


 1ق_#

 ی آسو#

 

 همه بدو بدو؟ نیا ی شیخسته نم_

 

دارم؟ در ضمن بدو بدو  یا گهید یبنظرت چاره _

 .سگ دو ست،ین

 

  یجا هیکن،  دایکار بهتر پ هیول کن  نهارو یآسو، ا_

 .ثابت

 

 .کن من برم دایتو پ_

 

 .گمیکردم که م دایپ_

 



 جدا؟_

 

 .آره_

 

 .دمی زدم پرس چیبه ساندو یگاز 

 

 ؟یخب چه کار _

 

معلم  هیدوتا دوقلو داره دنبال  ده،یام یاز آشناها یکی_

 ی ادیز کمی یعنی طونن،یش کمی خوبه. بچه هاش  یاضیر

 .طوننیش

 

 .پاک کردم و گفتم یلبم را با دستمال کاغذ دور

 

 .شاخ دار دارن ویدوتا د یگیکه تو م نطوریا_

 



 .ومدنی ن ایبه دن رانیا بچه ها  ،یزیچ   نیهمچ هی_

 

 کجا؟ _

 

 .نداره یفرق ی بلد یسیانگل  یول دونمینم_

 

 ده؟یچقدر م_

 

 .برو صحبت کن دمیآدرس و شماره اش رو م_

 

  .به آدرس کردم ینگاه

 

حاال    نجایکنسل کنم برم برسم ا دیمن دو تا کالس با_

بپرسم حقوقش  رمیبه کنار، تازه دارم م یپول تاکس

 چقدره؟

 



 مصاحبه؟ یبر دی کار نبا  یبرا_

 

بهتره،  نجایکه مطمعن باشم حقوقش از ا  رمیم یزمان_

 .ساعتشم از دست بدم کیوقت ندارم که 

 

  کردیهم که تالش م یتعجب نگاهم کرد، هر اندازه ا با

  .موفق نبود، هرچند حق داشت یلیدرکم کند باز خ

 

 بگم بپرسه؟ دیبه ام یخوا یم_

 

به   خوامیبگو اما نم ستین  یاگر برات مشکل دونمینم_

 .یفتیو تو دردسر ب یذب باشخاطر من مع

 

 دهیاو و نامزدش را شن  یمکالمه  یبار اتفاق نیآخر

با من  یلیاش خ ندهیدوست نداشت همسر آ نکهیبودم، ا

 .در ارتباط باشد



 

 .ینه بابا چه معذب بودن_

 

زدم، حداقل آنقدر معرفت داشت که به  شی به رو یلبخند

 .نخواهد غرورم را خورد کند ا ی اوردین میرو

 

حساب امروز با من هردفعه تو حساب   گهیمن برم، د_

 .یکنیم

 

 ....نه_

 

دونفر دارم  جیتازه حقوق گرفتم اندازه ساندو ،ینس_

 .یدوست دارم دوست ،یکه هوامو دار یمرس

 

شانه اش گذاشتم خم  یرو یزد، دست می به رو یلبخند

  .دمیشدم گونه اش را بوس



 

حساب کردم، اصرار کرد مرا برساند اما قبول  عیسر

نبود  یریوقت داشتم مس یا قهیدق  ستینکردم. ب

 .تازه کنم ییبروم و هوا ادهیپ توانستمیم

 

  نترنتیدر ا دیکار جد یها  یکه دنبال آگه همانطور

س پشت خودم را به موسسه رساندم. سه کال گشتمیم

 ...شهیسرهم و برگشت به خانه با مترو به روال هم

 

 .ی خسته نباش_

 

 .نیجوشش رو بب ،ی سالمت باش_

 

 .فته یم ادمی گهیاا آسو نگو د _

 

 مامان کو؟ ره؟یهم م ادتیمگه اصال _



 

 .کرده ریاما د دیرفته خر_

 

  .موقع؟ منکه پول ندادم نیا دیخر_

 

  .که آسمان مردد گفت دمید

 

  !دونمینم_

 

به  ینگفتم، لباس عوض کردم و سر یزی کردم چ یاخم

 .بابا زدم

 

 ؟یمخلص آقا معلم، خوب_

 

 .زد یدر جوابم لبخند بابا



 

پدر و دختر  ارمیب یخوریم یچا  ستیبابا، مامان ن _

 م؟ یبخور

 

'آره' باز و بست. بلند شدم  ک یرا به نشانه  شیها چشم

. چشمم به انگشتر  ختمیر  یو به آشپزخانه رفتم و چا

انگشتر آذرخش بود. دستم که   هیافتاد، شب نکیکنار س

 .انگشتر آذرخش است دمیگرفتمش د

 

 آسمان آذرخش اومده بود؟ _

 

  .گفت دستپاچه

 

 .آ.. نه ؟یچ_

 

  انگشترش رو برداشته؟ یک_



 

 .نماما دیشا دونم یاومم نم_

 

 .صورتش  یشدم رو قیکردم و دق زیرا ر میها چشم

 

تو  رهیکالهمون بد م یبفهمم دروغ گفت یدون یآسمان م_

 .هم

 

را   یزیفکر کرد، داشت در ذهنش چ یکرد، کم مکث

گفتنش به  کردیم ی. احتماال بررسکردیحساب کتاب م 

 .نگفتنش اینفعش است 

 

 .امروز اومد_

 

 داشت؟ کاریچ_

 



 .شده بودحتما دلش تنگ _

 

 .کردم شیدوباره صدا میمعمول یبلندتر از صدا یکم

 

  !آسمان_

 

 شده؟ ی چه خبره چ_

 

  یسمت صدا و مادرم را نگاه کردم، دستش خال برگشتم

 .بود

 

 موقع؟ نیتا ا یکجا بود_

 

 ؟یزنیچرا داد م شدهیخانم زدم، چ  ری سر به من هی_

 



  ...اش یخانم و انگشت آذرخش و دلتنگ  ریمن د،یخر

 

  .به آسمان کردم و گفتم ینگاه

 

 گه؟یکدومتون دروغ م_

 

 آسو؟ یگیم یچ_

 

 کنه؟ یم کاریچ  نجایانگشتر آذرخش ا نیمامان ا_

 

 .به آسمان کرد و گفت ینگاه مامان

 

 سر بزنه، حق نداشت بره تو اتاق خودش؟  هیاومد _

 



هم به نام آقا   شیکیخونه چندتا اتاق داره  نیمگه ا_

 آذرخش باشه؟ 

 

 .شهیدوباره حالش بد م شنوهیبابات م واشیآسو _

 

کردم،  یخال نک یها را در س ییچا دم،یکش یقیعم نفس

  .به اتاق رفتم و در را بستم

 

 یکه رو ساق دستم ینشستم و سرم را رو یا گوشه

 .بود قرار دادم میزانوها 

در دستش وارد اتاق  ینیس ی کیبعد آسمان با  قهیدق چند

 .نشست میگذاشت و روبه رو میرا جلو ینیشد، س

 

 ؟ یکنیتو راستش رو بگو تو چرا پنهون م_

 

 .یناراحت ش خوامی... نمکنمیپنهون نم_



 

 کرده؟  کاری آذرخش باز چ شده؟ی چرا مگه چ_

 

  !اخراج شده_

 

 .گفتم یوا کیصورتم گذاشتم و  یدستم را رو هردو

 

 رون؟یب ادیاز زندان م یچجور_

 

 .انگار پنهون کرده دونمینم_

 

 چند وقته؟ _

 

 .دو_

 



 دو روز؟_

 

 .دو هفته_

 

 .را با درد بستم میها چشم

 

 دنبال کار؟ رهی تو خونه نم دهیلم م ادیدوهفته اس م_

 

آسمان فقط سرش را با  یهم بلند بود هم عصبان میصدا

 .ترس تکان داد
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 ره؟ی مامان کجا م_

 

 .هارم گفته بود به تو نگم نیمامان هم یآبج_

 

آذرخش رو   یکرده؟ کم گندها یکار خوب یکنیفکر م_

  کاریجمع کرده؟ کو آذرخش االن کجاس؟ زندان! چ

تکون بخوره  تونهیکه نم یگوشه. اون هیلم داده  کنه؟یم

چیه  یزندگ فهمهیکه نم یباباست تو اون اتاق، اون

 حق داره؟ یسگ دو بزنه منم. االن ک دیچون با

 

به  دهدیاست گوش م ستادهیمامان پشت در ا دانستمیم

 .تا واضح بشنود گفتمید بلند مبلن لیدل نیهم

مخاطبم مامان است  دانستیم زینگاهم کرد او ن آسمان

 .نه او

 

 .بردار ببر خورمینم_



 

 .و در را باز کرد اوردیطاقت ن گرید مامان

 

 ؟یکنیحذف م یوعده غذاتم دار هی ،یخور ی چرا نم_

 

مردم  یکه از پول کار کردن تو، تو خونه  ییمن غذا_

 .زنمیرو لب نم ادیبدست ب

 

  .یدیخودت خر_

 

  .از گوشت را برداشتم یرا بردم و تکه ا دستم

 

  دم؟ی من خر نویا_

 

بودم تمام شده بود،   دهیکه من خر یگوشت  شیروز پ سه

بروم   دیشود و به خر زیمنتظر بودم امروز حقوقم وار



اجازه نداده بود فقط آمده بودم خانه تا   ادی ز یاما خستگ

 .به مامان پول بدهم خودش هرچه الزم باشد بخرد

 

 .آسو غذات رو بخور_

 

 سوزه؟یخستم، دلت برام نم هیمامان کاف_

 

 ....خورهیغذاتو بخور حالت بهم م گمیم_

 

رو دم به   یدمل چرک نیا هیدرد من چ یدون یمامان م_

 .رونیتکونش بده چرکش بزنه ب این قهیدق

 

  یبا مامان با شکم دهیفا یساعت بحث ب کیاز  بعد

باعث  دیبه ذهنم رس یزی. چدمیدراز کش می گرسنه سرجا

 ی امکیام را برداشتم و پ ی. گوشنمیشد بلند شوم و بنش



آذرخش فرستادم، هرچند مطمعن بودم   یبلند باال برا 

 ...بود دنینور در هاون کوب

 

 .شد رتید دارشویآسمان ب_

 

 ریشدم، مس ی کردم و خودم راه داریزور آسمان را ب به

 .کردمیم رید دیمن دورتر از آسمان بود و نبا

 

 آسو جان؟ یچطور_

 

  .سمت همکار مهربانم برگشتم

 

 ن؟ یممنون شما خوب_

 

 .زمیآره عز_

 



 ؟یبا مامان صحبت کرد_

 

 .حواس گفتم یب

 

 ؟یراجب چ_

 

 .بود نیدلنش شیکرد، خنده ها یا خنده

 

  سپردم بهت؟ ی دختر من چ_

 

با مامان در مورد  خواهدیافتاد گفته بود م ادمی تازه

هرچند علت   ، یخواستگار ندیایبرادرش صحبت کند و ب

ودم را به او خ  یبود که من جواب منف نیام ا یفراموش

اگر با   کردی گفتم فقط او بود که اصرار داشت و فکر م

 .خواهد کرد ریی مامان صحبت کنم نظرم تغ

 



 .فراموش کردم دیببخش_

 

ما هم   یبرا یشماره خونتون رو اگر بهم بد زمیعز_

 .یکشیخودت خجالت م دی راحت تره شا

 

 .که آن وسط وجود نداشت حس خجالت بود یزی چ تنها

 

نه واقعا، آخه نظر من همونه، اما به احترام شما گفتم _

 .کنمیبا مامان هم صحبت م

 

 .گفت یناراحت با

 

به هم  یلیخ ن،ی شیم یزوج مناسب یلیاما به نظر من خ_

 .نیایم

 



را وارد   یرا نداشتم که بخواهم کس ن یا طیشرا من

 ی در تالش بودم برا یکنم. من هر ساعت زندگ میزندگ

بودن از  یمساو میدر زندگ ی پول درآوردن، حضور فرد

 تینداشت از وضع یلی... دلدم یدست دادن چند ساعت مف

 .میبگو یزیام چ یزندگ  طیو شرا

 

 شهی و خب هم  ستیتو برنامه هام ازدواج ن دیدونینه م_

حس  نیرفتم ا شیکه داشتم پ ییبر اساس برنامه ها

 .دهیبهم م یخوب

 

و  یمعن  چیخودم ه  یکه برا ییجمله ها دانمینم

داشته  توانستیم ییاو چه معنا ینداشتند برا یمفهوم

 نجا یبروم االن ا شیپ میباشد، اگر قرار بود با برنامه ها

 ...من نبود ینقطه حال و روز و زندگ نیو ا

 

 .معذبت کنم ادیبا اصرار ز خوامینم  زمیباشه عز_

 



خرج   شهی که هم یبود، بخاطر درک و شعور خوب

تکان دادم و  شیبرا یسر م،یبود برا دییمورد تا  کردیم

 .داخل رفتم

 

مناسب نبود، پچ پچ روزانه بچه ها را  میلباسها

 کردندیرا مسخره م میکه داشتند کفش ها دمیشنیم

ماه   نیها. اما ابود حاال کفش  میاول رنگ موها یروزها 

. طفلک با همان کفش دمیخریآسمان کفش م یبرا دیبا

اش ماه اول مدرسه اش را شروع کرده بود  یمیقد یها

 .کشدیو خجالت م  استچقدر معذب  دانستمیو م

 

ندارد همسن خودم باشند  یروزگار امروز فرق  یها  بچه

 .است یکی کوچکتر ، طرز فکرها  ای

 

ام را چک کردم   یناهار رفتم، گوش یسه برااز مدر بعد

در   دم،یکش ینفرستاده بود نفس بلند یآذرخش جواب 

بودند،   یدر حال هماهنگ میها  یگروه دانشگاه، همکالس

جمعه دوتا کالس  نیباهم بروند کوه، ا یجمعه همگ



. شدیمحسوب م یبعد از مدتها تنوع خوب دیداشتم، شا

کردم من  پیتا  یام بخورد. وقت لهبه ک یداشتم باد  ازین

تعجب بود که پشت سر هم  یها  یموجیهم هستم، ا

 .فاصله تماس گرفت هیکردم، نسترن با چند ثان افتیدر

 

 ؟یای م یآسو جد_

 

 .دمیخند

 

 .امیم یآره جد_

 

 گه؟ی قول د رشیز  ینزن ول،یا_

 

 .آره قول_

 

 کالسهات؟_



 

 .کنمیکنسل م_

 

 ؟یخوشحالم، راست   یلیخ یوا_

 

  جان؟_

 

 .دیپرس دیام_

 

 .گفتم خب یکنجکاو با
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  هیهرجلسه اشم سه برابر پول خوان،یدوبار م یهفته ا_

 .یریگیکه از موسسه م

 

 ؟ینس  یمطمعن_

 

 .. قرار بود شب بهت خبر بدمگهیآره، د_

 

 

 .من دوبرابر هم خوبه یخوبه، برا _

 

 چرا دو؟_

 

 یامه. مرس هیبخشش کرا هیچون با اون آدرسش _

 .ینسترن توام منو خوشحال کرد



 

 گه؟ ید  یایجمعه م_

 

 .امیآره بابا م_

 

بهش زنگ بزن   گهید یباشه، شمارش رو نگه داشت_

 .باهاش هماهنگ کن

 

 ه؟یباشه، اسمش چ_

 

 .جم  اریجم، مه_

 

 .یباشه مرس_

 

اما  موقع ظهر   رمیجم نام تماس بگ یبا آقا  خواستم

 .بود، موکولش کردم به بعد از اتمام کالسم در موسسه



 

_ _ _ _ 

 

 .نی خوش اومد_

 

 .ممنونم_

 

 .سمت نیاز ا_

 

 مییبه تن داشت، راهنما یکه لباس مرتب یسال  انیم خانم

  تینها یبا کت و شلوار ب  یکرد به داخل خانه. مرد

بود، صورتش  ستادهیا ییرایبه تن در سالن پذ یکیش

به  یکاغذ یک یمرتب، با ژست ش شیاصالح شده موها

  .دست در حال خواندن بود

 

 .آوردن فی قربان، خانم مهرپور تشر_



 

مکث کرد   یبه من کرد کم یرا بلند کرد نگاه سرش

زد و   یآن خانم لبخند یو بعد به رو میموها یالبته رو

  .گفت

 

لطفا! سالم خانم  ستنین نجایخانم مادرم ا نیمه_

 .مهرپور

 

 یب یخانه  نیاهل دست پاچه شدن نبودم، اما ا من

باعث شد  یتیخطاب ارباب و رع نیو ا کی ش تینها

 .را گم کنم میدست و پا

 

 .س.. سالم_

 

 .زد یلبخند

 



دوقلوها   نیباش  یجور نیا  ن،یستین یگفت خجالت دیام_

 .ذارنیراحتتون نم

 

پسرها را صدا  رودیبود گفت م نیکه اسمش مه یخانم

  .کند

 

  .انیتا دوقلوها ب نینی بش نییبفرما_

 

  .ممنون_

 

  .کنن ییرایخانم فراموش کردن اول پذ نیمه_

 

  .گذاشت و گفت فشیرا در ک کاغذش

 

  ن؟یشد لی فارغ التحص_

 



  .بله_

 

 چند سالتونه؟_

 

  .و چهار ستیب_

 

 س یگفت تو مدرسه هم تدر دی حدس زدم کمتر باشه، ام_

  .نیکنیم

 

  .بله_

 

  ی. امروز جلسه نیمتفاوت دیام یها فیبا توص یکم_

نباشه  یامروز اگر مشکل یهستش بعد از جلسه  یمعرف

  .میدیادامه م

 

 .همه راه را آمده ام نیا یدل گفتم پس الک در



 

از  ن،یایدلتون نخواد باز ب  دیشا طوننیش  کمی پسرها _

 .میدار ادیتجربه ها ز نیا

 

  طانیش ویدو بچه د نیزدم و منتظر ا   یناجون لبخند

بامزه با شلوارک و بندونک   تینها یماندم. دو پسر ب

  یو کراواتها شانیکه وصل بود به شلوارک ها یها

  .از هم  صیقابل تشخ   ریغ ،یونیپاپ

 

به  یبه من کردند و بعد نگاه ینگاه دندیرس یوقت

 .پدرشان دوباره مرا نگاه کردند و همزمان گفتند سالم

 

 .سالم_

 

 .مینتوانستم بگو  شتر یب یا کلمه

 



 یبرا یا یاضاف  یانرژ انهینبود استخدام شوم  معلوم

بود  یشتریجم منتظر کلمات ب ینداشتم. آقا شتریکلمات ب

 .بلند شد یصندل یگفتن از رو یاوک کیبا   دینشن یوقت

 

خانم براتون  نیمه دیبگ دیخانم مهرپور هرجا که راحت _

و در   رمیگی شب باهاتون تماس م ارهیب یبرد و صندل

 .میکنیصحبت م یینها ی  جهیمورد نت

 

  .گفت شی به پسرها رو

 

و حرف گوش  نیباش یخوب   یبچه ها د، یشلوغ نکن_

 .نیکن

 

گفت، با رفتن پدر  شیبه پسرها یسیها را به انگل نیا

بهم کردند بعد به من نگاه کردند،    یپسرها نگاه

خانم به هردو گفت  نیبود. مه یطانینگاهشان کامال ش



جم گفته  یکه آقا یکنند، آنقدر ییمرا به اتاقشان راهنما

 .میبود حق انتخاب نداشتم که کجا به درس بپرداز

 

جا، به دنبالشان به اتاقشان  نیاز پسرها گفت از ا یکی

 .میکه ساکنش بود یخانه ا  یبه بزرگ یرفتم، اتاق

 

 یمطالعه در سمت زیسمت اتاق و م کی تخت در  دو

  یزدم اما لبخند یلبخند ز،ین یباد یها و مبل ها یباز

چه   نمیبنش دیکجا با دانستمیبود. اصال نم رتیاز ح

 .دی پرس یکی یسی و چه بپرسم. به انگل میبگو

 

 ن؟یشما معلم_

 

نبود چه برسد   ادمیام در آن لحظه  یزبان مادر من

 .یسیانگل

 

 ؟یچ_



 

که   یزیبه چ ایگو دندیمن هردو خند ی' فارس ی 'چ با

 .دندیرس خواستندیم

 

 .'احمقه هیاون '_

 

 ' !احمق مو قرمز هیآره، '_

 

 '.میکن حیتفر یقراره کل '_

 

با موها و حماقت  حاتشانی بود حداقل آنها به تفر خوب

 .و من تسلطم دندیرسیمن م

 

برد هم کنار دستتونه. اگر شما  نینیبش نجایا نیتونیم_

به  یزمان استراحتتون براتون خوراک نیندار لی م یزیچ

  .نییپا ن یاریب فیهمراه بچه ها تشر



 

 .نه ممنون_

 

18:14] 

 

 4ق_#

 ی آسو#

 

که به آن  یا یصندل یخانم رو نیرفتن مه رونیب با

 .اشاره کرده بود نشستم

 

نفس  کردند،یدم گوش هم پچ پچ م  یزیها چ بچه

  .و رو به هردو گفتم  دمیکش یقیعم

 

 .دونمیخب من اسمتون رو نم_

 



 ایوا رفتند. گو کنمیصحبت م یسیانگل دندید یوقت هردو

 .را نقش برآب کردم  شانینقشه ها

 

  .جان_

 

  .جاشوا_

 

 .جالب بود مینبود، برا  یرانی ا شانیها اسم

 

. چرا دیآسو صدام کن نیتونیمنم آسو مهرپور ، اما م_

 ن؟یطون یشما ش گنیهمه م

 

 .میست ی: اما نجان

 

 .میستی : آره نجاشوا

 



 .کنمیمن حرف شمارو باور م یاوک_

 

  .تعجب اول به من بعد به هم نگاه کردند با

 

 میبگو نکهیکردنشان بدون ا چیسوال پ قهیاز چند دق بعد

باهوش   اریباز کنند متوجه شدم هردو بس ی کتاب و دفتر

 شانینگفته بودم دفتر و کتاب باز کنند برا  نکهیهستند، ا

کار کردن  یروش من برا ا یبود، خوب بود گو ندی خوشا

در مدرسه  نکهیبرخالف ا دادیدو جواب م نیا یرو

 .روش و متد آموزش بدهم نیاجازه ندادند به ا

 

ما اتاق را پرکرده بود،  یخنده  یساعت بعد صدا کی

 .خانم با تعجب در را باز کرد نیمه

 

 .دیدیدر زدم نشن_

 

 .ستین یمشکل_



 

 انیبچه ها هم م دیاستراحت کن یکم نیی پا دییبفرما_

 .ورنوعده اشون رو بخ

 

 د؟ ی اری ب نجاینداره هم یاشکال_

 

 .ریخ_

 

گرداندم و به جان و جاشوا نگاه کردم  یتعجب چشم  با

به آرام  میخانم هرسه شروع کرد نی و با رفتن مه

  .دنیخند

 

کالسم باشد و چون روز   نیکرده بودم آخر  یز یر برنامه

  شتریساعت ب کیاول بود و بهم خوش گذشته بود 

  یحال و احوال خودم بود نه پولش وقت یبرا نیماندم،  ا

  ییزهایکرد به بچه ها گفتم چ رونمیخانم مودبانه ب نیمه

  سند،یالزم است بنو دندیکنند. پرس نیکه گفتم را تمر



احتتر بودند  ر ی نداشتند و با  تکرار لفظ یعالقه ا یوقت

 .و گفتم نه کردمیم تشانیاذ دیچرا با

 

  .کر کی آسو ت س،ی_

 

چند   یتر و با خستگ یبود، با مترو طوالن  یطوالن ریمس

 .شدیبرابر م

عدم ادامه   ای جم تماس گرفت تا راجب ادامه  یآقا یوقت

بودم به  دهینرس یمن حت میکالس باهم صحبت کن ی

 .خانه

 

 ...نیدار یکاربد موقع تماس گرفتم اگر _

 

 .گوشم با شماست نیی بفرما ر،یخ_

 

 .بهیعج  کمی کنن،یم فیازتون تعر ی لیبچه ها خ_



 

 .بود بیعج زشی چه چ ب،یعج

 

احساس  نکهیو ا کننینم فیتعر یچون اصوال از کس_

که بچه ها  یزیچ دمیامروز شما رو اشتباه د ایگو کنمیم

  یمتفاوته و البته حرفها دمیکه خودم د یز یگفتن و با چ

 .خانم هم نیمه

 

چه   دانستیاو نم ایمن خسته بودم  گفت؟یم چه

 .دیگویم

 

هم  یبعد یجلسه   یبه هرحال مهم بچه ها هستن برا_

 ن؟ی. شما هم موافق ادامه کالس هستمیمنتظرتون هست

 

  !البته_

 



فکرها و    یباق خواستم،یبود که م یا جه ی نت نیا خب

  .مهم نبود می برا شینظرها

 

کفش را در دستم جا به جا کردم و در را باز  ی جعبه

 .بودند اطیخانم در ح ریکردم، مامان و من

 

 شده؟  یزیچ_

 

 دمت،یوقته ند یلیآسو جان خ  یچطور زم،ینه عز_

 .سرت شلوغه گهیماشاهللا خانم معلم د

 

تکان دادم و داخل رفتم،  یاز سر اجبار زدم سر  یلبخند

که قاشق قاشق موز له شده در دهان بابا   یاز آسمان

 .دمیپرس  گذاشتیم

 

 داره؟ کاری چ شدهیچ_



 

 !نگه داشته اطیساعته مامان رو تو ح مین دونمینم_

 

 .را از  او گرفتم الهیپ

 

 .اندازه است نیتو اتاقه برو بب دمیبرات کفش خر_

 

 .گرد نگاهم کرد یچشمان با

 

 ؟ی گیراست م_

 

  .اش گفتم یبه خوشحال یلبخند با

 

 !ه؟یدروغم چ_

 



  میکردن نگاهش برا یبابا نگاهم کرد معن ی رفتن آسو با

 .سخت نبود

 

  خرمیخودم هم م یمن الزم ندارم، الزم باشه برا_

 .نگران نباش

 

 .نشد، توان قانع کردنش را هم نداشتم قانع

 

بانمکن. اسم   یلیگرفتم، دو تا دوقلو، خ دیکالس جد هی_

 .ومدنین ایبه دن رانیجاشوا، ا یکیجان، اون شونیکی

 

بود  یهمچنان منتظر جواب کرد،یگوش نم ای دیشن ینم بابا

 .خواستیکه م

 

.  رمیگیخودمم م یکالس پولش خوبه، ماه بعد برا نیا_

 ؟ یحاال راض



 

که جلو برده بودم را به  آرام تکان داد و قاشق یسر

 .به بابا کرد و گفت یکام گرفت. مامان نگاه

 

 .بخاطر تو اومده بود ریمن_

 

 بخاطر من؟_

 

بهتر  یمنم گفتم ک گهیازدواج کنه، م خوادیداداشش م_

 .از آسو

 

 داداشش؟ مگه داداش مجرد داره؟ _

 

 .به بابا کرد و گفت یدوباره نگاه مامان

 

 .آره_



 

  ریمن یخواهر برادرها یهمه  دانستمیکه من م ییتاجا

  شیدایبرادر مجرد از کجا پ نیخانم متاهل بودند حاال ا

 .شده بود هللا و اعلم

 

 ؟یگ ی م یخب چ_

 

 !کرد؟ی م یکردم شوخ نگاهش

 

 بگم؟ دیبا ی به نظرت چ_

 

 ان؟ یبگم ب_

 

 گرفته؟ تی مامان شوخ_

 



بابا زدم و  یبه گونه  یشماتت نگاهم کرد. بوسه ا با

بخوابم. بلند شدم به اتاق رفتم  خواهمیگفتم خسته ام م

به پا بود و داشت طول عرض اتاق   شیها  یآسمان کتان

  .کردیم یرا ط

 

 اندازه است؟_

 

 .یقشنگه، مرس یلیآره، خ_

 

داشته باشد،  ییبابتش داده بودم تا دوام باال یادیز پول

 .رمیبگ شیبرا  یگریکفش د توانستمیم  یک دانمینم

 

 .مبارکه_

 

 مامان قشنگه؟_

 



 ؟ یخودت نگرفت یآره، برا_

 

 .را گفت نیآسمان ا یکردم، چرا جلو  نگاهش

 

رو نگاه   گهید ریمس هی یفردا برگشتن دم،ینپسند_

 .کنمیم
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 یپول یاز ب دنمیراحت شد کفش نخر الشیکه خ آسمان

گرم کرد.   دشیجد یدوباره سرش را با کفش ها ستین

 .دست مامان را گرفتم وبه سمت آشپزخانه بردم

 



 مامان چته تو چند وقته؟ _

 

 .کالس به اون کالس نیتو صبح تا شب از ا ایمن _

 

به زور  نکهیا یپسرته، به جا یکنم گندهها کاریچ_

صبح تاشب تو خونه نازش رو   یاریسرکار م یبفرست

 .التیتعط شیفرستیشب ها م یکشیم

 

 .پر شد شی چشمها

 

 کشه؟ یم یاون بچه تو زندون چ یدونیم_

 

با دوز و  رهیبفهمن سرکار نم گهیدو روز د یدونیتو م_

 شه؟یم یبازش هم منتف  یرا نیهم رونیب ادیکلک م

م دادن قرض ها تموم با اومدن و تو خونه ل یدونیم

اون،  یها یواسه بده رهی مامان حقوق بابا م شه؟ینم



خرج تو   یدیو اون، اونم م نیخونه ا یر یم یمکیقا

 دنیزندون بچه ات من موندم تو زندون نون و آبشونم م

افتاده رو دوش  یزندگ هی ! خرج کار؟یچ  خوادیپول م

 ادیب  خوادیم ریبرادر من یگیم یمن تازه اومد

 ده؟ یخرج شماها رو م یمن برم ک ؟یخواستگار 

 

تا آخر عمر   ست یآذرخش هم قرار ن کنم،ی خودم کار م_

 .تو زندون بمونه

 

هاش تموم    یاگر نشسته با حقوق چندرغاز بابا بده_

 .مونه یتا آخرعمر تو زندون م قایشه دق

 

داشته باش، دست خودش   نهیبچه ک نی آسو کم از ا_

 .هم ما  شیکی شنیهمه آدم ورشکست م نینبود ا

 

مامان پسر تو از سرحماقت بود، گفتم نکن، بابا گفت _

نکن عالم و آدم گفتن نکن حرف گوش نکرد، بعدشم  



ها رو   یبده زنه یسگ دو م رهیورشکست شد م یهرک

  کهیمنم اون زنه یکه سگ دو م یفقط اون نجا یتموم کنه ا

تو  ادیم ین خوردن نداره باباست. آذرخش وقتتکو ینا

  کشه؟یاز بابا خجالت نم اشبصبح ت دهیخونه لم م  نیا

  تو صورتش نگاه کنه؟ شهیروش م

 

  بخوابه؟  ابونیکنه بره تو خ کاریچ_

 

 ییقرضها نیا یگوشه  هیبره دنبال کار مامان، بره _

 ی. کارگررهی از کجا باال آورده رو بگ ستیکه معلوم ن

 یجور  تشیمامان آذرخش االن وضع دونم یکنه چه م

رو لطفا خودت هم   نی. انهیبش زیکه بره پشت م ستین

 .درک کن به پسرت هم بفهمون

 

 .من آرام شوم گفت نکهیا یبرا مامان

 

 بگم؟ یچ ریباشه، حاال به من_



 

 مجرد شده؟  هویکدوم داداششه که _

 

 .بابات نگفتم، زنش رو طالق داده یجلو_

 

از  یسر ،یزندگ نیبه ا قی عم یزدم، پوزخند پوزخند

 .رد شدم یو بدون جواب شیتاسف تکان دادم برا

 

بود  نیخانم نبود، مشکل ا ریطالق برادر من مشکل

خانم   ریحدس من درست بود که همه خواهر برادران من

از او بزرگتر هستند و   یگازدواج کرده اند چرا که هم 

 دیکه شا یقبول کنم کس خواستیمادر من داشت از من م

 یسال از من بزرگتر است به خواستگار  ست یاز ب شیب

 !دیایب

 



پنجره نشستم.   یطاقچه  یحافظم را برداشتم رو  وانید

 دمیآسمان خواب بود، گوشه پنجره را باز کردم، ترس

 .دیباریسرما بخورد داشت باران نم نم م

 

آرام بخش  یکم شیغزل ها دیرا باز کردم، شا کتابم

چهارده سالم بود بابا   یحافظ وقت نیغارم بود ا اریبود. 

 گریو همه جا همراهم بود د شهیداده بود، هم هیهد

 یگر یدل بکنم و کتاب د توانستمید اما نمکهنه شده بو

 .بخرم

 

مادر شاگردم  دمیخواستم به کالس بروم د یوقت صبح

داده است که امروز کالس کنسل است آخر هفته   امیپ

را خودم  یبود دوست داشتند بروند سفر، کالس بعد 

آذرخش را   توانستم یبود م یکنسل کردم، فرصت خوب

را به او  میکلمه از حرفها کی. مطمعن بودم مامان نمیبب

آذرخش نداشت.   یرو یریتاث  زیپشت تلفن ن د،یگوینم

 .با ترس گفت دیصبحانه مرا د یمامان وقت سر سفره 

 



 ؟یچرا خونه ا _

 

  .کالسام کنسل شد_

 

 همشون؟ _

 

 .ها یقبل از ظهر _

 

  .ینکن ریپس بخور زود برو د_

 

  صبح برم که برسم؟  8لرستانه مگه کالسم تو _

 

 .ظهرشده یو حاضرش ینه تا صبحونه بخور_

 

 اد؟یم  یآذرخش ک_



 

  .دمی پرس دیرا که نبا یسوال ایگو

 

 .آسو شر به پا نکن پاشو برو سر کارت_

 

 .نمیداداشمو بب خوامی م یچه شر_

 

 .شناسمیمن تو رو م_

 

 .منم آذرخش رو_

 

 .نکرده دایپ گردهیبخدا داره دنبال کار م گرده،یم_

 

بعدشم مگه  شه؟یم دایپ یبا تو خونه لم دادن چه کار_

از زندان مشخص کنن؟ مامان  دینبا نهارویمحل کار ا

  کنه؟یم کاریداره چ نیا



 

کارشون  یرویکنه، ن دایگفت اجازه داره خودش پ_

 .نترنت یتو ا  گردهیم شیبا گوش دهی. تازشم لم نمادهیز

 

 ...مامان_

 

را   گفتیام را ادامه ندادم، مادرم هرچه آذرخش م جمله

 .دهم حیو توض میهرچه بگو کردینم یباور داشت، فرق

 

را دادم و بعد صبحانه،   شیبه بابا زدم، قرصها یسر

خنک شد کمک کردم بنوشد. از  یبردم وقت یچا  شیبرا

 .دمیفهمیم  شیرا از لبخندها نیبودنم خوشحال بود ا

 

سفر، منم از خدا خواسته   رنیمامان شاگردم گفت م_

کوه، با  رمیرو کنسل کردم. فردا هم م شیکالس بعد

رفتم. کاش  ی بار ک نیآخر ادینم ادمیدانشگام.  یدوستها

. دهیکوه بدون تو حال نم دونمیم م،یبشه بازم باهم بر



تازه   ییحال و هوا هیاونم  بردمیآسمان درس نداشت م

 .کنه

 

پدرم لبخند بود، مطمعن دلتنگ کوه  یشگ یهم  جواب

  ...نداشت انیبود، اما زبان ب

 

 نیا کرد،یاز حافظ خواندم با لذت گوش م یغزل شیبرا

  یپدرم بخاطر وقت یساعته  کیآرامش  نیا یخوشحال

کار و پول   ریکه با او گذراندم ناراحتم کرد، آنقدر درگ

 .کرده بودم غیبودم، خودم را از او در
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کتاب را بستم بلند شدم بابا  دمیآذرخش را که شن یصدا

از خودش در آورد نگاهش کردم. با خواهش  ییصدا

 .کردی نگاهم م

 

 .کنمی منگران نباش فقط باهاش صحبت  کنم یدعوا نم_

 

که گفتم   ینشد، حق داشت خودم هم به جمله ا باورش

 .نداشتم مانیا

 

 .به به جناب آذرخش خان ارجمند_

 

 .به من کرد بعد به مامان نگاه کرد ینگاه

 

  ته؟یسالم و احوال پرس یجا_

 

  که حالتم بپرسم؟  گذرهیمگه حالت بده؟ بد م_



 

 .حوصله ندارم خستم یبرو اونور آس_

 

 یخسته شد  یکال باال کوره تو کارخونه بود شبید_

 .یحق دار

 

 .من رو به مامان گفت یجا به

 

 دخترت؟ نیا گهی م یمامان چ_

 

نداشت و کم  یمثل تمام عمرش که جواب شه،یهم مثل

بدنش بزرگ   کیزی. فشدیآورد و پشت مامان قائم م یم

 .شده بود، نه عقل و منطقش

 

 آذرخش؟ یکنیم  کاریچ  نجایا_

 



 ام؟یخونه امه، حق ندارم ب_

 

 یبده یپا ،یبود که بر باد داد ییخونت؟ خونه جا_

 رفت. کدوم خونه؟ یجنابعال

 

 .بود نیبهتر از ا موندمیم ابون یمامان من برم ، تو خ_

 

 از جونش؟  ی خوایم یچ اوردهیآسو بچه کفششم درن_

 

 مونیبا زندگ ینیبیمامان؟ من؟ واقعا نم خوامیم یمن چ_

بهتره،  اره یکرده؟ اتفاقا بهتر کفشش رو درن کاریچ

 .دنبال کار  رهیم

 

 کجا برم؟ _

 



  یهرساختمان یکارگاه ،یهر مغازه ا ابونی از سرخ_

بکن.  یکار هیبرو  خوانیکارگر نم نیبود برو بب

صبح تا شب   کشمیما بسوزه بخدا نم یآذرخش دلت برا

طرف، فکر خورد   هیفکر اجاره خونه  کنم،یدارم کار م

طرف،  هیطرف، فکر دوا و دکتر بابا   هیو خوراک 

د اونقدر بهش بدم پا یآسمان، مامان که با لی خرج تحص

 .یمردم کلفت ینشه بره خونه 

 

 .بشه ینطور یا خواستمیمن نم_

 

 سرت اتفاق افتاد، اما تو یباشه فدا ،یباشه نخواست _

قرضهات  کمیقسم حداقل االن کار کن بذار  یرو به عل

جمع و   کمیکم شه، حقوق بابا دست خودمون باشه 

 .میریگیجا بهتر خونه م هی  میکنی جور م

 

 .بخوره بعد بره یزیچ هی ادیباشه بذار ب_

 



  چارهیدادم، به اتاق رفتم آسمان ب رونینفسم را ب کالفه

ما،  یشده بود احتماال از سر و صدا دار یاز خواب ب

 .نشسته بود  شی خشک سرجا 

 

 .بخواب _

 

 .ادیخوابم نم گهینه د_

 

 .باشه_

 

  توانستمیمن هم م دیشدم، تا خودم بروم، شا حاضر

 یپولم را باز کردم و مبلغ فیکنم. ک دایپ  یکار شیبرا

 .برداشتم

 



 یکمه، ول دونمیماهته م نی ا یبیپول تو ج نیآسمان ا_

ات   انهیپولش خوبه هرموقع گرفتم ماه دمیکالس جد نیا

 .کنمی م شتریرو ب

 

 .خوادیدارم نم  یآبج_

 

  یهمونها، تو مدرسه هرچ یبذار رو نمیباشه ا_

 .یمونیمامان گفت گرسنه م  ریبگ یخواست

 

 .شهیگشنم نم_

 

  ضینکرده مر ییخدا ینش ضی آسمان مراقب باش مر_

هاته   انهیاز ماه شتریب یل ی خرج و مخارج اون خ یش

 ؟یباشه آبج

 



داشتم رد  ،ییرایتکان داد برگشتم به حال پذ یسر

 .آذرخش افتاد لیکه نگاهم به موبا شدمیم

 

 ه؟یچ نیا_

 

 .هیگوش_

 

 ؟یاز کجا آورد_

 

 .دمیخر_

 

 ؟ یدیخر  یزیچ نیاومده همچ یاد یپولت ز_

 

 .ام را برداشتم نشانش دادم یگوش

 



که دستت بود ماله من بود فروختم بخاطر   ینیهم نیع_

مارال   ایتو رو گو کنم،یآشغال رو استفاده م نیتو بعد ا

که  یی. اونهاکنهیخانم داره تو ناز و نعمت بزرگ م

 .م ییمن بدبخت و بابا  دنیتاوان دارن پس م

 

  .اله توم نیا ایماله خودت رو بده ب هیچشمت به گوش_

 

 .شدم سمتش خم

 

 .یواقعا نفهم ای یفهمینم دونمیآذرخش نم دونمینم_

 

 .گمی نم یچیمن ه  یدرست حرف بزن آسو ه_

 

 یاو عرضه  ریغ یجواب دادن بلد باش نکهیمگه ا_

 رمیباشه دارم م تیگوش نی. حواست به ایندار  یا گهید

 .برات دمیآدرس م زنمیکردم زنگ م دا یدنبال کار، پ



 

 ییرایخواستم از حال پذ ینگاهم کردند. وقت هردو

به سمتش  عیسر دمیاز اتاق بابا شن ییبروم صدا رونیب

آمدند. بابا نگاهم  زیرفتم پشت سرم مامان و آذرخش ن

 .کرد

 

  جانم؟_

 

 .دهد  لمیتحو توانستیم یزینگاه چه چ  جز

 

تنبل  نیکنم ا دایپ تونمیجا م  هی نمیدوجا بب یکی رمیم_

 .رمینم یبد  یخان بره اونجا کار کنه، نگران نباش جا

 

 .آذرخش نگاه کرد، برگشتم سمتش به

 

 ؟یا یم ا،یخودت هم ب گهیبابا م_



 

 .میباشه، بر_

 

 .میو با آذرخش به راه افتاد دمیبابا را بوس ی گونه

 

 .واقعا خوشت اومده ماله تو یآس_

 

 ؟یچ_

 

 .هیگوش_

 

 .ستادمیحرکت ا از

 

پاش؟  یچقدر داد ست،ین یآذرخش درد من گوش_

 نیواجب بود تو ا نقدریا  شد؟یقسطت نم هی یاندازه 

 ؟یداشته باش ی گوش نیحال و احوال همچ



 

 .افتادم و گفتم راه

 

دارم،  نهیبا تو لجم، از تو ک نیکنیتو و مامان فکر م_

اما حداقل مرد باش پاش   یندارم باشه خطا کرد یول

 .ستایوا

 

  .که االن زندانم ستادمیوا_

 

فقط، تا  یر یم یآذرخش، شبها دار یکجا رو زندان _

 دم،یپرس لهی. بعدشم از وکییهمونجا ی رو ند تیبده

ممکنه آزاد شه،   فتهیها عقب ن یقسط بند نیگفت اگر ا

 .باشه تا راحت کار کنه رونیکال ب

 

هم   نشییانداخت، سر پا نیی کردم سرش را پا نگاهش

 .درد من نبود یدوا



 

آذرخش  رهیگی مامان بره خونه مردم، دردم م خوامینم_

  رهی. نداره بخاطر تو مریازش پول نگ نقدریتو روخدا ا

رو به حراج    رتتیغ کنه،یم  زیکاسه توالت مردم رو تم

 .نذار واسه چند تومن

 

 .یگیبهم م خوادیدلت م یتوام هرچ رهیمن گ یپا_

 

هرموقع حرف ناحق زدم تف کن تو صورتم، اونجا رو _

 .خوانینوشتن کارگر م

 

18:14] 

 

 7ق_#

 ی آسو#

 



 ه؟ یمغازه چ_

 

 .مینیبب ایکارگاه، ب هیشب_

 

 لیقب نیعسل و ا  یبود برا یحلب یبسته بند کارگاه

اش نبود اما بهتر از  یکار قبل یحقوقش به خوب زها،یچ

بودم چرا  ده ینپرس یباشد. من حت کاریبود که ب نیا

خودش  کنندی چطور قبول م یحت ایاخراج شده است. 

