شد! منم به نعیمه و سعید 

ملحق میشم تا بابا و آقا منصور  مسولیت خطیر قانع کردنشون 

 رو بر عهده بگیرند.

 

سعید تو اتاق همچنان داره مثل آماندا راه میره و نعیمه هم 

ه میره و بادی که به غبغبش انداخته بازوشو گرفته و کنارش را

 یعنی که در نقش دایی همایونه!



جوانه دیدی رفت اماندا ماساژور و گرفت!؟ مامان اینا اگه بفهمن -

 من مسبب آشنایی این دوتا شدم منو می کشن!

 من و سعید هر دو با هم میگیم:

تو باعث شدی!؟-  

 دستشو از  بازوی سعید جدا می کنه.

دایی یکی دوباری گفت ماهیچه هاش سفت شده  آره خود احمقم!-

اذیت میشه منم گفتم ماساژور می شناسم چه ماساژوری! مرد 

نیست اما برای همه خدمات انجام میده! خالصه این شد که شماره 

ی آماندا رو بهش دادم؛ خودمم زنگ زدم سفارش داییو کردم! 

 مثل این که کارشو خیلی خوب بلد بوده...

 

هش چی بگم!واقعا باید ب  

 سعید که هنوز فیگور آماندا رو گرفته میگه:

خوب به من هم می گفتی! چند بار  بهت گفتم که قولنج دارم؟! -

می مردی یکی و هم به من معرفی می کردی  تا قولنجامو می 

 شکست؟

 نعیمه در حال تفکر به من نگاه می کنه.

وانه؟!اخه تو رنج سنی تو کسی نبود که بهت معرفی کنم! بود ج-  

 

پاشو برو خونتون نعیمه!-  



 و به در خروجی اتاق سعید اشاره می کنم.

 

به تو چه؛ خونه ی خالمه! -  

بعدم رو تخت سعید می شینه و پاهاشو روی هم می ندازه سعید 

هم کنارش می شینه و راجع به ماساژورهایی که آشناش میشن 

 ازش سوال می پرسه!

 

چطور  میشه؟! البته باید بگمچطور میشه که یکی انقدر پرو 

 میشه که دو نفر این همه پرو میشن!

 فقط خدا می دونه...

 

*   *   * 

روزها و ماه ها مثل برق و باد؛ مقابل چشمامون عبور می کنند. 

روزهایی که کم از جنگ اعصاب ندارند! شمارش دختر بازی های 

هم سعید از دستمون در رفته؛ حرف هم تو گوشش نمیره! مامان 

که از دستش یه دستمال دور سرش می بنده و از درد سرش که 

 باعثش من و سعید هستیم می ناله!

 منم چون کارم شده همه ی زندگیم دختر خوبی نیستم! 

از نظر مامان و خاله دختر خوب دختریه که بعد بیست سالگی تو 

 خونه ی شوهرش باشه غیر از این باید به حالش گریست!



مداوم با آرش قرار داره! هیچ کس هم جلودارش نعیمه هم که 

نیست؛ نه تهدیدهای خاله به خاطر رفت و آمدهای گاه و بی 

گاهش، نه حرف های من! از نظرش دختر عاقل و بالغی هستش،  

این رابطه حق مسلمش هست تا بتونه تشخیص بده که این رابطه 

که سرانجام درستی داره یا که نداره! البته به تشخیص سعید 

 نداره!

و به گفته ی نعیمه سعید و تشخیص هاش؛ به درد الی جرز دیوار 

 هم نمی خورند.
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این روزها بدترین روزهای زندگیمونه! چون مامان و خاله به 

 اتفاق هم یه دوره ی چهل روزه رژیم سالم خوری گرفتند! 

ه روز فقط و ما هم به اجبار تو رژیمشون شرکت داریم! ی

سبزیجات می خوریم یه روز فقط حبوبات یه روز فقط میوه جات 

 یه روز فقط...

به قدری این بحران برامون سنگینه که بوی روغن سوخته هم که 

از خونه ی همسایه تو کوچه می پیچه دلمون ضعف میره! چون 



مامان و خاله، اگه ما برای خودمون غذا درست کنیم، نمی تونن 

رل کنند و رژیم رو قطع می کنند همگی در تحریم به خودشونو کنت

 سر می بریم!

 ظلمه که خواهرها  بر ما روا دارند!

بابا و عمو منصور هم از این رژیم استقبال کردند و برای آب 

شدن شکم هاشون؛ همت کردند! اما سعید دیروز صبح مچشونه 

 تو کله پزی محله امون گرفت و برای این که لوشون نده مجبور

شدند ازش در مقابل مامان حمایت کنند، برای رفتن به کوه با 

 دوستاش!

جدا مامان اینا می فهمیدن بابا اینا، جرزنی کردند؛ به حتم بهشون 

 آسون نمی گرفتند!

 معامله ی منصفانه ای بود.

 

سعید صبح جمعه به کوه رفت و نعیمه هم به دروغ همراهیش 

صبح کجا با هم قرار  کرد، البته که رفت پیش آرش! فقط پنج

 داشتند؟!

 

مامان و خاله و به اتفاق بابا و آقا منصور تو حیاط دارند حرکات 

 کششی انجام میدن؛ اواسط آذر ماه هستش و هوا هم سرد.

 ده صبح شده و نرمش و ورزششون ادامه داره! 



صبحانه ی امروز هم جوانه ی گندم بوده! که من ازش پی روی 

 ۱۵۰نکردم. دو تا لیوان چای شیرین خوردم با یه پنیر کامل 

 گرمی!

 

امروز در بیکاری مطلقی به سر می برم؛ خداروشکر مامان هم 

کاری به من و شوهر نکردنم نداره! تلفن همراهم که روی میز 

مو توی کشو برمی گردونم.جیغ می زنه؛ نوار کاست های قدیمی  

شماره ی ناشناسی که روی صفحه ی گوشیم افتاده اصال برام 

 آشنا نیست.

 تماس رو برقرار می کنم.

بفرمایید.سالم،-  

سالم عزیزم؛ جوانه خودتی؟-  

 صدا برام آشناست! اما چیزی به خاطرم نمیاد.

شما؟-  

نشناختی! بیتام، پاریس؛ بارسلون! یادت اومد؟-  

وشی نگاه می کنم و دوباره دهنه ی گوشی رو روی متعجب به گ

 گوشم می ذارم.

بله...بله! یادم اومد؛ خوبین شما؟ -  

قربونت برم، منم خوبم! زنگ زدم تا به قولم وفا کنم و برای -

 عروسیم دعوتت کنم...



 خدای من!

 مکثم باعث میشه که ادامه بده.

و تو هم باید به قولت وفا کنی و به عروسیم بیای!-  

 

 ناباور می خندم و چه آدم های عجیبی اطرافمون پیدا میشن.

کارتو می بریم آژانس امیدوارم باشی و ببینمت! -  

 

 بیشتر از این سکوت بی ادبی محسوب میشه.

خیلی خوشحال شدم؛ امیدوارم خوشبخت باشین ببخش یه کم برام -

غیر منتظره بود! در واقع فکرش رو نمی کردم که منو به یاد 

باشی چه برسه که به عروسیتم دعوتم کنی! داشته  

 صدای خنده ی دلبرش تو گوشم می پیچه.

واقعا کی می تونه همسفری مثل تو رو فراموش کنه؟! هر وقت -

 یاد سفر می افتیم از تو هم یاد می کنیم!

 اوه...

 

لطف داری بیتا جان؛ سعی می کنم حتما خدمتتون برسم.-  

یه دنیا کار ریخته سرم، می باعث خوشحالیه؛ من دیگه برم! -

 بینمت.



 

خداحافظ...-  

 

تماس که قطع میشه دستی رو موهام می کشم، اوف! منم پاشدم 

 رفتم! واال...

 مردم چه دل خجسته ای دارند
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فقط پنج دقیقه از بازگشت نعیمه و سعید گذشت که یک دعوای 

 بزرگ راه افتاد! 

چند تا جعبه ی پیتزا و کباب ترکی به خونه  سعید و نعیمه با

اومدند! سعید سنت شکنی کرد و برعکس من و نعیمه؛ مخالفتشو 

با استبداد مامان و خاله اعالم می کنه! بابا و آقا منصور تو 



سکوت فقط نظاره گر حمله ی تاریخی مامان و خاله به سعید 

 هستند! سعید هم بی تفاوت ترین آدم دنیا میشه. 

ا رو روی میز می ذاره بوی غذا معده ی تحریم شده ام رو غذاه

 به بی قراری می ندازه. 

آهسته و با گام های پر احتیاط مقابل چشم های مامان و خاله که 

قصد کشتن مونو دارند کنار سعید می شینم و مظلوم به جعبه ی 

 پیتزا نگاه می کنم! نعیمه هم کنارم مستقر میشه. 

یتزا رو باز می کنه دیگه نمیشه طاقت سعید که در جعبه ی پ

 اورد! 

هر چند زیر نگاه سنگین مامان و خاله نمی شد گازهای فوق 

دقیقه طول می  ۵العاده ای به مثلث پر گوشت و قارچ؛ زد! فقط 

کشه که بابا هم به ما ملحق میشه و بعد هم آقا منصور! کباب 

 ترکی واسه خانواده ی ما مثل نفس کشیدن می مونه!

مان و خاله انگار تو یه مسابقه ی مهم شکست خوردند؛ با ما

 نفرت به پیتزاها نگاه می کنند و مامان میگه:

حداقل می رفتین بیرون کوفت می کردین!-  

خاله هم تایید می کنه و کنار سعید می شینه یه ساندویچ کباب 

 ترکی برمی داره؛ چشماشو از مامان می دزده و لب می زنه:

ده روز شد...-  

مامان که هنوز نتونسته با قضیه کنار بیاد؛ با حرص به سمت 

اتاقش میره! اما نرفته برمی گرده و محکم به پس گردن سعید بی 



نوا می کوبه، شدتش به قدری زیاده که سعید شوکه به همه امون 

نگاه می کنه!  مامان هم نمی تونه طاقت بیاره؛ یه جعبه پیتزا 

 برمی داره و به اتاقش میره!

این طور میشه که تحریم ها شکسته میشه... و  

 

همون شب مامان یه قرمه سبزی پر گوشت بار گذاشت که یک 

وجب روغن روش نشسته بود! هر چند سعید از دست سرزنش 

هاش در امان نبود؛ اما شب خوشمزه ای بود، مخصوصا هم که 

 خاله پیراشکی های پر مالتی برامون درست کرد!

*   *    * 

 

 

عروسی همسفرام که توسط یکی از کارمندای شرکت به کارت 

 دستم رسید؛ ساعت های زیادیه که شده سوژه ی نعیمه!

وای حاال چی بپوشی؟! نظرت راجع به پیراهن مامان که عروسی -

 عمو مراد برای خودش دوخت چیه؟

 

 نگاه خیره ام هم باعث نمیشه از رو بره!

ر خوب! کت چیه؟ دوسش نداری؟ خوب غصه نداره که دخت-

 دامادی بابا منصور هم هست!



سعید که سرش درست نیم ساعته که تو گوشی هست هم؛ باهاش 

 هم دست میشه.

نعیمه اینا مناسبش نیست! باید بره لباس های زندایی آماندا رو -

بگیره فقط از باال تنه و پایین تنه فکر کنم گشاد بشه براش که 

دوستم دامداری داره  اونم راه حل داره! حسن آقا بابای سروش

میرم ازش دو تا فرقون کاه می گیرم قسمت های خالی و با کاه پر 

می کنیم! راستی چقدر سخته آماندا رو زندایی صدا بزنیم اصال 

 فعل و فاعل با هم جور درنمیاد؛ نظر شما چیه؟!

 

سرش رو از روی گوشی بلند می کنه؛ نعیمه که روی مبل دچار 

به خاطر غش کردنش! منم که کارد  خنده ی بی صداست البته

 بزنن خون ازم در نمیاد.

سعید!-  

جانم؛ تو هم باهام موافقی؟ نظرت چیه آماندا جون صداش کنیم؟ -

! آماندای خالی بهتر نیست؟یا آماندا خانوم  

ساکت شو! می فهمی اصال چی می گی سعید؟ اماندا زن دایی -

نی؟همایونه درست نیست این طوری راجع بهش شوخی ک  

تو پیشنهاد بهتری برای شوخی کردن باهاش داری؟!-  

 

سعید تو به کی رفتی؟! به من که نرفتی! مامان بهم چپ نگاه می 

 کرد می مردم!



نعیمه که از شدت خنده دچاره غش و ضعف شده محکم به پشت 

 سعید که کنارش نشسته می کوبه.

حقا که داداش خودمی!-  

دو دست پرورده ی خاله جون  اوه یادم نبود که نعیمه و سعید هر

 هستند!

 

 "جهانگرد کوچک"

 

 

#part_59 

 

 

نعیمه اصرار داره که به این عروسی برم به بابا و مامان هم 

جریان رو گرفته! یه تیم شدن تا منو راضی کنند که به این 

عروسی برم تا هم حال و هوام عوض بشه هم این خونه نشینی و 

 رها کنم!

چشه؟ سفرهای کاریم به اندازه ای که الزم مگه حال و هوای من 

هست جلوی خونه نشین شدنم رو گرفته! چرا نمی خوان دست 

 بردارن؟!



تو همین گیرودار؛ مامان و خاله رفتند محل کار آماندا و ته و توی 

 کل این سی و چند سالی که از خدا گرفته دراوردن! 

د دست منه مامان و خاله هر دو روی مبل افتادن یه لیوان اب قن

یه لیوان آب قند هم دست نعیمه. سعید هم یه بالش برداشته و 

 بادشون می زنه.

خدا منو بکشه! خیر نبینی همایون، خیر نبینی که رفتی دست -

 گذاشتی روی یکی که پروپاچه ی مردم رو می ماله!

ماساژوره مامان! -  

مامان که توقع نداره ازش حمایت کنم لیوان آب قند و روی میز 

 می کوبه.

حرف نزن جوانه که این آتیش ها از گور تو و این نعیمه بلند -

 میشه!

سعید بالش و محکم روی صورت مامان باال پایین می کنه باد 

 تولید شده موهای مامان رو به پرواز درمیاره!

آره که تقصیر این دوتاست مامان! تازه این دو تا هر دو میرن -

پر و پاچه ی مردم رو می ماله!همون استخری که زندایی آماندا   

 

 یکی نیست سعید و خفه کنه؟

مامان و خاله که خشمگین نگاهم می کنم انگشتمو سمت نعیمه 

 می برم و بالفاصله میگم:



این به دایی پیشنهاد ماساژ درمانی داد شماره ی اماندا رو هم -

خودش داد به دایی! همه اش تقصیر خودش تنهاست! من روحم 

نداشت...از هیچی خبر   

 نعیمه با چشمای وق زده منو آدم فروش صدا می کنه!

 و خیلی زود دفاعیات خودش رو ارائه میده.

وا؛ به من چه؟ دایی گفت ماهیچه هاش سفت شده منم گفتم -

ماساژور استخرمون خیلی کاربلده اونم گفت شماره اشو بده منم 

های دادم! دیگه تقصیر منه که ماساژورم زن بوده؟! لطفا نیاز

 دایی همایون رو به جنس مخالف نندازین گردن من!

 

تو باعث شدی نیازهای دایی همایون زودتر از انتظار مامان و -

 خاله، بیدار بشه؛ انکار نکن!

 

سعید چنان با جدیت استداللشو برای محکوم کردن نعیمه بیان می 

کنه که من و نعیمه هر دو می زنیم زیر خنده مامان و خاله که 

به قتل رسوندمون اقدام می کنند فلنگ و می بندیم و به برای 

 حیاط پناه می بریم! 

قشنگیش اینه که بارون هم می باره و کسی هم قرار نیست دلش 

 برامون بسوزه و اجازه ی ورود به  خونه رو بهمون بده!

 



 سعید توپ رو برمی داره.

زمان زیادی تا برگشت باباهامون مونده، نظرتون درباره ی  -

 وسطی چیه؟

مثل همیشه سنگ کاغذ قیچی می کنیم؛ مثل همیشه سعید تک 

میاره! میره وسط من و نعیمه هم سر جاهامون قرار می گیریم! تا 

تا گل گرفت! تا رسیدن آقا منصور  ۲۰رسیدن اقا منصور سعید 

من و نعیمه مردیم اما این سعید بدجنس با توپ اصابت نکرد که 

 نکرد!

ن بودن ماهریم تو به خاک انداختن حریف هر چقدر تو وسط زمی

 ناشی.

با وساطت آقا منصور؛ تونستیم به خونه بریم هر چند تقریبا نعیمه 

رو نذاشتیم بیاد تو خونه امون مامان ما رو می کشت دوباره با 

 هم می دیدمون!

 دخترخاله امون صبح و شب نمی شناسه اصال...

 عجبا!
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آسمون رگبار می باره!از   

چنان همه معتقد  با وجود این هوای فوق العاده طوفانی؛ هم

  هستند که به عروسی برم!

خیلی هم اصرار دارند به خودم برسم؛ هر چی هم میگم قصدی 

باز حرف خودشونو می زنن به قدری رو  برای رفتن ندارم،

 اعصابم راه میرند که باالخره تسلیم می شم.

 

حال آدمیانی که خداوند شب عروسیشان به؛ باران که نه، بدا به 

 بلکه به رگبار هم بسنده نمی کند!

بنده خداها شب عروسیشونه چه وضع آب و هواست؟ نکردند یه 

 هواشناسی رو چک کنند! 

 

به لطف نعیمه همه ی موهام سشوار کشیده میشه و با بدبختی یه 

مه واقع میشه کت و شلوار سیاه رنگ و شیک که مورد قبول ه

 کنار یه تاپ طالیی پولکی؛ برای امشبم انتخاب میشه.

نعیمه پالتوی پوست سیاه رنگش رو برام میاره و من با انزجار 

 پوشیدنش رو رد می کنم!

همین مونده لباس یکی دیگه رو تنم کنم اونم نعیمه که سالی یه 

 بار هم سری به کمد لباس هاش نمی زنه.



و روی لباسم می پوشم و یه شال حریر و پالتوی مشکی ساده ام ر

سیاه رنگی و روی موهای آزادم می ندازم مامان یه پاکت کوچیک 

که یک سکه ی نه چندان گرون و تو خودش جا داده بهم میده؛ 

بابا مسولیت بردنم رو به عهده می گیره! و من هنوز سخت به 

برای این مشغولم که مگه من چه رفتاری داشتم که تاکید داشتند؛ 

 روحیه ام خوبه که به یه فضای شاد برم؟!

 

بابای جلوی تاالر که نگه می داره؛ با چتر از ماشین خارج میشه 

و سمت من میاد، در و باز می کنه و چتر و باالی سرم نگه می 

 داره تا از بهم ریختن میکاپ ساده ام و لباس هام جلوگیری کنه.

رفتار کنه؛ الکیه مگه  بابا همیشه می دونه که چطور با یه خانوم

 مامان براش این طوری تب کنه...

 

بعد سفارشات الزم و تاکید روی این که راس ساعت مقرری که 

گفته میاد دنبالم، با دسته گل کوچیکی که سر راه گرفتیم، وارد 

تاالر میشم. خوب با وجود همچین تاالری خدا اگه به رگبارم می 

 بستشون به چشمشون نمی اومد! 

بزرگ پر از مرد و زن هست! چطور همه با هم هستن؟!  سالن

 نمیان جمعشون کنن یعنی؟!

صدای آهنگ شادی کل سالن رو پر کرده، از میون جمعیت مرد و 

زن هایی که پوششی خارج از تصورم دارند عبور می کنم تا به 



جایگاه عروس و داماد که از همین فاصله غرق نور و گل های 

م.زیباست خودم رو برسون  

زمانی که مقابلشون قرار می گیرم دختر و پسرهای جوونی 

اطرافشونو گرفتند رامین لبخند بزرگی روی لب هاشه و برق 

چشمای بیتا هم گفتن نداره! وقتی متوجه ام میشن که دسته گل 

کوچیک قرمز رنگمو مقابلشون به چپ و راست تکون میدم و با 

 لبخند نگاهشون می کنم.

به وجد اومده خرامان از جاش بلند میشه و رامین بیتا که با دیدنم 

هم متعاقبا ازش پیروی می کنه آروم بیتا رو در آغوش می گیرم 

 و دسته گلمو سمت رامین می گیرم.

خانوم صفا با اومدنتون مجلسمونو با صفا کردین!-  

 

با لبخندی تشکر می کنم. نگاه کنجکاو جوون هایی که روی منه 

 خیلی منتظر نمی مونه.

بچه ها معرفی می کنم جوانه یکی از دوستای خوبمون که تو -

 سفر پاریس همراهیمون می کرد.ک

 

سالمی کلی و سرسری میدم و از زیبایی بیتا تعریف می کنم، 

نگه دارم، با راهنمایی یکی از  بیشتر از این نباید سر پاشون

دخترها به میزی که برای پذیرایی از مهمون ها در نظر گرفته 

میرم و روی صندلی کاور شده اش با پارچه، می شینم. میز  شده



مملو از نوشیدنی و میوه و شیرینی هست. خداروشکر سعید با 

میز رو جارو می کرد! من نیومد وگرنه این  

! بهروز هم نمی بینم.نمی تونم مستانه رو پیدا می کنم  

 پالتوم و کیفم رو، روی زانوام می ذارم محوطه ی گردی که برای

رقصیدن در نظر گرفته شده و پر از دختر و پسرهای جوون و 

شیک پوش هست توجه ام رو جلب می کنه. من و سعید و نعیمه 

خیلی تالش کنیم همگی با هم شلنگ تخته بتونیم پیاده کنیم اون 

وسط! این رقص های خفن دو نفره ای که ارائه میدن رو کجا 

 آموزش دیدن؟!
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می تونم آزیتا رو که کنار خانوم میانسال و شیک پوشی که سمتم  

 میان؛ بشناسم.

پیراهن قرمز و ساده ای به تنش هست که انصافا زیباست. به 

میزم که نزدیک میشم از جام بلند میشم و تو سالم گفتن عجله به 

 خرج میدم.

سالم...-  



کنه.خانوم میانسال با روی گشاده و باز، ازم استقبال می   

سالم دخترم، خوش اومدی!-  

 آروم به هم دست می دیم و گونه ی هم رو می بوسیم.

 با آزیتا هم دست می دم و از دیدنم اظهار خرسندی می کنه.

مادرم هستند... خوش اومدی جوانه جان.-  

 پس مامان بیتا که رامین ازش می ترسه ایشونن!

خیلی خوشحالم از دیدنتون.-  

ی ازم تشکر می کنه که تو شادیشون شریک مادر بیتا با خوشروی

شدم. بعد از دقایقی کوتاه برای رسیدگی به باقی مهمون ها ازم 

 عذر خواهی می کنن و به اتفاق آزیتا میرن به میز کناریم.

 و من تک و تنها و غریب می افتم این گوشه!

 اثری هم از باقی همسفرهام نیست.

ین اطراف بیفته و هیشکی هم نیست محض رضای خدا گذرش به ا

الکی هم که شده بگه "هی خانوم افتخار می دین یه دور با هم 

 شلنگ تخته بندازیم؟!"

 

و چقدر بد که تو این لحظات تنهایی مثانه ام به کار میفته. بعد 

 پرسیدن از خدمه ی هتل سرویس بهداشتی و پیدا می کنم. 



نیمه سرویس بهداشتی بی نظیریه فقط در یکی از توالت ها تا 

 بازه و صدای آه و ناله ی زنونه ای ازش بلند شده!

صدای مردونه ای که قربون صدقه ی ناله های ضعیف زن می 

رفت! منم که خشک شده با چشم های گشاد سر جام ایستادم و 

مثانه ام هم فعالیتش از کار افتاده. سعی می کنم به خودم بیام و 

! ترک کنم برم به کارم برسم و خیلی زود این مکان رو  

اما میون تصمیمم در توالت کامال باز میشه و مرد و زنی که 

تقریبا بهم چسبیدن و همو به طرز وحشیانه ای می بوسند از 

 توالت خارج میشن!

و دستاش دور گردنش! دست  پاهای زن دور کمر مرد حلقه شده،

 های مرد هم که مشخصه باید تو کجاها تو گردش باشه.

لحظه ای که زن و مرد متوجه ام میشن لحظه ی دیدنی ام برام 

میشه! و البته وقتی زن روشو سمتم برمی گردونه با دیدنش 

فشار زیادی به افکارم وارد میشه! مستانه بود؟! خدای من 

 مستانه است که تو توالت داره عشق بازی می کنه؟! 

جوانه...تویی...-  

ده و چشم های اشکیش رژ سرخ رنگش تماما دور لبش پخش ش

خبر از گریه هم داره! به مرد نگاه می کنم مرد خوشتیپی به نظر 

 می رسه که هنوز موهاش تو چنگ دست های مستانه ست!

باالخره به خودشون میان مستانه گره ی پاهاشو از دور کمرش 

 باز می کنه و دامن لباس شیری رنگش رو مرتب می کنه.



 

عنی میشه که این طور شروع می حالت چهره ام براشون چطور م

 کنن به توضیح دادن؟!

برات گفته بودم! راجع به جهان، تو پاریس-  

مرد موهاشو مرتب می کنه و چرا خجالت زده به نظر نمی رسن؟ 

 نه اینکه مچشونو گرفتم؟!

ما...ما فقط داشتیم...-  

مستانه حرفشو ادامه نمیده و انگشت اشاره اش رو جلوم باال می 

 بره.

ه معین چیزی نگو!ب-  

و بعد خیلی سریع از کنارم می گذرند و از سرویس خارج میشن و 

 انگار که نه انگار که داشتن چیکار می کردن!
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دچار فوران احساسات وسواسیم شدم؛ اونم فقط به خاطر مستانه 

 که سر میزی که من نشسته بودم نشسته و نمی تونم رو این امر

تمرکز نداشته باشم، که تا چند دقیه پیش داشت چه غلط چندشی 

چندشی تر می کرد! تو یه مکان  

االنم به حتم به این دلیل اومده اینجا نشسته که یه وقت نرم 

 راپورتشو به برادرش که هنوز مشرف به دیدنش نشدم؛ بدم!

خدای من یه عامل بزرگ از انواع و اقسام میکروب های چند 

ارم نشسته و داره با بی خیالی تمام موز می خوره و اون گانه؛ کن

مرد آلوده هم چند تا میز اون ور تر نشسته و چشم از عشق پر از 

 میکروبش بر نمی داره!

خدایا کمکم نرم تا، برای رهایی از میکروب و آلودگی های 

 خطرناکشون اقدام کنم! خواهش می کنم ازت...

 

سن رفتند و فضای تاریک و بیتا و رامین برای رقص به وسط 

روشن پر از مه و دودی که راه انداختند خیلی رویایی کرده فضا 

 رو!

 

درباره ام چطور فکر می کنی؟-  

چشم از رقص بیتا و چرخش زیبایی که با رامین انجام میده می 

 گیرم.

باید چطور فکر کنم؟! به من مربوط نمیشه!-  



رت غیر ارادی کمی خودش رو به من نزدیک می کنه که به صو

 خودم رو عقب می کشم.

اه چندش بکش عقب ببینم رفته تو دسشویی پسر مردم و ماچ 

کرده عالوه بر الودگی اون مکان دچار الودگی دهانی هم هست 

 می خواد تو حلقمم حرف بزنه! منم گذاشتم...

 از حرکتم جا می خوره اما به روی خودش نمیاره و ادامه میده.

د ماه تموم ندیدنش یعنی چی؟! می تونی می تونی بفهمی، چن-

حس کنی که چه زجری کشیدم؟! تمام این مدت زیر نظر داداشم 

بودم و حتی نمی ذاشت تنهایی تا سر کوچه برم! من دلم براش 

 تنگ شده بود! چطور خودم رو کنترل می کردم؟! 

چشم های بیچاره اش کمی از خشم درونم رو کاهش میده اما این 

نه هیچ تغییری در رابطه با چندش بودنش ایجاد موضوع نمی تو

 کنه.

 

جای بهتری پیدا نکردین؟! -  

نمی دونم چطور این جمله رو ادا می کنم که چشم های پر اشکش 

 و می بنده و می خنده.

پشت سرم اومد در واقع غافلگیرم کرد!-  

قبل از این که بپرسم چطور تو این عروسی حضور داره، یه مرد 

ست خم میشه و روی موهای مستانه رو می بوسه! که خیلی آشنا

برای من سری در کمال ابهت به نشونه ی خوش آمد تکون میده 



و کنار مستانه روی صندلی می شینه! طریقه ی نشستنش هم 

 طوری هست که دید جهان رو به مستانه می بنده!

کت و شلواره سیاه رنگ و فوق العاده شیکی به تنش کرده که با 

ای تیره و سیاهش هم خونی داره. پیراهن سیاه رنگ رنگ چشم ه

و کراوات تیره و در کل یه مرد که میشه مدل برتر مردانه ی 

 جهانی باشه! 

خوب پروسه ی نگاه کردنم به قدری طوالنی می شه که لبای 

 مردونه اش از هم باز بشن و آروم لب بزنه:

سنمون بهم نمی خوره!-  

م می کنم با گوشه ی چشم های به خنده که می افتم و بینش سال

 چین افتاده اش سالمم رو پاسخ میده.
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مستانه سگرمه هاش درهمه و اصال نیم نگاهی هم خرج برادرش 

 نمی کنه. 

خیلی زود هم به پیشنهاد آزیتا که از دور براش دست تکون داد 

الم!برای رقص بهشون ملحق میشه، من می مونم و قبله ی ع  



جدا منظره ی این آقایی که پیشم نشسته خیلی قشنگ تر از منظره 

ی سن رقص هست که تو تاریکی و دود فرو رفته! اکی اعتراف 

می کنم که دارم دیدش می زنم! باالخره دختر و پسرهای جوون 

 بنابر علت های زیادی به عروسی ها میرن...

اسمت جوانه بود؟! -  

راحتی نگاهش می کنم.این بار برای پاسخ دادن به   

بله جناب معین الدوله!-  

جامی که محتویاتش طبق داده های مغزم امکانش هست که آب 

جو باشه؛ بین زمین و هوا می مونه و نگاه باریکش چی میگه 

 این وسط؟!

همون سلطانی صدام کنی کافیه!-  

 چیزی نمیگم و خیلی دلتم بخواد که به اسم کوچیک صدات بزنم.

ت که براش پشت چشم نازک می کنم.دست خودم نیس  

اما خیلی زود یادم میره که چی گفت و سوالی که چند بار خواستم 

 ازش بپرسم و می پرسم.

راستی جناب معین الدوله...اوه ببخشید جناب سلطانی! شما چند -

 سالتونه؟!

جام رو روی میز می ذاره، نگاه باریکش هنوز پابرجاست که 

 میگه:

سی و دو! -  



...خدای من  

باشین... ۳۸جدی میگین؟! آخه... من فکر می کردم شما -  

 یقه ی کراواتشو کمی شل می کنه.

اشتباه فکر کردی!-  

 چرا حس کردم ناراحت شد! 

معموال خانوما از این که سنشون و بیشتر حدس بزنن ناراحت -

 میشن...

 

 این بار اما نمی تونه جدیتشو حفظ کنه و آروم و کوتاه می خنده.

ی حرف می زنی!خیل -  

 دست به سینه میشم و طلبکار؛ با این حال می پرسم:

بده؟-  

 کمی بیشتر از حد معمول خودش رو متمایل می کنه سمت من.

دخترای خوب زیاد حرف نمی زنن!-  

و کی گفته که من دختر خوبی هستم؟!-  

هر دو تو سکوت و با البته با قسمت زیادی از شوخ طبعی که تو 

کنه نظاره گر طرف مقابل هستیم. نگاهمون بیداد می  

! آخرین بار کی این همه شیطنت کردم؟  

دخترای خوب و من بو می کشم!-  



و دخترای بد رو؟!-  

چشماش به شدت خندون میشن و لباشو روی هم کیپ می کنه و 

 بعد رها.

می کشونم رو تختم!-  

همین جمله کافیه تا، حس شیطنت و شوخ طبعیم افول کنه بادم 

بگم: بخوابه و  

خوب پس خدا رو شکر دختر خوبی ام!-  

 تک خنده ی کوتاهش و رها می کنه.

قابل پیش بینی نبود! احتمال می دادم که بعد این حرفم عکس -

 العمل بدی نشون بدی.

چه عکس العملی؟ مگه من و شما خدایی نکرده با هم سر و -

سری داریم که بخواد بهم بر بخوره؟! هر کسی آزاده تا هر کاری 

 دوست داره انجام بده بد و خوبشم به خودش مربوط میشه...

 

 ته دلم اما می گفت دختر زر اضافه نزن!

 

چند ثانیه ای دوباره تو سکوت می گذرونیم همچنان میدون رقص 

 برقراره و کی قراره شام بدن؟! 

اگه بخوای می تونی شماره ام رو داشته باشی!-  



 

م که اشتباه شنیدم خیلی هان؟! این که بخوام خودم رو قانع کن

 سخته!

بنابراین با لب هایی از هم باز مونده به تماشای چهره ی بی 

تفاوتش می شینم تا بلکه سکوتش به این باور برسونتم که بله 

 اشتباه شنیدم!

که خوب سکوتش من و به این باور می رسونه. ترجیح میدم 

 دیگه حرفی نزنم تا دچار توهم های خطرناک نشم.
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سعی کردم افسار توهماتو به دست بگیرم تا منو دچار شرایط بد 

 نکنند! 

سکوت قبله ی عالم هم من رو بر این باور رسوند که به حتم 

دچار توهم شدم! ما برای شام هم کنار هم موندیم در سکوت هر 

 دو زرشک پلو با مرغ و کمی ساالد کشیدیم و روی میز خودمون

 برگشتیم، دیگه این همراهیش که توهم نیست!



هر چند توجه زیادش به مستانه و چک کردنش از راه دور قابل 

 توجه بود.

من بر این باور شدم که اصال حوصله ی مراسمات رو نداره و 

حضورش اینجا فقط از روی اجبار هست! چه دلیلی داره که برای 

محبت دیگران فقط همه به زور سری تکون بده و در جواب ابراز 

تشکر کوتاهی کنه؟! جز این که حوصله ی کسی رو نداره  چیز 

 دیگه ای نمی تونه باشه!

من متوجه ی مسائل زیادی شدم یکی این که زنگ خور های 

دقیقه گوشیش زنگ  ۵زیادی داره! به جرات می تونم بگم که هر 

می خوره و ایشون هم راحت کلیه ی تماس ها رو ریجکت می 

 کنه!

 کی می تونه این همه کنه باشه بهش؟! اخه هر پنج دقیقه؟! 

مورد دیگه ای هم که متوجه شدم این بود که تنها علتی که این 

میز رو برای نشستن انتخاب کرد این بود که به طور کامل می 

تونست میزی که جهان روش نشسته رو زیر نظر داشته باشه و 

کنه به خدمتش برسه! اگر خدایی نکرده خواست دست از پا دراز 

خیلی دلم می خواد بگم که چی دیدم اما آدم یه وقتایی باید خفه 

 بشه تا قتل به پا نشه!

و مورد دیگه این هست که ایشون بی اندازه به نحوه ی غذا 

خوردن من نگاه می کنه؛ تا جایی که اشتهام کور میشه و 

 اعتراض می کنم!

جناب سلطانی!-  



می کنم که جفت ابروهاش باال می پرند به قدری گالیه مند صداش 

 و سپس با حالتی عجیب می گه:

چی شده؟-  

از این که بدون فکر این طوری صداش کردم پشیمون میشم و 

درست هم نیست که بگم چرا به من نگاه می کنی؛ غذام کوفتم 

 شد!

قبل از این که حرفی بزنم نگاهش به پشت سرم با جدیت می شینه 

ها می کنه؛ یک ضرب از پشت میز بلند قاشق و چنگالش رو ر

میشه! و طوری به سمتی که نگاهش رو متوجه خودش کرده 

حرکت می کنه که قلبم برای لحظه ای کوتاه دچار وحشت میشه! 

سرمو برمی گردونم و مسیرش رو که سمت رخت کن خانوم 

هاست می بینم؛ صحنه ی دیدن مستانه و معشوقه اش برام زنده 

 میشه!

 نکنه...

می دونم به چه علتی؛ اما بلند میشم و مسیری که رفت رو دنبال ن

می کنم. درست وقتی پرده ی ارغوانی رنگ رو آروم کنار می زنه 

پشت سرش قرار می گیرم و چقدر بد که میشه از همین باریکه ی 

 کوچیک هم دید که اونجا چه خبره!

مستانه دوباره تو بغل جهان، داره سخت بوسیده میشه و دست 

های مردنه ای که پارچه ی زخیم ارغوانی رنگ رو بین پنجه 

های قویش می فشاره، داره تبدیل به یه مشت محکم برای از پا 

 انداختن مردی میشه که جا و مکان حالیش نیست!
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با همون قدم های آروم و البته رعب آور، وارد رخت کن میشه و 

میشه! پرده جلوی چشمام بسته  

چند لحظه ای سکوت و بعد صدای کف زدن های بلندی که به حتم 

 متعلق به صاحب همون مشت محکم آماده ی حمله ست!

نه...باریکال! پیشرفتتون عالیه... رو کنید ببینم باقی هنراتون -

 رو...

 

و بعد صدای ضربه ی محکمی که جیغ مستانه رو بلند می کنه، 

دگیشون دخالت کنم اما امکانش خیلی زشته که تو مسائل خانوا

هست که عروسی خراب بشه و آبروی مستانه هم بره! هر چند به 

من ربطی نداره، با این حال وارد رخن کن میشم و بالفاصله مشت 

 دوم رو هم جهان نوشه جان می کنه!

 مستانه سمت داداشش حمله می کنه.

 چیکارش داری؛ ولش کن! کشتیش...خودم خواستم؛ خودم! ولش-

 کن...



و سیلی محکمی که نثار مستانه میشه! مداخله می کنم بین 

مستانه و برادرش قرار می گیرم و نمی دونم چرا اما از چشم 

های ناامیدش به خواهرش دلم می گیره و غیرتی که نبض شاه 

 رگش رو به حرکت دراورده، قلبم رو به حال بدی می ندازه.

کنترل کنید! شرایط  آقای سلطانی استدعا می کنم خودتون رو-

بدیه و درکتون می کنم اما اینجا مکان مناسبی برای حل این 

مسئله نیست هم پای آبروی شما در میونه هم دو تا خانواده که 

امشب دارن بچه هاشون رو با دل خوش می فرستن سر خونه 

 زندگیشون! 

طریقه ی قرار گرفتنم طوریه که درست بین قبله ی عالم و 

گرفتم در واقع جسم من باعث شده معین الدوله خواهرش قرار 

نتونه یک قدم دیگه رو برداره تا دستش راحت به خواهرش برسه 

برای نگاه کردن به صورتش سرم رو باال گرفتم و نگاه برنده اش 

به من به اندازه ی کافی بیانگر این هست که چرا اینجا حضور 

  دارم و تو کاری که بهم مربوط نیست دخالت دارم!

اما خوب در حالی که کامال از پشت به مستانه تکیه دادم به عقب 

حرکت می کنم مستانه هم با حرکت من، راه می افته، آروم و بی 

صدا عقب عقبی با مستانه از رخت کن خارج میشیم و قبلشم 

 میگم:

ایشون رو هم ول کنید برن بعدا سر فرصت، تو شرایط بهتری و - 

مکان مناسب تری، ضرب شصتتون رو  بدین نوش جان کنن! 

 حداقل یاد می گیرن از شما که جا و مکان بشناسن...



 

جهان تف پر خونی رو قبل خروج کاملمون به کف  سرامیکی 

کت رخت کن پرت می کنه و جناب قبله ی عالم هم به سمتش حر

می کنه اما ما به سمت سرویس بهداشتی میریم! مستانه به شدت 

 گریه می کنه بی صدا شونه هاش می لرزه.

خسته...شدم! اگه...اگه... دست...برنداره...فرار می کنم!-  

از تو آینه نگاهش می کنم به قدری حالش بد هست و درمونده که 

 ندونم باید چی بگم و از کجا شروع کنم.

اید تو این شرایط چی بگم؛ اما به خدا اعتماد کن؛ به نمی دونم ب-

زمان بندی هاش به حکمتش! گاهی شاید بعضی اتفاقات فقط به 

ظاهر برات خوش نباشه صبرت رو از دست بدی و حتی به 

ناامیدی برسی ولی بعدها به حکمت و معناش پی می بری. اون 

این وقته که متوجه می شی باید این طوری می شده تا تو به 

جایی که االن هستی برسی. پس در مقابل موانع و مشکالت 

زندگیت صبور باش و امیدت رو از دست نده! شاید خدا چیزهای 

 بهتری برات در نظر داره...
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چیز بهتری نمی خوام! خوب یا بد؛ فرشته یا شیطان؛ هر  من-

خواسته ام احترام چیزی هست دوسش دارم. معین باید به من و 

 بذاره!

 

بیشتر از این حرف زدن من فایده ای نداره! صورتشو می شوره 

و با کمی کرم پودر صورت سرخ شده اش رو می پوشونه. 

چشمای زیباش بی اندازه معصوم شدند. دوباره صدای آهنگ تو 

تاالر پیچیده که سر میزمون قرار می گیریم چیزی تا اومدن بابا 

عالم مرتب و تمیز کنار میزمون می رسه، و نمونده؛ قبله ی 

انگار که نه انگار چیزی شده، روی صندلی می شینه. مستانه 

نگاه پر نفرتشو به روش می پاشه و اون فقط جامشو براش باال 

 می گیره و البته که پشت نگاهش یه تهدید بزرگ بود!

 

مستانه طاقت نمیاره بلند میشه و با سرعت خودش رو پیش آزیتا 

مادرش می رسونه؛ با اون حال چه توضیحی براشون داشت؟!  و  

تلفن همراهتو بده به من!-  

 بله؟ 

گرفتگی صداش باعث میشه تعجبم رو از درخواستش به زبون 

نیارم و به خیال این که حتما کاری داره و گوشیش رو جایی 

 گذاشته یا گم کرده؛ بعد باز کردن قفلش؛ گوشیمو بهش میدم!



ه که مشغول شماره گیری میشه گوشی خودش رو از بعد چند ثانی

 جیب کتش درمیاره و گوشیم رو بهم برمی گردونه..

باید شماره ات رو داشته باشم که اگر باز دیوونه شدم و  -

خواستم کسی رو بکشم زنگ بزنم تا بپری وسط ماجرا و جلومو 

 بگیری!

 

 خدای من...

روی صفحه ی گوشیمو ازش می گیرم و با دیدن شماره اش که 

 گوشیم افتاده میگم:

و من برای چی شماره اتون رو داشته باشم؟!-  

می تونی نداشته باشی!-  

 قبله ی عالم دچار چه نوع از روان گسیختگی شدند یعنی؟!

االن شماره ی من رو با زرنگی برداشتین شماره ی خودتونم به -

 من دادین! این رفتارتون چه معنی میده؟

تفاوتی رو پیشه می گیره. و من جلوی چشماش در جوابم بی 

شماره اش رو حذف می کنم که در کمال وقاحت دوباره باهام 

 تماس می گیره.

سعی کن دختر بدی نباشی؛ می دونی که دخترای بد جاشون -

 کجاست؟!



بعد اون جریان تو رخت کن و دونستن این که درونش چقدر 

 آشفته ست این رفتارش برام عجیبه.

دونم! شما چی؟ می دونید منم مثل خواهرتون برادر دارم  آره می-

و پدر؟! که بیشتر از شما نباشه کم تر از شما هم برام سینه سپر 

 نمی کنند! این رفتارتون چه فرقی با اون پسر داره؟

فرق داره! من می خوام مثل یه دوست اجتماعی باهات ارتباط -

سم؛ باهات به یه کافه یه وقتایی زنگ بزنم حالتو بپر داشته باشم،

برم یه قهوه بزنم یه کم هم از زمونه غر بزنم! چیه این ارتباط 

بده؟!  من می دونم تو از کجا اومدی و به کجا می خوای بری! 

پدر و برادرت برام محترمند! یه کم به روز باش و دست دوستیمو 

فقط برای هم چنس نبودنمون رد نکن! مقایسه کردنمم با اون آدم 

م نادیده می گیرم...رو ه  

. 

خیلی راحت با صدای بلند که آهنگ اجازه ی شنیدنش رو به بغل 

 دستی هامون نمیده این جمالت رو برام ردیف می کنه.

خشم و تعجب و لبخند از چیزی که انتظار نداشتم با هم من رو در 

 برمی گیرن و غر می زنم سرش.

تو دیگه کی هستی...-  

 از رگه های سرخ رنگش  دست از مننگاه دقیق و هنوز پر شده 

نمی کشه و در انتظار پاسخ من، به سر می بره که شونه ای باال 

 می ندازم.



من دوستامو با دقت زیادی انتخاب می کنم! هر چند شما با -

معیارهای دوستی من فاصله ی زیادی دارین! اما خوب این تفاوت 

رو قبول  رو می ذارم پای مرد بودنتون و درخواست دوستیتون

می کنم؛ فقط امیدوارم پشیمونم نکنید! بعدم این که دوستای من 

وقت شناسن؛ الزم دونستم اینو بگم تا هر وقت میلتون کشید با 

تماس نگیرین! ماس ماسکتون با من  

به قدری جدی براش این توضیحات رو میدم که خودم هم به خنده 

یده!میفتم هر چند اون نظاره گر من هست و فقط گوش م  

به هر حال من دخترخاله ی نعیمه هستم یه رگ از نعیمه به منم 

 ارث رسیده! 

چه غلطی می کنیم؟! همه ی اینا به کنار؛ دقیقا االن ما داریم  

 

 "جهانگرد کوچک"

 

 

#part_67 

 

 

 فصل سوم...



 

بیدار میشم، سر و صدای زیادی از طبقه ی باال بلند شده. یه شال 

وهام روی سرم می ندازم و با وجود برای پوشوندن پریشونی م

خواب آلودگی زیاد می تونم متوجه بشم که همه باال هستند! در 

 خونه باز مونده و این یعنی که طبقه ی باال اوضاع خوب نیست!

خیلی زود خودم رو به واحد خاله اینا می رسونم؛  های های گریه 

کیه؛  های خاله و نفرین های پی در پی اش که نمی دونم مخاطبش

به طور کامل خواب رو از سرم می پرونه. وارد خونه که میشم 

همه هستند به جز آقا منصور. مامان گفته بود که رفته کرج یه 

شب پیش برادرش که ناخوشه بمونه. نعیمه که حال و روز 

خوشی نداره تقریبا پشت بابا سنگر گرفته، مامان هم داره شونه 

سط سالن بالتکلیف ایستاده های خاله رو می ماله. سعید هم و

 رکابی و شلوارک تنشه و این یعنی که اونم زا به راه شده!

چی شده؟!-  

بقیه که تو حال و هوای خودشون بودن متوجه ام میشن خاله هم 

مثل مامان در مواقع بد؛ کف دست هاشو محکم روی رون هاش 

می کوبه این کار رو بعد پرسش من دقیقا چهار بار انجام داد و 

عد زد زیر گریه و ناله کرد:ب  

می خواستی چی بشه خاله؟! من دلم خوشه تو کنار این چشم -

 سفیدی، حواست هست دست از پا خطا نکنه...



نگاه سوالی به نعیمه که بیشتر خودشو پشت بابا قایم می کنه می 

 ندازم.

مگه چی شده؟ -  

 مامان با غیظ میگه:

شربت معده ی  هی چی شده چی شده نکن! برو از تو یخچال-

خاله اتو بردار بیار... بچه بزرگ کردیم بشه عصای دستمون 

شدن بالی جونمون! اون از تو که شب و روز ولت کنن در و 

دیوار خونه رو از بین می بری اون از پسر  دختر بازم اینم از 

 خواهر زاده ام...دلمون خوشه بچه تربیت کردیم!

 

ونو هم وارد لیست بد و سعید مثل این که توقع نداشت مامان ا

بیراه هاش قرار بده؛ اخم می کنه و برای نعیمه ابرو باال می 

 ندازه.

اول صبحی واسه خاطر شکر اضافه ای که خوردی باید تخریب -

بشیم! بیا و بگو غلط کردم؛ دیگه این غلط رو نمی کنم، اصال 

میرم راهبه میشم می شینم تو صومعه، بلکه این غائله ختم به 

ه!خیر ش  

خاله عصبانی از جاش بلند میشه و به سمت نعیمه میره مامان 

جلوش رو می گیره بابا هم با حرفاش سعی داره خاله رو آروم 

 کنه سعید خودشو می ندازه جلوی بابا و نعیمه.



خاله مگه از رو نعش من رد شی؛ چرا خودتو اذیت می کنی؟ -

صور برام خودتونم جوون بودین شیطنت داشتین اصال خود آقا من

 تعریف کرد که هر هفته باهم قرار مدار می ذاشتین...

 

 وای سعید فقط خفه شو!

خاله و مامان با هم سمت سعید حمله می کنند و سعید هم از زیر 

دستشون فرار می کنه و از خونه خارج میشه بابا که می بینه 

 اوضاع داره از کنترل خارج میشه داد بلندی می زنه.

شینید...مریم، میترا، ب-  

به قدری عصبی هست که مامان و خاله سر جاشون بشینن و 

 نعیمه هم از پشت بابا بیرون بیاد و با فاصله روی صندلی بشینه

باید باباش بیاد تکلیفش رو مشخص کنه دختره ی بی چشم و -

رو! اصال چطور براش بگم؟ چطوری بگم که سکته نکنه... 

ون...بمیری دختر که چوب حراج زدی به آبروم  

 

 اوضاع از اونی که فکر می کردم بدتر بود! 

سعید دوباره با احتیاط وارد خونه میشه دست منو می گیره و با 

 هم می ریم کنار نعیمه می شینیم.

مریم جان؛ حق با شماست! من بهت حق میدم اما این بچه هم -

جوونی کرده، من خودم یه پدرم دختر دارم! نعیمه هم تو بال و پر 



زرگ شده. مثل جوانه ست برام؛ خودم باهاش حرف می خودم ب

خودمون حلش می کنیم! زنم این قضیه رو به منصور نگو،  

 خاله با چشم های اشکی به بابا میگه:

اگه یه بالیی سرش میومد چی داداش؟! رفته با پسر مردم تو -

پارک تاب سواری! گشت ارشاد هم اومدن گرفتنشون بردن آگاهی 

نامزدمه و واسه مامور آگاهی قلدر بازی درمیاره اونجا هم میگه 

اگه شما نبودی به دادم نمی رسیدی؛ چجوری به منصور با اون 

قلب مریضش میگفتم که بیاد دسته گلی که دخترش به آب داده رو 

 جمع کنه!

 

 اوه!

 نعیمه رو نگاه می کنم و با بهت میگم:

با آرش گرفتنت؟!  -  

 

..همین جمله سرم رو به باد داد.  

تو اسمشو از کجا می دونی؟! -  

سوال تند و تیز خاله و نگاه برنده ی مامان و من بیچاره ای که 

 خودم رو تو هچل انداختم!

 سعید برای بهتر کردن اوضاع دست به کار میشه.



ای بابا خاله جون؛ اصل و ول کردی فرع و چسبیدی! این آقا -

پارک دخترتو آرش نیت بدی نداشت وگرنه به جای تاب بازی تو 

 می برد یه جای خلوت تا بازی های بهتری یادش بده!

و باالخره تونست کاری کنه که خاله به سمت هر سه تامون حمله 

 کنه!

پس هر سه تاتون دستتون تو یه کاسه ست! تو آستینمون مار  -

پرورش دادیم؟! من و خواهرم چه گناهی کردیم که شماها افتادین 

م و رو رفته پی خرابکاری شما دو تا تو دامنمون؟! اون بی چش

 هم خبر داشتین؟!
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خاله خرابکاری کجا بود؟ همه اش پنج بار رفتن بستنی خوردن -

که چهار بارش رو منم بودم الحق نگذریم پسره دست و دلبازیه 

خاله! یه بارم رفتن شهربازی که باز من همراهیشون کردم تا 

ا نکنن! یه بار فقط من نبودم که رفتن تاب تاب دست از پا خط

ابازی کردن و افتادن تو هچل! خاله تو با مامان باید قبول کنید که 

دوره ی آش بردن واسه پسر برگزیده ی همسایه گذشته! آقا اینا 

همو می خوان پدر و مادره پسره رفتند اون دنیا پسره می ترسه 



ی کنه بیاد جلو! نعیمه بی کس و کاریشو بزنین تو سرش وجود نم

هم براش می میره دیدم که میگما! پسره میگه نعیمه جااان، این 

هول شوهر غش و ضعف می کنه براش! نگاه به این نکنید که 

گرفتنشون به جرم تاب تاب ابازی؛ نگاه به این بکنید که کدوم 

پسری تو این دوره زمونه دست دختر تنها رو می گیره می بره 

ه! من که این کار و نمی کنم!پارک تابش بد  

من و نعیمه با وحشت به سعید نگاه می کنیم که همه چی و به 

 بدترین شکل ممکن ریخت رو دایره!

بابا صورت برافروخته اشو با کف دستش می پوشونه و مامان 

 واسه سعید با چشم هاش خط و نشون می کشه و اما خاله...

و تو می دونستی؟ بی  خدا مرگم بده! این همه غلط اضافه کرده-

غیرت نزدی تو سرش که چرا با پسر مردم َسر و ِسر داره؟ رفتی 

 هم دستش شدی؟

 

سعید که فهمیده گند زده به من نگاه می کنه تا نجاتش بدم من 

 غلط بکنم حرف بزنم.

هم دست چیه خاله؟ من فقط حواسم بهش بود که از خط قرمز -

 عبور نکنه؛ جوانه هم شاهد!

م روی هم می ذارم مامان و خاله که به اتفاق هم پلکامو محک

سمتون حمله می کنند هر سه تا بلند میشیم تا خودمون رو از 

مهلکه نجات بدیم منتهی  برای عبور کردن از در دچار مشکل 



میشیم! هر سه تامون جفت هم بین در گیر کردیم و با اصابت 

ز این که دیر ؛ قبل ادمپایی های مامان و خاله به سر و کله امون

بشه، از در خارج میشیم و به واحد ما می ریم در رو قفل می کنیم 

 و پشت در میشینیم!

 

نفس نفس می زنم و با لگد به پهلوی سعید که کنارم ولو شده می 

 کوبم.

دهنت چفت و بست نداره؟! -  

جوابم رو نمیده و موهای نعیمه رو که کنارش نشسته و رنگ به 

 رو نداره می کشه.

مه اش تقصیر توعه! چوب خرابکاری های خانوم رو هم باید ه-

بخوریم. خاک تو سر بی عرضه اتون که بلد نیستین یه تاب 

 بخورین!

 

 نعیمه ساکت فقط نگاهمون می کنه.

سعید بلند میشه و سمت آشپزخونه میره؛ بیشتر از این نگاه 

 سرزنش آمیزم رو ادامه نمیدم.

باشه؟نعیمه چقدر گفتم که حواست -  

ما هم حواسمون بود بخدا ! یهو جلومون نازل شدند که چه -

نسبتی با هم دارین منم سینه سپر کردم گفتم نامزدیم اونم گفت 



خواهرمه! چون همزمان دو چیز گفتیم از گوشمون گرفتن 

 پرتابمون کردن تو یه ون پر از دختر فراری و معتاد! 

 

 نه خداروشکر همچینم از غصه نمرده!

می کشم که سعید با یه سینی که سه تا استکان آب قند پوفی 

محتویاتشونه به سمتمون بیاد سینی رو کنارمون روی زمین می 

 ذاره.

بخورین که تا شب قراره هی دچار افت فشار بشیم این خواهرها -

 دیگه ولمون نمی کنن!

 

نعیمه یکی از استکان ها رو برمی داره و یه ضرب سر می کشه. 

سرش همین کار و می کنه، منم استکانم رو برمی سعید هم پشت 

 دارم و آخرم همه چیز سر من بی نوا می شکنه!

 

مامان و خاله طبقه ی باال اعتصاب کردند و تنبیه اشون برای ادب 

کردن ما اینه که سمتشون آفتابی نشیم بابا رو هم فرستادن که 

 یک ساعت توبیخمون کرد با حرفاش، حاال انگار ما رفتیم به

نعیمه گفتیم که تو رو خدا بیا برو با پسر مردم تاب بازی! سعید 

هم که کال کالس امروزش تعطیل شده تو اتاق من کنار من و 

نعیمه روی تخت بی نوام که ظرفیتش فقط من و یه نصفه از 

. در واقع مطمئن هست که بره تو نعیمه هستش، دراز کشیده



ر در خفا هم برای ادب اتاقش بابا حتما میره سر وقتش تا یک دو

 کردنش تالش کنه.

هر سه ترجیح میدیم ساکت باشیم به اندازه ی کافی حرف خوردیم 

و غصه ی روزهای سختی که  مادرامون برامون در نظر خواهند 

 داشت جونی برای حرف زدن برامون نذاشته!

 نعیمه امیدوارم بی آرش بشی که همه رو انداختی تو دردسر...
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خیلی شرایط بدی شده! با وجودی که مامان و بابا از خاله 

خواستند تا جریان رو برای آقا منصور نگه؛ خاله باز کار خودش 

رو کرد و نتیجه اش شد یه سیلی رو صورت نعیمه و قرنطینه 

شدنش تو اتاقش! اوضاع من و سعید هم خوب نیست و به جرم 

ار قهر مامان و بابا شدیم. اصال هم دستی با مجرم)نعیمه(! دچ

 باهامون حرف نمی زنن جز مواقع لزوم. 

همه اش تقصیر آرش خان هست؛ رفته با دختر مردم هرهر و 

کرکر راه انداخته چوبش رو من و سعید بدبخت باید بخوریم چقدر 

هم که من متحمل ضرر میشم. پول تو جیبی سعید قطع شده و من 



ش چک پول بکشم! بچه هم این قدر بی نوا چپ و راست باید برا

 ولخرج میشه آخه؟!

هر روز هر روز که میره کالس یه ماگ قهوه بین راه برای 

خودش می خره؛ من موندم که بابا چقدر بهش پول میده! من بی 

نوا هفته ای چندر غاز می گرفتم سر هفته هم باهام حساب کتاب 

دم! تازه می کردن که این چندر غاز رو در چه راهی خرج نمو

مامان ازم  انتظار داشت که پس انداز قابل توجهی هم با این پول 

 داشته باشم.

 سعید فقط هفته ای صد تومن پول قهوه اش میشه! 

 کم کم دارم نگران پوالم میشم...

 

با سعید اومدیم خونه ی خاله مریم! البته بماند که فقط حضور آقا 

از بازرسی بدنی که  منصور ضامن شد تا اذن ورود بگیریم و بعد

خاله مامور انجامش بود برای اطمینان از این که حاوی خبری 

برای نعیمه نیستیم، مستقیم به سمت اتاق نعیمه می ریم، بس 

نگاه های خاله پر از چاقوهای نوک تیز در حال پرتاب به 

مغزمون هست که بدون در زدن خودمونو تو اتاق نعیمه می 

بندیم. ندازیم و در و هم سریع می  

نعیمه پتو پیچ روی تختش نشسته و خوب از اون نعیمه ی 

همیشگی خبری نیست! و این منظره ی نعیمه با چشم های سرخ 



و غمگین و نبودن خط همیشگی لبخنِد دوست داشتنیش برام 

 سنگین میاد.

 خیلی زود تو بغل هم فرو می ریم.

هیچ خبری ازش ندارم... -  

ی مونه که یکی رو قلبم داغ بی صدا گریه کردنش مثل این م

 بذاره! آخه نعیمه رو چه به این تراژدی های غمگین...

مگه من مرده باشم که تو ازش خبری نداشته باشی! ناسالمتی -

من نظاره گر چگونگی تشکیل این عشق بودم؛ رفتم گاراژش 

خرشو چسبیدم و اول از همه برای این که باهات تاب تاب ابازی 

دشم گفتم که اگه خواهرمو می خواد شال کرد شستمش قشنگ بع

و کاله می کنه تشریفشو میاره تا پرت ندادند! همچین به جلز ولز 

انداختمش که اگه مرد موندن باشه همین فرداشب با گل و شیرینی 

 پشت در خونه ست...

 

برقی که به طور مشترک من و نعیمه رو خشک کرده؛ سخت 

 دست از سرمون برمی داره.

موقعیت شوخی کردن نیست! مخصوصا حاال که نعیمه  سعید االن-

 حال و روزش اینه...

 مکالماتمون با پایین ترین ولوم ممکن انجام می گیره.

منم تو این موقعیت با کسی شوخی ندارم؛ هر چی هم گفتم بر -

اساس واقعیته خواهرای گلم، باالخره باید مشخص بشه این پسره 



می دونی که نعیمه از  قصدش چقدر جدی بودی یا نه؟ خودت

سالمت عقل چندانی برخوردار نیست اونوقت این آرش چنان نگاه 

هایی خرجش می کرد که باعث میشد منم ساعت ها تو سروکله ی 

این دختر نگاه کنم اما هیچی نمی دیدم که نمی دیدم! باید ثابت کنه 

نگاه هاش چقدر راست و حسینی بوده... اون  

تو مالجش نعیمه دست به کار میشه و با قبل از این که من بزنم 

 بالش می زنه تو سرش. 

من از  سالمت عقالنی چندانی برخوردار نیستم؟!-  

 سعید که بالش و گرفته پقی میزنه زیر خنده.

برخورداری؟!-  

انقدر این جمله رو سرشار از شک و شبهه بیان می کنه که هر 

شانمون از سه می زنیم زیر خنده و برای این که صدای خوش خو

 درز دیوارهای این اتاق عبور نکنه جلوی دهنمون رو می گیریم!
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خوب سعید کارهای خطرناکی انجام داده کارهایی که در عین 

 درست نبودن؛ درست بودن!

وقتی به طبقه ی پایین برگشتیم که خط لبخند نعیمه به عمیق ترین 

ی همیشگیش! چقدر مطمئن بود که شکل ممکن برگشته بود به جا

اون پسر میاد؛ حتی یک بارم نگفت که اگه نیاد و این من و می 

 ترسوند!

 

دایی این روزها کمتر تو شرکت می مونه منم سفرهای کم و بیش 

خوبی نصیبم میشه که خیلی هم از تهران دور نیست بیشتر 

سفرهای یک روزه یا دو روزه ای که برای راهنمایی توریست 

ایی که به ایران اومدن هست؛ هنوز خبری از آرش نیست و ه

سعید قدغن کرده که نعیمه به آرش زنگ بزنه یا تماسی بگیره! 

یعنی سعید با این نیم وجب سنش اندازه یه آدم کاربلد در این 

 امورات تجربه داره.

 

 

من همیشه از روزهای خیلی سرد بیزار بودم و البته هستم امروز 

ن روزاست! تازه از تور تهران گردی برای یه عده هم یکی از همی

از توریست های خارجی فارغ شدم و برای رسیدن به خونه فقط 

دو تا بال کم دارم. دستمو برای یه تاکسی بلند می کنم و داد می 

 زنم.



دربست!-  

 تاکسی می ایسته و من آدرس میدم.

چهل می گیرم!-  

هر چند انصاف نیست؛ اما باشه!-  

تاکسی  میشم و برای فرار هر چه سریع تر از سرمای سوار 

 بیرون در و می بندم.

دستامو بغل می کنم و چشمامو می بندم گرمایی که از بخاری 

ماشین بلند میشه لذت بخشه برام بی خوابی این چند وقته و 

نشستن هر شبم پای درد و دل نعیمه منو دچار اختالل خواب 

 کرده.

خواب و بیداری من رو فرا گرفته و  خلسه ای دوست داشتنی از

پلکام زیر گرمای خوشایند ماشین دارند سنگین میشن ملودی الهه 

نازی که از گوشیم بلند میشه هم وادارم نمی کنه تا چشمامو باز 

کنم، هر کی می خوای باش من تنبلیم میاد برای پاسخ گویی به 

 شما!

 

میده و من خرسند همچنان به نواختن ادامه  ملودی مورد عالقه ام

از پی گیر بودن طرف پشت خطم لبخند می زنم امیدوارم تا رسیدن 

 به در خونه همچنان برام بزنگی.

 



 

بعد پنج بار تماس ناموفقی که براش حاصل کردم؛  ششمین بار 

که ملودی الهه ناز بلند میشه با همون چشم های بسته؛ فرو رفته 

م رو از جیب بارونیم تو خلسه ی گرمای ماشین، به ناچار گوشی

در میارم ایکن سبز رنگ و چشم بسته هم می تونم به حرکت 

 دربیارم تا تماس برقرار بشه.

 با بی میلی در حالی که گوشیو

 

 "جهانگرد کوچک"

 

#part_71 

 

با یه قهوه ی داغ چطوری؟!-  

 

 پلکام با تمام قدرت برای از هم وا نشدن مقاومت می کنند. 

 آروم زمزمه می کنم.

قهوه ی داغ خوبه!-  



چند لحظه ای سکوت برقرار میشه، خواب قسمت اعظمی از 

مغزمو به تصرف خودش دراورده، اما گوش هام هنوز فعالند می 

 تونم بین خواب و بیداری یه گیِج فوق العاده باشم.

با شناختی که من ازت دارم یا خوابی، یا که مست!-  

هومممم...مست...-  

میشه خواب، از فرمانروایی مغزم صدای وحشتناکی که باعث 

دست بکشه؛ بوق بلندی هست که توسط راننده ی بی نزاکت 

 تاکسی به صدا در میاد! 

چشمام تا اخرین حد ممکن از هم وا میشن و انگشتام با قدرت 

بیشتری؛ گوشی همراهمو نگه می دارند. تازه متوجه ی موقعیتی 

ی می کنه که که درش قرار گرفتم میشم حافظه ام بهم یادآور

داشتم با یکی پشت خط حرف می زدم؛ یکی که می گفت که خوابم 

 یا مست!

 یکی که راجع به قهوه ی داغ حرف می زد...

دارم به حافظه ام فشار میارم که بهم یادآوری کنه چه حرف هایی 

زدم و چه کسی پشت خط هست؛ که دوباره صدای مردونه ی آشنا 

 تو گوشم می پیچه.

مستی از سرت پرید... ببینم درخواستمو به یاد داری مثل این که -

 یا دوباره باید از اول شروع کنم!

ش...شما؟-  

یه دوست.-  



 پلکامو روی هم فشار میدم و یه کم بداخالقی می کنم.

آقا مثل این که شوخیتون گرفته شما؛ من دوستی ندارم که...-  

زیادی هر چند من با معیارهات برای انتخاب دوست فاصله ی -

، اما تا جایی که یادم هست دست دوستیمو گرفتی!دارم  

 خدایا این دیوونه چی میگه...

می خوام گوشی و قطع کنم تا از دست مزاحمم خالص بشم که 

یهو حافظه ام دست به کار میشه؛ صحنه ی عروسی بیتا میاد 

جلوی چشمام و جناب قبله ی عالم که تلفن همراهمو ازم گرفت و 

نس! معین الدوله ست پشت خط؟!به خشکی شا  

جناب معین الدوله شمایین؟!-  

برات آدرس کافه رو می فرستم، و راجع این که باید چه کاری -

انجام بدی تا اسممو درست به یاد داشته باشی، گفت و گو می 

 کنیم!

بوق اشغال که تو گوشم می پیچه خاک بر َسِرشی نثارش می کنم 

 که پیامکش از راه می رسه.

افه وصال، خیابان ولیعصر..." ک  

 سعی کن زود خودتو برسونی دوست من!"

 

 دقیقا با خودش چه فکری کرده؟ 



فکر کرده یه دوست من گفته پر می کشم میرم کافه ای که گفته؟! 

تازه تو اون خیابون شلوغ پلوغ که اگه برم نمی تونم خودمو 

اب!؟کنترل کنم تا یه سر نرم اتقالب، برای خرید یه چمدون کت  

آقا مسیرمون عوض شده، لطفا برین به این آدرس!-  

 و صفحه ی پیامک گوشی و جلوش می گیرم.

ده تومن به کرایه ات اضافه میشه!-  

 چپ چپ نگاهش می کنم و میگم:

اینجا که نزدیکتره!-  

من نصفه راهو رفتم خواهرم دوباره باید دور برگردون بزنم تا -

 برم این خیابون...

نیستم! آدم خواهرشو سر کیسه نمی کنه!من خواهر شما -  

هر چند یادآوری سعید و پول هایی که دخلشونو آورد چیزی بر 

 عکس حرفی که زدم رو میگه.

در هر حال ده تومن دیگه می گیرم...-  

باشه آقا برو!-  

خوب بی ادبیه دعوتش رو رد کنم، نمیشه که نرم تازه سر 

ور بزنیم!مسیرمم هست؛ فقط دو تا بزرگراه رو باید د  
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رسیدنم به کافه همزمان میشه با یه موج از سرمای بی سابقه! 

تقریبا خودم رو به داخل کافه می ندازم خداروشکر این کافه از 

این زنگوله ها نداره باالی سرش تا هجوم وحشیانه ام از سرما 

 رو به داخل؛ به گوش همگان برسونه.

نگم که" چه کافه ی خوشگلی"!زیر لب نمی تونم   

با چشمام دنبال قبله ی عالم می گردم و خیلی زود می تونم یه 

 گوشه ی دنج که دیزاین بامزه اش برام جالبه پیداش کنم.

فقط دیوار همون قسمت پوشیده از چوب های تیره رنگ و 

سوخته ست. یه میز گرد چوبی به رنگ چوب روی دیوار و دو تا 

معین الدوله مستقر شده! بارونی خاکستری  صندلی که رو یکیش

رنگش از پشتی صندلی آویزنه و از همه جالب تر یه دارت که به 

دیوار چوبی نصب هست و تیرهای فلزی که همه اشون تو مرکز 

 دارت قرار دارند.

سرش پایینه و گرم قهوه ی ای که تو نبود من سفارش داده. 

توجه اش رو جلب  خیلی زود صدای قدم هام که به سمتش میرن

 می کنه سرش رو باال می گیره با دیدنم از جاش بلند میشه.

فکر کردم باید تنها قهوه امو بخورم!-  

 شال گردنمو از دور گردنم باز می کنم.

سالم، مجبور شدم دو تا بزرگراه رو دور بزنم تا بیام اینجا!-  



روی صندلی که میشینم، سر جاش میشینه تازه می تونم حس 

معذب بودن و حس کنم! و این که چرا گفتم که به  مزخرف

 خاطرش این همه راه و اومدم؟! 

یه کم خجالت می کشم؛ در واقع من همیشه آدم اجتماعی بودم و 

بارها شده که با خیلی از مردها به واسطه ی کارم سر یه میز 

بشینم و حرف بزنم و از استدالل هام هم بگم! اما اینجا کنار قبله 

ه عنوان یه دوست...ی عالم ب  

چه خنده دار!   

قهوه یا...-  

یه قهوه ی داغ فقط!-  

سفارشمو به گارسن میده. حاال من گفتم فقط یه قهوه ی داغ، یه 

 کیک هم می گرفتی برام.

 خوب برای شروع در و دیوار کافه گزینه ی مناسبیست.

جای دنجیه.-  

جوییم خاطرات زیادی با این کافه دارم؛ خیلی از روزهای دانش-

 کنار هم کالسی هام اینجا گذشت...

چه خوب!-   

 و لبخند می زنم.

 



یقه اسکی ذغالی رنگ روی سینه های ورزیده اش خوش نشسته 

و البته که چهره ی جذاب در عین بی تفاوتیش ازش یه مرموز 

 ساخته که آدمی رو ترغیب می کنه برای کشفش.

ز دفعه ی قبل موهای سیاه و درخشانش رو به باال شونه زده و ا

 کمی بیشتر دور موهاشو خالی کرده. 

شماره ام رو ذخیره کن؛ بدم میاد کسی ندونه که پشت خطش -

 منم!

 دست به سینه میشم و اشاره ای به دارت روی دیوار می کنم.

اونا رو شما زدین به هدف؟-  

من همیشه هدف گیریم عالیه.-  

چرخونه، خوب این که برای پاسخگویی لقمه رو دور دهنش می 

 برام ناخوشاینده...

 تلفنم رو بر می دارم تا اسمش رو ذخیره کنم.

 و ذخیره می کنم" قبله ی عالم) معین الدوله(!

از اسم بلند باالش روی صفحه ی گوشیم نیمچه لبخندی روی لبام 

نقش می بنده زیر چشمی نگاهش می کنم، حواسش به حرکت 

 انگشتم روی صفحه ی گوشیمه.

 چه خطرناک...
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صفحه ی گوشیم که خاموش میشه؛ قهوه ی خوش عطر و بوی 

 داغی هم برام می رسه.

گوشی رو کنار دستم روی میز می ذارم و فنجون قهوه رو جلوتر 

 می کشم.

 اومدم اینجا به فرمان قبله ی عالم که چی؟!

دوست شاید برای تغییری تو زندگی روزمره ام، حتی به عنوان یه 

 هم حضورش تو زندگیم می تونه لحظات جالبی و برام رقم بزنه.

مستانه چطوره؟-  

می تونه خوب باشه!-  

 چقدر سخته باهاش گفت و گو کردن!

حس می کنم دارم با یکی که از باال بهم نگاه می کنه حرف می -

زنم، اون دوست منی که تنگ پیامتون زده بودین برام؛ خیلی 

حبتا بودش!دوستانه تر از این ص  

تا چقدر دوستانه تر؟!-  

دقیقا چهره اش این طوریه! این طوری که سرش رو کمی متمایل 

به عقب کرده و چشماش و در نهایت بی تفاوتی به من دوخته و 

در کمال جدیت از بین لب های به هم نزدیکش گفته تا چقدر 

 دوستانه تر؟! 



یت می خندم.کمی به چپ و راست نگاه می کنم تا نخندم و در نها  

چه دوست پیچیده ای دارم! -  

 لفظ دوست پیچیده ام از زبونم براش خوشاینده که میگه:

پس دوستیم؟!-  

خودتون گفتین دست دوستیتونو گرفتم!-  

آره؛ گرفتی.-  

 

با لبخند، قهوه امو برای گرم کردن تنم به کامم هدایت می کنم. ما 

بی صدا از حرف زیادی نزدیم فقط بعد تموم شدن قهوه امون 

جامون بلند شدیم بارونیشو برداشت صورت حساب و پرداخت کرد 

و؛ وقتی گفتم می خوام برم انقالب یه کم بین بوی کاغذ و مداد؛ 

 قدم بزنم، همراهم شد.

 

تا حاال هیچ دوستی به این خوبی من و همراهی نکرده بود! من 

سووشون خریدم از سیمین، میون شعرهای فروغ گشتم از جناب 

ولت آبادی کلیدر و انتخاب کردم. و چند تا ترجمه ی عالی هم به د

 انتخاب آقای کتاب فروش خریدم.

خیلی برام جالب بود که بدون حرفی پا به پام اومد هر کتابی من 

 خریدم برای خودش هم گرفت و وقتی متعجب شدم گفت:



می خوام با عالیق دوستم بیشتر آشنا بشم شاید از پیچیده بودنم -

بشه!کم   

 من فقط لبخند زدم.

و این که اصال اصرار نداشت تا پول خریدامو پرداخت کنه یه 

جمله گفتم که هر کی خریدای خودش رو حساب کنه قبله ی عالم 

 هم گفتند هر طور مایلی!

من سه تا دفتر چه ی فانتزی سیمی برای خودم خریدم و یکیش 

کردم.رو برای سپاس از قهوه ای که مهمونم کرد تقدیمش   

اینم مال شما به خاطر قهوه ممنونم.-  

بی تعارف دفتر چه رو ازم گرفت و بدون این که نگاهش کنه 

 گذاشتش توی جیب بارونیش.

میون شلوغی جمعیت نشد بگم که رسم بر اینه که تشکر کنه! اما 

 با این حال نمی تونستم منکر این بشم که بهم خوش گذشت.

اشه که پیچیده و کم حرف باشه با اصال آدم باید یه رفیق داشته ب

 چیزی هم کاری نداشته باشه.

از این کتاب هایی که خریدی کدومشو دوست داری زودتر شروع -

 کنی؟

 ساک کتاب ها رو که دستش گرفته باال می گیره و ادامه میده.

خیلی هم قطورن!-  

من می خوام "کلیدر" رو شروع کنم.-  



ه.زیر لب آروم "کلیدر" رو زمزمه می کن  

داره دیر میشه برسونمت خونه؟-  

نه الزم نیست؛ یه دربست می گیرم.-  

 موافقت که می کنه ناخواسته کمی اخم هام تو هم میره.

 نباید مانع بشه؟! 

تا وقتی که یه تاکسی گیرم اومد کنارم موند و بعد اینکه تو تاکسی 

 نشستم  ساک کتابامو بهم داد.

روز خوبی بود.-  

بسنده  کردم و تو دلم گفتم آره خوب بود.  در جوابش به لبخندی

هر چند باید اصرار می کردی تا منو برسونی! اما خوب عیبی 

 نداره می ذارم پای خامیت...
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چرا ازش خبری نیست؟!-  

سوال نعیمه بیشتر از این که یه سوال معمولی باشه؛ یه برگه ی 

 پر شده از حرف و غصه ست.



ها با هم فرق می کنند؛ یکی مثل تو برای داشتن چیزهایی که آدم -

می خواد نمی تونه یه ثانیه صبر کنه، یکی هم مثل آرش، باید دو 

دو تا چهار تا کنه تا بتونه قدم درستی برداره. من و تو جای اون 

بنده ی خدا نیستم نمی دونیم تو چه شرایطی داره دست و پا می 

که خیلی جدی به این رابطه نگاه  زنه! نعیمه خودت بهم گفتی

نکردین! باید انتظار هر چیزیو داشته باشی؛ این انتظار می تونه 

زدن در این خونه توسط آرش باشه یا تموم شدن این رابطه با بی 

 خبری...

 انتظار نداشت یکی خیلی رک واقعیتو براش بشماره.

خیلی من...من نمی تونم باور کنم که دست ازم بکشه! آره ما -

..اما...چطوری بگم برات جدی به رابطه امون فکر نکردیم اما

! تو تمام وقتایی که با هم بودیم، یه چیزی بین ما بود! یه جوانه

 چیزی که هردومون حسش می کردیم...

 دستاشو تو دستام می گیرم و به چشماش نگاه می کنم.

صبور باش، زمان باید این قضیه رو حل کنه!-  

 

ن در زدن وارد اتاق میشه و داد و بیداد می کنه خاله که بدو

سرمون می فهمیم اون دو تا عضوی که به عنوان گوش کنار 

 سرش قرار گرفتند تو استراق سمع بی رقیبن!

این لیلی بازی ها رو بذار کنار نعیمه! بر فرض این که در این -

 خونه رو بزنه من دختر به آدم بی اصل و نصب نمیدم!



ه به من.و بعد رو میکن  

تو هم پاشو برو خونه اتون...-  

بی حرف از جام بلند میشم و دیکتاتوری رو پیش کی آموزش 

 دیدن یعنی؟

 من هنوز از دیدن دوست جدیدم با نعیمه، حرفی نزدم.

وقتی خونه ی خاله رو ترک می کنم هنوز داره سر نعیمه داد می 

پسره ی  زنه که این پنبه رو از گوشت درار که ما بذاریم زن یه

 یه القبا بشی که بوی بنزین و لنت ترمز میده!

 سعید مثل این که هر چی بوده و نبوده رو گفته...

 

*    *     * 

 

مامان چشمش ترسیده که یه وقت منم نرم مثل نعیمه دست گل به 

آب بدم و دوباره افتاده به جونم که خانواده ی امامی یکی از 

ی موجود در دنیان که از قضا بهترین و بی نظیرترین خانواده ها

پسرشونم دارای یه امتیاز خاص هست اونم تحصیالتش تو 

 فرنگه!

چه که  تحصیالتش و قاب کنه بزنه دیوار خونه اشون؛ به من

دارای چه مزیت هایی هست، مامان ما هم دست گذاشته رو یکی 

 که تو ذهن و قلبم یه نقطه ی یک میلی متریه سیاه هم نیست!



؛ بهشون گفت که می دون در نظر گرفتن تصمیم مناما وقتی ب

تونن بیان خونه امون! من شدم یه جوانه که مدت ها بود؛ سعی 

 در فراموش کردنش داشتم...

زدم و شکوندم و حرف هایی که سعی کردم هیچ وقت بهش نگم 

 رو گفتم!

این بار چه نقشه ای برای جسم و روحم کشیدی مامان! بس نبود -

که با انتخاب اشتباهت کشیدم؛ بس نبود...تو  اون همه عذابی

چجور مادری هستی چه جور مادری هستی که نمی فهمی حرف 

دخترت رو! من شعور دارم مامان؛ قدرت و اراده تصمیم گیری 

دارم مرد اون جوانه ای که به خاطر اینکه دل مادرش نشکنه، 

 دستشو داد به یه عوضی! من دوباره اون اشتباه رو تکرار نمی

 کنم حتی اگه تو بخوای حتی اگه همه اتون بخواین!

 

برگشتن به گذشته که نه؛ برگشتن به اون روزها همیشه باعث 

 سرافکندگیمه! 

بی توجه به خواهش و التماس مامان و سعید از خونه میزنم 

 بیرون و چقدر خوب که بابا نبود تا دختر هنجار شکنشو ببینه...
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ما، این جریان هوایی که ازش متنفرم؛ بی توجه به عالقه ی سر

قلبی من به خودش؛ هر لحظه شدیدتر میشه و من نمی خوام که 

 روی پاهام برای حتی ثاتیه ای، توقف کنم.

 قدم زدن و تالش برای فکر نکردن به روزهای بِد سخت؛ سخته!

 

 عبور از کنار پسرکی فالفروش و بی توجهی به دست های دراز

شده اش؛ از من بعید بود؛ اما من توقف و نمی خواستم حتی شده 

 برای ثانیه ای خوش کردن دل پسرک بی نوا.

ناخوش احوال که میشم درمونم فقط میشه یه جاده که باید طی 

اش کنم هر چند سبک نمیشم و گذشته ها مثل فیلمی از جلوی 

 چشمام می گذرند.

 

صدش جای آشنایی راهمو کج می کنم سمت ایستگاهی که مق

هست. سوار اتوبوس میشم و تا زمانی که یه فنجون قهوه برای 

خودم سفارش میدم، برای فرستادن پیامکی کوتاه با خودم کنار 

 میام.

 " کافه وصالم دوست من..."



پیامم ارسال میشه، فنجون قهوه ام می رسه و وسواسی که اومده 

نجون جدید و سراغم رو کجا قایم کنم تا درخواست شستن یه ف

 قهوه ی دوباره رو نداشته باشه؟!

 

سه بار تقاضای یه فنجون جدید و قهوه ی دوباره رو می کنم و 

کارکنان خوش روی کافه با کمال میل برام انجامش میدن؛ مثل این 

که دیوونه های زیادی به این کافه مراجعه داشتند که کار رو 

 برای من آسون کردند!

ک می کنم برای شاید رسیدن پیامی جدید؛ هر چند ثانیه گوشیمو چ

 اما خبری نیست.

با چهارمین قهوه ام؛ می رسه سر میز! موهای بارون خورده اش 

نامرتب روی پیشونیش ریخته شدن، کاپشن بادی سورمه ای 

 رنگش پر از قطره های به جا مونده از بارونه.

 بارون می باره؟ 

یه کم لک داره و  سالم نمی کنم چون پیش دستی فنجون قهوه ام

 باید اطالع رسانی کنم.

ببخشید آقا لطفا عوضش کنید...-  

 و به لکه ی روی پیش دستی اشاره می کنم.

این بار با لبخندی که سعی در پوشوندنش نداره؛ فنجون قهوه ام 

رو برای تعویض دوباره برمی داره و رو به معین الدوله ی 

، می پرسه:بارون زده  



چی میل دارین؟-  

یه لیوان آب.-  

کاپشنشو از تنش درمیاره و پشت صندلی آویزون می کنه و می 

 شینه.

خیلی که منتظر نموندی؟-  

دیگه داشتم به این نتیجه می رسیدم که قهوه ام رو تنهایی -

 بخورم!

.و بعد اشاره به بلوز بافت کرم رنگش می کنم  

بلوزتون کثیف شده...-  

ا کردن نقطه ی کوری که نگاهی به بلوزش می کنه و در پی پید

فقط چشمای من قابلیت دیدنش رو دارند؛ بین تار و پود بافت 

بلوزش می چرخه. و بعد پیدا نکردن نقطه ای که من می بینم؛ 

 نگاهم می کنه این بار با دقت بیشتری!

اوومم...من یه خونه دارم، که فکر کنم بتونی باهاش کارهای -

!خارق العاده تری از اتاق هتل بکنی  

 خدای من...

می کنم. اخم  

فکر کردین حاال چون یه بار نصفه شبی اومدم مثل کزت اتاقتونو -

 تمیز کردم بازم دوباره این کار رو می کنم؟!



مکثی می کنم و برای نگاه جدی شده اش چشمامو تو کاسه می 

 چرخونم.

حاال خونه اتون کجاست؟!-  

 

پرداخت می کنه.بلند میشه، صورت حساب چیزی و که نخوردیم   

جای دوری نیست!-  
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کمربندمو که می بندم و راه می افته، نگاهش می کنم که با حفظ 

 حالت بی تفاوت چهره اش فرمون و می چرخونه.

 دارم چیکار می کنم من؟!

کاری نمی کنم فقط دارم میرم خونه ی یه دوست تا برای تمیز 

 زندگی کردن کمکش کنم!

درست وقتی که مقابل یه برج توقف می کنه به این نتیجه می 

رسم که کار درستی نیست که پاشم برم تو خونه ی یه مرد مجرد! 

 باشه دوستم...



 قبل این که از پشیمونیم بگم یه دسته کلید و سمتم می گیره.

سوار آسانسور میشی طبقه ی هشتم، کلیدی که روکش قرمز -

د برم جایی کار دارم؛ کارت تموم شد داره کلید واحدمه! من بای

 تماس بگیر!

 

دسته کلیدی که بین انگشتاش جلوی چشمام می رقصه، و نبود 

خودش؛ من رو سمت کار نه چندان درستم سوق میده. کلید و می 

گیرم؛ بدون حرف دیگه ای پیاده میشم وارد برج که میشم؛ حرکت 

 می کنه و میره! 

م برای لجبازی با کی این کار و جلوی آسانسور تعلل می کنم. دار

 انجام میدم؛ مامان یا خودم؟!

 دکمه ی آسانسور و فشار میدم.

تا وقتی که در آسانسور باز بشه به پاهام فرصت دادم برای رفتن؛ 

 اما فرصتشون با باز شدن در از دست رفت! وارد آسانسور میشم.

 گفته بودم طبقه ی هشتم؟ 

رو فشار میدم. در آسانسور  چقدر باال! دکمه ی شماره ی هشت

بسته میشه و آخرین فرصت برای در رفتن از الی باز مونده ی 

 در آسانسور هم از دست میره.

 



چند دقیقه جلوی در چوبی واحدش توقف الزمه؟ وقتی قصدی 

 برای برگشت ندارم این دقایقی که تلف کردم هم بیهوده ست.

یه نگاه کلی  کلید و توی قفل می چرخونم وارد واحدش میشم و

هم می تونه بهم بفهمونه که این پسر شلخته نیست اما تمیز هم 

 نیست!

یه تخت وسط سالن گذاشته شده درست روبروی یه تلویزیون 

 پالسمای بزرگ! همین...

 تمام چیزی که تو سالن این واحد بزرگ و نورگیر هست؛ همینه!

جای پای کفش، همه جا هست! یه آشپزخونه ی بزرگ که بر 

عکس سالن خیلی مجهزه و این یعنی که قبله ی عالم به 

شکمشون توجه ی ویژه ای دارند! به اندازه ی موهای سرم 

ظرف نشسته تو سینک انداخته شده، مایکروفر و توستر چرب و 

 چیلی هستند و دستگیره ی یخچال پر از اثر انگشته...

رو از قبل از این که به اتاق خواب ها سرکی بکشم مانتو و شالم 

تنم درمیارم؛ اتاق خواب ها هم خالی اند! فقط کمدا هستند که پر 

از کفش و لباس هایی هستند که به طرز فاجعه باری روی هم 

تلنبار شدن! هیچ اثری از این که مستانه هم اینجا زندگی کنه 

وجود نداره؛ در نتیجه اینجا خونه ی مجردیشه که این طور بی 

دش!دغدغه؛ رها شده به حال خو  

چقدر خوبه که یکی نیست مثل مامان  شالمو دور سرم می پیچم،

سرم غرغر کنه که "اون بی صاحاب و ول کن بس سابیدی رنگ 

 و روش رفت!"



آشپزخونه که درست مثل این کارتون ها، همه جاش از تمیزی به 

برق و ستاره می افته، و کف دستام به خاطر نبود دستکش، به 

لباس ها میرم! بی توجهی به کشویی که  گزگز افتادن؛ سراغ کمد

 پر شده از لباس زیرهای مردونه و جوراب، برام راحته!

یه سوال سخت برام پیش میاد؛ لباس زیرهای گرون که اون زیر 

پوشیده میشن، دقیقا چه فایده ای دارند؟ چه فرقی می کنه اون 

زیر چی بپوشن! مگه این که بخوان برای کسی اون زیر رو با 

های ویژه ای به نمایش بذارن! جلوه  
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به قدری لباس ها رو مرتب و منظم بر اساس قد و رنگ و جنس 

 کنار هم چیدم، که خودم هم متعجب میشم.

کف سالن و طی می کشم و تمامی رد کفش ها رو با مواد شوینده 

پاک می کنم. به تخت دست نمی زنم مالفه ی مچاله شده اش 

باعث میشه تصورات ناخوشایند شاید نادرستی تو ذهنم جا خوش 

 کنه.

 



در کیسه های آشغال ها رو که محکم گره می زنم، دچار تردید  

بدی میشم! گره ها رو شل تر می کنم و کنار آشپزخونه تو دید می 

ذارمشون تا بتونه چکشون کنه! می دونم چیزهای زیادی و 

یری برای آشغال بودن و انداختم توشون که قدرت تصمیم گ

 نبودنشون برام سخت بوده؛ پس تصمیم نهایی با خودش.

 

 قبل از این که باهاش تماس بگیرم پیامکش میرسه" پایینم..."

 

شیطنتم گل می کنه." بفرمایید باال، خونه ی خودتونه؛ جلوی در 

 بده"!

 ایموجی چشمکی که در جوابم می فرسته برام خنده داره...

ی خنثاش چشمک زدن اصال هم خونی نمی تونه  چهره با اون

داشته باشه! کیفمو که روی شونه ام می ندازم و از واحدش 

خارج میشم، حس بهتری دارم. انگار روحم با تمیز کاری صیقل 

داده میشه. در واحدشو قفل می کنم و برای باال اومدن آسانسور 

ه می رسه.بی قرار میشم چندین بار دکمه رو فشار میدم تا باالخر  

از برج خارج میشم، بارونی که روی سرم فرود میاد بوی زندگی 

میده. چقدر بده با تمیز کاری و کزت وار کار کردن، این حس میاد 

 سراغم.

سوار ماشین میشم و سالم بلندی می کنم به جای جواب سالمم 

 می پرسه:



مطمئن باشم،  چیزهایی که نباید دور ریخته نشده!-  

فرستادن من به خونه اتون، به عواقبش فکر می  باید قبل از -

 کردین!

 درسته ی پر تفکری میگه!

 استارت می زنه و ادامه میده:

دوستی با تو عواقب بدی داره...-  

 مکثی می کنه نگاهم می کنه و بلند و رسا میگه:

جوانه!-  

لبخندی از تلفظ رسای اسمم از زبون قبله ی عالم، رو لبام تشکیل 

چشماش دور نمی مونه.میشه که از   

به چی می خندی تو؟-  

به این که دیگه چه عواقب بد دیگه ای می تونم براتون داشته -

 باشم جناب معین الدوله!

آینه ی جلوی ماشین و تنظیم می کنه، برف پاک کن مدام قطرات 

 بارون فرود اومده رو شیشه رو پاک می کنه.

با اسم من شوخی نکن!-  

م هول بشم.جدیتش باعث میشه یه ک  

شوخی نکردم! -  



نگاه عاقل اندر سفیهی نصیبم می کنه و من شونه باال می ندازم و 

 میگم:

قبله ی عالم صداتون کنم دوست دارین؟ گزینه ی دیگه ای هم -

 هست مثل اولیا حضرت همایونی! یا که...

نگاه کمی تهدید آمیزش اجازه لودگی بیشتر و بهم نمیده و 

ه موضع نگاهشو عوض کنه.خندیدنم باعث نمیشه ک  

من دوست بدی براتونم...-  

 سری برای تایید گفته ام تکون میده.

باید با دوست های بد چیکار کرد؟-  

 بدون فوت وقت میگم:

باید بردشون یه هات داگ پنیری داغ بهشون داد با نون اضافه!-  

 از پروویی ام متعجب آهانی میگه.

می کنه من شونه باال  من می خندم میدونو دور می زنه، نگاهم

 می ندازم و میگم:

باشه، عصبی نشین؛ بدون نون اضافه هم قبوله!-  

 با شصتش گوشه ی لبشو آروم می خوارونه.

یه دکه هست وسط الله زار، هات داگ های معرکه ای داره...-  

 با لبخند به پیشنهادش پاسخ مثبت میدم.
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پالستیکی زیر یه چتر و بارون نه چندان شدیدی که دو تا صندلی 

 رو سقف چتر پا زنان؛ می کوبه.

هات داگ هامون تو یه سینی کنار هم نشستند و من منتظرم که 

 اول ساندویچشو برداره، تا ادب رو رعایت کرده باشم.

منتظر چی هستی؟-  

که اول شما شروع کنید!-  

بره، ساندویچشو برمی زیپ کاپشن بادیشو تا زیر گلوش باال می 

داره. ساندویچمو برمی دارم عطر و بوی خوبی داره اولین گازمو 

می زنم و به نشونه ی طعم خوبش انگشت شصت و اشاره امو 

 بهم می چسبونم و با دهن پر میگم:

عالیه...-  

اولین بار که اومدم اینجا بیست سالم بود با اولین دوست دخترم -

 که هم کالسیم بود...

دم و میگم:می خن  

واقعا؟-  



 سری تکون میده و من ادامه میدم.

اسمش چی بود؟-  

 کمی فکر می کنه و در نهایت میگه:

یادم نمیاد!-  

 بلند می خندم.

از دست شما پسرا...-  

 گازی به ساندویچش می زنه و مثل من با دهن پر میگه:

سخته اسم همه اشون رو به خاطر داشت!-  

داره شوخی می کنه، گاز بعدیو  و طوری نگاهم می کنه که انگار

 هم به هات داگم می زنم و میگم:

سعید، داداشم همه اش هفده سالشه، چیزهایی که شما ازش -

گذشتین رو داره دوره می کنه! همه اش تو خونه امون سر 

کاراش جنجال به پاست...مامانم هی می خواد ادبش کنه؛ اما 

سایه یه روزم نمیشه! یه روز نامه می ندازه خونه دختر هم

شماره ی خونه امونو میده به دوست دخترش! که اگر در دسترس 

 نبود یه نشونی ازش داشته باشه...

اگه به قدر تو خوشگل باشه، بهش حق میدم؛ خوشگلی خودش -

 تاثیر زیادی به جذب جنس مخالف داره! 

 مات که نگاهش می کنم اخم می کنه.

البته نه برای همه!-  



ساندویچش می زنه، نصف بیشتر ساندویچم گاز آخر و هم به 

 مونده؛ نوشابه رو برام باز می کنه.

تا تموم بشه ساندویچت؛ شب از راه می رسه.-  

ببخشید امروز خیلی بهتون زحمت دادم!-  

 نی و تو نوشابه ام می ذاره.

من اینو نگفتم. فقط پروسه ی غذا خوردنت خیلی طوالنیه...-  

پیداست.و دوباره شوخ طبعی از نگاهش   

سعی می کنم محتویات بیشتری از ساندویچم رو به دهن بکشم که 

 خوب سخت هم هست، جا نمیشه المصب.

من عجله ای ندارم؛ تا شب هم می تونم صبر کنم تا غذات و -

تموم کنی! بهتر از اینه که به خاطر خفگی بر اثر  ازدحام هات 

 داگ تو حنجره ات؛ به بیمارستان منتقلت کنم!

 

بدجنسه...چقدر   

واال حضرت؛ لطفتون نسبت به خودم رو قدردان چه چیزی -

 هستم؟! 

نوشابه اش رو کنار نگاه باریکش سر می کشه و من ممنون  

ناصر الدین شاه هستم؛ که باعث شدن من حداقل دو تا چیز داشته 

 باشم برای گفتن به بازمانده ی عزیزش!

 



نتم وقتی سر این بار آدرس خونه امون رو می پرسه تا برسو

بهش چند تا نکته رو یاداوری می  ۸کوچه امون توقف می کنه

 کنم.

جناب معین الدوله؛ چند تا دمپایی خوشگل واسه خونه اتون -

بگیرین و انقدر با کفش رو در و دیوار خونه اتون راه نرید! 

دستکش ظرف شویی هم بگیرین دستام درد گرفتند ماشاهلل ظرف 

سینک، یه ساختمون کثیف تلنبار شده  نبود که جمع شده بود تو

 بود که بازسازیش کردم...

 لپاشو فرو می کشه تو دهنش و بعد رها می کنه.

اکی...-  

 قبل از پیاده شدن دوباره باید تشکر کنم.

بابت امروز و زحمتی که کشیدین واقعا ممنونم.-  

از ماشین پیاده میشم براش دست تکون میدم سری تکون میده و 

ی کنه منم وارد کوچه امون میشم.حرکت که م  

به خونه که می رسم اخم هام دوباره بهم گره می خورند وارد 

شدنم به خونه و داد هوار مامان سرم که کجا رفته بودم و چرا 

گوشیمو جواب نمی دادم؛ پاسخی نداره! وارد اتاقم میشم در و رو 

ی مامان می بندم و قفل می کنم. روی تختم دراز می کشم و خیل

 خسته ام.

با لبخندی که حاصل گشتن با یه دوست خوب بود! اصال پسرها 

برای دوستی بهتر هستند؛ هی از ادم سوال نمی کنند نمی خوان 



ته و توی همه چیو دربیارن با جزییات کاری ندارند و تو راحت 

 می تونی از خیلی چیزها حرف نزنی...

چشمام رو برای خوابم میاد. دستامو بین زانوهام قفل می کنم و 

 خوابی عمیق همراهی می کنم.
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جوانه بابا، من بهت حق میدم اما تو که مادرتو می شناسی! - 

همیشه فکر می کنه بهترین تصمیمات ممکن رو برامون می 

 گیره...

روی تختم چهار زانو نشستم و حواسم در ظاهر به حرف ها و 

 نصیحت های باباست.

بین دستامه و پیام قبله ی عالم وسط گوشیم نشسته! گوشی  

"یه سبد کوچیک پارچه ای روی کانتر بودش که چند تا دسته کلید 

 داخلش گذاشته بودم، امیدی هست به پیدا کردنش؟!"

با اینکه به مادرت حق نمیدم؛ اما کار تو هم درست نبود! چند -

 ساعت همه رو بی خبر گذاشتی و نگران کردی...



کی تایپ کردن و انگار که داری خط های فرضی روی یواش

گوشی می کشی تا پدرت فکر نکنه نسبت به حرفاش بی توجهی 

 سخته.

"سبد و انداختم دور! اما دسته کلیدا رو شستم و گذاشتمشون تو 

اتاقی که ته راهرو بود داخل کمدی که سمت پنجره بودند کشوی 

 اول از سمت راست!"

 پیام و ارسال می کنم.

ما هیچ وقت تو رو مجبور به کاری که نمی خوای نمی کنیم.-  

سرمو باال می گیرم و به بابا که روی صندلی پشت میز تحریرم 

 نشسته آروم میگم:

اون بار هم همین حرف و زدین! اما در نهایت به خواسته ی -

تن دادیم... مامان  

 چهره ی بابا هر بار با یادآوری این موضوع سیاه میشه. 

اتفاق اولین و آخرین اشتباه من بود! نمی ذارم تکرار  اون-

 بشه...این تصمیم فقط به خودت مربوط میشه.

 دوباره صفحه ی پیام گوشیم باال میاد.

 "لیوانامو پیدا نمی کنم"

 "کابینت های باالیی؛ از سمت چپ، سومین در"

حواست پیش منه بابا؟!-  

 پیام ارسال و می زنم و به دروغ میگم:



واسم هست...فقط خسته ام و بی حوصله.آره ح-  

روز بدی برای همه امون بوده، مادرتم حال و روز خوشی -

 نداره؛ صدای سعید هم در نمیاد! 

 

 "قوطی قهوه ام نیست!"

از تصور این که کالفه وسط آشپزخونه اش ایستاده و به اشتباه 

بزرگی که کرده تا به من کمکی کرده باشه؛ خنده تا پشت لب هام 

اد.می  

 "کابینت باالی اجاق گاز"

بابا جون؛ هیچ کدوم از ما نمی خوایم دوباره اون اتفاقات بیفتند! -

پدر و مادرهای دیگه  اما مادرت؛ همین طور هم من؛ مثل تمام

آرزوی خوشبخت شدنت رو داریم! این عینک بدبینی و بکن بنداز 

که  دور؛ به خودت فرصت بده؛ پسر آقای امامی نه؛ یکی دیگه رو

 باید ببینی! 

می  بابا من شدم آدمی که از ریسمان سیاه و سفید هم-

ترسه...چرا انقدر عجله دارین؟ اونایی که رفتن خونه ی بخت چه 

برتری پیدا کردند که من ندارم؟! مامان همه ی هم و غمش 

فرستادن من خونه ی شوهره اما من رو شما یه حساب دیگه ای 

م تا وقتی که خودم الزم بدونم؛ بهم باز کرده بودم! انتظار دار

 فرصت بدین...

 



طبق معمول؛ مامان یهو وارد اتاق میشه! یه روسری هم دور 

سرش بسته که نشون از سردردش داره دست به کمر و طلبکار 

 میگه:

شاید تا سفید شدن موهات فرصت بخوای؛ ما باید بگیم چشم؟!-  

 خداروشکر پشت در گوش ایستاده بود!

دستیم؟!" "قهوه جوش  

 نمی دونم باید جواب پیام و بدم یا جواب مامان رو.

 "همون که خیلی کوچیک و لیمویی رنگ بود؟"

میترا جان؛ شما مگه سرت درد نمی کرد؟-  

 این خونسردی بابا همیشه برام سوال بوده!

 "بله همون"

 

سرم درد می کنه اما دلیل نمیشه این بچه رو ادب نکنم! این طور -

حرف میزنی و لی لی به الالش می ذاری که خوب  که تو باهاش

 معلومه برامون دم درمیاره!

 خداروشکر همه ی حرفامونم شنیده...

 سریع تایپ می کنم:

 "کنار قوطی قهوه اتون گذاشته بودمش"
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 سعید هم پشت سر مامان وارد اتاقم میشه.

چه خبره همه اتون اینجا جمع شدین؟! -  

 رو می کنه به بابا.

حاال اگر برای ادب کردن من وارد اتاقم می شدین؛ باید خبردار -

وسط اتاق وایسم، تا حسابی گوشمو بپیچونین! خدا بده شانس؛ لم 

نگاه نمی کنه  داده رو تختش با گوشیشم بازی می کنه! اصال هم

 چند تا بزرگتر تو اتاقشن...

 

ده که حاال باشه.نگاه جدیم رو سعید کی تاثیر گذار بو  

خوب گوشاتو باز کن جوانه؛ مهمونی امشب رو به خاطر مسخره -

بازیت کنسل کردم اما این قضیه تموم نشده! پسره مردم مسخره 

 ی ما که نیست یه شب دیگه...

قبل از این که بخوام حرفی بزنم در جواب خط و نشون مامان، بابا 

 کارمو راحت می کنه.

یچ کاری نمی کنیم!تا جوانه رضایت نده؛ ه-  



مامان که هر وقت بابا حرف روی حرفش بیاره؛ بغض می کنه؛ با 

 اخم میگه:

این بچه نمی فهمه من و تو که دیگه می دونیم! یه بار اشتباه -

کردیم قرار نیست که همیشه اشتباه کنیم...این همه ادم ازدواج می 

ساده کنن و طالق می گیرن بچه ی ما که فقط چند روز یه نامزدی 

 داشت و خداروشکر زود فهمیدیم...

زود نفهمیدیم مامان؛ خدا کمکمون کرد!-  

مامان که انگار همه ی قدرتشو رو از دست داده، از اتاق خارج 

 میشه.

 "یه باکس شکالت تلخ هم داشتم!"

 قبله ی عالم شکالت میل نکنن نمیشه حاال...

 

بیرون که حاال انگار اسمون سوراخ شده تو از توش افتادی -

انقدر واسه پسر مردم طاقچه باال می ندازی! چیزی که زیاده 

 دختر...

 

سعید با لودگی این حرف رو می زنه، بابا براش چشم غره میره 

 منم آهی می کشم و تایپ می کنم.

 "شکالتتون و ریختم و توی ظرف قرمز در دار؛ داخل یخچال"

 



پیام دیگه ای از بابا از روی صندلی بلند میشه؛ تا به من برسه 

 قبله ی عالم برام می رسه.

 "خوراکی های توی یخچال نیستن"!

 گوشیمو بر عکس می کنم تا بابا نبینه صفحه ی چتم رو!

روی سرم رو می بوسه و قبل از این که سرم رو روی سینه اش 

 بذارم سعید هم بهمون ملحق میشه.

.سرشو جلوی بابا می گیره  

...کله امو نبوسیدحسودیم شد! تا حاال کسی -  

بابا که خنده اش گرفته آروم پشت گردنش رو می گیره و سمت در 

 اتاقم هلش میده.

سعید در حال خنده برام بای بای می کنه از اتاقم خارج میشه و 

 بابا هم با شب بخیری میره تا دل میترا جونشو به دست بیاره!

دونم و تایپ بعد بسته شدن در اتاقم توسط بابا، گوشیمو برمی گر

 میکنم:

 "همه اشون تاریخ مصرفشون گذشته بود؛ انداختمشون دور"

 

 "اکی"
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زندگی مردم رو زیرورو کردم! بدبخت فکر می کرد نهایتش چهار 

تا تیکه ظرف بشورم و برگردم! نمی دونست کل زندگیشو پشت و 

 رو می کنم.

آورده بود رو از رو طاقچه ی  لیوان شیرکاکائویی که بابا برام

 پنجره ی اتاقم برمی دارم.

 که دوباره پیامکی از نو می رسه!

 "کنترل تلویزیون؟"

نمیاد کجا گذاشته بودمش!  هر چی فکر می کنم یادم  

 در نتیجه تایپ می کنم براش:

نمیاد کجا گذاشتمش"! "متاسفانه یادم  

شیر کاکائومو تا  جوابی برام نمیاد. گوشی و روی تختم می ذارم و

آخر می خورم؛ لیوان که لبه ی پنجره برمی گردونم پیام جدیدی 

 برام فرستاده میشه.

"پیداش کردم؛ بین زباله ها بود! قاطِی ریموت کولر و چند تایی 

 کارد و چنگال و قابلمه!"

شیرینی شیرکاکائو با این پیام، تو دهنم تلخ میشه؛ دستی روی 

ید تایپ می کنم.پیشونیم می کشم و با ترد  



 "حتما خیلی کثیف بودن"

 

 "حتما!!!!"

 

 اون عالمت های آخر پیاِم به تعداد زیادش؛ نماد چیه دقیقا؟! 

خوب کثیف بودن حتما دیگه! وگرنه که من هیچی رو الکی نمی 

 ندازم دور!

 

*        *        * 

 

 

 

 سفر شیراز برای فرار از حال و هوای خونه؛ خیلی به موقع بود.

سفر چهار روزه ای که پیش رو دارم رو با کمک دایی البته از 

جزایر قناری، با نعیمه همراه شدم. این بار چند تا توریست داخلی 

و خارجی که از قضا با هم دوست هستند به پستمون خوردند که 

خداروشکر آدم های خوب و بی دردسری هستند فقط سوال می 

رند! پرسند ما جواب میدیم اکی میگن و می  



شب دوم رو که برای بازدید از آرامگاه لسان الغیب، جناب حافظ 

 شیرازی در نظر داشتیم رو بی صبرانه انتظار می کشیدم.

نعیمه هم اون نعیمه ی سابق نبود؛ ساکت و صامت به کارش می 

رسید و جدیتی که داشت باعث شده بود بچه ها ازش حساب ببرند 

ی کاش زودتر می زد به چیزی که خارج از تصوراتم بود! ا

 سرش؛ بلکه تو کارش بیشتر موفق تر می شد.
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ما ز یاران چشم یاری داشتیم-  

 خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

 

 تا درخت دوستی بر کی دهد

 حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

 

 گفت و گو آیین درویشی نبود

 ور نه با تو ماجراها داشتیم



 

چشمت فریب جنگ داشت شیوه ی  

 ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

 

 گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

 ما در همت بر او بگماشتیم

 

 نکته ها رفت و شکایت کس نکرد

 جنب حرمت فرو نگذاشتیم

 

 گفت خود دادی به ما دل حافظا

 ما محصل بر کسی نگماشتیم

 

 

یه ست.کتاب حافظ رو می بنده؛ ریشخندش بیشتر شبیه حالت گر  

حافظم دیگه امیدی بهم نمیده!-  

 کتاب و جلوم تکون میده و لب می زنه:



دیدی چی ها بارم کرد!؟ خود دادی به ما دل حافظا؛ ما محصل بر -

کسی نگماشتیم...باور کنم تمام این مدت همه چی از نظرش یه 

 بازی بوده؟!

به خدا قسم که برگردیم تهران به اولین خواستگاری که برام پا 

یش بذاره جواب مثبت میدم!پ  

 همه ی عمرش ندیدم این حال و روزش باشه.

نعیمه خودتو کنترل کن! مگه قراره همه ی آدم ها به هر چی که -

می خوان برسن؟ با لجبازی با خودت و چهار تا بیت شعر؛ گند 

نزن به زندگیت! یعنی چی کی با اولین نفری که بیاد خواستگاریت 

ازی و بذار کنار، آرشم اگر مرد زندگی ازدواج می کنی!؟ بچه ب

بود و نیم من جنم داشت؛ یه تماس باهات می گرفت! ولت کرده به 

امون خدا؛ چشماتو باز کن...خداروشکر که خیلی زود ماهیتش 

برات روشن شد! مگه چند وقت با هم دوست بودین که این طوری 

اغ و خودتو داری نابود می کنی! مردم بعد سال ها یه رابطه ی د

آتیشی و تموم می کنند شما که به قول سعید دو بار رفتین بستنی 

جمع کن خودتو؛ چند وقته همه رو عالف مسخره بازی  خوردین!

هاتو شکست عشقیت کردی! این حسی که تو داری عشق نیست و 

نبوده؛ تو روش حساب کرده بودی چون فکر کردی به خاطر 

! غافل از این محکمه زجرهایی که تو زندگیش کشیده، یه ستون

 که اشتباه می کردی...

 



متنفرم از خودم که این طوری دارم زجرش میدم اما باید یکی 

 روشنش کنه یا نه؟

حق داری؛ آره من همه رو عالف مسخره بازی هام کردم...حاال -

هم بیشتر از این سر واالحضرت رو درد نیاریم یهو دیدی سر از 

ی رو هم کرد تو پاچمون!قبر بیرون آورد و غزل خداحافظ  

 

با غیظ از کنارم رد میشه، آهی می کشم و پشیمون از تند پیش 

 رفتنم؛ برای حافظ درد و دل می کنم.

می بینی جناب! منم بهش گفتم شما هم بهش گفتین سعیدم بهش  -

گفته؛ اما نمی خواد قبول کنه...شما براش دعا کن بلکه فکر این 

به آدم هایی مثل آرش چی میگین؟!پسره از کله اش بپره...شما   

و در انتظار پاسخ به سنگ قبرش خیره می مونم لبخندی محزون 

می زنم، به آسمون نگاه می کنم تا قبل از شروع شدن سوال ها و 

توضیحاتمون به بچه ها؛ باید چند تا نفس عمیق بکشم تا هوای 

 این جا رو تو ریه هام ذخیره کنم!

وطن هست که باید یه مشت از  حافظیه خودش به تنهایی یه

 خاکش رو داشت.

*    *    * 

 



صبح هواپیمامون به زمین نشست. به بابا خبر داده  ۴ساعت 

بودم و تو فرودگاه منتظرمون بود؛ نعیمه قهر رو در پیش گرفته 

 بود و خیال تموم کردن این لوس بازی رو هم نداشت!

بودیم اما هنوز اون هر دو روحیه ی بهتری با این سفر پیدا کرده 

طور که باید سیستم تنظیمات روح و جسممون به کارخونه 

 برنگشته!
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 فضای خونه با رفتن سعید به اردو، دلگیر شده!

 مامان با من قهره!

 نعیمه هم باهام قهره!

 خاله هم به زور تحویلم می گیره...

کنارشون شطرنج و  می مونه بابا و آقا منصور که؛ بس نشستم

 تخته و پاستور بازی کردم؛ خسته شدم. 

چند روزی مونده تا به طور کامل؛ زمستون وارد تهران بشه. 

هنوز پاییزه و پای درختامون پر از برگ های پر پر شده ست که 

همین روزها توسط بابا وسط حیاط جمع میشند و تبدیل میشن به 

سمون باالی سقفمون.یه گلوله آتیش برای بیشتر آلوده شدن آ  



 

دلگیر بوسی برای برگ هایی که بهار و تابستونمون رو تو این 

خونه زیباتر کرده بودند؛ می فرستم. از پشت پنجره ایستادن 

خسته میشم مامان داره با زن عمو فتانه حرف می زنه البته پز 

خواستگارهای منو که پشت در خونه امون ردیف نشستند و 

د میده!منتظر نوبتشون هستن  

فتانه جون؛ هر چی بهش میگم گوش نمیده! پسر نگو یه پارچه -

اقا از فرنگ برگشته؛ تحصیل کرده خوش قد  و باال؛ خانواده دار! 

 نمی دونم دیگه چی می خواد این دختر...

 

 جدا دیگه چی می خوام؟

 شاید کمی عشق!

 شایدم کسی که شهرام نباشه...

 

فتم که دلم براش تنگ میشه هنوز یادمه که وقتی رفتم و بهش گ

چطور بهم خندیده بود و بعدم گفته بود؛ فسقل بچه تو دیگه چی 

 می گی؟ ببینم شیرتو خوردی؟!

هر چند پر بیراه هم نگفته بود؛ اون دنبال صدف و رها و مروارید 

بود؛ دخترهای کوچه بغلیمون که از من قد و قامت بهتری داشتن 

مخصوصا صدف که به قول نعیمه؛  هر کدوم از ممه هاش اندازه 



ی کله ی من بود! چقدر بعد این حرف نعیمه تو عالم بچگی کله 

اندازه اش چقدره! حتی سانت هم  امو تو آینه چک کردم تا ببینم

زدم و در کمال نادونی؛ باال تنه ی خودم رو هم سانت زدم و بعد 

این که متوجه شدم نیم میل هم نیستند؛ چقدر ناامید شدم! هر چند 

متوجه ی رابطه ای که بین عشق و اندازه ی این قسمت از بدن 

. بود نمی شدم! بعدها که متوجه شدم چقدر حس حقارت کردم..  

البته تقصیر نعیمه هم بود! جدا چشم و گوشش از من باز تر بود؛ 

اونم به خاطر این بود که همیشه با دخترهایی که چند سال از 

 خودش بزرگتر بودن می گشت.

و البته کتاب های زناشویی خاله مریم و هم کش می رفت و می 

 خوند، البته مو به مو هم برای من تعریف می کرد!

سالم بود به خاطر قسمت های ناباوری که  ۱۵تی اولین بار وق

برام خوند دچار تب شدم! از هر چی عشق بود بیزار شدم... 

عشق و ازدواج چیز کثیفی شده بودند که منو دچار حالت تهوع 

 می کردند!

به قدری چیزی که فهمیده بودم حالم رو بد کرده بود که کارم به 

خیص دادن و چپ و بیمارستان کشید و به اشتباه مسمویت تش

راست امپول و سرم برام تزریق می کردن. نعیمه هم دید که واقعا 

 دارم می میرم اعتراف کرد که چه غلطی رو با هم فهمیدیم!

من به روان شناس ارجاع داده شدم و نعیمه هم به تبعید، یک ماه 

فرستاده شد به خونه ی عمه ی پیرش تو آبادان تو چله ی 

ز نظر نعیمه جهنم خدا بود...تابستون! جایی که ا  



با کمک روان شناسم تونستم این مسئله رو کم کم برای خودم  

هضم کنم و بپذیرم که بشریت به این عمل وابسته ست و بهش 

نیازمنده و بهتر هستش که من بشینم سر جام و به خاطر کارهایی 

 که بقیه ادم ها با میل و رغبت انجام میدن؛ خودم رو هالک نکنم!
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از بیکاری تو گذشته ها گشت و گذار می کنم؛ مامان هم با زن 

عمو فتانه رسیدن به جاهای مورد عالقه اشون! غیبت پشت سر 

عمه فهیمه؛ تنها عمه ام که به خاطر شاغل بودنش و موقعیت 

خوبی که از نظر اجتماعی داره، نه تنها مامان و زن عمو که خاله 

زن های فامیل هم بهش حسودی می کنند! و باقی   

پز قورمه سبزی و باقالی پلوشونو که نمی تونن جلوی عمه 

 فهیمه بدن! براشون سخته...

سالش بیشتر نیست و از زمانی که به  ۳۶عمه فهیمه 

خواستگاری  دایی همایون جواب رد داد از چشم مامان افتاد! 

العاده خوب با البته آقا فرید همسر عمه فهیمه یه آدم فوق 

موقعیت اجتماعی خوب تری هست و خیلی هوای عمه رو داشت 

تا بتونه هم تو کارش هم تو زندگی شخصیشون موفق باشند با 



سالشونه هیچی  ۸وجود دو تا دختر دوقلوشون که همه اش 

 نتونست جلوی رشدشونو بگیره!

چه فایده فتانه جون! یه شام بلد نیست مهمونمون کنه همه اش -

شلوغه! اخرشم یه شب همه امون رو دعوت می کنه  سرش

 رستوران؛ خداتومنم پول میدن...

 

پوفی از این خاله زنک بازی هاشون می کشم و قصد می کنم 

 برای منت کشی برم پیش نعیمه.

گوشیمو که برمی دارم یه پیام برام رسیده! اونم از کی؛ قبله ی 

 عالم...

برم""یه مهمونی دعوتم، دوست ندارم تنها   

 

که اینطور! پلیور نازکی برمی دارم و به مامان اشاره می کنم که 

 دارم میرم باال.

در جوابی بی تفاوت سری تکون میده که یعنی هنوز میونه ام 

 باهات شکرابه.
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قبل از این که بخوام زنگ خونه ی خاله رو به صدا دربیارم روی 

پیامک گوشیمو باز می کنم؛ آروم و با پله می شینم، صفحه ی 

 حوصله در جوابش تایپ می کنم.

 "پس تنها نرین"

پیام و براش ارسال می کنم خیلی منتظر نمی مونم که پیامش برام 

 می رسه.

 "داری پیشنهاد میدی که تو رو هم با خودم ببرم؟"

 

 ای بابا...

 براش تایپ می کنم:

 "داشتیممممممم..."

 

یامش برام می رسه.بعد کمی انتظار پ  

میام دنبالت! لباست رسمی باشه  ۷"پنج شنبه همین هفته؛ ساعت 

 بهتره"

 

 پوزخندی به پیامش می زنم و تایپ می کنم.



"االن دارین ازم دعوت می کنید که تو این مهمونی همراهیتون 

 کنم؟"

 

 "دعوت؟! آره می تونه یه دعوت هم باشه! می بینمت"

 

تاهی به همراهش هست؛ یک بار پیام با کمی غیظ که خنده ی کو

هایی که بینمون رد و بدل شد رو باال پایین می کنم و در آخر 

 براش تایپ می کنم.

 "میشه بفرمایید چه مهمونی هستش"

 از یک تا هشت که می شمارم جوابم می رسه.

 "مهمونی تولد من"

 هاا؟؟

 

ین پسره ی دیوونه داره واسه تولدش دعوتم می کنه اونم به بدتر

 شکل ممکن؟!

"هر چند طریقه ی دعوت کردنتون نوبریه برای خودش! اما 

دعوتتون رو می پذیرم و الزمم نیست بیاین دنبالم خودم میام کافیه 

 آدرس و برام بفرستین"

 



 "اکی"

 

 اکی و کوفت!

پشت چشمی برای صفحه ی پیامکش نازک می کنم و قبله ی عالم 

باشی.هم که باشی می تونی، کمی دیوونه   

 

 

جلو در خونه برای چی نشستی؟ حاال خوبه هر وقت میای از -

دستتون عصبانی هم که باشیم راهتون میدیم! بیا تو خاله...بیا که 

 این دختر شده برج زهرمار.

 

خاله کی در و باز کرده بود که من حتی متوجه هم نشده بودم؟ از 

 رو پله بلند میشم.

سالم خاله مریم...-  

که وارد خونه بشم و میگه: اشاره می کنه  

تو می دونی چشه؟-  

مامان و خاله مریم یه هنر بزرگ دارند! این که خیلی راحت می 

تونن جریان های بزرگ رو فراموش کنند و اصال هم به روی 

 خودشون نیارن که چی شده.



 در جواب خاله خیره خیره نگاه می کنم که عصبی میشه.

بیا تو دیگه...-  

که می ذارم نعیمه رو می بینم که پای تلویزیون  پا به داخل خونه

 نشسته و اشک می ریزه.

دو ساعته نشسته سر این فیلمه؛ گریه می کنه!-  

شالمو از دور گردنم باز می کنم و به سمت نعیمه می رم پلیورمم 

 درمیارم و به صفحه ی تلویزیون نگاه می کنم.

و دارن  یه دختر روی پاهای مردی که روی ویلچر هست؛ نشسته

 با هم می رقصند!

می شینم کنارش، خاله اشاره می کنه که من میرم اتاقم حال و 

 هواشو عوض کن!

 حال و هوایی هم مگه گذاشتین؟
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نعیمه توجهی به حضور من نداره و منم تو سکوت به تماشای 

 فیلم نشستم.



پسره، می خواد خودشو بکشه!-  

این جمله رو میگه  در جوابش میگم:با صدای پر بغض   

به خاطر دختره؟-  

 آهی می کشه.

نه بابا، دختره کیلویی چند! تو این دوره زمونه دیگه هیج مردی -

واسه خاطر یه دختر یه کیلو آجر هم جابه جا نمی کنه! از کمر به 

پایین فلجه خسته شده از زندگی، نمی تونه تحمل کنه این شرایط 

که دختره رو دوست داره بازم می خواد رو. با وجودی هم 

 خودشو بکشه! احمق خودخواه...

 

نمیشه راجع بهش این طوری قضاوت کرد! به حتم دالیلش برای -

 خودش به قدری کافی هست که این تصمیم بزرگ رو گرفته!

 دستشو به نشونه ی برو بابا برام تکون میده و میگه:

دن رفته عشق دنیا رو چی میگی بابا! طرف ننه باباش پولدار بو-

کرده، لذت بهترین چیزهایی که تو دنیا بوده همه رو چشیده تا 

تونسته عشق و حال کرده، حاال که این بال سرش اومده و راحت 

نمی تونه بره خوش گذرونی کنه؛ می خواد بره بمیره! همه ی اینا 

 از سر شکم سیریه...

 



بلند و از  کمی مکث می کنم و به صفحه ی تلویزیون و خنده ی

 ته دل دختر نگاه می کنم.

شایدم حق با تو باشه، این که خیلی ثروتمند باشی هم خوب -

 نیست.

آره بابا؛ آدم باید فقیر و بی پول باشه، اصال هم هیچی نداشته -

باشه بعد که فلج شد و خواست خودشو بکشه؛ همه بهش حق 

 بدن!

 

شو مرتب زیر چشمی نگاهش می کنم؛ داره ناخن می جوه؛ پاها

 تکون میده، خوب مثل این که واقعا حالش بده.

نعیمه...-  

 بدون این که نگاهم کنه میگه:

ها...-  

از آرش خبری شده؟!-  

نگاهم می کنه، می خواد حرفی بزنه اما پشیمون میشه و به نه ی 

 بی جونی اکتفا می کنه.

نه، چه خبری...بره به جهنم.-  

 اوه پس خبری شده...



اعث میشه بچرخه سمتم. کوسنی و به بغلش می نگاهم خیره ام ب

گیره، نگاهی به در اتاق بسته ی خاله می کنه با صدایی آروم برام 

 میگه:

احمق بی خاصیت باهام تماس گرفته...منم ریجکت کردم! -  

 صفحه ی تلفنشو روشن می کنه و جلوی صورتم می گیره.

م...بار تماس گرفت و من تماسشو رد کرد ۳۶بار!  ۳۶ببین، -  

 

 نگاهش می کنم و چی دارم بگم جز این که:

خوب کردی!-  

 تاییدم می کنه.

آره خوب کردم! این تازه اش بود؛ بذار حاال یه خواستگار برام -

پیدا بشه میرم جواب مثبت میدم از خواستگاریمم پخش زنده می 

 گیرم براش! 

 

لپامو فرو می کشم داخل دهنم و انگشت شصتم رو براش باال می 

 گیرم.

موافقم!-  

بی لیاقِت نفهم؛ نکرده یه پیام بده حاال که جوابشو نمیدم، ببینم -

 حرف حسابش چیه!



 

چشمای گرد شده از حال وخیمش رو مرتب می کنم و رو بهش 

 میگم:

چه لزومی داره که بدونی حرف حسابش چیه؟ بعد این همه مدت -

کردم تا با تماس گرفته که بگه ببخشید حالم بد بوده باید فکر می 

خودم کنار بیام! قصد ناراحت کردنت رو نداشتم بیا یه ماچ بده دلم 

 برات تنگ شده!

 

واقعا؟!-  

 کالفه میگم؛

چی واقعا؟-  

این که...این که ماچ بدم و دلش برام تنگ شده؟!-  

 

 خدای من...

 مثل این که قراره یه جنگ راه بیفته تو خونه امون.

 

*     *      * 
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صبح روز پنج شنبه؛ ساعت حوالی ده و نیم صبح بود که به 

اتفاق سعید از خونه زدیم بیرون برای تهیه ی کادوی تولِد قبله ی 

 عالم.

اون مانتوها هم خوبند جوانه...-  

 هنوز به سعید نگفتم که دوستم دختر نیست!

 از جلوی مانتو فروشی بی توجه به حرف سعید می گذرم.

بابا؛ چرا هیچی نمی گی؟ مانتو خوب نیست؟ نظرت راجع به  ای-

گوشواره چیه؟ دوست دختر من که خیلی گوشواره دوست داشت 

 از این طرح جدیدا که یه عالمه پر و بال مرغ بهشون آویزونه!

 

حتی تصور معین الدوله با گوشواره ای که ازش پر آویزونه 

 مضحک هستش.

 



بلند قرمز رنگ چیه! معموال زن نظرت راجع به اون کفش پاشنه -

ها عاشق رنگ قرمزند تا باهاش توجه ها رو جلب کنن؛ دوست 

از  دخترم ژینا چند وقت پیش یه کفش مثل همین پاش کرده بود،

 اون دور که می اومد چراغ می زد برام...

 اووف...

همه اش تقصیر مامانه که برای استراحت خودش سعید و وبالم 

 کرد!

که می رسم؛ از حرکت باز می مونم. به عطر فروشی  

عطر هم گزینه ی خوبیه.-  

سعید میشه چند ثانیه ساکت باشی؟-  

 

مرد  و بدون این که منتظر جوابش باشم وارد عطر فروشی میشم،

جوونی پشت پیش خوان نشسته که با ورود ما از جاش بلند 

 میشه.

سالم خوش آمدین؛ چه کمکی می تونم بهتون کنم؟-  

اش؛ بی زحمت چند تا عطر دخترونه برامون معرفی سالم داد-

 کن؟

 چپ چپ به سعید نگاه می کنم که میگه:

خودت گفتی فقط چند ثانیه! -  



فروشنده که از حالت تدافعی که سعید به خودش گرفته به خنده 

 افتاده چند تا عطر روی میز می چینه.

اینا همه اشون خوبن اما پیشنهاد من به شما...-  

یک صورتی رنگی و باال می گیره.شیشه ی کوچ  

این عطر فوق العاده ست که بوی رزگلد و یاس فوق العاده ای -

 داره؛ موندگاریش عالی هست و برند معتبری داره.

میشه یه شیشه برای ژینا بردارم؟!-  

 خدایا...

 بی توجه به سعید رو به فروشنده میگم:

عطر مردونه می خوام!-  

وع میکنه:قبل از فروشنده سعید باز شر  

خجالتم نده؛ همین که برای ژینا بگیری کافیه من نمی خوام! بازم -

 میل خودته...

 لودگیش عود کرده!

یه شیشه عطر مردونه می خوام؛ نمی دونم دقیقا چی انتخاب -

کنم! برای یه آقا که موقعیت اجتماعی باالیی داره و آدم جدی ای 

پیشنهادی می دین؟هستش اما عطر خوبی استفاده نمی کنه! چه   

 

 فروشنده ابرویی باال می ندازه و سعید که کنارم ایستاده میگه:



اینایی که گفتی جز ویژگی های من نبودا...-  

 چشمامو تو کاسه می چرخونم و میگم:

دوستم آقاست!-  

 و بعد دوباره به فروشنده که انگار خنده اش گرفته میگم:

چیه؟ خوب پیشنهادتون-  

چشمم روشن، دوستت آقاست؟! -  

پر غیظی به سعید می ندازم تا حساب کار دستش بیاد! نگاه  

 باالخره ساکت میشه البته تو فکر فرو رفته.