جذاب   میآذرخش برا لیدال دنیکار آزاد داشته باشد، شن

ز را به نفع خودش قرار بود به ینبود مطمعنا همه چ

 .اتمام برساند

 

کارگاه سپردم حواسش به خنده دار بود اما به صاحب 

 یشوهرم است، با گفتن برادرم، سر دی ، پرساو باشد

 .تکان داد

 

 .ستیجوونها تنبل شدن دخترم فقط داداش تو ن یهمه _



 

کنه  یبله، تو روخدا حواستون باشه، خواست تنبل_

پسر  نیفکر کن ن،یدربره شما نذار  ارهیبهونه ب

 .خودتونه

 

  یالم بود اما چاره ابزرگتر از سن و س میحرفها  دیشا

نداشتم. آذرخش را در کارگاه گذاشتم و رفتم سراغ 

کردم  دیفردا خر یبرا یشب موقع برگشت کم م،یکالسها

و   کندیرا او آماده م زیهرچند نسترن گفته بود همه چ

  یمالحظگ یب  یبخرم اما خب کم یزیمن چ ستیالزم ن

 .دادیبه خرج م رکبود هرچقدر که او د

 

اما  خواستم،یرا نم نیبه دنبالم آمدند، ا دیبا ام صبح

 .نبود یچاره ا

 

 .خونه اش نیرفت گفتی م اریمه_

 



 .یبابت معرف یبله، مرس_

 

 .هیمرد خوب_

 

 .تکان دادم یسر

 

سر و  ننیب یکال دختر جماعت هرموقع م پهی خوشت_

 .براش شکوننیدست م

 

کردم اما سر و  نیرا تحس پش یچهره اش را و هم ت هم

جمله  کردمی نشکسته بودم، چرا حس م شیبرا یدست

و سکوت مطلق نسترن  ست یساده ن یجمله   کیاش 

 .بود تشیپرحرف هم نشان از عدم رضا

 

مرد زن دار بخاطر برو   کیبه  کردیچه فکر م  دیام

  !نظر خواهم داشت؟ شیرو



 

 .فوت کرده شهیم یزنش چند سال_

 

 .بود نیش اتعجب نگاهش کرد پس حرف با

 

 .خدا رحمتش کنه_

 

  یبحث را بست. حوصله   یو کوتاه من جا زی ت جواب

 ریبه مس یبود وقت نیرا نداشتم اما نکته ا شیمتلک ها 

قرار است   زین دیمتوجه شدم ام میدیقرار با بچه رس

 .د یایهمراه ما ب

 

فکرش را  دیمن با یعن یبه من نگفته بود،  نسترن

 .متوجه شد دیرا که د زانمی آو ی افهی. نسترن قکردمیم

 

 .ادیشد قرار نبود ب هوی_



 

هر  دیشا دانمیبا من تنها باشد چه م خواستینم دیشا

 .یگرید لیدل

 

بهتون همه   گذرهی خوش م  هیچه حرف نیا زم،ینه عز_

 .بچه ها هم هستن گهید میباهم

 

دهد قرار  رییرا تغ میخوبم که قرار بود حال و هوا روز

روز مزخرف اعصاب خوردکن شود، حضور  کیبود به 

 ...جا را نکرده بودم چ یرا کم داشتم. فکر ه مانیپ

 

 رانه؟ی مگه ا مانیپ_

 

 .برگشته شه یم یآره شش هفت ماه_

 

 .آهان_



 

 کنه؟ یم تتیاذ دنشید_

 

من چکار به اون دارم تعجب کردم  یتینه بابا چه اذ _

 .آلمانه کردمیفکر م دمشید

 

االن زنش   یکردیرا قبول م شنهادشی اون موقع پ_

 ؟ینکرد تیآسو خر  ییخدا ،یبود

 

 .نه_

 

 .دیخند نسترن

 

 .یدنده ا  هیغد و  ،یشیآدم نم_

 

 .پرداز اینه رو نمیواقع ب_



 

  دهیوقت بود ند یلیکردم، خ یکیبچه ها سالم عل با

بعد از  یو خورده ا کسالی نیبودمشان، در ا

 .دمشانیدیبار بود م نیاول  ،یورشکستگ

 

دادم.   یداد و نه من سالم ینگاهم کرد نه سالم مانیپ

 .نیگذرا به او کردم، هم ینگاه

 

کرده  لهیاز ترم سوم پ گذشت،یم یلیخ مانیسالگ  19 از

ه واسطه  نبود ک یبود به من، دست برندار نبود کس

شد و با  ال ی خیب گرینکرده باشد، ترم شش بود که د

  شانیها دوست شد بعدا خبر نامزد ینییاز سال پا  یکی

به همراه نامزدش و بعد از   رانیو رفتنش از ا دمیرا شن

  ...دمشیهمه مدت امروز د نیا

 

 یرو م،یکرده بودند نشست هیکه کرا یبوس ینیم در

نشستم.  دیکنار نسترن و ام یتک نفره  یصندل



کردم و  یپل ی وصل کردم آهنگ یام را به گوش یهندزفر

 .شدم رهیخ رونیدادم و به ب هیتک یسرم را به صندل

 

ساق   یرو یآرام بسته شدند. با حس دست میها چشم

به لب   یرا باز کردم، نسترن بود لبخند می دستم چشم ها

 .داشت

 

 م؟یدیرس_

 

 ؟یدیآره خوب خواب_

 

نگاهش به ماست،  مانیزدم، متوجه شدم پ یلبخند

دوست داشتم از نسترن بپرسم پس نامزدش کجاست اما  

 .بد برداشت کند دمیترس

 

که بچه ها هماهنگ کرده بودند   یخوش صحبت دریل با

نسترن با  دادی مثل پسر بچه ها اجازه نم دی. اممیراه افتاد



رفش  به ح یباشد به بهانه ا کمینزد ایمن صحبت کند 

نکردنشان جلوتر رفتم خودم را به  تیاذ یبرا  گرفت،یم

 شهیگروه رساندم و با او هم صحبت شدم، من هم دریل

با بزرگترها، حدودا هم سن   یهم صحبت از بردمیلذت م

 .بزرگتر یچند سال دیو سال بابا بود، شا

 

 دخترم؟  یخوند یچ_

 

 .یم یش یمهندس_

 

 یهم که هماهنگ کرد با من گفت مهندس مایآقا ن_

 .خونده یمیش

 

 .میهست یمیقد یهمکالس_

 

 .دیها رو حفظ کن یچه خوب، خوبه دوست_



 

 .دوست خوب کمه_

 

 .جمله را گفته بود نگاه کردم نیکه ا مانیو به پ  برگشتم

 

 جوون؟  یزخم خورده ا_

 

 معلومه؟_

 

  نیدار یزخم و غم و ناراحت یهرچ ییجا ه ی برمتونیم_

 .جا از دلتون ببره هی

 

خطرناک بود، آقا  یکم میدیپریم دیبا  یکی بار ریمس

خواستم بپرم   مان،یبعد از او پ دیاول از همه پر یسیع

 .رمیدستش را دراز کرد و گفت بگ مانیپ

 



بابا را هر دوهفته  یسالگ 10نداشتم من از  یازین

بار اولم نبود. بدون گرفتن   کردم،یم ی همراه  کباری

 .گفت یسیآقا ع دمیپر  مانیدست پ
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  دیتعدادتون با کمیاحسنت دخترم، دختر اهل کوه کمه، _

 .باال بره

 

به   یازیکرد من ن یندینگاه ناخوشا مانیزدم، پ  یلبخند

 .نداشتم میهم باهم نداشت یکیکه سالم و عل یکمک آدم

 



  یب میکه گفت صبحانه بخور ییتا جا یسیو آقا ع من

بابا   هیشب شیها و عالقه ها قهی. سلمیوقفه صحبت کرد

 شدیباعث م نیاو و ا هیاز بابا شب یرویبود و من به پ

 یما م کینزد مانی. پمیداشته باش ادیحرف مشترک ز

  ای کردیم یما گوش یبه حرفها  ایآمد، ساکت بود، 

 .بردیلذت م عتیداشت از طب

 

برسند تا صبحانه   هیبق می منتظر ماند می جلوتر بود ما

  هیخورد به سمتش رفتم و تک یچشمم به درخت  میبخور

که   یام را باز کرد و فالسک آب جوش یدادم  کوله پشت

 مویو ل یا سه یک یهمراهم بود را برداشتم داخلش چا

صبحانه  یکه برا ییزهایتک نفره و چ یانداختم. سفره 

 دمیسفره چ یکرده بودم را رو مادهخودم و نسترن آ ی

را دعوت کردم سر  یسیآقا ع دندیرس شیبچه ها کم و ب 

همراهش هست اما اصرار  ل یسفره. تعارف کرد که وسا

 .کردم

 

 .نیروز بد بگذرون هی حاال _



 

 .به ما دندیرس زین دینشست نسترن و ام یس یآقا ع یوقت

 

 .یهمه چ ارمیآسو من که گفته بودم م_

 

 .نیداره بش یچه فرق_

 

 .یفتی: نسترن همه جوره حواسش هست به خرج ندیام

 

خود  د،ینگاهم برگشت سمت ام زیمن نبودم که ت فقط

 یسیرا نگاه کرد. آقا ع دی بود با شماتت ام زینسترن ن

 .خبر از همه جا یب

 

 باریهم رو دارن  یکه هوا ننیخوب هم   یدوست ها_

 .شدم یدخترمون. منم نخود نی ا بارمی شونیا

 



بله شما راست   یول هیا گهیجمع، کس د ی: نخوددیام

 .نیگیم

 

 ان؟ ینخود هیبق یشیم  تیتو چرا اذ_

 

راحت مخاطب   نطوریکه ا شناخت یرا م دیبود، ام مانیپ

حالم آمده   رییتغ یندادم برا یتی.؟! اهمدادیقرارش م

  نیبه ا گرید کردمیآن تمرکز م یفقط رو دیبودم و با

  ییجا نیدوباره بخواهم چن  شدیها سرم خلوت نم یزود

 .و بعد خودم ختمی ر ییچا یسیآقا ع ی. اول برا میایب

 

 .یدوستات، بلدتر هم هست ه یتو ماشاهلل مجهزتر از بق_

 

 .م یاز بچگ م،یومدیبا بابام م_

 

  .یکوهستانپس دختر _



 

 .بله_

 

 نکرده بابات فوت کرده؟  ییخدا نیا ی چرا االن نم_

 

 .تونهینم ضهی اما مر ریخ_

 

 .ها ضی مر یخدا ِشفا بده به همه _

 

چشم  مانیسرم را بلند کردم با پ یگفتم وقت یآرام نیآم

 .تو چشم شدم

 

رو  نهایا یدارشدیتخم مرغها. چند ب نیآسو از ا یوا _

 ؟یدرست کرد

 



درست کرده بودم را گرفتم به سمتش  شی که برا ییدوتا

تعارف کردم،  مانیرا به پ یکیو  یسیرا به آقا ع یکی

 .را خودم خوردم یآخر 

 

هم  یلیخ ده،ی خاص داره آسو لو نم یبخور رسپ دیام_

 .خوشمزه است 

 

 .گهیتخم مرغه د_

 

تخم مرغ  ادیبه کالست نم ؟یخور ی: آره، نممانیپ

 خوردن؟

 

 شناسند،یرا م گریدو همد  نیمطمعن شدن ا گری د حاال

 ینزده و اشاره ا یبود نسترن تا به حال حرف بیعج

 .نکرده بود

 



فکر کرده بودم  نکهیرفتم، ا ی سیآقا ع یعصر پا به پا تا

قرار است به من خوش بگذرد  میها یجمع همکالس 

 دهیاز کارم پرس یسیباطل بود. موقع ناهار آقا ع الیخ

 .کنمیم سی تدر ییبود گفته بودم چند جا

 

 .منم بازنشسته آموزش و پرورشم_

 

 جدا؟_

 

 .زود خودم رو بازنشست کردم کمی-

 

 .منم یبابا_

 

 معلمه؟_

 

 .من هنوزم آقا معلمه ی بله، البته بود هرچند برا_



 

کوه خوشحال   نیایبابا خوب شد، حتما با من باز ب_

 .نمشونیبب شمیم

 

به  ستیاش چ  یضیمر دیپرسیخوب بود که نم چه

اتفاق  نی! چه شد که اشود؟ینم شودیخوب م  یزود

شده بودم   تی ها اذسوال نیاز ا یکاف یافتاد. به اندازه 

آدم با حال   نیخوب بود که ا  یو خورده ا کسال ی نیدر ا

نه گذشته و چه شدها و   کردی و حضور من صحبت م

 .چراها

 

به سمت  دینسترن و ام  میشد ادهیبوس که پ ینیم از

 .کردم یرفتند اما من از دور خداحافظ  دیام نیماش

 

 کجا؟ _

 

 .خونه_



 

 .میبرسون ایخب ب_

 

بازم ممنون بابت  شهیراهتون دور م ی مرس رم،یم_

 .صبح خداحافظ 

 

پشت سرم آمد هرچه اصرار کرد قبول نکردم،   نسترن

برگردم اما دوباره سوار  ادهیحاضر بودم تا خانه پ

 ادهیپ یکم دیمترو با ستگاهینشوم. تا ا دیام نیماش

را   ینیبوق ماش یدر حال قدم زدن بودم صدا رفتمیم

برگشتم  ینکردم اما اسمم خطاب شد وقت  یتوجه دمیشن

 .بود مانیپ

 

 .رسونمتیم نیبش_

 

 .رمیخودم م یمرس_



 

نگران نباش  ستمیانداختن ن کهیاهل ت دیمن مثل ام_

 .سوار شو

 

 .راهم دوره_

 

 .وقته ریسوار شو د  ستین یمشکل_

 

 .دیرا که د دمیبودم و خسته، ترد مردد

 

تا خونه صحبت   ابونیصحبت تو خ یکارت دارم به جا_

 .میکن

 

ام را از  یباال انداختم و سوار شدم. کوله پشت یا شانه

  .عقب بگذارد یصندل یگرفت و خواست رو میپا یرو

 



 .یمرس کنهینم تیپام اذ یجلو ذارمیم هیگل_

 

 .تکان داد یسر

 

 ؟یدیآدرس م_

 

 .از گفتن آدرس گفت بعد

 

 چرا اونطرف؟_

 

 .گفتم که دوره _

 

 .رو بلد بودم  تونیقبل ی. آدرس خونه هیمنظورم کلنه _

 

 .اومد شیپ_



 

حس را   نیمن ا ایکرده بود  رییتکان داد، تغ یسر

 .داشتم

 

 ؟یداشت کاریچ  یگینم_

 

 ؟یکنیم سیتدر یگفت_

 

 .آره_

 

 .یکار داشتم اگر بخوا شنهادیپ_

 

 گفت دنبال کارم ؟ یک_

 



خونده  یمهندس کهیاون گه ی نگفت اما منطق م یکس_

. خوندیمعلم م ت یترب رفتیمعلم شه وگرنه م خواستهینم

 ست؟ ین  نطوریا
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  ستمیبه آدمش داره، اما نه دنبال کار ن یبستگ دونمینم_

 .یمرس

 

بپرسم چرا از آلمان برگشته  یاز سر کنجکاو  خواستم

 ...است اما

 



که مشغولم   یینجایبرگشتم، ا شهیم یمن هشت ماه_

کنم. باز   تیمعرف خوانی م روین یاگر خواست میراض

 .بهش فکر کن

 

 .برگشته بود شهی هم یبرا پس

 

 .یباشه مرس_

 

بود   بینگفت عج یزیچ  گریدم در که مرا رساند د تا

تخس پرحرف  یبچه  کی شناختم یکه من م یقبل مانیپ

دم در  ییآقا  کیخانم همراه  ریشدم من ادهیپ یبود. وقت

خانم دادم اما توجه نکردم به مرد  ریبه من یبود. سالم

 .اش یکنار

 

 آشنا بود آسو جان؟_

 



 .و برگشتم نگاهش کردم ستادمیا

 

 بله؟_

 

 راننده آشنا بود؟  گمیم_

 

 چطور؟ _

 

  ینکرده کس ییبود گفتم خدا روقتید زم یعز یچیه_

 .مزاحم نشه

 

 .مراقب خودم باشم ممنون تونمیمن م_

 

 یوقت کردینگاهم م یاش با اخم وحشتناک یکنار مرد

 .که گفت دمیداخل خانه رفتم و در را بستم شن

 



از تو  دیواسه من؟ نصف شب با یکرد دایپ نویا_

 ...ریجمعش کنم؟ دستت درد نکنه من  ابونیخ

 

 ...بود یبیچه توقعات عج ستادم،ینا  منتظر

 

  یگرفتم و سراغ بابا رفتم، مطمعنم حت یدوش دمیرس تا

خوب   توانست یبود م  نیریش شیگفتن از کوه برا

 ز،ین یسیگفتم از آقا ع شی برا یکساعتیتصورش کند. 

 نکهیبودم قبل از ا شیگوش کرد. دلتنگ صدا یبا لبخند

 .گفتم و به اتاق پناه بردم یر یشب بخ رد یام بگ هیگر

 

_ _ _ _ 

 

 .یجان نکن، وا _

 

 .گلن بازشون کناما خوش _



 

  .دمیکش رونیرا از دستش ب میموها  بافت

 

  شما؟ یفضول شد یک_

 

دو پسر.  نیبودند ا نیریچقدر ش د،ی بلند خند جان

  تینهایب  دمیدیم گذراندمی که با آنها وقت م یهربار 

  دید هیچطور بق دانمیخوش زبان و مهربان بودند نم

 یرعادیبه صورت غ کردندیداشتند و فکر م یمنف

 .شلوغ هستند

 

 .ی تو تنگلد_

 

به   یکمند. لبخند سویبه گ کردندیم هیهر بار تشب مرا

  .نظرشان زدم

 



ما  ،یهست یآن شرل گهیم ی: اما ددجاشوا

  ؟ یشناسیتو م مش یشناسینم

 

نفر نبود  نیآنها اول ینگاهشان کردم. هرچند دد باخنده

  .یآن شرل گفتیکه به من م

 

'چهار' درس  ینمره  م،یرا تمام کرده بود درس

هرچند  ست،یشده بود به ب لیدر مدرسه تبد شانیاضیر

  شانیو لجباز  طنتیاز سر ش شتریب زیچهار ن یآن نمره 

 .یبا معلمشان بود نه بلد نبودن و تنبل

 ش،یپ یهفته  جهیبود از نت یجم راض یخب آقا  اما

به بچه ها درس   یبیو غر ب یبا روش عج نکهیگفت با ا

 .است جهیاما مهم نت دهمیم

 

 .برم گهیخب من د_

 

 ؟ یایآسو، تو اردو نم_



 

 .بهتون خوش بگذره زمینه عز_

 

 .بود شتریفانش ب یومد یاما تو م_

 

دوشم انداختم و  یرا رو فمی. کدمیهردو را بوس ی گونه

خانه خوب بود،  نیرفتم، حضور در ا رون ی از خانه ب

  یبا مترو و اتوبوس و حت طی را تحت هر شرا رمیمس

بماند و   میتا حقوقش کامل برا کردمیرفت و آمد م ادهیپ

 .میهم خوب بود برا نیهم

 

خودم و آسمان بود،  یلباس برا دیحسنش خر نیبهتر

پز  ت ینها یب ایگو  شیها یدر مدرسه همکالس

اما ناراحت بود.  گفتینم یزیچ دادندیرا م شانی لباسها

کنم دوست نداشتم دوران  دی خر شیبرا یکردم کم  یسع

 دیکن یط ی کمبود نیرا با چن شیها یحساس نوجوان

 .ارزش نداشت یکه ذره ا ییزهایچ



 

حس  کردیبه زور من در همان کارگاه کار م آذرخش

را  نیاست. ا یدیجد  یها یز یمشغول برنامه ر کردمیم

 دادیم یسوت یه مامان گاهک ییزهایاز چ ی حت دانستمیم

جمع و   یمسخره ا یبا چه حرفها و بهانه  دانستیو نم

 .جور کند

 

 آسو؟ یچطور_

 

 گریکوه د میکه رفته بود ییزدم بعد از جمعه ا یلبخند

داده بودم و حالش را   امی پ یدوبار یکینبود،  یخبر

  حیجواب داده بود که ترج  ریبودم آنقدر با تاخ دهیپرس

مهمتر از    شیدر زندگ دی نکنم، مطمعنا ام تشیدادم اذ

 .مثل من بود یدوست کی

 

 خوبم تو؟ _

 



 شدیاصال وقت نم یعروس ی منم خوبم، مشغول کارها _

زنگ زده بود به من   مانیبهت زنگ بزنم. راستش پ

شماره ات رو  نکهی. گفتم قبل اخواستیشماره تو رو م

 .بدم از خودت بپرسم

 

 .ندارم مانیبا پ ینه نده لطفا من صنم ،یمرس_

 

مردد موندم  نی هم  یکار داده بهت برا شنهادیپ گفتیم_

 .یبر  یحقوقش خوب باشه بخوا دیگفتم شا

 

  کردیشده بود پول که نسترن حس م تمیالو یادیز دیشا

 .رمیحاضرم بپذ شتریحقوق ب یرا بخاطر کم یهرکار

 

 .م ینه فعال کارهام خوبه راض_

 

 ؟ یمطمعن_



 

 .آره_

 

 .گمیباشه پس بهش م_

 

رو  گهیاز کجا همد مانیو پ دیام ،ی راست یاوک_

 شناسن؟یم

 

 .دونمینم قی ور اونور منم دق نیآ. از ا_

 

آنطور   مانیرا و پ گریهمد شناختنیاونور م نوریا از

 یدر نم شی صدا دی! و امکرد؟یرا متلک باران م دیام

  !آمد

 

 .آهان_

 



 ؟ یعروس یبرا گهید یایبرم، م گهیمن د_

 

 .آره_

 

 یگذاشتن رابطه ها کار من نبود، اگر عروس ناتمام

ام با او بود چرا که نه  یو خداحافظ دارید نینسترن آخر

 .رفتم یحتما م

 

  یبرا مانیپ لیکه ابدا راجبش کنجکاو نبودم دل یزیچ

 .کردن شماره ام بود دایپ

 

 .آسو_

 

 .را بلند کردم سرم

 

 .خانم اومده کارت داره ریمن ایب_



 

 .به ساعت کردم، ده شب بود ینگاه

 

 موقع؟ نیا_

 

 .یاومد ریزشته خب تو د واشی_
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برادرش  یخانم آمده بود از من بخواهد به بچه   ریمن

  یدرس بدهم و به احتمال صد درصد بچه  یاضیر

 .شی نظر داشت برا ریبود که من را ز یبرادر

 



 .کنمی خانم وقت نم ر یشرمنده من_

 

 .خودمون نگران نباش شیپ ادیشبها م زمیعز_

 

بخوابه من  دیبچه هشت نه ساله شبها تا قبل ده با_

 نینگه دار داریخونه، بچه رو ب رسمیروزها ده م یبعض

 .رهیگینم ادیبدم؟ اصال  ادشی یاضیکه من ر

 

اتفاقا مامانت هم   میکردیآسو جان با مامان صحبت م_

از تعداد کالسهات  کمیتوام  شهیم یخوب  یگفت بهونه 

  یتونینم گهی خونه شوهر د یبر گهیدوفردا د ،یکم کن

  .یهمه کار کن نیا

 

 .به مامان کردم  یدلخور  نگاه

 



فعال چند سال قصد ازدواج   نیممنون که به فکرم بود_

 .کنمیندارم، به وقتش چشم بهش فکر م

 

به مامان کرد، آنقدر خسته بودم که  یخانم نگاه ریمن

را نداشتم به اتاق رفتم و در  شانینگاه ها ریتعب ییتوانا

 .دمیرختخوابم دراز کش

 

 .آسو_

 

 جانم؟ _

 

 .من گفتم یگ یبگم به مامان نم زیچ هی_

 

 .بگو_

 

 ؟یدیقول م_



 

 .آره_

 

خانم به مامان گفته اگر آسو قبول کنه زن جالل  ریمن_

 ی بخش قرضها هی تونهیم ستین یشه، جالل دستش خال

 .آذرخش رو بده

 

 ر یبرادر من نطوریآذرخش وسط بود که مامان ا یپا پس

 .کرده بود زیرا عز

 

 دونه؟یآذرخش م_

 

 .آره، اما داداش مخالفه_

 

 چرا؟ _

 



 نهیمن تو زندان بپوسم بهتر از ا رهیجالل پ  گهیم_

 .خواهرم پاسوز من بشه

 

جمله را  نیا ی باز به معرفت آذرخش اما حت گفتمیم دیبا

 .میبگو توانستمینم

 

 یچه داشتم برا گفتمیآسمان را ندادم چه م جواب

  !گفتن؟

_ _ _ _ 

 

  آسو؟_

 

 جان؟_

 

 ...م یهرموقع برف اومد آرزو کن گهیم یدد_

 



را  شیچشم ها ین یکرد ن یار یتا همانجا   شیفارس ایگو

 .شهیگفت برآورده م یسیدور چرخاند و بعد به انگل کی

 

 .دی خب آرزو کن_

 

بچه کوچولوهاست ما بزرگ   یآرزو برا  گه ی جاشوا م_

 .میشد

 

 .ذهنم پر از آرزوها شه ی منکه هم_

 

 .پاتر را کنار گذاشت و گفت  یبا تعجب کتاب هر جاشوا

 

 واقعا؟_

 

 آره_

 



 .یست ین دیتو ک_

 

 ه؟ یبد زیهستم، مگه چ دیبچه؟! اومم شا_

 

 .اونها فقط دوتا بچه ان شهیهمش م یآره، گرند_

 

مادر بزرگش را  یبه جان که داشت ادا یخنده ا با

 .دمیپرس آوردیدرم

 

 گه؟یم یبه ک_

 

 .ی: ددجاشوا

 

ام را   یدلم پروانه شدن، پر زدن و برگشتن به کودک'_

 ' .خواهدیم

 



 .آنها یبود برا فیسخ یکم دی شا یها کلمه

 

 .شهیم رمیداره د رم،یمن م یرو تموم کن نیجان اگر ا_

 

را تا   نشیوقت بود که تمام کرده بود تمر یلیخ  جاشوا

برود سراغ کتابش، اما چون جان حرف زدن را  عیسر

وا دوست داشت عمدا جوابش را کش از جاش  شتریب

 .صحبت کند میبرا شتر یتا ب دادیم

 

 .یاوک_

 

دو برادر  نیام را برداشتم و از ا یبردم و گوش دست

 یبودند عکس یدوقلو که هرکدام مشغول انجام کار

 .جم داخل آمد یبه در خورد و بعد آقا یگرفتم. تقه ا

 

 ن؟یهنوز نرفت_



 

 یخانم به معن نیلبخند و احترام بود، نه مثل مه با

 .من جواب داد ی کردن. جاشوا به جا رونیب

 

 .تا با آسو صحبت کنه دهیطولش م  یجان الک_

 

 .گهیدروغ م ست ی ن نطوری: اصال هم اجان

 

جوابشان را بدهم اما پدرشان آنجا بود بهتر از   خواستم

 .باشد شانیپسر ها یجوابگو  توانستیمن م

 

تا جان هم نگران از دست  دیکن لیشام رو همراه ما م_

 .دادن هم صحبتش نباشه

 

 یبرم، جان جلسه   دیبا گهیهم شده د  رید یممنون، کم_

 .کنمی چک م یبعد



 

 .دفترش انداخت و گفت یرا رو مدادش

 

و سوال سوم صفره  ازدهیسوال اول هشت، سوال دوم _

 .جوابش
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حق به جانب داشت   یا افهیکردم، جاشوا با ق نگاهشان

جان زانو زدم و  یجلو رفتم جلو کرد،یجان را نگاه م 

 شی از جا عیجاشوا سر میدر گوشش بگو ی زیخواستم چ 

بلند شد آمد جلو و او هم گوشش را چسباند به ما تا 

 .بشنود



 

  .'ییایهم صحبت دن نیو بهتر نی تو کوچولوتر '

 

 .سرش را زود جدا کرد و با اخم گفت پس من جاشوا

 

دستش را دور گردنم برد و بغلم کرد.   یبا خوشحال جان

  .کردیما نگاه م یجاشوا با اخم به هردو

 

تو  گفتی که به جاشوا م یرا جدا کردم درحال جان

نه به سمت گوش جاشوا رفتم  گفتیو جاشوا م یحسود

فتم 'تو تکرار کرد و به او گ زیحرکت او را جان ن

 . 'یدوست کتابخون من نیبهتر

 

 ...هردو خوشحال بودند، با دوجمله خوشحال بودند  حاال

 



شلوارش   ب یدر ج شیجم دستها یبلند شدم آقا یوقت

  میهمراه  نییپا یما، تا طبقه  یبود و مشغول تماشا

 .کرد

 

. جالبه! روز اول  نیکرد دایبا بچه ها پ  یخوب  یرابطه _

 .دوم برسه ی به جلسه  زدمیحدس نم

 

 .دی گیرو م نیبله بار سومه ا_

 

 .گفت شی کرد و مثل پسرها یا خنده

 

 واقعا؟_

 

 .ریبله واقعا، شبتون بخ_

 

 .خانم زنگ بزنن به آژانس نیمه نیاجازه بد_



 

 .رمیخودم م  ستی ن یازین_

 

 ن؟یدار نیماش_

 

 .ریخ_

 

 .وقته ریاما د_

 

 .ری شبتون بخ ستین یمشکل_

 

 .گفت یر ی باال انداخت و شب شما هم بخ یا شانه

 

 ریمترو رفتم، خلوت بود امشب د ستگاهیزنان تا ا قدم

نداشتم، روزها سر   یکار دنیشده بود اما خانه جز خواب

 .خواب یکار و شبها چند ساعت



 

موقع طول   نیکه تا ا ی دیکجا درس م یکجا موند_

 کشه؟ یم

 

 شده؟ ی مامان باز چ_

 

 .تو جواب من رو بده شده؟یباز چ_

 

کن  میاز فردا همراه یکنجکاو  یلیخستم مامان خ_

 .رو هم با خودم آوردم میول گمیم

 

بود رسونده تو رو  یاون پسره ک شیدوماه ماه پ یکی_

 دم در؟ 

 

 ؟یچ_

 



  رسونهیتو رو م یپسر هی دهیخانم گفت چند بار د ریمن_

  ؟یکنیم کاریچ  یآسو تو دار

 

 .بودم توان بحث نداشتم خسته

 

  .کنمیم کاریچ نیخانم بپرس بب  ر یبرو از من _

 

 .گمیکه م دمیپرس_

 

 یخوا یم ندرال؟یس یمادرناتن یمامان شد یگیم یچ_

 نیاونها پول داشتن تو ا ر؟یبه برادر من یمن رو بفروش 

من زن داداش   یکنیفکر م کردن؟ی م کاری خراب شده چ

 شم؟یاون م

 

 .زده نگاهم کرد رتیح مامان

 



 نقدریمن ا یعنی فهمم؟یبچه ام نم  یکنی فکر م  هیچ_

رو نفهمم؟ من رو بخاطر   ریخنگم منظور تو و من

 آره مامان؟ یبفروش یخوا ی آذرخش م

 

 .مزخرف نگو آسو_

 

 24که  یمن یبخوا  دیباشه تو راستش رو بگو چرا با_

 .مرد هم سن بابام بشم هی ندارم بخوام زن  شتریسال ب

 

 .ا هم سن باباتهکج_

 

 .دیببخش کترهی ماه از بابا کوچ هیآره _

 

  شهینم لیبد داشته دل یتجربه  هی ه،یآسو مرد زندگ_

 .یرو بگ نیا

 



 تمومه؟ خوام،ینم_

 

  مگه دست خودته؟_

 

 یمن رو بد یخوایم میبگ ششیپ میبر ایدست بابامه، ب_

مرد زن دار شکم گنده که بچه هم داره. مامان تو  هیبه 

طرز فکر توا؟ آره مامان؟ ما  نیا ییتو نی چته؟ مامان ا

سرمون تو  ریمامان خ م؟یهست یخانواده ا نیهمچ

 .یکرده ا لیتحص

 

 .بچه امم ی  ندهیداره به فکر آ لیبه تحص یچه ربط_

 

  گهید یرو هم بگ نیکدوم بچه ات ا ندهیبه فکر آ قایدق_

 .بحث تمومه مارال خانم

 



نگاهم کرد، با خشم، جواب سوالش را هردو  مامان

 .بمانم و نگاهش کنم شترینبود ب یازین میدانستی خوب م

 

 بپرسم؟  زی چ هیآسو _

 

 کرد،یصدا م  یفقط در موارد خاص من را آبج آسمان

 .خودم دوست نداشتم

 

 .بپرس_

 

 م؟ یمامان یما واقعا بچه ها_

 

 ؟یگفتم چ  باخنده

 

 .دوست داره شتریب یل یآخه داداش آذرخش رو خ _

 



دست به چه   دونهینم یو ناچار ینگرانشه، از نگران_

تو کفش  یبرا یدی. ندستی ن یبزنه از رو بدجنس یکار

ساده اس   کممی. یبودم درجا گفت پس خودت چ دهیخر

 .تو گوشش خونده یچ ستیمعلوم ن ریمن نیا

 

 ...آخه_

 

رو مشغول نکن، حواست به مدرسه ات باشه، فکرت _

 ؟یاوک

 

 .یاوک_

 

 .نگرانشم نباش م یکنیجمعه زبانت رو کار م_

 

  چارهیتکان داد، مامان چه کرده بود که آسمان ب یسر

 .کرد ی فکر م یز یچ  نیبه همچ
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مادر ساده   کردمیخودم حل و فصل م دیخانم را با ریمن

آمد. صبح   یاز دستش برنم   یکار نیو زود باور من چن

  توانستمیکالس اما عصر م رفتمیزود م توانستمینم

کوچه بود رفت و  نیخدا در ا ی شهیصحبت کنم هم 

 .گرفت یآمار م کرد،یم یآمدها را بررس 

 

 .آسو جان ی خسته نباش_

 

 .باهاتون صحبت کنم خواستمیاتفاقا م ،یمرس_

 



 .زمیتو عز ایبامن؟ ب_

 

قدم  کمی نیاگر دوست داشته باش ایخوبه  نجاینه، هم_

 م؟یبزن

 

 .شده کی ساعت؟ هوا تار نیا_

 

بود  ریشده بود و د کیگرد شد اگر هوا تار میچشمها

 !یکردیوسط کوچه چه م

 

.  رمیگیهم وقتتون رو نم ی لیخ ن،یباشه هرجور راحت_

 داداش شما چند سالشونه؟ 

 

 .برق زد شی چشمها

 



  یساله ا ستیهر جوون بچهل و دو اما آسو جان از  _

 .جوون تره. نگاه به عدد سنش نکن

 

  نکهیمنم پنجاه و هفت. قبل از ا یبابا ن،یدار اریاخت_

سکته کنه ماشاهلل از داداش شما که سهله از هر جوون 

 .جونتر بود  یساله ا 18

 

 ه؟یچه حرف نیخدا به دور کنه ا_

 

  یجوان بودن به نشانه   کیبه مثال  نهیمنظورم ا_

منظورم رو؟ لطف  گهید نیفهمیم ست،یجوان بودن ن

برادرتون هم  ی . برا نیتو گوش مامانم نخون نقدریا نیکن

که هم کفو   نیکن دایخانم هم سن و سال خودشون پ هی

 .ساله جوون 24دختر  هیباشن نه 

 

 .کردینگاهم م رتیح با

 



کار به  نی نکن یپس لطفا کار ستم،یمن مثل مامانم ن_

 .ر یبرسه، شبتون بخ یدلخور

 

مهم نبود فحش عالم را هم  د،یکه گفت چشم سف دمیشن

خانه و محله   نیاز ا میتوانست یمهم نبود اگر م دادیم

بهتر بود،  یلیمن خ الیآرامش خ  یبرا میراحت شو 

. باخودم فکر  دادیاما کفاف نم کردمیهرجور پس انداز م

 !را قبول کنم مانیکار پ شنهادیکردم پ

 

داده، از    یشنهادیپ نیچرا چن  مانیپ دانستمینم اما

فکر کند حاال   خواستمی. نمدادیغرورم هم اجازه نم یطرف

 .دراز کرده ام شیدست جلو یزیدارم به چ ازیکه ن

 

بخوابم. فردا صبح که   توانستمی راحت م دیشا امشب

مطمعنا   رساندیرا به گوش مامان م میخبر حرفها ریمن

 .در انتظارم نبود یشب آرام

 



ها   یدوقلوها داشتم استخدام یاز ظهر در راه خانه  بعد

 ی. حقوقش کمخواستمیم یمنش یشرکت کرد،ی را چک م

  طشیبه شرا ینگاه ،یمنش کی یباال بود برا یادیز

باال و   یحقوق باال شدم. کم نیا لیکردم و متوجه دل

را   طیشرا ه یبق کردمیدم، مدرسه را اگر حل مکر نییپا

باز هم خانه را عوض کرد  شدینم دیپول شا نیداشتم. باا

اجاره خانه و خورد و خوراک و دکتر بابا را   یاما نگران

کردم،  ادداشتیهم نخواهم داشت مطمعنا، آدرس را 

 .زدمیسر م دیصبح بعد از مدرسه با

 

 .یبودیم دیبا_

 

 .گهید یاردو هی دیشا_

 

 ؟ یایم_

 

 .دیشا دمیقول نم_



 

 .اما آسو_

 

 .جانان من تو امشب  یجان؟ جانم به لب رساند_

 

. دندیمن هردو خند یشعروار من درآورد یجمله  به

  مانیخانم بود که با حضورش باعث شد خنده ها نیمه

 .از لبمان بروند 

 

 ...مهمون دارند، اگر درستون تموم شده_

 

 .رونیندادم جمله اش را کامل کند و پرتم کند ب اجازه

 

 .رفتمیبله داشتم م_

 



بخاطر حضور  دیبر یاز در پشت د،یکن می لطفا همراه_

 .مهمان ها

 

 .برسانم شانیبه مهمانها یبیبودم که آس یزامب مگر

دوقلوها فرستادم و به دنبال  یبرا ینگفتم بوس یزیچ

ممنون گفتم و خانه  کیخانم تا دم در رفتم و فقط  نیمه

 ریغ یبود و گاه زیآم نیتوه شیرا ترک کردم. رفتارها

تحمل   توانستی چطور م قایجم دق  اریمه نکهی قابل تحمل ا

خوش   تینها یبود چرا که خودش ب بیعج میکند برا

 .برخورد بود

 

 انی خانم به پا نیمن فقط با رفتار بد مه یروز طوالن  اما

که زده بودم مامان ساتور به دست   یطبق حدس د،ینرس

 .منتظرم بود

 

 ی که داخل رفتم شروع کرد  گله کردن، از ب یلحظه ا از

  نطوریهم ی از بچگ نکهیگفت ا ریام نسبت به من یادب



 یفکر و صالح و مشورت چیه یبودم، زبانم تلخ بود و ب

تا اذان   دادمی . جوابش را ندادم جواب مگفتمیحرفم را م

 .یا جهینت چیه یآن هم ب میکردیبحث م دیصبح با

 

 دم یجواب بود در مقابل مامان. در اتاق د نی بهتر سکوت

 .دیخندیکه آسمان م

 

 ؟یخوشحال هیمامان عصبان هیچ_

 

خانم کم مونده بود از حرص سکته کنه،  ر یمن ینه، ول_

من گفتم  ختهیداداش من ر یمارال جون برا  گفتیم یه

 .بهت بکنم یکمک  هیمن و توا  نیکه ب یتو عالم رفاقت 

 

خدا   یگربه ها محض رضا یزدم، از چه زمان پوزخند

 .باشد یخانم دوم نیکه حاال ا گرفتندیموش م

 



 .یشدیآسو فکر کن زن جالل م یوا_

 

 ه؟یجالل ک_

 

 .گهیخانم د ریداداش من_

 

  .کردنش گفتم تیاذ یبرا

 

 بهش؟ میتو رو بد هیرت چ منکه گفتم نه، نظ_

 

باورش شد.  چاره یخنده اش محو شد، دخترک ب آسمان

و گفتم   دمیخند  ردیاش بگ هینمانده بود که گر یزیچ

 .مزخرف گفتن ی بخوابد به جا

 



اعتماد بود که   یب زینسبت به همه چ مانیدر زندگ آنقدر

و باور   گرفتیم یمرا جد ی مسخره  یزود شوخ نقدریا

 .کردیم
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آن شرکت شدم، دم ساختمان  یبعد از مدرسه راه صبح

بود، داخل که رفتم  کیش بیمکث کردم، عج یتجار 

 .است یرونیتر از قسمت ب کیش دمید

 

را   یکیخشکم زد. احتماال  دم،یشرکت را که د یمنش

که بخاطر حضور  افهیق نیاو، من با ا یجا  خواستندیم

  .بودم شیدر مدرسه با مقنعه و بدون آرا

 



 .استخدام اومدم یبرا_

 

  یکرد، حق داشت. اگر همانطور ب میبه سرتا پا ینگاه

 یاعتراض چی ه یبدون شک ب رونیبرو ب گفتیم لیدل

 .رفتمیم

 

 .لطفا دینیبش_

 

 د،یرا که عنوان کرده بودند مجددا از من پرس یطیشرا

راهم به آنجا نخورده است و  یتا مطمعن شود اال بختک

 .بعد گفت به اتاق معاون شرکت برم

 

که اشاره کرده بود و البته  ی زدم و به سمت اتاق یلبخند

 .شدم یهماهنگ کرده بود راه یتلفن

 

 نرفت، شیپ دیآنطور که با  ز ی معاون شرکت همه چ شیپ

در مورد   د،ی که آنجا ماندم به کار نرس ییسوالها تا جا



و  یو بعد خانواده ام، سنت میمجرد بودنم، محل زندگ

ها ادامه  نیپوششم و هم یمدرن بودنشان، نحوه 

بلند شدم و از اتاقش زدم  شی سوالها نیداشت، ماب

 .رونیب

 

نه من آنقدر بچه بودم که   یکه نگاهم کرد ول دمید

تجربه که   یمتوجه منظورشان نشوم و نه آنها آنقدر ب 

 .ستمیبفهمند من مناسب ن

 

جم چشم تو  اریرفتم با مه رونیدر ساختمان که ب از

 .را کم داشتم نیچشم شدم. هم

 

 نجا؟ یخانم مهرپور؟ شما ا_

 

کار   نجایاز شاگردانم ا ی کی گفتمیبود اگر م مسخره

  !بدهم؟ ادشیده ام دو  دوتا چهارتا و آم کندیم

 



 ن؟یبله خوب هست_

 

  پیت دیکنیچکار م  نجایبپرسم شما ا توانستمینم گرید من

  .او کامال مناسب بود افهیو ق

 

  یکه کنارش بود کردم و به نشانه  ییبه آقا ینگاه

  .سالم فقط سرم را تکان دادم

 

 نجا؟یا نیدار ییممنون، آشنا _

 

  !کرد؟ی به حالش م یچه فرق قایدق

 

 .ریاومده بودم. خوشحال شدم، روزتون بخ  یکار یبرا_

 

 .کرد میاو فاصله گرفتم اما از پشت سر صدا از

 



 بله؟_

 

 ن؟یگردی دنبال کار م_

 

نبود که خجالت آور باشد. اما  یزیکار گشتن چ دنبال

که بودم خجالت  ییاز خودم نسبت به جا بیامروز عج

 .دمیکشیم

 

 .بله_

 

 ان؟یشرکت شا_

 

 .نبود انینبود، اما شا  ادمیلحظه  در

 

 .نبود انیفکر کنم شا_

 



 .زد یکی ش لبخند

 

 ن؟یدیرس جهی خب به نت انه،ینه اسم صاحب شرکت شا_

 

 .ریخ_

 

 .گفت کشیهمان لبخند ش با

 

  ییجا تونمیمن م نی قابل حدس بود، اگر بخوا_

 .کنم تونیمعرف

 

در حقم کند.   ی لطف نیچن خواستیکردم، چرا م نگاهش

 .نگاهم شد  یمتوجه معن دیشا

 



از شما انتظارش رو  شهیکه نم یهرکار  یراستش برا _

 لیدل نیبه هم ن،یایخوب از پسش برم یل یخ ایداشت گو

 .نیلیدادم، باز هرجور ما  شنهادیپ

 

 محل کار کجاست؟_

 

 .ساختمان اشاره کرد و گفت به

 

 .ساختمون، شرکت ما نیآخر ا یطبقه _

 

  یبه نظر نم یبودمش آدم بد دهیچند بار که د نیا در

 .را شناخت یکس شدیهم نم دنیآمد، هرچند با چند بار د

 

. ستادمیفاصله ا یراه افتادم، در آسانسور با کم دنبالش

 کیو  دمید ی تر از قبل کیشرکت ش  کی م،یدیرس یوقت

بر  یرفتیتر مکه باال یبا هر طبقه ا ای. گوباتریز یمنش

. شدیو صاحبانش اضافه م ونیدکوراس یا ییبایز



جم بلند شد، به   یبود به احترام آقا  زیکه پشت م یخانم

به من کرد.   یکرد و با تعجب نگاه یهردو آقا سالم 

  کنمیکردم در مقابل تعجبش لبخند بزنم اما حس م یسع

در  ینیزم بی س یآقا هیشب دیام را بدتر کرد، شا افهیق

 یوقت یآن شرل هیشب ایها شدم،  یکارتون اسباب باز

 .را رنگ کرد و سبز شد شی موها الیمار ی بدون اجازه 

 

 اومده؟ اریداد_

 

 .بله تو دفترشون هستن_

 

 .سمت من و گفت برگشت

 

  رسمیم نیداشته باش فیتشر قهیخانم مهرپرور چند دق_

 .خدمتتون

 



رفت و  یجم به سمت اتاق ار یگفتم، مه یسر باشه ا  با

من هم مثل پل معلق  گر،یهمراهش به اتاق د یآقا

 .ستادمیشهر تاب خوران وسط ا نیمشگ

 

 .دینی بش دییبفرما_

 

  ینشستم نگاه یصندل یبود. رو بایهم ز شیصدا یحت

از   یشد و خبر یانتظارم طوالن یبه اطراف کردم. کم

 شود،یم رمیآمد کالس دارم و دارد د ادمیجم نبود.  یآقا

را  میکالسها د یدر هوا بود حداقل نبا نجایاستخدامم در ا

 .دادمیاز دست م

 

 یبرا یادداشتیگرفتم،  یکاغذ بایشدم از آن خانم ز بلند

بروم و  دیجم نوشتم، که کالس دارم و با اریمه

 .و زودتر رفتم خبریکردم ب یعذرخواه

 



را  جهی نت میضافه کنم و بگوا ینوشت یآخرش پ خواستم

 یمیبه من خبر بدهد، اما حس کردم آنقدرها باهم صم

 .داشته باشم یدرخواست نی که چن میستین

 

'  دیدادم و با گفتن 'خسته نباش یرا به منش ادداشتی

بودم از  یشرکت را ترک کردم. تا شب منتظر تماس

دود شد و به   دم یام ینشد، کورسو یجم اما خبر اریمه

 .هوا رفت

 

 مامان هنوز قهره؟_

 

 .سرش را از کتاب گرفت و نگاهم کرد آسمان

 

 .خانم دوباره اومده بود ریآره، من_

 

 من رو؟ خوادیاش م گهیداداش د یبرا_



 

 .دیخند آسمان

 

  قایدق دونمی تو گوش مامان نم کردینه آروم پچ پچ م_

 .گفتیم یچ

 

خانم رو مامان نفوذ داره، ما   ریمن نیکه ا ینقدریا_

 .گلستون بود مونیاالن زندگ میداشت

 

بود با جمله  آه نشان از موافقت نیو ا دیکش یآه آسمان

 .من

 

 ؟یالزم ندار  یزیچ_

 

 ؟یر یم یینه جا_

 



 .رمیفردا بگ  یاگر الزم داشته باش  خوابم،ینه م_

 

 .ینه مرس_

 

 ومده؟ یآذرخش ن گم یآسمان، م_
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 .موند رفت کمی چرا دوبار، _

 

  اوردمی. طاقت ندمیدراز کش میگفتم و سرجا یا خوبه

  یکردم اما خبر لمیبه موبا یبار آخر دوباره نگاه یبرا

بودم به آسمان نگاه  دهیکه دراز کش  مینبود. سرجا



 گریو راه دور د یکه بخاطر اسباب کش یکردم، آسمان

 یود و حاال خودش سعبر یقبل ینتوانست به مدرسه 

 .کند انرا جبر زی همه چ کردیم

 

 ؟یآسمان الزمه از االن کالس تست و آزمون بر_

 

 .کرد نگاهم

 

خودم کار  سم،ینوینه، اگر تونستم سال بعد اسم م_

 .کنمیم

 

من بود، مطمعنا نصف  یمیتست قد یکتاب ها یسر کی

 .مباحث عوض شده بود شتریب

 

جا  هی س،یرو بنو یخوایکه م ییکتاب ها ستیل_

 .رمی گیرو م شونی کی یاما ماه رم یبگ  تونمینم



 

 .اما باز گفت دیکه خند دمید د،یخند شی چشمها

 

 .کنمیماله تو رو استفاده م_

 

  کهیکوچ یآبج سیکرده، بنو رییتغ ایدن هیماله من _

مثل  مونیزندگ م،یتعارف ها ندار نیلوس نشو، ما از ا

 .کف دستمونه

 

بعد خط   نوشتی م ییزهایزود دست به قلم شد، چ یلیخ

را خاراند دوباره  شیموها  یبا ته موادش ال زد،یم

 .نوشت

 

 .آسمان واجب ها اول باشه_

 

 .ترهکدوم واجب  رمیگیم میخب دارم تصم_



 

بسته و   ییرا بستم. با چشمها میزدم و چشم ها یلبخند

 کردم،یفکر م مانیکار پ شنهادیخسته داشتم به پ یذهن

 .ندارم یچاره ا  میدیرسی م جهیکم کم داشتم به نت

 

  میجلو ینیماش شدمیداشتم از کوچه رد م یوقت صبح

 نیکردم و خواستم ماش ینگه داشت، خواب آلود نگاه 

به سمت راننده کردم.   یزد نگاه یرا دور بزنم. اما بوق

دادم  صی شدنش تشخ ادهیشد. بعد از پ ادهی نشناختم، او پ 

 .خانم است ریبرادر من

 

 .برسونمت نیبش_

 

 .کارم کم بود نیهم

 

 .رمیممنون خودم م_

 



  ییتاجا تونمیکم ندارم منم م  یزیچ یاز اون شازده قرت_

 .برسونمت

 

 .نگاهش کردم زیت برگشتم

 

 نیببر فیتره، تشر  نییخونه خواهرتون چند متر پا_

 .نشونیبرسون نیتونیهرجا هم الزم بود م

 

تا جواب مزخرف   ستادیرد شدم، نا نشیکنار ماش از  و

 رینه من دمیدیدهد. همه را از چشم مامان م لمیتحو گرید

 .خانم

 

 .ادب و گستاخش ینه برادر ب و

 



شلوغ   یمترو رفتم. داخل مترو ستگاهیبا ا تیعصبان با

و تا ست  زدیکه بلند بلند داد م یخانم   یشگیهم

 .بود به سرم یمته ا شیآشپزخانه اش را بفروشد، صدا

 

 رتریدو ساعت د یکیموقع صبح نبود،  نیا ترهاقبل

 یبه همه فشار م یپول یب ایگو کردند،یشروع به کار م

  .آورد فقط من نبودم

 

صفحه   یخانه را رو  یشماره  یظهر وقت کینزد

اول تعجب کردم و بعد نگران شدم،   دن،ید لمیموبا

افتاده باشد. اما  شیبرا ینگران بابا که نکند اتفاق

من  یادب یخانم و ب ریمن زیموضوع بابا نبود، برادر عز

 .من از نظر مادرم ی شگیو هم یذات یادب یبود ب

 

  ؟یدی؟ خجالت نکشچند سال ازت بزرگتره یدونیم_

 



چقدر ازم  یدیفهم، خوبه که فهم زیقربون آدم چ _

 آدم ازدواج کنم؟ نیبا ا یبزرگتره و تو اصرار دار

 

ازدواجت بخوره تو سر من. احترامش رو نگه  _

 . یداشتیم

 

 .که الزم دونستم احترامش رو حفظ کردم ییتا جا_

 

 . یپولم کرد هی احترامت آسو؟ سکه  نهیا_

 

 .برم دیمامان کالس دارم با_

 

برگرد  ،یبر خوادیتو، نم یکالسها نیخسته شدم از ا_

  خوامیسرکار نه پولت رو م رمیخونه، از فردا خودم م

 .زشتت رو  ینه کالسها و اخالق ها

 



مارال خانم، باز  یتحملم کن شتر یب دیبرگردم خونه که با_

 .شمیشب به شب مزاحمتون م یدو ساعت یکیتو کالسم 

 

 دن،یرا شن شی داد، صدا رونیب یرا بلند وعصبان نفسش

 واریبه د یکردم و تماس را قطع کردم، مشت  یخداحافظ

را  فمیها، کزدم و برگشتم به دفتر معلم میرو به رو

 لیاما نه م خوردمیناهار م دیکردم. با یبرداشتم خداحافظ

 .به تنها غذا خوردن یلیتما نکهیداشتم و نه ا

 

حال و   یای نسترن فرستادم و جو یبرا یامیپ لیدل یب

 .شدم شیم عروسزمان مشخص مراس
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جواب داد،   عیبود انتظار جواب نداشتم اما سر بیعج

ناهار بخورم تماس   خواهمی و م ابانیگفتم در خ یوقت

. بعد از قطع کردن تماس شمیپ دیآ یگرفت و گفت م

پول   یحسابم را چک کردم تا مطمعن باشم برا یمانده 

 .غذا

 

 یرستوران نشسته بودم و منتظر نسترن بودم، وقت در

 رات یینگاهش کردم از همان فاصله تغ دمش،یداخل شد د

و   شیرنگ موها دمیجلوتر که آمد د خورد،یبه چشم م

 .آمد یداده است چقدر به او م رییرا تغ شی مدل ابروها

 

 .ینس یچه خوشگل شد_

 

 آسو؟ ی گیراست م_

 

 .اد یآره بهت م_

 



 .نشست میروبه رو یخوشحال با

 

 شدیذره شده بود آسو اصال وقت نم هیدلم برات  یوا_

 .یداد امیواقعا، چه خوب شد پ

 

  یآنقدرها هم کار سخت یا قهیچند دق داریزدم، د یلبخند

 .هستند لی بهانه ها برنده تر از دال ینبود اما خب گاه

 

 ؟یعروس هیک_

 

 .استرس دارم یلیخ ،یماه بعد_

 

 چرا؟ _

 

از   شه،یم شتریاسترسم ب گذرهیهرروز که م دونم،ینم_

 شم،یم داری ب ریصبحها د  خوابم،یم ریاسترس شبها د



 میریاز سر کار برگرده م دیتا ام نمیشی م ینجوریهم

 .بده آروم شم یبهم انرژ کنهیم یهمش سع رون،یب

 

  کاری چقدر سرت شلوغ بوده پس، از بس تو خونه ب_

 .ینیمن رو بب یکردی وقت نم یبود

 

 یلیکه دروغگو دروغش خ ندیگویها راست م یمیقد

و خجالت زده اش  گفتمیم دینبا دی. شاشودیزود رو م

حداقل حدس  ای دانستمیرا م لشیکه دل ی. منکردمیم

اش   یآبک یهمان بهانه   قهیدم به دق نکهی. اما ازدمیم

 .کننده بود تیاذ میبرا کردیرا نثارم م

 

که خب امروز  نطوره،یدو روزه ا دیکن، شانه باور _

  ؟یر یمچ بگ یخوای. آسو مشتیپ گهیاومدم د

 

 .نبود یندادم، بحث جالب ادامه

 



 مراسم کجاست؟_

 

 ...ستیدور ن یلیباغه، خ هیتو_

 

 .کرد مکث

 

 ؟ی ایتهرانه. م که ینزد یعنی_

 

 ام؟ین ی خوا یآره، م_

 

 دیگفتم شا یندار نینه چون اطراف تهرانه، ماش_

 .یش  تیاذ خوامیسختت باشه، نم

 

 .ستی ن یهم بشم مشکل تیتو اذ یعروس  یبرا_

 



 .یشگیزد از ته دل مثل نسترن هم یلبخند

 

  دمشید ی وا ؟یریم اری مه یخب چه خبر؟ خونه _

 کنن؟یم تینه؟ بچه هاش اذ په،ی چقدر خوشت

 

 .شهیهم نیروت یزندگ ستین یخبر خاص_

 

تک تک سواالتش را جواب   دینگاهم کرد، با منتظر

 .دادمیم

 

بچه هاش، فوق العاده  کننینم تی. نه ابدا اذرمیآره، م_

 .ان عاشقشون شدم

 

بچه هاش، من در مقابل  ای خنده گفت عاشق خودش  با

 .نگاهش کرد یجد

 



  دینگاه نکن، آخه ام یکردم آسو، اونجور  یشوخ_

  ه،یخوب تیموقع گهیوسط م ندازهیهمش حرفش رو م

 .دمیآسو باشم از دست نم یجا

 

 ه؟ یخوب  تیموقع یچ_

 

 .گهید اریمه_

 

خوبه و به لطف تو، از دست  هیکار تیموقع هیآره  _

 .رمیندادم دارم م

 

 یگر ید رینسترن را گرفته بودم، اما خودم به تعب منظور

متوجه منظور من شد و  زی جوابش را دادم مطمعنا او ن

 .کش نداد

 

 چه خبر از آذرخش؟_



 

 .شهی مثل هم چیه_

 

 هاش؟  یمونده از بده یلیخ_

 

 .دادم رونیرا ب نفسم

 

دو  یکیها جلو بره، احتماال  یقسط بند نینه، اگر با ا_

 .می ساله تموم کن

 

 دوسال کمه آسو؟ یکیدو سال؟  یکی_

 

حقوق بابا، تا چهل سال   ای م،یفروخت یاگر خونه رو نم _

. نسبت به اون زمان دو سال به دادیقسط م دیبعد هم با

 اده؟ینظرت ز 

 



 یلی. اگر تموم شه خیجهت حق دار نیآره خب، از ا _

  .همه کار نیاز ا یش یتوام خوبه، راحت م یبرا

 

 .شمینم تیمن از کار کردن اذ_

 

 .یعادت کرد  یکنیکار م ینطور یا یدار کسال ی گهید_

 

  یآخرش بو ینبود، جمله  هیاهل طعنه و کنا نسترن

  ستیبا من چ دیمشکل ام دانستمی. کاش مدادیم هیکنا

 .مخالف ارتباط نسترن با من است نطوریکه ا

 

ندادم پول ناهار را حساب کند، خودم حساب کردم   اجازه

پول ناهار چهار پنج روز خودم بود، اما  دیشا

بار منت   ریج روز گرسنه بمانم اما زچهارپن توانستمیم

 .نباشم

 



رفتم، آسمان بعد از  یاز کالسها سراغ کتاب فروش بعد

 ی فراوان اسم پنج کتاب را نوشته بود، حت یقلم خوردها 

 گرید یعنی نی نوشته بود و ا زیسال انتشار را ن دیبا تاک

 .خواستیدست دوم نم ایکتاب کهنه 

 

پشت جلد، دود از سرم بلند شد.  یها متیق دنید با

منتظر   دیبا شد،یدوست داشتم هر پنج تا را بخرم اما نم

را   ستیاول ل یدوتا ماندم،ی حقوق کالس دوقلوها م

و به  دمیخر  یبرداشتم و حساب کردم، سر راه بستن

دم در بود، با چند  شهیخانم مثل هم  ری خانه رفتم. من

 گرید دیدیا مشب هرموقع من ر نبعد از آ گر،یخانم د

دادم و در را   یی. سالم گذرادادیجواب سالمم را هم نم

هم سخت   یل یموضوع بحث بودم خ نکهیبستم. حدس ا

خانم برخورد کرد  رینبود. در خانه مامان هم مثل من

 .ها را به آسمان دادمجواب سالمم را نداد. کتاب

 

هر چهار نفرمان،  یبرا  ختمی ر یا الهیرا در پ یبستن

مامان از دستم نگرفتش، جلواش گذاشتم و به سراغ 



زد، طعم مورد  یها لبخند یبستن دنی بابا رفتم. با د

 .او بود یعالقه 

 

 آقا معلم خودم، چطوره؟ _

 

بالشش را جابه جا  یکنارش نشستم کم کرد. نگاهم

زدم و در دهانش   یبستن یکردم و نوک قاشق کم

 .گذاشتم

 

خوب  یلیواسه استخدام رفتم، حقوقش خ ییجا  روزید_

 زیو ل نی ریش زیچ هیبود. اما زنگ نزدن. منم گفتم 

 .نییبخرم بشوره ببره پا

 

جم   اریرا سانسور کردم منظور شرکت مه یاول شرکت

 .بود. نگاهم کرد در جوابش گفتم
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 .بود یبا کالس یجا کمی دونم،یاما نم خواستنیم یمنش_

 

 .گفتم باخنده

 

گشاد و مانتو شلوار   یاز مدرسه رفته بودم، با مقنعه _

 .اندازه مامان

 

 .دیهم آرام خند بابا

 



شاگردام، همون دو قلوها  ی شرکت بابا دمیفهم یاتفاق_

که برات گفتم جان و جاشوا. بابا به نظرت بخاطر  

 کرد؟ یاستخدامم م دینبا یستیتو رودربا مونییآشنا

 

به  یفقط با او حرف بزنم، وگرنه اعتقاد خواستمیم

  دیبا یستیو چه رودربا یت یی نداشتم، چه آشنا میحرفها

 .داشتیبامن م

 

  کشمیگوش پسر هاشو م  رمیخونشون، م رمیفردا م_

 .رمیانتقام پدرشون رو بگ

 

لبخند بود.  میحرفها یلبخند زد، جواب همه   بابا

کردم بلند بخندم فکر نکند از   یحرف زدم، سع یکساعتی

 ای خانه ناراحتم  یخرج دنیحجم کارها و از به دوش کش

چقدر  دانمیکردم گولش بزنم اما نم  یسع شوم،یم تیاذ

 .ودنمموفق ب

 



خانم دم در منتظرم بود، به سمتش رفتم، داخل  نیمه

خواستم بپرسم 'پسرها تو اتاقشون؟'که  م،یخانه که رفت

 کردندیم یکه سع یو دونفر  دمیشن ییاز پشت سر صدا

و در آورد و  دیکولم بپرند. جان شالم را کش یرو

 .بافتم را نییکش پا  عیجاشوا سر 

 

 .نیکرده بود نیشما کم ستیقبول ن ن،یصبر کن_

 

هورا، بازشون   میجنگه آسو ما برنده ا هی نی: اما اجان

 .کن

 

. کردمیرا درک نم میبچه ها به موها نیا یعالقه  لیدل

دست جاشوا بود و  میو کش موها فمیهمانطور که ک

شالم دست جان شروع کردم در حال غر زدن بافت 

 .را باز کردم میموها

 

 .رمیگی ازتون انتقام م ن،یبد یلیخ_



 

 .دندیخند هردو

 

 .یکه موهامون رو بکش  میستیاما ما تنگلد ن_

 

 .کردم مکث

 

تنگلد   هیمن  نیاما راستش رو بخوا دیگ یراست م_

  .ستمین یواقع

 

  و گفتم نییتعجب نگاهم کردم خم شدم پا با

 

 .رمی ومپا هیمن _

 

از خون آشام   دانستمیکردم. م زیت شانیبرا یدندان و

 دهیاز خون آشام ها د یلمیپدرشان ف کباری ترسند،یم



  گفتیبودند هرچند جاشوا م  دهیبود و هردو ترس

ها   تیپاتر انواع شخص یچرا که در کتاب هر ترسدینم

. قصد من هم  ترسدیکدام نم چیوجود دارد و او از ه

  .نبود یترساندن واقع

 

 .خانم مهرپرور  نیانتخاب کرد یتر یقو  یاسلحه _

 

جم بود. اصوال زمان آمدنم  اریسمت صدا، مه برگشتم

زمان تمام شدن کالس آن هم بخاطر به   یخانه نبود، گاه 

 .دمیدیاو را م کردمیم ریجان که د یها دنیحرف کش

 

بافتش را   عینبود، سر  یخوب تیمطمعنا در وضع میموها

کامل باز کردم و به پشت دادم و در همان حال سالم 

 .کردم

 

باعث شده  ایپسرها به موهاتون گو  تینها  یب یعالقه _

 .نیاب کنانتخ یخطرناک یاسلحه ها 



 

 .مارو بترسونه خوادیم ست،ین ریاون ومپا ی: ددجان

 

من  لیخانم گفت پسرها و البته وسا نیجم به مه اریمه

بامن   خواهدیم  یا قهیرا به اتاقشان ببرد و گفت چند دق

  یاشاره کرد به سمت سالن اصل یصحبت کند. وقت

 کیکه  یمرد قد بلند کیتازه چشمم خورد به   میبرو

و نگاهش  گاری س گرشیبود و دست د بشیدستش در ج

 .به سمت ما

 

هم مثل  انشینبود، اطراف کیش ییجم به تنها اریمه

مرتب کنم. به  یکردم کم یرا سع  میخودش بودند، موها

 .گفت اریمه میدی آن آقا که رس

 

 .اریخانم مهرپرور برادرم داد_

 



  اریمعلوم بود مه ار،یداد ار،یذهنم مرور کردم مه در

 .بزرگتر از اوست

 

 .خوشبختم_

 

 اریبه سرش داد. مه یفیظر اریرا نداد تکان بس جوابم

نشستم و نگاهم را به   شی. رویجم اشاره کرد به صندل

 .او دادم

 

  .نیمنتظر نموند نیاون روز عجله داشت_

 

  .گذاشتم براتون ادداشتیافتاد،  ادمی هویکالس داشتم، _

 

  ای. خب نظرتون همچنان مساعده دمیبله، بله د_

 ن؟یافتاد کالس دار ادتونینظرتون عوض شد که 

 



 یدروغ گفته ام! خواستم جواب دندان شکن کردیم فکر

که  ییرشته مو کیخودم را گرفتم،  ی بدهم اما جلو 

 .صورتم افتاده بود را پشت گوشم دادم و گفتم یرو

 

 .البته_

 

شرکت  نی اریب فیپس شما فردا تشر ، یعال اریبس_

که  ییبا خانم اورامن، کارها نیها رو انجام بد یهماهنگ

 .گنی رو بهتون م ن یانجام بد دیبا

 

 .یاوک_

 

بله  می' من، انتظار نداشت بگویاش گرفت از 'اوک خنده

 .قربان! بلند شدم

 

 .دوقلوها شیمن برم پ_



 

به برادرش نکردم قدم اول را برنداشته بودم که  ینگاه

 .گفت

 

مو   یرها یخصوصا ومپا ترسن،یم ریبچه ها از ومپا_

 .هستن یقرمز که نوع خطرناک

 

  میخشک، خواستم بگو یلیسرد، خ  یلیکردم، خ نگاهش

  شیجوابگو  توانستی'. اما نگاهم منی'ها، چقدر بانمک

 کیباشد، نگاه برادرش هم مثل من بود مطمعنا در دل 

را  نیلوس نثار برادرش کرده است. نگاهش که ا

 .گفتیم

 

درس در   ر یاز ز خواستندیاتاق دو قلوها رفتم، م به

بود تا با  یحالل م دیبا گرفتم یکه م یبروند، اما پول 

مورد به  نیخانواده ام ببرم، پدرم در ا یراحت برا الیخ



به سمت   یو باز یرکیکردم با ز یمن اعتماد داشت. سع

 .کنم تشانیدرس هدا

 

را   میموها  عیتا سر ستادمیسر پا ا یاز خداحافظ قبل

 .نگاهم کردند رتیببافم، آن دو با ح

 

 .موهام بلند باشه خوامیاوه منم م_

 

 .یستی: تو دختر نجاشوا

 

  ستین  نطوریمو بلند کنند، ا  توننیرها هم م: اما پسجان

 آسو؟ 

 

 .زدم یلبخند

 



قرمزشون  می تونیم یاگر بخوا نطورهیهم  زمیچرا عز_

 ه؟ ی. نظرت چمیهم بکن
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جان لجش گرفت و شروع کرد به کل کل  د،یخند  جاشوا

لباس به تن کردم خم شدم و  عیکردن با برادرش. سر

 .و گفتم دعوا نکنند دمیهردو را همزمان کش  یگونه 

 

داس  لیخانم مثل عزراع نیاتاق را که باز کردم، مه در

گفتم و عقب رفتم.  ینیه دمیدر بود، ترس ی به دست جلو

گفت جناب جم مهمان ام کرد و  ییراهنما یبه در پشت

جناب  بیعج ی مهمان ها نی کنجکاو بودم ا دایدارند. شد

 .نمیجم را بب



 

 یبا بچه ها گرم شده بود، فرصت نکرده بودم برا سرم

بودند خوشحال   رفتهیمرا پذ شیبرا بایکه تقر یکار

شرکت  یبودم حقوقش به اندازه  دواریباشم. هرچند ام

به  خواستمیباشد، چرا که اگر م نترشیی چند طبقه پا

کار کنم تا به امروز شروع به کار  یمنش کیعنوان 

کمش باعث شده بود به    حقوقاما متاسفانه  کردمیم

 .سمتش نروم

 

 ایبخرم اما مطمعن نبودم که آ ینیر ی ش خواستمیم

موکولش کردم به  انه،یاستخدام شدنم صد درصد است 

 .فردا

 

با وسواس لباس انتخاب کردم، هرچند   یلیخ صبح

قبل بود اما  یسال و خورده ا کیمتعلق به  میمانتوها

 دمیپوش یخاص م یهامانتو که در مناسبت  یداشتم تعداد

مناسبت خاص   کیشرکت   نیو به نظرم کار کردن در ا

  کیو  لیمیکردم، روزانه بجز ر شی. آراشدی محسوب م



م اما باز هم  نداشت یگریخاص د شیکرم روزانه آرا

 پیت نیا ازمندیکه قرار بود مشغول به کار شوم ن ییجا

انگشت به   دیمرا د یو چهره خاص بود. مامان وقت

 .دهان ماند

 

 افه؟یو ق پیت  نیبا ا یبریم  فیکجا تشر_

 

 .سرکار_

 

 کدوم کار؟_

 

من قبل گند پسرته،  ی افهیو ق پیت نی مامان چته ا_

آدم لباس  نیبعدش از سگ دو زدن وقت نداشتم ع گهید

باعث  افهیو ق پی ت نیبپوشم و هرجا خواستم برم حاال ا

 ...مگه من دختر ؟یباهام برخورد کن نطوریا شهیم

 



ام که  دهیها لباس پوش یمگر مثل روسپ م یبگو خواستم

 .کندیبرخورد م نطوریا

 

 م؟یکنیم یما کجا زندگ ینی بیآسو نم_

 

شرکت   هیکار  یبرا ییجا  رمیمصاحبه م  یمامان برا_

االن عقل همه به چشمشونه با رنگ   ه،یدرست و حساب 

تر از صورتم  دهیو مانتو گل و گشاد رنگ پر دهیپر

 .کنهیاستخدامم نم یکس

 

 خبر؟  یب یبر  یخوایکجا م_

 

  دمیکه توشون درس م ییمامان مگه از تک تک جاها_

 ؟ یخبر دار

 

 ...یشد نهیهم نه،یدرد منم هم_



 

 .مامان لطفا، بابا خبر داره از مصاحبه ام. خداحافظ _

 

 .سرم داد زد پشت

 

من مردم؟ فقط بابات؟ اون بنده خدا  ستم؟یمن آدم ن _

 زبون جواب دادنت رو داره؟

 

آرام شوم. در   یتا کم دمیکش  یقیرا بستم، نفس عم در

که حس   بینه غر کردینگاهم م بیعج ینه کس  ابانیخ

با  ادیکرده باشم، مادرم از معاشرت ز ی رو ادهیکنم ز

 .را فراموش کرده بود زیخانم همه چ ریمن

 

را تاظهر کنسل کرده بودم، من وسط راه  میکالسها

 دیشا م،یآ ینم گرید م یبه مدرسه بگو توانستمینم

نداشت   یمشکل یخصوص یموسسه و کالسها یکالسها



  دیبا یریادگیقبل از شروع به  دیاما مدرسه نه و با

 .توانم یسه روز صبح ها نم یهفته ا  گفتمیم

 

  یکیو ش بای به شرکت همان دختر خانم ز دمیرس یوقت

  گریبار د نیزدم ا یباز کرد. لبخند میآنجا بود در را برا

 .کرد داخل مییبا تعجب نگاهم نکرد. راهنما

 

 .هنگ کردندکتر باهام هما  یآقا_

 

 یبرادرش. سر ایجم است   اریدکتر مه یآقا  دانستمینم

تکان دادم و گفتم سه رو روز در هفته در مدرسه ام با 

 .نگاهم کرد دیترد

 

 ن؟یقبال با خودشون هماهنگ نکرد_

 

 .ریخ_



 

 .کرد و گفت مکث

 

 .من بپرسم نیداشته باش  فیشما تشر_

 

نه. بعد  ایباشم  دواریام دانستمینشستم نم یصندل یرو

 .دیآمد و پرس رونیب قهیاز چند دق

 

 روال؟ نیخواهد بود ا یتا ک_

 

 .تا خرداد_

 

 .ستی ن یماه باشه مشکل یدکتر گفتن اگر تا د_

 

 .دوشم انداختم یرا رو فمی زدم ک یلبخند



 

  .خدانگهدار د،یکه گذاشت یممنون از وقت_

 

  کجا؟_

 

  .کردی برگشتم داشت با تعجب نگاهم م یوقت

 

  .ماه یتا د دیمگه نگفت_

 

 .بپرسم بعد دیاجازه بد_

 

بار فقط تماس گرفت و گفت خرداد. خانم اورامن  نیا

دکتر داشت   یآقا ایبه گوش منتظر بود،  یساکت گوش

 .کردیم نییداشت باال پا ای دادیم یحاتیتوض

 

 .را گذاشت یگوش



 

 .ستین یگفتن مشکل_

 

  اریحاال اگر خود مه بودمیدکتر م یآقا نیممنون ا دیبا

لطف کرده بود در حقم و اگر برادرش  دی جم بود که شا

 نیاحتماال حرف برادر بزرگترش را نخواسته بود زم

 .اندازدیب

 

 نکهیکه ذهنم را مشغول کرده بود ا ییهاجمله سوال  از

 یکار کند وقت نجایا گرید خواست یچرا خانم اورامن نم

 .رودیم رانیگفت از ا دمیرسپ

از جانب شرکت و کارکنانش   یعنیبود  یموجه لیدل

 .نشده بود تیاذ

 

دوتا  یکیو  ی کار لیمینبود عمال، چند ا ی سخت یکارها

زمان ها مطرح بود  یو هماهنگ تیریتماس، در واقع مد

بدستم و در آن  کیکه در مدرسه ماژ یزمان ریوالغ



که بچه ها شلوغ نکنند و  کنمیواحد حواسم را جمع م

 .و خسته شومیم تیاذ شتریگوش دهند ب

 

ساعت نشد بعد اتمام گفتم  کی  حاتشی توض مجموع

بروم؟ اما گفت امروز بمانم و کنارش کار کنم تا چم و 

نبود اما بعد   یساعت دو مشکل یتا حوال دیایخم دستم ب

 .از آن کالس داشتم

 

بمونم کالسها رو   دیبا دونستم ینم مونم،یتا ظهر م_

 .کنسل نکردم

 

  دیاریم فیفردا که تشر دیکنی فقط لطف م زم، یباشه عز_

 .دیهم همراه داشته باش یو یس هی
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  میلیمدارک تحص ینداشتم به طبع کپ یدرخشان یو یس

 .ییمدارک شناسا یارائه بدهم با کپ  توانستمیرا م

 

دکتر تماس گرفتند  یتا ظهر که آنجا ماندم آقا یبار چند

اما خانم اورامن خودش رفت به سراغش و من تاآخر  

 .نمشینتوانستم بب زیوقت ن

 

مادرش با تعجب نگاهم   دمیشاگردم رس  یبه خانه   یوقت

ت زدم به اتاق دخترش هم که رفتم دس  یکرد، لبخند

 ی ز یتفاوت که مادرش چ نیاز مادرش نداشت، با ا یکم

 .ردیخودش را بگ  ینگفت اما دخترش نتوانست جلو

 

  نطوریا شهیکاش هم نیخانم چقدر عوض شد یوا_

 .نیباش



 

 .باشم عقده به دلت نمونه ینجور یبار آخر گفتم ا یبرا_

 

 ن؟یایچرا بار آخر؟ نم_

 

 .دینه اما قبل از من او دوباره پرس م یبگو خواستم

 

 ن؟یکنیازدواج م نیدار یوا_

 

دارم  دیرس جهیبه نت شی آرا یمانتو و کم کی بخاطر

 .بود یبی! استدالل عج کنم؟یازدواج م

 

 شمیبه طور ثابت مشغول به کار م ییجا هی. زمینه عز_

. 

 



 کی دادم،یرا مطمعنا از دست نم میاز کالسها یتعداد

بود، هرآن ممکن بود اخراج شوم اما  یشرکت خصوص

شب ها   ایامکان را داشت عصرها   نیکه ا ییکالسها

 شانیخانواده برا نیا دانستمی بروم مثل دوقلوها اما م

را مثل صدف   گهی. قرار بود چند نفر دستیمقدور ن

 .نداشتم یناراحت کنم اما چاره ا

  رم،یبگ ین یر یراحت ش ال ی با خ توانستمی م گری حاال د

آماده شون،   تزاهایگرفتم. منتظر بودم پ زی ن تزایپ یحت

  یپسر پانزده شانزده ساله ا یفروش تزا ی پ یرو برو

وقت بود، حس و  ری. دفروختیکه داشت جوراب م دمید

جلو رفتم و از او  کردم،ی حال او را من خوب درک م

و  دیپوشیبابا که البته نم  یدوتا برا دمیچهار جفت خر 

 .آذرخش یدوتا برا

  یبرق زد، چشم ها تزاهایپ دنیآسمان با د  یها چشم

من. صبح بخاطر بحث با مامان به  ی افهیق دنیبابا از د

 .سراغش نرفتم 

 

 .گرفتم هیآقا معلم برات هد_



 

نگه   شیآوردم و جلو رونیب کشیاز پالست جورابهارا

 .دیداشتم و تکان دادم آسمان بلند خند

 

 ؟ینکرد دایبهتر پ  یکادو یآبج_

 

 .دمی آذرخش هم خر یتازه برا_

 

جورابه، به قر و   یخریکه م یز یاون بچه تنها چ یبرا_

 هی شهی م یدنیبچه رس نیبه ا ،یرسیفر خودت م

 .جوراب 

 

 انشیبودم در جر دهیخودم خر یبرا  یقر و فر چه

  شیباال انداخت، پ ینبودم، به آسمان نگاه کردم، شانه ا

کارم   طیو آرام کنارش نشستم و از کارم و محبابا رفتم 

 .نمیکه نتوانسته بودم بب ی دکتر یاز آن آقا یگفتم، حت



 

جواب بدهد اما   توانستیاگر نم یصبر گوش کرد، حت با

چقدر شنونده  یده صی تشخ یبه راحت یتوانست یباز م

 .گفتم یبه شوخ تا یاست. نها یخوب و صبور 

 

بچه   هیگرفتم برات؟  یا هی چه هد یآقا معلم حال کرد_

  فروخت،یخودت داشت م یشاگردا  یهم قد و قواره ها

 .براتون دمیخر

 

  .دمیدو جفت جوراب د یبرا یقدردان پدرم را حت نگاه

 

به مدرسه   دیبود که با نیکه روز بعد داشتم ا یمشکل

 دمیپوشیآن شرکت م  یبرا دیکه با یو لباس  رفتمیم

 دمیپوشیمدرسه م یکه برا ی مناسب مدرسه نبود و لباس

 .مناسب آن شرکت نبود



  توانستمیشرکت برداشتم، مطمعنا نم یرا برا میلباسها

  کیدر  دیشا در مدرسه لباسم را عوض کنم اما

 .توانستمیم یعموم ییدستشو

 

 چه خبر آسو جان؟_

 

 ن؟ یشما خوب ،یسالمت_

 

به تو فکر نکنم   تونمیهمچنان نممنم خوبم واال من _

اما هر  ،ی خواستگار می رفت شیپ یهفته نیالو یبرا

 .است گهید زیچ  هیآسو  گمیم نمی بیم یدختر

 

 .ممنونم، خوشبخت بشن_

 



که من از تو  ی. اونقدردیبه اون مرحله نرس زمینه عز_

 چیعاشقت شده ه ایگو دهیداداشم ند نیکردم ا فیتعر

 .پسندهیکس رو نم

 

 .نیشما به من لطف دار_

 

  یبر یخواینم گهیمامان صدف زنگ زد، د یراست_

اومده؟ اون بنده خدا هم  شیپ یخونه اشون؟ مشکل

 .کرده ینکنه صدف کار گفتیم

 

 یراحت نیاعتماد بود و به ا یبه دخترش ب نقدریا واقعا

به خرج   تیحساس  یکم دانستمیم برد،یرا م  شیآبرو

حد که غرور فرزندش را در نظر  نیاما تا ا دهندیم

  !خرابش کند گرانید  شیو پ ردینگ

 

  یا گهید ینه ابدا، من به خودشون هم گفتم، جا_

دوتا   یکیبه جز مدرسه و  بایمشغول به کار شدم، تقر



کالسام رو دارم  هیبرم بق تونم یکالسها که بعد از کار م

 .کنمیکنسل م

 

 کجا هست؟ ،یشچه خوب موفق با_

 

 تیموفق یآرزو  میراجب شرکت گفتم، مجددا برا یکم

 .کرد

 

عوض کردن لباسم واقعا سخت بود، اگر  اتیعمل

  ییدستشو کی  نییساختمان شرکت طبقات پا دانستمیم

داخل  یعموم یها ییدارد به طبع از دستشو یعموم

اما افسوس  کردمی به آنجا مراجعه م بودیم زتریشهر تم

  اریبرادر مه دمیبه شرکت رس ینداشتم وقت یکه شناخت

به من کرد و   یقینگاه دق دمیخانم اورامن د زیرا کنار م

 .تکان داد یمجددا در مقابل جواب سالمم فقط سر

 



خانم اورامن را مورد خطاب قرار داد  یواقع وقت در

 .دمیاش را شن یبم و جد یبار صدا نیاول یبرا

 

دکتر  یکه متعلق بود به آقا ین او به اتاقاز رفت بعد

دکتر اوست. خانم اورامن از من  یمتوجه شدم آقا 

را انجام دهم تا   سشیاو من دستور رئ یخواست به جا 

  .دمیکار پرس  نیح رم، یبگ ادیکار 

 

  ندارن؟ فیتشر نجایجم ا یآقا_

 

  .دکتر جم بودن رفتن تو دفترشون_

 

  .گمینه برادرشون رو م_

 

 .انیشرکت نم یلیتو کارخونه هستن، خ شونیا_
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برادرش به دنبال   یجم برا ی باال انداختم پس آقا ییابرو

بار من را   کی یکه تا به حال حت یبود برادر یمنش

مورد خطاب قرار نداده بود و با من هم کالم نشده بود.  

 یکامال متناقض یبرخورد یجالب بود دو برادر رفتارها 

  هیداشتند. من و آذرخش و آسمان هرچقدر هم رفتارا شب

 کردی تابلو م  عیژن مو قرمز بودنمان سر م،ینبوده باش

نبودند  هیشب یلیدو ظاهرا هم خ نی. امیدار یکه نسبت

 .پوش بودند کی فقط هردو ش

 

همراه خانم اورامن   یوقت کار انیقرار بود تا پا امروز

به جز مراجعه  سپردیکارها را به من م  یباشم، همه 

دکتر و تماس با او. با وسواس تمام به  یبه اتاق آقا



کارش   یاز حد رو شی. حس کردم بکردیدقت م  میکارها

به   یکه آنقدرها هم کار سخت یتمرکز دارد در صورت

 .عهده نداشت

 

همکارها   نیب ی تیمیصم چیبود، ه یهمه رسم برخوردها

با چند  یشدند کامال رسم یکه معرف ینبود، چند نفر

حس کردم تا  قتایکردند. حق یجمله اظهار خوشبخت

پس انداز کنم و خانه را عوض   یکه بتوانم پول یزمان

ناهمگون با   یزیکار را تحمل کنم. چ نیکنم بتوانم ا

 .بود تمیشخص

 

 کارتون؟ میتا ساعت چنده تا_

 

_6. 

 

_6. 

 



 هست؟ یمشکل_

 

  .زدم یلبخند

 

  .نه_

 

 نیبود، با ا شتریتعجب نگاهم کرد، اما تعجب من ب با

را نگه دارم. فقط  یادیز یکالسها  توانستمیاوصاف نم

منطقه  نیا یک یدر نزد شیچندتا از شاگردانم که کم و ب 

  .بودند

 

کرد و به خانم   یخداحافظ 5دکتر سر ساعت  یآقا

که سپرده است تمام شود و بعد  ییاورامن گفت کارها

هم که خرج کرد حس کردم  یآخر  دیبرود. خسته نباش

  .خطاب به خانم اورامن بود تا من شتریب

 



بود که کارها تمام شد،  قای پنج و پنجاه و پنج دق ساعت

کردم و به سمت  یحوصله از خانم اورامن خداحافظ یب

 .ها رفتمدوقلو  یخانه 

 

کت و دامن مرتب و  کی خانم با  نیمه شهیهم مثل

خانم   نیمه دانستمینم قای دم در منتظرم بود، دق کیش

چه اما   ایخدمتکار  ه؟یآنها بود، دا یخانه  یچه کاره 

لباس   زیمرتب و تم شهی هم ،یجد شهی هرچه بود هم

 .دیپوشیم

 

 .د یخوش اومد_

 

به   یاش زدم و داخل رفتم. نگاه یبه لحن رسم یلبخند

هوا نپرند به سمتم.  یاطراف کردم تا دوباره دو قلوها ب

  یچشمها دور خانه نگاهم رو یچرخش گذر نیدر ا

 زیبار من ن نی. اایگو میبود ر یدکتر جا ماند. هم مس یآقا

سرم را به نشانه   یاز خودش کم دیسالم نکردم به تقل



اش را حفظ کرد و  هیوراه و ر زی. او نردمسالم خم ک ی

 .همان کار را کرد

 

  ریکرد به اتاق پسرها هرچند مس مییخانم راهنما نیمه

نداشت.  ییبه راهنما ی ازیمدت بود ن نیا یتکرار 

کارتون بودند که با  یپسرها در اتاق مشغول تماشا 

 .من سر وجد آمدند دنید

 

 بود؟ نییپا اریآسو، آنکل داد_

 

 .زمیآره عز_

 

 .رد و بدل شد نشان ی ب ینگاه

 

 شده؟  یزیچ_

 



 .میما امشب مهمون دار_

 

 .دیکدام شب شما مهمان ندار م یبگو خواستم

 

 .میو ما دوستش ندار_

 

 مهمونتون رو؟_

 

 .کردند نییبله سرشان را باال و پا یجا به

 

 چرا؟ _

 

 .ما بشه یمام خوادی: اون مجان

 

 .: اون بدهجاشوا



 

به  میاز بچه ها جناب جم تصم یدر سن حساس چه

 .ازدواج گرفته بود

 

 .نشیبشناس شتریالزمه ب دیاومم، شا_

 

 .احمقه هینه اون _

 

  هیمن  دی که منم اومدم به من گفت یروز اول ادمهی_

 .احمق مو قرمزم

 

و   دیدرخش طنتیبا ش شانیچشم ها دیباال پر شانیابروها 

 .دنیبعد شروع کردند به خند

 

 شهیاما آسو راجب اون ما نظرمون عوض نم _

 .میمطمعن



 

 : آسو مامان توام رفته  آسمون؟جان

 

نتوانستم   یحت  د،یسوال را پرس نیا نیتلخ و غمگ چه

به سمتم  دییجواب بدهم، آغوشم را باز کرد و جان دو

  کردیتالشش را م تی چند لحظه بعد جاشوا که نها 

به سمتم آمد. هردو داشتند  زیا کنترل کند او نخودش ر

خانم داخل   ن یبه در خورد و مه ی. تقه اکردندیم هیگر

  یآشکار  یبا نگران تیپسرها در آن وضع دنیآمد، با د

 .'شده؟ ی'چ دیپرس

 

 .رمی. چشم االن منی نگران نباش ست ین  یزیچ_

 

 .کننیم هیبچه ها چرا دارن گر_

 

 .ستین یز یخانم چ نیگفتم که مه_

 



 .کنن هی گر یزیچ  ینگرفتن برا  ادی بچه ها  نیا_

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

در.  یسمت صدا، جناب دکتر بودند در آستانه  میبرگشت

برداشتم و سر  یصندل یاز او نگاه گرفتم شالم را از رو

 .کردیخانم داشت شرح ماوقع م نیکه مه یکردم در حال

 

رفته بودند سمت  ایاز اتاق خارج شده بودند گو دوقلوها

 نی. مهندیرا بشو شانیدست و رو دیتا شا ییدستشو

 .بشنود یلیبود تا دل ستادهیخانم همچنان مصر ا

 

 رد شم؟  ن یدیاجازه نم_

 

تکان  میاز جا یتا جواب نده یعنینگاهم کرد که  یجور

باال انداختم و   ییندادم ابرو  یتیاهم زیاما من ن خورمینم

دکتر بود که در  یآقا نیخانم رد شدم و ا نیاز کنار مه



خان هفتم  کرد،ی بود و نگاهم م ستادهیدر ا  یآستانه 

از خانه   توانستمیم کردمیرا هم رد م نیا دیبود شا

رد شدن خواستم  یاجازه  می. با حرکت ابرو بزنم رونیب

  نیهکه نه خطابم م یکنار رفت، با خداحافظ آرام یکم

 .دکتر خانه را ترک کردم یخانم بود و نه آقا

 

چندتا نثار بچه ها   یها روز  افهیق نیخانم از ا نیمه اگر

.  ختیریمطمعنا در روز چند باز زهرشان را م کردیم

 دایجالب بود مهربان تر و خوش برخوردتر از او پ

مراقبت از دو  ی نکرده بودند که آمده بودند سراغ او برا

 .ساله  8 یبچه 
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خانم و مامان داشتند دم   ر یمن دمیبه در خانه رس یوقت

  نقدریمادرم همچنان ا نکهیا کردند،یدر باهم صحبت م

 تیاذ میبرا دادیسفت و سخت به ارتباطش با او ادامه م

 .ان مجاب کردنش را نداشتمکننده بود، اما تو

 

 ؟ یآبج_

 

 یاتفاق یعنیخطاب کردنش  یرا نگاه کردم، آبج آسمان

 .افتاده است

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .برم ذارهیاردو مامان نم برنیجمعه از مدرسه م_

 

 .کردم اخم

 



 چرا؟ _

 

 .اردوت کم بود ریو رویه نیتو ا ادهیپولش ز گهیم_

 

 .صورت دوبرابر شد یرو اخم

 

 .من خودم پول دارم، جمع کردم یآبج_

 

الزم   یز یپولتم نگه دار هرموقع چ ، یبر یتونیم_

 .بخر یداشت

 

 اما مامان؟_

 

 .اون با من نگران نباش_

 



کم  یلی. خدیشد و به سمتم آمد، گونه ام را بوس بلند

واقعا   ایابراز محبت ها بکند. گو نیآمد از ا یم شیپ

اردو را برود، هرچند حق داشت در  نیا خواستهیدلش م

وجود نداشت که  یگردش خانوادگ یسال و اند کی نیا

 .را به آن خوش کند دلش

 

کجا رفتم   نکهیا دادمیروزانه م یبابا رفتم، خالصه  شیپ

اشان گفتم.   هیو چه شد. از دوقلوها و سالشان و گر

 .بود یشاد نبود لبخند تلخ  گریدلبخندش 

 

 .رفتم ششیبرگشتن مامان به خانه بلند شدم و پ با

 

 ؟ی شام خورد_

 

 .بذار آسمان بره اردو دمینه. مامان من پول م_

 

 ؟یآسمان تو شد یتا حاال ول یاز ک_



 

  کاریچ چارهیمامان با من لجت گرفته با آسمان ب_

  ؟یدار

 

. چه تو دمیند یر یکدوم از بچه هام خ چیمن که از ه_

 .چه آسمان

 

 یر یچه خ د یآذرخش فراموش نشه مارال خانم. ما با_

اردو رفتن آسمان ضرر زدن به توا  م؟یکه نداشت میداشت

 !مامان

 

 .با آذرخشه یفکرت لجباز یهمه _

 

 .رمیشدنم را بگ یعصبان یرا بستم تا جلو  میها چشم

 

 .جمعه بذار بچه بره اردو_



 

 .ریبگ  میبراش تصم یهر موقع بچه دار شد_

 

 ؟ یکنی م نکاروی مامان چرا ا_

 

آسمان هم مثل تو بشه، خودسر بشه. فکر   خوامینم_

 یهمه چ یدیچون پول و نون و آبمون رو م یکنیم

 .دست توا

 

دارم؟  یکردم؟ اصال وقت خودسر یمن چه خودسر_

از  ادیدستم ب یپول هی کنم،یصبح تا شب دارم جون م

افکار تو رو  ریمن نیاز ا شتر یتا ب میخراب شده بر نیا

 .مسموم نکنه

 

  ریچه برسه به من یداریتو احترام مادرت رونگه نم_

 .و داداشش چارهیب



 

مطمعنا از او   شدیخانم شکرآب نم ریام با من انهیم اگر

فشرده کالس بگذارد و به  یدوره  کی کردمی خواهش م

من هم آموزش دهد در برخورد با مادرم از چه راه و 

مکث کردم و فکر کردم   ی. کمکندیاستفاده م یروش

نبود.   ادمیاصال  میداشت یکه با اقوام مالقات یبار نیآخر

از  یمال تیکه بخاطر وضع شاوندانیو خو  لیفام یهمه 

مادرم بود که با دم خور شدن  نینکرده بودند ا یما دور

 .کرده بود یدور ه یاز بق ریبا من

 

 یکه رفت ی بار  نیرو ول کن، اصال آخر ریمامان من_

 بوده؟  یک میخاله مر یخونه 

 

 گه؟ یحرف حق م ریرو ول کنم چون من ریچرا من_

 

 .دونه مثال بزن برام هی ؟یمادر من چه حق یچه حق_

 



برو کنار،   آسو، حاال هم یدونیخودت هم خوب م_

 .سر آسمان نخون. محاله بذارم  ریهم ز نقدریا

 

اتاق کز   یگوشه   چارهیبه اتاق رفتم، آسمان ب  کالفه

  .ستین ای مامان کوتاه ب  دانستیکرده بود. مطمعنا م

 

 .یرینگران نباش،گفتم که م_

 

 .دهیاجازه نم یوقت_

 

 .رمیگ یتو نگران نباش بابا هست از بابا اجازه م_

 

 .نامه رو امضا کنن تیرضا  دیاما با_

 

 .نگران نباش _

 



اجازه  نیقرار بود ا  یزی با جنگ و خون ر مطمعنا

 ینم نییحاصل شود اما مطمعنا من هم از موضعم پا

از   باتریبه شرکت رفتم خانم اورامن ز یآمدم. صبح وقت

  کرد،یم شیآرا بایز یلیزد، خ میبه رو یروز قبل لبخند 

آن موقع   یرفته بود هرچند حت ادمیسال  کیمن بعد از 

 .کنم شیاو آرا ییبایزبه  توانستمیهم نم

 

روز حضورش در شرکت است.   نیچهارشنبه آخر گفت

دکتر هم کالم هم نده بودم   ینبود، من با آقا یخبر مبارک

اش را  یکامل منش یجا گریو حاال داشتم تا دو روز د

 .گرفتمیم

 

از رفتنش نمانده بود باز اجازه   شتریدو روز ب نکهیا با

از وسواس  یناش دانمیمخاطب دکتر من باشم، نم دادینم

کارها   هی. مطمعن بودم بقسشیرئ ایخودش بود  یکار

 .گرفته ام به جز خان هفتم ادیرا کامل 

 



 شیخانم اورامن بودم و خانم اورامن پ زیم پشت

در شرکت را زد با باز کردن در   یدکترجم بود، فرد

 .و متعجب به فرد پشت در نگاه کردم ریمتح

 

 .کردی چه م نجای'! او امانیپ'

 

 ؟ یکنیم  کاریچ  نجایا_

 

مرتبط با رشته ام را به من   یکار شنهادیکه پ یفرد به

 یمنش کیبه عنوان   نکهیا گفتمیداده بود، چه م

ام   یروز کار نیسوم یشروع به کار کنم، حت خواهمیم

 !شودی محسوب م

 

 .کار_

 

 نجا؟ یا_



 

توجه به سوالش در را رها کردم و برگشتم پشت  یب

خانم اورامن نشستم. داخل شد با تعجب نگاهم کرد.  زیم

 .بعد از چند لحظه سکوت گفتم

 

 نجا؟ یا یدار یکار یبا کس_

 

 .دکتر جم_

 

 .دهتا خانم اورامن برگر نیبش_

 

و به من نگاه   ستادیننشست همانجا سرپا ا شیسرجا  اما

زل  یزیبه چه چ میکرد، سرم را بلند کردم خواستم بگو

 .آمد رونی زده است که خانم اورامن از اتاق دکتر ب

 

 .مهندس یآقا نیسالم خوش اومد_



 

برخورد من با او فرق داشت من نه تنها سالم  چقدر

 .نشستم میرا هم برگرداندم و سرجا میندادم، رو

 