فروشنده هم از موقعیت استفاده می کنه یه شیشه ی استوانه ای 

 سیاه رنگ از داخل کمد شیشه ای پشت سرش خارج می کنه.

؛ مچ دستتون و بیارین باال...این کار فوق العاده ای هستش-  

مچ دستمو کمی باال می گیرم مقدار کمی از عطر که  روی پوستم 

پاشیده میشه از بوی خوبی که مشامم رو پر می کنه چشمام رو 

 می بندم گرم و تلخه!

بوی گردوی تازه میده! انگار یکی پوست سبز گردو رو کنده و -

 گذاشته روی دستم...

ده اما خیلی ها میگن این بو رو داره!توش گردو استفاده نش-  

وقتی قیمتش رو می پرسم؛ کمی برای خریدش دو به شک میشم 

 وقتی هم که گفتم:



برام کادوش کنید!-  

 سعید صداش دراومد.

چی چی و برام کادوش کنید! تا برام مشخص نکردی که این آقا -

 کیه؛ حق نداری چیزی بخری...

شما توجه نکنید آقا؛ کادو کنید!-  

فروشنده که سعی داره نخنده مشغول کارش میشه کارتم و به 

 دستش میدم و برای سعید با چشم هام خط و نشون می کشم.

بذار بریم خونه به بابا بگم رفتی واسه از ما بهترون کادوی  -

 الکچری خریدی، اون موقع هم می بینمت!

 بی توجه به تهدیدهای سعید کارمو انجام میدم.

خارج میشیم چند قدم از من جلوتر برمی داره  از عطر فروشی که

 مثل این که واقعا عصبیه!

 چند قدم رفته رو بر می گرده و با جدیت برام می گه:

باید این جریان و برام توضیح بدی؟-  
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پاساژی که خرید کردیم می  برای ناهار به یه فست فود تو همون

 ریم.

روی صندلی های پالستیکی قرمز رنگ می  بعد ثبت سفارشمون

 شینم.

.سعید مثل یه کارگاه منتظر هست تا من اعترافاتم رو بگم  

سعید توضیح دادن من برای تو اصال لزومی نداره؛ در واقع به -

تو مربوط نیست که من دارم چیکار می کنم فقط چون خودم تمایل 

به بعد  دارم به گفتنش برات تعریف می کنم. حواستم از این

هستش که با من چطوری رفتار می کنی! ابرو برام نذاشتی جلوی 

 مرده...

 یاسین خوندن تو گوش خر و هم به لطف سعید تجربه می کنم.

جدا فکر کردی به من مربوط نمیشه؟ همه چیز تو به من -

مربوطه! مخصوصا قدم هایی که کج برمی داری! منتظرم برام 

رداشتی یا نه! که اگه برداشتی برای تعریف کنی تا ببینم قدم کجی ب

 قلم کردن جفت پاهات همین جا اقدام کنم...

 قبل از این که بزنم تو دهنش؛ اشاره ای به اطرافمون می کنه.

مواظب حرکاتتم باش؛ اینجا آدم نشسته...اون طور که شایسته ی -

 یه خانومه تحصیل کرده ست با برادرت رفتار کن!

من چطوری فکر کردی؟ساکت شو سعید. راجع به -  



این طوری که مثل نعیمه با یکی ریختی رو هم و رفتین بستنی -

خوردین اونم بدون نظارت من! چند روز بعد هم میرین کارهای 

بزرگی مثل االکلنگ بازی انجام می دین، میان می گیرنتتون بعد 

پسره میزنه زیر قول و قراراتون  و میشی مثل نعیمه یه افسرده 

یوونه ای که با کیسه می افته به جونمون تا تمیزمون ی بعالوه د

 کنه!

حالت مضطربی که به خودش گرفته کمی از عصبانیتم کم می کنه 

 با این حال انگشت اشاره امو سمتش می گیرم و میگم:

من کی با کیسه تمیزتون کردم؟!-  

باالخره که باید ارتقا پیدا کنی تو این زمینه؛ این اتفاق اگه بیفته -

اینجا هم می رسیم!به   

...خدای من  

 بزنم تو دهنش ها...

اون فقط یه دوست ساده ست...-  

هیچ دختر و پسری نمی تونن یه دوست ساده باشن!-  

 با غیظ میگم:

اما ما هستیم.-  

باشه تو راست میگی! فقط باید بهم ثابت کنی...-  

اونوقت چطوری؟-  



من از دستشو با زبونش خیس می کنه و می زنه به موهاش و 

 چندش چهره ام جمع میشه.

باید منو هم ببری تولد این دوست ساده ات!-  

عمرا!-  

دوباره کف دستشو می زنه رو زبونش و می کشه رو موهاش 

 چشمامو می بندم.

نکن سعید!-  

اگه نبریم تا یک هفته این کار و مداوم انجام میدم و بعد با همین -

دست می زنم! حتی به دستم میام تو اتاقت و به همه ی وسایلت 

 لباساتم رحم نمی کنم...

 وای خدای من! 

 ناباور نگاهش می کنم و با حالتی زار زمزمه می کنم.

!یعنی مامان سر تو چی خورد که این شده اوضاعت؟-  

بهتره ببینیم بابا چی خورد که تو موادی که انتقالش داد به -

 مامان؛ منم دراومدم!

زنم پس گردنش و صدایی بدی  دیگه نمیشه تحمل کرد محکم می

با اخ بلندش تولید میشه چند نفر که نگاهمون می کنن سعید به 

زور لبخندی براشون می زنه و انگشت اشاره اشو تو هوا می 

چرخونه و به من اشاره می کنه که یعنی این دختره کم داره شما 

 توجه ننمایید!



 

*      *     * 

 

شقتونممممم؟خوب بچه ها الزمه بگم که چقدر عا  

 

 بعله!
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ساعت از هفت گذشته بود که رسیدیم به آدرسی که معین الدوله 

 برام فرستاده بود! 

دوست ساده ات؛ چقدر ساده زندگی می کنه!-  

کنایه ی سعید به دم و دستگاهی که پیش رومونه قابل درک 

 هست.



سر به فلک کشیده  یه کاخ بزرگ تو دل نیاوران و خیابون های

اش هیچ سنخیتی با آپارتمانش تو اون برج نداره! بر خالف 

تصورمون هیچ صدای موزیکی به گوش نمی رسه از المپ و 

 چراغ زیادی هم خبری نیست. 

سعید که کت و شلوار رسمی پوشیده؛ دستی به موهاش می کشه 

 و زنگ آیفن رو فشار میده، در باز میشه.

ینن کی پشت دره؟!تو مرامشون ندارن بب-  

بی توجه به حرف سعید وارد باغ بزرگی میشم سعید در و پشت 

 سرم می بنده.

اسبی، خری، گاوی نبود بفرستن ما رو ببره تا خونه اشون؟!-  

 چپ چپ نگاهش می کنم غر می زنه.

راست میگم دیگه! از تهران تا امام زاده هاشم راهه...-  

پشت در جا می ذاری و سعید این خوشمزه بازی هاتو همین جا -

با من میای! همین که بی دعوت اوردمت با خودم به اندازه ی 

 کافی زشت هست خواهش می کنم با این کارات آبرومونو نبر!

 برمی گرده و در و باز می کنه که عصبی بهش می توپم:

کجا میری؟-  

خوشمزه بازی هامو بذارم پشت در دیگه!-  

 نه درست بشو نیست...



قول می گیرم که مثل یه بچه ی خوب رفتار کنه و  باالخره ازش

مسیر سنگی که به خونه ی مرمری می رسه رو با نظرات سعید 

راجع به انواع و اقسام گل و گیاهی که تو باغ کاشته شده؛ طی 

 می کنیم!

! چرا هیچ صدایی نمیاد؟ میگم جوانه اینجا تولده یا ختم انعام؟-  

زرگ و چوبی خونه باز میشه و قبل از این که خفه اش کنم؛ در ب

 مرد خوش لباسی روبرومون قرار می گیره.

خوش آمدین، بفرمایید.-  

 سعید دستشو سمتش دراز می کنه.

سالم از اشناییتون خوشبختم من داداش جوانه هستم، تولدتونم -

 مبارک!

 مرد با احترام لبخند می زنه و کنار میره.

!جناب سلطانی منتظرتون هستن-  

تشو عقب می کشه و رو به من با وحشت لب می زنه:سعید دس  

؟کلفتشونه-  

چشمامو روی هم فشار میدم و چه خبطی کردم با خودم آوردمش. 

وارد خونه که میشیم موزیک مالیم و بی صدایی که به گوشم 

ایرانی نمیاد، تو فضا پیچیده. اینجا به حتم یه خونه ست که میشه 

 گفت، جز زیباترین هاست.



د انگشت های دست من و سعید دختر و پسر گوشه و کنار به تعدا

سالن بزرگ خونه نشستند، جام های شیشه ای با محتویات سفید 

و زرد و قرمز بین دستاشونو و انعکاس ضربه های آرومی که با 

کوبیدن جام ها به هم؛ تولید میشه، میون صدای آروم آهنگ به 

 گوش می رسه.

بین آدم هایی که نمی شناسیم. نگاه من و سعید بالتکلیف ایستادیم 

هایی که کم کم متوجه ی من و سعید میشن و باالخره قبله ی عالم 

که پشت به من وسط سالن روبروی دختری زیبا ایستاده بود؛ 

سمت ما برمی گرده! پیراهن خاکستری روشنی تنشه که هیچ 

 ربطی به مجلس رسمی ای که گفت نداشت!

 به سمتمون قدم برمی داره.

این همونی نیست که باهاش رفتی سفر؟-  

 در جواب سعید هیسی میگم که تاثیر گذار نیست.
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ته ریش کمی روی صورتش هست، همین باعث شده کمی بزرگتر 

 از همیشه به نظر برسه!



به ما که می رسه لبخند نمی زنه؛ اخم می کنه و رو به سعید 

 میگه:

باشی!تو باید سعید -  

با اجازه ی بزرگتر ها بله!-  

 محکم به شونه ی سعید می کوبم و لبخندی زورکی می زنم.

سالم.-  

و برای دست دراز شده اش سمت سعید؛ ساک کوچیک کادومو 

 پیش می برم.

تولدتون مبارک.-  

سعید یه طوری به قبله ی عالم نگاه می کنه که انگار قراره 

 باهاش بجنگه.

سعید و... امیدوارم از این که-  

 ساک کادومو می گیره و سری تکون میده به بهانه ی احترام.

من که خوشحال شدم!-  

 و با کف دستش به جلو راهنماییمون می کنه.

سعید همچنان بدبین به نظر می رسه پالتومو از تنم خارج می 

کنم، یکی از خدمه های خانوم سمتمون میاد پالتو و کیفم و همین 

ن می گیره و با لبخند میره!طور کت سعید و ازمو  

عین این فیلم خارجی هاست چرا اینجا...-  



زمزمه ی سعید و من می شنوم امیدوارم که قبله ی عالم تظاهر 

 به نشنیدن نکرده باشه.

بیتا بیا ببین کی اومده!-  

 صدای سرخوش رامین هم لبخند به لبم میاره.

کمی باالتر  بیتا و مستانه و رامین هر سه کنار ما میان می تونم

 بهروز و خواهر بیتا رو هم ببینم.

 

 با بیتا و مستانه احوال پرسی می کنم.

چه لباس خوشگلی...-  

 در جواب بیتا نگاهی گله مند به معین الدوله می ندازم و میگم:

جناب معین الدوله، پیشنهاد دادن لباس رسمی بپوشم!-  

 رامین و بیتا بلند می خندند و مستانه میگه:

پیشنهادهای جناب معین الدوله رو همیشه معکوس انجام بده!-  

 و چشمکی می زنه که جدی بگیرم حرفش رو. 

 بهروز هم به ما ملحق میشه و قبل از هر چیز سراغ سعید میره.

خوش اومدی پسر...-  

 سعید دستشو رد نمی کنه کاری که با قبله ی عالم کرد.

از سردروازه تا اینجا چند ممنونم، یه صندلی نمی دین بشینیم ما؛ -

 کیلومتری طی کردیم!



صدای قه قه ها که بلند میشه لبی می گزم و چشم غره ی ریزی 

 برای سعید میرم که نگاهم به قبله ی عالم برخورد می کنه.

لبخندی زورکی به چهره اش که انگار حرفی برای گفتن داره می 

مونن و به زنم، رامین و قبله ی عالم همین جایی که هستیم می 

راهنمایی بیتا به سمت مبلمان زیبایی که به حتم نشانه ی اشرافی 

 بودنشونه هدایت میشیم.

 

خیلی زود سینی ای با محتویات آب میوه و نوشیدنی های غیر 

مجاز برامون می رسه سعید که دستشو بلند می کنه تا از جامی 

که رنگ سفید رنگش مشخصه که چیه، برداره خیلی ناخوداگاه 

 دستم باال میاد و محکم رو پشت دستش می کوبم!

و دو تا لیوان آب پرتقال از تو سینی برمی دارم یکی از لیوان ها 

رو دست سعید میدم که با نکوهش نگاهم می کنه و به بیتا که رو 

سایلنت داره می خنده؛ سری به نشونه ی بیچاره شدم تکون 

.میدم  

به خنده افتادند. خوب  مستانه و بهروز هم مثل بیتا از حرکتم

 هنوز سنش مجاز غلط های اضافه نشده.
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اینجا تولده؛ اما نه مثل تولدهایی که ما برای بابا و آقا و منصور 

می گرفتیم نه حتی مثل تولدهای آن چنانی زن سابق دایی 

 همایون!

ه آدم همه چی در کمال سادگی، پر ارزش به نظر می رسه، و البت

هایی که اینجا هستند،خیلی راحت و ساده کنار هم نشستند و از 

روزی که گذروندند با هم حرف می زنن و گه گاهی صدای خنده 

های بلندشون تو صدای بی نظیر آهنگ بی کالمی که قصد 

 خاموشی نداره؛ گم میشه.

 

خوراکی های مختلفی کنارمون روی میز قرار داره و البته که 

جا پهن شده و انواع و اقسام حوصلگی همون سعیدم از بی

 خوراکی های روی میز رو تست می کنه.

جوانه این چیه؟-  

به جام نقره ای رنگ بزرگی که وسط میز هست و پر شده از 

 پفک میگو فلفلی اشاره می کنه.

پفکه...-  

دیگه نگفتم  پفک میگو فلفلی هستش چون پر حرفی و از سر می 

 گرفت! 



ن کنار هم آروم آروم می رقصند و من اینجا بچه ها وسط سال

سومین لیوان آب میوه ام رو تموم کردم قبله ی عالم هم کمی با 

فاصله از من ایستاده و کنار بانوی زیبایی که خودش رو مهرو 

معرفی کرده بود؛ ایستاده! بانو مهرو، زیادی خونگرم و زیبا و 

 البته ی شیفته ی قبله ی عالم به نظر می رسه.

سوختم...سوختم...-  

سعید با کف دستش زبونش رو باد می زنه و کاش بهش می گفتم 

 که فلفلی های وحشتناکی هستند اون پفک های میگو!

این دیگه چه پفکی بود؟ یه لیوان آبم نیست سر میزشون! -  

بلند میشه و برای پیدا کردن آب پشت سر یکی از خدمه ها به ته 

هی می شه میره.سالن که حتما به آشپزخونه منت  

چهارمین لیوان آب میوه رو هم برمی دارم بس که تمیزن لیوان 

ها و برق می زنند نمی تونم دست رد به سینه اشون بزنند! اینجا 

به طرز خارق العاده ای همه چی تمیزه و برق می زنه، آرامش 

 بی نظیری از این فضای زیبا و شکیل می گیرم.

سعید نگذشته که پسر موقر و جذابی چند دقیقه ی کوتاه از رفتن 

 کنارم قرار می گیره.

اجازه هست بشینم اینجا؟-  

چون که شیطون و بامزه به نظر می رسه و من هم حوصله ام 

 سر رفته، لبخند می زنم.

هر طور مایلین!-  



 کنارم روی مبل با حفظ فاصله می شینه.

مهران هستم. -  

یده که بگم خوب لبخند مهربونی که به روم می زنه اجازه نم

 مهران باش!

صفا هستم، خانوم صفا.-  

 از این که اسم فامیلمو گفتم به خنده افتاده یا که صفا هستم؟!

تا حاال تو مهمونی های معین ندیده بودمتون!-  

 لبخند کمرنگی می زنم.

مدت زیادی نیست که با هم آشنا شدیم.-  

به خونه  طبیعیش این بود که ده سال از آشناییتون می گذشت تا-

 اش راه پیدا کنید!
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قبل این که بخوام حرفشو برای خودم تفسیر کنم و بیشتر به عمق 

چیزی که گفت پی ببرم قبله ی عالم کنار خانوم شیفته، به ما می 

 پیوندند.



 آب میوه ی پنجم رو جناب معین الدوله به دستم میده و میگه:

تنها موندی!-  

ا روی پا می ندازه و میگه:مهران پ  

من بودم!-  

معین کمی فقط کمی اخم می کنه، خانوم شیفته هم نگاه دقیق تری 

 روونه ام می کنه.

معین جان هر چقدر فکر می کنم یادم نمیاد که این خانوم و تا -

 حاال دیده باشم کنارت!

برای این که تازه آشنا شدیم!-  

 جواب من خوشایندش نمیاد که میگه:

کی انقدر با همه اکی می شی که مهمونی تولد خودمونیت هم از -

 دعوتشون کنی؟!

مهران که نمی دونم چرا می خنده منتظر به معین نگاه می کنه که 

انگار چیزی نشنیده و جامشو برای رامین که وسط رقصیدن 

 براش دست تکون میده باال می بره.

ی عالم بی منم ترجیح میدم حرفی نزنم تا بانوی شیفته ی قبله 

 خیال ما بشه که خوب نمیشه.

چجوری با هم آشنا شدین؟-  

بر خالف تصویری که از چهره و استایل و قد و قامتش به نمایش 

 گذاشته؛ عاقل و فهمیده به نظر نمی رسه.



تو سفر!-  

 جواب معین براش گرون تموم میشه وقتی می پرسه:

با هم رفتین سفر؟-  

رام می زنه قابلیت اینو داره که معین تایید می کنه و چشمکی که ب

خانوم شیفته از پیشمون بره! مهران هنوز کنارم نشسته و با 

 تفکر به ما نگاه می کنه.

می تونستی طور دیگه ای بهش بگی!-  

در جواب مهران به من نگاه می کنه و بعد سرشو سمت مهران 

 می چرخونه.

همون طوری که داشت فکر می کرد، براش خوب بود!-  

.اوه..  

 دوست دختر سابق و اینا؟!

کمی سرمو متمایل می کنم به چپ تا بتونم بیشتر خانوم شیفته رو 

ببینم و ارزیابیش کنم که معین با حرکتش جلوی دیدمو می گیره و 

 با نگاهش انگار تذکر میده که دنبال چی می گردی؟!

 مهران هم بلند میشه از جاش.

ا، امیدوارم باز هم از آشنایی باهاتون خوشحال شدم خانوم صف-

 ببینمتون.

سری براش تکون میدم کمی که ازمون دور میشه چشمامو تو 

 کاسه می چرخونم و رو به معین که داره تماشام می کنه میگم:



که با هم رفتیم سفر؟!-  

نرفتیم؟!-  

 بلند میشم از جام و روبروش می ایستم.

!چه روزهای خوبی بود مگه نه؟چرا رفتیم؛ اونم دو تایی؟-  

جامشو با حفظ اقتدارش برای نخندین به لیوان آب میوه ام می 

 کوبه.

آره خوب بود!-  

 

 "جهانگرد کوچک"

 

#part_93 

 

 به خنده میفتم از پرورویی دو جانبه امون و می گم:

دختر خوشگلی بود.-  

 با جام تو دستش به قلبم اشاره می کنه.

کاش قسمت خوشگلش؛ اونجا بود!-  

ذارم و میگم:دستمو روی قلبم می   

یعنی قسمت خوشگل من اینجاست؟!-  



نمی دونم چطوری این جمله رو میگم که اخم پر خنده ای نصیبم 

 میشه.

تو قسمت های خوشگل زیادی داری که باید کسی که دلش رو -

 می بری برات نام ببره؛ نه من!

 نمی دونم چرا از این حرف خنده ام می گیره و میگم:

م! البته اگه پیدا بشه...پیداش کردم ازش می پرس-  

ام رو ابرویی هم براش باال می ندازم و این بار من لیوان آب میوه

به جامش می کوبم و نگاه خیره ای نصیبش می کنم که موجبات 

 این جمله رو براش فراهم می کنم که آروم زمزمه می زنه:

نمی خوره! سنمون بهم-  

اده؛ بی صدا می لبامو روی هم فشار میدم و با سر به زیر افت

 خندم.

 سرمو که باال می گیرم نگاهش با منه آروم میگم:

جدا دوست بد ذاتی هستین!-  

زمان زیادی الزمه تا متوجه ی این بشی که با گرفتن دست -

 دوستیم چه اشتباه بزرگی کردی!

 و با سری کج شده به دست انداختنم ادامه میده.

آدمایی کمی دست منو برای دوستی می گیرن!-  



به خندیدنم ادامه میدم و بدون این که به کاری که می خوام انجام 

بدم فکر کنم؛ قبل از پشیمون شدن، دستمو روی دست بزرگش که 

 جام شیشه ای و به مشت گرفته؛ می ذارم.

خوشحالم که جز اون آدم ها هستم. -  

دستمو که از لمس انگشتاش کمی به لرزش افتاده و از سردی 

ده پشت پیراهن نیلی رنگم قایم می کنم و با پوستش پا پس کشی

حفظ شوخ طبعی ذاتی که معلوم نیست از کی به من و سعید ارث 

 رسیده؛ به افکاری که تو ذهنم هست اجازه ی خروج میدم.

می دونید؛ دوستی با شما خیلی هم خوبه! زیاد سوال نمی پرسید؛ -

نیست، سعی نمی کنید من و قانع کنید که تمیز کاری زیاد خوب 

قراره همیشه من و به هات داگ های داِغ تو الله زار مهمون کنید 

و همین طور قهوه های کافه ی دوران دانشجوییتون هم که سر 

جاشه! تازه باهام میاین انقالب برای خرید کتاب های مورد عالقه 

 ی من؛ یه دوست چیز بیشتری نمی خواد.

نگشتام مزایای به طرز معلومی از نگاه به من که داشتم با ا

دوستی باهاشو می شمردم، فرار می کنه و سر اخر لب های بهم 

 کیپ شده اش رو از هم وا می کنه و میگه:

نظرت راجع به مارال و بگو؟ وقتی نویسنده اون قدر زیبا از -

 مارالش میگه چه حسی بهت دست میده!

ناباور از چهره اش که با آرامش کامل به من چشم دوخته، چشم 

یرم.می گ  



قربون نویسنده ی مارال برم که همچین از ترگل ورگلی مارال 

پرید؛  نوشته که من دختر وقت خوندن نوشته هاش عقل از سرم

 همه چیزی که من خوندم اونم خونده یعنی؟!

باید برم از مارالش...-  

 نگاهش می کنم و ادامه میدم:

بپرسم خوب! -  

حرف بزنم که باهام به خوبی می فهمه که قصد ندارم راجع بهش 

 راه میاد.

دعوت به هات داگ های داغ الله زاری در کار نیست؛ فقط همون -

یه بار بود! در ضمن دوستی با تو هم چندان بد نیست؛ هر چند 

خیلی حرف می زنی و گاهی اوقات می خوای منو بشوری؛ 

عوضش تو نظم و انظباط عالی هستی یه نظمی تو خونه ام به 

ه تو تمام عمرم ندیدم. دوست دارم این جریان گذاشتی ک

 وسواستو...

چشمام که گرد میشن سرشو می چرخونه به طرف دیگه ای؛ هر 

چند اخم هاش تو هم که کشیده میشه من هم مسیر نگاهشو دنبال 

 می کنم!

رامین و بیتا، آزیتا و مهران، و بهروز که بازوی سعید رو گرفته 

ادند و دارند با نگاه هایی پر به اتفاق مستانه! همه کنار هم ایست

 حرف ما رو نگاه می کنند!

 



خجالت زده از سعید که نگاه خشمگینش روی معین هست چشم 

برمی دارم کمی اونورتر خانوم شیفته دست به سینه و با نگاهی 

بران هم همه ی توجهش معطوف ماست! واال ما داشتیم دوستانه 

 حرف می زدیم...

 چقدر مردم فکرشون خرابه.

 

مارال هم شخصیت دختر داستان کلیدر از محمود دولت آبادی 

 ��هست
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میز شام و چیدن، همراه با سعید که هنوز رگ غیرت باال زده 

اش، از سر و صورت خشمگینش پیداست، روی دو تا صندلی 

 کنار هم می شینیم. 

گرفتی؟!من اشتباه دیدم یا تو دست اون مرتیکه رو -  

 مثل خودش زمزمه می کنم:



سعید بعدا حرف می زنیم...-  

 اه کالفه ای می کشه و به میز غذا نگاه کلی ای می ندازه.

می دونی که ما نهایتا الویه میدیم تولدامون خیلی هم بخوایم -

الکچری بازی دراریم یه نوشابه  نارنجی... نه،نارنجی دوست 

بذاریم بغلش، فاصله ی طبقاتی ندارم! نهایتا یه نوشابه مشکی هم 

 که میگن از همین میز بهم دهن کجی می کنه.

سعید معلوم هست چت شده؟-  

 یه مالقه سوپ برای خودش می ریزه و میگه:

خواهرم داره با از ما بهترون می گرده، دستشو می گیره بهش -

لبخند می زنه منم نقش بوق و ایفا می کنم! مراعات کن خواهرم 

یرتی میشم کاری ازم برنمیاد؛ دچار افسردگی مزمن من برادرتم غ

میشم! من که مثل تو دیوونه بشم نمی شینم کف خونه رو با 

 شوینده های قوی بسابم! می زنم همه چی و داغون می کنم...

اعتراف می کنم که دلم برای رگ غیرتش که بیخودی باال اومده 

 می سوزه!

یه صمیمیت ساده  سعید شلوغش نکن، چیزی نیست بین ما. فقط-

 بینمون به جریان افتاده!

مواظب سادگی این صمیمیتی که ازش حرف می زنی باش؛ چون -

 قراره کار دستت بده...

 



از حساسیتی که داره به خرج میده به خنده میفتم اخه من و قبله 

ی عالم هیچیمون به هم نمی خوره! نگران چی هستی داداش 

 کوچیکه؟

کردنت که رسید می بینمت!می خندی؛ نوبت گریه -  

 خنده ام که اوج می گیره سرم و پایین می ندازم. 

 با پشت ساق دستش به پهلوم ضربه ی آرومی می زنه.

زشته برای چی می خندی! همه دارن نگاهمون می کنند...-  

سرم رو باال می گیرم و منظور از همه، قبله ی عالم هست که 

ما نشسته. اون ور میز  با فاصله ی دو صندلی از  

چهره اش زده تو فاز بی تفاوتی همیشگیش و من برام سوال 

میشه که چی باعث شده سعید نگران بشه؟! ما مگه جز دو تا 

جمله  بیشتر حرف زدیم با هم؟.با لبخند بزرگی که روی لب هام 

.نقش بسته، به معین الدوله چشم دوختم  

ین طوری ببند نیشتو؛ چه لزومی داره واسه دوست ساده ات ا-

 لبخند چهار راه عباسی بزنی؟

 برام غذا می کشه و امشب برای من شده داداش بزرگه! 

 اخ سعید که بریم خونه حسابتو می رسم.

 



تو طول غذا خوردن چند بار با قبله ی عالم چشم تو چشم شدیم و 

هر چند بارم سعید متوجه شد و  با ساق پشت دستش که آماده 

 باش بود به خدمتم رسید.

 

 چه دنیای بدی هستش؛ من فقط یه دوست خوب پیدا کردم!
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اعتراف می کنم که بعد از شام منتظر این بودم که چند تا کاله 

سرمون بذارن و با یک کیک شکالتی که تم مردونه داشت، به 

اتفاق همه بخونیم" تولد تولد تولدت مبارک؛ بیا شمع ها رو فوت 

ال زنده باشی"! و بعد مراسم بازگشایی کادوها بشه! کن تا صد س

اما خوب انتظارات بیخودی داشتم؛ چون بعد شام دوباره آهنگ از 

سر گرفته شد و مهمان ها تو سالن پخش شدند یه عده رقص های 

آروم و دونفره انجام دادن و من به این نتیجه رسیدم که کار 

تولد تصور کردن هم درستم همینه! اخه قبله ی عالم و با کاله 

 مضحک هستش، چه برسه به این که براش شعر تولد هم خوند!

بهروز که تقریبا به زور سعید رو با خودش همراه می کنه و نگاه 

پر اخطاری از سعید دریافت می کنم که حواسم بهت هست! ببین 

 کارمون به کجا رسیده که یه پسربچه برامون شاخ بازی درمیاره.



و روز که در و دیوار اتاقتو سابیدم و چیزمیزاتو بریم خونه تا د

 پرت کردم تو آشغال ها می فهمی دنیا دست کیه!

دنبال معین می گردم پیداش نمی کنم، مستانه با مهران داره حرف 

می زنه برای رفتن به سرویس بهداشتی از یکی از خدمه ها 

 کمک می گیرم و با راهنماییش به سرویس می رسم.

می خوام وارد سرویس بهداشتی بشم در باز  درست وقتی که

میشه و قبله ی عالم با دست و روی شسته جلوم ظاهر میشه؛ 

توقع یهویی ظاهر شدنش رو نداشتم، حدقه ی چشمام که گشاد 

شدند رو به حالت عادی برمی گردونم و سعی می کنم این نزدیکی 

 که پیش اومده رو دور کنم؛ تقریبا تو بغلشم...

عقب برمی دارم.یک گام به   

ببخشید اطالع نداشتم اون تو هستین.-  

باید اطالع می دادم؟-  

 بی تربیت و ببین ها.

...من منظورم این نبود...در واقع نمی دونستم کسی اون تو نه-

 هست...

اکی!-  

دیگه دارم به این نتیجه می رسم که این اکی گفتناش برای اینه که 

عوض کنه! مسیر صحبتی و که براش خوشایند نیست  



با دستمالی که تو دستشه دستاشو خشک می کنه و از جلوی راهم 

 کنار میره.

دستمالو نمی خواین بندازین تو سطل آشغال؟-  

مسیر کوتاهی که رفته رو برمی گرده وارد سرویس میشه و بعد 

از چند ثانیه ی کوتاه خارج میشه! کف دستاشو باال می گیره 

 جلوم.

خوبه؟-  

این وسواس و دوست دارین! منم فقط چون خودتون گفتین -

 دوسش داشتین خواستم با چشمه های مختلفش؛ آشناتون کنم!

مگه من چیزی گفتم؟-  

 وای خدا...اصال داریم راجع به چی بحث می کنیم؟!

نه خوب، نگفتین! اما اینجوری که جلوم ایستادین و دستاتونو -

 باال گرفتین...

امه نمیده و به سمت سالن بقیه حرفمو ادامه نمیدم، اونم اد

 مهمونی حرکت می کنه.

 یهو آب روغن قاطی کرد چرا؟
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وقتی برمی گردم، با صحنه ای که هیچ دوسش ندارم روبرو 

میشم! سعید و قبله ی عالم تنها کنار هم ایستادند و سعید داره یه 

 چیزهایی در کمال آرامش میگه.

می کنم تا زودتر جلوی فاجعه ای به اسم سرعت قدم هامو تند 

سعید رو بگیرم. با رسیدنم سعید خاموش میشه و سمت دیگه ای 

 که بهروز و رامین ایستادند میره!

چی می گفت بهتون؟-  

...که دوستی ها انواع مختلفی دارند-  

قبل از این که خنده ام بگیره از این که سعید داشته براش رجز 

ل بین دندونم اسیر می کنم و بعد رهاییش می خونده لپمو از داخ

 میگم:

یه کم حساسه؛ امیدوارم ناراحتتون نکرده باشه!-  

 دکمه ی سر آستینشو که باز شده می خواد ببنده که میگم:

اجازه بدین من براتون ببندم!-  

دکمه رو که می بندم و  بی حرف مچ دستشو سمتم دراز می کنه،

لب هام شکل گرفته. سرم رو باال می گیرم لبخندی روی  

بستمش!-  



فقط یه لحظه، یه لحظه دلم از نگاه خیره ای که زیر اخم های 

درهمش هیج شفافیتی نداره؛ باال پایین میشه! لبخند از رو لبام پر 

 می کشه و زمزمه می کنم:

چیزی شده؟-  

نه..فعال نه!-  

 

دستشو که دکمه ی سر آستینشو بستم تو جیب شلوارش فرو می 

 کنه، به من نگاه می کنه با چشم هایی که هنوز شفافیتی ندارن. 

ماشین دارین؛ یا زنگ بزنم براتون بفرستن!؟-  

از این بی پروا بودنش سرخ میشم! داره میگه که از خونه اش 

فی بزنم بریم؟! کف دستامو تو هم می ذارم و بدون این که حر

 ازش رو برمی گردونم!

 حس می کنم بهم بی احترامی شده و این اصال راحت نیست برام!

خیلی زودتر از اونیکی که تو تصورش بوده؛ با سعید از 

مهمونیشون خارج میشیم قبلشم از بیتا و مستانه با حفظ ظاهر 

 خداحافظی می کنم.

حوطه ی از درون اما دچار حال بدی هستم و از خونه که وارد م

بزرگشون میشم نفس بلند و عمیقی می کشم که سعید رو به حرف 

 میاره.

ظاهرا که خیلی داشت بهت خوش می گذشت!-  



ساکت شو سعید؛ فقط ساکت!-  

به خونه که برمی گردیم مستقیم به سمت اتاق خوابم میرم و در 

جواب سوال مامان که پرسیده بود خوش گذشت با خوشحالی گفته 

د مامان، عالی"!بودم" عالی بو  

و بعد بستن در اتاقم تظاهر به شادیم ته کشید و با لب های 

ورچیده روی تخت دراز کشیدم. چه دوست بی تربیتی 

 دارم...شایدم داشتم!

*      *       * 
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خوشحالی یعنی این که خاله مریم مراسم پاگشایی از دایی همایون 

ه و ما رو هم دعوت کنه! و آماندا جون بگیر  

البته من و نعیمه از صبح در آشپزخونه ی خاله  نقش کزت رو 

ایفا می کنیم، سعید هم در نقش "ای کیو سان" فرو رفته  و هر 

بار سناریوی جدیدی برای خالصی از بند خاله برامون روی پرده 

 می بره که با شکست روبرو میشه!



مک های حاج عبدهللا رو در آخر هم مسولیت سنگیِن دیزاین پش

داخل نون بستنی های قیفی توسط خاله به عهده می گیره. هر چند 

یه مشت پشمک می خوره، یه مشت به ما میده، یه مشت هم تو 

نون بستنی فرو می کنه! عاشق خالقیتشم که با پاستیل و شکالت 

 های رنگی پشمک ها رو خوشگل می کنه. 

یعنی گذاشتن کیک داخل فر و  من و نعیمه هم بعد اتمام کار اخر

تنظیم ساعت و دمای مناسبش به سعید کمک می کنیم! البته کمک 

که چه عرض کنم نصف پاستیل و اسمارتیس و پشمک ها رو می 

خوریم و نصف دیگه اشم از ترس خاله؛ ازشون صرف نظر می 

 کنیم.

وقت نشد راجع بهش حرف بزنیم.راستی تولد خوش گذشت؟-  

نشنیدن می کنم اما سعید نه! من که تظاهر به  

تولد نبود که نعیمه؛ شبیه این فیلم خارجکی ها که اخر هفته ها -

عینشون  یواشکی می دیدیم مهمونی های لوکس و خفن داشتن،

 که نه؛ خودشون بودن اصال!

 نعیمه با تعجب میگه:

نه بابا...-  

به جون جفت چشات راست میگم!-  

ندازه.نعیمه نگاه معترضی بهم می   

می مردی منو هم با خودت می بردی؟!-  



 

بیا حاال جواب اینو بده! در همون اوضاع خودم رو به نشنیدن 

 زدن؛ به سر می برم. و به پشمک های شکالتی دستبرد می زنم.

منو هم با تهدید با خودش برد؛ خوبم کردم که رفتم اونجا! یه -

اجتماعی باشیم پسره که قد فیله، خرش کرده که بیا  با هم دوست 

از این شر و ورای دبیرستانی کرده تو مالجش اینم ساده؛ بهش پا 

داده؛ بهش حرفم که می زنم میگه ما دوست ساده ایم! کدوم 

دوست ساده ای دست دوستشو با عشق می گیره شبیه پیشی 

ملوس ها براش پلک می زنه! دکمه ی لباسشو براش می بنده 

 و...

 

ز مونده!پر از پشمکم باز با دهن  

 نعیمه هم با چشم های وق زده نگاهم می کنم.

 

سعید چرا چرت و پرت میگی؟ با عشق و پیشی ملوس و اینا رو -

 از کجات درمیاری...

 به نعیمه نگاه می کنم.

می دونی که مغز نداره، بابا همونایی هستن که باهاشون رفتم -

 سفر؛ دعوتم کردند منم رفتم! 

 



هستش میگه:نعیمه که انگار توی شوک   

باورم نمیشه ازم پنهون کردی!-  

پنهون کجا بود؛ رفتم یه تولد فقط، که خداروشکر همه اتون در -

 جریانش بودین!

دروغ میگه نعیمه؛ اونی که من با چشمام دیدم فقط یه تولد ساده -

نبود! اصال چرا باید تو یه تولد خصوصی که تعداد دعوتی هاش 

خودمونی هست اینو دعوت  خیلی کم هستند و مشخص بوده که

 کنند!؟

نعیمه بلند میشه و بله طبق معمول قهر می کنه و از آشپزخونه 

 خارج میشه با انزجار به سعید میگم:

خیلی دهن لقی!-  

این یعنی که حرف های من درست بوده؟!-  

نه، این یعنی این که دیگه مخارجت به عهده ی من نیست!-  

ری میگه:این بار سعید خشکش می زنه و با زا  

نکن این ظلم رو در حق داداشت؛ من به کافی هام احتیاج دارم! -

 تو این مدت بهشون معتاد شدم!

 

 چی؟! 

تو این مدت؟ مگه قبال بابا بهت پول نمی داد؟-  



بابا مگه رو پول خوابیده که روزی ده هزارتومن پوِل قهوه ی -

 منو بده؟!

 اخم می کنم و میگم:

خوابیدم؟!یعنی من روی پول -  

حتما خوابیدی که سه برابر بابا بهم پول میدی دیگه!-  

 خدایا...

 تقریبا با صدای بلندی میگم:

سه برابر؟!-  

می کنه و میگه: با احتیاط نون قیفی و پر از پشمک  

چندر غاز پول دادی داداشت  حاال های و هوی راه ننداز!-

هرم سه برابر ...بعدا جلوی زنم می تونم کالس بذارم که خوادیگه

بابام بهم پول توجیبی می داد باعث باال رفتن مقامت به عنوان 

 خواهر شوهر میشم...

سعید حرف نزن فقط؛ نزن!-  

بلند میشم و کیک و از فر خارج می کنم یه الف بچه چقدر راحت 

 سرکیسه ام کرد ها...
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فرمایند تالش می کنم تا قبل از این که دایی و خانومش قدم رنجه ب

از دل نعیمه درارم ناراحتیشو! که به شرط تعریف همه چیز از 

 سیر تا پیاز رضایتشو اعالم کرد! 

حاال هم هر دو روی مبل شیک و پیک و اتو کشیده کنار هم 

نشستیم و سعید هم وسطمون نشسته، به دایی و آماندا که حسابی 

 مشخصه سفر بهشون ساخته نگاه می کنیم.

فکر کنم خیلی نگاه کردیم که خاله و مامان برامون چشم غره 

میرن. اماندا یه شلوار سفید تا مچ پا تنش کرده و یه بلوز سپید 

مجلسی و البته آستین بلند رو تنش قشنگ نشسته. موهاشو تماما 

 های الیت کرده و اطرافش ریخته.

این آیه رو ماشاهلل زندایی، ماشاهلل؛ و تبارک هللا احسن الخالقین! -

 مختص شما نوشتن؛ مگه نه دایی جان...

دایی برای سعید اخم ساختگی می کنه نعیمه سرشو تو کوسن 

کوچیکی که تو بغلش داشت فرو می کنه و بی صدا می خنده من 

هم لبخند یه وری گوشه ی لبم نشسته که تمایل به قه قه شدن 

 داره! آماندا انگار خوشش اومده که غش غش می خنده.

چقدر بانمکی سعید جان؛ انصافا حالل زاده به داییش میره!-  



و به این ترتیب از دایی توی جمع تعریف می کنه کاری که هیچ 

وقت زن سابقش نمی کرد! مامان و خاله هم که منتظر یه اشاره 

 بودن شروع می کنند از مزایای دایی رو داشتن!

می  تکه، براش سر و دست عزیزم؛ همایون تو فامیالمون-

 شکونن! 

 مامان هم در ادامه ی حرف خاله میگه:

با کالس؛  چرا نشکونن خواهر؛ خوش قد و باال؛ موقر متین،-

...موقعیت اجتماعی خوب  

 آماندا دستشو رو دست دایی می ذاره.

واقعا هم درست می گین آبجی میترا؛ همایون و خدا به من داده!-  

 جونممم؟!

 ابجی میترا؟؟

گلش شکفته میشه و یادش میره که به خاطر همین مامان  گل از 

آماندا ماساژور بچه جنوب شهر داشتن با خاله؛ خودشون رو می 

 کشتن!

قربونت برم؛ الهی شکر که قدر داداشمو می دونی! برات میوه -

 چی دوست داری پوست بگیرم؟

 سعید با حالت خنده داری بلند میگه:

وات؟-  



یی هم چشمکی برامون می زنم من و نعیمه هر دو می خندیم و دا

 و همه ی این حال خوبش به خاطر امانداست!

امون خدا نکنه ابجی میترا؛ شما خسته میشین! خودم برای همه-

 پوست می گیرم! همایون جانم شما چی می خوری؟!

این بار سعید سوت بلندی می کشه و من و نعیمه به اتفاق هم 

 درخواست خفه شدنش رو داریم؛

شه!رد می که  

آماندا همچین خودش رو تو دل مامان و خاله جا کرد که در 

عرض دو ساعت تبدیل  شدن به سه خواهر! البوم های قدیمی به 

دستور خاله اورده شد و تا وقتی بابا و آقا منصور برسن؛ آماندا 

با کل اجدادمون آشنا شد! دایی همایون هم با خیال راحت از این 

بیفته با سعید نشستن به حکم بازی که قرار نیست نزاعی اتفاق 

 کردن!

من و نعیمه هم شوت شدیم تو آشپزخونه تا بساط شام رو اکی 

 کنیم. بمیرم برای دخترامون که همیشه بهشون ظلم میشه.

زرشک و تو ماهی تابه که تفت میدم، تلفنم رو روی کانتر می 

 و بینم که صدای دینگ پیامش بلند شده. زیر شعله رو کم می کنم

سمت گوشیم میرم باز کردن صفحه ی پیامم همانا و خشمی که تو 

 وجودم پیچید همانا!

"می تونم با توجه به اینکه از خودم دلخورت کردم؛ باز هم 

کنم!؟"  تقاضای دیدنتو  



 با حرص تایپ می کنم.

 "نه؛ نمی تونید!"

یک ثانیه طول می کشه پیامم براش فرستاده باشه و دو ثانیه هم 

شه جوابش برام فرستاده بشه.طول می ک  

 "اکی؛ پس، دوشنبه کافه می بینمت!"

 خدایا این مصیبت چیه دیگه؟!
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بعد رسیدن پیامش و گفت و گوِی کوتاه ناموفِق پیامکیمون، البته 

احتمال این هست که از نظر من فقط ناموفق بوده؛ به صرف شام 

فکر و ذهنم رو این مسئله پر کرده مشغولیم. در حال حاضر تمام 

که قبله ی عالم، به تخته اش مشکل داره یا کال مدلشه که این 

طوری باشه؟! هر چند هیچ چیزی نمی تونه کار ناشایستشو 

 توجیح کنه!

آماندا از طعم بی نظیر فسنجون خاله مریم هیجان زده شده و 

ور وقتی از خاله خواهش می کنه که به اونم یاد بده که چط



فسنجونی به این خوشمزگی درست کنه؛ باید که خیر مقدم گفت به 

 عضو جدید خانواده!

باالخره مامان و خاله به آرزوی دیرینه اشون یعنی داشتن یه 

عروس خوب برای خانواده اشون رسیدن و نمیشه منکر شد که 

این مهمونی واقعا داره خوب و خوش پیش میره! سعید بعد از 

دایی جایزه اشو درخواست می کنه اونم سفر بردهای پیاپی از 

 مجانی با خانوم آینده اش به اقسا و نقاط مختلف جهان!

هشدار مامان و بابا هم کارساز نیست و تا یه رسید از دایی با 

امضای خودش نگرفت و امضای  آماندا رو هم به عنوان شاهد 

لی ضمیمه ی رسید نکرد؛ بی خیال نشد که نشد! بعد از شام در حا

که ظرف ها رو تو ماشین ظرف شویی چیدیم گرد هم تو سالن می 

شینیم من همیشه عاشق صدای خنده های کوتاه و بلندی که بین 

حرف های کم و زیاِد مهمونی های خانوادگیمون می پیچه بوده و 

هستم. در واقع یکی از کارهای مورد عالقه ام اینه که وقتی همه 

دارند حرف می زنند و می خندند  ی جمع دوست داشتنی خانوادگیم

دست به سینه و آروم بشینم یه گوشه و تماشاشون کنم. مثال من 

عاشق این حرکت خاله مریم هستم که قبل از هر حرفی اول تابی 

به گردنش میده انگار می خواد که خودشو برای یه سخنرانی 

 آماده کنه! یا مامان که حتما باید موقع خندیدن چند باری دماغشو

با انگشت شصت و اشاره اش بگیره و ول کنه! سعید که قبل هر 

حرف منظور داری کف دستاشو رو پاهاش می کوبه یا نعیمه که 

 بی برو برگرد با دستش گوششو به بازی بگیره یا که...



ببینم اصال قبله ی عالم چه عادتی داره حین حرف زدن؟! کمی به 

با هم گذروندیم رو  مغزم فشار میارم و سعی می کنم لحظاتی که

با کمی دقت و حوصله به حافظه ام کمک می کنم تا  تجسم کنم.

 چیزی که می خوام رو برام به تصویر بکشه!

و تصویری که برام کشیده میشه انگشت های قبله ی عالم هستند 

که در صورت نشستن به صورت ریتم روی میز آروم کوبیده 

ب می گیرن! کشف میشن! و در صورت ایستادن روی پاهاش ضر

 جالبی بود برام...

 

جوانه...-  

با داد تقریبا بلندی که زیر گوشم باعث به واکنش افتادن پرده ی 

تو جام می پرم! صدای خنده ی همه بلند میشه و من  گوشم شد،

 محکم ترین ضربه ای که می تونم به بازوی سعید می زنم.

نگار نه انگار! ِا چرا می زنی؟ دو ساعته داریم صدات می کنیم ا-  

حواسم نبود خوب؛ باید بیای زیر گوشم بلندگو بزنی؟-  

 نصف خیار گاز زده اشو سمتم می گیره.

آره دیگه!-  

همه به یکی به دو مون می خندند و با کمی غیظ  و البته چندش 

 خیاری که سمتم گرفته رو با دستم رد می کنم.

 اون روزی که من دهنیه یکی و بخورم روز مرگمه!



 

*         *         * 
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انگار هفته افتاده رو دور تندش که خیلی زود دوشنبه ساعت هفت 

 از راه می رسه! 

و البته که من پوشیده تو لباس راحِت گرم و نرمی زیر پتوم دراز 

 کشیده ام و قصد رفتن به قراری که خودش ترتیب داده رو ندارم.

ر خاله و مامان؛ بردتشون امام زاده هاشم و من به نعیمه به زو

خاطر این که تازه از سر کار برگشته بودم تونستم عذر موجه ای 

 داشته باشم برای نرفتن. 

یعنی مامان و خاله از جون امام زاده هاشم چی می خوان؟! تعداد 

مامان هایی مثل مامان و خاله مریم که هر بار میرن اونجا و 

وهر دادن دختراشون و زن دادن پسراشون هست، نیتشون فقط ش

چقدر هست؟! امام زاده جان من خیلی نگرانت میشم یه وقتایی، 

که با این همه سفارش های تکراری چطور برات اشتباهی پیش 

نیاد! مثال یه مامانی میاد میگه نیت می کنم پسرم مسعود قبول کنه 



ای هم میاد میگه خواهر زاده ام عذرا رو بگیره و یه مامان دیگه 

نیت می کنم پسرم حمید خواهر زاده ام هما رو بگیره! خداییش 

خیلی امکانش باالست که اشتباهی رخ بده و مسعود بره خواهر 

زاده مامان حمید و بگیره و حمید هم بره خواهر زاده مامان 

مسعود رو بگیره! اون وقت این وسط بده هم میشه شما و مامان 

کنند و نذراشونم فراموش می کنند! ها باهاتون قهر می   

اگه صدامو می شنوین من حاضرم بشم منشیتون و سفارش ها رو 

 ثبت کنم؛ لطفا خبرشو بهم بدین!

 

قبل از این که به مرحله ی دیوونگی بر اثر پرفکری برسم گوشیم 

زنگ می خوره. از زیر بالشم خارجش می کنم و با دیدن شماره 

یب روی تختم نیم خیز میشم و کامال ی قبله ی عالم با سرعتی عج

اتفاقی و از سر شتابی که انجام دادم دستم ایکن سبز رو لمس می 

کنه و زیر لب زمزمه می کنم" بیا تا تو باشی با همه چی شوخی 

اینم تنبیهی که برات در نظر گرفته شده! پاسخگوی تماسی  نکنی،

 که براش آمادگی نداشتی باش"

 

ا...الو-  

ی بینمت!فکر کردم م-  

روی تخت که روی زانوهام نشستم صحبت کردن و برام سخت می 

 کنه از تخت پایین میام.



یادم نمیاد گفته باشم که می بینمتون!-  

یادمم نمیاد که گفته باشی نمی بینمتون!-  

 کمی سکوت بینمون برقرار میشه.

گفتی؟ پیامی دادی که به من نرسیده باشه؟-  

عذاب وجدان بگیرم برای قال چرا یه طوری حرف می زنه که 

 گذاشتنی که از اولش قصدم بوده!

جناب معین الدوله این پرسش و پاسخ و تمومش کنید! انتظار -

نداشتین که بعد کار قشنگتون تو مهمونی تولدتون بدو بدو بیام به 

 دیدنتون؟!

داشتم! انتظار داشتم که بیای و من کمی هم شده جبران رفتارمو -

 کنم!

میشه! اووفی بلند و کالفه می کشم از این که با  و تماس قطع

حرفاش واقعا باعث شد حس بدی نسبت به نرفتنم داشته باشم 

 ازش دلخور میشم!

خوب نیومدم که نیومدم دیگه یه به جهنم می گفتی و می رفتی 

 دنبال کارت! زنگ زدی که چی اخه؟ 
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شاید یکی از خوب ترین و بدترین ویژگی هایی که من دارم این 

باشه که اگه حس کنم کارم چندان درست نبوده؛ در مقام جبران 

 برمیام! 

البته قال گذاشتن قبله ی عالم، کار درستی بوده؛ اما اون تماس و 

صحبت کوتاهی که بینمون انجام شد، باعث شد که حس بدی پیدا 

ین شد که یه پیام دادم براش و گفتم که اگر برام شام اونم به کنم. ا

صرف هات داگ تو الله زار ازم دعوت کنه می تونم خیلی زود 

!خودمو برسونم  

 قبله ی عالم هم فقط برام نوشت" اکی"!

 

این شد که قبل از رسیدن مامان اینا به خونه شال و کاله کردم و 

چند تا از دوستای دوره ی به سعید هم گفتم به مامان بگه با 

دبیرستانم قرار شام دارم. خدا رو شکر سرش سرگرم ارتباط 

تصویری با دوست دختر جدیدش بود که فقط سری تکون داد برام 

 که باشه!

رومم نمیشه به خاطر دروغم از خدا طلب مغفرت کنم! چون اونی 

که شاکی میشه از این دروغ، به حتم مامان هست نه خدای بزرگی 

اختیار تام داد به آدمی که مختاری هر کاری که بخوای با  که

 زندگیت بکنی! 



و چطور یه قرار معمولی با جنس مخالف از نظر مامان و بقیه 

درست نیست؟! اون وقت همین قرار با هم جنست مشکلی نداره!؟ 

 واال تو این دوره و زمونه قرار مدار دخترها با هم خطرناک تره...

که ی کوچیک تو الله زار برسم به افکارم اجازه تا وقتی به اون د

دادم هر جا که دلشون می خواد سرک بکشن و با همه چیز کار 

 داشته باشند!

 

وقتی رسیدم، خیلی راحت تونستم روی یکی از صندلی های زرد 

رنگ پالستیکی ببینمش اینبار یه ژاکت قهوه ای به تنش کرده و 

قتی نزدیکش رفتم و چند تا و خیره به نقطه ی نامعلومی هست

 ثانیه هم وقت و برای ارزیابی بیشترش گذاشتم؛ متوجه من نشد!

سالم عرض شد جناب معین الدوله...-  

 بدون این که سمتم نگاه کنه پلکاشو روی هم می ذاره.

فراموش کردن چیزهای کوچیکی مثل اسم افراد یکی از نشونه -

وئید، سرعت های کم کاری تیروئید هستش؛ بدون هورمون تیر

 همه ی عملکردهای بدن من جمله حافظه کم میشه...

و بعد سرشو سمت من می چرخونه که با قیافه ی متفکری به 

 عرایضش گوش میدم.

جناب معین الدوله باید خدمتتون عرض کنم که...-  



به سمت صندلی که کنارش هست میرم و روش می شینم کیفمم 

ناراضیش می کنم و ادامه روی میز می ذارم و نگاه به قیافه ی 

 میدم:

از نشونه های دیگه ی کم کاری تیرئید باید از احساس همیشگی -

سرما و احساس تغییر مزه ی غذها و همین طور هم یه چیزهایی 

دیگه نام برد که خدا رو شکر من هیچ کدومشو ندارم پس 

 نظرتونو در کمال احترام باید رد کنم!

شکل داری؟!یعنی می خوای بگی با اسم من م-  

 

نگاه طوالنیش به لب هام برای تایید یا رد سوالش، وادارم می کنه 

 برای حرف زدن.

نه جناب معین الدوله این چه فرمایشیه آخه!-  

اخم هاش که به صورت جالبی هی باالی چشم هاش محو و پیدا 

میشن و بوی عمیق و آشنایی که به مشامم می خوره باعث میشه 

 ذوق زده بگم:

ز عطری که من براتون خریدم استفاده کردین؟!وای ا-  

 اجازه نمیدم جواب سوالمو بده و ادامه میدم:

خوب کردین! واقعا عطر سابقتون بوی بدی داشت من که از -

 بوش همه اش سرگیجه می شدم!



انگار حرفم خوشایندش نیست که نوک بینیشو باال می گیره و 

 میگه:

می دونی از چه برندی بود؟-  

اون برندایی که به خاطر اعتباری که دارند هر چی تولید  حتما از-

 کنن همه فکر می کنند باید خوب باشه!
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دستامو تو جیب پالتوم فرو می کنم و در ادامه ی صحبتم شونه 

ای هم براش باال می ندازم که ازم چشم می گیره و انگار زیر لب 

نش نیستم.چیزی میگه که قادر به شنید  

 

یه کم از حال و هوای صحبت های به ظاهر شوخمون فاصله می 

 گیرم و می پرسم:

چرا ازم خواستین که از تولدتون برم؟-  



این بار می تونم به راحتی متوجه ضرب گرفتن انگشت هاش 

روی میز باشم نگاهش بدون هیچ گریزی به صورتم دوخته شده 

میگه: و با بی تفاوتی که به ظاهرش نقاب کرده  

شاید هیچ وقت توجیه ای براش پیدا نکنم؛ در واقع حضورت -

 اونجا داشت برام  آزار دهنده می شد!

 پر تمسخر میگم:

آزار دهنده؟! اصال برای چی باید حضورم آزارتون بده؟-  

میشه تمومش کنی؟ -  

کف دستشو که روی میز ضرب گرفته بود باال می گیره و 

کامال امری به نظر می رسه. درخواستش بر خالف سوالی بودنش  

 

شما چه فکری با خودتون می کنید؟ که بنا بر حس های خوب و -

 بدی که نسبت بهم تو لحظه پیدا می کنید باید باهام رفتار کنید؟ 

من کامال آرومم و سوالم رو بدون هیچ کنایه ای می پرسم. بر 

 خالف من کمی ناآروم میشه.

ک بار افتاد و دیگه هم تکرار من اینو نگفتم! این اتفاق فقط ی-

نمیشه، می خوام فراموشش کنیم! می تونی اون شب رو فراموش 

 کنی تا به یه هات داگ داغ مهمونت کنم؟!

 سرم و کج می کنم و میگم:

اگه فراموش نکنم، مهمونم نمی کنید؟-  



چرا؛ اما خودم زحمت رو کم می کنم!-  

یع می گذرونیم. لحظه ای کوتاه که نگاهمون بهم قفل میشه رو سر

لبی تر می کنم و دستامو از جیب پالتوم بیرون میارم و روی میز 

 تو هم گره می زنم.

تنهایی که نمی چسبه!-  

 

با صدای بلند در حالی که دستشو باال می بره صاحب دکه رو 

 مخاطب قرار میده.

آقای خزایی، دو تا هات داگ با نون اضافه! -  

ه من که مثل همیشه ثانیه ای دستشو که پایین می گیره و رو ب

محو جماالتش میشم؛ شونه هاشو کمی به عقب می بره و با اخم 

 و خنده ای که تو چشماش هست میگه:

چند بار بگم که سنامون بهم نمی خوره؟!-  

شما احیانا با آقای خودشیفته و برادران؛ نسبتی ندارین؟!-  

چشم این بار ضرب انگشتاش روی پاهاش صورت می گیره و ازم 

 می گیره.

خیلی دور از انتظارم وارد بحث جدیدی میشه که برام سوال 

 برانگیزه که در رابطه با این موضوع بخواد که باهام حرف بزنه!

تو اگه یه خواهر داشتی که می خواست خودشو بندازه وسط -

 جهنم چیکار می کردی؟



 و دوباره نگاهم می کنه تا جواب بگیره.

اول این که خداروشکر می کنم که داداش خیلی سخته سوالتون! -

بزرگه ی هیچ دختری نیستم؛ و اگه یه درصد به خواهر داشتم که 

می خواست با زندگیش بازی کنه و خودشو بندازه وسط جهنم، از 

 یقه اش می گرفتم و می بردمش به بهشت!

 تلخندی می زنه.

اگه راه بهشت و بلد نبودی؛ اونوقت چی؟! -  

راهشو پیدا می کردم! حتی اگه راه خیلی بد  اووممم...اونوقت-

 باشه و کفش هام پاره بشه و پاهام زخم! 

 سرشو تکون میده و لب می زنه:

، راهشو پیدا می کنم! آره-  

لبخندی می زنم به سگرمه های درهمی که با فکر به مستانه و 

 نگرانی برای آینده اش پدیدار شدن.

شما خیلی برادر خوبی هستین!-  

از مستانه بپرسی!باید -  

 تلخند دوباره ای می زنه و ادامه میده:

منم مثل خودت پر حرف کردی!-  

 می خندم.



اونوقت پرحرف ها که بچه های بدی هم هستند جاشون -

 کجاست؟!

شاید...-  

کمی مکث و سری که به عقب صندلیش تکیه میده و نگاهی که 

 پر شده از خستگی و ادامه ی شایدی که در انتظارشم.

نار هم!ک-  
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خطوط عمیقی که روی پیشونیش خطاطی شده؛ چهره اش رو 

 سخت تر از همیشه نشون میده. 

هر دو در انتظار رسیدن هات داگ های آقای خزایی به سر می 

بریم و این فقط ظاهر ماجراست! چون من هر چی به عمق "کنار 

دستگیرم نمیشه و برای همی" که گفت فکر می کنم بیشتر چیزی 

رهایی از عمق چیزی که سردرنمیارم ازش، دستمو باال می برم و 

 بلندتر از حد معمول میگم:



پس چی شد این هات داگ های ما آقای خزایی؟!-  

از صدای بلندم قبله ی عالم کمی جا می خوره و آقای خزایی به 

 روش خودم؛ بلند میگه:

آماده ست خانوم!-  

این که توقع نداشت من صدامو بندازم روی  معین الدوله، مثل

سرم که دست به سینه میشه و خطاطی های روی پیشونیش محو 

 میشن و جاشون رو به یک خط صاف میدن.

روز اولی که اوردمت اینجا، با توجه به وسواست گفتم حتما فرار -

رو بر قرار ترجیح میدی! اما بر خالف انتظارم موندی و از غذای 

داشتی اینجا خوردی و یه جورایی داری میشی نه چندان به

 مشتری!

 در انتظار توضیحی از من؛ زیپ ژاکتشو کمی پایین می کشه.

نوک انگشتای یخ زده ام رو بین شال گردنم که از روی شونه ام 

 اویزونه فرو می برم و با کمی فکر و تعلل میگم:

راستش خودمم سر از کار وسواسم؛ درنمیارم! انگار که یه -

ریاست، یه روزهایی هواش آفتابیه و  موج ها آروم هستن و د

ساحل هم امن! اما؛ امان از روزی که آب و هواش دچار طوفان 

بشه، اونوقت هست که موج های خروشان به ساحل امن حمله 

 می کنند و حال و روزم میشه اونی که شما هم به تعداد دیدین!

به طور کامل انحنا پیدا لب های ورچیده ام در پایان حرفم به پایین 

 می کنند سرشو بیشتر به سمتی که من نشستم متمایل می کنه.



یعنی هر وقت  که میای اینجا، آب و هواش آفتابیه و امن بوده ؛ -

 یا که وقتی میای اینجا کنار من؛ آب و هواش خوب میشه؟!

رگه های نازکی از لبخند که تو چشماش می درخشه و سوالی که  

ید بهش بخندم یا که نه!نمی دونم با  

احتماال با هات داگ میونه ی خوبی داره!-  

 اخمی می کنه و میگه:

فقط هات داگ؟! -  

 سعی می کنم با جدیت بگم:

فقط هات داگ!-  

 اما جدیتم پخش و پال میشه و به خنده میفتم؛

 عقب می کشه، به اتفاق تلخندی که دوسش ندارم.

 

 

 خنده هامو زیر نگاهی که مزین شده به تلخندش؛ جمع می کنم. 

هات داگ هامون که می رسه هر دو انگار خیلی گشنه هستیم که 

سریع دست به کار میشیم و تو سکوت و عجله ای که علتش رو 

نمی دونم؛ غذامونو تموم می کنیم. بالفاصله هم بلند میشیم نمی 

میره سمت ماشینش و منم فهمم که چرا از هم جدا میشیم؛ اون 

 دستمو برای یه تاکسی بلند می کنم.



دربست!-  

 

*     *      * 
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سعید لیوان پر شده از نوشابه رو سر می کشه و لیوان و به دست 

 نعیمه میده. دستشو هم جلوی دهنش می گیره و میگه:

خیلی بده؛ خیلی!-  

خودش هست اشاره می کنه و نعیمه به غذایی که دست پخت 

 میگه:

ماکارانیم؟!-  

نه؛  که آروغ تو گلوت گیر کنه و ادب حکم کنه که رهاش نکنی!-  

 



من و نعیمه هر دو با حالتی چندش "اییییییی" پر  سر و صدایی 

 میگیم. نعیمه چنگالش رو توی بشقاب ماکارانیش رها می کنه.

سعید فکر نکن خیلی بامزه ای.-  

کنم مطمئنم؛ ممنونم از ماکارانی شفته ات! امیدوارم من فکر نمی -

اون بی کله؛ تحمل باالیی داشته باشه چون خداییش هضم این غذا 

 احتیاج به یه دستگاه گوارشی داره که عاشق باشه!

 

 من هم در ادامه ی حرف سعید میگم:

راست میگه اینو؛ عالوه بر دستگاه گوارشش باید  سیستم -

عاشق باشن!  بویایی و چشاییش هم  

بشقابمو عقب می برم و ظرف ساالد رو جلوی چشمای عصبانی 

نعیمه جلوم می ذارم. تا معده ام رو اون ناماکارانی نترکوند باید از 

 خوردنش صرف نظر کنم!

 

تقصیر منه که نذاشتم اون غذاهای فاسد بیرون و فرو کنید تو -

 معده اتون!

 سعید شاکی میشه.

ظهر که مامان اینا رفتن کرج؛ هی گفتی یواش تر آبجی! از سر -

می خوام امروز غذا درست کنم! ما هم خواستیم دلت نشکنه گفتیم 

باشه! گوشامون که مخملی نیست فهمیدیم داری تالش می کنی که 



چجوری برای آقاتون غذا درست کنی! من و خواهر بدبختمم شدیم 

ی موش آزمایشگاهیت. جواب این آزمایشم خودم برات صادر م

کنم؛ افتضاح بود افتضاح! از همین حاال باهاش اتمام حجت کن که 

پوستت به انواع و اقسام ادویه ها و مواد خوراکی خام حساسیت 

 داره!

 

 نعیمه بغ کرده رو به من میگه:

انقدر بد بود؟-  

هر چند سخته وقتی این طوری ناراحته؛ ناراحت ترش کنم اما جدا 

 خیلی بد بود غذاش!

د!همین قدر ب-  

 

نمی دونم امروز واقعا ما سه تا چمونه! هیچ کدوم دل و دماغ 

درست و حسابی نداریم مامان اینا رفتن یه سر به خان دایی اشون 

که روزهای پایانی عمرشو می گذرونه بزنن ما هم از صبح خونه 

خاله دور هم جمع شدیم و هر کدوم یه جورایی پکر هستیم. همون 

انگار نمی دونند. اون دو تا همقدر که من نمی دونم چمه!   
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بعد ناهار همه روی مبل های مورد عالقه ی خاله نشستیم. مبل 

هایی که در حضورش حق نداریم  از کنارشونم رد بشیم به خاطر 

 سفید بودن روکش مبل و البته قیمتی بودنش. 

تجربه کرد؟! به نظرتون تو چه سنی باید یه رابطه ی واقعی و-  

 

من و نعیمه همزمان سرمون سمت سعید می چرخه هر دو 

 نامفهوم نگاهش می کنیم که انگار سختش میشه.

چرا این جوری نگام می کنید؟ بده دارم اطالعات عمومیمو چیه؟-

 باال می برم!

 نعیمه نگاه خشک شده اش و از سعید به من انتقال میده.

!ورش می داری می بریش؛ یا بکشمش؟-  

بکشش!-  

قبل از این که اقدام به کشتنش کنیم قیافه اش تا حد زیادی معصوم 

 میشه.

مگه شما خواهرای من نیستین؟ من االن تو دوران بدی هستم! -

می دونید که مثل خودتون هیچ دوست صمیمی ندارم از وقتی 

 یادمه هر چی بوده و نبوده رو ما به هم می گفتیم!

بکشه و کالفه بگه: نگاه تیز ما باعث میشه پوفی  



باشه خوب؛ اون طوری نگام نکنید از وقتی یادمه هر چی بوده و -

 نبوده رو من با کنجکاوی...

نگاش می کنیم اصالح می کنه. باز که چپ چپ  

باشه بابا! با فضولی من می فهمیدم و به زور تو همه چی سرمو -

گم فرو می کردم تا از همه چی سر دربیارم! خیالتون راحت شد ب

 چه مرگمه؟!

 سکوت پر خنده ی ما وادارش می کنه به ادامه ی حرف زدن.

من باید تو چه سنی باشم که یه رابطه ی کامل رو تجربه کنم؟-  

منظور از رابطه دقیقا چه جور رابطه ای هست؟-  

در جواب من مکثی می کنه انگار خجالت می کشه چیزی که ازش 

 خیلی دوره همیشه.

های معمولی که بین دختر و پسر هست!رابطه دیگه؛ رابطه -  

به نظرت برای من و نعیمه تو چه سنی امکان پذیره؟!-  

 همون طور که حدس می زدم غیرتش گل می کنه.

این چه سوالیه؟ خوب معلومه تا وقتی که یه بنده خدایی پیدا بشه -

 باهاش برین زیر یه سقف!

 نعیمه قری به گردنش میده و میگه:

خصه دیگه؛ تا وقتی یه بنده خدایی و پیدا پس برای تو هم مش-

 کنی و بری زیر یه سقف!



 بالفاصله عکس العمل نشون میده.

نه این دو تا کامال با هم فرق می کنند! بذارین براتون توضیح -

بدم من یه نوجوونم که دچار حس هایی میشم که بهش میگن 

 بلوغ!

 کالفه سرشو بین دستاش می گیره.

یشم نمی دونم چجوری شب و نصفه شب بابا من دارم خفه م-

 سرکوبش کنم! 

 نعیمه از کوره در میره.

خجالت بکش سعید!-  

خجالتو باید اونی بکشه که دنبال راه چاره نباشه؛ من مشکل -

دارم ازتون کمک می خوام! نمی خوام اشتباه کنم؛ فکر کردم 

تحصیل کرده این؛ چهار تا چیز حالیتونه باهاتون درمیون گذاشتم! 

است گفتن که تحصیالت نشونه ی شعور نیست و تحصیل کرده ر

ی بیشعور به مراتب بیشعور تر از تحصیل نکرده ی بیشعور 

 هستش!

 

بعدم با غیظ بلند میشه و از خونه ی خاله خارج میشه من و 

نعیمه که هنوز هنگ هستیم بهم نگاه می کنیم نعیمه زمزمه می 

 کنه:

زده بود باالها!-  



امون می گیره. سعید چرا انقدر فرق داره؟!  یهو هر دو خنده  

باید یه فکری برای سرکوب چیزی که شب و نصفه شب مزاحمش 

 میشه بکنم.

 

*     *     * 

 

بچه ها یه ترجمه عالی دارم براتون امشب خودم تموم کارهاشونو 

 می خونم و لذت می برم
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.نمی تونه درست حرف بزنهخاله مریم از شدت گریه   

دایی...دایی جانم...-  



مامان هم با حالتی غمگین کنارش نشسته من و سعید و نعیمه هم 

پا روی پا انداختیم و سوگواری برای حال بد دایی خشایار مامان 

 اینا رو نظاره می کنیم.

یادته خواهر، یادته میترا؛ چه قد و باالیی داشت؟ چه جالل و -

یادته چقدر مادرمون داداش  کوچیکش رو دوست جبروتی داشت! 

داشت؟ دیدی چه بالیی سرش اومد شد پوست و استخون! هیچی 

 نمونده از اون هیبت!

 مامان آه بلندی می کشه.

خدا بیامرزو مادرمون رو خیلی برادرش خشایار رو دوست -

داشت. یادمه یه روز دایی خشایار که تازه از سفرم برگشته بود 

نه برای مامان آورده بود! مامان همیشه سنجاق و یه سنجاق سی

 روی لباس مهمونیاش می زد.

 خاله مریم دوباره می زنه زیر گریه!

چقدرم خوشگل بودد! همه چیزای خوشگل مامان سهم تو شدد...-  

خوشم میاد خاله در حال گریه هم همه چی و حساب کتاب می کنه 

 مامان هم میگه:

گل سینه و یه انگشتر و یه گلوبند  وا مریم جان! من همه اش یه-

نصیبم شد! تو که بس سر مامان بیچاره غر زدی که بین من و 

تا النگوش که به چه کلفتی هم بود داد  ۶میترا فرق گذاشتی؛ 

 بهت! 



خاله جوابی نمیده و به گریه اش ادامه میده سعید مثل همیشه 

 شروع می کنه به مزه پرونی.

شایار هم دیگه کم کم داره داره مرگ حقه خاله جون، دایی خ-

میشه نود سالش هر چی تو کره ی زمین تعداد آدم ها کمتر باشه 

اکسیژن بیشتری برای جوون ها می مونه! دیگه وقت رفتن دایی 

خشایارم رسیده، چرا یه جوری گریه می کنین و غمبرک زدین که 

 انگار جوون هجده سالتون داره پر پر می زنه!

یر بچه؛ نمی دونم به خواهرم حرف بزنم که زبونت رو گاز بگ-

چرا تو این جوری دراومدی یا خودم رو سرزنش کنم که این 

 طوری بزرگت کردم؟!

سعید در جواب خاله فقط می خنده و  من و نعیمه همچنان در 

 سکوت به سر می بریم.

خاله که انگار یهو چیزی یادش اومده گریه اش بند میاد و با غیظ 

می کنه. به نعیمه نگاه  

چرا بهم نگفتی که نوه ی دایی خشایار ازت خوشش اومده؟-  

 من و نعیمه هر دو بهم نگاه می کنیم و بعد به خاله. 

چی...چی می گفتم مامان؟-  

زهرمار و چی می گفتم! من باید از زبون پریچهر عروس دایی -

 می شنیدم که خانوم؛ اردشیر رو رد کرده؟!

مداخله می کنه.سعید که نباید مداخله کنه،   



خاله مریم، اخه خاستگاری اون اردشیر کج و کوله هم جار زدن -

داشت؟ برین خداروشکر کنید که دخترتون انقدر حالیش میشد که 

 اصال این قضیه رو جدی نبینه!

مامان و خاله هر دو کفری میشن و قبل از این که درشت بارش 

 کنن دستاشو باال می گیره.

ه حرفی نمی زنم...باشه ببخشید! من دیگ-  

خاله که عصبی تر شده منتظر به من نگاه می کنه! واال که از من 

 خاستگاری نکرد...

نگاهش که پر از غیض میشه لبام به طور خودکار از هم وا 

 میشن.

راستش خاله؛ چندان مسئله ی جدی ای نبوده فقط یه بار تماس -

مه هم وقت گرفت با نعیمه درخواست کرد با خانواده بیاد که نعی

 خواست و بعدم بهش جواب رد داد!

 نعیمه هم بالفاصله می گه:

البته بعد از مشورت با جوانه بهش جواب رد دادم!-  

نگاه خاله و مامان بین من و نعیمه می گرده و سر آخر به من می 

 رسه که مجبور میشم دفاعیات خودم رو بیان کنم.

پیشنهاد ازدواج خوب منم دلیل داشتم؛ اخه سال قبلشم به من -

داد! سال قبل ترشم به دختِر دختر خالتون حمیرا جون! از سال 

 های قبلشم خبری ندارم دیگه...



 سعید هم در ادامه میگه:

دخترهای فامیل هم در جریان کج و کوله بودنش هستند!-  

 

مامان و خاله انگار قانع میشن که حرف دیگه ای نمی زنن البته 

مراه گردن زدن بر ما اعمال می کنند!سیاستشون رو با اخم به ه  

نمردیم و برای اردشیر پسره ی مفنگی هم برامون اخم و تخم 

 کردند.
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روزها از پی هم می گذره و خبر خوب و بدی که همه ی ما رو 

نگران کرده خواستگاری رسمی آرش از نعیمه طی یه تماس 

س گرفت و اذن حضور خواست که تلفنی از آقا منصور هست، تما

رد شد! نعیمه حال مساعدی نداره و ساختمون در دلگیری هوای 

 ابری زمستون و حال ناخوش ساکنانش به سر می بره. 



مسافرت های کوتاهی هم که به پستمون می خوره؛ تغییر چندانی 

. خاله سفت و سخت روی در حال و هوامون ایجاد نمی کنه

حاضر نیست آرش رو ببینه. از نظر  تصمیمش ایستاده و حتی

خاله؛ آرش به درد نعیمه نمی خوره و نعیمه باید این پنبه رو از 

گوشش دراره که روزی خاله اجازه بده که دستش به دست آرش 

 برسه!

نعیمه هم طبق خواسته ی آرش صبر و پیشه کرده تا یه مدت 

ور و بگذره شاید که خاله از تصمیمش کوتاه بیاد. بابا اقا منص

راضی کرده که اجازه بده حداقل یک بار آرش پا پیش بذاره بعد 

برای  اگر نخواستن ردش کنن بره! و عملیات سخت آقا منصور هم

رضایت خاله مریم شروع شده، عملیاتی که به حتم طوالنی خواهد 

 بود!

 

از قبله ی عالم هم خبری نیست، درست از همون شبی که بی 

هیچ خبری ازش ندارم. در واقع چند باری حرف از هم جدا شدیم، 

خواستم تماسی بگیرم یا پیامی بدم اما نتونستم! اون چند باری هم 

که همو مالقات کردیم خودش بود که خواست. دلم می خواد زنگ 

بزنم و بپرسم که با مستانه چه کرده راهی که گفت پیدا کرده یا 

پشیمون شدم. نه؟! اما هر بار شماره اشو برای تماس لمس کردم  

بذار فکر کنه من دوست بدی ام! که تا خبری ازم نگیرن یادم 

نمیاد که یکی بود که یه وقتایی باعث می شد حالم خوب بشه. 



یکی که کنارش هات داگ خوردن رو میشد تو یه جای نه چندان 

 بهداشتی دوست داشت.
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ترین فصل سال تور کیش به خوشبختی شاید این باشه که تو سرد

 پستت بخوره!

دلم رطوبت و گرما می خواد که یه لباس راحت بپوشم و زیر 

آفتاب شرشر عرق بریزم. زمستون جان پس کی کارت تموم میشه 

و بار و بندیلتو جمع می کنی و می ری؟! بس این شال گردنمو 

 دور گلوم پیچیدم تا سرما نخورم، خسته شدم!

 

سرما خوردم اما نه چندان شدید، هر چند همه  هر چند این اواخر

ی تالشم اینه که تصویر یه چهره ی مردونه رو از ذهنم پاک کنم؛ 

هر چند تاثیری نداره این تالش من و حتی میون خس خس سینه 

 ام هم یادی ازش می کنم و این برام خوشایند نیست.



به هیچ وجه دلم نمی خواد به جریان کوچیکی که بعد آخرین 

یدارمون در من جرقه خورد پر و بال بدم. د  

بس خواستم حتی به روی خودمم نیارم که تو یه لحظه ی کوتاه 

یه چیز خاص رو تجربه کردم که باعث بهم ریختن احواالت 

درونیم شد؛ خسته شدم. همه اشم تقصیر قبله ی عالم شد با حرف 

 های دو پهلوش. 

ای که بینمون هست، دیگه کم کم دارم از این رابطه ی دوستانه 

می ترسم. من همچنان تصمیم دارم که در بی خبری کاملی ازش 

به سر ببرم اما مثل این که نظر معین الدوله چیزی جز این هست 

که برام یه پیام داده با مضمون" عادت به این که همیشه برای 

 برقراری ارتباط پیش قدم باشم ندارم"

. دم تفسیر کنمنمی دونم پیامش رو باید چطور پیش خو  

"االن دارین گله می کنید از من؟ یا که دارین منت می ذارین سرم 

 برای انجام کاری که به خواست خودتون انجامش می دین؟"

پیامم خیلی بدجنسانه ست؛ می دونم! اما به نظرم جوابی بهتر از 

 این به پیامش نمی شد داد!

 پیامش برام می رسه.

 "گزینه ی اول"!

آروم می خندم و برای حسی که درونم رو به قلقک می ندازه و 

 باعث شعور و شعفم می شه ترش می کنم. 



دلم نمی خواد به شیطنتش بها بدم جوابی بهش نمی دم و خیره به 

 گوشیم وسط تخت می شینم. 

 انتظارم برای پیامی دوباره از قبله ی عالم زیاد طول نمی کشه.

ی که ازت دارم چیه؟""پیشنهادت برای رفع دلخور  

 بچه پرو رو ببین ها!

 " جناب معین الدوله فعال که عازم سفر هستم"

 

با خودت ببر"! "منم  

با چشمایی که از حدقه دارن خارج میشن به پیامی که برام 

 فرستاده چشم می دوزم.

 درست می بینم؟!

 "دارین جدی میگین؟"

 "کامال"!

نویسم. به جواب راسخش چشم غره میرم و براش می  

 "ما فردا عصر پرواز داریم به کیش"

 مشخصه که چقدر دلم نمی خواد باهام بیاد؟! 

 "اکی"

 



 

بعد این اکی آخرش یعنی گفت و گو تمام شده! گوشی و روی تخت 

رها می کنم و به چیزی که انگار داره باعث میشه درونم داغ 

 بشه، بی محلی می کنم.

یج اتفاقی!هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته برام؛ ه  

 

 "جهانگرد کوچک"

 

#part_108 

 

 

من حداقل یه تجربه ی کوتاه داشتم که برام سخت و فاجعه بار 

 بود؛ قبله ی عالم که دیگه خوِد خوِد فاجعه ست!

 

زمانی که برای مسافرت آماده میشم زمزمه وار به خودم تلقین 

می کردم که همه اش یه شوخی بوده و قرار نیست با من بیاد به 

ین سفر و وقتی که سوار هواپیما شدم و خبری ازش نشد مطمئن ا

شدم به این که شوخی ای بیش نبوده کمی از اضطراب درونم کم 

 شد و دست از تمیز کردن کفش هام برداشتم!



خیلی خنده دار بود که با براق کننده ای که همیشه تو کوله ی 

ال می زدن سفریم داشتم کفش هام رو انقدر برق انداختم که نور با

بغل دستیم که یه دختر هم سن و سال خودم بود کفش هاشو 

 دراورد و گفت " برای منم براق کننده می زنید"!

 

براق کننده رو فرو نکردم تو پره های بینی گشادش خیلی بود؟ 

 مگه من کفاشم!؟

 

 

 

انقدر هوا خوبه که حتی میشه تنی به آب زد و در  خلیج پارس 

لطیف، دوست داشتنی و به شدت یادآور شنا کرد. هوا بسیار 

 سفرم به بارساست...

 

اصال از همینجا هر چیزی که من و یاد چیزی یا کسی می ندازه 

باید قدغن بشه. به محض جاگیر شدنمون و بعد استراحتی کوتاه، 

 بازدید و تفریح شروع میشه. 

تا شب به قدری برای بچه ها حرف زدم و میونش تذکر دادم که 

و نظافت رو رعایت کنند که اواخرش دیگه رسما دستم بهداشت 

 می نداختند.



 "خانوم صفا اول صابون بکشیم رو زبونمون بعد حرف بزنیم"

 

"خانوم صفا میکروسکوپ هست خدمتتون اینجا رو چک کنیم 

 ببینیم آلوده هست یا نه"

 

"خانوم صفا این آقاهه تو صورتم فوت کرد؛ االن چند نوع 

قال داده شده"میکروب به من انت  

 

 خالصه این که شب من نبود امشب.

وقتی هم به هتل رسیدیم که خیلی دیروقت شده بود و من بر 

خالف همیشه که حتما سری به ساحل می زدم به اتاقم پناه بردم و 

انقدر خودم رو سرزنش کردم که خوابم برد البته چه خوابی! تا 

ط مختلف صبح خواب می دیدم مشغول میکروب زدایی تو نقا

 کشور هستم.

 

 

صبح وقتی که بیدار شدم و بعد یه دوش گوشیمو برداشتم تا یه 

تماسی با بابا و مامان بگیرم یه پیام باالی صفحه ی گوشیم تو یه 

 کادر سفید کوچیک می درخشید.

 "رسیدم!"



 

. ساعت پیام رو چک می کنم درست ناباور و البته گیج می خندم

اده شده بود. امکانش بود که شوخی صبح این پیام برام فرست ۵

 کرده باشه؟!

اخه قیافه اش به ادم هایی که تو این موارد شوخی کنه نمی 

 خوره!

تصمیمم بر این میشه که تا دوباره خودش پیام نداد و زنگی نزد؛ 

 پیگیرش نشم.
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 اومده بود!

به کیش، ازم هیچ شوخی ای در کار نبود و واقعا اومده بود 

خواست تا یه زمان خالی بذارم برای همو دیدن؛ و تنها زمانی که 

می تونستم به دیداری که هیچ توضیحی براش نداشتم برم؛ تایم 

 کنسرت چند ساعته ای بود که می تونستم با بچه ها نرم!

این بار حس متفاوتی داشتم برای این دیدار، این همه راه و طی 

ن باشه! کرده بود که تا با م  



کدوم آدم دیوونه ای این همه راه و شبونه میاد تا یه دوست 

معمولی رو ببینه؟! از تصور اتفاقی که پیش روم بود، به خودم 

 لرزیدم. 

 اصال شاید نباید به چیزهایی که نباید فکر کنم! 

شاید مثل همیشه یه دیدار معمولیه بهتره فکرهای ناجور نکنم تا 

 حال و اوضاعم بد نشه!

 

مایوس از این که نمی تونم چیزی انتخاب کنم برای پوشیدن، در 

حالی که چیزی تا ساعت هفت نمونده؛ کنار چمدون بهم ریخته ام 

 می شینم. 

فکر این که باید چی بپوشم تا خوب به نظر برسم رو می ذارم 

کنار، دامن کاربنی پلیسه ام رو که روی لباس های انباشته شده 

م یه تاپ سفیدم کنارش هست، تن می کنم. قرار داره برمی دار

مانتوی سفید مو هم روی تاپ و دامن می پوشم، کتونی سفید 

رنگمو پام می کنم کمی مچ پام معلومه اما توجهی نمی کنم، وقت 

 توجه به وضعیت منکراتیمو ندارم در واقع.

رژ صورتی روی لب هام می کشم، شال زرد رنگ ساده ای  که  

کرده جدا می کنم و روی موهام که از پشت  بین لباس هام گیر

 گیس شدند می ندازم.



گوشی و عابر بانکم رو توی جیبم می ذارم و بدون این که به 

خودم تو آینه نگاهی بندازم از اتاق خارج میشم؛ فقط سه دقیقه 

 مونده به هفت.

من همیشه از آدم های وقت شناس خوش می اومد این که 

ن سفید رنگ که ماشین خودش نیست روبروی هتل کنار یه ماشی

و به حتم اجاره اش کرده؛ ایستاده و به صحنه ی خروج من از 

 هتل چشم دوخته، برام خوشاینده.

باد مالیمی می وزه و دامن لباسم رو به بازی می گیره به اون 

طرف خیابون می رم، و تا رسیدن بهش قدم هامو بی اندازه آروم 

 برمی دارم.

 

می گیرم پاهامو تو کتونی  جفت بهم قرار میدم،  نزدیکش که قرار 

تی شرت راحت و خنکی تنشه که سفید هست موهاش رو بر 

خالف همیشه به یک طرف شونه کرده و دور موهاش خیلی خیلی 

.کوتاه تر از همیشه به نظر می رسه  

سالم جناب معین الدوله!-  

م فقط نگاهم می کنه و دلم می خواد ازش خواهش کنم تا نگاه

 نکنه.

 در ماشین و برام باز می کنه.

سالم.-  

 این بار نه اخم می کنه نه گله که چرا با اسمش شوخی می کنم!



سوار ماشین که میشم در و می بنده منتظرم بره سمت راننده اما 

بعد یک ثانیه در سمت منو دوباره باز می کنه خم میشه و قسمت 

ون افتاده بود کنار زیادی از دامن کلوشم رو که از در ماشین بیر

پای بدون پوششم جمع می کنه قبل از این که به خودم جمع بشم؛ 

انگشت دستش به مچ پام برخورد می کنه و چرا باید این همه؛ 

 همه ی تن و روحم دچار یه حس پر از ناشناخته ها بشه؟!

ماشین و دور می زنه و سوار میشه، استارت می زنه و راه  

ی دامنمو به مشت گرفتم و حال خوب و بدم میفتیم. من اما پارچه 

 رو چطور باید چاره کنم؟!
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شاید قراره این مسیری که طی می کنیم به جایی نرسه؛ البته این 

فقط یه نظریه ست که به خاطر دور خودمون چرخیدن بی اندازه 

فقط  ای که پیش گرفته به ذهنم می رسه؛ که خوب رد میشه اونم

 به خاطر مادر و بچه ای که جلوی مسیرمون قرار می گیرن!



همچنان به بازی سر انگشتام با پارچه ی پیلی پیلیه دامنم ادامه  

میدم که سوالش باعث سر خوردن پارچه ی دامنیم از زیر 

 انگشتام میشه.

جا مونده؟-  

بدون این که نگاهش کنم سرم رو سمت ماشین کناریمون که یه 

نگ هم می چرخونم.ون سفید ر  

چی؟-  

زبون پر حرفت!-  

این که باهام شوخی می کنه، خوبه.   

این بار مسیر نگاهم میشه خودش لبخندی که شاید براش 

 خوشایند باشه؛ رو لب هام، کمی طرح از خجالت داره.

نه واال؛ کنارمه! منتهی مسیر براش بسته بود!-  

داره به خنده هم من هم خودش؛ از زبون درازم که عرض ادب هم 

 میفتیم. منتهی اون با چشم هاش می خنده و من با لب هام!

شاید علت این که نگاه این مرد روی لب هام هست و نگاه من 

 روی چشم هاش؛ جز رازهایی باشه که میون لبخندمون هست.

بیشتر از این تاب لبخند نگاهشو نمیارم و باید باور کنم این بین 

که فقط بین من و خودش هست؟! داره چیزهایی اتفاق میفته  

اخرین باری که همو دیدیم...-  



برای این که ادامه ی جمله اشو بده؛ خودم رو با توجه ترین آدم 

نسبت به خودش نشون میدم، تا شاید چیزی که داره اتفاق میفته 

 رو بشنوم.

باید آخرین بار می شد!-  

آدم ناخواسته اخم می کنم و این بار خودم رو بی توجه ترین 

نسبت به خودش نشون میدم؛ هر چند ناموفق اما بازی 

 سرانگشتامو با پیله های دامنم از سر می گیرم.

اما...همون طور که می بینی؛ نشد!-  

 

نشد یا...نخواستین؟-  

سوالم و بی پرده می پرسم و نگاهمو برای گرفتن جوابی به جایی 

 میون یقه اش می دوزم اما جوابی نمی گیرم.

 

توقف می کنه برام جالب توجه هست؛ نه این که تا حاال جایی که 

نیومده باشم، این که شخصیت شاید کمی از نظرم خشک و جدی 

مثل معین که کمی برام خوفناکم هست منو بیاره به پارک دلفین ها 

 برام پر از شگفتیه!

 

 کنار هم وارد پارک مورد عالقه ام میشیم. 



نی از بابت دیدار با دلفین ها شاید مثل دفعات قبل هیچ لذت و هیجا

کنارش؛ برام همون قدر خوشاینده که دیدن نمی برم. لذت قدم زدن 

یه گله از دلفین که کنار هم شنا می کنند! انتخاب برام سخت میشه 

اما نهایتا پیروز میدون قبله ی عالم هست که تمام توجهمو برای 

 خودش کرده! 

دن حرکات هماهنگ دلفین از هیاهو و ذوق و اشتیاق مردم با دی 

ها که توسط مربیشون؛ بهشون دستور داده میشه؛ عبور می 

 کنیم.

کنار استخر پر آبی که دلفین های زیادی توش جست و خیز می 

 کنند، روی پاهام زانو می زنم.

من همیشه عاشق این حیوونکی های مهربون بودم...-  

ر استخر به تالش می کنم تا دستم رو آروم روی سر دلفینی که کنا

 ما نگاه می کنه بذارم.

معین هم که مثل من؛ به جست و خیز دلفین ها توی آب نگاه می 

 کنه کنارم روی کف پاهاش می شینه.

افسانه ی دلفین های صورتی اغواگر رو شنیدی تا حاال؟-  

فکر این که شاید قصد دست انداختنم رو داره اجازه نمیده جز 

باشم!خندیدن حرفی برای گفتن داشته   

طبق یک افسانه؛ دلفین های صورتی شب ها،به مردای جذابی -

تبدیل میشن و زن های شهر رو از راه به در می کنند بعد با 

 خودشون می برنشون به یه شهر جادویی زیر آب!



 شگفت زده از چیزی که شنیدم میگم:

واقعیت داره؟-  

آب با مهارت بیشتری از من کف دستشو رو سر دلفینی که سر از 

 بیرون آورده می کشه.

افسانه ها کلید خیلی از معماها هستند؛ االنم که شبه منم که یه -

مرد جذاب! قصدمم مشخصه. از راه به در کردن تو و بردنت به 

 یه شهر جادویی!

 

نمی دونم منظره نگاهم از زاویه ی دیدش به چه صورت هست که 

روغ چرا عضالت گونه اش برای نخندیدن  با هم متحد میشن. د

خوف به دلم میفته از روی پاهام بلند میشم و با عجله از استخر 

 دور میشم دووم اوردن اون جا کنارش؛ سخت میشه!

تا زمانی که از پارک خارج بشم و خودم رو به ماشینش برسونم 

 نفسم رو حبس کرده بودم.

تشخیص این که تا همین جا پشت سرم اومده سخت نیست، نفس 

به حضورش می کشم.عمیقی بی توجه   

رنج می کشی؟-  

با نفسی که سخت در حال رفت و آمد شده نگاهش می کنم. 

 پیچیدگی سوالش ناشی از چیه؟! درجه ی دیوونگی باالش؟!



می فهمی با حرفات...چه به حال و روزم میاری؟ من اصال آدم -

 پیچیده ای نیستم، با من پیچیده نباش!

رنج می کشی؟-  

 منصبت رو شکر خدایا!

اره رنج می کشم؛ از حسی که نمی خوام...-  

 محکم با کف دستم روی قلبم ضربه می زنم.

اینجا شکل بگیره رنج می کشم! از حرف های تو رنج می کشم؛ -

از این که نمی تونم سر این رابطه ی شاید مخوف رو که توسط 

تو گرفته شده؛ قطع کنم رنج می کشم! گفته بودی می خوای ببریم 

ادویی؟! همین االن این کار و بکن پس...به یه شهر ج  

 

نفس های بریده بریده ام از نزدیکی بیش از اندازه ای که بهش 

 دارم تو صورتش پخش می شه 

 چشماش...

همه چی سر این دو گوی مسخره ی لعنتیه که خدا یه طورهایی 

 ویژه براش در نظر گرفته!
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وسط خیابون روبروی هم ایستادیم. اما تو شاید فقط پنج ثانیه، 

پنج ثانیه ی پرسکوتی که گذروندیم، تمام چیزهایی که سعی در 

 خفه کردنشون داشتم؛ سر باز کردند! 

برگشتم به عقب؛ به خیلی عقب تر به روزهایی که همسفر شدیم! 

این که از همون اول هم کششی که بهش داشتم و نادیده می 

همه گارد می گرفتم، کنارش شاید کمی گرفتم! منی که مقابل 

 بیشتر از همیشه سعی به خودم بودن داشتم.

امشب و این حرفام، فقط برای یه دیدار و تعریف یه افسانه از 

دلفین ها نبود؛ شاید یه بغض بود که تو تمام این مدت دوستانه ای 

که گذرونده بودیم شده بود یه غده که در وضعیت خوش خیم قرار 

 داشت.

گریه نمی کنم؛ نه تو این شرایطی که به وجود آورده و باید 

 پاسخگوی حال و روزی که االن دارم؛  باشه!

اما مگر کنترل سیستم اشک رسانی چشمام، توسط خودم کنترل 

 می شه؟!

قبل این که بخوام برای نریختن اشک هام؛ چاره ای کنم، مچ 

در بد که دستمو می گیره و هدایتم می کنه سمت در ماشین، چق

همین تماس کوتاه از روی پارچه ی نازک مانتوم؛ برای بند 

 اومدن اشک هام کافیه!



روی صندلی ماشین که می شینم این بار قبل از بستن در، خم 

میشه و دامنم رو مرتب می کنه تا باز الی در ماشین گیر نکنه! 

 برای من چی؟ چه چاره ای داره برای گیر کردنم تو این شرایط!؟

کاش منم یه تکه پارچه بودم که می شد به راحتی از خطری ای 

 مثل تکه تکه شدن، نجاتش داد.

وقتی راه میفته؛ من یه آدم کامال معذبم که قصدم فقط رسیدن به 

یه مقصد معلوم و تنها گذاشتن قبله ی عالم هست. اما، این مقصد 

 هیج هم برام معلوم نیست! 

جایی و سراغ داری برای شام؟!-  

بعد اون همه حرفی که من زدم باید بریم شام بخوریم که خوب اگه 

 بیشتر مد نظرم کوفت هست!

آره؛ تو اتاقم! یه عالمه سیب و خیار و پرتقال و نارنگی دارم که -

سه بار با مایع شوینده ضدعفونی شدند. همین طور هم یه بسته 

پر بادوم هندی دارم که هیچ تضمینی بر سالمتیشون ندارم! آشغال 

های هتل هم اکثرشون دریایی هستند که احتمال وجود مو؛ توشون 

وجود داره! اصال با این شرایط، جایی و سراغ ندارم! اصال شام 

نمی خوام. میشه من و برگردونی هتل؟ چرا این ماشین این همه 

 کثیفه؟!

 

خدایا من دارم می زنم به سیم اخر، تا پشیمون نشد؛ منو از پریز 

 بکش!



از دوستام هست که این یکی دو روز رو قراره بمونم ویالی یکی -

.اونجا؛ میریم اونجا خودمون یه چیزی سر هم می کنیم  

 خودمون؟!

!خیلی زود نیست برای این واژه بین من و قبله ی عالم؟  

نه!-  

 نه بلندم اونقدری قاطع نیست که تاثیر گذار باشه.

رمی قراره شام  بخوریم، یه کم حرف می زنیم و بعدش ب-

 گردونمت به هتل!

 

از خودم برای این که نمی خوام باهاش مخالفت کنم؛ عصبی 

 میشم. 

امیدوارم مواد تو یخچالتون بهداشتی باشه!-  

 سنگینی نگاهش روی نیم رخم هم نمی تونه وادارم کنه که نگم:

سالم! و همین طور،-  

 

همه با بغض اگه از عشق و دلدادگی میگن من با بغض از 

سالمت مواد غذایی میگم! بهداشت و  

 

 



ویالی دوستش بر خالف تصورم یه ویالی کوچیک و جمع و جور 

 ساحلیه که تمیز و مرتب هست. 

اگه بخوای می تونی مانتوتو دربیاری!-  

 

نمی دونم چرا براش چشم غره میرم! همینم مونده با تاپ و دامن 

جلوت این ور اون ور رژه برم. شالمو اما از رو موهام برمی 

 دارم و روی دسته ی مبل می ذارم. 

چرا نشستی؟ بیا آشپزخونه...-  

خودش سمت آشپزخونه ی نقلی ای که درست وسط سالن قرار 

 داره میره و منم پشت سرش میرم. 

ه نگاهی تو یخچال بنداز، ببین چی توش پیدا میشه!ی-  

تو بخچال  دستورش رو اجرا می کنم و در یخچال رو باز می کنم،

 یه ظرف پر از میوه هایی که منم تو اتاقم دارم هست. 

چند تا دونه تخم مرغ؛ گوجه فرنگی، ماست و دوغ و به بشکه 

 کرفس!

ن که چیز زیادی کشوهای یخچال پر شدن از کرفس. ناامید ار ای

هم برای سرهم کردن نداریم؛ تخم مرغ و چند تا دونه گوجه برمی 

دارم، در یخچال و با ساق دستم می بندم  و تخم مرغ و گوجه ها 

روی میز فلزی که انگار وسط آشپزخونه میخ شده می ذارم و 

 منتظر نگاهش می کنم.



 کف دستاشو سمتم می گیره.

هاش یه چیزی سر هم کرد که انقدری آلوده هست؛ که نشه با-

 بهداشتی و سالم باشه!

اسپره ی ضدعفونی کننده امو که عضوی از بدنم محسوب میشه 

از جیبم خارج می کنم و چند تا پیس ازش رو کف دست دراز شده 

 اش خالی می کنم.

دیگه آلوده نیست!-  

با مکثی طوالنی روی اسپره ی توی دستم؛ سپس کف دستاشو 

 بهم می ماله.

ر کردم شاید بشه سر هم کردن غذا رو... با این بهانه بندازم فک-

 گردن تو!

 خنده ام می گیره و گوجه ها رو برمی دارم تا بشورمشون.

یعنی می خواستین به خاطر این شرایطم ازم سواستفاده کنید تا -

 از زیر کار دربرین؟!

که موفق نشدم...-  
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شست و شوی زیاد، تو یه بشقاب برای خورد  گوجه ها رو  بعد

 کردن می چینم.

چاقو می خوام.-  

 از تو کشو یه چاقو برمی داره.

از بچگی وسواسی بودی؟-  

نه؛ بعد بهم خوردن نامزدیم، این طوری شدم!-  

ظرف گوجه رو روی میز می ذارم و به بهانه ی گرفتن چاقو از 

دونستن این موضوع  تا بتونم ببینم که بعد دستش نگاهش می کنم

 قراره با چی روبرو بشم.

 از مثل همیشه کمی خنثی تر به نظر می رسه!

انقدر دوسش داشتی که به این روز افتادی؟!-  

 همین که نپرسید مگه نامزد داشتی؛ خوب بود!

 اما سوالی پرسیده بود که سخت بود.

 مشغول خورد کردن گوجه ها میشم.

ل به نامزدی کردم؛ یه نامزدی به خواست مامان و پافشاریش قبو-

ساده بود تا قبل از ازدواج بیشتر با هم آشنا بشیم، میشه ماهی 

 تابه رو بذارین روی گاز؟ روغن هم ندیدم تو یخچال!



بدون حرف؛ فرمایشاتمو انجام میده و فقط خدا می دونه که چقدر 

سختمه که از اون روزهای هر چند کوتاه حرف بزنم گوجه های 

رو توی ماهی تابه می ریزم، معین زیر گاز رو روشن خورد شده 

 می کنه و من گوجه ها رو هم می زنم.

شاید اگر مادر منم زنده بود مجبورم می کرد به ازدواج!-  

 متاسف نگاهش می کنم.

روحشون شاد.-  

نیست!-  

نه من چیزی می پرسم که چرا روحش شاد نیست؛ نه اون چیزی 

ابقم. می پرسه در رابطه با نامزدی س  

چند تا نون باگت و با چاقو نصف می کنه و تو یه سبد کوچیک 

 می ذاره ظرفی که توش غذا رو ریختم روی میز می ذارم. 

که از ظرف برداشت سمتم می گیره.نونی   

چیکار کرد باهات؟!-  

کار خاصی نکرد! فقط جز قاچاق چی های مواد مخدر بود در -

توسط یه نفوذی هم لو  واقع یه باند بزرگ زیر دستاش بود که

 رفتند! بعدشم...

نونی که ازش گرفتم از وسطش باز می کنم خمیراشو خالی می 

 کنم و بعد نگاهش می کنم.

بعدشم رفت باالی دار!-  



نفوذی که لو دادش کی بود؟! -  

 لرزش چونه ام هم نمی تونه مانع از این بشه که بس کنه.

من!-  

یزم و برای پایین بردن با قاشق کمی از املت رو توی نون می ر

 بغضم لقمه رو تو دهنم می ذارم.

 از این که مثل آدم فروش ها نگام نمی کنه ممنونشم.

کار خوبی کردی!-  

 با دهنی که از بغض و غذا پر شده میگم:

که فرستادمش پای دار؟!-  

نتیجه ی اعمالش رو دید؛ تو کاری که درست بود رو انجام -

 دادی! 

پایین قورت میدم.لقمه رو باالخره به   

چرا یه جوری حرف می زنید که انگار هیچی نشده! نمی ترسید -

از این که یه دختر سر راهتون قرار گرفته که اگر پاش برسه، 

 بهتون رحم نکنه!

چرا می ترسم! اما ترس من از چیز دیگه ای هست. برای اولین -

بار وقتی با یه دختر بچه سن روبرو شدم که باعث می شد من 

وام زیاد حرف بزنم! می دونی که زیاد حرف زدن خوب نیست!بخ  

به لقمه ی بزرگی که گرفته گاز بزرگی می زنه و چشمکی برام  

 می زنه که شاید کمی هم شده باعث تسکینم میشه.



لقمه ی بعدی رو هم همراه با لبخندی که کمی بغض داره، روونه 

 ی معده ام می کنم.

که با هم سر هم کردیم تا انتها نتونستیم غذای ساده و کمی رو 

بخوریم، همون جا باقی مونده ی غذامون رو رها می کنیم و برای 

 قدم زدن به ساحل می ریم. 

ساحل به نسبت خلوته، آسمان اما حسابی شلوغ و پر ستاره 

 ست...

شالم روی شونه هام افتاده، تالشی برای گذاشتنش ندارم. باد 

مونه تاب اینو ندارم تا به نگاه مالیمی می زنه و نگاه من به آس

 خیره اش پاسخی بدم.

می دونستی خیلی خوشگلی؟!-  

چونه ام رو که باال هست به پایین هدایت می کنم و نگاهم رو از 

 ستاره ها به ماسه های پر از صدف ساحل می دوزم.

خجالت کشیدی؟-  

این که خیلی جدی و بدون هیچ حسی تو جمالتش ازم تعریف می 

ده ام می ندازه نگاهش می کنم چشماش انگار برخالف کنه به خن

 لحنش مثل آسمون باال سرمون پر از ستاره ست.

تا حاال از کسی تعریف کردین؟-  

به جز مستانه و مادرم...-  

 کمی فکر می کنه و ادامه میده:



تقریبا نه!-  

 خنده ام، لبخند کوچیکی میشه.

من حس می کنم شما آدم خوبی هستین، از همون اولشم خوب به -

 نظر می اومدین! 

 گوشه ی لبش به باال میره.

آدم ها کنار آدم های خوب؛ خوب به نظر می رسند! شاید اگر تو -

 دختر خوبی نبودی؛ منم تالشی برای خوب بودن نداشتم!

روم از حرکت می ایستم اونم قدمی که رفته رو برمی گرده و روب

 می ایسته؛ دست به سینه می پرسم:

خوب اگر من دختر خوبی نبودم شما چجوری می شدی؟!-  

فکر کنم قبال بهت گفتم که با دختری که خوب نباشه میشه چه -

 کرد!

بعد با نگاه تیز شده اش روی سر تا پام چرخی شاید منظور دار 

 می زنه و به راهش ادامه میده منم پشت سرش با دهنی وا مونده

 می مونم.

در هر صورت همه ی مردها دارای این غریزه ی بیخودی که 

گاهی اوقات دچار هیجان میشه؛ هستند. قدم هامو تند می کنم تا 

دوباره کنارش قرار بگیرم و هر چند دوست ندارم این شب تموم 

 بشه اما ناگریز میگم:

دیگه باید برگردم هتل.-  



اکی!-  

 

*     *    * 
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قبله ی عالم فردای شب کوتاهی و که با هم گذروندیم، برگشت به 

 تهران. کیش؛ تا زمان برگشتم برام شد مثل یه قفس.

 

به محض پا گذاشتنم تو خونه؛ متوجه جنجال جدیدی که پیش 

اومده بود شدم. از قضا آرش همین دیشب که بنده هم حضور 

ه ی خاله راه پیدا کرده بود و آقا نداشتم من باب آشنایی به خون

منصور بعد دیدن آرش و شنیدن حرفاش قبول کرده بود که میشه 

روش حساب کرد! اما خاله یه میدون جنگ راه انداخته بود که 

تشعشعات باقی مونده از بمب اتمیش از سر و ریخت آقا منصور و 

 نعیمه پیدا بود! 



د بیرون و مامان هم آقا منصور و نعیمه رو از خونه انداخته بو

شده بود سر پناهشون، و به علت مکان دادن به شوهر خواهرش 

و خواهر زاده اش؛ قهر و غضب خواهرش نصیبش شده بود! 

اصال یه اوضاعی بود که قطعا جزایر آدم خورها رو به خونه 

.بودن ترجیح می دادم  

نعیمه منتقل شده بود به اتاق من با یه دست لباسی که به تنش 

د و رسما باید باهاش همه چیزمو شریک می شدم و البته که بو

لباس دادن به نعیمه رو به رفتن به طبقه ی باال اونم برای آوردن 

 لباس برای نعیمه؛ ترجیح می دادم. خاله حتما منو می کشت!

تو این بین، من و مشغولیت جدیدم به اسم قبله ی عالم، به حتم 

! که با این اوضاع، تنها بودن یه نیازمند چند صباحی تنهایی بودیم

آرزوی دور به نظر می رسید. نعیمه اما رسما با دمش گردو می 

شکست! اون رضایت پدرش رو به دست آورده بود و وقتی آقا 

منصور با خاله مقابله کنه و نخواد که نازش رو بکشه یعنی همه 

 چی تمومه! 

قا منصور وقتی خاله می تونست ماه ها به این قهر ادامه بده اما آ

این قهر و پذیرفت یعنی آرش به حتم قراره داماد آینده ی خانواده 

 ی ما باشه!

ای کاش نعیمه در کمال غم و اندوه از وسایلم استفاده می کرد تا 

به خاطر دلسوزی هم که شده، کمتر حرص بخورم! اما وقتی 

رقص کنان از چیز هایی که متعلق به منه استفاده می کنه دلم می 

خواد همه چیزمو بریزم دور! حیف که انقدر همه چیز گرون شده 



که نمیشه همه چیز رو راهی سطل آشغال کنم و این یعنی که حالم 

رو به راه هستش و باید شکر خدا رو به جا بیارم چون اگه تو 

این وانفسا سیستم وسواسم روشن بشه مامان خودش نفسم رو 

خاموش میشه!می گیره و سیستم  وسواسم، برای ابد   

سعید بر خالف همیشه تو خاموشی به سر می بره؛ قبل از این که 

جمع  به این سفر برم چند تا سی دی و کتاب که بعد تحقیق فراوان

آوری کردم، برای چگونگی برخورد با مشکلی که باهاش سر و 

کله می زد، بهش دادم و ازش خواستم با دقت بخونه و ببینه. 

حتم علتی جدا از خوندن چگونگی سرکوب  البته این خاموشی به

 امیالش در این سن داشت!

 خدای من...

باشه! بسه هر چقدر سعی کردم باهاش تماس نگیرم فکر کردن به 

افراد خانواده بسه! هی می خوام به روی خودم نیارم تا چند 

روزی بگذره اما یه سوال بزرگ برام پیش اومده که چرا تماس 

د به محض رسیدنش تماس می گیره اما نگرفت؟! خودش گفته بو

نه تنها تماس نگرفته بود که حتی وقتی من برگشتم هم خبری 

 ازش نشده.

نمیشه. یه لمس ناقابله دیگه چیزی که ازم کم  

انگشت دستم رو اسم قبله ی عالم برای تماس کشیده میشه و با 

پخش شدن صدای اولین بوق؛ قلبم شروع می کنه به دراوردن 

یی عجیب مثل وقتایی که توستر مامان قاطی می کنه و سر و صدا

 صداهایی ازش درمیاد که هیچ منبع مشخصی نداره!
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 و، وقتی بعد خوردن بوق های پیاپی هیچ جوابی حاصلم نمیشه،

سر و صداهای قلب بی نوام قطع میشه. گوشی و برای این که 

باسام قایم می کنم و این خیلی جلوی چشمم نباشه؛ توی کشوی ل

 بده که از این که جواب تماسم داده نشد انقدر حالم رو بد کرد!

از اتاق خارج میشم نعیمه رو مبل نشسته و کش من روی 

موهاش هست! وقتی از کنارش رد میشم کشمو از دور موهاش 

برمی دارم و به سمت آشپزخونه میرم و کش و پرت می کنم تو 

 سطل زباله! 

ب خدا رو شکر سیستم وسواسم، وسواس رسانی و از سر خو

گرفته. هر چند نعیمه به این کارهای من عادت داره اما نمی تونه 

 داد نزنه و نگه:

همین امروز و فرداست که برم از این خونه؛ اونوقت عذاب -

 وجدان می گیری به خاطر بالهایی که سرم میاری!

 سعید باالخره صدای خنده اش بلند میشه.

تو برو، ما قول می دیم که عذاب وجدان نگیریم!-  



مامان که این روزها حسابی به خاطر دوری موقت خاله افسرده 

 به نظر می رسه میگه:

خواهرم مونده اون باال تک و تنها اونوقت شما دست از مسخره -

 بازی نمی کشین!

مامان جون، خاله خودش نمی خواد کوتاه بیاد! اصال مگه خود -

چی داشتین؟ اله اول زندگیتونشما و خ  

با غیظ میگه: مامان که اعصاب حرف زدن با منو نداره  

حداقل پدر و مادر داشتیم!-  

یک لحظه قلبم دچار سوزش  میشه؛ قبله ی عالمم هم پدر و مادر 

 نداشت! آشفته میگم:

هر کی ننه بابا نداره؛ باید بره بمیره! مگه مرگ خانواده اش -

دست خودش بوده؟! چیزیه که خدا مقدر کرده براشون! االن 

دوست دارین هر کی در این خونه رو بزنه واسه ی خواستگاری 

از من بعد فهمیدن این که من یه نامزدی ناموفق داشتم بره پشت 

ه با من همچین رفتاری سرشم نگاه نکنه؟! دوست داری مامان ک

بشه؟! اگه مشکل بقیه جدیه از نظرتون پس چرا مشکل منو جدی 

نمی بینی؟ چرا وقتی پسر دوست بابا کیانی اینا اومدن 

خواستگاریم و بعد فهمیدن ماجرا عقب کشیدن؛ قصد داشتی برین 

با خاله؛ از وسط نصفشون کنید؟! باز جریان من که به دست خود 

آرش چه گناهی کرده که پدر و مادرش موندند شما اتفاق افتاد! 

زیر آوار؟! یه کم دیدتون رو وسیع کنید و به خاطر چیزی که 



خودتون برای خودتون به وجودش نیاوردین و چیزی که خدا 

 براتون داده، احساس غرور نکنید!

 

به قدری محکم و جدی ام، که هر سه با دهانی باز مونده به من 

دتر عکس العمل نشون میده از جاش بلند نگاه می کنند. سعید زو

 میشه و یه کف مرتب به افتخار سخنرانیم برام می زنه.

انقدر قشنگ گفتی که دلم می خواد برم بگردم یه بی بابا و ننه -

 واسه خودم پیدا کنم!

 خدای من...

 طولی هم نمی کشه که دمپایی مامان رو مغزش شوت میشه.

شما غلط می کنی!-  

یشونی سر جاش می شینه نعیمه اما تو سکوت سعید دست به پ

 فقط آه می کشه و منم خشمگین سر جام می شینم.

مامان این کار فقط از تو با دایی همایون برمیاد! باید برین با -

خاله صحبت کنید. این نشد که هر وقت چیزی باب میلش نیست 

همه رو شوت کنه بیرون از خونه و جدای این که اوضاع زندگی 

ای من هم سخت می کنه؛ شوهرشم از دست خودش رو بر

ناراضی می کنه. قابل اقا منصور هست که تو این سن بیاد خونه 

ی ما قهر؟! مرد بیچاره به روی خودش نمیاره اما از درون 

 داغونه! دلتون می خواد سکته کنه خونش بیفته گردن شما؟

 



زبونتو گاز بگیر!-  

 

می کنه.بعد این جمله ی مامان نعیمه اعتراض   

االن وجود من زندگی رو برات سخت کرده دیگه؟! -  

 به جای من سعید میگه:

چه حرفیه؛ وجود من تو اتاقش در حالی که از کلیه ی  نه این-

 وسایلش استفاده می کنم زندگی رو براش سخت کرده!

 نعیمه برای سعید پشت چشم نازک می کنه و من ادامه میدم:

با دایی همایون حرف نزنی و با هم  همین امروز نری مامان اگه-

نرین سراغ خاله مریم؛ این قهر طوالنی تر از این میشه! اقا 

منصور هم نهایتا یه هفته اینجا بمونه بعد میره پیش خواهرش 

صفورا خانوم، که با خاله مثل کارد و پنیرن! یه هفته اونجا بمونه 

 احضاریه ی طالق واسه خاله میاد! از ما گفتن بود... 

بعدم بلند میشم و مامان با چشم هایی که نگران شدند تنها می 

ذارم سعید و نعیمه هم پشت سرم میان و به محض بسته شدن در 

اتاق پشت سرمون نعیمه محکم بغلم می کنه و سعید هم با حرصی 

 مشهود میگه:

خاک بر سرت کنن واسه شوهر کردن داری خودتو از خوشحالی -

پاره می کنی! رفتی خونه ی شوهر همه اش چند صباح خوش 

خوشانته بعد میفتی تو دور زندگی و هی آرزو می کنی برگردی 



اینجا تو این اتاق تا من باشم که لیچار بارت کنم و جوانه باشه تا 

وزگارت دراره!به خاطر دست زدن به وسایلش دمار از ر  

عمرا دلم واسه این روزها تنگ بشه!-  

جواب بدون فوت وقت نعیمه همه امون رو به خنده می ندازه؛ 

نگاهم به کشوی لباسام همون جا که گوشی همراهمو گذاشتم 

 میفته لبخند رو لبم می ماسه.

 یعنی دیده بود که من تماس گرفتم باهاش؟!
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نده دار!چقدر خ  

 هاها هاها...

یه کم به خودم بخندم که تنهایی پاشدم اومدم اینجا هات داگ 

 سفارش دادم.

 خبری ازش نیست که نیست...



اون آدمی که اومده بود کیش، چشماش یه دنیا حرف داشت برای 

 گفتن؛ کجا مونده؟! 

ترس این که نکنه یه بازیچه بودم براش تا کمی باهام وقت 

ل یه تیغ ماهی گیر کرده توی گلوم؛ که نه می بگذرونه شده مث

تونم قورتش بدم نه می تونم تفش کنم بیرون. حتی نمی تونم 

راجع بهش با کسی حرف بزنم. بگم چی؟ که یکی بود که از قضا 

یه شب اومد و بهم گفت می خواد من و بدزده و ببره به یه شهر 

شهری که جادویی، اما چند روزیه که رفته و من پشت دروازه ی 

 می گفت جا گذاشته؟!

انقدر زود میشه یکی و کنار گذاشت؛ اونم به اندازه ی یه پلک 

بهم زدن؟ هات داگ یخ شده ام رو همون جا روی میز دست 

نخورده جا می ذارم و باید برگردم خونه. چیزی تا تاریک شدن 

 هوا نمونده...

مثل تمام  اینجا اما باز هم قراره پذیرای من و خودم تنهایی باشه؛

که پشت سرم جا موند؛ این هفته ای که گذشت و هات داگ هایی 

 مثل یه رد از خودم!

ای کاش می شد تمام مسیر رو تا به خونه رسیدن راه رفت و راه! 

تماس های بی  اما مسیر طوالنیه و شبم از راه رسیده؛ مامان هم

وقفه اشو که از جانب من جوابی دریافت نمی کنه، یک ساعت 

برسم  یش از سر گرفته. دربست می گیرم و تا زمانی که به خونهپ

چشمامو می بندم مثل تمام این چند وقت با چشم های بسته 

 بیداری می کشم.



بعد پیاده شدن از تاکسی نباید با حوصله ای که االن ندارم؛ با 

 شهرام امامی روبرو بشم.

 اما درست سر راهم قرار گرفته مجبور به سالم میشم.

سالم.-  

به جوانه خانوم؛ خانوم خانوما!-  

جدا من عاشق چیه این آدم مسخره شدم؟! بچگیه دیگه خریتم 

 باهاش میاد.

 قصدم اینه که با لبخندی مضحک از کنارش رد بشم اما نمی ذاره.

کجا به این سرعت؛ یه کم باهام حرف بزنیم؟!-  

میاد.از این که مثل نی نی کوچولوها باهام حرف می زنه بدم   

امرتون؟!-  

 از جدیتم یکه ای می خوره اما خودش رو نمی بازه.

یادته که وقتی داشتم از ایران می رفتم یه دختر ناز، اومد و  -

 گفت که چقدر دوستم داره؟!

بله یادم هست که یه دختر سیزده ساله که تفاوت شب و روز رو -

براتون هم نمی دونست اومد پیشتون و از دنیای بچه گانه اش 

 گفت! دنیایی که پشت سر گذاشت و تموم شد براش.

 



عصبی از این که این قضیه رو به روم اورد این جواب بدون 

مکث رو بهش میدم و قبل از این که بخوام بگم هیچی از حس یه 

دختر سیزده ساله نسبت به شما نمونده، یکی صدام می کنه! یکی 

 که...

جوانه...-  

نگاهی بندازم؛ شهرام به نقطه ای که قبل این که من به عقبم 

خیلی به ما نزدیک هست نگاه می ندازه. قدمی به عقب برمی دارم 

 و کامال به سمت صدا می چرخم. اینجاست؛ درست می بینم!

مثل هیچ  تو این هوای سرد یه تی شرت آستین کوتاه تنش کرده،

 وقتش؛ نامرتب و بهم ریخته ست.

پشتش، شهرام رو نشونه گرفته،  گره ی جدا نشدنیه ابروهای پر

 در ماشینش رو باز می کنه.

سوار شو!-  

قدم هام بدون اذن من؛ سمت ماشین میرن سوارم می کنن و 

زمانی که سوار میشه و راه میفتیم، شهرام امامی رو برای 

 همیشه پشت سرمون جا می ذاریم! 

یه خیابون باالتر از خیابون ما جایی برای توقف کردن پیدا می 

 کنه.
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نگاهش می کنم، منتظر و در انتظار توضیحی قابل قبول برای این 

 بی خبری!

مستانه فرار کرده! -  

 هنوز نتونستم شرایط رو خوب درک کنم.

همون شبی که از کیش برگشتم رفته بود! رفتم دبی دنبالش...-  

اقی نمونده.انگار از کوهی که همیشه برای خواهرش بود چیزی ب  

نیست؛ هیچ جا نیست...-  

انقدر از حضور ناگهانیش و خبری که بدون هیچ پیش زمینه ای 

 داده، شوکه هستم که با بیچارگی فقط نگاهش کنم.

تا سر کوچه امون می رسونه؛ هر  خیابون و دور می زنه و منو

لحظه که می گذره بیش تر متوجه حال و اوضاع وحشتناکی که 

کار باید کنم من؟!داره میشم. چی  

 

چند روزی نیستم...-  

 چشمای خسته اش و من درمونده.



باید پیداش کنم! جهان ممنوع الخروجه از کشورم خارج -

 نشده...نمی دونم خواهرم کجاست...

سمتم خم میشه که بی اختیار خودم رو به پشتی صندلی چفت می 

 کنم. اما در ماشین و برام باز می کنه.

می زنم. زنگبرو خونه؛ بهت -  

نمی خوام برم خونه!-  

 این صدای بی جون مال خودمه؟! 

 قبل این که بخواد حرفی بزنه یا مخالفتی کنه نجوا می کنم.

نمی تونم تنها بذارمت! کجا می خوای بری دنبالش؟!-  

کرمانشاه!-  

بی حرف و مخالفتی ماشین به حرکت درمیاد، نمی خواد که 

 تنهاش بذارم!

مون دور می کنم یه تماس با دایی همایون باید نگاهمو از کوچه ا

بگیرم و این فرصت زمانی که برای برداشتن یه سری از وسایلش 

به آپارتمانش میره؛ برام پیش میاد. بالفاصله تماس می گیرم. و 

 بعد خوردن دو بوق دایی جواب میده.

جانم دایی؟-  

سالم دایی؛ دایی می خوام یه کاری برام انجام بدی؟-  

بخواه شما! جون-  



دایی من باید چند روز برم جایی...-  

مرخصی می...-  

 نچی می کنم.

نه دایی مرخصی نه! باید برم جایی نمی خوام مامان اینا چیزی -

بدونن؛ ازتون خواهش می کنم خودتون امشب برین و یه طوری 

توجیح کنید این سفر یهویی منو. باید برم کرمانشاه دنبال یه 

 دوست!

دایی پشت خط و بعد چند تا سوال و جواب اطمینان از اه کالفه ی 

این که، خطری تهدیدم نمی کنه؛ تماس رو قطع می کنم. گوشی و 

هم خاموش می کنم. و با عذاب وجدان این دروغ به مامان و بابا 

 چه کنم؟!

هر چند می دونم وقتی برگشتم به حتم باید توضیحات بیشتری بدم 

 براشون!

شتر همون دروغ های بیشتره...منظور از توضیحات بی  

 دروغ و کی اختراع کرد یعنی؟!
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دو بار با رامین تماس گرفت  شش ساعت تا کرمانشاه راه داشتیم،

و از صحبت هاش متوجه شدم که رامین و بهروز دنبال جهان 

 هستند تا ردی از مستانه پیدا کنند!

 

هر دو تو سکوت و سیاهی شب؛ دل به جاده  داده بودیم با تمام 

نمی تونستند؛  پیش می رفت. سرعت گیرهای خیابون هم سرعت

 ذره ای از سرعتی که پیش گرفته بود کم کنند! 

نمی فهمم چرا خواستم باهات بیام به این سفر!-  

اما من می فهمم چرا مخالفت نکردم با بودنت!-  

 

شده و کبودش نگاه می کنم نگاهش به جاده به نیم رخ سخت 

ست. تنها مکالمه ای که تو این شش ساعت بینمون انجام شد؛ 

همین دو جمله بود! بعدش فقط پشت سر گذاشتن شهرها و جاده 

 ی بیابونی بود که فاصله ی ما رو تا مقصد کوتاه تر می کرد.

وم نیمه شب بود؛ بنزین ماشین تم ۲وقتی به کرمانشاه رسیدیم، 

شده بود برای پر کردن باک به پمپ بنزین رفتیم و بعدش انگار 

تازه این شروع مقصد بود؛ ما کیلومتر ها جاده ی خاکی رو طی 

 کردیم، انگار داشتیم به بدترین جای دنیا می رفتیم!

! همین سوال و هم می پرسم:مستانه اینجا چیکار می کرد؟  

! مستانه اینجا چیکار می کنه؟-  



یشه فقط سکوت و نگاهی که به اندازه ی یه دنیا حرف جوابم م

 داره. 

سوز و سرما تو بیابونی که پوشیده از برف هست و منظره 

غمگین مردی که چشم های به گود افتاده اش؛ نگرانی رو فریاد 

 می زنه! 

 ما اینجا چیکار می کردیم؟!

هوا گرگ و میش هست که باالخره می تونم از دور خرابه هایی  

ببینم که مثل خونه هستند!رو   

اینجا کجاست؟!-  

قبر بابا!-  

 

قبل از نزدیک شدن به خرابه هایی که  توضیح بیشتری نمی ده،

 انگار ساکنانی هم داره؛ ماشین و متوقف می کنه.

همزمان با پیاده شدنش از ماشین؛ من هم پیاده میشم و سوز و 

بشن. سرما به قدری قدرتمند هست که دندونام روی هم قفل 

مردی رو می بینم که روی سقف خرابه ای به اسم خونه؛ مشغول 

پاک کردن برف هست! اینجا هیچ اثری از زندگی کردن جز خرابه 

 هایی که آدم هایی رو تو خودش جا داده نیست!

همگام با حرکت کنار معین؛ مردمی هر چند کم؛ از خونه هاشون 

انگار مقصدش رو بیرون میان و به تماشای ما می ایستند. معین 



خیلی خوب می شناسه که با تمام سرعت از روی برف ها عبور 

 می کنه منم دنبالش با لرزش تنم از سرما؛ روون هستم.

 

بعد بیست دقیقه پیاده روی و بیشتر شدن آدم هایی که به تماشای 

غریبه ها اومدند؛ روبروی یک خونه که فقط کمی ظاهری بهتر از 

اینجا هیچ دروازه و حیاطی  ف می کنه.باقی خونه ها داره توق

 نداره فقط خونه هایی که گرد هم جمع شدند بدون هیچ حفاظی.

پشت  پشت سرش از پله های یخ زده در کمال احتیاط باال می رم،

دری که چیزی تا پوسیدگی کاملش نمونده می ایسته و نفس 

و  عمیقی می کشه و بدون این که در بزنه دستگیره رو پایین میده

 فشار محکمی که به در وارد کرد برای از هم باز شدنش کافیه!
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سرعتش برای داخل شدن به خونه زیاده بعد ورودش به خونه می 

تونم مستانه رو کنار مرد مسنی که دور بخاری هیزمی نشستند 

 ببینم.



ه رنگ از رخ مستانه رفته! قبل این که مرد مسن و مستانه ب

انگار معین تبدیل شده به یه باروت! خودشون بیان،  

مستانه مگر قدرت فرار از زیر دستاش رو می تونه پیدا کنه؟! 

مرد مسن از جاش بلند میشه اما معین رحمی نداره وارد خونه 

میشم شاید که من و مردی که نمی شناسم بتونیم مستانه رو از 

 زیر دست هاش نجات بدیم! 

زیر کتک هاش قرار داره و من به ناچار خودم مستانه بی صدا 

رو بینشون قرار می دم ضرب دستش چنان روی گونه ام فرود 

میاد که پخش زمین میشم! هر چند هدف من نبودم اما صدای آخ 

 بلندم برای دست کشیدنش کافیه...

 

آرام باش پسر!-  

 

دستم روی گونه ی دردناکم هست؛ از جام پا میشم معین و چشم 

ون بارش، مستانه که سرشو روی زانوهاش گذاشته و بی های خ

منی که بغض توی گلوم چمبره زده! همه و  صدا گریه می کنه،

 همه دردناک به نظر می رسیم...

پاشو جمع کن...-  

 مخاطبش مستانه ست.

نمی خوام بیام! می خوام همین جا بمونم؛ همین جا بمیرم...نمی -

خوام زندگی کنم. کی گفت بیای اینجا! چرا ولم نمی کنی تا راحت 



زندگی کنی؟! مگه نگفتی که من مایه ی ننگتم؟ مگه نگفتی که از 

وجودم خجالت زده ای؟! مگر نمی خواستی بمیرم تا یه نفس 

برای مردن جای خوبیه داداش!..راحت بکشی! نگاه کن اینجا رو.  

 هق می زنه و معین مثل سنگ، فقط نگاهش می کنه.

می خوای بمیری باشه! پاشو نشونت  بدم مردن اینجا  -

 چجوریه...

مرد مسن که لباس کردی خاکستری به تن داره و پارچه ای دور 

 سرش پیچیده دستش رو روی شونه ی معین می ذاره.

چند وقت بهش سخت گذشته...حالش هیچ خوش نیست! این -  

 معین پریشون تر میشه دلم براش می سوزه.

، بذار ببرمش جایی که می خواد!یاور خان-  

 چطور تو همچین خرابه ای میشه که خان بود؟!

 

 یاور خان انگار تازه من و دیده که لبخند مغمومی می زنه.

مستانه بلند میشه صورتش سرخ و متورم هستش معین بازوشو 

حتی اجازه بده مستانه لباس گرمی بپوشه  ره. بدون این کهمی گی

یاور خان اما بر  از خونه بیرون می برتش منم پشت سرشون،

 خالف تصورم همون جا می مونه.



این بار مسافت زیادی رو طی می کنیم من و مستانه از سرما می 

لرزیم و معین با وجود تی شرت نازکی که تنش هست گویی این 

صال حس نمی کنه.سرما رو ا  

 کجا داریم می ریم؟

از روستا و ساکنینش دور میشیم، و درست وقتی به مکانی می 

رسیم که گویی قبرستون این روستاست؛ معین دست مستانه رو 

 رها می کنه.
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تا چشم کار می کنه هیچ جنبنده ای جز ما تو این قبرستون سوت 

 و کور نیست!

روی چند تا قبر میره برف ها رو از روشون پاک می کنه و معین 

 باالخره باالی سر قبری توقف می کنه.

می خواستی بیای اینجا که کنار بابا دفنت کنیم؟! مثل مامان که -

مامان اگه اومد  اومد اینجا...می خواستی راه مامان و بری؟!

اینجا؛ به خاطر عشقش بود خواست پای اشتباهش وایسه تا 

خرش! تو چی؟!آ  



باد سردی می وزه و صدای بلند معین مثل زوزه ی گرگ تو این 

 فضا می پیچه.

گفتم تو چی؟-  

مستانه وحشت زده ست، مثل من که به غلط کردن افتادم از 

اومدنم به اینجا! چرا باید پدر و مادری با اون موقعیت اجتماعی 

 اینجا دفن باشن؟!

می خوای گند  ول دنبالته،به خاطر یه عوضی که فقط به خاطر پ-

بزنی به همه ی آینده ی من که کنار تو خالصه میشه؟! تنها کسی 

 که برام مونده و منو وادار می کنه برای زندگی کردن تویی! 

مستانه انقدر می لرزه که من از پالتویی که روی بافتم پوشیدم 

چشم پوشی کنم. پالتومو از تنم درمیارم و کمک می کنم تا تنش 

م.کن  

تنها کسی که وادارش می کنه برای زندگی کردن یعنی فقط 

 خواهرشه؟!

می دونی وقتی تو اینجا به خاطرش قصد مردن داشتی؛ داشت -

چیکار می کرد؟! داشت الواتی می کرد مست تو بغل یه زنیکه 

خرابکار کشیدمش بیرون و سراغتو ازش گرفتم! می دونی بهم 

فت کدوم مستانه رو می گم؟! چی گفت؟ بذار برات بگم! خندید و گ

مستانه ی نازی آباد یا مستانه ی نارمک! حتی یادشم نبود یه 

مستانه هست که تویی! تو می دونی که سال ها تالش کردم تا 

مردم فراموش کنند چه ننگی روی پیشونیمونه! فراموش کنند که 

ما بچه های مردی هستیم که جز یکی از مهره های مهم یه 



تی بوده! فراموش کنند که لب مرز مثل یه آشغال سازمان تروریس

کشتن و ولش کردند تا گرگ ها تیکه پاره اش کنند! فراموش کنند 

که مادرمون اومد همین جا خودشو دار زد...اومدی این جا که 

دوباره همه با انگشت نشونمون بدن؟! که دوباره بگن این 

ی خانواده نفرین شدند! پایانی نداره این ننگ های رو

پیشونیشون؟! من خسته ام مستانه؛ انقدر که همین جا خودمو 

دفن کنم و ولت کنم تا بری پیش اون مرتیکه! انتخاب با خودت یا 

برو و به زندگیت برس و فراموش کن که یه برادر داری که 

اینجاست؛ یا دستم رو بگیر و بذار زندگی که درست کردیم کنار 

 هم ادامه بدیم!
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شاهد حرف هایی هستم که برای  اینجا وسط یه قبرستون یخ زده،

 دونستنشون خیلی زوده!

 اون به خواهرش نگاه می کنه و من به اون...

بیشتر از این که برای بدبختی که این خواهر و برادر کشیدن و 

دارن می کشن؛ ناراحت باشم برای خودم ناراحتم. خودخواه بودنه 

برای خودم و همه ی احساسی که بهش دارم ناراحتم. آره؛ اما من  



 شوخی که نیست! 

 من و اورده اینجا تا ببینم که بشنوم...

مستانه تو بغل معین های های گریه سر میده؛ انتخابش رو کرده؛ 

 دست برادرش رو گرفت!

اما انتخابم قراره چی باشه؟! این مرد ارزشش  و رو داره تا  من

همه ی آرزوهایی که مامان و بابا برام من پشت پا بزنم به 

 دارن؟! 

چطور اصال از خانواده اش قراره براشون حرف بزنم؟ بگم چی؟ 

 که یه پسری هست که باباش تروریست بوده!؟ 

 خدایا این چه امتحانیه؟

سوز هوا بیشتر شده، حاال همه امون می لرزیم نمی دونم از غمه 

 یا ترس روزهایی که پیش رومون هست! 

ستانه در حال تکیه به شونه ی معین قدم برمی داره، معین هم م 

دوباره مثل کوه به نظر می رسه! من اما انگار فراموش شدم! در 

پس این بی توجهی چی خوابیده؟! شرم از گذشته ای که خودش 

باعثش نبود! یا ترِس دیدن تردیدی که تو چشمام فریاد می زنه؟! 

 نمی دونم...

تا گرمای اندکی از این سرمای بی رحمی که دستامو بغل می کنم 

بشه. به جونم افتاده؛ کم  



مسیر طوالنی تا روستا در پیش هست، انگار یه وزنه ی سنگین 

به پاهام وصله که حرکت و برام سخت کرده! این وزنه بار این 

 حقایق تلخه.

 

با دیدنمون هیزم های بیشتری  به خونه ی یاور خان برمی گردیم،

قرار می ده. حرفی نمی زنه و برای ما که هر سه تو  توی بخاری

کنج خونه ی گرم شده اش نشستیم سفره پهن می کنه چای داغ و 

 نون محلی با کمی ماست.

من و مستانه که کنج دیوار نشستیم با حرکت معین به سمت 

سفره؛ ازش پیروی می کنیم. من به استکان چای ام بسنده می 

نون و ماست می خورند. انگار که نمی کنم اما معین و مستانه از 

 خوان یاور خان شرمنده ی سفره اش باشه.

برف شدیدی می باره؛ یاور خان می خواد شب و اینجا بمونیم اما 

 معین مخالفت می کنه. تا بدتر نشدن هوا عزم رفتن می کنیم.

 

این که مستانه عقب می شینه تا من جلو بشینم یه کم من و تو 

. اما هیچ کدوم از ما حرف نمی تونیم بزنیم. منگنه قرار میده

 انگار تو اون قبرستون؛ همه ی کلمات رو جا گذاشتیم.

، برف و بوران هر لحظه بیشتر میشه و سرعت راه می افتیم

ماشین هم کمتر. این که این راه و انقدر خوب بلد بود نشون از 

 این داشت که این مناطق رو مثل کف دستش می شناخت.
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دلم می خواد هر چه زودتر برسیم به تهران تا بتونیم تو تنهایی 

اتفاقاتی که افتاد رو هضم کنم. تفسیر کنم و اگر هم تونستم 

 تصمیمی محکم بگیرم!

اما شرایط با من سر ناسازگاری می ذاره؛ ماشین توی برف ها 

تا تموم شدن  گیر می کنه و رسما تو بیابون گیر می افتیم. چیزی

بنزین ماشین نمونده و این یعنی که این گرمای کمی که از بخاری 

 ماشین ساطع میشه رو به آخره!

نمی تونیم همین جا بشینیم تا کمک برسه!-  

 فقط به معین نگاه می کنم تا تصمیمی که گرفته رو به زبون بیاره.

از اینجا تا شهر راهی نمونده سه ساعت پیاده روی داریم.-  

اداش یخ می زنیم؛ بهتر نیست برگردیم روستا؟د-  

باید برای بردن ماشین کمک بفرستم؛ برگردیم روستا کسی نمی -

تونه کمکمون کنه! هیچ کس هم تو این هوا نمیاد اینجا. باید 

 حرکت کنیم تا دیر نشده.



 

همه از ماشین پیاده می شیم. دستامو تو جیب پالتوم می ذارم و با 

اکت نازک رو تی شرتش پوشیده، اخم هام دیدن معین که یه ژ

 درهم میشه.

 شال گردنمه از دور گردنم باز می کنم و سمتش می گیرم.

رو می  نگاهی به دست دراز شده ام می کنه شال گردن سبز رنگم

گیره و دور گردن و بینیش می پیچه کاله پالتومو تا روی چشمام 

که خورده و به پایین میارم دست مستانه رو به خاطر کتک هایی 

 حتم درد داره می گیرم؛ پشت سر معین حرکت می کنیم.

جلو رفتن هر لحظه سخت تر میشه؛ همه اش یک  ساعته که 

حرکت کردیم دو ساعتی مونده تا برسیم. مستانه لگنش درد گرفته 

 و معین بدون هیچ حرفی کولش می کنه!

لبته ای کاش لگن منم درد می گرفت؛ شاید یکی کولم می کرد!؟ ا

 قبلش باید یکی کتکمم می زد...

 

میگم...-  

همین جمله باعث میشه بچرخه سمتم مستانه چشم هاشو بسته و 

 انگار واقعا خوابیده.

 نگاهی به اطرافم می کنم و آروم زمزمه می کنم.

دسشویی دارم...-  



من میرم جلوتر؛ همین جا کارتو انجام بده!-  

سنگی درختی جایی...کاش تو کوه و جنگل بودیم می رفتم پشت   

اخه اینجا که از هفت دولت همه ی قسمت هاش آزاده سخته 

دسشویی کردن. یه کم که ازم دور میشه فشاری که به تنم وارد 

میشه؛ باعث میشه که کارمو روی برف ها انجام بدم. وقتی برای 

به معین و مستانه سرعت قدم هام رو تند می کنم حس می  رسیدن

ر نحوی شده برف های تمیز و دست نخورده ی کنم که باید به ه

یه قسمت و بگیرم و تبدیل به آب کنم و برای شست و شوی خودم 

 و دستام ازش استفاده کنم. 

اما سرعت قبله ی عالم مانع میشه تا به افکارم پر و بال بیشتری 

بدم. کنارش قرار می گیرم و دستامو روی بینی یخ زده ام می 

 گیرم و ها می کنم.

اور خان؛ اون سال ها به پدرم پناه داده بود!ی-  

یعنی شریک جرم بود؟! -  

 نگاهش باعث میشه عقب نشینی کنم.

منظوری نداشتم.-  

هر وقت می اومدیم اینجا دیدن پدر و مادرم سر پناهمون می شد. -

مستانه اگر اومد اینجا تو این ویرونه به خاطر این بود که می 

افظت کنه!دونست؛ یه مرد هست که ازش مح  

 



از این که داره سعی می کنه تا فکر نکنم که خواهرش یه بدکاره 

 ست؛ قلبم بهم می پیچه.

چهره ی سخت و سرخ شده از سرماش و شرمی که با شفاف 

سازی زندگیش؛ روی پیشونیش با چند قطره عرق تو این سرما 

نشسته؛ همه و همه دست به دست هم میدن تا براش به غصه 

 خوردن بیفتم!

 هنوز نه به داره نه بار بیخود واسه پسر مردم غصه نخور!

 اما مگه آقای غصه در کنترل منه!؟

شال من  که از روی دهن و بینیش کنار افتاده رو با دستم درست 

می کنم تو سوز سرما بیشتر از این آسیب نبینه! نیم نگاهی بهم 

 می ندازه.

توجه  ه بهمتا وقتی با تردیدهایی که داری کنار نیومدی دیگ-

 نکن! 

 پس فهمیده بود...

می ندازم و به این فکر می کنم که یه مرد وقتی  سرم رو پایین

این طور مردونه پای خواهرش می مونه؟! برای عشقش و 

 شریک زندگیش حاضره چه کارهایی بکنه!؟
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سر  تو این هوای سرد فقط خدا با ما بود که، یه وانت داغون

راهمون قرار گرفت، هر سه سوار بر پشت وانت شدیم.  به خاطر 

 سرعت ماشین، شدت وزش باد هم بیشتر میشه.

با حسرت به مستانه که تو یه جای گرم و نرم که آغوش و 

بازوهای قبله ی عالم هست نگاه می کنم. االن اگه ما قضیه امون 

م و کنج خیلی جدی بود جای منم اونجا بود! خودمو بغل می کن

وانت سرم و به دیواره ی فلزی و یخ زده تکیه میدم زانوهام و تو 

 بغلم جمع می کنم، ذات الریه می گیرم آخرش!

قبله ی عالم هم به من نگاه می کنه؛ یعنی تو سرش چی می 

گذره؟ دلش می خواد منو هم بغل کنه تا گرم شم؟! فکر این که 

کنه. پیشونیمو روی  شاید یه روز تو بغلش باشم؛ به کم گرمم می

 زانوهام خم می کنم تا بیشتر از این باد به صورتم سیلی نزنه. 

وقتی به کرمانشاه می رسیم، معین برامون یه اتاق تو یکی از 

هتل هایی که تو مسیرمون بود می گیره و برای اوردن ماشینش 

دوباره راهی میشه. مستانه که بعد رفتن معین دوباره یاد حماقت 

ه گریه رو از سر می گیره. هیچ راهی برای آروم هاش میفت

 کردنش بلد نیستم. 

 خودمم ناآرومم...



خودم دیدمش...تو دفتر کارش همون جایی که...همیشه منو -

بزور می کشوند تا ببوستم! این بار من رفته بودم که 

ببوسمش...دلم براش تنگ شده بود. می خواستم برم بگم بهش 

که حاضرم بدون رضایت داداشم عقدش بشم. اما یکی زودتر از 

خوام که دنیا من رسیده بود...دلم فقط می خواست بمیرم. االنم می 

تموم بشه...این عشق چیه که با آدم مثل یه حیوون رفتار می 

 کنه؟! 

 

فقط نگاهش می کنم کاش برادرش بود و بهش می گفت که 

طرفش یه حیوون بود! نه عشقی که شاید اونقدرها هم مقصر 

 نباشه!

 

روی تخت دراز می کشه و منم کنارش می شینم خیلی زود چشم 

می سوزه برای دختری که سختی های  هاش بسته میشه و دلم

زیادی رو پشت سر گذاشت و رسید به جایی که مرگ رو به 

چطور میشه که یه آدم بعد پشت سر  زندگی کردن ترجیح میده!

گذاشتن اون همه سختی و بدبختی برسه به اینجا که بمیره و 

نباشه؟! مگه پشت سر گذاشتن سختی ها به این معنی نیست که 

باشی و مقاوم؟! فقط یه دل کامال شکسته می تونه  می تونی قوی

 حکم بده به پایان خودش!

 



خوابم نمی گیره و منتظرم تا معین برگرده و راهی بشیم، صورتم 

و که تو آینه دیدم و شدت کبودیش رو غصه ام شد که به مامان 

اینا بابتش چی بگم؟! نمی دونم چقدر وسط اتاق راه رفتم به همه 

ا ضربه ی آرومی که به در خورد از حال و هوایی چی فکر کردم ت

که توش گیر کرده بودم خارجم کرد. سرعتم برای باز کردن در 

زیاد تر از حد معمول بود که بعد باز کردن در دست مشت شده 

 اش برای ضربه زدن به در باال مونده بود!

نمی خوره  یاد سفرمون  تو پاریس افتادم و اخم ها و سنمون بهم

..هاش.  

نمیری کنار؟!-  

صورتش سرخ سرخ  و انگار از سرما منجمد شده بود. از جلوی 

در کنار رفتم مستقیم به سمت شوفاژ روشن اتاق رفت. دست 

هاش و برای گرم شدن روی شوفاژ گرفت. در و که بستم همون 

جا به در تکیه دادم مستانه خواب بود و برادرش پشت به من 

خواست که... داشت گرم می شد و من دلم می  

دل من غلط می کنه، که بخواد برای تن منجمد شده اش گرمای 

 وجودشو خرج کنه!

برمی گرده سمتم نگاهش روی صورتم طوالنی میشه به حتم حاال 

 بهتر کبودی ها رو می بینه که ابرو تو هم می کشه.

یادت باشه هیچ وقت وسط هیچ دعوایی نری!-  



ینه! منتهی یه وقتایی نمیشه یکی از قانون های مهم زندگیمم هم-

 که بی تفاوت موند؛ میشه؟! 

اخماش بیشتر میشن نگاهی به مستانه که از نفس های منظمش 

 مشخصه که غرق خوابه می کنه و بعد رو به من زمزمه می کنه:

نسبت به تو؛ نه نمیشه موند!-  
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 قلبم و هی دچار ریزش می کنه با حرفاش!

ه المصب نسبت به تو هم نمیشه بی تفاوت موند.اخ  

تکیه امو از روی در برمی دارم و با حالتی که دگرگونیم و فریاد 

 می زنه می پرسم:

پس کی برمی گردیم تهران؟-  

به محض بیدار شدن مستانه.-  

کنار تخت میرم و بی توجه به حضورش کنار مستانه دراز می 

دستامو بینشون قفل می  کشم زانوهامو تو شکمم جمع می کنم و

 کنم. پلک هامو می بندم و ای کاش این تنها بودنمون تموم بشه!



 خوابیدن مگه ممکنه؟!

صدای قدم های آرومش خبر از این داره که باالی سر ما ایستاده؛ 

من متوجه می شم که خم میشه و خواهرش رو می بوسه! وقتی 

انگشتاش روی چتری هایی که روی گونه ی کبودم ریخته شده 

می شینه بالفاصله پلکام رو تا اخرین حد ممکن از هم وا می کنم 

نگاه کنه اونم وقتی دستش  و هیچ وقت از این فاصله نباید به من

 روی موهام در حال نوازشه! 

معذرت می خوام که باعث شدم روزهای سختی و تجربه کنی...-  

 چشماش از این زاویه وحشی و بی نقص به نظر می رسند.

خوا...خواهش می کنم!-  

به قدری جمله ام می تونه مسخره باشه که عضالت صورتش 

 تمایل دارن برای خندیدن.

ق پسره اومده داره نازت می کنه یه چیز قشنگ تری می اخه احم

 گفتی...

پلکامو از خجالت و شرایط سخت یه کم عاشقانه امون، روی هم 

 می ذارم تا دستاشو برداره و بره. 

 برای این که روشو و کم کنه و بره زمزمه می کنم:

شما نبودین گفته بودین که تا وقتی با تردیدام کنار نیومدم بهتون -

جه نکنم؟!تو  



زمزمه ی آرومش نفس های عطر دارشو توی صورتم پخش می 

 کنه.

من تردیدی ندارم! -  

 و دور شدن نفس هاش و صدای قدم هاش.

 چقدر قشنگ گفت من تردیدی ندارم... دلم رفت که...

امیدوارم مستانه مثل سعید نباشه چون در اون صورت خودش رو 

کرده و به موقعش به خواب زده و همه چیز رو ثبت و ضبط 

 دستمون می ندازه! البته من که هنوز با تردیدام کنار نیومدم...

 

 

بعد خوردن ناهار به سمت تهران راه افتادیم این بار من زودتر 

عقب نشستم و مستانه جلو. بین دو صندلی نشستم و هرازگاهی 

نگاه هامون بهم گره می خوره؛ خیلی خسته ام و حاضرم تا خود 

وابم و منظره ی نگاه های بهم گره خوردمون رو تا تهران و بخ

 پالن اخر بسته شدن پلکام؛ ضبط می کنم.

 

 یکی آروم شونه امو تکون میده.

جوانه...جوانه...-  

هوممم...مامان من خوابم میاد...-  



خودمو به یه چیز سفت و گرم که مثل بالشت هست می چسبونم 

 یکی انگار بالشتم رو ازم می گیره

..جوانه.-  

پلکامو از هم باز می کنم و با دیدن چهره ی تار قبله ی عالم تازه 

 متوجه موقعیتم میشم چشمامو کامال باز می کنم.

سالم، رسیدیم؟-  

لبخند محوی روی لباش شکل می گیره. سوالی به جای خالی 

 مستانه نگاه می کنم و می پرسم:

مستانه کجاست.-  

بری خونه اتون...رسوندمش خونه، حاالم نوبت شماست که -  

با یه کم دقت متوجه می شم که نزدیک خونه امون توقف کردیم. 

تو جام مرتب می شینم؛ حاال که باید برم خونه امون نمی دونم 

 باید چی بگم و چی کار کنم اما انگار اون می دونه!

بعد مامان کسی نبود که به خاطر نبودش دلم بگیره؛ وقتی نیستی -

 دلم می گیره...

 برگشته سمت من که عقب ماشین با چشم های پف کرده به کامال

 گوشش نشستم!

از اینجا که رفتی؛ اگر خواستی من باشم تو زندگیت کافیه فقط -

باهام تماس بگیری؛ اگر که هم نخواستی هیچ وقت یادم نمیره که 

 با یه دختر فوق العاده آشنا شدم که توی تاریکی هم مثل نور بود!



 

نگاه می کنم البته که دلم می لرزه و از رفتنم فقط گوش میدم و 

غمباد می گیره. لبخندی که جز حزن چیزی نداره برای چهره ی 

دوست داشتنیش که به لیست دوست داشتنی هام اضافه میشه؛ می 

زنم و با حالی دگرگون که بیچاره بودنم رو تو صورتم می کوبه از 

 ماشین پیاده میشم.

م برای همیشه؟!باید پشت سرم بذارمش و بر  
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مامان داره برای ناهار ساالد درست می کنه بابا هم در قهر به سر 

می بره. البته فقط با من قهره وگرنه که کنار مامان نشسته و داره 

گل میگه و گل می شنوه. من هیچ توضیحی برای سفر یهوویم 

بدن و به زودی  نداشتم و فقط ازشون خواستم تا بهم مهلت

براشون تعریف می کنم که ماجرا چی بود! هر چقدر بابا چیزی 

نگفت و خودخوری کرد سعید سنگ تموم گذاشت و از غیرتمندی 

 خانواده گفت! 



باید به خاطر داشتن بابا خدا رو شکر کنم وگرنه مامان و سعید به 

اتفاق هم؛ منو  از هر جایی که شد آویزون می کردن! صورت 

رو هم ربطش دادم به یه تصادف ساده. هر چند بابا ازم رو  کبودم

برگردوند و گفت که تا وقتی قصد تعریف ماجرا رو نداشتم باهاش 

حرف نزنم اما من باز خودمو بین روزمره هامون جا می کنم تا 

فکر نکنن سفر جدی ای داشتم که اتفاق هولناکی هم برام افتاده! 

هولناکی هم افتاد... هر چند سفر جدی ای بود و اتفاق  

 

قبول قبله ی عالم یعنی اعالن جنگ! جنگی بزرگ تر از جنگ 

 نعیمه با خاله و آقا منصور...

مامان هیچ وقت راضی نمیشه با یه خانواده وصلت کنیم که نسبت 

به وطنشون خیانت کردند باالخره خودش رو از خانواده ی شهدا 

شدند و چطور با این می دونه دو تا از دایی هاش تو جبهه شهید 

کنار بیاد!؟ ننگ  

اما مگه تقصیر معین بود راهی که پدرش رفت؟! از کی تا حاال 

همه رو با یه چوب باید زد؟! معین یه قربانیه! یه قربانی که آدم 

 دوست داشتنی ای هست...یه قربانی که آدم خوبیه...

م؟! یعنی من توانایی مقابله با خانواده ام رو به خاطر معین دار

انقدر حسم بهش بزرگ و قوی هست که بتونم تو چشمای بابا و 

 مامانم نگاه کنم و بگم یا معین یا...

 یا چی؟!



 یا هیچ کس...

 یا مرگ...

یا دوری از همه ی چیزهایی که از بچگی برام شدند مثل یه گنج 

 با ارزش!

 

 چند روزه که مرتب دارم فکر می کنم و فکر...

طه های وحشتناکی می رسم مثل ایستادن با این که هر بار به نق

 تو روی پدر و مادرم؛ باز نمی تونم از خودم برونمش!

مامان میز و چیده و من هم دعوت میشم سر میز موقع صرف 

نمی تونم  همیشه فوق العاده درست می کنه هم استنبلی که  مامان

 از یاد ببرم که یکی منتظره تا من باهاش تماس بگیرم!

 نگاهی به بابا و مامان می ندازم یعنی می تونن معین و بپذیرند؟! 

 سعید که از حموم بیرون اومده سر میز میاد.

حاال اگه با من قهر باشین هیچی نمیدین بخورم چه برسه به این -

 که غذای مورد عالقه امم درست کنین!

 نگاهی چپ چپ به من می ندازه و غر می زنه:

بیشتر از من دوست داشتین! همیشه این خطاکار رو-  

 از شنیدن واژه ی خطاکار؛ به خنده می افتم...



خطای واقعی رو هنوز انجام ندادم! به راستی قبله ی عالم یه 

 خطاست؟!

شونه هامو باال می ندازم و برای سعید غذا می کشم ساالدمو میدم 

به بابا که کاسه ی ساالد شیرازیش تموم شده مامان و می بوسم 

لبخند به اتاقم میرم.و با   

کار مهمی دارم؛ بیشتر فکر کردن و مهم تر از اون تا شب به 

 نتیجه ی الزم رسیدن!
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شاید ساعت از یک نیمه شب هم گذشته بود که یه پیام کوتاه 

 براش دادم" فردا صبح باید ببینمت"!

 و بعد دقایقی کوتاه جوابم شد" کافه ی قدیمی"!

صبح" ۱۰در جوابش نوشتم"   

صبح". ۱۰و جوابم شد"   

نمی دونم بعد چند روز این پیام های کوتاه چه قدرتی داشتند که 

 من و به این حال و روز خوب انداخت!



البته حاِل حال و روزم رو در روزهای آینده هم باید پرسید! تا 

صبح خوابیدن کار یه آدم سالم بود نه من که جز ناسالم ها شده 

ودم! آره که هر کی عاشقه ناسالم محسوب میشه.ب  

 عاشق؟! واقعا من بودمش؟! 

همه چیز رو سپردم به ده صبحی که قرار بود روبروش بشینم. 

خیلی دلم می خواست وقتی ده صبح می رسم کافه روی صندلی 

کافه؛ در انتظارم کالفه شده باشه! اما خوب مثل این که من زودتر 

سر جام یهو در کافه یه طورهایی بد  نشستماومده بودم... و وقتی 

تو پاشنه چرخید و یه مرد شتاب زده که عجله کردن از سر و 

 ریختش پیدا بود وارد شد! 

مثل سابق مرتب و خوش تیپ تر از همیشه به نظر می رسید تو 

 تیپ کرم قهوه ای اسپرتش. 

همون جا نشستم تا که بیاد و روبروم بشینه و نگاهش کنم و 

که با ورودش در من شعله گرفت رو شعله ور تر کنم. حسی   

لبخند کوچیک و امیدی که تو چشماش بود ازش یه آدم متفاوت از 

 همیشه ساخته بود.

سالم نمی کنی؟!-  

 صداشو شنیدن هم می تونه جز قشنگی ها محسوب بشه...

سکوتم که ادامه پیدا می کنه مثل من دست به سینه میشه، تو 

بهم دوخته شده ام نگاه می کنه.سکوت به لب های   

 نگاه در انتظارش و منی که همچنان برای خاموش بودن راغبم. 



وقتی پیام دادی که همو ببینیم فکر کردم حرف های مهمی قراره -

 با هم داشته باشیم!

اولین باره میام اینجا و گارسن برای ثبت سفارش نیومد سر -

 میز! به نظرتون چرا نیومده؟!

منتهای کالفه بودنش جوابش یعنی  

احتماال مرده!-  

 

 از امید تو چشماش کم شده، با انگشتاش سر میز ضرب می گیره.

می دونید...-  

همین جمله ام باعث میشه که ابروهاش به نشونه ی تمام توجه 

 اش به من بهم گره بخورند.

 دستامو از حالت چلیپا خارج می کنم و روی میز می ذارم.

ی تربیت نشدم که خبرهای بد و فقط با یه در واقع من این طور-

پیام بدم این بود که خواستم حتما ببینمتون و بگم که ما یه مشکل 

خیلی بزرگ داریم، یه مشکل بزرگ که به هیچ عنوان اجازه ی با 

 هم بودنو به من و شما نمیده! 

 به وضوح می تونم سرخ شدن پیشونیش رو ببینم.

و این مشکل بزرگ چیه؟!-  

سخت شده کمی خودم رو به جلو متمایل می کنم و خیره سفت و 

 میشم تو چشماش و آروم لب می زنم.



سنمون بهم نمی خوره!-  

بیشتر از این نمیشه نخندید به چهره ای که در انتظار یه جواب 

سخت بود! بی صدا می خندم و تو چشمای باریک شده اش خیره 

 میشم.

و منم در کمال هنوز عضالت چهره اش سخت به نظر می رسند 

 سر خوشی با لبخند بزرگی نگاهش می کنم.

 

هنوزم در قبال خنده های من جدیت خرج می کنه! توقع نداشت 

لحظه انتقام تمام "سنمش به من نمی خوره ها" رو  االن و این

 بگیرم!

فکرشو می کردم که االن بگی مشکل بزرگم پدرمه که یه ننگ -

بزرگ رو پیشونیم گذاشته! فکرشو می کردم که بگی مادرم باشه 

فکرشو می کردم مشکل بزرگ مستانه باشه که یه عمر به پام 

 زنجیره اما...هیچی نمی تونم بگم جز این که ممنونم! 

 کف دستشو سمتم دراز می کنه.

یری؟!دستمو محکم می گ-  

 بدون تلف کردن وقت دستمو به دستش میدم.

محکم!-  



گرمای دستاش برای گرم کردن تمام وجودم کافیه این پیچک 

محکم دستامون بهم تازه شروع یه داستان عاشقانه ی به حتم 

 سخت بود!

مامان من آماده ام که باهات یه جنگ به سبک گالدیاتورها داشته 

 باشم...
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ما به هم دست دادیم و پیمان محکمی بستیم، هیچ عهدی مثل 

عهدی که بین قلب ها بسته میشه؛ از اعتبار و آبرو برخوردار 

نیست! ما پای هیچ برگه ای رو برای عهدی که بستیم امضا 

نکردیم؛ چشم های ما گواه بزرگی بود بر عهدی که دالمون رو 

 موظف به دلتنگ شدن می کرد.

 

ح یکشنبه ساعت ده صبح؛ بعد گره ی محکم دستامون از هم صب

جدا شدیم؛ نشد بیشتر کنار هم بمونیم در واقع من نتونستم! قبله 

ی عالم هم اصراری نکرد برای موندنم حتی نخواست تا برسونتم 

و من ازش ممنون بودم که با نگاه درخشان و شیفته اش بدرقه ام 



بود رو در معرض هوای آلوده و باید این هوایی که تو سرم  کرد!

کثیف شهرم می ذاشتم؛ تا از میزان پاکیش کم کنم! من می 

خواستم تو این راه گناه کنم؛ دست به دستش بدم و یه شب هایی 

و برای شام کنارش بمونم! یه وقتایی از گردنش آویزون بشم و 

نباید این قدر پاک می موند  بیشتر وقت ها هم تو نگاهش غرق!

الم...حس و ح  

 من به این آلودگی نیاز داشتم...

 آلوده اش شدن؛ نیاز داشت به خیلی چیزها رو زیر پا له کردن! 

می خواستم از همین حاالمون دستاشو بگیرم! من  

 

*      *       * 

 

 

اجازه نمیده؟!  مامان-  

میگم: من و سعید بهم نگاه می کنیم و من  

ی رفتی می دیدیش؟!مگه قبال خاله اجازه می داد که م-  

 نعیمه نچی می کنه.

قبال فرق می کرد نمی دونست؛ اما حاال در جریانه چرا نباید -

 بهش بگم؟



 سعید که روی مبل دراز کشیده و لپ تاپ هم روی پاهاشه میگه:

نباید بهش بگی چون نمی ذاره همو ببینین! این خاله ای که من -

جرات کنه بیاد نامزد دیدم شماها نامزدم کنید یه شب اگه آقاتون 

 بازی میاد وسط تون می خوابه!

 نعیمه و من قطعا سکوت رو ترجیح می دیم.

بعدم شما که سنگ هاتون رو با هم وا کردین و همه ی خبط و -

گناه و غلطی که آرش خانتون کرد و عفو نمودین؛ حداقل حاال 

کمتر برو ببینیش و تا وقتی که اصال رابطه اتون رسمی نشد؛ بذار 

 تو خماری رخسارت بمونه! 

 در لپ تاپش رو می بنده و من میگم:

پر بیراه نمیگه سعید! خاله رو با بدبختی رازی کردیم آتو دستش -

 ندین که بزنه زیر حرف هاش! یه کم دندون رو جیگر بذارین...

 سعید هم دنباله ی حرف منو می گیره.

س خیلی هم دلتون واسه چشم و ابروی هم تنگ شده یه تما-

 تصویری بگیرین...

نعیمه که انگار از دیدن آرش منصرف شده؛ سرشو تو گوشیش 

 خم می کنه.

باشه بهش میگم نمی تونم برم.-  

 سعید نگاه به من می کنه.



بهتره بری به بابا هم یه صحبتی داشته باشی راجع به سفرت، -

صبحی که داشت می رفت شنیدم که پیش مامان ازت گله می کرد! 

خجالت نمی کشی چند روزه بابات باهات قهره نمیری تا از جدا تو 

 دلش دراری!؟

هم یادش افتاده به خاطر این جریان باید باهام قهر  انگار نعیمه

 می بود!

واال راست میگه؛ به درک که ما برات مهم نیستیم! عمو گناه -

داره؛ خاله هم هر بار میاد باال پیش مامان میگه که تو خیلی 

دیگه قابلمه هاشو انقدر نمی سابی که برق بیفتن!عوض شدی و   

 

 فقط نگاهشون می کنم و شونه باال می ندازم.

 چه جوابی دارم برای سوال هایی که به قبله ی عالم ختم میشن؟! 

انقدر زود وا دادن و به دل آتیش زدن احتیاج به برنامه ریزی 

به داره که خوب فعال نداریم. ما فقط روی یه میز چوبی دست 

دست هم دادیم و بعدش هر کدوممون رفتیم سمتی که دوست 

 داشتیم تا به دوست داشتنمون فکر کنیم! 

 هنوز  هیچی از خط فکری هم نمی دونیم...
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شاید دیگه باید تلفنمو روشن کنم و ببینم که قراره به کجاها 

 برسیم! 

همراه سعید میشه من به اتاقم نعیمه که برای بازی ایکس باکس 

میرم. همراهم رو که روشن می کنم بالفاصله پیام های تماس های 

 از دست رفته ام باالی صفحه ی گوشیم برام ردیف میشه.

خیلی تصمیم پلیدانه ای بود؛ خاموش کردن گوشیم! اما دلم می 

خواست به دور از همه چی؛ به همه ی چیزی که انتخابش کرده 

نم!بودم فکر ک  

برای تماسی دوباره؛ روی شماره ی همراهش لمس میشه و  دستم

 منتظر میشم که حتی ریجکتم کنه!

پنجاه و سه بار تماس گرفته بود و الیق این بودم که پنجاه و سه 

اما با اولین بوق صداش تو گوشم می  بار حتی ریجکتم کنه!

 پیچه.

علو جوانه...-  

ای که سرشار از دیوونگی لعنت به من و تصمیمات خل و ِچالنه 

 بود.

 



سالم...-  

می دونی چقدر باهات تماس گرفتم؟-  

 ناراحتش کردم تو اول راهمون!

که خلوت کنم!معذرت می خوام اما احتیاج داشتم -  

 سکوتش که طوالنی میشه در صدد دلجویی برمیام.

یه کم عجیب غریبم می دونم، اما تو خلوتم فقط داشتم به شما -

 فکر می کردم!

به من؟!-  

اهوم به شما...-  

به چیه من فکر می کردی؟!-  

 تونستم از موضوع ناراحت کننده دورش کنم.

به این که چقدر آدم بزرگی هستین! یه جایی خونده بودم که اگه -

بی رحمانه شکسته شدی اما هنوز شجاعت اینو داری که با 

موجودات زنده ی دیگه مهربون باشی؛ تو یه انسان سرسخت با 

ب یک فرشته ای...قل  

 

 نرم تر از قبل باهام حرف می زنه.

تو فکر می کنی من بی رحمانه شکسته شدم؟!-  



من فکر نمی کنم؛ مطمئنم که در حقتون بی رحمی شده! راستش -

وقتی به سختی ها و رنج هایی که این همه سال کشیدین فکر می 

 کنم قلبم براتون درد می گیره!

 چند لحظه سکوت و بعد...

دونی که تا حاال کسی به خاطر من قلبش درد نگرفته؟! می-  

می دونید که تا حاال قلب من برای کسی جز شما درد نگرفته؟! -  

می دونی با وجود تمام این حرف ها هنوزم به خاطر عدم -

 پاسخگوییت ازت ناراحتم؟!

 

 بی پروا می خندم.

خوب بگین چیکار کنم تا از دلتون دربیاد!-  

ک خنده هاتو ببینم...بیا تا از نزدی-  

 قلبم لبخند می زنه!

 چطور باور کنم دارم با قبله ی عالم عاشقانه می ترکونم؟! 

چشم میام.-  

 

قبل این که تماس رو قطع کنم در اتاقم به طرز وحشتناکی باز 

 میشه و نعیمه و سعید سرم خراب میشن.



به به چشممون روشن! خجالتم خوب چیزیه؛ دیگه واسه ما -

تو دور خالف و چیزی بروز نمی دی!؟افتادی   

 سعید شاکی تر رو می کنه به نعیمه.

تو ساکت باش که خالفات بیشتر از آبجی ماست! این اگه یه -

 زنگ زده تو رفتی پارک تاب بازی...

با چهره ی برافروخته اش سمتم میاد. بعدم  

همون دوست اجتماعیته مگه نه؟!-  

توسط تلفن روشنم؛ بشنوه، قبل از این که معین کل ماجرا رو 

 تماس رو قطع می کنم.

آره؛ خودشه!-  

نگفته بودم بهت هیچ پسر و دختری نمی تونن دوست اجتماعی -

 هم بمونن؟

 دست به سینه میشم و میگم:

چرا گفته بودی! حاال حرف حسابت چیه؟-  

 دستاش مشت میشن و با غیظ میگه:

بزرگه اش بشه! سر هیشکی نیاد که داداش کوچیکه ی خواهر  -

رگ غیرتم باد کرده؛ قربون صدقه ی پسر مردم میری و می 

 پرسی حرف حسابم چیه؟!

من کار اشتباهی نمی کنم که رگ غیرتت باد کرده! راهمو پیدا -

 کردم.



 نعیمه که تا حاال ساکت بوده دست به کمر میشه.

برو بابا چه ادای روشن فکرها رو هم برامون درمیاره...-  

عوض می کنه و ادامو درمیاره. بعدم صداشو  

راهمو پیدا کردم... برو بینیم! سعید برو بپوش باید بریم راهی -

 که خانوم انتخاب کرد رو مالقات کنیم!

 خدایا؛ نه! با من این کار و نکن...

 راهم فرار می کنه خوب!

 

 "جهانگرد کوچگ"

 

#part_128 

 

د! هر دو فرار از دستشون به اندازه ی فرار از زندان سخت بو

حاضر و آماده به حالت آماده باش جلوی در ایستاده بودن تا حتما 

با هم به این مالقات عاشقانه بریم! اما آیا مالقات عاشقانه ی ما 

 با حضور این دو نفر عاشقانه پیش می رفت؟! به حتم نه! 

تماس بی صدایی که روی صفحه ی گوشیم شکل می گیره خبر از 

تماس رو وصل می کنم. معین و انتظارش میده.  

سالم.-  



نیومدی؟-  

 چطور براش توضیح بدم که تو چه شرایطی قرار دارم؟

راستش...نه!-  

و منتظرتم. قصد رفتنم ندارم؛ نه تا وقتی  من االن تو کافه نشستم-

 که ندیدمت...

لبخند کم جونم زیر نگاه های تیز شده ی اون دو تا بدجنس؛ محو 

 میشه.

مهمون بیارم با خودم؟! -  

صدایی که ازش در نمیاد مطمئن میشم که نظرش تغییر کرده اما 

 کامال بر خالف انتظارم میگه:

بیار!-  

 خداحافظی آرومی می کنم و بعد قطع تماس؛ از جام بلند میشم.

اونجا اگر رفتاری ازتون سر بزنه که مایه ی سر شکستگیم -

 باشه...

 

باشه! سر تا پا آبمون می کشی؛-  

چشم غره ای به سعید میرم و برای آماده شدن به اتاقم میرم. اگر 

 خدا باهام باشه؛ احتمالش زیاده که تو مسیر بپیچونمشون! 

 آماده که میشم و از اتاق خارج میشم صدای سعید درمیاد.



چه خبره انقدر مالیدی به خودت! نه به داره نه به بار...-  

 متعجب میگم:

با منی؟-  

م با خنده میگه:نعیمه ه  

نمی دونی چقدر خوشحالم که بالهایی که سر من اورد داره سر -

 تو هم میاره!

 سعید میگه:

تو حقت بود؛ همچین رنگ و روغن می کردی که یه لباس -

 عروس کم داشتی! 

 

 اما من که فقط یه رژ زده بودم!

 بی توجه به اوامر سعید سمت جا کفشی میرم و کفشمو در میارم.

چیو شلوغ می کنی سعید! کجا رنگ و روغنم زیاد بود؟  تو همه-

 همه اش یه خط چشم بود که...

 

که انتهاش می رسید تا بناگوشت!-  

از حرف سعید به خنده میفتم پشت سرم از خونه  خارج میشن و 

تا برسیم به ایستگاه؛ نعیمه سر این که مدل خط چشمش خیلی هم 

 بلند نبود سمینار برگذار کرده بود.



 

کامال در اشتباه بودم که فکر می کردم می تونم بپیچونمشون. از 

دو طرف محاصره ام کرده بودند و کوچکترین حرکتم رو زیر نظر 

داشتند در نهایت تسلیم شدم و به خواسته ی بی جاشون تن دادم. 

بیان ببینن اصال. ببینن که معین چقدر می تونه انتخاب درستی 

دل من که هست...باشه! حداقل برای خواسته ی   
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اونم با  ورود سه تاییمون به کافه؛ مگر میشد جلب توجه نکنه!

حالت طلبکارانه ای که سعید به خودش گرفته بود و نعیمه ای که 

مثل جغد سرش رو این طرف و اون طرف می چرخوند تا زودتر 

 شخص مورد نظرش رو یافت کنه!

در کمال وقار روی میزی که بزرگتر و با شخص مورد نظر هم 

صندلی های بیشتری بود نشسته بود! با دیدن ما از جاش بلند شد 

و کاش این دو تا نبودن تا بیشتر به سر تا پاش میشد چشم 

 دوخت!



چشمای سیاهش هر چند شیفته به نظر می رسن اما با دیدن این 

صره کردند دو تا مزاحم که مثل دو تا بادیگارد اطرافم رو محا

 تنگ میشن. 

به سمتش می ریم، قبل از این که من سالم کنم دستشو جلو میاره 

و به سمت سعید می گیره؛ سعید هم با اکراه دستش رو فشار 

میده. فشاری محکم و طوالنی که لبخند کمر نگی به لب های 

 معین اورد!

نعیمه هم بعد سالمی سنگین میدون رو به من میده که به خاطر 

ت از این وضعیت سرخ شدم.خجال  

با لبخندی که بیشتر به حالت پوزش روی صورتم نقش می بنده 

 سالم می کنم که به گرمی جوابم رو میده.

سالم... خیلی خوش اومدین!-  

سر جاهامون می شینیم گارسن برای ثبت سفارش میاد و من از 

 این جو به وجود اومده؛ بیشتر خجالت زده میشم.

ک وانیلی که شکالت توش داشته باشه! یه قهوه اسپرسو؛ کی-

 میلک شیک؛ یه دونه هم آب هویچ...

با لب های از هم باز مونده به سعید نگاه می کنم بلکه بس کنه 

اما یه دونه شیر موز هم به لیست سفارشاتش اضافه می کنه! 

نعیمه هم فقط یه لیوان آب سفارش میده منم که نمی دونم چی بگم 

میل به چیزی ندارم!اعالم می کنم که   



معین اما چیزی به روی خودش نمیاره و یه قهوه سفارش میده؛ 

چقدر آقا و متواضع به نظر می رسه مخصوصا با این پیراهن 

 سورمه ای رنگی که یقه اش کیپ تا زیر گلوش بسته ست.

باید به خاطر اولین قرارمون که توسط این دو تا خراب شد ازش 

 عذر خواهی کنم. 

از شما خوشش اومده؛ هر چند شما مورد تایید من  منخواهر -

نیستین! اما با شناختی که از خواهرم دارم می دونم که دست رو 

 چیزی نمی ذاره که بد باشه!

من فقط چشمامو می بندم و معین هم با دقت به سعید نگاه می کنه 

 نعیمه زیر گوشم میگه:

ی دیدی با خیلی محترمانه داره باهاش حرف می زنه! باید م-

 آرش چطور حرف می زد...چقدر خوشتیپه ها...

 با سقلمه ای نعیمه رو از خودم جدا می کنم.

به خواهرم غیرت ندارم!  اینجا بودن من معنیش نیست که نسبت-

طور من فقط بهش اعتماد دارم نه تنها من که پدرم هم و همین

 مادرم. وقتی میگه شما قابل اعتمادین یعنی هستین... اما

حواستون باشه که با یه دختر بچه طرف نیستین! نگاه به قد و 

شهر  قواره اش نکنید اون مغزش به اندازه ی تمام آدم های این

کار می کنه و همین طور آدم شناسه! این که شما رو آدم حساب 

 کرده خودش براتون یه امتیازه...

 



رای لب می گزم و نعیمه آروم می خنده. معین سرتاپاگوش شده ب

 برادر کوچیک من. 

امتیاز رو بهم دادن!  منم  تشکر می کنم از خواهرتون که این-

نگرانی هاتو درک کنم؛ بهت  مثل خودت یه برادرم؛ می تونم

 تضمین میدم که هدف من و تو مشترکه! خوشحال کردن جوانه...

سعید با اخم های درهم فقط سری تکون میده با اومدن سفارش 

ره می خنده. اومده بود اینجا که نقش خندیدن رو ها؛ نعیمه دوبا

 ایفا کنه فقط...

قطره ی  سعید در کمال پررویی پا روی پا انداخت و تا آخرین

 چیزهایی که سفارش داده بود رو خورد و بعد از جاش بلند شد.

دخترا... خوب ما دیگه زحمت رو کم می کنیم؛ پاشین-  

  جانم؟!

ن باعث شد که باالخره دو کالم حرف روی م نگاه معنی دار معین

 بزنم.

شما برین من بعدا میام حاال...-  

نه؛ حاال وقت هست برای دیدارهای دوباره!-  

 بزنم بکشمش این داداشم رو...

سعید!-  

با جدیت نگاهش می کنم تا حساب کار دستش بیاد برای این که 

رو نده نگاهی به ساعت مچیش می ندازه. بهمون خیلی هم  



ساعت و نیم دیگه خونه ای...یک -  

نعیمه با خنده ی فرو خورده اش از جاش پا میشه منم برای هر 

چشم غره میرم معین بلند میشه تا بدرقه اشون کنه. چیز  دوشون

 زیادی از نگاهش مشخص نیست...

 نمی دونم ناراحت شده یا نه؟ اما باید عذر خواهی کنم.
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دور نمی  شون نفس راحتی می کشم که از چشم معینبعد رفتن

 مونه. 

اوضاع... واقعا عذر می خوام به خاطر این-  

ای کاش منم خواهری داشتم که چشم بسته میشد بهش اعتماد -

 کرد! خجالت زده نباش از چیزی که نشونه ی اعتماد و فرهنگه!

 

سعید خیلی می تونه خوب باشه که با توهین های نصفه و نیمه ی 

 این نظر و داشته باشه.

مستانه خوبه؟-  

  نپرس!-



نگاهش مغموم میشه و ادامه میده.   

شکست های بزرگی و تجربه کرده تو این سن پایین! تو چطوری -

 با شکست های زندگیت کنار اومدی؟ 

من کنار نیومدم! هنوزم باهاشون درگیرم...کافیه یه مسئله ی -

نوقته که به قول سعید پتانسیل باعث به هم ریختن افکارم بشه او

اینو دارم که همه چیو از بین ببرم! خودتون چطور با شکست 

 هاتون کنار اومدین؟! 

منم مثل تو...کنار نیومدم فقط دارم زندگیمو می کنم! نمی تونمم -

پیش اومد باعث شد خیلی  منکر این بشم که حادثه هایی که برام

خواستم برای مستانه  چیزها یاد بگیرم... زود بزرگ شدم و

بزرگی کنم از همه چیز دور نگهش دارم تا بتونه بچگی کنه! اما 

راهو اشتباه رفتم؛ غرقش کردم تو پول و مادیات و هر چیزی که 

اما باعث میشد افکارش از سرنوشت خانواده امون دور بشه...

انتخاب نادرستش فقط به خاطر کمبود پدر بود! چرا باید مردی و 

ی کرد که از نظر ظاهری به پدرم شباهت داشت!؟ چطور انتخاب م

با این تفاوت سنی زیاد کنار اومده بود!؟ دنبال پدرم تو مردی می 

 گشت که شاید خیلی از جهات شبیه به پدرمون بود!

 قهوه ی سرد شده اش رو سر می کشه. 

چقدر سختی کشیده بود...چین و چروک ریزی که کنار گوشه ی 

بود حاصل همین سختی ها بود!چشماش و پیشونیش   

 چطور باید مرهم میشدم برای زخم های دلش؟



حس مادری و داشتم که دلش پر می زد برای به آغوش کشیدن 

 جگر گوشه اش.

 نمی دونم نگاهم گویای غوغای درونم بود که  گفت:

لطفا! این طوری نگام نکن-  

یه چیزی بیشتر از احساسی که ما به زبونش نمی اوردیم بینمون 

 به جریان افتاده بود!  

چیزی مثل در هم ادغام شدن و رهایی از هر چیزی که برامون 

 آزار دهنده بود...

تاب نگاهمو نداره بلند میشه و صورت حساب و روی میز 

از پرداخت می کنه؛ از منم می خواد که از جام بلند شدم با هم 

کافه بیرون میایم، باید از سعید عذر خواهی کنم که بیشتر از 

مقرر کرده بود قراره به خونه برگردم؟! تایمی که  
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شاید نباید به آپارتمانش می رفتم! اما مگه اولین باری بود که 

 باهاش تنها می شدم...



بخوریم و  نار هممی خواستیم به دور از آدم ها یه شام ساده ک

 حرف بزنیم.

آپارتمانش خیلی تمیز بود و انگار بعد اون تمیز کاری که من 

انجام دادم هیچ گردی روی وسایل و در و دیوار خونه ننشسته 

 بود.

بر عکس دفعه ی قبل حتی تختش هم صاف و مرتب بود یه 

 چروک هم روی رو تختی نداشت!

دن سر هم کنم!می تونی بشینی تا من یه چیزی برای خور-  

میشه منم بیام تا با هم یه چیزی سر هم کنیم؟!-  

 

سکوتش و تایید قلمداد می کنم و پشت سرش وارد آشپزخونه 

 میشم یه بسته فالفل از داخل فریزیز بیرون می ذاره.

فالفل دوست داری؟-  

 به کانتر تکیه میدم.

کل دوران راهنماییم رو تو مدرسه با فالفل زندگی کردم!-  

کوت و رضایتی که از چشم هامون سر ریزه کنار هم چند تا تو س

ساندویچ کوچیک درست می کنیم و با دو تا لیوان و بطری دلستر 

 به سالن برمی گردیم. سالنی که یه تخت بزرگ وسطش بود...

بی اختیار پایین تخت نشستم و به لبه ی تخت تکیه دادم بدون 

روشن کرد مسابقه ی رو  هیچ مخالفتی کنارم نشست و تلویزیون



والیبال پخش می شد. مردهای  بلند قامتی که برای پیروزی به 

پرواز در می اومدن؛ مرد بلند قامت کنار منم برای پیروزی پرواز 

 کرده بود؟! 

شما تاجرین؟-  

نه؛ چرا این فکر و کردی؟-  

 از تو بشقاب ساندویچی برمی دارم.

ای به ذهنم نرسید. اخه با اون تشکیالتی که من دیدم چیز دیگه-  

 

از پدربزرگم ارثیه ی زیادی برامون مونده. خودم فروشگاه لباس -

 و لوازم ورزشی دارم.

زنونه هم دارین؟! -  

نمی دونم کجای سوالم خنده داره که چشم هاش پر میشن از حالت 

 خنده.

داریم!-  
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نیم رخ مردونه ای به صفحه ی تلویزیون چشم دوخته و من به 

 که هر لحظه حس می کنم بیشتر برام دلچسب میشه.

به چی انقدر با دقت نگاه می کنی؟-  

به چهره اتون که هر لحظه برام جذاب تر میشه...-  

همون طور که به تلویزیون چشم دوخته گوشه ی چشمش جمع 

 میشه.

پس جذابم!؟-  

برای من، بله.-  

 نگاهم می کنه.

با یه مرد تنها تو یه خونه ای نباید از این  بهت یاد ندادن وقتی-

 حرف ها بزنی؟

چرا یاد دادن! اما مگه شما هر مردی هستین؟! -  

 چشماش باریک میشن.

اما انقدر مرد هستم که کار دست خودمو خودت بدم...-  

از جام بلند میشم تا بشقاب خالی و لیوان ها رو به آشپزخونه 

حرفی که نباید گفته می شد.برگردونم در واقع یه جور فرار از   

 ازش نمی ترسم...

 این رو مطمئنم که ازش نمی ترسم!

 با وجود همه ی مردانگی که ازش گفت؛ باز هم نه، نمی ترسم...



تو آشپزخونه شالمو که روی شونه هام افتاده بود روی صندلی 

می ذارم دکمه های بارونیمو که از تنم در نیاوردم باز می کنم و 

رفاش اگر باعث ترسم نمیشه باعث گر گرفتنم هم کی گفت که ح

 نمیشه؟! 

مشتی آب روی صورتم و گردنم می زنم تا از حرارت تنم کم کنم 

بر، که می گردم درست تو یه قدمیم ایستاده نه می تونم برگردم نه 

به جلو برم. بدون هیچ عکس العملی ایستادم. چشماش بیش از 

روی شونه ام گذاشته  هر وقت دیگه ای عمق پیدا کرده دستش

 میشه.

 فشار پنجه هاش روی شونه ام کمی دردناکه چرا؟

انگشت شصتش از زیر گردنم شروع می کنه به حرکت و درست 

تا جایی که یقه ی باز لباسم اجازه میده، درست وسط قفسه ی 

 سینه ام این زجر کش کردن رو متوقف می کنه.

کرد؟اونم همین طوری که من لمست می کنم؛ لمست -  

نه!-  

لباش به باال انحنا پیدا می کنند و چشمای تنگش ازش یه موجود 

 مرموز می سازه.

چرا؟-  

چون قبلش با مشت کوبیدم پای چشمش!-  

چشمای تنگ شده اش به حالت طبیعی برمی گردن و چین های 

 زیادی اطراف چشماش شکل می گیرن.



نمی خوای این کار رو با من بکنی؟-  

کنم، اشتباه نمی کنم من...به چشماش نگاه می   

نه!-  

انگشت شصتش رو دوباره آروم به باال می کشه و از این بازی 

 لذت می بره.

چرا؟-  

آب نداشته ی دهنم رو آروم به پایین قورت می دم سیبک گلوم 

 روی شصتش آروم باال پایین میشه.

مشتم باهام همکاری نمی کنه!-  

ده ی بلند و بی به وضوح رو لباش لبخند می شینه و بعد خن

پرواش و می تونم برای اولین بار در پس چهره ی همیشه جدیش 

 ببینم.

 

شیفته تر از قبل بهش چشم می دوزم دستاشو از روی شونه ام و 

زیر گلوم برمی داره دستم بالفاصله روی شونه ام درست جایی که 

پنجه هاش رو با فشار گذاشته بود؛ قرار میدم. داغی دستاش نه 

ی شونه ام که به دستمم منتقل میشه. حاال خنده هاش قطع تنها رو

 شدن و دستاش و تو جیب شلوارش فرو می کنه.

کار خوبی کردی!-  

 نگاه سردرگمم باعث میشه که بگه...



که با مشت زدیش!-  

شما هم جز اون دسته از مردها هستین که فکر می کنید باید -

 دست یه دختر آفتاب مهتاب ندیده رو بگیرین؟!
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نه من جزئی از خودم هستم که همه ی تو رو برای خودم می -

چشمای سیاه و خمارت رو که مثل آینه ست فقط شیفته ی خوام...

خودم باید ببینم! بینی کوچیکت که اندازه ی شصت دست منه فقط 

بین دستای من جا بگیرن و فشرده بشن... صورت گرد و سفیدت 

ه گوله ی برفی توی نور می درخشه رو باید بین ته که مثل ی

ریش های خودم زخمی کنم! و... و لب های همیشه 

 سرخت...راجع این بعدا برات بگم یا همین حاال؟!

یه کوه احساس ریخت تو وجودم و سوال دو گزینه ای می 

 پرسه؟!

همین حاال...-  

 صدام از شهرهای دور انگار به گوش می رسه.



میشه انقدر نزدیک که نفس هاش تو صورت داغم نزدیک تر 

پخش بشه و لباش بی حرکت روی لب هام قرار بگیرن. ایست 

قلبی و هر کی معنی کرده بود برام اشتباه گفته بود! لب هاش 

داغن بر عکس لب های من که به نقطه ی انجماد می رسند اونم 

حس کمتر از یک ثانیه! تمام دمای بدنم به پایین افت می کنه 

روی لبام از بین میره! فاصله  سرمای وجودم با بوسه ای کوچیک

داغ قرار می گیرم. می گیره اما من تو یه جهنم  

به خاطر جسه ی ریز و قد کوتاهم دستش روی پهلوهام قرار 

 گرفته و کمی به باال کشیده میشم.

بازم برات بگم؟! -  

نمی دونم  دستمو روی بازوش می ذارم تا کنارش بزنم با حالی که

 به چی گرفتاره زمزمه می کنم:

نه؛ بعدا!-  

تک خنده ی سر خوشش و منی که به سالن برمی گردم دکمه های 

مانتومو با دستایی لرزون یکی یکی می بندم و اونجا دقیقا چه 

 اتفاقی افتاده بود؟ من رو بوسیده بود؟! 

و رو لبام قرار می گیرن  وای من رو بوسیده بود! دستای لرزونم

دلم می خواد برگردم همون جا و دوباره و دوباره همون تماس 

 کوتاه رو تجربه کنم...

می خوای برسونمت خونه؟-  



اونقدرها خوب نیستم که بخوام با شما برگردم؛ یه زنگ می زنید -

 به آژانس؟

معموال این لحظات باید خوب باشن!-  

لزل می چرخم سمتش و با تارهای صوتی ام که بعد اون تماس متز

 شدن می نالم.

معموال؟! چرا حس می کنید این اتفاق معمولیه؟! این یه اتفاق -

 معمولی نبود! هیچیش معمولی نبود. نه حداقل برای من...

 نمی دونم از چی انقدر خشمگین هستم.

 سخت به من و التهابات درونیم چشم دوخته.

زنگ می زنم!-  

اشین درخواست عقب گرد می کنه و یه تماس تلفنی می گیره یه م

 می کنه؛ شال و کیفم رو برام میاره.

نمی تونم تا پایین همراهیت کنم.-  
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 فصل چهارم



 

 به خونه برگشتم! با آژانس و بدون همراهیه معین. 

؛ راحت بی توجه به مامان و سعید به اتاقم رفتم در و قفل کردم

از جنس یه نخ فوق العاده ترین لباسم رو که شامل یه پیراهن 

راحت و خنکِ آبی رنگ بود، با لباس های بیرونم تعویض کردم. 

روی تختم دراز کشیدم و انگشت اشاره امو گذاشتم روی قسمتی 

 که بوسیده شده بود!

امشب قصه ی من بود که با این بوسه شروع شده بود؛ بر عکس 

ی می همه ی قصه های کودکیم که با یه بوسه تموم می شد. ک

دونه شایدم شروع می شد! کی می دونه زیبای خفته بعد بوسه ای 

که از طلسم نجاتش داد چه روزگاری و رو  گذروند! یا حتی باقیه 

 شخصیت ها. 

من همیشه عاشق سیندرال بودم؛ در واقع بهش حسودیم می شد 

 اخه یکی که خیلی قدرتمند و جذاب بود اومده بود تا نجاتش بده! 

میشم و از زیر تختم جعبه ی اسرار آمیزم رو که از  از جام بلند

دست سعید قایمش کرده بودم بیرون می کشم. درش رو باز می 

کنم به کتاب داستان هام؛ به دوست های خیالیم به شاهزاده هایی 

 که بارها و بارها عاشقشون شدم سالم می کنم.

سیندرالی کتاب داستان هام قدیمی قدیمی شدند اما نه برای من. 

عزیز رو از جعبه خارج می کنم و به چشم های آبیش خیره 

 میشم.



باید ازت عذرخواهی کنم که به عشقت چشم داشتم!-  

 نگاهی به زیبای خفته می کنم و زمزمه می کنم:

و همین طور از تو...-  

پری دریایی دم درخشانشو برام تکون میده تا متوجه اش بشم! 

 خجالت زده میگم:

.و از تو..-  

 پینوکیو با کاله قرمز رنگش بهم چشم غره میره اخم می کنم.

تو این وسط چی می گی چاخان؟! -  

کتاب هامو یکی یکی از تو جعبه خارج می کنم و به اولین رمانی 

 که خوندم می رسم.

"داالن بهشت"! باید از مهنازم عذر خواهی کنم که به محمدش 

 چشم داشتم؟!

 

کنم به صفحاتشون سرک می کشم همه ی کتاب ها رو بررسی می 

تا ببینم بعد اولین دوستت دارم ها و اولین بوسه ها چه اتفاقاتی 

 افتاد! 

با نهایت تاسف برام یادآودی میشه که هیچ اتفاق خوبی نیفتاد! 

 پری دریایی که مرد!

مهناز و محمدم که بعد سال ها دوری دوباره بهم رسیدن باز 

 وضعیت سیندرال  و زیبای خفته بهتر از بقیه بود! 



و همین طور وضعیت نامشخص مِن بوسیده شده ای که حال و 

 روزم غریب و نا آشناست...

کتاب هامو برمی گردونم سر جاش؛ جعبه رو هل میدم زیر تخت. 

، روی زمین می ذارم و دراز می بالشمو از روی تخت می کشم

 کشم پاهام رو روی تخت میندازم.

دستامو زیر سرم قرار میدم و به سقف اتاقم که پر از عکس و 

. نگار هست خیره می مونم  

 ناخوداگاه از خودم سوال بزرگی می پرسم

"جوانه هنوز هدف و آرزوی بزرگت رفتن به نقاط مختلف 

 دنیاست؟!"
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 "نه"قاطع ای میشه پاسخ ناخوداگاهی که زیادی حرف می زنه! 

برای فرار از معین و حسی که بینمون به شدت در جریانه؛ هیچ 

راهی نیست. چطور از این جریانی که باعث سوزش قلبم در اثر 

 تند تپیدن برای معینه، رها بشم؟!



هایی چطور از لب هام که عاجزانه طالبه بوسیده شدن هستند؛ ر

 پیدا کنم؟! مگر رهایی جایی جز نزدیکی لمس نفس هاش نیست؟!

 

صحنه ی خاموش و روشن شدن گوشیم، چرا باید هیجان زده ام 

کنه؟! شتاب به خرج میدم برای رسیدن به وسیله ای که شاید پیام 

 شادی آوری داشته باشه.

 "دوست داشتن تو یه اتفاق معمولی نیست برام !"

 یک بار

 دو بار

بارسه   

 چهار بار

ده ها بار این جمله ای که برام فرستاده شده رو می خونم و می 

 خونم.

 دوست داشتن من؟!

 

رو صفحه ام نقش می بنده دستم روی قلبم می  دومش که پیام

 شینه.

من به کسی که براش روزی چند  "از همون اولم دوست نبودی!

 بار از درون فرو می ریختم دوست نمیگم"



 

امان از لبخندی که لبخند نیست! به قول سعید چهار راه  لبخندم...

 عباسی بود...

"سعید راست می گفت! هیچ دختر و پسری نمی تونن دوست 

اجتماعی هم باشن. ازت ممنونم که با ترفندت باعث شدی که 

 دچارت بشم"

 

پیامم رو که براش می فرستم خجالت زده میشم که مثل بچه 

 رد و بدل می کنیم. های عاشقانه با همدبیرستانی ها داریم پیامک 

اصال هر کی که عاشق میشه تو هر سنی هم که باشه اجازه ی 

اینو داره که بچه گانه ترین رفتارهای ممکن رو از خودش بروز 

 بده!

 "عصبانی نیستی؟"

پیامش باعث میشه بی صدا بخندم تا صدام از درز دیوارهایی که 

.هیچ وقت مطمئن نبودند عبور نکنه  

 "نه اونقدرها که نصفه شبی به فکر تمیز کاری بیفتم!"

 

"واقعا نگراِن لب هات بودم! تصور این که با لیف و فرچه به 

جونشون افتادی تا از شر آلودگی هایی که با این تماس بهشون 



ام می کرد! دلم نمی منتقل کردم، خالص بشی! داشت دیوونه

 خواست چیزی ازشون نمونه..."

 

ن...اوه خدای م  

 چه نگرانی قابل توجهی!

بخندم یا سرمو بکوبم به دیوار! داره دستم می ندازه اونم توسط 

 دیوونه بازی هایی که از من بعید نیست!

 

 "شبتون بخیر جناب معین الدوله"

 

"شبم بخیر میشه؟ اونم وقتی اون طوری ولم کردی رفتی؟! رفتنت 

داشت!"بی قرارم کرد؛ فرقی هم نداشت بودنتم بی قراری   

 

با درونی از هم پاشیده شده گوشی و روی قلبم می ذارم که صدای 

 تپیدنش داره از محدوده ی خودش فراتر میره. 

 بودنمم بی قراری داشت؟! همینو گفته بود آره.

درست می گفت منم مثل خودش بی قرار بودم؛ کنارش بودن بی 

 قراری داشت؛ بوسه داشت؛ فرار داشت! 



با نفس هایی که انگار به خاطر پیاده روی  گوشیو برمی دارم و

 طوالنی مدت به شمارش افتاده براش می نویسم.

 "دیگه هیچ وقت به آپارتمانتون نریم"

نیم ساعت می گذره پیامی در جوابم داده نمیشه. گوشی و زیر 

بالشتم می ذارم تا همین جا کنار عاشقانه هایی که به کمک 

ته شده؛ به خواب برم.اپلیکشن های دست ساز، برام نواخ  

 

*     *    * 
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با وجود مخالفتی که خاله و همین طور مامان در قبال آرش 

دارند، اونم فقط به خاطر پدر و مادری که به مرگ طبیعی دار 

 فانی را وداع گفتند! من چطور از معینم بگم؟! 



زمانی که نعیمه و آرش هر چند برای گفتن زوده؛ نه حداقل تا 

عقد نکردند. با وجود مخالفت خاله یک شب آرش به همراه یکی 

 از دوستاش که خانومشم به همراهش بود؛ قضیه رو تموم کرد!

هر چند من و سعید ممنوع بودیم که تو این مراسم شرکت کنیم اما 

به خیر گذشت و خاله با هزار تهدید و حرفی که مخاطبش فقط 

به این ازدواج راضی شد! آرش بدبخت بود  

هر چقدر نعیمه سر از پا نمی شناخت، خاله به همون قدر افسرده 

و غمگین بود! و من و سعید و مامان هم از ترس خاله جرات 

نداشتیم که اون طور که باید پای کوبی کنیم. ناگفته نماند که 

بعدازظهرهایی که خونه بودیم نعیمه به واحد ما می اومد و به 

سعید، "حامد پهالنه" می زدیم و انواع و اقسام مدل های اتفاق 

رقص رو تمرین می کردیم بعد که دچار جو زدگی می شدیم و 

ولوم اهنگ رو باال می بردیم و مثال نعیمه عروس بود و ما هم 

دورش رو گرفته بودیم؛ خاله در حالی که مشت زنان به در می 

ما هم که طبق معمول کوبید؛ بد و بیراه گویان وارد خونه می شد!  

 " ِد فرار"!

مامان هم که از دست خاله و سخت گیری هاش خسته شده بود به 

خاله می توپید که چکارشون داری؟ خوشحالند و جوون! می 

خوای جلوی چی و بگیری با این رفتارات؟ قبول کردی که دست 

دخترتو بذاری تو دست اون پسر؛ درست نیست این طوری همه 

ی آبجی! آرشم دیگه شده مثل پسرت؛ براش مادری رو ناراحت کن



کن، خدا رو خوش نمیاد به خاطر سرنوشت بدش، بزنی تو 

 سرش!

 

می شد مامان راجع به معین هم همین طور فکر کنه؟! می شد که 

 گناه خانواده اشو به پای خودش ننویسه؟ 

 

هفته ای دو الی سه بار همو می بینیم. شرایط کاری من این اجازه 

نمیده که هر وقت اراده کنیم بریم پیش هم. کل هفته ی قبل رو 

من اردبیل و همدان  فقط چند تا تماس تلفنی کوتاه داشتیم؛ چون

بودم و نگم وقتی که روز آخر سفرم اومد به همدان من چه حالی 

 شدم!

چقدر هیجان داشت حضورش برام؛ نمی دونم خودش می دونست 

بهش گره ی ناگشودنی می که با این کارهاش چطور بند دلم 

خوره؟! می دونست که واسه من تا به حال کسی از این مدل 

 دلبری ها نکرده؟ 

چقدر چند ساعت آخرم تو همدان، قشنگ شده بود! من فقط 

تونستم یک ساعت کنارش بمونم اونم توی هتل! و بعد باید می 

رفتم، بی حرف و کالمی چند ساعت آخر رو کنار من و گروهم 

کرد؛ هر چند توضیح حضورش برای دو تا از همکارام که سپری 

با هم به این تور اومده بودیم؛ ممکن نبود! شایدم شایعاتی رو 

 برام رقم می زد؛ اما من خوشحال بودم...



اون همین جا کنارم ایستاده بود و به من و دست و پای گم کرده 

ه ای که از حضورش پیدا کرده بودم، نگاه می کرد و گاهی گوش

ی لب هاش به باال می رفت و عینک دودی لعنتیش اجازه نمی داد 

 که چروک های ریز جمع شده ی کنار چشماش رو ببینم. 

یه چیزی از دلتنگی باالتر داشت برام اتفاق می افتاد! من می 

خواستم که برم دست های چلیپا شده اش رو از هم باز کنم، بعد 

ود جا کنم!خودم رو بین آغوشش که برای من بزرگ ب  

محدودیت ها؛ محدودیت ها...امان از شما و کسانی که شما رو 

 گنده کردن برای من و امثال من!

حداقل گیومه باز می کردین و توش قید می کردین که "عشاق از 

 بند ما در امان هستند"
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ن می امروز یه اتفاقی افتاد که تو شرکت همه منو با انگشت نشو

 دن! 



یه آقایی به اسم پتروسیان به شرکت اومد و سراغ من رو گرفت 

و چون من نبودم پیش دایی رفت و یه جلد از مجله ی گردشگری 

اسپانیایی رو  به دایی تقدیم کرد و گفت یکی از دوستان رابرت 

 هست پسری که تو بارسا همراهمون بود!

ای رو که عکس یه آره به قولش وفا کرده بود و یه جلد از مجله 

دختر با پیراهن گل گلی و کاله حصیری، عکس جلد مجله بود رو 

 برام فرستاد!

زمینه ی آبی رنگ دریا و منی که موهام از زیر کاله پریشون به 

نظر می رسه به قدری زیبا هست که کل بچه ها بریزن سرم و با 

شوخی بگن که به زودی باید منتظر پیشنهاد های بزرگ از 

بزرگ مد و لباس باشم!  طراحان  

دایی هیچ وقت مثل خانواده امون حساس در این موارد نبوده؛ 

خیلی هم افتخار کرد که عکس یه دختر ایرانی رفت رو جلد یه 

 مجله ی اسپانیاییه هر چند محلی.

مجله رو از دایی گرفتم و بعد اتمام شوخی و دست انداختن بچه 

ال بزرگ اینه با این ها؛ قصد ترک شرکت رو می کنم. حاال سو

 مجله چطور برم سر قرارم با؛ قبله ی عالم؟!

 نشون دادن این مجله به اندازه ی پنهون کردنش، سخته!

نمیاد لوله اش  کیفمم کوچیکه نمیشه توش چپوند مجله رو؛ دلمم

 کنم بزنم زیر بغلم!



شاید خوبیت نداشته باشه؛ اما به خودم تو این عکس می بالم. 

و تودل برو افتادم که باید نعیمه ببینه!همچین خوشگل   

در نتیجه مجله رو برعکس توی دستم نگه می دارم؛ اصال از کجا 

مجله؟! هیچ مردی حواسش به  بدونه که عکس منه رو این

چیزها نیست؛ نهایتا فکر کنه یه مجله تو دستمه!این  

با خیالی راحت تر به سمت کافه میرم. غروبه؛ آسمونم صاِف 

از دود. صاِف پر  

وقتی وارد کافه میشم خلوت بودن کافه خوشحالم می کنه. معین 

داره قدرتشو در پرتاب دارت، به نمایش می ذاره و تا وقتی که 

 کنارش قرار می گیرم، متوجه ی حضورم نمیشه.

تمام تیرها درست خوردن وسط هدف. بی حرف یکی از تیرهای 

 سوزنی دارت رو سمتم می گیره.

م، مجله رو زیر بغلم می زنم، و در حالی که از استقبال می کن

دیدار دوباره اش به شور افتادم؛ پرتاب بی دقتی رو به انجام می 

رسونم. تیر از جلوی پاهامون اون ور تر نرفته! قیافه ی پر خنده 

ی معین رو به من که دنبال تیرم جایی جز جلوی پاهام می گشتم، 

 خجالت زده ام می کنه.

ه بلد نیستی چرا بی چون و چرا میای وسط خوب دختر تو ک

بازی؟ خم میشم که تیرم رو بردارم؛ اما مجله ای که زیر بغلم زدم 

رها میشه روی زمین! شتاب زده مجله و تیر رو برمی دارم و به 

 امید این که چیزی ندیده؛ قامت راست می کنم.



چهره ی پر خنده چیزی نمونده جز یه صورت خنثی! از اون  

ی داریم به اسم زدن خود به کوچه ی علی چپ! پس لبخند یه چیز

 گشادی می زنم.

من خیلی گرسنمه؛ یه قهوه می خوام با یه برش بزرگ از یه -

 کیک گردویی!

و با لبخند گشادتری روی صندلی ای که کت معین از پشتش 

 آویزونه می شینم.
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روش! همچنان برای  و کیفمم مجله رو هم روی زانوهام می ذارم

لوله نکردنش اصرار دارم، قراره جز مالکین جعبه ی اسرار 

آمیزم باشه؛ نمیشه که باهاش بد رفتار کنم! زیر زیرکی معین رو 

دوخته اونم به طور  همچنان به من چشم زیر نظر می گیرم که

 ناواضحی !

مهم  بابا مردم میرن عکس لخت و پتی می گیرن می ذارن سر جلد

ترین مجالت دنیا که از چشم هیچ کس هم پوشیده نمی مونه! یه 



عکس ناقابل پوشیده ی من اونم تو یه مجله ی محلی این طوری 

 نگاه کردن داره!؟

آخرین تیری که تو دستش هست درست وسط هدف می زنه و 

بدون این که چیزی سفارش بده برعکس همیشه که روبرم می 

دستش و بازوهاش کامال به بازو و  نشست کنارم می شینه!  ساق

دستم برخورد دارند گارسن که انگار بر خالف دفعه ی قبل نمرده! 

 سر میزمون میاد.

چی میل دارین؟-  

 معین که پاسخی نمی ده به اجبار میگم:

یه قهوه با یه برش بزرگ از کیک گردویی که روش یه کم -

 شکالت شیرین ریخته باشه!

 

بله چشم؛ و شما آقا؟!-  

 و آقا که ساکت هستند. در نتیجه باز میگم:

قهوه؛ فقط درصد کافئینش باال باشه! با شکالت تماما تلخ درصد -

 کاکائوشم باال باشه...

 

گارسن که میره؛ معین سرشو سمتم می چرخونه، هنوز امید 

 اندکی دارم که مجله رو ندیده باشه.

 در نتیجه با لبخند نگاهش می کنم و آروم میگم:



برا؟چه خ-  

دور از تصورمه اما، کیف و مجله رو با هم از روی زانوهام 

برمی داره و جلوی خودش روی میز قرار میده. کیفمو کنار می 

 زنه و مجله رو جلوتر می کشه!

از عکس العمل ناگهانیش می ترسم و نگاه بی تفاوتی  دروغ چرا،

و، که روی عکسم باال پایین میشه. و بعد شاید یک دقیقه مجله ر

 روی زانوهام می ذاره و کیفم رو هم روش!

گارسن سفارش ها رو میاره و من منتظر حرف و حتی کنایه ای 

 از طرفشم. اما هیچی...

اشتهام واقعا کور میشه و نمی تونم حرف مناسبی برای این 

در واقع نمی تونم از حالت چهره اش و رفتار  شرایط پیدا کنم.

یلی معمولی در حال نوشیدن معمولیش؛ چیزی دستگیرم بشه. خ

قهوه اش هست. جفت من هم نشسته بازوهاش مدام به بازوهای 

من برخورد می کنند و من بدون هیچ حرفی در تماشای نیم 

 رخشم.

بعد تماشای به اتمام رسیدن قهوه ی با کافئین باالش؛ سنگینی 

نگاهم باالخره وادارش می کنه که سرشو سمتم خم کنه و نگاه 

اشه توی صورتم و زمزمه کنه:وحشیشو بپ  

نباید واسه احدالناسی لبخند بزنی! لبخند که بزنی میشه این...-  



و با سرش به مجله ی روی پاهام اشاره می کنه. هر چند آروم و 

خونسرده اما لحن بی تفاوت و سختش؛ نشون از عصبانیت و 

 غافل گیر شدنش داره.
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نمی دونم باید چی بگم و چطور با خشمش که از غیرته رفتار 

 کنم! 

بشقاب کیکمو جلو می کشم، بین خودم و خودش چنگالمو توی 

دهنم می ذارم!  کیک فرو می کنم و یه قسمت بزرگ رو تو

 مطمئنن داره با خودش میگه در حال دیوونه شدنه...

 اما نه!

زیر میفته؛ بدون این چنگال دوم رو سمتش می گیرم و نگاهمم به 

که چنگال رو از دستم بگیره، سرش رو بیشتر خم می کنه و کیک 

 رو می خوره! 

 هر چند هنوز عصبی به نظر می رسه...

 دوباره چنگال و توی کیک فرو می کنم.



با تردید به چنگالی که کیک روشه نگاه می کنم و به معین که 

ی خوام بکنم.انگار قرار نیست باور کنه که من این کار و م  

اما من دلم می خواد که انجامش بدم و بعد چنگال دهنی شده از 

 کیک، بین دندونام خورد میشه و به پایین معده ام فرستاده میشه.

 و بعد نگاهش می کنم...

 عصبی از عکس من روی مجله و ناباور از کاری که کردم میگه:

نمی خوای معده اتو شست و شو بدی؟! -  

امون نه... حظات عاشقانهدر رابطه با ل-  

 سرشو بیشتر خم می کنه سمتم و با کمی غیظ و البته آروم میگه:

و کی گفته که االن جز لحظات عاشقانه امونه؟!-  

شما؛ اونم وقتی از چنگال دهنی من کیک خوردین!-  

می کنه. آورده باشه اخم انگار که کم  

اش می از کی تا حاال وقتی از دهنی یکی می خورن؛ شما صد-

 کنند!؟

 لب می گزم و به خنده میفتم.

. مثل این که واقعا ناراحت شده.هنوز جدی هست و اخم داره  

 خوب خوشگلی و هزار دردسر...

 مگه من رفتم گفتم عکسمو بندازین رو جلد مجلدتون؟!



بر خالف تصورم؛ خیلی زود و بدون گپ و صحبت دیگه ای؛ با 

دلی آهنگ رفتن می زنه.بلند شدنش و برداشتن کتش از پشت صن  

 بلند میشم و نگران می پرسم:

داری میری؟!-  

کتش رو می پوشه و نگاهی به مجله ی توی دستم می ندازه 

صورت حساب رو پرداخت می کنه، دستمو می گیره و از کافه 

 خارج میشیم.

دستای بزرگش کل دستمو پوشوندن و فشار محکمشون رو روی 

خشمگین بودنش باشه.دستم دوست دارم؛ حتی اگر از   

 

با این که اواخر اسفند ماه هست، هنوزم بهار قدرتی برای به 

نمایش گذاشتن خودش به دست نیاورده. هوا سوز بدی داره و 

این تماس دستامونه که باعث شده بی توجه به سوزی که بینیم 

 رو می سوزنه، درونم داغ و ملتهب بشه.

ای زیادی، کنارمون در کنار ماشینش دستم رو رها می کنه آدم ه

 حال رفت و آمد هستند.

. ماشین کنار یه درخت بزرگ که نزدیک پیاده رو هست پارک شده

به ماشین تکیه میده و بدون نیم نگاهی به من شروع می کنه به 

 حرف زدن.

من یه آدم تحصیل کرده ی دنیا دیده هستم که تو خانواده ای -

حدودیت ها نبود و بزرگ شدم که در بند حجاب و خیلی از م



باید روشن فکر به نظر برسم و بگم چه عکس فوق نیست...

العاده ای عکس دختر مورد عالقه ام روی یه مجله ی خارجی 

 چاپ شده و این خیلی خوبه عزیزم!

اما من نیستم... اونقدرها روشن فکر نیستم که خوشحال باشم و 

م و بخوام اونقدرها هم متعصب نیستم که داد و هوار راه بنداز

دعوا بشه بین خودم و تویی که ناراحتیت برام سخت تموم میشه! 

پس فقط ازت یه خواهشی دارم که امیدوارم ردش نکنی و یادت 

 نره که چی ازت می خوام.

سرشو تکون میده دستی توی موهای باال زده اش می کشه اخم 

 نمی کنه ابروهاشو باال می ندازه و میگه:

اری بری و لعنت به هر مردی باشه که سمت این مسائل حق ند-

 به این عکس نگاه می کنه!

لگد محکمی هم به تنه ی درختی که کنار ماشین هست می زنه و 

 این طوری حرصش رو خالی می کنه.

برای این که کمی هم شده آرومش کنم آروم و خجالت زده و البته 

 سرشار از حس خوبی که با غیرت قابل قبولی که نسبت بهم داره

 میگم:

باشه قول میدم دیگه ناراحتت نکنم. اصال میرم زنگ می زنم به -

نشریه ای که این مجله رو چاپ کرد میگم که بدون اجازه ی من 

 حق تکثیر عکس هام رو ندارین! 

 ریموت رو می زنه در ماشین و برام باز می کنه.



سوار شو؛ حواستم باشه گوشه ی پالتوت گیر نکنه بین در، -

 خطرناکه!

یه کم آروم تر به نظر می رسه سوار میشم و شیرین زبونی می 

 کنم.

تو هستی خوب؛ خطرناک نمیشه.-  

 در و که می بنده؛ نگاهش رو به شیرینی رفته بود!
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اگه عکسم رو جلد یه مجله ی ایرانی چاپ می شد؛ بازم این 

 طوری من رو نکوهش می کردند؟!

یه بابا جون؟ این عکسی که از من گرفته شده االن مشکلش چ-

 هیچ جوره بد نیست! 

بابا که کم کم داره دلخوری هاش از من بیشتر و بیشتر میشه؛ 

 مجله رو روی مبل می ذاره.

درسته بد نیست! اصال هیچ کدوم از کارهای تو بد نمی تونه -

 باشه! درسته بابا جان؟!



سوزونه!کنایه های پدرانه همیشه دل آدم رو می   

مامان و خاله به اتفاق سعید روی مجله ای که نعیمه برداشت و  

روی پاهاش گذاشت، خم شدند و چقدر سخته که جلوی همه بابا 

از من گله کرد! و چقدر خوبه که هیچ کس حواسش به بابا و 

...ناراحتیش و حرف هایی که می زنه نیست  

برای این سخت درگیر عکس روی جلد هستند اونم در حالی که 

اتفاق متاسف هستند و به میزان زیادی بازخواستم کردند. سعید 

هی برام چشم و ابرو باال پایین می کنه و حتی خواست کمربندش 

رو هم از دور کمرش باز کنه تا به خدمتم برسه منتهی گرم کن 

 تنش بود و نشد که این کار رو به انجام برسونه!

ور کمرش بهم قالب می کنه و بابا  از جاش بلند میشه، دستاشو د

قدم زنان به سمت تراس میره. منم زانوهامو گوشه ی مبل تا می 

کنم و از خودم عصبانی تر میشم که نمی تونم برم تا با پدرم حرف 

 بزنم!

اگر می رفتم به حتم باید از معین حرفی می زدم، فعال زمانش 

 نیست.

حاال کی این عکس و ازت گرفت؟-  

جواب نعیمه میگم: پوفی می کشم و در  

رابرت...-  

خاک به سرم جلوی یه مرتیکه ی خارجی این طوری ادا و اصول -

 درمی اوردی؟! 



در جواب خاله فقط متاسف سر تکون میدم و مامان که با وجود 

.عصبانیتش ازم حمایت می کنه  

بچه ام لبه ی کالهشو گرفته؛ ادا و اصولش کجا بود! جوانه از -

از بود دیگه تقصیر بچه ام نیست چیزیه بچگی هم صورتش پر ن

 که خدا داده و ذاتیه...

باشه خدا داده؛  مامان شما درست میگی! اما سواستفاده از  -

نعمت های خدادادی کار  درستی نیست... یه نامه من دادم واسه 

دختر همسایه زدی سیاه و کبودم کردی! اونوقت عکس این ناز 

ه مملکت غریب با تیراژ باال چاپ خانومتون تو ساحل اسپانیا؛ تو ی

شده میگی دخترم صورتش ناز داره و مقصر نیست!؟ همین شما 

لی لی به الالش گذاشتی که پرو پرو مجله رو با یه بسته شیرینی 

 به عنوان خبرخوب برامون میاره!

 

حداقل در رابطه با بسته ی شیرینی درست میگه نباید شیرینی می 

 گرفتم!

ادت ورزیش شروع می کنه به فعالیت مجله نعیمه که کم کم حس

 رو میده دست خاله.

خیلی بد افتاد! دماغتم دیگه کاریه که کرده،-  

 خاله با دقت بیشتری به عکس نگاه می کنه و میگه:

کجاش بد افتاده؟ -  



و نعیمه به زور قسمتی از دماغم رو بد جلوه میده هر چند خاله 

زیر بار نرفت و ازش خواست که چشماشو به دکتر چشم نشون 

 بده! 

قبل از این که مجله رو بهم بدن نعیمه و مامان با گوشی هاشون 

از جلد مجله عکس گرفتند و نه به حرف هاشون نه به این 

 کارهاشون!

جش عکسمو گذاشت و تگم کرد و اخر شب که نعیمه تو پی

موفقیتمو تبریک گفت، من نمی دونستم باید چی زیر پستی که 

 متعلق به من بود بنویسم! کدوم موفقبت دقیقا؟! 

و دوست و آشنای همیشه در صحنه ای که ما رو تبریک بارون 

کردند. یه عالمه پیام پر تهدید براش فرستادم اما پست رو حذف 

دا رو شکر می کنم که تعداد دنبال کننده نکرد که نکرد. فقط خ

نفر نبودند. ۵۰هاش بیشتر از   
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تدارکات مراسم نامزدی نعیمه، یکی از پرخرج ترین مراسمات 

 قرن حاضر می بود!

خاله رسما تمامی هزینه ها رو انداخته بود گردن آرش و برای 

البته گرون ترین ها می یکی دونه دخترش دست رو بهترین ها و 

 ذاشت!

ما همه می دونستیم که قصد و نیتی جز چزوندن آرش بدبخت 

نداره و منتظره که صدای آرش در بیاد تا بهش بگه " تو که 

عرضه برگذاری یه جشن حسابی و نداری غلط کردی اومدی 

 جلو"! 

اما آرش فقط اطاعت امر می کنه؛ نعیمه هم بر خالف تصورم 

نه و مدام ازش عذرخواهی می کنه و بابت عقلش کار می ک

 رفتارهای مادرش شرمنده ست.

 آرش پسر خوبیه؛ یا شاید برای داشتن نعیمه خوبه...

آقا منصور اما این روزها  سکوت کرده  و به تماشای رفتارهای 

.خاله نشسته  

حرف های مامان و دایی همایون هم که تاثیری روی خاله نداشت؛ 

به خاله نمی رسید! آرش هم که گله ای  در واقع هیشکی زورش

، در نتیجه نداشت تا حلقه ی بیست و پنج میلیونی دست نعیمه کنه

 میدون در اختیار کامِل خاله بود.

 



امروز  بعد مدت زیادی، با نعیمه تو حیاط مشغول قدم زدن 

هستیم، هر دو لبخند می زنیم.  آسمون و گل و درخت و گربه ی 

ش متنفر بودیم، قشنگ به نظر می رسند.مزاحمی که همیشه از  

بدون این که تو سر و کله ی هم بزنیم و هم دیگه رو دست 

بندازیم؛ با حال خوبی که داریم فقط قدم می زنیم. چی به روزمون 

 اومده؟ 

 این سوال و از نعیمه هم می پرسم که در جوابم میگه:

بهتره بگیم چی به روزمون اوردن!-  

تاییدش می کنم.در جوابش می خندم و   

رابطه ات با آقای هرکول در چه حاله؟!-  

 از لقبی که به معین میده اخم کمرنگی می کنم.

می گذرونیم...-  

می گذرونیم که نشد جواب؛ قراره به کجا برسین!؟ اصال این آقا -

اخالقش چطوره؟ شغلش چیه؟ چطور از تو خوشش اومده؟ می 

با خبره؟دونه که قبال نامزد داشتی!؟ از همه چی   

 در جواب سوال های پشت سرهمش به راهم ادامه میدم و میگم:

هر چیزی که الزم بود بدونه رو براش گفتم...-  

تو همیشه عاقل بودی.-  

 برای خودم زمزمه می کنم" نه همیشه"



 انتخاب معین بی عقلی بزرگی بود!

انقدر حرف زدن راجع به معین برام سخته که قید هوای تازه رو 

.به ساختمون برگردمبزنم و   

وقتی راجع به شرایطش گفتن برای نعیمه برام سخته چطور باید 

جلوی بابا و مامان بشینم و بگم یه مردی رو وارد زندگیم کردم 

 که همچین مشکالتی داره!؟

 من می ترسم؛ خیلی هم می ترسم...

اما همیشه تظاهر به شجاع بودن می کردم؛ اما وقتی هر بار خودم 

طه ای می رسونم که روبروی بابا و مامان قرار می رو به نق

 گیرم؛ کم میارم!

 معین اما تکیه گاه خوِب منه...

 حس سرزندگی دارم کنارش. اصال دوسش دارم!

شاید دوست داشتن هم چیز خوبی نباشه! همه ی دل بستن ها؛ 

باعث نزدیکی قلب ها نمیشن. همین حاال هم سرمای چشم های 

اما گرمای چشم های وحشی اون مرد چی داره که بابا رو می بینم 

 حاضرم این سرما رو به جون بخرم؟!

 دیشب ازم پرسید که دوست دارم محل کارش رو ببینم؟ 

منم جواب داده بودم البته که دوست دارم ببینم تو محیط کارت 

 چطور به نظر می رسی!
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 دبیرستان و تموم کرده بودم، درست اخرین روز خرداد ماه بود. 

با بچه ها قرار گذاشته بودیم بعد تحویل دادن آخرین برگه های 

امتحانیمون تو حیاط پشتی مدرسه امون جمع بشیم با برگه ای که 

از شب قبل آماده اش کرده بودیم. اکثر بچه ها به فکر عشق و 

ای موتور سواری که هر روز بعد عاشقی بودن و رسیدن به پسره

تعطیلی مدرسه ترگ موتورشون سوار می شدن. قرار بود هر 

کس راجع به مرد رویاهاش و آرزوهایی که باهاش داره بنویسه 

بعد این که آرزوهای خنده دارمون رو برای هم خوندیم زیر درخت 

 کاجی که زنگ های تفریح پذیرای ما بود دفنشون کنیم.

ثر بچه ها ازدواج با یه پسر پولدار بود که هیچ یادمه رویای اک

سنخیتی با دوست پسرهای موتور سوارشون نداشت. من اما به 

خودم ثابت کرده بودم شهرام امامی جایی تو قلب و ذهنم نداره 

پس، ارزوی یه مرد ساده رو که معلم بود داشتم با یه خونه ی 

و گشت!محقر اجاره ای، و یه ماشین که بشه باهاش تهرون   

آرزوی من با این فروشگاه بزرگ تو منیریه چقدر فرق داشت. و 

معلم ساده ای که عاجزانه با خودکار و قلم از خدا خواستم با این 

 مرد جدی شده تو محیط کار یه دنیا فاصله داشت. 



اینجا انقدر بزرگ بود و بخش های مختلفی از فروش لباس و 

همه ی قسمت ها رو  تجهیزات ورزشی داشت که اگه قرار بود

 ببینم چند روز وقت می برد! 

کارکنان اینجا انگار عادت ندارن به حضور یک زن کنار صاحب 

کارشون. اما جز سالم و خوش آمد گویی حرفی نمی زنن و گاهی 

می کنند.  دو نفر که با دیدن ما پچ پچ  

با حوصله کنارم قدم برمی داره توضیحات کوتاه و مختصری 

اس و برندهایی که وارداتی هستند برام میده و بعد راجع به اجن

هر توضیحی اضافه می کنه که می تونم هر چیزی که دلم خواست 

 برای خودم بردارم!

و هر بار دلم می خواد بگم که من هیچ چیزی از این فروشگاه 

بزرگ نمی خوام بردارم جز خودش که برداشتنی نیست و در حال 

 حاضر بوسیدنیست!

ترین قسمت فروشگاه میشیم توپ و دوچرخه...  وارد دیدنی

همیشه عاشق اجسام گرد و رنگی بودم و توپ یکی از مورد 

 عالقه هامه. 

 همین طور دوچرخه شاید به خاطر چرخ هاش! 

قبل این که با ذوق از رنگ های فوق العاده اش بگم یه خانوم 

آشنا که دست یه پسر بچه رو گرفته؛ روبرومون قرار می گیره، 

آشناست. با یه کم دقت می فهمم که خانوم شیفته ست که تو 

 مهمونی تولد معین حضور داشت.



چه سعادتی جناب جناب سلطانی! فکرشم نمی کردم اینجا هم بشه -

 شما رو پیدا کرد...

فوق العاده به نظر می رسه و فوق العاده بودن باعث اعتماد به 

 نفس میشه! 

و کاله سفید بافتی روی  پالتوی قرمز رنگ خز داری پوشیده

.موهای روشنش کشیده  

معین بی توجه سری تکون میده پسر بچه که انگار معین و می 

.شناسه دستشو سمت معین دراز می کنه  

سالم عمو معین، با مامان صفورام اومدیم اینجا به خاطر این که -

 نمره ی امالم بیست شده برام توپ فوتبال بخره!

...نام پسمادرش بود این صفورا   

 معین دست پسربچه رو محکم می گیره.

آفرین مرد بزرگ! می تونی یه کادو هم از طرف من برای خودت -

 انتخاب کنی.

نگاه صفورا به من با کینه ست و انگار چنگالمو توی زندگیش 

 فرو کردم.
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روی وقتی به بهانه ی تشکر، این زن دستای ظریف و زیباشو 

بازوی معین می کشه و با لبخند سرشو جلو می کشه و با ناز 

 میگه:

تو همیشه به من و امیر لطف داشتی...می دونی که ما همیشه -

 برای تو...

معین بازوشو عقب می کشه به من نزدیک تر میشه بازوهامون 

 به هم گره می خورند. 

فرهاد پسر، این آقا کوچولو امروز مهمون ماست.-  

ا.چشم آق-  

صورت خشک شده صفورا و معینی که با گرفتن بازوم من رو به 

 حرکت می ندازه. 

من تا حاال بازوشو این طوری لمس نکرده بودم اون وقت اون 

 زن با وقاحت تمام جلوی چشمای من...

همه چی رنگ می بازه برام، هر چیزی که اینجا هست. چرا کتش 

بتونه پوستشو  رو دراورد؟ چرا تی شرت تنش کرد تا اون زن 

 لمس کنه!

بی توجه به باقی قسمت های مونده به سمت محدوده ای میریم که 

کمی تاریکه از چند تا پله باال می ریم؛ به در کشویی شیشه ای 

می رسیم در و باز می کنه وارد میشیم اینجا به حتم اتاق معین 

 بود. 



 نگاه پر خصومتی به بازوش می ندازم و آره حسودیم شده...

میشه بیای بریم بازوتو بشورم؟! -  

به میز بزرگش تکیه میده و من برای توجیح خودمم شده ادامه 

 میدم.

اون جوری نگام نکن؛ بهت دست زد! اونم تو این فصل که میشه -

به راحتی هر نوع میکروبی و انتقال داد! من فقط می خوام اون 

 قسمتی که با دست هاش لمس کرد رو ضد عفونی کنم...

می کنم و با به یاد آوردن چیزی که همیشه باهامه با  مکثی

 خوشحالی میگم:

صبر کن! اسپره ام همراهمه... می تونم خیلی راحت میکروب -

 زداییت کنم.

اما با کمی گشتن متوجه میشم که تو بحرانی ترین زمانی که بهش 

 احتیاج داشتم همراهم نیست! 

می کنم و می نالم: زده بهش نگاه انگار که عزیزم مرده باشه غم  

می ذاری بازوتو بشورم؟!-  

گوشه ی چشماشو با شصتش می خوارونه و من از افکارش خبر 

ندارم اما اگر فکر کنه با یه دیوونه طرفه من بهش حق میدم! اما 

نمی دونه که من حسادتم با وسواسم در ارتباطه و با هم  اون

 رفیقند!



نمی کنه و در عوض به  به سمتم که میاد و مثل دیوونه ها نگاهم

پشت سرش و در سیاه رنگی که سرویس بهداشتیه اشاره می 

 کنه.

اونجا می تونی انجامش بدی!-  

دقیقه ی دیگه تو یه سرویس بهداشتی و تمیز معطر هستیم و  ۵

من با برس مخصوصی که همیشه به همراهم دارم با صابونی که 

نگاهش . سعی می کنم فقط مخصوص خودمه بازوشو می شورم

روی  نکنم برس و روی صابون خیس شده ام می مالم و محکم

 بازوش می کشم!

و تا زمانی که پوست بازوش سرخ میشه و من مطمئن میشم که 

اثرات دست اون آدم روی بازوش نمونده دست برمی دارم. با 

 دستمال بازوشو خشک می کنه.

شست و شوی دردناکی بود! -  

شیر آب می گیرم.:نگاهم خیس میشه و برسمو زیر   

حتی دردناک تر از این که تو رو لمس کرد؟! دردای من تبدیل  -

میشن به شست و شو، این اصال قشنگ نیست! شاید باید راجع به 

 این رابطه جدی تر فکر کنی.

تن صدام به لرزش افتاده...صابون و تو سطل زباله می ندازم. 

 متوجه این هستم که نگاهش سخت تر از همیشه ست.



اگه تو با علم بر این که من کی هستم، انتخابم کردی منم با -

دونستن همه چیز از توانتخابت کردم! چشماتم اشکی نکن...دلم 

 می خواد بریم آپارتمانم.

دستشو دور شونه ام می ندازه و به اتاق وارد میشیم. می فهمه با 

این همه نزدیکی داره چه بالیی سرمون میاره؟ بازوی سرخ و 

ش در معرض دیدم هست دلم می خواد نوازشش کنم و به ملتهب

 خاطر این شست و شوی دردناک ازش عذر بخوام.
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که تا به حال دیدنی محسوب نمی  شاید یکی از محل های دیدنی

 شد برام، از این به بعد مورد توجهم قرار بگیره!

 پل هوایی یا پل  هوایی عابر پیاده.

ه ی سفید رنگ و رنگ و رو رفته ای که روزی حتما به خاطر میل

نزدیکی به آسمون و اشعه ی خورشید درخشش زیادی داشتند 

 زیر انگشت های سر شده ام در اثر سوز هوا، گرم میشن.



یه وقتایی با خودم فکر می کنم ای کاش می شد ماه ها بخوابم -

! ماه ت دارماین فکر وقتایی میاد سراغم که احساس درد و مصیب

ها بخوابم و بعدش آسوده و راحت از خواب بلند شم. اما هیچ 

 کس نمی تونه این کار و انجام بده!

 اون پایین میون تردد ماشین ها دنبال چی می گرده؟ 

 ادامه میده:

باید بیدار بمونیم و درد بکشیم و با دردهامون کنار بیایم.-  

من برات مثل دردم؟! -  

ن نگاه می کنه ادم های کمی در حال رفت و هنوزم به اون پایی

امدند و برای فرار از سرما هم که شده به دو تا جوون که  شاید 

 به خیالشون از سر شکم سیری اینجا ایستادن توجهی ندارن.

درد؟ نه تو درد نیستی! یه کم شبیه درمونی...یه کم هم شبیه -

 به...

نبال یه جمله ی باالخره از اون پایین دل می کنه. انگار که د

 مناسب می گرده ابروهاشو باال می بره و میگه:

یه پاک کننده ی قوی! -  

 انگشتامو از روی میله ها برمی دارم. 

 دست انداختنمو دوست داره!

دلت برای پاکیزه شدن تنگ شده؟! می دونی که من همیشه آماده -

 ی خدمتم!



د حتی به من نزدیک تر میشه چشم ها و لب هاش با هم می خندن

. من وقتی پشت لب های بهم خشک شده اش اگر بروزشون نده

 هم لبخند پنهانی می زنه حس می کنم.

آماده ی خدمت به من؟! -  

خیر! آماده ی خدمت به پوستتون! -  

 نگاهش بین چشمام و موهام که از شالم بیرون افتاده در گردشه.

ایستاده بودم با سال های دور همین جایی که من و تو ایستادیم،  -

این تفاوت که قصد تموم کردن زندگیمو داشتم؛ چقدر دنیا عجیبه. 

یه روزی تو این نقطه می خواستم زندگیمو تموم کنم حاال تو 

همین نقطه کنار تو دلم می خواد که ادامه بدم که برم به فردا...تو 

 پاک کننده ی پر خاصیتی هستی دختر جون!

رفته بین انگشتش می گیره و با چتری هامو که باد به بازی گ

 نگاه گیراش با لب هام بازی می کنه.

 تصور این که می خواست نباشه حالم رو دگرگون می کنه.

اما...اما تو خیلی بی خاصیت بودی که...که می خواستی اینجا -

 خودتو نابود کنی! بدتر از اون هم منو اوردی اینجا...اینجا....

کنم! حرفاش باعث میشه کلمات و گم  

تا جایی که امکان داشت محل نابودیت باشه، رو ببینم...-  

 

 زهر خند غمگینی می زنه.



آدم های قشنگ خیلی کمند جوانه! دور من خالی شده بود از آدم -

که با انگشت نشونم بده و های قشنگ. هر جا می رفتم یکی بود 

بگه که بچه ی همون حرومزاده ست! بچه ی همون تروریسته 

ی همون زنه ست که خودشو کشته! یه چیزی و راست  ست! بچه

می گفتند اما! من بچه بودم. من واقعا بچه بودم! چرا نمی فهمیدن 

که من فقط یه بچه ام؛ یه بچه که طبق روایاتی که بهش ایمان 

 داشتند معصوم بود و بی گناه؟!
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ندازن. دلم براش پر از  گفته هاش درد دارند که دلم و به درد می

 غصه ی بیشتری میشه! 

 هنوز داره با باد برای تصرف موهام که بین انگشتشه می جنگه.

 چشمام پر و خالی که میشن لبخند می زنه.

نگفتم که گریه کنی! گفتم که بدونی آدِم قشنگِ زندگیمی...-  

 بین اشک و غصه لبخند می زنم.

خوبه...-  



کشه با پشت ساق دستم محکم روش  دماغم به خاطر گریه تیر می

 فشار میدم و ادامه میدم:

خوبه که آدم قشنگ زندگیت؛ منم! در جریانی که من زندگی رو -

جای بهتری برای نفس کشیدن می کنم اونم با استفاده از پاک 

 کننده های قویم!

هر دو میون لبخند و یه دنیا حسی که در ما در جریانه به خنده 

ه ها، از سر شوق و دلدادگی...میفتیم. اولین خند  

 

 من و عشق و دل دیوانه 

 بساطی داریم 

 عقل هی فلسفه می بافد 

 و ما میخندیم 

 

 

*          *           * 

 

دکتر حسابی میگه ادم های وسواسی مدام در حال تست اندازه ی -

پتو هستند و زندگی رو نمی فهمند در حالی که ادم های شاد 



رو خم می کنند و شب راحتی و سپری می زانوهای خودشون 

 کنند!

 نعیمه ادامه میده گفته های ناب سعید رو...

دکتر شریعتی هم میگه روی ادم ها وسواس داشته باشین ببینید -

دست رو کی می ذارین! تو انتخابتون وسواس داشته باشین نه 

روی ظرف و بشقاب و فرش و هدفون و تلفن و پریز و اتو و 

 باقی چیزها!

 

 سعید انگار که خوشش اومده از این همکاری میگه:

دکتر سمیعی هم میگه روی انتخاب کلمات وسواس داشته باشین -

 حواستون باشه دل کسی و نشکنین نه روی چهار تا تیر و ترکه!

 نعیمه تایید می کنه.

درسته گل گفتی. دکتر مصدق هم گفته روی محبت ها وسواس -

ا.داشته باشین نه روی خشونت ه  

تو هم گل گفتی آبجی. دکتر بهشتی هم گفته که وسواس -

چیزخوبی نیست؛ نباید با صابون و وایتکس و باقی شوینده ها، 

 خود را شست!

 

بعدم هر دو نی های آب هویجشون رو به دهن می کشن. بدون 

 عکس العمل خاصی میگم:



کدوم رو!؟ -  

 نعیمه به سرفه میفته...

ازش انتظار دارم آب میوه اشو تا سعید بی توجه و مثل چیزی که 

 ته می خوره!

اگر روایاتمون روت تاثیر داشت بگم! اگر که نه ترجیح میدیم الل -

 بمونیم!

پلکامو روی هم می ذارم و برای این که اعصابم آروم باشه نفس 

 عمیقی می کشم و تکرار می کنم:

!گفتم کدوم؟-  

جعبه ی موزیکالت! -  

ه!نعیمه سریع و بدون مکث میگ  

آخرین باری که به اتفاق هم زده بودند مجسمه ی حبابی پر از 

دونه های رنگیمو شکونده بودند مجسمه ای که خودم برای خودم 

کادو گرفته بودم و به شدت بهش عالقه مند بودم؛ دو سالی می 

گذره! بعد شکوندن اون حباب تا دو روز فقط داشتم همه جا رو 

 تمیز می کردم!

کنم دنبال بهانه می گشتم برای خودم رو خالی  االن که فکر می

 کردن اونم در نقش یک پاک کننده ی قوی!

تو اتاق من چی می خواستین که زدین جعبه امو شکوندین!؟-  

 توقع این آرامش رو نداشتن!



 سعید به نعیمه اشاره می زنه که تو بگو...

راستش دنبال روان نویست می گشتیم! همون که رنگش سبز -

فوق العاده خوشرنگ بود...بود و   

که باهاش چیکار کنید؟!-  

 این بار سعید جای نعیمه رو می گیره.

نعیمه امروز اومد گفت دلش می خواد یه جوری متفاوت از آرش -

تشکر کنه منم بهش پیشنهاد دادم که یه نامه براش بنویسه بذاره 

تویه شیشه پلمپش کنه براش ببره! خودکارهای تو هم همه 

خواستیم به جذابیت کار اضافه کنیم.خوشرنگ   

 

حتما هم قرار شد شیشه رو بندازین تو آب؛ تا شاید زمانی تو -

 ساحل به دست آرش خان برسه!

 

از این حرفم هر دو می خندند و من فقط براشون می تونم سر 

تکون بدم. این نعیمه عقل نداره عقل اگر داشت که نمی داد دست 

 این بچه.

.ه ام میفتم و افسوس می خورمبعد تازه یاد جعب  

خجالت نمی کشین شما دو تا زدین جعبه امو شکوندین هر -

اراجیفی که دلتون می خواد با اسم این و اون به خوردم می دین! 

 ماشاهلل هر چی دکترم بود گلچین کردین برام...



حاال که می بینن من خیلی نسبت به شکستگی جعبه ام عکس 

خودشون می خندند سعید به سمت ضبط العمل نشون نمیدم برای 

 میره.

برم یه اهنگ بذارم تمرین رقِص "نعیمه در لباس عروسی" -

 کنیم!

 دیوونه ها...
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این چیه ورداشتی؟ جلوی دوست و آشنا آبرو برامون نمی مونه! -

 فقط یه بار نتونستم باهاتون بیام؛ بیا اینم نتیجه اش...

با غیظ تو بغل نعیمه پرتاب می کنه. لباس رو  

نعیمه لباس و بغل می کنه، من و مامان هر دو تا ساکت نشستیم 

 خاله دوباره شده یه آدمی که منطق نمی شناسه!

چه ایرادی داره این لباس؟ مراسم نامزدیه عروسی که نیست! یه -

 لباس شیک و ساده مناسبه...



ن بیاد میری این جواب منو نده! زنگ می زنی میگی آرش خا-

 لباس و پس میدی!

 تا حاال ندیدم که صبر نعیمه این طوری لبریز بشه!

بسه مامان بسه! خسته امون کردی...چی می خوای از جونش! -

هر چی داشت و نداشت به خاطر توقعات بیش از اندازه ی تو داره 

می ذاره پای یه جشن ساده! چرا چشماتو بستی؟ نمی بینی که 

تالش می کنه تا به چشمت بیاد! مامان ارش مادر چقدر داره 

نداره، پدر نداره، خواهر نداره برادر نداره که جلوی تو ازش 

دفاع کنن! اما از امروز منو داره! اگه بخوای به این رفتارت 

ادامه بدی به خدا قسم به جون خودت و بابا بلند میشم بدون هیچ 

ی کنم! هیچم برام جشنی باهاش میرم تو همون مکانیکی زندگی م

 مهم نیست که دوست و  اشنا و همسایه پشتمون چی بگن...

 از حرص و بغض نفس نفس می زنه و من تحسینش می کنم. 

خاله که توقع نداشت زبونش بند اومده؛ نعیمه لباس و ساک 

خریدشو جمع می کنه و به اتاقش میره. مامان به من نگاه می 

 کنه و من به مامان.

اهرم بچه رو خسته کردی از دماغش داری مریم جان خو-

درمیاری روزهایی رو که باید شاد باشه! بچه شده پوست و 

استخون یه لقمه غذا از گلوش پایین نمیره از ترس این که نزنی 

 زیر کاسه کوسه اشون!

خاله دست رو پیشونیش می کشه رنگش پریده. مامان براش یه 

 سیب پوست می گیره.



ترا تو به من بگو، اگه یه همچین آدمی دست خودم نیست! می -

 قرار بود بیاد بشه دومادت چیکار می کردی؟! 

 من به مامان نگاه می کنم و در انتظار جواب.

خودت که دیدی یه خوبشو مثال برای جوانه لقمه گرفتیم چی از -

آب دراومد! طرف کم از گانگستر نداشت. آرش آبرو حالیشه داره 

. یه کم رو به اب و آتیش می زنهبه خاطر رضایت تو خودش 

 کوتاه بیا. نذار فردا روزی از امروزت شرمنده باشی.

یعنی می تونم امیدوارم باشم که راجع به معین هم همین قدر 

 منطقی رفتار کنه؟

 همه چیز رو آینده مشخص می کنه...

 به اتاق نعیمه میرم روی تختش نشسته و حالش خوب نیست.

ور کمرش حلقه می کنم و می بوسمش.کنارش می شینم دستمو د  

 فکر می کنم که اگر االن سعید اینجا بود چی می گفت!

نبینم ناراحت نشستی اینجا. می دونی که من طاقت غمتو ندارم. -

اصال پاشو با هم بریم دور دور! می ریم چند تا بستنی می خوریم 

به حساب تو، بعدشم میریم کباب ترکی می خوریم اونم به حساب 

! بعدشم می ریم شهر بازی که اونم...تو  

چپ چپ که نگاهم می کنه می زنم زیر خنده، خودشم به خنده 

 میفته و من دوباره می بوسمش.

یه زنگ به اون خله بزن، ببین کجاست سر راهمون برش داریم!-  



 خوشحال گوشی نعیمه رو برمی دارم و با سعید تماس می گیرم.
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سعید دستشو از فاصله ای که بین دو صندلی هست رد می کنه و 

 آهنگ ضبط رو عوض می کنه.

خوب نگفتین این موهبت رو مدیون چی هستیم؟ -  

 نعیمه که هنوز کمی پکره با غرغر میگه:

مدیون جیب من!-  

آخ که من قربون این جیب آبجی هام برم که سرشار از نعمت و -

 رحمته!

ت بین من و نعیمه.سرشو جلوتر میاره درس  

نه فقط موهبت جیباتون نیست! کی زده تو پرتون؟ بگین برم سر -

 و تهش کنم...

 من و نعیمه بهم نیم نگاهی می کنیم و من میگم:

خاله.-  



ِا خاله بود؟ پس حتما حقتون بوده. من غلط بکنم خاله امو سر و -

 ته کنم...

 نعیمه می خنده اما تلخ!

خاله اته که می تونه آویزون، همه رو آره که غلط می کنی! فقط -

سر و ته کنه! فقط خاله ی شماست که می تونه کفشش و بذاره 

رو خرخره ی زندگی دخترش و هیچ کسم نتونه بگه که نکن! که 

در شخصیت شما نیست که این طوری رفتار کنی و چمبره بزنی 

 رو دوزار پس انداز یه جوون!

 اوه نعیمه خیلی شکاره!

جه میشه.سعید هم متو  

قربون دل پرت بره آرشت! بی خیال نعیمه؛ خاله ست دیگه. باید -

خدا رو شکر کنی که رضایت داده به این ازدواج. دو روز دیگه 

می فهمه آرش چه پسر خوبیه، دو برابر چیزی که خرج کرده 

میده بهش! هم تو هم من هم جوانه می دونیم که مامان و خاله 

باشند همون قدر هم می تونن  همون قدر که می تونن بدجنس

مهربون و دل رحم باشند! ُحسن نیت آماندا که، بهشون ثابت شد 

روزی نیست که زنگ نزنن حالشو بپرسن! ناگفته نمونه که آرشم 

. تو هم بعد اثبات حسن نیتش؛ مورد الطاف خاله قرار می گیره

زندگیو به خودت کوفت نکن بزن کنار یه آب انار تگری بگیر به 

اب جیب مبارکت؛ حالمون جا بیاد! حس  

 نعیمه با اه عمیقی می زنه کنار.  قبل از پیاده شدنش سعید میگه:



کجا؟-  

برم دنبال سفارش جنابعالی دیگه!-  

 سعید اخم می کنه.

مگه من مردم! بشینید شما، خودم میرم.-  

 نعیمه در و می بنده و سعید هم به ما نگاه می کنه می پرسم:

ری؟خوب پس چرا نمی-  

منتظر الطاف جیباتونم.-  

کف دستشو  که جلو میاره من به نعیمه نگاه می کنم و یادآوری 

 می کنم که:

قبول کردی که به حساب تو باشه!-  

 نعیمه چشماشو تو کاسه می چرخونه.

خواهر برادر فقط بلدن آدمو بچاپن!-  

 کارتو از کیفش درمیاره و می ذاره تو کف دست سعید.

رمزش؟-  

فی می کشه و میگه:نعیمه پو  

سال تولد خود خرت!-  

 سعید ناباور میگه:

باور کنم این خر رو که، دست پرورده ی خودتونه این قدر -

 دوست داشتی!؟



نعیمه این بار از ته دلش می خنده منم می خندم سعید خبر نداشت 

که هر دوی ما دو تا حساب داریم که رمزشون به سال تولد خود 

 خرشه!

که پرو نشه و هم این که حسابامون تخلیه نشه... در واقع نگفتیم  
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لیوان یک بار مصرف آب انار و که از پنجره پرت می کنه تو 

من و نعیمه که یه مدت جز فعاالن محیط زیست بودیم نمی  جاده،

 تونیم طاقت بیاریم.

سعید خجالت داره واقعا! برای چی آشغال پرت می کنی تو جاده؟ -  

من پرت نکنم یکی دیگه انجامش میده! بی خیال شما هم، واسه -

همه چی غیرتی میشین! واسه جاده و خاک و آب و سوسمار و 

مارمولک و هر جونده و خزنده ای که ما دیدیم و خواستیم یه لگد 

لیوان بود بابا!  یه ماشین از رو بهش بزنیم؛ یقه پاره کردین! یه 

جنازه اش که رد شه به صورت کامل تجزیه میشه! اینا رو ولش؛ 

 کیه هی بهت زنگ می زنه جوانه؟! چرا جوابش رو نمی دی؟



و خیلی راحت تر از چیزی که من فکر کنم گوشیمو از رو کیفم 

 برمی داره و اسمی که رو صفحه نقش بسته رو بلند می خونه.

اِب "قبله ی عالم پرانتز باز، معین الدوله؛ پرانتز بسته" چرا جو -

 رو نمی دی!؟

نعیمه بلند بلند می خنده و من شاکی برمی گردم عقب تا گوشیمو 

 از دستش بگیرم! ای کاش اسمشو عوض می کردم حداقل.

خودشو تو گوشه ی ماشین می چپونه و گوشیمو از دسترسم 

 خارج می کنه.

!؟ حاال چرا قبله ی عالم-  

بده من گوشیمو! -  

همچنان زنگ می خوره تلفنم. نعیمه خیلی خوشش اومده که 

سرعتشو کم کرده تا بهتر بتونه این مسخره بازی رو مشاهده 

 کنه.

بهتره از خودش بپرسم چرا قبله ی عالم!-  

 خیلی راحت تماس و برقرار می کنه! 

نتز سالم آقایی که اسمتون رو گوشی خواهر ما قبله ی عالم پرا-

! وقتی با یکی چند باز معین الدوله ست! چرا متوجه نیستین شما؟

بار تماس می گیرین و جوابی بهتون داده نمیشه یعنی موقعیتش 

نیست که باهاتون حرف بزنه! یعنی داره میره برگر لند! یه 

 رستوران که تو فلکه اول تهران پارس، ابتدای گلبرگ...



که آدرس و به طور کامل میده  با دهن باز دارم بهش نگاه می کنم

و خداحافظی می کنه! همون قدر که من شوک هستم نعیمه هم 

 هست!

 لبخند کجی می زنم.

داری باهام شوخی می کنی؟ بگو که داشتی الکی با تلفنم حرف -

 می زدی!

هیچ کس مثل تو با نعیمه از جدی بودن من آگاه نیست!-  

 گوشیمو سمتم می گیره.

هام اسممو چی سیو می کنن تو می دونی دوست دختر-

گوشیشون؟ سلطان؛ قلب؛ عشق و خیلی چیزهای دیگه... اخه این 

چه اسمیه؟! ادم رو دوست اجتماعیشم همچین چیزی نمی ذاره چه 

برسه که قصد جدی تری هم با طرفش داشته باشه! دو زار از 

 نبوغ داداشت تو وجودت نیست... نگرانتم!

...و با تاسف برام سر تکون میده  

نقطه ی جوش، یقه ام رو می گیره و مچ دستشو محکم می گیرم 

و می کشونمش سمت خودم، دندونامو محکم توی گوشتش فرو 

می کنم و گاهی اوقات از پوسته ی جوانه ی مودب خارج میشم 

و، وارد پوسته ی جوانه ی بی ادب میشم و گازش می گیرم. 

با هم ادغام  صدای داد و هوارش و ولش کن ولش کن های نعیمه

 میشه.

 قشنگ که حرصم خالی میشه ولش می کنم! 



 از درد چهره اش سرخ شده مچ دستشو گرفته و نگاه می کنه.

چاه  چطور تونستی با خودت...این کار و کنی! رفته بودم کالس،-

 دسشویی گرفته بود تا مچ دستمو فرو کرده بودم توش!

 خدای من... 

بزنه لهمون کنه که حواسشو پرت نعیمه که نمی دونه بخنده یا 

 کردیم در هنگام رانندگی، با حرص میگه:

سعید بس کن...-  

 مچ دستش و جلوی چشم نعیمه می گیره.

ببین...ببین باهام چیکار کرد! -  

 با حرص میگم:

حقت بود!-  

همچینم خوشحال نباش!  یه عالمه باکتری که تلفیقی از پی پِی -

یه پرسنل موسسه امون هست؛ استاد ژاله و استاد رحمتی و بق

 وارد لب و دهن و نای و مری و معده و مثانه ات شده! 

دوباره سمتش حمله می کنم که نعیمه جیغی میون خنده ی بلندش 

 می کشه.

جلوتر افسر ایستاده آدم باشین!-  

حس می کنم فشارم افتاده... سر جام می شینم دستم و زیر شکمم 

می ذارم که صورتش و از  جایی که نزدیک به مثانه ام هست



وسط صندلی عبور میده، بهم نگاه می کنه و انگشت اشاره اش 

 رو سمت شکمم می گیره. 

درسته؛ همون جان!-  

قبل این که بزنم تو سرش عقب می کشه نعیمه از شدت خنده به 

خرناس افتاده و حس می کنم که باید  با موزاییک شور معده ام 

.رو شست و شو بدم  
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وارد رستوران میشیم، به قدری عصبی هستم که سعید با حفظ 

. روی نیمکت چوبی می فاصله ی مشهودی از من؛ قدم برمی داره

شینم، نعیمه هم کنارم. سعید روبرومون می شینه و دستاشو توی 

هم قالب می کنه جای دندونام خیلی واضح هستند دلم یه کم می 

 سوزه!

ه دستش نگاه می کنه و میگه:سعید هم ب  

یه تابلو بزنیم پشت سرت با رنگ قرمز بنویسم "هشدار خطر -

گاز گرفتی"! یا اصال تا "قبله ی عالم پرانتز باز، معین الخله؛ 



پرانتز بسته" اومد بهش نشون میدم تا از هنرنمایی هات با خبر 

 بشه!

 نعیمه سرشو می ذاره روی میز، تا بی صدا بخنده. 

 معین الخله؟! 

 دست به سینه میشم و با غیظ میگم:

بی تربیت!-  

.بی توجه به حرص من آستین بلوزشو تا وسط آرنجش تا می زنه  

حاال کامال جای بزرگ و دایره ای که مثل ساعت بنفش با عقربه 

 های آبی هست؛ مشخصه!

نعیمه که چشماش سرخ شده سرشو از روی میز بلند کرده و یه 

.به دست سعید نگاه می کنه کم با دلسوزی  

چقدرم بعد گاز گرفتی! رفتیم خونه حتما پماد بمال. حاال چی می -

 خورین؟ سعید پاشو سفارش بده...

بذار مهمونمون بیاد حاال؛ چه عجله ایه؟ سفارشم می دیم!-  

 واقعا فکر می کرد که معین میاد؟!

 نیشخندی می زنم.

 عمرا!

 



وهاست پس. تا گفتم رستوران ِا چه زود هم اومد! از اون شکم-

 خودش رو رسوند...

 

سعید بعد گفتن این حرف از جاش بلند میشه من و نعیمه که طبق 

معمول خبر داریم که در حال دست انداختنمونه؛ از جامون تکون 

 نمی خوریم و من بهش می توپم.

سعید بشین و این مسخره بازی ها رو تموم کن! می زنم از وسط -

کنم. به قول خود بی تربیتت معین الخله؛ انقدرم دو شقه ات می 

بیکار نیست که به خاطر مسخره بازی تو کار و بارشو ول کنه 

 بیاد اینجا!

سرخ شدن سعید و لبخندی که رو لبش ماسیده میشه و رایحه ی 

آشنایی که از کنارمون عبور می کنه و روی نیمکت کنار سعید و 

 روبروی من می شینه! 

کشه و سعید شرمنده کنارش می شینه. نعیمه هینی می  

حاضرم عمو رحمت پاک بان مهربون محله امون بیاد و من و 

 بندازه تو فرقونش ببره و قاطی زباله های بازیافتیش کنه! 

سر تا پا مشکی پوشیده شال دور گردنش رو باز می کنه و کنار 

 دستش روی میز می ذاره!

 گفته بودم معین الخله؟!

م دارش و چشم های درشت و همیشه وحشی ای موهای دوباره ن

 که خنثی به من دوخته شده.



خو...خو...خو...خوش اومدی!-  

 مردم ولی گفتم.

 نعیمه هم پشت سرم تکرار می کنه.

َب...ِب...بله خوش اومدین!-  

 و سعید.

خیلی خیلی خوش اومدین!-  
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پاهاشو روی هم می ندازه. به پشتیه نیمکت چوبی تکیه میده و 

سری برای همه امون تکون میده و دوباره به من و چهره ی 

 غافلگیر شده ام، گذری می ندازه.

هر سه تای ما سکوت کردیم در واقع من و نعیمه در بهت و 

 خجالت هستیم و سعید مثل همیشه زودتر از ما به خودش میاد.

چی میل دارین؟-  

 و رو می کنه به معین!

انوما.اول خ-  



جواب معین باعث میشه سعید یک تای ابروشو باال بندازه، به ما 

 نگاه کنه و لب بزنه" می خواد بگه جنتلمنه گول نخورین!"

خوب دخترها چی می خورین؟-  

 نعیمه زودتر از من میگه:

مثل همیشه پیتزا.-  

شما چی آبجی؟-  

 در جواب سعید آروم میگم:

منم مثل همیشه پیتزا.-  

لبخند می زنه. سعید به زور  

خودمم... مثل همیشه پیتزا. شما چی می خورین؟-  

 هنوز به من نگاه می کنه در حالی که جواب سعید و میده.

پنه آلفردو با مرغ.-  

سعید بلند میشه و پشت نیمکت قرار می گیره، طوری که تو دید 

معین نیست دستاشو رو به آسمون بلند می کنه و برامون لب می 

گرون نیست"! زنه" خداروشکر  

و میره تا سفارشا رو بده. من و نعیمه هنوز در بحران حضورش 

 قرار داریم!



سرشو به عقب برمی گردونه و با دیدن سعید که ازمون دور شده 

کف دستاشو روی هم قرار میده و سرش رو کمی خم می کنه و از 

 من می پرسه:

خوبی؟! -  

فه اش می کنه از نعیمه پقی می زنه زیر خنده! نگاه نافذ معین خ

 جاش بلند میشه.

من...من...برم دست به آ...نه یعنی برم یه آبی به سر و صورتم -

 بزنه مزاحم تو خوبی من خوبِم شماها نشم!

 پلکامو روی هم می ندازم و واقعا بس بود برای امروز!

 نعیمه که میره نگاه خندون معین دور گردی صورتمه.

نگفتی خوبی؟!-  

.ازت عذر می خوام. سعید و نمی شناسی... یه من...من واقعا..-

 کم دیوونه ست!

 دوباره می پرسه:

خوبی؟-  

ما اینجا خیلی میایم شاید خیلی خوب نباشه و غذاهاش با ذائقه -

 ات جور در نیاد و...

پرسیدم خوبی؟!-  

 نفس عمیقی می کشم و دستی روی چشم هام. زمزمه می کنم:



حاال که تو اینجایی آره!-  

بسه!همین -  

سرم و کج می کنم با چشم هایی که به حتم براش می رقصند 

 نگاهش می کنم. 

 با نزدیک شدن سعید تو جام جمع و جور می شینم.

 

سعید کنار معین می شینه. آستین پیراهنشو پایین کشیده و 

 خداروشکر قرار نیست آبروم رو ببره.

 جوانه می گفت فروشگاه لوازم ورزشی دارین؟ من یه استوک-

 خفن می خوام که هر جایی نداره...

می پرسم برات.-  

. سعید خوشحال نگاهم می کنه که براش چشمامو باریک می کنم

برام هر دو تا ابروشو که نشونه ای جز پرویی نداره باال می 

 ندازه!