 دارن؟  فیممنون، تشر _

 

 .بله چند لحظه هماهنگ کنم _
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اورامن با دکتر جم تماس گرفت تا خبر حضور   خانم

 رهی همانطور مات و مبهوت خ مانیرا بدهد، اما پ مانیپ

 .بود ستادهیبه من سرپا ا

 

آمد، به او حق  یرفع تعجبش برنم یاز دستم برا یکار

که  دادمیاما در آن واحد به خودم هم حق م د،یشا دادمیم

بود او  نیجالب ا ینروم، اما نکته  مانیبار منت پ  ریز

 یکار ستمیشرکت و س نیمرا به هم  خواستهیم زین

 .کند یمعرف

 

برود  تواندیگفت م مانیبه پ  بای ز یاورامن با لبخند خانم

 .نثار من کرد و داخل رفت یگرینگاه د مانیداخل. پ

 

 شون؟یشرکتن ا نیا یاز مهندس ها_

 

 .هستن یبله مهندس خادم_

 



 دیاطالعات جد دانستمیاش که از قبل م یل یجز فام کاش

 .دادیبه من م یگرید

 

به در دفتر دکتر بود تا کار، منتظر بودم   شتریب حواسم

استرس گرفته  لیدل یو ب خودی. بدیایب  رونیب مانیپ

 .بودم

 

  مانیهردو  یخواست برا  یجهان یاورامن از آقا خانم

سالن  یگوشه  یصندل ی. بلند شدم رواوردیقهوه ب

 .نشستم

 

که اگر قرار  کردم یم نییبود، داشتم باال پا ریدرگ فکرم

دفتر دائما رفت و آمد کند صالح است   نیبه ا مانیاست پ

 .انهیادامه بدهم  نجایکه به کارم ا

 



به  یبودم که وقت ریبا فکر و افکارت خودم درگ آنقدر

کند و  یمرا صدا م وستهیخانم اورامن پ دمیخودم آمدم د

 .را کم داشتم یسوت نیزل زده است به من، هم انمیپ

 

 .حواسم نبود دیببخش_

 

رو براشون   خوان یمهندس م یکه آقا یپرونده ا شهیم_

 .دیاریب

 

دستش کردم، اوراق مربوط به   یبه کاغذ تو ینگاه

که  ی. رفتم به اتاقخواستی فروش سال قبل را م ستیل

  یکردن بودم که صدا دایها آنجا بود، مشغول پ یگانیبا

 .دمیرا شن مانیپ

 

 .دارن خیتار_

 



 .دونمیم_

 

 .یدونیرو م یتو ماشاهللا همه چ_

 

 ی هی! اما کنازد؟یم هیسمتش نگاهش کردم، کنا برگشتم

را. رو گرفتم و مشغول چک کردن اسم و   یز یچه چ

 .پرونه ها شدم خیتار

 

که  یکار یبرا  یومدیکه م نهیبودن بهتر از ا یمنش_

که کار الزم   شیتا دو سه ماه پ کنم؟یم یمن معرف

 .ینبود

 

 .را برداشتم و به سمتش رفتم لیفا

 

  نییمن روزانه باال و پا یاالن الزم داشتم، تالطم زندگ_

 .چه برسه چند ماه شهیم



 

را نگرفت نگاهم کرد،  لیرا به سمتش گرفتم. فا لیفا و

 یمن را برا نکهیرا از من داشت؟! ا یز یب چه چطل

کرده بود و قبول نکرده بودم طرز   یمعرف یکار

و  رفتمیبار منت او م ریبود چه برسد ز نیبرخوردش ا

. کردیم شهی. بدون شک خونم را در شکردمیقبول م

را به سمتش بردم و مجبورش کردم دستش   لیدوباره فا

 .پشت سرم آمد زین مانیو از کنارش رد شدم. پ ردیبگ

 

 مهندس؟  یآقا نیکنیمطالعه م نجایا_

 

 .خوامیخودم نم ی کارخونه برا  برمشینه م_

 

 یگرفتم تا جواب خداحافظ ی کرد و رفت، رو یخداحافظ

 .اش را هم ندهم

 



زحمت  یجهان ی دکتر جلسه دارن، االن آقا یامروز آقا _

شما امروز همراهشون   زحمت یب کشنی تدارکات رو م

بود بدون   ی دستتون باشه، اگر مشکل لتونیموبا ن،یکن

 .دیبد امیمتوجه بشه بهم پ یکس نکهیا

 

 دیخانم اورامن، شا نی ا کردیم یسیرا پل  هیقض چه

را   یقرار بود کار تایمن سخت بود. اما نها یدرکش برا

دکتر انجام دهم. خانم اورامن تا وقت  یآقا  یبه همراه

داد، با به صدا در آمدن    ادیجلسه نکته ها را به من 

 رونیاز اتاقشان ب زیدکتر ن  یدر شرکت آقا یصدا

که  یو در را باز کردم. پنج نفر فتمآمدند، به سمت در ر

و بعد، از من   میبه من بعد به موها یداخل آمدند نگاه

 .نگاه گرفته به دکتر سالم دادند

 

من،  یرا به رنگ مو شانیکه موها  یتعداد کسان نکهیباا

و  یمو یعی کم نبود اما بازهم رنگ طب کردندی رنگ م

ژن   رانیآن و چون در ا یعی بود از رنگ طب زیابرو متما

. شدیباعث تعجب م ستیاوان نفر ایمو قرمز مثل استرال



. کردیجلب توجه نم نقدریاگر در اسکاتلند بودم ا دیشا

 ایاز آن سر دن یا شهیرگ و ر کردمی فکر م یگاه

 .است نطوریهم واقعا ا دیشا داندیچه م یکس م،یدار

 

  یاز رفتن مهمانها داخل اتاق کنفرانس پشت سر آقا بعد

دکتر  یشده بود آقا نییدکتر داخل رفتم، جاها از قبل تع

که بمن  یینشست و من دست راستش. کارها زیسر م

زودتر از  یحت  بیسپرده شده بود را حفظ بودم. به ترت

بار اول  دادم،یدکتر به من اشاره کند انجام م یآقا  نکهیا

صورتم  یرو  ینداد اما بار دوم لحظه ا ننشا یواکنش

دکتر  یآقا یمکث کرد و به کارش ادامه داد. مکث بعد

ضرب چند   کیبود،  یعدد یبیتقر یزمان محاسبه  

  یمتوجه شده بودم رابطه  یاعداد که از بچگ یرقم

حساب   نی از ماش خواستندیبا اعداد دارم. م یخوب

کردند از  کرف هیاستفاده کنند که جواب را گفتم، بق

بود استفاده کردم اما   میکه جلو یحساب لب تاپ نیماش

  .محاسبه کرده ام  یدکترجم متوجه شد که ذهن

 



از مهندس ها خطاب به من  یکیبود که  یگرید عدد

حساب زحمتش را بکشم، مکث کردم تا   نیگفت با ماش

ب توجه نکنم هرچند از نگاه با فاصله جواب دهم و جل

 .دکتر جم دور نماند زیت

 

ها را من انجام  یمجموع کاغذباز دیاز جلسه با بعد

 ندیتا بب دی. خانم اورامن چند سوال مربوط پرسدادمیم

را   لهایرفته است، بعد از اتمام کارم فا ش یکه چطور پ 

 .دکترجم ببرد یخانم اورامن دادم تا برا  لیتحو
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 ان یتا پا یزیشدم چ لمیهم مشغول جمع کردن وسا خودم

شاگردم  یخودم را به خانه  عیسر دیوقت نمانده بود، با

  .رساندمیم

 

 یرا رو فمیک عی ' سرمیبر می تونیتا خانم اورامن گفت 'م 

 .رفتم رونیدوشم انداختم و ب

 

به حالت  انتخاب کرده بودم، یرو ادهیپ یرا برا  رمیمس

  یبعد نفس زنان جلو  قهیدق یس رفتم،یدو داشتم م

و بعد   دمیکش قیدرشان بودم مکث کردم چند نفس عم

از   ییزنگ در را زدم. ورودم همزمان شد با سر و صدا

باز کرده بود  میخانه. خدمتکار در را برا  یباال یطبقه 

بودند که مشغول جر و بحث   دمو پدر و مادر شاگر

شدم، دخترک   ییبودند من به اتاق شاگردم راهنما

که  یو کار یزیاز شدت خجالت قرمز شده بود چ چارهیب

 .به او نداشت یربط چیمطمعنا ه

 

 ...بعد نی ا یخانم فرصت نشد بگم امروز ن دیببخش_



 

 ...میادامه بد زمینگران نباش عز_

 

 یاشک یکه قطره  دادمیرا م حاتمیتوض یادامه  داشتم

شاگردانم  ی ه یکتابش افتاد. دو روز بود شاهد گر یرو

 .بودم

 .را بلند نکرد در همان حال گفت سرش

 

 .کرده انتیبابام به مامانم خ_

 

  یبچه   کیمن چه برسد  یبود برا یلیثق تیواقع

  .شانزده ساله

 

. بابام ادیکردم صداتون درن نیرو تام تونیراحت گهیم_

 ...و حاال نهیبیرو پول م یهمه چ

 



  میبگو  توانستمیدستش گذاشتم، نم  یرا رو دستم

  کی میناراحت نباش، پدر من برا ایندارد   یاشکال

 نیدرک چن ایو تصور  شه،یبوده هم یواقع یاسطوره 

 ...ملموس باشد اما م یبرا  توانستینم  یلیخ  یزیچ

 

بفهمد و نه آن  یزیبود که چ یتیآن دختر در وضع نه

درک و شعور به خرج دهند  توانستندیخانواده آنقدر م

است قبل از با خبر   نشانیب  یمساله ا نیاگر چن یکه حت

کنند در خودشان حل کنند،  یاول سع شانی شدن بچه ها

 مهیبه آسمان ن یشدت جروبحث کنند. نگاه نیبعد به ا

 .مترو رفتم ستگاهیزنان به سمت ا مکردم و قد کیتار

 

وقت   چیبود در واقع ه فلایر ریخواه و ناخواه درگ ذهنم

را از پدرم تصور  یو کار  یحرکت نیتوانستم چن ینم

باور را داشته باشم که مادرم  نیکه ا نیکنم، نه ا

 میبرا شهیکند، نه، اما پدرم هم ییخطا   نیچن تواندیم

 .بود یاژه یوفرد متفاوت و  یلیخ

 



وجود  یخال  یبود اما صندل بیمترو نشستم عج در

  کیکنارم بود متوجه شدم هرچند لحظه   یداشت. خانم

از نگاه  یکی. در کندیو من را نگاه م  گرددی بار برم

 .زد و گفت ی زل زدم به او لبخند شیها

 

 خودته؟ ی رنگ موها_

 

بود که فراموش کرده بودم به   فلایر ریذهنم درگ آنقدر

 .ممکن است به من زل بزنند لیچه دل

 

 .بله_

 

 ن؟ییاهل کجا_

 

 .نجایهم_

 



آخه  ه؟یرانیا ریغ یاز مامان و بابا کس  یعنینه _

 !هیچشمهات هم رنگ

 

من مادر پدرم  دیفهمیخانم اگر م نیبودم، االن ا خسته

 .فتدیقرار بود ب یاست چه اتفاق یرانیا ریغ

 

زود گذشت و  یلیآخر خانم اورامن خ یروز همکار دو

. پنج شنبه روز  رفتمیبه شرکت م ییبه تنها دیشنبه با

که نگه داشته  یینبود و طبق معمول با کالس ها یکار

. کالس آخرم قرار بود خانه  کردمیبودم خودم را هالک م

از  یناش دانمیکه نم ادیز یدوقلوها باشد اما خستگ  ی

 نیو به مه رمیبا منزلشان تماس بگ دچه بود باعث ش

روم. لحن گرم و   یخانم خبر بدهم که سر کالس نم

نداشت و برخورد متشنج آخرمان باعث  یدوستانه ا

 .شده بود سردتر از قبل جوابم را بدهد

 

به او قول  دهیخر یخوراک یآسمان کم یراه برا سر

داده بودم آخر هفته به اردو بفرستمش و حاال اگر 



با مامان تا خود صبح بحث کنم باز دست  شدمی مجبور م

 .دمیکشینم

 

 .آوردن فی چه عجب خانم زود تشر_

 

خسته بودم کالس آخرم رو کنسل کردم فکر کنم دارم _

 .خورمیسرما م

 

 دم کنم برات؟  شنیآو یچا_

 

 .کردیم شیزهر کالمش رها آورد نه یدلش طاقت م نه

 

 ست؟ین یزحمت_

 

هم   ییچا هی سابمیو م شورمی من که صبح تاشب دارم م_

 .روش



 

هارا به اتاق بردم و به آسمان دادم   یخوراک   لکسینا

 .اول خوشحال شد و بعد گفت 

 

 .محاله مامان بذاره_

 

 .نگران نباش ذارهی رو جمع کن، م لتیتو وسا_

 

  یاش نگاهم کرد، چشم ها یآب یباچشم ها ملتمسانه

باعث شده بود   شی موها و ابروها یاش در قرمز یآب

 .بابا اسمش را آسمان بگذارد 

 

 .بابا نشستم آرام گفتم شیعوض کردم و رفتم پ لباس

 

اختالط کنم   کمیشما  یخانم خانم ها نی با ا خوامیم_

 .نه مارال خانمت ستایپشت من وا



 

به دست به اتاق آمد. بعد از دادن   یچا ینیس مامان

 .برود  رونیبه دستم خواست از اتاق ب ینیس

 

 .میصحبت کن کمی  نیمارال خانم بش نیبش_

 

 .نشست میرو به رو ی حرف چیه یکرد و ب ینگاه

 

 .زمی برم برات بر_

 

 .خورمینه نم_

 

 باشه، چه خبر؟_

 

 .تعجب نگاهم کرد تینها با



 

 ه؟ یچ_

 

 باشه؟ دی با یچه خبر_

 

 اد؟یآذر چطوره م ،یچیه_

 

 ...نکنه باز  هیچ_

 

. منتظرم زود آزاد شه پرسم ینه فقط حالش رو م_

خونه رو عوض   نیا میدست تو دست هم بذار ییدوتا

 .میکن

 

 .نگفت یزیاما چ دیکش یقیآه عم مامان

 



گفت جمعه  کردمی با خاله صحبت م شی چند روز پ_

بخاطر بابا رفت و آمد سخته   کمیما اما  ی خونه   نیایب

 ان؟ی بگم اونها ب

 

 خواهدیدرآورد، نگاه نکرده مطمعن بودم م ییصدا بابا

درکار  یمانم اما دعوت یمن تنها م دیشما برو دیبگو

 .نمینبود دروغ گفتم واکنش مامان را بب
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 یخوا یسر، م نیا انیب شنی از اون سر تهران بلند نم_

 .خودت برو  یخوا یم کار؟یچ



 

 ؟یستی دلتنگ خواهرت ن یتو چ_

 

رسه، شوهرم   یسال تا سال حالمو نم ی چه خواهر_

گوشه خونه، جگر گوشه ام زندان، دخترکم  هی دهیخواب

 .صبح تا شب کجاست  ستیمعلوم ن

 

 ؟ی اون خبر نگرفته؟ تو خبر گرفت یمطمعن_

 

 گله کرده؟  میمر_

 

  یکه خاله زنگ نزده توام زنگ نزد یاونقدر ینه ول_

 .یحالش رو بپرس

 

بود نه  ریبودم نه اون. من دستم گ یبد طی من تو شرا_

افتاد تو پشت تک تک  یهر اتفاق ب،یشک ینیبیاون. م



 یدستشون رو گرفت یهرجا تونست یستای ها وا لیفام

  دست مارو گرفت؟  یما ک یاون وقت تو گرفتار

 

 .نبودن نطوریانصاف نباش همه هم ا یمامان ب_

 

پس تو چشمت   یخبر ندار  یستیتو که صبح تا شب ن_

 .از بابات بپرس یرو باز کن. من رو باور ندار

 

  یخواستیخودش رو داره م یهرکس مشکالت زندگ_

  کنن؟ کاریچ

 

چرا دوست بابات تو رو انداخت تو اون مدرسه کار _

بخواد   یکیاون چرا نگفت مشکل خودم رو دارم،  ،یکن

از ته دله  یک فهممیم دمیسن رس نیبه ا  گهید تونه،یم

 .ستین یکارش ک

 



خانم   ریمن هیحرف زدن مامان شب یرفته رفته حت چقدر

 .ترساندیمرا م گرید نیا شد،یم

 

سرمون  انیب میسه تامون  ستیگفتم فردا آسمان هم ن_

 .گرم شه

 

 کجاست؟آسمان _

 

 .گهیاردو د رهیم_

 

 ؟یک یبااجازه _

 

 .اردو هیمامان _

 



 نمیبفرما ا  بیشک خواد،ی به اردو هم باشه اجازه م_

رو   یهمه چ ار یاخت گهید نمیا ادیدخترت تو صدات در نم

 .گرفته دستش

 

 دهیچی رو پ یهمه چ نقدریمامان جان قربونت برم چرا ا_

رو  مینرفتم کالس االن همون تا یبخدا از خستگ یکنیم

ارزش داره اعصاب هممون  م؟ یباهم بحث کن نجایا نمیبش

  یلینه فام میرو ندار یکس یگ یخوردشه؟ مگه خودت نم

  هیتو سن حساس خواد؟ینم یبچه دلخوش  نی. ایزینه چ

 .اش نکن  وردهدوستهاش سرخ شیپ

 

گفتم تا   نییپا یرا تند نگفتم نرم و با تن صدا میحرفها

  شیداشته باشد و با توجه به واکنش ها یریتاث دیشا

 .هم نبود  ریتاث یب ایگو

 

هفته اس از استرس رفتن نرفتن جوش هاش  هی_

تازه   ییجا م یکه خودمون بر میندار نیشده، ماش شتریب

 .که چسبهیبدون آذر نم ست،یهم باشه آذرخش ن نیماش



 

آخر ناک اوتش کرد و با سکوتش اجازه اش را  ی هجمل

من هم بخاطر   خوردیرا سرد م ییصادر کرد. بابا که چا

ام  ییچا یکردن مامان سرد و گرم یراض یخوشحال

  کردمیمهم نبود. با خنده بابا را نگاه م میبرا گرید

 .به او زدم یچشمک

 

 .کردم شی راض  یچجور  یحال کرد_

 

 .زد می به رو یلبخند

 

شرمندتم  شه،یشروع م ت ی وتراپیزیف گهیدو هفته د_

 .راحت باشه  التیاز خ نیاما ا یقبل یبابت دفعه 

 

 .کرد نگاهم

 



 تیاشو اذ نهیهز رسونمیم ندفعهیراحت ا التیخ_

جم نجاتم داد هم با کالس پسرهاش و هم   یآقا شم،ینم

 بابا؟ ی شرکت. راست

 

 دیگوینگاهم کرد مطمعنم بودم در دلش م  یبا لبخند بابا

 .جانم

 

که  یدونینسترنه، م یعروس گهیبال، ماه د یجونت ب_

برم  خوامیجم م یکرد به آقا می نامزدش معرف

 کنم؟  یمامان رو راض یکنیکمک م  شون،یعروس

 

 زیمامان او ن یلبخند نزد، مطمعنا از برخوردها نباریا

  اجینداشتم به کمکش احت یبود اما چاره ا یناراض

 .هم راحت صحبت کند  توانستیاگر نم یداشتم حت

 

شدم تا از رفتن آسمان مطمعن شوم،  داریزود ب صبح

 .دست انداخت دور گردنم و بغلم کرد اطیدر ح یجلو



 

 .یآبج یمرس_

 

 .یکنیم ی آبج یکارت افتاده چه آبج_

 

 .دیخند

 

 .خب ادیخودتم خوشت نم_

 

نداشت، آذرخش بود که  یفرق میبرا یلی بودم خ نعممت

 مانیبه هر دو کردیما را مخفف م یاسم ها  شهیهم

درآوردن حرصش  یبرا شه یمن هم هم  ،یآس گفتیم

 بردی. اما آسمان از او حساب مکردمیم شیآذر صدا

 .خودش آنطور خطابش کند یجلو  دیترسیم

 



صبحانه آماده کنم بعد از مدت ها آن هم  خواستم

هم مامان دوست دارد و  دانستمیکه م یکنجد یمروین

 شتریب رمیهم بابا، اما قبلش فکر کردم نان تازه بگ

  دیبودم با ام دهید یینانوا کی خانه  یکیدر نزد چسبدیم

داشته باشد آماده شدم و رفتم به  زیسنگگ ن نکهیا

ها آقا بودند  ی مشتر  شتریب دسمتش. چون اول صبح بو

  زین دنینگاهم کردند، اما نان خر بیعج ینه خانم، کم

خودم را  عیمحله، سر نیدر ا شدیجرم محسوب م ایگو

بود دنبالم  ییکه در نانوا  یبه خانه رساندم هرچند پسر 

خطاب به من زمزمه  از پشت سرم ییزهایراه افتاد ، چ

در را باز  ت،نداش یتیاهم دادمیاما گوش نم کردیم

 .توجه به او داخل رفتم یکردم ب

 

دم کردم سفره   ینشده بود چا داریشکر مامان ب خدارا

  م،یبابا بخور شیرا آماده کردم تا به اتاق ببرم و پ

به در  یرا آماده کردم و رفتم دم در اتاق و تقه ا مروین

مامان در را  یاست، با صدا داریزدم مطمعن بودم بابا ب

 .باز کردم. حدسم درست بود

 



براتون زدم  مرو ی. نبیمارال خانم آقا شک ریصبح بخ_

 .ارمی. مامان پاشو سفره بیسفارش

 

 نجا؟ یا_

 

 .نجاست ی آره بابا هم ا_

 

مکررا از   یو خوش زبان  ی بازار گرم یسفره برا سر

اما مامان  زدیبابا لبخند م  کردم،یم فیخودم تعر  یمروین

 .گفتینم یخاص زیچ

 

 ؟ینون رو تو گرفت_

 

خوابم نبرد.   گهیکردم د یآره پاشدم آسمان رو راه _

جارو کردم گلدون    اطمیگفتم صبحونه آماده کنم. تازه ح

 .هارم آب دادم



 

 !چه عجب _
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خانم، منم کنارتون. بخور که عجب به جمالتون مارال _

 هیپارک  می ریمنه بعد ازظهرهم م یناهار امروز هم پا

 .میزنیم یقدم

 

 .مونهی بابات تنها م_

 



تازه  ینفس  هیصبح تا شب تو اتاقه  م،یبری بابا رو م_

من  دیفرمایکنه، مگه نه آقا معلم؟ به قول شاعر که م

و  یقفسم برده به باغ دیکه مرا از قفس آزاد کن مینگو

 .دیدلم شاد کن

 

 .رو به مامان گفتم و

 

 ...و یبه باغ دینیهم نفسان، بنش گذردیفصل گل م_

 

  .خودم اشاره کردم و ادامه دادم به

 

 .دیکن ادیمرا _

 

 خونه؟ی شده کبکت خروس م یچ_

 



  یلباحا نیآق معلم به ا یمارال نیآدم مامان به ا گهید_

هم  انیشجر ونیداره، کبکش خروس که سهله هما

  .خونهیم

 

تکان داد، بعد از صبحانه رخت خواب بابا   میبرا یسر

انتقال دادم، پنجره هارا باز کردم،  ییرایرا به حال پذ

 یکردم و کتاب یپل شیمورد عالقه اش را برا یقیموس

گذاشتم، کتاب خودم را   شی پاها یآوردم و رو شیبرا

برداشتم و کنارش نشستم، گفتم به اشاره بفهماند تا  زین

 .صفحه را برگردانم ستهر موقع خوا 

 

  یو گفتم عمل دیقبل از خواب به ذهنم رس شبیکار د نیا

حال  رفت،ازیکمتر حوصله اش سر م ینطوریاش کنم ا

 نیاستقبال کرده است از ا دایو احوالش متوجه شدم شد

که از بابا داشتم  یمن بخاطر شناخت یبرا کارم.

 .هم سخت نبود یلیخوشحال کردنش خ

 



گرم   نشیروت یو کارها ونی زیسرش با تلو زین مامان

اجازه   یبهانه ا چیحواسم بود به ه یبود، چهارچشم

 .خانم ریندهم برود سراغ من

 

بود که بلند شدم کم کم ناهار را آماده  12ساعت  کینزد

  یورق زدن کتاب بابا را به عهده  تی کنم و مسئول

 یدیحاال که راه و روش جد دانستمیمامان گذاشتم، م

  خواندیچند ساعت کتاب نم یاگر روز میکرده بود دایپ

بود که  نیفکر بخاطر ا نیدست بردار نبود و در واقع ا

بگذراند و کمتر  نطوریرا ا ییاهاعتمامان در روز س

  .بود دهیبرود به ذهنم رس ریسراغ من

 

ام را به آسمان داده بودم تااگر الزم شد تماس  یگوش

مامان گفت کاش شماره معلم آسمان بود   یوقت رد،یبگ

 دمیبه سراغ تلفن رفتم و حالش را پرس زدمیزنگ م

اش بود و  یشاد و خندان نشان از خوشحال یصدا

 .گذردیخوش م  نکهیا

 



 داره؟  یآسمان گوش _

 

خودم رو دادم خونه بودم الزم  ینه، صبح گوش_

 .نداشتم

 

به   یزیاما چ یکرد یبا نگاهش گفت کار خوب مامان

 .اوردیزبان ن

در حال   یکه سه نفر یا  قولهیاز ناهار و خواب ق بعد

 بایبلند شدم و حاضرشدم، مامان را تقر میداشت ییرایپذ

به زور فرستادم حاضرشود بعد آمد کمک کرد لباس بابا  

 .میشد یو راه میگذاشت لچریو یو رو می را عوض کرد

 

  دیپشت در بود، تا مرا د اهیتا در را باز کردم سق س اما

 .چشم نازک کرد

 

 ن؟یداشت یکار_



 

 .به او سالم دهم یکه حت دمیدینم  یاز ین گرید

 

  ستن؟یمارال جون ن_

 

 .رونیب رهینه داره م_

 

را برگرداندم و در را کامل باز   میتوجه به او رو یب بعد

پشت سرش مامان  اورمیب رون یبابا را ب لچر یکردم تا و

کرد و گفت من   یآمد و شروع به سالم و احوال پرس

 .پارک برمشیدارم به زور م

 

اختالط   کم یمنم سررفته  یخب تو بمون حوصله _

 .میکنیم

 

 .ندادم مامان جواب دهد اجازه



 

کنار هم   میخوایم یچند ساعت خانوادگ نی اگر اجازه بد_

 .میباش

 

مامان را نگاه کردم  یو جور ستادمیبابا ا لچریو پشت

خواهم   نی را بدتر از ا ری جواب من دیایکه بفهمد اگر ن

اما  دمی را به جان خر  شیاداد. تا خود پارک غره

  نطوریا دی. شا دیبگو خواهدی سکوت کردم تا هرچه م

اما سکوت کردن و جواب   قایدق دانمینم شد،یآرام م

  .مان بود نیر ینکردن روز ش ابندادن تنها راه حل خر

 

گرفتم مامان با  یفیق یبستن  مانیهرسه  یبرا رفتم

  تیپرشد، قدر عاف شیآذرخش افتاد و چشمها ادی دنشید

اگر دوست بابا و هوش و ذکاوتش نبود  دانست،ینم

و مامان  شدیباز نم  یوقت مشمول را چیه  دیآذرخش شا

 .شده است بشینص یچه نعمت بزرگ دیفهمینم

 



فردا پس فردا هرموقع   خچالیبذار  خرمی م یبرگشتن_

 .اومد بده به آذرخش

 

  .مسخره نکن آسو_

 

  نیوگرنه اول  یآورد ایبابا، خوبه دوتامونم تو بدن یا_

مامان.  ییتو ستمیمن خواهرش ن گفتیکه م ینفر

  من آذرخش رو چقدر دوست دارم؟ یدونی مامان جان م

 

 ....و ی دوست دار_

 

ره صد ساله رو  خوادیم شهی مامان آذرخش تنبله، هم_

مامان   کنهیبدتر م میشبه بره اگر تحت فشارش نذار هی

.  خوامیرو م ش یخواهرشم خوب ستمیمن. من دشمنش ن

دست و بالم باز شه  میبخدا خونه رو عوض کن

زودتر تموم شه برگرده هم اون   دمیقرضهاش رو منم م

 .نشه هم تو غصه نخوره تیاذ



 

 ...اما ستیخونه واجب ن_

 

دکتر  ه ی میشیم تیمامان واجبه، هممون اذچرا _

 میخوایم لهای راهه، خونه فام  یکل میبابا رو ببر میخوایم

  شیقبل یاون سر شهره، آسمان از مدرسه  یگیم میبر

. ستین یقبل یبه خوب ست،یخوب ن  نجایاومده ا رونیب

ما چهار نفر رو   یها تیاذ یعنی شهینم  تیآذرخش اذ

 می. ماهم دارشهینم تیاذ نقدریا ینیبیروهم م  یبذار

 .میخوری اون رو م یچوب ندونم کار
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جا، مگه کف دستش   نیبه هم یکه برس ی گفت نهارویا_

 رو بو کرده بود؟ 

 

به  دیرسیبا مامان تمام بحث ها م شهیچرا هم دانمینم

 .یفقط سردرد و دلخور یا  جهینت چیه یاول، ب  ینقطه 

 

 .ی تو بگ یباشه مامان هرچ_

 

آرام  یاز مامان و بابا فاصله گرفتم تا کم  یشدم کم بلند

  نکهینه ا میتازه کن ییهوا رونیب میشوم، آمده بود

 .میدوباره بحث و کشمکش داشته باش

 

نشستم   یخال مکت ین کی یبه اطراف کردم و رو ینگاه

مامان   یوقت برا مهیکار ن کی دیشا کردم،ی م یکار دیبا

مردم را  یبرود و خانه  ری من نشهادیبه پ نکهیاما نه ا

نشود،  تیکه در خانه باشد و اذ یکار  کیکند،  زیتم



  کی یمشاغل خانگ یام را برداشتم و برا  یگوش

 .زدم  ییجستجو

 

 ادداشتیرا  شان یبود، شماره ها یکار بسته بند چندتا

  یبودم بتوانم کار دواری. امرمیکردم تا فردا تماس بگ

برخورد   ر یبهانه کمتر با من نیبه ا دیشا  اورمیب ریگ

اش با  یبخاطر هم صحبت دشیشد یداشت، واکنش ها

 م یاختالف نظر داشت شهیمن و مامان هم دی بود، شا ریمن

 دیهم شا دیبود. شا دهیمرحله نرس نیاوقت به  چیاما ه

سال بود  ک یاز  شیبود که ب نیازا هم نشات گرفته

و او نتوانسته بود پشتم  میبود دهیبابا را نشن یصدا

 .و از من دفاع کند ستدیبا

 

ما به خانه هم زمان شد با برگشتن آسمان،  برگشتن

  زیاما نازک مان دیسوخته بود، پوست سف یصورتش کم

داشت. فراموش کرده بودم به او ضد آفتاب  یطبعات

رفتن داشت که  جانی فقط ه زیبدهم و احتماال خودش ن



پوست دست و صورتش را  یمحال بود فکر سوختگ

  .بکند

 

 خوش گذشت؟_

 

 .یلیآره، خ_

 

  .کن ف یبابا تعر یبرا نیبرو بش_

 

 رو؟  یچ_

 

  تونهیآسمان بابا نم نیبب  ،یکجاها رفت ی کرد کاریچ_

. منم تازه می اما الزمه ما باهاش حرف بزن صحبت کنه

کمک  دیشا ذاره،یم ریاش تاث هیچقدر تو روح دمیفهم

 .کرد زودتر حالش خوب شد

 



 ؟ی گیراست م_

 

 باشه؟ م،ی باش دواریام_

 

و برود   ردیگفت و رفت دوش بگ یباشه ا یخوشحال با

 .سراغ بابا

 

_ _ _ 

 

مثال  زیمرا بپوشد من ن  یبه آسمان گفتم کتان صبح

  یاو را برا دیجد یکنم و کتان جادیا یخواستم تنوع 

ام محسوب   یروز کار  نیشرکت بپوشم، امروز اول

  یشیو آزما یهرچه بود آموزش  نیو تا قبل از ا شدیم

 .بود

 

به  دیرسیقبل از من م یجهان  یآقا ایداشتم اما گو دیکل

گفتم و داخل   یبسم الله رلبیشرکت در را باز کردم، ز



احساس غرور  ینشستم لحظه ا  زیپشت م یرفتم. وقت

است  یو چه منصب میکجا نکهیا یادآوریکردم اما با 

 .باشم شهیهم یکردم آسو یسع

 

ساعت همه را تمام  کیبه کار شدم و سر  مشغول

ستم بودن داشتم و د یدر منش یمن استعداد ایکردم، 

نکته به نکته اش   یخانم اورامن برا ای کار بود  یتو

 .که آنقدر دستش کند بود دادیوسواس به خرج م

 

بود هرچند ساعت  امدهی دکتر هنوز به شرکت ن یآقا

از او  یخاص ینظم یقبل ب یده بود، در هفته  کینزد

حالل زاده بود چرا که جمله ام در  ایبودم. اما گو دهیند

نشده وارد شرکت شد  به احترامش   ایذهنم تمام شده 

تکان داد و داخل   یگفتم، سر یریبلند شدم و صبح بخ

سختش بود و اگر الزم   ایگو ناتاقش رفت. حرف زد

 .کردینبود اصال صحبت نم

 



بعد تماس گرفت و گفت با شرکت خزاران   یا قهیدق چند

 .فردا هماهنگ کنم و گفتم انجام داده ام ی جلسه  یبرا

 

  !نگفته بودم_

 

  ادمی نیجلسه خطاب به مهندس گفت یتو ش یپ یهفته _

 .بود

 

  یجهان ی گفت به آقا هی ماند و بعد از چند ثان ساکت

  !نیببرد و قطع کرد، هم شیقهوه برا  یفنجان میبگو

 

  یلیخ ایگو خواند،یخانم اورامن را به دفترش م شهیهم

 .برود ی جو کیآبمان قرار نبود در 

 

دعوت به اتاقش  یطالئ یباالخره تا ظهر لحظه  و

صحبتش بودم, که   یشد، در واقع کنجکاو نحوه  بمینص



ام   یکه داشت در دل بخاطر کنجکاو یالبته با برخورد

 .ودم فرستادمبه خ یلعنت

 

بودم که   کار یرا به من ارجاع کرد، آنقدر ب ییکارها

و کتاب ملت عشقم را بخوانم اما با   نمیبنش  خواستمیم

 .اوصاف چندان ممکن نبود نیا

 

 زی آنال زیرا ن  گرمید یکار که در ذهنم کارها مشغول

و   عیسر یل ی متوجه شد خ نکهیبا خودم گفتم ا کردمیم

به نفعم است چرا که قرار   دهمی چابک کارها را انجام م

  الشیاست سه روز هفته صبح تا ظهر نباشم. حداقل خ

 .کارها را حل و فصل کنم توانمیم عیراحت است سر

 

 کردمیمن صرف نم  یناهار نرفتم برا یبرا  ظهر

موقع ظهر بمانم و عصر زودتر  میهم بگو توانستمینم

. دیرسی مسخره به نظر م یمک یبروم شرکت بدون منش

تعجب   یهمان سه روز را هم که قبول کرده بود جا

که کردم تظاهر به رفتن و دوباره  یداشت. تنها کار



  نیکه ا دمی ترس تمبرگشتن به شرکت بود اما با برگش

اطالعم ممکن است بعدا باعث دردسر و  یحضور ب

را برداشتم و از شرکت  فمیبشود، دوباره ک یسوبرداشت

بود که راستش را  نی راه حل ا نیزدم بهتر رونیب

 .میبگو
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که  ییرفتن از شرکت اول با شماره ها رونیاز ب بعد

خوب   یکی  طیکرده بودم صحبت کردم، شرا ادداشتی

  دادندیم لیداشتند دم خانه تحو  سیبود، خودشان سرو

حقوقش کمتر از  گشتندیگرفتن برم ل یتحو یو برا

  یکردیبود اما اگر رفت و برگشتش را حساب م یگرید



قطع   نکهیتر. هم  احتهم بهتر بود و هم ر نیبنظرم ا

 .خانه را گرفتم یکردم شماره 

 

 .الو مامان_

 

 شده؟ یزی چ  ییآسو تو_

 

برات   یخوایکردم م دایکار در منزل پ هینه، مامان _

 هماهنگ کنم؟

 

 ؟یچ_

 

 .تعجب کرده بود شتریدادم ب ح یتوض شیبرا

 

 ...من ادیخوشت نم یتوکه گفت_

 



تو خونه است. من و  نیا ،یمردم کار کن یخونه _

  یحقوقش خوبه برا میکنیکمکت م  میآسمان هم رسوند

 .کار خونه

 

 .ینیبیاگر صالح م دونمینم_

 

بخاطر   نهیهم  یمردم برا  یخونه  یبر  خوامیفقط نم_

هماهنگ کنم اگر نه که  یاگر دوست دار ستیپولش ن

 .چیه

 

 .مکث کرد و گفت یکم

 

خونه    یدستم خرت و پرتها  ادیچندرغاز م  هینه خوبه، _

 .خرمیرو حداقل خودم م

 

 .دمیباشه پس خبر م_



 

 یاجازه ندهد کس گفتمیم  شیبود، بعدا و به جا خوب

کمک  دیشا  ینطوریو صاحب کار حساس است ا دیایب

  متیخوردم هرچند ق یچیساندو ه،یقض نیا  شدیحالمان م

 یپرس غذا کیاطراف بدتر از  نیدر ا زین چیساندو

 .کامل بود

 

 دهیقبل از من رس یجهان یبه شرکت برگشتم آقا  یوقت

نشستم و کارها را انجام دادم داده ها را  زمیبود، پشت م

  دیجم برگشت تا رس یآقا 4ساعت  کیوارد کردم، نزد

اما   میناهار بگو میخواستم به اتاقش بروم و در مورد تا

کرد موضوع را  میصدا یدادم منتظر بمانم وقت  حیترج

 یکینبود،   یساعت شش بود خبر کیزدمطرح کنم، ن

بروم به اتاقش   نکهیما اخواست ا ییزهایچ یدو بار تلفن

 .نه

 



کارها را تمام کرده بودم بلند شدم و در اتاقش را  چون

 دمیکه شن یا ن ییورود خواستم با بفرما یزدم و اجازه 

 .داخل رفتم

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 .گذاشتم شیرا جلو یا برگه

 

 .نه ایبدم  لی الزمه هرروز تحو دونمینم هی برگه مرخص_

 

 .انداخت  ینگاه

 

 فرده کالس هاتون؟ یروزها ست،ی ن یازین_

 

 .سه شنبه و چهارشنبه کشنبه،ی_

 



 .تکان داد یسر

 

 ...فقط _

 

و منتظر نگاهم کرد، چرا  یرا باال آورد و جد سرش

 .شوم مانی. باعث شد پشیجد نقدریا

 

 برم؟  تونمیم_

 

اش داد. حتما متوجه شده بود که حرف  ی شانیبه پ اخم

 نیاز ا شتریب  یجد ی افهینبود، اما باان ق نیو سوالم ا

 .از من انتظار داشته باشد توانستینم

 

 .نیببر فیتشر  نیتونیم_

 



را  ستمیدادم. س رونیآمدم نفسم را ب رونیاتاقش که ب از

  رونیرا برداشتم و از شرکت ب لمیخاموش کردم و وسا

 .زدم

 

  شتریبرگشتم خانه، در مورد کار ب یاز کالس وقت بعد

اما  دیرسیبه نظر نم یدادم، راض حیمامان توض یبرا

ناراحت   خواندمی نباشد ته چشمش م یبابا نه که راض

 نیکه چون او در ا خوردیرا م نیا یاست و غصه 

تا از پس  میکنیکار م می ما دار یاست همه  تیوضع

رفتن مامان از  رونیا ب. بمیایبر ب یزندگ یها نهیهز

  .اتاق کنارش نشستم و آرام گفتم

 

 اد،یخانم کمتر ب ریمن خوامیم ست،یبخاطر پولش ن_

 .مامان کمتر باهاش رفت و آمد کنه

 

 .با تعجب نگاهم کرد بابا

 



 نیا بیو غر بیعج یاخالق ها و برخوردها  نیا_

 یدیخانمه، بابا اگر د ری با من یمدتش از هم صحبت

اون صداش   یبره خونه   خوادی مامان سرش خلوته م

 من برات کتاب ورق بزنه باشه؟

 

 .را باز و بسته کرد شیها چشم

 

کن هرچه   یصدات تنگ شده آقا معلم سع یدلم برا_

 .یزودتر ما رو مهمون صدات کن

 

 ...تلخ یزد لبخند یلبخند

 

قبل تر ها   م،یکار کرد یسی زبان انگل یبا آسمان کم  _

 ه یو شهر نهینتوانستم از پس هز گریاما د رفتیکالس م

.  اددادنیبه ناچار خودم شروع کردم به او  میایکالس برب

هم نداشت. سر سفره سر حرف را   یهر چند نظم خاص

باز کردم و از حساس بودن صاحب کار گفتم و گفتم  



نشود   زهایچ  یباق ایو  یآشپز  و ونیزیسرش گرم تلو 

را  رینام من میمستق توانستمیها بماند. فعال نمکه کار

 .ست یهدف و منظورم چ دی فهمیم اورمیب

 

داشته باشم، موقع  ییکماندو اتیقرار بود باز عمل صبح

 دیلباس برداشتم، با زیشرکت ن یرفتن به مدرسه برا

واقعا   دمیخریدو دست لباس م یکیبعد از گرفتن حقوقم 

  دادمیم ح یمحل کار هرچند خودم ترج  یبود برا ازین

 .کنم یگرید یزها ی خرج چ

 

 .خانم مهرپرور_

 

 .سمت ناظم مدرسه و نگاهش کردم  برگشتم

 

 ی به هرحال ما الگوها نیکن تیحجابتون رو رعا کمی_

 .مییبچه ها نیا

 



شک که  یرا گرد کردم و نگاهش کردم، ب میچشمها

که عقب  یتکان دادم مقنعه ا  یبود سر دهیفا یبحث ب

مانتو  نیو به کالس رفتم. ا دمیجلوتر کش ینبود را کم

  گذاشتینم یکس  یبرا یشلوار درب و داغون من رغبت

آن مگر الگو  یخودش قرار دهد. سوا یتا من را الگو 

  !بود؟مو  یبودن با تعداد تارها 

 

 دیکرده بودم، شا دایناظم پ  ینسبت به جمله  یبد حس

و آزار   نیجمله اش سنگ میبرا نقدریبا او بود ااگر حق 

 .بود زیآم نیتوه  شتریب بود،یدهنده نم

 

که دستم در حنا بود و پول الزم بودم وگرنه محال  فیح

 .بروم  ییآدم ها و برخوردها نیمنت چن ریبود ز
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بود که  نیداشت ا رفتمیکه مدرسه م ییکه روزها یحسن

ناهار بخورم و بعد   توانستمیبعد از مدرسه در آرامش م

و   کاریبا مترو به شرکت بروم و الزم نبود دو ساعت ب

 .چرخ بزنم رونیعالف ب

 

الزم را  یجم ساعت چهار جلسه داشت، برگه ها یآقا

  یجلو  زیم یکردم و بردم به اتاق کنفرانس و رو  نتیپر

را خارج از  یتنیپاورپو روزیگذاشتم، د یهر صندل

برنامه و دستور دکتر جم آماده کرده بودم که به نظرم  

که  یبود. لب تاپ یبهتر از نشان دادن چند عکس خال

را   نتیدر اتاق کنفرانس بود را روشن کردم پاورپو

 یرا گذاشتم برا یاجرا کردم و باق نیاسکر یآماده رو

 .جلسه

 



  یو کنار کاغذها دیها را کش  ییرایزحمت پذ یجهان یآقا

تماس   شیدکتر قبل از آمدن مهمانها یمن قرارداد. آقا

 دیمهم بود، با تاک یلیخ شی جلسه برا نی ا ایگرفت، گو

را   یزیآماده است و مطمعن هستم چ زی همه چ دیپرس

 .گفتم بله نانیبا اطم  زیفراموش نکرده ام و من ن

 

به دفتر کنفرانس دعوت  یبا آمدن مهمان ها همگ 

نبود   یاسترس گرفتم اما کار یبود، کم ادی تعداد زشدند، 

که  زیدکتر پشت م ی. آقا میکه نتوانم از پسش برآ

کرد، بدون جلب   زیم یرو یبه برگه  ی نشست نگاه

به من  ینگاه یچشم ریتوجه برداشت و ورق زد. ز

بااو   اورمیب  نجایا نکهیاانتظار داشت قبل از  دیکرد. شا

  یاما همان خواسته ها و گفته ها کردمیهماهنگ م

 ی مشتر ینظم داده شده و مرتب و کم یخودش بود، کم

 یز یکامل برنامه ر زیپسندانه تا نشان داده شود همه چ

 .شده است

 



بود البته از نظر من،  ینرفت بلکه عال شی خوب پ جلسه

تازه کار بودم که جلو رفتن تک تک کارها   یادیز دیشا

زده  جانیه شدیباعث م دایشد یبا نظم و به درست

 .شوم

 

 .اتاقم نیاریب فیکارتون تموم شد تشر_

 

 .بله، البته_

 

 عی سر یلینداشت. خ تیو رضا فیاو نشان از تعر لحن

 .کارم را جمع و جور کردم و به اتاقش رفتم

 

و   یارم بدون هماهنگکارتون خوب بود، اما دوست ند_

 .باشه یاگر کار خوب یحت دیبکن  یخبر از من حرکت یب

 

 .باال دادم ییابرو



 

 .کنمیدقت م_

 

  میرا باال داد، انتظار که نداشت بگو شی ابرو یتا کی

  !چشم قربان  ایبله قربان، 

 

 ن؟یندار ی ا گهیامر د_

 

بود مطمعنا   زیلحنم دلخور باشد اما بود، ت خواستمینم

 یتوانیم یبه معن  ینگفت و سر یزیمتوجه شد اما چ

 .تکان داد یبرو رونیب

 

امروز روز من نبود، آن از خانم  اینشستم گو زمیم پشت

که  یو وقت یهمه جواب خوب نیفتاح زاده و حاال ا

بود که اجازه  یخاص زیصرف کرده بودم. مگر چه چ 

  زیجلسه آماده کن و من ن یگفت نکته ها را برا  رم،یبگ

 .آماده کردم



 

 میام را به دستها یشانیگذاشتم و پ زیم ی را رو آرنجم

تلخش را به ما نشان نداده   یاگر رو یدادم. زندگ هیتک

و  شدمیدفاعم آماده م یبود االن کم کم داشتم برا

هم استعداد  دیرا داشتم، شا یاسترس آزمون دکتر

 یکه برا یادامه دهم، مثل فرصت توانستمی درخشان م

چند  یاضیشده بودم معلم ر حاالارشدم از دست دادم، 

 .آدم خشک و بدعنق کی یهشت نه ساله و منش  یبچه 

 

 قهیدق ستیب کردم،یم ی ساعت شش لحظه شمار تا

که  یکار یها لیمینمانده بود، سرم را با ا شتریب

سرگرم کرده بودم، چند نکته الزم   میکرده بود افتیدر

کردم تا بماند  ادداشتیبود تا به خودش اطالع دهم فقط 

از   شتریفردا، امروز کوپنم پرشده بود و تحمل ب یبرا

شلوغ بود که فراموش کرده  نقدررا نداشتم. سرم آ نیا

  یروز کار نیبودم به مامان زنگ بزنم و بپرسم اول

شاگردم دست  ی خانه   رفتمیم  دیل باچطور بود و حاال او 

ام را برداشتم تا زنگ بزنم اما خاموش   یبردم و گوش

 .قلم را کم داشتم کی نیشده بود، هم



 

از کالسم، سرکوچه به سوپرمارکت رفتم تا چندتا   بعد

و  شدیوسط کار گرسنه ام م ی بخرم، گاه فریشکالت و و

تا نصفش   دمی خوردن، دو برابر خر ینداشتم برا یزیچ

 یکه نگاه کس کردمیرا به آسمان بدهم. داشتم حساب م

کنار  یپسرک دمیحس کردم سر بلند کردم و د میرا رو

  یکه با نگاه من چشمک کندیم گاهدستم است و به من ن

زدم. نگاه که گرفتم  یزد و من در جواب پوزخند واضح

دوباره نگاه کردم آمد چهره اش آشناست.  ادمی یلحظه ا 

بودمش. حساب   دهید ییبود که دم نانوا یهمان پسر

آمدم دنبالم آمد، کنار گوشم باز   رونیکردم و از مغازه ب

و برگشتم  ستادمیا میسرجا گفتیم ییزهایداشت چ

قدم به سمت عقب برداشت و دوباره  کیسمتش. 