نعیمه برمی گرده سر میز و با لبخند به من چشمک می زنه! 

 چشمکی منظور دار!

اتاق خالی تنها گذاشته بود!حاال انگار ما رو تو   

 

 



 نعیمه سر صحبت و باز می کنه.

به زودی مراسم نامزدیم برگذار میشه. خوشحال میشیم تشریف -

 بیارین!

 وای خدا...

 معین به من نگاه می کنه.

اگر جوانه موافق باشه...-  

 سعید وسط حرفش می پره.

خانوم! جوانه خانوم...-  

ن میده و میگه:نگاهی به سعید می ندازه؛ سری تکو  

بله درسته! اگر جوانه خانوم موافق باشند بله حتما!-  

نعیمه با بازوش به بازوم می کوبه که یعنی خنده اش گرفته! 

 برعکس من که قصد گریه دارم...

 سعید امیدوارم سر زن گرفتنت تالفی کنم!
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 نعیمه سر صحبت و باز می کنه.

مراسم نامزدیم برگذار میشه. خوشحال میشیم تشریف به زودی -

 بیارین!

 وای خدا...

 معین به من نگاه می کنه.

اگر جوانه موافق باشه...-  

 سعید وسط حرفش می پره.

خانوم! جوانه خانوم...-  

 نگاهی به سعید می ندازه؛ سری تکون میده و میگه:

بله درسته! اگر جوانه خانوم موافق باشند بله حتما!-  

عیمه با بازوش به بازوم می کوبه که یعنی خنده اش گرفته! ن

 برعکس من که قصد گریه دارم...

 سعید امیدوارم سر زن گرفتنت تالفی کنم!

سفارشامونو میارن، حضور سعید درست کنار معین و روبروی 

 من؛ اصال خوب نیست!

دست زیر چونه اش گذاشته و مرتب نگاهش بین من و معین جا 

  به جا میشه!

 نعیمه پیچ دهنش شل شده و از عالقه مندی های من میگه!

عاشق بستنیه!-  



 سعید با همون ژستش میگه:

با طعم شاه توت.-  

 نعیمه تایید می کنه.

وای آره عاشقشه! همه اشم دلش می خواد یه جا بشینه و -

 تنهایی بستنیشو بخوره!

و سعید کمی جا به جا میشه تا بتونه پیتزاشو با اشراف به من 

 معین بخوره و در همون حال میگه:

تنهای تنها!-  

حالت چشمای معین این پیام و میده که داره یه شوی طنز و تماشا 

 می کنه!  به حرف میام.

مجبورم! همیشه بستنیمو می خورند منم دیگه نمی تونم بقیه -

 اشو بخورم...

معین با لبخندی که فقط من قدرت دیدنش رو دارم، نگاهم می کنه 

تار از موهاش روی پیشونیش افتاده. چند  

 نیم نگاهی به سعید می ندازم و آروم میگم:

دوست ندارم تنهایی بستنی بخورم!-  

سعید گاز بزرگی به پیتزاش می زنه نعیمه رو یکی نیست تا بتونه 

 صدا خفه کن نصبش کنه.

عاشق اینه بره جلوی مجسمه ی آزادی وایسه و تماشاش کنه!-  



یگه:سعید با دهن پر م  

اونم ساعت ها و البته تنها!-  

معین فقط تو سکوت در حال صرف غذاش هست. مثل همیشه 

 زیادی مبادی آداب هست!

 چشم غره ای به سعید میرم و میگم:

شما رو ببرم که نمی ذارین تماشاش کنم!-  

آخرین باری که با هم رفتیم دو کیلو تخمه شکوندیم تا مناجاتت -

 تموم بشه! 

شه خنده اش با خرناس بلندی تموم میشه، نعیمه مثل همی

 ببخشیدی میگه رو به من و بعد به معین میگه:

یه بارم تصمیم گرفته بود یه کمپین بزنه تا عالقه مندان به -

 پاکیزگی این اثر، دست به کار بشن و با کمک هم بشورنش!

 سعید کامل می کنه حرفشو.

و نعیمه  کمپین هم زد! فقط روزی که مقرر کرد من و خودش-

فقط اونجا حضور داشتیم! و چون تعدادمون کم بود و مجسمه ی 

 آزادی هم خوش و قد و باال دیگه نشد!

 وای  این دو تا دیوونه دارن چکار می کنند؟! 

معین باز هم نگاهم می کنه، غذاشو می خوره چشمای وحشیش 

 قه قه دارند؛ سرعت غذا خوردنش بیشتر شده!



پیدا کنه تا راحت و بی دغدغه قه قه می خواد از اینجا نجات 

 بزنه؟!
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تکه ی کوچیکی از پیتزامو گاز می زنم. سعید در دسترسم نیست 

اما با پاشنه ی پام محکم که می تونم روی پای نعیمه بکوبم! و 

 همین کار رو هم می کنم.

 نعیمه اخ بلندی می گه. من در کمال آرامش می پرسم.

ی شده؟چ-  

 چپ چپ نگاهم می کنه.

هیچی!-  

با لبخندی زورکی عذرخواهی می کنه.    

خداروشکر پروسه ی غذا خوردن و گفتن راجع به من و تموم می 

 کنند.

معین هزینه ی شام رو تقبل می کنه با وجودی که نعیمه گفت که 

 امشب همه مهمونش هستیم.



و از  وقتی برای پرداخت صورت حساب ازمون جدا میشه فرصت

 دست نمی دم.

چنان محکم پس گردن سعید رو نشونه گرفتم که صدای برخورد 

کف دستم با پشت گردنش تو رستوران پیچید و خیلی ماهرانه 

پشت کردم و ازشون فاصله گرفتم تا کسی نفهمه که من همچین 

 کاری کردم! اما خوب کرده بودم...

 ته دلم احساس خنکی می کردم.

 آبرو برام نذاشتن!

قتی برمی گردم سمتشون سعید پشت گردنش رو ماساژ میده و و

نعیمه هم دستش روی دهنشه! حتما می خواد کسی صدای خرناس 

 هاشو نشنوه...

 سعید با حرص می غره:

دستت بشکنه الهی! نیم وجبم بیشتر نیستی این چه پر و پاچه ی -

سنگینیه که تو داری!؟ تقصیر مامانه دیگه هر چی گوشت و 

خاصیت؛ تو خونه داریم به خوردت داد! سبزی و   

 و دوباره تکرار می کنه که بشکنه دستت...

به روی خودمم نمیارم که در مالعام اقدام به ضرب و جرح، 

 برادرم کردم.

 معین که برمی گرده به اتفاق هم از رستوران خارج میشیم. 

 سعید که قصد خداحافظی می کنه، معین صحبتش رو قطع می کنه.



م بستنی می خوریم!می ری-  

 به من نگاه می کنه و با جدیت میگه:

اما نه تنهایی!-  

 سعید رو به من می کنه و میگه:

می فرمایند که اجازه نمیدن که ما بستنیو بخوریم؛ خیالت جمع!-  

این بار و به خنده میفتم؛ نعیمه هم پشت سرم باز دوباره به 

 خرناس افتاده.

 چرا شدت خرناس هاش زیاد شده؟

 

عین طبق معمول می تونه حسش رو زیر چهره اش پنهون کنه. م

 اما من که می دونم خنده اش گرفته!

 ماشین ما با معین خیلی از هم دور نیستن.

سعید بازومو سفت گرفته! قرار نیست ما رو تو این مسیر کوتاه 

 برای هم ببخشن!

 نعیمه زیر گوشش میگه:

ولش کن؛ بذار با هم برن!-  

کنم، نه! ما از اون خانواده هاش نیستیم!چی چیو ولشون -  

 و با صدای بلند میگه:

من و معین خان با ماشین پشت سرتون میایم!-  



 سمت معین میره:

ماشینتون همین جاست دیگه؟!-  
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 نعیمه پشن رل، بلند بلند می خنده! دستم و گذاشتم روی پیشونیم.

پسره ی گاو و ببین تو رو خدا...   

جوانه حرص نخور! سعیده دیگه...بذار قشنگ با خصوصیات -

 داداش دیوونه ات عالوه بر خود دیوونه ترت آشنا بشه!

به جای این که هی زیر گوشم خرناس بکشی یه فکری به حال -

خودت بکن! دو روز دیگه با اقات بری بیرون بخندی کل ملت 

 بهتون می خندند!

 

برو بابا! آرش اصال عاشق این خرناس های منه...-  

 لبی کج می کنم و میگم:



واسه همین اعتماد به نفست زیاد شده و هی چپ و راست به -

 نمایش می ذاریش پس!

 بی خیال بلند تر می خنده و میگه:

شاید! اما امیدوارم معین جانت، عاشق وسواست نشه، اگر -

بشه؛ بیچاره امون می کنی!اعتماد به نفست در این مورد زیاد   

 کیفم رو به قصد زدن تو سرش سمتش می گیرم.

نکن دیوونه! میریم زیر کامیون...-  

اووف بلندی میگم و به پشت سرمون نگاه می کنم پشت سرمون 

هستند! به حرف هایی که سعید می تونه بزنه، فکر هم که می کنم 

 مغزم داغ می کنه.

میشم، سعید و معین که از  به محض رسیدنمون از ماشین پیاده

ماشین پیاده میشن به سمتشون می رم و با دقت نگاهشون می 

کنم. هر دو تا مثل همیشه ان و جدی به نظر می رسند! سعید با 

 دیدنم کاپشنش رو به نشونه ی مرتب کردن تکون میده! 

نمیشه! انگار  هر چقدر بیشتر نگاه می کنم بیشتر چیزی دستگیرم

اما انگار...همه چی خوبه؛   

بستنیمون رو تو سکوت می خوریم من شاه توت؛ نعیمه شکالتی، 

 سعید فالوده شیرازی و معین سنتی! 

تو سکوتی که از طرف سعید برام عجیب بود بستنی هامون رو 

 خوردیم و قصد برگشت کردیم.



معین با یه خداحافظی کوتاه ازمون دور شد؛ در حالی که بازوهام 

تشری بهش زدم.تو دست سعید بود   

سعیدم می زنم لهت می کنم همین جا! ولم کن ببینم...-  

بازومو از دستش بیرون می کشم و قبل از سوار شدن معین تو 

 ماشین خودم رو بهش می رسونم.

معین!-  

با مکثی کوتاه بر می گرده سمتم نگاهش باعث میشه یادم بره که 

 چی می خواستم بگم!

را؟ اینجا بر خیابون جلوی چشم این همه شیفته نگاه می کنی چ

 داداشم که نمی شه بگم که چقدر دوستت دارم!

جانم!-  

آروِم آروِم آروم میگه. انقدر آروم که فقط خودم و خودش 

 بشنویم. بی اراده لبخند می زنم دستامو بهم قفل می کنم.

ممنون که اومدی! -  

سرش رو کمی سمتم خم می کنه چهره ی بی حالتش؛ این حالتش 

تو خودش نداره!  رو  

 این حالت نگاهش فقط مخصوصه منه!

قابل شما رو نداشت. فقط بگو کی ببینمت؟ تنهایی، خودم و -

خودت! اون بزمچه نذاشت حتی چند ثانیه با خیال راحت نگات 

 کنم! از اوناست که اگه نامزد کنیم پدرمو دراره!



برای من نجوا می کنه، تن صداش خنده داره و شور!   

و صامت به کلمه ی نامزدی که گفت فکر می کنم به تن  من ساکت

 صدای گیراش که...

من و اون یعنی...   

جوانه بیا دیگه! -  

صدای سعید و چشمای پر شده از حالت تایید حرفش که مطمئنم 

 بیچاره ام می کنه!

برو تا نیومد حسابم رو برسه...-  

خجالت زده می خندم و عقب عقبی ازش دور میشم هر پنج 

گشتم رو براش باز می کنم به نشونه ی خداحافظی پلکاشو که ان

روی هم می ذاره به نشونه ی محبت؛ برمی گردم و سمت سعید و 

 نعیمه میرم.

باید به حسابشون برسم. وسایل زیادی دارن که غیر قابل استفاده 

 شدن و جاشون توی کیسه های زباله ست!
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بازه و می تونم خیلی راحت حرف ها و دل  اتاقم نیمه شبه، در

مشغولی های مامان رو بشنوم. برای بابا حرف می زنه از 

نگرانی های بزرگش که شامل من و شرایط حساسم و سعید و 

 دوران بلوِغ پر دخترش هست، تا اوضاع نعیمه و خاله. 

 که نتونم نگرانه که من هیچ وقت نتونم با درون خودم کنار بیام

دوباره بشم همون آدم سابقی که یه دنیا فاصله با این پاک کننده 

 ی قوی ای که هست؛ داشت!

تماس  نگرانه که روز به روز تعداد دخترهایی که گاهی با خونه

می گیرن و سراغ سعید رو می گیرن بیشتر بشه! نگران خاله 

ست که بیشتر از اینا نعیمه و آرش رو توی تنگنا قرار بده؛ بابا 

دلداریش میده برای مشکل سعید و خاله راهکار میده! اما هیچی 

نمی گه و این خبر خوبی نیست! از من  

بابا بیشتر از مامان نگران منه. دلداری ای نمیده به مامان در 

رابطه با وضعیت من! چون خودشم نیاز داره یکی دلداریش بده! 

 اون واقعا نگرانه...

اتاقش خارج شده و کنارشون می خوِد خیالیم رو می بینم که از 

شینه میگه بهشون که نگران نباشین من با یکی آشنا شدم که 

خیلی ازش خوشم میاد! خود خیالیم و نمی تونم وادار به تصویر 

سازِی ادامه ی ماجرا کنم! حتی تو خیالم هم نمی تونم توضیحی از 

 معین براشون داشته باشم...



رو بغل می کنم بعد برگشتمون به پهلوی چپم می چرخم و بالشتم 

سعید با نعیمه رهسپار خونه ی خاله شد. البته به خواست نعیمه 

تا بلکه با شیرین زبونی هاش بتونه خاله رو از نیش و کنایه زدن 

 به نعیمه منصرف کنه. فهمیدن خاله برام سخته.

دخترشه، این روزها برای هر مادر و دختری روزهای  نعیمه تنها

 قشنگیه.

بی خوابی این پهلو و اون پهلو می کنم، توی رخت خوابم و  از

حوصله ام سر رفته. در حقیقت دارم به نامزدی فکر می کنم. به 

حرفی که معین امشب گفت! ته دلم شیرینی خاصی در جریانه؛ یه  

جور شیرینی که مثل خاکه ی قنده! یادمه اون قدیما که من و 

موندیم یه وقتایی یه نعیمه چند روزی پیش مامان بزرگ می 

پارچه ی سفید پهن می کرد روی ایوون، چند تا کله قند می آورد 

و با قند انبر قندها رو ریز ریز می کرد. بین قندهای شکسته هم 

یه قسمت های نرم و شیرینی بود که نصیب ما می شد. هنوز 

 طعمش زیر زبونمه.

 نرم و شیرین؛ یه نوع قرص اکس و شادی محسوب می شد تو

 دنیای ما.

لبخند می زنم به روزهای خوِب رفته ای که توی ذهنم همیشه 

 جاوادنه ست. 

یک آن ذهنم من و می بره به روزهای جلوتر از حاال! خودم رو 

می بینم که پشت یه در ایستادم و محکم بهش می کوبم و فریاد 

 می زنم تو قول داده بودی، قول!



م می داره چشمای بسته انقدری واقعی به نظر می رسه که وهم بر

ی به ظاهر خوابم رو از هم وا می کنم. توی اتاقمم و این چی 

 بود؟! 

پتو رو مثل همیشه که دچار ترس و اضطراب میشم تا روی 

 پیشونیم باال می کشم.

کجا رفته بودم؟!  حس خوبم پر می کشه،  

 اون زمان هم همین طور بود!

بودم که گرفتار اون  زمان بدی بود، آره! اما من خودم رو دیده

! دیو شده بودم  

حاال اما کجا رفته بودم؟ داشتم فریاد می زدم؟ سر کی؟ چه قولی 

 اصال؟!

 

خدایا ازت ممنونم که منو با درصد دیوونگیه باالیی خلق کردی! 

 اما این دیوونه، خسته تر از اونیه که فکرشو می کنی...

 من و به حال خودم رها نکن.

 

 

*          *           * 

 



 

 مراسم نامزدی در شکوه و جالل به جریان افتاده.

نعیمه دست تو دست آرش؛ که ساعتی قبل به عقد رسمی هم 

دراومدند، بین مهمون ها می گردن و به دستور خاله با همه سالم 

احوالپرسی می کنند! این مراسم کم از مراسم عروسی نداره، حاال 

اس نعیمه، خاله راست می گفت! که فکرشو می کنم در رابطه با لب

 این مراسم نیازمند لباس باشکوه تری بود.

مشکی تمام پولکی که تا روی کفش های ورنی مشکی  پیراهن

رنگم افتاده؛ سلیقه ی تمام و کمال مامان هستش. لباس شبی که 

به خواست و سلیقه ی خودش برام خرید، بدون اطالع من! و 

. وادارم کرد بپوشمش  

حریفم نشد تا برم آرایشگاه! خودم که چالغ نیستم یه کرم هر چند 

. معموال دوست دارم تو مراسمات و سیاه کردن چشم رو که بلدم

شلوغ یه گوشه تنهایی بشینم و همه چی و با دقت ببینم و ثبت 

 کنم.
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برای فرار از دست اصرارهای خاله و مامان برای گرم کردن 

مجلس؛ به یه جای دور از چشمشون،  پناه آوردم! همین مونده با 

 این لباس برم اون وسط به قول سعید شلنگ و تخته بندازم!

 چیزی که من بلد نیستمش گرم کردن مجلسه.

آماندا و دایی به قدری هوای آرش رو دارند که جای تحسین 

 داره! 

ار می صد رحمت به صد پشت غریبه! اومدی اینجا  نشستی خی-

لومبونی؟ از عمد اومدی این قسمت که کسی پیدات نکنه؟ پاشو 

ببینم مامان کچلم کرد بس فرستادم این ور اون ور تا خانوم رو 

 پیدا کنم!

 خیار های حلقه حلقه شده ام رو پیشکش می کنم.

. هی مجبورمون می کنند بریم با کل ایل و بیا بشین، خسته شدیم-

م! خوش آمد بگیم. خسته شدم سعید؛ طایفه اشون سالم علیک کنی

چیزی هم نمیشه بهشون گفت! بیا بشین یه کم خستگی در کن 

 بعدش با هم می ریم. 

با بی میلی کنارم روی صندلی می شینه. کت و شلوار سورمه ای 

 پوشیده و کراوات زده. ماه شده داداشم.

 چند تا حلقه خیار و با هم برمی داره و فرو می کنه تو دهنش! 



ادم و  خاله هم شورشو دراورده بابا! چه لزومی داشت این همه-

دعوت کنه؟ مثال خواسته بگه ما ایل و طایفه داریم اما شما نه 

 آقای داماد!؟ بیچاره آرش رنگ به رو نداره...

.در جواب سعید فقط سری پر تاسف تکون میدم  

عمو منصورم که جفت بابا نشسته از جاش تکون نمی خوره! -

له رفت سرکوفت زد بهش که بیا ببین تنهایی چه سور و بس خا

 ساتی راه انداختم.

 بازم پر تاسف سر تکون میدم که ادامه میده:

نمی گه دیگه با پول های آرش بدبخت داره پز و افاده میاد!-  

یه مشت   سر پر تاسفم قبل این که باال پایین بشه سعید با برداشتن

 دیگه از خیار حلقه شده میگه:

چرا من هر چی میگم مثل بز فقط سر تکون میدی؟!-  

بز خودتی که خیار و  با تخمه اشتباه گرفتی؛ ندیده بودیم مشت -

 مشت خیار بخورن!

خیلی چیزهای دیگه ام ندیدی تو؛ این که چیزی نیست! قبله ی -

جهانت با پرانتزاش، نیم ساعته اومده! چشماش چپل چالق شد 

! بس این ور اون ور دنبالت گشت  

 

چند لحظه خیره خیره نگاهش می کنم تا ببینم داره جدی میگه یا 

 نه! چهره اش که میگه هیچ شوخی ای نداره.



راست میگی؟-  

دیگه داری بهم توهین می کنی! کی دیدی که من دروغ بگم؟ -

 خواهشا رفتی سالم احوالپرسی کنی چشماتو این طوری نکن

 براش! نبینمم کنارش بشینی.

 چشمام؟! 

.نفسم تو سینه حبس شده  

کی... کی دعوتش کرد؟-  

نعیمه! کارتشو داد به من براش بردم فروشگاهش یه استوک -

 فوتبالی هم برای خودم خریدم!

چی؟ زمانی که من به زور پای تلفن باهاش صحبت می کردم و 

و هیچ دلیل موجه  درخواستش رو برای دیدن دوباره رد می کردم

نداشتم؛ این پسر رفته بود پیشش و استوک ای برای این کارام 

 خرید!؟

 نگاهم می کنه و ادامه میده.

یادم رفته بود بهت بگم با کارت تو خرید کردم! رفته بودم تو -

اتاقت کار داشتم  یهو دیدم کارتت تو کشو هستش! بعدم گفتم حتما 

احتیاجی نداری که گذاشتیش اینجا دیگه بعدشم با خودم فکر کردم 

هم می  نعیمه رمز عابربانکش تاریخ تولد منه! رمز توکه اگر 

 تونه تاریخ تولد من باشه. خیلی باهوشم خداییش نه؟!
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وقتی می بینه چیزی نمی گم و فقط نگاهش می کنم پس کله اشو 

 می خوارونه.

تخفیف داد! تازه نمی خواست ازم پول بگیره  نباش بهم نگران-

من و که می شناسی هیچ وقت زیر دین کسی نمی رم! اما   

 نگاهم که ادامه پیدا می کنه چشماشو  تو کاسه می چرخونه.

خیلی خوب! یعنی جز تو و مامان و بابا و یه وقتایی هم خاله و -

 یه کمم جوانه؛ زیر دین کس دیگه ای نخواهم رفت!

 خدایا این بچه چرا این جوریه؟

می کنی! من نوجوونم. هنوز احتیاج به  حاال چرا این طوری نگام-

حمایت خانواده دارم. قول میدم هر وقت رفتم سر کار بهت پس 

 بدمش! همه اش دو سه تومن بود دیگه...

 

؟ها  

تو از کارت من سه میلیون برداشت کردی؟-  



نه بابا سه تومن چیه؟ دو میلیون و نهصد و پنجاه و هشت -

 تومن!

اینجاست. نمیشه خیلی رو به هنوز ذهنم درگیر حضور معین 

 حسابش رسیدن تمرکز کنم. 

کجاست؟-  

 سوالی نگاهم می کنه و میگه:

قبله ی جهان پرانتز با...-  

سعید!-  

 به اندازه ی کافی عاصی به نظر می رسم که بره سر اصل مطلب.

داشتم می اومدم اینجا؛ کنار بابا و آقا منصور نشسته بود! -

جناب کیه! گفتم همسفر کردم که اینبه طور کامل معرفی  بهشونم

جوانه بوده و یکی از دوست های اجتماعی خیلی خوبش که به 

 دعوت آرش و نعیمه اومده!

 

حس می کنم فشارم افت کرده! ضربان قلبم تند میشه و قبل از این 

 که پارچ اب و بردارم تا کفشامو بشورم دستاشو باال می بره.

اجتماعی و نگفتم!آروم باش. دوست  آروم باش،-  

 دستم رو روی قفسه ی سینه ام می ذارم.

همسفرم نگفتم! فقط گفتم یکی از دوست  حاال که فکر می کنم-

ست!های مشترک آرش و نعیمه و من و جوانه  



بلندی پخش می شه.  صدای آهنگ  

از جام بلند میشم. قبل از این که بزنم تو سرش از جاش بلند 

گاه می کنه.میشه و با نیش باز بهم ن  

آخ حال میده تو رو اذیت کردن! فقطم من حق دارم اذیتت کنم. -

 ببین بهت چپ نگاه کنه می زنم آسفالتش می کنم.
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همون قدر که من سعی می کنم جلوی چشم بابا مثل یه غریبه 

 باهاش رفتار کنم؛ اون بیشتر سعی در غریبه بودن با من داره!

حته از دستم و بهش حق میدم.نارا  

اما این بی تفاوتی محضی که حتی شامل یه نیم نگاه کوتاه هم 

 نمیشه اصال خوشایندم نیست.

سانتال مانتال کرده اومده جشن نامزدیه دخترخاله ی دختری که 

دوسش داره، اونوقت اصال انگار که نه انگار اون دختر به فاصله 

 ی یک صندلی کنارش نشسته!



سعید رسیدیم سر میز در حال حرف زدن با آقا منصور  وقتی با

بود اصال برنگشت تا جواب سالممو بده! به زور سری تکون داد 

و دوباره مشغول صحبت با آقا منصور شد! اون چش و چالی که 

سعید می گفت به خاطر پیدا کردنم چپل چالق شد؛ چش و چال 

 ایشون نبود به حتم!

ی بی جوابشو رو می گیره؟!تماس ها داره انتقام تک تک  

خیلی بده که بهش حق میدم! این یعنی که می دونم که چقدر کارم 

زشت بوده. اما مگه دست خودم بود؟ این ترس لعنتی نذاشت و نه 

تنها باعث شد ازش دوری کنم که باعث شد کل خریدهای روزانه 

 ی مامان رو که شامل میوه و سبزی می شد ضدعفونی کنم!

 

که با این ت داره از معین و دست آوردهای بزرگی سعید یک پش

 سن کم به دست اورده میگه! 

 متوجه میشم که حتی معین هم از زیاده روی سعید معذب شده! 

منظورش از دست آوردهای بزرگ چیه دقیقا و چرا آقا منصور و 

بابا فقط گوش میدن و سوالی نمی پرسن؟! این اصال خوب نیست 

ن بابا و عمو رو ساکت کرده و سیاستی که جلوه و شکوهه معی

که از سر و روش می باره باعث این شده که بابا و اقا منصور 

 کل حرف های سعید رو باور کنند!

 



دنیا جای قشنگیه اما فقط تا زمانی که مامان سر میز ما نیومده 

 بود! 

جوانه باز اینجا نشستی! مثال جشن دخترخاله اته با هم بزرگ -

و پیشش شاید کاری داشته باشه! تنهاش گذاشتی شدین پاشو بر

 اینجا نشستی واسه من شیرینی می خوری؟! 

 

موهای شنیون شده اش باالی سرش مثل کوهی شده که در حال 

 ریزشه! من و هم می خواست ببره پیش آرایشگر خودش یعنی؟

شیرینی ای که توی دستم جا خشک کرده و میل به خوردنش 

اصال در من نبود رو، توی ظرف شیرینی برمی گردونم و قبل این 

 که مامان متوجه معین بشه باید به حرفش گوش بدم! 

با این لباس و کفش بلند شدن از پشت صندلی با آداب  متاسفانه

که نباید و خاصی همراه هست که زمان بر میشه و مامان کسی ر

 می بینه!

ای وای! سالم پسرم خوش آمدین ببخشین شما رو ندیدم. از -

 دوستای آرش جان هستین؟

 قبل از معین کسی که نباید حرف می زنه؛ سعید!

 

هم از دوستای آرش هستن هم من هم نعیمه و جوانه!-  

 



مامان با دقت بیشتری به معین که از جاش به نشونه ی احترام 

اه می ندازه.بلند شده، نگ  

خوش اومدی مادر! واال به بچه های ما نمیاد یه همچین دوستی -

 داشته باشند! ماشاهلل، ماشاهلل...

 

 وای خدا...

 نیمچه لبخندی که رو لبای معین بود بزرگ تر میشه.

لطف دارین خانوم صفا! خیلی از دیدارتون خوش وقتم.-  

 

ه ی تعظیم با دستی که روی سینه اش قرار داده کمی به نشون

برای مامان خم میشه و سر جاش می شینه. چشم های مامان 

برق می زنه برقی که من فقط قادر به درک مفهومی که داره 

 هستم! 

جوانه مامان شما بشین همین جا! دوستتون اینجا تنها نمونه. -  

 رو می کنه به بابا و آقا منصور.

اومدند شما هم با من بیاین آقای لهراسبی و خانواده اش -

 سراغتونو چند بار ازم گرفتن!

به این ترتیب؛ بابا و آقا منصور رو با خودش همراه می کنه. 

سعید که می بینه ما هیچ کدوم حرفی نمی زنیم زیر گوشم می 

 پرسه:



قهرین؟-  

 به قدری این جمله برام خنده داره که می خندم!

  قهر؟ رابطه امون رسیده به جایی که به این مرحله برسیم؟!

 سعید پا میشه.

زود برمی گردم! -  

 باور کنم رفت تا ما با هم تنها بمونیم؟! 

آهنگ شادی توسط دی جی پخش می شه. انقدر شاد که به حال و 

هوای ما دو تای از هم دور افتاده نمی خوره. یه صندلی خالی 

 بینمون فاصله انداخته.
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شمارم.زیر لب تا پنج می   

 یک 

 دو



 سه 

 چهار 

و قبل این که عدد بعدی و به زبون بیارم؛ سرم رو می چرخونم 

سمتش. نیم رخش عضالت صورتش رو سخت نشون میده. هر 

چند شاید بی تفاوت ترین آدم این مجلس به نظر برسه؛ اما این 

 طور نیست! 

م...من...-  

دلم حتی باالخره به من نگاه می کنه. در پس یخ زدگی نگاهی که 

 همین حاال هم براش تنگه؛ دلخوری عمیقی می بینم.

نمی خوام بشنوم، حاال نه!-  

همین که قصد نداره تا نگاهشو به همین زودی ازم دریغ کنه؛ 

 خوبه! 

می دونم کارم درست نبود...-  

قصد ندارم گوش بدم بهت!-  

 

"ساقیا می بده، هی بده" رو میون گفت و  ای کاش بشه آهنگ

اصال به روحیات االنمون سازگار نیست!  ع کنند.گومون قط  

مثال االن باید استاد شجریان می خوند و با اون حنجره ی طالییش 

 برامون ناله های عاشقانه سر می داد.

معین؛ خواهش می کنم! -  



پره های بینیش باز و بسته میشن می خواد که به روی خودش 

 نیاره؛ اما عصبانیه خیلی هم عصبانیه.

تونی هر وقت که بخوای من و داشته باشی و هر وقت که  نمی-

نخوای نداشته باشی. ترجیح میدم اصال نداشته باشیم تا که این 

 طوری بازیم بدی!

 

. حدقه ی چشماش بین از این حرفش تکون سختی می خورم

صورتم و یقه ی کمی باز پیراهنم باال پایین میشه. دستم رو روی 

و میگم:قفسه ی سینه ام می ذارم   

من هیچ وقت تو رو بازی نمی دم؛ هیچ وقت! -  

هیچی نگو!-  

 ناگریز به خنده ای پر تمسخر اکتفا می کنم و میگم:

اگه قرار بود هیچی نگم برای چی پاشدی اومدی اینجا!؟-  

بی ادبی بود اگر نمی اومدم به جشنی که ازم شخصا دعوت شده -

 بود! 

سر آستینای لباسم گردش  و دوباره نگاهی که روی باال تنه ام و

 می کنه.

 لبی کج می کنم.

که بی ادبی بود؟! -  

 با حفظ جدیتش سری تکون میده.



بله بود. دیگه هم ادامه نده! -  

 هنوز هم می تونم باز و بسته شدن پره های بینیش رو ببینم.

باشه اگه با گرفتن حال من حالت روبه راه میشه من همین جا -

جا بیاد!کنارت می شینم تا حالم   

گوشه ی لب های باال رفته اش رو به دهن کجی تفسیر می کنم. 

دست به سینه سر جام می شینم و به میوه پوست کندن پر 

 نزاکتش نگاه می کنم. 

آهنگ عوض شده و این بار رو مهمون محسن یگانه هستیم با 

 آهنگ بهت قول میدم.

 و رقص آروم و دو نفره ی نعیمه و آرش. 

ای رقص مناسب نیست اما نعیمه همیشه عاشق این به نظرم که بر

آهنگ بوده.  با لبخند به چهره ی سرشار از آرامش دخترخاله ای 

که مثل خواهرم هست، چشم می دوزم. آرش زیر گوشش حرف 

می زنه و این ویویی که من ازش می بینم به حتم داره با دهن 

 بسته خرناس می کشه.

می چسبونه من تو دلم ذوق آرش پیشونیش رو به پیشونی نعیمه 

می کنم براشون مامان و خاله رو سرشون پول می ریزن پسر 

بچه ها و دختر بچه ها زیر پاهاشون خم میشن تا برای خودشون 

پول جمع کنند هر چند این کار بچه ها کالس مجلس و پایین میاره 

و از زیبایی  رقص دو نفره اشون کم می کنه، اما من و می بره 

ا قبل دست تو دست نعیمه زیر دامن پف پفی دختر عمه به سال ه



ی چاقالوی نعیمه خم شده بودیم نقل و سکه و پول جمع می 

 کردیم. 

ما توی دست و پا بودیم، صدای همه دراومده بود، اما به ما 

داشت خوش می گذشت. ما هم باعث خراب شدن فیلم عروسیه 

تا قربانی این  خیلی ها، شده بودیم. امروزم نوبت خودمون بود،

کوچولوهای پر ذوق و پر تالش بشیم! البته ما پر تالش تر بودیم 

و همین طور احمق تر! ما بیشتر شیرینی و نقل جمع می کردیم 

 اما این پفیوزها فقط دنبال پول هستن.
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سنگینی نگاهش اونقدر هست که متوجه اش باشم. نمی خوام 

دلم می خواد فرصت دیدن زدنمو داشته باشه. برگردم سمتش،  

اره دوست دارم دیدم بزنه؛ خوشم میاد می بینم مردمک چشم 

هاش، میون عصبانیت هم؛ با بی قراری روی تن و بدنم می 

 شینه.



من خودم می دونم که تو این لباس و آرایش و موهای باز چقدر 

نمی خوب به نظر می رسم و اون حتی اگر نخواد که بگه هم؛ 

 تونه جلوی چشم هاشو بگیره تا اینو به من نگن! 

طرف من  باشه می تونی تالفی کنی اما فقط با حرفات؛ چشمات

 هستند جناب معین الدوله!

 

وقتی دختر آقای لهراسبی میاد سر میز ما؛ گارد می گیرم! قصدم 

اینه که اصال بهش تعارف نکنم که پیشمون بشینه اما این دختر 

ه و چیزی برای قایم کردن نداشته و اهل فیلم همیشه رک بود

بازی کردن هم نبوده! خیلی راحت کنار معین می شینه و انگار 

 منی وجود ندارم و میره سر اصل مطلب.

نیلو هستم. نیم ساعتی هست شما رو اینجا دیدم فکر کنم قبال -

؟شما رو جایی دیده باشم، شما تو نمایشگاه آقا میالد بودین  

بدون سالمی گفته اش رو تایید می کنه من پوف آرومی که معین 

می کشم. نیلو دختر خوبیه اما جذب پسرهای خوش قیافه ای مثل 

 خودش هم میشه! 

پیراهن کوتاه عروسکی رنگی پوشیده که با موهای های الیت 

 شده اش هم خونی قشنگی پیدا کرده!

 دماغ عمل کرده اش خیلی طبیعی و زیبا روی صورت کشیده اش

نشسته ای کاش عمل دماغش ناموفق بود مثال دکترش یه کم کج 

 در می آورد دماغش رو!



معین خیلی راحت باهاش گفت و گو می کنه. نه می خنده نه توجه 

زیادی بهش می کنه اما از سر خودش بازش نمی کنه و این یعنی 

 که حالت جا اومد؟! 

آره؛ اومد! حالم داره بد میشه وقتی خنده های جذاب و پر عشوه 

اش رو می بینم که خرج معیِن من می کنه! چطور تونستم با 

وجود حس مالکیتی که بهش دارم چند روز مداوم از سر خودم 

 بازش کنم و جواب پیام ها و زنگ هاشو ندم؟! 

یه مشت  خنده های نیلو دیگه داره آزار دهنده میشه؛ کاش می شد

بزنم تو فک خوشگلش که زاویه ی  قشنگ خندیدنش رو از حالت 

 نرمال خارج کنم. 

دختره ی تمام عملی با درصد باالی زیباییش؛ داره حالم رو خراب 

 می کنه. 

 خداروشکر من و می بینه.

واوووو! جوانه عزیزم خودتی؟ -  

 چقدر سخته که بهش لبخند بزنم و جوابش رو بدم!

ر می کنم به نشنیدن.در نتیجه تظاه  

جوانه عزیزمم...-  

بیشتر از این نمی شه فیلم بازی کرد. نگاهش می کنم و تظاهر به 

 نشناختن می کنم تقریبا چند سالی میشه همو ندیدیم. 

خودتی دختر؟ چقدر عوض شدی؟!-  
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نیلو خودتی؟ببخشید نشناختمت!-  

راز نمی کنم اون به معین چشم و حتی دستم رو هم به سمتش د

.داشت! چشمایی که قرار بود من از کاسه درشون بیارم  

حق داری. خیلی وقته همو ندیدیم. آخرین باری که دیدمت تو -

مراسم نامزدی خودت بود! راستش بعد شنیدن ماجرای نامزدت؛ 

. واقعا حقت این نبود! تو یکی از با لیاقت خیلی برات ناراحت شدم

دخترهایی که می شناسم هستی؛ شایسته ی روزهای خوبی ترین 

 هستی!

 

 

حاال نمیشه جلو مردم خویشتن داری کنی و نگی از چیزهایی که 

 نباید؟!

، دوباره متوجه ی نگاه معین هستم. اما این به زور لبخند می زنم

 بار دلگیرم و توجه مردمک هاش رو نمی خوام.



تو دایره ای توسط اقوام  به قصد یه چرخش ساده کنار نعیمه که 

 پدریش محاصره شده از جام بلند میشم. 

گوشه ی پیراهنم رو می گیرم و بدون کالمی به وسط جمعیت 

میرم خودم رو کنار نعیمه در محاصره ی اقوامش در میارم و با 

لبخندی که کنار ذوق وصف نشدنی نعیمه واقعی تر میشه؛ پنجه 

هم می چرخیم اهنگ قشنگی هامونو توی هم قالب می کنیم و با 

که به گوشم آشنا نیست در حال پخشه. سعید خودش رو بشکن 

زنون به ما می رسونه دستاشو دور شونه های هر دومون می 

ندازه و بی نزاکت به کف دستاش که پشت سرهامون گذاشته 

فشار وارد می کنه و سر هر دومون رو به هم می چسبونه! خنده 

مون بلند میشه. نعیمه هم خرناس می های بلندی از جمعیت دور

 کشه منم در تالشم که خودمو ازاد کنم.

 نخواستیم برقصیم اصال! 

 با این مدل رقصیدن ها که نمیشه دل کسی رو آب کرد!

باالخره خودم رو از دستشون آزاد می کنم جمعیت رقص رو پشت 

سر می ذارم و برای تنفس راحت تری به جای خلوتی پناه می 

 برم. 

بغض دارم برای نادیده گرفته شدنم توسط معین.  ّ  

بغضی که خودم مسبب به وجود اومدنش هستم هوای این جا سرد 

اما خوبه، ولی نه برای منی که برای هوا خوری به اینجا 

 نیومدم. 



 برام سخت نیست تا حضورش رو کنارم حس کنم. 

فکر کردم گفته بودی که نمی خوای بشنوی!-  

شنوم.االنم نمی خوام ب-  

 

برای دیدنش کافیه فقط سرم رو باال بگیرم و همین کار رو هم می 

 کنم. 

اما باید...-  

واسه من باید و نباید تعیین نکن! چه توجیحی می خوای واسه -

 کار مسخره ات برام ردیف کنی؟! 

هیچ توجیحی ندارم که مسخره نباشه! هیچ دلیل قانع کننده ای -

 ندارم...

 

بگم که تونستم عصبانیتشو وادار به علنی  باید به خودم تبریک

 شدن کنم؟

با شتاب به سمتم میاد از جام تکون نمی خورم ثابت می ایستم و 

اجازه میدم که بازومو بین پنجه های قویش له کنه. سرشو توی 

صورتم خم نمی کنه! با فشار پنجه هاش روی بازوم وادارم می 

بهتر بتونم خشم  کنه تا سرم رو به طور کامل باال بگیرم تا

درونیشو ببینم. اما من از اخم هاش صرف نظر می کنم از چشم 

های یخ زده اش گذر می کنم از عضالت سخت گونه هاش عبور. 



، مدار لب های بهم چفت شده اش قبل از این که از هم وا بشن

 دلتنگیم به تنگ میاد و زمزمه می کنم:

دلم برات تنگ شده بود...-  

سخت و پابرجاست.نگاه یخ زده اش   

 قبل از شکوندن استخون بازوم؛ رهام می کنه به شدت و سخت! 

چند قدمی به عقب متمایل میشم بهم پشت می کنه و به سمت 

 جمعیتی که فاصله ی زیادی تا ما ندارند حرکت می کنه.
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 به محض این که پام به تهران می رسه یه دربست می گیرم.

 چمدون کوچیکم رو کنارم عقب ماشین جا میدم.

منیریه میرم آقا!-  

آدرس فروشگاه رو میدم و با خیالی که چند روزه اصال راحت 

نیست از پنجره به خیابون خیره میشم. چیزی تا سال جدید نمونده 



اما بوی بهاری در کار نیست! به شدت هوا سرده و بارندگی هم 

 شدید.

به یزد می رفتم و با رفتن زود هنگام  فردای مراسم نعیمه باید

 معین از مراسم نشد چیزی که بینمون پیش اومده رو درست کنم!

تو این چهار روز هم تماسی باهاش نگرفتم و البته که تماسی 

 باهام گرفته نشد.

باید ببینمش و براش توضیح بدم حتی اگه نخواد بشنوه. قبال تو 

از روز معموال تو  صحبت هاش اشاره کرده بود که این وقت

 فروشگاهه! امیدوارم که باشه.

 

به فروشگاه که می رسم از راننده ی تاکسی می خوام تا منتظرم 

بمونه اما راننده ی تاکسی که مرد جوونیه باید بره دنبال خانومش 

 تا با هم برن واسه عید خرید کنند! 

 حال آدم که کنار آدِم خودش خوب باشه؛ بارون و سیل و آفتاب و

نسیم، نمی تونن واسه اشون تصمیم گیری کنند؛ سکان زندگی 

 دست خودشونه!

 

تا خودم رو به داخل فروشگاه برسونم قطرات پر شتاب بارون؛ به 

حسابم می رسند. لباس فرم شرکت تنمه تماما سورمه ای و یه 

چمدون قرمز رنگ که مثل خودم نتونست از زیر بارون قسر در 



م دارم به سمت اتاق معین می رم به . در حالی که مستقیبره

 اطرافم هم نگاه می کنم. 

خوب چتونه که این طوری به من نگاه می کنید؟ باشه؛ سر و 

وضع همه ی شماها به این فروشگاه و دک و پزش می خوره به 

 جز من.

قبل این که به قسمت مورد نظرم برسم خانوم جوونی که به حتم 

ره.از کارکنان اینجاست جلومو می گی  

کجا خانوم؟! -  

 جز کسایی که دفعه ی قبل اینجا دیدمشون نیست.

 دستی رو لبه ی مقنعه ی خیسم می کشم.

می خوام برم قسمت مدیریت اینجا.-  

 انگار که داره به یه دیوونه نگاه می کنه.

حالتون خوب نیست؟ قسمت مدیریت چه کاری می تونید داشته -

 باشین شما!

اومدم اینجا و می خوام مستقیم برم  حق داره؛ با این سر و وضع

پیش مدیر این تشکیالت! اما خوب مگه اینجا سازمان دولتیه یا 

.شرکت نمی دونم چی چیو چی چی؛ که با وقت قبلی بیام  

.مطمئنن که مزاحم جلسات محرمانه ی کسی نشدم  

کجاش عجیبه؟! خانوم گفتم می خوام جناب سلطانی رو ببینم-  



زنم و سر و صدایی که با کشیدن چمدونم تو با دستم کنارش می 

فضا ایجاد می کنم قابل تامله. دختری که جلومو گرفته بود بی 

 خیال نمیشه و با قدم های تندی پشت سرم میاد.

هی خانوم، همین جوری سرتونو انداختین پایین دارین کجا می -

 رین! واسه ما مسولیت داره و...

ر اتاق معین رو باز می کنم.قبل این که حرفاشو کامل کنه من د  
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راحِت راحت به نظر می رسه! به صندلی تکیه داده دستاشو پشت 

سرش گذاشته؛ پاهاشو هم گذاشته روی میز. کِف جفت کفش های 

 مشکیش که روی هم انداخته شده؛ برق می زنند.

 

شن. چشماش حتی با وجود سر و صدای کارمندش از هم وا نمی  

بیرون خانوم سمرقند!-  

اما آقای سلطانی این خانوم...-  

بیرون! -  



 

خانوم سمرقند با تردید از اتاق خارج میشه در و پشت سرش می 

بنده و من اینجام با چمدون قرمزی که بین محتویاتش سوغاتی 

 هایی هم برای مرِد پشت میز، داره.

ینجا اما ا لباس هایی که تو تنش هست، گرم به نظر می رسن

.سرده منم خیس و سرما زده  

چشماشو باز می کنه؛ پاهاشو از روی میز تکون میده و به جایی 

.که ادب حکم می کنه برمی گردونه  

سر آستین های بافت خاکستری رنگش رو تا آرنج باال می کشه و 

در حالی که از پشت میز بیرون میاد دست هاشو تو جیب 

ه ی میز تکیه می ده. و به لب شلوارش فرو می کنه  

موهاش مرتب و تمیز به باال شونه شدن هیچ اثری از آلودگی و 

کثیفی نداره. بوی خوش عطری که من براش خریدم تو کل اتاق 

 پراکنده ست.

 

نگاهش از جلوی پاهای من به حرکت درمیاد. چمدونم رو که کف 

اتاق رو خیس کرده از نظر می گذرونه و بعد روی جفت کتونی 

سورمه ای رنگی که توشون همیشه حس راحتی دارم، توقف  های

می کنه. یک ضرب سرش رو باال می گیره و باالخره به من نگاه 

. در پس نگاهش هر چیزی که هست، به درد من می می کنه

 خوره!



دلخوری باشه یا ناراحتی، عصبانیت باشه یا هر چیز بِد دیگه ای! 

دانیم برای آزار رسوندن من و دلتنگی مزخرفی که دچار عذاب وج

 به قلب یک فرشته! به همین نگاه خشک و خالی هم قانعیم. 

شیک و بادوام، بر  جای خودش باقیه و قصد داره با نگاهش 

 کاری کنه که خودم خجالت بکشم و از اینجا برم؟!

 اما نه...

َس...سالم. معذرت می خوام که تو محل کارت مزاحمت شدم! -

.یعنی از طرف آژانس رفته بودم یزد! یه کم ..راستش...در واقع

 برات سوغاتی گرفتم گفتم حاال که سر راهمی بیام و بهت بدم!

 

فاصله ی منیریه تا خونه امون مثل جاده ی تهران تا قمه! وقتی 

از آدم  با استقبالی گرم چون سکوت، پذیرایی می کنند نتیجه اش 

 میشه همین دروغ های ضایع و خجالت آور.

مرحله ی دوِم دروغی که علت حضورم رو باهاش توجیح وارد 

کردم؛ میشم. خم میشم چمدونم رو باز می کنم و کاور کوچیکی به 

 همراه بسته ای شیرینی یزدی از چمدون یرون می کشم.

هنوز همون جا به همون حالت مونده. حاال انگار  مدل برهنه ی 

خوره! یه نقاش حرفه ای هست که دستور گرفته از جاش جم ن  

برای گرفتن سوغاتی ها هم تکون نمی خوره در نتیجه خودم با 

 حالی که گفتن نداره بد بودنش؛ به سمتش می رم.
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کاور پارچه ای صورتی رنگی که، جای جوراب هام بود و حاال 

دیگه نیست، سمتش می گیرم. توضیح میدم براش که چی براش 

!سوغات آوردم  

! جنسش ابریشمه. اخه خیلی عرق می برات دستمال یزدی گرفتم-

کنی همیشه دستمال مچاله شده توی مشتت داری! دستمال کاغذی 

ها مناسب این نیستن که هی بکشیشون روی پوستت! پوستت و 

... اما این دستمال ها خیلی خوبن... می تونی خراب می کنه

این که مچاله بشن یا  چندین بار در روز  استفاده اش کنی بدون

 بو بگیرن!

 

بعد این همه مدت اومدی تا از دستمال یزدی بگی؟!-  

 

 سکوت می کنم و معلومه که نه!

یه مدت که اصال هم کوتاه نبود من و نادیده گرفتی و درست بعد -

صحبت هایی که تو جشن دختر خاله ات داشتیم رفتی و پشت 

ری یخ می کنی. میگی سرت رو هم نگاه نکردی! حاال اینجایی، دا



یزد بودی و برام سوغات آوردی؟! میگی چیکار کنم من؟! نسبت 

به تو، دختری که دستتو گرفتم و بردمت تو دل مشکالتم چیکار 

کنم؟ اون روزی که دستمو محکم گرفتی؛ من بهت اعتماد کردم. 

نه یه اعتماد ساده که یه اعتماد بزرگ، پای قلب هامون وسط 

 بود!

 

که موقع ادای کلماتش داره؛ عصبیم می کنه. از  این آرامشی

که کامال حق داره عصبی ام از خودم بیشتر از همیشه عصبی این 

 ام.

نمیخواستم این طوری بشه... تو...تو جای من نیستی! من آدم -

دمدمی مزاجی نیستم. دست خودم نبود من ترسیدم! ترس از این 

که دیگه من  که رها بشم. ترس از این که یه روزی نخوای

 باشم...

چرا نخوام؟! من خودم دست گذاشتم روت! نتونستم نادیده -

بگیرمت و نمی تونم که بگیرم! چی کار کردم، چه خطایی از من 

 سر زد که تو به این نتیجه رسیدی؟ بگو...

 

سخته که جلوی مچاله شدن لبهامو بگیرم. عادت به توبیخ شدن 

باشم. بلد نیستم که چطور  ندارم! عادت ندارم که خطاکار ماجرا

 خودم رو از اشتباهاتم نجات بدم. 

 عقب نشینی می کنم.



بهتره...بهتره من برم خونه...-  

زودتر از منی که دسته ی چمدونم رو گرفتم و سمت خروجی اتاق 

میرم دست به کار میشه. در اتاق رو قفل می کنه و برمی گرده 

 سمتم.

ه تا وقتی که این قضیه بین تا وقتی من نگفتم حق نداری بری! ن-

 من و تو حل نشد...

 

 اون آرامش اولیه از چهره اش پر زده و رفته.

پشت میزش برمی گرده و کاور صورتی رنگی که روی میزش 

گذاشته بودم رو برمی داره و بازش می کنه. نیم نگاهی به داخل 

 کاور می ندازه و بعد با جدیت رو می کنه به من و میگه:

سه دوست پسرش سوغاتی لُنگ می خره؟! اخه کی وا-  

لنگ نیست؛ دستماله! -  

بغ کرده با چونه ای لرزون بعد دفاع از هدیه ام، روی صندلی 

 میشینم.

سردته؟ -  

وقتی یکی کنار خشونتی که نسبت بهت داره بخواد بهت لطف 

 کنه، اصال خوشایند نیست. 

نه!-  

داری می لرزی؟-  



خونه امون؛ می تونم...اگه در و باز کنی و بذاری برم -  

 میون کالمم میگه:

در و باز نمی کنم و تا زمانی که به نتیجه ی دلخواهم نرسیدیم از -

 این اتاق بیرون نمی ریم!

! حداقل کتتون رو بدین بپوشم یا شوفاژ رو روشن کنید-  

 دوباره از پشت میز بلند میشه.

برام قابل  این که یه وقتایی برات تو هستم و یه وقتایی هم شما؛-

 درک نیست! باالخره یا توام یا شما؟ کدومش؟!

 

جوابی بهش نمیدم. هر وقت که حس غریبی کنم کنارش میشه 

شما برام! و االن هم این حس با منه. نگران رفتنم به خونه هم 

نیستم چون فکر می کردم سفرم پنج روزه ست اما چهار روزه 

م و مثل همیشه هم بود و اصال یادم نبود که به مامان اینا بگ

 برگشتنمو رو اطالع رسانی نکردم. 

هر چند اینجا حس غریبی دارم؛ اما راضی ام که تا خود فردا 

همین جا بمونم و یخ بزنم به شرط این که معین کنارم باشه! حتی 

 ناراحت و دلخور.
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ده. قبل این که شوفاژ رو روشن کنه کتش رو هم به دستم می  

کت سیاه رنگ و بلندش رو می پوشم آستین هاش انقدر بلند 

هستند که از خارج کردن دست هام صرف نظر می کنم. همون جا 

 بین گرمای به جا مونده از تن عزیزشون بمونن.

روی خوشی قرار نیست نصیبم بشه؛ به همون حالت آرامشش 

ی برگشته. به پشت میزش برمی گرده و برای صحبت با نتیجه ا

خوب هم که شده بود می بایست اینجا کنارم می نشست. اما 

انتخابش پشت میز ریاستشه! شاید قرار بر این باشه که لطافتی 

 خرج من نشه؛ البته از نگاه خودش.

دستمالی که براش گرفتم رو دور مچ دستش می پیچه و در همون 

 حال میگه:

گوش می خواستی باهام حرف بزنی گفتم نمی خوام بشنوم. -

ندادی! حاال هم اومدی اینجا تا من بشنومت! حرفاتو میگی بعد 

 میری...

چرا مثل غریبه ها باهام حرف می زنی؟-  

.پیچوندن دستمال رو دور مچش متوقف می کنه و نگاهم می کنه  

مگه تو دیدی که من با غریبه ها چطور حرف می زنم؟!-  

 خودمو بیشتر توی کتش جا می کنم.



ید چی بگم. اگه تا فردا هم همین جا نگهم داری من نمی دونم با-

باز هم نمی دونم باید چی بگم! من اشتباه کردم و می پذیرمش! 

..اگه می تونی من و ببخشی و فراموش کنی کارمو یا حتی اگه.

 راضیت می کنه می تونی تنبیه ام کنی!

 

و به دنبالش قه قه. کف دستشو محکم روی  تلخندی می زنه

به و چهره اش جدی میشه و منو می ترسونه.میزش می کو  

من بازیچه ی دست تو نیستم! فکر می کنی رابطه ی بین من و -

تو بچه بازیه!؟ نه تو یه دختر شونزده ساله ای نه من یه پسر 

بیست ساله! از کجا معلوم دو روز دیگه دوباره همین بازی و سر 

یجه می رسیم یا این رابطه درنیاری! امروز اینجا یا من و تو به نت

نمی رسیم! یا کنار هم می مونیم یا نمی مونیم. باید بگی این 

رفتاری که ازت سر زد چه علتی داشته؟ من نمی تونم درکت کنم! 

نمی تونم درک کنم که چطور یه دختر که  باهام میاد تو دل خطر 

و دستمو می گیره و کنارش فردامو تجسم می کنم یهو باهام 

ه؟ به این راحتی ها که فکر می کنی نیست! همچین کاری می کن

 نمی تونی با یه لنگ و باقلوای یزدی، همه چیو رو به راه کنی!

 

بغض با شدت غیر قابل کنترلی حمله می کنه تارهای صوتیم 

 درگیر حمله هاش میشن. 



...لنگ نیست دستماله! بعدم من...من...اومدم اینجا...چون لنگ-

که...چون که...می دونم...می دونم که اشتباه...اشتباه از خودم 

بوده! می دونم که...کارم درست نبود، خودمم اذیتم! اما یه 

چیزهایی...یه چیزهایی واسم...واسم اتفاق افتاده که روم اثرات 

ین نفر تو این دنیا هستم که بدی...بدی گذاشته! من آخر

بخواد...بخواد ناراحتت کنه... تو...تو برام مهمی! بیشتر از چیزی 

که فکرشو هم بکنی برام مهمی. ببخشید که باعث شدم این 

 لحظات بد رو داشته باشیم! 

صورتم خیس شده و چشمام بی وقفه پر و خالی میشن اما 

کنم. همچنان مقابل بغض در حال انفجارم مقاومت می  

 

از پشت میزش بلند میشه. دلم خوش میشه به این که قراره یه کم 

. روبروم می شینه.هم شده نوازش بشم اما سخت در اشتباهم  

فکر می کنی با گریه و عذر خواهی چیزی حل میشه؟! این دو -

سه هفته ی پر فکر و خیالی که برام مثل جهنم گذشت؛ بهم درس 

ا هم بودنمون نگذشته، زود بود؛ بزرگی داد! زمان زیادی از ب

که فقط با جواب های سر باالت روزهام جهنمی خیلی زود بود 

بشه! اگه جلوتر بریم بیشتر از چیزی که تا االن گرفتارم کردی، 

گرفتارت میشم! اون وقت اگه همچین کاری ازت سر بزنه؛ نمی 

شینم این جا تا با گفت و گو حل و فصلش کنم! می زنم به سیم 

ر! آدم های کمی دیوونه شدن من و دیدن؛ دلت که نمی خواد آخ

 جز اون آدم ها باشی؟!
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با همه ی جدیتی که ازش سراغ دارم باهام حرف می زنه. 

چشماش یِخ یخ به نظر می رسند و بس خودداری کردن تا 

م فریادهاشونو سرم خالی نکنند؛ دارن در کمال بی رحمی باها

 اتمام حجت می کنند!

حرف زدن االن و این لحظه دیگه برام امکان پذیر نیست. نمی 

تونم و این چشم های خیس و گلوی باد کرده از بغض پر سر و 

که توش خیمه زده؛ اجازه ی هیچ صحبتی رو هم نمی ده!صدایی   

 

پلکامو چند بار روی هم محکم فشار میدم و با آستین های 

هاشون کنم تا روی زمین برسند، صورتمو پاک که کافیه ربلندی 

 می کنم.

.ظرف باقلوایی که براش گرفتم رو برمی داره و بازش می کنه  



از توش یه باقلوا برمی داره و بین دندونش نصف می کنه؛ نصفه 

 ی باقلوا رو سمتم می گیره.

شیرینیه آشتی کنونمون!-  

می کشم؛  انگشتامو از داخل آستین کت نجات میدم و بیرونشون

باقلوا رو می گیرم. در حالی که سینه ام از حجم بغضی که توش 

زنجیر شده می لرزه، شیرینی این آشتی کنونه نه چندان رویایی 

 رو، مهمون بغضم می کنم.

 

زیر نگاه هنوز دلخورش و حالت گرفته ی چهره اش هم طعم این 

 باقلوای مشترک خوبه. 

حاال...حاال...می تونم برم؟!-  

ه مستقیمش باعث میشه سرم به زیر بیفته.نگا   

ای کاش این همه خواستنی به نظر نمی رسیدی تا راحت می شد -

 پوستت رو کند! 

 سرم رو باال می گیرم و نگاهش می کنم.

باور کن از زمان ورودم تا همین حاال مشغول کندن پوستم بودی! -

 اونقدر ها هم که به نظر می رسه خواستنی نیستم...

 

برای جلوگیری از خنده ای که تا پشت پلک هاش اومدن؛ از جاش 

 بلند میشه. 



می رسونمت.-  
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سرم به قدری روی تنم سنگینی می کنه که توانایی بلند کردنش از 

.خداروشکر هیچ کسی هم نمیاد یه سر بزنه روی بالشتم رو ندارم

 ببینه در چه حالی هستم! 

ه دیشب که هر پنج دقیقه چکاب می شدم نه به حاال که با نه ب

 وجود وخامت اوضاع جسمیم؛ خبری ازشون نیست. 

به هر سختی شده بدنم رو وادار می کنم تا فرمان مغزم رو 

 بپذیره.

نیم خیز میشم و درد سر و گردنم رو به جون می خرم. این چه 

من در ویروسی بود که از دست اسپره ی زد عفونی کننده ی 

! مگه پیداش نکنم! امان موند و به سلول های بدنم نفوذ کرد؟  



. ساعت پاهامو که خیلی هم درد می کنند به کف اتاقم می رسونم

 از یازده و نیم صبح گذشته! 

 چرا فکر می کردم شش صبحه؟! 

برای پیدا کردن گوشیم چشم های بی حال و حوصله ام رو تو 

روی میز تحریرم پیدا می کنم چقدر  اتاقم می گردونم و گوشیم رو

بد که باید تا اونجا برم. پتو رو از روی پاهام کنار می زنم و بلند 

 میشم. 

سرما خوردگی یکی از نفهم ترین بیماری هاست که همیشه ی خدا 

در حال انتقال از این بدن به اون بدن و از این سلول به اون 

 سلوله! 

درگیر کرده، قبال متعلق به یه فقط امیدوارم این ویروسی که منو 

فرد تمیز بوده باشه که توسط تنفس طبیعی در هوا به من منتقل 

 شده باشه!

البته سعید دیشب وقتی مشغول پایین اوردن تبم به کمک مامان 

بود اصرار داشت که این ویروس که محل زندگیش تو یه دماغ 

بوده  گنده ی پرعفونت بوده متعلق به عذرا خانوم همسایه امون

 که دیروز برای مامان آش آورده!

 فکرشم حالم رو بهم می زنه. 

روشن شدن صفحه ی گوشیم و چندین تماس از معین باعث 

نگرانیم میشه. بعد این که دیشب من و رسوند خونه تا همین حاال 



هیچ تماسی باهاش نداشتم با حرف هایی که بینمون زده شد؛ این 

براش نبوده! بی پاسخ موندنش؛ مسئله ی آسونی  

اما با یه نیم بوق رد  به تختم برمی گردم و شماره اشو می گیرم

 تماس می زنه!

 اوه خدایا...

 حاال بیا و براش توضیح بده که چی شده!

دوباره تماس می گیرم این بار می ذاره کامال پشت خط در انتظار 

 بوق پایان تماس بمونم!

 

از دیشب؛ تو ذهنش نگرانی از تصوراتی که با بی جواب موندش 

 نقش بسته سر دردم رو بدتر می کنه.

 دوباره که تماس می گیرم گوشیش خاموشه و گندش بزنن!

ای کاش قبل این که روی تختم بیفتم یه پیام بهش می دادم که 

 حالم خرابه! 

به سمت کمد لباس هام می رم هر چیزی که دم دستم پیدا می شه 

دارم و قبل این که با   می پوشم. کیف پول و گوشیم رو برمی

آژانس تماس بگیرم، یادداشتی برای مامان روی میزم می ذارم که 

 نگران نباشه و زود برمی گردم.



خیلی آروم و بی صدا از خونه خارج میشم سکوت خونه جای 

تعجب داشت اما وضعیتی که با معین برام ایجاد شده بود نیازمند 

.توجه شخص خودم بودم  

رو گرفتم و خیلی بی هدف و بدون این که بدونم دست حال خرابم 

 معین کجاست آدرس خونه اشونو به راننده میدم.
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وقتی مقابل خونه ی پدریش می ایستم، تازه متوجه مانتوی نازکی 

که روی لباسم انداختم میشم. لرز بدی به تنم میفته از سرما. 

ن. زنگ آیفن رو می زنم، منتظر چشمام از سرما پر از آب میش

 میشم طول می کشه تا در با تیک آرومی باز بشه.

اونقدری احواالت سرما  برای بار دوم وارد خونه اشون میشم

خورده ام؛ ناشکیبا هستند که راه درازی که از سر دروازه تا 

 رسیدن به عمارت در پیش هست مایه ی آزارم باشه.



م و با پاهایی که توان زیادی ندارند واقعا سرده دستامو بغل می کن

هر طوری شده خودم رو به خونه اشون  می رسونم. مرد آراسته 

 ای انگار در انتظار من باالی پله ها ایستاده! 

نگاهش به من همراه با تعجبه اما حرفی نمی زنه و به داخل 

راهنماییم می کنه. خودم رو بغل گرفتم و به راهنمایی مردی که 

دوتم کارش اینجا چیه وارد سالن میشم توانایی توجه به  دقیقا نمی

اطرافم رو ندارم. بدون این که به درخواست مرد برای نشستن 

 توجه کنم از معین می پرسم.

نیست؟!-  

 

باید منتظر بمونید!-  

 و از سالن خارج میشه.

گرمای نه چندان زیاد این خونه؛ برای آروم گرفتن لرز تنم کافیه. 

تو سالن ادامه میدم انقدری که پاهام درد می گیره و به قدم زدنم 

 ناامید میشم از اومدنش.

وقتی دعوت شدم به داخل خونه یعنی خونه هست و وقتی ازم 

خواسته شد که منتظر بمونم یعنی قراره که بیاد! اما من و در 

 انتظار گذاشتن براش لذت بخشه؟! 

عمد نبوده و ای کاش زود تر بیاد تا براش توضیح بدم که از  

فکر نکنه که حرف های دیروزمون برام مهم نیست! قصد نشستن 

روی صندلی رو که می کنم صدای قدم هایی رو می شنوم که بهم 



نزدیکه درست حدس زدم طولی نمی کشه که مقابل چشم هام قرار 

 می گیره.

 

تمیز و آراسته. بر عکس من و سر و وضع نامناسبی که دارم 

یاد. بعد سرفه ای خشک سالم می کنم. خیلی خوب به نظر م  

به من نگاه می کنه ساکته و خیلی به من نگاه می کنه. جواب 

سالمم رو نمیده و چهره اش مثل ثانیه ی پیش خنثی به نظر نمی 

 رسه.

تماس گرفته بودی...نتونستم جواب بدم. سرما خورده بودم - 

م قبل از . اصال متوجه اطرافم نبودرسیدم خونه افتادم روی تخت

 این که بیام اینجا دیده بودم تماساتو! از عمد نبود...

 

 

انقدر احساس خستگی و کوفتگی می کنم که بیشتر از این نمی 

تونم سر پا بمونم روی مبلی که کنارم قرار داره می شینم و دستم 

.رو روی پیشونی داغم می ذارم  

میشه تماس بگیری یه ماشین بیاد برگردونتم خونه؟-  

باالخره حرکتی انجام میده به سمتم میاد دستاشو روی هر دو 

 دسته ی مبل می ذاره و توی صورتم خم میشه. 



چشم های تب دارم؛ تحمل این نگاه نزدیک و عطر نزدیک تِر 

 تنشو ندارن.
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هیچ مقاومتی نمی کنم. همون طور بین آغوش دورش و نفس 

نم.های نزدیکش می مو  

 

! از دیشب که تماس هام بی جواب قبل از...قبل از این که ببینمت-

مونده بود عزمم و جزم کردم که تو رو بدمت دست سرنوشتی که 

با من نوشته نشه! حتی وقتی که پشت در این خونه دیدمت سر 

تصمیمم بودم! اما وقتی با این حال و روزت پا شدی اومدی اینجا 

ز جادو چیزی می دونی؟ چیزی خوندی؟ باز دوباره جادو شدم! ا

اکثر آدما معتقدند که وجود نداره؛ خودمم مثل همه ی آدم های 

 دیگه! اما حاال می دونم که جادو چیز عجیبی نیست.

 



لحن صداش بی اندازه اغوا کننده ست. این نزدیکی و تبی که 

درونم رو دچار التهاب کرده، حرارت بی اندازه ای رو راهی گونه 

می کنه.هام   

میشه منو ببری خونه. در حال حاضر یه ویروس فوق العاده -

غیر بهداشتی همه ی تنم رو به محاصره ی خودش دراورده. می 

...تونیم بعدا هم راجع به جادو با هم حرف بزنیم  

پلک هام روی چشم های تب دارم تا نیمه می افتن. می تونم 

انه ای که روی ببینمش که لبخند می زنه و البته نگاه دلسوز

 صورتم جا به جا میشه.

 کف دستش روی گونه ام قرار می گیره.

باید ببرمت تو اتاق خودم؟!  -  

 دستمو روی دستش که رو گونه ام هست می ذارم.

فقط یه تاکسی تلفنی خبر کن!-  

فکر می کنی بتونم بذارم با این حال و روز بری؟!-  

 

افتن. نفس عمیق و گونه هامو نوازش می کنه چشام روی هم می 

راحتی می کشم انقدر راحت که ویروِس توی بینی عذرا خانوم هم 

 نمی تونه از  آسودگیم کم کنه!

 

 



خنکی دلپذیری تنم رو پذیرای خودش کرده.  یه جای نرم و لطیف 

و زیادی خوشبو هستم که برام تازگی داره. چشمامو وادار به باز 

مام می بینم یه رو انداز شدن می کنم و اولین چیزی که مقابل چش

زیبا و کرم رنگ هست که لطافتش باعث این رخوت خوب روی 

 تنم شده.

سرم و توی بالشت نرمی که زیر سرم قرار داره فرو می کنم و 

 سعی می کنم به یاد بیارم، تو چه شرایطی قرار داشتم.

متوجه میشم لباسی که توی تنمه مال خودم نیست و همین هم 

 باعث میشه با حالتی وحشت زده از جام بلند بشم. 

یه تاب و شلوار ساتن فوق العاده زیبا به رنگ انار؛ تنمه که مال 

من نیست! به اطرافم نگاه می کنم یه اتاق بزرگ و شیک با 

ش قهوه ای دکوراسیون جدی و مردونه ای که تم کل وسیله ها

 تیره ست. 

فقط پرده و رو تختی کرم رنگ هستند و فرش کوچیکی که وسط 

. هوش کمی الزمه تا بفهمم کجا هستم.اتاق پهن شده  

 خدای من اینجا اتاق معینه...

موهای بهم گره خورده ام رو الی انگشتام می کشم و به خودم 

اره به لعنت می فرستم که تو این شرایط خودم رو قرار دادم. دوب

لباس های فوق العاده ای که توی تنم هست نگاه می کنم و خدایا 

 کی اینا رو تنم پوشونده!؟
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از تخت پایین میام هنوز هوا روشنه اما مشخصه زمان زیادی از 

صبح گذشته. حال خوبی نسبت به صبح دارم و از اون التهاب و 

روی بازوهای لختم قرار می دم و سر درد خبری نیست. دستامو 

برای پوشوندنشون دنبال چیز مناسبی تو اتاق می گردم که چیزی 

هم پیدا نمی کنم اثری از لباس هام نیست! سمت کمدی که می 

تونه جای لباس های معین باشه میرم درشو باز می کنم یه بلوز 

بافت سفید رنگ برمی دارم و سریع روی تاپی که تنمه می 

 پوشم. 

 بلوَزرو ولش کنم تا مچ پامم می رسه!

آستین لباس و تا آرنجم تا می کنم و برای جلوگیری از سر 

خوردن سر آستین ها، دستامو چلیپا می کنم. یه دمپایی گنده هم 

پای تخت هست که برای پوشیدن و فرار از سرمایی که از کف 

 اتاق به پاهام منتقل میشه؛ مناسبه.

 



ن نرفتن مردد هستم که در اتاق باز برای بیرون رفتن و بیرو

میشه و معین به اتفاق خانوم میانسال  که یه سینی در دستش 

 هست وارد اتاق میشن.

 کنار تخت ایستادم و نمی دونم باید چی بگم...

خانوم میانسال با لبخندی که به لبش داره سینی رو روی میزی 

 که کنار تخت هست می ذاره و از اتاق خارج میشه. 

د این که این خانوم لباسم رو عوض کرده باشه خیلی درص

 باالست.

 

معذب و بی قرار توی دمپایی های گنده ای که متعلق به من نیست 

 و صاحبش چشم ازم برنمی داره ایستادم.

یادم نمیاد لباسم رو داده باشم بهت که بپوشی؟-  

مرده شور اون چین و چروک ریِز کنار پلک هات رو ببرن که سر 

داره با من!شوخی   

 شونه ای باال می ندازم و میگم:

منم یادم نمیاد!-  

چقدر صدام گرفته! وقتی اومدم اینجا هم حال و اوضاع صدام 

 همین طور بوده؟!

یه کم از سوپی که برات ترتیب دادم بخور.-  

 از فعل دادم استفاده کرد؟! 



نگاهی به ظرف سوپ که ازش بخار بلند می شه می کنم و ناباور 

 میگم:

یعنی اون خانوم این سوپ رو درست نکرده؟-  

نبود که درست کنه! -  

 

 نگاهش به من پر از تفریح و سردرگمیه.

گلوی دردناکم رو نمی تونم وادار به قورت دادن آبی که تو دهنم 

 نیست کنم. عین کویر شده زبونم.

یعنی از اولم که من اومدم نبوده؟-  

تکون میده. لبخند  سرش و به چپ و راست به نشونه ی نه

محوی روی لباشه که چهره اش رو خبیث کرده. پیراهن نخی 

 سورمه ای با شلوار کتان کرم رنگ به تن داره.

چقدر سخته که بپرسم کی منو اورده اینجا روی تخت و کی لباس 

 هامو عوض کرده!

 

ببخشید انداختمت تو دردسر!-  

 اخمی خواستنی تو چهره اش نقش می بنده.

نه این طور نبود... دردسر؟!-  



و در کمال وقاحت چشمکی برام می زنه که حس می کنم ربط 

 زیادی به زمان بی هوشیم و نبودنم تو این دنیا داره!
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 شیطنتی که ازش انتظار نمی رفت؛ توی نگاهش بیداد می کنه! 

بذارم  گونه هام داغ میشن دستم رو بلند می کنم تا  روی گونه ام

اما آستین لباس از روی آرنجم سر می خوره و از دستام آویزون 

 میشه.

 انقدری دست پاچه هستم که بشه فهمید! 

می خوام برم خونه!-  

انقدر آروم این جمله رو میگم که شک دارم به شنیدنش اما می 

 شنوه.

وقت هست. سوپت یخ کرد!-  

.سمت میز میره سینی رو برمی داره روی تخت می ذاره  

بشین.-  

سوپ رنگ و روی آشفته ای داره! مثل من، مریض احوال و بی 

 رنگ و رو به نظر می رسه.



امیدوارم یه سوپ برام ترتیب نداده باشه که مزه اش مثل سوپ 

 های بابا باشه.

اخه مامان هر بار مریض میشه بابا اصرار داره که با دست های 

برای روحیه ی خودش واسش سوپ درست کنه معتقده این توجه 

مامان خیلی خوبه! مامانم که همه اش از عطر و طعم غذاهای بابا 

فراری؛ خودشو می زنه به خواب تا خاله با سوپ های خوش 

 عطر و طعم برسه.

 سوپ بابا هم میره تو سطل زباله!

نگاهش میگه که باید این سوپ رو بخورم حتی اگه خوشمم نیاد! 

تویات بشقاب می گردونم با روی تخت می شینم. قاشق رو تو مح

دیدن هویچ های بزرگ و تکه های گنده ای از مرغ که بین یه 

.مشت سبزی منظره ی بدی دارند؛ لبخند می زنم  

 برای من سوپ درست کرده بود؟! با دست های خودش؟

 با قدردانی نگاهش می کنم.

خیلی ممنونم. خیلی خیلی زیاد. -  

خوشمزه شده!قیافه اش چنگی به دل نمی زنه اما -  

 بابا هم همیشه همینو میگه! 

قاشقی از سوپ توی دهنم می ذارم لبخند رضایت مندی روی 

 چهره اش نقش می بنده. 

 انصافا بد نشده...



هیچ وقت نبوده که منتظر بشینم تا غذام جا بیفته!-  

 پر خنده سری تکون میدم و در جواب بامزه گی کالمش میگم:

جدا انتظار نداشتم!-  

پر شور روی سر و ریخت معرکه ام! باال پایین میشه. نگاهش  

از وقتی وارد زندگیم شدی؛ دست به کارهای عجیب و غریبی می -

 زنم. 

 لبخندم به خودش خجالت می گیره.

 قاشق دیگه ای رو نزدیک دهنم می کنم که با جدیت میگه:

همین دو قاشقی که خوردی کافیه! اگر من سرما بخورم و این -

نم یکی همچین سوپی برام ترتیب بده روزگارشو سیاه طوری تب ک

می کنم...ببینم دست پختت که خوبه! نگو که فقط بلدی املت 

درست کنی؟! من تو خوردن غذا سخت گیرم از االن گفته باشم 

بعدا گله نکنی! راستی اون خالی هم که روی سرشونه ات داری 

از دست  خیلی خوشگله هی دلم خواست روشو ببوسم اما...امان

خواهری که هیچ به فکر دل برادرش نیست! دفعه ی دیگه که تب 

کردی خواستی بیای اینجا هماهنگ کن این مزاحم و ردش کنم 

 بره...
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چشمام ثابت مونده رو حرکت تند لب هاش روی هم! زبونم بند 

به اش اومده و یکی ضربان قلبم رو به شرایط عادی بکوبه، نکو

 برگردونه! تو مرامش اصال نکوبیدن نداشتیم.

 

قدمی به عقب برمی داره و دستی روی صورت اصالح شده اش 

 می کشه.

باشه قبول! از حضورت اینجا تو اتاق خواب خودم هیجان زده -

هستم. نمی دونم اگه بمونم این حرافی ها ما رو تا کجا می بره. 

برسه و واسم شاخ و من میرم بیرون مستانه االناست که سر 

 شونه بکشه که از جون دختر مردم چی می خوای؟! 

 

با خنده ای فوق العاده اغواگر که به درجه ی جذابیتش صد برابر 

اضافه کرده از اتاقش خارج میشه. این مستانه اگر الالیی بلد بود 

برای خودش می خوند خوب! پسر مردم همه اش می خواست یه 

مشکلش کجا بود؟!خال کوچولو رو ببوسه؛   

 

. میون هیجان عجیبی که تنم رو احاطه کرده به خنده می افتم  



 مثل دیوونه ها خندیدن رو کم داشتم فقط.

یقه ی پلیوری که صاحبش رو عجیب و غریب دوست دارم؛ باال 

می کشم و بینیمو توی بافت پارچه فرو می کنم. اخ که همون بوی 

و همون اوایل میده!خوش بو کننده ی فضای اطرافمون رو ت  

 این بوی ناخوشایندم برام دوست داشتنی شده.

 

حاال واقعا که من و تمام و کمال ندیده؟! اگر دیده باشه باید بیاد و 

 بگیرتم! 

از خجالت گر می گیرم و از بی حیایی بی سابقه ای که در من به 

 وجود اومده؛ خودم رو به باد نصیحت می گیرم تا بلکه حیا کنم.

 

هنوزم بینیم توی بافت لباسه که در اتاق دوباره باز میشه و 

.مستانه خندون بین چهارچوب در قرار می گیره  

سالم؛ خداروشکر که بهتری...-  

به سمتم میاد که از جام بلند میشم شور و نشاط اوایل اشناییمون 

تو چهره اش نیست هر چند می خندونه اما چشم های غم زده 

 اش...

 بگذریم!

جام بلند میشم و همو بغل می کنیم.از   



باورم نمیشه این داداش عصا قورت داده ی ما دم به تله ی شما -

 داده باشه خانوم جهانگرد! 

.چیزی ندارم برای گفتن جز لبخندی نمکین و خجالت زده  

 بافت توی تنم رو می کشه.

چه بهتم میاد.-  

 می خنده و منو هم به خنده می ندازه.

ف سوپ می کنه.اشاره ای به ظر  

حتی واسه منم این کار و نکرده! خیلی دوستت داره جوانه...-  

 

.دستمو می گیره  

بیا ببرمت اتاقم لباساتو عوض کن بریم یه غذای حسابی بخوریم -

که این سوپ هر چقدر توش  دلدادگی داره به همون اندازه هم 

 بدمزگی داره!

اونقدرها هم بد نبود!-  

.بلند می خنده  

هوای همو هم دارن! اون از داداشمون که هی باال سرت پر چه -

پر می زد که آمپولت درست تزریق شه و دردت نگیره یه موقعی 

 تو خواب! اینم از تو که از این سوپ بدمزه تعریف می کنی!

 امپول؟!



 

 با هم از اتاق خارج می شیم.

امپول زدیم بهم؟-  

ا تا معاینه ات داشتی تو تب می سوختی دوستم اومده بود اینج-

. بنده خدا بس این دیوونه سرش داد و هوار کرد امپولت رو کنه

 زده و نزده فلنگو بست!

 گیج میشم و می گم:

یعنی داشت امپولم می زد معین هم باال سرم بود؟!-  

 وارد اتاقی که به حتم متعلق به مستانه ست می شیم.

پاشویه؛ آره که بود! تو کل مراحل حضور داشت! تعویض لباس؛ -

 شکم شویه؛ پیشونی شویه...

وسط اتاقی که زیباییش محصورم می کنه مثل بیچاره ها می 

 ایستم.

قیافه ی نزارم رو که می بینه بلند می خنده و دستی روی شونه  

 ام می زنه.

بابا یه نظرحالله سخت نگیر! سخت نگیر من بودم نذاشتم دست -

رفتم چند باری هم از پا خطا کنه خیلی جاها هم جلوی دیدشو گ

 متوسل به تهدید شدم تا تونستم مهارش کنم.

 خدای من...



دستی روی پیشونیم می ذارم حس گرمایی که فقط و فقط از 

 خجالته رهام نمی کنه.

مستانه بی تفاوت به حال من داره می خنده سمت کمدش میره. 

 پالتو بلوز بافت شلوار جین و یه شال گرم برام آماده می کنه.

ا رو بپوش که بیشتر از این نمی تونم به مامانت و اون داداش این-

 دیوونه ات دروغ بگم!

 

چی؟!-  

 انقدر بلند می گم که چشماشو روی هم می ذاره.

چرا داد می زنی؟ می دونی چند ساعته ایتجایی؟ گوشیت صد بار -

زنگ خورد مجبور شدم جواب بدم و برای مامانت به دروغ بگم 

ن حالم خوب نبوده بعد چون خودتم که اومدی پیش من چو

ناخوش بودی خوابت برده! وای از دست این داداشت! بس من و 

سین جیم کرد و به انواع و اقسام گروه های مافیایی قاچاق انسان 

و دختران ترگل ورگل محکوم کرد که کم مونده بود گریه کنم! 

اخرم بهش گفتم بابا من خواهر معینم همون آقایی که تولدش 

مده بودی که این دفعه داداش بیچاره ام رو مورد عنایت قرار او

 داد! اخرم تهدیدم کرد که اگر ببینتمون...بقیه اشم نگفت!
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 هاج و واج می مونم که چی بگم.

 چه روزی داشتم امروز! 

لباس های مستانه رو میپوشم هر چند برام بلند و کمی گشادن اما 

راه می ندازن.کارم رو   

به اتفاق مستانه به سالن برمی گردیم. معین روی میز غذا خوری 

منتظر ماست. انقدر از چشم تو چشم شدن باهاش فراری هستم که 

.دور ترین صندلی به جایی که نشسته رو انتخاب می کنم  

 

مستانه برای معین توضیح میده که باید خودش من و برگردونه 

و منم هیچی نمی گم. چون به مادرم قول داده  

 

خیلی زود برای رفتن از پشت میز بلند می شیم که معین از 

مستانه می خواد تو ماشین منتظرم بمونه. نفسم حبس میشه و 

مستانه با چشمکی رو به من کیفشو برمی داره و به سمت 

.خروجی سالن میره  

معین که از رفتن مستانه اطمینان حاصل می کنه میز رو برای 

به من دور می زنه. کنارم که قرار می گیره سرش رو تو  رسیدن



صورتم خم می کنه! اشتباه نمی کنم هنوزم حالت شوخ نگاهش 

 زنده ست.

 

ببینم تو از من خجالت می کشی؟-  

.پلکام به زیر می افتن  

می دونی چیه جوانه! دلم نمی خواد که بری از این خونه...-  

بونه لبخند نداره.پلکامو باال می گیرم حاال نگاهش مهر  

نمی خواد!  منم...دلم-  

این جمله رو در حالی میگم که دارم جون میدم و با سرعتی باور 

 نکردنی که از خودم هیچ وقت سراغ نداشتم از پیشش میرم. 

 

 "جهانگرد کوچک"

 

 

#173 

 

 

 همگی تو سالن خونه ی ما نشستیم به جز بابا که خونه نیست.



مستانه انگار که رو پیشونیش راست و مامان و سعید زل زدن به 

 دروغ حرفاشو نوشتن!

سعید که تا حاال سکوت کرده بود و بر و بر مستانه رو می پایید 

 به حرف میاد!

خانوِم...-  

 کمی فکر می کنه و میگه:

اسمتونو یادم رفت! بفرمایید چاییتونو بخورین یه فرصتی هم به -

یم کمترم خسته می من و مامانم بدین دو تا سوال ازتون بپرس

 شین!

 

 مامان خدا مرگم بده ای میگه و به روی مستانه لبخند می زنه.

شوخی می کنه مادر؛ از این کیکا حتما بخور خودم درست کردم.-  

 مستانه با لبخند از تعارف مامان استقبال می کنه.

خوب داشتین می گفتین؟!-  

می  هنوز چنگال و توی کیک فرو نکرده که سعید این حرف رو

زنه! منم که تا حاال ساکت یه گوشه نشسته بودم و به لحظات 

؛ عاصی میشم.آخری که کنار معین گذروندم فکر می کردم  

سعید!-  

چیه؟ چیکار کردم مگه؟ دارم با دوستت حرف می زنم! چرا تو و -

خانوم من حرف بدی به شما زدم؟  مستانه مامان عصبانی میشین؟



م حرف می زنم این کجاش بده؟! بی احترامی کردم؟ فقط دار

باالخره شما مهمون این خونه این درسته بعد ساعت ها خواهر ما 

!رو بهمون تحویل دادین اما در هر حال میمون هستین و محترم  

 مستانه این بار می خنده و میگه:

میمونم شدیم ما... دست شما درد نکنه دیگه-  

جه کنم که حالم رو دستم و روی پیشونیم می ذارم که سعید و متو

 به راه نیست...

نخیر این پسر هیچی بارش نیست! اما  

دخترم به دل نگیر این پسر من دیوونست؛ نمی دونی از دستش -

 چه ها که نمی کشیم!

ای کاش می شد مستانه رو از خونه بیرون کنم قبل این که این 

 مادر و پسر هر چیزی که نباید رو بگن...

اومده از اینجا موندن! مستانه هم انگار خوشش   

چیزین نگفتن که خاله جون؛ اتفاقا خیلی هم بانکمه پسرتون!-  

 جانمم؟!

سعید بادی به غبغبش می ندازه و نگاه دقیق تری روونه ی 

 مستانه می کنه که منو می ترسونه وقتی هم که می پرسه:

شما چند سالتونه مستانه خانوم؟!-  

ای هستش.واقعا حس می کنم وضعیت نگران کننده   



نوزده!-  

 سعید دیگه چیزی نمی گه اما مامان میگه:

ماشاهلل دخترم ماشاهلل. خوشگلی و برورو دار. مثل سعیدم قد و -

 جسه داری!

مستانه جون عزیزم دیرت نشه؟!-  

 

 دیگه واقعا مجبور شدم خودم وارد عمل بشم.

 مستانه تایید می کنه.

برم زود! اتفاقا خیلی دیرم شده. جایی کار دارم باید-  

مستانه که بلند میشه مامان اصرار می کنه که شام و با ما باشه 

سعیدم ژست هایی می گیره که از نظرم برای جلب توجه ی 

 مستانه ست...

پسره ی دیوونه رو ببین تو رو خدا! لقمه ی گنده تر از دهنش 

 می خواد ورداره!

اتاقم  مستانه رو که مامان و سعید تا دم در مشایعت می کنند به

میرم و قبل تعویض لباس هام صدای پیامک گوشیم بلند میشه 

 عجله به خرج میدم برای باز کردن پیامکی که می دونم از کیه!

زمان کمی از رفتنت گذشته و این خونه شده درست مثل زمانی -

 که مادرم رفت! دلم گرفته جوانه...

 



جوشش اشک و توی چشم هام حس می کنم؛ از رفتن من دلش 

رفته بود؟ گ  

بالفاصله باهاش تماس می گیرم، در و قفل می کنم و در حال 

دراوردن مانتوی تنم به صدای بوق هایی که من و داره دیوونه 

می کنه گوش میدم. تماس برقرار میشه، پشت خط صدای یه نفس 

 عمیق و می شنوم.
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شب دور و برم بپلکی؟ می دونی چقدر دلم می خواد که صبح تا -

 همه ی اتاقم پر شده از تو! 

 

لب می گزم  و به ضربه های پی در پی سعید به در اتاقم بی 

کاش سعید این سر و صدا رو بس کنه تا سر و  توجهی می کنم

صدایی که با حرفاش و سکوت من، تو قلبم به وجود اومده رو 

 راحت تر بشنوم.

کر کردن به تو...قطع می کنم...کار مهمی دارم...ف-  



 

بوق آزاد توی گوشم پخش میشه. فکر کردن به من هم جز 

 کارهای مهمش بود؟!

سعید دست بردار نیست در و که باز می کنم اخم و تخم داره و به 

 محض وارد شدن به اتاقم شروع می کنه.

من مامان نیستم با این دروغا سرم شیره بمالی! کجا بودی این -

باسای خودت تنت نیست؟همه وقت! اصال چرا ل  

 

انقدر غرق معین و حرفاشم که به حرف های سعید با لبخند گوش 

 میدم.

حواست پیش کدوم نره خریه که این جوری پای صحبت جدی من -

 با خودت لبخند ژکوند می زنی؟!

 

نمی دونم واسه غیرتی شدنش حرص بخورم یا الفاظی که به 

 معین نسبت میده!

!درست صحبت کن سعید جان-  

درست صحبت نکنم چی؟-  

بیشتر از این صبر جایز نیست گوششو می گیرم و محکم می 

پیچونم و به بیرون از اتاق هدایتش می کنم وقتی این طوری 

 صداشو می بره باال یعنی مامان رفته بیرون یا خونه ی خاله.



گوشم و ول کن! بده یکی شیش دنگ حواسش پیشته؟ بده دلم -

نمی خواد خواهرم بشه مسخره ی دست امثال خودم؟! اصال این 

پسره چرا نمیاد جلو؟ اگه تو رو می خواد باید مردونگیشو ثابت 

کنه...چرا نشسته و با دزدکی دیدناتون خودش رو راضی نگه می 

ما واسه این که خیالش داره؟ بابا من دوست دخترمو نمی خوام ا

جمع باشه دو تا حرکت براش می رم! این که دیگه میگه تو رو 

 مثل جونش واسه ادامه ی این زندگی می خواد! 

 

 گوششو ول می کنم و با تعجب میگم:

ِکی گفت؟!-  

 برام اخم می کنه.

بیخود تو اونجات عروسی راه ننداز! ما مردها حرف زیاد می -

 زنیم! 

گفتم کی گفتش؟-  

 با حرص می زنه رو بازوم.

شما دخترا رو جون به جونتون کنن تشنه ی شنیدن همین -

مزخرفاتین! طرف خودشو به اب و آتیش بزنه واسه یه لقمه نون 

نمی بینید! حاال یه االغ بیاد بگه قربون چشم و چالت برم میرین 

براش می میرن تو مسیر مردن هم همه ی دار و ندارتون رو 

!تقدیمش می کنید  

سعید چه مرگته واقعا؟! -  



 

دستی توی موهای تازه اصالح شده اش می کشه چشم هاشو 

 روی هم می ذاره و آروم میگه:

بابا چرا نمی فهمی من غیرت دارم! رگ غیرتم ورم کرده می -

دونم که پیشش بودی...اونم این همه ساعت! فکرم هزار جا می 

نه! وقتی فکر ره؛ نمی تونم جلوشو بگیرم که فکرهای ناجور نک

می کنم که دوست دخترم چطور مامان و بابا و داداششو کل طایفه 

اشونو می پیچونه تا بیاد سر قرار و بعد به رفتن یهویی تو فکر 

می کنم اعصابم بهم می ریزه! مراعات کن جوانه؛ من نمیگم معین 

آدم بدیه؛ قصدشم اصال جدی، قبول! اما هیچ مردی لیاقت اینو 

هر من براش این همه ساعت وقت بذاره مگر این که نداره که خوا

حسن نیتش بهمون ثابت بشه... مرتیکه هجده سالش نیست که 

بگم بچه ست! همه ی اینا به کنال اصال اومدیمو شماها قسمت هم 

نشدین می خوای چیکار کنی با این همه خاطره!؟ می تونی کنار 

مت جوانه! بیای؟ می تونی زندگیتو از سر بگیری؟ من می شناس

تو هیچ عالقه ای به اون مردک نداشتی و به اون حال و روز 

افتادی! اگه این بار هم به هر دلیلی این رابطه سرانجام خوبی 

نداشته باشه به خدا قسم که دووم نمیاری! سنگاتو با این قبله 

عالم پرانتز بازت معین الدوله باز کن! گول حرف های عاشقانه 

ی! خانومی، خوشگلی اصال یکی از دالیلی تو باهوششو نخور...

که من با هیچ کدوم از دوست دخترام به سرانجامی نمی رسم اینه 

که هیچ کدوم مثل تو نیستن! هیچ کدوم حتی یکی از خصوصیت 

 های تو رو ندارن...



 

 اگر یک بار سعید رو تماما جدی دیده باشم، امروزه! 

ش کوچیکم خوشحال نمی دونم برای نگرانی های برادرنه ی دادا

 باشم یا به خاطر حقایقی که کوبوند توی صورتم؛ ناراحت!
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نمی دونم اونقدری بزرگ شده که بشه باهاش حرف زد یا نه! 

نمی دونم گفتن مشکالتی که سر راه این رابطه هست برای سعید 

 درسته یا نه!

 اما باید از یه جایی شروع کرد...

 

 دستشو می گیرم و روی مبل کنار هم می شینیم.

سعید با وجودی که این مسائل به تو مربوط نمیشه و کوچیکتر -

از این حرف هایی هستی که با تو این مسائل رو مطرح کرد، اما 



این اشتباه رو می کنم و بهت فرصت اینو میدم که مثل دو تا آدم 

 عاقل و بالغ با هم حرف بزنیم!

توسط نفسی پر سر و صدا بیرون میده. حرص درونش رو   

مرسی که منو هم جز آدم حساب کردی؛ بابتش ممنونم. اصال -

 بذار دستتو ببوسم...

 

سرشو خم می کنه تا پشت دستمو ببوسه که عصبی با ضربه ی 

 به پشت گردنش بهش تشر می زنم.

جدی باش سعید! می خوام حرف های مهمی باهات بزنم...-  

خیلی محکم بوده که صورتش مچاله شده.انگار ضربه ام   

 باید از کجا شروع کنم؟ حتی برای سعید هم گفتن؛ سخته.

سعید همه ی حرف هایی که تو زدی درسته منم می دونم همه ی -

این مسائل رو. فقط یه مشکالتی این وسط هست که نمیشه راحت 

ازشون گذشت! معین آدم خوبیه؛ خیلی خوب! ما به هم عالقه 

حسمون یه حس معمولی نیست. اما...داریم؛   

 

 نگاهش می کنم که با جدیت منتظره ادامه ی حرفامه.

اما...اصال سعید تو اگه عاشق کسی بشی که تو گذشته اش -

 جریان های بدی داشته چیکار می کردی؟

ولش می کردم!-  



 چشم هام گرد میشه و روی بازوش می کوبم.

جدی باش سعید!-  

بدبخت پیشینه ی بدی نداشت فقط بابا  به جون تو جدی ام! آرش-

ننه اش تو زلزله مرده بودند واسه خاله ننگ بود! فکر می کنی 

مامان با خاله فرق می کنه عقایدش؟ بخدا اگه ما همچین انتخابایی 

 کنیم بدتر از خاله رفتار می کنه! باز آرش مرده تحملشم زیاد!

تحمل می کنه!  دختر مردم فکر می کنی تیکه و کنایه مادر ما رو

این آماندا، زن دایی همایون هم اگر اون اوایل تحمل می کرد می 

دید که افتاده توی شرایط توپ! االنم ماهی یک بار که بیشتر 

خواهر شوهر هاشو نمی بینه براش مهم نیست! اما من و تو 

ازدواجم کنید این مامان ما روزی چند بار میاد چکابمون می 

 کنه...

 

حقایق رو گفته اخم می کنم.با وجودی که   

یعنی خیلی راحت از عشقت می گذری؟-  

باور کن اگه من ازش نگذرم؛ مامان کاری می کنه که خودش -

دمش رو بذاره روی کولش و بره! حاال این گذشته ی جناب معین 

 خان چی بوده که تو رو انقدر نگران کرده؟!

 

 چشم می دزدم و چیزی نمی گم.

قبال زن داشته؟!-  



اخم نچی می گم.با   

بچه ی نامشروع داشته؟-  

نگاهش می کنم که دوباره میگه: چپ چپ  

عقیمه؟!-  

سعید!-  

 اووفی میگه.

بده دارم کمک می کنم که زودتر زبونت وا شه؟!-  

 

 آه عمیقی می کشم و آروم میگم:

کاش اینا بود!-  

نگو که سابقه دار بوده؟! -  

 چشمام گشاد میشن و میگم:

میگی؟چرا چرت و پرت -  

خوب از اینا بدتر دیگه چی می تونه باشه؟! از این بدترم مگه -

 هست؟! مگه این که...

 چشماش گشاد میشن.

نکنه قتل کرده و فراریه؟! -  

 عقل تو کله اش نیست این بشر!



نه قاتله، نه دزد! نه زن داشته نه بچه ی نامشروع! عقیمم -

 نیست...

یگی آدم فکر می کنه پس چیه؛ دردتون چیه؟ این جوری که تو م-

 سر دسته ی موصاد و اسرائیل و ایناست!
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سکوت خجالت زده ام طوالنی که میشه سعید با چهره ای که کم 

 کم سفید میشه؛ بی جون میگه:

 

تو این گروهگ مروهگ ی تروریستی عضوه؟!-  

 خنده ی بی جونی می کنم.

نه دیوونه!-  

پ...پس چی؟-  

عمیقی می کشم برای گفتن واقعیت ماجرا!نفس   



راستش...پدرش قبال مثل این که یه کارهایی کرده! البته فوت -

 شده االن؛ یعنی...یعنی کشتنش! 

چه کارهایی؟ کیا کشتنش؟-  

 

 ناخن شصتمو بین دندونم می کنم.

همین کارها دیگه! همین کارهایی که تو فیلم و سلایر نشون میده -

و این چیزها... مثل خیانت به کشور  

 

 سعید خشکش می زنه! من به ناخن جویدنم ادامه میدم.

بعد که لو میره...فرار...فرار می کنه میره تو یکی از روستاهای -

...همون جا هم بنده خدا رو پلیس ها می ...همون جالب مرز

کشن...بعدش...بعدش...مامانشم که عاشق باباش بوده تحمل نمی 

ن جا...خودش...خودش رو دار...دار می کنه میره...میره همو

 زنه!

 

مزه ی شور خون و روی زبونم حس می کنم گوشه ی ناخونم 

زخم شده. چهره ی سعید با گچ سفید هیچ فرقی نداره! چند دقیقه 

 ی کوتاه فقط منو نگاه می کنه انگار نتونسته حرفامو هضم کنه.

 

 یهو بازومو می گیره.



داری شوخی می کنی با من؟!-  

 

اداش بیچاره ام و ببین به چه روزی انداختم!د  

هر چی شنیدی عین واقعیت بود!-  

تو دیوونه شدی؟ عقل تو کله ات نیست؟ رفتی عاشق یکی شدی -

که نه عقیمه، نه زن داره، نه قاتله ،نه هوس بازه ،نه ورشکسته 

ست، نه گدا و بی چشم روئه! این همه گزینه جلوی روت بود اخه 

ی عاشق یکی شدی که باباش بنده خدا چطور...چطور رفت

تروریست بوده؟! صد رحمت به مامان باز اون انتخابش یه 

 قاچاقچی بود؛ شرف داشت به تروریست جماعت! 

 

 بازمو ول می کنه و روی مبل بی جون می افته.

جوانه همین االن میری رابطه ات رو باهاش تموم می کنی؟!-  

نمی تونم!-  

زار می زنه... محکم می زنه تو سر خودش!  

بیخود نمی تونی! مردم میرن ازدواج می کنن از هم بچه دار -

میشن بچه اشونم بچه دار میشه بعد رابطه اشونو تموم می کنند! 

شما که هیچ غلطی نکردین فوقش دو تا ماچ بوده باشه که خودم 

 از حلقوم هر دوتون می کشم بیرون!

 



ر نفس بکشم. باید نفس لرزونی می کشم احتیاج دارم که چند با

بتونم سعید رو درک کنم؛ باید! چیزهایی بدی و فهمیده حق داره! 

 منم جای اون بودم همین عکس العمل رو نشون می دادم.

 

سعید، معین اول شرایطش رو برام گفت و گفت اگر با دونستن -

 گذشته ی خانواده اش حاضر به پذیرشش هستم؛ دستشو بگیرم!

 

دستشو گرفتی! اون غلط کرد با تو که-  

 

 عصبانی میشم.

چرا نمی فهمی تو، بابا من دوسش دارم می خوامش؛ گذشته ی -

ننگین خانواده اش هم برام مهم نیست! مهم خودشه که آدم خوبیه 

دست از پا خطا نکرده؛ یه مرد موفقه که تنهایی واسه تنها 

خواهرش هم پدری کرده هم مادری! به خاطر خانواده اش زانوی 

ه اش توسط گرگ ها غم بغل نگرفت و به خاطر پدری که جناز

تیکه تیکه شد؛ ازرزندگی کردن متنفر نشد! اینو تو گوشت فرو 

کن که معین برای من یه مرد محترمه؛ یه مرد محترم که من 

 عاشقشم! 

 



اینجا فیلم هندی نیست که به خاطر سخنرانیت واست کف مرتب -

بزنن! مگه از روی جنازه ی من رد بشی که بذارم بری زن یه 

ی آبرو بشی! تو فکر مامان و کردی فکر بابا و خانواده ی ب

آبروی ما رو کردی؟ بریم بگیم ننه بابای دومادمون چیکاره 

بودن؟! ما هم خفه بمونیم این قضیه چیزی نیست که کسی نفهمه! 

اونم با وجود فامیالی کنجکاو ما! ما نگیم خودشون میرن 

 تحقیقات...
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شدن از اشک، ناباور از عکس العملی سعید میگم:چشمام پر   

اون و خواهرش بی آبرو نیستن! چطور می تونی اونا رو به -

 خاطر پدرشون این طوری قضاوت کنی؟

 

 با بی رحمی میگه:



من قضاوتشون نکنم بقیه مردم می کنند! من نکنم من بهت این -

ر! حرف ها رو نگم؛ مامان و بابا میگن خاله میگه و عمو منصو

حتی نعیمه و آرش. به خودت بیا جوانه این دندون لق و بکن 

 بنداز دور...

 

.نفس بلند و کش داری می کشم نه یک بار که سه بار  

من تصمیمم رو گرفتم! من دستشو گرفتم ولشم نمی کنم.-  

چه دو روز نشده واسه من ژولیت بازی هم درمیاره! اصال -

بین می تونی مامان و مخالفت من که به هیچ جات نیست! برو ب

 بابا رو راضی کنی...

 نگاهش می کنم و دست عرق کرده امو روی رون هام می کشم.

برو دیگه...چرا منو نگاه می کنی؟ برو باال از مامان و خاله -

شروع کن! ببین چی میگن بهت! حتی به مرحله ی گفت و گو هم 

 نمی رسین همون جا چالت می کنند!

 

واسه...واسه همین با تو اول...اول درمیون خوب...خوب... من -

که تو این راه...این راه کمکم باشی!گذاشتم که...  

 

 

 از جاش بلند میشه.



همون تو راه نعیمه باهاش بودم واسه هفت پشتم بسته. روزی -

نیست که خاله من و مورد لطف قرار نده! این راهی که انتخابش 

خودم برمی کردی اشتباهه. خودت نخوای برگردی ازش 

گردونمت! شده اون پسره رو از این شهر بیرونم کنم این کار و 

 می کنم...

 

نفس هام سنگین تر میشن؛سعید با حالی خراب به سمت اتاقش 

میره و چند ثانیه ی بعد با یه کاپشن از اتاقش خارج میشه و از 

 خونه بیرون میره!

 چرا انقدر خونه کثیفه!؟ 

🍎  24.10.19, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال
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 مامان چقدر کشم؛ می گاز اجاق شیار دور تا دور رو  دندون نخ

کنه؟ می رعایت کم و نظافت  

 نه. کنم می دندون نخ روی مونده جا به های چربی به نگاهی

 نمی رعایت اصال نه، که کم و نظافت مامان شد؛ عوض نظرم

 !کنه

 که زباله سطل تو ندازم می و کنم می جدا رو شده کثیف دندون نخ

 گاز شم؛ می نزدیک گاز به که دوباره.  گذاشتم آشپزخونه وسط

 ولم مادرت جان بسه" میگه و کشه می عقب رو خودش نوا بی

دختر کن "! 

بیا پسرم، جلو بیا نترس که؛ ندارم کاریت بابا ای ... 

 

 رسند می سر من؛ از بازدید میان دقیقه پنج هر که خاله و مامان

 که خوام می ازش و کردم دراز گاز سمت دستمو که من دیدن با و

برن حال از آشپزخونه وسط مونده کم پیشم؛ بیاد !  

 گونه روی زنه می محکم مامان نشدم دیوونه بگم که این از قبل

 .اش

-  به گناهی چه من خدا ای! سرش به زد دختر این باز خدا ای

 این به که دخترم وقت سر فرستادی و نانجیب اون کردم درگاهت

 یه سال تا سال که ای شلخته دختر همون من خدایا! بیفته روز

خوام می رو زد نمی موهاش به شونه ! 



 

-  اون! رو؟ موهام زدم نمی شونه سال تا سال کی من مامان

بود نعیمه ... 

میشه آشپزخونه وارد هم نعیمه . 

- داری؟ برنمی من سرکوب از دست وسواستم توی ! 

 

 براش که صورتش خدمت دوباره تا گرفته و مامان دست خاله

میگه عصبانی نرسه گذاشته، ماست ماسک : 

-  سر کنید می بحث دارین شما کنه می دق داره خواهرم

 بر آشپزخونه این سر از دست چرا خاله؛ بسه جوانه موهاتون؟

 بزنه زنگ که کرد فکر بس  شد دیوونه خواهرم! داری؟ نمی

نه؟ یا تیمارستان ! 

 

 و گاز اجاق های خنده صدای حتی! خنده زیر زنه می نعیمه

 ازم که رو آشپزخونه های بچه و بر باقی و مایکرویو و یخچال

شنوم می کردن کینه ! 

 به کینه ازت کنی تالش هم کسی تمیزی واسه شده؛ بدی دنیای چه

گیرن می دل . 

-  مامان با تو جون؟ خاله دیوونگی شده کردن تمیز حاال تا کی از

 میرین خانوم آمنه ی خونه و هستین آشنا دین احکام یهمه به که



 پاکیزگی که بدونید خوب باید سفره خانوم اختر خونه و روضه

گفته اسالم پیامبر ایمانه از نیمی ! 

 

میگه لودگی با و کنه می باز هم از  دستاشو نعیمه : 

- شاهد منم ! 

 

 که اش دیگه دست با نکنه، ول و مامان دست داره سعی خاله

 قایم من پشت و میره در که برسه نعیمه خدمت به خواد می آزاده

میده بو چقدر من خدای! میشه ! 

- میدی؟ بو انقدر چرا نعیمه ! 

 

 پدرش من شوی و شست و بود نشسته ساکت امروز تا که سعید

زنه می داد سالن تو از نکرد؛ باز لب از لب و دراورد رو . 

-  که بلدی نبود مرتب اوضاعش اگر کن چکش! کرده پی پی حتما

کنی چیکار ... 

 

 امان در شوهام و شست و من دست از روزها این که هم نعیمه

گیره می سمتم باسنشو نبوده . 

- کن چک کنه می آرومت اگه ! 



 

 که تمام ناامیدی با مامان و خاله کنم می پرتاب سمتش دندونو نخ

 بیگودی موهای و ماستشون با شده سفید های صورت از

 تفاله حاضر حال در که زندگیشون های ثمره به پیداست، پیچشون

کنند می نگاه نمیان حساب به هم ! 
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بره می بیرون آشپزخونه از و مامان خاله . 

- نرفت دست از تا دکترش از بگیر وقت یه ! 

-  خودش شده، درمان نیست هیچیش این میگه دکترش خواهر

کنه باور و خودش باید! شده خوب که نکرده باور ... 

 

 که کنه ثابت همه به خواد می که سوزه می مامان ی واسه دلم

ندارم مشکلی من ! 

دارم هم بزرگ مشکل یه دارم مشکل من مامان اما ... 



 

 ...بیا-

گرفته سمتم و دندون نخ نعیمه ! 

- دیگه بگیر ! 

کنه می باز رو دهنش که گیرم می ازش . 

- انداختی جا منو دندونای الی ! 

 

 به امون عالقه و عشق شدت که هامون بچگی مثل خواد می دلم

 می شدن کچل پای تا همو موهای که شد می زیاد انقدر هم

برم پیش کشیدیم، ! 

 زمان از که سرهایی گل دیروز همین که کنم می فکر وقتی اما

 شدم باعث و کردم زباله سطل راهی رو بود داشته نگه طاغوت

 تا کنه جو و جست رو زباله کیسه تا چهار تمام ساعت دو

میدم حق بهش کنه؛ پیداشون ! 

 

 مثل که هم نعیمه میشم خارج آشپزخونه از دندون نخ همراهی با

سرم پشت میاد؛ برم، من جایی هر روز چند این ! 

 می تمدید رو مامان ماسک خاله شینم، می مبل روی خستگی با

 .زنه می ورق رو خفن های ماشین ی مجله یه داره سعید کنه،



 می و پیامک متن کنارشم چون و میده آرش به پیامکی هم نعیمه

 !بینم

" بخوریم بستنی بریم فردا !" 

 

بینم می آرشم جواب ! 

" خورم می خودتو خوب؛ دختر بستنی چرا "! 

 

خان آرش میده بو که این ! 

 

- ؟!شناسی می رو مارتین اندرسون مامان،  

 عجیب قدری به پرسه می مامان از سعید که ای سابقه بی سوال

برگردونیم سمتش رو سرمون همه که هست ! 

 

زنه می ورق رو اش عالقه مورد ی مجله صفحات داره همچنان .  

 روشن ژست واقع در! گرفته که ژستیه نمیاد سعید به که چیزی

گرفته رو فکرها ... 

 



-  ترین کثیف و ترین بدنام از یکی تو میگم؛ ازش دارم که اینی

 خودشو راه نشد اش خانواده مثل اما! شد بزرگ ها خانواده

 ...رفت

گیره می مامان سمت رو مجله . 

- ! داره و اتومیبل قطعات بزرگ های شرکت از یکی االن

 بزرگ مناسبی های خانواده تو که ست بچه تا صد چند سرپرست

 دیگه کار عالمه یه و. سرطانی کودکان برای داره خیریه! نشدن

دونیم نمی شما و من که ! 

 

کنه؟ می چیکار داره سعید. گیرم می محکم مشتم تو دندونو نخ  

 

 من فقط و کنند می نگاه سعید به متجعب نعیمه و خاله  و مامان

چیه هاش حرف پشت نیت که دونم می ! 

- ببخشه مادرش برای خدا !  

بیگوتی و زیبایی و پوست سر گردن برمی دوباره و ! 

 می فرو مجله تو رو سرش دوباره و کنه می نگاه من به سعید

 .کنه
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 توی رو مجله سعید روی، پیاده از منصور آقا و بابا برگشتن با

 که امون همسایه خانوم، ملیحه دختر که چون ذاره می میز کشوی

 تا بیارتش که میشه آویزون بابا گردن از پارک توی اوقات گاهی

باهاشه بکشه آتیش به رو امونخونه ! 

 

- اینجا؟ خودت با اوردی برداشتی رو بچه این تو باز ! 

ندازه می خنده به رو منصور آقا و بابا مامان، حرف . 

 خانوم ملیحه! لرزه می پشتم انداختم برق رو خونه کل تازه که من

 تالشش خوب اما کرد؛ اش بچه تربیت تو رو تالشش نهایت

 احوال و سالم بدون داره نام مونا که بچه این و نبود امیز موفقیت



 از بازرسی حضورش؛ از مامان رضایت عدم به توجه بی و پرسی

کنه می شروع رو خونه ! 

 

 و میشن مانع یکصدا همه که میشم بلند جام از چایی اوردن برای

 اجازه که نیستن سالمتیشون نگران حتم به! میشه بلند نعیمه

 شدن ضدعفونی بار ۵ فقط که هایی استکان تو نعیمه میدن

بریزه چای براشون ! 

 

پرسه می ازم بابا : 

- دخترم؟ خوبی  

 حلقه خیار تا دو خاله و داده تکیه مبل پشتی به رو سرش  مامان

گذاشته هاش چشم جفت روی رو شده ! 

-  جا همه کرده؟ چیکار زندگیم خونه با بینی نمی نیستش؛ خوب

گرفته شوینده و برف و وایتکس بوی ... 

  تا دو و میده تکیه مبل به رو سرش شینه می مامان کنار هم خاله

 سال که شوهراشونم. چشماش روی ذاره می شده حلقه خیار

 بساط اومدن؛ کنار خانوماشون نشدنی تموم فر و قر این با هاست

ندازن می راه و شطرنج . 

-  المان از تخصصشو پسرش که دوستت اون از جان منصور

پیشش ببریم برداریم رو بچه این بزن زنگ یه گرفت ! 



 

میگم من و کنه می نگاهم بابا : 

- نیست چیزیم که من خاله ! 

-  بگیر نوبت یه جان منصور! نیست چیزیت جون خاله باشه

 .برامون

 

بابا ای ... 

 

- من خرابکارم این به توجهتون ی مرده کشته ! 

 سینی با هم نعیمه کنه می اشاره سرم پشت به حرفش این با سعید

 با و کنم می نگاهسرم پشت به من بره می که ماتش میاد چایی

 می هنگ داره؛ خودش با منو بهداشتی پد ی بسته که مونا دیدن

 !کنم

! منه مال که نمیارم خودمم روی به و گردونم برمی رومو سریع

 چه اصال و بینن می رو منظره این دارن هم منصور آقا و بابا

بیاره؟ بار فضول انقدر اشو بچه ادم میده معنی ! 

میگه من و من با نعیمه : 

- نیست که من مال شماست؛ ی خونه ! 



 بسته با همچنان مونا شینه می کنارم و ذاره می میز روی چاییو

ایستاده کنارم . 

میگم کنه می نگاه من به بر و بر که سعید به و ام شده سرخ منم : 

- نیست منم مال ! 

میدن نشون توجه بی رو خودشون منصور آقا و  بابا . 

کوبه می پهلوم به نعیمه . 

- بچه از بگیرش برو ! 

کنم می اخم و شینم می ازش فاصله با . 

- نیست من مال ! 

میشه بلند جاش از سعید . 

- منه مال اصال نکنید؛ دعوا باشه ! 

 

 و گیره می ازش رو بسته و همسایه فضول دختر سمت میره بعدم

شینه می کنارم مونا. اتاقم تو بره می . 

- ندارین؟ داشت گردو و موز توش که ها کیک اون از  

کنه می نازک براش چشمی پشت نعیمه . 

- دیم نمی تو به اما داریم ! 



-  خدا ندن غذا دوستاشون به که کسایی میگه معلمم خانوم

نداره دوستشون ! 

رسه می سر سعید . 

- نگفت؟ براتون چیزی چی؛ فضولی به راجع ! 

میگه سعید جواب در و کنه می فکر کمی : 

-  خونه رفتم مامانم با گفتم بهش من که ای دفعه اون! میگه اهوم

 زنه؛ می حرف تلفنی تو با داره دخترش شنیدم و خانوم راضیه ی

خوب دختر نکن فضولی گفت ! 

 

 اصرار چنان هم منصور اقا و بابا میره اتاقش سمت عجله با سعید

نیستن هیچی جریان در دارن . 

 اینه تصمیمشون هستن کردن ریلکس حال در که هم خاله و مامان

فعال البته نخورن حرص که ! 

میگم جو کردن عوض برای : 

- بیارم کیک مونا برای برم من ! 

نه" میگن صدا یک همه "! 

میشه پا نعیمه. شینم می جام سر . 

میگه کنه باز هاشو چشم تونه نمی که حالی در خاله : 



-  وایتکس و الکل بچه کیک تو میره میشه پا! برو تو مادر نعیمه

گیره می استفراغ اسهال بچه کنه می قاطی ... 

 

زنه می داد و میره آشپزخونه به نعیمه : 

- میره می افته می چیه؛ استفراغ اسهال مامان ... 

 

 دستشو که کنم می نگاه مونا به و چرخونم می کاسه تو چشمامو

کنه می ضبط چیو همه و گذاشته اش چونه زیر . 

بودم قدری این منم کاش ای ! 

 

 

*       *        * 

نباشه؟ کم که دارم دوستون تا چندبگم  

تا هزار  

تا هزار صد  

 !نه

 همه با برابر که ها کودکی تو ها یکی اولین همون قد! فقط یکی

بود چیزمون . 



کنید می صبوری کنارم و هستین که مرسی 🍎 

 

🍎  29.10.19, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

18:00] 

" کوچک جهانگرد " 

 

#part_181 

 

 

باشه تونه می بدن عضو ترین نفهم قلب، ! 

 گرومپ خاطر به و بذارم قلبم رو دست نیستم بلد واقعا من

برم اش صدقه قربون انداخته راه که گرومپی .  

 و میشه حساب ۶۰ اش ثانیه هر که ربع یک این تو واقع در

با میشه مساوی شصت در ضرب پونزده ... 

میشه؟ چند پونزده در ضرب شصت اصال...با اووم !  

 مساوی عدد اما کنم جمع و ضرب خوب تونم نمی االن دونم نمی

 ی قفسه به قلبم که ضرباتی تعداد با هست مساوی اعداد، این با

زنه می مشت نه؛ که ضربه ام سینه ! 



 و شده راه به رو اوضاعت دیدنش با چقدر فهمیدیم بابا باشه

که کشتی و من جات، سر بتمرگ بگیر خوشانته خوش ... 

بغلش تو برم خواد می دلم که کرده کاری ! 

 کتاب تو که هایی مکان و جهنم توی جاش هم هیچ شیطون جناب

ماست قلب توی جاش دقیقا نیست؛ گفتن بهمون و خوندیم ها ! 

 رانده ی فرشته این کاربلد و مهم دستیارهای از یکی واقع  در

 که هستش آدما ما قلب همین مهربان؛ خداوند درگاه از شده

 جوانه من که میده معنی چه که وگرنه. میده دستمون کار همیشه

 به صبح پنج ساعت خانواده؛ مودب و راه به سر دختر صفا،

 و بپیچونم رو خانواده قدیمیم های دوست با نوردی کوه ی بهانه

 عالم ی قبله با داشتم، سراغ که ای جمعه صبح سردترین تو

بشم؟ کجا دونم نمی رهسپار ! 

 

 به آلوتر خواب برابرش دو معین هستم آلو خواب من چقدر هر

 مثل البته ببینمش خسته انقدر که اومده پیش کم خیلی .میاد نظر

 که ای کوله و من به که ثانیه چند هر و هست مرتب همیشه

زنه می رنگی کم لبخند کنه می نگاه کرد آماده برام مامان .  

 این رو کوله این مامان که قحطی تو رفتم می داشتم حاال انگار

کرده پربار جور !  

 برام که غذاهایی و خوراکی کنم باز رو کوله زیپ ترسم می

 بس که نمکی پفک ی بسته یه مثل درست! بیرون بپرن گذاشته



 و سر به کنن می حمله ها پفک کنیم باز که جلدشو هست پر

آدم صورت . 

 

- ریم می کجا نگفتی . 

 بی یا خواب خاطر به که صدایی با کنه روشن و ضبط که این قبل

میگه رسه می نظر یه گرفته خوابی : 

- بد جای یه !  

 

 و ضبط میشه پخش ماشین تو نمیاد ایرانی نظر به که اهنگی

کنم می خاموش . 

- بد؟ جای  

- بد آره؛ ! 

 بهتر برای رو خودم کامال من و کنه می روشن دوباره رو ضبط

 ماشین ی پنجره به پشتمو چرخونم، می ماشین در سمت دیدنش

میدم تکیه . 

 ماشین بخاری از که گرمایی.میشه و گرگ هنوز هوا و زمستونه

 کوتاه چرت یه مناسب کامال را ماشین توی فضای میشه بلند

 از که شینم می مردی تماشای به و کنم می مقاومت اما. کرده

بد جای یه به ببره رو من قراره قضا ! 
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- بد؟ چقدر ! 

 می بلندی چندان نه ی خمیازه و کنه می کم رو آهنگ صدای

 .کشه

- دربیاره و صدات که هست بد انقدر ! 

 

 کوچکترین که داشت دوست طوری رو کسی میشه چطور

 اون اگه حتی. باشه داشتنی دوست دوست برات هم حرکاتش

 بهاری روز یه صبح خیالم تو. باشه کوتاه ی خمیازه یه حرکت

 یه که صبحانه کوچیک میز یه پشت. معین و هستم من میشه؛

 های وسیله. شده بیات نون با داره آلبالو خوشرنگ مربای کاسه

 از نشدیم حاضر هم کدوممون هیچ و کشیده ته امون صبحانه

کنیم خرید صبحانه برای تا بزنیم خوابمون . 



 و میرم اش صدقه قربون من و کشه می خمیازه مرتب معین

 هم مربا از قطره یه که اینه تالشم تمام و گیرم می لقمه براش

نیفته زنه می برق تمیزی از که رومیزیم روی !  

داره حضور رویاهامم توی که هستم وسواسم عاشق  ... 

 

- متنفرم؟ شدن؛ بیدار زودی این به صبح از من دونستی می ! 

-  متنفری شدن بیدار زود صبح از وقتی که میشه چی اونوقت

بد؟ جای یه به کنی می دعوت و من و میشی بیدار زود صبح ! 

 سرش از خواب پروندن برای انگار و هستش دار نم کمی موهاش

 دوباره چون نداشته چندانی ی فایده اما گرفته سرسری دوش یه

 کنار امون صبحانه میز سر میرم دوباره منم و کشه می خمیازه

آلبالو مربای خوشرنگ ی کاسه ... 

-  نمی مستانه برم، تنهایی رو بد جاهای ندارم دوست اصوال

کردم همراه خودم با رو تو که بود این کنه همراهیم تونست ! 

 افتخار این نبود مستانه چون و زنم می کنار دستم با رویامو

شد؟ نصیبم ! 

- بیاد؟ نتونست مستانه چون فقط ! 

- بیاد نتوست مستانه چون فقط ! 

 گوشه و ندازه می" صحیح" میگم کنایه با که من به کوتاهی نگاه

میره باال به لبش ی . 



 چشمش کنار ریز های چین تونم می دوزه می چشم که جاده به

ببینم رو . 

 هست امکانش آن هر نیست جایز بهش موندن خیره این از بیشتر

قلب این دست بیفتم عقلم افسار که ! 

چی از دونم نمی اما بزنم حرف خواد می دلم ! 

- برین؟ می کارواش ماشینتونو بار چند ای هفته ! 

- خبره؟ چه بار؟ چند ای هفته   

 اطراف به ماشین ی شیشه از نگاهی میشیم خارج تهران از

ندازم می خیابون . 

 معرض در و خیابونه و کوچه تو شب تا صبح که ماشینی واسه -

 هم کم نظرم از داره قرار میکروب و آلودگی اقسام و اونواع

 ضدعفونی و شو و شست برای مناسب ی برنامه یه حتما هستش؛

 هستن هم هایی اسپره یه! بگیرین نظر در ماشینتون کردن

 که ماشینا داخل جالب چندان نه بوی کردن عوض مخصوص

 میدم ترجیح که من باشین داشته نیاز بهش شما نکنم فکر خوب

بده رو خودتون بوی و عطر همیشه اینجا ! 

 

ندن ادامه زدن حرف به تا گیرم می دندونام بین رو زبونم !  

- دارم؟ بویی و عطر چه من نظرت از! من؟ بوی و عطر  



 حالت کنه می نگاه جاده به مستقیم. کنم می نگاهش چشمی زیر

داره لبخند انگار اش چهره . 

بهشت بوی و عطر ! 

 داری رو بهشت بوی و عطر که بگم بلند صدای با شد می کاش

که گفت نمیشه اما ... 

میشه پررو ! 

-  وگرنه دین می رو خریدم من که عطری بوی دیگه معلومه خوب

 خوبی بوی اصال میگما اینو که ببخشید من؛ عطر از قبل تا که

دادین نمی ! 

 

 لبخند حالت و کنه نگاهم چشمی زیر که هست معین نوبت حاال

کنه شکار رو ام چهره . 
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 خاکی ی جاده یه وارد و خارج اصلی ی جاده از کنه می سکوت

 .شدیم

 

 شه دستگیرم چیزی بلکه کنم می نگاه اطرافمون به کنجکاوی با

دید تر راحت میشه و زده سپیده . 

 که رسم می باور این به بیشتر کنم می نگاه بیشتر چقدر هر

 صدام قراره که بد جای یه بره می داره منو واقعا و گفته راست

بیاد در ! 

- کجاییم؟ بگی میشه  

-  خوش همیشه خانومِ . دربیاد صدات زودی این به نداشتم انتظار

بو و عطر ! 

 واقعا و بار اولین برای و خندم می نداشتم رو کنایه این انتظار

کوبم می بازوش به مشت با ارادی غیر . 

- خیال بی . 

 ناباوری با و نداشت من از و حرکت این انتظار من ی اندازه به

کوبه می بازوم به مشت با تر محکم البته و خودم مثل . 

 !باشه-

 مشت از خوردن ضربه شانس که چپم بازوی روی  راستم دست

 می نگاه بهم هنوز. گرفته دردم واقعا. شینه می شده، نصیبش یار

 و آپارتمان توی کوتاه ی بوسه اون بعد. ناباوریم دو هر شاید کنیم



 کنار دو هر که مرد این و من میون طوالنی چندان نه دیدار تا چند

 هیجان واقعا من شوخیه این نیستیم؛ پرحرفی به راغب چندان هم

کرد امون زده ! 

 از چشم شایدم بگیرم ازش چشم میشه باعث بلندش ی خنده تک

بشه جذاب برام تونه می چقدر که این . 

 جلوی که بینم می رودخونه یه ماشین جلوی ی شیشه از وقتی

پرسم می داره؛ قرار رومون : 

 رسیدیم؟-

 اون و گم می بلندی هین میشینه بازوم روی که دومی مشت با

 :میگه

- رسیدیم بله ! 

اومده خوششم چه و میدم غره چشم براش ! 

 ای فرضیه هیچ و کنه می پارک رودخونه نزدیک درست و ماشین

 زیر و سرم قراره که؛ این جز اینجاییم چرا که رسه نمی ذهنم به

کنه آب ! 

هست هم غلطی ی فرضیه خوب که . 

 ایسته می ماشین به پشت دریاچه کنار میشه پیاده که ماشین از

شده؟ خیره کجا به و زده سینه زیر دستاشو  

سرده بیرون این چقدر میشم پیاده ماشین از ! 



 محسوب بدی جای خود؛ خودی به من برای سرد جاهای اصوال

 .میشن

 ایستم، می کنارش و زنم می بغلم زیر دستامو معین از تقلید به

نگاهش مسیر نامعلوم ی نقطه به میشم خیره خودش مثل منم . 

 کجاش دونم نمی که جایی به سرما تو بیشتر حتی یا دقیقه ده شاید

دوختم چشم . 

 

-  بریم باید فقط داره خوبی های ماهی فصل این تو منطقه این

رودخونه وسط . 

 

 

 صبح یه تو قراره که گفت می بهم یکی روزی یه اگر شاید

 به اعتباری که چوبی قایق یه وسط سرده واقعا هوا که زمستونی

خندیدم می بهش آب؛ به بزنم و بشینم نیست؛ بودنش سالم !  

 هست حالت چه در ام قیافه دونم نمی و افتاده اتفاق این حاال اما

 ریس و راست حال در که معین های لب ی گوشه ثانیه چند هر که

میره باال هست، گیریش ماهی چوب کردن . 

- کردی؟ گیری ماهی حال به تا  

ندازم می باال ای شونه . 



- خورده تورم به هم کوسه تایی چند یه آره . 

! کرم یه کوچیک ظرف یه داخل از کنه می رها اشو خنده بار این

میده تکونش صورتم جلوی و داره برمی . 

- قالب؟ تو بندازیش تونی می ! 
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 تقاضای من از و افتاده پا و دست به انگشتش دو بین نوا بی کرم

برنمیاد ازم کاری که متاسفم داره؛ کمک . 

گم می اش خنده پر ی چهره به رو ورچیده لبی با : 

-  دچار دستات توی کرم این وجود با کنی فکرشو تونی نمی حتی

شدم؟ حالی چه !  

کنه می جاسازی گیری ماهی قالب ی دهنه روی رو کرم . 



 خیلی کنه می تنظیم رودخونه توی پرتاب برای رو قالب نخ

ندازه می آب توی و قالب ماهرانه . 

کنه می اشاره انگشتش با آب توی قالب نخ افتادن محل به و . 

- باید که جایی افتاد درست ! 

 نقطه همون توی کنه می تمرکز داره که نیرویی ی همه با بعد و

افتاده قالبش نخ که . 

 که زمانی کل باید واقعا! هست سکوت با همراه  داره که  تمرکزی

 گفت می همین واسه! بمونیم؟ ساکت هست گیری ماهی مشغول

بد؟ جای یه برمت می دارم  

 

 سرد؟ ی رودخونه این وسط اونم نگیم؛ هیچی قراره جدی جدی

بخورم حداقل که نیاوردم همراهم هم هیچی ... 

 

 میفته خوردن تکون به سکوت دقیقه بیست بعد قالب نخ وقتی

 گیر ماهی یه مخصوص تونه می فقط که تبحری و جدیت با معین

 هام دست با زده هیجان منم وقتی و کنه می هدایت رو قالب باشه؛

 یه مونم می خیره آب به منتظر و ندازم می چنگ قایق ی لبه به

 جلوی بوده زیبا خیلی زمانی احتماال که بلند پاشنه کفش لنگه

میاد باال چشممون ! 



 یه جلوی خواست می دلش انگار اوه. میشه غلیظ معین های اخم

باشه داشته تری ابرومندانه شکار خانوم . 

 کردن جدا حال در که معین به رو باشم گفته چیزی که این برای

 هست ای دیگه بخت نگون کرم جاسازی و قالب ی دهنه از کفش

 :میگم

-  با که کن نگاه بهش طوری این! نیست بدی شکار هم اونقدرها

 نجات رو جاندار یه جون رودخونه از زباله یه کردن خارج

 ...دادی

شده تلخ اوقاتش اینکه مثل واقعا و نمیگه چیزی ! 

 بار این منم ندازه می آب توی و قالب دوباره تلخ اوقات همون با

میگم پاچه دست کنه می که نگاهم شینم می کنارش : 

- کنیم تمرکز هم با بشینم اینجا گفتم خوب ... 

- کنی؟ گیری ماهی داری دوست  

خندم می . 

- نه اما جذابیه پیشنهاد ! 

گیره می سمتم و چوب . 

 ...بگیرش-

ها کنیم تمرکز کنارت اینجا اومدیم کردیم غلط بابا ای . 

 



میگم و کنم می نگاه گیری ماهی چوب به تردید با  : 

- نیستم بلد من اما . 

- گیریم می ماهی همم با کنیم تمرکز هم با قراره وقتی . 

 حلقه کمرم دور دستش میشه تر نزدیک بهم میده دستم به و قالب

شینه می قالب روی هام دست روی دستش دو هر بعد و میشه . 

 گرفتن ماهی روی تمرکزی میشه اینجوری مگه اخه خدایا

 !داشت؟

 دچار هی که منی و ام کرده یخ های دست روی هاش دست گرمی

نزدیکی همه این کنار شدم می احساسات نوسان . 
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  !سخته؟-



 جواب در میشه پخش ام گونه روی گرمش نفس پرسه می آروم

پرسم می سوالش : 

 چی؟-

- گیری ماهی ! 

 می نظر به خوب خوبه چشماش حال ندازم می بهش نگاهی نیم

 .رسه

-  بعدم...نکردم گیری ماهی حاال تا فقط...نیست که سخت...نه

 خوب...بگیری ماهی...ماهی شرایطم این تو...تو بخوای که همین

میشه سخت ... 

- ؟!شرایطی چه  

 رسما و گرفته قالب روی محکم دستامو کنم می نگاهش مستقیم

 اجزای روی خوبش نگاه! شرایطی چه پرسه می و بغلشم توی

 روی ها لب از و ها لب روی ها چشم از میشه جا به جا صورتم

ها چشم ... 

- هستیم توش که مادری و پدر بی شرایط همین ! 

داشتم هم حرص و گفتم رو جمله این چرا دونم نمی ! 

 زیرخنده زنه می بعد و میشه ام جمله کوب میخ ای لحظه چند

بود نزده قه قه راحت انقدر گوشم بغل وقت هیچ ! 



 های دندون  کنه می لرزش دچار رو قلبم اش خنده صدای زنگ

. کنند می دلبری من برای هم کنار دست یک تمیرش و مرتب

قالب خوردن تکون با میشه مصادف عمقم پر لبخند !  

- گرفتیم؟ ماهی وای ! 

 کشیم می بیرون رودخونه از رو قالب نخ کمکش به نمیده جوابمو

 می دیوار و در به چشمامون جلوی بزرگ نسبتا ماهی یه وقتی و

 جیغ خوشحالی از بدجنسی نهایت در کنه رها رو خودش تا زنه

کشم می ! 

بدیم ما چقدر واقع در خوشحالیم؛ ماهی یه مرگ از ! 

 های دیواره به دمش با. ندازه می رنگی سیاه سطل توی و ماهی

کنه می التماس رهایی برای و کوبه می سطل . 

- بره؟ بذاریم داره، گناه معین  

معین سمت گردم برمی گیرم نمی که جوابی . 

کنه می نگاه من به ای خورده فرو لبخند با . 

- بدم سور کنم کبابش باید شده گفتنتم معین این مناسبت به ! 

بودمش ندیده شوخ اندازه این به تا وقت هیچ ! 

کنم می نگاه سطل توی ماهی به دوباره و خندم می زده خجالت . 

 خوایم می شاعرانه ناهار یه برای که خوام می معذرت ازت

کنیم قربانیت . 



 از ی تازه ماهی تا سه توش که داریم سطل یه گردیم برمی وقتی

 براشون جونی نجات برای کردن تقال بس. هست افتاده نفس

شتافتند حق دیار به و نموند ! 

 این دفن محل و خاک از گورستانی میشه ما دفن محل که بده خیلی

ما ی مرده صاحب شکم میشه نواها بی ! 
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میده دستم به چاقو یه . 

- کن پاک رو ها ماهی این بندازم راه آتیش یه من تا ! 

 جان؟

- نکردم پاک ماهی حاال تا من ولی ! 

میره ماشینش سمت به . 

- گیری می یاد ! 



ها ماهی به نگاهی و ندازم می دستم توی چاقوی به نگاهی ... 

نخواستیم رمانتیک ناهار بابا . 

براش کنم پاک هم ماهی میگه تازه بد جای یه اورده و من ! 

 میرم و دارم برمی و سطل بینم می گوشه یه بزرگ سنگ تیکه یه

 برمی سطل تو از و ماهی شینم می زانوهام روی گوشه همون

 می تنشون از رو ها پولک چاقو با و سنگ روی ذارم می و دارم

 که رو ها ماهی از تا دو. برمیاد ازم اما هست سخت کنم

 می راه و اتیش معین که ذارم می سطل توی کندم پولکاشونو

 !ندازه

نیست خبری وسواسمم از! گذره می خوش بهم داره چرا دروغ ... 

 دقت با خیلی خودم دادم نشون ای حرفه برای سمتم میاد که معین

کنم می جدا ماهی تن از رو ها پولک تمیز و . 

- خوای؟ می کمک  

- مونده یکی همین فقط نه ! 

 ماهی به دوباره و من به نگاهی و ندازه می سطل توی نگاهی

سطل توی های . 

- کردی؟ پاکشون کامال االن  

- دیگه اره ... 



 تکونش راست و چپ به و داره برمی سطل توی از ماهی یه

 .میده

- ننداختی؟ جا و چیزایی یه نظرت به ! 

پرسم می و میدم باال شونه : 

- یعنی؟ انداختم جا دونم؛ نمی  

 توشون خنده نقش که هایی چشم با و میده فرو اشو خنده

میگه مشخصه : 

- من بده رو چاقو . 

 شکاف و ذاره می سنگ روی رو ماهی میدم بهش رو چاقو

 تا دو با و خون مشت یه کنه می ایجاد شکمش زیر باریکی

میشه خارج ماهی دل از سفید بادکنک . 

 که حالی در کنه می رو کار همین هم دیگه های ماهی از تا دو با

میگه و خنده می هستم ها بادکنک ترکوندن مشغول من : 

- ای؟ بامزه دونستی می ! 

. باشم بامزه نظرش از که خوشاینده خیلی برام و زنم می لبخند

 می داشت همراه به ماشین تو که ابی با رو ها ماهی هم کنار

کنیم می درست عالی کباب یه و شوریم .  

 پشت و شده آب هم درونیم یخ تنم؛ سرمای بر عالوه اتیش کنار

 هوا؛ و اب زنم می حرف هم چی همه از زنم می حرف هم سر

! خاویار صادرات حتی و ماهی مختلف های گونه شیرینی؛ و کیک



 دارم اینو حس که میده گوش من به توجه و دقت با چنان معینم

 رو ها ماهی تیغ. زنم می حرف ای هسته بمب به راجع دارم که

 زنه می حرف گاهی گه هم خودش خوریم می هم با و کنه می جدا

باشه نداشته رو بوق نقش خیلی که حدی در و کوتاه خیلی ! 

 برام باهاش صحبتی هم و خوشاینده برام باشه بوقم اگر جدا اما

بخش لذت . 

 زیبا، چندان نه جای یه تو عالی نیک پیک این تو خواد نمی دلم

 با که خواد نمی دلم بزنم هست که هایی گره و مشکالت  از حرفی

بدم آزار رو خودمون بره پیش چطور قراره فردا اینکه فکر . 

 بود ها سال که و چیزی دارم و هستم رهایی حس از پر اینجا من

 از آزادم کنم می حس. کنم می تجربه ادم این کنار بودم کرده گمش

چیزی هر ... 

 

بمونن منتظرمون بیشتر روزی چند تونن می مشکالت . 

 

- بد؟ جای یه بری می منو داری گفتی چرا راستی ! 

کنه می پاک دستمال با دستاشو سوالم این با . 

-  ماهی اومد می همیشه داشت دوست خیلی رو جا این بابام

 گفت می نداشت دوست رو اینجا مامانم اومدیم می هم با. گیری

اومد می فقط بابا خاطر به نداره، خوبی ی منظره بدیه جای ... 



ذارم می دستش روی دستمو میشه بلند اش سینه از سنگینی آه . 

- گفت می راست مامانت ! 

کنه می پایین باال سرشو بار چند و خنده زیر زنه می . 

- گفت می راست آره ... 

 من به و ذاره می سرش زیر دستاشو و کشه می دراز زیلو روی

 مدام زده چشماش توی افتاب کنه می نگاه نشستم سرش باالی که

گیره نمی چشماشو اما زنه می پلک . 

- دارم؟ دوست چقدر دونی می ! 

سوز خانمان جمالت این از امان ... 

 به هست وجودم اعماق از که لبخندی با و گیرم می ازش چشم

ها دست دور به کنم می نگاه دریاچه . 
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 با که روزهایی. کنند می عبور کنارم از باد و برق مثل روزها

. میرن پیش قشنگ برام آینده، برای نگرانی و دلواپسی وجود

 طرفه دو و اندازه بی شیفتگی معین، با گاهم بی و گاه های دیدار

 پیشرویشو جلوی یا کنیم انکارش تونیم نمی کدوم هیچ که ای

دلپذیرن برام همه و همه بگیریم . 

 تو و بریم جلوتر به نخوایم وقت هیچ خواد می دلم که دلپذیر انقدر

بمونیم گاه بی و گاه دیدارهای و حال و حس همین ! 

نداره خوبی ی منظره ها دست دور اخه ! 

 کنارش کوتاه ساعاتی برای منو که کوچیکی کادر همین به من

 نمی دلم که باشم دختری اولین شاید و هستم راضی داره می نگه

بزنم حرف جدی بینمون روابط به راجع خواد ! 

 

 هم ها وقت گاهی هستش منطقی کامال و دیده دنیا جدی، مرد معین

کنه می بیشتر مردن براش برایِ  رو تمایلم که میشه شوخ ... 

 به برگرده تا کشه می طول خنده می که هم وقتی اما خنده می کم

 تا و طوالنیه هاش خنده ی دوره واقع در اش اولیه جدیت اون

 کنه؛ می فکر قشنگ خیلی هم من به راجع. ها دوره این از باشه

 من به نسبت چقدر که میاره زبون به وقتی دارم دوست فکراشو

کنم می عشق داشته؛ خوبی حس اول همون از ... 



 می گله بودنم منظم شدت از و خنده می وسواسم به هم وقتا گاهی

 هیچی که دادم نظم خوب قدری به رو ماشینش داشبورد اخه کنه

 گوشیش شارژر انداختن دور معین نظر از. شد نمی پیدا توش

 کف افتاد دستم از کردن تمیز حین که این خاطر به فقط اونم

 مواقع این در نمیشم توجیه که منم! نبود درست اصال ماشین؛

ندازم می باال شونه . 

 

 شود نمی را تو" میدم پیامک براش خونه گردم برمی که شب 

داشت باید ترت دوست...بشود هم اگر نداشت؛ دوست ...! 

 

 تونی می اصال درسته هم بکنی کاری هر شما" میشه جوابم و

 ملکه یه به فقط که دونی می آشغالی، تو کنی پرت ماشینمم

داد؟ میشه اختیاراتی همچین !" 

 

میده دست بهم بودن ملکه حس واقعا من و . 

 پر باعث نعیمه، با گاهش بی و گاه دعواهای و خاله چند هر

 هم ناب های حس همین اما میشه خوبم حال و حس کشیدن

 ...غنیمته

بدیم نجات و آرش شدیم بسیج خانواده کل ! 



 هام حرف شدن تموم بعد و زدم حرف بهش راجع هم معین با حتی

نیست؟ گیر سخت انقدر که تو مامان: "پرسید ازم "  

 کوتاه ی اره یا نه یه با ترسیدم می حتی! کردم سکوت فقط من و

 خواستم نمی من اره! خواست نمی دلم که جایی به برسیم

آره احمقم. بشه جدی زودی این به ماجرامون ... 

 من سر به چی اونوقت نمونه چیزی هم ها دیدار همین از اگر اما

دونم نمی کنم؛ می سختش دارم شایدم! میاد ... 

دارم واهمه رفتن جلو از که دونم می فقط . 

دونه می اینو هم معین و ... 

 من و میشن جدی های حرف از پر که گاهش بی و گاه های نگاه

کنه می سکوت کنم، می فرار قصد ! 

 ی صفحه پشت از بعد، ها ساعت تا و کنم فرار من میده اجازه

 پیام به ایش کلمه تک های پاسخ با! قیافه تو میره برام پیامک

 بین از و ها میکروب تکثیر ی نحوه به راجع طوالنیم های

 !بردنشون

 خنده به که تلفن پشت از و زنه می زنگ بهم آخرش چند هر

میگه اش دوباره دلتنگی و بعدی دیدار از برام افتاده، ! 

اخه باشه داشتنی دوست و خوب تونه می چقدر ... 

 

 



 

 

رسیدم زودتر که باره اولین .  

 رو پیچ کادو ی جعبه شینم می صندلی روی و درمیارم پالتومو

 که دونم نمی کنم می نگاه بهش شرمنده حالتی با و ذارم می کنارم

 علتشم و دادم انجام و خرید این من اما! نه یا بود اشتباه خریدش

نیست مشخص برام ... 

کردم داری خنده کار واقعا و بخرمش خواست دلم دیدمش تا . 

 

 رو جعبه که برسم نتیجه این به کامل طور به که این قبل

 سر معین بگذرم؛ معین به دادنش خیر از و پاکتش تو برگردونم

 فراموش رو جعبه که میشم زده هیجان قدری به من و رسه می

 .کنم
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 عاشقانه براش میز، به رسیدنش تا و میشم بلند صندلی روی از

باشه گانه بچه چند هر! شعف با میدم تکون دست ... 

نشسته هاش لب روی ای گنده لبخند رسه می کنارم وقتی . 

- اومدی؟ کی از سالم  

 دستاشو و میشم قدم پیش بگیره دستمو داره قصد کنم می حس

گیرم می . 

- االن همین  سالم . 

 و کرده اشون شونه عقب به کامال...موهاش نیست همیشه مثل

زده لی تمام تیپ ! 

. مونده نو سال تا روز دو فقط و ترن براق همیشه از هاش چشم

میشن محسوب کادو جدیدم سال کل برای چشماش برق . 

کنیم می نگاه بهم لبخند با و شینیم می هم کنار . 

- دادی؟ سفارش چیزی  

 .نه-

 پیراهن حاال درمیاره تنش از کتشو و میده سفارش خودش

کنه می متفاوتش تیب متوجه منو بیشتر رنگش آبی لی اسپورت . 

- کنی؟ می نگام طوری این چرا  



 تقدیم عمیقی نفس با رو عطرش گیره می ام خنده سوالش از

میگم و کنم می ام افتاده شماره به های نفس : 

- رسی می نظر به خوشتیپ ! 

ست همیشه از تر جالب برام بلندش ی خنده تک . 

- میز؟ روی چیه این  

 که درسته اصال یا بگم چی دونم نمی کنه، می اشاره جعبه به

 !بگم؟

 رو پیچ کادو ی جعبه من و رسه می امون قهوه و کیک سفارش

کنم می تر نزدیک خودم به . 

- ست هدیه یه ! 

 فنجونامون بین رو ایو خامه کیک ظرف و ندازه می باال ابرویی

میده قرار . 

- من؟ برای ! 

کنم انکار که نمیده اجازه ذوقش پر نگاه . 

- تو برای ! 

کنه می نگاه رنگ آبی ی جعبه به اشتیاق با . 

-  کنم ذوق دخترها مثل درست کنم؛ بازش تنهام وقتی خواد می دلم

 کادو زندگیم شخصیت ترین مهم از که کنم کیف و بپرم پایین و باال

 !گرفتم



 

زندگیش؟ شخصیت ترین مهم ! 

میشه قلبم افتادن تپش به باعث کلمات با همیشه ... 

-  دخترها مثل که باشی داشته تمایل بازم کادوت دیدن بعد امیدوارم

بپری پایین باال ! 

 نگاه جعبه به تردید با هم معین و خندم می حرفم این بعد خودم

پرسه می و کنه می : 

- سفر؟ بری قراره چیه؟ ات برنامه نو سال برای  

- نرم جایی قراره که سالیه اولین واقع در! نه راستش . 

میگه اس قهوه فنجون برداشتن حین و میده تکون سری : 

-  هم من که سالیه اولین چون! بری جایی نیست قرار که خوبه

بمونم تهران خوام می و رم نمی سفر . 

 عمد از دو هر که بفهمیم تونیم می میشیم خیره بهم دو هر

 تعطیالت ی برنامه از اطالعی هیچ چون کردیم لغو رو سفرهامون

نداشتیم همدیگه ! 
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 کنار تهران نوروزی سکوت تو تعطیالت یه قراره که خوب چقدر

باشیم داشته هم . 

 

 راهی روی پیاده برای اخیرمون دیدارهای مثل قهوه خوردن بعد

 مشخصی مسیر هیچ. میشیم شهر نامعلوم های کوچه پس و کوچه

باشه خوب هوا کافیه فقط و نداریم . 

 

ظاهر در البته نیست؛ ای عاشقانه زدن قدم ! 

 توش مهم اتفاقات ی همه که آدمی، درون از امان...اما درون از

میفته اتفاق ! 

 مونده جا ازم که کنم می حس همیشگی، راه چهار به نرسیده

 حال در کمی های آدم ایستاده جاش سر که بینم می و گردم برمی

 میرم سمتش به کنه حرکت نداره قصد بینم می وقتی آمدند و رفت

کنم می توقف کنارش و .  

زنم می لبخند منه با فقط نگاهش . 

- شده؟ چی  



- خواستگاریت بیام خوام می نشده، خاصی چیز ... 

 

 اتصالی که خرابی برق کابل من و بود برق و رعد اون انگار

 !داشت

 کنم می نگاهش هراسونم های چشم کنار ساکت که بینه می وقتی

ندازه می اطرافمون به نگاهی . 

بگم بهت نشد تر قشنگ خیابونیم، تو - !  

 دستمو بره می باال اسپرتشو کت ی یقه و کنه می مرتب موهاشو

کنیم می عبور پیاده عابر خط از هم با و گیره می ! 

 بیشتر ها آدم جمعیت میاد حرف به خودش که گم نمی هیچی انقدر

 و ماهی بوی ها آدم ی همه تن از پیچیده جا همه عید بوی شده،

پیچه می مشامم توی دریا . 

کنه می خم گوشم کنار سرشو و گرفته محکم دستمو . 

 

-  داشته سین هفت ی سفره امسال سال، همه این بعد دارم دوست

بلوری تنگ یه تو خواد می قرمز ماهی دلم! باشم ... 

 

 که جوونی پسر سمت به باشیم گفته هم به که این بدون دو هر

ریم می داره سبزه و ماهی فروش بساط . 



 خرید اولین میشه قبراق و سرحال های ماهی از پر بزرگ تنگ یه

داشت خودش با بزرگی خبرهای نیومده که نوروزی . 

 

 و کافه به رسیم می دوباره که داره ادامه من سکوت این انقدر

شده پارک درخت زیر همیشگیش جای تو که ماشینش . 

 حرکت و سکوت شینم، می صندلی روی آغوشم توی بزرگ تنگ

میره جلو به لبخند حفظ با که ای راننده و ماشین آروم . 

زنه می ملیح لبخند طوری این که دادم مثبت جواب من انگار !  

نیست؟ مثبت جوابت یعنی ! 

 که فهمم می میفته تاپ تاپ به که دلم کنم می نگاهش دوباره

اونورتره هم مثبت از جوابم ! 

خوامش می من خدایا ... 

 هیچ خوام نمی اصال چیه برنامه بپرسم تا ندارم و این جرات

 باید آره...رو چیز همه خودش به بسپرم خوام می! بگم چیزی

کنم و کار همین ! 

 

 از ام راضی من اما نبود؛ رمانتیکی خواستگاری چند هر خدا وای

 بیست و صد تا بود اگهمن به چون! داد خرج به که شجاعتی

خوردیم می قهوه کافه اومدیم می باید سالگی ! 



 

 برای شدیدش تمایل از فرار و نگاه جز رسونتم می خونه به وقتی

 شدن تنها کردن، فرار. دم نمی انجام ای دیگه خاص کار بوسیدنم

 می االنم حال برای ها گزینه بهترین شدن قایم پتو زیر شایدم و

باشه تونه .  

 این اومد می کنار هام بازی خل با که همیشه مثل نداره مخالفتی

میاد کنار هم بار .  

 تنگ یه و مونم می من میشه دور چشمام جلوی از ماشینش وقتی

میدن زندگی بوی که هایی ماهی از پر بزرگ ! 

بودن؟ مونده جا پیشم هاش ماهی ! 

 

 قاطیه جدید سال هوای و حال با که عجیبی حال و حس همون با

 بزرگی تنگ دیدن با سعید و مامان میرم خونه به شده احساساتم

میشن متعجب بغلمه تو که . 

- خریدیم ماهی دیروز همین که ما ! 

میرم اتاقم سمت به تنگ با و گم نمی چیزی مامان جواب در . 

- شده دیوونه باز مامان کن ولش ! 

 بار این دیوونگیم جنس اما شدم دیوونه باز گفت می راست سعید

داره فرق ... 



 میزم روی احتیاط با و تنگ و بندم می هم و در میشم اتاقم وارد

 یه و دارم برمی چوبیم مدادی جا توی از قرمزی ماژیک ذارم می

کشم می تنگ بلوری ی شیشه روی سرخ سرخِ  ی گنده قلب . 

 

 آهنگ یه دلم ندارم رفتن پتو زیر به تمایلی رسیدم اتاقم به که حاال

دلشوره ی عصاره با چند هر رقص کمی شایدم و خواد می شاد ! 

 

 

 

 که عزیزم شهری هم عزیز ی سمیه به تقدیم امروز های پارت

داره ارزش دنیا یه برام محبتش . 

🍎🍎😍 
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 ترین خوشحال و دارترین خنده از یکی سال، تحویل ی لحظه

 نتونستیم حتی! بوده سعید و نعیمه و من عمر های صحنه

 هم اش همه! کنیم آرزو و ببندیم سال هر مثل رو چشمامون

  دوندوناشونو بودند رفته هم اتفاق به که بود خاله و مامان تقصیر

کردند لمینت ! 

 کوشش و سعی و بود شده براق و سفید دست یک هاشون دندون

 اندازه از بیش های خنده و لبخند داری نگه برای فراوانشون

 و کرد می دعوا و سعید لبخند با مامان حتی! ستودنی واقعا اشون

 می تمیزشون که من دست از پذیراییشو سرویس هم لبخند با

داد می نجات کردم . 

 سعی خندیدن و لبخند با که بود خاله هم همه از تر دار خنده

نگیره تحویل رو آرش داشت . 

 

 ی چهره به تبدیل و کردین لمینت دونیم می باشه سعید قول به

شدین سال خندان . 

 وقتی اما دادند انجام و کار این دوره، چندین طی خاله و مامان

کرد می فرق واقعا کردیم مشاهده رو اش شده کامل ی نمونه ! 

 



 شدت از و دیم می تشکیل گردهمایی نفر سه ما که ثانیه چند هر

 اوضاع خاله و مامان تشر و توپ هم بغل تو ریم می ریسه خنده

 خندون و مهربون همه این نداشت سابقه کنه می بدتر رو

کنیم؟ اتون خفه پاشیم یا میشین خفه که کنند حجت اتمام باهامون ! 

 

بریم قربونشون که هم منصور آقا و بابا  

 اما کنند، همراهی رو ما خیلی تونن نمی هاشون خانوم ترس از 

 که کنند می متوجه رو ما خندونشون های چشم با که همین

خندیم نمی بیراه هم خیلی فهمیم میماست، مثل هم اونا اوضاع ! 

 

 و خندیدیم بس گذشته نیم و ساعت دو که سال تحویل زمان از

 و کردند لج باهامون هم خاله و مامان نکردیم، ای دیگه کار هیچ

سوزوندند هامونو عیدی ! 

 پس باز و هامون خنده شدت برای نعیمه و سعید توجیحات میون

 که داده هشدار بهم قلبم آخه میرم اتاقم به هامون عیدی گرفتن

بگی تبریک ای ویژه طور به بهش باید  امسال که هست یکی . 

 

 قبله از اونم دارم رفته دست از تماس چند دارم می بر که گوشیمو

 چند تماس خاطر به خوشحالی دنیا یه با و زنان لبخند! عالم ی

 که بوقی اولین با که وقت هر گیرم می تماس باهاش اش؛ باره



 به ام عالقه درصد به میده جواب تماسمو پیچه می گوشم توی

کنه می اضافه خودش . 

 

- مبارک نو سال آخه؟ تو کجایی ... 

 تاخیر این برای و کنم بغض که دچارم صداشو دلتنگ لحن انقدر

 دایره توی بریزم رو نیفتاده و افتاده اتفاق چی هر ساعته دو

 .براش

-  سعید و من دندوناشونو کردن لمینت رفتن خالم و مامانم...سالم

 خندیدیم می داشتیم کنیم کنترل خودمونو تونستیم نمی هم نعیمه و

 نمی هامونو عیدی گفتن که االن شد پرت چی همه از حواسمون و

 بهت رو نو سال افتاد یادم کنه می اعتراض داره سعید و دن

مبارک نو سال. نگفتم تبریک ... 

 

که پرسه می وقتی خنده می داره! کنم نمی اشتباه : 

- کردی؟ بغض چرا حاال  

-  که فهمیدم شنیدم صداتو که االن...که االن...راستش

شده تنگ برات دلم...چقدر...چقدر ! 

 

خوشانه سر و بلند خنده می . 



- ؟!دیدیم رو دیگه هم دیروز همین که ما  

- نیست؟ من دلِ  مثل شرایطش تو دل بگی خوای می یعنی  

 

شدنم سرد دل به میشه موفق فقط کمی بینمون سکوت . 

- هست متاسفانه ! 

کنم می گله و زنم می لبخند : 

- متاسفانه؟ چرا حاال  

- تا نیستی نزدیکم که چون ... 

 از تصویر هزاران تا، این بعد من و نمیگه حرفشو ی ادامه

بینم می خودش خودمو ! 

-  نشستم سین هفت ی سفره سر  مستانه کنار امروز ها سال بعد

که کردم دعا! کردم دعا و ... 

سکوت لحظه چند ... 

- کنه حفظ برام رو تو خدا ... 

 

گیرم می چنگ مشتم توی رو قلبم و خورم می سر پنجره کنار . 

منه االن حال بودن آسمون و زمین بین . 



 می گوشم ی دیواره به که ای پی در پی های نفس بین چیزی باید

بگم رسه ! 

-  دعا سین هفت ی سفره سر که نشد...نشد من یعنی...من...من

 به که نذاشت...نذاشت دندوناشون لمینت و خاله و مامان اخه کنم

 از سال تحویل موقع رو تو نشد...نشد که ببخشید! کنم فکر دعا

 رو تو دعای که هست مهربون انقدر خدا نظرت به! بخوام خدا

بگیره؟ نظر در هم من برای ! 

 

گرفتن یاد رو کردن طنازی هم هاش خنده صدای خنده، می بلند . 

- هستش آره ... 

 عجیب صداهای به و نشستم پنجره کنار دیوار ی گوشه جا همون

 میدن سر" الی الی های" معین وصف در که درونم غریب و

 بگم که این از قبل من و خطه پشت هنوز معین. دم می گوش

! میشه باز اتاق در دارم؛ خوشبختی احساس حضورش از چقدر

به شده مزین که دستاشون با هماهنگ که حالی در آرش و نعیمه  

 و چپ به دستاشونو و خونند می نای نی نای نی ها، چک تراول

میشن اتاق وارد برند می راست . 
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 می صحبت همراهم تلفن با دارم من که نیستن این متوجه هم اصال

  !کنم

 به کار حتی که هستند مسرور هاشون عیدی گرفتن از چنان

رسه می هم کوبیدن بهم پشتشونو مثل باریکی جاهای ... 

 شنوم می هاشونو بازی مسخره صدای واضح انقدر من وقتی

شنوه می حتم به هم معین ! 

 

- پستاندیم باز هم رو تو عیدی جوانه نباش ناراحت ! 

 با و زنه می قه قه نعیمه و میشن گشاد چشمام سعید حرف با

سعید سر تو زنه می تراول . 

- عیدیتو پستاندیم میگه راست ! 

خدا وای ... 



 قبل کنم می نگاه هاشون بازی دیوونه به و نشستم طوری همین

 هایی دیوونه چه رو دست که ببره پی این به بیشتر معین که این

میام حرف به گذاشته . 

- برم دیگه من ... 

- پستانی؟ باز عیدیتو بری ! 

 

من خدای ...  

انداختند راه پستون پستون واسم همه کشن نمی خجالتم . 

میگم و کنم می اخم : 

- اتون اجازه با ! 

 میشم بلند جام از و کنم می قطع و گوشی معین ی خنده میون

 کل رمانتیک های صحنه باشن بلد فقط دنیا تو نفر دو اگر بخدا

 با  چنانهم! هستند نفر دو همین کنند خراب رو دنیا های عاشق

 و زنند می گره هم به کردها مثل دستاشونو رقصند می ها تراول

 میدن من دست تراول تا دو زور به و میان من سمت کنان رقص

 از حرص و خنده با و کنان رقص! میشم دعوت کردی رقص به و

 ادامه خاله و مامان مقابل رقصمون به و کنند می خارجم اتاق

 سر سمت رو کنارشون های کوسن همزمان خاله و مامان! میدیم

میشه نصیبم بخت نگون من فقط که کنند می پرتاب امون کله و ! 

 



 فوق شب چه میشن ملحق بهمون هم آماندا و دایی شام برای

 و مامان کرده؛ پروتز هاشو گونه آماندا! گذرونیم می و ای العاده

 رو خاله و مامان لبخند طرح دونه نمی سعید کردن لمینت خاله

رو آماندا های گونه طرح یا کنه کپی . 

 و آماندا رفتن بعد بماند؛ خوردیم کنایه و حرف و خندیدیم چقدر

بماند خوردیم هم گردنی پس چقدر دایی ! 

 

*     *       * 

 

 می باور این به هم رو ما سوزناکشون های گریه خاله و مامان

رفته دنیا از که بوده ناکام جوون داییشون که رسونه ! 

 ی رفته دست از دایی فراق در دست به دستمال هم نعیمه و من

 پیش ساعت نیم! شبه نیمه سه ساعت. ریزیم می اشک مادرامون

داد رو بزرگوارشون دایی فوت خبر و گرفت تماس همایون دایی . 

 ماشین  تو جاسازی برای رو ها چمدون هم منصور آقا و بابا

 یعنی این و بشه دفن خودش زادگاه تو که کرده وصیت دایی بردند

 این خوردن بهم برای بیشتر که نعیمه! پر شمالمون مسافرت که

 اشک بود؛ داده آرش اومدن به رضایت زور به خاله که مسافرت

 می نق و نشسته مبل روی گیج و آلود خواب هم سعید. ریزه می

 .زنه



-  مامان! شبی نصفه بود مردنت وقته چه دایی بیامرزدت خدا

 یا باشه همه واسه جا نیست معلوم چیکار اونجا بیایم ماها میگم

 برین خودتون وقتی نداره خوبیت میشیم بار سر میایم! نه

! پیششون بمونین هفت تا میشه روتون باشه کمتر هم تعدادتون

برگردین روزه دو باید بیایم که ماها اما ! 

میگه خاله و کنند می تایید خاله و مامان ناباوری کمال در : 

-  خودشون هست که آرشم ریم می ما! خواهر میگه راست آره

 کوفتشون تعطیالتم کنن کار چی که ما کنار اونجا بیان. شمال برن

 ...میشه

گفته رو ها حرف این خاله که نمیشه باورمون کدوممون هیچ . 

-  خاله شمایی خود اونم باشه فهم چیز ی خاله یه دنیا تو اگه

 می نخندین زیاد اونجا رفتین مامان با نصیحت یه فقط! جون

 خدا رو تو بینی می وای میگن پشتتون بعد کردین لمینت فهمن

 و قر دنبال رفتن خواهر تا دو این داده می جون داشته داییشون

  !فرشون

 میده خالی جا سعید کنه می پرتاب سعید سمت دمپاییشو مامان

 و دستم و میگم بلندی اخ! من چشم پای خوره می مستقیم دمپایی

ذارم می هام چشم روی . 

- ! بدم دست از اختیارمو من میشی باعث که سعید نکنه لعنتت خدا

جوانه؟ خوبی  



 چشمم روی از و دستم و خوبم میگم اما گرفته درد چشمم پای

 صداشون بی ی خنده از مبل ی گوشه نعیمه و سعید دارم برمی

خنده می صدا بی گریه میون هم خاله شدند مچاله ! 

 ...عجبا
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 به مداومشون سفارشات و اینا خاله و  مامان و بابا رفتن بعد

 و من چشم جلوی امون کوچه توی از ماشین شدن ناپدید محض

 گوشی رو انگار اونم! گیره می تماس آرش با نعیمه سعید؛

میشه برقرار تماسشون سریع که بود خوابیده . 

-  فوت که داییشون ختم واسه رفتن اینا مامان جون آرش. سالم

ما ی خونه برسون خودتو زودی تنهام منم شده ! 



 

 خونه وارد کنه می گل غیرتش سعید کنه می قطع که و تماس

بندیم می رو دروازه میشیم . 

-  پاشو داره جرات! هستم که من نیستن اونا کشی نمی خجالت

کنم می چیکارش ببین اینجا بذاره ... 

 زدنم قدم به ریلکس منم گیره می و سعید های گوش جفت نعیمه

 می سرم پشت از رو نعیمه صدای. میدم ادامه بهاری شب نیمه تو

 .شنوم

-  باشه کنارم بیاد نامزدم خوام می! جقله کن باز گوشاتو خوب

نیستم؟ حریف هم رو تو نیستم حریف اتو خاله کنی می فکر !  

 

-  به کنی می دعوت و مردم پسر روشن روز تو! کن ول گوشامو

 کپه برم من ذاشتی می خوب! درنیاد صدامم خوای می بازی نامزد

شده باز راهش گفتی می بهش بعد بذارم رو مرگم ی !  

 پشت که هایی قدم صدای از خندیم می بلند همزمان نعیمه و من 

کرده ول داداشمو های گوش فهمم می شنوم می سرم . 

 

 

 خونه وارد هم سعید و من و میره باال ی طبقه به نعیمه که وقتی

میگه هاش دمپایی تعویص حین سعید میشیم امون : 



-  می دعوت من چشمای جلو رو پسر پررویی کمال با این که حاال

 کمال در و معین اقا تونی می بخوای اگه هم تو بازی نامزد به کنه

 خوای می گفتن قدیم از! شمالمون سفر به کنی دعوت پررویی

شو همسفر باهاش برو بشناسی رو کسی ... 

 

 می زل اتاقش به رفتنش به و مونم می باقی جام سر زده حیرت

 !زنم

شمال؟ بیاد باهامون که کنم دعوت معینو گفت؟ چی !  

 !عمرا

 

 سر به سعید جای به نا پیشنهاد شوک توی هنوز و میرم اتاقم به

برم می . 

خودش واسه میده ای مسخره های پیشنهاد چه دیوونه ی پسره . 

چیزی؟ همچین میشه مگه اصال بابا ای  

گیرم می و معین تر هدف بی و دارم برمی گوشیمو هدف بی ! 

انجامشم به قادر شبی نصفه که خریتیه نهایت . 

 وصل تماس دارم رو تماس کردن قطع قصد که بوق چندین بعد

 !میشه

 !جوانه؟-



رسه می نظر به نگران و خواب غرق اش گرفته صدای شدت به . 

- بودی؟ خواب ببخشید ! 

- شبه نصفه چهار ساعت ! 

 

احمق ی دختره بوده خواب که معلومه خوب . 

 نمی همین برای پشیمونم احمقانه و زده شتاب تماس این از واقعا

میدم انجام ممکن کار ترین احمقانه و کنم چیکار دونم . 

- بخیر شب! بخواب نمیشم مزاحمت پس خوب . 

 می نگاه گوشیم ی صفحه به بیچارگی با و کنم می قطع و تماس

 .کنم

پرسیدی می ازش زدی می زنگ صبح کل عقل خوب ! 

 روشن گوشیم ی صفحه بذارم میز روی رو گوشیم که این قبل

گیره می تماس داره که معینه و میشه ! 

چی؟ بگم حاال وای ! 

کنم می برقرار و تماس ناچار . 

- خوبی؟ جوانه  

کردم نگران شبی نصفه رو بیچاره . 

- ؟!چطوری تو ممنون، خوبم  



زنم می گند دارم هم پشت واییی . 

 ...جوانه-

شده خنده پر صداش لحن بار این . 
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-  چیز اصال. شدم خوابت مزاحم شبی نصفه ببخشید خدا رو تو

 بخواب بگیر شما دراوردم بازی دیوونه که این مثل فقط نشده مهم

 !راحت

- بخوابم تونم نمی بگی خواستی می چی نگی تا ... 

 چشم و کشیده دراز بزرگش تخت وسط که کنم تصورش تونم می

زنه می حرف من با داره الود خواب و بسته هاشو . 



-  دفن مراسم برای رفتن اینا مامانم شد فوت مامانم دایی راستش

کفنش و . 

 .متاسفم-

 

- بود سالش هشتاد نداره اشکالی نه ! 

 ادامه من و خنده می که براش داره خنده حرفم کجای دونم نمی

 .میدم

-  تونیم نمی که ما گفتن اینا مامانم شمال بریم بود قرار ما بعدش

 خیالمون باهاتونن هم سعید و آرش پس برین خودتون شما! بیایم

 رو ها آدم چون که گفتش سعید بعد کردیم قبول هم ما! جمعه

بیای باهامون که کنم دعوت هم تو از شناخت بهتر سفر تو میشه ! 

- نشناختی؟ و من قبلی سفر تو یعنی !  

میگم ورچیده لبی با ناچار و گزم می لب : 

-  یه باید! شمال بریم باهامون بیا که بگم مستقیم تونم نمی خوب

نباشه ضایع هم خیلی که بگم جوری . 

 

رسه می گوشم به لیوان توی آب ریختن مثل آرومی صدای . 

-  کنم می دعوت اتون همه از من نیست ضایع نظرت از اگر خوب

من ویالی به بیاین که !  



 کنم می سعی و کنم می دندونم بین محکم شصتمو انگشت ناخون

باشم توجه بی شادیش و خنده از پر خیلی لحن به نسبت . 

کجاست؟ ویالتون -  

 !کالردشت-

- ؟کنم خبرت کنم مطرح بقیه با ندارم مشکلی که من !  

- بعد بشه صبح بذار نه االن اما کن مطرح عزیزم آره ! 

 و میشم متعجب زنه می حرف کودک یه با داره انگار که لحنش از

 :میگم

- بخوابی خوب. چشم ... 

- خوابید خوب بشه که کن فکر تو !  

 آخرش ی جمله تفسیر تو من و معین طرف از میشه قطع تماس

 .عاجز

 نصفه که کنم می فکر سفرمون به و کشم می دراز تختم روی

دادم ترتیبشو شبی ! 

ها کردم کاری عجب وای ... 

 

 

 هم سعید که بینم می تعجب کمال در و میشم پا خواب از زود صبح

 !بیداره



 یه اش چونه زیر زده دستشو و نشسته میز پشت آشپزخونه توی

 ساقش زیر تا هاشم جوراب مشکی شلوارک یه با تنشه آبی رکابی

کشیده باال ! 

- بیداری؟ سعید  

میده رو جوابم کنه نگاهم که این بدون . 

- که بینی می ! 

شینم می صندلی روی روبروش . 

- نخوابیدی؟ ای؟ خسته انقدر چرا  

-  و گرفتم می تماس نعیمه با باید دقیقه ده هر! بود کجا خواب نه

 به حواسش که کردم می یادآوری بهش رو خاله های حرف

 که باالست اون مرد یه که کنه می دق دارم جوانه! باشه خودش

 انجام داره دوست که غلطی هر و باشه نعیمه کنار تونه می راحت

 از...اینجا بیاد نامزدت و کنی نامزد اگه تو کنم می دق من! میده

 بدی کنی بزرگ دختر! اینجا بذاره پاشو نداره حق میگم بهت االن

داریم گهی دنیای چه! ببره؟ حالشو مردم پسر دست ... 

 

. همیشه از بیشتر بار این و کنه می زده شگفت منو همیشه سعید

هاش حرف به نخندم تونم نمی مواقع اکثر مثل . 

-  این اگر طبیعیه مسائل این ی همه! سعید؟ شدی دیوونه باز

نبودیم هم تویی و من نبود مسائل ! 



- اصال نباشیم خوام می! شده؟ چی هستیم که االن مثال ... 

میشم بلند کتری کردن پر برای خنده با . 

-  زدم حرف معین با کردم گوش حرفت به من شمال؟ بریم کی حاال

موافقی؟! کالردشتش ویالی بریم کرد دعوت ازمون  

-  هم هشت هنوز ساعت بگی؟ بهش کردی وقت کی تو ببینم

بهش؟ زدی زنگ شبی نصفه همون که نگو! نشده ! 

 

میگم دستپاچه : 

- نبود شب نصفه...نه...نه ! 

میده تکون سر متاسف . 

-  اون از اون! کم یه فقط خواهرم باش داشته سیاست کم یه

! تو از اینم کنه می غلطی چه داره باال اون نیست معلوم که دختره

 شما تربیت تو کردند کوتاهی من تربیت تو چقدر هر خاله و مامان

کردن کوتاهی اساسا تا دو ! 

 

گذره می کنارم از تاسف با و میشه بلند . 

- صبحی؟ کله پات پوشیدی رو بابا های جوراب چرا حاال  

- کیه فضولم ببینم خواستم ! 

میره حموم سمت و . 



ها هستش تربیتی بی ... 

 

*    *    * 
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 من تصمیمات خاطر به نبود، تهران معین که روزی فردای صبح

 فرامینم؛ به که کردم وادارشون و کردم تعیین که مشخصی زمان و

شدیم جاده رهسپار نزده آفتاب بدن، گوش . 

 

 آرش که شرطی به اومده کنار آرش بودن با بیشتر کم یه سعید

نبوسه نگیره نشسته کنارش که رو نعیمه دست پشت هی ! 

-  عمرا چندشه انقدر دونستم می اگه ها موقع اون! کنم لهش بزنم

نده رو بهش داره حق خاله! براش ذاشتم می پیش پا ... 



 

. کنه می لبریز صبرمو داره دیگه گوشم بغل سعید های زمزمه

ریزم می دستش کف اجیل مشت یک . 

- بزن حرف کمتر ! 

میگه دربیاد صدام من که این از قبل و میده پایین رو پنجره : 

-  وارد هوا کم یه کنم پرت رو ها تخمه پوست خوام نمی! نزن غر

 عده یه ی کله از عاشقانه و شاعرانه هوای این بلکه بشه ماشین

 !بپره

 هستند مقصود که نفری دو که زنه می حرف رسا و بلند قدری به

 .بشنون

 که سعیدم! دروازه هم گوششون یکی اون و در گوششون یه اما

 نمیکنه خرج هم شاهی دو هاش اعتراض برای کسی بینه می

 گوشیمو راحت خیال با تونم می باالخره و بخوابه گیره می تصمیم

دارم معین از پیام تا دو کنم چک . 

افتادین؟ راه " " 

 برام قبلی پیام از ساعته یک زمانی ی فاصله با که بعدی پیام و

 .رسیده

کنم می تجربه تو لطف به هم رو انتظاری چشم " " 

 



! چیزها؟! کنم می تحمل رو چیزها خیلی دارم من هم تو لطف به

 اما! نه یا باشه درونم اتفاقات برای مناسبی ی کلمه دونم نمی

 می ذهنم از مدام دارم دوستت. درمیارن پدرمو دارند چیزها همین

من؟ کنم چیکار باهاشون هام؛ دست توی ریزه  

 

 صندوق و مخفی ام ذخیره صندوق تو رو هاش پیام همیشه مثل

کنم می پاک نعیمه و سعید ترس از رو ورودی .  

 

 بیشتری میدون خوابیدنم با تا ذارم می سعید ی شونه روی و سرم

بدم آرش و نعیمه به .  

 

 

 کالردشت به بینم می و میشم پا خواب از که وقتی جالبه خیلی

میشم قلب تپش  دچار رسیدیم .  

 این از رو بدنم تا میشم جا به جا جام، تو شده خشک گردنم

 تشریف زهرمار برج خود که سعید به توجه بی کنم آزاد کرختی

 شیشه به آروم خیلی و داده خرج به سخاوت که بارونی به داره

میشم خیره لذت با کوبه می ماشین های . 

-  سوا رو تا دو این اتاق نگفتی معین به اونجا رفتیم قسم خدا به

کنم می زهرمار براتون و سفر کنه ! 



 احترام به و ببرم لذت بیرون ی منظره از کنم می سعی چنان هم 

 رو هست نزدیک دیدار ی وعده من به عاشقانه که قلبی تپش

 واسه رسا انقدر که رسم نمی سعید خدمت به دستم پشت با میده

کنه می داری اختیار عاشق؛ تا دو ! 

 

فرستم می آرش برای منم فرستاده ویالشو لوکیشن برام معین . 

-  قبلش زحمت بی فقط فرستادم براتون رو ویال لوکیشن آرش آقا

نریم خالی دست وایسین دیدین فروشی شیرینی یه ! 

- جان جوانه چشم . 

 درهم های سگرمه دیدن با چرخونه، می ما سمت سرشو نعیمه

ندازه می باال ابرو براش سعید . 

 ...ِچِخه-

 چابکی به صندلی زیر از بلندشو پاهای کف نمیاره کم هم سعید

 که طوری نعیمه صندلی پشت به کوبه می محکم و میاره باال

خوره می سختی تکون جاش تو نعیمه . 

 یه دیدن با ندارم امیدی آرش جلوی تا دو این آبروداری به که من

کنه توقف که خوام می آرش از بزرگ فروشی شیرینی . 

 و من میشه پیاده آرش همراه به شیرینی خریدن برای هم سعید

کنیم می نگاه فروشی شیرینی به ورودشون به نگران هم نعیمه . 

- نره گفتی می کاش ! 



کشم می پوفی . 

- شم؟ سعید حریف که میشم تو حریف مگه  

- فهم نمی داره؟ آرش با پدرکشتگی چه آخه . 

-  هم ی پاچه و پر تو تر کم و کنین مراعات جلوش اگه کم یه

شه حل احتماال مشکلتون باشین ! 

 عاصی اش چهره چرخونه می من سمت رو خودش کامال نعیمه

رسه می نظر به . 

-  ما مگه اصال کنم؟ و چی رعایت جغله این جلوی گه می یعنی

 که فهمن نمی مامان و این چرا شده؟ حساس که کنیم می چیکار

 شوهرمم، ی پاچه و پر تو من بخدا بابا! شوهرمه؟ بیچاره آرش

مردم پسر نه ! 

 

-  نکنن کوفتت و نامزدی این خوای می اگر اما! عزیزم دونم می

باش شوهرت ی پاچه و پر تو خفا در ! 

 

 خارج فروشی شیرینی از هم با که بینیم می رو سعید و آرش

جوییدن حال در و هست پرُ  ُپر سعید لپای میشن !  

 میده بهمون اینو نوید آرش ی قیافه میشن نزدیک که ماشین به

 توی هم شکالت مشت یه! دراورده آبروریزی چقدر سعید که

شیرینی بزرگ خیلی ی جعبه یه و سعیده دست ! 



 هم من زانوهای روی تا جعبه طرف یه شینن می که ماشین تو

 می روشن و ماشین آرش و گیم نمی چیزی نعیمه و من. رسه می

 .کنه

- نداره ساله ده ی بچه یه از کم خان سعید ماشاهلل ! 

کنه می فرو شلوارش جیب توی رو ها شکالت پر؛ دهن سعیدبا . 

  !مشکلیه؟-

- مشکلی چه نه !  

 رو جعبه ی گوشه سعید که بینم می و گیرم می گاز رو زبونم من

 کار به دست بالفاصله برداره شیرینی توش از تا گیره می باال

کوبم می دستش روی محکم میشم . 

- منو نزن ادب بی ! 

  !سعید-

 خوردکنش اعصاب حالت این از رو بچه این کنم می استدعا خدایا

کن خارج . 
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  ویالشون به رسیدن تا رو طبیعت ی العاده فوق مناظرِ  از یکی

 تو که درخت پر و سبز سر کامال ی جاده یه گذرونیم می سر پشت

زیباست نهایت بی سرما، فصل این ! 

 هست پرت حواسم انقدر زیبا ی جاده این و بارونی هوای این تو

 شیرینی از پر لپاش دوباره سعید سمت گردم برمی وقتی که

شده پاره هم شیرینی کارتونی ی جعبه ی گوشه و هستند ! 

-  جا همین بدی ادامه رفتارت این به بخوای قسم خدا به سعید

جاده تو کنم می پرتت ! 

 دیگه ای خامه شیرینی یه و ده می باال دوباره رو جعبه ی گوشه

داره برمی . 

 !باشه-

 

 ...خدایا

ندازه می باال شونه هم آرش و میوه تکون سر متاسف نعیمه . 

- کنار؟ بزنم !  

 



 از شکالت یه سعید و کنه می اعالم آرش با رو موافقتش نعیمه

نعیمه سر تو کنه می پرت و درمیاره جیبش . 

- فروش آدم ... 

 

 قبول و سعید پیشنهاد پذیرش با که بینم می کنم می فکر که حاال

 به. دادم انجام رو ممکن کار بدترین معین؛ ویالی به بیایم که این

 دیر خیلی پشیمونی برای اما! ذارن نمی برام آبرو که قسم خدا

 دورش تا دور که باریکی ی کوچه به رسیم می باالخره و شده

داره نارنج های درخت ! 

آهنی و بزرگ ی دروازه به رسیم می کوچه این ته و . 

مونه می ها قصه تو مثل درست .  

 میشه باز هم از آهنی ی دروازه که شدند مطلع ورودمون از انگار

 ویال ورود از که چیزی. شیم می ویال داخل توقف؛ بدون ما و

 تا دو نه یکی نه هستند سیب های درخت کنه می جلب رو توجهم

داره سیب درخت فقط کنه می کار چشم تا باغ کل که ! 

پیداست ویال نمای دور از . 

- خودش واسه پسره این زده بهم پزی و دک چه !  

 و  معین ماشین دیدن با ارش دیم نمی رو سعید جواب کدوم هیچ

 قسمت همون به رو ماشین شده پارک پارکینگ توی که مستانه



 جعبه متاسفانه و شیم می پیاده ما توقف از بعد و کنه می هدایت

منه های دست تو شیرینی ی ! 

 قبل. ست نتیجه بی جعبه ی پاره قسمت کردن مخفی برای تالشم

 سکوی رو  و، معین بشیم خارج کامل طور به پارکینگ از که این

 توجیح خودم برای رو روزم و حال چطور؛ و بینم می ویال بلند

 دستام توی رو جعبه! بینمش می که هست اولی بار انگار کنم؟

کنم می حرکت ویال سمت به و گیرم می تر محکم .  

 که هست منتظری نگاه اختیار در که نیست، من اختیار در هام قدم

 بینم می و رم، می باال ها پله از وقتی شده دوخته من به باال اون

 ی جعبه کنم می گم رو پام و دست کنه می نگاه من به چطور که

 به که موهایی میشه نگاهم هدف و گیرم می سمتش رو شیرینی

 از که ای بچه پسر مثل درست شدند، شونه طرف یک به سادگی

 پیراهن ی یقه! بودنه منظم برای تالشش مدرسه ناظم ترس

 پیشونی و شده گذاشته بیرون رنگش ای سورمه پلیور از سفیدش

اوضاعشه بودن خندان از خبر خطش بدون . 

 .سالم-
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 می دراز گرفتم سمتش که ای جعبه سمت رو بزرگش های دست

 .کنه

- اومدی خوش ! 

 شده پاره ی گوشه کنم می سعی. کنه می تر گرم رو دلم لبخندش

کنم رها کردم، مخفیش که دستی زیر رو جعبه ی . 

- نداره رو شما قابل مرسی ! 

خندم می نخودی و میشم معذب نگاهش زیر . 

گرفته اش خنده خودشم . 

- اینجاییم هم ما سالااام؛ ! 

 کنار که بینم می تازه و میشن گرد چشمام مستانه صدای شنیدن با

ایستاده معین !  

- ندیدمت ببخشید وای! سالم...س ... 

 اول همون از یعنی کنیم می بغل رو هم و میاد سمتم به قدم یک

 باهام هم ها بچه که شم می متوجه تازه! بود؟ ایستاده اینجا

 تازه چرخم می عقب به و میام بیرون مستانه بغل از وقتی! نیستن



 ما سمت و شدند خارج پارکینگ از بندیلشون و بار با که بینم می

 !میان

 آب زیر رو سرم خواد می که مشخصه هم دور همون از سعید

 بی خودم از قدر این چطور. داره حق بگم باید که متاسفم و! کنه

ندیدم؟ معین جز رو کسی هیچ و چیز هیچ که شدم خود ! 

 اش شیفته نگاه و لبخند حفظ با که کنم می نگاه معین به دوباره

 دور تا دور رو پاهاش جای! شه می مشغول زدن قدم به قلبم کنار

گیرم می قاب قلبم . 

 شد می کاش ای و گزم می لب جعبه ی پاره ی گوشه دیدن با 

 مستانه تا کنه قایم دستش زیر رو جعبه قسمت اون که کنم اشاره

 !نبینه

 

 از شه می شروع ها پرسی احوال و میان باال ها پله از که ها بچه

 ها بچه از معین کنم می نظر صرف سعید با شدن چشم تو چشم

 خودش محبت آقا بمونه جا همین بذارن رو وسایلشون خواد می

 کنار من شیم می ویال وارد هم اتفاق به. کنه می شون جا به جا

 می عقب به و کشه می بازوم از یکی که دارم می بر قدم معین

 .رم

هشدارش؟ پر نگاه و سعید جز تونه می کی !  

 داره که جالبی معماری که البته و زیباست و گرم شدت به ویال

کنه می تر گرم رو فضا .  



 زیر فرش تا گرفته دیوار و در از. ایرانیه هنر از پر جا همه

 طرح و رنگ از نمایی هاش پارچه که مبلمانی حتی و پاهامون

دارند ایرانی . 

 نظر به چسب دل اندازه بی درونش گرمای که بزرگی ی شومینه

 می دعوت بی حتم به نبود سعید های دست هدایت اگر و رسه می

دادم می لم گرماش کنار و رفتم . 

 

-  یه و کردند شیطونی ها بچه. ست پاره جعبه ی گوشه ببخشید

برداشتن ازش دونه تا؛ ده هشت هفت ! 

 

 و چرخه می زد و حرف این که سعید سمت به ما تای سه هر س

بیفته خنده به مستانه که هست شوکه نگاهامون قدری به .  

میشه جا به جا مبل روی کمی کنه می نگاه تا سه ما به که سعید . 

- داشتم دست باهاشون منم! ترسیدم بابا باشه ! 

کشه می گردنش پشت دستی و کنیم می نگاهش هنوز که ما و . 
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 می نگاه معین به زیرکی زیر. میده نارنج بهار عطر چاییشون

 بچه دختر مثل دارم، قبول. گرفته اش خنده و شده متوجه. کنم

 دختر این که کنم چیکار اما کنم، می رفتار دبیرستانی های

دارم دوست خیلی رو درونم دبیرستانی . 

 به تا بگیرم کمک درونم دخترک از باید کنارشم جمع توی وقتی

برسه دل این دادِ  !  

کرده؟ پیدا دادرس به نیاز دلم؛ کی، از  

جمع این تاز یکه شده نعیمه . 

-  باصفاست، ویالتون چقدر معین آقا! اصال بهشته تیکه یه اینجا

برد سرمون از هوش نارنج و سیب بوی شدیم باغ وارد بخدا .  

گه می بشنوم من فقط که طوری نشسته کنارم که سعید : 

-  مقصر و نارنج و سیب! بیهوشین هم جوری همین تا دو شما

 !ندونید

 

دارم برمی جلوم ظرفِ  توی از که هست ای خامه شیرینی دومین . 



-  می بعدم خوری می شیرینی هم پشت هی! جان جوانه بسه

من گردن ندازین ! 

 ای خامه نون که من به هم نعیمه و آرش افتاده، خنده به مستانه

 کنم می معین به نگاه. خندند می  ایستاده، حرکت از دهنم جلوی

 تصمیم"! برم قربونت بخور" میگن که هایی چشم و لبخند با که

گیرم می سعید به توجهی بی و ای خامه نون خوردن به . 

کنم می پاک شدن ای خامه کمی که دستامو دستمال با . 

-  کم یه و بگیرین دوشی یه بدم نشونتون اتاقاتونو بهتره

بشه چیده هم میز تا کنید استراحت . 

صحبت به کنه می شروع بالفاصله مستانه حرف بعد سعید . 

-  هم با جا یه باید جان آرش و من ترسم می تنهایی از من فقط

جون؟ آرش نه مگه! بمونیم  

 باید چی که دونه نمی خدا بنده! دیدنیه واقعا جون آرش ی قیافه

ده می نشون تفاوت بی رو خودش زور به هم نعیمه. بگه . 

شه می بلند صندلیش روی از معین . 

- جان پسر باشم برات خوبی اتاقی هم تونم می ! 

 

خدایا  خدایا خدایا ... 

 



 

 به و پیشنهاد این معین چرا که بفهمم تونمم نمی و دونم نمی

 شده سیر جونش از که بدم تونم نمی هم این احتمال! داد سعید

  .باشه

 که چون شده، دشمن باهاش لحظه این از سعید که دونم می من

کنه خالی بخت نگون آرش سر دلیشو و دق نداد اجازه ! 

 بشه هم اگر که نشه؛ پشیمون ما با وصلت از امیدوارم خدایا

کرد براش شه نمی کاری ! 

عشق از کنم می سکته راست و چپ هی براش من ! 

 

 

 تراس یه که اتاق یه. ست مستانه اتاق دیوار به دیوار من اتاق

 تراس رنگ، سفید و نازک ی نرده. مستانه اتاقِ  با داره مشترک

 نرده از سیب، های درخت برگِ  و شاخ. کرده جدا هم از رو ها

 چی همه. شده ایجاد قشنگی ی منظره و کردند عبور تراس های

 چندان دو رو چی همه که منم حالِ  و حس...قشنگه خیلی اینجا

ده می نشون خوب . 

 

 ی نفره یک تخت. شده گرفته نظر در برام مرتبی و خوب اتاق

 دوست برام نرمش، و گرم مخملِ  ی مالفه کنار رنگ چوبی



 که طوری تمیزه؛ اتاق این ای، العاده خارق طرز به. داشتنیه

شده آماده وسواسی آدم یه برای سفارشی انگار ! 

 

 براش چرا کنه، می ویژه توجه خودم؛ از جدای وسواسم، به وقتی

نکنم؟ سکته ! 
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. چینمشون می مرتب کمد توی. اوردم خودم با کمی های لباس

 می تن ای، تیره جین همراه به رو رنگم خاکستری پشمی تونیک

شم می خارج اتاق از موهام؛ روی بافت شال گذاشتن با و کنم .  

 و نعیمه بین! گرفته صورت درگیری سکوت، تو راهرو توی

  .سعید

کنم می مداخله کنند؛ پاره تکه همو که این قبل . 



-  بذارین چتونه؟ شماها! بره آبرومون قشنگ تا بکنید کاری یه

هم ی کله و سر تو بزنید بعد بگذره روز دو یکی برسیم ! 

-  که داده پیامک برام! بگو خرت داداش این به رو ها حرف این

 اومدم کردم حسابش آدم منم دارم باهات مهم کار یه راهرو تو بیا

! بمونی جوانه پیش بری باید گه می پرو بچه! داره کارم چی ببینه

 من به چیکار وجبی نیم این بدونم خوام می نه چه؟ این به آخه

 داره؟

 اش ضربه هم سعید! کنه می اقدام سعید، ی کله تو زدن قصد به و

کنه می مهار رو . 

- ! بودین هم کنار دیشب باشی؟ پیشش شب هر داره لزومی چه

وگرنه جوانه، پیش برو خوش زبون با...دیگه بسه ... 

 

 و گیرم می بازوش از دم نمی سعید به و بیشتر صحبت ی اجازه

گم می نعیمه به رو : 

- زنم می حرف باهاش خودم من برو تو ! 

- بزنه حرف باهام تو به راجع باید یکی! ببینم برو ! 

 

 نیشگون تا دو هم اتفاق به سعید، شدن آدم از ناامید نعیمه، و من

 سرمون از دست میده، رضایت تا کنیم می تقدیمش گردنی پس و

فعال البته برداره ! 



 

 پیش هم ای ثانیه چند کوتاه فرصت یک حتی هم ناهار از بعد تا

کنیم نگاه هم به فقط معین، و من تا نیومد ! 

 که بود طوری نشستمون ترتیب و بودیم افتاده دور هم از چون

 بتونم تا چپ به چرخونتم می و کردم می خم کامال سرمو باید من

 به خوب که بدم انجام و کار این خواستم هم باری چند! ببینمش

نبود مودبانه چندان نظرم ! 

 

 فقط. برگشتیم هامون اتاق به کوتاه استراحتی برای غذا، از بعد

داشت دیدن داشت برمی قدم معین کنار داشت وقتی سعید ی قیافه ! 

 گل دسته امیدوارم! کرد معین نگران و من که بود سختش انقدر

باشم امیدوارم تونم می فقط من البته نده؛ آب به ! 

 

 داره معنایی چه استراحت. رم می تراس به سرد، هوای وجود با

 و من با آجر تا چند که هست؛ مردی دنبال حواسم و هوش وقتی

داره فاصله قلبم ! 

- همسایه؟ هی ! 

میاد من تراس به و گذره می نرده از مستانه . 

-  من داداش به داری اونوقت ایستادی؛ اینجا خوشگل طوری این

کنی؟ می فکر  



 

 چنین تو و بودم می وفادار خاله و مامان فرمایشات به بایست می

بشم سفید و سرخ لحظاتی ! 

کنم می اکتفا بزرگی لبخند به فقط من و افته نمی اتفاق این اما . 

- دور؟ فامیلِ  زدم حدس درست ! 

 رو سیب های شاخه از ریخته های برگ و خندم می حرفش به

کنم می نوازش دستام بین . 

 از بزرگی ی شاخه و ده می تکیه نرده به من، مثل هم مستانه

تراس داخل به کشتش می و گیره می رو درخت !  

-  همه اشون کله و سر خدا ی همیشه بینی؟ می رو ها درخت این

 پر و باغ این معین اما. آلبالو و گیالسم عاشق من! شه می پیدا جا

بود سیب های شکوفه عاشق مامان اخه. کاشته سیب از !  

کنه می رها رو شاخه . 

- کنه رحمتشون خدا . 

- آلبالو؟ یا گیالس یا داری دوست سیب چی؟ تو  

- فرنگی توت ! 

 

افته می خنده به بلند بلند . 



-  کلنگ و بیل با مونده همینم! داداشم به نگی خدا رو تو وای

 می و سیب های درخت این! بکاره فرنگی توت ی بوته بیفته

کاشته خودش بیشترشو نصف بینی؟ !  

 

نیست هم کم تعدادشون که هایی درخت ! 

-  سومی نفر وقت هیچ! بودیم تا دو خودمون همیشه معین، و من

 ...نبوده

ده می نشون رو من به نسبت و عمیقی محبت نگاهش . 

-  از که کسی! بزرگه موهبت یه مثل برام داشتن خانواده دوباره

داداشم و من خون و گوشت از باشه ما ... 

شم می سرخ بار این . 

- نیست مشخص چیزی که هنوز راستش . 

-  یعنی داداشم؛ و من هایِ  تنهایی قلمروی تو اینجایی تو که همین

مشخصه چیزها خیلی !  

ره می خودش تراس سمت به و زنه می شیطنتی پر چشمک . 

-  وگرنه باشی زیر به سر و ساکت قدر همین همیشه بده قول

میارم در بازی شوهر خواهر برات ! 



 مستانه. گردم می بر اتاقم به من و خنده می حرفش به خودش

 از تر آسون شما های بازی شوهر خواهر تحمل کن باور جان

ماست سعید این های بازی خل تحمل ! 
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 شام، و شب برای که کنه می صادر این بر و رای بارونی هوای

سیب پر بزرگِ  بهشتِ  این تو موندن از بهتر چی. بمونیم ویال تو ! 

 

 دست از که نیست، طوری معین ی قیافه و نبوده واهی امیدم

 و هاش جوجه و شماله که کنه می نقل آرش. باشه کالفه سعید

 آقا هنرمند های دست مهمون شیم می شام که شه می طور این

 بزرگی آالچیق وسط تا کنه می کمک سعید به هم محبت آقا. آرش

 هم مستانه و نعیمه و من کنند پا و دست آتیش بود باغ وسط که

 وسط انداختیم و گرفتیم زمینی سیب تایی چند محبت آقا خواهر از



 و زنیم می بال بال آالچیق توی شدنشون کباب انتظار در و آتیش

 بیشتر هم همه از! خندیم می سعید ته و سر بی های جک به

 مدت این تو که این. خنده می سعید های لودگی به که ست مستانه

داره تعجب جای هستند صمیمی هم با انقدر کم ! 

 

-  بانو مستانه! رفته سر اتون حوصله شده تموم هام جوک چیه

شه می شاد اصال روحتون کنم تعریف براتون خاطره تا دو بذار . 

 ی آماده تا ایستاده آتیش کنار و آورده رو کباب های سیخ آرش

 قدم چند ی فاصله به که هم ما عزیز. بشه کباب های سیخ گذاشتن

طلبه می رو من فقط که چیده شطرنج میز یه . 

 اصرار و نشسته سعید کنار هم مستانه و آرش کنار ره می نعیمه

 روی و رم می معین سمت به منم. کنه تعریف اشو خاطره که داره

 کامل طور به همو که شد باالخره. شینم می روبروش صندای

 !ببینیم

- دیگه؟ بلدی  

 مبارزه یه به دعوت و من که لحنی و دوزه می بهم که چشماشو

 هی شه نمی زیادیش! کنه می سکته دچار رو قلبم باز کرده؛

کنم؟ می سکته براش ! 

- محترم آقای میشه مشخص بازی تو ! 

کنه می شروع و بازی و ندازه می باال ابرویی . 



 

 همه که هست بلند انقدری سعید کردن تعریف خاطره صدای

 .بشنویم

-  که دوران اون! نبین االنشونو ما های آبجی تا دو این مستانه

 هم با ما صبح روز هر. بودن شوت خیلی شدن می محسوب طفل

 خودشون بعدشم و دبستان رسونتن می و من مدرسه؛ رفتیم می

 می مدرسه از داشتیم که برگشتنی روز یه. مدرسه رفتن می

 ازش کاغذ تایی چند و شه می رد کنارمون از موتوری یه اومدیم

 منو دست برداشتن رو ها کاغذ هم ما های پشمک این افته می

 کاغذات وایساا آقااا که! کردیم موتوریه این دنبال و گرفتند سفت

 این دنبال خیابونو یه خالصه...بگیر کاغذاتو وایساا! افتاد

 موتوریه بعد! برگردونیم بهش کاغذاشو که دوییدیم موتوریه

 تو خاک گفت و دوتاشون به کرد رو بود جوون پسر یه. ایستاد

بودم نوشته امو شماره و اسمم کاغذها اون تو من سرتون ! 

 

 بی منِ  گرفتن گر متوجه که خندند می بلند انقدر مستانه و خودش

 هم خنده می صدا بی که آرش با ریز ریز هم نعیمه! نباشند نوا

شده صدا !  

. کنم بلند شطرنج ی صفحه از رو سرم که ندارم اینو جرات اما من

 هم بچه این که گذروندیم حالی در رو باری نکبت روزهای چه

بوده شاهد ! 



 

 کردن نگاه یارای و ندازم می بیرون صفحه از و معین سرباز

 نداره قصد کسی و خنده می چنان هم مستانه. ندارم رو بهش

کنه ساکت رو سعید ! 

 

-  بار دو یکی سالی قبلنا کنه می زندگی جنوب داره عمه یه نعیمه

 به جسمیش اوضاع و حال اومد می وقتم هر. پیششون اومد می

 هم باز شه می بد حالش دید می نبود هم کن ول! ریخت می هم

 جایی بودند رفته اینا مامان و بود اومده که بار یه! اومد می

! خدا بنده بود هم سنگینی مسولیت! ما دوش رو افتاد مسولیتش

 بردیمش گرفتیم دربست یه تایی سه هم ما شد بد حالش

 به کار و بشه بد حالش یکی وقتی همیشه جوانه! بیمارستان

 پرسید اورژانس دکتر. ریزه می هم به اوضاعش بکشه بیمارستان

 روتون به گالب جای به شد هول هم چیه؟جوانه مادرمون مشکل

 گفت هم دکتره بعد! داره گالب روتون به اسهال گفت داره؛ اسهال

خوبه خیلی که باشن داشته گالب ... 

 

 

گند سعید؛ بزنن گندت وای وای ! 

 



 و معین به کردن نگاه توانایی که منی که خندند می بلند بلند انقدر

 من دیدن با! سعید سمت میرم و شم می بلند ندارم رو سکوتش

 تمام با محکم؛! شه نمی نصیبش شکر رو خدا که داره فرار قصد

 محکمم ی ضربه صدای! گردنش پس زنم می تونم، می که قدرتی

هست گم ها بچه های خنده میون . 

 

-  میزگیش ریزه این به نگاه! خانوم مستانه داداش، معین آقا

 کربوهیدرات و بار خشک و پروتئین چی هر ما مامان! ها نکنین

خوردش به داده بود اینا و ! 

گیره می معین سمت رو گردنش . 

- شاهد هم نوا بی این ! 

 گردم برمی ناچار به! شم نمی حریفش من که معلومه نخیر؛

میدم خودم به رو کنم نگاه بهش که این جرات و معین روبروی . 

شه می مهربون بیچارگیم؛ دیدن با اش خنده پر ی قیافه . 

- ست بسته بالم و دست اما حاال گیرم؛ می انتقامتو وقتش به ... 

 

 کوپ سنگ میشه! برات کمه هم سکته و افته می زیر به سرم

تو؟ بشه مرگم علت! کنم ! 

 



 

 

ها بیاد بدین منو ماچ داشتین دوست 😍 

 

دونید؟ می یا بود؟ شده تنگ دلم که بگم دوباره  

دونید نمی ! 

بود شده تنگ براتون دلم اکی؛ ...🍎 

 

🍎  26.11.19, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

17:15] 

کوچک جهانگرد " " 

 

#part_202 

 

 

 بازی. کنیم می میل سعید های ریختن مزه کنار ای خوشمزه ناهار

 هم که گه می تبریک بهم مستانه و داره ادامه هنوز شطرنجمون

  شطرنج بحث تو کس هیچ چون. میدم ادامه بازی به دارم چنان



 اضافه هم سعید و نمیاره دووم داداشش جلوی دقیقه ۵ از بیشتر

دیدم دوره خودش پیش که کرد ! 

 

 در رو شورش داره دیگه واقعا اما نگرفت جدیش کسی چند هر

 که والیبالی از هم این بود، ما مال که هاش خاطره از اون! میاره

داده ترتیب مستانه با سرما این تو باغ وسط !  

 تو کوبه می عمدی غیر یا عمدی از توپ با هم بار یک چند هر

 جیک جیک نعیمه گوش کنار داره که نوا بی آرش ی کله و سر

کنه می !  

کن جیک جیک تر کم حساسه بینی می حسابی مرد خوب !  

 نه! افتادیم گیر شطرنج نام به دوئلی توی که هم معین و من

 دندون و چنگ با. میام کوتاه من نه پذیره می رو شکست ایشون

کردیم حفظ مونده؛ برامون که اندکی های مهره . 

 

! بخوره شکست نخواد که رسه می نظر به طوری این اش قیافه

 کنم می جا به جا معین نفع به رو اشتباه ی مهره یه. عزیزم باشه

 به که پیروزی ی قیافه! کنه می ماتم و کیش نور سرعت به و

جالبه برام گرفته خودش .  

- خانوم بردمت ! 

- آقا بردی رو ما وقته خیلی شما ! 



 جز که خودش از و نشسته روبروش کاملی؛ شفافیت با قلبم

زنه می حرف شه، می محسوب مرد این متعلقات .  

 و مطبوع هوای این از عمیقی نفس. کنه می حلقه هم به دستاشو

گیره می بهاری . 

- نیست؟ جاش اینجا که دونی می ! 

- نیست؟ چی جای  

 ما به حواسش کسی بشه مطمئن تا ندازه می اطراف به نگاهی

 باز هم از حرفی گفتن برای هاش لب. میاره جلوتر سرشو. نیست

کنه می برخورد سرش به زیاد سرعت با چیزی یه که شن می ! 

 و من معین اخ صدای و شطرنج ی صفحه روی افته می توپ

کنه می پاچه دست . 

- نشده؟ که طوریتون! نبود حواسم معین؟ آقا خورد شما به اِ  !  

 به افتاده چین دماغش روی درد از که داری خنده ی قیافه با معین

 شدم کفری سعید بدجنسی از که منم. گه می ای خفه ی نه سعید

 نشونه کنم می پرتاب سعید سمت درست و دارم می بر و توپ

کنه می برخورد صورتش وسط درست توپ و درسته گیریم . 

-  طور به مامان با باید! نیست اینا و پروتیین و هیدرات کربو  کار

 خوردت به چی که بگیرم اقرار ازش تا و کنم صحبت خصوصی

این شدی که داد ! 

 



 ...اوف

 اون دونه می که معینی حتی ندازه می خنده به رو همه هم باز

بود کار در عمدی و نکرد برخورد سرش به اتفاق روی از توپ ! 

 

. گردیم برمی ویال به کوبه؛ می آالچیق سقف به نم نم که بارون

 اتاق به و کنیم می خستگی اعالم همه از زودتر مستانه و من

 موندن بیشتر تحمل و نبودم خسته اصال من گردیم می بر هامون

 صمیمی کم یه بخوایم که بار این دونستم نمی! نبود من در کنارش

 یه اما بده؛ نشون العملی عکس چه سعید کنیم، رفتار هم با تر

داشت خواهیم دماغشو؛ و لب دوختن هم به ی جلسه ! 
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 و داده ترجیح رو موندن بیدار! گرفته بازیش هم؛ خواب جناب

 باغی به و ایستادیم ها نرده کنار هم دست به دست هاس ساعت

 دست از شو زیبایی سو، کم های المپ  روشنِ  و تاریک تو که

دوختیم چشم داده؛ .  

خوابیده؟ گرفته اون اونوقت! اش خونه تو اینجام، من   

 بکوبه و کنه جمع سنگ تایی چند و باغ توی بیاد که داشتم انتظار

 کمی یواشکیه شب نیمه یه به کنه دعوتم تا اتاقم ی پنجره به

 !عاشقانه

 تراسِ  ای شیشه در شدن، باز با شه می همراه مغمومم آه

 قصد ام همسایه تا شده دوخته آسمون به نگاهم چنان هم. مستانه

کنه برگشت ! 

 نمی همسایه با گفت و گپ برای جونی سرما و شب و تنهایی این

 .ذاره

- خواب؟ تو کنه می پف و خر همیشه داداشت !  

 

 اون که کنم ثابت خودم به که این برای! کنم می اشتباه دارم حتما

نیست کار در اشتباهی هیچ و چرخم می جام توی نیست اینجا االن

سادگی همین به اینجاست!  ... 

 



! دمپایی با هست تنش به رنگی سیاه خواب شلوار و پیراهن

 که یعنی هم اش آشفته ی چهره. ست ریخته هم به همه موهاشم

 همون سعید هم شاید! داد انجام خوب کارشو تونست تا سعید

 شبِ  نیمه یه تا، کرده اصابت اتاقم ی پنجره به که باشه سنگی

باشم داشته عاشقانه کمی یواشکیه ! 

 

 تا سر به کنم، می نگاه وضعش و سر به که من مثل. میاد جلوتر

 روی تا که بلندی پیراهن روی گرم ژاکت یه. ندازه می نگاهی پام

 هستش ام پراکنده موهای روی ژاکت کاله. پوشیدم هست پام مچ

 عاشقانه قرار یه برای ای آراسته ظاهر کدوم؛ هیچ شبی نصفه و

نداریم یواشکی ی ! 

 چیزی یه لحظه این و االن اما...  بارها بودیم؛ تنها هم با بارها ما

 توی افسارش گرفتن برای من که چیزی یه هست وقوع حال در

 و باشم زده حرفی که این برای و کنم می حرکت عقب به دستم؛

 می بدم، تغییر نگاهش میخ زیر رو داشتنی دوست لعنتیِ  جو این

 :پرسم

- داشتی؟ دوست امو هدیه  

 نزدیکتر با امو رفته قدم ده، می بیرون پی در پی و تند نفسشو

کنه می جبران شدنش . 

 

- نداشتم دوسش نه . 



 کار در ای شوخی که برم می پی بیشتر کنم می نگاه چقدر هر

نیومده خوشش ام هدیه از جدا و نیست . 

-  چی باید برات که دونستم نمی! نداشتی دوسش که متاسفم

 متفاوت چیز یه خواستم. داری کنی اراده که چیزی هر تو بگیرم؛

 ببخشید. باشه داشته معنوی ارزش مادی ارزش از جدای که باشه

گرفتم نظر در برات رو گانه بچه ی هدیه این که . 

 

-  مدل؛ همین! بود همین گرفت برام مادرم که ی هدیه آخرین

 تا مندم عالقه بهشون چقدر که دونست می...رنگ و طرح همین

 جعبه داخل اش هدیه آخرین. خرید می برام هرازگاهی دبیرستان

! بده بهم خودش نکرد وقت بود اتاقم توی تحریرم میز روی

بود نمونده فرصتی ... 

 

 این از تا بگم چی باید دونم نمی من؟ کردم کار چی... خدا اوه

 دست ناخوداگاه. بشیم خالص بینمون ی کننده ناراحت فضای

 اش شده سخت صورت تا دم می باال رو ام چونه. گیرم می هاشو

 عالمی هم بودن نگاهش مستقیم تیغ زیر چند هر. ببینم کامال رو

 !داره

-  برات وقت؛ هیچ وقتِ  هیچ که دم می قول بهت...بهت...من...من

نباشی؟ ناراحت دیگه شه می! نخرم رنگ قرمز کنترلی ماشین  

 



 سراسر حسی گیره می محکم هاش انگشت بین که رو هام دست

 میگن، همه این وای. شده سرازیر من؛ ی همه به لطافت از پر

 هم من وطن کاش ای نه؟ مگه همینه! آغوشش آغوشش، وطنم

آغوشش کنج شد می . 
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-  مردن وقته چه! گذره می سخت تو بدون فقط. نیستم ناراحت

میشن پیدا نشناسی وقت های آدم چقدر بود؟ داییتون ! 

 

شن می نورانی چشماش افتم می که خنده به . 

-  نیتش و قصد فقط یا کنه می پف و خر همیشه داداشت نگفتی

؟!منم  



 می و بگیرم رو خندیدنم جلوی تا ذارم می دهنم جلوی رو دستم

 :گم

- خودتی فقط فقطِ  نیتش و قصد ! 

-  خواهرش ی همسایه اینجا اومدم شب هر که حاال! طور این که

میاد جا حالش شدم . 

- اینجا؟ میای شب هر واقعا ! 

شن می بدجنس چشماش ذوقم از . 

- اینجا؟ بیام شب هر داری دوست ! 

بعیده هم واقعا نه! بعیده معین از ... 

گیرم می فاصله ازش . 

- شده دیرت. پسر آقا اتون خونه برو ! 

 تراس ای شیشه در گردم برمی اتاقم به عجله با من و میاد جلوتر

 می شیشه روی دستامو کف. کنم می قفلش و کشم می رو

 زبون  اش، خنده و سوال پر ی چهره به لبخند با و چسبونم

کنم می درازی .  

 و کنه می خم سرشو ذاره می هام دست روی دستاشو میاد جلوتر

 به دعوت و من نگاهش. گیره می قرار شیشه روی پیشونیش

 همون چسبونم می سرد ی شیشه به رو پیشونیم کنه می همراهی

 پلک تاب و پیچ قفل هامون چشم هست معین پیشونی که جایی

هستش هامون .  



 و در به سخت و اومده سطوح به ای شیشه نزدیکیِ  این از قلبم

 سرم که کنه می وادارم چطور دونم نمی. کوبه می ام سینه دیوار

ببوسم رو یخی ی شیشه و بگیرم باال رو ! 

داشت قرار هاش لب که قسمتی درست .  

 تنم ی همه. برم می  پناه تختم به فرار برای و کشم می رو پرده

 به غریبی و عجیب هیجان دچار من و کرده یخ گستاخی این از

 می نبود ای شیشه دیوار اون اگر. شدم"مانع با ی بوسه" اسمِ 

مانع بال ی بوسه" گذاشت رو اسمش شد ". 

 

*   *    * 
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 دعوت رو خودمون سحر ی کله که باشه زیاد رومون خیلی باید

 صاحبان حضور بدون اونم! باغ توی کامل ی صبحانه یه به کنیم

 ...باغ

 

 کرد راه به زا و من پاشد زود صبح که بود سعید تقصیر اشم همه

 و آرش اتاق در محکم و رفت وقاحت کمال در بعدشم! گشنمه که

نداد که نداد رضایت نکرد بیدارشون تا و کوبوند رو نعیمه ! 

 

 هام چشم! نبرد که نبرد خوابم دیشبمون؛ مانعِ  با لحظاتِ  اون بعد

 نعیمه که ای چایی و زنم می یخ دارم هوا این تو و کردن پف

چسبه می عجیب کشیده زحمتشو . 

 می مشکوک سعید و گیره می لقمه تند تند نعیمه برای آرش

 :پرسه

- آبجیمون؟ دهن تو کنی می جارو میزه رو چی هر چرا  

 خواب که منم افته می سرفه به نعیمه و شه می پاچه دست آرش

زنم می تشر سعید به آلودم . 

- باشه؟ خودت کار تو سرت میشه سعید  

-  حساب به من کارهای جز شماها! خودمه کار تو سرم االنم

شماهاست تویِ  سرم همیشه من که باشه یادتون و میاین ! 

ها ببین و تربیت بی وای ... 



شن می پا جاشون از نعیمه و آرش . 

- نیست خوب هم نعیمه برای! سرده هوا تو بریم ما ! 

 

گه می بالفاصله آرش شه می تیز نگاهش که سعید . 

-  چرا چته؟ تو پسر! بخوره سرما خواد نمی دلم سرده هوا یعنی

کنی؟ می نگاه  سوظن  با چی همه به  

 

 من و نداره رو به رنگ نعیمه کنم، می دقت تاشون دو به بیشتر

 ویال داخل به نعیمه و آرش زنم نمی حرفی! شدم متوجه تازه

گردند برمی . 

-  نیست خیالتم عین! باشه بهشون حواست من از بیشتر باید تو

گذره می چی داره گوشت بغل که ... 

 که سعید به کنم می سعی و گیرم می دستام بین چاییمو لیوان

نخندم ترسیده انگار . 

-  می چی گوشمون بغل که نداره ربطی تو و من به داداشم! سعید

 من بگذره بینشون هم چی هر. هستند محرم بهم تا دو اون! گذره

بدن توضیح چیزیو برامون باید هستیم نفرایی آخرین تو و ! 

 



-  جز من! شدین قدی این تا دو شما تا نخوردم دل خون کم من

بدین توضیح برام باید چیزی هر واسه که هستم نفرهایی اولین ! 

من اوضاع همین یعنی دادن کف از اختیار ! 

 اونم اش کله و سر تو کوبم می من! هم زدن به کنیم می شروع

 دیگه! ام کله و سر تو کوبه می ضرباتم و من کردن مهار برای

که هستیم پرونی لگد به نزدیک ... 

 

- شماها چتونه ... 

 

 جفت کندن حال در هم سعید دست و سعیده موهای توی دستم من

من های گوش !  

بمونیم شده خشک حالت همین تو شه می باعث مستانه صدای .  

! داره حضور کنارش هم من عالمِ  ی قبله و نیست تنها که بد چقدر

 همو داشتیم انگار نه که انگار و شیم می جدا هم ی کله و سر از

کشتیم می ! 

- بخیر صبح !  

 می سرم پشت موهاش کردن مرتب حال در لبخند زور به هم سعید

 :گه

- بخیر صبح ! 



 

 دیوونه از شده خنده غرق هاشون چهره دو هر مستانه و معین

 همو حالِ  در رو ما ام آینده های فامیل که بعد چقدر. ما های بازی

دیدن کشتن ! 

نشن پشیمون حاال ... 

 دیوونه قصد مرد این و شن می ملحق ما به صبحانه خوردن برای

 برای که هست ای آراسته وضع و سر چه این داره؟ رو من کردن

 با ی بوسه اون بعد من که کنه نمی فکر! کرده درست خودش

هستم؟" ماچوفِرنی بوسو" اسم به حالی دچار مانع؛ ! 
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- شده؟ دعواتون !  

نه سعید اما! مونم می من مستانه جواب در . 



- کردیم می ورزش ها، آنگوالیی سبک به داشتیم! بابا نه ! 

 سعید و مستانه حضور از باید و کنم می نگاه معین به چشمی زیر

 پس! نیست درونم خجالتِ  خانومِ  از خبری خوب اما بکشم خجالت

 و سعید صدای که این برای و کنم می پر براش رو چای فنجون

 سعید. ریزم می چای هم مستانه برای درنیارم این از بیشتر

گیره می سمتم رو خودش استکان . 

-  چی اسمش... رفتنه دست از باعث زیاد ورزش! بریز منم برای

رفتنه دست از بود؟ ... 

 

گه می مستانه : 

 چربی؟-

- رفتنه دست از! اسمش بود دیگه چیز یه! نه ... 

گه می دوباره مستانه : 

 قند؟-

- رفتنه دست از! نبود اینم نه ... 

 

 پیدا برای و ذاره می میز روی شده پر که رو اش چایی استکان

کنه می تفکر نظرش مورد لغت کردن ! 

کمکش به میاد دوباره مستانه : 



- ؟!اکسیژن دادنِ  دست از  

 مستانه موندم. کنم می نگاه سعید و مستانه به سفیه اندر عاقل

من؟ خلِ  داداش این های بازی دیوونه به ده می دل چرا  

 

- توش داشت ژ بود چیزی یه...دادنِ  دست از! نبود اینم نه ! 

 ی همه که شم می متوجه تازه و کنم می اخم سعید بازی خل به

 لب روی خنده های مایه ته با منه با روبروم تیپ خوش مرد نگاه

 یادآوری برام روز روشنی به دیشبمو کار که هایی چشم و هاش

کنه می !  

 

- انرژی مونه می! نبود که اکسیژن ژ؟ ! 

 دست کرد پیدا رو نظرش مورد لغت که مستانه برای محکم سعید

زنه می . 

- کشید ته انرژیم. بود همین! باهوش خانوم آفرین ... 

 

 ما با وصلت از سعید های بازی خل خاطر به معین امیدوارم

دم می حق بهش بشه هم اگر که نشه پشیمون . 

 

- ندیدمتون شدم بیدار صبح خان؟ معین خوابیدین خوب دیشب ! 



سعید دست از وای !  

- خوابیدم عالی شما لطف به ! 

 ماچ یه خواهرت که این حس از پر آرامشه کمال در معین جواب

تو های خروپوف خاطر به فقط اونم! داد بهم ... 

-  قصه براتون هم امشب باشین خوبی پسر اگه کنم می خواهش

کنم می تعریف ! 

 

گه می طلبکار که! کنم می نگاه سعید به ناباور : 

- ؟کردم بد! گفتم قصه براشون برد نمی خوابشون چیه؟  

 خواد می دلم من و کنه می پر رو باغ مستانه های خنده صدای

 به اولیه؛ مردمان سبک به نه که آنگوالیی سبک به بار این

چماغ با برسم خدمتش ! 

- گفتی؟ قصه براشون که چی یعنی  

کنه می شیرین رو ایش چای داره که کنم می معین به نگاهی و . 

- قصه! دیگه گفتم قصه ... 

گم می و کنم می نگاه معین به خراب حالی با : 

- بدین؟ من داداشِ  این به اتاق یه کنم خواهش میشه !  

 زیر به رو سرش و افتن می خوردن تکون به هاش شونه معین

خنده می فقط هم مستانه! ندازه می ... 



گه می جوابم در معین و ره می غره چشم برام سعید : 

- میشه بله ! 

 

 به کتک فصل یه تونم می کجا و کی. دم می بیرون راحتی نفس

 تعریف معین واسه ای قصه چه یعنی! بزنم؟ ناحسابیم داداش این

 !کرد؟
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گردش بریم که قراره باالخره ! 

 چشم تا اما نداره زیادی تفریحی جاهای سعید قول به کالردشت

طبیعت و طبیعت کنه می کار !  

 دقیقه ۴۵ دریا تا اش فاصله اما نداره، رو دریا که بهشته تیکه یه

دریا ریم می و روز یه باشیم راغب اگر گفت مستانه. ست . 



. هست ولشت ی دریاچه تفریح؛ برای مستانه نظر مورد محل

 و انجماد برای بهار؛ اوایل تو پایینش دمای که بزرگی ی دریاچه

 ما از غیر به زیادی افراد! کافیه حداقل یکی من شدِن، تبخیر

 وسط قایق با هم ای عده و گیری ماهی حال در دریاچه اطراف

 شکر رو خدا. هستند گیری ماهی و برداری عکس مشغول دریاچه

کنه می نوازشمون آفتاب کم یه سرما این تو و خوبه هوا .  

 اعالم سعید و دن می نشون عالقه گیری ماهی برای معین و آرش

 خواست می که وقتی فقط! هستش گیری ماهی استاد که کنه می

 توی شد پرتاب باهاش هم خودش کنه پرتاب دریاچه تو رو قالب

  !آب

 آب توی که نداد اجازه و شد کار به دست آرش زود خیلی البته

 طبیعت گرفتتش؛ نمی اگه آخ! گرفتتش؟ نمی اگر اما شه؛ پرت

 من داداش از مشخصه که  مستانه! گرفت می ازش رو ما انتقام

 چقدر! کنه می کمکش گیری ماهی برای اومده خوشش خیلی

باشه بلد گیری ماهی دختر یه که خوب ... 

 

 که من کنار و انداخته هاش شونه روی رو آرش کاپشن نعیمه

 می قدم کنم، می خرج رو نگاهم معین، قامت و قد برای هرازگاهی

 نهایت بی. هست درخت از پر و سبز سر دریاچه دور تا دور. زنه

. داشتم کالردشت به روزه چند سفر یه قبل ها سال. زیباست اینجا

 استخون توی حتی که سرمایی البته داشتنیه دوست برام فضا این

گیرم می فاکتور رو کرده نفوذ هام . 



بسته قندیل و کرده یخ دماغم نوک کنم می حس . 

- پلکه؟ نمی سعید پر دم زیادی مستانه؛ نظرت به جوانه، ! 

- بزرگتره سال دو یکی سعید از مستانه ! 

 

نظرم هم نعیمه با هم خودم چند هر !  

- نیست که سال بیست ساله، دو! داره ربطی چه ! 

- ! ان بچه تا دو هر مستانه و سعید. نعیمه نکن الکی فکرهای

بازیه بچه روی از کارهاشونم... ندارن سنی ... 

- دونم نمی رو مستانه! شاید سعید ... 

اصال نبود؛ بچه اصال مستانه گفت، می درست ! 

 اما؛ بود نکرده تموم و سال هجده هنوز سعید! نبود هم سعید اما

 آدم هاش بازی خل با چند هر. داشت عقل گنده مرد یه ی اندازه

زنه می گول رو !  

 نگاه سعید و مستانه به تر دقیق آرش؛ کنار گرده برمی که نعیمه

 روی خنده شدت از مستانه که زده حرفی سعید هم باز کنم می

کنه می نگاهش لبخند با معین و شده خم شکمش ! 

 دیگه چیز کنه؛ می بازی و کن خوب حال آدم یه نقش سعید حتما

 مانع که هست نفری اولین خودش معین وگرنه باشه تونه نمی ای

بشه نامناسب جریان این ! 



 

! کرد راهم به زا سعید که هم سحر ی کله. نخوابیدم و دیشب کل

 سعید کاپشن جیب توی البته. منه جیب توی آرش، ماشین سوئیچ

 حریفش هم کسی و نشست رل پشت زور به! منه تنه توی که

 .نشد

 اما! معین کنار برم خواد می دلم. هستند گیری ماهی مشغول همه

 باهاش بقیه؛ حضور از نگرانی بی و راحت شه نمی که فایده چه

بگیرم تحویل رو داشتنیش دوست لبخند گاهی گه و بزنم حرف .  

 اشغال رو ماشین عقب صندلی گردم، برمی ماشین پارک جای به

کافیه برام هم خوابیدن ربع یک کنم؛ می . 
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 طرز به ماشین شه؛ می پریدنم خواب از باعث وحشتانکی تکون

 ستون دستمو دسته زده وحشت خوره؛ می تکون وحشتناکی

بود؟ اومده زلزله! کنم می ماشین جلویی صندلی  

 کمک قصد به که این قبل شه نمی کنم باز و ماشین در خوام می

 می رو آشنا، و هست مانند هشدار  که  صدایی بزنم جیغ گرفتن

 .شنوم

- کن تمومش ! 

شه می تموم زلزله و ! 

 به و شه می باز ماشین در که! هست شدن پاره شرف در دلم بند

 ام، ترسیده های چشم جلوی همه، طلبکار های قیافه نوبت

شه می مشخص . 

- خواب؟ خوش خانوم احوال ! 

 اون از گیج هنوز کنم می نگاه زنه می و حرف این که آرش به

موقت ی زلزله ! 

-  امون زهره ما اونوقت خوابیدی گرفتی راحت اینجا ساعته دو

اومده؟ سرش بالیی چه خانوم که شد آب  

ساعت؟ دو! کنم می نگاه نعیمه به ناباور !  

-  عادت هات بازی خل به که کنی نمی رو ما رعایت ابجی، اخه

 بزنن زنگ بود مونده کم! بکن رو جدید افراد رعایت داریم؛

رودخونه توی تفحص و تفتیش بیان ناجا، در غواص برادران ! 



خنده می که مستانه به رسه می سعید روی از نگاهم . 

- خوابیدی؟ خوب حاال ! 

 چشم و سرخ پیشونی سخت، ی چهره با بینمش می باالخره و

برگشته ممکنش حالت ترین خنثی به که هایی . 

 بیداری شب و ها خوابی کم ی همه علت! حداقل نگو هیچی تو

خودتی خودِ  من های ! 

 دست با افتادند خارش به که و چشمام شم می پیاده ماشین از

مالم می ام شده مشت های . 

- بخوابم ربع یه اش همه بود قرار. کردم نگرانتون ببخشید ... 

-  سادگی همین به مگه! کردم نگرانتون که ببخشید و چی چی

بجنب نعیمه... هاست ! 

 هنوز چپم، بازوی از نعیمه و گیره می راستم بازوی از سعید

 و قصد تا دو این فهمم نمی. هستم آلود خواب و گیج شوکه،

 مستانه، و آرش های خنده کنار عروسک یه مثل! چیه نیتشون

 معکوسی شمارش که این از قبل و برن می دریاچه ی لبه تا و من

 دوباره برسه ۵ عدد به کرد می اعالم بلند صدای با سعید که

پیچه می صداش . 

 !بسته-

-  بگیرم ازش رو شما انتقام که این خاطر به فقط داداش، معین آقا

 که محترمی های غواص بذارین! آب تو کنم می پرتش دارم



 آب تو از که باشه حداقل چیزی یه رسیدن؛ کردین احضارشون

  !درارن

 

کنم می نگاه معین به ناباور ! 

بگرده؟ رو دریاچه بیاد غواص بود زده زنگ واقعا ! 

- االن سعید؛ کنی می تمومش ! 

گه می لب زیر سعید : 

- میارم در سرت رو اینا تالفیه بعدا ! 

 که این مثل نه! شم می تنها دریاچه کنار و کنند می ول بازومو

رو اشون همه بودم ترسونده واقعا ... 

 

🍎  01.12.19, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

09:43] 

" کوچک جهانگرد " 

 

#part_209 

 



 می موافقت هم همه ،زنه می رو ویال به برگشت آهنگ معین

دریاچه این از ما حاصل شده هم ماهی سطل یه. کنند ... 

 طاق طاقتم قیافه تو رفتن برام همه ماشین توی که برگشت موقع

شه می . 

-  این که باال مردم دیوار از نرفتم خوابیدم؛ رفتم شماها؟ چتونه

گرفتین قیافه برام طوری ! 

-  ما و بودی خوابیده راحت! باش ساکت فقط و کن لطف جوانه

رفتیم دادن جون پای تا مرگت احتمال از بیرون اون ! 

گم می نعیمه جواب در و ناباورم : 

- نیومد در آب از درست احتماالتتون، و نمردم که ببخشید ! 

-  بود مونده کم رو امون همه پسره این! نمردی که بهتر همون

 !بکشه

 اضافه نعیمه و خنده می آرش زنه، می و حرف این غیظ با سعید

کنه می : 

-  می شنا رو دریاچه کل گرفت نمی جلوشو آرش اگه که خدا به

 !کرد

 

نمونده پنهون جمع این از چیزی دیگه حاال .  



 و نگرانی تصور از اما اومده، پیش موقعیت برای ناراحتم چند هر

. شم می زده ذوق گرفته؛ شکل وجودش تو من خاطر به که غمی

 نجاتم اومد می و دریاچه تو افتادم می راستکی راستی کاش ای

داد می ! 

شد می ای عاشقانه ی صحنه چه ! 

 

 ساعت از چند هر انداختند راه کباب بساط دوباره ناهار برای

گذشته ناهار .  

 زعفرونی پلوی بوی و افتادند ولز و جلز به منقل روی ها ماهی

زیاد هم خیلی گشنمه! انداخته زدن نق نق به رو ام معده .  

. هستند قیافه توی برام مستانه و آرش جز به همه هنوز اما

 کردن نمایان قصد و اتاقشون تو رفتن که جنتلمن آقای بالخصوص

ندارن هم رخ !  

هستم بدهکار بهش خواهی عذر یه از بیشتر شاید خوب ! 

 آویزون ام لوچه و لب آد، نمی ناهار برای معین گفت  که مستانه

شه می .  

 مستقیم و گردم برمی ویال به شستن رومو و دست ی بهونه به

رم می معین اتاق سمت . 

 



 نمی که جوابی زنم، می اتاق چوبی در به آرومی ی ضربه تک

کنم می تکرار رو ضربه دوباره گیرم . 

- باشم تنها خوام می ! 

باشه تنها خواد می گفت بداخالق چه! اوه ... 

 و کردی صید تو که هایی ماهی تنهایی خوام نمی من اما ببخش

 کشیده دراز باز طاق تختش روی کنم می باز رو اتاق در! بخورم

 و شدند قفل بهم شکمش روی هاش پنجه. بسته های چشم با

نکرده عوض حتی هم رو هاش لباس ! 

 روی دستامو کف رم می سرش باالی تا آهسته های قدم با

 به رنگش سیاه های مژه. شم می خم کمی  و ذارم می زانوهام

ندارن نشینی عقب قصد عنوان هیچ ! 

- بخوریم؟ ماهی هم با نمیای   

 

- باشم تنها دارم دوست ناراحتم وقتی ! 

 

-  دلش از دارم دوست باشم، کسی ناراحتی مسبب من که هم وقتی

عالم؟ ی قبله دربیاد دلت از که کنم چیکار بگو حاال! بیارم در ! 

 ناراحتم جدا زنیم می حرف هم با ممکن لحن ترین آروم با دو هر

ناراحته انقدر که . 



 توی شده خم طور همون منم...ست بسته هاش چشم هنوز

جواب انتظار در صورتش؛ . 

 و من که عطری و ریخته بهم موهای این و نزدیکی این چند هر

شدنیه نا انکار گردونه؛ برمی و بره می مطلق دیوونگی تا ... 
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- باشمت داشته نزدیک قدر همین همیشه کن، کاری یه ! 

 بشه که چیزیه از تر لعنتی فاصله این و کنه می باز هم از پلکاشو

کرد رو تصورش !  

-  مقر تو اینجا درست! نزدیکم بهت قدر همین همیشه، من

نشستم پادشاهیم . 

ذارم می قلبش روی کوچیکمو انگشت و . 



گالیه پر و ناراحتند هنوز هاش چشم . 

- نیست شما جای که اونجا ! 

کنه می باز هم از دستاشو که کنم می اخم . 

- باشه اینجا باید جات ! 

کنه می اشاره قلبش به . 

- خیلی دوره؛ خیلی اونجا ... 

 

 از دستامو رسه؛ نمی گوشت به دستش که ای گربه مثل کرده بغ

کنم می راست کمر و دارم برمی زانوهام روی . 

-  گلوم از چیزی ناراحتی اینجا تو که هم وقتی! گشنمه خیلی من

بخوریم؟ ناهار بریم میای! ره نمی پایین  

کشه می دراز پهلو به . 

- اومدی؟ اینجا تا شکمت خاطر به پس  

کشم می آهی . 

-  راضیش التماس زور به انداخته، راه قوری و قار چه دونی نمی

شما خدمت بیام که بشینه آروم جاش سر تا کردم ! 

خسته هنوز های چشم با و لبخند بی کنه می نگاهم چنان هم . 

- کنی سوا  برام رو ماهی های تیغ باید اما میام ! 



- باشه اما نیست؛ منصفانه چند هر ! 

 برای شه می لبریز هم من دل و میان کش لباش ی گوشه باالخره

 .لبخندش

 

 

 که کسایی مثل درست سعید ی قیافه برگشتیم باغ به هم با وقتی

 تیغ و نشستم معین کنار که وقتی و! بود شده باال زده غیرتشون

 آتش یه بود شده رسما سعید کردم، سوا براش رو ماهی های

 که کشید نشون و خط برام هاش چشم با هم باری چند! فعال فشان

انداختم باال شونه براش بیچارگی با . 

خوایم می همو ما! خره فهمه نمی چرا بابا ... 

 

 

 

 براتون کنم بیشترش گفتم اما بودم نوشته دیشب سالم

 �😍�بفرستم
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 تونه می فقط که شه می پخش دستگاه از شاد آهنگ یه شبه؛ آخر

باشه نعیمه ی سلیقه !  

 گوشه یه مستانه و سعید هست آواز و رقص مناسبه آهنگ

 می ملحق بهشون که نعیمه و آرش کردن بازی منچ به نشستن

کنم می تنهایی و کسالت حس رسما شن، . 

 ویال ناهار از بعد. کردم می اشتباه اما دراورم؛ دلش از کردم فکر

 حواسم و گرفتم می دوش داشتم من که وقتی اونم کرد ترک رو

 دونم نمی و گذشته شام زمان از ها ساعت هم حاال! نبود بهش

 وقت این تا که بپرسم و بزنم زنگ بهش که دارم و این ی اجازه

 معتبری رسمیت رابطه این کاش ای! هستی؟ گوری کدوم شب

 دولت هفت از که هم مستانه این! کردم می و کار همین تا داشت

 و زدن زنگ بین منم! مونده کجا داداشم که گه نمی اصال و آزاده

تردیدم در نزدن زنگ . 

 کنه می جرزنی سعید. کنم می انتخاب رو گوشیم پیامک ی صفحه

درمیاد نعیمه داد و . 

- جلوتر رفتی خونه تا دو. متقلب ای ! 



ذارم می پیام یه براش  . 

" شدیم آشتی هم با کردم فکر !" 

 

-  خودش به اعتمادتون از که باشه اقاتون به حواست شما

نکنه سواستفاده ! 

- االن؟ کردم چیکار من جان؛ سعید ! 

- کنی می جرزنی که کن اعتراف ! 

 

" کردی فکر اشتباه " 

کنه می خودش جمع رو حواسم پیامش . 

" گرفتین باج من از کنیم آشتی که این بابت شما اما !" 

" چیزیو چنین نمیاد یادم من " 

"  چی کردم سوا هاشو تیغ براتون که هایی ماهی اون پس

 "!بودن؟

 

 سعید های جرزنی. مونم می خیره پیامکم ی صفحه به منتظر و

گرفته باال نعیمه با بحثش و شده زیاد ! 

ندارم جوابی نخیر . 



کنم می تایپ دوباره . 

 "نمیای؟ "

 "دیرتر "

" شه می صبح داره دیرتر؟ دیگه چقدر " 

 

 برمی میز روی و گوشی امید نا. شه نمی داده جوابم هم باز

شه می دگرگون سعید توسط بازی ی صفحه که گردونم . 

-  می بازی خانوم مستانه با داشتم! بازی بیای تو گفت کی اصال

رفت می پیش خوب داشت چی همه هم خیلی کردم ! 

-  داره مارمولکی چه با که دونه نمی خانوم مستانه خوب آره

زدی کلک سرش فقط بار شونصد! کنه می بازی !  

 مستانه کنه کاری هر سعید این و خنده می فقط بلند بلند مستانه

خنده می ! 

 نعیمه دست حرص و لج با سعید شه می پخش شادی خیلی آهنگ

گیره می رو . 

- ! شه دور ها کدورت این بلکه بدیم قر یه وسط اون بریم پاشو

 شما برای وقت نشین؛ ما ی نفره دو رقص مزاحم خان آرش

 !زیاده



 می ناز اولش که هم نعیمه سالن وسط میاره رو نعیمه زور به

 تخته و شلنگ به کنند می شروع هم با و میاد کوتاه باالخره کرد

 این های بازی دیوونه از سالن وسط هم آرش و مستانه! انداختن

 های صحنه این به چون که من مونم می! شن می پخش تا دو

دم می تکون سر براشون فقط دارم، عادت تکراری . 

ذارن نمی آدم برای آبرو !  

 خبری هیچ. کنم می نگاه گوشیم به افسوس با و خندم می ناگریز

 ...نیست
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 کنه، هاشون بازی مسخره وارد هم منو تا میاد سمتم به که سعید

 مونده همینم. گیرم می سنگر مبل پشت و شم می بلند جام از

بره آینده فامیل جلوی آبرومون ! 

- سعید نکن . 



- نداره رو ها حرف این که چرخ یه ! 

کنه می تعقیبم و چرخم می مبل دور . 

- دارم نمی بر دست نیای تا داداش جون ! 

داره خنده دقیقا کجاش! خندن می ما به هم همه ... 

- برو پاشو سعید ! 

-  از دیگه که هم خانوم مستانه خودمونه، از که خان آرش بابا

کنم می کمکت خودم من بده دستتو نکش خجالت. شده خودمون ! 

- کن ول میگم...بکش خجالت سعید ! 

- آبجی نداره راه ! 

 که حالی در و ندازه می گیر بافتمو آستین بلند؛ خیز یک طی و

 بره می زور به و من شه؛ می پخش برقصن باید خوشگال آهنگ

 و خنده می چنان هم مستانه و زنه می سوت نعیمه! سالن وسط

 می مرتب کف و دراومده محترم مدعوین نقش در که هم آرش

 !زنه

خونن می بلند بلند و چرخن می دورم نعیمه و سعید . 

- برقصن باید خوشگال...برقصن باید خوشگال ... 

 

 به و گیره می دستامو سعید که  ایستادم وسطشون بیچارگی با

 رو تنم شم می مجبور منم ام سینه توی شه می خم بلرزون حالت



 خم اش سینه روی برگردم کشید؛ عقب که هم وقتی و بکشم عقب

 ای صحنه تو درست شه؛ می حالم شامل خدا لطف چون که! بشم

 مجبور رو من زور به سعید و افتادم خنده به بیچارگی از من که

 قرار من روبروی هم دقیقا که سالن در کرده، کردن پایین باال به

 من جز هیشکی! شه می ویال وارد معین و شه می باز داره

نیست حضورش متوجه ... 

- کن بیشتر قرشو آبجی افرین ! 

 آرش روی من از نگاهش! نداشته رو صحنه این توقع که بینم می

من به دوباره و گرده می ... 

بشه بد هم من حال که هست پدیدار بد حال قدری به نگاهش توی ! 

- کن هنرنمایی ایستادی چرا ! 

 غیر غیرتش اوضاع همیشه کاش ای! شه نمی خفه چرا سعید

زد نمی سر ازش ها بازی دیوونه این تا بود نرمال ... 

 رو بقیه که این برای و کنم می جدا دستش از هامو دست زور به

کنم می سالم کنم؛ معین ی متوجه هم ! 

 می آرش کنار میره و کنه می جمع رو خودش سرعت به نعیمه

 می مبل روی شده؛ کارساز معین ابهت انگار که هم سعید شینه

سالن وسط مونم می مجسمه مثل من و شینه ! 

- ما کنار بیا اومدی خوش اومدی؟ داداش اِ  ! 

 



 بود؛ نگران و زده پیامک برام دختره نگه خودش با االن وای

و ده می قر داره خرم و خوش جا این! بوده فیلمش ... 

اصال سعیده این تقصیر چی همه . 

 تنش از پالتو کردن خارج حال در و ده می جواب رو همه سالم

 و رم می وقتی واقع در شینه می هست من نزدیک که مبلی روی

نداشتم کار این برای هدفی هیچ شینم، می کنارش ! 

 که کنه می خواهی عذر و پرسه می رو همه حال و نداره اخمی

 پخش هم برقصن باید خوشگال اهنگ چنان هم! نبود ما با و شب

شه می ! 

داشتم کم نشستم کنارش که وقتی و آهنگ این فقط ... 

 بخیر شب آرش و نعیمه همه از اول که هست ساکت قدری به

 از خستگی ی بهانه به مستانه بعد و !اتاقشون به رن می و میگن

 شه می بلند نداره ای چاره بینه می که هم سعید شه می بلند جاش

 تموم چرا! برقصن باید خوشگال آهنگ و معین و مونم می من و

شد؟ نمی  

 بالفاصله که هست سنگین قدری به رخم نیم روی اش خیره نگاه

بیام حرف به بهش کردن نگاه بعد . 

-  دستامو خودش! وسط این کشوند زور به و من سعید کن باور

 حریفش! کرد می ورم اون ور این هم زور به و بود گرفته

 می غصه عالمه یه اینجا نبودت از داشتم که من اصال...نشدم



 قر داداشم زورِ  به داشتم من هم اومدی نیومدی، نیومدی،! خوردم

دادم می !  

کنم مجابش حتما دارم قصد و زنم می حرف تند تند  . 

اون از بدتر بعدی آهنگ و شه می تموم خوشگال آهنگ !  

آرش ی بده تکون بده، تکون ! 

 چرا. بگیره ام گریه مونده کم نداره؛ نشینی عقب قصد نگاهش

زنه؟ نمی حرف  

- خواستم؟ توضیح ازت زدم؟ حرفی من   

دلخور چه اوه ! 

- آره چشمات اما نه؛ خودت ! 

 !چشمام؟-

- داشتنیشون؟ دوست حالت به برگردونیشون شه می آره؛  

 اتفاقی چه ظهر امروز بره یادم شه نمی باعث ها حرف این -

االنم ی صحنه و! افتاد ... 

گم می ناباور : 

-  تا که نبودی تو خود مگه اصال! نبود من دست که االن ی صحنه

رقص وسط رفتی خواهرت با بار توی بارسا ! 

- شدی؟ بزرگ چطور چی؟ تو! شده بزرگ طوری اون خواهرم ! 



میاره فشار فکم به لبام نشدن آویزون برای ام چونه .  

-  وسط اومدم می نباید من...خوابیدم می نباید من! تو با حق باشه

 تو! دادم می انجام شهوانی های حرکت و لعب و لهو پر سالن این

باشه گی، می درست ... 
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 توش بدبخت من و بود ناخواسته ها اتفاق این فهمید نمی چرا

نداشتم دستی ! 

- مقصر؟ شدم من االن ! 

 رو هام چشم کنترل کنم می سعی و ندازم می باال شونه جوابش در

ندم دست از . 

شم می بلند جام از . 

- بخیر شب ... 



 برای من و ریزن می اشک قطرات بشم رد کنارش از که این قبل

کنم می بیشتر و هام قدم سرعت کردنشون مخفی .  

 ...جوانه-

گردم برمی اتاق به و کنم نمی توجه . 

ناراحتی و نگرانی دوباره آخرشم نگرانی و انتظار همه این ... 

 اتاق دیوار و در ،گیرم می بغل رو زانوهام و شینم می تخت روی

چرکیشون زوایای دادن نشون به کنند می شروع ! 

کنم شروع که خوان می ازم یکصدا ... 

کنم می شروع و شم می بلند ! 

 

 توش هم پرده و روتختی کردم، خالی وان توی رو وایتکس قوطی

 شم می وان داخل و زنم می باال شلوارمو های پاچه. کنم می پرت

 ازشون و میکروب و چرک تا کوبم می ها پارچه روی پاهام با و

کنم دور . 

. افتادند سوزش به پاهام که کوبم می و کوبم می و کوبم می انقدر

 به تا کنم می باز و آب میام بیرون وان از رمق بی و خسته

برسیم کشی آب ی مرحله .  

 های پارچه روی از که آبی به و شینم می وان ی لبه جا همون

 مرحله بعد! بشه تموم باید کنم، می نگاه کنه می عبور رنگ سفید

! نیست کار در بارونی اما سرده هوا رم می تراس به کشی آب ی



 اتاق به و کنم می پهن تراس ی نرده روی رو شستم که چیزهایی

 گردم برمی آشپزخونه به دوباره! شد تموم ام شوینده گردم برمی

میام اتاق به و دارم برمی و قوطی تا چند . 

توالت؟ یا کنم شروع دیوار از خوب !  

تره مهم توالت !  

 کننده ضوعفونی بوی اتاق کل و شه می تموم کارهام که وقتی

کرده طلوع خورشید گیره؛ می رو آرامش پر های . 

 لباس که این جون حتی. کشم می دراز خسته تنی با تخت روی

ندارم کنم عوض هم هامو . 

 در ی پاشنه داره یکی کنم می باز که وقتی و بندم می هامو چشم

کنه می جاش از رو ! 

نشه؟ وارد ای جدی آسیب بهت که رو تو کنم نفرینی چه سعید ! 

 خوبی اوضاع دستامم! سرخه سرخه. کنه می ذوق ذوق پاهام کف

 ...نداره

میگم بلند صدای با نهایت در ندارم هم و سعید ی حوصله : 

- االن میام! بیدارم ... 

- شده ده ساعت بیا زودتر ! 

 

گذشته هم ده از کنم می نگاه ساعت به متعجب ! 



 می قایم بافتم ژاکت جیب تو دستامو و کنم می عوض هامو لباس

  .کنم

 و محبت آقا و نشستند میز روی همه شم می سالن وارد وقتی

 از سرشار که رمقی بی سالم. هستند میز چیدن مشغول خواهرش؛

شینم می سعید کنار. کنم می هست آلودگی خواب .  

- خانوم جوانه خواب ساعت به به ...  

 می چای برام محبت آقا و زنم می لبخندی چه نیم آرش برای

 .ریزه

- نیست هیچی! گرفتی شوینده مواد کلی دیروز همین داداش؛ ! 

 می و حرف این من جلوی املت ظرف گذاشتن با محبت آقا خواهر

کنم می نگاه معین به چشمی زیر من و زنه !  

 می نگاه من به نشسته کنارم که سعید و افته می سرفه به نعیمه

 !کنه

باشی اول ردیف متهم که بد چقدر ! 

 برمی چاییمو استکان کنم؛ مشغول کاری به رو خودم که این برای

 دستام به خورده گره ابروهایی با افته می معین به نگاهم که دارم

کنه می نگاه !  

 جیب تو هامو دست دوباره و ذارم می میز روی چاییو سرعت به

کنم می قایم ژاکتم . 



. شه می خارج خونه از ها شوینده ی دوباره خرید برای محبت آقا

 می خجالتم به بیشتر حرفشون پر های نگاه و سعید و نعیمه

 !ندازه

پرسه می محبت آقا خواهر از مستانه : 

- کردین؟ پهن تختی رو و پرده تراس تو شما ! 

گریه زیر بزنم جا همین مونده کم و ره می فرو ام یقه تو سرم ! 

- خانوم نه !  

گیرم می قرار مستانه مخاطب . 

- جوانه؟ بود تو اتاق ی پرده ! 

-  نمی خوابم منم...منم بعد...بعد...بودن کثیف...کثیف

کمکی یه...یه... گفتم...گفتم...اومد ... 

شم می بلند میز پشت از و دم نمی ادامه . 

- باغ تو کم یه برم من ببخشید ... 

 های چشم تو کردن نگاه مدت این تمام و دم نمی ادامه هم باز

بود سخت معین ! 
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 هیچ که جایی. رسونم می باغ قسمت ترین مخفی به رو خودم

 درخت سرد  و شبنم از پر برگ و شاخ بین.نداره ویال به دیدی

کنم می مخفی خودمو سیب های . 

شستم رو جا همه فقط! نکردم بدی کار من ... 

 وادار بغضمو کنم می سعی و ندازم می موهام روی ژاکتمو کاله

کنم نشینی عقب به . 

 چند کاش ای. ندارم دوست رو هست نزدیک که هایی قدم صدای

بمونم تنها اینجا ای لحظه . 

شه نمی معین؛ شدن نمایان و ها برگ و شاخ رفتن عقب با اما ! 

افته می زیر به سرم دیدنش با . 

 من. ره می فرو ام یقه تو بیشتر سرم شدنش، تر نزدیک با

شو و شست خاطر به اونم! ام زده خجالت ... 

 دستش. ببینم هام کفش مقابل و رنگش سیاه های کفش تونم می

 می خارج توشون از رو هام دست و کنه می حرکت جیبم سمت که

گیرم می باال رو سرم کنه، !  



 می نگاهشون درهم های اخم با و گیره می دستاش بین دستامو

 !کنه

 که وقتی! افته می زیر به سرم دوباره و بره می باالتر دستامو

 دستاش توی از زده شتاب دستامو شن؛ می داغ هام دست کف

 مبهم و گنگ های حس از سرشار و ناباور. کشم می بیرون

کنم می نگاهش . 

 می دعوت آغوشش به منو که وقتی و میاد سمتم به ای دیگه قدم

 و سر به و گرفتند دست برامون که هایی برگ و شاخ میون کنه،

 آغوش بین. شن می سست زانوهام کوبند؛ می صورتمون

شم می فشرده محکمش . 

- خوام می معذرت !  

صداقته از سرشار گوشم بغل اش جمله .  

 و خونه جون به بودم افتاده من خواست؟ می معذرت چی از

 عذر اون اونوقت! محبت آقا خواهر های شوینده و زندگیش

کرد؟ می خواهی  

بود؟ بوسیده هامو بود؟دست کرده بغلم خدایا ! 

راضیم بگیری؛ جونمو اینجا  االن همین اگر ! 
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نگرانم هم خیلی! نگرانم ... 

 تمام نگران من حاال اما نبود، نگرانی برای چیزی این از قبل تا

 به توننمی که هستم، هاییآلودگی و هامیکروب و هاویروس

برسونن آسیب معین . 

 حمله بهش ویروسی یه بشه خارج خونه از وقتی اینم نگران 

 هایآلودگی که آخ... بشه توالت وارد وقتی که اینم نگران! کنه

ترهبیش مکان این تو موجود ... 

کنم؟ محفاظت ازش تونممی چطور  !  

 سخت که بدن، یه تو نفریم دو ما. شده معین عاشق وسواسمم

داریم نگهش مصون آلودگی هر از خوایممی و شدیم شدلبسته . 

 

 و سالن وسط اونم شه،می مالیده دستام روی مستانه توسط ِکِرمی

همه چشم جلوی . 

بیار در جوراباتم - ! 



 معین اتفاقبه کهاین از بعد. گممی ایزدهشتاب نه سعید، جواب در

 رنگ به بود شده صورتمم رنگ کهحالی در برگشتم، ویال به

کنهمی تماشام و ایستاده گوشه یه خاموش و ساکت دستام؛ . 

دهمی تکون سری شخواسته از متعجبند که بقیه، برای . 

بدتره پاهاش وضعیت اینه دستاش وضعیت اگه - ! 

 

 رو کسی حضور رعایت پاهام، جلوی زدن زانو برای معین 

کنهنمی . 

 پاهامو. کننمی حرکت پاهام سمت که دستاش، از کشممی خجالت

زنهمی زانو کنارش سعید که کنم،می جفت بهم . 

بفرمایید شما... هستم خودم - ... 

 

 کنهمی تماشا. دارهنمیبر زمین روی از زانوهاشو اما معین

 مچ تا وقتی و کنهمی خارج پاهام از رو جورابام سعید کهوقتی

 از سنگینی و بلند آه. شهمی مشخص آتیشم، مثلِ  سرخِ  پاهای

شهمی خارج گلوش .  

 کرم به آغشته سعید رو پاهام کل که شینه،می جاهمون قدراون

 .کنه

شهمی بلند باشه، کنده کوه که انگار بعد، . 



وضعش شهمی این باشه، بد روزش و حال که هایی،وقت - !  

کنهمی نگاه معین به و زنهمی رو حرف این سعید . 

نه؟ سخته - !  

 

آره... من برای تماشاش - ... 

 قدراون وقتی چطور. کنهمی تربیش رو دلم تو غصه   معین، حرف

 زنه؛ می حرف برادرم جلوی من به نسبت حسش از واضح،

نباشم؟ کنن تهدیدش توننمی که هاییمیکروب نگران ! 

 

 راجع نعیمه مطمئنم،. نشستن مبل روی سکوت تو آرش، و نعیمه

کرده ارائه براش گزارشاتی من به . 

بندهمی رو کرم تیوپ در مستانه، . 

 شمام داداش. شیمی خوب خوبِ  شب تا. کنهمی معجزه کرم این -

 خودم نذاشتی، هم رو چشم دیشب از کن، استراحتی یه برو

مونمجوانه مواظب . 

 

ذارممی هم روی رو، چربم دستای . 

 نمونین! برین برین؛ جایی خواینمی شمام اتاق، تو رممی من -

خوابممی کم یه منم. جااین . 



 

نباش نگران جون، جوانه هست وقت حاال - . 

گهمی و همه به کنهمی رو معین : 

هستم من برین، شماها - . 

 

کرده اخم کنم،می نگاه سعید به زیرچشمی . 

ریممی هم با همه بشه بهتر حالش که جوانه نیست، الزم - . 

 

کنهمی سعید روونه   عمیقی نگاه معین، . 

اتاقم تو بیا، من با - ! 

رهمی باال طبقه   به و .  

 شه،می رد کنارم از کهوقتی و رهمی دنبالش کناناخم هم سعید

گهمی که شنوم،می : 

 ما. بزنی باال رو خواهرمون شلوار پاچه خوایمی هستیم، ما -

که نباشیم ... 

 

گزممی لب من و شهمی گم مستانه بلند قهقه   میون حرفش بقیه   . 

کشهمی غمگین و هم سر پشت هایآه خاطرمبه هی م،نعیمه  . 



نکردی؟ دستت دستکش چرا -  

دهمی توضیح مستانه برای بعد . 

 برای پالستیکی چکمه   و دستکش جفت چند همیشه خاله، -

داره اضطراری موارد !  

 

کنه تهیه رو هااین بگم، داداشم به شد الزم پس - ! 

 

 براشون جین دو یه جهیزیه واسه م،خاله... خوادنمی... بابا نه -

ذارهمی ! 

 

خندممی بقیه کنار خوب، اما بخندم، که نیستم هوایی و حال تو . 

 فامیل و فک چه این. کنن وصلت ما با نخوان شاید اصالً،

دارم؟ من که ضایعیه، ! 

 

🍎  03.12.19, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

19:51] 

" کوچک جهانگرد " 

 



#part_216 

 

کنیممی نگاه بهش کنجکاو همه گرده،برمی سعید کهوقتی . 

میارتش معین آقا شد بهتر که جوانه،. بیرون ریممی ما - ! 

 چیزی هر اما گذشته، بینشون چی دونم،نمی و داره اخم هنوز

کرد رفتن به راضی و سعید که نبود، بد گذشته، ... 

 نبودنمون برای کنن؛می رفتن قصد که شدن، آماده بعد هابچه

کننمی تأسف اظهار . 

ارتفاع از پرش  ؟کجا!  انگیرهیجان جای یه برن قراره چون  ... 

 

آدنمی ما با این بهتر همون سعید، قول به . 

 هوا دربیاره شوکننده ضدعفونی اسپره   باید آسمون و زمین بین 

کنه ضدعفونی رو ! 

نیستم پاسخگو رو حق حرف که بگم، چی ... 

 

 یه. نشستم مبل روی زانو چهار. گردهمی بر معین رفتنشون، بعد

 نگاهش چشمیزیر. مچونه زیر به مدیگه دست و بغلم زیر دستم

کنممی .  



 و کنگرم. پوشیده لباس ترراحت. کرده عوض رو لباساش

رسهمی نظربه ناراحت هنوز... شرتتی . 

بره؟ شد راضی که گفتی، چی سعید به -  

 

بود مردونه - ! 

کنهمی شمؤدبانه  نداره ، ربط شما به ضمیمه   چشمکیم، و . 

- یه اتاقم برم ... 

 

 هم. بره هاشوینده بوی گذاشتم، باز رو اتاقت پنجره   و در... نه -

 روی جا همین. شیمی اذیت. کشید نفس راحت شهنمی هم سرده

کن استراحت کمیه کاناپه . 

 خبری اما بزنیم؛ حرف هم با قراره هابچه رفتن بعد کردممی فکر

 !نیست

 

 و نشستم مبل روی ژست همون با زانو چهار طورهمون 

کنهمی شکار خودش به رو همم سر پشت هاینگاه . 

کنی؟می فکر چی به داری -  

سکوت شه،می جوابم اما شه،می لبخندش باعث سؤالم . 



 نکنه کهاین به یا! سخته؟ چقدر وسواسی یه با زندگی کهاین به -

 یا! بیارم؟ بالها این از خودم سرِ  ابروئه، چشمت باالی بگی بهم تا

که این ... 

 

 فکر تو به وقتی و... خودت به فقط... کنممی فکر تو به دارم -

 زشتی هیچ من... قشنگه افکارم چیزِ  همه یعنی... میکنم

 محصول پاکی، این اگه حتی. پاکیه هست چیزی هر... بینمنمی

 اوناش از من. داشتنیه دوست من برای بازم باشه، هاشوینده

دارممی نگهت سفت گرفتمت،! بدم َپِست که نیستم، ... 

کنهمی پرآبم هایحدقه روونه   چشمکی دوباره و . 

 

خواستاِرتیم سخت وجودم، توی هایِ شوینده و من ... 

کشممی هامپلک زیر رو شستم انگشت . 

چرا؟ گریه -  

 

نداشتم دوست همهاین حاال تا رو کسهیچ - ! 

 

کنم بغلت داری، دوستم گیمی که هربار بعد شد،می کاش - . 

 



داشتنیش دوست نوع از کنه، اخم شهمی باعث ملتمسم نگاه . 

دادم مردونه قول بزمجه اون به... نکن نگام طوریاون - ... 

 

خندممی بلند اشک میون . 
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 داشتنیش، دوست نگاه و لبخند با و کشهمی موهاش توی دستی

کنهمی دنبال رو هامخنده . 

خندی؟می قشنگ قدراون چطور - !  

 

شهمی تبدیل ایزدهخجالت لبخند به مخنده . 

 



نگفتم کسی برای قشنگ هایحرف همهاین عمرم تو - ! 

 

افتهمی زیر به سرم .  

 هاحرف این و دوریم چقدر! مبل ور اون معین مبل، ور این من

کنهمی مشتاقمون هم برای چقدر . 

. کنم رعایت باهات و شرعی فاصله   باید که کرد، تهدیدم داداشت -

کنممی ارسال برات رو آغوشم و بوسه جاهمین از . 

 

 شهمی فرستاده برام هوا توی که دارش، صدا هایماچ به بلندبلند

 دستام با رو صورتم ش؛شده باز روی این خجالتِ  از و خندممی

پوشونممی . 

 خوب رو من حال که خورده، قسم دونممی من اما گه،نمی اون

 .کنه

 گرفته نظر در برام فرشته، یه قلب با مرد یه که کردم، کارچی

 !شده؟

 

 که رسیده لپام به هاماچ. کنممی جدا سرخم صورت از رو دستام

کنهمی دنبالم نگاها ترینقشنگ با چنانهم ؟!داغن همه این ... 