 .برگشت سمتم

 

 ؟یخوا ی م یزیچ_

 

 .گفت یشخند ین با



 

 .تورو_

 

 .زدم یمسخره ا لبخند

 

 نشه؟  تیادیز_

 

 .باالست تمینه، ظرف_

 

 .کارت تا نزدم ناکارت نکردم یبرو پ_

 

مناسب سن و  شیزد، برخوردها  یگریچندش د  لبخند

 .سالش نبود

 

 .داره یکتک خوردن از توام عالم_



 

 جدا؟_

 

خواستم بزنمش اما در  یگستاخ نگاهم کرد، جد  یلیخ

فرستادم ممکن بود نتوانم خودم را  طانیبر ش یدل لعنت

به او  یبی آس هیبق تیکنترل کنم و از حرص و عصبان

احمق مزاحم بود اما خب خبر  کیبرسانم. هرچند 

است ممکن  ستادهیا شی که روبه رو ی نداشت دختر

فصل مفصل  کیرا داشته باشد که  نیا  ییاست توانا

را برگرداندم و به راهم ادامه دادم از   میکتکش بزند. رو

 .پشت سر داد زد

 

کن شب راجبش  ادداشتیباشه حاال شمارُم  شد؟یپس چ_

 .م یکنیصحبت م
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داشت قدم   اط یرا باز کردم و داخل رفتم آسمان در ح در

 دایداشت و شد یاتیامتحان حفظ کیمطمعنا   زد،یم

و  زدیقدم م اطیدر ح نطوریاسترس داشت که ا شیبرا

 .کردیبلند بلند تکرار م

 

 .ی باز که آمپر چسبوند_

 

 دهیاش فهم سندهینو نوینوشته، ا یچ فهممی نم یوا_

 خودش؟

 

 .ها را دستش دادم یخوراک  لکسیزدم نا  یلبخند

 



  یبردار برا یبخور، هرکدومم دوست داشت نهایاز ا ایب_

 .من  یدوتاشم برا یکیرسه، مد

 

 .یمرس_

 

مامان در اتاق است   دنیچرخاندن د یرفتم، سر داخل

  زندیبابا کتاب ورق م یدارد برا دمیدر که رفتم د یجلو

 .کردیتالشش را م تیبابا داشت نها ایگو

 

 .سالم_

 

 ؟یاومد یسالم ک_

 

 .االن_

 

 .با لبخند نگاهم کرد بابا



 

 کار چطور بود؟_

 

 .کردمیتموم نم ومدیبود، آسمان نم ادیز یلیخ_

 

 .نه میگیم یشد تیاگر اذ ادیچند روز ب هیواقعا؟ _

 

 .روز اول بود تونمینه م_

 

چون خودتم دنبال  یکن تی خودت رو اذ  ستی ن یازین_

 .دادم شنهادیسرت گرم شه پ یکار بود

 

 یکاف گریبلند شد و رو به بابا گفت د شی از جا مامان

 .به سمت در آمد زیاست. خودش ن

 

 .میشام بخور ایلباس عوض کن ب_



 

 دواریبودم ام یروز اول از واکنش مامان راض نیهم

به بابا زدم و  یبرود، چشمک شیخوب پ نطوریشدم هم

 ...به حمام رفتم

 

سالم  یخشک و رسم یل یبا حضور دکتر جم خ صبح

دوستانه برخورد  ای مانهیهم صم نیکردم هرچند قبل از ا

کردم.  شتری را ب تیجد نیدو درجه ا یکی فقط  کردمینم

 .به اتاقش بروم قهیتکان داد و گفت بعد از ده دق یسر

 

بستن  یخوب بوده، برا یقبل یجلسه   ی جهینت_

روز چهارشنبه، خودتون رو  ان،یقرارداد به شرکت م

 .دیآماده کن

 

 انجام بدم؟ دیبا  یکار خاص_

 



  یبره چاپ برا نکهیداد آماده بشه، قبل از امتن قرار _

 نیری کمک بگ یقبل یاز قرادادها نیتونیم ن،یمن بفرست

 .نوشتنش  یبرا

 

 .متوجه شدم_

 

 .را باال داد و نگاهم کرد  نگاهش

 

اتاق من، از  انیب گهیربع د کی دیبگ یمراد  یبه آقا_

اون  شه،یشما ارسال م یها برا یکارخونه ساعت کار

 .یمراد یبه آقا نیبد لیتحو  تاینها دیکن یهارم جمع بند 

 

 .حتما_

 

 .نی بر نیتونیم_

 



 نیا کرد،یم یکار تمام کارکنان بود، حتما شوخ ساعت

 !کردمیحساب و کتاب م دیها را من با

 

کردم  یرا کپ یکیرا نگاه کردم، متن  یقبل یقراردادها

دکتر  یآقا یو اعداد همان را برا یاسام رییتا با تغ

شدم. اگر مجبور   یمشغول حساب ساعت کاربفرستم و 

از دو روز  شی حساب حساب کنم مطعنا ب نیبودم با ماش

به من اعطا شده بود  یگذاشتم. نعمت بزرگ یوقت م دیبا

از آن استفاده  یمنش کیعنوان  بهو حاال داشتم 

 یبهره  گر ید یدر جاها  توانستمیهرچند م کردمیم

 .ببرم یشتر یبهتر و ب

 

شرکت را ترک کند  خواستیناهار دکتر جم م موقع

ندارم، کار را بهانه کردم  یینگفتم راهم دور است و جا

  ستین یاز یو اجازه خواستم در شرکت بمانم، گفت ن

دارم و   یکنم اما گفتم خودم وسواس فکر تیخودم را اذ

 یزودتر تمامش کنم و خداروشکر مخالفت دهمی م حیترج

 رونیب فمیاز ک یبیسکوئیت شت،دا یخوشحال ینکرد، جا 



کارها را انجام  یناهار بخورم و ادامه  ی آوردم تا برا

آوردم من چهارشنبه ها مدرسه   ادیبه  کهویدادم. که 

چکارکنم.   دیو اگر جلسه در آن ساعت باشد با  رومیم

  .دمیپرسیاز خودش م دینبود با یچاره ا

 

  یآقا یساعت چهار بود که تمامشان کردم و برا کینزد

ارسال کردم،  تماس گرفتم و اطالع دادم که   یمراد

  یبررس تواندی م ازیارسال کرده ام در صورت ن شیبرا

 !زود؟ نقدریکند. با تعجب گفت ا

 

 .ناهار نرفتم تا تمومشون کنم یبرا_

 

 نیبود مطمعن ادیبازم زود تموم شدن. تعدادش ز_

 ست؟ ین ییخطا 

 

 .نیچک کن نیتونیم_

 



  یشخص لیمی تمام کردم و بعد به ا زیقرار داد را ن متن

تماس گرفتم تا چک کند، بعد از  زیدکتر فرستادم با او ن

 .تماس گرفت و گفت به اتاقش بروم قهیچند دق

 

 .دیکن یکپ نکهینه ا دیریگفتم کمک بگ_

 

منم همون قاعده رو   نیهم ی هم بودن برا  هیشب یهمگ_

اضافه  دیهست بگ یخاص  یحفظ کردم، باز اگر نکته 

 .کنم

 

 .تکان داد یسر

 

 ...رو یکار  یساعت ها_

 

 .دادم یمراد  یآقا  لیتحو_

 



 تموم شد؟_

 

 .بله_

 

  توانستمیاما نگاه او را نم  یطوالن یل یکرد خ  نگاهم

خوب   شهی کنم، من در خواندن نگاه آدم ها هم ریتعب

 .بود دهیچیبودم اما نگاه او پ

 

 فیتشر نیتونیم ن،یفردا تموم کن نیتونیقرارداد رو م_

 .نیناهار هم نرفت  یبرا نیببر

 

  ...ممنون، فقط_

 

 

  .نگاهم کرد دوباره

 



قبل از  رمیچون من مدرسه م ه؟یچهارشنبه چه ساعت_

  .ظهر

 

  .اش را خاراند و گفت یشانی انگشتش پ  با

 

 یمرخص نی تون یبعد از ظهره اما حضورتون الزمه، م_

  ن؟یریبگ

 

 .نگرفته بودم یبه حال از مدرسه مرخص  تا

 

نباشه، فردا  ینگرفتم فکر کنم مشکل یتاحاال مرخص_

  .کنمیصحبت م

 

وعده  کیگرسنه بودم، آن بیسکوئیت کفاف  دایشد

دوقلوها آنجا    یخانه  رفتمیم دیناهار را نداده بود، اما با



آنجا   یز ی چ توانستمیبود م  یپر از خوراک شهیهم

 .غذا بخورم رونینبود که ب ی بخورم، الزام

 

 ؟یچرا آخر هفته نبود   یآسو_

 

 .امیخسته بودم نتونستم ب ی لیخ  دیببخش_

 

  !؟ یاینم گهید می ما فکر کرد_

 

 ام؟ یچرا ن_

 

  .با خنده گفت جان

 

 .ومدنین یقبل یچون معلم ها _
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  .کرد تشونی: چون جان اذجاشوا

 

 .کرد تشونی خودش اذ گهینه دروغ م_

 

نشدم، فقط خسته بودم  تیمن اذ دیباشه بحث نکن_

 .ومدمین

 

و  یستین یگفت تو معلم خوب یخانم به دد نی: مهجان

 .ارهیب گهیمعلم د هیما  یبهتره برا

 



 .یما باش شیقول داد تو پ ی: اما ددجاشوا

 

 .کرد و گفت فقط آسو هی: آره جاشوا گرجان

 

کرد  هینکردم، دروغ نگو، جان گر هی من گر رینخ_

 .آسو

 

  جهیچرخاندم که سرگ یگریبه د یکیسرم را از  آنقدر

ماراتان بود  ی گرفتم. پشت سرهم و تند تند انگار که دو

 .گرفتندیم  یشیپ شانیدر گفتن حرفها

 

خانم   نیبود که مه نیکه از حرفشان گرفتم ا یا جهینت

جم تحت   یرا زده و مطمعنا آقا رآبمینامعلوم ز یلیبه دل

 هیقرار گرفته بوده که بچه ها مجبور شدند با گر ریتاث

 .کنند من به کارم ادامه دهم یپدرشان را راض

 



کردند  یبند م یمن را از پشت تقس یمحاسبه موها یبرا

من  یموها یرا با دسته  شانیها قی و جمع و تفر

 .بهانه است دانستمی حساب کردند، هرچند م

 

سرم  یرو ییمو چیجان آخر سال قرار کچل بشم و ه_

 .نمونه

 

 ؟یضیتو مر_

 

  یکشیمن رو م یموها یکه تو دار ی نه اما جور _

 .فتهیاتفاق ب نیقراره ا

 

 .دیخند

 

 ؟ ی: آسو تو نابغه اجاشوا

 



 من؟_

 

 .یگفت تو باهوش یبه دد اریآنکل داد_

 

 . "یبیبه حالت عج یباهوشه کم یلی: نه گفت، "خجان

 

  .دمیآورد خند یرا درم شیعمو یجان که ادا به

 

  نابغه است؟ هیگفت نکنه  ی: آره و ددجاشوا

 

اعداد در جلسه  یزدم احتماال بخاطر محاسبه  یلبخند

 .بود

 

 .. فقط عددها رو دوست دارمستمینه نابغه ن_

 



 .رو به جان گفت جاشوا

 

اگر نابغه بود به ما  ست،ینابغه ن هیگفتم اون  یدید_

 .گفتیم

 

 دیبودند. با ر ینظی دو بچه ب نیا دم،یبار بلندتر خند نیا

با  مییباعث آشنا نکهیا یبرا کردمی تشکر م دیاز ام یلیخ

 .آنها شده بود

 

خانم به اتاق  نیکه مه کردمی وسائلم را جمع م داشتم

جم تماس گرفته اند و گفته اند چند  یآمد و گفت آقا

با من صحبت  خواهدیمنتظر بمانم تا برسد، م یا قهیدق

 .کند

 

به  یباشد، باشه ا میروز کار نیقرار بود آخر دیشا

 .رفت رونیبه پسرها کرد و ب یخانم گفتم او نگاه نیمه

 



 برم هاگوارتز؟ تونمیآسو منم م_

 

 .اش زد و گفت یشان ی پ یبانمک رو یلیخ جان

 

 .کتابه هیاون فقط _

 

 .جادو کنم تونمی: اما منم مجاشوا

 

 .آسو کن یموها  یمنم به بلند یموها یتونیاگر م_

 

 .یمثل دخترها بش  یخوا یتو م _

 

  .کردم، تا دعوا نکنند یگر یانجیبودم که م من

 



ساعت و واقعا  کیشد به   لیجم تبد یآقا ی قهیدق چند

خانم اجازه نداد که بروم وگرنه  نیشد، مه رمید

 .یبعد یمالقات را موکول کنم به جلسه   نیا خواستمیم

 

 دادم،یرا تکان م مینشسته بودم و پاها ییرایحال پذ در

شدن ساعت و  رینگران واکنش مامان بودم نه د

وارد شد و پشت  یجم با لبخند ی. باالخره آقایکیتار

 .دمیسرش برادرش را د

 

 ریاومد د ش یپ یخانم مهرپرور کار نی بخشیم یلیخ_

 .کردم

 

که بروم و بعدا  دیو بگو ردی دوباره تماس بگ توانستیم

بود، جوابش را ندادم.   یمگر چه کار سخت میصحبت کن

 .نشست میروبه رو زیدعوتم کرد به نشستن و خودش ن

 

 .کردم رید یمحوصلتون سررفت من ک ایگو_



 

هستن داشتم  یهم صحبت خوب یلی خانم خ  نیمه ر،ینخ_

 .بردمیلذت م شونی از هم صحبت

 

خانم کرد و بعد به من،   نی به مه  یجم اول نگاه اریمه

زد.  یلبخند کنم،یمتوجه شد دارم مسخره م رید یکم

برادرش بود او  یلبخند کنترل شده  ب ی عج ینکته 

 .متوجه شد  عیبود و سر ار ی از مه زتریت

 

 ن؟ینبود ش یپ یهفته _

 

بازده  تونستیکالس نم ومدم،یخسته بودم اگر م_

دادم  حیترج لیدل نیرو داشته باشه به هم یشگیهم

 .امین

 

 ن؟یش یخسته نم نی ریشرکت م گهید یروزها _



 

 .باز کند خواستیم دیسر حرف اخراج کردنم را شا خب

 

 ام؟ین گهید نیخوایم_

 

 .نیخسته بش دینبود، گفتم شا نیمنظورم انه نه _

 

 .نه کار  کنهیانتظار آدم رو خسته م شتریب_

 

ناراحت   دیبود با دهیکه شن ی، در مقابل متلک دیخند

 .بخندد نکه ینه ا شدیم

 

  یزیبا چ یلی خ  یقراره بشه بار چهارم ول کنمیفکر م_

درست  دیام فهممیاالن م ن،یفرق دار دمیبار د نیکه اول

 .گفته

 



از من چه گفته بود، نه تنها عاشق  دیام داندیم خدا

را هم نداشت.  دنمینبود، چشم د م یچشم و آبرو

درموردم  یخوب یحرفها  یلی باشم خ دواریام  توانستمینم

 .گفته باشد

 

  خواستمیافتاده م یاتفاق ایگو نیکه اومد  یبار نیآخر_

 هیخانم گفت بچه ها شروع به گر نیراجبش بدونم، مه

 .در رفتن و نگفتن چرا رشی کردن، هرچند دوقلوها از ز

 

 دیصفر او جلو بود نبا کیخانم کردم  نی به مه  ینگاه

  .رفتمیجواب در م ریمن هم از ز ای کردمی سکوت م

 

هستن و   شونیدلتنگ ا ایمادرشون افتادن، گو ادی_

که شما  یو اون فرد نیشما دوباره ازدواج کن ترسنیم

رو بچه ها دوستش   نیباهاشون ازدواج کن نیخوایم

کردن بغلشون کردم تا آروم شن که  هیندارن، چون گر

آوردن داخل اتاق و بعدش من از  فیخانم تشر نیمه

 .خونتون رفتم



 

 .دیباال پر شیابروها 

 

 نیبش یوقت بذارم تا راض یقراره کل زدمیحدس م_

ازدواج  خوامیمن م کننیچرا فکر م  ه،یچ  هیقض نیبگ

 کنم؟
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پرستارشون   ایبچه هام نه مشاور  یاضیمن معلم ر_

در موردش با پسرها   دیرو شما خودتون با نیبنظرم ا

حکم  نی خانم بگ  نی. اگر ممکنه به مهنیصحبت کن



 رمید یکاف یخروج من رو صادر کنن تا برم به اندازه 

 .شده

 

  شیغرق در فکر از جا  یجم بامکث و چهره  اریمه

 .بلند شد و گفت

 

شمارو   اریداد یراننده  د،یمن شد، ببخش ریتقص_

 .رسونهیم

 

 .ریشبتون بخ ست،ین یاز یممنون ن_

 

 ریرفتم مشکلم د رونی هردو برادر رو گرفتم و ب از

خانم   نیمه زیآم نیجم نبود، رفتار توه اریکردن مه

در  یآزار دهنده بود که واکنش خوب میبرا یبود، به حد

صحبت با جم نتوانسته بودم نشان دهم، حدسم درست 

بود از ساعت نه شب مامان شروع کرد به زنگ زدن 

 .مکرده ا ریکه کجام و چرا د



 

 .نگاه به ساعت بنداز هی_

 

سر. تازه  نیکنم از اون سر شهر اومدم ا کار ی مامان چ_

 .امی و اتوبوس، با جت نم یبا مترو و تاکس

 

  یخونه   یریم یچ یشرکت، برا  یر یتو مگه نم_

 مردم؟

 

 رونیانداختن ب گهیدو روز د ه،یشرکت خصوص_

مردم توروخدا کالسامو پس  یدوباره برم منت کش

 ن؟یبد

 

 ه؟ یچه کار نیا رونیب ندازنینرفته م_

 

 .مامان خسته ام بخدا_



 

 میدیدیتورم م  یخسته  ریمن حال غ یستی خسته ن یک_

 .نداشتم ییآرزو  گهید

 

خودم را پرت    عیشام خوردن هم منتظر نماندم سر یبرا

  .دمیتشکم و لحاف را کش یکردم رو

 

 .آسو_

 

  . شام ا یب دیبگو خواهدیبود، فکر کردم م آسمان

 

  .آسمان خورمینم_

 

 .نه_

 

 .آوردم و نگاهش کردم  رونیلحاف ب ر یرا از ز سرم



 

 .بدتر شده یکرد دایمامان پ یکار که برا نیفکر کنم ا_

 

 چرا؟ _

 

هست همشون   یمحله و خاله خان باج نی تو ا یهرچ_

مثال به مامان کمک کنن، همشم  ننیشیم انیاز صبح م

 .مینفس هم بکش میتونیسر و صدا، من و بابا نم

 

 !مامان آخ آخ

 

فردا امتحان دارم از سرو صداشون نتونستم بخونم  _

 .گهیببر خسته شدم د اریب ییچا گهیتازه همشم مامان م

 



  یداشت نه خستگ یگرفته اش نشان از خستگ حال

که   یاز روز یاو شود،یکه با استراحت حل م  یجسم

 .روح و ذهنت خسته شود

 

بحث کردن با مامان رو   یاالن نا  کنمیفردا صحبت م_

 .ندارم

 

برگردم  خواستمیشرکت لباس برنداشتم، م یبرا صبح

 رید یساعت می ن تای. نهاستی منظور آسمان چ نمی خانه بب

در  یبود. بعد از مدرسه وقت کیتراف گفتمی که م کردمیم

 دمیرا د اطیح  یتو یخانه را باز کردم و تعداد کفش ها

که  ییبه خانم ها رتیدهانم باز ماند. داخل که رفتم با ح

ما نشسته بودند نگاه کردم، در گوشه  یی ذرادر حال پ

با فاصله چند بچه   یبود کم شیجلو انیقل یرزنیپ یا

  ریمن جمله من گریمامان و پنج خانم د کردندی م یباز

 .رف ها بودنددور ظ

 

  آسو؟_



 

  چه خبره؟  نجایا_

 

از خانم ها در گوشش  یکیخم شد سمت  ریکه من دمید

 .گفت یزیبا اشاره به من چ

 

 چه خبره؟   نجایمامان ا_

 

 .کمک مامانت میاومد_

 

را بستم و دوباره باز   میچشم ها  دم،یکش یقیعم نفس

 .کردم

 

به آرامش داره   ازین میدار  ضیخونه ما مر نیتو ا_

 .نی ببر فیتشر شمیخوشحال م

 



  .کرد میبا تشر صدا مامان

 

 .باهم میمامان لطفا. مهمونات برن صحبت کن_

 

راجمع کنند و از  لشانیتا وسا ستادمیسرپا ا قهیدق ده

 .بروند رونیخانه ب

 

 یدیسف شیخونه ر  نیا یمن هنوز نمردم که تو برا_

 .یکن

 

 مونیبا ما با زندگ دمیاجازه نممنم هنوز نمردم و _

دو  کشه؟ی آورده وسط خونه م ونی. قلیبکن نکارویا

 .نجایهم ارنیمنقلشون رو هم م گهیروز د

 

 ...رزنهیپ_

 



دود و  یتو  زنه،یم اکیتر  زیزن عز ریمامان اون پ_

به  دیهم بود. خودت و آسمان و بابا با  ونشیقل یبو

 یتو چه خونه و محل یدونیآره؟ نم ن؟ی بوش معتاد ش

 مامان؟ یدون ینم ؟یهست

 

  شناس؟  اکیتر یتهمت نزن آسو، تو شد_

 

  کی میکه داشت ییها ییرا ندادم. از کل دارا  جوابش

 یکیآسمان و  یبرا یکی من  یبرا یادگاریگردنبند 

مامان فروخته نشده بود. رفتم سراغشان و هرسه   یبرا

 .را برداشتم

 

عوض کردم سراغ بابا رفتم، از من چشم گرفت،   لباس

مامان خجالت   نکهیا یجا  دیکشیاو از من خجالت م

  شیبکشد. با صاحب خانه تماس گرفتم و گفتم پول پ

وسط سال است من هم  شودیخانه را آماده کند، گفت نم

 ی تا جلو بایتقر میداشت یا یل کل طوالن حرفم را گفتم، ک

نشدم و مصرانه پولم را خواستم،   الیخ یشرکت اما ب



او باد هوا بود  دیکردم، تهد دشیکرد من هم تهد دیتهد

 .اش یقانون ری غ یساخت خانه  یبرا یمن قانون دیتهد
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  توانستمینم ینشستم، حت  زمیپشت م ریربع تاخ  کی با

  نتیو همه را پر میقرارداد را تنظ دی تمرکز کنم، با

کردم   یدستم گذاشتم و سع  یسرم را رو ی. کمکردمیم

  یفکر نکنم و آرام شوم. سرم را که از رو یزیبه چ

 .دستم برداشتم دست به کار شدم

 

  گرفتمیم ینبود حتما مرخص یمهم یاگر جلسه  فردا

فردا شب و  یبرا گذاشتمیدنبال خانه گشتن را م دیاما با



 ی. وقتکردمی م لیرا تعط م یپنج شنبه کالسها نیهمچن

  یبله ا کیگرفته ام  یاز مدرسه مرخص دی دکتر جم پرس

قابل  ریغ ش ی مطمعنا برا  شانمیدادم، حال پر لشیتحو

  .حدس نبود

 

با اضافه کردن پول  یگردنبندها را فروختم، حت عصر

آوردم، دنبال خانه نگشته مطمعن  یاز کم مخانه ب شیپ

  .بودم

 

  یدر مترو رو د،یبه ذهنم نرس یزیفکر کردم اما چ یکم

را حساب   می موجود نشستم و پول کالسها یخال یصندل

تا   خواستمی از تک تکشان م دیبود با یمتیکردم، غن

آسمان افتادم  یگوشواره  ادیکنند.  زیپولشان را وار 

 نکهیبدون ا دم ی. تا به خانه رسکردیمطمعنا مخالفت نم

به اتاق رفتم و آسمان را صدا زدم،   مبا مامان حرف بزن

را  مانیعوض کنم گردنبندها خواهمیگفتم خانه را م 

از گوشش   عیفروختم، تا راجب گوشواره اش گفتم سر

بود.  شیاز خدا چارهیدرش آورد و به من داد.  دختر ب



 دواریام شتریب توانستمیآسمان م یبا پول گوشواره 

 .بود دیام یجا آوردم اما باز  یباشم، بازهم کم م

 

 .داره  یانگشتر دونهیمامان هم _

 

 حلقه ازدواجش؟_

 

 .گهید دونهینه _

 

 کجاست؟ _

 

 .دستش کرد یخانم رفتن ری خونه من  باری دونمینم_

 

 طال بود؟_

 



 .فکرکنم طال بود_

 

حلقه    خواستیم یکردم، مامان بخاطر آذرخش حت تعجب

انگشتر طال نگه   کی نکهیازدواجش را بفروشد، ا ی

  یزیدادم فعال چ حیداشته بود باعث تعجبم بود. ترج

 .راجبش بپرسم توانستمیآوردم م یاگر کم م مینگو

 

  یگر ید یآقا کی جم و  اریمه  یقرارداد بستن آقا یبرا 

 یشد، به شرکت آمدند. با کم یمعرف شانیکه عمو

به من کرد،   ی وارد شرکت شد، نگاه زین مانیفاصله پ

جم سالم دادم و خوش آمد گفتم، اگر   یبخاطر حضور آقا

  .کردمیدست خودم بود نگاهش هم نم

 

شرکت   تیرسم نیبا ا یقرارداد کار کی به حال در  تا

 .میداشتند، جالب بود برا  زیعکاس ن ینکرده بودم حت 

 



و   کردمیکار نگاه م نیبه ا یگر یاز جانب د دیبا دیشا

 .هستم یمنش کیکه  زدمیبه خودم غر نم نقدریا

 

از مهندس ها به  یکیبودم  ستادهیجم ا اریداد کنار

  یبه چهره  تینهایکه ب یسمتش آمد با لبخند جذاب

آمد با دکتر جم دست داد. واکنش دکتر جم  یبورش م

نبود. من آنقدر محو چهره  زیلبخند کوچک ن کی یحت

 یو عصبان رهیجذاب آن مرد شده بودم که نگاه خ ی

نگاه کنم،  مانیرم و به پیباعث شد چشم از او بگ مانیپ

گرفتم اما متاسفانه  یزدم  و رو شیبه رو یپوزخند

 .دیواکنش را د نیپوزخند زدم ا مانیبه پ یدکتر جم وقت

 

بداند.  یزیچ مانیمن و پ یینداشتم در مورد آشنا دوست

. ردیگیاش را نم یباشم پ دواریام توانستمیفقط م

وقت بود   یلیمهمانها رفتند، کفش پاشنه بلندم را خ

 یرو کند،یم تیرا اذ میپا داینبود شد ادمی و  دمیپوشینم

  یآوردم و کم  رونیرا از کفش ب مینشستم و پا یصندل



دادم همان لحظه در اتاق دکتر جم باز   اساژرا م میپاها

 .من کرد تیبه وضع یآمد. نگاه رونیب مانیشد و پ

 

 ؟یپاشنه بلند بپوش  یمجبور یتون ینم یوقت_

 

دادم و   رونی را بستم و با حرص نفسم را ب میها چشم

 .نگاهش کردم

 

 ؟یدخالت کن هیتو کار بق یمجبور _

 

  یهرچند تو اونقدر لجباز گمیبخاطر خودت م_

پات از دو  یهم نازک قرمز  دهیپوستت هم سف ،یفهمینم

 .زنهیبه چشم م یفرسخ

 

خواستم جوابش   ستادم،یو بلند شدم ا دمیرا پوش کفشم

 ییبار هرسه آقا  نیرا بدهم که دوباره در اتاق باز شد، ا



جم بود که رو به  اریآمدند. مه رونیکه داخل بودند ب

 .دیپرس مانیپ

 

 مان؟ یپ ینرفت_

 

 .را نگاه کرد  اریبا مکث از من چشم گرفت و مه مانیپ

 

 .رفتمیداشتم م_

 

دم هم به خو مان،یجم را هم به پ اریمشکوک داد نگاه

  .دمید

 

زحمت  یلیخ ن یخب خانم مهرپرور شما هم خسته نباش_

 .منزل ما نیاریم فیالبته فردا تشر نیدیکش

 

 .تونمیبهتون بگم، فردا نم خواستمیراستش م ریخ_



 

با تعجب   مانیکه پ یزد در حال یلبخند جذاب اریمه

 .کردینگاهمان م

 

. اگر پنج شنبه ها  نیومدیهم پنج شنبه ن ش یپ یهفته _

 ....تو یم نیتونینم

 

 .ن یفقط فردا رو ببخش ر،یخ_

 

  رنیگیدوقلوها بهونه م  ست،ین یاز نظر من مشکل_

 .''پس آسو کو 

 

اسم کوچکم اظهار نظر   دنیبود که با شن اریمه یعمو

 .کرد

 

 ن؟ییپس تنگلد دوقلوها شما _



 

جم در سکوت به   اریمشهور بودم و خبر نداشتم. داد چه

با تعجب، مطمعنا   مانیپ کردیگوش م مان ی صحبت ها

و  رومیجم م اریمه یکنجکاو بود بداند من چرا به خانه 

 .شناسندیاو چرا من را م یبچه ها 

 

نگاهم کرد   م،یجم و من ماند اریفقط داد ون یرفتن آقا با

 .اما سکوت کرد دیبگو ی زیخواست چ

 

 .نیامروز هم زود اومد نیببر فیتشر  نیتونیم_

 

هفته   ینمونه برا رم،یاز کارها مونده تموم کنم م کمی_

 .بعد ی

 

تکان داد و به اتاقش رفت، انتظار داشتم خودش   یسر

 یبعد کساعتیبرود اما تا  شیهمراه برادر و عمو زین

 .که در شرکت بودم او همچنان مشغول کار بود
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سر  یامالک کیاما سر راه به  کردیم تیکفشم اذ رچنده

فردا هماهنگ کردم  یکرد، برا یرا معرف ییزدم، چند جا

 .مینیخانه ها را بب میتا برو

 

را مخاطب قرار   یگریکدام د چیه میمامان قهر بود با

به آسمان گفتم اگر بخواهد   لیدل نیبه هم داد،ینم

به  میالطلوع صبحانه خورد ی. صبح علدیا یهمراهم ب

انجام دهم به  خواستم یکه م ی اتاق بابا رفتم و راجب کار 

کرد به آسمان گفتم حاضر   دییتا شیاو گفتم با چشم ها

و او  رودیکجا م دیاز آسمان پرس امان. ممیشود تا برو



  خواستیرود. مطمعنا م یم رونیگفت با من ب زین

 .دیبداند اما نپرس یشتر یب اتیجزئ

 

 یبه اندازه  یتصوراتمان بود، خانه ها  یفرا  یزیچ

از حد ممکن کوچک بودند. خسته و  شی ب یپول ما کم

. با  میتا ناهار بخور مینشست یچیساندو کیکوفته در 

نبود که با شرکت  یادی مدت ز میتوانستیپول نم نیا

اول کار مساعده بخواهم.   نیهم تمتوانسی نم رفتمیم

 .تماس گرفتم میرا برداشتم و با خاله مر لمیموبا

 

 .یکنیم ادی تند تند  ایخاله تازگ شدهیچ_

 

 مزاحم شدم؟_

 

  کنهیم یمامانت که دور  ه،یچه حرف نیا زمینه عز_

 .وگرنه من از خدامه

 



الزم داشتم. خواستم بپرسم اگر  یکمک هیخاله راستش _

 ...یعنی. یبتون

 

 شده؟  یزیچ_

 

 میشیم تیاذ  یلیخونه خ نی که... راستش تو ا یزیچ_

 .خونه رو عوض کنم  خوامیم

 

آسو اونجا اصال مناسب  یکنی م یچه کار خوب یوا_

 .ستین یزندگ

 

 .پول کم دارم کمی_

 

 چقدر؟_

 



که  یرو پول ذارمیخاله، هراندازه که باشه م دونمینم_

 .کنم دایپ یبهتر  یجا هیدستمه تا بتونم 

 

  ینبود، همسر خوب یسیآدم خس میکرد، خاله مر مکث

من جمله  دانستندیم ل یفام یرا همه  نینداشت. ا

 .شدم مانیام پش یو تماس آن  میخودم، از تصم

 

 ...گفتم اگر  ستیمهم ن یلی خاله حاال خ_

 

 .آورد و گفت نییرا پا شیصدا ولوم

 

گردنبند دارم فکر کنم کم کم ده   هینقد ندارم آسو اما _

 .تومن بشه

 

تونستم جور   دی. شاپرسمیباز م ست،ینه خاله الزم ن_

 .کنم



 

خونه   یها  یگردنبند خبر نداره با خرج نیرضا از ا_

 .خرمیم رمیم یهرموقع پس داد دم،ی جمع کردم خر 

 

 گه ید یتونیطال؟ امروز بفروشم فردا هم نم  متیق نیباا_

 .که من پس دادم ی. چه برسه وقتیبخر  نویا

 

 .بار من بودم که گفتم نه نیچه اصرار کرد ا هر

 

 م؟ یکن کاریچ_

 

 .دونمینم_

 

 م؟ یبه عمو اصغر بگ_

 



 .دهینه بابا اون داشته باشه هم نم_

 

 ؟یعمه چ_

 

 .اونم عمرا داشته باشه_

 

که   یزیچ است،یحس دن نیبدتر یکس ینه اما ب یپول یب

  .کردمی با تمام وجود داشتم حس م

 

  ...خوشحال شدم اما حاال  یلیآسو من اولش خ_

 

 .کنمیم دایسنگ هم باشه پ  رینگران نباش از ز میریم_

 

 ؟ یریقرض بگ یتونیاز نسترن نم _

 



  .خودش الزم داشته باشه دیشا هینه، دم عروس_

 

  .نبود نیا میواقع لیدل هرچند

 

  .هیوام چ طیشرا میدیدیم میرفتیها هم بستن، مبانک _

 

  یخوش بود، آن هم درصد بانک را ک یاد یآسمان ز دل

 .پس بدهم، بدتر از نزول کردن پول بود توانستمیم

 

 م؟یبفروش میبه درد بخور دار ز یتو خونه چ_

 

 .ونی زیتلو_

 

.  دیدیم ونیز ی بلند بلند. در خانه فقط مامان تلو دمیخند

راه انداختن جنگ  یعنیموضوع هم  نیفکر کردن به ا

 .سوم یجهان



 

 .رونیب کنهیمامان پرتمون م_

 

پرتمون  میبهش نگفت میاالنم بفهمه دنبال خونه ا_

 .کنهیم

 

 .داشت حق

 

 .باز کرد مینیبب میرم بر یآخر یبخور اون امالک_

 

کرد کامال مناسب بود اما پانزده  یکه معرف یا خانه

نبود   یا هیمبلغ قابل ته م،یکم داشت شیاز پول پ ونیلیم

که  یو چندتا عکس حاتیبه نظرم، اما با توجه به توض

 .خوب بود یلی مان داد به نظر خانه خنشان

 



 یمهلت بده من کسر تونهیبنظرتون صاحب خونه م_

 بهش بدم؟ گهید مدتی شیپول پ

 

  نیخوایم شناسمشیدورا دور م ست،ین  یواال آدم بد_

 .نیهم بپرس نینیهم خونه رو بب میبر

 

  یبرا نییپا یباال خودش ساکن بود و طبقه  ی طبقه

گفت  یامالکچ یمشترک داشت که آقا اطیاجاره بود، ح

صاحب   یبکشند و جدا کنند.آقا  وارید ک یقرار است 

بود، خودش، همسرش و پسرش ساکن  یخانه مرد آرام 

باال بودند. اولش که فکر کرد فقط من و  یطبقه 

هستند   زیو مادرم ن درگفتم پ ینه آورد وقت کی  میآسمان

 .با شک نگاهمان کرد

 

سکته کردن، قدرت حرکت   شیسال پ کیمن پدرم _

 .ندارن، من مجبورم دنبال خونه بگردم

 



 بود؟  یپدرتون چ فیشغل شر خدا ِشفا بده،_

 

 .معلم بودن_

 

دخترم  میندار یپرداخت کردن مبلغ ری د یما مشکل_

 یو محل کار قبل یفعل ی آدرس از خونه  هیفقط... 

 میسقف باش هی  ریبه هرحال قراره ز ن،یپدرتون به ما بد

 یبرا یول می خودمون هست یدرسته هرکدوم تو طبقه 

از  یک یقرار بود  اد،یم یمن و همسرم مهمه ک

 .دنیآشناهامون بود که خدا لطف داشت و خونه خر

 

برخورد کردم  یعاد یلی تعجب نکردم و خ میبگو اگر

کس  چیخوب ه تیموقع  نیدروغ بود، اما مطمعنا باا

 .بدهد یشتری به ما وقت ب ش یپول پ یبرا شدیحاضر نم

 



برداشتم، آدرس مدرسه  فمیرا از ک ادداشتمی دفترچه

نوشتم، آدرس  کردیم سی که بابا در آنجا تدر یآخر 

 .را مانیو فعل  یقبل یخانه 

 

مدرسه، اگر از  نیبر نیتونیفردا جمعه است، شنبه م_

  گهید یآدرس مدرسه ها دی بابا نبود، بگ ی قبل یهمکارا

آدرس خونه   نمیکه بودن رو بدم خدمتتون، ا یا

 .میکه فروخت مونهیقبل
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 ن؟ یکه فروخت شدیجسارته دخترم چ_



 

ها الزم  سوال  نیخانه اجاره دادن به وهلل که ا  کی یبرا

 .که دستم در حنا بود  فینبود اما ح

 

ها   یبده میبفروش میبرادرم ورشکست شد مجبور شد_

 .میرو بد

 

 .نیچهار نفر نیاما گفت_

 

 .ها تموم نشده فعال، راستش... زندانه یبله، بده_

 

 .دیباال پر شیابروها  

 

 .یفی شر یآقا دنیبهتون خبر م _

 



 ن،یاریفقط توروخدا بخاطر زندان بودن داداشم نه ن_

رفته، من آدرس نوشتم تو اون محله   یبخدا بخاطر بده

 .نیبپرس نی خواست یمارو نشناسه از هرک ستین یکس

 

 یدلم برا کردم،یالتماس م نطور یخانه داشتم ا  کی یبرا

 .خودم سوخت

 

 .رمی گیباشه دخترم من خبر م_

 

آخر جمالتش خوش کردم و به  یرا به دخترم ها دلم

به خانه  دنی. تا رسمیرفت رونیهمراه آسمان از خانه ب

  یانرژ گفتی م یگریو د کنندیقبول نم میگفتیم ینوبت

 .نده یمنف

 

 .خودش کرد یرو هم قاطخودش کم بودم تو _

 



  نیا گفتیبود که خطاب به آسمان اما به من م  مامان

 .حرف را

 

 .میدنبال خونه بود_

 

 .جمله برگشت و نگاهم کرد نیا با

 

خبر از من دنبال خونه   یب نیسرخود شد گهید_

 .نیگردیم

 

  .دمیدارم خبر م_

 

 بهت انعام دادن؟  دتیسرکار جد یپول از کجا آورد_

 

 .رو بده شیصاحب خونه گفتم پول پبه _

 



 ؟یک یبااجازه _

 

 یگفتیم ی رو اجاره کردن نجایخودم، ا  یبا اجازه _

 ؟یک یحاال شد با اجازه  ،یخداروشکر من رو دار

 

 ...دادم شده  دونیبهت م  نیهم_

 

 .کردن چندتا زن معتاد از خونه رونیآره شده ب_

 

 ...آسو_

 

 یکاف یتو رو خدا. به اندازه  ه،یمامان تو روخدا کاف_

تو بدترش نکن. جون  مونیگه زده شده تو زندگ

 .آذرخش مامان، تو روخدا

 



باعث  نیو هم کردمیم هی ام گرفته، من سخت گر هیگر

  یطوالن یشد با تعجب نگاهم کند. من ماه ها بود ماه ها

دارم  دانستمینم دمیفهمیام نم یاز زندگ زیچ چیبود ه

 ...حاال مامان کنمی م یچه کار

 

 یرا پس زدم و به اتاق رفتم. گوشه ا میدستم اشکها  با

  ...را بغل کردم میکز کردم و پاها

 

 یامالک چ ایصبح منتظر تماس صاحب خانه  8از  شنبه

فقط جو   جهینشد نت یبودم اما تا ساعت دوازده شب خبر

لکه  خانه بود. سکوت مطلق نه تنها مامان ب نیسنگ

از آن جو و فضا  یکه سرکار بودم کم ییهمه. ساعت ها

 .رمیفاصله بگ توانستمیم

 

 ؟ یداریب_

 

 .آره_



 

 زنگ نزدن؟ _

 

 .گردمیم رمینه، فردا بعد کار بازهم م_

 

 .شد فیح_

 

شده پس بگردم  دایپ یکیاگر  کنم،یم دایسرت پ  یفدا_

 .بازهم هست

 

از مدرسه، ناهار خوردم، لباس عوض کردم و به  بعد

آسانسور از پله ها باال رفتم تا   یشرکت رفتم، به جا

اما   کردیفکر کنم. ورزش کردن ذهنم را آرام م  یکم

 .ورزش ینبود برا یفرصت

 

 .سالم_



 

 ستادهیمن ا زی م یجم کردم که جلو اریبه مه  ینگاه

 .بود، نگاهم کرد

 

 .مهرپرور سالم خانم _

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 مشکل؟  یعنی حضور من _

 

 .تعجب کردم ریخ_

 

انجام   یسفر بره، برا ک ی یمجبور شد برا اریداد_

گفت   یجهان  یآقا ن،یچندتا کار اومدم اما شما نبود

 .نیایقبل از ظهر نم ایفرد گو یروزها 

 



 .نبودم انیمن در جر نیبله، ببخش _

 

دست شما جا   نیکنیرو لطف م دیکل ست،ین یمشکل_

 .مونده

 

 ؟یچ دیکل_

 

 ییدهایکل نیدر ب دشیاشاره کرد، کل یگان ی به اتاق با 

را به  دیداده بود. دسته کل لی بود که خانم اورامن تحو

 .سمتش گرفتم

 

 کدومه؟_

 

. دادیم صی چطور تشخ دیآن همه کل نیداشت از ب  حق

  یصندل یرا رو فمیرفتم ک زینشانش دادم و پشت م

 .رفتم یگانیکردم و به سمت اتاق با زانیآو



 

  اد؟یاز دستم برم یکمک_

 

دستش بود و بازش کرده بود داشت کاغذها را  لیفا کی

 .زدیورق م

 

 .نیبه کارتون برس ریخ_

 

  یاش گوش دادم و برگشتم سرکارم. کم هیتوص به

  نشیلیپیسیآرام شرکت و نظم و د ینسبت به فضا شتریب

 .خو گرفته بودم، راحت بودم 
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دوام   نجایا یادیبودم هم خودم بتوانم مدت ز دواریام

جم از اتاق   ار ی عذرم را نخواهند، مه نکهی و هم ا اورمیب

آمد به دفتر برادرش رفت و کارها را به   رون یب یگانیبا

تفاوت که اغلب لبخند   نیکرد با ا تیریبرادرش مد یجا

 .کردیو عبوس برخورد نم  یبه لب داشت و جد

 

شاگردم رفتم و از آنجا به سرعت  یاز کار خانه  بعد

رساندم و خبر گرفتم، گفت  یامالک کیتمام خودم را به 

دو مورد دارد و فردا اگر  یکیپول من  یبه اندازه 

نه  نشانم دهد. اما فردا بعد از شرکت خا تواندی بخواهم م

کنسل کنم  توانستمینم گر ید رفتمیم دی دوقلوها با  ی

 .شنبه با او قرار گذاشتم ه روز س یبرا

 

سرکار   شیدکتر جم نبود و برادرش به جا زیبعد ن روز

به خانه   ز یجم گفت او ن  اریآمد ، بعد از اتمام کار مه

. دوست نداشتم میو گفت منتظر بمانم باهم برو رودیم



. او مثل دیدر آن لحظه به ذهنم نرس  یبهانه ا چیاما ه

  یرو کردیم یبرادرش راننده نداشت خودش رانندگ

  کشیش  تینها یب نی کنار دستش در ماش یصندل

 .نشستم

 

 ن؟ یسرکار اوضاع خوبه عادت کرد_

 

 .بله ممنونم_

 

 .تکان داد یسر

 

خاص داره، خانم اورامن همه   یاخالق ها کمی اریداد_

 ....خب یگرفته بود ول ادیرو 

 

 .بله_

 



حرف   یاست برا  یمقدمه ا شیها پ نیکردم ا حس

 .د یبگو خواستی که م یگرید

 

 بپرسم؟ یزیازتون چ تونمیم_

 

  .کردم و گفتم نگاهش

 

 .داره یبستگ_

 

آدم راحت   شهیباعث م  انتونی صراحت ب نیخب  ا_

 .هیاوک نیقبول هم نکرد تایحرفش رو بگه حاال نها

 

 .به من نداد فی حس تعر قایدق شیها فیتعر شهیهم مثل

 

 ازدواج کنم؟ خوامیمن م کننیچرا بچه ها فکر م_

 



  یمعن نیسوالش به ا نیزدم ا یکردم و لبخند نگاهش

  تیرا دوست دارد و به آنها اهم شیبود که بچه ها 

 .دهدیم

 

  خوادیازشون البته فکر کردن هم نم دمینپرس دونمینم_

  یریگ جهینت ذارنیصحنه رو کنار هم م  ایچندتا اتفاق 

 بینه اما دو قلوها از ضر ای نیدونیم دونمی. نمکننیم

 .برخوردارن ییباال یهوش

 