 از ستاره؛ به کرده غرقشون که لبخندی کنار جذابش چشمای

هستن معالقه مورد هایقشنگی . 

 زیر اسرارم، صندوق توی بذارم و دارم ورشون شدمی کاش

بمونن من برای همیشه تا تختم؛ . 

 

بترسونمتون خواستمنمی... دریاچه کنارِ ... کنارِ  دیروز - ! 

 

کنهمی تغییر نگاهش حالت سرعتبه . 

 که چیزی از فراتر حسی بهت،. کنهمی داغونم نبودنت، فکر -

 تو نباید هم، خدا حتی دونم؛می خودم به متعلق رو تو! دارم باید،

بگیره ازم رو ... 

 

 سر سال؛کهن شراب یه مثل درست جرعهجرعه رو جمالتش

کشممی !  

تو ایدیوونه - ... 

 

دهمی تکون وراستچپ به رو سرش . 

دارم دوستت فقط... نه - . 

 



 فاصله   که... دادی قول داداشم، به... داداشم به تو...تو گم،می -

ندادم که من! کنی رعایت و شرعی ... 

 

 جون! کنهمی عمل زندگی نیروی یه مثل برام شخنده شلیک

کنممی فراموش رو دستام و پاها گزگز و گیرممی . 

زننمی برق شمردونه لبای میون مرتبش، دندونای . 

 ابد تا که اینه، بر قرار استخونیش هایگونه و خندنمی چشماش

من دستای جای بشن ! 

 

 فقط بخوری؟ برات بیارم چی بگو! خانوم دختر نکن، شیطونی -

گشنمه خیلی منم که بگو، دارجون چیز یه ! 

 

 رفته؛ فرو خانواده مرد غالب در طوریاین که ره،می ضعف دلم

خودمون خونه   تو که بیاد، روزی شهمی یعنی ... 

کنممی حس چشمام توی رو اشک جوشش دوباره، . 

 

؟...گریه چرا باز -  

 

ندارم دوست تو مثل رو هیشکی که افتاد یادم باز آخه - ! 



 

زیبا احساساتِ  از سرشار کنه،می نگام طوالنی و عمیق . 

بست شما داداش این رو وبالمدست که حیف، - ! 

 

 که آشپزخونه به. کنممی بغل رو کوسن و زنممی رنگیکم لبخند

شنمی خیس هامگونه رهمی . 

 سر که بالهایی، دونهدونه خودم گیری،می زن ایشاال سعید،

آرممی در سرت و آوردی ما هایتنهایی ! 
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زدیم حرف و نشستیم هم کنار کنه، غروب آفتاب کهزمانی تا . 



 و شهرها از مون،عالقه مورد غذاهای و رنگ از آینده، از

آرایش و لباس و تیپ از هستن، جالب برامون که کشورهایی ... 

عشق و گرما روز، و شب از ... 

داره وجود دنیا به که نگاهایی نوع و هاآدم از ... 

نداشتیم؟ مشترکی نظر ایزمینه هیچ تو ما ! 

 آمریکا عاشق اون. صورتی من داشت، دوست آبی رنگ اون 

پسندیممی رو اروپا من و بود . 

پرستیدمی رو تهران اون و بودم اصفهان عاشق من  . 

 دارم دوست من و دیگه هایتیپ به ده،می ترجیح رو رسمی تیپ

بپوشم راحت همیشه ... 

 غذا توی گردو طعم از همیشه که من، برخالف فسنجونه عاشق

 دوبارییکی بتونم، من هفته در حداقل داره دوست. اومدهمی بدم

 انجام رو کاراین هفته کل که خوام،می من و کنم درست غذا براش

 .بدم

 دارم کارم به که ایعالقه و کنهمی درک رو کاریم شرایط گهمی

 ببرم؛ خودم با رفتم جایی هر خودشم، باید اما پذیره،می رو

 و کنم تعطیل رو کار که بود کرده خطور ذهنم به که من، برخالف

برگرده تا... بشمارم رو هاثانیه شب تا صبح خونه، تو بشینم . 

نیست؟ شبیه هم به هیچیمون چرا ! 

نیست مهم دیگه حاال ...  



باشه روزم و شب مثل تفاوتامون اگه حتی . 

کرده پیشروی قصد جریانه، در بینمون که چیزی این . 

 به شعالقه از برام و داده لم شومینه کنار راحت قدراون وقتی

 تو مسلیقه و ندازهمی دستم وقتی. گهمی کتاب و غذا و رنگ

کنهمی قلمداد لوس رو کتاب انتخاب ... 

دارم دوسش... والهانه که حاال، ... 

 

 از کنم،می نگاش باشیفتگی و کردم جمع شکمم تو رو زانوهام

 زدن حرف موقع رو لباش و سر و دست دادن تکون حالت بس

شنومنمی رو حرفاش تربیش نصف دارم، دوست . 

 

گفتی؟ چیزی - ! 

؟«من: »گممی تعجب با  

 !آره -

نه: »گممی و ندازممی باال شونه ». 

والهان... وال مثل چیزی یه... چرا - ... 

 



 چهره   از! کردم؟می فکر بلند صدای با داشتم! شممی متعجب

 توضیح براش باید. گیرهمی مخنده کلمه این تلفظ موقع سؤالیش

بدم توضیح باید حتماً؛ کنم؛می فکر بلند صدای با وقتی بدم، ... 

 ...والهانه -

چی؟ یعنی گفتی؛ رو همین... آره -  

 

کنممی نگاش و گزممی لبی . 

 انسانی یعنی مفتون؛ یعنی شیفته؛ یعنی واله؛ واقع در...خوب -

 حیرون و خودبی کشه، می شعله درونش که زیادی محبت از

 تا اونم کنه، پر اندوه رو عقلت وجد، و شوق شدت از یعنی بشه؛

! غمگین دیوونه  ... دیوونگیه شبیه... والهی...! جنون حد سر

 من و... حیرت و عشق غم،: داره خودش تو مفهوم سه واله،

کلمات این ترکیب شهمی که والهانه گفتم ... 

 

کنممی خالی و پر توضیحات این از رو لپام . 

 جوریاین شقیافه که بود، کتابی زیادی معالقه ابراز شاید خب،

ستزدهحیرت که شده، ... 

؟!زنیمی حرف قشنگ قدراین چرا تو، -  

 



زنممی حرف قشنگ زندگیم، هایقشنگ آدم واسه فقط من - ! 

 

کنی؟می مات رو من داری تنه یه امروز هست، حواست -  

 

کردی همیشه خودت که کاریه - ! 

مونیممی خیره هم به دو هر . 

نخواستم خدا از صددرصد رو چیزی یقین طوربه وقتهیچ من !  

 رو خوایممی که چیزی خوام،می خدا از لحظه این و اآلن، اما

بده بهمون . 

خواممی خودم برای ابد برای تا رو چشماش من ... 

افتنمی پایین پلکام آرم،نمی تاب نگاش سنگینی زیر . 

 

 و عشق نظرم از! بودم فراری عاشقی و عشق از همیشه من، -

 مادرم وقتی. داشت تلخ پایانی دنیا، هایعاشق تموم عالقه  

 که خوردم، قسم زد؛ دار رو خودش بابا، به عشق خاطربه

 بر قرار اگر حتی رو تو حاال اما، نبندم، دل احدی به وقت،هیچ

 خودخواه رو آدم عشق گنمی. خواممی هم باز باشه، تلخ پایانی

گنمی راست کنه،می ... 

ترینمخودخواه تو به نسبت من ... 



 

 نگاش شن،می کوبیده هم به مدام که پلکایی، پس از و گزممی لب

کنممی . 

 فقط نه، قلبم، توی فقط نه اونم شده، ضربان خودِ  مثِل، نگاش،

تنم سلوالی به سلول کنار! شاهرگم کنار ... 

 

شدن؟ پر چشمات که باز - ! 

گهمی که بزنم، حرفی تا کنممی باز لب : 

نداری دوست طوریاین من مثل رو هیشکی آخه! دونم می - . 

 

 سر روی رو پیشونیم و آدمی کش لبخندش با هماهنگ لبخندم

گممی و خندممی آروم و ذارممی زانوهام : 

 حفظ برای ندادم سعید به قولی من! هستم حرفم سر هنوز من -

تو با مفاصله ... 

 

 بپوش شو بلند! ذارینمی شما باشیم خوبی پسر خوایممی هم ما -

بیام؟ یا آینمی که لوکیشن، با داده پیام داداشت که ! 

 



 منه، مثل اوضاعش خودشم. ندارم اختیاری رو بلندم قهقه  

هست هامونخنده زنگ تو مشهودی بیچارگی . 

نشسته بینمون اومده سوم نفر که بریم، باید ! 
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 رستوران یه داده؛ رو آدرسش سعید که جایی به ریممی شام برای

 غذاهاش خاطربه که خوشمزه، مستانه، قول به زیبایِ  چندان نه

محبوبیه جای . 

 منظوردارِ  هایحکایت و دونفر ما روی هابچه هاینگاه هرچند 

 خوبش غذاهای طعم اما ست،کننده کالفه نگاهاشون، پس در

کنیم تحمل رو اطرافمون پروهای بچه ارزه،می . 

 

 خود خودیِ  به مامان اسم خوره،می زنگ گوشیم غذا میز سر

کنممی وصل رو تماس. ستکنندهنگران . 



جون مامان سالم - . 

 

 هابچه مامان؟ گذره،می خوش چطوره؟ حالتون عزیزم، سالم -

 چطورن؟

 

آقامنصور؟ بابا، چطوره؟ خاله. برم قربونتون خوبیم، همه -  

 

. چشونه دونممی. کننمی نگاه من به زار حالتی با جوانه، و سعید

دچارم حالشونبه خودمم چون . 

شما؟ کجایین. افتیممی راه فردا ما. خوبیم همه -  

 

شهمی گرد چشمام . 

بمونین؟ نبود، قرار مگه -  

 

-  آب یه آیممی شدیم، خسته... ما به ندارن نیازی حاال اما... چرا

هوایی و ... 

 رعایت تربیت،بی! کشهمی رو گوشیم نشسته کنارم که سعید،

کنهنمی هم رو نفر چهار حضور ! 



 چه یعنی... اندا پس از یادی! عجب چه. جون میترا... به به -

 هاتبچه از یادی عجب چه... نه اینم... فقیرفُ  از یادی عجب

؟!کردی  

 

رفت؟ شهمی کجا به تربیتبی این دست از ! 

 

 تازه نداره، خوبیت!  هابیاین نشین پا مامان، نه... بابا ای -

 چی؟ که وحال،عشق شمال بیاین خواینمی دادین دست از عزیز

ندازهنمی صورتتون تو تفم دایی مراسم تو فردا زنداییتون همین ! 

 

 از آرش. کنممی نگاه بقیه به خجالت با و شهمی گشاد چشمام من

گزهمی لب منعیمه و کرده غش طرف اون ! 

 آرامش در که معین، و آشناست سعید روحیات با دیگه م،مستانه

خورهمی رو غذاش . 

 

 بود، مرگ بستر تو خدا بنده... داره قباحت واقعاً ... مامان -

. کردین زیبا رو جاتون همه زدین و کردین لمینت خاله با رفتین

 ما پیش بیاین خواینمی نشده خشک کفنش که حاالم،

 خودم داشتم، شماها مثل زادهخواهر دوتا اگه من. گذرونیخوش

کردممی آویزحلق رو ! 



گهمی من به رو و دارهمی نگه رو گوشی دهنه   بعد و : 

کنیمی تربیت خوب رو هامخواهرزاده - ... 

 

بازوش توی کوبممی دوغ بطری با که منی و همه خنده   شلیک . 

داد تحویل جایی رو سعید مثل هاییخردکن اعصاب شد،می کاش . 

 

 بشین. نباش ما نگران شما... آخه خبری چه... جان مامان نه -

 کن، فوت هم چهارتا... بخون الرحمن و یاسین داییخان واسه

 شما بدون... گردیمبرمی فرداپس فردا، هم ما... برسه بهش بذار

نعیمه و جوانه خصوصاً  گذرهمی بد مونهمه به ! 

 

 تحمل به عمر آخر تا محکومیم،. نداریم ایچاره که نعیمه، و من

بشر این ... 

 لبخند کنم،می نگاش چپچپ که من، به و دهمی نعیمه به رو تلفن

زنهمی . 

 فکر اینا... جااین اومدنمی شدنمی پا گفتم،نمی رو اینا بابا -

چالوسیم ما کننمی ... 

 

نده ادامه این از تربیش تا گزممی لب ... 



 در برم قربونش که معینم، و نخنده غرق چنانهم آرش و مستانه

شامشه خوردن درحال سکوت . 

ننویس من پای به رو این هایبازیخل کنممی خواهش عزیزم  ... 
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 رو ما به پیوستن قصد اینا مامان اگر شد؛ می ای العاده فوق سفر

کردن نمی ! 

 راهیِ  زود صبحِ  فردا قراره. هستیم ویال که هست آخری شب

شیم تهران . 

 و حال این از و بگیره رو غمیگنم دلِ  دستِ  اینجا نیست هم یکی

 نعیمه و آرش! بده نجاتم هست، باعثش دوری، که دلگیری هوای

 سفرهای خاطر به عادت طبق که منم. بگیرن سوغاتی رفتند

دونم نمی واجب رو گرفتن سوغاتی زیادم، . 

 



- نه؟ عجیبیه؛ دنیایِ  چه ! 

 

 بیرون سعید دهن از حرف این وقتی اما! عجیبه که بودنش عجیب

چیه نیتش و قصد که کرد بینی پیش شه نمی میاد ! 

- شانسین خوش خیلی نعیمه و تو ! 

 دارم؛ طلب ازش که کسی مثل درست و شم می سینه به دست

کنم می نگاهش ! 

-  نه دارین شوهر مادر نه دارین شوهر پدر نه! گم؟ می دروغ

 شوهر فامیل مثلِ  که داری شوهر خواهر یه هم تو! شوهر برادر

چیه؟ پس نیست شانسی خوش اینا! نیست ! 

-  شانسیمو خوش چوب بعد برسه؛ تهش به قصه این بذار حاال

سرم تو بکوب ! 

-  این بدم نعیمه به پیامک یه بذار!کردی اشاره خوبی ی نکته به

 ی قصه َتهِ  به راجع بعدشم کنم، آوری یاد براش شانسیو خوش

دارم نظریه تا چند تو؛ ! 

 یه نور، سرعت به کنه می چت دخترهاش دوست با که بس

 گوشیش. کنه می ارسال نعیمه برای و نویسه می باال بلند پیامک

ذاره می مبل روی رو، . 

-  پیش آروم آروم رو قصه این که هست این ام نظریه اولین

 هم ام نظریه دومین! موندین هم کنار بیشتری زمان شاید ببرین؛



 گاهی گه به همینطوری و نبرین پیش رو قصه این اصال که اینه

 برای که هست مصمم خیلی ما داداش این! بمونین راضی هم دیدن

 خیلی جوانه ببین! کنه اقدام ما های شونه رو از تو برداشتن

 وسط؛ این هست مشکلی یه فقط...خیلی خیلی هستش؛ مصمم

 پشت و بره که باهاش کنه کاری ترسم می! شناسه نمی و مامان

نکنه نگاه سرشم ! 

- کنی؟ می خالی دلمو ته طوری این چرا ! 

-  هم قناریتون این به! آماده ی آماده باشین، آماده باید که چون

 رو تو دستی دو تنها نه! بشه روبرو چی با قراره که کن حالی

نرسه بهت دستش که گیرنت می هم سفت که کنند نمی تقدیمش ! 

 هر بر لعنت ای. شم می هم حال بد ممکن؛ حال ترین غمگین تو

تلخ و درست حرفِ  ! 

- خوبیه مردِ  معین ! 

-  نگاه با خیلی نگاهمون که تویی و من! گیم می تو و من اینو

 پدرش که اینه سوالش اولین مامان. هستش متفاوت مادرمون

کیه مادرش... کیه ...  

 سرت از موهاتو دونه دونه قراره؛ چی از جریان بفهمه وقتی و

کنه می ! 

- وایسه من ی خواسته جلوی تونه نمی مامان ! 

 



- بیاره دووم مامان جلوی بتونه اونم امیدوارم ! 

 

  !میاره-

 

 نداده دل من مثل که اون. کنه می دلگیرم سعید نامطمئن نگاه 

 قوی چیز یه معین و من بین دونه نمی که اون! معین به بود

هم برای خودخواهیِ  اسم به داره وجود .  

 و...هاش دست گرفتن برای کنم عبور چیزها خیلی از حاضرم من

 مقاومت ها چشم اون که داره امکان چطور! طور همین هم معین

نباشن؟ بلد و ! 

- زنیم می حرف بعدا پایین؛ میان دارن . 

 ی طبقه به که معین و مستانه. کشم می آه و دم می تکون سری

 چشم رو وقتی معین نگاه اما زنم می لبخند زور به میان؛ پایین

شن می سوالی شه، می قفل هام . 

- شده؟ چیزی  

-  ما آبجیه به که این مثل جا این! بشه خواست می چی داداش نه

گذشته خوش خیلی ! 

گیره می رو سعید حرف پی مستانه . 



-  مثل هاتون سگرمه که گذشته خوش خیلی هم شما به اونوقت

درهمه؟ آبجیتون  

 دیده ازش کمتر که زنه می موقری لبخند مستانه جواب در سعید

شه می . 

-  که ما. گذشت خوش خیلی امون همه به! بود خوبی سفر واقعا

 شام یه برگشتین وقتی اما کنیم دعوتتون نداریم ویالها این از

مایین مهمون خوب . 

 آرومی تشکر هست دقیق من ی چهره زوایای به هنوز که معین

 یه داره گوشیش تو از مستانه. شینه می من به نزدیک. کنه می

میاد جالب سعید برای ظاهرا که ده می سعید نشون چیزهایی . 

- خوبه؟ حالت  

بشنوم من فقط که هست آروم قدر اون صداش . 
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- خیلی نه ... 

 چشم تو من خاطر به که دلپذیری نگرانی بین هام چشم مردمک

کنه می گردش کرده؛ لونه هاش . 

- شده؟ چی  

- فقط هیچی؛ ... 

نیست ما به حواسشون کنم می ها بچه به نگاهی . 

- شه می تنگ برات دلم . 

گرده می بر هاش چشم به آفتاب .  

-  یه قد...کوتاهه خیلی دوری این! کنم می تمومش زود خیلی

کوتاه خوابیدن ! 

 که بشم مطمئن تا کنم می نگاه ها بچه به. زنم می لبخند

نیست ما با حواسشون . 

-  کوتاه خوابیدن این که بیاد پیش شرایطی یه...که اگر

اونوقت...نشه ... 

- کنم می درست و شرایط اونوقت ! 

- بده قول ... 

- دادم قول رو تو خودم به من !  

 



داره کیف خیلی عاشقانه، طور به اونم زدن، حرف زیرزیرکی ... 

- دی؟ می قول من به رو خودت !  

 قول من به رو خودت که بگو و  کنم می نگاهش چشمی زیر

کنیم می نجوا هم با برادرمون و خواهر چشم جلوی داریم! دادی !  

هست کردن گم راه برای هست هاش لب روی که موقری لبخند . 

-  اخه اومد، یادم اهان شدن؟ تار هات چشم چرا باز! باشه

 ...هیشکیو

 می امون متوجه مستانه و سعید افتیم، می خنده به که دو هر

 .شن

-  و کنید رعایت نباید شما شنویم؛ نمی کنیم می وانمود اگه ما

بذارین؟ احترام ! 

 رو تیزش و تند زبون کنار اش رفته باال ابروهای جفت و سعید

نیست نجاتی راه ! 

-  این به که شما و من مثل! خندیدن فقط کردن؟ چیکار مگه

درمیاری؟ بازی سر باال آقا براشون چی برای! خندیدیم عکس !  

 هم معین. شه می من ی خنده و سعید تعجب باعث مستانه دفاع

بگه که داره چی خواهرش جواب در سعید که ببینه منتظره . 



-  جیک جیک شما گوش بغل که من! داریم فرق شما و من

 می چاقو یه داداشتون بود جوری این اگر...کنم نمی عاشقانه

زد می رو رگم شاه گلومو زیر ذاشت ! 

-  با مشکلی واقع در... نیست طوری این اصال من داداش!نخیر

نداره خوبا آدم . 

 مستانه به مشکوکی حالت با هم سعید و شن می فعال هام شاخک

کنه می نگاه . 

- خوره نمی بهم سنمون که حاال ! 

وای...خدا وای ... 

 می ادغام هم با بلندمون ی قه قه و کنیم می نگاه بهم معین و من

 !شه

 کار حداقل تا دو این های خوره نمی بهم سنمون این امیدوارم

نده دستشون ... 

 به متعجب ندارند خبری ما های خنده دلیل از که سعید و مستانه

 نشون و خط سعید برای هاش چشم با هم معین. کنند می نگاه ما

کشه می . 

- نکن اذیت خواهرمو ! 

-  بلده شما خواهر نکنی؛ اذیت رو ما خواهر باشه حواستون شما

نیست مظلوم من خواهر مثل! بربیاد خودش پس از ... 

گرده می بر من به سعید از معین نگاه . 



بگذرم خودم از حتی حاضرم براش - ... 

 

 و بشم زیر به سر که ها بچه جلوی شم می زده خجالت قدری به

 دیگه انگار که هم سعید. بذارم نمایش معرض در خجالتمو

گه می نیست حساس هم اونقدرها : 

-  االن از...نباشه حاد خیلی مشکالتتون اگه البته! کنارتونم من

کنم می فرار که نفرم اولین من اینا؛ و شد خطری اوضاع بگم . 

 

نخواستیم...ما داداش حمایت مدل از اینم . 

گه؛ می غرور با مستانه  

-  غصه. مونم می کنارتون من بشه هم خطری خطری اوضاع

نباشه اتون ... 

-  می کنارتون منم کنم می فکر که حاال! شد حسودیم بابا ای

شم می قایم ها ُمشت ُپشت اون فقط...مونم ! 

بیاد پیش چی قراره فردا دونه می کی و خندیم می هم با همه ! 
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 وعده پر مشتاقِ  چشم جفت یه و شدیم تهران راهی نزده آفتاب

عاشقانه کوتاهِ  سفرِ  یه از من سوغاتِ  شده . 

 

 

 

 رو دورمون اینا مامان. سرحالیم سرحالِ  همگی همیشه، عکس بر

 که سعید به و گرفته دستمو بابا پرسن، می سفرمون از و گرفتن

 نعیمه و خاله خصوص به همه گذاشتن سر به سر حال در مدام

زنه می تشر ست؛ . 

- کافیه بابا سعید ! 

-  رو دخترتون! شماست تقصیر اش همه بشم؛ معتاد اگه من بابا

 حسودیش هست بلوغ سن تو که پسرم گید نمی کنید می نوازش

میاره در اش خاله دختر و خاله سر رو تالفیش و شه می ! 

گه می خاله به رو و ده نمی بابا به صحبت ی اجازه : 

- ببینین که نبودین خاله بود خالی جاتون !  

جوانه به کنه می رو بسوزونه بیشتری آتیش که این برای و . 



- نعیمه؟ نه مگه ! 

 کرد راهی خاله ترس از رو خدا بنده آرش که هم حیوونی نعیمه

کنه می نگاه من به نگران رفت .  

جان نعیمه بده لو منم کنم دفاع ترسم می واال ! 

-  شیشه تو و دختر این خونه! بکش خجالت سعید؛ بسه

باش خوددار کم یه...کردی ! 

- ! دیگه رفته شما خود به خودداریم. برم قربونتون جون مامان

کردین مانتال سانتال رفتین مرد می داشت داییتون ... 

 همیشه مثل که هم گیریش هدف. کنه می پرت دمپاییشو مامان

اش ضربه هدفِ  شم می بخت نگون منه.عالی . 

- آی...آخ ... 

 می فرار و خنده می غش غش سعید. دماغم توی خورد مستقیم

کنه گریه یا بخنده دونه نمی هم مامان کنه . 

 می پس تقاص که نواست بی منِ  دماغ و افتن می خنده به همه

دماغم برات بمیرم... ده ! 

 

-  دمپاییتو خوای می که دیگه ی دفعه کنم می خواهش جون مامان

نشسته کجا دقیقا سعید ببین کن نگاه کنی؛ پرتاب ! 



-  خوای می فردا پس! من مادرِ  دیگه گه می راست خوب

 مونه می! کنی می عضوش نقص دچار چرا نه؟ یا بدی شوهرش

 تا صبح روزی فردا! بود گفتن من از ها شی می گرفتار دستت رو

 ها شوینده اثر در فرسایش و سایش دچار سقف تا کف از شب

نگفت من به سعید که نگی شدن، ! 

 

 پدر مدام لب زیر و خنده می متاسف من دماغ وارسی حال در بابا

کنه می سوخته پدر سوخته ! 

 هست ای پدرسوخته چه این اخه! گفتی خودت خوبه جان بابا واال

کردین؟ تولید که  

 مامان و دونه می مقصر سعید تربیت تو رو خودش دوباره خاله

کنه نمی تعارف که هم . 

-  روز این به که بود نوع چه از تربیتت نیست معلوم خواهر واال

 !افتاد

خندیم می من و جوانه . 

-  تر قشنگ که شده سرخ کم یه. جان بابا دماغت، نشد چیزی

 ...شدی

ده می نجات سرزنش از رو خانومش همیشه طوری این بله . 
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بود؟ برگشته! شده قفل گوشیم ی صفحه  روی هام چشم ! 

«  برام همیشه کهجایی که باهام، کردی کارچی ببین. برگشتم من

 خواممی و برگشتم... گرفت رو نفسم راه آرامش، پرِ  بود مکانی

چطوره؟ فردا! ببینمت زود خیلی !» 

 

برگشتیم ما که نشد روزم یه شهمه !  

 کمکم. خونممی اول از و کنممی پایین باال رو پیامک باری چند

کشممی شادی از خفیفی جیغ و شینهمی لبام روی لبخند . 

«  کهاین واسه... شدن اشکی چشمات دوباره نکنه ؟... چیه

نداری دوست من مثل رووو هیشششکی !» 

 تابش؛ و آب پر هیشکیِ  به اختیاربی خوانممی که رو دومش پیام

خندممی . 



برگشتی؟ کی» نویسممی و گیرممی دست با رو چشمام نم ». 

 شممی بلند تخت رو از میفته، گوشیم تماس صفحه   رو که اسمش

بندممی رو اتاق در و . 

کنممی وصل رو تماس . 

 .سالم -

 

کنممی سالم دوباره دهنمی که جوابی . 

کردم عرض سالم - . 

 

؟!ببینمت بیای االن همین شه،نمی -  

کشممی فرو دهنم توی هیجان از رو لبام . 

وقته دیر! شهنمی - ... 

 

نشده یازدهم هنوز ساعت - ! 

 

شهمی محسوب دیروقت شب یازده ما نظر از - ! 

کنهمی سکوت . 

 



برگردین؟ هفته آخر نبود قرار -  

 

گذشت سخت تو بدون... باشه کنم؟ تکرار داری دوست - ... 

 

 عالی بنویسی روش از بارم ده. کنی تکرار دارم دوست که بله

من داشتنیِ دوست آقای نه مگه. شهمی ... 

 

 بگم، راحت اصالً ... گذرهمی بد... گذرهمی سخت هم تو بدون -

گذرهنمی . 

 

ببینمت بیا پس - ! 

 

 فردا! آمنمیبر سعید پس از کنم؛ سربه دست رو همه بتونمم -

خوبه؟... من دعوت به خوب صبحانه   یه زود صبح ! 

 

زود صبح... بینمتمی. ندارم دعوتت پذیرش جز ایچاره - ... 

تماس قطع و زود کلمه   روی تأکیدش و .  

 



 تماشا تلویزیون داره سعید شم؛می خارج اتاقم از خوش حالی با

کنهمی . 

شنگولی؟ چیه - ! 

 

رممی آشپزخونه به و کنممی اخم براش . 

کنم؟ درست چی صبحونه برای حاال خب، ! 

داری؟ چیکار اشپزخونه تو شب وقت این مادر، جوانه -  

 

بگم؟ دروغ بهت خواممی که بخشی،می رو من مامان !  

. بخوریم بیرون رو صبحونه گذاشتیم قرار دوستامون با فردا -

کنم درست چیزهایی یه گفتم ... 

 

 برو... ذاریمی قرارمدار که راه، از نرسیدی هنوز... وا -

چندنفرین؟ فقط. کنممی درست براتون خودم بخواب، ! 

 

بگم دروغ قراره بازم که ببخش . 

نفریم چهار نه،... پنج - ... 

 



 باز... خودت واسه بگیر پوست میوه کم یه بشین برو تو. باشه -

پریده رنگت . 

 

 بگه دروغ که کی هر! دروغ... جونمامان دروغه، اثرات

جوریاین شهمی وروشرنگ !  

نبود واقعی معروفش دماغ و پینوکیو قصه   که خداروشکر . 

 سر پشت» زنهمی داد شنوممی اسرارم جعبه   توی رو از صداش

نزن حرف من » ! 

نشو عصبانی عزیزم؛ باشه ... 

 

شینممی سعید کنار و گردمبرمی سالن به . 

دستشه تو آجیل از پر کاسه یه ! 

سالمتی؟ به کجا نیومده، -  

کنهمی نگاهم مشکوک و ذارهمی ظرف توی رو تخمه پوست . 

 

گمنمی دروغ تو به باشه . 

برگشته معین - ! 

 



- ... نیست کار در قرارمداری دیگه برگشته؟ که چه وتومن به

 چه نیومده. بود زیادی سرشم از داشتی کنارش سفر یه همون

صبحونه... ههه... داره هم سفارشایی ! 

کنممی انتخاب رو سالمت شبکه   دارم،برمی رو تلویزیون کنترل ! 

 

 قسمت کدوم از ره؟نمی سر تو با شحوصله معین این خداییش -

 منم بلکه بده، توضیح منم واسه بیاد اومده، خوشش دقیقاً  تو، از

 که سالمت شبکه   زدی دیدم،می فیلم داشتم بابا. اومد خوشم ازت

رو کنترل من بده من؟ خواهر چی ... 

 

 توضیح رو آنفوالنزا از جلوگیری هایشیوه داره نباشه، حرف -

دهمی ! 

 

 تو از رو آنفوالنزا ویروس خودم ببینم؛ فیلم نزنی اگه خدا، به -

حلقت تو کنممی فرو کنم؛می پیدا آقامحبت دماغِ  ! 

 

! آخه؟ باشه تونهمی کی سعید جز دنیا موجود ترینزن بهم حال

کنممی عوض رو کانال گرفتم حرفاش از که تهوعی باحالت . 
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 تحمیل بهت هاشوخواسته چطور بدم یاد معین به باشه، یادم -

 !کنه

 

نیست تو مثل فقط... دونهمی تو از بهتر اون - ... 

مشتم تو ریزهمی آجیل مشت یه و کنهمی نگام چپچپ . 

 

 پسره، دونمنمی! حلیم دیگ تو افتادی که دونیممی... حاال باشه -

 خارجکی و بلوند هزارتا کنه اشاره یه! اومده؟ خوشش تو چیه از

 روی وسواسیه تویِ  به داده دل وقتاون بغلش؛ تو ریزنمی

 سیما، و صدا!  سالمته شبکه   شعالقه مورد شبکه   کهاعصابی

بوده یکی تو برای نبوده، جذاب مملکت کلِ  واسه ! 

 



 یه شی؟می رد من رویِ  از تریلی با چی برای من، برادر آخه

 شبکه مگه خوب. کنمبازمی خودم برای ورچیده لبای با پسته

ِچشه؟ سالمت ! 

 و حسن همه این من بابا! سؤال زیر برن،می رو آدم نفساعتمادبه

دارم مزایا ... 

 

 چیزی که بگم، هرچیم من کنی؟می طوریاین توقیافه چرا حاال -

کرده انتخابت متأسفانه! شهنمی عوض ... 

 

بچه این کنهمی طاق و آدم طاقت ... 

گیرممی محکمی نیشگون بازوش از . 

خیلی... تربیتیبی خیلی سعید - . 

 

خندهمی کنممی منتقل بازوش به که دردی، به توجهبی . 

آممی باهات فردا منم، - . 

زنهمی داد بعد . 

رممی منم غذاها از کن درست تربیش کم یه مامان - . 

پسرم باشه - . 



 

 جان؟

کرد؟ دعوت رو تو کی -  

 

داریا قرار دوستات با گفتی الکی گم،می مامان به - ... 

 

کردم اعتماد بهت من - ... 

 

... ببینم فیلم خواممی نزن حرف قدرماون... کردی اشتباه -

شد چی نفهمیدم ! 

 

 بچه این. کنممی کز مبل گوشه   افتاده گیر تله تو که موشی مثل

جوریه؟این چرا آخه  

رفته؟ کی به  

نره بهش من بچه   کنه خدا !  

بره داییش به که کنه،می غلط زادهحالل اصال ... 

الغیر و بره باباش به باید فقط زادهحالل . 
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ونزدهزده آفتاب. زود صبح . 

 تمامی رعایت با رو بود کرده آماده مامان که اییصبحونه سبدِ 

 از و برداشتم نشه، خونه افراد کردن راهزابه باعث که مواردی

بیرون زدم خونه !  

 زود همین از استفاده سعید از خالصی راه تنها اما زوده، خیلی

 .بودنه

 رو خودش زود زودِ  گفتم و گرفتم تماس معین با سحری کله   

 اما نبود، هم زود همه این منظورش خدا بنده  . کوچه سر برسونه

 با سعید همراهیِ  با شد،می مصادف بود نظرش مدِ  که زودی اون

 ...ما

 

 از تا ندازممی سرم پشت به نگاهی انتظاره در کوچه سر ماشینش

 به و کنممی تندتر رو قدمام سرعت. کنم حاصل اطمینان بودنم تنها



 باز و ماشین در ذارممی زمین روی رو سبد رسممی که ماشین

کنممی . 

هست آلوخواب آلویِ خواب آلویِ خواب کهاین... وای ای ... 

 

دوخته من به رو بازشنیمه چشمای . 

بخیر صبح - ... 

 ماشین توی و دارمبرمی زمین روی از رو سبد. شممی خم

کنهمی باز.ً کامال رو چشماش. ذارممی . 

چیه اینا - ... 

 

دادم رو قولش که ایصبحونه - . 

 نگاش دوباره کنه،نمی حرکت بینممی وقتی و شممی ماشین سوار

زنممی لبخند و کنممی . 

وایسادی؟ چرا -  

 

صبح؟ نیموشش نیک؟ پیک بریم باید - ! 

 

ندازممی باال شونه . 



زود صبحِ  گفتی خودت خوب - ! 

 

چرخوند؟ کاسه تو رو چشماش من واسه! شد؟ چی اِ  ! 

کشهمی کوتاهی خمیازه   و زنهمی استارت . 

بریم؟ کجا -  

 

تو با مکانش من، از صبحونه - ! 

 

 خیلی کهاین مثل. کشهمی خمیازه دوباره و دهمی تکون سری

آد؟می خوابش ! 

 هی... خب خودشه تقصیر. کردم راهبهزا صبح پنج از و بدبخت

ببینمت ببینمت، دهمی پیام زنه،می زنگ ! 

رو من ببین... اومدم دیگه بیا خب ... 

 

 دقیقه! شمارمشونمی منم و کشهمی خمیازه تا پنج ثانیه پنج هر

کشید خمیازه بار پنج و سی یعنی...تا ۳۵ شد !  

 

گممی متعجب کنهمی توقف آپارتمانش جلوی وقتی : 



جا؟این اومدیم چرا -  

 

من با مکانش گفتی - ! 

 ماشین تو از رو سبد. شممی پیاده منم. شهمی پیاده ماشین از

شممی همراه باهاش ناگریز و دارهبرمی . 

 و آشپزخونه تو برهمی مستقیم و سبد شیممی که آپارتمانش وارد

رهمی تختخوابش سمتبه ژاکتش درآوردن درحال .  

ندازیممی راه نیکپیک هم با بعدش بخوابم، ساعت نیم یه - ... 

 

...  و گیرهمی بغل رو بالشش! تختش روی زنهمی شیرجه تقریباً 

 ِّ خوابید؟ راستکیراست  اِ  اِ  ِا  

 خم رو سرم. زنهنمی پلکم حتی... رممی سرش باالی تا آرومآروم

خوابیده که بشم مطمئن تا کنممی . 

 

ساعت نیم فقط - ... 

 

 سمتبه ناچار و کشممی عقب رو سرم صداش شنیدن با

رممی آشپزخونه .  

کنما تحمل مجبورم رو عجایبی چه ... 



 

 و گذشته دقیقه دو شهمه. گیرممی تایم و شینممی صندلی روی

مونده دقیقه وهشتبیست ! 

 

 نظربه نامرتب کم یه که جاماین و آرهمی فشار بهم کاریبی

رسهمی . 

آدمی کش لبخندم سینک، کنار رنگصورتی کشایدست دیدن با  . 

 که اینه از بهتر بکشم، جااین به دستی یه شه بیدار تا. خب

بشه بیدار تا بمونم منتظر دقیقه هشتوبیست . 

 

 از خیلیم. آشپزخونه دادن سروسامون به کنممی شروع

گذرهمی بودم منتظرش که ایدقیقه وهشتبیست . 

خوابهخوابه که بینممی و کشممی کشیک بار هر !  

بابا ای... کنم بیدارش آدنمی دلمم .. 

 کمدا داخل... شده نامرتبی کمد چه کنم،می سرکشی خوابا اتاق به

دممی سروسامون رو . 

تمیزه تمیزِ  بهداشتی سرویس خداروشکر .  

گردممیبر آشپزخونه به دوباره . 



 ست،الدولهمعین جنابِ  به چشممم یه و کنممی درست قهوه کمیه 

نیستن که نیستن دنیا این تو که ... 

گذشته نهم از ساعت ! 
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 نیکیپیک چه. بندممی رو چشمام و ذارممی میز روی رو سرم

 !شد

 

 

کنممی باز رو چشمام. کنهمی هوشیارم مگونه روی چیزی لغزش . 

بسته نقش چشمام جلوی پرخنده قیافه   یه  ! 



 خوابید، رفت و گذاشت و من چطور که.این یادآوردن به با

 و دارمبرمی میز روی از رو سرم. کشممی هم توی رو ابروهام

ندازممی ساعت به نگاهی . 

بود گذشته یازدهم از وای ! 

برم باید من - . 

شممی بلند جام از . 

 

خواممی صبحونه من - . 

 

خواد؟می صبحونه که !  

دممی نشون بهش رو سبد . 

- داری صبحونه هفته یه اندازه  . هست چی همه جااون . 

 

ندارم صبحونه تو با که، هفته یه اندازه   - !  

آخه؟ چیه علتش و خندنمی چشماش هنوز !  

 

کردیمی فکر باید جاهاشماین به خوابیدیمی داشتی وقتی - ! 

 



... ویال اومدی که شبی همون از... نخوابیدم شبه چند من -

 از تربیش که خواممی معذرت! گذاشتم هم روی چشم صبح امروز

 و خودتی من، خوابیایبی تموم باعث اما کشید، طول ساعت نیم

ندازهمی تو یاد رو من که چیزی هر و چشمات ! 

 

 داشتنیی دوست اعصابِ  رو کمی موجوده، چه این...ِ من خدای

کردی؟ ارسال من برای که هستش،  

شه؟می باززبون همه این مگه م،مرسوله ! 

 

کنارت چای فنجون یه خوردنِ  اندازه  به! ربع یه فقط - ! 

 

 قهوه   و رممی صبحونه سبد سمت حرفبی زده،ذوق البته و ناچار

کنممی گرم دوباره رو جوشیده بار یه . 

 ساالد پنیر، و خیار و گوجه مامان. چینممی میز روی رو صبحونه

 مقدارش فقط! گذاشته برامون آجیل همراه به کیک کمی و الویه

بود کرده حساب چهاربرابر حتماً  رو سعید. زیاده خیلی ! 

شینممی روبروش ذارم؛می میز روی که رو قهوه فنجونای . 

 

زنممی حرف پدرت با امشب - ! 



 

 سکوت تو شکستنش؛ صدای و شهمی رها دستم از قهوه فنجون

پچیهمی بینمون . 

کنممی نگاهش حیرون . 

 !نه-

 

دهمی تکون وراستچپ به و سرش . 

عزیزم نداریم نه، - ! 

 ...زوده -

هست دیرم - !  

 ...معین -

 

گیرنمی شکل کمکم اخماش کنممی نگاش بیچارگی با . 

 مثبت جواب تواَم کردم، ازدواج درخواست ازت وقته خیلی من -

کنیم ترجدی رو مسئله این که وقتشه! دادی .  

کنم آماده رو اینامامان بذار! بده وقت من به کمیه - . 

 طوریهاین مخانواده شرایط من کهاین از... تو ترسی؟می چی از -

کشی؟می خجالت ! 



 

 پاک ذهنش از رو غلط تصورات کهاین برای و شممی زدهوحشت

گممی سریع کنم : 

 فکر طوریاین من به راجع لطفاً ! جانمعین حرفیه چه این -

 از باید. شناسینمی رو مامانم تو. نیست طوریاین اصالً ... نکن

 بگه، چیزی بزنه، حرفی ترسممی وگرنه... رو شرایط بدونه قبل

تو دلِ  هم بشکنه من دلِ  هم که ! 

 

 با که گرفتم تصمیم وقتی...  دممی حق مادرت به من! داره حق -

 درنظر رو اتفاقات این همهه   کنم شروع و جدید زندگی یه تو

 مادرت که اینه نهایتش... جلو بیام بذاری خواممی ازت! گرفتم

 کنه پرتم بازم! آممی دیوار از من که بیرون، تونخونه از کنه پرتم

 آممی جایی یه از باالخره کنه پرت بازم... آممی پنجره از بیرون

تو داشتنِ  برای ... 

 

خندممی نگرانی میون . 

 ...دیوونه -

بگیر لقمه تا چند تدیوونه این واسه - . 
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گممی نگرانی با لقمه گرفتن حالدر : 

نزنی؟ حرف بابام با رو امشب شهنمی -  

 .نه -

ایه؟عجله چه خوبه مهفته آخر -  

زنممی حرف پدرت با امشب من - ... 

 

 به رو لقمه. بگیرم دهنبه زبون شهمی باعث کالمش، تحکم

 ساکت خیلی شهنمی باعث شمشده درهم اخمای. دممی دستش

 .بمونم

 بده؛ نشون بدی العملعکس هست امکانش من، مامانِ  معین، -

 تو زد مامانم. کنممی حجت اتمام باهات اآلن از... نگفتیا نگی بعداً 

! داریبرنمی دست داد فحشم! برداری سرم از دست نباید گوِشتم



 دست رسوند قتلتم به... داریبرنمی دست کرد التماسم

داریبرنمی ... 

 

گهمی خنده درحال دادنش، قورت بعد و خندهمی دهنش تو لقمه   با : 

 از دست بترسمم، ازش اگرم اما... ترسممی مامانت از دارم -

 اگه که داریبرنمی سرم از دست تو اصل، در. دارمنمیبر سرت

 نکن معطل حاالم! کارمون رسیدنمی جاهااین به بودی؛ برداشته

 این نهایتش! نباش هیچیم نگران و بفرست برام رو بابات شماره  

برسم قتل به مامانت، دستبه که شهمی ! 

 

 بودم، نکرده بهتجر حالبه تا که غریبی و عجیب نگرانی میون

خندممی . 

 بودن خوب به تظاهر که نگران، قدراون! نگرانم من... معین 

 رو هست چشمات توی که اضطرابی کنی انکار تواَم... سختیه کار

بینممی ... 

ذارممی دستش روی رو دستم . 

بمونه یادت... تواَم طرف همیشه من معین، - ... 

 

 چشماتو که چقدر. کنهمی بسته و باز برام محبت با رو پلکاش

نداره درمونی راه چشمات به من اعتیادِ . دارم دوست ... 



 

*    *    * 

 

شده؟ شروع جنگ نظرتون به !🍎🍎�♀�♀ 
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 اآلنم. دونستنمی معین خانواده   با رابطه در چیزی امروز تا نعیمه

انداختم دستش کنهمی فکر کردم تعریف براش که ! 

گی؟می پرت و چرت چرا -  

 

داره واقعیت نیست؛ پرت و چرت - ! 

 رو زنهمی محکم شه،می کارساز باالخره دادم خرج به که جدیتی

 .لپش



 

 حسابت به شخصاً  مامانم باشه، نداشته کاری مخاله وای، -

رسهمی !  

بارهمی صورتش و سر از نگرانی !  

 

آرنمی من سر بیارن، کسی سر بالیی بخوان اگرم تو؟ چته - . 

 

 یه برم کنم، کشیاسباب باید نظرمبه! ترسناکه همینشم خب، -

 و تو دست از وگرنه... بگذره بحران این تا آرش، پیش مدت

مونهنمی هاموسیله و من از چیزی بسابت، و بشور ... 

 

باش رو ما دخترخاله   ! 

نیست شوخی برای مناسبی وقت اصال   - . 

 

 روز دو یکی با نیست ساده مسئله   یه کهاین. نکردم شوخی منم -

بشه وفصلحل ... 

 

بگیره تماس... بابا با امشب... خوادمی - ... 



 

 خودت به که چیزیه کنید؟ مخفی رو شخانواده قضیه   شه،نمی -

 چیکاره باباش که مربوط، چه کسی به اصالً ... داره ربط معین و

تصادف یه تو شدنفوت بگین! کرده چه مامانش و بوده ... 

 

نیست بدیم فکر. کشممی آهی ! 

 کهاین از قبل نه؟ یا کنه قبول معین که دونمنمی. نعیمه دونمنمی -

 من برای رو چی همه بشه، جدی خودش، و من بین ماجرای

 تو که صداقتیه اونم هست؛ وسط این بزرگی مشکل... گفت

 مخونواده از رو چیزی همچین بخواد دونممی بعید. وجودشه

کنه مخفی ! 

 

 ظاهر.به فقط نگاشون اطرافمون آدمای چند؟ کیلویی صداقت -

! بوده قرار چه از ماجرا بطن که نیست مهم براشون. ستقضیه

 این بفرمایید گن،می واقعیت دونستن بعد اینامامانت کنیمی فکر

 بودن، شده فوت شخانواده فقط آرش بابا! شما؟ خدمت دخترمون

 کهاین از گاهوبیگاه و نیومده کنار هنوزم من مادر! زلزله تو اونم

 مامان! نالهمی کنه آمدورفت باهاشون که نداره، دومادی فامیل

منه مادر خواهرِ  تواَم، ... 

 



؟!تونخونه بری شهمی عزیزم،... نعیمه -  

 

عصبانی بعد و شنمی گشاد چشماش . 

 قیمه، صرفبه رو من خاله که! شهنمی... عزیزم... جوانه -

هستم جااین رو ناهار... کرده دعوت ... 

 

جاست؟این و ناهار کی -  

 رفته قیافه توی برام خونه، بودم برگشته که ظهر، سرِ  از سعید

دهمی پاسخ منعیمه و پرسهمی رو سوال این بود؛ . 

بود؟ فرمایشی! من -  

نداره اثری شما روی باشه، فرمایشیم - ... 

 

شینهمی نشستیم، نفره سه مبل روی که نعیمه و من کنار !  

بود؟ قحط جا  

 

 چی پدرومادرش که نگین،! دارم دوست رو نعیمه پیشنهاد منم، -

کافیه شدن فوت بگین... شدن چی و بودن ! 

 



بودی؟ وایساده فالگوش -  

 

 اتاقم تو من، که کنیمی صحبت آروم قدراون کنیمی فکر تو -

  !نشنوم؟

 

گممی اوفی کالفه . 

نگرانم. نیست خوب حالم اآلن من! نکنید دعوا شهمی - ... 

 

 که تاسه ما دیدن با مامان. شیممی ساکت همه مامان اومدن با

گهمی متعجب نشستیم، هم کنار : 

بود؟ کم جا... وا -   

. گردهبرمی زمینیاسیب ظرف با زود خیلی و رهمی آشپزخونه به و

 حین و دارهبرمی زمینیسیب یه. کنهمی روشن رو تلویزیون

 پخش شبکه از که ای،خانواده مشاور هایگفته به کندن پوست

دهمی گوش شهمی . 

«  نیازمند شما فرزندان! شماست با صحبتم روی عزیز هایمامان

 و خوردنچی و کجابودن کهاین... هستند شما توجه و اعتماد

نیست توجه گفتنچی . 



 شما. شهمی شما به هابچه اعتمادیبی باعث پرسیدنش و 

کن انتخاب وگوگفت برای رو دلپذیر عصر یه تونیدمی . 

 برای باشه سرآغازی تونه،می چای با خونگی کیک یه 

دلبندتون فرزند با شما صمیمانه   وگویگفت » 

 

 تأثیر  چندبار؟... ها کردم؟ شما برای کارهااین از چندبار من -

 داشت؟

برهمی سعید سمتبه من روی از رو، چاقو نوک . 

 

«  گشتن. هاتونبچه لباس جیب و گوشی کردن چک... عزیز مادر

! کنهنمی کمک شما روابطبه اصالً  هاشون،دفترکتاب الی و هااتاق

 گرم کانون. شینمی خودتون بین روابط شدن وتارتیره باعث

بشه سرد نذارین. شماست مهر پر هایدست توی خانواده، » 

 

شهمی گرفته سعید سمت چاقو نوک دوباره . 

 محل دخترای کل اآلن که گشتمنمی رو کتابت و دفتر الی اگه من -

بودی کرده برسرخاک هات؛نامه با رو ! 

 



«  دلتون! هستین نگران شما دممی حق شما به من...  عزیز مادر

 اما  کنید، انتخاب دلبندتون برای مناسب زندگی شریک یه خوادمی

 با متناسب باید فرزندتون، زندگی شریک که باشه یادتون

شما نه باشه؛ فرزندتون معیارهای !» 
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 نداریم زدن حرف جرات و کنیم می نگاه بهم سعید و نعیمه و من

کنه می شروع سعید که تا . 

-  دختر یه برم من مثال. گه می راست هم خانومه این میگم مامان

 بودن خالفکار مثال مادرش و پدر اما کنم انتخاب آبرو با و خوب

چیه؟ مشکلش! باشن هم مرده و   

 

-  فهمی می بریدم چاقو همین با گوش تا گوش گلوتو، وقتی

چیه مشکلش ! 



 

 

-  ی خانواده به خالفکارا؛. شه نمی بینم می کنم می فکر که حاال

 نمی هستیم؛ شهر های خانواده ترین آوازه پر از یکی جز که ما

 !خورن

 

شه می لبریز صبرش مامان . 

-  رو ها خانواده اومدنِ  بهم جوش که بده زنِت خواست حاال کی

خوری؟ می ! 

گه می گوشم زیر نعیمه : 

- رسی می قتل به چاقو همین با ! 

- ام راضی نرسم؛ معین به باشه قرار اگر ! 

 

شده ایجاد تعجب و بهت اش چهره تو حرفم از  .  

-  این با کسی یه از سعید اگر دور به بال مثال حاال خاله؛ میگم

کنی می چیکار دختره این و منم بگه و بیاد خوشش شرایط ! 

 



-  رم می. شم می مردم دختر حریف اما! شم نمی که پسرم حریف

نیاره زبونش به دیگه پسرمم اسم حتی کنم می کاری یه ! 

 

 درصد یک حتی که این بدون مامان و کنیم می نگاه هم به همه

 خاللی مشغول زنیم می رو ها حرف این داریم ما چرا که کنه شک

ست شده ورقه های زمینی سیب کردن !  

-  کن، ورقه ورقه بعد بشورشون گرفتنشون پوست بعد لطفا مامان

کن خاللشون بعدش و بشور بعد ! 

 

- بهشون بزنم وایتکس هم نمک، بجای بگو بارکی یه ! 

 

 می بیشتر و تلویزیون صدای مامان و رم می غره چشم سعید به

 به حداقل! بشنوه رو خانواده مشاور خانوم صدای تر راحت تا کنه

باشیم دلخوش که کنه نمی عمل هم نصایحش از یکی ! 

 

 خونده امون فاتحه یعنی که برام ده می تکون سر متاسف سعید

 ...ست

 ده می تکون راست و چپ به دستشو و کنه می تاییدش هم نعیمه

کنند می کبابمون یعنی که ... 



 

 سیخ منتظره که دارم و گوشتی حالِ . کنم می تاییدشون ناگریز منم

کنند عبور درونش از کباب های ! 

دارم دردناکی حالِ  قدر همون . 

 

 معین ی شماره. برم اتاقم به و شم بلند کنه می وادار منو دلشوره

ده می جوابمو زود معمول طبق گیرم، می و . 

- شد؟ تنگ برام دلت زودی این به...نرو نگفتم ! 

زنم می بغلم زیر رو آزادم دست . 

- کنی؟ می قبول بخوام؛ ازت چیزی یه  

- بسته چشم ! 

کشم می غمگینی آه خوشش، سر لحن از . 

-  که منم مهم! بمونه تو و من بین فقط ات خانواده جریان شه می

 باشه! تو و من راز بشه این اصال...ندارم مشکلی و دونم می

 !معین؟

 

شه می سکوت بینمون طوالنی ی ثانیه چند . 

-  فردا که خواد نمی دلم! بگم دروغ ات خانواده به تونم نمی من

. هستش شارالتان یه سپردند بهش دخترشونو که کسی کنند فکر



 و چیزی همچین تونم نمی! همینه من مادر و پدر واقعیت

نمیاد بر من از...نخواه ازم...نگم ... 

 

 تخت روی و موبایل بیچارگی با پیچه، می گوشم تو که آزاد بوق

کوبم می . 
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 و نشستیم جلوش نعیمه و سعید با خونه، برگشته بابا وقتی از

 هوا توی رو آدمی بیرون دهنش از که حرفی ترینکوچک

قاپیممی . 

 بیست! فکره تو بابا اما نه، یا گرفته تماس باهاش معین دونمنمی

بودن بسته درم و اتاق توی بودن رفته مامان با مدقیقه ! 



 و زنهمی سر ازش عجیبی رفتارهای مامان برگشتنشونم، بعد

شهنمی خارج زبونش از جان،جوانه جانجوانه ! 

 

نه؟ یا گفته ببین، بزن پسره این به زنگ یه -  

ریزهمی دستیپیش توی رو شکونده که ایتخمه پوست . 

کنهمی تأیید رو سعید گوشم کنار م،نعیمه . 

چیه؟ تکلیفمون ببینیم بزن زنگ. گهمی راست - ! 

 

 و شینهمی بابا کنار گرفته پوست یمیوه بشقاب یه با مامان

ذارهمی بابا جلوی رو بشقاب . 

 حرف تو با کلوم دو تا برن، دوتا این کردیم صبر چقدرهر -

 برات جوانه،. بگیم که مجبوریم! چیه چاره... نرفتن بزنیم،

 سلطانی آقای. گرفتن تماس بابات با! دخترم اومده، خواستگار

 که گفته باباتم. بود منعیمه جشن تو که آقایی همون بودن،

 تو ببینم ندارم حرفی که من»  گفتم گفت، منم به. کنهمی خبرشون

 قصد که بکشی، وشونهشاخ مواسه نیای، بعداً !« گی می چی

مادر؟ چیه نظرت حاال... ندارم ازدواج ! 

 

کنهمی نگاه من به بادقت بابام . 



 اصل سر رفت جوری یه هم ما مامانِ ! شده خشک خشکِ گلوم 

شهمی شوکه آدم که مطلب ... 

شممی بلند جام از و دارممیبر ظرف توی از تخمه مشت یه . 

ندارم مشکلی من... من - ! 

رممی اتاقم سمتبه عجله با و ... 

 

آدمی سعید صدای . 

 چی هر... دونمینمی! نوزی یه نازی، یه... کشهنمی خجالتم -

 شدن جوریاین چرا اآلن دخترای... دونیدیمی صالح خودتون

 !مامان؟

 

 باال سعید هایحرف با درونم تب این از تربیش تا بندممی رو در

آدمی چنانهم صداش اما نره، . 

 که داد جوری یه رو بله دخترت... کن شیرین رو دهنت مامان -

کردینمی فکرشم ! 

 

. شنمی اتاقم وارد هردو سعید و نعیمه بعد، دقیقه چند درست

 قلدرها ادای سعیدم. میفتم خنده به منم که خنده،می قدریبه نعیمه

آرهدرمی برام رو . 



 راحتیا همین به کردی فکر! نداری مشکلی کردی، خودبی -

خواندی کور ببره؟ دیمتمی ! 

 

 تازه. ستزدهحیرت باباتم... شدنمی باورش خاله... جوانه وای -

 براش دوباره برم. گفتم چی نشده متوجه حتماً » گفتمی خاله

بدم توضیح »! 

 

 کنم چیکار من اینا دستِ  از... گزممی لب من و خندهمی دوباره

 آخه؟

 

 تو که تربزرگ تا دو! جاهااین بیاد نشه پا تنها بگو، بهش -

 نکنه فکر ما مامان این. بیاره خودش با داره، شونطایفه

وکارنَکسبی ! 

 

 واسه شده تنگ دلت داره؟ استرس بینینمی! باش ساکت تو -

اتاقامون؟ سروقت آدمی که وقتایی  

 

کنممی راهنمایی اتاق از بیرون به رو دوشون هر  . 

کنم فکر و بشینم تنها کمیه بذارین و برین لطفاً  - ... 



 

بگیری؟ قلوهودل بزنی زنگ که بریم، -  

برهمی اتاقم در سمتبه و گیرهمی رو سعید دست نعیمه . 

 

 دارنگه رو غیرتت! شد غیرتمند ما واسه باز... بابا چه تو به -

کن دخترات دوست خرج ... 

 هم درو. رنمی اتاقم از شده ایجاد بینشون که َمکِشیِکش با و

بندنمی سرشون پشت . 

 گرفتن تماس برای و کنممی خالی میز روی رو امپرتخمه مشت

شکمدوبه .  

 لمس تماس برای رو ششماره ترراحت و زنممی کنار رو تردید

کنممی . 

 

🍎  14.12.19, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

11:20] 

" کوچک جهانگرد " 

 

#part_231 



 

 

باهام کردی قهر گفتم کردم، قطع روت و تلفن که ظهر از - ! 

نیستم لوس قدراماون... سالم - ... 

پس حالمهبه خوش - ! 

 

دارمبرمی میز روی از تخمه یه . 

... نه که تشکر نه،! تشکر... اووم... که زدم زنگ... راستش -

گفت بهم رو تماست جریان بابام که بگم خواستم ! 

 

گفتی؟ چی تو -  

ندارم مشکلی گفتم فقط. نگفتم خاصی چیز - . 

پیچهمی گوشم توی شخنده صدای . 

خندی؟می چی به -  

 وقتایی یه دی،می بروز خودت از که چیزی برخالف کهاین به -

کنیمی برخورد موضوعات با راحت خیلی ! 

 

نکنم؟ برخورد راحت موضوع این با بود، قرار مگه -  



 

 گفتمی گرفتم، تماس که بابات با! نه حتمبه تخانواده نظر از -

بدم قولی شما به تونمنمی. کنه قبول دخترم که دارم شک من . 

 

! نشدم متوجه درست رو موضوع کردمی فکر مامانمم آره -

بده توضیح برام دوباره خواستمی ... 

پیچهمی گوشی توی شخنده صدای دوباره ! 

 

خندی؟می گممی هرچی من چرا -  

شکونی؟می تخمه داری -  

 

کنممی شده قطار میز روی که هاییتخمه پوست به نگاهی .  

کجاست؟ حواسم من؟ خدای  

کنممی حاشا . 

من ندارم تخمه... نه... نه - . 

 !باشه -

 دستم که رسونهمی بهم رو این هست شجمله تو که مزاحی حالت

شده رو ! 



 خوشحالی؟ -

 

کردی؟ خاستگاری ازم کهاین واسه -  

امشب پسرم شده، خندهخوش چه...خندهمی دوباره ! 

 

نداره؟ خوشحالی دونم، نمی -  

میدما بهت رد جواب کنی، اذیت - ... 

 

داری؟ رو جرأتش - ! 

ندازهمی خنده به رو من باراین داره، صداش توی که تحکمی . 

واال نه - ... 

 ...خوبه -

 

معیین گممی - ... 

 ...جونم -

نشست دلم تهِ  تهِ  که بود، دل ته از چنان گفت که جونمی . 

رفت یادم... هیچی - ... 



دونن؟می تو الیق و مردی چه پدرومادرت، نظرتبه - ! 

 

 از یکی تو! نکن اذیت فکرها این با رو خودت خدا تورو -

 من که هستی، مردایی ترینموفق و ترینجذاب و ترینمؤدب

 تونهمی ایخونواده هر آرزوی تو مثل یکی اصالً،... شناسممی

داشته دوستم خیلی خدا،! خیلی... معین خوبی خیلی تو! باشه ... 

 

شکونی؟می تخمه داری باز!  حاال باشه - ! 

 

 پرت میز روی رو هست ماشاره و شصت انگشت بین که ایتخمه

کنممی . 

کن باور! ندارم تخمه من... نه... نه - ... 

تخمه؟ به داده گیر وقتاون کردم تعریف ازش همهاین ! 

نداشته دوستم خدا هم اصالً  ... 

 

 ملحق بهشون شام برای خوادمی که شنوممی رو مامان صدای

 .بشم

کنیم؟ صحبت هم با بعداً . کنهمی صدام مامان جان،معین -  

 



بگیر تماس بعد کن، تموم رو هاتتخمه فقط. باشه - ! 

 برای جانشینش، آزاد بوق و شهمی قطع که سرخوشش، صدای

کنممی کجیدهن گوشی صفحه   . 

ندادم رد جواب بهت اگه ! 

 

 

 

*     *      * 

 

 

 های گره هنرمندش های دست با که و شاغل مادر یه ها بچه

 هم هوا و زمستونه. کنید همراهی حتما کنه می باز رو زندگیش

نه مگه بپوشه بافتنی لباس ادم میده جون اصال سرد 😍 

 

https://t.me/Shikbaft1398 
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 من موافقتِ  خاطربه فقط خونه، بر حاکم شادِ  شدت به فضایِ  این

خواستگاریه مجلس یه شدن برگذار با ! 

بشه؟ چطور قراره بشه عروسیم موندم   

  

 گردنمیبر هم وقتی! هستند بازار ظهر تا صبح خاله و مامان

خریدن لباس و رخت و پذیرایی وسایل خانواده کل اندازه   ! 

 این همه   بشی؛ روبرو واقعیت با قراره وقتی... آخ مامان، آخ 

آددرمی دماغت از روزها . 

گذاشت معین با و خواستگاری روزِ  قرار بابا، ! 

شنبهسه شهمی که فرداشب . 

 هایهفته طورهمین و! بود خدا روز بعدم هفته  ... شد زود چقدر

 ...بعدش

 شادی، از که مامان! دقیقاً؟ چیه برای عجله و شتاب همهاین

کنهمی شکر رو خدا بار دوازدهده روزی . 



 ادامه خواستگاریم جلسه   بعد تا شکرگزاری این که امیدوارم

باشه داشته ... 

 

 هایبازدید و دید. بگذرونم استرس تو باید رو نوروز تعطیالت

قوز باال قوزِ  شده عیدم ! 

 که کردیم، فرار سفر و کار از امسال، عید نعیمه و من چرا موندم

کنیم؟ پذیرایی نوروز، مدعوین از و خونه بشینیم  

 من خواستگاریِ  مراسمِ  قروفرِ  دنبال مامانامون کهحالیدر اونم

 !هستن؟

بکنید رو خدابیامرزتون دایی مرگ رعایت حداقل سعید، قولبه ! 

 

 موضوع تا کنم صحبت بابا و مامان با خواستم چندبار و چندین

 به شدم دلخوش و نشد هربار اما بذارم، میون در باهاشون رو

 و مامان برای ماجراهایی، چنین به راجع سعید کرانِ بی هایمثال

 !بابا

 رو قضیه تربیش و نشدن مشکوک سوزنی سر اندازه  به که هرچند

کردن گیرینتیجه پسرشون، بودنِ  دیوونه روی . 

 

 پرماجرایِ  شنبه  سه وارد دیگه ساعتیه! نمونده شنبهسه تا چیزی

شممی زندگیم . 



 خواستم! دارین؟ پایین این از رو من صدای. جانمعین بابایِ 

 که اآلن... کردیننمی بد کارهایاین از کاش که بگم، بهتون

خوبه؟ داره وجود بزرگ مشکالت پسرتون و من بین طوریاین ! 

 

 رمانِ  یه هست، پیش در که مراسمی اضطرابِ  از فرار برای

کنم مشغول رو ذهنم تا دارمبرمی عاشقانه . 

 

 

 

بودم داستان شخصیتای درگیر کرد، طلوع خورشید وقتی تا . 

خواب ایذره از دریغ !  

 اما کنم، اقدام صبحونه برای گیرممی تصمیم بندممی که رو کتاب

شهمی روشن گوشیم صفحه   . 

دارم پیامک یه ! 

 

؟«بگذرونیم خوش رو امروز هم با کمیه آیمی »  

نکردی انتخاب گذرونیخوش برای و خوبی روز » »! 

شو حاضر بپر. دنبالت آممی... شده صبح » ». 



؟«هستی جدی »  

« نذار منتظرم ». 

 

 هرچند. شممی خودم کردن آماده مشغول خاطر، باطیب و متعجب

 منم. شده صبح باالخره اما نگذشته، زیادی زمان آفتاب طلوع از

کنم کنترل جورایی یه رو هست روم که فشاری این دارم احتیاج . 

 

 نبره، بین از رو سکوت که نکاتی تمام رعایت با و یواشکی خیلی

شممی خارج خونه از . 

 کدومهیچ امیدوارم. نرسیده هنوز معین رسممی کوچه سر به وقتی

 بزنن شونخونه از سحر کله   نکنن هوس هامونهمسایه از

 !بیرون

 

 اومدم زود من شممی متعجب. بینممی دور از که رو معین ماشین

رسید؟ سرعت این به چطور اون بیرون،  

 ماشین سوار و کنمنمی تلف و وقت کنهمی ترمز که پام کنار

شممی . 
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کنیممی سالم هم به زمانهم و  زدهشتاب دو هر . 

نیست آلوخواب قبل دفعه   مثل. زنیممی لبخند ! 

پیشم؟ رسیدی زود همه این بودی؟ کجا سحر کله   -  

 

 حرکت کهوقتی خندنمی چشماش اما نیست، مرتب چندان موهاش

کنیممی . 

 وهوامحال کمیه جاده، به زدم. بذارم همروی چشم نتونستم -

. باشی خواب شاید گفتم بزنم زنگ بهت خواستم. بشه عوض

 کجا حاال! منه مثل شرایطشون خانومم بعله دیدم، دادم پیامک

شما با انتخاب بریم؟ ... 

 



 فیلم یه داد، لم راحت بشه که چ، جا یه بشینم خوادمی دلم -

بخورم کورن پاپ بشکه یه و ببینم کمدی ! 

 

جالبیه انتخابِ  - . 

جالبن معموالً  من انتخابای - ! 

 

زنهمی جذابی چشمک . 

 حالت کاهدون به زدی بینیمی بعداً ... نکن تعریف ازم قدراون -

شهمی گرفته ! 

 

 این نیست معلوم که مارکت سوپر یه کنار خندم،می دارم وقتی

کنهمی توقف بازه، چرا صبح وقت . 

 ماشین ضبط با برگشتش زمان تا و شهمی پیاده ماشین از

 آهنگ تو شسلیقه. کنم پیدا مناسب آهنگ یه تا زنممی سروکله

مونهمی زدنش عطر مثل دادن، گوش ! 

 و چرخممی عقب به شه،می زیادی سروصدای ماشین عقب وقتی

مونهمی وا دهنم کورن،پاپ بسته   همهاون دیدن با ! 

 

بشکه یه گفتی خودت - ... 



 با. زنهمی استارت و شینهمی رل پشت. بندهمی رو عقب در

شمردنشون به کنممی شروع ماشاره انگشت . 

 …هشت …هفت …شش …پنج …چهار …سه …دو …یک -

... پونزده... چهارده... سیزده... دوازده... یازده... ده …نه

 ...شونزده

تاست ودوپنجاه - . 

 

تا؟ دو و پنجاه !  

 از قبل رو، دارخنده لحظات این بود واجب واقعاً . خنده زیر زنممی

کنیم؟ تجربه ماجرا اصل  

ببینیم؟ کمدی فیلم یه بدیم، لم خونه بریم. نیست مستانه -  

 خونه؟ تو اومد عروس چونه، نه زدیم چک نه گی،نمی بعداً  اگه -

 !بریم

 

ایدیگه هرزمان از بلندتر. خندهمی ... 

باشه هاخنده همین امشبمون قصه   آخر نصیب کنه خدا . 

 

 

پرسممی رسیم،می که شونخونه به : 



نیست؟ جانمستانه مطمئنی، -  

 

راحت خیالت. نیست - !  

 

آممی خونه این به که باریه سومین این . 

اومدنمی خوشم بزرگ هایخونه از وقتهیچ من - . 

 

باشم؟ دیگه جای یه فکر به باید یعنی -  

شیممی پیاده ماشین از . 

گممی : 

 مخونه سالن تو وقتی دارم دوست... فقط! نبود این منظورم نه، -

 بزرگ هایخونه. باشم داشته نظر زیر رو جاهمه بتونم نشستم

بکشی سرک جا همه به که دهنمی و امکان این ! 

 

 یه برات دممی... ستمداربسته دوربین به مجهز خونه این -

 رو خواستی که موقعیتی هر کنن نصب سالن تو بزرگ تلویزیون

بگیری نظر زیر راحت . 

گممی تعجب با : 



گی؟می جدی داری -  

 

 حرف ،حرف... خونه این خانوم بشی قراره شما باالخره -

 .شماست

 

اما برام، خوشبختیه از سرشار بودن، خونه این خانوم هرچند ... 

باشم گفته... نمیادا خوشم ذلیلزن مردهای از من - . 

 

خندهمی بلند دوباره پله پاگرد روی . 

شیممی خونه وارد هم با . 
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 باال ابروهام کنهمی پیشنهاد دیدن فیلم برای رو خوابش اتاق وقتی

پرنمی . 

دید فیلم و داد لم شهمی مکاناپه روی سالن، تو جاهمین - . 

 

 بهتر بریم جااون اتاقه، تو تاپملپ چون کردم فکر! درسته -

کرد تماشا و آورد جااین و تاپلپ شهمی... البته. باشه . 

 

دممی تکون سر تأیید به : 

شهمی. درسته - . 

 

 دارم قصد دبیرستانی پسربچه   یه مثل کنیمی فکر چیه؟ -

خوابم؟ اتاق تو بکشونم رو دخترمدوست ! 

 باال رو هاششونه و کرده باز ازهم رو دستاش کف که طوریاین

 زنهمی حرف ازش که ایپسربچه همون مثل شده درست انداخته؛

کنهمی انکارش و . 

 

 باالتر اجتماعیش بار باشه، کمدی. کنیمی انتخاب خوب فیلم یه -

 نبود ایرانیم! باشه ایرانی هم ترجیحاً ... باشه شعاشقانه بار از

باشه شده سانسور ... 



 

میفتن پایین به هاششونه . 

 نتیجه به فیلمم انتخاب به راجع بیارم، رو کورنا پاپ برم -

 یه یا قهوه فنجون دوتا و آشپزخونه تو بری تونیمی. رسیممی

کنی؟ آماده برامون ساده صبحونه    

 

 سرم پشت از صداشو. کنممی حرکت آشپزخونه سمت کمربهدست

شنوممی . 

 !بدقلق -

 

جان الدولهمعین گفتی چی شنیدم - . 

 

توهم رهمی کالمون کنی، صدام طوریاین ازدواجمون بعد اگه - . 

 

 بعدِ  بشه فرداش که برسه روزی قراره یعنی. خندممی

 !ازدواجمون؟

 

 قبل اونم امون،نشده بینیپیش دیدارِ  این حاصل که وافری، لذت با

 و کره با تست کمیه و کنممی دم چای خاستگاریه، مراسم از



 گردمبرمی که مجلل سالن به. کنممی آماده نارنجبهار مربای

 رفت جدیجدی. میفتم خنده به دوباره کورن پاپ از کوهی بادیدن

گرفت؟ کورن پاپ بشکه یه  

 کاناپه کنار جلومبلیِ  روی که رو صبحونه کوچیک سینی 

برگشته باال طبقه   از دستبه تاپلپ ذارم،می . 

 تا دبیرستانم دوران از هست فیلم توش کن، روشنش خودت -

 .اآلن

 

 وقتی. کنممی روشنش و باز رو تاپلپ. دارهبرمی رو چای لیوان

. آدمی باال گراندشبک عکس و شهمی روشن تاپلپ صفحه  

کنممی نگاش ناباور ! 

کنهمی نگاه شده مات من به بالذت ... 

 گردنِ  خوادمی دلم که افتادی، العادهفوق قدراون جااین متأسفانه -

بشکونم رو گرفت عکس ازت ماهرانه قدراون کهاونی . 

 

 شده چاپ مجله جلد روی که عکسی همون. بود خودم عکس

 ...بود

... مردهای... از... از... گفتم بهت قبلشم... من... من... معین -

 نده انجام لوس... کارهایاین از... از! آدنمی خوشم ذلیلزن

 ...توروخدا



 

 باشه» گفتمی کردممی تعریف ازش اگه اآلن. بود حقش خوب

پروندمی چیزی ای،تیکه یه بعدم... حاال ...» 

 رو العملشعکس بتونم کهاین از قبل و شنمی باریک چشماش

 روی کوبهمی داشت، قرار بینمون که کوسنی با کنم بینیپیش

مشونه . 

شدی پرو تو چقدر دختر، - ! 

 

کنممی کلیک فیلما پوشه   رو و خندممی . 

 که خودت! تاپش؟لپ صفحه   رو گذاشته رو من عکسِ ... خدا وای

شده برپا قندوشکری اوضاعِ  چه دلم تو خبرداری ... 

 

کنممی انتخاب صحت سروش کارگردانی به ایرانی فیلمی .  

 

 تیپ این حاال تا من اما باشم، قلب قوت برات باید دونم می -

نگرانم کمیه. نرفتم مراسما ... 

 

 مادرت روزی همچین تو که برات، بمیرم. سمتش گردمبرمی

نمردم که من اما کنه، آرومت که نیست .  



 

. نزنیم حرف امشب به راجع بیا. قلبه قوت برام باشی کههمین -

بخوریم کورنپاپ بشکه یه و ببینیم فیلم هم با ... 

 

زنهمی جذابی لبخند و ذارهمی میز روی رو لیوانش . 

 ...باشه -

 

 ماهم فیلم، شروع با شاید. کنیممی نگاه مانیتور به هم کنار هردو

بودیم شده شروع کنارهم ! 

 

 

 

 یه به بریم قراره درارین؛ کمد تو از رسمیتونو های لباس خوب

رسمی مهمونیِ  😉 
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 ظاهر فقط این اما آم،می نظربه آفتابی و آروم دریایِ  یه ظاهر در

ستقضیه ... 

 وسط لبخند، یه کنار باوقار و متین موقر، لباس یه تو پوشیده

کنممی نگاه نعیمه و خاله و مامان بدوبدوی به و نشستم سالن .  

 و ذارنمی خاله و مامان سرسربه مدام آقامنصورم و بابا

ندازنمی دست شدم، میخ مبل روی که رو من هرازگاهی . 

 هاپله رفته دمپاییش، لنگه زورِ  و ضرب و مامان دستوربه سعیدم

باشه آماده من خواستگارِ  حضور برای جا همه تا بکشه؛ تی رو . 

 زننمی زنگ بخوام وقت هر که کردن، تأکید بار هر خاله و مامان

کننمی کنسل رو مراسم این و ! 

ندارم مشکلی نه گفتم بار هر منم  . 

شد تربیش تردیدشون بار هر و ... 

کننمی فکر درستم و لنگهمی کار جای یه نظرشونبه ! 

منه دلِ  لنگیده که جایی ... 

 



 از دارم تن به که رنگی،ایسورمه مجلسی گیپور تمام سرهمی

 منعیمه. بود بهتر پیراهن مامان نظر از و مناسبیه لباس خاله نظر

 سرم پشت رو موهام که خصوصاً  آد؛می بهم خیلی که بود گفته

موهات رو بنداز شال یه گفت و شد غیرتی سعید. بستم ! 

شدم العادهفوق گفت بابامم ... 

 مراسم این با من موافقت و آرامشِ  به مشکوکند، همه اما

  .مشکوکند

 جریان این با موافقتم به اما باشن، مشکوک توننمی آرامشم به

 !هرگز

 فرو خودش تو رو من داره قصد که طوفانیه دریای مثلِ  درونم

گرفته زیادی نیروی ازم درونی، طوفان این تو نرفتن فرو و ببره . 

 ُنه تا که یعنی این و گذشته شب، ونیمهشت از تربیش دقیقه ده

نمونده زیادی زمان شب، . 

شهمی خونه وارد تِی و آب سطل با سعید . 

 وقتاون دادن، لم و کردن خوشگل مردم... خوبه خیلیم... خوبه -

کنن حمالی باید دیگه سرییه !  

 

 روت و سر به دستی یه برو کردی؟ شروع باز نیومده پسر، -

نداره خوبیت رسنمی مهمونا بکش ! 

 



 من واسه قراره انگار زنیمی حرف جورییه  منصور، عمو -

بیاد؟ خواستگار ! 

 

 تو برای گیممی فرداشب نخور غصه داره؟ حسودی اینم آخه -

 !بیان

 

گیرهمی نعیمه سمت رو تِی سر سعید . 

کافیه اومدن دوتا این واسه همون - !  

 

خوابیده منظوری چه کنایه این پشت دونیممی نعیمه و من فقط ... 

 تی تا رهمی تراس سمت تفاوتبی. ریممی غرهچشم براش دو هر

 به تِی ضخیمِ  نخای از که آبی قبلشم بذاره، جااون رو سطل و

شهمی زمانهم تهدیدش با فریادم. گیرهمی من سمت راهه، . 

سرت بنداز شال یه برو - ! 

 

جان بابا باشه، خودت کارِ  به سرت سعید، - ! 

 

کنهمی زمزمه و شهمی دور ازم ناگزیر : 



نرفته بابا به رفته، کی هر به غیرتم - ! 

 

 مواقع اکثر ما حاال خوبه... خودش واسه نوبریه بچه این واقعاً 

 روسری سر امشب، داده گیری چه... کنیمنمی سر روسری و شال

من کردن سر ! 

 نعیمه و خاله و مامان و من شه،می بلند که آیفن زنگ صدای

زنیممی داد هم اتفاقبه : 

« اومدن...اومدن ... » 

 

برهمی باال رو دستاش بابا . 

خانوما باشین آروم - ... 

رهمی آیفن سمت و . 

 

آشپزخونه تو کشونهمی رو من خاله . 

کنیم صدات تا مونیمی جاهمین - ! 

 

نداشتی؟ نگه آشپزخونه تو رو من چرا پس... مامان وا -  

 



باشه؟ خواستگاریت که بود، من میلِ  بابِ  چیت تو -  

 

گممی بانگرانی من و رهمی وا نعیمه : 

 از بیام! مشخصه پذیرایی قسمت کامالً  جااین از جون،خاله آخه -

نیست؟ بهتر شما پیش اول  

زنهمی داد مامان . 

باال آنمی دارن بیاین. ..خواهر مریم - . 

 

نعیمه و من به کنهمی رو خاله . 

 بازیمسخره اگه برسه دادتون به خدا فقط بیاین، باشه -

 !دربیارین

 

 همگی و بیرون ندازهمی آشپزخونه از تقریباً  رو نعیمه و من

ریممی در جلوی آمدخوش برای . 

 کشممی لباسم رو دستی رسه،می گوشام به که پرسیاحوال صدای

پرسممی نعیمه از آروم و : 

کثیفه؟ لباسم -  

 



 چرا. کردیم ما رو کلفتیا همه  . نشستی هاملکه مثل جااون. نه -

باشه؟ کثیف لباست   

 

 شنمی خونه وارد معین شوهرخاله   و خاله گیره،می که رو دستم

 معین باالخره و شیرینی بزرگ جعبه   یه و مستانه سرشون پشت و

آبی و سیاه رز از پر گل دسته یه و !  

گال نبودن قرمز چرا ...! 

 رو دستش وقتی ده؛می خجالتم روم، معین خاله   خریدارانه   نگاه

 برام رضایتی پر لبخند گیرممی دستام بین کرده دراز سمتم که

زنهمی . 

خانومی چه - ... 

 

افتهمی زیربه سرم . 

 تونهمی آبی کراوات با سیاه شلوار و کت توی گفته معین به کی

باشه؟ خاص همهاین ! 

 بدجنسیه نهایت و کرده ست بود، گرفته من برای که گلی دسته با

رسهمی نظربه جذاب خیلی  نگم که . 

 



🍎  18.12.19, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

18:49] 

کوچک جهانگرد " " 

 

#part_236 

 

 

 می آغوشش تو منو ای دیگه زمان هر از تر صمیمانه مستانه 

 می خجالت هم باز و. کنه می خطابم داداش زن گوشم زیر و کشه

 ...کشم

 زیر رو همه ندارم توانشو ببینم رو بقیه العمل عکس تونم نمی

 تو که هست، هایی گل دست دنبال فقط من های چشم! بگیرم نظر

 می گرفته سمتم گل دسته وقتی. کنند می قراری بی هاش دست

گیرم می باال و سرم شه ...  

 تو همیشه برای رو هست هامون چشم بین که حسی شد می کاش

داد توقف لحظه این . 

 کرده غلبه من بر داشتنش دوست حس ای دیگه وقت هر از بیشتر

شدن دار نم هام چشم گیرم می ازش رو گل دسته وقتی . 

  !بازم؟-



گرفت ام خنده کرد زمزمه برام وقتی کالمش طنز از .  

 و بسه که شیم می متوجه زنه می پهلوم به نعیمه که ای ضربه با

 تازه شیم می گیر جا پذیرایی توی همه وقتی! بکشیم خجالت باید

 حال هم خاله. درخشند می هاش چشم ببینم رو مامان تونم می

 و رسند می نظر به خرسند هم منصور آقا و بابا و داره خوشی

ماجراست اولِ  تازه این ! 

 پاهاشو خوب های بچه مثل هم معین نشسته، معین کنار مستانه

! ندیده گل دسته که منم. گرفته پایین رو سرش و انداخته هم روی

نشستم نعیمه کنار بغلم توی گل دسته ... 

 

 و کنم می مقاومت که بگیره ازم رو گل دسته خواد می نعیمه

شه می خیال بی نره آبرومون که این برای . 

- گلدون تو بذارم ببرم بده چل؛ و خل ! 

دم نمی رو جوابش ... 

 

 بد و خوب اوضاع از پرسیدن و پرسی احوال مشغول ها بزرگتر

 و گرفته گرم خیلی مامان با معین ی خاله. هستند کاسبی و کار

خنده می آروم البته و مرتب اومده خوشش که هم مامان . 

گرده می گمشده دنبال انگار که هم مستانه ! 

 



 که بودم من این بار هر و شدن روبرو هم با بار چند نگاهامون

دزدیدم چشم ...  

 منِ  عشق،! زدنیه مثال سازمون؛ سرنوشت امشبِ  برای جذابیتش

 سرنوشت رو خواستگاریم شب که، رسونده کجا به رو شق کله

کنم؟ می قلمداد ساز ! 

 خاله پذیرایی از بعد قضیه، اصل سر بره تونه می که کسی اولین

هست معین ی خاله ها؛ مهمون از مامان و . 

- ! بشین خارج سیاست و اجتماعی و کاری مسائل از لطفا آقایون،

داریم تری مهم های صحبت ما امشب . 

 

گیره می هاش چشم سمت و هاش دست همسرش . 

- فرمایید می درست! خانوم چشم ... 

هستش موافقت اعالم ها خنده آروم صدای . 

 

-  برام بریم میای که گفت و روبروم نشست اومد معین؛ وقتی

 درست. اومد بند زبونم خوشحالی از! شد نمی باورم خواستگاری؛

دیدم رو خوشگلمون دختر که وقتی مثل ! 

گه می گوشم زیر نعیمه : 



-  کنه خرت خواد می! خوشگله کجات تو نکن باور گه می دروغ

بگیره رو بله ... 

 

 در جوابی نعیمه به شه نمی فرصت اتاقش از سعید شدن خارج با

بدم اش قیافه خور . 

 سمت درست و کنه می پرسی احوال منشانه آقا و صمیمی و گرم

گوشم؟ بغل اومد اینم بود کم نعیمه! شینه می من چپ ! 

 

کنم؟ پخش شیرینی برم شه نمی! میره پیش کند مراسم انقدر چرا  
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- کنم؟ صحبت کلمه چند من دی می اجازه جان خاله  

گه می ناچار به اش؛ خاله شه می پاره دلم بند معین حرف این با : 



- عزیزم آره ... 

ذاره می لباش روی دستشو سعید . 

-  خودش! جلو رفتن می خودشون روش به بزرگترها ذاشت می

کنه؟ جمع قراره کی بزنه گند اگه  

 

 خفگی احساس که کنم می حس من اما کنه می مرتب کراواتشو

 که ناخوشایندی چیزهای برای من و دارن نظرش زیر همه داره

گرفتم عزا بگه قراره ! 

 

- شدند فوت مادرمون و پدر که نداشتیم زیادی سن خواهرم و من ! 

 

گه می گوشم زیر نعیمه : 

- اول شلیک ! 

-  پدر مثل. بودن کنارمون همسرشون و ام خاله ها سال این تمام

 بزنم حرف که خواستم اگر االنم. داریم دوستشون مادرمون و

 یه. بگم شما برای رو مواردی یه چیزی هر از قبل خواستم

 اساس اما. فرسات طاقت و سخت برام؛ گفتنشون که موضوعاتی

صداقته وصلتی؛ و رابطه هر ... 

 



... شده خشک گلوش انگار کنه می مکث رسه می که جا این به

میدم فشار ام سینه به رو ها گل و بندم می چشمامو . 

- کرده خودکشی مادرم و! شده کشته پدرم من ... 

 

گه می گوشم زیر سعید : 

- دوم شلیک ! 

 

-  نظامی نیروهای توسط سیاسی و امنیتی مشکالت خاطر به پدرم

زد دار رو خودش و نیاورد طاقت هم مادرم و شد کشته کشور ... 

 

گه می گوشم زیر نعیمه : 

- سوم شلیک ! 

 

 سخت اش، چهره. شده اصابت من قلب به ها گلوله این ی همه و

 و رنج چه نقابش زیر دونم می رسه؛ می نظر به ناپذیز نفوذ و

قلبم وسط درست کنم می حس و رنج این منم. کشه می عذابی ... 

 

شده ایجاد بدی سکوت . 



 

-  و پدر یه مثل درست بود سرم باالی ها سال این تمام داداشم

 پرورشم کرد، محافظت من از! مادر یه مثل همه از بیشتر

 لطفا. برادرم هم ها وقت گاهی و بود خواهرم ها وقت گاهی...داد

کنید نگاه نداشت تقصیری توش که مشکالتی از جدای برادرم به ! 

 

کبود خاله و شده سیاه مامان ... 

بگن چی باید دونن نمی هم منصور اقا و بابا ... 

-  و آبروتر با شهر این تو جوونی هر از من های خواهرزاده

 یک! بلغزه پاشون نشد بار یک بپرسین برین. هستند تر دار مردم

. موفقن زندگیشون و توکار... بدن انجام ناشایستی کار نشد بار

 دخترتونو دارن، سرها توی سری ازشون باشه دور بد چشم

کنه می خوشبخت . 

 

میاد خودش به زودتر بابا . 

-  یه ما بدین اجازه اگر! گرفت تصمیم حاال همین شه نمی واال

 اطالع خدمتتون اشو نتیجه بعد روز چند باشیم داشته گویی و گفت

 .بدیم

 



 و شیرینی و چای صرف بدون اونم! برین شین بلند یعنی این و

 با نگرانی، از گلوش سیبک که مردی با من صحبت کلوم دو

شه می پایین باال وحشت . 

 

 اش چهره هنوز مامان و شن می بلند جاشون از خراب حالی با 

 وقتی. کنند می کجی دهن بهم هام دست توی گل ی دسته! کبوده

بود نشده ساعتم نیم مراسم این تمام شن می خارج خونه از که ! 

 

دادن؟ انجام باهاشون و رفتار این جرمی چه به  

 اقبال جز ما تفاوت هستیم؟ چی هستیم؟ کی خودمون ما مگه اصال

چیه؟ بد؛ و خوب  
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 توی گل دسته که نذاشتن، بیرون مونخونه حیاط از پاشونم هنوز

شهمی کشیده دستم ! 

 

کنی؟می چیکار خاله -  

 

نعیمه نکنه دخالت تو - ! 

 صدای بعد و رهمی آشپزخونه به نداشته، سابقه ازش که شتابی با

 تویِ  منه، برای که احساسی همه   شدنِ  پرت و کابینت در شدن باز

رسهمی گوشم به زباله، سطلِ  . 

هستم من دقیقاً  هدفش و گردهبرمی شتاب همون با . 

 من کار تو ذارم،نمی رو باراین! چاه توی انداختمت من باریه -

کنی تکرار رو ... 

 

میتراجان باش آروم - . 

 

زنهمی فریاد بابا سر . 

خبره چه چشماش تو بینینمی باشم؟ آروم - !  



 

 مگه کنی؟می هوار و داد چرا من، برم قربونت جان،مامان -

 فکر قراره هم ما. رفتن و زدن حرف اومدن دادیم؟ مثبت جواب

شمام نشده چیزی... کنیم ... 

 

مونیمی ساکت فقط مورد این تو! باش ساکت تو... سعید - ... 

 

گیرهمی رو بازوش و رهمی مامان سمتبه مریمخاله . 

 خوریمی حرص چرا. گیممی بهشون خوب منفیه، جوابتون -

 خواهر؟

 

شهمی بلند منصورآقا . 

جوریاین جاماین بود، کم ما خونه   جنگ .باال برم من - ... 

 امیدی همه   با من، و رهمی خروجی در سمتبه گویان االهللاالاله

دوزممی چشم بهش دارم، پدرم به درونم که . 

 رو من راه، این تو بودن تنها حس گردونه،برمی رو ازم بابا وقتی

ترسونهمی . 

 



 تربیش که، خواممی ازتون... که خواممی من... من... من -

 خواممی. کنید فکر حیاتیه و مهم من برای که موضوعی به راجع

 سخته، هضمش براتون و هست که مشکالتی همه   وجود با که،

جدیه تصمیمم... من... من. کنید فکر بهش ! 

 

 همه که سخته، براشون من طرف از ساده حرفای این توقع انگار

شنمی آشفته . 

زنهمی داد مامان . 

مادر و پدربی پسره این! جدیه تصمیمت که کردی غلط - ... 

 

کنم می خواهش مامان: »گممی فریاد با چنان »! 

 همیشگیش سالح با بار این و مونهمی ساکت مامان چندثانیه که

کنهمی شروع گریه، . 

 باباشننه که بدبخت آرش اون گی؟می چی فهمیمی تو دختر، -

 و تخم از نیست معلوم که پسره این به داره شرف مردن زلزله تو

کدوم ترکه   ... 

 

 آدما به پایینت به باال از نگاهِ  این و احترامیبی لطفاً،... مامان -

 این! خورد چوبشم درست؛ کرده اشتباه پدرش. کن تمومش رو

شده تموم و پیشه هاسال مال جریان . 



 

 تو بری که دمنمی اجازه بهت من،. کن وا رو گوشات خوب -

ایخونواده همچین ! 

 

 من به متفکر که کنم،می نگاه بابا به دوباره و شممی بلند جام از

شده خیره . 

 به که عشقی تموم با اما بگم، رو حرفا این خواستنمی دلم -

 تونم می که کاریم تنها کردم؛ رو انتخابم من دارم، بابا و شما

 با تا بدم، زمان بهتون که باشه تونهمی این براتون، بدم انجام

 انتخاب زندگیم برای رو بدی آدم من! بیاین کنار تصمیمم و انتخاب

 ...نکردم

 

 بیرون رو گلم دسته آشغاال، بین از و رممی آشپزخونه سمتبه

گردمبرمی سالن به و کشممی . 

کشهمی سوتی سعید . 

بود خفنی حرکت - ! 

 

 سعید به داره خاله بندم،می رو در و شممی اتاقم وارد وقتی

گهمی بدوبیراه . 



 هیچ. رممی تلفنم سمت بالفاصله و ذارممی میزم روی رو گل

نیست معین طرف از تماسی ! 

 رانندگی داره احتماالً  و رفتن ستدقیقه چند شهمه... خب

کنهمی ... 
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سپردن گوش مبقیه کنه،می تهدید داره هنوز مامان . 

گیرممی باالتر رو گوشیم . 

کنار بزنه تونهمی کنه،می رانندگی داره اگه خب، ! 

بشنوم رو صداش خواممی اآلن همین من ... 

 



 مثل. پیچهمی گوشم تو صداش که کشهنمی طولی و گیرممی تماس

نیست شاداب همیشه . 

 ...جانم -

 

اشکام سدِ  شکستن برای کافیه جمله همین انگار، . 

شد جوریاین که خوام،می معذرت - ! 

مگه؟ شده جوریچه -  

 

دممی قورت رو بغضم . 

دونمنمی... دونمنمی - ... 

 

رو؟ قرارمون هست که یادت - ! 

باال برم بردنت برای م،پنجره و دیوار از من شد قرار ... 

 

خندممی آروم . 

 نامناسبش، موردِ  با یواشکی جااین دارم بدونه اگه مامانم، -

کنممی پچپچ ... 

 



نامناسب؟ موردِ  شدم من دیگه - ! 

شهمی شاد قلبم گیرهمی شوخی رنگ که غمگینش، لحن . 

خودمی مناسبِ  موردِ  تو که گفتم، شونهمه به که من - ! 

 

 پخش قلبم برای زنده صورت به صداش که آرومش، خنده   تک با

گیرممی آروم شه،می . 

 

! رود جایِ  بره دریا! بشینه بارون جای برف! بشه وارونه دنیا -

کنممی خودم مالِ  رو تو من ... 

 

 بین از اونم زباله، سطل تو از رو گلم دسته نداشتم حق خداییش

نشورم؟ دستامم تازه و دربیارم آشغاال ! 

 و خیال و خواب ذهنم، فکرم،. نیستم خودم مال اآلنشم، من -

 ممکلمه یه اون و کلمه یه تو شن،می خالصه همه آرزوهام،

 ...تویی

 

 بودن یا تماس خوادمی دلم زنی،می حرف جوریاین هربار -

 بدون تنهایی، اونم کشیدن نفس بعدش، چون کنم؛ قطع رو کنارت

کنممی قطع پس. شهمی سخت تو ... 



 

 جنگجوم، مامان و مکرده فوران احساساتِ  و من و کنهمی قطع و

کشهمی نشون و خط برام بسته، درای پشت از که !  

بیای باید... مامان آیمی کوتاه ... 
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 به و شده آوریجمع خونه مختلف نقاط و اقصا از ها،شوینده کلیه  

شدن فرستاده ناکجاآباد ! 

 

 وقتی. نیست طوراین درحقیقت و خرابه من اوضاع کننمی فکر

 گلدون یه تو گذاشتم و برداشتم و بود افتاده زباله سطل تو که گلی

خوبه اوضاعم یعنی اتاقم، پنجره   کنار . 



 و بره پیش جریان این راحت خیلی نیست قرار که دونستممی من

 تو شدن غرق و وشوشست به برسم که مونده. راهیم اول تازه

هاشوینده . 

 هیچی از خبر که کننمی رفتار آدمایی مثل نیست، درست اصالً  

 .ندارن

گرفته پیش جدیدی روش مامان ! 

رفته و اومده خانی که انگار نه انگار ... 

 خوامش،می وجودم همه   با که ایآینده با که دمنمی اجازه من

کنن تا طوریاین . 

 

 من و گذشته معین خواستگاری از که روزیه دومین غروب 

 حرفی جریان این بهراجع خواننمی واقعاً . اومده سر امحوصله

 بزنن؟

آورهدلهره واقعاً  این و گننمی چیزی هم نعیمه و سعید حتی ! 

 

 از داشتمبرمی سفر یه کاش ای و شدن بارکسالت عید روزای

نامطلوب فضای این از رفتممی و آژانس . 

نه یا درسته موضوع این دوباره   کردن مطرح دونمنمی ! 



 باید که حداقل اما نه، یا بدم بهشون زیادی زمان باید دونمنمی

بزنیم؟ حرف موضوع این بهراجع ! 

 جرمم! هستن قیافه توی من برای مامان و خاله اینا، از جدای

 چیه؟

نیست مناسب نظرشونبه که پسری به شدن مندعالقه ... 

 

 این از خواستم بار هر که روزه دو و شده تنگ معینم واسه   دلم

نذاشت سرش روی صداش گذاشتن با مامان بیرون برم در . 

لپه کردن پاک و کردن غیبت به نشستن دیگههم با حاالم . 

کجان نیست معلوم سعیدم و نعیمه . 

 همه با درواقع منم. ونیومدن رفتن صبح از آقامنصور با بابام

کجاست؟ کی، پرسم،نمی و قهرم ! 

 تظاهر کهاین وجود با. کردم صحبت تلفنی معین با باریم دوسه

 من نیست، خوب که وقتی. نبود خوب بودن، خوب به کردمی

باشم؟ خوب تونممی چطور  

 

 گردوخاک یه برم تا کنهمی ترغیبم نشسته کنارم که شیطونه

اما بندازم راه واقعی ... 

بندنمی رو آدم وبالدست که اماهایی این از امان ! 



 هر اصالً ! نبودم بیکار همه این تا کردمی عود وسواسم کاش، ای

 باشه، کارگشا زمانایی یه تونهمی هست آدمی وجودِ  تو که چیزی

باشه من مخربِ  وسواسِ  چیز اون اگه حتی . 

 

شهمی خونه وارد سروصدا پر سعید . 

خونه اهالی بر سالم - . 

 

رهمی شصدقهقربون مامان . 

 بودی کجا. بخوری برات بریزم چایی یه بیا. برم قربونت سالم -

 مادر؟

 

پرسهمی من از مامان، به دادن جواب جایبه : 

کردم؟ سالمت نشنیدی، -  

قهرم تونهمه با اصالً . دمنمی رو جوابش . 

 

 از داشتم باارزش و مهم وسیله   چی هر حاال، تا پیش روز دو از -

اتاقم؟ وقت سر نیومدی چرا پس کردم، قایمشون و جمع اتاقم تو  

 



بغلم تو کنهمی پرت و آرهدرمی رو کاپشنش . 

کنی؟می خالی من سر چرا انداخته، سنگ جلوتون دیگه یکی -  

 

مبل رو کنممی پرت رو کاپشنش . 

بخوری؟ رو جونت مامان چایی بری و بشی ساکت شهمی -  

 

گهمی چی دخترت ببین بیا مامان! ؟من جون مامان شد دیگه - . 

 

ببینه رو ما ترراحت تا کنهمی بلند رو سرش مامان . 

بگه؟ که داره چیزیم مگه دخترم - ! 

 

من؟ به زد کنایه اآلن ! 

دارم گفتن برای زیادی چیزای باشه، شنیدن برای گوشی اگه - . 

 

سرش پشت مخاله آد،می سالن به لپه سینی با مامان . 

کنهمی زمزمه سعید : 

بشه جنگ شدم باعث که سرم،توخاک - ! 
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کنارش مخاله شینه،می صندلی روی نزدیکم ! 

من کنار سعیدم  .  

شنیدن برای ما گوش نمای - . 

 

پرسممی نهایت در و شهمی جاجابه مامان و خاله روی از نگاهم : 

 چیزی که کنینمی رفتار طوری چرا پرسین؟نمی هیچی چرا -

 نشده؟

 

زد حرف بهش راجع که نداره وجود چیزی ما نظر از چون - ! 

 

زنممی پوزخند ناباورانه . 



 فقط منه، آینده   و زندگیبه مربوط که چیزی حاال تا کی از ما؟ -

جا؟این چیم من پس شه؟می مربوط شماها به  

 

 بذاریم ما که آریدرمی گوشت از رو پنبه این جوانه، ببین -

کنی بدبخت رو خودت . 

 

 خوشبختی اصالً  کنی؟می تعریف جوریچه رو بدبختی مامان، -

 یعنی داشتن، مشکلبی خانواده   چطوریه؟ چیه؟ شما نظر از

 رفت که نبود پریچهر دخترداییتون، همین مگه خوشبختی؟ تضمین

 و عالم به رو پزش که شد، داریونصباصل خانواده   یه عروس

 که اونا کنه؟ زندگی نتونست سالم یه چرا شد؟ چی! دادینمی آدم

پس؟ شد چی بودن؟ سال منتخبِ  باباهایننه جزو باباشونننه ! 

 

 شه،نمی گیممی وقتی! دختر؟ داری ما وکارکس به چیکار تو -

شهنمی یعنی ! 

 که اینی به داشت شرف باز بودن، قاتل و دزد مادرش و پدر اگه

 این ننگِ که ایخونواده یه دست بدیمت جوریچه ما! هستن

 !مملکتن؟

 

میندازم خالهبه تندی نگاه . 



 پا از دست باشه؟ مملکت این ننگ که کرده، چیکار خودش -

نکرده خطا . 

 و انتخاب... داره چیز همه و ادب ثروت، و ملک کاسبی، و کار

نداره ربطی معین به زندگیش برای پدرش غلط و درست تصمیم . 

 

 شم،نمی راضی من بکشی رو خودت بیای، پایین بری، باال -

 !مادر

 

شممی بلند جام از . 

 هیچی که نیست، مهم چندان که کردممی فکر زندگیم تو همیشه -

 اما هستین، شماها که بود بس برام همین. باشم نداشته دنیا تو

 خودم دل و خودم برای رو چیزی یه دنیا این تموم از من اآلن،

 اما سفید،چشم و حیامبی من کنید فکر تونیدمی! مامان خوام،می

 داشتنمم دوست... دارم دوست و معین من بیاین، پایین برین، باال

! توهمه بگیم که نشده ایجاد مروزه دویکی. مامان نیست معمولی

کرده ریشه ... 

ذارممی قلبم روی دست . 

کنم کاری تونممنمی! جااین درست - . 



 اندازه  به! مامان شماست دل شکستن بکنم، تونممی که کاری تنها

 دلش که کسی اما بار،این شکسته، زندگی این تو دلم کافی

باشم خودم خوامنمی شکنه،می ! 

 

کنهمی پرت سینی توی شولپه مشت خاله . 

کردنت تربیت دختر این با نکنه درد دستت... میترا - ! 

 

شهمی منفجر نهایتاً  و دوخته چشم من به وواجهاج مامان . 

 فقط کنی،می فکر چرا! شکست منم دل شکست، تو دل بار، هر -

 من! شدم آب و کشیدم زجر تو پایپابه دیدی؟ آسیب خودت

 ...مادرتم

 

 که بگم و کنم نگاه چشمات تو که رسیده وقتش دیگه مامان، -

 و خودخواهیا خاطربه فقط رسیده، خودت و من به آسیبی هر

بوده تو غرور ! 

 باعث دونی،می همه از تربیش رو چیز همه کنیمی فکر کهاین 

 ذارمنمی مامان رو دفعه این! اومده ما سر به که بالست چی هر

ذارمنمی... برسونی آسیب بهم ... 

 



هستم مادرم برای دنیا، دختر بدترین امروز من . 

زنهمی فریاد فروغشبی و مات نگاه رو این . 

 عزا شزدهماتم چهره   با مخاله و گرهنظاره فقط سکوت تو سعید،

 .گرفته

 ما هایبچه راهِ  سر وکاره،کسبی چی هر چرا نظرتبه خواهر، -

؟!آنمی  

 

گهمی خاله جواب در سعید رممی اتاقم سمت وقتی : 

 اینه، درست سوال! راهشون سر نیومدن کم هم، وکارهاکس با -

آدمی خوششون وکارهاکسبی از اینا چرا ! 

 

 هست، مستانه هست؟ مادر و پدر به فقط داشتن وکارکس مگه

 منم. دارن  ایمدیگه فامیالی حتم به و هاخالهدختر و هست شخاله

نیست وکارکسبی هیچم معین... هستم که ! 
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آممی بیرون اتاقم از آماده و حاضر بعد ربع یه . 

پرسهمی باعصبانیت مامان : 

 کجا؟ -

 

شممی خارج خونه از و دمنمی جواب پوشم؛می رو کفشام . 

دنبالم فرستنمی رو سعید . 

شهمی خارج خونه از سعیدم سرم پشت  . 

ری؟می داری کجا. مام شدیم گرفتاری -  

دممی ادامه راهم به . 

 دیشب! نیار خودت روی به فقط گم،می بهت چیزی یه ببین -

 قبول بابا. بهشون بده رد جواب بزنه، زنگ گفت بابا به مامان

 چیکار گیره،می تصمیم بعدش کنه وجوپرس رهمی گفت نکرد،

 ...کنن

 

گفت رو چی همه که خودش وجویی؟پرس چه - ! 

 



 آقا، دست بدنت روزه یه خوایمی. ..داری عجله خیلی توام -

بفرما بگن ! 

 آروم کمیه حاال شستی، قشنگ که مامانم. باش رنگینسنگین کمیه

 بیاد بگو راستگو، پسره   این به بزن زنگ گیری،نمی آرومم. بگیر

 خاطرشبه باشیم داشته انرژی. کنیم کوفت بده چیزی یه ببرتمون

کنیم دوبهیکی ! 

 

کنممی نگاش چپچپ . 

کنی؟می صرف انرژی تو که چقدرم -  

 

کنه؟نمی صرف انرژی دوییدن، تو دنبال همین -  

 

بیای؟ که خواستم ازت من مگه -  

 

خواستن که اونا - . 

 

کن کوفت بگیر، خودشون از رو تآذوقه برو پس - . 

 



دممی تکون دست گذرهمی کنارمون از که تاکسی، برای . 

 ...دربست -

شینهمی کنارم سعیدم و شینممی کنه،می توقف تاکسی . 

 

خانوم برم کجا - ! 

برم کجا باید دونمنمی . 

 

بگیم بهتون تا آقا برو فعالً  شما - . 

پرسهمی ازم راننده، به حرف این گفتن بعد سعید : 

شهمی خوب حالت بزنی جیغم دوتا بازی، شهر بریم بیا - . 

 

 راننده برای و شهربازی اسم که سعید و کشممی ایکالفه آه

کنممی تماشا فقط ناچار گه،می . 

 خاطربه دوباره بابا! ندارم قرونم یه من باهاته؟ کارتت فقط -

کرده الحقوقم ممنوع مامان، خبررسانیای .  

 

نمیندازتش رو از غلیظمم غره  چشم . 



 پر حسابم دارین انتظار ازم تونهمه که شاغلم من مگه چیه؟ -

 نزدیک مجبورم دستم، کف ذارینمی غازچندر ایهفته باشه؟ پول

 من زندگیه اینم! کنم کات دخترامدوست همه   با شهمی که ولنتاین

 !دارم؟

 

 و در از. گرفته مخنده چند هر گردونم،برمی رو ازش حرص با

ریزهمی جوری همین برام دیوار ... 
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بدیم خواهر من . 

 اون شادی، و ترس و هیجان از داشت کهوقتی رو کوچیکم داداش

پول بدون اونم گذاشتم، تنها اومددرمی پرواز به ترن توی باال ! 



 برن فرو روزایی یه باشن، بد روزایی یه دارن احتیاج آدما همه  

بدجنس روباهِ  و نره گربه نقشِ  تو ... 

! بزنه جا خوب آدمای نقش تو رو خودش آدم نباید که شهمه

نیست خوب فقط که انسان، ماهیت اصالً  . 

 منظریه این زنده   نمونه  ! بدیم قدرمهمون خوبیم که قدرهمون ما

شکوندم رو مادرم دل که خودم، . 

 گذشته شکستن دل از کارشون که هستن، زیادیم مرده   هاینمونه

دیگه بدِ  آدمِ  تعداد، زندگیم، ساالی اندازه  به و هیتلر مثل بود، ... 

 

 مقایسه هیتلر با رو وجودم بدجنسیِ  درجه   که شه،نمی باورم

کنممی ! 

 کهوقتی اونم. باشه تونهمی خطرناکی مسئله   داشتن وجدان عذاب

دهمی جون گشنگی از داره سعید و معینم منتظر رستوران یه تو ! 

 بلند جام از زدههیجان شه،می وارد رستوران در از که معین،

دممی تکون دست براش و شممی . 

 و کنهمی خارج تنش از من به شدن نزدیک با رو بلندش بارونی

کنهمی آویزون صندلی پشت لبخندزنان . 

چطوره؟ من سهیل ستاره   -  

 



انگیزهشگفت چقدر بودن، تو سهیل ستاره   ! 

شینممی جام سر منم گیره،می قرار که صندلیش روی .  

نه بگم آدنمی دلم که «خوبی؟: »پرسهمی زدههیجان قدریبه ! 

بود؟ بد تو کنار شهمی مگه - ! 

 

بودی؟ بد قبلش کمیه پس -  

 

گممی جوابش در و خندممی ناچار : 

نه خیلی - ... 

 

 دلگیر م،ساده سرووضع از که وپیکه،شیک و تروتمیز قدراون

شممی . 

بیایم همبه هستم، که وبدیخوب اوضاع هر در باید . 

کنممی مرتب موهام روی رو رنگمطوسی شال . 

رسیمی نظربه خوب خیلی کن، ولش - . 

 

خندممی دوباره . 

خوانی؟می جوریچه رو من فکرای -  



 

 باال رو ابروهاش غرور با و ذارهمی میز روی رو دستاش

فرستهمی . 

دیگه خوب - ... 

گردهبرمی عادی حالتبه سرعتبه بعد . 

 تظاهر نباشی، خوب تو فهمیمی نیست؟ خوب حالت چرا -

 پیش، ساعت یه از! شه؟می سخت خیلی من برای بودن، خوببه

شنیدم تلفن پشت از رو صدات که ... 

 

شهمی قطع میزمون سر گارسون اومدن با حرفش ادامه . 

دارین؟ میل چی. اومدین خوش -  

 

پرسهمی وقتی صمیمیش لحن و گرم نگاه  : 

بخوری؟ داری، دوست چی -  

کنم درخواست رو دارم دوست خیلیخیلی که چیزی شهمی باعث . 

تند سس با شدهسرخ زمینیسیب عالمه یه - ! 

 



 سرییه و گهمی گارسون برای دوباره رو من سفارش لبخند با

دهمی سفارش مدیگه چیزهای . 

کنهمی نگاه چشمام به گارسون، رفتن بعد . 

چیه؟ برای نگرانی همه این -  

 

فردا از خبریبی برای - ! 

 

 نداره، وجود نگرانی! توست و من دست تو فردا باشه، یادت -

نده آزار رو خودت . 

 

 پارک، رفتیممی. بکنم دل چیزی از نبودم بلد بچگی، از من -

! دیگه دقیقه یه... دیگه دقیقه یه... خدا رو تو مامان گفتممی

 یه فقط... بمونیم دیگه دقیقه یه مامان گفتممی مهمونی، رفتیممی

 کرده عادت من اما شدن،می تموم لحظات اون درسته،! دقیقه

داشتنشون تربیش دقیقه یه به بودم ... 

 

دممی ادامه بیچارگی با کهوقتی آورده، هجوم گلوم به بغضم : 

 بخوام؟ مامانم از تربیش دقیقه یه رو تو چطور من... معین اما - 

کافیه؟ مگه  
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 گرمای بشه که نزدیک قدراون آره،می ترنزدیک رو سرش

کنم حس صورتم پوست روی رو نفساش . 

 بینم،می رو تو بار هر من دونیمی کنی؟می ترمدیوونه چرا -

 شدمی راحت و بود هرت شهر کاش ای شم؟می زنده و میرممی

ُبرد و گرفت رو دستت ! 

 و زنهمی شچونه زیر رو دستش. رهمی عقب. کشهمی عمیقی آه

کنهمی نگام . 

! زد دست بهت نباید که ای،خوشمزه کورنِ پاپ بشکه یه مثل -

ندارم اجازه چون ... 

 

میفته زیر به سرم که منی و آرومش خنده  تک . 

 



 دن،می انجام کاری هر اجازهبی! جوانه... نه جالبیه دنیای چه -

 چی همه آدمای شن،می همه شهمی که عاشق دوتا قضیه   وقتاون

 خاطربه و دوننمی رو چیز همه و ندارن اشتباهی هیچ که دونی،

 باهام پدرت ظهر امروز... زننمی حرفی اگرم ماهاست، خودِ 

 خوبی مرد شما گفت. دستام روی ریخت و پاکی آب و گرفت تماس

 بهش! شماست شایسته   من دختر از بهتر دختری حتماً  و هستی

 من برای ساده پیشنهادیِ  مورد یه شما دختر صفا، جنابِ » گفتم

 شما دختر! دختر زیاده که چیزی گین،می درست بگم که نبود،

! دارم دوسش. بسازم موآینده باهاش خواممی من که دختریه تنها

دارم دوست رو دخترتون من ...». 

 

زنهمی ضربه شسینه روی چندبار انگشتش با . 

 دوستت چقدر که گفتم، پدرت به بارسه که... قسم خدا به... من -

کشمنمی عقب منه، با دخترتون قلب که وقتی تا... که گفتم! دارم ! 

 

 ُپرم... داشتنش دوست از ُپرم کنم،می نگاش اشک پر چشمای با

شدن شمعشوقه از ... 

توئه با من قلب ابد، تا - ... 

 

ذارهمی همروی رو پلکاش . 



 من باشه؟ داشته دوسش کسی که نداره، احتیاجی آدم گهمی کی -

 خواممی... کنی اقرارش و باشی داشته دوستم تو که دارم احتیاج

کنهمی زیاد رو قدرتم. داری دوستم چقدر که بگی، بهم همیشه ... 

 

 رو نیرومندیشون خوانمی که قهرمانایی سبک به رو بازوهاش و

برهمی باال برام بکشن، دنیا رخبه . 

 

 رو سفارشا که گارسون. خندممی و کنممی پاک رو چشمم زیر

 لب سعید شماره   دیدن با. خورهمی زنگ همراهم تلفن آرهمی

کنممی رد رو تماس و گزممی . 

 گذاشته جلوم رنگطالیی و ترد زمینیایسیب از بزرگی ظرف

 نگاه معین به چشمی زیر. آددرمی صدا به تلفنم دوباره شه،می

کنممی . 

کیه که کنهمی اشاره  ! 

داداشم سعیِد، - . 

 

دی؟نمی رو جوابش چرا -  

 

جااین اومدم و پیچوندمش که چون - ! 



 

دهمی قرار زمینیم،سیب ظرف کنار رو سس ظرف و خندهمی . 

 اما نیست، نرمال کمیه درسته! منی پیش بگو بده، رو جوابش -

نگرانته و داره دوستت خیلی ... 

 

خندممی و کنممی اخم بهش . 

داداشم نرماله خیلیم - ! 

دممی رو سعید سوم تماسِ  جواب و . 

 

همانا سرم روی شدنش خراب و همانا گفتنم علو ... 

 دونیمی رفتی؟ کجا گذاشتی گشنه و تشنه و من! کوفت و علو -

 پیدا بلکه کردم صدات بلندگو با و هاگمشده قسمت رفتم چندبار

 !شی

 

زنممی لب معین به رو و ذارممی گوشی دهنه   روی رو دستم . 

نیست نرمال هم اصالً ! توئه با حق - . 

 

کنهمی تأییدم و دهمی تکون سر فروخورده ایخنده با معین . 



 

نداشتم رو شلوغی حوصله   - ... 

زنهمی فریاد تقریباً  و کنهمی قطع رو حرفم . 

 من کردیمی صبر مرگم خبر نداشتی؟ و شلوغی حوصله   -

 کارت این! پیچوندیمی رو من بعد دادی،می پول کمیه اومدممی

خونه؟ گشتمبرمی جوریچه باید نبود باهام مترو   

 

 اآلنم خواممی معذرت! حاال زنی،یم داد قدراون چرا... باشه -

بینمتمی. کنم قطع باید ... 

 

نبینیم کن دعا برو - ! 

 خط پشت که سعید برای ایغرهچشم تماس کردن قطع درحال 

رممی هست . 
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 شدنِ  کوتاه باعثِ  کارکناش، از یکی طرف از موقعبی تماسِ  یه

شد دیدارمون .  

 و خونه کرد راهیم قلب قوت دنیا یه با و گرفت آژانس من برای

 از باهاش، بابا تماس بهراجع چیزی تا گرفت قول ازم قبلشم،

ندم بروز خودم . 

 تو بابا بود، اشتباه فکرم. شدم ناامید پدرم از اما ،دادم قول منم

نباشه مامانم کنارِ  نیست، من با اگه داشتم انتظار. نبود من زمینِ  . 

 

 شده پر تو، اون. شینهمی قلبم تو عالم غم رسم،می خونه به وقتی

 رو قلبامون نزدیکی جلویِ  تا گرفتن قرار هم کنار که آدمایی، از

 .بگیرن

 تویِ  حیاط گوشه   نعیمه که بینممی ساختمون به شدن وارد از قبل

کنهمی گریه داره بینممی رممی که جلوتر نشسته، تاریکی . 

شده؟ چی -  

 

کنهمی جمع رو وپاشدست من دیدنِ  با . 



هیچی... هیچی - ... 

ببینم رو اشکاش خوادنمی دلش و ستپاچهدست . 

 

شده؟ دعوات خاله با -  

 هایگونه و متورم چشمای. شینممی زانوهام روی کنارش

کرده گریه زیادی زمان یعنی سرخش، . 

 

 این به که مهمه، براش قدراون خاله با دعوا کنیمی فکر چرا -

 بعدم! داره؟ گفتن دیگه این شده، بحثش آرش با بندازتش؟ روز

 سامورایی روش چند به و کنم آویزونت درخت همین از حقته

 داشته تونهمی بدی عواقب چه من پیچوندن بگیری یاد تا کنم ادبت

 .باشه

 

. کنهمی متعجبم تاریکی تو سعید، جدیِ  چهره   و چرخممی عقب به

گردمبرمی نعیمه سمتِ  . 

شده؟ بحثتون چی سر -  

 

 گردماه رفت یادش آقا! بشه بحثشون چی سر خواستیمی -

 این و نیستم مهم برات من که مخش رو رفت اینم رو، آشناییشون



 شیشه توی رو من خونِ  مادرت و تو که کرد رم اونم وپرتا،چرت

 بکشم، راحت نفس یه دارینبرنمی سرم از دست چرا! کردین

کرد ایشقهوه قشنگ خالصه ... 

 

پرسممی متعجب : 

شده؟ دعواتون چیزها این خاطربه گه؟می راست -  

 

 سر مخاله! بودم ماجرا شاهد خودم من گم،می راست که معلومه -

 رو نیاکانش و آرش تونست تا قاپید دستش از رو گوشی رسید،

 تا! خودزنی به کردن شروع ایشون بعدم! داد قرار لطف مورد

 و خودش بین بدِ  روابط مقصر رو خاله و زد رو خودش تونست

 نشینیعقب کشهمی رو خودش داره دید که مخاله. دونست آرش

 آورده سرش که بالیی هر بابت و آرش به زد زنگ دوباره و کرد

 «پسرم» لقب و کرد خواهیعذر شنسنجیده حرفای طورهمین و

 نمایش یه اینا همه   دونهمی که منعیمه! داد اختصاص بهش رو

 گرفته بغل غم زانوی جااین اومده بوده، اوضاع کردن آروم برای

 زن از نه که آرشم، برات بمیرم» گهمی لب زیر ثانیه هرچند و

مادرزن از نه آوردی شانس »! 

 

 پرتاب سعید سمت و دارهبرمی زمین رو از رو سنگیقلوه نعیمه

دروغ یا راسته جریان این که موندم، وواجهاج منم. کنهمی ! 



گی؟می جدی داری سعید -  

گهمی غیظ با رفته در قِِسر سنگقلوه برخورد از که سعید، : 

 بکنم؟ باهات شوخیایی همچین که بیکارم، قدراون کنیمی فکر -

 سراغ رفتی کردی ول پولبی شهربازی تو رو من کهوقتی اونم

 نعیمه که جایی همین شه، باعث روزی یه قراره که پسره اون

بگیری؟ غورهآب براش و بشینی نشسته، ! 

 

نچینی همرو کبریصغری همهاین شهمی سعید، - ... 

 

گممی نعیمه به شاکی : 

تو؟ زنینمی حرف چرا -  

 

تواَم اتاق مهمون امشب منم! سعید گفت، رو حرفا همه   - . 

 سمت لباسش خاک تکوندن با و شهمی بلند زمین روی از

رهمی ساختمون . 

 

قهری؟ چرا آرش، به زده زنگ خاله که حاال -  

 



 یه سعید کنار از کردن، گذر قبل و زنهنمی حرفی جوابم در

زنهمی بهش محکم گردنیپس ! 

 مشکل هم با قدرمچه هر آرش و من بمونه، یادت تا زدم رو این -

بگی چیزی بهش نداری حق تو باشیم، داشته ! 

 

گهمی حرص با و گرفته رو گردنش پشت سعید، : 

 خودخواهِ  درارِ حرص! آدمی اعصاب روی گه،می راست که حقا -

 طالقت باید داری که بزنی، دست خاطربه بدبخت! داربزن دستِ 

 !بده

 

گممی شوکه من و رهمی رو مسیرش تفاوتبی نعیمه : 

خودت؟ واسه گیمی چی -  

 

 رو نومزدش وراستچپ تدخترخاله که باال، بنداز رو کالهت -

ولگدمشت زیر گیره،می !  

 

گی؟می پرتوچرت چرا -  

 



! آرش کله   پس زدمی داشت بود، گذاشته الیو خودش دیروز -

 قهر باهاش نازنازی دخترای این مثل و شدنمی حریفش آرشم

 !کرد

 

شممی ساختمون داخل و دممی تکون سر گیج... خدا وای . 
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 سر پشت و کنممی زیرلبی سالمی هم کنار بابا و مامان دیدن با

رممی اتاقم به منه اتاقِ  مسیرشون که سعید، و نعیمه . 

 رو پتو و کشهمی دراز تختم روی نعیمه اتاقم، به شدنمون وارد با

کشهمی سرش روی . 

 



کنهمی درد سرم کنید، خاموش رو برق - . 

 

خودته اتاق باش، راحت - . 

 

- کنمامی حرومت محکم لگد یه شممی پا... سعید . 

 

خودته اتاقِ  بینممی کنم،می فکر که حاال - . 

 

 در و شهمی خارج اتاقم از و کنهمی خاموش رو اتاقم المپ بعدم

بندهمی هم رو . 

 رو خودم بقیه دستِ  از خوادمی دلم و ایستادم اتاقم تاریکی توی

کنم آویزحلق . 

 

�✯✯✯ 

 

 همه که روزهایی. نمونده نوروزی تعطیل روزهای پایان تا چیزی

 به ردشون جواب بابت کهاین زحمت حتی و گرفتن سکوت روزه

دننمی بدن، خبریم یه من به معین، ! 



. زنمنمی رابطه این در حرفی و کردم سکوت معین، خواست به

 از من. نیست قشنگ اصالً  دلگیریم، هم از همه خونه تو کهاین

من از بابام و کنممی دوری بابا ... 

 کنیم نگاه هم چشمای تو که نداریم، رو این روی کدومهیچ انگار

کنیممی چیکار هم با داریم که بگیم و ! 

 کههمین. پریده سرم از چی همه کنه،می فکر و خوشحاله مامان

 اصالً  نظرم، از که شده ثابت براش زندگی و خونه جون به نیفتادم

نبوده جدی مسئله   !  

 خونه   تو رو روز تربیش ستخسته ما همه   دست از که سعیدم

 و کننمی زیرورو رو طایفه کل شینن،می هم با و گذرونهمی خاله

! کننمی گوییبد پشتش هم با و بدبخت آرش به رسنمی آخرم سر

 که خاله اما گذرونه،می رو فانی لحظات داره فقط، سعید، نظر از

کنه؟نمی فکر طوراین ! 

 من با آرش مورد در سعیدم» گفت نعیمه به دیروز همین 

 اتاقش از نکرده جرآت دیشب از سعید که شد گونهاین و! موافقه

بشه خارج حتی ». 

 

 که محبتی رسوندن سرانجام به برای عجلوم من قدرچه هر

. تحمل و صبوری به کنهمی دعوتم. صبوره معین هست، بینمون

 تو نه اونم. زنهمی حرف بابا با شخصاً  خودش روزا همین گهمی



 و بزنن حرف و بشینن دونفری بشه که جایی یه مون،خونه

شوندوباره رویارویی برایِ  آشوبم دل من که قدر،چه . 

 داشته جدی صحبت یه بابا با دیدار این قبل خواد،می دلم خیلی 

 .باشم

 اما! نه؟ یا بگم براش رو حرفام که دارم، رو توانش دونمنمی

 از باید  بشنوه، رو معین حرفای کهاین از قبل. کنممی رو تالشم

باشه آگاه گذرهمی من درونِ  که هرچی . 

 

 و گیرنمی لیست در،بهسیزده برای دارن خاله و مامان

 تونهمی این من، اعتراضی حرکت اولین و کننمی ریزیبرنامه

نرم دربهسیزده به باهاشون که باشه . 

 بچه کهوقتی از چون! بزرگه شکنیسنت یه این اونا نظر از 

 جورایی یه و آوردنمی جابه رو سنت این شونطایفه کل بودن

داره شگون براشون ! 
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 صبحونه میز روی من و رسهمی راه از دربهسیزده زود خیلی

بمونم خونه توی دممی ترجیح که کنم،می اعالم . 

کنهمی اعتراض مامان . 

نداره شگون کنی؟ چیکار بمونی خونه توی - ! 

 

کنه می درست خودش برای رو بزرگی لقمه   سعید . 

 به احترام که خاله و شما! کنهمی خوبیم کار جان، مامان واال -

 نباید شده فوت تازه داییتون گیننمی! کردین فراموش و تربزرگ

 رعایت و مسائل این شما جایبه جوانه. تفریح و گردش برین

نشین داییخان روح شرمنده   دنیا اون که کنه،می ! 

 

 ونشونخط براش مامانم و کنهمی سکوت به دعوت رو سعید بابا

کشهمی . 

دشمن؟ یا کردم بزرگ پسر - ! 

 



 یه شدم خسته بابا. کنیدمی قطع موجیره هی که دشمنتونم البد -

 مثل نشستم خاله پیش شب تا صبح. بیرون برم ندارم پول قرون

کنممی رو اونواین غیبت باجیاخانخاله این ! 

 

کننمی من به رو سعید، اعتراضبه توجهبی بابا و مامان . 

جان؟ بابا بیای، خواینمی چی واسه -  

 

باشه؟ داشته خاصی علت باید مگه - ! 

 با که بابا و شده خبردار شستش گه،می مامان شده   ریز نگاه

شهمی بلند میز پشت از چای لیوان . 

 آمنمی. باشم کرده سر شما بی رو روز این که آد،نمی یادم من -

جان بابا نداره وجود نیستی، خوب حالم و . 

 

! خونه بمونم دارم دوست فقط. نیست خوب حالم نگفتم منم -

خواممی چی بدونم که شد، بزرگ قدریماون . 

 

مامان به کنممی رو . 

بود خوبی صبحونه   - . 



 اتاقم به ناخواناشون و متعجب نگاهای مقابل و شم می بلند جام از

رممی . 

 

دربهسیزده برم پاشم شادوسرحال، دارن انتظار ازم چطور واقعاً  ! 

 اونم بزنم، گره سبزه خوام،می حتماً  من رفتم، منم و اومدیم اصالً 

کردن شوهر نیت به ! 

دارن؟ رو صحنه این دیدن تحمل ! 
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 خودشون، با من کردن همراه برای مامان ناموفق تالشای بعد

 به تمایلی اونم که گفت و اومد من جبهه   به منعیمه کهوقتی

 جزو رو ما و کرد پاره تسمه رسماً  خاله نداره، وگذارگشت

دونست آدما ترینِ ناالیق ! 



 چهارتایی خودشون و کردن ما پاسوز رو سعید که شد، طوراین و

کنند در به رو سیزده تا رفتن . 

 

خواستین؟می رو همین شد؟ راحت خیالتون -  

 

ما سمت کنهمی پرت و آرهدرمی پاش از رو جوراباش . 

 خودم، با جورابا نکردن برخورد برای و کشممی ایخفه جیغ من

 اصابت صورتش به درست جورابام کنم،می سپر جلوم رو نعیمه

کننمی . 

 بو جوریاین مالیدی جورابات به چی! سعید کنه لعنتت خدا -

دن؟می  

 به بینی مخاطی ماده   عصاره   کمیه فقط. مالمنمی خاصی چیز -

شهمی ایجاد ماَتحَتم، زیادِ  تعرقِ  از که باکتریایی همراه ! 

 

 محتویات اومدن باال مرز تا نعیمه و من که بگم، نیست الزم

برگشتیم و رفتیم مونمعده . 

شعوریبی خیلی - ... 

 



 زهر برامون و خجستگی این به روز که شما یا منم شعوربی -

 راه آیمنمیآیمنمی ما و خونه تو نشستین که چی یعنی کردین؟

 خوش بریم خواستیم روز یه! قربونی گوسفند شدم منم انداختین،

... بی جفتای اون تقصیر شمهمه. نشد دوتا شما لطف به باشیم،

بی... بی... بی ... 