 .اش را خاراند و گفت چانه

 

باال باعث سوتفاهم شده   یهوش بیضر نیاما ا_

 .براشون

 

آن خانم   ای حرکت غلط شما  کی دیشا م یبگو خواستم

مناسب   یلیخ دیباعث سوتفاهم شده است، اما شا

 .جمله از طرف من نیا دنیشن بودینم



 

به اتاق دوقلوها رفتم. تند  می مستق میدیبه خانه رس یوقت

 کردندیو دوباره بهم نگاه م کردندی تند نگاهم م

 

 تو سرتونه؟ یچ_

 

داشتند. با تمام شدن  ی. مطمعنا نقشه ادندیخند هردو

بلند شدند و گفتند حاال وقتشه! به سمت  عی درسشان سر

 یصورت ی ه یباکس هد کیرفتند و با  شانیکمد لباسها

 .رنگ به سمتم آمدند

 

 .نیبش نجای: آسو اجان

 

 ن؟یشده توش موش دار یچ_

 



خواستم در جعبه را باز کنم اما  نم،یو گفتند بنش دندیخند

  دمید کردندیم میموها  یرو یاجازه ندادند. داشتند کار

 .را باز کردند می که بافت موها

 

کرد و در جعبه را باز کرد با  ییبود که رونما جاشوا

از شدت خنده اشک از  دن،یشروع کردم به خند دنشید

 سر، کش مو ی رهیآمد، پر بود با انواع گ  یم میچشم ها

  یسر مربوط باشد حت یبه مو توانستیکه م  یزی هرچ

 .برس و شانه

 

 .به جاشوا گفت جان

 

 .من  نیتو تزئ کنمیمن شونه م_

 

  که؟یبچه ها مگه ک_

 

 .یبد  زهیبه ما جا یآسو لطفا خودت قول داد_



 

 .منه؟ تازه من امروز قول دادم یبا موها یباز  زهیجا_

 

 .مییخودمون بخوا  یهرچ یاما تو گفت_

 

 .بودند  یواقع نی ریش یدوتا بال نیکه ا واقعا

 

 .جان نکش توروخدا یوا_

 

 .جاشواست ستمیآسو من ن_

 

 .کار جان بود  گهیدروغ م_

 

 یلیخ دیمطمعنا نبا  کنند،یدارند چه م  دانستیم خدا

 یواقع یساعت که به معن  می. بعد از ن بودمیم دواریام



دادند بلند شوم  تیکندند رضا شیرا از جا میکلمه موها

 .کردم ی نگاه نهیاز آ

 

 ه؟یچ نیا یوا_

 

 .یشد سی ال هیآسو شب_

 

  ه؟یک سیال_

 

  .واندرلند نیا سیال_

 

. خم شدم گفتندیرا م بیعجا نیدر سرزم سیآل

  .سمتشان

 

  ه یموند که من رو شب یا  گهید یکارتون تیشخص _

 د؟ ینکن



 

 .یهمشون هی شب ی: آخه تو خوشگلجان

 

  .را باز کردم و بغلشان کردم میدستها

 

 .نی هست  یآخه شما هم خوردن_

 

دستم در  ریکه از ز  رمیجان گاز بگ یاز گونه  خواستم

رفت، پشت سرش هم جاشوا در اتاق را باز کردند و 

رفتند، چند قدم دنبالشان رفتم هردو زبانشان را   رونیب

جم در خانه   اری. اگر مهدندیآوردند و به من خند رونیب

 .اما بهتر بود حفظ آبرو کنم کردمینبود حتما دنبالشان م

 

 .برم دیرو که با بتونیعج نات یتزئ نیا نی باز کن نیایب_

 

 .آسو با ما شام بخور_



 

 .میبخور تزایآره پ_

 

 .دیببخش تونمینم_

 

 نیرمز و رازدار بود ب ینگاه کردند، اشاره ا بهم

دلم  دمیخودشان بعد به اتاق آمدند، من  مانتوام را پوش

از آب   یبانمک زیآمد کارشان را خراب کنم، چ یهم نم

شالم را بردارم که  یصندل یدر آمده بود. برگشتم از رو 

دست جان است و بعد هردو باهم گفتن بدو ، شال  دمید

بار  نیرفتند. ا رونی از اتاق  ب شانمن در دستان

  .دنبالشان رفتم. باخنده گفتم

 

 .شالمو نیبچه ها بد شهیم رمیجان جاشوا د_

 



سالن   دنیبا د تشانیاذ یبرا کردند،ینم یآنها توجه  اما

سر   میپا ریاما فرش ز دمییدنبالشان دو  یخال ییرایپذ

 .شدم نیقورباغه پخش زم کی خورد و مثل 
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 ن؟ یخوب_

 

  میخواستم بگو دمیجم را د اریرا برگرداندم و مه سرم

برادرش پشت سرش زبانم در دهانم  دنی خوبم اما با د

 .دینچرخ

 



.  دندیخندیو جاشوا داشتند بلند بلند به من م جان

داشت خودش را  دایرشان بدتر از آنها بود اما شدپد

 .. بلند شدم و نشستمکردیکنترل م

 

 .نیبخند ن یراحت باش_

 

 .آزاد کرد یحرف خنده اش را کم  نیا با

 

 .نی خوردیدوتا رو م نیگول ا دینبا  گهیشما د_

 

 .ستین ریخود کرده را تدب_

 

که زل زده بود به   یجم اریو به داد ستادمیشدم ا بلند

بود   بشیمن نگاه کردم و بعد سالم دادم. دستش در ج

 .فقط سرش را تکان داد

 



مطمعنا کبود شده بود،   کردیدرد م میو آرنج ها میزانوها 

 .حال و احوال بد پوست من بود

 

 .جان شالم رو بده من برم_

 

 .تزای: اما پجاشوا

 

 .جم اریسمت مه برگشتم

 

سفارش   تزای شام بچه ها پ   یلطفا برا شهیجم م یآقا_

 .تا اجازه بدن من برم نیبد

 

 ن؟ی شما گروگان_

 

من رو مهمون نگه دارن و من به عنوان   خوانینه م_

 .خوادیم تزای شام پ یمهمون بگم دلم برا



 

نگاه کرد و   شی مهربان به پسرها یبا لبخند  اریمه

 .دندیخند زی ر زی پسرها ر

 

 .شام یبرا دی ما باش یتزایحاال مهمون پ_

 

 .ممنون اما رفتنم به صالحه_

 

 .آسو بمون لطفا_

 

بخورم. از صبح   تزایمنم برم با بابام پ شه، یجان، نم_

 باشه؟ دمشیند

 

 .دادند لی حرفم قبول کردند و شالم را تحو نیا با

 



وروجک هاست پس اون همه  نیموهاتون هم کار ا_

 .خواستنیکار م نی ا یکش رو سنجاق رو برا

 

باال انداختم. رو به برادرش  یزدم و شانه ا یلبخند

 .گفت

 

  ار؟یبشن نه داد  شگریآرا توننیم ندهیدر آ _

 

کرد و رو  میگذرا به موها یجوابش را نداد نگاه  اریداد

جم   اریمه دیشا دمیند ادیخانم را امروز ز نیگرفت. مه

 .دیایچشم من ن یجلو یلیلطف کرده بود و سپرده بود خ

 

 یکه به دوقلوها گفته بودم عمل کردم و برا یحرف به

 یگرفتم، منتظر بودم آماده شوند که صدا تزایشام پ

 یفکر کردم مامان باشد اما شماره ا دمیام را شن یگوش

کرد  یمعرف یناشناس بود. جواب دادم خودش را ملک

که رفته بودم  ینشناختم گفت صاحب خانه اگفتم  یوقت



 دی. نفسم بند آمد مطمعنا زنگ نزده بود بگودنشیبه د

  توانستیم لی دل کیتنها  دهمی خانه را به شما اجاره نم

 .منتظر ماندم اقیتماس داشته باشد. با اشت نیا

 

بستن   یبرا  نیایب نیتونیم نیدخترم هر موقع خواست_

  هیما خال یبه هرحال خونه   یاجاره نامه و اسباب کش

 .نیهرموقع شما بخوا

 

بده.   رتونی ممنونم حاج آقا واقعا ممنونم. خداخ یوا_

 .خوشحالم کنه  تونستینم نقدریا یچیه

 

. دوست نمی بب توانستمیم  زیرا از پشت تلفن ن لبخندش

و مکان   تیبزنم اما در موقع یغیج یداشتم از خوشحال

چندان  می نبودم هرچند تا االن هم واکنش ها یمناسب

 .هیو نرمال نبود در چشم بق یعاد

 



  کیمثل  قایدق میمعجزه بود برا کی  شد،ینم باورم

تا خانه بدوم.  یاز خوشحال توانستمیمعجزه بود. م

 .خانه شدم یرا گرفتم و با عجله راه  تزاهایپ

 

 .اومدم با دست پر هم اومدم اهل خونه من یآ_

 

 دیبه حال کش ی که در آشپزخانه بود با تعجب سرک مامان

 .اومد رونی و نگاهم کرد پشت سرش آسمان از اتاق ب

 

 .قبول کرد خونه اشو بهمون اجاره بده یملک یآقا_

 

کتابش را پرتاب کرد و به سمتم  دیکش یغیج آسمان

 .و بغلم کرد دییدو

 

 آسو؟  یگیراست م ی. وایوا  یوا یوا_

 



 .آره_

 

 .مامان ی. وا ادیز یلیخ یلیدعا کردم خ یلیخ یوا_

 

 زیسمت مامان و بعد به سمتش رفت و او را ن برگشت

 .بغل کرد

 

 .خوشحالم  یلیمامان خ_

 

 .برو کنار بچه چاقو دستمه_

 

 .به سمت اتاق بابا رفت آسمان

 

 ؟یباالخره کار خودت رو کرد _

 



 نقدریا لشیچقدر خوشحاله؟ حدس دل  ین یبیمامان نم_

 کنه،یمحل رفت و آمد م نیسخته برات؟ با ترس از ا

 .یبود دهینگو که تاحاال نفهم

 

 ...من چشم و گوشم به_

 

. هم کنهیچشم و گوشت عادت م  ه،یخوب یاونجا هم جا _

 .نگران نباش یکنیم  دایهم پ یبهتر یصحبت ها 

 

 یجواب نمانده بود، راض  یآن شب من ب ی هیگر ایگو

  شیرا دستش دادم و پ تزاهایهم نگفت. پ ی ز ینبود اما چ

. دیخندیبابا م یبابا و آسمان رفتم. صورت و چشمها 

 .کنارش نشستم و بغلش کردم

 

 .خوشحالم بابا یلیخ_

 



را   گرشید یآسمان هم گونه  دمیرا بوس صورتش

 .دیبوس

 

به آذرخش هم زنگ   د،یطول نکش  یلیخ  یکش اسباب

  ردیبگ یدو ساعت مرخص  یکیزدم و گفتم اگر بتواند 

من با او تماس گرفته بودم و  نکهیاز ا دیا یکمک ب یبرا

خوشحال شده بود. صاحب  یلیکمک خواسته بودم خ

که به خرج داده بودند   یشفقت نیدر ع دمانیجد  یخانه 

از ما  یبودند. به گرم زیمهربان و مهمان نواز ن یلیخ

راحت برخورد  یلیبا بابا خ یملک یاستقبال کردند. آقا

جوابش را بدهد اما او  توانستیبابا نم نکه یباا کردیم

که انگار  دادیو واکنش نشان م کردیصحبت م یجور

جواب تک تک جمالتش را گرفته است. چند روز بعد از 

 لم معمتوجه شدم هم خودش و هم همسرش  یاسباب کش

بازنشسته هستند. دخترشان ازدواج کرده است و 

  یاست. حت لی مشغول تحص ی پسرشان در دانشگاه افسر

کمک  یل یآسمان خ یانتقال مدرسه  یکارها یبرا

 .کردندی قبول نم یلیحالمان شد، وسط سال تحص 
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 دنیاما کم کم با د کردیم یدور لیاوا مامان

تر شد. خوشحال  یمیصم یبا خانم ملک  شانیبرخوردها

را قرار  یخوش زندگ یبودم که دوباره رو دواریو ام

 .مینیاست بب

 

منتظر   دم،ینپرس یزیمامان از او چ یانگشتر  راجب

صحبت کردم و گفتم   یملک  یحقوق شرکت بودم، با آقا

 نکهی. ادهمیم لشیحقوق هرماه ام را از شرکت تحو

  یالتار  کیواقعا حس برنده شدن  اوردیقبول کرد و نه ن

 .داشت میرا برا یدالر ونیلیصد م

 



 .سالم آسو_

 

 نسترن؟ یسالم، چطور _

 

  خوامیم یرونیخوبم، چقدر دلم برات تنگ شده. آسو ب_

 بدم بهت؟ ی کارت عروس

 

 دمیپس باالخره وقتش شد، تازه رس گم،ی م کیتبر_

 رم؟ یزت بگفردا ا شهیخونه نسترن. م

 

 .برات ارمیم میرونیب دی نه خب با ام_

 

برات آدرس  میکرد یباشه، نسترن فقط اسباب کش_

 .فرستمیرو م دیجد

 

 ؟یچرا به من نگفت ؟یک ؟ یاسباب کش_



 

  میدهم بگو  امیپ میدر ارتباط نبود یداشت وقت انتظار

  .میکرد یسالم ما اسباب کش

 

 .ستیوقت ن یلی. خمیچون باهم صحبت نکرد_

 

 .یدادیبهم خبر م دی با یبد یلیخ_

 

وگرنه  میتو سرت گرمه مراسمه، صحبت نکرده بود_

 .گفتمیم

 

 .باشه بفرست برام_

 

 .بروم رونیتا ب دم یپوش یلباس

 

 کجا؟ _



 

 .ارهیرو م شی نسترن داره کارت عروس_

 

 ه؟یک_

 

 . گهیاحتماال چند روز د دونمینم _

 

 .ومدیم ادیقبلنا خونمون ز_

 

رفت و آمد بود نه من  یتو اون خونه، نه جا  گهید_

 .خونه ام

 

 .که خوبه نجایا_

 

به رفت و  یلینسترن تما  گری خوب بود، اما حاال د  نجایا

رفتم. تا  رونیام از خانه ب یگوش یآمد نداشت. با صدا



پشت در بود. با تعجب من  یدر را باز کردم پسر جوان

 .را نگاه کرد

 

 ن؟ییبفرما_

 

  .به در و پالک کرد ینگاه

 

  گهید ایما بود گو یخونه   نجایا شیتا چند هفته پ_

  .ستین

 

  ن؟یهست یملک یپسر آقا_

 

  .برن نجایپس خداروشکر ولم نکردن از ا _

 

 نیاست نه ا یزدم ، مشخص بود آدم شوخ طبع یلبخند

  .زدیمن مزه بر یکه بخواهد جلو



 

 .نییبفرما م،یهست دیجد  نیاجاره نش_

 

 .شد  اطیح داخل

 

.  نیرو راه بد یکی نیممنون، اما نشناخته اعتماد نکن_

  یکردم خودم نگفتم پسر آقا دییمن فقط حرف شمارو تا

 .ام یملک

 

 .ام گرفت خنده

 

 فته؟یم یمثال چه اتفاق_

 

 ...یقتل ،یدزد_

 



با  ،یکن یازم دزد یتونیم دیزورت به من رساگر _

 .اجازه

 

بود در برخورد  یپسر بانمک دم،یخنده دارش را د نگاه

، بنظرم از من کم سن و سال تر بود،   نی اول هم دلنش

شد،   ادهیپ دنمیرفتم. نسترن با د رونیزدم و ب یلبخند

 نیدادم او هم از داخل ماش ینه با سر سالم دیاما ام

 .دادسرش را تکان 

 

 بود؟ یک_

 

 .پسر صاحب خونه_

 

 سربازه؟ _

 



تنش   یسرباز ای یتعجب نگاهش کردم لباس نظام با

 .نبود

 

 .گفت احتماال سربازه دیپاش بود، ام نیپوت_

 

کفش نداشته همراش منم   دی. شاهیافسر ی نه دانشجو_

 .خونه نبود دمشیبار بود د نیاول

 

اصال آدرس  نجا،یا نیاومد نی کرد یچقدر کار خوب یوا_

  .دیبا ام میخوشحال شد یلیخ  یرو فرستاد

 

  .ینس یمرس_

 

را دستم داد،    شیبایو ز کی ش تینها یدعوت ب کارت

دعوت بودند، از او تشکر   زیمامان و بابا و آسمان ن



 ششیپ دیبه طبع مامان هم با توانستیکردم، بابا که نم

 .کردیام م یآسمان همراه  دیماند، شا یم

 

 تو؟  نیاینم_

 

 .نمتیبی. مم یمونده اونهارم ببر گهینه چندتا کارت د_

 

 .دور شود به داخل رفتم نشانیتا ماش  ستادمیدر ا دم

 

 ؟یایم نیمامان شماها هم دعوت_

 

 کنم؟  کاری بابات رو چ_

 

 .کرد یکارت را از دستم گرفت و نگاه آسمان

 



 .چه خوشگله کارتش_

 

خوشگلترش رو  شهی: انشاهللا قسمت خودتون ممامان

 .نیریگیم

 

 .مامان زدم یبه دعا  یلبخند

 

  ؟یای آسمان تو م_

 

 !جمعه اس، شنبه امتحان دارم_

 

ماه شده بود بدون   کیاز مدرسه به شرکت رفتم،  بعد

 یدکتر جم ذره ا دادم،یخانم اورامن کارها را انجام م

 زینکرده بود اما من ن رییبرخوردها و رفتار سردش تغ 

 .ردها عادت کرده بودمبه همان برخو 

 



چه   نکهینسترن ا یشب گذشته فکرم شده بود عروس از

 دیکه با یا هی بپوشم و چطور بروم تا آن باغ و البته هد

  .گرفتمیم

 

شود،  زیوار یحقوق شرکت قرار است ک دانستمینم

 یکرده بود. حت یرا خال  بمیته ج یحساب یاسباب کش

را   یملک یآقا ینداشتم. مطمعنا تا بده یپول تاکس

 .قرار بود تنگ باشد دایدستم شد دادمیم

 

 .دکتر بود یرا جواب دادم، شماره داخل یگوش

 

 شما؟ نیها رو ارسال نکرد لیمیا_

 

 .چرا ارسالشون کردم_

 

 قرار بود فرستاده بشن کارخونه؟ یها چ لیفا_



 

 .تا ببرتشون ومدهین یفعال کس_

 

 .د یریخبر بگ  انی با خانم مهد دی ری تماس بگ_

 

کارخانه بود.  یسر دفتر دار بخش ادار  انیمهد خانم

گفته اند سر  ینداد، گفت مهندس خادم  یخبر چندان خوب

فقط  مانیپ ای. گوردیگی ها را م لیو فا ندیآ یراه م

بود. به دکتر   زیمهندس کارخانه نبود، کبوتر نامه بر ن

 .را خبر دادم  جهیجم نت
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 .من شیپ انیب نیاومدن بگ_

 

 .بله حتما_

 

از  زم،یو برگشتم سر م ختمی ر یخودم چا یشدم برا بلند

 .دمیبشقاب چ  یبرداشتم و رو یت یسکوئیب فمیک

 

را به سمت  یتکه از بیسکوئیت زدم و چا  کیبه  یگاز

و   ییداخل آمد، چا مانیلبم بردم که در باز شد و پ

 .کردم ی. سرفه امیبه گلو دندیئیت همزمان پربیسکو

 

 چه خبرته؟ واشی_

 

سرفه کردم و بلند شدم، چپ چپ نگاهش کردم  یکم

توجه به او با  یگذاشتم و ب زمیم یها را رو  لیفا



 فیتشر یدکترجم تماس گرفتم و گفتم مهندس خادم 

 .آوردن

 

 .منتظرتون هستن نییبفرما_

 

اول   یمثل تلنگره برام، دانشجو  امیجالبه، هربار که م_

 .کنهیم یگر  یدانشکده، استعداد درخشانمون داره منش

 

خم شدم به  یکم شد،ی جا تمام م کی بحث  نیا دیبا

 .سمتش

 

 موضوع؟ نیداره ا یبه تو چه ربط_

 

 .زد  یپوزخند

 

 .یدنده ا کیغد و   یهمون آسو ی عوض نشد_



 

اصال   یفکر کن شمی، خوشحال م یدیخداروشکر فهم_

 .یشناسیمن رو نم

 

بیسکوئیت هات از همون هاست   دونمیکه م شناسمیم_

 .یگرفت یکه از بوفه دانشکده م

 

  یجا مینداد جواب دهم به اتاق دکتر جم رفت. برا اجازه

برخورد، واقعا متاهل بود؟   نیآدم باا نی سوال داشت ا

که بارها   یهمه سال وقت نیاگر نبود، بعد از ا یحت

 .خواستیجواب نه گرفته بود چه از جان من م

 

به دفترش خواست.   زیبعد دکتر جم من را ن قهیدق چند

است  مانیسر پ ریز  یزیصداکردن چ نیا کردمیحس م

 .شد لیتبد نیقیحس و حدسم به  دمیرفتم و شن یو وقت

 



کار با چند نرم افزار،  یبرا میدار ییرویبه ن ازین_

 .نین شما آشنا هستگفت یمهندس خادم 

 

 .کردم مانیبه پ ینه چندان دوستانه ا نگاه

 

 ...کنمیوقته کار نکردم، فکر نم یلیخ_

 

 .کمکت کنه تونهیحافظه محاسبه گرت م_

 

 .دمیفهمیرا نم مانی... هدف پدمیفهمینم

 

 ...نه فکر نکنم بت_

 

  .به من رو به دکتر جم گفت تیاهم یب

 



تر از  یمطمعن تر و حرفه ا کنمیم نیدکتر من تضم_

 .یکن دایرو پ  یکس یتونینم نهیزم نیخانم مهرپرور در ا

 

به من  یرا نگاه کرد و بعد نگاه مانیپ تیجم با جد  دکتر

 .کرد

 

  زدمیآمدم در سالن قدم م رونیاز اتاق ب مانیقبل از پ من

. ستادمی. با آمدنش مقابلش ادیایب رونیو منتظر بودم ب

 .گرفته بودخنده اش 

 

 ه؟ یهدفت چ_

 

 ؟یچه هدف_

 

 . گفتم آرام

 



  یچ یبرا پلمید ایدارم  کلیمن س دونستینم یحت نیا_

 ؟یگفت

 

 ...ایبد کردم _

 

 من از تو کمک نخواستم خواستم؟  مانیپ_

 

. اما من گفتم  ینخواست ینه بس که غد و مغرور_

 ...فهیح

 

کس ندارم به  چیبه کمک ه ازین میمن تو زندگ _

 .رو تو گوشت  فرو کن نیخصوص تو، ا

 

برداشت و   زی م یها را از رو لینگاهم کرد، فا یعصبان

  نکهیاز حد بود اما ا شیب یکم تمیرفت. عصبان رونیب

سرم بگذارد که مطمعنا قرار بود بعدا طعنه  یمنت یکس



که   مانی. خصوصا پکردیم تمیاش را بشنوم اذ

 .متخصص زخم زبان زدن شده بود

 

 دیآ یکارخانه م کیدکتر جم گفت فردا انفورمات یوقت

من نصب کند، به  ستمیس یشرکت تا نرم افزارها را رو 

 .اعتماد داشت مانیبود که به پ یمعن نیا

 

کارخانه استخدام کنند اما حاال   یرا برا یبود فرد قرار

  تیریجا مد نی همگرفته بود از  میبودم تصم نجایکه من ا

مطمعن شود که  خواهدیم دیکنم اما خودم حدس زدم شا

نداشته باشد  خواهدیکه م  ینه و اگر بازده ای توانمیم

 .کارم ادامه دهم نیبه هم

 

حقوقم خوشحالم نکرد، من در عمل   زیوار امکیپ یحت

انجام شده قرار گرفته شدن را دوست نداشتم و حاال  

 .افتاده بود میاتفاق برا نیا قایدق

 



نسترن نگه  یاز پول را بخاطر جشن عروس  ونیلیم کی

کردم. در    زیوار یملک ی را به حساب آقا یداشتم باق

را به همراه پسرش در  یخانه را که باز کردم خانم ملک

.  کردندیم زان یرا از بند آو ی. داشتند لحافدمید اطیح

تنها  نیکرده بود ا سیرا خ شیجا دیشا دهیپسرش نرس

  ی. بعد از سالم نگاهد یرس فکرمبود که به  یزیچ

 .دوباره به لحاف کردم و خنده ام را قورت دادم

 

 .ستین نیکنیکه م یاون فکر_

 

 .ستیچ یبود حدس زده است خنده ام برا معلوم

 

 .نکردم ینه فکر_

 

 دانمی نم گریحاال د کردمیاو بودم باور نم یاگر جا من

 .انهیاو باور کرد 

 



 آسمان ؟_

 

  بله؟_

 

من لباس  یبرا نیبا مامان بر یکنیوقت م  گمیم_

  .نسترن یعروس یبرا  نیبخر

 

  م؟یبدون تو بر_

 

  .منه هیات شب قهی. تو سلکنمیوقت نم_

 

 یتا آسمان فرق داشت برا  نیآسمان و من زم ی قهیسل

 .نداشتم یگر ید یکردنش چاره  یراض

 

. خب  شهینم  ی. تازه خودت نباشهیدروغ نگو کجا شب_

 شه؟یم  یآوردم تو تنت خوب نمونه چ دمیمن خر



 

هفته مدرسه، شرکت،  نیمورد. در ا نیداشت در ا حق

. مطمعنا قرار بود دیخر رفتمیم دیکالس و بعدش با

 .جنازه ام به خانه برگردد

 

حکم   میدوقلو ها رفتم، برا یاز شرکت به خانه  بعد

هم مثل  یداشت، آرامش بخش بود، گاه  وگایکالس 

 .دمیخند یرا از ته دل م یکالب خنده بود، ساعات

 

 آسو؟ _

 

 جونم؟ _

 

 ؟یکن یتو با ما زندگ شهینم_

 

 .دمیخند



 

  کننیم تمیکه همش اذ طونی با دوتا پسر ش دیچرا با_

 کنم؟ یزندگ

 

 .میکنی م یما باز یا یتو م یوقت_

 

  د؟یکنی نم یباز امیمن نم یوقت_

 

 ...خانم ن یهمش سرکاره، مه ی: چرا، اما ددجاشوا

 

 .خانم نی: اوه پسر مهجان
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در درآورد، با جاشوا به   ش یبلند شد و ادا عیسر جان

 .پسر آخر فان بود  نی. امیدیاو خند یکارها

 

 ؟ یبش گریباز  یبزرگ شد یخوا یتو م_

 

فکر کرد اما قبل از او جاشوا جواب داد  یکم جان

 .ذارهینم یگرند

 

 چرا؟ _

 

 .میبش یمن موفق  نسیزیب دیما با گهیچون م_

 



سن کم چه  نیباال انداختم، مادربزرگشان از ا ییابروها 

داشت، تا بزرگ شوند هزار بار   شیاز نوه ها یتوقعات

 نیداشت ا ی کند چه لزوم  رییقرار بود تغ شانیآرزوها

 .ردیرا از بچه ها بگ   یپرداز ایرو

 

 .بشم گریباز خوامیاما من م_

 

بود  دهیبه ذهنش هم نرس یقبل از سوال من حت  مطمعنم

 .جمله را گفت نیا نانیاطم نیو حاال باا

 

 .یبخر فونیساکس یتو حت ذارهینم  یاما گرند_

 

تختش   یبه خودش گرفت و رو ینیحالت غمگ جان

 .نشست

 

 .گه یراست م_



 

 .رسهیبزرگه تو زورت نم فونیساکس_

 

 .بلند شد شی از جا جان

 

 . مگه نه آسو؟رسهیزورم م ر،ینخ_

 

  گرفتمیمنتظر نگاهم کردند طرف هرکدام را م هردو

  .به دروغ گفتم لیدل نی. به همشدیناراحت م یگرید

 

 .هیچ فونیساکس دونمیاما من اصال نم _

 

 .تعجب نگاهم کردند با

 

 ؟یکنیم ی شوخ یدار_



 

 .جاشوا را نگاه کرد جان

 

 .باشه یجد  تونهیآره نم_

 

  کردند،یرا فراموش م زی همه چ  هیعرض چند ثان در

 فونیساکس دانستمیمن نم نکهیچقدر خوب بود. از ا

هم تعجب کردند و هم خوشحال، چرا که شروع  ستیچ

 .موجود افسانه را فرض کردن کی یکردند به شوخ 

 

 هیخرس گنده و دماغش شب  هیخرسه آسو  هیاومم شب_

 .واقعا گنده لیف هی له،یف

 

 .واقعا گنده یپا هیتوا   یپا هیپاهاشم حتما شب_

 

_ _ _ _ 



 

را  یکار با نرم افزارها حجم کار یبه کارم برا شروع

بودم بپرسم  دهیخجالت کش یکرده بود ، من حت شتریب

که اگر  انهی خواهد داشت   یحقوق شیمن افزا یبرا ایآ

 دانستم،یم مانیرا پ زی همه چ ینداشت، باعث و بان

 یه نظرم مرخصشد ب زی وار میکه برا یهرچند حقوق

مدرسه را در نظر نگرفته   طر بخا  انیروز درم کی  یها

بابت واقعا سخاوتمندانه برخورد کرده  نیبودند و از ا

 .بودند

 

با خودم بود بخاطر عدم استفاده از نرم افزارها در  حق

را فراموش کرده  زهایچ  یلیخ یسال و اند کی نیا

 ادمیتا  بردیزمان م کونیاستفاده از هر آ یبودم، برا

 کیاتفاق شدند  کی ینرم افزارها باعث و بان نی. ادیایب

استاد   یآرزو  یدانشگاه، برا یبرا لیتحص یبرا یدلتنگ

. من هم دوست داشتم شغل پدرم را داشته دندانشگاه ش

 .متفاوت تر یکم ی و مکان یاسیباشم اما در مق

 



 گریبار د کیرا گرفتم و مرتبشان کردم،  لهایتحل نتیپر

 .نگاهشان کرد و با خودم گفتم

 

 .برو ادامه بده درست رو گهیم  طونهیش_

 

سال بعد  شدیمدرسه تمام م یخرداد ماه کالسها اگر

 یمرخص نجایدانشگاهم از ا  یبخاطر کالسها  توانستمیم

شغلم قرار بود  دانستمیبود، نم نی. اما مشکل ارمیبگ

  !نه؟ ا یباشد پابرجا 

 

به در اتاق دکتر جم زدم و داخل رفتم، نگاهم   یا تقه

او از من بخواهد به اتاقش  نکهیکرد، هر بار که بدون ا

که حس مزاحم بودن به من    کردی نگاهم م  یجور  رفتمیم

 .دادیدست م

 

گذاشتم از من نگاه گرفت و به  زشیم یرا رو  کاغذها

کاغذها نگاه کرد، با مکث برداشتشان و ورق زد. من 



بودم. منتظر   ستادهیا شیهم مثل درخت کاج روبه رو 

بروم. اما مکثش   رونینداشته باشد ب یبودم اگر سوال 

 .شد  یطوالن یکم ش ی ها یبررس

 

 .من برم سرکارم نیدرموردش ندار  یاگر سوال_

 

  .نگاهم کرد را بلند کرد و سرش

 

 .شناسنتونیخوب م ایگو یمهندس خادم _

 

 .رفع سوتفاهم گفتم یبرا

 

 .میبود یهمکالس_

 

موضوع. چرا مرتبط با    نیاشاره کردن به ا روزید_

 ن؟ یرشته اتون سرکار نرفت



 

  یچه رشته ا ل یبداند فارغ التحص خواستمی نم نکهیا لیدل

 .مسخره تینهایسوال ب نیبود، ا نیهستم هم

 

 .کار نداشتم یچون مرتبط با رشته ام سابقه _

 

 .شهیم جادیکار، سابقه با شروع ا یبرا ن یعجول بود_

 

که  ییرا مطمعنا او نیپول بودم و ا ینبودم، ب عجول

ابدا درک   کردیخدمتکار خانه اشان قربان خطابشان م

 .کردینم

 .ندادم یجواب

 

 ن یا جهینت ن،یبه کارتون ادامه بد نیتونیم  یعال اریبس_

 .کارخونه نیها رو بفرست  لیتحل

 



کنم. بعد از کار   دیخر میبرو دیایآسمان زنگ زدم ب به

شاگردم نرفتم و منتظر آسمان ماندم، مشتاق  یخانه 

به شرکت. آنقدر  دیآ یو گفت م ندیبود محل کارم را بب

 شتریگفته بودم ب شیخفن برا سیرئ نی ا نیپلیسیاز د

بود که آسمان  می. ساعت پنج و نندیمشتاق بود او را بب

 .باز کردم و آرام گفتم شی. در را برادیرس

 

 .آسمان  یدیزود رس_

 

 .گفت کردیکه اطراف را نگاه م یدرحال

 

 منتظر بمونم؟ رونیبرم ب_

 

 .نیبش یاومد گهینه، د_

 



آمد اول   رونیاز نشستن آسمان دکتر جم از اتاقش ب  قبل

قرمز   یمو ینگاهش به آسمان بود، مطمعنا از رو

 .نبود یکار سخت میدار ینسبت نکهیا صی آسمان تشخ

 

 .دهیزود رس یدنبالم کم ادیخواهرم قرار بود ب دیببخش_

 

 .: سالمآسمان

 

  .از من گرفت و به آسمان نگاه کرد نگاه

 

 .سالم_

 

  .به من گفت یبعد رو و

 

 یاگر کار نی زودتر بر نیتون یخانم، م ستین یمشکل_

 .نیندار
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 .کرد و رفت یکوتاه یخداحافظ و

 

 .هیعجب آدم خفن_

 

 .دمیخند

 

 ؟ یخوری م یزیچ م،یرو جمع کنم بر لم یوسا نیبش_

 



هم   ی. گفت لباس لختنینکن رینه، فقط مامان گفت د_

 .رینگ

 

 .ان یکل لباسهام همه لخت نکهینه ا_

 

نرفته   دیخر یبود با کس یادی. مدت زمان زدیخند آسمان

  یحس را داشت. حس تازگ نیا زیبودم و البته آسمان ن

 .مان یداشت برا

 

 .م یلباس بخر دیع یبرا میاومد کنمیحس م_

 

 .بخر ی چیتوام  ایب_

 

 .نه الزم ندارم _

 



. خودت انتخاب کن، میهممون الزم دار  ،یالزم دار_

 .تونمیمانتو؟ هرسه رو نم  ای فیکفش، ک

 

مدرسه ام  یپشت یکوله  م،یبخر  یاومم، پس کوله پشت_

 .کهنه شده

 

را  نیا یمدت حت نیام ا چارهی کردم، خواهر ب نگاهش

 .نگفته بود و من هم متوجه نشده بودم

 

هرموقع   م،یشیتموم شه، راحت م یملک یآقا یبده_

 .یبخر یتونیم  یبخوا یهرچ

 

 اده؟یز  نقدریحقوقت ا یعنیواقعا؟ _

 

 تحمل کن، باشه؟ گهیراحت. فقط چند ماه د التیآره، خ_

 



اما   شیتکان داد. آسمان قانع بود، من هم کماب یسر

 .آذرخش نه

 

مناسبش   تواندی م یزیچه چ دانستمینسترن نم یبرا

  میدید یرا در مغازه ا یو خاص بایز ی نه یآ کیباشد، 

مانده است و  نهیا نیاز ا یکیفروشنده گفت، فقط 

در مورد  می. با آسمان هم نظر بوددهدیم  یخوب فیتخف

قابل   متیدارش هم ق فی تخف متیق یاش، حت ییبایز

  شهینبود. نسترن هم یا ارهمن اما چ یبود برا یتوجه

 گرید دیاگر بخاطر ام یبود حاال حت میبرا یدوست خوب

 .ادامه دهد یدوست نیبه ا توانستینم

 

و   فیبه همراه ک یعروس یگرفتم برا  یسرهم لباس

انتخاب کردم که بتوانم  یو کفشم را جور  فیکفش، ک

مناسب  یلیخ دیاستفاده کنم، شا زی شرکت ن یبرا

چند   یبرا شناخت،یمرا نم یاما کس بود،ینم یعروس

 .انداختندیساعت کارم را راه م

 



 یدیع یو نوش حال و هوا  شیع لیتکم ی آسمان برا با

شام  ز یمامان و بابا ن یو برا میشام خورد رونیب

 .میگرفت

 

 یوقت بود مهمان یلیاز صبح مضطرب بودم. خ جمعه

 نیاز ا ی. دوردادیبه من استرس م نینرفته بودم و هم

مرا اجتماع   یکم یگرید ینوع مهمان ا ی ینوع مهمان

ظهر بود که مامان گفت کم    یها کیکرده بود. نزد زیگر

و حاضر شوم، درست کردن  رمیبگ یکم بلند شوم دوش

 دانستمینم یقت ببرد، حت و یتقرار بود چند ساع میموها

 .چه کارشان کنم دیبا

 

 میگرفت میکه گرفتم با آسمان تصم یاز دوش کوتاه بعد

 دمیاگر نپسند تای. آسمان گفت نهامیرا صاف کن میموها

 می برا  میشل و ول پشت موها  یمدل گوجه ا کی تواندیم

نبود. اتو مو را برداشتم و دست  یدرست کند، فکر بد

چشمم را هم  شیبود، آرا یبه کار شدم. لباسم مشک



به  شتریکه البته ب میموها  یرمزکردم. با ق یمشک

 .بود یجالب بیترک زدی م ینارنج

 

 ؟ی ریم یبا ک_

 

 .سمت مامان و نگاهش کردم برگشتم

 

 .ندارم یبا آژانس، چاره ا_

 

 .شهیپولش م ی: کل آسمان

 

 .آره_

 

ام  یدر مامان دم در رفت و آسمان گوش یآمدن صدا با

 .ردیرا برداشت تا از من عکس بگ

 



 .ستیخوب ن تشیفیک_

 

 .باشه دونهیبذار  یخوشگل شد یلیخ_

 

. مانتو ام را تنم دمیرا از دم در شن یخانم ملک یصدا

.  رمیرفتم تا با آژانس تماس بگ ییرایکردم و به حال پذ

 .کردم کیسالم و عل زی ن یبا خانم ملک نیح نیدر ا

 

 ؟یمهمون ی ریآسو جان م یماشاهلل چه خوشگل شد_

 

 .دوستشه یآره عروس_

 

 .بعد رو به من گفت و

 

 .شهیم رتیآسو زنگ بزن به آژانس د_

 



 .رسونتش یخونه است م ریچرا آژانس؟ ام_

 

تعارف کرده است  نکهینه به زعم ا میو من گفت مامان

  یآقا  یربع بعدش من در پژو کیود، ب ی اما کامال جد

 .نسترن یعروس رفتمیبه همراه پسرش داشتم م یملک

 

 .شما هم زحمت شد یبرا_

 

 .ادیم شیکمک ها پ نیاز ا یگی تو همسا ن،یدار اریاخت_

 

 .ممنون_

 

. پرسمینبودن جو م نی سنگ ینباشه، برا یفضول_

 .نیشاغل ایگو گفتی مامان م ه؟چونیشغلتون چ

 

 .یشرکت هیهستم تو  یبله، منش_



 

 .نیدیاا پس مامان گفت درس م_

 

 .دیپرسیو باز م دانستیجواب را م دم،یخند

 

 ه؟ یچ یسوالتون برا نیدونیشما که م_

 

رو  نیا ینباشه، ول نینه خب گفتم جو سنگ_

 .دونستمینم

 

 .دمیهم درس م یرانتفاعیغ یمدرسه  هیبله، تو _

 

من صبح تا شب  گهیبابا چرا م فهممیچه فعال، االن م_

 .یچ یعن یتو خونه  نمیشیم دمیلم م

 



 .زدم یلبخند

 

 ن؟یستیمگه دانشجو ن_

 

به من کرد و دوباره حواسش را به روبه رو داد  ینگاه

 .دیخندیکه م یدرحال

 

آسو   یعنینفرهم به من گفت دانشجو،  هی خداروشکر _

تموم  یک  تیسرباز گهیم رسهیبه من م یخانم هرک

 گهیام، م ی افسر یهم وطن من دانشجو گمیم شه،یم

 .نداره همونه یفرق

 

بخاطر   یبود  حت یام گرفت واقعا پسر بانمک خنده

  توانستیکه داشت در دلم گفتم م یا یذات یخوش نمک

 .داشته باشد زین یگر ی د یهاشغل

 



 .نی انتخاب کرد یشغل خطرناک _

 

  یریاما تاث رنمیبگ یدرسته، خواستم خانواده جد_

 .نداشت

 

 .ندادم یجواب گر یو د دمیخند

 

چون خواهرتون   ن؟یشیناراحت نم کنمیم یمن شوخ_

 .ایگو ادی خوشش نم

 

 آسمان؟_

 

 یها  یهم قشنگ نیبله، بهشون گفتم چرا آسمان، زم_

 .خودش رو داره ناراحت شدن 

 



که از دست آسمان کتک نخورده بود  نیهم دم،یخند بلند

 .بود یلیخ

 

 .فقط ناراحت شده، کتک نزده نیخوشحال باش _

 

 .نی اوه، پس به زن هم دارن. خوب شد گفت_
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 یدر حد و اندازه  یزیهرچ شم،ینه من ناراحت نم_

 .کنه ی خودش باشه ناراحتم نم

 



 آسمان خانم نبوده؟ یدر حد و اندازه  نیزم یعنی_

 

باغ نگه داشت و  یورود یگفتم حتما نبوده. جلو  باخنده

از دوستانم  یکیگفتم با  د،ی ایگفت ساعت چند به دنبالم ب

اما قبول   میتعارف کرد ی. کمستیالزم ن  گردمیبرم

  توانستمینداشتم که با او برگردم اما نم ینکردم. دوست 

  نجایشم که نصف شب او را تا امالحظه با یب نقدریا

 .بکشانم

 

توسط  د،یرسیباغ رفتم، سرو صدا به گوش م داخل

  یشدم به داخل برا ییخدمت ها راهنما  شیاز پ یکی

  لیتحو یخانم  کیبه  زیام را ن هیلباسم. هد ضیتعو

بودم، مانتو و  دهیآشنا هم ند یچهره  کی یدادم. حت

  کیشالم را درآوردم و به سمت مهمانها رفتم. دنبال 

که اسمم صدا زده شد، آن    نمیتا بنش گشتمی م یخال زیم

  دهیکه شن ییبه سمت صدا یآشنا. وقت ییهم با صداها

 یچهره  دنی. آنقدر از د دمیبودم نگاه کردم دوقلوها را د

زنم ب غیج خواستمی م یآشنا خوشحال شدم که از خوشحال



 یزیسر م دی دانشگاه با یهرچند مطمعن بودم بچه ها 

 ادی ز مهمانهاباشند اما به چششم نخورده بودند، تعداد 

 .بود

 

 دیکت و شلوار ست سف دند،یجان و جاشوا به سمتم دو 

 .یبانمک ون یپاپ  یتن هردو بود با کراوات ها یرنگ

 

 .یفرشته ها شد هیآسو شب  یوا_

 

 .یواقع یفرشته  هی: جاشوا

 

کردم به   ی نگاه دم،یشدم و صورت هردو را بوس خم

جم و  ارینشسته بودند، مه دنیکه قبل از دو یزیسمت م

که  یگر ی د یآقا کی  ششانیجم و پ اریکنارش داد

زشت بود سالم ندهم به سمتشان رفتم و  شناختم،ینم

سالم دادم. در کمال تعجبم هر سه به احترام من  

 .ستادندیا



 

 .دیشما هم دعوت دونستمیمن نم ن،ییبفرما_

 

هم دوقلوهارم   ی: اما من مطمعن بودم، برااریمه

 .کننیشرکت نم یشکل نیا ی ها یآوردم، معموال مهمون

 

را گفت  نیکه ا دیدیم شیمن را پرستار بچه ها  دانمینم

 .دوست و هم سن و سالشان ای

 

 .ن یراحت باش_

 

شوا اجازه ندادند از آنها دور شوم که جان و جا خواستم

 .نمیآنها بنش زیو مجبورم کردند سر م

 

پدر و مادر  یبودند، من حت امدهیو داماد هنوز ن عروس

 .بودم دهینسترن را هم ند



 

 آسو؟ _

 

 جانم؟ _

 

 ؟یرقص یتو با من م_

 

 مگه نه آسو؟  رقصه،ی: نه با من مجاشوا

 

 .نکرده بودند دایرقص پ ی ام گرفت، پارتنر بهتر خنده

 

 .سمت هردو خم شدم به

 

 ه؟ یچ فیحاال اگر من نخوام با دوتاتون هم برقصم تکل_

 



 .یآسو تو بدجنس نبود_

 

 .مو قرمز احمق بودم  هیآره _

 

 نیجمله را جان در اول نیچرا که ا میدی جاشوا خند با

 .گفته بود د یمالقات با تاک

 

 .جان به آسو گفت موقرمز احمق ی: ددجاشوا

 

 .را نگاه کرد شیو تعجب پسرها تیجم باجد  اریمه

 

 .ی: اول تو گفتجان

 

 شدیجم باورش نم  ار یمه دی. شادمیبلند خند من

بخندم   نطوریبه من احمق گفته باشند و من ا شی پسرها

 .کنم یو شوخ



 

 .: آسو با من برقصجاشوا

 

 .برقصم ستمیمن بلد ن_

 

 .دمیم ادتیداره من ن  ی: اشکالجان

 

 .دی جم خند اریمه

 

 .با شمان دنی مشتاق رقص نقدر یپسر هام ا دونستمینم_

 

رو نسبت به   اق یاشت نیشده که ا تونیدیباعث ناام ایگو_

 .شما ندارن

 

 یک ی اریکه کنارش بودند و توسط مه یجم و مرد اریداد

من  یجمله  نیشده بود به ا یاز  دوستانش معرف



محسوس و  یلیجم خ اریداد ی. هرچند خنده دندیخند

 .کنترل شده بود

 

 دمیانداختن، شن کهیت ی برا نیدار یزبان مستعد_

 .نیخونده باش یاضیر کردمیفکر م نیخوند  یمهندس

 

 .کردم یشوخ ن،یدار اریاخت_

 

 یزبان نبود مطمعنا از پس دوقلوها برنم نیاگر ا_

 .نیاومد

 

 گفتندیبه هم م یزیداشتند چ یو جاشوا در گوش جان

تکان  یمتوجه نشدند که پدرشان چه گفت. من هم سر

 .زدم یدادم و لبخند

 



 میفشفشه ها و دست زدن ها متوجه شد یصدا با

رفتن به  ریدر مس شوند،یعروس و داماد دارند وارد م 

 دادندیمهمانها تکان م یبرا یسر  یسمت سن، با لبخند

شده بود،  بایز  تینها ینسترن ب گفتند،یو خوش آمد م 

بود، با   یکیش  تینها یلباس ب کیاش  ی لباس عروس

 .پر شد میشدم و چشم ها یاحساسات دنشید

 

تکان داد، من هم   یدست می برا دندیما رس  زیسر م یوقت

خودم حس   یرا رو دیتکان دادم، نگاه ام شیبرا یسر

 یبودم که با لباس امروز کل یکردم، جوجه اردک زشت

 .تعجب کند زی کرده بود، حق داشت او ن ر ییچهره ام تغ

 

سن و بعد بروم  ینرفتم، منتظر ماندم بروند رو جلو

نشستم جان بلند شد و به  یصندل یرو یسمتشان. وقت 

 .سمتم آمد و در گوشم گفت

 

 .یآسو تو از عروس خوشگلتر_



 

  زیو او ن دمیتشکر گونه اش را بوس ی و برا مدیخند

بلند شد و به  ع ی سر زیدست انداخت دور گردنم. جاشوا ن

 اجی احت یبه محبت مادر دایدو بچه شد نیسمتم آمد. ا

 یموضوع ب نیدور برشان از ا یآدم ها ایداشتند، گو

با آنها نداشتم، پا به  یخبر بودند، من رفتار خاص 

و به  شدمیهم صحبت م کردم،یم یباز  شانیپا

کم داشتند.   ا یراهم گو نیاما هم دم،یخندیهمراهشان م

  یلیاما برادرش خ کردیجم با لبخند نگاهمان م اریمه

 .قی متفکر و عم
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 دیشا نیهست ی خوب  یبچه ها نکهیحاال به پاس تشکر ا_

 .دمیبا هردوتون رقص

 

 .اول من_

 

 .نه من_

 

 .یچیاومم، سنگ کاغذ ق_

 

کردند و جان  یچیباهم سنگ کاغذ ق یجد  یلیهردو خ و

 .او تقلب کرد گفتی برنده شد هرچند جاشوا م

 

 آسو؟ میبرقص می: برجان

 

 باشه؟ میبگم بعد بر کیتبر هیمن به عروس و داماد _

 



 .امیمنم م_

 

 .می: منم، برجاشوا

 

با خنده به  ستادندیقبل از من بلند شدند و منتظر ا یحت

تکان دادم و به سمت دوقلوها   یسر زی سرم  یمردها

را گرفت و به سمت  میاز دست ها یکیرفتم، هرکدام 

 .میسن رفت

 

 .دمتیخوشحال شدم د  یلیخ  یآسو_

 

 گمی م کی. تبرگمی م کیتبر زمیعز یخوشگل شد یلیخ_

 .دیآقا ام

 

 .تکان داد میبرا یسر  یسرسر دیام

 



 جمه؟  ارهیمه یدوقلوها_

 

 .آره_

 

 .چقدر نازن یوا_

 

  .آره، جان جاشوا_

 

  دیگفتند. ام ک یتبر دیجلو آمدند و به نسترن و ام هردو

باعث شد جاشوا   نیهم نیو ا دیجاشوا را کش یگونه 

 .چپ چپ نگاهش کند

 

 .میبر گهیخب ماد_

 

 .ها یخوش بگذره آسو، زود نر _

 



زدم و دوباره دست پسرها را گرفتم که  ش یبرا  یلبخند

  کیاست،  دنیاما جان گفت وقت رقص زیسرم میبرو

وسط   یچند نفر شد،یداشت پخش م یشاد  یرانیآهنگ ا

شمردم و گفتم هرسه همزمان   متیبودند، فرصت را غن

آنها دست   یو با خنده برا دادمیبدنم را تکان م م،یبرقص

  .زیسرم میبرگشت گآهن. با تمام شدن زدمیم

 

  .ستیرقص ن نیاما ا_

 

  .هیرانی چرا رقص ا_

 

  ه؟ینجوریا یرانی رقص ا یدد_

 

گفت سالم.   یدهد کس یجم جواب  اریمه نکهیاز ا قبل

! همچنان  د؟ینسترن و ام یبود، او و عروس مانیپ

  میحضور برا نیباهم دارند و ا یچه نسبت دانستمینم

 .بود بیعج



 

تکان داد اما نگاه  یمن سر یدست داد و برا انیآقا با

با ما  زیسرم  اریاز صورتم نگرفت. به تعارف مه

تنها با   کردمینم یاحساس راحت گرینشست، حاال د

 بهیچهار مرد نشسته بودم که هر چهار نفرشان غر

 .بودند

 

 .به دوستهام بزنم  یسر هیمن با اجازه اتون _

 

 امیمنم ب: کجا نشستن بچه ها، صبر کن مانیپ

 .دمشونیند

 

  یرو مینگاه کردم. خواستم بگو تیحرص و عصبان با

 .سر من نشسته اند

 

 .رهیحوصله ام سر م  نجایا امی: آسو منم بجان

 



 .: منمجاشوا

 

 .خانم مهرپرور رو نینکن تی: پسرها اذاریمه

 

 .به سمتم آمد و دستش را دور کمرم برد جان

 

 .ماست یاون آسو_

 

 ی شرک نگاهم کرد و گفت مگه نه؟ سر یمثل گربه  بعد

  مانیتوجه به پ یتکان دادم و دست هردو را گرفتم و ب

دور  یبا پسرها کم میها یهمکالس  شیرفتن پ یبه جا

عهد بوق من چندتا عکس باهم   یبا گوش  م،یباغ قدم زد

 .میگرفت

 

 .تو اتاق ما میبذار  میرو چاپ کن نیآسو ا_

 



بهترش رو  دونهیجان، بعدا  ست یخوب ن یل یخ تشیفیک_

 .میریگیم

 

 .رم یرو بگ یدد ی: نه، صبر کن گوشجاشوا

 

پشت سرش   دن، یشروع کرد به دو ستدیبا  نکهیبدون ا و

  کی هیافتد اما قبل از افتادنش خورد  یبلند گفتم ندود م

 .جم است اریداد دمیسرم را بلند کردم د  ینفر وقت

 

اش را  یگفت مطمعنا گوش شیبه عمو  یزیچ  جاشوا

با  افهیو ق پیت نیرا کم داشتم که باا نی خواست، هم

 .رمی جم عکس بگ اریداد یگوش

 

 .برگشت سمت ما جاشوا

 

 .رهی گیآنکل از ما عکس م_



 

آرام  د،یآ یبه سمت ما م نهی با طمأن یلیجم خ اریداد دمید

  .رو به بچه ها گفتم

 

 .گهیوقت د هی جان، جاشوا بهتره بمونه _

 

 !ینو و_

 

قرار است  کردمیهمزمان هردو بود. فکر م جواب

اما با  میر یبگ یاش را بدهد و با بچه ها سلف یگوش

  خواهدیحدس زدم خودش م ستادنیتوجه به طرز ا

 .ردیعکس بگ

 

نبود، ژست  یپس چاره ا شدمی پسرها نم فی شک حر یب

ژست   کیاما مگر جان به   .میریتا عکس بگ میگرفت

او بود. آخرسر هم  رویپ زی جاشوا ن شد،یم یراض

با من عکس  ییبحثشان باال گرفت و هردو به تنها



 دانمیانداختند تا هرکدام کنار تخت خودشان بگذارند. نم

حوصله   ای دیمرا د  ی هجناب دکتر صورت افتاده و خست

 .خودش سر رفت ی

 

 .هیها کاف نیهم  ز،یسرم میبهتره برگرد  _

 

چراکه   بردندیحساب م شانیاز عمو خوشبختانه

 ینکردند، من هم که مجبورم کرده بودند رو یمخالفت

بلند شدم، لباسم را تکاندم و خواستم قدم  نمیبنش نیزم

جم منتظر با اخم زل زده است به  اریداد دم یبردارم که د

من. من از او نخواسته بودم که منتظرم بماند که حاال  

 .کردیبا اخم و تخم نگاهم م طورنیا

 

فاصله  یو من با کم رفتندی جلوتر داشتند م یها کم بچه

 .جم اریاز داد

 

 ...کنمیحس م_



 

شد  رهیکرد و بعد به جلو خ ینگاه زیکردم او ن نگاهش

 .و همانطور محکم ادامه داد

 

  یاز حد عاد شیدارن ب یبچه ها کم کنمیحس م_

 .شنیبهتون وابسته م

 

بر  یمبن  یتعجب نگاهش کردم، من حرکت غلط با

  نیهرچند من ا دادم،یوابسته کردن بچه ها انجام نم

در هر بازه و مقطع  ی حس رو نداشتم، هر بچه ا

دوستش دارد، من هنوز  یلیدارد که خ یمعلم  یلیتحص

ام را فراموش  ییهم که هنوز است معلم کالس اول ابتدا

  نکهی تاا رفتمیم دنشیبه د یگاه ینکرده ام. حت

 .بازنشسته شد

 

  یوابستگ یدوست داشتن و دوست داشته شدن به معن_

 .دکتر یآقا  ستین



 

نگاهم کرد و دوباره قدم برداشت،  ستادیکرد و ا یمکث

 یتو ک دیو نگاه خواست بگو  حس کردم با آن مکث

 .یبه من درس بده یکه بخواه یهست
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جمله رو ادا  نیبه شما ا ادشونیز یعالقه  یسوا_

 .کردم

 



صحبت  ی رسم یادیز ی متوجه شده بودم کم رایاخ

است   ییبخاطر عدم آشنا کردمی احساس م لی. اواکندیم

لحن  دمیبعد فهم یبودن من است اما مدت دیو جد

 .است نطوریصحبتش با همه هم

 

ممکنه  نیشده و ا جادیبنظرم سوبرداشت براتون ا_

برداشت رو  نیبچه ها باشه که شما ا یبخاطر کمبودها

  .نیدار

 

  کمبود؟_

 

  آسو؟_

 

کلمه   رتیکه با ح یجواب دادن به دکتر متعجب  یجا به

 .برگشتم ونیکمبود را تکرار کرده بود به سمت کتا ی

 



 ؟یومدی ن میفکر کرد_

 

 .دمتونینه ند_

 

 .بچه ها اون ورن میبر ایاا، ب_

 

که منتظر بود کردم، مطمعنا  یبه جناب دکتر ینگاه

 .بود تا جوابش را بشنود ستادهیمنتظر ا

 

 .نییشما بفرما رم،یمن همراه دوستم م_

 

 .نگفت یزیتکان و چ یسر

 

 بود؟ یک_

 



 .سمیهمکارم، در واقع رئ_

 

 .یدار ییزمایبا کار  سیعجب رئ_

 

 زیبچه ها که جدا دور دو م شیزدم و رفتم پ یلبخند

بودمشان.  دهیکه چرا ند دمینشسته بودند، حاال فهم

 .پسرها بود شیپ زین مانیآخر بود. پ  یزهایم

 

 طالق گرفته؟ ی دیآسو فهم_

 

 ؟یک_

 

 .مانیپ_

 

 .تعجب گفتم با

 



 ؟یچرا ؟ک_

 

  مانیاونور جدا شدن پ ایگو م،یدیآره ماها هم تازه فهم_

 .برگشته زنش مونده

 

 .: زن سابقش، نبند به ریششالیل

 

 .زدم یرا گفت، لبخند نیا  یلحن خاص با

 

از اول آسو رو  مانیتوهم نزن، پ  ی: الکونیکتا

  تهیاگر دوباره بخواد ازدواج کنه، آسو در الو خواستیم

 .براش

 

از آسو نه  دیچند بار با گهی: خاک تو سرت دالیل

دوباره خودش رو خورد   ادیبشنوه، مرد غرور داره، نم

 ...کنه، بعدشم



 

 .دیمن نگاه کرد و پرس به

 

 اد؟یتو ازش خوشت م_

 

 .راحت ماله تو  الینه، با خ_

 

.  ریبگ لیتحو یعنیرا نگاه کرد که  ونیبا غرور کتا الیل

 یمتاسف شدم، هرچند حدس شی... برامانیطالق پ

 .نداشتم که چرا و چطور طالق گرفته است

 

مثل سابق   گریاز بچه ها دور افتاده بودم که د آنقدر

رفتارها و   یبا آنها ارتباط برقرار کنم، برخ  توانستمینم

 .ودب ب یعج میبرا شانیبرخوردها

 



کردند و بعد شام سرو شد.  یعروس و داماد رقص 

  خواستمیبمانم چرا که تازه م نیاز ا شتری ب توانستمینم

آژانس خبر کند، حاال اگر   م یبرا میباغ بگو یبه نگهبان

 .آمد یم ریگ ینی و ماش بودمیخوش شانس م

 

کردم، با تعجب گفتند  یشدم و از بچه ها خداحافظ بلند

است   یروم اما فقط گفتم فردا زور کار یچه زود م

 شینگاهم کرد، خدا خداکردم پ مانی. پدارشومیب توانمینم

  .و خوشبختانه سکوت کرد رسانمیمن م  دیبچه ها نگو

 

رفتم، نسترن را  دینسترن و ام شیپ یخداحافظ  یبرا

 .دانستیچه م یبار بود، کس نیآخر دیبغل کردم شا

 

خانواده جم بود، به سمتشان  زیم یصندل یرو فمیک

 .کنم یخداحافظ نکهیرا بردارم و هم ا فمیرفتم هم ک

 

 آسو؟؟ یکجا رفت_



 

 .دوستام شیرفتم پ نیببخش_

 

 .منتظر شما بودن ومدی: پسرها خوابشون ماریمه

 

  یخوابآلود هردو کردم و عذرخواه یبه چهره  ینگاه

 .جم بلند شد اریکردم. مه

 

 .رسونمتونیم نیاریب فیتشر نیندار نیاگر ماش_

 

 .بود  ینه ممنونم، شب خوب_

 

و تظاهر کردم فعال  دمیپسرها را بوس یشدم و گونه  خم

هستم و قصد رفتن ندارم. با دور شدنشان بلند شدم تا 

حدس زدم تا آن موقع  رم،یبگ لیبروم مانتو ام را تحو

 .از باغ خارج شوند



 

  نجایا تواندیاالن نم  ینیماش چیگفت ه ی نگهبان یوقت

 نم یهمانجا بنش  خواستمیندارند م یو اصال شماره ا دیایب

 .کنم هیو گر

 

به ذهنم  یز یچ چیه ستادم،یمثل درخت چنار ادر  دم

ممکن  ریغ ،یملک یزنگ زدن به پسر آقا د،یرسینم

 .بود

 

 یکیاگر  دیخطرناک بود. شا یبرگشتن هم کم ادهیپ

آمدم اما  یاز پسشان برم کردندی به من حمله م یدونفر

 .از چند نفر نه شتریب

 

کنارم  نی کنار رفتم، اما ماش ینیبوق ماش یصدا با

جم  اریداده شد. داد نییپنجره عقب پا ی شهیو ش ستادیا

  .عقب نشسته بود یبود که در صندل

 



 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 ...یخ_

 

از مهمان ها  ی کیبرو داخل با  نستایوا نجایدخترجان ا_

 .برگرد

 

نگهبان   رمردیکه پ یرا از شدت درد جمله ا میها چشم

.  گفتیرا م نیجم ا اریداد  یحتما جلو  دیگفت بستم، با

 .گفتم کردیجم که منتظر نگاهم م اریروبه داد

 

 .ری شبتون بخ نیی بفرما ر،یخ_

 

باز شدن در   یقدم بردارم و دورشوم که صدا خواستم

  .شد ادهی. خودش بود که پدمی را شن نیماش

 



 .رسونمتونیم نیسوارش نی اریب فیتشر_

 

.  گردمیبا بچه ها برم شم،ی ممنون مزاحم شما نمنه، _

 .خواستم زود برگردم که اونم نشد کمیمن  یعنی
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جمله که سهل است   کی یحت  یعنینگاهم کرد که  یجور

محکم و    یلی. دوباره خکنمیکلمه ات را باور نم کی

 .لطفا نیقاطع گفت سوارش

 



با حس   لیدل ن ینشوم به هم  عیاز آن ضا شتریبود ب بهتر

که به من دست داده بود سوارشدم و بعد از  یمزخرف

 .من او نشست

 

 یمطلوب بود، سکوت و کم حرف اریکه بس یزی چ تنها

 .شکر داشت  یاش بود که جا

 

راننده آدرس خواست و من گفتم  میدیبه تهران رس یوقت

بود که   انجینگه دارد و ا ندیکه بب یآژانس نیاول یجلو

 .جناب دکتر گفت

 

 .لطفا نیوقته خانم، آدرس بد رید_

 

 .شهیدور م یلیراهتون خ یعنیآخه، _

 



نداد، با نگاهش مجبورم کرد که آدرس بدهم،  جواب

 دنیبا شن ینشد حت جادیدر حالت صورتش ا رییتغ

 .آدرسم که آن سر شهر بود

 

به خانه از شدت خجالت آب   دنیتا رس کردمیم حس

  کیساعت  شد یاز من نماند. باورم نم یشوم و قطره ا 

جم بودم و داشتم به خانه   اریداد نیشب در ماش مهیو ن

. خدارا هزار مرتبه شکر کردم که خانه را عوض  رفتمیم

هم بود باز آبرومند   نییپا یاگر منطقه  یحت  نجایا میکرد

 .بود

 

برگشتن به تهران را  ادهیبود مطمعنا پ یقبل یخانه  اگر

 .دمیخری با تمام خطراتش به جان م

 

شت از هردو تشکر کردم  در نگه دا یراننده جلو یوقت

  کی یهم از راننده هم از دکتر. در مقابل تمام تشکرها 

  دیشد. کل نشیگفت و دوباره سوار ماش ریشب بخ



و منتظر من مانده  دهیانداختم و داخل رفتم، مامان نخواب

  .بود که چطور برگشتم نیسوالش ا نیبود، اول

 

. دمیدراز کش میاتاق مشترکم با آسمان رفتم و سرجا به

بودم صبح خواب نمانم. بعد از افتضاح امشب  دواریام

 کیتا آخر عمر نزد دیبا گری ماندم. د یفقط اگر خواب م

 .شدینم می دایشرکتشان پ

 

صبح  دم،ینکند خواب بمانم اصال نخواب نکهیاسترس ا از

  یپژمرده حاضرشدم و به شرکت رفتم. آقا یا افهیبا ق

دکتر جم  گر، ید یاز کارمندها یبودند و تعداد یجهان

بخاطر رساندن  گفتمیبود. در دلم باخودم م امدهیهنوز ن

خواب مانده  لیدل نیت به هماس دهیرس ریمن شب د

 .شد تاست که داخل شرک

 

به من کرد و   یینگاه سرد و گذرا ستادم،ی احترامش ا به

 .به اتاقش رفت 



 

که االن  یمگه مجبورت کردم من رو تاخونه برسون_

 .یکنیرو م ت یخواب یاخم ب

 

 ستمی. سکردمی حرص نگاهش با خودم صحبت م از

را روشن کردم و شروع به کار کردم.   میروبه رو

 یاز نرم افزارها بودم که تلفن رو یکیمشغول کار با  

به صدا در آمد و دکتر مرا به دفترش خواست.   زیم

 .دستم داد یکاغذ

 

بشه، بعدش تماس  لی میا زیشرکت گلر یبرا نیا_

 .دیجلسه هماهنگ کن کی  یبرا  دیریبگ

 

 .بله حتما_

 

 ن؟یفردا صبح مدرسه ا_



 

 .بله_

 

که خودتون هم  میتنظ یزمانش رو طور  نیکن یسع_

 .نیداشته باش فیتشر

 

 .بله_

 

از مهندس ها  یتعداد د،یبر رترید یامروز هم کم _

شرکت، شماهم حضور داشته  انیم یجلسه ا یبرا

 .نیباش

 

  یزیبود. چ میکنسل کردن کالسها یرفتنم به نشانه  رید

من  یه روزه س یبخاطر مرخص ینگفتم، به اندازه کاف

خصوصا که حقوقم را هم بنظرم   کردندیبه من لطف م

 .کامل پرداخت کرده بود



 

 ن؟یندار یا گهی. امر دستین یمشکل_

 

  د،یبگو یز یسوال نگاهم کردم خواست چ  نیاز ا بعد

 .نی ببر فیتشر نی تونیمطمعن بودم اما گفت م

 

را کنسل کردم و بعد   میکه نشستم اول کالسها زیم پشت

تماس  زی با شرکت گلر خواستمیرا فرستادم. م لیمیا

جواب دادم از   یکه مادر شاگردم زنگ زد، وقت رمیبگ

ساعت کالس را   قهیبود، که چرا دم به دق یدستم شاک

  .کنمیکالس را کنسل م نقدریو ا کنمیعوض م

 

داده بودم آن هم زمان   رییساعت کالس را تغ کباری

بار داشتم کنسل  نیاول یاستخدام شدنم و حاال برا

حداقل از کالس دختر او مطمعن بودم که قبال   کردم،یم

کنسل نکرده ام، اما چون حق به جانب بود حرف من را 

 .کردیقبول نم



 

  گرید ستیگفت الزم ن یاحترام یب تیدر نها زی ن آخرش

بدهند و  ی شتریپول ب دتوانن یبه خانه آنها بروم و م

 .کنند دایدخترشان پ  یبرا یمعلم بهتر

 

  یبودم با آدم ها سیکه مشغول تدر یکسال ی نیا در

خانم   نیمثل ا یدسته ا کی مواجه شده بودم و  یمختلف

  یبرده  ایمعلم خدمتکار  کردندیبودند که فکر م

 .کنندیکه پرداخت م یآنهاست آن هم به صرف پول

 

 ن؟ یکالس دار نیچرا نگفت _

 

گفتم و برگشتم سمت صدا، دکتر جم بود که پشت  ینیه

 .بود ستادهیسرم ا

 

 ن؟یداشت یمتوجه حضورتون نشدم کار نیببخش_

 



با  کردمینداد فقط نگاهم کرد. اگر اشتباه نم جواب

 .بود دهیبود که پرس یسوال دنینگاهش منتظر شن

 

به  یبودن. ربط یشاک یکم شونی. استین یمشکل_

 .کنسل کردن من نداره

 

کالس هاتون رو  میهرموقع سرتون خلوت بود، تا_

 .نیاریو برام ب نیسیبنو

 

نگفت چه کار داشت   یدوباره برگشت به اتاقش، حت و

از شعور   ایآمده بود. برعکس اخالق بدش گو رونیکه ب

 توانستمیبرخوردار بود، حداقل ته دلم م  ییو درک باال

بودم   دهیکه شن ییکنم و از حرفها  نیه خودم تلقرا ب نیا

 .که از دست داده بودم ناراحت نباشم یو کالس
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زمان ناهار  یاگر بتوانم برا  کردمیبود فکر م یروز چند

دو ساعت در  یکی نکهیا یجور کنم و بجا یکالس

انجام نداشته باشم  یبرا یجهت بگردم و کار یب ابانیخ

که فقط زمان ناهار  ییپرکنم، اما از آنجا  نطوریوقتم را ا

ساعت  نیدر ا شدیحاضر نم یما نبود، مطمعنا کس

 .بگذراند یاض یر لممع کی وقتش را با 

 

درس خواندن بود، من که ته ذهنم به  ی بعد ی نهیگز

 شد،یبد هم نم دیدادن کنکور ارشد فکر کرده بودم، شا

اطراف  نیمطمعنا در ا  یسالن مطالعه ا   نکهیاحتماال ا

 یساختمان ب نیبود اما ا فیوجود داشته باشد ضع

 دهیچ یا یو صندل زیهمکف م یدر طبقه  کی ش تینها



 نشست،ی آنجا م یکس  ربا کیبود که هر هزارسال 

. گاز آخر را به  بودیمطمعنا در زمان ناهار هم خلوت م

زدم و راهم را کج کردم سمت شرکت تا  چمیساندو

  یزی آنجا چ توانمیم میآنجا را چک کنم و ببن تیموقع

  .انهیبخوانم 

 

  یخوشحال یجا  زدم،یبود که حدس م یزی همان چ قایدق

بود   ازیاحتماال ن کردم،یم  دایرا پ میهاکتاب دیداشت، با

از   توانستمیم دیبود شا تیکتاب بخرم اما آسمان در الو

 هیبه جز من بق بایتقر رم،ی دانشگاه امانت بگ یبچه ها 

 .ارشد شرکت کردند یبرا

 

گرفتن ارشد در  تواندیم  یرییدانم چه تغ ینم قایدق

حس  زیکند اما حداقل فکر کردن به آن ن جادیا میزندگ

امروز   نکهی عالرغم ا دهد،یبه من م یخوب و سرزندگ

 .بودم دهینشن ی خوب یحرفها 

 



شامل پانزده مهندس بود با رشته  نیمهندس ی جلسه

حضور   زین مانیجم و صد البته پ اریمختلف، مه یها

 .داشت

 

 ؟ یایتوام م_

 

از  یکیتکان دادم.  شی برا  یجواب فقط سر  یبجا

 مان یپ یشانه  یرو یمهندس ها به سمتمان آمد و دست

  .گذاشت و گفت

 

ما  ،یآشنا شد ایشرکت با خانم گو یایم ادیتو ز مانیپ_

 .میبا خانم اورامن آشنا بود

 

 .زدم شی به رو یلبخند

 

 .تونییمهرپرور هستم خوشبختم از آشنا_



 

سخته   یخانم مهرپرور، کار با دکتر جم کم نیهمچن _

 درسته؟

 

 .هستش نیپلیسیهم با نظم و د یلیخ  ر،یخ_

 

همه همکار من   نیا ینبود جلو یازیاگر بد بود، ن یحت

 یر یچه تاث کردم یهم م تیآن شکا  یکنم، سوا تیشکا

عمال  گذاشتمیرا هم کنار م نها یا یدر حالم داشت، همه 

بود  تشیاز شخص یبخش تشیکار با او سخت نبود. جد

 .هم نبود یبد  زیچ نیو ا

 

کردن که   دای خودشون پ یرو به جا  یخانم اورامن کس_

  .رهیرو بگ شونیا یبتونه جا  قایدق

 

را از من خواست و   یجم به سمت ما آمد برگه ا اریمه

از  ریگفت بروند به اتاق کنفرانس. همه به غ هیبه بق



جم در اتاق کنفرانس بودند، دکتر جم که  ار یو داد اریمه

آمد به برادرش اشاره کرد بروند داخل  رونیاز اتاقش ب

 .نشستم برگشت سمتم میمن سرجا دید یوقت

 

 م؟یارینم فیتشر_

 

 ام؟یمنم ب_

 

باال انداخت. من فکر کرده بودم بخاطر حضور   ییابرو

باشد  یشرکت بدون منش خواستینم ش یمهندس ها

متوجه نشده بودم که منظورش شرکت من در جلسه 

شرکت کردن ساده ختم نشد، بلکه  کیاست. اما فقط به 

داده ها دست من بود  جینرم افزارها و نتا نکهیبخاطر ا

 ای دادمیم یجواب ی. وقتشدیمرتبا از من سوال م

 تمیاذ شی به من، نگاه ها زدیزل م مانیپ یحیتوض

 .کردیم

 



که خواسته بود با من آشنا  یجلسه همان مهندس  آخر

 .شود گفت

 

 کارخونه؟  ارنینم فیخانم مهندس تشر_

 

 .گفت یجد یلیبود که خ دکترجم

 

خسته   ستین یهستن، اگر سوال نجای هم ریفعال خ_

 .نینباش

 

بپرسد.   کردی داشت جرات نم یسوال یاگر کس یحت

بلند شدند و کم کم از اتاق   دیبا گفتن خسته نباش یهمگ

که   ییرفتم تا کارها زمیرفتند، پشت م رونیکنفرانس ب

تمام کنم، چرا که فردا  عیبه من سپرده شده بود را سر

سرم آمد و  یباال مانی. پکردمیتمام م دیصبح نبودم و با

 .ز برساندی خواست مرا ن 

 



 .ممنون اما کار دارم_

 

 .مونمیمنتظر م_

 

 .ندارم یاز یممنونم، ن_

 

 ...وقته، راهت هم دو رید_

 

 .گفتم یآرام  یصدا با

 

من به تو  کیراه دور و نزد  ایرفت و آمد   کنمی فکر نم_

 .مربوط باشه

 

 .خم شد به سمتم یکم

 



 ...ه نیا یست یمجبور ن _

 

 ؟یاومده مهندس خادم  شیمشکل پ_

 

 .جم نگاه کرد اریاز من چشم گرفت و به داد مانیپ

 

 .با اجازتون ست،ین ی مشکل ر،یخ_

 

 ادیز شدیجم باعث م اریبود که حداقل حضورداد خوب

به سراغم  زین یحرفش اصرار نکند. مهندس مراد یرو

 .آمد

 

که  ییرا دستم داد و خواهش کرد، نکته ها یا برگه

 یمعن یکنم، کار ب ادداشتی یجم گفت را آنجا برا دکتر

 .نوشتم شیبرا  عیبود اما نه نگفتم و سر

 



 .نیدار ییبای دست خط ز_

 

سرم بود و  یرا بلند کردم و نگاهش کردم، باال سرم

چطور متوجه شد دست خط   دیدینوشته ها را برعکس م

 .سوال داشت یجا میدارم برا ییبایز

 

 .ممنون_

 

دارم، تو عالم  یسوال  هیخانم مهرپرور   نیببخش_

 .بد برداشت نشه دوارمیحاال ام یهمکار

 

 .دادم لشیآخرم را تمام کردم و برگه را تحو ی جمله

 

 .نییبفرما_

 



خدمتتون، جسارتا شما   کردمیممنون، بله عرض م_

دو  نیهم هست  یچون چشم رنگ نه؟یرنگ موهاتون هم

رنگ   ایخودتونه،   یبه شک موندم، واقعا رنگ موها

 ن؟یو لنز گذاشت نیکرد
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از مشکالت کارخونه رو حل  یمن مشکل ی رنگ موها_

 شه؟ی در انجام کارها م عیباعث تسر ای کنه؟یم

 

 .میجم باعث شد تا اورا نگاه کن اریمه یخنده  یصدا

 



خانمت حتما   شهیم رتیرو که داره دجناب مهندس ب_

 .منتظره

 

 نیبزنم، او متاهل بود و چن یپوزخند خواستمیم

با کلمات و جمالت بخواهد به   نکهیداشت، ا یبرخورد

خارج از    یخانم تجاوز کند کار کی یخصوص  میحر

 .پر بود از انسان نماها ایبود، اما افسوس دن تیانسان

 

و جذابش تعارف کرد  نیجم با همان لبخند دلنش اریمه

اگر بخواهم مرا برساند اما در کمال ادب قبول نکردم،  

چرا که حس   دادمیدر مقابل او با ادب و احترام جواب م

 .به سر داشته باشد یمنظور و فکر شوم  کردمینم

 

و صورت جلسه که تمام شد به اتاق دکتر رفتم. با  کارها

 .تش کردبه ساع ینگاه دنمید

 

 ن؟ی نبرد فیتشر_



 

خدمت شما،   نمی. استمیگفتم تموم کنم صبح هم ن ر،یخ_

 .نباشه من برم یاگر کار

 

 .تکان داد یدستش کرد و سر یبه کاغذ تو ینگاه

 

 .رسونهیمن شما رو م یراننده _

 

 ...ازینه، ممنون ن_

 

ساعت پس  نیتا ا نیوقته خانم، بخاطر کار موند رید_

 .دم در منتظرتون باشه گمی. منیلطفا با راننده بر

 

حال و   نکهینداشتم، هم خسته بودم و هم ا یا چاره

دو مهمتر با مترو و  نیبحث نداشتم از ا یحوصله 



شود، شب قبل هم   ریبرگشتنم واقعا قرار بود د یتاکس

 .بودم دهینخواب بایتقر

 

عقب   یباز کرد و من صندل  میاش در را برا راننده

 داریراننده بود ب یرا بستم و با صدا مینشستم، چشم ها

را باز کردم دم در   میچشم ها یشدم. خوابم برده بود وقت

 .میما بود  یخانه 

 

 .من خوابم برده. ممنون بازم دیممنونم، ببخش_

 

شدم و داخل  ادهیپ عیگفت و من هم سر کنم ی م خواهش

  ییجا ایبودند گو اطیمش در حو خان یملک یرفتم. آقا

اش   جهیمشترک نت اطیبودند و تازه برگشته بودند، ح

جوابم را   یبود، سالم کردم به گرم ییها یفضول نیچن

 یقبل یها  هیدادند. چقدر خوب بود که مثل همسا

کجا   روقتیتا د ای گردم،یبرم رید نقدریچرا ا گفتندینم

 .گر ید ثیحرف و حد کیهزار و  ایبوده ام 



 

رفتم، سفره پهن بود اما شام نخورده بودند و  داخل

 .منتظر من بودند

 

 ؟یکرد ری د نقدریچرا ا_

 

 .جلسه بود، مجبور شدم بمونم_

 

 .آب زدم و سرسفره نشستم یو صورت  دست

 

 بابا شام خورده؟ _

 

 .آره_

 

 چه خبر از آذر؟_



 

 .باشه، گوشه زندانه دی با یچه خبر_

 

 .رهیمگه سرکار نم_

 

 .رهیچرا م_

 

که من سرکار خونه ام،   میستیماهم بهتر از اون ن_

آسمان مدرسه خونه، خودت و بابا هم کال خونه اس.  

 .نیماله اون فقط اسم داره هم

 

دووم  یتونیشب هم نم هی برات گفتنش راحته و نه _

 .یاریب

 

برم زندان تا حال آذرخش رو درک  یانتظار دار یعنی_

 .کنم



 

که گفته بود   ی جمله ا ردمکیچپ نگاهم کرد، چه م چپ

 .داشت ی ا یمعن نیچن

 

رو   یملک  یغمت نباشه مارال خانم، بذار قرض آقا _

 .رونیب ادیزودتر تموم شه ب  کنمیبدم. بعدش منم کمک م

 

 آسو؟ ی گیراست م_

 

مامان جان مگه آذرخش داداش من  هیدروغم چ_

 میدیم میخور یکم م کمی  گه،ید میراحت نجامیا ست؟ین

 .آذرخش یبده

 

برق زد که حد  شیآنقدر خوشحال شد و چشم ها مامان

 .نداشت

 



 مامان؟  گمیم_

 

 .کرد نگاهم

 

دور  نقدریبزن، ا  نهایزنگ به خاله ا هی  میراحت نجایا_

 .از همه فتین

 

 زنن؟ یچرا اونها زنگ نم_

 

تو خودت   نقدریداشتن، تو ا یاونها هم مشکل دیشا_

 .نباش

 

 دیشا ای یبد  یاز رو دینگفت به فکر رفت. شا یزیچ

زنگ نزده بودن اما مهم نبود، من  یواقعا بخاطر مشکل

 .برگردد یبه حالت عاد مانیزندگ خواستمیفقط م

 



را   مانیعکس ها دمیدوقلوها رفتم د شیکه پ یا دوشنبه

را هرکدام  مان یمجزا یچاپ و قاب کرده اند، عکس ها

کنار تخت هم کنار عکسشان با پدر و مادرشان گذاشته 

 .از اتاق یبودند و عکس سه نفره را در قسمت مشترک

 

خبر  ینبود، ب میکه ژست گرفته بود ییاز عکسها یکی

مان شکار لحظه ها شده بود، حدس  دنی و درحال خند

 نیدست دکتر جم خورده است و چن یزدم اشتباه

 .ترا گرفته اس یعکس

 

 .قشنگه یلیعکس، خ نیاز ا نیبه منم بد_

 

مادر  کیبود، خودم را به عنوان  یهم قاب قشنگ واقعا

  رمیعکس بگ میبا بچه ها نطوریا یتصور کردم که روز

 .بود ینیر یواقعا قاب ش

 



مان نگاه کردم، از چهره ام  یدونفر یعکسها به

 .بودم، خوشگل شده بودم، خوب بود  یراض
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همانطور که تصور  قایدق میآخر آذر برنامه ها تا

به جمع   نکهیبه عالوه ا رفت،یم شیپ کردمیم

اضافه شده بودم. عمال دو کار  زیآنها ن نیمهندس

من گذاشته شده بود، در   یاما خب به عهده  کردمیم

بود. کم سر نزده بودم به  یهم م میاز خدا دیواقع با

 یکار  ی جربهکه گفته بودند ت یمختلف یجاها 

 .خواهندیم

 



گفت حاال   م،ی ریتولدم بود، آسمان گفت تولد بگ لدای شب

 شیخود را کم و ب  یاز اقوام رابطه  یکه مامان با تعداد

. یدور هم یباشد برا  یهم بهانه ا نیآغاز کرده است ا

حقوقم   یدو روز آت یکینکردم، قرار بود تا  یمخالفت

  یلیشود و مطمعن بودم بخاطر انجام دو کار خ زیوار

 .قبل خواهد بود ماهاز  شتریب

 

مامان  یبرا نیباشد و ا  یآذرخش قرار بود خال یجا

 ستین یناراحت کننده، به آسمان گفتم موافقت من کاف

 .باشد یراض ز یمامان ن دیبا

 

ماه بود که هرروز  کیبرداشتم،  یدیجد یها کتاب صبح

  یکم بود اما سع خواندم،ی کنکور م یدو ساعت برا

  یرا هم برا دیع التیدهم، تعط دیبه خودم ام کردمیم

 .حساب کرده بودم  شیجبران رو

 

دکتر بود،  یاعصاب آقا یب ییجزو روزها  کنمیم فکر

و   چرا که از صبح به زور جواب سالمم را داده بود



صورتش کنار نرفته بود،   یلحظه هم از رو  کیاخمش 

کرده بودند و گفته بودند  ین ی خبرچ یهرچند دوقلوها کم

 کندینم یزندگ  رانیدارند که در ا ینام یعمه مهست ایگو

  .است ردهو با همسرش دعوا ک

اشان مخالف   یاما گرند رانیبرگردد ا خواهدیم وحاال

 .است

 

 نمشانیداشتند، فرصت نشده بود بب یبیعج  مادربزرگ

  یزیچ زدمیبچه ها حدس م  یها فیاما باتوجه به تعر

 .خانم باشد نیمثل مه

 

آوردم را   یکه از خانه م یظهر کتاب و ناهار  موقع

همکف   یرفتم در طبقه   رونیبرداشتم و از شرکت ب

جلو کتابم  کردمیم ینشسته و کتاب به دست گرفتم. سع

مشخص نباشد هرچند اندازه اش مشهود بود.  یلیخ

 ندی بب نجایا یکس دمیکشیته دل خجالت م یراستش کم

کنکور درس  یبرا مآزاد بلکه دار یمن نه مطالعه  

 .شدیحاال اگر درس خواندن محسوب م خوانم،یم



 

که نگاهم   یدرحال دمیمک یم  یام را با ن وهیته آبم داشتم

بودم حل کنم بود،  که نتوانسته یتست و جواب کیبه 

 .حواسم به اطراف نبود

 

 ؟یکن یم کاریچ_

 

  ی. به سرفه افتادم، کمدمیرا د مانیرا بلند کردم و پ سرم

 .صاف نشستم و کتاب را بستم

 

 ؟یکنیم کاریچ  نجایا ،یچیه_

 

 .با دکتر کار دارم_

 

 .ناهار رفته یبرا_

 



 ؟یکنیم کاریچ  نجایتو ا اد،یداره م دونمیم_

 

  .گذاشتم و گفتم زیم ی را رو وهیآبم یکاغذ ظرف

 

 .یچیه_

 

 ؟یارشد بخون  یبرا  یخوا یم_

 

 .نه_

 

 .با پوزخند نگاهم کرد ،یدروغ مسخره ا چه

 

 .دیشا_

 

 ؟ یخونی م نجایچرا ا_



 

 .نشسته بودم چیه_

 

 .به ساعتم کردم و بلند شدم ینگاه

 

 .میباهم بر سایوا_

 

 .میو کتابم را برداشتم و به سمت آسانسور رفت فیک

 

که   زدنیدخترا داشتن اون شب آش من رو هم م_

 ؟یکردیاونطور با تعجب نگاه م

 

 کدوم شب؟_

 

 .نسترن یعروس_



 

  ینم ادمیاز طالقش گفتند.  یبود، وقت زیسرم منظورش

نگاهش کرده  یحت ایآمد با تعجب نگاهش کرده باشم 

منتظر جواب   دانستمیباشم. جوابش را ندادم هرچند م

 .است

 

 .رو ندادن یجواب سوال کس ستی ن یکار خوب_

 

 .کردم و گفتم نگاهش

 

  یهم کار خوب دنیسوال پرس هیراه از بق یراه و ب_

 .مهندس  ستین

 

انداختم و در را باز کردم داخل رفتم، پشت سرم  دیکل

 .آمد مانیپ

 



 ست؟ین یکس_

 

 .نیبش ان،یاالن م_

 

آمد،   یجهان ی قبل از آقا یبود که جناب دکتر حت  جالب

سالن نشسته بود بلند شد به  یصندل یکه رو  یمانیپ

 .سمتش آمد و با او دست داد

 

دکتر به اتاقش اشاره کرد و به اتاق رفتند، اول  یآقا

 .مانیدکتر وارد شد و پشت سرش پ

 

  کی یکه مرا صدا کرد، دکتر گفت برا قهیاز چند دق بعد

به اصفهان بروم. با  مانیهمراه پ دیبا یکار  تیمامور

م، مشخص بود عمدا خواسته  را نگاه کرد مانیتعجب پ

 .بود به همراه من باشد

 



 یمرخص تونمینم رم،یمدرسه م انیروز درم کیمن _

 .رمیبگ

 

 .بود که جواب داد مانیدکتر پ  یجا به

 

 .روزه است هی _

 

 .از او گرفتم و رو به دکتر جم گفتم نگاه

 

من واقعا  یرو بره. برا تیمامور نیا گهیفرد د شهینم_

 .رممکنیغ با یسخته و تقر

 

 رممکن یغ مانی پ یممکن نبود، همراه ریو رفتن غ سفر

  یدرخواستش برا یبرا مانیپ لیکه دل یمن یبود. برا

که از زنش جدا شده  یلیحضور من پنهان نبود. به هردل

به   کباریاز  شیکه نه ب کباریمهم نبود، من  میبود برا



  یکه در اوج جوان یکس یداده بودم. برا ی او جواب منف

  یقبولش نداشتم چه انتظار یکارشناسدوران  یو خام

 !داشت االن عاشق و وآله اش شوم؟
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که دارد را  یبود که چطور هر خواسته ا  نیاز ا تعجبم

قبولش  نقدریا یعنی رد،یپذیم یراحت نیدکتر جم به ا

باشد، اما  ی اعتماد رقابلیآدم غ مانیداشت!  نه که پ

برگشته بود و کارش  رانینبود که به ا یاد یخب زمان ز

  یبازه  کیاعتماد و شناخت  یرا شروع کرده بود، برا

 .ودالزم ب یزمان

 



 .مسخره بود یلی کارت خ_

 

 مسخره اس؟ تی برم مامور تونمینم نکهیا_

 

ترم اول   مانیره؟ من پبه من ندا ینرفتن ربط نیا_

دخترها   دونمیهم به کار تو ندارم، نم یآسو، کار ستمین

 ادی یاخالق حرفه ا کمیخوندن، اما   یتو گوشت چ

  .ریبگ

 

 .زدم  یپوزخند

 

نخونده، تو خودت به خودت  یزیتو گوشم چ یکس_

  یکار شهیهم باعث نم ی. اخالق حرفه ایشک دار  ایگو

 .رو انجام بدم ستیکه برام مقدور ن

 



جا ختم  نیآمده بود به هم شی که پ یو بحث مزخرف روز

من و   نیب ی مشکل ایآ نکهیا دنینشد، دکتر جم با پرس

 .برد یک یاست روز را به قعر تار یمهندس خادم 

 

 .سابق من هستن یهمکالس  شونیا ر،یخ_

 

 .موضوع نیقبال اشاره کردن به ا_

 

 یخودم هم از رفتارها  یوقت گفتم،یچه م  گرید خب

  .آوردم یسردر نم یز یچ مانیپ

 

 د،یبر تیمامور نیشما به ا ستین یازیبه هرحال ن_

 .کشهیاز مهندس ها زحمتش رو م گهید یکی

 

 برم؟ تونمیممنون، م_

 



داد بخاطر بخش مربوط به   شنهادیپ  اریمه ر،یخ_

 ...و شما  میبد رییکارخونه محل کارتون رو تغ

 

و هم   یهم راهش طوالن توانستم،ی مگر م د،یپر رنگم

جمله   هیبق دمینفهم یبود. حت شتریاش ب یساعت کار

 .چه بود شیها

 

شما استخدام شدم،  ی... من به عنوان منشیعنیمن... _

رو استخدام  گهیمهندس د کیکه  ی تا وقت تونمیم

 .کارها رو انجام بدم نیکنیم

 

 ن؟ یکار ادامه بد نیبه ا نی خواینم یعنی_

 

 .ریاگر به شرط حضور درکارخونه است، خ _

 

 .تکان داد یباال انداخت و سر ییابرو



 

 .سرکارتون نیبر نیتونیفعال م_

 

فردا که هم تولدم  یبار زنگ زده بود برا  نیچند آسمان

اما  رم،یبگ  یمرخص ستلدایشب   نکهیهست و هم ا

شدم، من عمال هم سه شنبه ها   الیخیاتفاق ها ب نیباا

آمدم. با   یبودم، بهتر بود همان را م نجاینصف روز را ا

  یخانه  یگرفته وسائلم را جمع کردم و راه یا افهیق

 .دوقلوها شدم

 

ترس از دست  اورد،یسرحالم ن زیآنها ن طنتیش یحت

 نکاریا یرو  یلیدادن کارم وجودم را گرفته بود، خ

 کیحساب کرده بودم و حاال احتمال از دست دادن 

 .فرصت بزرگ وجود داشت

 

  ؟یستیتو خوب ن یآسو_

 



  .زمیچرا خوبم عز_

 

  ه؟یگفت فردا شبه... جاشوا شب چ یدد_

 

  .لدایاز جاشوا من گفتم  قبل

 

  .میدیرو تاحاال ند لدایما _

 

  .زدم یلبخند

 

 ن؟ ینگرفت لدایقبال شب _

 

اگر  یحت دیآ ینم ادشانیباال انداختند و گفتند  یا شانه

  .گرفته باشند یجشن

 



  ؟یریگ یتو جشن م-

 

  .من؟ آره چون... تولدم هم هست_

 

  .اوه_

 

  .همزمان هردو بود واکنش

 

 !تولدته یتو به ما نگفت_

 

 .ومدهین شیپ_

 

گفتند. محبتشان واقعا از  ک یکردند و تولدم را تبر بغلم

به وجودم رخنه کند،  شدیباعث م  نیته قلب بود و هم

نگران  دیبچه ها نبودم، کم کم با یمن نگران وابستگ

در  میفاصله ام را با شاگردها شدم،یخودم م  یوابستگ



فرق   نشانیاحساس نکند ب ی تا کس کردمیمدرسه حفظ م 

ام  یخصوص یموسسه و کالسها یسهاقائل هستم، کال

  یو بچه کنکور نهایاز ا شتریهم اکثرا سن و سالشان ب

  تیمیصم یبرا یبودند و از استرس کنکور و درس وقت

دو هم در درس  نیوجود نداشت اما ا یوابستگ ای

درد و دل   یو حت  یهم مثل دوست بامن باز خواندندیم

 .کردندیم

 

 تولدته؟ یستیخوشحال ن_

 

 .استرس دارم _

 

 اوه، بخاطر کادوها؟ _

 

 .زدم. خم شدم سمت هردو که منتظرم بودند یلبخند

 

 .بگم تونمیرازه نم هینه، اما _



 