 

آرهمی کم ما، تهاجمی حالت مقابل . 

 رو چشاتون خوشگلین، خیلی! رو چالتون و چش کنید جمع -

 یه پاشین! شد بد حالم... اَه... اَه... اَه! شهنمی نکنین جوریاین

 دوتا شما اگه که آخ. کنیم کوفت ناهار واسه کنید هم سر چیزی

بودیم انداخته راه جوجه بساط ملت پارک وسط نبودین، ... 

 

کنیممی بساط برات جاهمین ما ای،جوجه ناراحت - . 

 

! نریز هم به رو نوابی آرش اون با ازدواجت بساط شما -

 ور قدراون اآلنم... کنی پهن رو چیزی بساط من واسه خوادنمی

 ناسالمتی... جااین بیاد پاشه بگو آرش به بزن زنگ. نکن ور

! کنه؟ فرق پارسالش با امسالش دربهسیزده نباید! داره زن امسال

 از کمیه فقط کم،یه دوتا شما که قسم خدا به... بیاد بزن زنگ

 یه رویِ  رو دنیا کل اآلن گرفتینمی یاد رو ماماناتون سیاست

چرخوندینمی انگشتتون ! 



 

 کهاین ازقبل! کنهمی تأیید نگاش با نعیمه و کنممی نگاه نعیمه به

 کل تالفی که خورهمی قسم و ذارهمی فرار به پا کنیم حمله بهش

کنهمی جبران روزی یه و میاریم سرش که بالهایی ! 

 

�������* * * 

 

 کنارش نعیمه گرفته، کباب سیخای روی رو بادبزن اخم با آرش

 کشیک تراس از داریم سعیدم و من. زنهمی حرف آروم و ایستاده

کشیممی . 

کنیممی فضولی داریم درواقع  . 

 

خونه این تو ذاشتممی پا عمراً  بودم، آرش جای اگه من - ! 

 

شیممی خونه وارد و گیرممی رو دستش . 

چرا؟ وقتاون -  

 

 یه عنوانبه اجتماعیم، و مدنی وحقوقحق از حمایت خاطربه -

 !انسان



 

بخنده سعیدم شهمی باعث مخنده شلیک . 

 هیچی بدبخت! گذاشتنش فشار توی همهاین گم؟می دروغ چیه؟ -

 دو ما، جیغویجیغ دخترخاله   این تماسِ  چهنیم یه با تازه گه،نمی

 به. نیستم که من خوبه؟ قدراین مردی کدوم! بود جااین نشد ثانیه

کشمشونمی بشه نصیبم شکلی این زنمادر و زن که قسم، خدا ! 

 

گممی خنده درحال : 

باشی نداشته مادرزنی باشی، شانسخوش خیلی شایدم - . 

 

باشه رفته تو به شانسم اگه - . 

 که،درحالی و کنم نگاش باجدیت که کنهمی وادارم شپرکنایه حالت

 پردهبی کنم، می خارج یخچال تو از و کردیم درست که ساالدی

 .بگم

 و معینه که،دونیمی! سعید باشه جمع خیلی باید حواست -

خواهرش دونهیه .. 

 

بینممی واضحی شکلبه رو پاچگیشدست بار اولین برای . 

دارم؟ شساله پونصد خواهرِ  به چیکار من! سرت به زده - ! 



 

باشه؟ نداشته جایی ذهنت توی شساله پونصد خواهر امیدوارم -  

 

جاستاین جاش! نداره جایی ذهنم تو که معلومه - ... 

ذارهمی قلبش روی دست، ایمسخره حالتبه و . 

 

دممی بهش رو اخطارم آخرین و کنممی حفظ رو نگام جدیت . 

 کنه تظاهر و باشه هنوزم شاید داشته، بحرانیی شرایط مستانه -

 بازی احساساتش با بازیات بچه با خوادنمی دلم! بودن خوب به

 ...کنی

 

 که دختره، این به چه و من اصالً ! نداری عقل کهاین مثل تو -

 از من اصالً ! خندهمی هرهر و بازه آبی اسب مثل دهنش راهبهراه

 پونصد شمتازه! آدنمی خوشم خندنمی هرهر که دخترهایی

 اسب اون... دمنمی رضایت هاسالهیک از کمتر به من... سالشه

َتَشنِشغول داداشِ  ارزونی آبیم !  

 

بزنی حرف جوریاین خواهرش و معین بهراجع دیگه بارهیه - ... 

پهلوش تو کنممی فرو رو چنگال . 



کنممی سوراخت جوریاین - ! 

 

پرهمی جاش از متری سه نکنم، اغراق . 

 بابایننه خاطر واسه! رهمی هرز قدراون که دستت بشکنه -

 به رو برادرت تنها داری نیستن، دورم فامیلِ  هنوز که مردم،

باشه تو بر ننگ دی؟می کشتن ... 
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 سعید کباب، از شده پر قابلمه   و داخل به آرش و نعیمه اومدن با

شینهمی صندلی روی و میز پشت پهلو، به دست . 

 فروشآدم جماعتِ  این از! بشین خودم پیش بیا آرش، داداش -

شهنمی گرم وتومن برای آبی ! 



 

بکشه برنج توش تا داره،برمی رو دیس نعیمه . 

- کرده؟ اوفِت کی باز،  

 

کنهمی اشاره من به و زنهمی باال رو پیرهنش . 

مونخونه دوی شماره   فروشآدم - . 

 

پرسهمی و خندهمی آرش : 

کیه؟ تونخونه یکه شماره   فروشآدم وقتاون -  

 

تو زنِ  معلومه، خوب... سختی سؤال چه - . 

 بطری و دوغ پارچ من و ذارهمی میز روی رو برنج دیس نعیمه

رو دلستر . 

چسبهنمی بهش هاوصله این! جواهره تیکه یه من زن - . 

 

ولِای...   مریزاد دست بابا! کرد خرت زود چه - ... 

 



 سعید واسه دستاش با نعیمه و دهمی تکون سر خنده با آرش

 وراستچپ به براش رو مشده تیز چنگال منم کشهمی ونشونخط

ببنده رو مبارکش دهنِ  تا دم،می حرکت ! 

 

 گردن رو ظرفا شستن کهاین بعد و خوریممی سکوت تو و ناهار

گردیمبرمی سالن به استراحت برای میندازیم، سعید و آرش . 

 رو ظرفا دادمنمی اجازه وقت هیچ بود جااین امروز معین اگه ولی

سعید کنار اونم بشوره . 

گذرونه؟می چطوری رو دربهسیزده معین راستی ! 

دممی پیام براش . 

« نیستی. سالم !» 

 

شهمی داده تحویل بهش پیامم دیرتر کمیه قبل دفعات برعکس . 

« لواسون اومدیم هابچه با » 

 

کنممی تایپ و میندازم باال ابرویی : 

« ها؟بچه !» 

 



«  طورهمین و شوهرخاله و خاله پسرخاله، و دخترخاله مستانه،

خانوادگیمون دوستای از دوتا » 

 

« طوراین که !» 

 

کنممی تایپ دوباره براش کوتاه مکثی بعد و : 

« بینتون؟ نیست که مجرد، و جوون دختر !» 

شهمی داده تأخیر با جوابم . 

 «!دوتا»

 

 !هاا؟

نویسممی براش تأخیر با . 

«  نمکمی شناسایی رو بیفته اتفاق بینتون که اتصاالتی کوچکترین

جریانی؟ در خودت که رو بعد مرحله   و » 

 

« ها؟شوینده با دردناک سازیپاک !» 

 

کنممی تایپ و میفتم خنده به جوابش از . 



« باال آنزیمای با هاییشوینده !» 

 

« خندی؟نمی بهم شده، حسودیت کنممی کیف بگم » 

 

نویسممی جوابش در و کشممی دوندونام بین رو لبم : 

« خندممی !» 

«  یه برام مجرد، و جوون دخترای همین از یکی اآلن همین! ببین

کشیده قلب عکس روش که آورده، چاکلتهات لیوان !» 

 

؟چی ! 

 که فرسته،می برام عکس یه که نکردم هضم رو پیامش هنوز

 ممسخره قلبِ  یه و بوده گفته که چیزی از بزرگ لیوان یه شامل

کوفتی چاکلتِ هات روی ! 

 

نویسممی براش بدی احساسات با : 

« بخیر روزت! بخندی بهم تونیمی باشه، » 

 



 با گیرم،می باال که رو سرم و مبل روی کنممی پرت رو گوشی

کنممی خالی سرش رو حرصم نعیمه طلبکار نگاه دیدن . 

 ...هااا -

گهمی و خورهمی اییکه تهاجمیم حالت از : 

 که ایهپدرسوخته آرشم اون! رو کردناشون اذیت نکن باور -

 بیننمی کننمی کیف... نخور رو بازیاش گولِ ! نداره دومی

 که ،شنمی مرگمذوق وقتایی یه کن باور. حساسیم روشون

طبیعی... کن رفتار طبیعی! کنیممی گریه براشون ! 

 

نفهمیدم که من نعیمه؟ گیمی چی - . 

 قلب یه با فرستاده چاکلتهات عکس برام. گفت چی اونم نفهمیدم 

 اومده باهامون که مجردی دختره یه رو این گهمی روش، مسخره

کرده درست برام خانوادگیمونه دوستای جزو و لواسون ! 

 

کرده غلط - ! 

 

گهمی زدهشتاب کنممی نگاش که چپچپ : 

 که بدم، نشونت چاکلتیهات بگو بده پیام بهش! گممی رو دختره -

بندازن لنگ پیشش اضافه، قلبای با بغلش از چاکلتهات صدتا ! 



 

بدن مشاوره کسی به نباید وقتهیچ سعید و نعیمه این خدایا ... 
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انگیزتر؟ غم این از ! 

 خوشگل هرچند مسخره   قلب یه که دارم چاکلتهات از تصویر یه

بسته نقش روش ... 

! آدم مغز تو کنن شلیک گلوله یه نیست الزم حتماً  که کشتن، واسه

شهنمی محسوب ُمردن مردن، گلوله با اصالً  ... 

دارم من کهحالیاین یعنی ُمردن ! 

 تالفیِ  تا رسه،نمی بهش دستت که کسی داشتنِ دوست حسِ 

مردن یعنی دربیاری؛ سرش شومزهبی هایشوخی ! 



 

 باز به تمایلی هیچ که فرستاده، برام هم سر پشت پیام چندتا

ندارم کردنشون . 

 قلب با چاکلتهات که مجرد هایخانوم با اونم لواسون؛ رفته

کننمی سرو براش . 

؟!کنم جنگم اعالن که نرفتم دربهسیزده من وقتاون  

 ،کنم درست چاکلتهات براش شورموزاییک با نیست حقش

ش؟حنجره تو کنمفرو ! 

 

 درحال بزنیم؛ بیرون گشتی یه ماشین با بریم داره اصرار سعید

کنممی اعالم رو مخالفتم صندلی روی از شدن بلند . 

بخوابم خواممی من - . 

 نعیمه پارسال که قسمتی همون ببرمت دممی قول. بریم بیا تو -

زد گره رو هاشسبزه یواشکی . 

 

 روی چنانهم من و خندهمی آرش. کشهمی پراعتراضی جیغ نعیمه

مونممی موضعم . 

برین خودتون. نکن اصرار سعید مخسته - ... 

 



رممی خوابم اتاق به و کنن اصرار دمنمی اجازه ازاین تربیش . 

 

انداخته راه ولوله قلبم وسط چیزی یه ! 

کنم منحرف باید رو مریضم فکر . 

فقط کرد،می شوخی داشت ! 

 خودم تونمنمی باراین شه،می بلند دوباره که گوشیم پیام صدای

کنممی باز رو هاپیام و کنم کنترل رو . 

 

« بود ایمخوشمزه چاکلتهات خیلی » 

 

« رفتی؟ کجا » 

 

 «قهری؟»

 

« بشوریم؟ بَِبریم دنبالت بیام !» 

 

 از قسمت کدوم تو دقیقاً  رو داشت که ایخوشمزه رویِ  این

نخورم؟ رو گولش تا ندیدم من که بود، کرده قایم خودش ! 



ذارمشمی جواببی و دلخورم ! 

نه اما ... 

نویسممی براش . 

«  وسواس خاطربه که باشه، دنیا توی نفر یه اگه کردممی فکر

تویی اون نندازه؛ َدستم مزخرفم !» 

 

«  وسواسِ  خاطر به که باشه دنیا تو نفر یه اگر که کن، باور

منم باشه؛ داشته دوست مزخرفت !» 

 

 چرا. کنممی کجیدهن شده فرستاده برام زود خیلی که پیامی به 

بیاره؟ دست به رو قلبم تونهمی راحت خیلی ! 

 

کشممی دراز تختم روی خسته . 

« که؟ نرفتی » 

 

کنممی تایپ براش : 

« تونم؟می مگه » 

 



 کنممی رها تختم روی رو گوشی شهنمی فرستاده برام که جوابی

بندممی رو چشمام و . 

 

تو به رسممی برم هرجا آخه؟ برم کجا ... 
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برگشتن اینامامان کرد غروب آفتاب وقتی . 

 استیضاح باد به رو ما همه   و شدن شاکی سعید و نعیمه نبود از

 .گرفتن



 شد می اما بود، سرد. بردم پناه حیاط به و برداشتم پالتو یه منم

 که برنداشتم اعصابم آرامش برای تربیش قدم دو هنوز. کرد تحمل

بینممی کنارم رو بابا . 

 شکل ترینآروم به هم کنار. زنمنمی حرفی اما شم،می متعجب

داریممیبر قدم ممکن . 

 کردم، گوشزد براش بار چندین کهباوجودی! گرفت تماس باهام -

 یه که آد،نمی خوشم اصالً ... گرفت تماس بازم منفیه جوابمون که

 نیستی، پدر که تو.  داره دوست رو دخترم بگه روم تو غریبه

رو دخترت که کسی دهنِ  تو بزنی نتونی وقتی فهمینمی ... 

کنممی نگاش کشه می بلندی آه . 

 اما گرفتیم، رو تصمیممون ما که کنم توجیهش خواستم من -

کن توجیهش تو... بپذیره خوادنمی ظاهراً  ... 

 

 کرمانشاه، به سفر یه بودم رفته پیش وقت چند یادتونه بابا -

 ازم قدرچه بزنم، حرفی باهاتون بهشراجع نشد کهاین خاطربه

 فکرتون خوامنمی! بودم رفته معین با من! ناامید؟ و شدین دلخور

 زندگیش روزهای ترینبحرانی از یکی تو فقط من کنم، آشفته رو

 نتونستم من! برم باهاش که نخواست ازم اون. بودم کنارش

نمونم کنارش ... 

 



 از اخمای. گیرممی باال رو سرم بابا دیدن برای و کنممی توقف

 رو حرفا این شنیدن توقع گهمی که پرهشداری نگاه و غیرتش سر

نداشته مطیع همیشه منِ  از . 

 

 بابا! کشمنمی دست منم نکشه، دست من از اون... کهوقتی تا -

 داره صراحت این به که نباشم خوبی دختر من شما نظر از شاید

 اما! گهمی قلبیش مکنونات از و کنهمی نگاه پدرش چشمای تو

 منِ  از توقعی چه! کنممی تجربه رو عشق دارم من... من بابا

 نظر در بدون مامان، و شما که تصمیماتی تو من،! داری؟ عاشق

 صبر احترامتون به من! نیستم سهیم گرفتین، من نظر گرفتن

 کنار دارم مآینده برای من که تصمیمی با ترراحت بتونیم تا کنممی

 .بیاین

 

فرساجان و سخته بودن، پدر یه ناخوانای و مستقیم نگاه زیر . 

 

گردیمبرنمی گرفتیم، که تصمیمی از مادرت و من - . 

 

 ...منم -

 



 اما بشم، گم پدرم چشمایِ  جلوی از و بردارم رو گستاخم خودِ  باید

 پدرم کنهمی حرکت من مخالف سمتبه که اونی و مونممی جام سر

رهمی ساختمون سمتبه افتاده زیر به سری با که هست، . 

 

 شورموزاییک با نخواستم وقتهیچ من اما ببخش، رو من بابا

 برام ناگوار اتفاق این وقتی! کنم درست چاکلتهات کسی برای

 مطیع و ببندم درونیم هایحس همه   روی رو چشمام چطور افتاده،

باشم؟ شما ! 

 که،اونی کنارِ  جامونده من همه  . ندارم حضور جااین اآلنشم من

خورد رو بودم نکرده درست براش من که چاکلتی،هات ! 

 

 

�������*   *   *������� 

 

 خودشون موضع از باباومامانم و داره ادامه چنانهم معین تالش

آننمی کوتاه . 

 رو همکارام و و خودم بلند و کوتاه سفرهای تندتند منم

بخوره هم به پِرمون مامان، با کمتر تا دارم،برمی ! 

 اصلبه بردنپی با که نبرد جایی به راه تنها نه ییمدا وساطت

 نداشته انتظار ازم: »گفت و کشید کنار کامال رو خودش قضیه



 من، لطف تنها! کنم پادرمیونی بخوام شرایط این باوجود که باش،

نکنم بدتر برات رو اوضاع که باشه تونهمی همین !» 

هست نظرهم باباومامان با داییم یعنی این و ... 

 

 هیچ نبود، تلفن اگر که کردم غرق سفرها تو رو خودم قدریبه

نداشتم هم معین از خبری . 

 ژاپن به فروشگاهش برای جدید اجناس خرید برای خودشم البته

 چشم که بود گفته و داشتیم هم با که تماسی آخرین طی و رفته

 رو تماساش جواب نه دیگه! دارن اغفالش در سعی هابادومی

 یه اجازه   که دهمی مردونه قول بهم که رو، پیاماش نه دممی

دهمی بهم رو عیار تموم وشویشست ! 

من ضعف نقطه رو ذارهمی دست هی ... 
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زدم غمبرک گذاشته، اختیارم در هتل که تواتاقی . 

 میون که سفری نشدنیتموم و طوالنی بازدیدای از... مخسته

شده کنندهخسته برام ناباوریم، . 

شده گرفته ازم که آرامشی و خونه دلتنگ... دلتنگم شایدم .. 

موقعش بد نبودنِ  و معین دلتنگ ... 

گرفت آسون خیلی رو چیهمه شدمی کاش ای . 

 قلبیم خواسته   و خودم فقط بود، اولویت تو مواسه که چیزی کاش

 که وبدیخوب و هاشونخواسته... پدرومادرم... خانواده اما بود،

بستن رو بالمودست همه کردن، لحاظ ما زندگی برای . 

 توجهبی وقتاون گفتم، درونم از و کردم نگاه بابا چشمای تو من

کنهمی حمایتش و ایستاده مامان کنار چنانهم من تصمیم به ! 

کنه؟ حمایت رو من کی پس  

گیره؟می رو من قلب طرف کی  

برسم مخواسته به خواممی منم ... 

 

 به داشت مامان! داشت علت یه فقط خونه، از فرارم اصلی دلیا

 با کنهمی فکر. کردمی ردیف برام خواستگار تعداد یه خاله، کمک

پرهمی مکله از معین هوای کارهااین ! 



... کنم خارجش سرم از که نیست هوا معین که نیست متوجه چرا

 به شدن، کسی  همه  ... خواستم زندگی از کهچیزی همه   شده معین

کنندمی فکر اونا که نیست راحتیا این . 

 

 معینم ببینم تهران برگردم بشه، تموم زودتر سفرم این کاش ای

و برگشته ... 

آرهمی وجدم به مدوباره کوتاهِ  دیدار یه رؤیای حتی . 

 

 انگار آره،می فشار بهم دلتنگی و کنممی فکر بهش عمیقاً  هروقت

 و گیرهمی تماس باهام داره که حاال، مثل درست. شهمی متوجه که

گذشته شبمنیمه از .  

 پهلو به. ذارممی گوشم روی و گوشی و کنممی وصل رو تماس

 صحبت کننده   شروع خودش که دم،می اجازه و کشممی دراز

 .باشه

کنممی یادت جا همه که ساختیم، خاطره هم با ژاپنم تو انگار - ! 

دادم؟ شکست رو بادومیاچشم گی،می داری -  

 

دارم دوست رو آرومش خنده  تک . 

دادی شکست منم تو - ! 



گردی؟برمی کی -  

 

بخوای؟ تو که هروقت -  

 

برگردی اآلن همین شد،می کاش - ! 

 

؟۱۲۷ شماره اتاق بیام من یا ۵۶ شماره اتاق بیای تونیمی - ! 

 

 تخت رو از سراسیمه... منه اتاق شماره   که این! ۱۲۷ شماره

پرسممی و شممی بلند : 

دونی؟می کجا از رو من اتاق شماره   تو -  

 

پرسممی دوباره و دهنمی جوابی : 

جایی؟این تو... تو معین -  

 

... کنممی نگاه گوشیم به متعجب پیچه،می گوشم تو که آزاد بوق

 حاصل اطمینان کهاین برای کرد؟می شوخی باهام داشت کرد؟ قطع



 اتاق از و پوشممی لباس داشته؛ رو کردنم اذیت قصد فقط که کنم

شممی خارج . 

 باز جلوم آسانسور در بزنم، رو آسانسور دکمه   کهاین ازقبل 

نیست؟ که روح شده، ظاهر جلوم باز نیش با که اینی و شهمی ! 

 از تا کنمفرومی شسینه قفسه   توی رو انگشتم ناباور باحالتی

بشم مطمئن بودنش واقعی . 

خودتی؟... معین - ! 

 دوست هم گامبالو زنِ  من کن باور کردی؟کم وزن قدراون چرا -

 !دارم

 پارکینگ دکمه  . شیممی آسانسور اتاقک وارد و کشهمی رو دستم

 من و شهمی فشرده دستاش بین محکم دستام. دهمی فشار رو

حیرونم حضورش از هنوز . 
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 بشیم، ماشین سوار کهزمانی تا و شیممی هتل پارکینگ وارد 

من کنار اینجاست؛ که کنم باور تونمنمی ! 

 

کنهمی رها رو دستم ماشین جلوی . 

وایسا لحظه یه - ... 

کنهمی باز رو ماشین عقب در . 

 و دارهبرمی صندلیه روی که بزرگ، تقریباً  رنگِآبی گل دسته یه

دهمی دستم به . 

 خریدمشون تهران رسیدم! پریدن گال روی و رنگ کم یه -

موندن تازه وهوایآب بدون اآلن تا. جااین گذاشتم . 

 

 باید طورچه دونمنمی. کشهمی دستم توی گلبرگای روی دستی

 با اون و لرزهمی مچونه. کنم کنترل رو مشده فوران احساسات

زنهمی لبخند برام چشماش . 

نداری دوست من مثل رو هیشکی که دونممی ...عزیزم دونممی - ! 

 

 آغوشش تو جوری رو خودم و شنمی رها دستام از گل دسته

 صدایی با و دهمی دست از کمی رو تعادلش که کنم،می پرت

گهمی پرخنده : 



یواش... تریواش - ... 

 

 حلقه دورم دستاش کهوقتی. آنمی فرود پیرهنش روی اشکام

گهمی گوشم زیر خندهپر صدایی با و شنمی : 

دلتنگی؟ همهاین دونستم،نمی - ! 

نیستی؟ تو -  

هستم... هستم - ... 

 از رو خودم شه،می پایین باال آرومش خنده   از که شسینه قفسه  

دممی نجات آغوشش توی . 

سخته نشدن مکان این اسیرِ  ... 

 

 نگاه اشکیم چشمای به و داره قرار بازوهام روی دستاش حاال

کنهمی . 

خبر؟بی چرا -  

کنی؟ بارونم ماچ پریدیمی جوریاین دادم،می خبر - ! 

گممی و شنمی گشاد چشمام : 

کردم؟ ماچت کی من -  

افتاده خنده به کهوقتی دارم، دوست رو شچهره پرتفریح حالتِ  . 



کردی ماچم اما نیار، خودت روی به... باشه - ! 

 تالفی جوریاین بگه؛ شهنمی روش خوادمی ماچ دلش... بابا ای

کنهمی ... 

 

 بااحتیاط و آروم و پاهامه روی گل دسته. شیممی ماشین سوار

کنممی نوازش رو گلبرگاش . 

هتلی؟ تو ِکی از -   

هتل برگشتی کهوقتی از - ... 

 

کنممی قطع رو صحبتش . 

؟!دیدی منو تازه و جاییاین چندساعته یعنی -  

 

کنهمی نگاهم چشم گوشه   از . 

چندساعته ...جاماین آره - ... 

نگفتی؟ زودتر چرا پس -  

رو تو و بیام که خواستت، دلم قدریبه دیدمت کهوقتی چون - ... 

حرفش کردن کامل توی ندازهمی وقفه بلندش نچ . 

ترسیدم خودم از راستش - ... 



 خودشون توی عجیب هیجانیشورو چشماش کنه،می که نگام

دهمی نشونشون من به که دارن، . 

 

ترسی؟نمی اآلن... اآلن -  

ترسممی حاالشم... چرا - ... 

کنهمی تغییر گلبرگا به من از نگاهش مسیر . 

خودم از ترسممی - ! 

 

 خودم به واقعدر کنم،می نگاهش بادقت. شهمی خیره جاده به 

کنممی نگاه ! 

! ترسممی هستم کنارت وقتی خودم از... خودم از منم... منم -

 منم! جنگیمی درونیت هایحس با که تویی فقط... که نکن فکر

 باید دونمنمی که ست،آزاردهنده برام ازت دوری قدراون... همینم

بده نجاتم تا ببرم، پناه کی به ! 

 عذابی، و دوری این کنیمی تموم و آیمی تهران برگشتیم معین

کشه؟می رو ما داره که  

 

آممی - ! 
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کنممی رها گلبرگا روی رو راحتم نفس . 

- « نباید هیچ دگرم دارم؛ همه دارم، تو چون ...» 

شنوهمی رو آرومم زمزمه   . 

گفتی؟ چیزی -  

پرسهمی که کنممی نچی لبخند با : 

 مطمئنی؟ -

 

شنیدی دونممی... خبخیلی ! 

دارم دوستت گفتم - . 

خندهمی سرخوشانه . 



دارم دوستت منم... قبوله اما نگفتی، رو این دقیقاً  هرچند، - . 

 

... شهمی کم عمرم از روز یه انگار شنوم،می رو جمله این هربار

داشتن دوست این پرفشاریه جمله   که بس ! 

 

ریم؟ می کجا داریم حاال -  

 نظربه خسته خیلی چشمات هم دیروقته هم. هتل گردیمبرمی -

بخوابم راحت نزدیکمی که حاال دارم، احتیاج منم. رسهمی . 

زنهمی دور رو بریدگی . 

خوابی؟نمی راحت نباشم، نزدیکت من -  

کنهمی تنظیم  رو ماشین جلوی آینه   کنه نگام که این بدون  . 

 برامون شه،می وتومن بین که صحبتایی این... دونیمی -

کنممی حس رو خطر دارم من! خطرناکه؟ ... 

 

کنهمی زیاد رو ماشین سرعت ! 

 

کننمی خطر که بودم، آدمایی جزو همیشه من - ... 

کنهمی اخم شیرین . 



باش خوبی دختر - ! 

ندازممی باال ایشونه . 

تونمنمی - !  

بزنم حرف که کنهمی وادارم شخیره نگاه . 

 بهم کهاین بدون بعدم  نبودی؛ روز همهاین... بده حق من به -

 اومدی بالفاصله طوالنیت، سفر خستگی وجود با برگشتی، بگی

 از! داری دوستم که گی،می خریدی، آبی گل دسته یه برام! پیشم

 برات بسته، وگوششمچ دخترای شبیه که باش نداشته توقع من

باشم خوبی دختر که باش نداشته توقع... شم سفیدوسرخ ! 

 

غرهمی و کنهمی گشاد برام رو چشماش . 

کردی؟می کارچی آوردممی و خریدم برات که سوغاتیایی اگه - ! 

گممی جدی خیلی : 

 مواجه باهاش عمرت تو که شدم،می دختری بدترین وقت اون - 

  !شدی

کجاست؟ بد دخترای جای گفتم که هست، یادت وقت اون - ! 

 پس! جدی که منم و جدیه خیلی که گه،می پرهشدارش چهره  

حقیقت گفتن جز نیست، ایچاره . 



 باعث تو... باعثشی تو. نبودم بد اول از که من اما یادمه، بله -

 عاشق من اما بگم، رو این نباید. منی در وبدخوب تحوالت همه  

 قول معین. اومده وجودبه من در تو خاطربه که هستم، هرچیزی

 بری باید راست یه! نشینی حتی تهران؛ اومدی که بده، قول... بده

بابام سراغ ! 

 

 متعجب و خندهمی بلند... کنه حفظ رو جدیتش تونهنمی باراین

گهمی : 

 که نگفتی، اول از چرا! گذاشتی کاله سرم تو. نیست قبول... نه -

ببینم کن کم روتو! زیاده روت قدراین ... 

کنهفرومی لپم توی محکم شواشاره انگشت و . 

 

دمنمی انجام زدنش پس برای مقاومتی  

کنممی اقرار و . 

کنم پیرت قراره! گشادی چه به اونم رفت، کاله سرت... آره - ... 

 

زیاده روم خیلیخیلی دیگه یعنی که کنه،می نگام جورییه ! 

کنه قایم تونهنمی رو منه برای که شیفتگی، اون نگاش تهِ  اما .  



 اتاق سمت میریم کدومهر و شیممی هتل وارد هم با وقتی

بودنه هم با آرزوی دنیا، یه نگاهمون و قلب توی خودمون؛ ... 
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 پام. داشت قبل دفعات با زیادی فرق باراین خونه، به برگشتنم

کنهمی باز رو دعوا سر مامان که نرسیده، خونه به هنوز . 

 تو بیان سرزده وفامیلشفک دیگه بار یه بگو، پسره اون به -

شکنممی رو پاهاشون جفت قلم من، خونه   ! 

 

. نداشتم نگفتم، سالمم هنوز وقتی اونم رو برخورد این انتظار

نگم چیزی که دهمی تکون دست برام سعید .  

جلو کشممی خودم با رو چمدونم دسته   . 



خوبم منم! شما؟ خوبی... مامان سالم - ... 

 

 این بگو بهش گفتم؟ چی شنیدی... من واسه نریز مزه بسه -

کنیم وصلت هم با ما که درآره، گوشش از رو پنبه . 

 

رهمی آشپزخونه سمت .  

پرسممی سعید به رو : 

شده؟ چی -  

 نیستن، شناسموقعیت دورت فامیلوفک این پرسی؟می من از -

 دستشون؛ روی ریخت رو پاکی آب مامان زدن، زنگ دوبار! اصالً 

 رو حالشون تونست تا مامانم،. جااین اومدن سرخود شدن پا باز

 ازدست مامان توهینای شنیدن از بعد معین اگه یعنی آورد؛ جا

غیرتهبی خیلی برنداره سرت ! 

 

بهشون؟ گفت چی مامان، مگه... مگه -  

نگفت چی بگو - ! 

 

 آشپزخونه از مامان کنه؛ آب رو تنم گوشت کهاین ازقبل نگرانی،

آدمی بیرون میوهآب لیوان با . 



 والیت تو که ایخانواده به دختر من! داشتم حق گفتم هرچی -

 سراغ برن! پولدار باشن. دمنمی ندارن آبرو خودشون

مثل آبروهاییبی ... 

 

 چیکار آبرواَن؟بی چی یعنی صحبته؟ طرز چه این... مامان -

 و کرد رو کاراین اگه پدرش شماست؟ توهینای این الیق که کرده،

 همین مگه چیه؟ خودش تقصیر شده، سرشکستگیش مایه  

 رو بودنش بانک مدیر پز قدراون! محمودخان نبود، شما پسرخاله  

 ایناز دررفت و باال شیدک رو ملت پول همه اون دادی،می بابا به

 شایسته   هاشمبچه و نبرد رو شما آبروی اون چطور! مملکت

 تپسرخاله و معین پدر بین فرقی چه ؟!هستن خوبی زندگیای

مامان؟ هست ! 

 

دهمی سعید دستبه رو میوهآب لیوان . 

 کم زبون از تو که من، داشتم وفامیلفک تا چهار خداروشکر -

 با ندارم دوست من... ندارم محمود غلط به کاری من! نیاری

کنیم وصلت ایخانواده همچین ! 

 

 لب زیر و کشممی اتاقم به خودم دنبال رو چمدونم دسته   عصبی

کنممی بدوبیراهام وارد رو شناسمنمی و شناسممی که هرکسی . 



گیرممی و معین شماره   و ندازممی گوشه یه رو چمدون . 

کشممی سرم باالی مومقنعه . 

 رسیدی؟ -

ما؟ خونه   بوده اومده تخاله دونستیمی تو - ! 

 

گهمی جوابم در و شهمی برقرار سکوت ایلحظه چند : 

مگه؟ چطور -  

دونستیمی پس - ! 

 

گممی کرده بغض. دهنمی جوابی : 

نزده تخاله به خوبی حرفای مامانم معین، - ! 

دونممی - . 

نگفتی؟ من به چرا پس -   

 که بودی، کرده مآماده اول از خودت نباش نگران. بگم که نشد -

برسونه قتل به رو من داره امکان مامانت . 

ندازهمی مگریه به کالمش توی طنز . 

 همچین تو من خاطربه مجبوری که متأسفم، واقعاً  من... من -

بگیری قرار بدی شرایط ... 



 خاطربه فقط! گرفتم قرار شرایط این تو خودم خاطر به من -

 گیری،می دوش یه ریمی. کنینمی اذیت رو خودت پس... خودم

 پدرت با مالقاتم قرار به فاصله این تو منم. کنیمی استراحت کم یه

بینمتمی. رسممی ... 

 

 قرار بابا با... رسیده اوج به قلبم ضربان شهمی قطع که تماس

 !داشت؟

خدا وای ... 

 این به منظورم اما تهران، رسیدیم کهاین بعد بالفاصله گفتم، من

که نبود فاصله شدت ... 

 

خدا وای ... 

دممی بو قدراون چرا من ... 

شده کثیف قدراون چرا اتاقم ... 

لباسام وای ... 

 

زنممی فریاد بلند . 

؟!کثیفه قدراون چرا خونه این... مامان -  

 



شناسممی هم رو سعید فریاد و . 

 تو بنداز کلیدشم کن، قفل رو من اتاق در... خدا رو تو مامان -

توالت چاه ... 
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حموم گوشه   کنممی پرت رو فرچه . 

ریزهمی هاکاشی درز قسمت رو درست رو شورموزاییک سعید . 

برداری؟ دست قراره خداروشکر -  

کنهمی اشاره انداختم حموم شه  گو که ایفرچه به و . 

شده ساعت، این به تا شمارمبی فعالیت از خیس تنم همه   . 

بگیرم دوش باید بیرون؛ برو - . 

 



 و برف برات من! نکن استفاده اسید از توروخدا فقط. باشه -

ترهکم مضراتشون. گذاشتم شورسرامیک و شورشیشه و مایع ... 

 

بیرون برو فقط سعید، - . 

 

 یه هم با بیا خوب کردیم، هم با رو کار همه این. بدجنسی خیلی -

 مراقبت خواممی فقط. درنیارم رو لباسام دممی قول! بگیریم دوشم

 که موادی از وشوشست برای که باشه، راحت خیالم و باشم

کنیمی استفاده مناسبه ! 

 

 ترک رو محل برسه زبونم به چشمام توی فریاد کهاین ازقبل

کنهمی . 

 

 از بعد و کشممی آب رو حموم دیوارای و کف بار چهارمین برای

 طول دقیقه ده و ساعت دو حدود چیزی که خودم، وشویشست

شممی خارج سفیدرنگم حوله   تو پوشیده حموم از کشید، . 

 

کوبهمی صورتش به دیدنم با مامان . 



 و تن جون به افتادی باز دختر؟ وضعشه چه این! بده مرگم خدا -

  بدنت؟

 

شهمی ظاهر مامان سر پشت سعیدم . 

؟!کردی خونیپرتقال شبیه رو خودت چرا -  

 

بشم راحت دردسراتون و شما دست از و بمیرم - . 

 مواد که ساالدی کردن درست برای حرف، این گفتن با مامان

گردهبرمی آشپزخونه به شده چیده آشپزخونه میز روی شاولیه . 

 

 تأسف با و کشهمی دندون به رو دستشه که ایگنده سیب سعیدم

گیرهمی سمتم رو سیب زده   گاز قسمت . 

 همین خواد،می دلش آدم که کنی،می بازی آدم روان با جوری -

حلقت تو فروکنه رو زده گاز سیب ! 

 

کنیمی جابی خیلی - ... 

رم می اتاقم سمت به و . 

 



 یه کنهمی فکر ببینتت یکی... صورتت به بمال چیزی کرمی یه -

کرده ماچت تونسته تا گرفته گاز رو مغزش خر که نفر، ! 

 

 دارم، دوسش خیلی من ازقضا که یکی رسه،می روز اون یعنی

؟!بیاد سرم بالیی همچین یه که کنه، بوسم جورییه  

 

  ...خداوندا

 به گرفته رو گریبانم که منحرفی و بد افکار شر از خداوندگارا

برممی پناه خودت . 

 

 و پاها ها،دست صورتم، به و کنممی گوش سعید توصیه  به

مالممی کرم بازوهام . 

 کردن خشک قید و پوشیدم رو لباسام من خونه، رسهمی بابا وقتی

زدم رو موهام . 

 قلب تپش هام،ندونسته اضطراب از و کشیدم دراز تخت روی

گذشته؟ معین و بابا بین چی. گرفتم ! 

 

 بابا و دهمی بابا به رو خونه به رسیدنم خبر سعید که شنوم،می

دونممی گهمی که ! 



باشه دلپذیر تونهنمی برام حالش؛وحسبی دونمهمی این ! 

 اگه که شد، چی که بپرسم و بزنم زنگ معین به خوادنمی دلمم

گرفتمی تماس حتماً  داشت، خوبی خبر . 

باشم قدمپیش بد خبر گرفتن برای که نیستم، آدمی من ... 
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هااومده بابا بیا پاشو جوانه، - ... 

 خیسم موهای. کنه دخالت هرچیزی تو نباید بفهمه سعید کاش ای

شممی خارج اتاق از و بندممی سرم پشت کلیپس با رو . 

کنهمی باز رو آغوشش دیدنم با بابا . 

بابا اومدی خوش - . 

 



 جا آغوشش توی رو خودم و رممی سمتشبه مضطربی لبخند با

کنممی . 

باباجون ممنون، - . 

 

کن بغل جوریاین رو من باریه شده، خدام رضای محض... بابا - . 

 

 از من کهدرحالی و خندهمی سعید همیشگی حسادت به بابا

زنهمی سعید شونه   به محکم ایضربه شم،می خارج آغوشش . 

پسر کن، کم روتو - . 

 

من به تونعالقه ابراز نهایت اینم... بفرما - ... 

شینهمی مبل روی افسرده مثالً  حالتی، با و . 

 

شهمی ملحق ما به چای سینی با مامان . 

 راه، خستگی بخور چایی یه بشین... برم قربونت نباشی، خسته -

بره در تنت از ! 

 



 شینیم،می هم کنار. شده خشنودی از لبریز مامان محبت با بابا

کنیمنمی نگاه هم به خوشایند چندان مامان و من هرچند . 

 

 هم برای و رینمی هم صدقه  قربون همه م؟اضافه من فقط جااین -

 برام زنم یه زندگیم؟ این کجای بیچاره منه. کنینمی باز نوشابه

کنه خرجم محبت و عشق  گیرین،نمی ! 

 

 دارهبرمی سینی توی از توت دونه چندتا با رو چاییش لیوان بابا،

گیرهمی سعید جلوی رو شکالت ظرف مامان و . 

 عاشق کی تو، جز گیریم؟می شکالتا این از کی خاطر واسه ما -

خونه؟ این تو ستبدمزه شکالت این  

 

 متعلقاتم و من باید حتماً  هاتم؛عالقه ابراز تو کردی دقت مامان، -

کنی؟ یکسان خاک با رو !  

 

 ذاریمی وقتاون تومنه، هزاروهشتچهل کیلویی گم؟می دروغ -

خوردی زهر انگار دهنت تو ! 

 

گهمی دلگیری با و برداشته شکالت مشت یه سعید، : 



َزهره من واسه شهمه زندگی این - ... 

 

مادر؟ دهنت تو بزنم - ! 

 

مادر نه - ! 

 

 تودهنی ترس از که کنیم،می نگاه سعید قیافه   به بابا، و من و

کرده جمع رو خودش خوردن ! 

نکردی؟ خشک رو موهات چرا باباجان -  

 

 خشک مسئولیت که بیاد، یکی یواشیواش که وقتشه دیگه -

بگیره عهده به رو موهاش کردن ! 

 

 رو پاهاش بدبخت که کنن،می نگاه سعید به چنان مامان و بابا

 باال تسلیم نشونه   به رو شکالتش پر دستای و برهفرومی مبل توی

گیرهمی . 

کردم غلط - ! 

 



کنهمی نگاه من به کالفه بابا . 

نکنه یخ بخور؛ رو چاییت - . 

 

رهمی غرهچشم سعید به چشماش با داره هنوز مامان . 

 تشکر مامان از کردنش چک حالدر و دارمبرمی رو چاییم لیوان

کنممی . 

نباش نگران! شسته وایتکس با - ... 

 

گهمی حرص با که ریم،می غرهچشم سعید به همه باراین : 

دیگه؟ شمخفه - ! 

 

باباجان دانی، خود - ! 

 

 کمی که ایقیافه با من به رو گرفته شخنده کهدرحالی مامان،

پرسهمی گرفته، : 

بود؟ چطور سفرت -  

 

همیشه مثل - . 



 دستگیرم شده هم کمی چیز تا کنم،می نگاه بابا به زیرچشمی

خواند بشه که نیست، شقیافه توی خبری هیچ اما بشه، ! 
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نیست سخت کنه،می دستدست حرفی گفتن برای بابا کهاین حس . 

شهمی توچشمچشم مامان با وقتی داره، نگرانی کمی چشماش . 

 

. بگم براتون رو موضوعی همیم کنار که حاال خواستم -

 و کنی حفظ رو خودت آرامش که کنم،می استدعا ازت میتراجان،

 داشته تو برای سودی هیچ نیست قرار من، حرفای! جوانه تو

 به احترام خاطربه فقط اونم. کنیم صحبت هم با فقط قراره. باشه

تخواسته و تو ! 

 



 هست؛ محکم ظاهرم هرچند من و کنیممی نگاه بابا به بادقت همه

شهمی متالشی ازهم داره صاحابمبی درونِ  اما . 

داشتم سلطانی آقای با مالقات قرار یه امروز من - ... 

 

 ...جالل -

 

گیرهمی باال رو دستش کف بابا . 

کردم خواهش میتراجان، - ! 

 

کوبهمی سینی توی رو چاییش لیوان ناراضی و شاکی مامان . 

 شکی هیچ هستن، خوبی مرد ایشون کهاین در دخترم، جوانه -

 خطایی خوبیه، آدم دادم انجام که هاییتحقیق طبق البته نیست؛

 مشکالت و موفقیه آدم. خودشه کار تو سرش و نداشته

 ازدواج برای خوبخیلی کیس یه نگیریم، درنظر رو شخانواده

باشه تونهمی ! 

 

 ...جالل -

 

کنهنمی توجه مامان شکایت به . 



 من امروزمون قراره تو! باشیم توجهبی تونیمنمی ما... اما -

 این به نسبت مادرت و من نظر که دادم، توضیح براش کامالً 

 که کرد درخواست و داد حق بهمون. نیست مساعد اصالً  ازدواج

 این اصلِ  با ما اما بود، ایمنطقی درخواست! بشناسیمش تربیش

 آینده   و اآلن برای ناختش این ما مشکل! داریم مشکل موضوع

 اگه... نداره مناسبی گذشته   پسر این که اینه ما مشکل. نیست شما

 چه باید وقتاون کنه، وارد لطمه تونآینده زندگی به گذشته این

  !کرد؟

 

 اشتباه خاطربه رو ما خواینمی چرا ای؟لطمه چه آخه... بابا -

 کم کشید؛ن عذاب کم خودش اون! کنید؟ تنبیه دیگه چندنفر

 که کارهایی از جدا کرد سعی! نشد تحقیر مسئله این خاطربه

 پای به رو پدرش گناه! شده موفقم. کنه عمل کردن، شخانواده

بابا نیست انصاف که خدا به! ننویسین معین ... 

 

 به اول متأسف،. داده قرار تأثیرتحت رو پدرم بغضم که دونممی

گهمی کهوقتی و کنهمی نگاه مامان به بعد و من : 

 

 من کنه؛ موافقت اگه مادرت، به سپارممی رو چیهمه من -

بشیم آشنا باهاش تربیش که ندارم، مشکلی ! 

 



لرزونهمی رو ساختمون کل که مامان، فریاد و . 

 ...جالاال -

 

بابا، رضایت از شوکه و ناباور منِ   

 میز، جلوی ریخته رو شکالت پوست مشتیه که سعیدی و

نیستیم بابا سر بر مامان فریادای جلودار کدومهیچ . 
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آن تو "  

شیرینی آزار   

تکراِرت، دلخواهست که  

بار هر من و ... 

بار هر از  



دارم دوستت تر،بیش ..." 

 

 جمالت این باال، طبقه   رفت و کرد قهر مامان که شب، سر از

شممی منصرف هربار اما بفرستم، معین برای خواممی رو قشنگ . 

 از خبری و کرده صحبت بابا با که بگه تا زنهنمی زنگ چرا آخه

بده؟ بهم حرفاشون نتیجه   ! 

کمییه گذشته بازی عجیب از کار ... 

 

 ناراحت اصالً  مامان قهر خاطربه که باشه، بدجنسی باید خیلی

 یه منتظره که دراومده پشتم هاییبال بابا موافقت خاطربه و نیستم

بگیرن اوج و کنن باز رو اتاق پنجره   که منن، از اشاره . 

 

 خاله، خونه   رفت مامان با همراه سعیدم و برده پناه اخبار به بابا

کنه بدتر پیشنهاداش با رو اوضاع حتماً  تا ! 

 

 و کنممی ضدعفونی رو کشوهام هایدستگیره کل الکل با

رو کمدم و اتاق در دستگیره   طورهمین . 

 چیز هر یا دیوونگیه. دهمی کنندهضدعفونی و الکل بوی جا همه

 شوینده، مواد دلپذیر رایحه   با خواد،می عطری دلم ای؛دیگه



 تولید خودم مثل هاییدیوونه برای که کنپاکشیشه خصوصبه

  !کنم

کنمپاکشیشه بوی عاشق ... 

 

 پیس چند. ذارممی اتاقم گوشه   زباله   سطل توی رو الکلی دستمال

 خیالی با و کنممی خالی اتاقم اطراف فضای تو کنپاکشیشه از

بدم لم تختم روی تونم،می راحت .  

 که مدتی تموم تو ندازممی گوشیم به که چشمی گوشه هرچند

داشت ادامه دادم،می انجام تمیزکاری . 

 با گوشیم صفحه   روی بفرستم براش خواستممی که ایجمله هنوز

داره رو بردنم رو از خیالِ  و ایستاده قدرت .  

 کنممی پاک رو قشنگ جمالت جریانه، در خودم با که کمی جدال با

نویسممی براش و : 

« آقا؟  خبرااا  چه !» 

 

 ارسال برام پیامش تا م،خیره گوشیم صفحه   به زدههیجان و منتظر

 .بشه

 

« نیست مهمی خبر !» 



خبره؟بی گفت برامون بابا که مهمی خبر از یعنی ! 

 «مطمئنی؟»

« چی؟ از » 

« نیست؟ خبری کهاین از !» 

«  بهت باشه خبری وخیم اوضاعِ  این تو کنی،می فکر واقعاً 

 ناراحتم نگم؟ برات باشم، داشته خوبی خبر اگه باید چرا گم؟نمی

 «...جوانه

 

 برای شهمی باعث گفت، ازش که ناراحتی و آخرش جمله  

کنم تایپ براش و بخورم غصه خودمون : 

« رفت پیش خوب که چی همه چرا؟ ناراحت !» 

«  شوخی مسئله این با لطفاً ! رفت پیش خوب خیلیم! آره اوه

 «!نکن

 

کن توجیه رو آقا و بیا حاال بابا ای ... 

«  با مخالفتی گفت و زد حرف باهامون بابام،! کنمنمی شوخی منم

نداره ترمونبیش آشنایی » 

 



 کنم، دریافت جوابی تا شممی خیره پیامامون صفحه   به ایچندثانیه

 بره، فرو تاریکی به گوشیم صفحه   کهاین قبل و شهنمی خبری اما

کنهمی برقرار تماس . 

 

دممی رو پاسخش سرعتبه و ذارمنمی منتظرش . 

 

دینمی انجام خوبی کار اصالً  کنی؛می شوخی باهام داری اگه - ! 

 

 شوخی درصدم یه اگه که زنه،می حرف کوبنده و جدی قدراون

 سعی و خارج دسترس از رو گوشیم سرعتبه حرفام، بود

بشم خارج دسترس از خودمم کردم،می . 

 

- ایمسئله همچین بهراجع اونم کنم؟ شوخی باهات باید چی برای ! 

 

داد بهم رد جواب تردیدبی پدرت! ممکنه؟ طورچه - ! 

 

گفتی؟ چی بهش تو و -  

 



نیست آخرمون دیدار این که گفتم - ! 

 

 همه   که بگم بهت و ببینیش بازم قراره چون! گفتی راست خوب -

نمونه دور چشمش از خطایی کوچکترین که کنه،می رو تالشش ! 

 

جدیه؟ حرفات پرسم؟می بار دومین برای جوانه -  

 

گممی و افتممی خنده به ناباوریش این از : 

 ازدواج این شرط بابام کهوقتی تا نه... نیستن جدی که معلومه -

 جدی هیچی هنوز  کن باور!  کرده اعالم مامانم موافقت رو

هیچی... نیست ... 

 

 هنوز کنم،می حس شه،می برقرار بینمون سکوت ایلحظه چند

پیچهمی گوشم توی شکالفه صدای. نشده باورش . 

 این اگه حتی کنم، خطا پا از دست اگه من... جوانه... جوانه -

 که دممی اطالع پدرت به خودم باشه؛ قرمز چراغ از شدن رد خطا

... جدیم چقدر که فهمی،می! کنه بیرون زندگیتون از رو من و بیاد

داشتنت؟ برای !  

 



خدا وای ... 

 برای منم! نیستی تو فقط جدیه داشتن، برای کهاونی کن باور -

 بهترین با شوینده مواد عالمه یه که جدی قدراون! جدیم تو داشتنِ 

 زندگیم خونه خدمتبه موقعش به تا گذاشتم، کنار دنیا برندهای

 !برسم

 

بلند خنده   یه به کنهمی تبدیلش آخر در و خندهمی آروم . 

 شنیدن اثر در که پررضایتی، چهره   به آینه تو از پهن، لبخندی با

زنممی چشمک شده، ایجاد صورتم رو شخنده صدای .  

 نقشه مخونه وشویشست برای اول دخترا، همه   برعکس من آره

رؤیاهام اتاق بعد و کشممی ... 

 

کنممی دکلمه براش خیالم تو و بندممی رو چشمام : 

لبم به شودمی لبخند تو، خوبِ  خیالِ  - ... 

دارد هاغصه دیوانه منِ  این وگرنه ... 

 

بشنوم باید من که هست، ماجرایی تمومِ  این و خندهمی هنوز . 

 

��������������*   *   * 
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 به شده حتی. ببینی حتماً  رو کارهات عوِض  باید تو که جاییه دنیا

وشتمضرب زورِ  ! 

 

 خدابه کردم؟ بحث خاله با کم خوردم؟ دل خون کم تو واسه من -

آرمنمی اسمتم دیگه نگیری، رو من طرف . 

 

 هرکاری. کشیدی خط اسمم رو چرا که کنم، گله من اگه خدابه -

 روبرو آتیشه پارچه یه که مامانت با و من فقط بکن داری دوست

 مفقوداألثر منو دوتایی! گذاشته منم مامانِ  رو بدی تأثیرات... نکن

کننمی ... 

 

گیرممی محکم رو بازوش . 



کنن ترسوت سرِ  تو خاک - ... 

 

کشهمی بیرون دستم تو از رو بازوش . 

ندارم مشکلی اینم با - . 

 

 به و شنمی خارج خاله اتاق از خاله همراه به که مامان، دیدن با

کنممی تموم رو قدرنشناس نعیمه   با جروبحث آن،می سمتمون . 

 مخاله بسته رو از برام رو شمشیر گرفته، که ایقیافه با مامان

 !کنارش

 

خانوممامان سالم - ... 

 

 دیگه! کردم پیاده هامبچه روی که تربیتی این با نکنه درد دستم -

بشنوم کنایه باید کردنم سالم واسه ... 

 

سخته خیلی کارم کهاین مثل! خب !  

 

گهمی مامان رویدنباله مخاله : 



خواهر نیاوردیم شانس بچه از - . 

 

 هیچی من یعنی برده؛ فرو گوشیش توی رو سرش نعیمه

شده زیاد معرفتیبی قدرچه. شنومنمی ! 

 

 خاله، خونه   اومدی روزه سه دو! داره گناه بابا جون،مامان -

 توجه برگرد که کنیممی التماس من و سعید بابا، هم هرچی

کنینمی . 

 

 توندونه و آب نگران فقط چی؟ برای خواینمی رو من شماها -

 حسابم به و من مهم، کارهای انجام برای که وگرنه هستین؛

آریننمی . 

 

کنهمی تأییدش مخاله . 

کارگر و کلفت شدیم خونه این تو... واال آره - ! 

 

 یادمون ما کهوقتی تا! جونخاله زنید،می که چیه حرفا این -

 کاری هر داشتین، جا باباهامون سر روی همیشه شماها هست

بود شماها نظر زیر شدمی انجام . 



 

کنه می نازک چشم پشت برام خاله . 

کنممی خواهش مامان از دوباره کالفگی با من و : 

خونه؟ برگردی من با کنم خواهش شهمی مامان، -  

 

 برای که خونه، اون تو ذارممی رو پام صورتیدر فقط من -

نشه خدا بنده   اون از حرفی همیشه ! 

 

هست؟ معین خدا بنده   از منظور ! 

 با و بشینم تونیممی بالغیم و بزرگ آدم دوتا شما و من مامان، -

 حرف آزارمونه و ناراحتی باعث که ایمسئله هر بهراجع هم

 .بزنیم

 

 که پسره اون جز نیست، آزارم باعث هیچی من جان،مامان -

انداخته آتیش حاالشم! زندگیمون وسط بندازه آتیش قراره ... 

 

 در حتی. ندیدم مامانم توی وقتهیچ رو خودخواهی از حجم این

نکرد رفتار طوراین منعیمه مورد . 



زنیممی حرف هم با برگردین، شما - . 

 

 کنی،می ریشه از لغو دندون این بگی کهوقتی تا گردمبرنمی -

بیرون ندازیمی ! 

 

 عصبیم سیستم به آشفتگی این و همیشه از تربیش. شممی آشفته

شهب ترعصبی که کنهمی کمک . 

 رو زندگیت و خونه من، انتخاب خاطربه خوایمی تو اگه مامان -

 با خوادمی دلت که هرکاری تونیمی! ندارم حرفی من کنی؛ ول

 چشم تو فقط دودش که باشی مطمئن و بکنی سعید و من و بابا

 انتخابم از وقت، هیچ وقِت، هیچ وقِت، هیچ من! رهمی خودت

 خودم مال دیگه ذهنم و قلب چون چرا؟ دونیمی. کشمنمی دست

 همیشه واسه   تونیمی مامان! برقصه شما ساز به که نیست

 رو داشتی آرزوها براشون که خبرهایی دور، از و بمونی جاهمین

 !بشنوی
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 براش و نداشت من از و رحمیبی و خشونت همه این توقع

من حرفای سنگینه . 

 

 مادرتم، من اگه! نیست خودت مال که کرده، غلط ذهنت و قلب -

بریمی گور به خودت با رو آرزو این که ... 

 

 توی اطمینان و بانفرت وقتی شه،می بد حالم و شکنهمی قلبم

زنهمی حرف آرزوهام دفن از و کنهمی نگاه چشمام .  

 

 بچه این احساس با قدراین آد،نمی خوش رو خدا... میترا خاله -

 چرا گناهه؟ مگه داشتن دوست. داره دوستش. کنیدمی بازی

 کرده که انتخابی پای جوانه دیدنمی اجازه چرا کنید؟می لجبازی

 کنم، درک تونمنمی من. ببینه خودش رو بدش و خوب و وایسه

 این و زنینمی رو حرفا این آینده از درکی چه با مامانم و شما که

 نامزد که مدت این کردین، خسته رو ما. گیرینمی رو تصمیما

 سرمون از دست چرا! مامان دست از ندیدم، خوش روز یه. کردم

 رو بد روزای جوانه حداقل نذارین بریدم، دیگه من. دارینبرنمی



 چون خوشه دلتون رفته؟ کجا مادریتون حس! کنه تجربه دوباره

دارین؟ حق بِبرینم رو سرمون دین،می موندونه و آب  

 

 با نداشتم، نعیمه از رو َغرا سخنرانی و حمایت این توقع بگم باید

 سر ثابت چشماش مردمک اضطراب از که کنم،می نگاش قدردانی

مونننمی باقی خودشون جای . 

شد منتقل پایین طبقه   به من با که شد، این من از حمایتش نتیجه   ! 

شد پرت البته ! 

شدیم پرت شایدم . 

 

نشستیم ایآشفته روزگار و مطلق سکوت تو ما خونه   سالن وسط . 

... گوشیم... دندونمخمیر مسواکم،! بردارم هم رو لباسام نذاشت -

کنم؟ غلطی چه دارم قرار آرش با فردا... آرایشملوازم کیف ! 

 

کنهمی نگام ملتمسانه باحالتی و . 

 

زنهمی غر سرم که کوبممی هم روی رو پلکام . 

! باعثشی تو رو گرفتم قرار توش که شرایطی این کنی،می درک -

 حاالم. بود چیزاش همین واسه نکن توقع من از گفتم بهت وقتی



 لوازم و لباس و خواب اتاق از... کنی تأمین رو من باید خودت

توجیبی پول تا گرفته آرایشی بهداشتی ! 

 

خوبه؟ چی برای کلفتتگردن نامزد اون پس -  

 

ماچ برای - ! 

 

 تأسف کمال در و ندارم ایچاره هیچ مرزش، و حدبی پروییِ  برای

 یکی عوضش بود،می خودم عهده   به موارد این همه   حاضرم منم

باشه ماچ فقط خاصیتش، که باشه موجود ... 

 

 رو خیسش کاپشن. شهمی خونه وارد زیادی سروصدای با سعید

 گله بکشتش، خورده قسم که وهواییآب از و آرهدرمی تنش از

کنهمی . 

 

! بباره سرمون خواد،می دلش که هرطور گرفته یاد آسمونم -

 برسه طفلکی این کنم صبر دقیقه دو نگفت. شدم خالی خیس

 حالمون شامل رحمش آسمونم،. شده ایزمونه عجب... شخونه

شهنمی .  



 

 با بعد و شهمی متعجب کمیه کرده، بغ نعیمه   و من دیدن با

گهمی رهمی خنده به رو که ایچهره : 

 خواهرم، جاننعیمه فقط! پرسمنمی چیزی من دلم، عزیزای -

 نداریم، نامحدود بسته   ما. باشه فعال همیشه همراهت نت کن لطف

 با حسابتون و حدبی تصویریه و صوتی هایچت کننده   تامین که

باشه خانآرش ! 
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رهمی غرهچشم من به نعیمه . 

باشم گفته هستش، تو با من هایهزینه کلیه   - ! 

 



 چکه،می سرامیک روی آب قطرات ازش که رو چترش سعید

گیرهمی نعیمه سمت . 

 چی واسه دقیقاً  نامزدت اون! منه؟ خواهر با هاتهزینه چیوچی -

 جوانه. بگیره عهدهبه رو هاتهزینه مسئولیت نامزدت بگو خوبه؟

 بابا. بگیره عهدهبه رو من هایهزینه که رسهمی وسعش فقط

کنم سودا ناله با ندارم آه. کرده قطع رو توجیبیم پول دوباره ... 

 

 نامزدت بگو یعنی که کنم،می اشاره رفته باال ابروهایی با نعیمه به

 جواب در زد، من به که حرفی برخالف اما خوره،می چی درد به

گهمی سعید : 

 بگیره عهدهبه رو من هایهزینه مسئولیت جوانه، خداییش -

 هایهزینه درواقع که رو، تو هایهزینه که ترهقبول قابل براش

 پسرا همه  ! ایعرضهبی خیلی تو سعیدخان بعدشم! دختراته دوست

 هم تو شه، کم خرجشون که گیرن،می دختردوست رنمی

 که الرج دارِ مایه دوتا رو بذار دست بابا گیری؟می دختردوست

 و نعیمه و من مگه! نیاری فشار دیگران و خودت به قدراین

توییم؟ بازیای دوردور مسئولِ  آقاجالل ! 

 

شممی بلند جام از . 

 برای من از لطفاً ! خودتونه با کدوم هر هایهزینه مسئولیت -

 اوضاع این با. دارم نیاز اندازامپس به من. نذارین مایه خودتون



 موقع اون! بیرون کنن پرت خونه از تیپا یه با و من نیست، بعید

نه؟ یا کنم جهاز خودم واسه باشه پول جیبم تو قرون دو نباید ! 

 

- نیست هیچی که بکشه، جاهااین به کار بذاره پسر اون اگه ! 

 

 گردمبرمی و وایمیسم جام سر شوکه سعید پرکنایه   حرف با

 لبام اما بدم، بهش درمونی درست جواب خوادمی دلم. سمتش

 برمی پس بدم قرار هم کنار رو کلمات تونمنمی و شننمی وا ازهم

رممی اتاقم سمت و گردم . 

 

بود جدی سعید اما کردم،می شوخی داشتم فقط من ... 

 اون که، بود این درستش! نباشه هیچی تونست،می طورچه اون

بود چی همه ... 

 

 

 به نتونست نعیمه اما برگشت، خونه به مامان آقامنصور مداخله   با

برگرده باال طبقه   ! 

برگرد داری جرأت که بود، فرستاده پیغام براش خاله ! 



 اتراق من اتاق تو پس ست،نعیمه برای غریبه کلمه   یه که جرأتم

کنهمی ترآلوده روز هر نفساش با رو اتاق فضای و کرده . 

 ازش من وقتی و فقره خط زیر کامل طوربه فردیش بهداشت

 کنه، استفاده ماسک از هست، اتاقم توی وقتی باید که خواستم،

رفت کرد قهر ! 

سعید اتاق به کرد کوچ واقع در . 

من اتاق به کرد کوچ سعیدم ... 

 

 از ترتحمل قابل برام سعید با بودن اتاقیهم که کنم اقرار باید

ستنعیمه با بودن اتاقیهم ... 

 به توجهبی و کردمی صحبت آرش با شبنیمه و شب نعیمه چون

 چندشی حرفای باالم، شنواییِ  درصد به توجه با اونم من، حضور

زدمی رو نباید که ! 

شدمی حسودیم زدن، عق کنار در منم ! 

 منم داشت امکان رفت،می پیش طوراین رفت، شد خوب درواقع 

 سوراخای جفت قولبونِ  من الهی» که بگم و بگیرم تماس معین با

برم دماغت !» 

 

بود چندش حد این تا نعیمه بله ! 



 فهممنمی اما داره، وجود رفتن صدقه قربون برای زیادی جاهای

 منم اون از بدتر و بره جاهایی همچین قربون باید نعیمه چرا

بشم متعفنی جاهای همچین قربون که بخوام و بشه حسودیم ! 
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فهمممی من ... 

. بینممی رو خودم رفتارهای تقاص دارم امروز که دونممی من

وصله؟ کردن بدی به فقط دادن پس تقاص مگه ! 

نیست طوراین نه ... 

دنمی پس رو کردن مراعات تقاص اوقات گاهی هاآدم . 

 که باشماهایی، حق و درسته، بگین شما هرچی و هااحترام تقاِص 

دنمی پس رو گفتن . 



 و نظر گرفتنِ  درنظر بدون که هایی،چشم گینمی شما چون تقاِص 

رو گفتن خودشون قلبی خواسته   ...  

 کسی الاقل... بودنه بد از ترسخت روزها این بودن، خوب تقاِص 

 تقاِص  اما حقشه که دونهمی بینه،می رو هاشبدی تقاِص  که

 ...خوبی

 

 به فقط و کنهنمی قانع رو من هیچ مامان، هایاستدالل و منطق

 خواد،می همیشه مثل مامان که کنه،می نزدیک تربیش نظرم این

باشه خودش گیره،می رو آخر تصمیم که اونی ! 

 من هست، معین با مخالفت برای که ولزهایی، و جلز همه   پشت

 برای تالش و غرور، یه بزرگی به چیزی. بینممی بزرگ چیزِ  یه

 تکِتک به نسبت زندگی توی همیشه که هاییخودخواهی نشدنِ  له

داشت ما ! 

 دیکته برام خودش که رو چیزی هنوزم من خواست،می اون

 صفر زیر رو دیکته این میل باکمال من و بدم انجام کنهمی

گیرممی .  

 مهم تصمیمات مامان خواستِ  به که روزهایی تموم شد، تموم

 روش به تا نبود کسی هربار و گرفتیم غلط به رو زندگیمون

شدی اوضاع این باعث تو که بیاره، ! 

بابا... داشت بزرگ مقصر یه مشکالت این همه   شاید ! 



 بعد که داد بهش رو اجازه این داد مامان به که پریوبال با بابا،

 مرتکب دوباره بود قرار حاال و کنه، اشتباه دوباره اشتباهی هر

بنشینیم تماشا به هم ما همه و بشه اشتباه . 

... زنهمی حرف شخانواده و معین از محکم و قاطع قدراون وقتی

آورهخجالت برام شناستشون؛می هاستسال انگار کهطوری ... 

 کنه توهین خانواده یه به شدت این با و جوریاین تونهمی چطور

 همه ماها و درسته گفته چیهر که بگه خونسردی درکمال بعد و

 ندازیممی رو خودمون داریم باز هایچشم با که هستیم احمقایی

چاه تویِ  ! 

 کنه، کمک مادرم به تا ندیدم پدرم از قاطع رفتار یه عمرم تموم تو

بشه خارج کرده گیر توش که خودخواهی الکِ  این از ... 

... میتراجان بخوای تو هرچی... جانمیترا بگی تو هرچی هربار،

عاجزیم درکش تو که مادری شد، شنتیجه . 

 

 

 که کنهمی توجیه رو بابا توانش همه   با داره که حاال، مثل درست

نیست خانواده رسم و اسم صالح به ازدواج این ! 

شهمی تموم صبرم که منی، باالخره و  ... 

 



 اون چطور! جالبه واقعاً ... مامان جالبه! خانواده؟ رسم و اسم -

 یه جیبِ  تو ریختی رو بابا ساالی تموم زحمات کل کهوقتی

 تو فقط و نیست درستی آدم گفتنمی وآدمعالم همه   که کالهبردار،

 فکر خانواده رسم و اسم به میگن، دروغ همه گفتین می خاله و

 تو دعوا و هوی و های با رو سعید که وقتی چطور! کردی؟نمی

 اسم به کردی خارج داشت دوست که ایرشته از ش،مدرسه محیط

 من خواسته   برخالف که وقتی چطور! کردینمی فکر رسمتون و

 خانواده رسم و اسم به کردی موافقت دیوسیرت اون با ازدواجم با

 یه زنی؟می حرف رسم و اسم کدوم از اصالً !  کردی؟نمی فکر

 انگشت با همه هاستسال که داری خونه این تو گرفته طالق دختر

! کردن اعدامش که ستقاچاقچیه همون زن که دنمی نشونش

مامان بودی تو اومد سرمون به خونه این تو بدبختی هر مقصر ... 

 

 ...جوانه -

 

بمونم ساکت دهنمی اجازه هم بابا تشر . 

 گفتی عمر یه که مقصری! مقصری مامان از تربیش شما بابا -

 هرچیز تو مامان گذاشتی عمر یک که مقصری! نزدی دم و چشم،

 و اومد پیش بگه آخرشم و کنه اشتباه بزرگی و کوچیک

 پشت هم تو و! نکشید باریکی جاهای به کار که خداروشکر

 بابا! سالمه تنمون که شکر رو خدا آره که کردی تأیید سرش



هستم انتخابم و حرف سر باز من بیاین کوتاه شمام اگه رو باراین

 که کنه فکر تونهمی آدنمی خوشش من انتخاب از اگه مامانم... 

نیست دخترش جوانه ... 

 

 عمرم آخر تا رو بابا و مامان نگاه شاید و لرزهمی پام و دست

 و پدر عاجز هاینگاه. کنم فراموش نباید یعنی... نکنم فراموش

 و ترحمه قابل داشتن، براش آرزوها که ایبچه مقابل در مادری

سوزهمی خودم برای دلم مادرم و پدر از تربیش من .  

 

 شاد خواممی! کنم؟ زندگی خواممی من که نیستین متوجه چرا -

 آرامش که کسی کنار بخندم دلم ته از خواد،می دلم... باشم

ازش گیرممی ... 

 

 سر زیرِ  همه اینا نبود، حیابی من دختر که قسم خدا به جالل -

خدا... ستپسره اون ... 

 

 برای دلسوزی. ندازهمی تمساح اشک یاد رو من مامان گریه  

 سکوت فقط مدت این تموم که سعید کنار از. ندارم هاشاشک

رممی اتاقم به و گذرممی بود، کرده . 
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زدم بهشون رو آخرم هایحرف من ! 

 تو قراره من چون خودشونه، عهده   به باشن داشته رفتاری چه

 همون خواسته خودش هرچی بچگی از که خودسر، دختر یه نقش

برم فرو شده؛ . 

 رو معین که زنممی فریاد و کوبممی زمین به رو پاهام دارم من

 دست که ببینن، رو لجباز بچه   یه قرار ندن گوش اگه و بَِدن بهم

برسه شخواسته به تا زنهمی خطرناکی کار هر به . 

 چیز شاید این و رسهنمی گوش به اتاقم خارجِ  از صدایی هیچ

ایمدرمونده همه... نباشه خوبی . 

 

 



�������*   *   * 

 

 

بشم غافلگیر من نباید که شهمه ! 

نباشم من شهمی غافلگیر کهاونی بارم یه ... 

 قشم، به روزه سه سفر یه از بعد که چمدونمیم و من دوباره

ایستادیم آپارتمانش جلوی . 

 من که روزی چند این که، گفت اونم. گردمبرمی فردا گفتم بهش

شهمی خفه داره، نیستم جااین ! 

 از تا برنگردم و نپیچونم رو سفرم آخر روز تونستممی چطور

بدم؟ نجاتش خفگی ! 

 

 تهران که روزهایی معدود از و معطریه و خنک ماهِ اردیبهشت

 .تمیزه

 طبقه   به رو خودم آروم و راحت خیلی و شممی ساختمون وارد

رسونممی نظرم مورد . 

 



 سرهم،پشت بارسه زنم،می نفسنفس هیجان از واحدش در پشت

 کنممی پنهون در چشمی از رو خودم و دممی فشار رو زنگ کلید

هستم در پشت من که نبینه تا . 

 از رو ماتش چهره   تا کردم مشت رو دستام در پشت زدههیجان

کنم کشهمی شعله چشمام تو که عشقی غرق دیدنم، . 

 هیجانم و چرخهنمی پاشنه روی در و کشهمی درازا به انتظارم اما

کنهمی فروکش . 

 تو خوادمی رو امروز کل گفت زدیم حرف هم با که دیشب 

بمونه آپارتمانش !  

نیست؟ چرا پس  

 گوش تریبیش امید با و دممی فشار مدیگه بارچند و زنگ کلید

 ناگریز شهنمی که خبری. بشنوم رو قدماش صدای شاید سپارممی

 ناچار به و خاموشه دستگاهش اما گیرم،می رو همراهش شماره

برگرده که شاید دممی تکیه بسته در پشت !  

 مواجه خاموشی با که مرتبی تماسای و انتظار دقیقه وپنجچهل بعد

کنممی رو خونه به برگشت قصد شهمی . 

ندازممی خونه توی در زیر از و نویسممی یادداشت یه قبلشم . 

«  تنگ خیلی برات دلم! بود خاموش همراهتم. نبودی. اومدم

بگیر تماس باهام حتماً  شده، .» 



 خودش وقت اسرع در حتماً  یادداشتم دیدن بعد که راحت، باخیال

گردمبرمی خونه به رسونه،می بهم رو .  

 

 

 رفته کجا. کنهمی متعجبم صدایی هیچ نبودن و خونه سکوت

 بودن؟

گیرممی دوش یه وسایلم جاییجابه بعد و شممی اتاقم وارد . 

. ندارم معین از تماسیم هیچ. نیست خبری خونه اهل از هنوزم

خاموشه چنانهم گوشیش ... 

 

 خشک رو موهام آرومآروم حوله با و ایستادم اتاقم آینه   جلوی

 به بلندی چنداننه همهمه   صدای موهام کردن خشک حین. کنممی

 سعید و مامان شدن وارد صدای که کشهنمی طولی. رسهمی گوشم

شنوممی خونه به رو . 

 

کنی؟ کاری همچین تونستی چطور! مامان گفتی دروغ من به تو -  

 

 جاکفشی در محکم شدن بسته و باز صدای و شنمی تیز گوشام

شنوممی رو . 



 حرف باهاش خواممی فقط گفتم تو؟ به گفتم من دروغی چه -

 !بزنم

 

 حرف گرفتی؟ ازش رو چیزش همه یا زدی حرف باهاش تو -

 یه با فرقی تو امروز مامان بشکونیش؟ فقط خواستی یا زدی

نداشتی هیوال ... 

 

 گفتم کردم بد کردم؟ روشنش رفتم کردم بد... هم تو خوبه -

کنه؟ باز رو چشماش   

 

 که متأسفم، خودم برای...  متأسفم خودم واسه واقعاً  مامان، -

 تونهنمی بد همهاین من مامان... نه گفتم، خودم به سال همهاین

 که شدم دستهم باهات کاری تو که متأسفم، خودم واسه... باشه

 جوانه روی تو چطوری دیگه من... کرد تباه رو خواهرم آینده  

کنم؟ نگاه ! 

 

 چیزی جوانه نیست قرار... سعید نکن شلوغش قدراون -

مواسه خورد قسم اون... بدونه ... 

 



 تحقیرش و توهین قدراون کردی؟ مجبورش یا خورد قسم -

 اون جای من که قسم، خدا به! بود نمونده ازش هیچی که کردی،

کردمنمی نگاه سرمم پشت و رفتممی بودم ...  

 

 نگاه سرشم پشت و بره خواستم! بشه همین خواستم دقیقاً  منم -

 ...نکنه
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مونده مات موارفته  خودِ  به آینه تو از م،شده رنگبی چهره   ... 

کشیدن؟می هوار هم سر و زدنمی حرف کی بهراجع داشتن ! 

افتهمی زمین روی و خورهمی سر دستام بین از حوله ...  

 



 کاش ای... کردی بد دخترت با معین، با... کردی بد مامان -

 ای... بودم نحس روز این شاهدِ  من که نفهمه وقتهیچ جوانه

 گوش حرفت به کاش ای... مامان پیشش بردمتنمی کاش

دادمنمی ... 

 

 قلبی با دارن،برمی قدم زمین روی اطمینای هیچبی که پاهایی با

شممی خارج اتاق از نزدیکه انجماد نقطه   به که . 

 هستن دشمن گویی و  گرفتن قرار هم رویبهرو سعید و مامان 

هم با ... 

نیستن من متوجه   ... 

کاش ای... باشن ممتوجه کاش ای ... 

 

 فراموش رو گذشت امروز هرچی و بندیمی رو دهنت سعید -

خوردنمی جوانه درد به پسر اون. کنیمی ... 

 

 درد به بدی فامیالت اون به رو خاندانش پز تونینمی چون -

 و زدین حرف همه سر پشت که بس ترسیدیمی خورد؟نمی جوانه

 نگران فقط تو بیارن؟ سرتون رو بال همین کردین، شونمسخره

 و خوردم رو حرفات گول که کنن توسرم خاک... مامان خودتی

 حریف دیدی! کنی یخش روی سنگ که جا،اون تا کشوندم معین



 رو بیچاره اون خواست دلت جورهر رفتی شی،نمی بابا و جوانه

مامان؟ اومد، دلت چطور... کوبوندی !  

 

 حرف... کی از... از دارین... دارین... شماها... شما... ش -

زنین؟می  

 

 حضورمم متوجه حتی! بشم شنیده که نیست بلند قدراون صدام

شننمی . 

کنممی تکرار دوباره . 

کردین؟ چیکار گفتم -  

 

شهمی ممتوجه سعید اول . 

جاییاین... تو... تو - ... 

 

بینهمی رو من و گردهبرمی مامان وقتی و ...  

 جلوی قراره شبچه دونهمی که مادری چهره   از وای...شچهره

بشه پرپر چشمش ... 

مادر؟ اومدی ِکی... ِکی -  



 

آد؟نمی بهش مهربونی دیگه چرا  

؟!من زندگی با کردین چیکار... کردین چیکار پرسیدم -  

 

شینهمی مبل روی و گردونهبرمی رو ازم. کنممی نگاه سعید به . 

آدمی جلوتر مامان . 

عزیزم نکردیم کاری - ... 

 

گیرممی باال رو دستم کف . 

نیا... مامان نیا من نزدیک - ... 

 

 من فهمیننمی چرا برادرت و پدرت و تو ؟!شده چتون شماها -

 که بدم شوهرت جایی خوادنمی دلم. دخترمی تنها تو گم؟می چی

 راه روزی بخواد پسر اون نکنه که باشم، داشته رو این استرس

 مثل من. مسوئلم هامبچه آینده   به نسبت من... بره رو پدرش

 به چی بفهمم کهاین بدون کنم،نمی خودکشی مسئولیتبی مادرهای

 جایی رو هامبچه خوادمی دلم همین واسه! آدمی هامبچه سر

 پسر اون معلوم کجا از... دارن آرامش باشم مطمئن که بفرستم،

 کجا از باشه؟ نداشته روانی مشکل خانوادگیش شرایط خاطر به



 قراره که دونیمنمی... دونیمنمی هیچی ما باشه؟ متعادلی آدم معلوم

! کردم تموم رو چیز همه که شد، بهتر... بشیم روبرو چی با

 به که بدی توضیح براش و ببینیش بری تو نیست الزم مدیگه

 رو کار من! بدیم ادامه رابطه این به نباید خاطراون و خاطراین

کردم راحت همه برای . 
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 انجام من، خودِ  خوشحالیِ  برای رو کاری زندگیم تموم تو -

 ...ندادی

 

 نشسته؛ دردوغم به که بدنی با و بگم رو جمله همین تونممی فقط

بشم خارج خونه از و بپوشم لباس . 

 



کنم؟ پیداش کجا برم باید  

 رو مستانه شماره   بگیرم، باال رو دستم تاکسی برای کهاین قبل

گیرممی . 

 قطع. دهنمی جواب بیفته، راه تاکسی و بشم سوار کهزمانی تا

گیرممی تماس دوباره و کنممی . 

 

خانوم؟ برم کجا -  

 

گممی... بریم مستقیم... بهتون گممی... گممی - ... 

 

 شماره دوباره. گهمی چشمی تردید با ناخوشیم به تاکسی، راننده  

 خاموش رو تلفنش که بوق دو بعد باراین و گیرممی رو مستانه

کنهمی سقوط زانوهام روی گوشیم، کنه؛می !  

افتاد؟می اتفاقی چه داشت !  

 به رو دیدار وعده   عاشقانه، قدراون تلفن، پشت از دیشب که ما

بودیم؟ داده هم ! 

 

 کهدرحالی اونم دم،می تاکسی راننده   به رو پدریش خونه   آدرس

بشم؟ روبهرو چی با قراره دونمنمی  



زندگیم؟ به بود زده گندی چه مامان  

 با مامانم کهاین شنیدن و معین به رسیدن تا که اینه، تالشم همه  

 خواممی. بمونم محکم بزنه، آسیب بهش تونسته چقدر حرفاش

 زندگی این شروع برای مامان، هایحرف که ببینه و باشم محکم

بیاره وجود به خرابی تونه،نمی ... 

 

 بد باحالی و وایمیسم شونخونه بزرگ دروازه   رویروبه وقتی

 خونه خدمه   که کردمنمی فکر هیچ دم،می فشار رو آیفون دکمه  

 سفر به پیش لحظه چند خانوم و آقا» که بگه و بده رو جوابم

برگردن کی نیست معلوم و رفتن »! 

 

 شهمی مگه اصالً  رفت؟ و کرد جمع سرعت این به شهمی مگه

راحتیاست؟ همین به مگه رفتن رفت؟   

 دوباره بدم اجازه کهاین قبل و دممی فشار و آیفون دکمه   دوباره

 لرزشی با کنه، بازگو برام رو شده دیکته بهش که دروغی حرفای

گممی کرده پیدا راه کلماتمم توی که : 

 این قرارمون که گیدمی... که گیدمی... آقاتون به... آقا به -

 !نبود؟

 



 اصرار کنهمی پیدا راه گلوم به که هقیهق با. آدنمی صدایی

کنممی . 

بهش گیدمی - ... 

 

خانوم چشم - . 

 

غمگینه؟ مخونه این خدمه   صدای چرا  

هوا شده تاریک ... 

 شنرفته سفر از بخواد که شاید. شینممی در کنار جا همون

 ...برگرده

 جز چیزیهیچ. کنممی مرور و بودیم هم با که لحظاتی همه   مدام

نبوده لحظاتمون تو شیفتگی و لبخند ! 
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نیست رفتن برای خوبی ی بهانه سفر،  

نیست آهن که دلم نریزم؛ اشک نخواه ! 

 

هاستکوچک کار گریه شدم، بزرگ نگو  

نیست زن کن؛ قبول نریزد اشک که زنی  

 

آنجا است راحت تو جای که رسیده خبر  

نیست اصالً ...همیشه خبرها نیست قرار ! 

 

بارانی هایکوچه این در توبی است شب  

نیست پریدن تب در ایپنجره پلک و  

 

حتی ببین خودت اما نیستم، حسود   

نیست روشن توبی مهتاب خانه   چراغ  

 

وقتی کنممی گریه اگر ببخش مرا   

نیست کردنگریه جای غزل که اینوشته   



 

گفت امشب گرفتمی مرا فال که زنی  

نیست ماندن فکرِ  است؛ عبور فکر پرنده  

 

 

کوبممی آهنی در به محکم ثانیه هرچند آرنجم با. نشستم در پشت . 

بیا... معین بیا... تو منتظر... تنهام من تاریکه، خلوته، جااین  ... 

داغ داغِ ... داغه مغزم. گیرممی دستام بین رو سرم ! 

 رو امیدم که نشستم ایخونه در پشت خلوت، محله   یه وسط جااین

کرده پنهون خودش تو ...  

 

 مشتای با چیز همه از آزردهدل و عصبی. شممی بلند جام از

زنممی فریاد و کوبممی در به درپیپی . 

 ولم... نکن ولم! گرفتی رو دستم تو... دادی قول من به تو -

معین نکن، ... 

 

نالممی و بسته درهای پشت زنممی زار و چکنمی فرو اشکام . 



 این کن باز... بری بخوای معمولیم که نبودی معمولی آدم یه تو -

 خودمون با نکن... بزنی حرف... بزنم حرف بذار... درو

نکن... طوریاین ... 

 

کوبممی در به زانوهام با . 

 بدون معین،... ساختیم رویا عالمه یه فردا برای هم با ما معین، -

 معین... کنم؟ زندگی طوریچه داشتی هانقشه برام که فردایی و تو

کارواین خودت و من با نکن ... 

 

گممی عجز با کهوقتی زنممی هق : 

! بریزم؟ اشک قطره یه من نداری طاقت گفتی یادته... جانمعین -

 نگام چشمام تو آینمی چرا معین... کنم؟ باور معین! شد؟ چی پس

 شاهد خودت و بیا... بگو بهم خودت و بیا برو؟ که بگی و کنی

معین! باش رفتنم ... 

چرخهمی پاشنه تو در که کوبم،می در به محکم مشت با ! 

 ظاهر جلوم کهوقتی شه،نمی بند جاش سر سینه تو منم قلب

شهمی ! 

زده مادرم که زخمایی پای ذارممی رو نگاهش تفاوتیبی  . 

باشم رفتنت شاهد اومدم - ... 



 

 نشنوم و باشم کر کنممی سعی و گرفتم دستم کف رو دردناکم آرنج

گهمی چی که . 

کردم؟ صدات چقدر دونیمی! اومدی؟ -   

 

برو بگم بهت خودم اومدم. بزنیم حرف نیومدم - ! 

 

 خنثای حالت. صورتم و چشما جز کنهمی نگاه جاییهر به

 گرفته پیش در که تفاوتیبی این و برگشته هامدت بعد شچهره

کنه نشینیعقب به وادار تونهنمی رو من . 

دارن رو من کشتن ظرفیت حرفاش هرچند ... 

. شکونده رو دلت مامانم. نیست خوب حالت که... که دونممی -

تواَم زخمای زخمیِ  منم زده، زخم بهت... معینم برات بمیرم ... 

 

فقط برو - ! 

 

نیست شدنغرق آب زیر... خفگی ! 

 پر دیروزِ  تمومِ  ببینی و پاشی خواب از امیدبی فردا یعنی خفگی،

شده هیچ پوچی، دستِ  به نه؛ که باد دست به امیدت ... 



سرتاپا از کنممی نگاهش ! 

 چشمای... اخمش و پرچین و بلند پیشونی... مرتبش موهای

... ششده مشت هم به دستای... شفشرده بهم لبای... شزدهیخ

برونن عقب رو من تا پایدارن سرجاشون که محکمی پاهای ... 

 

 بدی حال پای ذارممی... ذارممی رو حالت این... رو حالت این -

برمیگردم فردا اما رم،می رو امشب... باعثشه مادرم که ... 

 

کنهمی مچاله رو قلبم گیره،می شکل لباش گوشه   که پوزخندی ... 

 یه زیر برم دختری با طوریچه! خوریمنمی هم درد به ما -

قساوته؟ از پر قلبش قدراون مادرش که سقف، ! 

 

 صدایی با و دممی تکون وراستچپ به و سرم لرزون، لبایی با

گممی بغض از دورگه : 

 از دارن؟ خودشون برای رو فرشته یه قلب تو مثل همه مگه -

 هرچی! بگی تو هرچی... برم که نخواه! کن خرج من برای قلبت

... کنمنمی نگاه سرمم پشت به دیگه حتی! کن اراده... بخوای تو

کنمنمی نگاه که قسم خدا به ... 
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 که سرعتی همون به بینممی چشماش توی که سوییکم درخشش

شهمی دناپدی گرفت، شکل . 

 دوتا کردنِ  فراموش... گذشت بینمون چی کن فراموش و برو -

نیست سختی کار که مالقات قرار چهارتا و گلدسته ! 

 

 زانوهام به شه،می کوبیده هم به بیچارگیم مقابل آهنی در وقتی

نکردن سقوط برای آرممی فشار . 

 

 تو و من بین که چیزی همه  ! مالقات؟ قرار چهارتا و گلدسته تادو

بود؟ همین بود، ! 

بزرگیه چیز یه... نبود... خدا به نبود ... 



 هم تو... شنوممی عشق از رو استخونام شکستن صدای من 

نه؟ مگه معرفت،بی شنویمی ! 

 

 تو نداره، موندن باال توانایی  که سری با غمگین و سرخورده

 سیلی صورتم توی رو فردا وحشتناکِ  تنهاییِ  که خلوتی خیابون

کنممی فکر نبودن به فقط زنه،می . 

بشه رد روم از بیاد خیابون این وسط از ماشین یه کاش ای ... 

نگرفته درنظر من برای نوبتی مرگم اما ... 

 

 اتفاق به آقامنصور و خاله مامان، و بابا رسممی خونه به وقتی

هستن همه نعیمه، و آرش و سعید ! 

 قلبم خونین چنگاالی بتونم کهاین قبل زد، حرفی بشه کهاین قبل

 تو احدی به عمر یه که پدری بکشم؛ بیرون مامان برای رو

 ادب رو خودسرش دختر کهاین برای برهمی باال رو دستش نگفت،

 از ناامیدی جز که نگاهی با و شهمی پشیمون راه میونه اما! کنه

شهمی خارج خونه از نداره بیان برای چیزی موفقش دختر ... 

 

فهمیدی درست... نیست من به امیدی دیگه... بابا آره ! 

 جنازه تشییع موفقت و خوب دختر برای پیش لحظه چند همین

کردم برگذار ... 



 

 و دلسوزانه نگاهای از وقتی و کنممی نگاه همه به تکبهتک

رسممی مامان به کنممی عبور ناراحتشون .  

 تموم چیهمه! بکشی راحتی نفس همیشه تا تونیمی... تونیمی -

 دخترت دیگه من! دارمبرمی دوشت از رو بزرگت مسئولیت... شد

نکنی مادری مواسه باشه حواست. نیستم ... 

 

. نزدهوحشت همه شاید. دونمنمی...ستزدهوحشت شاید مامان

 قفل رو در و رممی اتاقم به. آدمی نظر به طوراین آرشم حتی

 تو رو صورتم. کشممی دراز َدَمر تختم روی تاریکی توی و کنممی

 همه از من. کنممی خفه توش رو هامناله و کنممی فرو بالشتم

ترمزدهوحشت ... 

 

 

*      *       * 
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شدم؟ دچار رو کدومش! شکسته؟ قلب سندروم یا شکستگیدل ! 

 بدم نجات رو خودم کنممی تالش ناامیدانه شدم، رها فضا تو انگار

کنممی سقوط تالشم میون و . 

 دادم دست از که رو کسی کنممی سعی دادم، دست از رو کنترلم

 رو دستم وقتی که زنده، قدراون. دارم نگه زنده تصوراتم توی

کنم لمسش تونممی کنممی دراز !   

 بود قرار که شوخی یه. بود شوخی یه اتفاقا این همه   کاش ای

 رو عمرم روزهای ترینجدی دارم اما بخندیم، بهش هم با همه

 چیزهمه و کسهمه از که جدی قدری به روزهایی. گذرونممی

کنارم حضورش تصور و خیال و خواب جز متنفرم، .  

 بویِ  حتی برم؛ بیرون اتاقم از که کنه وادارم تونهنمی چیزیهیچ

 !تنم

 بیزارم، کرد زندگی نبودش در باید که اینه، یادآور که هرچیزی از

پاکیزگی حتی ! 

؟!خورهمی دردی چه به پاکیزگی اصالً   



 و عطر از تا نیست، باید کهکسی ،وقتی خوره،می دردی چه به

؟!ببره لذت خوشم بویِ   

. باشم بهش هامیکروب حمله   نگران تا نیست، باید کهکسی وقتی

کنن محاصره هامیکروب رو سرتاپام حاضرم ... 

کنم؟ رعایت رو بهداشت داره، لزومی چه   

 که داره اشکالی چه اصالً  کنم؟ شونه رو موهام داره لزومی چه

باشه؟ کثیف جاهمه  

نگیره کثیفم منِ  که گرفتم، رو کجا بودم پاکیزه که منی ... 

 هایآنزیم با اگه خصوصاً . خوامنمی دیگه رو هاشوینده با زندگی

باشن باال ! 

متنفرم تونهمه از ...  

 مستقر کمدم توی سرم موهای تعداد به که شورهاییشیشه آهای

 ازتون فضا، به شلیک آماده   وفادار سربازهایی مثل و هستین

 !متنفرم

 چیده رج یه مثل لباسام کشوی توی که هاییکنندهضدعفونی آهای

متنفرم شماهام از شدین، ... 

 دیگه کشین، می رو انتظارم تراس تو که گیرهاییجرم آهای

ببینمتون خوامنمی ... 

 

کنم قایم زباله کوه یه بین رو خودم دارم دوست . 



 با که الکی تو از بخواد و بیاد سمتم نکنه رغبت کسهیچ دیگه تا

بکشه بیرون فرورفتم توش کامل رضایت . 

دشمنم مربوطه، کردن زندگی به که هرچیزی و خودم با . 

 تنها روز، چند این تو که شده شکالتایی پوستای از پر اطرافم

 من که کسی دست از چیزخوردن مگه و شنمی محسوب متغذیه

شه؟می انداخته، روز این به رو ! 

 

 روزها این. کشممی سرم روی رو پتو اتاقم به سعید شدن وارد با

 برداره سرم از دست عنوان هیچ به نداره قصد که کسی تنها

 .سعیده

 کم،یه پیچیده جااین که گندی بوی کن باز رو پنجره اون حداقل -

بشه کم ... 

 

 پتو. شنوممی رو پنجره شدن باز و اتاقم پرده   شدن کشیده صدای

ندازممی سعید به تفاوتیبی نگاه. شهمی کشیده سرم روی از . 

 این به که حاال! خدا رو تو ببین رو شلوچه و لب... اَه اَه -

کنم تمیزت کثیفی طور یه بذار رسیدی مرحله ! 

 

 ششده خیس دست کف و کشهمی دستش کف روی رو زبونش

کشهمی هامگونه و لب دور رو ! 



 

 شمدیگه دست کف با دمنمی نشون العملیعکس بینهمی وقتی

کشهمی موهام جلوی روی و کنهمی کارو همین . 

 

افتادی درخشش به من هایُتف با - ! 

کنهمی نگاهم مضحکی لبخند با و . 
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 دوستت تربیش هستی که بوگندو و کثیف طوریاین دونی،می -

 منم از اوضاعت کمیه البته. شیمی خودم شبیه چون. دارم

 ده،می بد بوی اتاقت! ریزهمی ازت کثافت و چرک... ترهداغون

دیمی گند بوی خودت ... 



 

گهمی چندش با و ندازهمی بهم نگاهی : 

- دیمی منم ُتفای بوی اآلن البته ! 

 

شهمی جدی یهو و گردونهبرمی رو ازم انزجار با و . 

 بدتر و نخوردی هیچی شکالتا این جز روزه ده. گذشته روز ده -

 رو خونه این نکردی، ضدعفونی رو خودت! نرفتی حمومم اون از

 اتاقم تو که وسایلی تا اتاقم سراغ نیومدی... نکردی ضدعفونی

 کرده آماده رو خودم من! دور؟ بندازیشون و کنی پیدا کردم قایم

... اما... اما کنم ضدعفونی و بشورم رو محل کل کنارت؛ که بودم

 دفن رو خودت کثافت تو خوایمی که انگار و گوشه یه افتادی تو

 تو فقط! فروبرم گه تو خاطرت، به حاضرم من آبجی ببین! کنی

پاشو... پاشو ... 

 

 رو پیشونیش. لرزهمی لبام منم شن،می اشک پر که چشماش

ذارهمی شکمم روی . 

 رو من! پیشش بردممی و مامان نباید... منه تقصیر شهمه -

 ...ببخش

 

نکن گریه - ... 



 

گهمی ناباوری با و دارهبرمی شکمم روی از رو پیشونیش : 

 بهم رو اون که بفهمه اگه نعیمه! آبجی؟ زدی حرف باهام -

کنهنمی نگاه روتم تو دیگه فروختی ... 

 

شممی خیزنیم و چکهمی اشکم .  

. برسم هم با رو دوتاتون حساب که نیست، تنم توی جونی -

 اتاقم تو شبنیمه و شب که هاییاتراق و هامزاحمت خاطربه

 !داشتین

 

گهمی هیجان با زدم حرف همه این روز ده بعد کهاین از ناباور : 

 پشتت آممی خودمم حموم، برو بیا سعید جون! برم آبجیم قربون -

سابممی رو ! 

 

 کردن حموم برای تمایلی هیچ کوبم،می هم روی رو هامپلک

 نزدیک. کنند دوری ازم هاآدم همه   تا باشم بدبو خوادمی دلم. ندارم

نیست درست آدم به که کسی، هر شدنِ  ! 

 شدن نزدیک... شهنمی خیربه ختم که هاشدن نزدیک همه  

داره عوارض . 



مالقات قرار چهارتا و گل دوتا کردن ردوبدل مثل عوارضی  ! 

 بشه، نزدیکشم کهکسیهر باشه، بدبو که آدم بده؛ بِد بوی که آدم

 بیاد، بند نفسش بدمون بوی از و بکشه کنارمون که نفس یه

کنهنمی نگاه سرشم پشت و رهمی ! 

 بعد! این دوباره وای گهمی خودش با بیفته بهمون گذرش هروقتم

شیمنمی نزدیکی بعد عوارِض  دچارِ  که شهمی طوریاین ... 
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 شده باعث نادرستش، هایسیاست با کهکسی یقه   گرفتن کاش ای

بود راحت کنم اکتفا ربعییه حموم یه به روز، ده بعد !  

اومده؟ داشت وسواس که درونم منِ  سرِ  بالیی چه ! 

رفته؟ که یا کرده قهر   



 پنجره   کنار سالن گوشه   چکه،می آب ازشون که خیسی موهای با

 تمیز هیچ داده، دستم به سعید که چایی لیوان و ایستادم بزرگ

 ناراحتی و غم روز همه این بعد رو خودم و نیست مهم اما. نیست

کنممی دعوت داغ چای خوردن به . 

 

ناراحتی و غم گفتم ... 

 هایپارچه با رو درونم بتونه، که نبوده عمرم از روزی هیچ

بنشونه عزا به سیاهش، . 

 ...عزادارم

 و باید با که هاییآدم حکم به اونم! نشد شروع که فردایی عزادارِ 

 که بینننمی و کننمی حرکت جلو به نادرست، زمونه   این نبایدهای

شده قطار هاییجنازه چه سرشون پشت . 

 تصمیم که خشمگین جنازه   یه. بینممی جنازه یه رو خودم... آره

بیاد کنار خودش با گرفته . 

برنگشت یا برگشت زندگی به باید یا باالخره ... 

. کرد زندگی و برنگشت زندگی به شهمی! هست ایمدیگه گزینه   اما

کرد تلخ هم بقیه کامبه رو زندگی شهمی . 

 افکارم، بدیِ  همه   با اما م،شرمنده هست ذهنم تو که فکرهایی از

موافقم باهاشون ... 

 



 که ایمسخره رسومِ  و رسم و معرفتبی یه درجازدنِ  قراره اگر

 بندازه، روز و حال این به رو زندگیم دونه،می زندگیم الزمه   مادرم

 رو بقیه سوزونه،می خودمم اگه که قدمی. بردارم مهمی قدم باید

بسوزونه هم ... 

کنم لجبازی خواممی. شدم بچه آره . 

 

کنی؟می فکر چی به -   

گیرممی سمتش رو پر نیمه لیوان کنم نگاه سعید به کهاین بدون . 

ندونی بهتره - ! 

 

 با مامان و بابا و شه می باز سالن ورودی در مشکوکش نگاه بین

 سالن باز در جلوی دیدنم با. شنمی خونه وارد خرید هایساک

کننمی حیرت ... 

آدمی خوش مذاقشون به گرمم چندان نه سالم ! 

بهتره؟ حالت... باباجان سالم -  

 

 به خرید هایساک با و کنهمی نگاه وضعم و سر به امیدوارانه

نیست معلوم خودش با تکلیفش هنوز انگار مامان. آدمی داخل ! 



 باهات حرفی خوامنمی روز ده این تموم مثل جان،مامان درسته

باشم داشته .  

 

 پاهام با گردمبرمی اتاقم به و دممی تکون تأیید به سری بابا برای

 پرت اتاق هایگوشه به ریخته، پاهام جلوی که هاییآشغال و آت

ذارممی تخت روی و دارمبرمی میز روی از رو تاپم لپ و کنممی .  

 به تمایل وقتهیچ که کاری بشه، تموم باهاش کارم کهزمانی تا

فرستادم لعنت خودم به دادم؛ انجام نداشتم، رو انجامش . 

 که بدونن باید همه. الزمه اما نیست، کار در رغبتی و میل هیچ

باشم داشته استقالل تونممی قدرچه من ! 

 تصمیم من فردای و سرنوشت واسه که اونی بفهمن، باید همه

ایدیگه کس هیچ نه خودمم گیرهمی ... 

! کرده محاصره رو من سرتاسر غضب، و خشم از ایتوده

تونمنمی... کنم آروم رو خودم همیشه مثل تونمنمی ... 

 

 

 دایی حتماً . شرکت برم که خوبیه وقت و گذشته ظهر از ساعت سه

 که سرباالیی هایجواب تموم خاطربه و کنهمی ممؤاخذه دیدنم با

 باالخره. دهمی مالیمگوش شنیده، اتاقم در پشت از چندوقت این تو

 شرکتش تو رو خودش یک درجه فامیل نباید بگیره یاد باید



 از توننمی همیشه یک درجه هایفامیل. کنه استخدام

کنن سوءاستفاده هاشونموقعیت ... 

 همراهم سعیدم شم،می رفتن آماده   که وقتی و پوشممی لباس

 که بودن حالخوش حتم به! ریمی کجا نپرسید هم کسی. شهمی

 یه بیرون برم دارم قصد و اومدم بیرون اتاقم از روز ده بعد

بپره سرم از کامل طوربه معین فکر تا بخورم هوایی ! 

 صدا ذهنم توی رو اسمت که بارهر... معین... معین... معین

دارهبرمی دوباره ترک یه قلبم کنم،می ... 

 به که هایینفس و صدات شنیدن خاطربه قلبم که دونستیمی تو

! کوبید؟می مسینه به رو خودش طورچه بود؛ وصل هاتخنده

 مردن قصد برات طورچه کردیمی صدام که هربار که دونستیمی

کرد؟می ! 

نداشت ای همخونی هیچ مرامت، با زدن، جا ! 

رفت سؤال زیر مرامتم ... 

 

 

بریم؟ پیاده قراره کی تا -  

 راه خودم واسه دارم هدفبی که شممی متوجه سعید شکایت با

رممی .  

دایی پیش شرکت برم خواممی بگیر دربست یه - ! 



 

گهمی مأیوسانه : 

دایی؟ پیش بری خوایمی روز همه این بعد -  

 

رفت؟ بشه که هست ایمدیگه جای مگه - ! 

 

 که منظوری از اون از بدتر و ندارم دوست رو تهاجمیم حال این

آدنمی خوشم هیچ هست، برادرم نگاه تو . 

 

 یه و کنهمی تکرار «عنتر دوتا» مثل چیزی یه خودش با لب زیر

گیرهمی دربست . 

 

کنمنمی فکر دیگه تصمیمم جز چیزیهیچ به من! عنتر؟ دوتا . 
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 به رو و شده عصبانی مخواسته و هاحرف شنیدن از بعد دایی

زنهمی رو حرفش سعید . 

 بعدش بشه، کسی خودش واسه بکش رو زحمتش سال همهاین -

بزنه رو حرفایی همچین روت تو بیاد ! 

 

گرفتم رو تصمیمم من نیستین؟ متوجه چرا جاندایی - ! 

 

 همچین رییست عنوان به من گرفتی، رو تصمیمت خودبی -

دمنمی بهت ایاجازه . 

 

 من وقتهیچ شما که بگم باید قائلم براتون که احترامی تمام با -

 من با که قراردادی آخرین و نکردین شرکت این رسمی کارمند رو

 شرکت پیشنهاد من. گذشته تاریخش از که ماههسه داشتین

 که دادم اطالع بهشون ایمیل طریق از و کردم قبول و ایترکیه

 شد باعث که زحماتتون تمام خاطربه. کنم همکاری باهاشون مایلم

کنممی تشکر برسم، جااین به من . 



 

 این در قدمی کوچکترین نخواست که دایی از حتی شاکیم، همه از

 این تو اونم گفتمی درست دایی البته. برداره من برای رابطه

داشت نقش برسم جااین به من که مسئله . 

 

 پدر دل که نکن کاری... جوانه هستی عصبی و ناراحت اآلن تو -

بشکنه مادرت و ... 

 

بشکنه من دل همیشه که شده، عادی مونخونواده تو دیگه - ... 

 سعید سکوت. آممی بیرون دفتر از و شممی پا جام از پوزخندی با

جالبه واقعاً  . 

 اسکورتم داره حاالم و بود کرده نگام فقط درهم هاییاخم با 

کنهمی .  

 

 نکن فکر درصدمیه! باشه کارساز تونهنمی اصالً  سکوتت این -

کنی جا رو خودت چمدونم کوچیکه جیب تو بتونی ! 

 

 داره. گردمبرمی شه،نمی شنیده دیگه سرم پشت که قدماش صدای

 تکون دست کسی برای و کنهمی نگاه خیابون طرف اون به



 خواهرِ  مگه روز این. کنممی تعقیب رو نگاهش مسیر! دهمی

 نشسته سوگ به که قلبی رانشِ  و نشست باعث دیدن، رو آشنایی

شه؟می ! 

 

 

 تو مهمی، آدم یادآور که آشنایی نگاهِ  از فرار برای وقتهیچ

بودم نیومده تنگ به طوراین باشه زندگیم . 

 هایقهوه به و نشستیم شرکت کافه   تو تاسه ما چرا اآلن دونمنمی

زدیم زل مونزدهیخ .  

 

بدم سفارش کیکم کمیه رممی من - . 

 

 قبل ثانیه یه از بدتر حالم گذاشتنمون تنها درواقع و سعید رفتن با

نیست باعث سعید جز کسی رو دیدار این هرچند. شهمی ! 

 

 اوضاع بود، خاموش تلفنت. گرفتم تماس باهات خیلی من -

ببینمت و بیام بشه که نبود جوری تونمخونه ! 

 

 .ممنون -



 

هستی عصبانی ازمون دونممی - ... 

 

. شه منصرف حرفش ادامه   از که داره رو این قدرت تندوتیزم نگاه

 اما کنم، فرار زودتر تا گردونمبرمی رو ازش و شممی بلند جام از

 تو روز ده این تو که بغضی و حرص همه   با و سمتش گردمبرمی

گممی داشت قرار مسینه : 

شود ختم عمل به حرفش که آنست عاشق - . 

بود عاشق زنیالف ُمدعیِ  هر  َورَنه ... 

 

 قسمت کدوم تو دونمنمی که شعر این گفتن موقع کنممی حس

 چشمام از شد، ذخیره روزهایی همچین واسه ناخودآگاهم

چکهمی خونواشک .  

 کهاین قبل و دهمی تکون سر شده حبس نفسش انگار که مستانه

گهمی بذارم تنهاش : 

گممی بهش حتماً ... حتماً  - ... 
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 کهاین با رابطه در و مامان سؤال. برگشتم خونه به سعید بدون

ندادم جواب کجاست، سعید . 

بود اتاقش تو بابا  . 

دارم حرف. بیاد بگی بابا به شهمی - ! 

 

بده خبر بابا به تا شینممی منتظر دربیارم رو لباسام کهاین بدون . 

 دنیا، کار ترینسخت که فهمممی شینن،می رومروبه دو هر وقتی 

 اتفاق سرانهسبک تصمیمات با که نامعقولیه خبرهای دادنِ 

افتهمی . 

شاید من، راستش - ... 

 حرف موقع کنم راحتی حس تا کنممی رها تربیش رو هامشونه

نیست کارساز اما زدن، . 



 هربار اما گرفتم،می رو تصمیم این پیش وقت خیلی باید... شاید -

 و احساس بود، مانعم که چیزی ترینمهم. شد مانع چیزی

 تا اما. داشتم شما به نسبت فرزند یه عنوان به که بود ایوظیفه

 دونستینمی همه که دونممی... کنم تکیه احساساتم به تونمنمی ابد

... خوب و داشتم کاری پیشنهاد خوب شرکت چندتا از من

. کنم تلف رو وقتم جااین تونمنمی این از تربیش یعنی... شهنمی

 رممی نیست، دور خیلیم. کنم ترک رو کشور کار، برای خواممی

 دوستای طورهمین. دارم زیادی ایرانیِ  دوستای جااون. ترکیه

خونگرمند و خوب خیلی که ترکی ... 

 

 بگم که دارن، اصرار عاجزانه که سنگینی و ناباور هاینگاه

آرهنمی رحم به رو دلم شوخیه، یه فقط هامحرف . 

 

 از رفتم امروزم و کردم قبول رو ترکی شرکت تقاضای من -

 سفر آماده   ایمیلم جواب رسیدن محضبه. دادم استعفا دایی شرکت

 روزهای خوادمی دلم. باشین باخبر تصمیمم از خواستم. شممی

 با مونهمه یعنی... بگذرونم آرامش با رو هستم خونه که آخری

بگذرونیم آرامش ! 

 

نیست من در آرامشی هرچند ... 

 



 به کهزمانی هر از ناامیدتر ندارن؟ گفتن برای حرفی کدومهیچ

 فریاد چشماشون با و دوختن چشم من به کردن،می نگاه سعید

رفت دست از دخترمون که زننمی . 

 تا کردنمی دادوبیداد خواستمی دلم. نداشتم رو سکوت این توقع

 سرشون روی رو، کردمی سنگینی قلبم روی که هاییحرف منم

زدممی فریاد .  

برم و شم بلند که کنهمی وادار رو من سکوتشون اما .  

 کمیه تا رممی خروجی سمتبه. کنهمی مخفه داره خونه فضای اما

کنم تنفس آلوده هوای حیاط تو . 

آسمونه از ترآلوده خونه هوای ... 

 

 هایبرگ و شاخ به و شینممی درخت زیر وسواسی هیچبی

زنممی حرف غصه با هادرخت . 

نیست مهم هیچی دیگه! نیست مهم دیگه - ... 

 

بابا؟ نیست مهم چی - ! 

 

 گفتگوی برای رغبتی. نیست کننده دلگرم همیشه مثل بابا حضور

ندارم دختری و پدر . 



شینهمی زمین روی کنارم  . 

 چیزی؛ ساختن به کنه شروع کهاین ازقبل نجار یه جان، بابا -

 بسازه میز یه کهاین ازقبل نجار یه. بکشه رو دقیقش نقشه   باید

 و مهارت اگر. شهمی شکلی چه کارش نتیجه   دونهمی دقیقاً 

 همه   باغبون اما افته،نمی اتفاقی هیچ باشه، کافی شتجربه

 تا کنهمی توجه هانشونه ترینجزئی به و کنهمی رو تالشش

 وجود با اما. کنه فراهم گیاهش و گل رشد برای رو شرایط بهترین

 پرورش که گلی یا کاشته که درختی که کنه تعیین تونهنمی این

 منتظر همیشه نجار، برخالف باغبون! شهمی شکلی چه داده

 و شهمی پا خواب از صبح روز یه. ستنشده بینیپیش چیزهای

 شکوفه داشت رو انتظارش که چیزی از زودتر هادرخت بینهمی

 و پدر از بعضی. شدن پژمرده سرسبزش هایگل بینهمی یا. کردن

 کودکی همون از. باشن نجار هاشونبچه واسه خوانمی مادرا

 دانشمند باید پسرم. کشیدن خودشون برای رو موفقیتش راه نقشه  

 زندگی لحظه  بهلحظه بعد و بشه پزشک باید دخترم بشه،

 بازی، دقیقه چهل. گیرنمی اندازه گونیا و پرگار با رو هاشونبچه

! آخر تا طورهمین... و تلویزیون دقیقه بیست درس، ساعت دو

 اما بریزه، هم به برنامه این شرایطی هیچ تحت دننمی اجازه اونا

 کار جونبی چوب با نجارها! کردن فراموش رو بزرگی نکته  

زندگین نهال هابچه ولی کننمی ... 

که ببخش...بابا ببخش ... 

 



 گلوش تو که بغضی و من هایگونه خیسی بین حرفش ادامه  

 دممی قول بهتون... بخشمنمی!  بابا؟ ببخشم. شهمی گم زده،خیمه

نبخشم که ! 
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 ترکیه به نرفتنم برای برهان و دلیل هزاران خاله کمک به مامان

 جواب. ببرم پیش رو کارم و کنم سکوت گرفتم، یاد من و ساختن

اومده ایمیلم ! 

 آماده طوالنی سفر یه برای رو خودم دارم راسخ و جدی خیلی

نگرانم براش که سفری. کنممی ... 

 که جایی برای کنه،می همراهیم داره اما مخالفه، هرچند  بابا

 ترکیه ساکن که دوستاش از چندتا با و نگرانه. کنم اقامت قراره



 خیلی که کنن، پیدا برام امن جای یه خواسته و گرفته تماس هستن

باشه نداشته فاصله کنم کار توش قراره که شرکتی با . 

هستم مخانواده بیداریای شب متوجه  . 

بغضاشون و نگرانیا متوجه . 

 و بزرگ قدراون شده پخش وجودم همه   تو که بغضی اما

 و کنم فکر مخواسته و خودم به فقط خواممی که ست،کنندهناراحت

گذشتن من درمونده   نگاهِ  از که نگاهایی از بگذرم !  

 

 برن،می جنون پایِ  تا رو من که چشمایی یادِ  شدمی کاش ای 

 همین به شدن رها و کردن رها مگه اما کنه، رهام همیشه برای

  آسونیاست؟

کرد؟ رو کار این من با طورچه اون نیست، آسون اگر  

تونست؟ طورچه  

 رفت کهوقتی اما بمونه، من پای رسید قتلم به اگه حتی شد قرار

بود برنداشته زخمم حتی ... 

 

 عاشق زنی،الف مدعی هر» زدم رو راست حرف مستانه به من

باشم داشته وجدان عذاب بهش راجع نباید ،«نیست . 

 



 چه کهاین برای راهکاری. داشت برام راهکاری که بود یکی کاش

 از دست تا بیارم، داره وجود بینمون که زیادی خاطرات سر بالیی

بردارن سرم . 

 فکر بسازیم، هم با بود قرار که خاطراتی به تونمنمی حتی من

  .نکنم

کجا؟ به! کنم؟ فرار کجا به ساختیم هم با که خاطراتی پس از  

 فرار خودم از شهنمی بازم دنیا قاره   دورترین به برم اگه حتی 

کنهمی دوره خیال، تو رو لبخندش هرثانیه که خودم از. کنم . 

 ازم که وحشتناکی خودِ ! روزها این شدم وحشتناکی خودِ  چه

فقر خط زیر به رسیده بهداشتش ساختن، ... 

 خصوصیات از یکی شلختگی که سعید و نعیمه مثل شدم 

 !بارزشونه

 

 و خوب لحظات هرچی و پیشش برم که زنهمی سرم به وقتایی یه

 از... نیست ساخته من از اما بیارم، باال روش و داشتیم که بدی

نیست ساخته هواست، مثل برام که لحظاتی اوردن باال من . 

 

 بهش مربوط که هرچیزی و لبخنداش نگاهاش، صداش، به هربار

 ناله و عجز به سینه گوشه   قلبم. لرزهمی تنم کنم،می فکر هست،

 شکالت هاساعت تا و گوشه یه شینممی که وقتهاون. افتهمی



 از رو مادرش که سالهپنج بچه   یه شدم. ریزممی اشک و خورممی

 اما بده، تسکین رو خودش داره سعی شکالت با و داده دست

شهنمی !   

 بود یکی کاش. بودم کرده باز ایگنده حساب تو روی من معین،

نبودی بزرگ قدراماون تو که کردمی قانعم !  

 

�������*   *   * 

 

بستی؟ چرا رو چمدونت پروارت، به مونده چندروز که هنوز -  

 

کنهمی جمع تختم پای از رو شکالت هایپوست . 

 اتاقت خودم تا بیاد پیش فرصتی خواستمی دلم که بود هاسال -

بود مرتب و تمیز اندازه ازبیش جاهمه همیشه اما کنم، مرتب رو . 

 

کنهمی نگاهم . 

 رو باراین. داشتم اشتباه انتخابای تو مورد در قدرچه دونمنمی -

. بده انجام رو کارش سرنوشت دممی اجازه. کنمنمی دخالت دیگه

 حرفی باشه قسمتت پسر اون که بخواد سرنوشت اگه حتی



 خدا که هرچیزی با و کنممی نگاه و گوشه یه شینممی. زنمنمی

برایِ  تو رفتن چیز اون اگه حتی کنم،می موافقت خواست ... 

کنهمی مکث . 

 

 دست از رو روحش خونه این انگار سفر، ریمی هروقت -

 نباید آدم دختر. منو فهمهمی باشه داشته دختر کسی هر. دهمی

 سفر ریمی وقتی بگم بهت خواممی. شه دور گوشش بغل از حتی

 با اگه اما هامه،شونه رو نبودنت سنگینیِ  و خونه انگار نیستی، و

نیست حرفی آروم، دلت و شیمی سبک رفتن ... 
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 گذاشته خونه این تو رو پاشون اونا که روز اون کاش ای -

 همه دل که حاال شد، خراب چی همه که حاال. بودی منطقی بودن،



 نه کنی؟ می واسطه رو سرنوشت و خدا خودت؛ حتی شکسته،

آدبرنمی ازتون کاری دیگه شما، نه و سرنوشت نه خدا، ... 

 

 رو لباسام مونه،همه چهره   تو روزها این که غمی با و حرفبی

کنهمی مرتب . 

 تربیش من اما ست،خسته ست،درمونده. کنممی تماشا رو مادرم 

دیدم آسیب اون از . 

بیننمی شونهمه رو این و رممی بین از دارم  . 

 

�������*   *   * 

 

 به که شنمی موفق و دهمی نتیجه باالخره نعیمه و سعید اصرار

شام برای بیرون ببرن رو من زور . 

من خرج به اونم  ... 

 درخواستی همچین که ظالمانه چه. بدم خداحافظی شام باید گنمی

داره؟ دادن شام بیچارگی روی از اونم رفتن، مگه! دارن ! 

 برای زهرمارم و کوفت سروِ  گزینه   رستورانا منوی تو کاش ای 

بود خوبی خانواده   همچین ! 

 



 مسخره من مدت تموم و ریممی دنج رستوران یه به شام برای

گرفتم ندیده رو دونفر این بازیای . 

 سفارش و کنید انتخاب چیزییه! باشین جدی کمیه کاش ای -

کنینمی نگاه منو به دارین ساعته دو... بدین . 

 

 ِکی نیست، معلوم دیگه... خداحافظیه شام. کنیم نگاه بایدم -

بدی شام بهمون . 

 

پس ناراحتین رفتنم از که کردممی اشتباه - ... 

 

 با که مزایایی دادنِ  دست از خاطربه درواقع ناراحتیم؟ گفت کی -

ناراحتم شهمی حالم شامل بودنت . 

خوانهمی برام آهنگ با و . 

 پیشم از تو اگه... بده توجیبیامو پول کی بری، پیشم از تو اگه -

 کی گندهامو بری، پیشم از تو اگه... کنه مهمونم شام، کی بری،

کنه ماسمالی ... 

 

سعید شونه   به زنهمی منو با نعیمه . 

هستم من - . 



 

 که آمیزاغراق شادیِ  یه! شادن مشکوکی طرزبه امشب تادو این

 که بشم متوجه کهاین ازقبل... گرفته شکل نگرانی پسِ  در

 مسینه دیواره   به تندتند قلبم. باشن زده گندی چه هست امکانش

پوشونهمی اشک نم رو چشمام که محکم قدراون... کوبهمی . 

. چرخونممی داده ندا قلبم که قسمتی به رو سرم دلیلی هیچ بدون

دارمبرنمی ازش چشم و کشممی چنگ به و مزدهمصیبت قلب . 

 نگاه سعید و نعیمه به. باشه اتفاق یه تونستنمی جااین بودنش

من جز کنن،می نگاه رو هرجایی. کنممی ! 

 درست اجازه   مزدهطوفان درون ما، میز کنار رسنمی کهزمانی 

گیرهمی ازم و کردن فکر . 

 و مستانه با نعیمه گرم احوالپرسی خوادمی دلم و نشستم جام سر

 جواببی شه،می دراز سمتم به که مستانه دست. نشنوم رو معین

ذارهمی دستش توی رو منو سعید و مونهمی . 

 خشک. تنم به زده صاعقه. دهنمی من به دستوری هیچ مغزم

 .شدم

. داره رو شدیدم بغض میون کردن، خفه تواناییِ  لعنتیش بوی

 بدم اجازه و ادامه زدگیمخشک به. نشنونم رو صداها کنممی سعی

نمونه نصیببی خداحافظیم شام از که . 

کنه؟ میل رو خداحافظیم شام بود، اومده ! 



 برگه یه رستوران این انتقادات و پیشنهادات صندوق تو باید

 درِ  منو، تو زهرمار و کوفت گزینه   نبودن خاطربه که بندازم

شه تخته باید رستورانشون ! 
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 شنیده ازش صدایی هیچ کرده، نعیمه نثار که کوتاهی سالم جز به

 و حرف قصد میز، روی رنگقرمز دستمال به خیره من و نشد

ندارم سخنی . 

 و پخش تنش، عطر تویِ  حضورش، شوک در سخنم و حرف همه  

بیاد پیش چی قراره دونمنمی واکنم، دهن و شده پال . 

 

روزها بعد اونم. ..گوشم بغل درست... بود جااین ... 



 قدراون نبودنش؛ همیشه بر قرار و نداشتنش، اصالً  روزهای

 دیگه وقتِ هیچ وقتِ هیچ بودم کرده آرزو که هست و بوده سخت

 !نبینمش

سمه مثل دیدنش دوباره ! 

سوزونتممی درون از داره حضورش سمِ  حاالم همین .  

 جااین کاش ای و سوزهمی داره حضورش آتیش تو مزدهیخ قلب

 ...نبود

ظلم درسته... ظلمه این !  

 روز و حال این تو رو من بخواد روزها بعد که منه به ظلم 

 وقار و جذابیت درکمال و مرتب خودش وقتاون و ببینه آشفته

 .باشه

 خیلی حاال روند، خودش از رو من ظالمانه کهاین بعد که ظلمه

 کاری مشده کرخت وپایدست و من از و نشسته کنارم راحت

نیست ساخته . 

 

جوانه... جوانه - ... 

ستدلسوزانه همه نگاه گیرم،می باال رو سرم نعیمه صدای با . 

من و نشسته دستم بغل معین ... 

خوری؟می چی -  



 

 پرورده، زیتون ،دنده کباب! فسنجون... مرغ با پلوزرشک -

ُپر بشقاب یه هست اگه شکالتم دلستر، ماست، ساالد، ! 

 

نزنم حرفی هیچ گرفتم تصمیم زیادم و عجیب سفارشات بعد .  

کرد یادداشت گفتم من هرچی گارسنم ... 

 خودم صندلی گوشه   من و فرورفته ناخوشایندی سکوت تو جمع

 بود جااین. نکنم پیدا معین با تماسی کوچکترین که کردم، جمع رو

کنارم؟ درست !  

 کرده دعواش هربار و بودم شده روبرو باهاش ذهنم تو بارها

کرد رو کار این چرا که بودم، . 

 نگاش و برگردونم رو سرم تونمنمی حتی من و جاستاین حاال اما

 !کنم

جاستاین حاال ناامیدی روزها بعد ... 

بودم کرده باور رو رفتنش من ... 

 

 اون کهجایی دستم،بغل به فقط اخم من یه با و سینه به دست سعید

دوخته چشم نشسته . 



 جو تغییردادن قصد کوتاه ایکلمه با هرازگاهی مستانه و نعیمه

شننمی موفق اما ،دارن رو شده ایجاد که بدی ... 

 

وخامته روبه بدم حال ! 

 سفارش که چیزهایی از شهمی پر جلوم وقتی غذاها آوردن با 

 خوردنِ  به کنهمی ترغیبم چیزی یه حالاین با. شممی بدترم دادم

هاشکالت ! 

 پر دهنم که طوری به ذارم،می دهنم توی و کنممی باز دونهدونه

 شدن خالی قصد و شنمی پر چشمام که وقتی و شهمی شکالت از

 رو رستوران خروجی سرعتم همه   با و شممی بلند جام از کنن؛می

گیرممی پیش . 

 گاز با ندارن، رو شدن آب توانای که زیادن قدری به هاشکالت

شد خالص دستشون از شهنمی زدنم . 

 

 هامشونه و دممی تکیه بودیم آورده خودمون با که بابا ماشین به

افتنمی خوردن تکون به شدیدم، گریه خاطربه . 

کردم جلوه جلوش ضعیف قدراون چرا ... 

 

لعنتیمم هایاشک و شننمی تموم لعنتی هایشکالت . 



معینه آدمی دنبالم کهکسی که بدشانسیه نهایت وضعیت این تو  ! 

کرد فرار چشماش از نشه که نزدیکه بهم شفاصله قدراون ... 
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کرد؟ فرار باید نگاهش از  

کرد؟ فرار باید بودن نظر زیر عاشقانه طوراین از  

 آسیب دارن دوسشون خیلی که کسایی به آدما وقتایی یه -

 خودشون. دنمی انجام رو کار این ناخواسته یا خواسته... زننمی

دنمی رنج دارن دوست که هم رو کسی کشن،می رنج ! 

 



 پایین رو چشمام و کشممی صورتم روی رو مانتوم آستین پشت

ندازممی .  

. کنه توجیه رو من نخواد روز همه این بعد و بشه ساکت کاش ای

 شب به کوتاهش تماس یه امید به رو روزها این تموم که منی

 .رسوندم

بذار تنهام شد، تموم توضیحاتت اگه - . 

  

کنهمی نگاهم عاشقانه طورهمون کنم،می نگاهش ! 

تواَم زخمای زخمیِ  منم... کردم زخمیت دونممی - ! 

 

 دهمی پس خودم به و هست یادش خوبی به رو حرفام کهاین از

شهمی تربیش بغضم . 

 که بودی جدیدی حس یه... یه... هاسال بعد تو... تو دونیمی -

 و خاص حس یه... هانه معمولی حس یه. بودم کرده پیدات من

! نکنم فکر بهت که نبود ایثانیه من... من! بودی من برای ناب

 یه... بودی بزرگ و قدرتمند آدم یه من ذهن و فکر تویِ  تو... تو

 تو از... کرد تکیه بهش راحت باخیال شدمی ابد تا که گاهتکیه

 من، شاید نیستی، مقصر تو... تو... بودم ساخته خدا خودم برای

 به قدراون نباید شاید،... دادم جلوه بزرگ خیلی خودم برای رو تو

 ما که رسیدممی باور این به نباید شاید،... بودممی مغرور داشتنت



 با که ترسو یه... بودی ترسو یه تو... تو... تو... همیم برای

... من. کردی رها رو دستم و شدی قایم گوشه یه باد اولین وزش

 چطور... بودم نگرفته محکم قدراون رو کسی دست وقتهیچ من

کنی؟ ول رو دستم تونستی ! 

 

 باال هم روی مدام هاشپلک! شده عصبی که بینممی و فهمممی

 سرخی به رو که صورتی و ششده تند هاینفس و شنمی پایین

کنه پنهونش داشت سعی که بدیه حالِ  گواهِ  شهمه رهمی ... 

 

نترسیدم من - . 

 

 بازوم. دهنمی اجازه. بشم دور ازش کنممی قصد و زنممی پوزخند

گیرهمی انگشتاش بین رو . 

کن گوش حرفام به و بمون لطفاً  - . 

 

 چی به نبودی، تو و سوختم خودم توی من که روز همه این بعد -

کنم؟ گوش باید ! 

 



 حرفام به اما نیست، شدم مرتکب که حماقتی برای توجیهی هیچ -

کن گوش ... 

 

 به رنجور و ایمآزرده دو هر و دلتنگی، از پر کنیم،می نگاه هم به

 که بینممی کنم،می نگاهش تریبیش دقت با که حاال. رسیممی نظر

نداره رو قبل شادابی صورتش و افتاده گود هاشچشم زیر ... 

 

 رو مادرم و پدر که کسایی تموم جایِ  روز اون مادرت... مادرت -

... ضعفم نقطه روی گذاشت دست! کرد قضاوت نکردن، قضاوت

 تا من که هرچیزی روی گذاشت دست... تو روی گذاشت دست

 روی گذاشت دست... ترسیدممی ازشون تو، به عالقه ابراز ازقبل

 به تا کسهیچ. کردمی آبروبی هم رو شماها که اینداشته آبروی

 ارزشیبی موجود چه که کنه قانع رو من بود نتونسته روز اون

 تونیممی قدرچه که بفهمونه بهم بود نتونسته کسهیچ. هستم

... نشکوند رو من مادرت. باشیم خطرناک اطرافیانمون برای

 بهترین دارم کردم،می فکر من اومدی تو وقتی... کرد متیکهتیکه

دممی انجام رو ممکن کار ... 

 

خونه صداشه، تو که عجزی برای دلم ... 

 رو چیزهمه برات من. بودم داده هشدار مامانم بهراجع بهت من -

 کرده روشن من برای رو چیزهمه که تو مثل درست. کردم روشن



 من شرایط پذیرفتن از ترسخت خیلی تو شرایط پذیرفتن. بودی

 وجودم همه   با بودم ایستاده تو طرف توانم همه   با من. بود

... دید آسیب بهت اعتمادم شد؟ چی اما بشم، تو به متعلق خواستم

 و کرد داغون رو روحمم و جسم که سختی روز همه این بعد

 توجهبی تخواسته درمقابل تونمنمی بودی، تو تربیش مسببش

 اون تونستی طورچه تو. بزنی حرف برام تا ایستادم جااین و باشم

 حالبه نسبت تونستی طورچه باشی؟ توجهبی بهم همه اون روز،

 خودمم به تعالقه و عشق به حتی من! باشی؟ تفاوتبی داغونم

کردم شک ... 
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ندم ادامه تا ذارهمی لبام روی رو دستش . 

 آسیب بهت... زدم گند... کردم خراب باشه... بسه... نگو -

 عذاب رو مدت این همه   و کردم دریغ تو از رو خودم. رسوندم



 اما حاال،. کشیدم توبی منم کشیدی منبی هرچی تو. کشیدم

نیست ممکن آوردن دووم توبی که دونم،می ... 

 

دممی سرتکون و کشممی عقب رو خودم . 

... کنم انکار رو داشتنت دوست تونمنمی! شهنمی دیگه حاال -

 قراره تو که رسهمی نظر به. نیستی مهم برام تو که بگم تونمنمی

 برای که خارجه من دست از و باشی روحم و مغز توی همیشه تا

 دیگه روحم و قلب از خارج اما کنم، کاری خودم از کردنت بیرون

باشمت داشته خوامنمی ... 

 

هستم خودم معین، از ترمتعجب ! 

 که تابیبی و قراریبی واسه نتونم که هست روم فشار قدراون

کنم کاری هست حرکاتش و هاچشم توی . 

... هستی عصبانی من از فقط تو... هستی عصبانی دستم از تو -

عصبانی فقط . 

 

ناامید فقط... ناامیدم ازت من... کنیمی اشتباه - ... 

 



 که شهنمی باورمون و دیممی تکون سر فقط بیچارگی با هردو

 بین بازوم هنوز. کنیم تموم رو چیز همه جاهمین قراره

هاشهپنجه ... 

 بودنمون همبی فهمینمی چرا... عاشقمی تو... عاشقتم من -

رو؟ اآلنمون روز و حال بینینمی. کنهمی داغونمون ! 

 تاب عقب و جلو به تنم ده،می بازوم به که محکمی تکون با و

خورهمی . 

 

جااین ساختم برات جا یه - . 

زنممی قلبم روی . 

 هات،درِددل هات،صدقه قربون قوالت، حرفات، از، پره توش -

 برام صحبتامون تو که هرچیزی... هاتخنده صدای هات،گله

جاستاین بود، شیرین ! 

زنممی قلبم رو دوباره . 

کافیه برام همین... شدی مهروموم جامهمین - ... 

 

افتنمی لرزش به لباش ... 

 چی از حرف فهمیمی کنی؟می چیکار باهام داری فهمیمی -

نکن تو... کردم بد من زنی؟می . 



 

 تکیه تونمنمی فروریختیش، و ساختم ازت که دیواری به من -

 بارها رو مادرم و پدر دل خاطرتبه که بودی کسی اولین تو... کنم

 خدا هدیه   ترینبزرگ تو کهاین فکر با هربار و... بارها... شکوندم

کنمنمی بدی کار که کردم قانع رو خودم منی، به ... 

 

 تو بلندم هقهق صدای و کنهمی رو خودش کار بغضم باالخره

 شسینه توی سرم و شهمی حلقه گردنم دور دستش. پیچهمی فضا

رهفرومی . 

شه تموم هاعاشقانه قراره که آخری روزهای به لعنت ... 

 

ببخشی؟ رو من کنم چیکار -  

 

 وسط جااین طورچه! شممی نابود دارم... داره بغض اونم حاال

 بخشیدنش به که شکسته و چرکینمدل قدراون که بگم، آغوشش

کنم؟ فکر تونمنمی !  

 مجازات رو خودمون تنش عطر توی فرورفته بغلش، تو دارم

کنممی . 

 



 پر صورتی با. دممی رهایی آغوشش توی از سختی به رو خودم

 نظر به دارتب و سرخ هاشچشم. کنممی نگاه بهش اشک از

رسنمی . 

 

... موندن تنها... همینه بیاره کم که هرکس مجازاتِ ... مجازاتِ  - 

سوزممی تو پای به منم ... 

 

 لب دنیا هایآدم کل از ناباورتر که دارمبرمی عقب به قدمی

زنهمی . 

تونینمی... کنینمی ترکم تو - ... 

 

 و شممی دور. ذارممی جا کنارش هم رو خودم و رممی ترعقب

غرقم آغوشش وسط جااون هنوزم . 
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 جا سرت پشت که باشی کسی داشتن دوست غرق خرخره تا 

هاستشکستن دل همه   آخرِ  گذاشتیش؛ ... 

 کشیدن نفس برای تمایلی من یا راحت، تنفسی برای نیست هوا

 ندارم؟

منشسته بغل به زانو تخت روی  . 

دارنبرنمی سرم از دست هم نعیمه و سعید ! 

 

 من خواهرِ  خب. دارین دخترها شما که َمَرضیه چه این فهممنمی -

نبودی نشسته هامادرمرده مثل جااین اومدی،می کنار باهاش اگه ! 

 

 جون داشت انگار! رو بدبخت پسره   دیدی... وای... سعید وای -

 پسر! بری؟ بذاری، تونستی جوریچه... جوانه بدی خیلی. دادمی

کردمی سکته داشت مردم ! 

 

 رو ریختی و پاکی آب چرا اما بود، خوب براش تنبیه کمیه قبول -

 نوز و ناز کمیه بعدم کردی،می بارش لیچار دوتا! دستاش؟

 ساعت سه... ستشکنجه این. رفتمی شد،می تموم کردیمی



 بابا! تون؟خونه برو گفتی آخرشم خواندی، عاشقونه مرثیه   براش

هستی کی دیگه تو ... 

 

رو؟ حرفاشون شنیدی تو مگه سعید، -  

 

 دیدم! کنن وَپلشل رو هم نزنن گفتم. رفتم سرشون پشت. آره -

وضعخل این ... 

کنهمی اشاره من به . 

 و درد هات،خنده صدای. گهمی خودش از تروضعخل اون به -

جااین رو همه! هاتتربیتیبی مرضات، ... 

شسینه وسط زنهمی محکم . 

تونخونه برو حاال. ..بسه برام و کردم جاسازی خودم واسه - ... 

 

زنهمی سعید پشت به محکمی ضربه   خنده درحال نعیمه . 

 ...عوضی -

 

 خودم تو دارم من. کنممی نگاه خصومت با ِکِرشون و ِهر به

وقت اون دوتا این و سوزممی ... 



 

بیرون برین - ! 

 

 زدن، امشب که گندی از بعد. خندیدنن درحال من حرف به توجهبی

بخندن بایدم ... 

 

بیرون گفتم - ! 

 

کنن جمع رو خودشون شهمی عثبا مجدی لحن . 

 

نعیمه دونمنمی رو تو! بخوابم جااین امشب خواممی که من - ... 

 

 دراز و ذارهمی زمین روی و دارهبرمی تختم رو از بالشتی

 سعید بالشت کنار داره،برمی ایدیگه بالشت منعیمه. کشهمی

کشهمی دراز کنارش و ذارهمی . 

برهنمی خوابم دیگه شما بی منم - ! 

 



 دوتام این حریف. مونممی خیره تأسف با بالشم بی تخت به

شمنمی . 

 

کشممی دراز . 

کنید خاموش رو المپ - . 

 

بود تو با نعیمه - . 

 

بود تو با نه - . 

 

بود تو با نه - . 

 

بود تو با... سعید جون نه - . 

 

بود تو با جونت آرش جون - . 

 

نخور الکی قسم رو آرش جون - . 

 



نخوری الکی قسم رو من جون باشی تو تا - . 

 

شهنمی هیچیت الکی قسم با سختی، جون تو آخه - . 

 

 نداشته معنایی دیگه کالم عفت که سخته قدراون کردنشون تحمل

 .باشه

شین خفه لطفاً  - ! 

 

 کردن خاموش برای یکیشون اما ست،بسته چشمام. شنمی خفه و

گردهبرمی دوباره و شهمی بلند جاش از المپ . 

 

 هر هاینفس صدای کنممی نگاه اتاقم سقف به تاریکی تو

شده پر اتاق فضای تو تامونسه . 

 اونم از اومدن کنار گاهي ولي سخته، خیلي گذاشتن کنار -

ترهسخت ! 
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گرفته درِددلم ... 

 حاال و نداره اشکالی بگم که نیست راحت... نیست راحت برام -

 که کردم،نمی فکر بندانگشتی اندازه  به حتی من... اومده پیش

بکشه عقب معین !  

 

 پای باید اون زدمی سرشم تو اگه مامان! داری حق تو آبجی -

 رو غرورش، رو گذاشت دست مامان اما موند،می تو به حرفش

 که معین بودم؛ شده سیر زندگی از اون، جای من نفسش، عزت

اون جای بذار رو خودت. کن درکش کمیه... داشت خود جای . 

 

 منصرفم تا شدنمی بسیج هم با دنیا کل اگه که دونم،می فقط من -

 و کنه منصرف تونستمی نفر یه فقط رو من! تونستن نمی کنن؛

بود معین خودِ  نفر یه اون ... 



 

 جلوتر رو خودم دیدنشون برای و شممی پهلو به سمتشون به

شهمی خیزنیم منعیمه. کشممی . 

 خاله اشتباهه خاطربه چرا. دارین دوست رو هم شما بابا -

دین؟می عذاب رو خودتون  

 

 ولم واقعیواقعیه اون... نداشتم توقع اصالً ... نداشتم توقع من -

 ...کرد

چکهمی که اشکی و پرلرزشم صدای ... 

 

کرد غلط واقعیواقعیه اون... آبجی - ! 

 

باشم؟ موافق سعید با که باشم بد باید خیلی ! 

کرد غلط واقعاً  اون ! 

کنم توهین افکارم تو بهش تونممی من فقط اما ... 

کن صحبت درست بهش راجع - ! 

چکهمی اشکم باز و ... 

 



 !باشه -

 

ستخیره من به تاریکی توی نعیمه ... 

 و گریه مدت همه این براش که تو داری، دوسش قدراون که تو -

کنی؟ تمومش آوردی طاقت طورچه کردی، زاری ! 

 

چکهمی اشکم دوباره ... 

کردم تمومش و ُمردم - ... 

 

شهمی پا سعید . 

 این و مستانه و من همه این. من خواهر کردی خودبی خب -

 همه  ! بگیریم سرتون به ِگلی چه که کشیدیم نقشه نشستیم نعیمه

 کردی،می تمومش کهاین بعد اگه تازه... دادی هدر رو ما زحمات

 که تو. بودیم راضی و نداشتیم حرفی ما باز اومد؛می جا حالت

کنیمی دق داری رسماً  ! 

 

ریزندمی فرو هم پشت هاماشک . 

 از منم سهم... بره پیش ما خواسته   طبق نیست قرار چی همه -

بود همین عاشقی ... 



 

 صدای. کنممی جمع شکمم تو رو زانوهام و بهشون کنممی پشت

شنوممی رو سعید کالفه   آه . 

 آرامشت تا برهمی زمان! ناراحتی ازش عصبانیی، هنوز تو -

 که رسیدی نتیجه این به و برگشت آرامشت وقت هر.  برگرده

کن خبرم! نیست شدن برسرخاک عاشقی، از سهمت ... 

 

ذارممی هم روی رو هامچشم . 

 

 برسرخاک دونیمی جوانه،... سعید اومدی خوب رو برسرخاک -

 که جاستاون شدن برسرخاک! بگم برات بذار جوریه؟چه شدن

 بینیمی یهو چرخی،می خودت واسه خیابون تو راستراست داری

 فینگولم یه و بشه ظاهر جلوت دیگه، یکی دست تو دست طرفت

 کنی، تصورم رو روز اون... کنهمی ونگونگ داره که بغلشه

کنیمی حس حاال همین از رو شدن برسرخاک ! 

 

 کرد تربیش رو قبلم زخم! بود کاری نعیمه ضربه   کنم،می اعتراف

شدن فشرده هم به حرص از هامدندون و . 

 



 به معینم کنم،نمی فکر معین بعد فردای به من که قدرهمون -

کنهنمی فکر من بعداز فردای . 

بکشم سرم روی رو پتو و بگم رو جمله همین تونممی فقط . 

 رو کسی خوام،نمی هم خودم بدونِ  فردای برای حتی که بد قدرچه

کنم تصور کنارش . 

 

�������*   *   * 
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هستم تصمیمم روی .  

نداشتن رو کسی برای... شدن دور برای... رفتن برای امآماده . 



 خودم از و همه، از معصبانی! کنه؟ متوقفم تونهمی چی دونمنمی

تربیش ... 

 

 تموم تو. نیستم مستقیم صراطی هیچ به که معصبانی خودم از

بودم نشده کوچیک همه این... بود برنخورده بهم همه این عمرم ! 

 هاییآدم و شدم خار شدم، کوچیک کنممی حس که اینه من مشکل

 وجود به من تو که هستن، حسی این باعثِ  پرستیدمشونمی که

 .اومده

 بینم،می رو مشلخته خود وقتی و کرده ترکم کامل طوربه وسواسم

گیرممی دل به کینه همه از تربیش . 

بزنه موهام به شونه یه بیاد خدا رضای محض نیست هیشکیم !  

 دور هرازگاهی قضا از که کسی مبادا رم،نمی بیرون مخونه در از

 گاهیگه نعیمه! کنه منصرفم بخواد پلکه،می مونخونه اطراف و

 و خیابونمون سر مون،کوچه سر بینتشمی که رسونهمی خبر

مونخونه در جلوی هاییوقت یه حتی ... 

باشم داشته خبر چیزیهیچ از خوادنمی دلم و خاموشه گوشیم . 

 اصالً  رو، معین بهراجع خبرهایی و بزنم حرف کسی با خوامنمی

کشممی تابیبی براش دارم جوریمهمین چون ؛بشنوم خوامنمی ! 

 تا شممی زنده و میرممی گوشم، بغل جاست،همین شنوممی وقتی

کنم تصور شده دفن اتاقم توی رو خودم . 



 

 همه و تر،کم یا نصفی و روز سه شاید. نمونده پروازم تا چیزی

هستیم مشوش ... 

زنننمی نرفتن از حرفیم اما نرو، گهنمی کسی ! 

خودم به سپردن . 

 خودم به بلکه... نرو بگه و گوشم زیر بزنه بیاد یکی کاش ای

 !بیام

 

شده ناممکن اومدن، خودم به همین اما ... 

کالفه و مخسته .  

 تماشا، به نشستن و دادن قرار وحشتناک موقعیت یه تو رو من

چی؟ که  

اومدم کنار خودم با شاید کنین، غلطی یه بدین، هم دستبهدست ! 

 و خودشه کار مشغول کی هر که بود روزهایی اون از امروزم

موجودم اتاق این تو من که انگار نه انگار ! 

 و غم از ثانیه هرچند م،شکسته دلِ  فقط و گیرهنمی مگریه دیگه

شهمی فشرده هم به ناراحتی . 

 شکسته کردن، کاری یعنی. خوردم عشقی شکسته واقعی،واقعیِ 

بخورم عشقی ... 



 

 

 رو سراغم یکی باالخره که نمونده هوا شدن تاریک تا چیزی

گیرهمی . 

 پرتم و گیرهمی رو بازوم حرفی هیچ بدون آدمی اتاقم به نعیمه

حموم تو کنهمی . 

 

شوریمی تمیز رو خودت - ! 

بندهمی صورتم تو رو حموم در و . 

 فردی بهداشت نداشتن خاطرِ به نعیمه که رسیده کجا به کارم ببین

دهمی تذکر و زنهمی تشر بهم ! 

 بیرون. دممی انجام احسنتی چندان نه نحوبه رو شستشو رغبتبی

گذاشته تخت روی برام تمیزی و شیک هایلباس نعیمه آم،می که . 

 زیادی دخترخاله   واسه دلم که بودی َهپوَهپلی مدت این قدراون -

 سر کمیه بپوشی رو اینا و کنی لطف شهمی... شده تنگ مرتبم

؟!بیایم ذوق  

 

 سشوار مسئولیت نعیمه پوشم،می که رو لباسام. کنمنمی مخالفتی

گیرهمی برعهده رو کردنشون مرتب و موهام کشیدن . 



منم؟ این ! 

بزنه؟ دست موهاش به کردنمی جرئت کسی که ایجوانه ! 

میافته جهش خودِ ... خودمم آره ! 
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 ریم،می سالن به چای لیوان یه خوردن برای مرتب و تمیز وقتی

 این سعید و شنمی زدهشگفت دیدنم از سعید و بابا و مامان

کنهمی بیان رو زدگیشگفت ... 

برگشته مونمادموازل... وها - ! 

 

رو هابیسکوییت ظرف مامانم و ذارهمی چای برام بابا . 

کنم تشکر تونمنمی لبخندی، به حتی ... 



 از سرشار و بود بخشلذت مواسه بودن جمع این تو همیشه

ستفشرده ناراحتی از قلبم فقط حاال اما آرامش، ... 

شدم ناامید همه از اتفاق این با که بودم شکننده قدرچه ! 

 نمونده طاقتی کرد؛ خطا و رسید بهم وقتی که بود معین شانسِ 

کنم خرج ازش، بشه که بود، . 

 

دخترم؟ به دادی رو خوش خبر جاننعیمه -  

 

گهمی مامان که کنممی نگاه نعیمه به : 

کنیممی برگذار رو عروسیشون تابستون اول - . 

 

زنممی لبخند زور به . 

براومدین پسشون از شما. خداروشکر - ! 

 

کردم کارو این که گهمی هاشونچهره زدم؟ کنایه . 

کنهمی عوض رو حرف نعیمه . 

کنم انتخاب رو عروسم لباس بیای باهام باید - . 

 



 چیزا این از من نه نزدیکه، مسیرمون نه... بتونم نکنم فکر -

 چی همه تو و هستن خاله و مامان نباش، نگران. آرمسردرمی

دارن سررشته . 

 

زدم کنایه بازم کهاین مثل خب، ... 

 چیزی انگار بابام. شده عصبی شچهره البته گه،نمی هیچی مامان

 .نشنیده

 

 که دقت. شنمی اضافه بهمون آقامنصورم و خاله شام ازقبل

 برن قراره انگار! تنشونه رسمی لباسای همه بینممی کنم،می

 ...مهمونی

 

 و سعید. کننمی پچپچ هم گوش دم آشپزخونه تو مامان و خاله

 من دن،می تحویلم که مشکوکی زیادی گشادِ  لبخندهای با منعیمه

شده خبرهایی یه که رسوننمی باور این به رو . 

 رسممی نتیجه این به شنمی ملحق ما به آماندام و دایی وقتی و

 بهم نخواستن که دادن، تشکیل خونوادگی مهمونی یه خب، که

نرم در زیرش از تا بگن ! 

 



 رو احوالم کهوقتی مشخصه، لحنش تو این و ناراحته ازم دایی

پرسهمی . 

خوبی؟ که شما دایی، جانجوانه - ! 

 

خوبم بله همگی لطف به -  ! 

کنایه بازم و ! 

 

 شوهر خواهر یه از که باوقاری آماندا، دیدن با خاله و مامان

کننمی رفتار ره،می انتظار . 

 دوتا گیننمی. ببینیم رو شماها تا بزنیم زنگ ما کهاین مگه -

بزنین زنگ یه بزنین، بهشون سریه دارین خواهر ... 

 

نداره حرف بازیزبون تو که آماندا و . 

 مدت این. کردیم لطفیکم واقعاً  دارین، حق بگین هرچی -

 مؤسسه کارهای مشغول منم بود، شلوغ سرش خیلی جانهمایون

همیم کنار تربیش بعد به این از شاءهللان. ماساژدرمانیم ... 

 

ماساژدرمانی؟ مؤسسه ! 

 



 ماساژ آقایونم طوریه؟چه ماساژدرمانی مؤسسه... جونزندایی -

دین؟می  

 

گهمی باغرور سعید جواب در آماندا : 

سعیدجان شه،می انجام خدمات همه واسه - ! 

 

کسی؟ چه توسط -  

 

بگیره ماساژ تونهمی بیاد کس هر خوب! سعیدجان نشدم متوجه - . 

 

دن؟می ماساژ خانوما رو آقایون اینه منظورم نه - ! 

 

 چه! رسهمی هم آرش سعید، سر تو بزنه خاله کهاین ازقبل

کاملی مهمونیه ... 
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شهمی زده خونه زنگ دوباره که ندادم رو آرش سالم جواب ! 

شنمی پا جاشون از دستپاچه و هول همه ... 

 آرشم. شینهمی کنارم سعیدم. گیرهمی محکم رو من دست نعیمه

 !کنارمون

 

 آشپزخونه تو آماندا. رنمی سالن در سمتبه همایوندایی و بابا

گهمی من به نگرانی با مامان و شهمی ملحق خاله به : 

 یه عنوانبه تونیمی. دادم ترتیب تو برای فقط رو امشب -

کنی نگاه بهش خداحافظی مهمونی ... 

 

بود؟ خبر چه جااین ! 

 آشنایی صداهای چون! مونهنمی منتظر خیلی سؤالم پر ذهن

کنم شک شنواییم به شنمی باعث که شنوم،می . 

قلبم و شنمی گشاد چشمام حدقه   ... 



 دستم نعیمه چرا که فهمم می گیرن،می قرار چشمام جلوی وقتی

گرفته محکم رو !  

 

 

 

. هستن گفتگو درحال همه. نشستیم هم دور همه خونه سالن تو

مستانه کنارِ  نشسته... جااون ! 

 من با شدن توچشمچشم موقع چشماش. پوشیده شلوار و کت

درخشهمی . 

رفت و جمع این کل گرفت ندیده شدمی کاش ای . 

 بلدم فقط من وقتاون و دهمی انجام داره دوست هرکاری هرکس 

کنم تماشا و بشینم ! 

 یه مثل برام خانوادگی جمع این تو واقعاً  معین و مستانه حضور

بزرگه سؤال عالمت ... 

بود؟ ننگ لکه   که نبود پسری همون این مگه ! 

 از دایی برای بابا و کنهمی پذیرایی ازش محبت با مامان حاال

کنهمی تعریف زده، هم به سن این تو خودش برای که تشکیالتی .  

 

بود خاله فکر شهمه! نبود ما نقشه   باراین کن باور - ... 



 

جمع؟ تو حیاییهبی. دارمبرنمی معین از چشم ! 

 همه!  کنم؟ سکته حتماً  من که کنن،می همت دارن همه

بدم؟ جون جلوشون زنده طوربه حتماً  که دادن، هم دستبهدست ! 

 خداحافظیم این عاملِ  و دنمی ترتیب خداحافظی مهمونی من برای

کنن؟می دعوت ! 

درسته؟ بدن انجام کاری هر و کلند عقل کنن،می فکر همه چرا !  

 اون حتماً  و کنه مبدرقه که بیاد کرد قبول بیاد؟ کرد قبول چرا اون

 من برای خداحافظیش هدیه   آورده، خودش با که کادوپیچی بسته  

  !بود

 

 خاطربه شحوصله تا بشینه ما کنار که خوادمی مستانه از مامان 

نره سر آقایون کاریِ  هایحرف . 

شینهمی کنارش خودش و دهمی مستانه به رو جاش سعید  . 

نیست؟ خوشحال دیدنمون از یکی که بینممی -  

 

گهمی سعید من، به مستانه طعنه   جواب در : 

فهمیدین دیر شما منتها. نبود خوشحالی آدمِ  اولشم از این - ! 

 



نیستن نرمالی آدمای همچینم خوشحال آدمای... هترب - !  

 

گیرهمی رو من دست مستانه! دهنمی رو جوابش سعید که عجیبه . 

خوبه؟ حالت -  

 

آره بذارین، اگه - ! 

 

 تصنعی اخم مستانه. خندهمی سعید و زنهمی سقلمه بهم نعیمه

کنهمی ... 

کنم؟ قهر پاشم - ! 

 

باشن جالبی آدمای تونننمی هم قهرقهرو آدمای - ! 

 

 رو آرش و چشماش با البته شه، خفه که خوادمی سعید از نعیمه

معین کنار بره تا فرستهمی . 

 افتخارات همه   کی، از و کنهمی صحبت همایوندایی با که معینی

ش؟العادهفوق هایماساژدرمانی و آماندا به شده معطوف دایی ! 



 قصد ده،می معین به شومؤسسه کارت افتخار درکمال آماندا وقتی

کنم خراب سرش روی رو مؤسسه مناسب فرصتی تو کنممی . 

ماساژدرمانی؟ بره، مرد یه اصالً  داره معنی چه !  

 

 فرار خوادمی دلم. کنهمی مخفه داره عجیب مهمونیِ  این و فضا

 .کنم

 که کسی قضا از و دارم دوست رو همه که هستم جمعی تو

روزیه؟ و حال چه این پس داره، حضور هم پرستمشمی ! 

 

 خارج سالن از. ذارممی مشاهده به رو کاملی ادبیهبی و شممی پا

 و کردممی گستاخی موندممی اگه چون رم؛می حیاط به و شممی

شدنمی له جمالتم زیر همه . 

همه از... همه از گرفته حرصم ... 
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 حاال نرسیم، نقطه این به ما تا کردن هرکاری! شونفهممنمی

 رو نیست خودشون و من مناسب داشتن اصرار که اینقطه همون

انداختن راه که بازیشبخیمه بازیِ  وسط آوردن ... 

 

برقصیم سازشون به باید که ما بیچاره... من بیچاره ... 

 و بچرخم عقب به کنهمی وادارم سرم پشت قدمایی شنیدن صدای

بکشم غمگینی آه معین، دیدن با ! 

برام زهره خوردن مثل تو با خداحافظی مهمونی ... 

 

روشه شینه،می فرش روی کنارم و آدمی کهوقتی تا نگاهم .  

 قرار بینمون که دوری همه این و بودن نزدیک بهم فهمهمی

 و نشسته کنارم راحت قدراون که آره،می سرمون به چی گرفته،

مونده؟ خیره بهم چشماش با  

 

کنیممی نگاه هم به سخنی و حرفبی . 

 که گرفتاری روزِ  و حال این به چشماش کهوقتی تا... آدنمی حرفم

نمیاد حرفم هست، شده نصیبمون ! 



مونم؟می کنارت ابد تا بشه آخرش که بزنم حرف ! 

زنمنمی حرف من ... 

 

 من از که ناراحتی مستانه، دل از کادو و ببخشید یه با همیشه -

 از کادو با شهمی ای؟مستانه مثل هم تو! آوردممی در رو داشت

ریخته؟ چشمات تو که غمی همه این درآورد، دلت ! 

 

کوبهمی مشونه به ششونه با دم،نمی رو جوابش وقتی . 

 توی امید و شیطنت همه این وقتی کنم،می نگاش زیرچشمی

باشم کور کاش هست، چشماش ! 

 

 من اما تمومه، چی همه گفتی! رفتی و کردی ول رو من جااون -

کشمنمی ازت دست که ! 

 

 کنه فکر بذار. بزنه حرف برام بذار. کنممی نگاهش راحت باخیال

 این خداحافظیم هایصحنه داره اشکالی چه. شممی نرم دارم که

باشه دلبرانه همه ! 

 شیطون و شیفته حالت کممیه. نبرم خودم با غم و اشک فقط

باشه چمدونم بارِ  نگاهش، ... 



 

بزنی؟ حرف باهام خواینمی -  

 

برممی باال رو سرم نه نشونه   به . 

خندهمی ... 

شهمی جمع چشمام تو اشک . 

 

جدی نگاهش و شهمی جمع لبخندش  ... 

 دلت... نیستم بچه من... نکن نگام طوریاین! نکن طوریاین -

 کنی ولمون خوایمی... مادرت با نه من با نه! نشده صاف باهام

نه؟ بری، ! 

 

 روی قراریبی با هاماشک و دممی تکون سر تأیید نشونه   به

آنمی فرود مگونه .  

  ...عصبانیه

 باال رو سرم دیدنش برای من و شهمی بلند جاش از. بود اولم از

گیرممی . 

 مستانه که زمانیه از ترعصبانی اون. شنمی خالی و پر هامچشم

بودیم کرده پیدا کرمانشاه توی رو ! 



 

 دلم خیلی که هرچند! کنم خودم مال رو تو زور به تونمنمی -

 نگاشون! گرفتم چیزایی یه برات... بدم انجام رو کاراین خوادمی

 خبر بهم دارم رو دوباره شانس یه لیاقت من کردی فکر اگه و کن

کنممی تبدرقه فرودگاه آممی خودم وگرنه. بده ... 

 

 اشتباه اما بره، مونخونه از هاحرف این بعد کردممی فکر

 ادامه آقایون بقیه   با هاشصحبت به و سالن به برگشت. کردممی

 .داد

 به حتماً  که داد  قول آماندا به کرد، تعریف مامان دستپخت از

 من به نگاهی هیچ مهمونی آخر تا و زنهمی سر شمؤسسه

 !ننداخت

 تونننمی زندگی مرد ماساژدرمانی، رنمی که مردهایی اصالً  

مبدرقه فرودگاه بیای باید حتماً  شد طوراین که حاال بشن؛ . 
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کردنم سپری درحالِ  رو زدهغم شبِ  نیمه یه . 

 پشت من و رفته که هاستساعت. شده تموم مهمونی هاستساعت

کشیدم زنجیر به رو آخرش نگاه هامپلک ! 

 باکسِ  تا گشت،برنمی. سمتم گشتبرنمی آخر لحظه   کاش ای

 آشغال سطل توی رو گرفته قرار میزم روی که شکلی مستطیل

 سر مبدرقه زمان تا نشستم؛می راحت خیالی با و کردممی پرت

 ...برسه

 

 جدیِ  فوقِ  هایبرنامه کردنِ  خراب کارشون هانگاه سرییه

هاستآدم . 

 زمان کردنم نگاه فهمننمی که دارن، وجود ایمالحظهبی هایآدم 

داره رو خودش مناسب وقت و ! 

 رشته هرچی نگاهشون، با دونستن صالح هروقت که شه نمی

کنن پنبه کردی، ! 

 

 جعبه   اون به تونمنمی این از تربیش اما نیومدم، کنار خودم با

 تخت روی دارم،می برش میز روی از. کنم توجهیبی میز روی

دممی قرار تخت روی پاهام جلوی و باکس و شینممی چهارزانو . 



دربیاره؟ دلم از تونهمی کادو با کرده فکر جداً  ! 

دارمبرمی رو جعبه در و زنممی پوزخند ! 

 

شممی متعجب محتویاتش، دیدن با ! 

رسنمی نظر به سررسید یه از شده جدا کاغذ مشت یه ! 

 

 هاشنوشته به کهاین بدون و دارمبرمی جعبه تو از رو کاغذها

زنممی ورق کنم دقت ! 

کاغذها این ... 

 

 شوندیده آسیب هایگوشه که کاغذهایی اول صفحه   به گردمبرمی

شدن کنده سررسید وسط از درست که اینه از حکایت . 

 که زمانیه برای تاریخش. کنممی نگاه سررسید روی تاریخ به

پاریس بریم بود، قرار !  

خونممی رو اول خط . 

 

«  هر گرفتینمی قول ازم کاش ای! مامان نداشتم مهمی روز

کنم تعریف برات رو روزم . 



داشتیم مالقات قرار امروز . 

 با تا بودیم رفته سفر، بریم قراره هابچه با که گفتم برات یادته 

بشیم آشنا سفرمون راهنمای . 

شدن؟ شکلی این چرا زمونهدوره این دخترهای مامان،  

 نگاهش پسر یه وقتی که دختریه اون خوب دختر گفتیمی یادته

 نسلشون! پایین؟ بندازه رو سرش و بشه سفید و سرخ کنهمی

 شصت قد با دخترهایی عوض در و شده منقرض کامل طوربه

 به دقیقاً  که کردن، پر رو جاشون متر، شصت زبونِ  و سانت

واقفند زندگیشون محلِ  جغرافیاییِ  موقعیت !» 

 

زنه؟می حرف من بهراجع داره... من خدایِ  ! 

مادرش؟ برای اونم... نوشتمی سررسیدش تو من از ! 

 رو تو وای آخه؟ بدخطه قدراون چرا. گیرهمی اوج قلبم ضربان

 کجا من! کرده؟ تعریف جوریچه مامانش واسه رو من ببین خدا

سانتیم؟ شصت  

 

 رو دوم کاغذ. نیست نوشته پشتش چیزی گردونمبرمی رو صفحه

پاریس رسیدیم که روزیه برای دقیقاً  تاریخش که دارمبرمی . 

 



«  نشده دلتنگم خیلی و ببخشی رو من امیدوارم. مامان سالم

 !باشی

 روزچند این. داشتی حق بودی، کرده اخم برام خوابم تو دیشب

 چیکار که بگم برات بیام نشد بودیم سفرمون مقدمات گرفتار

کنممی . 

 هم به سنمون که سفری راهنمای همون با پاریس، رسیدیم

خورهنمی ... 

 دختر این که کنممی تعریف برات! نکن نگام طوریاون باشه

 گیاهان از پر توش که تاریخش ماقبلِ  چمدونِ  با سانتی شصت

. خورهنمی بهم سنش که حیفه قدرچه خشکباره، و آجیل و دارویی

کردی؟ نگام طوری اون دوباره ! 

نکنم شیطونی دممی قول... باشه ! 

 ده،نمی رو شیطونی اقتضای سنش وجبینیم این... مامان آخه

نباش نگران پس !» 

 

 

 همه این نیست حیف! نویسهمی من از شاعرانه قدرچه... خدایا

کرده؟ پنهون طوریاین رو معشوق توصیف در نبوغش و قذو ! 
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آد؟می سرم به چی بخونم، رو صفحات کل و بدم ادامه اگه ! 

 خودم به زدهوحشت و کنممی پرت جعبه توی هم روی رو کاغذها

دممی تذکر . 

«  احدالناسی تونینمی دیگه بخونی! نخونشون!  جوانه نخونشون

دختر نخونشون! کنی تنبیه رو » 

 

 تریبیش اشتیاق با باراین و خورممی شکست خودم با مبارزه تو

دارمبرمی رو کاغذها .  

کنممی پیدا راحت رو سوم صفحه   ... 

 

« ندارم رو هیچی حوصله   اصالً  مامان، ! 



زنهمی کنایه خاندانمون به وجبینیم  ... 

 خونده دانشگاه و دبیرستان تو که ایشده تحریف تاریخ اون آخه

 حق باشه درست حرفاشم همه  ! کنه بزرگ همه این نباید که رو

الدولهمعین بگه و کنه نگاه چشمم تو که نداره ! 

نخند گممی... مامان نخند ! 

 نباید که مادرم عنوانبه شما... کنهمی فرق گیرهمی مخنده اگه من

 تسلیقه با که رو زمونهدوره این دخترای گوش بری باید. بخندی

 گل، از کمتر که بپیچونی جورییه و بگیری ندارن همخونی اصالً 

نگن پسرتشازده به ! 

 از تربیش شده، تنگ برات دلم خیلی امروز مامان، راستی

 «...همیشه

 

نباید که شممی جورییه دارم چرا... من خدای ! 

دارمبرمی رو بعدی صفحه   . 

آد؟می کجا از دقیقاً  بدخطی از حجم این... خدا وای  

 

« اتاقم به دادم راه رو وجبینیم! مامان کردم شکنیسنت امروز . 

 که نظافتم یعنی. بود اومده نظافت واسه. نکن بد فکرهای! نه

 یعنی! تربیش کمیه از شایدم. داره مشکل کهاین مثل کم،یه... نه



 مضطرب که مواقعی در. داره روانی وسواس یه. تربیش حتماً 

 رو کسهمه و چیزهمه شهمی باعث و کنهمی حمله بهش شه،می

ببینه میکروب مثل ! 

 منم داشت رو نیروش و قدرت اگه که بخورم قسم حاضرم مامان

زباله کیسه   تو کرد،می پرت و بلند تخت روی از !  

حیوونیه خیلی... مامان اما ...» 

 

هستی حیوونی خودت ... 

بگیر ندید رو من هایحرف کنم،می خواهش مامانش ! 

 خودش با من به راجع بود کرده شروع اول روزهای همون از 

زدن؟ حرف ! 

 بوده مادرش و خودش برای که خصوصی، قسمتِ  این چرا آخه

 عهده به رو مسئولیتش بشم خارج کنترل از من داده؟ من به رو

گیره؟می ! 

 

«  که باشه یادت باید هرچند. شهمی جالب داره سفرمون مامان

 روز و حال خاطر به فقط و نیستم سفر این به راضی خودم گفتم

بیام کردم قبول مستانه . 

آم؟برمی پسش از نظرت به مامان مستانه؟ گفتم   



 طوری یه وجبینیم این ست،مستانه به حواسم هروقت من مامان،

 ازش که حسی این. دنیام برادر بهترین انگار که کنهمی نگام

دارم دوست رو گیرممی . 

خورهنمی هم به سنمون... نکن نگام طوریاون... مامان! نه  !» 

 

 که حسی زنه؟می حرف مادرش با قشنگ قدرچه. زنممی لبخند

 حسش خصوصاً،. کنممی حس رو داشته جمالت این نوشتن موقع

نوشته که هاییخورهنمی هم به سنمون تموم برای رو ... 

 

«  خیلی خوردن غذا موقع باید دختر گفتی،می همیشه یادته مامان

 قدراون وجبینیم این که بگم خواستم کنه؟ جمع رو حواسش

 جهانی بهداشت رعایت کهکسی که غذاخوردنشه، جمعِ  حواسش

نیست کرده، ثبت رو . 

برد سود بهداشت صنعت در نماد یه عنوانبه ازش شهمی ! 

ستدیوونه دختر این ...» 

 

 ست،دیوونه دختر این نوشتن موقع رو خندونش چهره   تونممی

کنم تصور . 

 سرم از دیوونگی که کردی، باهام کاری البته... ایدیوونه خودت

کامل طوربه اونم پرید، ... 
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« ! رفتی دوباره تو انگار... گفت بهم خاله! رفت خاتون. ..مامان

گردیمبرمی داریم !» 

 

 رامین و بیتا عروسیِ  کهزمانی به گردهبرمی تاریخش بعد، صفحه  

 .بود

 

«  کی از دونینمی. دیدمش بیتا عروسی تو! شهنمی باورت مامان

 اسپره   از ثانیه پنج هر که کوچولویی دیوونه   از زنم؟می حرف

! کنهمی استفاده هامیکروب بردن بین از برای شکننده ضدعفونی



 امشب شد باعث هست، وجودش تو که ایدیوونگی همه   با

نکنم خراب رو بیتا و رامین عروسی !  

رفت پیش کجا تا دخترت که دیدی هم تو دونممی ... 

بودی کاش  ...  

باشیم هم با که خواستم ازش . 

دوست دوتا مثل فقط... نکن شیطونی مامان ! 

 یکی داره اشکالی چه. نکن نگام طوریاون کنم،می خواهش

کنه؟ ضدعفونیم بخواد بار،یه وقت هرچند که باشه کنارم !» 

 

 اون و معین بین درگیری و آرممی یاد به رو شب اون اتفاق

رو نماعاشق مردکِ  ... 

 دلِ . افتممی خنده به هاشنوشته تو خودم توصیف نحوه   از

 خطِ  به هانوشته دست این دیدن اما غمه، از پر هرچند مشکسته

بخشهلذت معین، قورباغه  خرچنگ . 

 

«  که کنم تعریف برات بذار مامان، شنوممی بعداً  رو هاتِگله

 تادو گفت بهم. دیدیم رو هم کافه تو امروز! شد چی امروز

برسونه رو خودش تا زده دور رو بزرگراه ! 

گفتمی نباید ! 



مامان؟ چرا آخه   

 من مثل تواَم  ؟!گیریمی رو مردم دختر طرف حاال تا ازکی

نه؟... صادقه و صاف چقدر که دونیمی !» 

 

 ت،قورباغهخرچنگ خطدست این با تونیمی طوریچه آخه معین،

کنی؟ داشتنت دوست تربیش به وادار رو قلبم ! 

 پنهون خنثی چهره   اون پشت و... داشتی نقشه برام اول همون از

بودی؟ کرده ! 

 

 فرو هاماشک و خودم تو تربیش خونممی که رو ایصفحه هر

بینممی رو شدنش عاشق ذرهذره طورچه. رممی .  

 

«  نزدم؟ حرف برات روزه چند ننوشتم؟ برات روزه چند دونیمی

زدن حرف برای رفتنمی دستم روزه چند ! 

مامان نگیر دل به ... 

 کرمونشاه از تازه... نذاشته حواسی و هوش برام دخترت

 .برگشتیم

 بری کرمونشاه تا که کرد، وادار رو تو که حسی همون مامان،

بیاد؟ باهام که کرد وادار هم رو من دختر بابا، پیش  



 من که چقدرهر که موافقی موافقی؟ باهام تواَم... مامان آره

داره؟ دوستم اونم دارم، دوسش  

 هاتقصه تو که گفتم هاییدلفین از براش کیش توی وقتی مامان،

خوبیه؟ نشونه   نکردن فرار... نکرد فرار اما ترسید، ازم بودن،  

 دوست گهمی هاشترس از قدرت با و مونهمی سرجاش کهاین

کنهمی ترشداشتنی ! 

 رممی باشه نه من به جوابش اگه که گفتم، دروغ بهش من مامان،

دارممی نگهش خاطراتم تو فقط و ! 

مامان زدم بلوف ... 

 چی دونمنمی وقتاون... نه نگه که کن دعا باالیی اون تو مامان،

آدمی سرم به ...» 

 

 ندیده ایدیگه کس من جز رو خطت دست امیدوارم عزیزمم معین،

 ...باشه

 و ریزهنمی اشک قشنگت هاینوشته خاطر به کی هیچ من جز

برهنمی لذت ! 

 صدا مامان هربار با که هاتنوشته توی غم برای کسی من جز

دارهبرنمی زخم قلبش شه،می تربیش زدن، ... 



... شده سالههفده ،شونزده نوجوون یه هاشنوشته تو انگار

 انگار که نوجوون یه! نیست سالهسی مرد و جدی معین از خبری

زنهمی حرف اولش عشق از مادرش برای داره ... 

 

 

 

 

 

 .سالاام

 داشتنیه دوست خیلی من برای واقعا های قسمت این ها بچه

باشین داشته دوسش هم شما امیدوارم .🍎🍎 

 

ذارم می براتون اخر تا و معین های نوشته دست 😄😄😄 
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« مامان... مامان... مامان ... 

 خونه کل تو بلندت صدای که کنم صدات قدراون خوادمی دلم

 خراب سرت روی رو خونه چرا عزیزم" گیمی کالفه وقتی بپیچه،

جانمامان اومدم کنی؟می !" 

 خودم رو رویاهام دختر خوادمی دلم... جانممامان بیا مامان، بیا 

 روش تخریدارانه نگاه وقتی خوادمی دلم... بدم نشونت

 بابام به مسلیقه دیدی که بگم گوِشت توی و کنم کیف چرخه،می

 جاهمین برات خودم نکن ناراحت رو خودت عزیزم باشه! کشیده

کشممی رو عکسش » 

 

 کشیده سیاه بزرگِ  هایچشم با دوسانتی دختر یه صفحه پایین و

دستشه هم جارو یه که شده ! 

 خودم از شده کشیده نقاشیِ  کنار رو مادرش نامرئی هاینوشته

کشیده؟ بابات به تسلیقه مطمئنی! )بینممی !) 

 



 باشم من که رویاهاش دختر دستِ  تو چرا رو جارو اون خداییش

باشه؟ داده ارائه طرحی بودنمم کدوبانو از خواسته! کشیده؟ ! 

 

«  هربار که ببخش رو من! شدم حرفکم که ببخش رو من مامان،

تو با پرحرفی به جااین آممی بینمش،می ... 

کسی به نفروختمت من کن باور ! 

کنهمی پرت رو حواسم دختر این اما قلبمی، اولِ  نفر همیشه تو ... 

 جرئت کسی حاال تا مامان،... وقتا یه کنهمی قاطی نول و فاز کمیه

کرد اذیتم بد چندروز، دختر این اما بپیچونه، رو من نکرده ! 

 نبود حقش... پیشم اومد خیس، لباس و سر و چمدون یه با بعدم

 که راهی همون از گفتممی نبود حقش پیچوندم؟می رو گوشش

هست؟ معینیم کن فراموش و برو اومدی ! 

 کردم حجت و بافتم اگه و اما براش نشستم... مامان نتونستم

 کنهمی غلط اما مامان، ببخشید... یا مونهمی من پای یا که باهاش

نمونه من پای ! 

 هایهدیه همه اون براش تو که بود شانسخوش خیلی بابا مامان،

آورد؟ هدیه چی برام بگم بهت. گرفتیمی خوشگل ! 

 اصیل ابریشمی دستمال گفتمی که خودش! خریده لُنگ برام

گهمی رو خودمون لنگه همون ها،نیاری روش به ولی یزدیه، ! 

بخندم بهش دارم حق من فقط! نخند گفتم...  عه... نخند مامان، !» 



 

 مهدیه... کنیمی قاطی نول و فاز خودت! داشتنی دوست ادبِ بی

بود خوشگل خیلیم ... 

شنمی کور دارن چشمام کردم گریه که بس  . 

 

شده پر هم برگه پشت صفحه   ! 

 

«  حال این با که ترسوندمش چقدر ببین. مامان عصبانیم خودم از

 خیلی مامان،! منه پایِ هم بگه که جااین اومد شد پا دارتب روزِ  و

دارم دوسش ... 

کنم تحمل جوریچه ! 

 دارم من و برده، خوابش آسوده و راحت تختم، روی... اتاقم تو

سوزممی خودم کنارِ  وجودش، تبِ  از !  

کنه؟می آبم درون، از داره که گرمایی و خودم با کنم چیکار  

 کمیه فقط دیمی اجازه اما نیست، جالبی حرف دونممی مامان، 

رمنمی! زنیمی داد چرا باشه... و کنم بغلش برم ...» 

 

 عبور دیوارا از مخنده صدای کهاین برای و خندممی گریه میون

دممی فشار هم روی محکم رو لبام نکنه . 



 

پختم سوپ براش » ! 

نبود ایدیگه کسی... نکن نگام طوریاون مامان،  ! 

 مامان راستی. بشه تقویت کمیه باید. رسهمی نظر به ضعیف خیلی

 غذای چهارتا نکردی اصرار چرا ندادی؟ یاد آشپزی بهم چرا تو

 سوپی افتضاح روی و رنگ خاطر به امروز تا بگیرم، یاد ساده

ِسرِوش برای نباشم، مردد گذاشتم بار که ! 

خندی؟می بهم قدرچه روزها این کردی دقت مامان، » 

 

بود بخشلذت من برای مزخرفت سوپ... معین... معین . 
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 دست این کلمه   به کلمه. ریزممی اشک خونممی که ایصفحه هر

داره تعلق من به که خوبی حس از پرشده هانوشته . 

 

«  تونممنمی کرده، باد غیرتم رگ... عصبانیم... داغونم, مامان

کنم حالیش ! 

ما کفش تو کرده رو پاش دنیا وراون از خبریبی خدا از یه ... 

 اون که کنه،می توجه جلب کم داره، َبرورو کم دختره این مامان،

شمجله جلد روی انداخته رو عکسش اَجنبیم مرتیکه   ! 

 پسره اون حساب آب، وراون برم پا تکه یه بدی اجازه اگر مامان

 اما جام، سر شینممی مامان باشه... برگردم دستش کف بذارم رو

 و باشم نداشته پولم کیف توی رو عکسش من که نامردیه آخر

جااون عکسش وقتاون ... 

مامان بگم چی ... 

برات ندارم قشنگی حرف هیچ امروز که برم من ... 

افتاده قشنگ عکسه اون تو خیلی مامان، ولی !" 

 

 این از وای. خندممی صدابی و برممی فرو هابرگه تو رو سرم

 صبح به من با دارن که هایینوشته این از وای... هانوشته

رسنمی ! 



 هستند هم لبخندها. کننمی همراهیم هااشک... خونممی و خونممی

 خبر با داشته که هاییحس لحظه   به لحظه از و زنممی ورق

برممی لذت و شممی . 

 

«  رو من گونه وسواس طوریاین هیشکی حاال تا مامان،

نداشته تعصب روم و نخواسته ! 

 فقط شهمی باورت... شده زخمی چه ببین رو، دستم ببین مامان،

 ساعت دو خورد دستم به خودش جز زن یه دست کهاین واسه

شست؟می رو بازوم داشت ! 

بازیاشمدیوونه عاشق مامان، ... 

 اسپره   رو دستاش مرتب نشسته کنارم ماشین تو که وقتایی یه

 اصالً . کنهمی مرتب ماشینمم داشبورد زنه،می کننده ضدعفونی

الزمه! من دخترِ  مثل یکی ایخونه هر واسه ... 

کنارمه وقتی کنممی کیف مامان، ... 

 فکر وقت یه کهاین ترس از دارم قرار باهاش که روزها بعضی

! شورممی رو خودم حموم تو ساعتی دو دم،می بو من نکنه

 خودمم روزها این... بخندی جوریاین بهم دممی حق بهت مامان،

خندممی خودم به .» 

 

 



ساعت؟ دو... من خدای ! 

 از تختم، زیر از رو سفیدبرفی و خفته زیبای و سیندرال صدای

شنوممی هاجعبه توی ! 

 جاستاین یکی که شهنمی باورشون و شده حسودیشون شونهمه

کنه عاشقی بلده یشون،افسانه هایقهرمان از تربیش و بهتر که ... 

 

« شد؟می دیوونه بابا خندیدیمی وقتی هم تو مامان، ! 

 منم دختر یعنی... زنیمی لبخند زنممی حرف بابا از هروقت

زنه؟می لبخند کنه فکر من به هروقت !» 

 

همیشه... معین یادتم به همیشه من ... 

 

« جلو برم خواممی مامان، ! 

... هم با خونه بودیم اومده قبلش اما باش، داشته رو هوام

 یه خواستم که دارم اضطراب قدراین مامان،! هم؟ کنار دیدیمون

باشمش داشته راحت باخیال کنارم ساعتی چند ... 

بود تو مال که ایخونه تو جاهمین اومدیم ! 

 اون فقط دیدی باشم؟ خوشحال تونممی کنارش قدرچه دیدی

کنه؟ شاد رو قلبم تونهمی  



 من از بهتر خودت... کردمی نگاه چشمات به هروقت بابا مامان،

شدمی حالی چه که دونیمی ! 

باباست مثل حالم منم مامان، .» 

 

تجربهبی و خامم... امارادهبی ! 

ندیده عشق ... 

 خطیخط از پر صفحاتش که هایینوشته شروع کنم، تحمل طورچه

 !هستن؟

 

« رو؟ صدام شنویمی مامان، ! 

حتماً  بودی رو امشب !  

 سرمون به چی گفتم تا دیدی کردن؟ رفتار باهام طوریچه دیدی

 من مامان، کردن؟ دوری ازمون جذامی یه مثل طورچه گذشته،

ما با کردی کارچی که بیارم روت به نخواستم وقتهیچ ! 

نگم که کن دعا مامان، ... 

نگم؟ طورچه آخه  

 منتظر و نشسته گوشه اون امید از پر و قشنگ قدرچه ندیدی 

هم؟ دستِ  تو بذارن رو دستامون تا بود ! 

بگیرمش؟ وپرمبال زیر خواستمی دلم قدرچه ندیدی مامان،   



گذروندی جوریچه رو روزت نپرس و نیا مدت یه مامان، !» 

 

عزیزم... دلم عزیز ...  

 زجه گوشه اون شده، مچاله که ذارممی قلبم روی رو دستم

کشهمی . 

 

« دارم دوسش من مامان، ... 

دارم دوسش ! 

 مثل تو، مثل. رفت دستم از داشتم خاطر تعلق چیزی هر به من

  !بابا

کردم حفظ دندون و چنگ با دیدی هم رو مستانه ! 

دمنمی دستش از من مامان،  ... 

منه برای اون ! 

هامنداشتن همه   جایزه   ... 

نداره صبحی برام شما بعداز هایشب همه   بینیمی مامان، . 

 خورشیدم طلوع دیگه حتی من نباشه، اون اگر مامان، 

خوامنمی ... 

بیاد رحم به مادرش دل کن، دعا مامان !» 
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 باید دونم،نمی که هقیهق کنترل برای کشممی عمیق هاینفس

کنم چیکارش . 

 

کنممی درستش من اما سخت، خیلی مامان، سختیه روزهای » ! 

 اما نداد، بهم امیدی هیچ داشتم مالقات قرار پدرش با امروز

نکرد ناامیدمم . 

کن دعا حقم در اما دلخوری، ازم کهاین با مامان، » 

 

معین نکرد، دعا حقمون در هیشکی ... 

 



« چرا؟ که پرسم،می هاسال بعد امروز ! 

مامان؟ چرا ! 

 من تالشای تموم طوریچه دیدی گفت؟ چیا شنیدی بودی، جااین

گرفت؟ ناسزا بادِ  به کردن، زندگی آبرومند واسه رو  

 رو ننگینم مادرِ  و پدر تونمنمی که من. گفتمی راست اون مامان،

 و تخم چه از که کنم قایم آدم و عالم از تونمنمی که من. کنم قایم

هستم ایترکه . 

 هاشبچه آینده   که پذیره مسئولیت مادر یه اون. گفتمی راست

 این هم تا بکشه رو خودش وقتهیچ نیست، قرار و مهمه براش

بمونه آویزون دنیا اون هم بده دست از رو دنیاش ! 

آویزونی؟ دنیا اون هنوز تو  مامان، راستی ! 

نبودم گنده مرد یه من امروز مامان، . 

 زیر شخانواده و خودش که بودم سالهپونزده نوجوون یه من

نرسید جایی به صداشونم و شکستن دنیا کل پای و دست . 

 راضیم و شکست دلم که حاال بپرسم، ازت بار یه بذار مامان اما

 و بد قدراون رو ما چرا گذاشتی؟ تنها رو ما چرا شدن؛ تنها به

 ما پس عشقت؟ فقط بود؟ مهم بابا فقط گذاشتی؟ تنها ناپذیرجبران

 رو بد و خوب که مادر یه مادره، یه که گفتمی اون مامان،... چی

 برای مونم،می سم مثل من و دهمی تشخیص شبچه از بهتر

خورده سختی هایضربه زندگیش تو کهکسی ! 



مامان؟ سمیم،  من... کردین سمی شما رو من مامان،  !» 

 

 برای من. بزنم زار ترراحت تا برممی فرو هابرگه توی رو صورتم

 شد قضاوت زندگیش همه   که زنممی زار ایساله پونزده نوجوون

شکجه و ... 

 خأل یه کنار مونده، جا نوجوونیاش تو که کنممی گریه مردی برای

  !بزرگ

 چشمای جلوی بعدی صفحه   و آرممی بیرون هابرگه تو از رو سرم

خوانا اما تارن، اشکیم . 

 

«  به که رسیدی، رسیدم من که اینقطه همین به هم تو مامان،

 بهت بود من االن مثل روزت و حال اگه مامان افتادی؟ پایان فکر

دممی حق . 

 کار! کردی خوب اصالً ... ندارم ایگله ازت دیگه من مامان، 

 روی مستانه کاش... دادی انجام تو که بود همونی درست

نبود هامشونه ! 

 من ...زد زار و نشست در پشت قدرچه دیدی... دیدیش مامان،

بمیرم چشماش اشک برای ...  



 عاشقی اگه!  کردممی مسخره رو دنیا عاشقای همه   من مامان،

 برای نداشتی ایچاره تو که زیاده، قدراین دردش اگه... اینه

داشتن حق عاشقا همه   و کردن زندگی . 

 نگاه چشمام تو طورچه دیدی بود؟ شجاع قدرچه دیدیش مامان،

 مامان بزنه؟ رو همه قید تا کنم، تر لب کافیه فقط گفت و کرد

 خرج معرفتی چه پسرت دیدی بودم؟ پست قدرچه دیدی... دیدی

کرد؟ رؤیاهاش دختر  

 گذاشتم، جا در پشت که دلی اون با من مامان،... مامان... مامان

مامان کنم کارچی کنم؟ کارچی ... 

 خاطربه تو کهاین با بگم، و کنم بدجنسی حقت در خواممی مامان،

گذشتم دخترم از تو خاطربه من اما نگذشتی، بابا از ما ! 

 داد قسمم... تو روح به داد قسمم... تو خاک به داد قسمم مامان،

 مامان،! بردارم دخترش سر از دست که تو به داد قسمم... تو به

کردم هرکاری تو خاطربه همیشه من ...  

کردمنمی رو کاراین کاش ای ولی !  

بستمنمی پرامیدش چشمای روی رو در کاش ای ... 

 رویاها چه که نداختمی یادم و کوبیدمی در به طوریچه دیدی

داشتم؟ براش ! 

کشتم رو خودم... کشتم رو رؤیاهام من مامان،  ...» 
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 پارهپاره غم و درد از داره قلبم و آرممی یاد به و لحظات اون تمام

 چرا معین،... کرده تازه رو هامزخم هاقسمت این خوندن. شهمی

بودی؟ زده آتیشم تو که آوردی، یادم ! 

گفتینمی کاش ... 

نوشتینمی کاش ... 

روزم اون سوخته   هنوزم من ... 

 

 

« مامان بود تو دادنِ  دست از از، ترسخت دادنش دست از ... 



 رو وحشتناکی و سخت چیز هیچ قبلش دادم دست از رو تو وقتی

بودم نکرده تجربه . 

 تحمل رو دادنش دست از تونمنمی... پره دیگه ظرفیتم من مامان،

 .کنم

 فقط گذاشتی، ارثیه به برام و خوبی کارراه رفتنت با تو مامان،

 «...مستانه

 

من خدای ... 

کرد؟می فکر مرگ به  

 کردم؟می فکر نبودن به منم که لحظاتی تو درست نبودنش؟ به 

دیدیم آسیب و کشیدیم زجر باهم ولی ازهم دور ما . 

 

« مامان م،خسته... ننویسم برات دیگه گرفتم تصمیم من مامان، » 

 

داره فرق اما بعدی، صفحه   ! 

 ترخطخوش کرده سعی و شده استفاده بهتری خودنویس از انگار

بزرگ شده، نوشته صفحه باالی که من اسم و بنویسه ... 

 

 



 جوانه 

 

«  خوشایند آشکاره، برام وضعیتت کهدرحالی حالت پرسیدن. سالم

 که آوردم برات رو هانوشته دست این که کنیمی فکر اگه. نیست

کردی فکر درست کامالً  کنم، استفاده خودم نفعبه احساساتت از . 

 طورچه دونستمنمی. کنم منصرفت طورچه باید دونستمنمی من

 موضعت از کمیه تا کنم، بیان برات رو گذشته من بر چهاون باید

 احساسم، سرِ  از تصمیماتِ  پای منم که ببینی و بکشی دست

 !سوختم

بگم چی از برات باید دونمنمی حاالم حتی من جوانه،  ... 

 من از تو. مشرمنده تو از... کشممی خجالت تو از من جوانه،

بودی ترشجاع ... 

 یه مثل برام باشم نداشته رو تو که فردایی به کردن فکر جوانه،

بزرگه کابوس . 

ندامت و تنهایی از کابوسی بشه روزم هر نذار  ! 

بده نجاتم... بده نجاتم ...» 

 

 



 زده سپیده. ذارممی جعبه توی رو هانوشته دست خون و اشک با

 استراحت و خواب برای جایی مشده بیدار احساسات و من و

 .نداریم

 دیدن با که آمیزماسرار جعبه   کنار دم،می قرار تختم زیر رو جعبه

 راه از تازه مهمونِ  برای جایی تا کشه،می عقب چرکیندل رقیبش

کنه باز شرسیده . 

 هنوز چشمام و داغه تنم. چسبونممی تخت لبه   به رو پیشونیم

باریدن برای دارن تمایل . 

عاشقشم من ... 

دارم دوسش من ... 

 کنم، پارهپاره رو خودم حاضرم هاشغم دونه   به دونه برای من

نکنه مبدرقه که شهنمی باعث اینا همه   اما ... 

آدمی که گفت خودش ! 

 باید... باشه رفتنم شاهد و بیاد باید... کنه مبدرقه و بیاد باید

سوزونهمی رو آدم طورچه واقعی، سوختن بدونه باید بفهمه، ! 

 رها کنه، یاد کرد مجبورش مادرم که ناقبولی قسمِ  خاطربه رو من

 !کرد؟

اصالً ... نیست بخشیدنی هم اصالً  ... 

 



 

 

 

 برسونید رو خودتون لطفا نمونده پایان تا چیزی ها بچه سالم

 ...خوشگال

 

 روز سه مدت به هم زندگی دار و گیر در و بودی همیشه تو

داره قرار هاشون فایل پست این زیر خوردن تخفیف 😘 
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پایانی فصل  



 

 

 داخل خاصی نظم بدون رو، مشده تا هایلباس دونه به دونه

دممی قرار چمدون . 

 شدن، قطار هم کنار سرم، باالی که ایخورده شکست لشکر این

 و هاچمدون داخل از من وبساطِ بند سازیپاک آماده   آن هر

هستن هامساک ! 

دهنمی بهشون رو العملیعکس هیچ اجازه   جدیتم ... 

نیست شوخی رفتنم که شد باورشون باالخره ! 

نیست کار در ایشوخی که شد باورشون همه . 

 که روزیه امروز و شد تموم بود داده مهلت معین که روزی سه

بدرقه برای بیاد باید . 

 از دست معین هاینوشته دست خوندن بعد حتی که خبیثی، شیطانِ 

 از و دهمی تکون دست غرور با همه برای برنداشت، سرم

هست خرسند داره پیش در که پیروزی . 

 دل که شد این قرارمونم و شدم همدست باهاش... خرسندم منم

 ما برای که قلبی شکستنِ  صدای از که شاید،. بشکنیم رو همه

بگیریم آروم نیست، ! 

 



پروازت به مونده ساعت چند فقط - ... 

زنهمی ساکم به لگدی سعید . 

 داری راستکیراست... دقیقه پنجوچهل و ساعت سه شهمه -

ری؟می  

 

 نگاهم غم با منعیمه گریه، زیر زننمی زمانهم خاله و مامان

کنهمی . 

 کنهمی دود سیگار تراس تو آرامش در انگار که باباست فقط 

بودن آروم به کنه تظاهر تونهنمی اونم حتی ... 

 

 هروقت گوشتونم، بغل همین مامان؟ رم،می کجا دارم مگه -

دیدنم بیاین تونیدمی خواستین . 

 

بفهمی رو من حال نیستی مادر - ! 

 

 رو حالت اما شم،نمی مادر وقتهیچ من کهاین با مامان، -

فهمممی ... 

 

کنهمی اخم سعید برای گریه میون مامان . 



گیری؟نمی دهنبه زبون روزهاییم، همچین تو -  

 

 خبر و بشم مادر تونممی منم نکنه گفتم؟ چی مگه... بابا ای -

  !ندارم؟

 

 که رو دستم مامان. شهمی خارج اتاقم از گویان استغفرهللا خاله

گیرهمی رفته چمدونم زیب بستن برای . 

 نیست رضا دلم نوزمه! بود خوشبختیت برای کردم هرکاری من -

 پسر اون دلِ  از  رفتم و گذاشتم دلم روی پا اما ازدواج، این به

باشه خوب تو حالِ  که درآوردم، ! 

بچینم رو عقدت سفره برات خودم بذار. نرو... مادر نرو  ... 

 

! برقصم سازتون یه با روز هر که نیستم، شما عروسک من -

 باز چون فردا زندگیم، به بزنیم گند دونستین، صالح چون امروز

 از دست که کردی، کاریهر! بزنین تریبیش گندِ  دونستین صالح

 من چشمای جلوی آوردیش رسیدی که تخواسته به و بکشم اون

 اون! آوردین من روح و جسم سر بالیی چه که انگار نه انگار و

 ریشش به پسرم پسرم، تو و کنهمی تعریف پختتدست از

 من نظر و خواسته اصالً  هستم؟ رابطه این کجایِ  من! بستیمی



 خوشحال رفتن از منم! مامان نیست، که خدابه کسی؟ برای مهمه

نیستم خوشحال بودنم از که جاستاین درد نیستم، ... 

 

شینهمی زانو دو چمدونم کنار نعیمه . 

 کردن داغونت دیگه دونفره زنی؟می چوب یه با رو همه چرا -

چیه؟ ما گناه  

 

شینهمی نعیمه کنار سعید . 

 خونه   میری شیمی پا دیگه روز دو! وسط این گیمی چی تو -

خونه این تو تنها و تک مونم،می من خودت ! 

 

 بادقت و کنهمی کج رو سرش و کنهمی باز رو چمدونم در

کنهمی نگاه رو داخلش محتویات . 

شم جا دیگه عمراً  که توش چپوندی قدرم اون - ! 

 

شهمی پا دلگیر مامان . 

 نیست حرفی شی،می آروم ما کردن تنبیه با کنیمی فکر اگه -

کنم تبدرقه بیام ندارم طاقت من... مادر ! 

گهمی پرتأسف سعید ره،می که اتاق از : 



نیست هنر شکستن رو مادر و پدر دل - ! 

 

گممی و دممی تکون سری جوابش در : 

نیستی هنرمند اصالً  که دیرفهمیدی قدرچه - ! 

 

برد؟ خودش با عطوفتتم و رحم رفت که وسواست، - !  

 

گهمی سعید از ترپرتاسف نعیمه : 

 بود، مخانواده به عشق بود که وسواست! ندونستیم رو قدرش -

رو؟ اوضاعمون ببین حاال اما !  

 

ذارمشمی وسایلم بقیه   کنار و بندممی رو چمدونم زیپ . 
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کنممی باز هم از رو هامدست . 

 

 دوری این برای فرصته، تا بغلم بیاین! دوتاتون کنید بس -

کنیم سوگواری همیشگی ... 

 پذیرای مخالفتی هیچ بی که بودن، حرف همین منتظر انگار

شنمی آغوشم . 

 

 بود، پیش چندسال تحویل سال کردی بغلم که باری آخرین آبجی -

کردی آبکشی رو خودت دور چندین رفتی بعدش که ! 

 

 رو ببرن سر تا گرفتن عمو و بابا که گوسفندی گفتی،نمی اگه -

 برای آغوشم از و کنم آبکشی رو خودم رفتمنمی گرفتی، بغل

کردمنمی محرومت بعد، هایسال ! 

 

کشهمی بلوزم روی رو بینیش نعیمه . 



سرم فرق تو نزنی و کنم دماغیت طوریاین داره کیفی چه وای - ! 

 

 و سفرم عازم که حیف اما سرت، فرق تو بزنم دارم تمایل اآلنم -

بمونه ذهنت تو من از بدی خاطره   خوادنمی دلم ... 

 

 راحت شه؛می گم توش این که دارم، بد خاطره   ازت قدراون -

بزن باش ! 

 

 منم. کنهمی تالفی منعیمه و سرش فرق تو کوبهمی سعید

 حفظشون آغوشم در هستن کاریکتک حال در تادو این کهدرحالی

کنممی . 

 

 نرم گفت خاله. ریخت آب سرم پشت و کرد ردم قرآن زیر از مامان

سالمت به گفت منصور آقا و ! 

 اآلن تا نکردم، توجهی  که گرفته تماس بارچندین معین صبح از

فرودگاهیم راهی سعید و نعیمه اتفاقبه بابا ماشین سوار که . 

 برای دماغی و دل سعیدم و نعیمه. کنهمی رانندگی سکوت تو بابا

هستم خیره معین پیام به من و ندارن زدن حرف . 

« هستم فرودگاه !» 



 

« بودیم کرده خداحافظی قبالً  ما !» 

داره همراه به دلخوری بعدیش پیام که نیست، خوشایندش جوابم . 

« نبود یادآوریش به الزم !» 

 

 ست،خیره من به آینه تو از بابا. ذارممی کیفم توی رو گوشیم

 امروز و بوده سخت همیشه بابا به کردن نگاه. دزدممی چشم

ستهمیشه از ترسخت ! 

 عقب به بود، نشسته جلو که سعید رسیم،می فرودگاه به

چرخهمی . 

 بدم قول اگه نکنم، اذیتت دیگه وقتهیچ وقتِ هیچ بدم قول اگه -

 بدم، قول اگه نزنم، دست وسایلت به اجازهبی وقتهیچ دیگه که

 دیگه بدم، قول اگه نکنم، دستمالی رو وسایلت ُتف با دیگه

 رو هامهزینه نشی مجبور دیگه تا بازیدختر سراغ نرم وقتهیچ

نری؟ که کنیمی قبول بگیری؛ عهدهبه  

 

 آماده   آن هر و کرده بغض. کنه گریه سعید ندیدم، وقتهیچ

 ...باریدنه

افتهمی گریه به نعیمه و شهمی پیاده بابا . 



کن جلوگیری من رفتن از بده، من به رو هاقول این سعید - ! 

 

کنممی نگاه سعید به و خندممی نعیمه حرف به بغض میون . 

 برادر همیشه تو وحشتناکت، کارهای این همه   باوجود -

مونیمی و بودی من داشتنیِ  دوست کوچولوی ! 

 

نرو فقط تو. باشم داشتنی دوست خوامنمی من - ... 

 

 

گهمی بغض و حرص با نعیمه و شهمی پیاده ماشین از : 

شد خون دلمون... دیگه نرو! شقیکله خیلی - . 

 راه از تازه پیامِ  و مونممی من و شهمی پیاده ماشین از غیظ با

 نقش هاملب روی شیطانی لبخندی شه،می باعث که ایرسیده

 .ببنده
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براش کردنمون پیدا نبود سخت هم خیلی ... 

 جلوی کمیه. شد ظاهر جلومون فرودگاه به شدن وارد محضبه

 برخورد باهاش روییخوش با بابا اما حضورش، از معذبم بابا

 از که منم بگیره، شنادیده داره سعی که سعیده تنها و کنهمی

فراری چشماش به کردن نگاه ! 

کنهمی نگران هم رو من مضطربش رویِ  و رنگ. هست ممستانه .  

 یه وسط مونممی من و شنمی پراکنده کنارمون از بقیه زود خیلی

معین کنارِ  آدم، از پر فرودگاه . 

 !خوندیشون؟ -

 

پرسممی زنه،می حرف چی از دونممی کهاین وجود با : 

رو؟ چی -  

کنممی نگاهش و . 



 و کنه پنهون شچهره از تونهنمی رو درونش بدِ  حال و اخم 

 چشم ازش. شهمی ترنزدیک بهم. بده نشون تفاوتبی رو خودش

دارمبرنمی . 

 

 نشونی یه  تو، از اشاره یه منتظر! منتظرم که تمومه روزه سه -

منم انتخابت بگه که . 

 

. مبدرقه آیمی یا کنم خبرت یا گفتی نرفته؟ یادت که قرارمون -

 و موندن از حرف! چیه انتخابم دونیمی یعنی جا؛این اومدی وقتی

 و بمون حرفت سر. بشنوم خوامنمی سوزنی سر قدِ  که نزن، ما

کن مبدرقه . 

کنم عصبانیش مرگ حد به تونستم که گممی تبریک خودم به . 

 

 تماشا ِشستیمی کارو؟این کردیمی بودی، تو کنم؟ تبدرقه -

برم؟ من که کردیمی !  

 

 اگه زدم،می جا راه وسط اگه کردم،می ولت راه وسط اگه -

 ذاشتممی... آره کردم؛می باهات کردی قلبم و من با تو که کاریهر

باید... باید نظرم از چون چرا؟ دونیمی... بری که ... 



گیرممی دهنبه زبون! رفتممی تند داشتم ... 

 

- داشت؟ لیاقت باید ! 

 

کنیم دعوا هم با که نبودیم جااین. دمنمی درستش حدس به جوابی . 

 و بحث مونه،می برام یادگار به ازت که آخری صحنه   خوامنمی -

باشه جدل . 

 

 از داری که تو، تماشای درحال من چیه؟ داشنتیت دوست صحنه   -

ری؟می دستم ! 

 

 فشرده رو قلبم ناراحتی، و غم پسِ  در شچهره مظلومانه   حالت

 جاش سر فرودگاه تو دیدنش زمان از درست که قلبی،. کنهمی

نگرفته آروم . 

 برات، سخته. باشم داشته ازت رو صحنه همین خواممی... آره -

برو جااین از ... 

 

منی؟ جوانه   تو - ! 



 براش دلم و دست که پرسهمی درمونده و مستأصل قدری به

لرزنمی . 

بکنه رو کاراین من با اومدنمی دلش من جوانه  ... نیستی - ! 

 

 رو، خودت حتی تو! گرفتی خودت از رو من تو که نره، یادت -

گرفتی منم از ... 

 

 باید طوریچه بنویسم؟ باید برات جوریچه رو کردم غلط -

رو؟ من خریت بره یادت که بگمش ! 

 

گممی وقتی زنممی دلدل : 

سخته... ره نمی یادم - ... 

 

 موهاش تو ناباور معین کننمی اعالم رو پروازم شماره وقتی

کشهمی چنگ . 

من با کنینمی رو کاراین - ... 

کنهمی زمزمه و دهمی تکون سر : 

کنی رو کاراین من با تونینمی که بگو - .. 



 

بوده راحت همیشه من انداختن گریه به . 

 عذرخواهی ازت سخت، هایلحظه این و امروز برای باید شاید -

 .کنم

دممی ادامه و گیرممی رو ازش : 

... باشه انتظارت در خوبی زندگی امیدوارم... خواممی معذرت -

بود این هم ما قسمت ... 

 

 و دم از که رو شسینه قفسه   تونممی شن،می گشاد چشماش حدقه  

ببینم شه،می پایین باال مرتب ده،می انجام که تندی بازدم . 

 ...نکن -

 

 بقیه. چرخممی عقب به. شهمی اعالم دوباره پروازم شماره  

قدرچه امیدوارن. کننمی تماشا رو ما دارن و سادنوای ... 

زنممی لب و چکهمی اشکم. کنممی نگاه معین به دوباره : 

نشکوندی من مثل رو کسهیچ دل - ... 

 



 سمتم وقتی لرزنمی دستاش. شهمی اعالم دوباره پروازم شماره  

 جا سرم پشت رو سرخش چشمای و کشممی عقب. شنمی دراز

ذارممی . 

 بوی تنش و کشیده سیگار هم پشت بابا. نداره تعریفی چندان حالم

 وقتی. داشته نگهم آغوشش تو فقط زنه،نمی حرفی. گرفته سیگار

 بیرون بغلش از تا شد راضی گفتم، پروازم از موندن جا از که

 سفارش و گنمی بیراه و بد بهم کرده بغ سعید و نعیمه. بیام

 تأکید و برگردم حتماً  برگردم، باید کردم فکر هروقت که کنن،می

هستن منتظرم خونه دم چماق و چوب با همیشه که کنن،می ! 

. زنهمی حرف گوشم توی گیرم،می آغوش تو رو مستانه وقتی

باشه گممی و دممی تکون سر ! 

کشتشمی معین که داره تأکید ... 
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 عبور کنارش از تفاوتبی کهوقتی زندگیمه، لحظه   ترینسخت

کنممی . 

 

 تأیید پاسپورتم و مدارک کهزمانی تا و شممی رد بازرسی گیت از

کنمنمی نگاه سرم پشت به شه،می . 

 از تر،بیش و رسهمی مستانه از که سرهمی پشت هایپیامک 

 به که کنه وادارم نتونست هم، میگه داداشش افتاده   کار از قلب

 پشت به رفتممی باال برقیپله از داشتم کهزمانی فقط. بچرخم عقب

شد بدتر بدم، حال دور، راه از دیدنشون با. کردم نگاه سرم !  

 مفاصله این از تونستممی حتی. بود ایستاده گوشه همون معین

 بد، قدرچه و شده ترغمگین قدرچه تره،پریشون قدرچه کنم حس

نبودم اون جوانه   امروز من که ! 

 محو کامل طوربه دیِدشون از که دممی اجازه و ادامه راهم به

شهمی شروع کارم که ستلحظه این از تازه. بشم . 

 

 تنم که نازکی مانتوی. رسونممی بهداشتی سرویس به رو خودم

. کنممی عوض بودم گذاشته کیفم توی که نازک پانچ یه با رو بود

 درحال و کنممی تعویض کیفم توی رنگِذغالی شال با آبیمم شال

 فرودگاه تو معین ماشین پارک جای از که مستانه پیامک خوندن

کنممی زیاد رو سرعتم بود، فرستاده لوکیشن برام ! 



 تا. کشممی پایین نگیره رو دیدم جلوی که جایی تا رو شالم

 تو آدرنالین عمرم تموم اندازه  به بشم خارج فرودگاه از کهزمانی

شهمی ترشح بدنم . 

 

رسهمی دوباره مستانه پیامک . 

«  قسم! گیرهمی تحویل رو چمدونات: گفت! کشت رو من داداشت،

کشتتمی که خورده ...» 

 

. نبود قفل ماشین مستانه، با قرارم طبق. کنممی پیدا رو ماشینش

 عقب رو شالم. شهمی تاریک داره هوا. شینممی ماشین عقب

دممی تکیه صندلی پشت به رو سرم و کشممی . 

 یه اندازه  به معین. رسنمی مستانه و معین که کشهنمی طولی

 از من. رسهمی نظر به ناامید و خسته خورده شکست فرمانده  

نیستم خوشحال اصالً  حالش این دیدن . 

 نمونه، ناگفته!  دادم گوش درونم شیطان حرف به فقط من... فقط

کردم خوب که ... 

 

 اصالً  که هم معین. ندیدنم به کنهمی تظاهر قرارمون طبق مستانه

 چشمای. کنهمی روشن رو ماشین. نیست سرش پشت متوجه  

هستن داشتنی دوست همیشه مثل برام آینه توی از فروغشبی .  



 بندهمی رو چشماش اما شه،می چشم تو چشم باهام لحظه یه فقط

شهمی خیره جاده به دوباره و . 

 

آی؟می هم تو! پیشش برم امشب دادم قول خاله به من داداش -  

 

 رو دستش که بینممی و کشهمی بلندی نفس. دهنمی جوابی معین

کشهمی شسینه قفسه   روی . 

 

خوبی؟ داداش -  

 

مستانه نه، دیگه... نه دیگه - ! 

 

بگه مستانه که هست قدریاون صداش غم : 

 خیلی... شهمی درست چی همه! نخور غصه خدا رو تو داداش -

 ...زود

 

رفت امیدم... نده امید... مستانه نزن حرف - . 

 



 به کوبممی لگد با که سمتم، بچرخه خوادمی مستانه کنممی حس

 .صندلیش

 بارچندین شون،خاله خونه   برسونه رو مستانه کهزمانی تا

 چشماش مردمک هربار و افتاد من به آینه تو از چشماش

 قفسه   روی رو دستش هربار... کشید عمیق نفس هربار... لرزیدن

 من خدایا. کشهمی داره، قرار قلبش که جاهمون درست ش،سینه

درآوردم رو رفتن ادای واقعی قدراون که ببخش رو ... 

نیستم بیش خیالی من کنه،می فکر رسماً  ... 
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گهمی شدن پیاده ازقبل مستانه : 

 اذیتت همیشه من که ببخش. برم قربونت من الهی داداش، -

نکردم برات کاری کردنت ناراحت جز که ببخش... کردم ... 



 

. شهمی پیاده ناگریز که کوبم،می صندلیش پشت به لگد با دوباره

 ش،خاله خونه   داخل به مستانه رفتن بعد و زنهنمی حرفی معینم

کنهمی نگاه من به آینه توی از دوباره. افتهمی راه . 

معرفت؟بی رفتی - ! 

 

کنممی نگاه غمگینش چشمای به مستقیم . 

 

کنی؟ کارواین تونستی طورچه - !  

کنهمی توقف قرمز چراغ پشت . 

 عاشق مردا ما! دونینمی هیچی مردها شدن عاشق بهراجع تو -

 خودت برده   و من... برده یه شیممی بشیم، عاشق اگه شیم،نمی

رفتی؟ گذاشتی کجا کردی، !  

 

 هاماشین میون شلوغه،  جاده. کنهمی حرکت. شهمی سبز چراغ

افتادیم گیر . 

خواستم معذرت که من. کردم اشتباه بودم، کرده قبول که من - ... 

 



 خیره من به آینه تو از هرازگاهی. غمگین و زنهمی حرف آروم

کنهنمی باورم مونه،می . 

 برای همه این تونستم،می که بودی کسی تنها مامان، بعدِ  تو -

 چیه؟ شدن یکی َکس،ِ تنها... فهمیمی... باشمش خواسته خودم

کردم خودم... رفتی و زدی پر دستام توی از... رفتی که دونینمی

خودم...  ! 

 

شهمی عصبانی  داره . 

 از همه اون که بگو، رو من... رفتی که جهنم به اصالً  -

 که... ببینی که دستت دادم نوشتم، مامانم واسه تو به احساستم

 مادرم برای تو از بچه یه مثل طورچه ببینی که... کنی حسم

 اصالً . داشت دوستِت مستانه مثل اواخر این مامانم،... نوشتم

باشه نداشته دوستت دیگه که گممی بهش رممی ! 

 

 باال رو شاشاره انگشت. کنهمی نگاهم دوباره آینه توی از

گیرهمی . 

... خورمنمی رو چشمات گول دیگه من... نکن نگام طوریماون -

باشه نداشته دوستت دیگه گممی مامانم به. گفتم که همین ... 

 



 پسر واسه بمیرم من و کشهمی چشماش روی محکم آرنجش با

 انتخاب رو گزینه این کردنت ادب برای که ببخش... کوچولوم

 .کردم

 

نداریم مشخصی مقصد هیچ. زنهمی دور دوباره رو بلوار .  

 که عروس لباس یه... بودم خریده عروس لباس برات من -

 شایسته   رو تو... کردم صرف وقت کردنش پیدا برای هاماه

... به دممی رو لباست رفتی که حاال... دونستممی هازیباترین

به دممی ... 

 

بینهمی اون و کنممی اخم ناخوداگاه . 

دارم؟ رو دلش مگه... کسی به دمشنمی... نکن اخم - ! 

 

 بازم و کنهمی نگاه آینه به بعد و مونهمی ساکت طوالنی دقایقی

هستم جااون من .  

... برام مونهمی شکنجه مثل... بردیمی خودت با خیالتم کاش -

بشه پیدا و گم مه، مثل که باشه؛ کنارم جااین تو، یه که ... 

 

شهمی بلند شسینه از پرسوزی و بلند آه . 



 انتخابش اون با من مامان... ماماناست تقصیر همیشه چی همه -

َگند اخالقِ  این با تو مامان و ... 

 

گهمی که کنم،می اخم دوباره : 

 دیوونه باعث اما... مامانت اخالقهخوش خیلیم... نکن اخم باشه -

 بینممی رو تو. کنممی دق رفتنت درد از دارم! مامانته من، شدن

 ترسممی. برداشته رو ماشین کل تنت، عطر... کنارمی جااین که

 محو همیشه برای وقتاون  کنم، لمست بخوام و عقب برگردم

 !شی
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 خاموش رو ماشین و کنار زنهمی. رسیممی خلوتی اتوبان به

فرمون روی ذارهمی رو پیشونیش. کنهمی . 



 وعده خودم به و شدم بیدار خواب از صبح، تاچند من دونیمی -

 من دونی می دارم؟ کنارم رو تو بیدارشم که صبح فردا که دادم

 مثل... بزرگی هایقول دادم؟ اتاقم دیوارهای و در به هاییقول چه

میکروبه چیهر رفتن بین از مثل... بودنشون تمیز همیشه ... 

 

شه؟می بد ش،کله پس جاهمین بزنم برم !  

 یا دوازده بچهپسر یه. کوبهمی شپنجره شیشه   به یکی

 پایین رو شیشه. دستشه گل شاخه چندتا که ست،سالهسیزده

دهمی . 

خری؟نمی گل خانومت واسه آقااا. سالم -  

 

رفت خانومم - ! 

 

 خانومتونم بخرین، ایشون واسه حاال... نخورین غصه -

گردهبرمی . 

 

 متوجه معین اما کنه،می اشاره نشستم ماشین عقب که من به و

بشه متوجه که خوادنمی یا نیست . 

افتهمی راه و دهمی رو پولش ه.خرمی گل شاخه یه . 



 دیگه... شده تربیش کنهمی نگاه من به که دفعاتی تعداد حاال

 که گهمی فرمون پشت نشستنش سیخ حالت و زنهنمی حرف

برده بوهایی یه خداروشکر ! 

 چپ به و برداشتم دست نشستن حرکتبی از حاال... ترمزدههیجان

ندازممی نگاهی راستم و . 

 

🍎  21.02.20, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

15:56] 

" کوچک جهانگرد " 

 

 

#part_298 

 

 

 کنم،می نگاه هاماشین و خیابون به ماشین پنجره   از که چنانهم

 دونمنمی. کنممی حس خودم روی رو شخیره نگاه سنگینی

 واقعاً  یا دارم حضور کنارش جااین من که کنه، باورم خوادنمی

حله بگه «هللابسم» یه که کنهمی فکر ! 

 



 و دارمبرمی براش خودم، باور برای قدمی کنم نگاش کهاین بدون

گممی : 

کنه انتخاب دوماد رو عروس لباس نداریم رسم ما - . 

 

 به عقبی ماشین کرد، جاده وسط که وحشتناکی ترمز بعد اگه شاید

 مقصر عنوانبه رو من اومد،می افسر و کردنمی ترمز موقع

 یه با تونهنمی که شده متوجه! رفتمی و دادمی تحویل اصلی

شهمی تموم گرون براش این و کنه پیدا نجات من از «هللابسم» .  

 فحش با که ماشینی پشتِ  و گیرهمی سبقت جلوییش ماشین از

 ضربه   خونسردی درکمال. گیرهمی قرار کرد، عبور ازمون

 از باد سرعتبه و زنهمی  ماشینش عقب سپر به محکمی

شهمی دور انداخته، راه که ایمهلکه .  

 من کهاین فهمیدنِ  با حالش بینم،می چشماش تو رو قراریبی

 دور مرتب. شهمی بدتر نبوده، کار در توهمی هیچ و هستم واقعی

 که دممی مهلت بهش کنم،نمی اعتراضی! چرخیممی میدون یه

 داره که ایعصبی حالت از واقعدر... کنه هضم رو حضورم

نکنم بدتر رو حالش زدن حرف با که دارم، سعی و ترسیدم ! 

 سرکار تو که کسانیه برای عالی انتخابیه گزینه   یه سکوت،

کننمی عمل خوب ها،آدم گذاشتن . 

انداختین؟ دست رو من که -  



 

 خلوتی چندان نه میدون دور که بود، بار چندمین دونم،نمی

کرد توقف و زد رو حرف این که چرخیدیم،می ! 

 پر نگاه و کردممی تماشاش سینه به دست که من سمت برگشت

دوخت بهم رو شلیکش آماده   هایفِشنگ از شده . 

 

 ترکیه، برم تا فرودگاه به برگردونه رو من کنم درخواست اگه

برام؟ شهمی بد خیلی  

 

 و کنی توقف جاده وسط که نیست، درست اصالً  نظرم به... به -

برسونی قتل به... به رو من بخوای ! 

 

کنممی اشاره اطرافمون به . 

نیست توقف برای مناسبی جای اصالً  جااین... جااین - ! 

کنممی زمزمه من و دهمی ادامه شکشنده نگاهِ  به : 

من رسوندن قتل به برای طورهمین و - ! 

 

زنممی لب و آدمی بند نگاهش ترسناک حالت از نفسم : 



توقف برای فقط اما مناسبیه، جای... نشو عصبانی. باشه - ... 

 

گیرممی چشم سنگینش نگاه از و دممی قورت رو دهنم آب . 

بود حقت هرچند... معذرت. باشه - ! 

 

 پشتی به رو دستم. شهمی کنده جاش از سرعت به ماشین 

 که کوچولویی پسر قالب از خداروشکر گیرم،می جلویی صندلی

شده خارج بود، فرورفته توش . 

بود ترداشتنی دوست کوچولو پسر اون که البته . 

شهنمی باورم - ... ! 

ماشین فرمون وسط کوبهمی رو دستش کف . 

 تو کردم،می ردیف پرت و چرت جااین داشتم من که مدتی تموم -

؟!بودی نشسته پشت اون  

 

پرت؟ و چرت گفتیمی بهشون نبودمم، جااین واقعاً  اگه - ! 

 

گهمی عصبانیت با : 

نکن درازیزبون - . 



 

 از کمیه شده خدام خاطربه اما کنم،نمی درازیزبون باشه -

 عزیزم وای بگو. شو احساساتی کمیه... باش خوشحال حضورم

جایی؟این که خودتی! خودتی؟ واقعاً   

 

تو... تو... تو - ... 

گرفته سمتم رو انگشتش و کنهمی نگام آینه تو از ! 

 

پرسممی : 

- چی؟ من  

 

برسه مستانه اون به دستم فقط - ! 

 

فرودگاه برگردم نکن کاری - ! 

 

خیلی تو - ... 

 

چی؟ خیلی من - !  



 

ماشین فرمون وسط کوبه،می رو دستش کف دوباره .  

 نشسته پشت اون تو و کردممی دق داشتم من... وای... وای -

 !بودی؟

 

کنم کنترلش که تونم،نمی و گیرهمی مخنده . 

 باز که رو من سمت در. شهمی پیاده. کنهمی توقف خیابون گوشه  

کشممی عقب رو خودم. خندممی دارم هنوز کنه،می . 

بشم پشیمون نرفتنم، از نکن کاری - ... 

 

دادمت دست از همیشه برای کردم فکر... کردم فکر - . 

 

گزممی لب . 

بود الزم برات اما دونم،می نیست، خوبی حس - ... 

 

دممی فشار هم روی رو پلکام بنده،می محکم رو در . 
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 رو خودش خوادمی انگار وایمیسه، من به پشت کوتاه دقیقه   چند

شهنمی موفق که کنه آروم ! 

 بندهمی محکم رو در شینهمی کنارم کنهمی باز رو عقب در دوباره

کنهمی نگاهم و . 

نه؟ یا خواستم معذرت ازت من -  

 

دممی جواب آروم . 

 !خواستی -

 

دهمی تکون سر عصبی . 



؟!نه یا نری کردم التماست من -  

 

گممی قبل از ترآروم : 

 !کردی -

 

کردی؟ که رفتاریه چه این پس -  

 

! بگیری ماساژ ازش تا ریمی که دادی، قول آماندا به تو -

بگذرم؟ موضوع این از راحت خیلی که نداشتی انتظار ! 

 

گیرهمی شخنده خشم، و عصبانیت میون . 

گهمی شیطونه - ... 

گممی طلبکاری با من و دهنمی ادامه رو حرفش : 

گه؟می چی شیطونه -  

 

کنم بغلت سفت جاهمین که - ! 

 

گممی تاببی : 



کن گوش حرفش به پس - ! 

 

 و سفت رو من و کنهمی حلقه هامشونه دور رو دستش وقتی

 جوانه نه. سوزنمی چشمام کنه،می غرق تنش عطر تو سخت

نیست کردن گریه وقت اآلن . 

 

دونستممی... دونستممی - ... 

 

پرسممی بغض با و کشممی پیرهنش روی رو چشمام : 

دونستی؟می رو چی -  

 

کنم سوءاستفاده احساساتت از هانوشتهدست اون با تونممی که - ! 

 

 کارت عنوانبه و کردم درست کتاب یه هانوشته اون از وقتی -

 احساسات از سوءاستفاده فهمیمی کنیم، استفاده ازشون عروسی

جوریهچه دقیقاً  ! 

 

 



 باال رو سرم شخنده پر صورت دیدن برای. افتهمی خنده به

گیرممی .  

 برای من از که زیبایی، نقاشی از صفحاتشم تصویرسازی برای -

 تو که جارویی اون از خصوصاً  کنیم،می استفاده کشیدی مادرت

کشیدی دستام . 

 

 دلم. شدن ترکیب مچهره توی لبخند و اشک خنده،می تربلند

بخنده اون و بمونم آغوشش توی همیشه تا خوادمی .  

 باعث چی نداشت، وجود عشق اسم به چیزی هرگز کاش ای

 قلبم توی که بزرگی شکستگیدل وجود با جوانه منِ  که شهمی

 التیام داره قلبم کنم حس و بگیرم آروم آغوشش توی کنم،می حس

عشق جز باشه تونهمی چی کنه؟می پیدا ! 

 

 

 

 هرچند. نیست خبری پیش، دقایق سرعتِ  از و نشستم کنارش حاال

 رخنیم. دادم تکیه صندلی به رو سرم. کنهمی نگاهم لبخند با لحظه

نگاهم آخرِ  نقطه   شده آرامشش، از شده پر . 

 



 بتونه کسی کنمنمی فکر ولی. رنجوندمت خیلی که دونممی -

باشه داشته دوستت من اندازه  به ... 

 

کنممی زمزمه و زنممی لبخند . 

 دستبه رو فرصتش تونهنمی حتی هرگز، ای،دیگه کسهیچ -

 .بیاره

 

 روی لبخند هنوز. دوزهمی جاده به رو داشتنش دوست از پر نگاه

گهمی که هاشهلب : 

 

کردین یکی به دست خواهرم با رهمی یادم که نکن، فکر - . 

 

بمونه یادت که خوبه، اتفاقاً  - . 

 

 پرم. بندممی رو پلکام بینم،می که رو چشمش گوشه   ریز هایچین

شده پاشیده تنم روی که تنش عطر آرامش از . 
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. بود بسته چشمام رسه،می کجا به دونستمنمی که مسیری تموم

. کنممی ترسیم رو فرداها رؤیای. بیدارم اما بسته، چشمام

 پوستم و گوشت با تونستممی واقعیت مثل درست که رؤیاهایی

کنم لمسشون .  

 ماشین، توقف که ملموسم، رؤیای این کجای دونمنمی دقیقاً 

مونهخونه جلوی درست، جااین. کنهمی باز هم از رو هامپلک ... 

 

نشم؟ پیاده شهنمی -  

 

 واسه رو من پیش ساعت چند خواستیمی که ای،همونی تو -

بری؟ و بذاری همیشه ! 

 



 منصرف بعدش و کنیم کاری هر تونیممی باشه، یادت... زنیم ما -

. بگیریم پسش راحت خیلی بعدش و بزنیم هرحرفی تونیممی. بشیم

... مردها شما... شما اما زیرش، بزنیم و بدیم هرقولی تونیممی

 عقب حرفتون و قول از که ندارین، اجازه! ندارین اجازه شما

شهنمی سابق مثل ما پیش جایگاهتون وقتاون چون... بکشین ! 

 

کنهمی حرکت سمتم و شهمی پیاده اونم. شممی پیاده ماشین از . 

 و کم ایفاصله تو. ایستادیم هم رویروبه مونخونه درِ  کنار

دهمی فشار و گیرهمی هاشدست بین رو دستم. داشتنی دوست . 

 

 مرمت رو ایشکسته جسم خوادمی ژاپنی کار مرمت یه وقتی -

 وقتی معتقدن چون کنه،می پر طال با و جسم اون هایَترک کنه،

شهمی قبل از زیباتر بینه،می آسیب و شهمی صدمه دچار چیزی ... 

 

 و هامسرانگشت به هاش دست از که گرمایی. کنممی کج رو سرم

بخشهلذت رسه،می قلبم به جااون از . 

هست درونیم حال بیانگر کافی اندازه  به صدام بغض . 

 کارِ  مرمت یا دیده، صدمه که اونی کدومشی؟ تو وقت،اون -

 ژاپنی؟

 



شممی مرمت شکستگیات بین که طالییم من... کدومهیچ - ... 

 

 وسط درست رو سرم شه،می پرخنده نگاهم بغض و اشک بین

 بین و ستکوچه وسط جااین که جهنم، به و ذارممی شسینه قفسه  

نداره خوبیت م،همسایه و در . 

 

 اجابت دیر رو دعاهام چرا که بودم، شاکی خدا از همیشه -

کردهمی خوشگلشون داشته نگو کنه،می ! 

 

کنهمی جدا شسینه روی از و سرم افته،می خنده به حرفم از . 

ترهسخت برام ازت شدن جدا گذره،می که قدرهرچه - ... 

 

 با و بگیریم باال رو سرمون هردو شه،می باعث خشیخش صدای

 و نشسته دیوار روی سرمون باالی درست که سعید دیدن

واکنیم هماز رو خوردن گره همبه که دستامون کنه،می نگاهمون . 

 

روشن دلمون و چشم... بهبه - ! 

 

گیرهمی قرار قاب توی خنده پر نعیمه و شهمی باز مخونه در . 



رینمی دونستممی - . 

 

 به دیوار روی از نگاهش و کشهمی موهاش توی دستی معین

کنهمی برگشت نعیمه . 

 

 بعد بگذره، تونآشتی از روز دو ذارینب! داره قباحت واقعاً  -

جوریاین ... 

کنهمی اشاره نزدیکمون فاصله   به تأسف با و . 

بدین مانور - ... 

 

کنهمی نگاه من به خندون و غافلگیر معین . 

 رو پوستمون اینا... بمونیم نامزد روزم دو بذارم، اگه عمراً  -

کننمی ... 

 

 و تنگ نگاه دیوار، روی از سعید و خنده زیر زنیممی من و نعیمه

گردونهمی معین سرتاپای رو پرهشدارش . 

وگرنه بشیم فامیل نزدیک آینده   تو قراره که حیف، - ... 

 



 همراهیش بغض و لبخند با من و رهمی ماشینش سمتبه معین

کنممی .  

دارم َبرت تا آم،می زود - . 

 

گهمی بلند سعید و زنممی لبخند : 

داری؟ برش که زمینیه،سیب مگه - ! 

 

 سعید به نگاهی با. کنهمی توقف ماشینش باز در میون معین

گهمی : 

هلوئه! گیمی درست شما - ... 

 

 بدوبیراه سعید. شینهمی ماشین توی معین خنده،می بلند نعیمه

 دیوار روی از سعید. شهمی دور و کنهمی حرکت معین. گهمی

کنهمی نگاهم طلبکار پاهام، جلوی پرهمی . 

گی؟نمی ماها به و چیه تنقشه گیمی دختره اون به که -  

 

شهمی شاکی منعیمه. خندممی . 

 رو خودت بعد شدی،می فامیل باهاشون اول فروش،آدم آخه -

کردیمی خوش براشون . 



 

 وسط کشینمی خجالت! ندیده شوهر ریختِ بی دختره   نخند، -

مردم؟ پسر بغل پری،می کوچه  

 

گممی پرخنده سعید جواب در : 

بغل؟ بعد کنید، دعوام باید اول تون،همه چرا - ! 

 

آدمی جلوتر نعیمه . 

بغل بعد کرد، دعوات اول معینم، پس - ... 

 

گهمی پرحرص سعید : 

کنیم؟ بغلت خوایم،می ما گفته کی اما کرد، غلط که اون -  

 

کنید بغلم باید کردم فکر دونم،نمی - . 

 

کنهمی بغلم و آدمی سمتم . 

کنیمی فکر خودبی - ! 
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ماست به پیوستن درحال منعیمه . 

کرد بغلت نباید اصال   میکروبی، از پر دیگه که حاال - ! 

 

 رو مامان و بابا تراس، توی شیم،می خونه وارد هم اتفاقبه وقتی

... هم نعیمه. کنهمی گریه داره بابا بغل تو انگار مامان،. بینیممی

کنهمی مقاومت داره، سخت هرچند سعیدم . 

 کمی و متأثر بودم، کرده رو هام گریه معین بغل تو که منم

کنممی نگاه خواهانه پوزش م،خانواده به شرمنده . 

 بدون بعد گرفت، آغوشم در فقط رفتم، خونه به کهاین بعد بابا

گفت و گفت و گفت و نشست مامانم. رفت اتاقش به حرفی ... 



 مامان،: »گفت سعید که وجودی با! کرد پیرش رفتنم غم که این

 سرش موی تار چند که داشت، تأکید چنانهم.« نرفت اصالً  که این

شد سفید ! 

 از سفید موی دونه یه زور و ضرب با پیوست، بهمون که مخاله

 و مامان ادعای مدرک، عنوانبه و کرد کشف مامان موهای تو

کرد ثابت ! 

 

 

�������*   *   * 
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 رنجمون باعث ها آدم که کنیم انکار تونیم نمی تونیم؛ نمی ما

 رنجمون باعث که کسی تا کنیم می انتخاب که ماییم این! نیستن

 حتم به. نه یا داره رو دوباره شانس بخشیدنو ارزش شده؛

 حتی ،بدم فرصت بهشون که داشتن اینو ارزش معین، امو خانواده

داشت ارزششو آره. باشه رنج هم باز فرصت، این پسِ  در اگه ... 

 حضور با که ای لحظه کنم تجربه رو لحظه این که داشت ارزششو

 مثبتم جواب ام، خانواده رضایت با هاشون، فامیل و مستانه معین،

 به که این بدون اونم. کردم اعالم خواستگاری ی جلسه تو رو

! بزنیم حرف هم با و اتاق توی بریم ای، خواستگاری هر رسم

 و نشستیم هم کنار همه ما. نبود یادش کس هیچ و قسمت این! آره

 و مطلب اصل سر رفتیم ای اضافه حرف هیچ بدون و دردسر بی

 شده نشون شدم زیبا انگشتری با معین؛ ی خاله توسط زود خیلی

معین ی ! 

 خوب ازدواج و عقد مراسم یه بعد ی هفته اخر که شد این بر قرار

 اینجای به. زندگیمون و خونه سر بریم و کنیم برگذار شاد و

 اصرار و زوده خیلی گفت و کرد مداخله سعید رسیدیم که داستان

 و نگرفت جدیش کسی که البته! بندازیم عقب و مراسم که داشت

 هم من سکوت البته و برنگشتن حرفشون از اش خانواده و معین

 و من از که ای خواسته تنها معین. بود کاملم رضایت اعالم



 وجودمون ی همه با رو مستانه که بود این داشت ام خانواده

 چیکار نپذیریم: "گفت و کرد مداخله هم باز سعید که! بپذیریم

  !"کنیم

شد روبرو بابا، البته و مستانه ی دهنده هشدار نگاه با که . 

 و نیست هیچی به نیازی که گفت! زد هاشو حرف ی همه معین

 خرید به احتیاجی که هست روز به و تکمیل قدری به اشون خونه

 تا مامان اما! کنه مخالفت مامان کردم می فکر نیست جهیزیه

 نشسته ای کننده دلگرم لبخند با کنارم و نزد حرفی جلسه پایان

 می احساس رو اش مادرانه حمایت وجودم ی همه با داشتم. بود

 طور هر که داد می بهمون رو اجازه این داشت مامان. کردم

کنیم شروع زندگیمونو داریم دوست !  

کنه؟ جا دومادش دل تو رو خودش یا کنه؛ جبران خواست می ! 

 

 باور این بر هنوز بردن؛ خودشون با هم معینو رفتنو که وقتی

 اون! رفتم می باهاشون کردن می کوچیک تعارف یه اگر که بودم

باشیم هم با قراره اخرش و اول مگه؟ داره هفته این و هفته ... 

 

 عاشق آدم...عجوله معشوق به رسیدن برای عاشق آدم

خره عاشق آدم اصال و ست دیوونه عاشق آدم...احمقه ... 

 



 هوای و حال تو و نشستم مبل روی من که حالی در رفتنشون بعد

کنه می شروع سعید برم می سر به ای عاشقانه ! 

-  زندگیمون؟ خونه سر بریم و بگیریم جشن بعد ی هفته چی یعنی

 رو ما کم نگفتی؟ هیچی چرا تو مامان خوایم؟ نمی جهاز جی یعنی

 پس و نذاشتی بخریم خواستیم چی هر و کردی جیگر به خون

 ذارم نمی من باشم گفته! کنی؟ جهاز جوانه واسه تا کردی انداز

 شهر مگه...برن و بردارن خواهرمو کور و سوت جوری این

ندارن بگیم که نیستن هم گشنه و گدا هرته؟ ! 

 

-  فرستیمش می کور و سوت گفته کی! بچه بگیر دهن به زبون

 معین آقا ی خونه تو بود زده حرف من با قبل از اش خاله بره؟

 همه کنیم می برگذار جشنشونو نداره، عروسی باغِ  یک از کم که

 درندششونو ی خونه چجوری من بعد. هستند دعوت فامیالمونم ی

 گه می عرف و رسم که چقدر هر کنم؟ پر اندازم پس غاز چندر با

 با داره دوست کاری هر! خودش به میدیم جوانه؛ جهازیه میشه

بکنه پول این ... 

 

- معین؟ آقا شد پسره این کی از ! 

 

کنه می نازک چشم پشت سعید برای مامان . 



-  بی بهش و پسره این بگی بهش تو ببینم من دیگه باره یه

کنم می پوستتو کنی احترامی ! 

 

 سعید. غرقم ام عاشقانه توهمات تو هم من و افتاده خنده به بابا

کنه می نگاه من به . 

- نداره پرست آفتاب که دارند شکل تغییر قابلیت جوری یه ها آدم ! 

 

 با مامان که شه می تلقی ادبانه بی قدری به مامان به اش کنایه

باشه نداشته مخالفتی هم بابا و بره سمتش به دمپایی .  

-  تغییر قابلیت بده مگه...آخ...دیگه نزن مامان عه...نزن مامان

 رو پسره خواستی می دیروز بده...آخ...باشه زیاد آدما شکل

آخ ؟!سرت تاجِ  شده امروز قابلیت، این ی واسطه به و بکشی ... 

 

نداره تمومی که مامان ابری دمپایی ضربات و .  

 فقط. هست بابا و مامان واسه هم خوبی پسر! خوبیه برادر سعید

 و سیاه مامان. نیست زبونش مراقب که اینه داره که مشکلی تنها

 بازوی هم سعید. اومد کوتاه بابا و من دخالت با کرد، که کبودش

گه می غصه با و گرفته دست به دردناکشو : 

-  که حاال شه نمی! کنن می سالخی جا این و من بری اگه تو

بپذیرین؟ منم بپذیرین؛ خر سر عنوان به باید رو مستانه ! 



 

 حمله سمتش دوباره شده کفری سعید دست از حسابی که مامان

شم می سعید پناهِ  من و خنده می هنوز بابا. کنه می . 

- بسه مامان ... 

 

کنم می سعید به رو . 

-  به و کنم خودگذشتگی از تونم می هفته تو رو روزها بعضی

بپذیرمت حضورم ! 

 

- کنی؟ خودگذشتگی از رو هفته تمام شه نمی ! 

 

 تالشش و پاهاش جلوی زمین روی کنه می پرت دمپاییشو مامان

ست فایده بی نخندیدن برای . 

شینه می کنارم سعید افتم می خنده به که منم . 

-  ابری دمپایی خودمو خاطراتِ  از پر دفترو یه خوام می مامان

کنم هات ! 

 

نیست؟ نظیرش بی خاطراتِ  مسبب خودش خداییش  



 

*     *       * 
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 که؛ اینه اشم بهانه و اومده من اتاق به خواب برای امشبو سعید

 غیر دیگه تقریبا شرایطی همچین تو بودن بعد؛ روز چند از

  !ممکنه

 زیرانداز و کشیدیم دراز اتاق کف روی هم کنار دو هر

 جونم به وسواسم؛ رفتن از قبل که منه پتویِ  تنها مشترکمون،

 این و شده برادرم و من بین مشترک چیز یه حاال اما! بود بسته

ده نمی آزارم . 



-  تونی می بخوای وقت هر! نیست دیر هنوزم که دونی می جوانه

بشی منصرف ازدواج این از . 

 

- چیه؟ عشق دونی می سعید،  

 

-  عشق...هستی چی و کی عاشق نباشه مهم برات که یعنی عشق

 دل وقتی معناست بی چی همه و تفاوت و سال و سن که این یعنی

! بود بزرگتر سال ده ازش زنش که بود خدایی بنده یه! بازی می

 زنی یه  اگه گفتن، می و زدن می کنایه بهش همه اش همه بعد

 اونوقت بود، کوچیکتر خودت از سالی هشت هفت، که گرفتی می

 یه طرفم! شد می حالت کمک باال رفت می سنت وقتی بعد ها سال

 چرا کنم؛ نوکریشو خودم که اینم عاشق من اصال گفتم برگشت بار

کنه نوکریمو اون ... 

 

 می اش شونه به دستم با و شم می خیز نیم جام سر از بالفاصله

 .کوبم

- داری؟ هایی حس یه مستانه به نسبت بفهمم من که نگفتی اینارو  

 

- فهمیدی؟ اِ  ! 

 



 !سعید-

 

ندازه می اتاقم ی بسته در به نگاهی و شه می خیز نیم . 

- چیه؟...تر یواش  

 

شم می عاصی خونسردیش از . 

- اصال؟ گی می چی داری فهمی می چیه؟ پرسی می تازه  

 

- دارم دوست رو دختره اون من...فهمم می که معلومه ! 

 

- ای بچه تو ! 

 

-  اصال تازه بزرگتره ازم نیم و سال یک اش همه! ست بچه اونم

 دارم دوسش فقط من بعدشم. باشه تر بزرگ ازم که نمیاد بهش

بیفته پس خوشحالی از تا بهش بگم برم خوام نمی که االن همین ! 

 

 



 سرش بالیی یه که گیره می ازم اینو ی اجازه تلفنم زنگ صدای

 .بیارم

 

 پر نگاه که حالی در و کشم می عمیقی نفس معین، اسم دیدن با

دم می جواب هست سعید روی غضبم : 

 .سالم-

 

- خانومم؟ سالم بگم زوده ! 

 

 عالمت دستش با و کنه اخم سعید شه می باعث ام شده باز نیش

کنه اجرا برام رو سرت بر خاک . 

 

- خوبه؟ حالت  

 

-  که کردی می نگام جوری یه گشتیم برمی اتون خونه از داشتیم

شم نمی خوب نشی؛ من مال ابد تا که روزی تا . 

 

 ذوق از راحت خیال با تا کنم بیرون اتاقم از و سعید چجوری خدایا

کنم؟ غش  



 

- پس بودم تابلو خیلی ... 

 

خنده می . 

- دونم نمی رو بقیه! بود فهمیده که مستانه ... 

 

 راحت خیالی با تا گردونه برنمی رو سرش شده هم ظاهر به سعید

بشم خجالت هم کمی و ضعف و غش دچار . 

 

-  بذارم و بگیرم دستاتو خواست می دلم! بودی خواستنی امشب

کشه می فریاد اشتیاقتو چجوری ببینی خواست می دلم. قلبم روی . 

 

 بذارم دستمو که هست این از مانع چنان هم سعید ی خیره نگاه

کنم رها رو ام شده سنگین نفس و قلبم روی . 

پرسه می اخم با اما آروم سعید : 

- پریده؟ روت و رنگ طوری این گه می چی ! 

 

زنم می لب : 



- نداره ربطی تو به ... 

 

- پیشته؟ کسی  

- سعید...اهوم ! 

 

- شب؟ وقته این ! 

 

-  کنارم بیاد تونه نمی دیگه بعد ی هفته از که بود ناراحت اخه

که شد این بخوابه ... 

 

- بخوابه؟ کنارت بیاد نتونه چرا  

 

افتم می من من به و گزم می لب . 

- چون...که چون...که چون ... 

 

- چی؟ که چون  

 

زنه می لب تاسف پر اخم با سعید : 



- سیاست بی! سرت تو خاک ... 

 

- کنار؟ بذاری و بدجنسی شه می...که چون  

 

-  از بیشتر خواد نمی دلم...پیشته داداشت چون فقطم شه، می آره

شه دشمن باهام این ! 

 

 کنم می جمع پاهامو و زنم می لبخند ناخوداگاه خنده می وقتی

زانوهام سر روی ذارم می ام چونه و شکمم توی . 

-  تا که زیاده امکانش چون بگم حرفو این سعید جلوی نباید شاید

. بهت بزنم و حرف این االن خواد می دلم اما. بندازه دستم ها مدت

بدم جونمو برات حتی حاضرم کنم می حس خندی می وقت هر ! 

 

- جونت به وصله من جونِ  آخه! خندم نمی وقت هیچ پس ... 

 

کنه می زمزمه بعد و درمیاره زدن عق ادای سعید : 

-  منم و زنه می بهم رو حرفا همین خواهرش شبی؛ نصفه یا شبی

 اینجا من دونه می تربیت بی...خندم می ریشش به راحت خیلی

ببینم کن قطع بهت؟ زنه می ها حرف این از باز نشستم ... 



 

 رو از من بینه می که سعید شنوه نمی معین صدامو بی ی خنده

کشه می دراز من به پشت رم نمی . 

 

- آره؟ دراوردم؟ صداشو  

خوبه شناخته خوب و سعید که این ! 

 

- کنم می قطع دیگه من...اهوم .  

 

- باش خودت مراقب . 

 

زنم می سعید پهلوی به آروم پام، کف با و کنم می قطع و تماس . 

- بدی توضیح برام باید. شو بلند ! 

 

سمتم چرخه می . 

- دیگه دارم دوسش گفتم! بشه این از تر واضح کنم می فکر ... 

 



-  دخترای دوست جز دختر اون هستی؟ حرفت متوجه واقعا سعید

نیست ات ساله چهارده !  

 

- دیگه شدم عاشقش کرده عبور قانونیش سن از چون منم ... 

 

- نکن شوخی چی همه با لطفا سعید . 

 

شینه می جلوم زانو چهار و شه می پا . 

-  و تو چون اما...الکیه حسم بگم تونم نمی. دارم دوسش من

! باشم تونم نمی ثابتی آدمِ  من دارین اصرار همیشه جوانه و مامان

 مدت این تو بگذره سالی چهار یا سه ذارم می و بندم می دهنمو

 آستین برام باید بود اگر اما! هیچی که نبود جاش سر حسم اگه

 من که زمانی تا باید. دارم برات هم بزرگ ماموریت یه. بزنی باال

بپرونیشون اومد؛ براش بشم؛خواستگاری مطمئن حسم به ! 

 

🍎  24.02.20, ]ـ(رمان نویسنده)قاسمی رویا رسمی کانال

12:21] 

" کوچک جهانگرد " 

 



 

#part_304 

 

بهش بگم چی باید دونم نمی. کنم می سکوت فقط ! 

 

-  می و شده خواهرشوهرت عاشقِ  داداشت بده زده؟ خشکت چرا

 معین وقت هر! کن فکر خوبش های قسمت به بگیرتش؟ خواد

چزونیم می خواهرشو هم با تایی دو کرد اذیتت ! 

 

کوبم می زانوش سر به پام کف با . 

- شی نمی آدم تو ! 

 

-  محل فقط! شه نمی ختم مامان هایی دامپایی به فقط خاطراتم

 به چندش پات کفِ  با بازی خاطره. کن عوض و رسانی ضربه

رسه می نظر . 

 

-  حالت اصال تو! کنم می نصفت وسط از زنم می قسم بخدا سعید

گی؟ می چی داری فهمی می...نیست خوب  

 



- نیست خوب حالم اصال من اره . 

ده می ادامه و ذاره می قلبش روی دستشو . 

 

- کنه می درد اینجام . 

 

کنه می مظلوم اشو قیافه . 

-  خودم برای چقدر هر. نیست که خودم دست. دارم دوسش

 بی کمم یه...هستش پروو کم یه درازه؛ زبون اون که دادم توضیح

دارم دوست ادبشو بی خودِ ! نشد که نشد حالیم وقیح؛ و ادب . 

 

 همچین خواهر خاطر به خودم؛ برای که شدیدی تاسف میون

خندم می شدت به کنم، می حس بودن موجودی . 

 

-  دمار دختره اون و کنه می خبط داره که نیست حالیش دیگه دلِ 

آره می در روزگارم از ! 

 

گیرم می باال دستمو کف . 

- سعید باش جدی! بسه ... 



 

-  و زنم می حرف برات قلبیم احساسات از دارم! تر؟ جدی این از

ام جدی هم کامال . 

 

-  این! ای تجربه بی و خام ها حرف این برای خیلی هنوز تو سعید

 هیچ و مونه می تو و من بین زدی من به جا این که هایی حرف

 بشه که شدی بزرگ قدر اون وقتی. شه نمی گفته ای دیگه جای

 می حرف هم با و شینیم می کرد؛ اعتماد تصمیماتت و حرفا به

 نشد پیدا مستانه برای مناسب کیس یه موقع اون تا اگه البته. زنیم

 ...و

 

-  میام روز هر خودم. بدی اجازه نباید ای؟ چیکاره اونجا تو پس

کنم می چک رو اوضاع ... 

 

 وقت مثل دقیقا. جالبه برام گرفته خودش به که ای عصبی حالت

شه می غیرتی نعیمه و من برای که شده هایی . 

 

- زمان به بسپریم چیو همه باید . 

 



ده می تکون پایین به رو سرش باری چند ام گفته تایید برای . 

 همه. رفتیم فرو فکر تو عمیقا دو هر کشیم می دراز هم کنار وقتی

زمان به سپرد باید چیو . 

 

 

*      *       * 

 

 

-  عروسی داره داده بله جواب نشده هم هفته یک! شانس بده خدا

 خونه سر برم کنم صبر سال یک باید بیچاره من اونوقت! کنه می

 .زندگیم

 

-  اگه هم ما! همین بغل تو شب و روز که شما! نکن حسودی

 این خاطر واسه زندگیش خونه سر بره زودتر این که دادیم اجازه

. نباشیم جوانه از دیدیم؛ تو از که هایی صحنه دیدن شاهد که بوده

 تو در دم کنی؛ بدرقه دروازه دم تا شوهرتو خواستی بعدم ی دفعه

 ویروس آزاد هوای تو هیج، که نداره خوبیت! نرین هم حلق

 منع شدن حلق تو حلق از دیدین یهو حلقتون تو میره داره وجود

 ...شدین

 



نخندم کنم می سعی منم و بره می ماتش نعیمه . 

 !سعید-

 

- َبده آدم شدیم گفتیم و حقیقت ما بازم...بابا ای ! 

 

- کشی؟ می رو ما کشیک تو  

 

کنه می اخم نعیمه به رو . 

-  ی پرده صبح اول! دیدنیه؟ بودنتون حلق تو حلق یا این تحفه

 این دیدن با که بشه عوض اتاقم هوای حالو کنار زدم اتاقو

 ...صحنه

 

کنه می به رو و ده نمی ادامه حرفشو . 

-  ی خونه تو نیست قرار و کنی می عروسی زود بهتر همون

باشیم مسائل این شاهد خودمون . 

 

 حیا بچه این چون بمونیم ساکت گیریم می تصمیم نعیمه و من

 .نداره



 

کنه می عوض حرفو نعیمه . 

- شما؟ خرید رین می کی  

 

- دنبالم بیاد معین قراره . 

 

 

- بیایم؟ هم ما  

 

-  اشون خونه میرم. خریده قبل از عروسو لباس معین راستش

هم حلقه برای بده نشون بهم ... 

 

- خواین نمی خر سر فهمیدم باشه ! 

 

گم می مند گله : 

- زدم؟ حرفو این کی من  

 

گه می جوابم در سعید : 



- گفتی محترمانه ! 

 

 دو این. رم می اتاقم به هام لباس تعویض برای و دم نمی جوابی

دن می دق منو آخر تا . 

 

 خونه جلوی  که رسه می برام هم معین پیام شدنم آماده از بعد

 .منتظرمه

کنه می سفارش مامان ! 

-  ندید نکنه فکر! گرون چیزهای رو نذار دست خرید رفتین

 ...بدیدیم

 

کشه می آهی نعیمه . 

-  سر مامان که من بودم بدبختی چه...گفتی خوب خاله وای

بود باهام خریدام ! 

 

 خونه از بلندی خداحافظی با کنه می دلجویی نعیمه از که مامان

شم می خارج . 
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 براش ماشین ی پنجره پشت از دستمو بشم سوار که این از قبل

شم می  سوار پیداست ام چهره تو که شادی با و دم می تکون . 

 

 ...سالمم-

 

ریزه می هری دلم بند کنم، می نگاهش و بندم می که و در .  

- شده؟ چی پیشونیت  

ذارم می شده پانسمان که قسمتی روی دستمو و ! 

کشه می عقب رو سرش و خنده می . 



-  برای حواس زنی می حرف قشنگ بس! توعه تقصیر اش همه

ذاری نمی آدم ... 

 

 !وا؟

- نه؟ یا شده چی میگی معین  

 

زنه می استارت . 

- بود تو پرتِ  حواسم! دیگه گفتم ... 

 

 من پرتِ  که هستم قسمتی اون نگران هنوز من و کنه می حرکت

 .بوده

 

- خوبی؟ خودت. نباش نگران کوچیکه زخم یه  

 

- مونم می خوب باشه؛ خودت کنترل در حواست اگه ! 

 

 داشتنی دوست برام کنه؛ می نگاه بهم وقتی آرومش ی خنده تک

 .هست



توعه پرتِ  من ی همه خودت؟ با کنی می فکر چی - !  

 

 برای و گردونم می بر رو! گرفتن آتیش هام گونه کنم می حس

گم می صحبت مسیر کردن عوض : 

خریدی؟ عروسمو لباس کی بگی خوای نمی -  

 

-  کرده خم سرتو که وقتی درست تولدم؛ بودی اومده که وقتی

 مال که....که خواست دلم! بستی می آستینمو سر ی دکمه و بودی

شدی می من !  

 

پرسم می متعجب : 

- کردی بیرونم زبونی بی زبون با شب اون که تو ! 

 

-  که بهت بفهمونم تونستم نمی هم زبونی بی زبونِ  با حتی چون

کنم بغلت خواد می دلم . 

 

گم می اما کشم می خجالت چند هر : 



-  و داری نگهم مهمونی اخر تا شد می! نکنی بیرونم شد می

 می نصیبت بغلم یه شاید وقت اون گفتی، می بهم احساستو بعدش

 ...شد

 

ندازه می باال ای شونه . 

-  ناباوری کمال در و بیرون رفتم فرداش...بگذریم! شد نمی شایدم

و عروس لباس مزون یه به زدم سری ... 

 

خنده می که ناباوره حرکتش این از هنوزم انگار . 

-  و الکچری و ساده عروس لباس تفاوت! بود خوبی ی تجربه

 که ام دیگه مهم چیز یه! فهمیدم و امریکایی و ایتالیایی و ترک

 واسه شه؛ می جدا کمر از دامنش که لباسی که بود این فهمیدم

 زیاده اش دنباله که هم لباسی...نیست مناسب تپل های خانوم

نیست مناسب کوتاه قد های خانوم واسه ! 

 

- نداره؟ دنباله لباسم یعنی ! 

افته می من من به که پرسیدم و سوال این شوک با جوری یه . 

 

- نه واقع در...خوب ! 



 

- کوتاهم؟ قد من تو، نظر از یعنی  

 

گه می بالفاصله : 

- نیستی بلندم قد اما. نگفتم اینو من نه ... 

 

- باشه داشته دنباله لباسم داشتم آرزو همیشه من ! 

 

 من. اشون خونه به برسیم تا نمونده هم چیزی زنه نمی حرفی

 به نگاهی شم می پیاده ماشین از وقتی هستم؟ کوتاه قد کجا اخه

مونه نمی پنهون نگاهش از حرکتم این. کنم می ام قواره و قد . 

 

-  مزون توی که ام تجربه از داشتم فقط من! نیست کوتاه قدت تو

گفتم می اوردم دست به . 

 

-  دست به عروس لباس مزون توی تجاربشونو که مردهایی

اینجا میارن، ... 

دم می ادامه و کنم می اشاره مغرش به : 



 !ندارن-

 

 به دستش کف با رفته باال ابروهایی با و زنه نمی حرفی

کنه می اشاره ساختمونشون . 

 بریم؟-

 

دلخور چند هر کنم می حرکت ساختمون سمت به . 
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- نیست؟ مستانه  

 



 .میاد-

 

 اتاقش سمت بریم کردم می فکر ریم می باال ی طبقه به مستقیم

 و پدر مال حتم به که اتاقی شیم می ای دیگه اتاق وارد! نه اما

 تخت رنگ زرشکی روتختی رویِ  که سفیدی لباس... بود مادرش

 لباسو و برم سرعت با خوام می. درخشانه اندازه بی شده گذاشته

 لباس وجود اما بپرم پایین و باال به پاهام روی ذوق از و کنم بغل

احساساتم ابراز از شه می مانع اتاق این تو .  

 

-  به هم همه از اول. جاست این خریدمش که روزی از درست

دادم نشونش مامانم ... 

 

 نظیری بی زیبایی دیدن با و کنم می حرکت تخت سمت احتیاط با

بنده می نقش هام چشم تو اشک داره؛ که . 

 

- ست العاده فوق این...این ... 

کشم می لباس ابریشمی دامن روی دستمو . 

 

- ست العاده فوق واقعا ... 



 

- دوباره بریم تونیم می نداری دوسش اگه ببین ... 

 

گم می سریع : 

-  بتونم کنم نمی فکر که من...خوبه واقعا این شدی؟ دیوونه

کنم پیدا لباس این از تر قشنگ . 

 

- نیست؟ آرزوهات شبیه و نداره دنباله که وجودی با حتی  

 

شدم پشیمون زدم ماشین تو که حرفی از االن راستش !  

-  آرزومی؛ تنها که تو بدون جواهر و طال و لباس و کفش معین

 این. زدم می ماشین تو حرفو اون نباید...نداره برام زیبایی هیچ

هاست فرشته لباس مثل واقعا لباس ... 

 

شه می نزدیک بهم لبخند با . 

-  مادرم حضور شرم اما کنم بغلت جا همین خواد می دلم خیلی

ده نمی اجازه ! 

 



-  شوق از و کنم بغل لباسو این خواد می دلم خیلی منم راستش

 دیگه حس یه ی بعالوه دارم رو تو حس همین اما! بپرم پایین باال

بدیدم ندید من کنه فکر مادرشوهرم نکنه که ! 

 

 خنده جز ای خنده صدای که شنیدم من. خندیم می زمان هم دو هر

 کردیم، نگاه اطرافمون به دو هر! پیچید اتاق توی تا دو ما ی

 از هم؛ از بپرسیم چیزی که این بدون و گرفتیم محکم همو دست

بود خوشحال مادرش. شدیم خارج اتاق . 

 

*      *      * 

 

 

 شکلک برام که بینم می رو نعیمه آینه قاب تو از. زنم می دل دل

ایستاده کنارم سعید. سابه می بهم محکم رو قندها و درمیاره . 

پرسه می سوم بار برای عاقد و گرفته محکم دستمو معین : 

-  آیا صفا جوانه خانوم سرکار محترمه ی مکرمه ی دوشیزه

 ده و مجید هللا کالم جلد یک معین؛ ی مهریه به را شما وکیلم

 و دائم عقد به آزادی بهار ی سکه چهارده و نبات شاخه

 وکیلم! دربیاورم؟ سلطانی الدین معین آقای جناب همیشگیه

خانوم؟ دوشیزه  



 

 پیشونیش که بینم می آینه تو از شده بیشتر معین دست فشار

 به. مهربونش نگاه و کنم می نگاه بابا به هست عرق از خیس

 با اخر در و منصور آقا و خاله به اشکش پر های چشم و مامان

 بلندی صدای با و کشم می عمیقی نفس بازوم به سعید ی سقلمه

گم می : 

 

- بله ابد، برای ! 

شنون می همه و سعید صدای هلهله و کل صدای از قبل . 

- کشک که داداشتم خان و بزرگتر از اجازه ! 

 

 سعید حرف از که مشخصه و کنه می نگاه بهم آینه قاب تو معین

 که بخدا. گن می ای دیگه چیز هاش چشم اما نخنده داره سعی

 تو برای ابد تا خوام می بود، یادم فقط من! بگیرم اجازه رفت یادم

 .باشم

 

 خیس دستمو دستش، گرمای گرفته محکم دستمو چنان هم معین

 تونن نمی عنوان هیچ به ها بوسه و شادباش و تبریکات. کرده

 ما! کنه خارج هست، داشتنش برای که حالی از ای لحظه منو



 از دستامونو هم بریم فرو عزیزانمون آغوش تو که این برای حتی

نکردیم جدا هم .  

 هم با رو دقایقی که اومد پیش فرصتش وقتی مراسم شروع از قبل

 هم آغوش تو بودن، هم برای این شعفِ  و شور از پر بمونیم، تنها

رفتیم فرو .  

-  داشته یاد به رو داشتنم دوست شوقِ  عطرو این همیشه جوانه

 برای. دار نگه زنده درونت توی رو لحظه این حس همیشه! باش

 کنم، بیدار درونت حسو این تونم نمی و ام خسته من که روزهایی

 و شه می بحثمون هم با شوهری و زن هر مثل که روزهایی برای

 همیشه. کنم کاری لحظه این اوردن یاد به برای تونم نمی من

داشتنت دوست از پرم کنارتم که لحظه هر من که باشه یادت ... 

 

 چشمام برم می باال اش سینه تو از رو سرم صورتش؛ دیدن برای

نیست زیادی چیز معین سرخ های چشم با فرقش و شده اشکی . 

- نره یادم که کنم می سعی نشه؛ تکرار زیاد اگه ! 

 

 آغوشش تو دوباره من و گردونه برمی ازم رو خندونش صورت

رم می فرو . 



-  بارها و بارها و بارها حاضرم لحظه این داشتن برای من معین

 دوباره گذروندم که بدی های اتفاق ی همه کنار و برگردم عقب به

کنم انتخاب تو با رو لحظه این . 

 

- گفتی خودت. ابد تا...منی برای ابد تا . 

 

 یه ی نشونه که بغضی. دارم بغض منم کرده بغض کنم می حس

 پرواز رسیده، پروازم وقتِ . قلبهامون همیشگی پیوندِ  اونم و چیزه

فرشته یک قلبِ  با مردی داشتنِ  برای . 

 

 

 

 

۹۸ ماهه اسفند پایان . 

 

5/12/1398 

 

 