کردم، هرچه اصرار کردند که استرس چه   کنجکاوشان

  میبگو خواستمیرا دارم نگفتم، راز نبود اتفاقا م یزیچ

و  ندیپدرشان بگو شیآخر گفتم ممکن است پ یلحظه  

 کنمیسواستفاده م شیجم فکر کند دارم از بچه ها اریمه

را  نیو من ا رمیاخراج شدنم را بگ یتا جلو 

 یدوست یو حت  یمعلم و شاگرد یرابطه  خواستم،ینم

 .بود زهایچ نی ا یفرا  یزیمن با بچه ها چ

 

  دنیخانه شدم، با د یاز بچه ها راه  یخداحافظ با

مامان و آسمان دهانم باز ماند، آسمان صبح  یدها یخر

ام را گرفته بود، معلوم بود ته کارتم را  یکارت بانک

 .درآورده است

 

 ن؟ یچه خبره؟ بابا کجا موند شما باهم رفت_

 



بابا   شیخونه بود اومد پ یملک  ی: پسر وراج آقاآسمان

 .موند

 

 دستش درد نکنه، حاال چرا وراج؟_

 

مسخره   یها  یمش شوخگوله نمکه ه کنهیفکر م_

 .کنهیم

 

که با  یا  یگفته بود بخاطر شوخ ریزدم، ام یلبخند

اسمش کرده آسمان از او دلخور شده، اما معلوم بود با 

 .حرصش را درآورده است گرش،ید یها  یشوخ
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 د؟ ی همه خر نیحاال الزم بود ا_

 

 ینرفت، کارتتم داد: منم گفتم، حرف تو سرش مامان

 تهش مونده؟ یزیدستش، اصال چ

 

 .چک نکردم ومدیاس ام اس م یه دونمینم_

 

چه  شد،یها خوشحال م نینگاه نکردم، اما اگر باا قیدق

صحبت کردم  یبه بابا زدم، کم یسر م،یبگو توانستمیم

از ترس و استرس از دست دادن کارم نگفتم  ش،یبرا

کم  زیکردم با حرف زدن استرس خودم را ن یبلکه سع

 .کنم

 

قابل کنترل به   ریغ یبه مدرسه رفتم و با استرس صبح

برخورد کرد.  گرید یشرکت، دکتر جم مثل هرروز عاد



روزمره ام را  ینکرد، کارها ینگفت، اشاره ا یزیچ

ا مسئول 'تن خواه'  خزانه دار که ب یخواست، حت

  یبحثشان شده بود، کارش را به من سپرد، تا با آقا

  زیبه حسابش وار یولجعفرزاد هماهنگ کنم و بعد پ

 .قبل یمثل روزها  زیکنم. همه چ

 

که در  یکتاب اورم،یخودم ناهار ب یرفته بود برا ادمی 

بسته بیسکوئیت برداشتم و به  کیشرکت داشتم با 

 .همکف رفتم یطبقه 

 

شدن کار  الیخیدرس نداشتم، اما ب یهم حوصله  یلیخ

 یبلند کس یصدا طی خلوت و آرام مح یمن نبود. در فضا

مخاطبش دکتر جم  دمیسرم را که بلند کردم د دم،یرا شن

ساعتم تمام  یباطر دمیبه ساعت کردم، د یاست، نگاه

است. خدا  قهیدق ستیو ب کی  یشده و عقربه ها رو

  دهیساعت چند بود. مطمعنا دکتر جم مرا د دانستیم

کتابم را برداشتم و خواستم به سمت  یبود. وقت

آسانسور بروم نگاهم کرد تا من دکمه آسانسور را فشار  



با   ستادیدکتر کنارم ا د،یای همکف ب یبدهم و به طبقه 

مرتکب شده ام.  یگناه کردمیخجالت سالم دادم. حس م

  اورم،یب یا نهرا همراهم برنداشته بودم تا بها فمیک یحت

دستم بود.  سکوئتمیب یو بسته  دیکتابم، دست کل

 .دمیکتابم د ینگاهش را رو 

 

به ذهنم  یز یچ  اورمیب یفکر کردم چه بهانه ا  هرچه

نگفت،   یزیو استرس من او چ یدر اوج نگران د،ینرس

ف کرد اول من وارد شوم دم در تعار  اورد،ین شیبه رو

 نیاز ادبش بود بعد به دفترش رفت، به هم یکه ناش

 .یراحت

 

من پر از استرس   یمرحله برسد برا نی تا به ا هرچند

 .گذشت نه راحت

ساعت پنج بود که مرا به دفترش صدا کرد و در  کینزد

 .مورد کار گفت

 



  یکارخونه مشکل نیبر نیندار یلیچون خودتون تما_

که  یتا زمان نیکن تیریجا مد نیاز هم نی تون یم ست،ین

 اریالبته به عنوان دست م،یرو استخدام کن  یا گهیفرد د

 .من

 

 شم؟یبعدش اخراج م_

 

 .تعجب نگاهم کرد با

 

 دیجد یمنش ک ی شه،یاستخدام نم یدیمهندس جد ر،یخ_

کار از  نیشما به ا نیتونیم  شهیشرکت استخدام م یبرا

 .نیادامه بد نجایهم

 

 .کردمی من بودم که با تعجب نگاهش م حاال

 

 هست؟ یمشکل_



 

 ...آخه  یعنینه، _

 

 .نگاهم کرد منتظر بود جمالتم را کامل کنم یجد

 

 ...ممنون از لطفتون_

 

 .در کار نبود یمطمعن بودم لطف هرچند

 

 ...رو سخت کنم و بخا تونیکار  طیشرا  خوامیاما نم_

 

به حضورتون در  ینداره، الزام یا یسخت یکس یبرا_

 .نینگران نباش  ستیکارخونه ن 

 



در  یجز تشکر مجدد، که سر م،یچه داشتم بگو گرید

گفتم و خواستم برگردم  ی جوابم تکان داد، با اجازه ا

 .که گفت زمیسرم

 

 .نیصبرکن قهیچند دق هی_

 

 هست؟ ی ا گهیکار د_

 

 نیبر گهید قهی. فقط چند دقنینیبش ن یتونیم ریخ_

 .رونیب

 

  میانگشتم را باال ببرم، سرم را بخارانم و بگو خواستمیم

او هم انگار نه   ستادم،ی'ها؟!' ننشستم با تعجب همانجا ا

 .انگار که من را مثل درخت کاج منتظر گذاشته است

 

 ن؟یشد  لیهمزمان فارغ التحص یبا مهندس خادم_



 

 .بله یعنی ر،یخ_

 

ا خب جشن فارغ ترم زودتر تمام کرده بودم، ام کی من

  کی نکهیبود. ا یکی مانی که برگزار شد برا یلیالتحص

 .گفتم باعث شد نگاهم کند ریبله و خ

 

از خودم در   ییکردم تکان بخورم صدا یسع کالفه

اما انگار نه انگار که   رون،ی برو ب دیبگو دیتا شا  اورمیب

همانطور که حواسش به لبتابش بود   تایآنجا بودم. نها

 .گفت

 

 ن؟یبد لیادامه تحص نیخوایم_

 

نبود،   لمیاشاره کرد به ظهر، خجالتم ادامه تحص باالخره

 .نامعقول بود یخجالتم مطالعه در جا

 



 .بله_

 

  تورینگفت، دوباره نگاهش را به مان یزی کرد چ  نگاهم

. سرم پر بود از نیببر فیتشر نیتونیداد و گفت م

 رونیمت سوال. در اتاقش را باز کردم و خواستم بعال

و بعد   دمی را شن  یزیمنفجر شدن چ یبروم که صدا

که پر  زمیسرم و دور و م ی باال  یرنگ یرنگ  یکاغذها

  یشد در آن بل بشو ردگ  میاز بادکنک بود. چشم ها

  یچشمم به دوقلوها افتاد که کاله کاغذ یرنگ  یکاغذها

به دهان داشت و  یسوت یکیبه سرگذاشته بودند و 

 یمشغول زور زدن برا  یگریو د زدیداشت سوت م 

 .ها بود یکاغذ رنگ نیاز ا گهید یکیترکاندن 

 

همه تدارکات بخاطر   نیبود، واقعا ا بیعج زی جم ن اریمه

 تیتولد معلمش نها یبرا شیدرخواست بچه ها

گرفته بودند که  ییبایز کی . کدادیسخاوتش را نشان م

و  دمیرا بر کیشمع عالمت سوالش را فوت کردم و ک



را   کیصورتم ک یآخرسر بچه ها لطف کردند و رو

 .دندیمال
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 !بچه ها _

 

و شد، جاشوا هم سوت را ازدهانش درآورد  الی خیب جان

 .به سمتم آمدند و بغلم کردند

 

 .آسو تولدت مبارک_

 



 .بچه ها یمرس یوا_

 

 .خانم مهرپرور گم ی م کیتبر_

 

 .و جذابشان نگاه کردم کیش ت ینهایپدر ب به

 

 .بگم یچ دونمیمن نم  نیممنونم، به زحمت افتاد_

 

  یپا یعصر رو  روزی بچه ها از د ن،یدار اریاخت_

رو هم خودشون   ارشونیخودشون بند نبودن، عمو داد

 .کردن یراض

 

  یکه در آستانه  دمیجم کردم د اریبه در اتاق داد ینگاه

با   شانیاز اتاق ها زیهمکارها ن هیاست، بق ستادهیدر ا

 .آمده بودند رونیآن همه سروصدا ب

 



 نکهیبا ا کرد،یاصال محدودشان نم ارجمیبود مه جالب

دارد اما محتاطانه   ی شلوغ یباور داشت بچه ها

  یبا آزاد دادیحواسش به هردو بود و کامال اجازه م

 .کنند یشلوغ کنند و باز

 

  یزیچ هیهد نیگرفته بودند، اما ا هیهد میها برا بچه

 نینبود که بچه ها بتوانند با پول قلک خودشان چن

شته دا یقلک نکهیرا بخرند، حاال بر فرض ا یگران یزیچ

 ن یآخر کردمیهوشمند و اگر اشتباه نم یگوش کیباشند. 

 .مدل از آن برند

 

 .ندازهیعکس خوب نم  تیآسو گوش_

 

 .میریبگ یخوب یعکسها م یتونیم نیباا_

 

نگفتم فقط تشکر کردم اما محال   یزیبچه ها چ  شیپ

 یگوش نیرا قبول کنم. با پول ا یزیچ نی ممکن بود چن



  یبرا زین یمقدار یرا داد و حت یملک یآقا  یبده شدیم

 ...خودم پس انداز بماند اما خب

 

به  یبچه ها، معذب بودن من جشن و وقت کار یشاد با

بودند که  طنتیبچه ها در سالن مشغول ش د،یرس انیپا

به اتاق دکتر جم رفتم که  یکادو را برداشتم و به بهانه ا

 .بود ششی پ زیبرادرش ن

 

را مقابل  یگوش  یها را مقابل دکتر جم و جعبه  برگه

 .جم گذاشتم اریمه

 

 ن؟یدینپسند_

 

قبول   تونمیبچه ها نگفتم اما نم ینه، ممنون اما جلو_

 .کنم

 



 .دمیچشمم د یآمدن سر دکتر جم را از گوشه  باال

 

 .دوقلوها بود شنهادیچرا؟ اما پ_

 

 .زدم یلبخند

 

رو، بابت   یز یچ نیهمچ نی کردیتقبل م دی پس شما نبا_

وقت   چیکه ه هیممنونم، خاطره ا زیجشن و همه چ

 .شهیفراموش نم

 

 .کردم به دکتر جم و اجازه رفتن خواستم  رو

 

 ...رو پس دادن هیاما خانم مهرپرور هد_

 

و فکرشون بود، در کنارش  دهیا نیبچه ها هم هیهد_

  نیهمچ تونمیاما من نم ن، یدیزحمت کش یشما هم کل



  یادب یب یکم دیرو قبول کنم، شا یمتیگرون ق ی هیهد

 .تونمیباشه قبول نکردنش اما واقعا نم

 

متعجب   ینکرد، خوب بود، در مقابل چشمان کم اصرار

بار آخر از بچه ها تشکر  یدکتر از اتاق خارج شدم، برا

 ..و شرکت را ترک کردم دمیرا بوس شانی کردم گونه ها

 

را گرفته  دیا که ب یخوب ی هیبود، دو هد اریبا من  خدا

بچه ها، خبر حفظ شغلم آن هم به  زی بودم، سورپرا

 .یعنوان مهندس شرکت نه منش

 

 .آسو بدو یکجا موند_

 

 .یچه خوشگل شد_

 

در حال   ییبابا جا یزد. برا  یاز خوشحال یلبخند

آماده کرده بودند، کت و شلوار تنش بود، از  ییرایپذ



گشاد  شیاش بود که حاال برا یمیقد یکت و شلوارها 

 .دمیبود. مامان نبود، رفتم سمت بابا گونه اش را بوس

 

شرکته به عنوان مهندس  ن یخوشحالم، تو ا یلی بابا خ_

 .ارنیم دیجد یمنش  هیشون استخدام شدن گفتن 

 

و به سمت  دمشیبوس بابا برق زد. دوباره یها چشم

آماده  میکه آسمان برا یگرفتم و لباس یحمام رفتم. دوش

که  کردمیرا با اتو صاف م می . موهادمیکرده بود را پوش

تمام  دینبود با  یچاره ا دم،یزنگ در را شن یصدا

 .رفتمیخوش آمد م یبعد برا کردمیم

 

بود، به همراه آقا   میرفتم، خاله مر رونیآماده ب یوقت

 .. خاله را بغل کردم دلتنگش بودمنیرضا و آرو

 

 .خوشگل خاله، تولدت مبارک_

 



 .خاله یمرس_

 

 ...نیا  اههیروم س_

 

 .نیخاله خوش اومد الیخیب_

 

دست دادم و خوش آمد گفتم. آقا   نیآقا رضا و آرو با

فقط آنها دعوتند؟ با جواب مامان  دیرضا بود که پرس

گرد   میچشم ها دنشیبودمش، با د دهیبرگشتم سمتش، ند

 .شد

 

قرن است  کی کردمیکرده بود آسمان، احساس م چه

ام، داشت به تعارف  دهیحال و حالت ند نیمامان را در ا

که دوباره، زنگ در به   دادیبا آقا رضا ادامه م شیها

صدا در آمد. سرپا بودم خودم باز کردم، خانواده عمه و 

بود،  ی. نسبتا جمع شلوغدندیعمو بودند، همزمان رس



و همسرشان تازه متوجه شدم  یملک یبا آمدن آقا

 .دعوتند، هرچند پسرشان نبود زین یملک یخانواده 

 

مشغول بود،  یبه صحبت یبا کس یدر گوشه ا یهرکس

 اورم،ین م یبه رو یلیخ کردم یم یته بودم اما سعخس

آماده  لدای یبرا  ییبایز یسفره  کیآسمان و مامان 

هر بار که چشمم  زد،یچشمک م  یکرده بودند. انارها

 .افتاد یم

 

سرو کنند، آسمان  یتولد من را آوردند تا با چا کیک

حل کردن مشکالتمان و   یگفت آرزو کنم. آرزو کردم برا

. بعد از فوت کردنم آقا رضا شمانیبرگشتن آذرخش پ

 .بود که گفت

 

به آرزو نداره.  ازین اد،یآسو همه کار از دستش برم _

بلد   یزیپسر من جز خوردن و پول من رو خوردن که چ

 .شده نجات دادباز آسو شماها رو از اون خراب   ست،ین



 

را   نینبود در جمع ا یازیاز پسرش پر بود، اما ن دلش

من ناراحت  یکند که برا یز یاشاره به چ ایمطرح کند 

بود، با  یواقع یشوهر خاله  کیکننده بود. الحق که 

 .سمت نی متعلق به ا اتیتمام خصوص

 

 .هنوز درسش تموم نشده نی آقا رضا آرو _
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 .خورهیمن به بعد تموم شدن درسش هم چشم آب نم_

 



جالب  یلیسکوت شد، چرا که لحن آقا رضا خ هیثان چند

کرد و سکوت را   یبود که بزرگوار یملک ینبود، آقا

 .شکست

 

 گردهیدانشگاهه، برم ای م،یجوونن آقا رضا ماهم دار_

 .هم همش خوابه

 

بود،   زیم ینگاه بابا را گرفتم، چشمش به حافظ رو رد

دادم و  یملک یبلند شدم و کتاب را برداشتم و دست آقا

جمع بزند، هرچند در تعارف دوست  یبرا یگفتم تفعل

 .بگذارد یگریفرد د یداشت به عهده 

 

و   یمهمان یما برا یبود چراغ خانه  یطوالن یها مدت

روشن نشده بود، بعد از رفتن مهمان ها آسمان   یجمع

خوبش از او تشکر   ی دهیا نیا یرا بغل کردم و برا

 .کردم

 



 .میکادوهاتو باز کن  ایمن رو ول کن ب ی دهیا_

 

 .امیسر به بابا بزنم ب هیبپر تو باز کن من _

 

 .توا آسو یکادوها_

 

 .سایباشه وا_

 

منتظرم بود، نگاهم کرد،  ایاتاق بابا رفتم گو به

 .منتظر و متعجب نگاهش کردم د،یبگو یز یچ خواستیم

 

متوجه  کردیکه داشت 'ت' را تکرار م  هی از چند ثان بعد

  سیخ می. چشم هادیبگو کی تولدم را تبر خواهد یشدم م

پدرم  یتالشش. منتظر ماندم مگر صدا نیا یشد برا

 .بود که بتوانم ازش بگذرم یا هیهد

 



 ...َت... تَ _

 

همان   ینفس زد. نتوانست ادامه دهد اما من برا نفس

 .بودم بغلش کردم یهم راض

 

 هی دمیبود برام، قول م هی هد نیبهتر نیبابا، ا  یمرس_

 .یدکتر خوب ببرمت کم کم صحبت کن

 

باز کردن  یبرا  یزد. حوصله ا میبه رو یتلخ  لبخند

هم دل آسمان بشکند،  خواستمیها نداشتم، اما نم هیهد

 .بود دهیزحمت کش یلیخ

 

لباس  زین هیبودند، بق دهیکفش خر میو مامان برا خودش

از طرف خاله ام.  ییبایز  یمانتو  ،یبلوز ،یفیبود، ک

 .میاز طرف عمو ی ا هیکارت هد

 



و  امدیخوشم ن نکهیاز کادوها را به بهانه ا یتعداد

به آسمان دادم، در واقع هرکدام را که  ستی مناسب من ن

 یاصل یها ه یذوق زده شد. من هد تینهایب دنشانیاز د

 .مهم نبود میهم برا  یلیخ یام را امروز گرفته بودم، باق

 

 آسو؟ _

 

 .که نگاهم به سقف بود گفتم یحال در

 

 جان؟_

 

 بمونه تو زندان؟ دیبا یلیداداش آذرخش خ_

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 



 دمیرو م هیرو بدم، بق یملک یآقا ی. بذار بدهدونمینم_

 .آذرخش یبده

 

بچه ام  لداستیشب  گفتیم  کرد،یم هیمامان امروز گر_

 .رمیگیمن دارم جشن م ست،ین

 

 .ادیزود م اد،یم_

 

 ...خانم ریمن_

 

 .به سمتش و نگاهش کردم برگشتم

 

 .زنگ زده بود_

 

 از کجا آورده؟  نجارویشماره ا_



 

 .زدهمامان زنگ  _

 

شدم. آسمان اگه باز زنگ   ریمامان من پ نیاز دست ا_

بردار   یمکی قا دونمیبکش، چه م زیزد، تلفن رو از پر

 .ستیبگو خونه ن

 

 ...آخه_

 

خونه باز  نیاون زن به ا یآخه نداره آسمان، پا_

 ...بشه

 

که مقصر نبود  چارهیجمله ام را خوردم، آسمان ب هیبق

 .کنم دیبخواهم او را تهد

 



 هیهد میبرا نم یبه مدرسه رفتم، همکار نازن یوقت حصب

اشاره کرده ام تولدم  میحرفها نیب  کباریگرفته بود، گفت 

 نیریش مینبود، اما برا ادمیعنوان  چیبه ه  لداست،یشب 

دفتر پلنر   کیبود که در ذهنش نگه داشته است، 

 .بود کیو ش بایز  تینهایب

 

 .واقعا قشنگه ییخانم موال یمرس_

 

  یا گهی د زیچ خواستمیمبارکت باشه، راستش م_

 فیخانواده از ازت تعر شیگفتم که چقدر پ رم،یبگ

  ریسرشون شلوغه پلنر بگ نقدریکردم، دخترم گفت اگر ا

  ایچون خودش دوست داره گفت  دونمیبراشون. حاال نم

  .خورهیواقعا به دردت م

 

  .برادرشان بود د ی! شاخانواده

 



به دردم   یلیمطمعنم خ باست،یز یلی نه ممنونم خ_

 .خورهیم

 

 یسوا م،یبود واقعا باارزش بود برا ادشی  نکهیهم

را   میالزم بود برنامه ها دیشا  ،ییبایواقعا دفتر ز نکهیا

 .اورمیقلم ب یرو

 

کردن  زیمشغول تم یجهان  یبه شرکت آقا دمیرس یوقت

مدت در آن بسته بود،  نیاز اتاق ها بود، که در ا  یکی

ام را گرفتم.   یکنجکاو یگفتم اما جلو یدیخسته نباش

 .کرد به اتاقش میدکتر جم صدا

 

  نهیکار گز  یمصاحبه، برا یبرا انیم ی امروز خانم_

اگر  ن،یرو خودتون باهاشون هماهنگ کن هی اول یها

 .دفتر من نیکن شونییتطابق داشت راهنما

 



فراموش کردم بگم، اگر  روزیدکتر... اوم. من د یآقا_

من  یهردو کار رو انجام بدم برا تونمیمن م  نییبخوا

 ...س

 

مشخص هستن، من  نجایخانم، سمت ها و کارها ا ریخ_

 .فرد کار دو نفر رو بخوام ک ی از  تونمینم

 

 ...بود اما خب نیو در واقع بخاطر ا گرفتمیرا م پولش

 

 کنن،یدارن آماده م یجهان  یکارتون رو هم آقادفتر _

کارهاتون رو  نیتونیم  دیجد یرویبعد از استخدام ن

 .اونجا نیانتقال بد

 

 .بله، ممنون_
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 .سرکارتون نی بر نیتونیم_

 

 زمیآمدم و پشت م رونیتکان دادم و از اتاقش ب یسر

 نیکار در ا میشده بود برا یبیعج ریینشستم، چه تغ 

ام.   یو حضور دوقلوها در زندگ ییشرکت. در واقع آشنا

از هردو تشکر کنم، در دفتر   میمستق ری غ توانستمیم

دوقلوها. فردا قبل از  یبرا هیهد دهیپلنرم نوشتم خر

 شانیبرا یا هیهد توانستمی م نهاآ یرفتن به خانه  

که  یبزرگ و تولد راتیی تغ نیا یتشکر برا رم،یبگ

که توانسته بودند دکتر جم را  نیگرفته بودند، هم میبرا

 .تعجب داشت یکنند خودش جا یراض

 



به من  یاش برگشته بود، با اخم یاز سفر کار مانیپ

آمدن از اتاق دکتر جم   رونیدکتر رفت و بعد از ب شیپ

 .خطاب به من گفت

 

 .مبارک خانم مهندس دیکار جد_

 

  یگفتم، حالت صورتش جور  یو خالممنونم خشک  کی

اما با تک کلمه   دیبگو  یگریحرف د خواستیبود که م

 .بودن من منصرف شد و رفت

 

_ _ _ _ 

 

سر مغازه تا آن سر مغازه مثل خنگ ها در رفت  نیا از

اما   رم،یبگ هیگرفته بودم هد میو آمد بودم، فقط تصم

  !چه؟ دانستمینم

 



دوقلو بودند  نکهیمناسب است، باا شانیبرا یا هیهد چه

کامال   یها تی بود، اما شخص یکی شانیلباسها یو همه 

  یجاشوا که عاشق کتاب ها یداشتند، برا یمتفاوت

کنم اما  دیراحت تر خر توانستمیم دیبود شا یلیتخ یعلم

بود که   نیسخت تر ا یسخت تر بود. نکته  یجان کم

 ایم نداشتند به نظرم ک یز یچ چیهداشتند و  زیهمه چ

 .نداشتند ازین

 

از فروشنده ها به  یکی نکهیقدم رو رفتم تاا گرید یکم

 دارم؟ ازین یخاص  زیسراغم آمد و گفت چ

 

 .ساله  8 یدوتا پسربچه  یبرا خوام،یم هیهد_

 

 دوقلوان؟_

 

 .بله_

 



و بچه گانه نشانم داد اما  بی و غر بیعج ی زها ی چ چندتا

  یلیتخ یعلم یجالب نبود. از او قفسه کتاب ها میبرا

بچه گانه اش را خواستم، قفسه اش را نشانم داد و  

 .گذاشت. مطمعنا جان کتاب دوست نداشت میتنها

 

جان   یرا برداشتم تا حساب کنم، با خودم گفتم برا کتاب

که  دهم،یهر دو را م ی ه یو آخر هفته هد خرمیبعدا م

کوچک بوم رنگ افتاد. حس و  هیچشمم به سه پا یاتفاق

 دیبود اما شا سکیحال جان با جاشوا متفاوت بود، ر

در مقابل   دم،ی خر  زیآمد، چند قلمو و رنگ ن یخوشش م

 نیآمد، به هم یجاشوا کم به نظر م مالهجان   یها هیهد

ا کتاب دوباره به سمت قفسه کتاب ها رفتم و دوت لیدل

 .برداشتم گرید

 

باعث خنده ام شد، حداقل دوتا کتاب   دمیکه شن یرقم

  نکهیبخرم، نه ا توانستمیآسمان م ایخودم  یکنکور برا 

 .بود یخساست کنم اما رقم قابل توجه

 



 .به کالس برسم رید یباعث شد کم میها هیهد  انتخاب

 

 .خانم مهرپرور نیکرد رید_

 

 دوقلوها تو اتاقن؟ ن،یبله، ببخش _

 

 .بله منتظر شمان_

 

اتاق را باز کردم، مشغول بحث بودند، اول جان   در

 .متوجه حضور من شد

 

 .یکرد ریآسو، د_

 

 .به او زد یسقلمه ا جاشوا

 



 .با آسو میاحمق ما قهر _

 

 نیرا در راهرو گذاشته بودم، با ا میدها یخر  لونینا

 .باال انداختم داخل رفتم و در را بستم  ییحرف ابرو

 

 چرا اون وقت؟_

 

به  یمثال جد یا افهی از جاشوا ق دیهم به تقل  جان

 .خودش گرفت

 

 .یما رو پس داد ی هیتو هد_

 

  نیجم چن اریمه مشدیتعجب نگاهشان کردم، باورم ن با

 .گفته باشد شیرا به بچه ها یزیچ
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 گفته؟  یک_

 

  .یگفتند دد همزمان

 

 .نشستم نیزم یرو شان یبه رو رو

 

 .نیشما جشن تولدم بود. برام جشن گرفت ی هیهد_

 

 ...لیاما ما برات موبا_

 



 ن؟ یپولش رو شما داد_

 

 .داد یدد_

 

با پول خودتون  یخب پول شما نبود، شما هرچ_

شما رو پس  ی هی. پس من هدکنمیمن قبول م نیریبگ

 .دمینم

 

و جاشوا به سمت چانه   شیموها  یدست برد به رو جان

 .اش

 

 ؟ یحاال آشت_

 

مهم نبود  شیبرا هیقض نیا یلیکه از اول هم خ جان

لبخند زد و سرش را تکان داد. اما جاشوا زمان 

 .برد تا قبول کند یشتریب



 

 هیتشکر جشن تولد براتون هد یخب حاال من برا_

 .گرفتم

 

  : کو؟جان

 

ها را  هیهد ی سهیشدم در اتاق را باز کردم و ک بلند

خوشحال بودند که انگار  یبرداشتم. هردو به اندازه ا

 .گرفته اند هیرا هد ایدر دن یش نیو گرانتر نیبهتر

 

 .جلو آمد و بغلم کرد جان

 

 .باحالن یلیخ   نهایآسو، ا_

 

 .یستیبلد ن ی نقاشاما تو _

 



 مگه نه آسو؟   رم،یگیم ادی_

 

اگه دوست داشته  یر یگیم  ایزود  یلیخ زم،یآره عز_

 .یباش

 

 یاز قلمها را برداشت و ادا یکیو  ستادیبوم ا یجلو

 .کردن درآورد ینقاش

 

 ...یلیدوست دارم، خ_

 

  یرو کردیجدا م لونشیکه کتاب را از نا ی درحال جاشوا

 .تختش نشست و گفت

 

 .معلم داشته باشه کله پوک هی دیتو با_

 

 .نگاهم کرد و گفت ید یبا ناام جان



 

 ؟یبد ادی یتونیآسو تو نم_

 

در ذهنشان،  کردندی من را چه فرض م دانمینم من؟

  یحت یدوران مدرسه ام را هم آذرخش گاه یها ینقاش

به   خواستیو حاال او از من م دندیکشیبابا م  ایمامان 

  مانینامناسبم پش ی هیبخاطر هد یدهم. کم ادی یاو نقاش

 .شدم

 

 .جان ستمیمن بلد ن_

 

 .کله پوک یاضی: آسو معلم رجاشوا

 

تند روبه جاشوا گفت من کله   یجان پر شد و کم چشمان

و در اتاقش را باز کرد و فرار کرد. کله   ستمیپوک ن

بود، از چه  نیو روت یعاد یلیپوک گفتنشان به هم خ

 .بود بیعج میموضوع ناراحت شد برا نیا زیچ
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 .جاشوا یکرد یرو ادهیفکر کنم ز_

 

واکنش را از برادرش  نیانتظار ا زیبود جاشوا ن معلوم

 .کردینداشت چون هاج و واج به در اتاق نگاه م

 

 .دنبالش رمیبمون تو، من م_

 



به  کردم،ی نم شیدایکردم اما پ شیرفتم و صدا رونیب

خانم   نیبه همراه مه یربع بعد با نگران کیکه  یحد

 .اما نبود میگشتیدر به در دنبال جان م  میداشت

 

 .از جاشوا بپرسم نیبذار_

 

 .فتهیبچه ها م نیا یبرا یاتفاق هی نیایهربار که شما م_

 

 .را ندادم جوابش

 

  جان کجاست؟ یدونی جاشوا تو م_

 

 .فکر کنم بدونم_

 

 کجا؟ _

 



  .را برگرداند شیرا نداد و رو جوابم

 

  شده؟کجاست؟یجاشوا؟ چ _

 

 .بگم تونمیگاه ماست نم یاونجا مخف_

 

 .در خانه بود یعنیخب حداقل  دمیکش یراحت نفس

 

  !می پس نبود م،یماها باهم دوست کردمیفکر م_

 

 .و نگاهم کرد برگشت

 

که توام  دونمیم شش،یپ می بر دیاالن جان ناراحته، با_

 .ی دوستش دار

 



  یمطمعن نبود اما بخاطر نگران یلیتکان داد ،خ یسر

  .کرد  مییجان راهنما یاش برا

 

سقفش  یبود، که رو یانروی اتاق ش کی  شد،ینم باورم

خانه   یاصال مگه معمار ، یرفتیو باال م  شدی پله باز م

 .کردیداشت، پول چه ها که نم یزیچ نیچن   یرانیا یها

 

اش نشسته بود و دستش  یکف چوب ی آنجا رو جان

آن   ایدستش بود. مطمعنا  ی و سرش رو شیزانو  یرو

که من باال رفتم متوجه حضورمان شد اما  ییسر و صدا

 .سرش را بلند نکرد

 

را   مینسشت. صدا مانینشستم، جاشوا روبه رو کنارش

 .نکرد یصاف کردم تا نگاهم کند اما توجه

 

 .را دور شانه اش حلقه کردم دستم

 



 .نفر با ما قهره هی نجایا_

 

  یزیمشتاق منتظر بود جان جواب دهد، چ جاشوا

 .خواندمیم  شیاما از چشمها گفتینم

 

کردم سرش را بلند کنم اما  یرا بردم و سع دستم

 .خواستیو نم کردیمقاومت م

 

به زور سرش را بلند کردم و برگرداندم سمت  یوقت

  شی. با انگشتم اشک هادمیرا د سشیخودم چشمان خ

 .را پاک کردم

 

  یقربونت برم؟ داداشت منظور هیچ یبراها   هیگر نیا_

 .نداشت

 



سرش   خواستیجاشوا را نگاه نکرد. دوباره م یحت او

 .دستش بگذارد اما اجازه ندادم یرا رو

 

 .میحرفهامون رو بهم بگ میتون یجان، م میما باهم دوست _

 

 .دیچانه اش لرز دوباره

 

مامان هم به من  شیجاشوا پ  دم،یرو د یمن خواب مام_

 .گفت کله پوک

 

کرده   هیگر ی زی چ نیچن یبرا  شدیمن، باورم نم یخدا

است. چقدر تلخ مادراشان را از دست داده بودند! حاال  

نگران کننده  میبرا شدیپر نم شانیخال که در زندگ نیا

که جاشوا   دمیبدهم شن ی من جواب نکهیبود. قبل از ا

 .گفت

 



 .گمی بهت نم یزی چ نیمامان همچ شیمن پ_
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ساخته بودند،  ییایمادرشان را در ذهنشان رو چقدر

چه مدت بود که مادرشان را از دست داده    دانمینم قایدق

 ...بودند اما

 

بلند شود  زیرا به سمت جاشوا دراز کردم تا او ن دستم

 .ندیو کنار من بنش 

 



مامانتون تنگ شده، اما    یبرا یلیون خدلت دونمیم_

مامانتون  نی ا ن،یو ناراحت باش نیباهم دعوا کن نکهیا

 .کنهیرو هم ناراحت م

 

 .اون خبر نداره_

 

  کاریخبر دارن بچه ها چ  شهیچرا، مامان ها هم_

. مامان شماهم تو آسمونه مطمعنم که شماها رو  کننیم

 .کنهینگاه م

 

 .را پاک کرد و گفت شی اشک ها جان

 

 ؟یی دستشو میری م یوقت یحت_

 

. حرف دمینگاهش کردم و بعد بلند بلند خند رتیبا ح اول

من بد ادا   دیشا دانمیداشت نم یا جهینت ن یچن دیمن نبا



بود  یبود سوالش کامال جد نیجالب ا یکردم. اما نکته 

 .و منتظر جواب از جانب من بود  ینه به شوخ

 

 .داره یخب مامانته مگه چه مشکل _

 

 .اوه، من بزرگ شدم_

 

 .دمیسر هر دو را بوس  یرو دمیخندی که م همچنان

 

  الیخیمن ب نی درآورد یباز اهیواسه من س نیفکر نکن_

 .نمیبب نیدرس و کالس شدم پاش

 

  .گفتند همزمان

 

 !آسو_

 



و  نیکن یآشت نیوقت دار  قهیپنج دق ن،یی پا رمیمن م_

 .سر کالستون نیایب

 

باهم   یطانیش یباهم تنها باشند، نقشه ها یکم خواستم

بود که  نیبهتر از ا کردندیم ادهیو سر من پ دندیکشیم

رفتم دو پله  نییپله هارا پا یاز هم دلخور باشند. وقت

  فتمینمانده بود ب یزیخورد، چ زیل میآخر مانده بود که پا

را گرفت و کمک کرد، نگاهش کردم،  می ازوب یکه کس

 .و اخمو  یجد  یجم بود. با چهره ا اریداد

 

 نجا؟ یدکتر، شما؟ ا یآقا_

 

 نییپا یصدا یو البته کم  تیرا رها کرد و با جد دستم

 .گفت

 

 برادرمه؟ یخونه  نجایا نیفراموش کرد_

 



 .باال بود نیمنظورم ا ریخ_

 

 .خانم خبر دادن جان گم شده نیمه_

 

  یگیم گیخانم و چه م نیداشت مه یسرعت عمل چه

 .سرعت رساند نیدکتر که خودش را با ا یبود آقا

 

 .میکرد  داشیشده بود با جاشوا پ میگم نشده، قا_

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 .ریخ_

 

بود و   اتیح  دیپدرشان در ق یبود اما تا زمان شانیعمو

 اری، اما داد گفتمیم شانیبه عمو دیبود، چرا با ریگیپ



نگاهم کرد و منتظر جواب   یجد یلیجم قانع نشد، خ

 .ماند

 

کالس رو شروع   انیمن برم تو اتاق بچه ها االن م_

 .میکن

 

نشد دنبالم به  ال ی خیب زیواکنشش نماندم، اما او ن منتظر

 .اتاق بچه ها آمد، داخل شد و در را بست

 

 نییداره، بفرما یمهم یکارخونه است و جلسه  اریمه_

 رفتار رو داشت؟ نیبود که جان ا یمشکل چ

 

هم نبود، بچه اس. عرض کردم با برادرش  یرفتار بد_

 .بحثش شده بود

 

 .ها و کاغذ کادوها افتاد لی به سمت بوم و وسا نگاهش



 

 ؟ یدلخور نیباعث ا و _

 

خانم بود، که انگار  نیمه ی جمله  هیحرفش شب باعث؟

 .شدممن باعث 

 

 .انیاالن م نیاز خود بچه ها بپرس نیتونیم_

 

پرسم، فعال مخاطب   یبه موقعش از بچه ها هم م_

 .خانم نییسوال من شما 

 

'اوه چه  میبه صرف مسخره کردنش بگو خواستم

 .بود سمی ' اما افسوس که رئیافتخار 

 



جاشوا به جان گفت کله پوک و جان ناراحت شد. چون _

مادرشون هم به جان   شی بود جاشوا پ دهیتو خواب د

 .گفته کله پوک

 

 .نمیبب توانستمیرا در صورتش م تعجب

  زیکتکشان زدم و آنها ن میانتظار داشت بگو دیشا

 لیهر دل دانمیچه م ایکردند  هینشستند زار زار گر

چرا که مشخص بود انتظار   ،یگرید بی و غر بیعج

 .را نداشت نیا دنیشن

 

لب   رد،ینمانده بود خنده ام بگ یزیحالت چهره اش چ از

 .هم فشردم تا خنده ام را کنترل کنم  یرا رو میها

 

کرد، به نظرم  شتریرا صاف کرد و اخمش را ب شیصدا

. اما با باز شدن در و  دی بگو یمهمتر ز یچ خواستیم

ها نگاه از من گرفت و به بچه ها نگاه  داخل آمدن بچه 

 .کرد
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 .اریآنکل داد_

 

 یخم شد سمتشان و دست یحرف چیه یب ارشانیداد آنکل

بود از او  بیرفتار عج  نی. چقدر ادیسر هردو کش یرو

 .هرچند از نظر من

 

و  نیباش یخوب یبرود گفت بچه ها  رونیب  نکهیقبل از ا 

  .رفت رونیخطاب به من ب یحرف  چیبدون ه

 



  آسو عمو دعوات کرد؟_

 

  نه چرا؟_

 

  .کنهی: چون همه رو دعوا مجاشوا

 

  .کنهی: مارو دعوا نمجان

 

  .میکله... چون ما بچه ا میما بچه ا_

 

جان  یاسم شده بود برا هیشب  شتریپوک به نظرم ب کله

 .از جانب جاشوا

 

و به سراغ   میپر ماجرا را جمع و جور کرد یها هیهد

 .نبود یچاره ا  م،یدرس و مشق رفت

 



 ا،یخسته اش کرده بود گو نیکرده بود و ا هیگر جان

 .دیکش یم ازهیچرا که تند تند خم

 

 .بگم برم نمیجان ا_

 

 .نه نرو_

 

 .من برم بخوام  اد،ی خوابت م_

 

کرد، نظرم عوض شد، مطمعنا با   یآلود خنده ا خواب

متوجه شود    توانستیآمد، نم یشدت که خوابش م نیا

جلوتر از معلم مدرسه اشان بودم  ی. من کممیگویچه م

جلسه کنم   کی دو جلسه  یکم کم به جا خواستمیو م

 .به دو جلسه نداشتند یاز یکالس شان را، به نظرم ن

 



عد از خدا ب یجلسه   یبخش بماند برا نیا نکهیگفتن ا با

و به  دیخواسته کتاب جمع کردند، جان گونه ام را بوس

 .سمت تختش رفت

 

 

رفتم دکتر را   نییپا یطبقه  یرا جمع کردم. وقت وسائلم

 گاریانداخته بود و داشت س شیپا یرا رو شیپا دمید

کنم اما  یبود. خواستم خداحافظ شیجلو یفنجان  دیکشیم

 .نمیگفت چند لحظه بنش

 

. منظورتون نیشما قبال به کمبود بچه ها اشاره کرد_

 بود؟ یچ

 

. اشاره اش به شب دیو بدون مقدمه پرس  میمستق یلیخ

 .نسترن بود یعروس

 

 ...... خبدونمی... نمیعنیمن... _



 

اش  یبلور یگاریرسی را در ز گارشیشد و س خم

 .خاموش کرد و در همان حالت گفت

 

که ندونسته گفته  دمیاز شما نشن یتا به حال کلمه ا_

 .نیباش

 

ممکن برداشت   نمیبیدو بار بچه ها رو م یمن هفته ا_

 ...غلط من باشه و

 

 .من یبرا ستیجذاب ن یلیبا کلمات خ یباز_

 

اخراج  اینبود  یچاره ا گفتمیدادم، م رونیرا ب نفسم

  .هرچه ای شدمیم

 



که بچه ها دارن، بخاطر نبودن  یا یکمبود عاطف_

وقتشون سرکار  شتریپدرشون ب  نکهیمادرشون و ا

خانم،   نیو مه ذارنیبچه ها م یبرا یهستن، زمان کم

 .ستنیبچه ها ن یبرا یخوب   یهم باز

 

 .گرفتم و ادامه دادم ینفس

 

که دارن از نظر  یرغم امکانات فوق العاده ا یعل_

بهشون  دیو شا دیدارن و با از یکه ن یبه اندازه ا یعاطف

 .باور رو دارن نیو خودشون هم ا شهینم یدگیرس

 

دهم و  لشیلبخند مسخره تحو کی توانستمیم االن

 .بود نیهم  ،یخب راحت شد م،یبگو

 

 .رسونه یراننده من شمارو م_

 



امتحان   ای. گوشدیوارد موضوع م میمستق یادیز یکم

  .بود، جواب سوالش را گرفت و نمره اش را داد و تمام

 

 ...این_

 

شد، دم در منتظره   رتونیبخاطر صحبت با من د_

 .نییبفرما

 

18:15] 

 

 56ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 



موافقت  یمکث کردم نگاهش کردم و برا هیثان چند

بود، دستور  نیا تشیتکان دادم. به نظرم شخص یسر

 .زور گفتن را دوست داشت دیشا ایدادن 

 

نداشتم راننده اش مرا به خانه  یلیتما یلیاگر خ  یحت اما

 .م یراحت بود برا یببرد، اما به خاطر خستگ

 

کالسها خودت   نیبا ا یچ یشرکت برا  یر یتو مگه نم_

 ؟یکنی رو خسته م

 

  یهرچ ا یاخراج بشم  ترسم یقبال گفتم که مامان م_

همه تخم مرغهام   دم،یکالسهام هم از دست م ینطور یا

 .سبد نذارم هیرو تو 

 

هم هرموقع اراده  یمدرسه هست، کالس خصوص_

 .تا نصف شب خونه مردم نمون ،یکن

 



  گمی. ممونمیمامان تا نصفه شب نم کشهی راهم طول م_

کرد، آدرس  یکه معرف یاون دکتر یمامان خانم ملک

 .رم یبابا وقت بگ یشماره اشو بده زنگ بزنم برا ر،یبگ

 

 ...گفت پولش_

 

اصال  دیشا  میری. وقت بگکنمینگران نباش، حلش م_

  یمشکل گهیرو بدم د یملک یآقا یوقت داد. بده رید

 .ستین

 

 .آذرخش خواندم کی نگاهش  ته

 

 ادیخرج خودمون ز گه،یبابا و آذرخش د مونهیم_

 .ستین

 

 .گفت  یباشه ا کیراحت شد   الشیکه خ حاال



 

 .زنمی شنبه زنگ م ریفردا بگ_

 

 .کتابش چمبره زده بود یدر اتاق رو آسمان

 

 ه؟یامتحان اولت چ_

 

 .یمیش_

 

 .اوپس_

 

 .نمونده تموم کردم یزیچ_

 

.  شناختمیگفتم 'دورچندمت؟' خواهرم را خوب م باخنده

  نانیتمام و کمال خوانده است و اطم دانستیم نکهیباا

 .به وسواسش غلبه کند توانستیباز نم داشت



 

  نیمشاور ا  شیپ مشیببر  دیبا گفتمیترها به بابا م قبل

موافق بود اما  زی بابا ن ست،یحجم از وسواس هم خوب ن 

 یمامان مخالفت کرد و پرونده اش بسته شد. در جامعه 

 یمشاور و روانشناس رفتن جلوه  شی ما هنوز هم پ

 !قرار بود بهار شود؟ ینداشت. ک یجالب

 

 پاشو بخواب فردا جمعه است، امتحانت شنبه اس؟_

 

 .خوابمیچند صفحه رم بخونم م نیآره. ا_

 

  یاش کنم، سرم را رو یراض  توانستمیکه نم  مطمعنا

 .بالش گذاشتم و چشم بستم

 

چشم باز کردم، دست بردم و  یامکیپ یبا صدا صبح

د، آدرس خانه  از نسترن بو امیام را برداشتم، پ یگوش



ناهار  یبرا ست،ین دیاش را فرستاده بود و گفته بود ام

 .ششیبروم پ

 

 قیفرصت بوده تا مرا دعوت کند، اگر دق منتظر

 کردمیحتما تالش م ستیبا من چ دیمشکل ام دانستمیم

به   یخبر بودم. کم یتا حلش کنم اما متاسفانه کامال ب

ما بباشد، اما  یمال تیوضع لشینظرم مسخره بود اگر دل

 .مسخره لیپر بود از دال ایدن

 

و  رومیبه خانه اش م یگرینوشتم در فرصت د شیبرا

. همان لحظه زنگ  میبرو رونیدادم ب شنهادیپ شیبه جا

  یزد، هر چه چه اصرار کرد قبول نکردم، آنجا خانه 

بذارم که   یبود، دوست نداشتم پا به خانه ا زین دیام

 .ستین یصاحبش راض 
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دادم  شنهادی شدم، به آسمان هم پ یاز صبحانه راه بعد

 شیآرا دم،یلباس پوش میقد ی اما قبول نکرد، مثل روزها 

 .کردم و راه افتادم

 

 نشی. ماشنشیکه نسترن زد برگشتم سمت ماش یبوق با

به   ینشستم لبخند نیدر ماش یرا عوض کرده بود. وقت

خوشحال   دنشیکردم، از د ی زدم و با او روبوس شیرو

 .را نداشتم دنشیشدم، انتظار دوباره د

 

 .خواهد بود دارمانید نیاش آخر یعروس کردمیم فکر

 

 .آسو یچه خوشگل شد_



 

 .نه با اندازه تو_

 

 یخوش رنگت منو کشته. وا یموها نیا یعنی_

 .اصال فرصت نشد بگم یناز شده بود ی لیخ یعروس

 

 .از ماه عسل نی زود برگشت زم،یعز یمرس_

 

کار داشت، قول داد بعدا   دیآره چهار روز شد کلش، ام_

 .زمیریدارم برنامه م دی ع ی. برامیبر

 

 .یبه سالمت_

 

 م؟یخب کجا بر_

 



 کمی یکافه ا یپارک میناهار که زوده، فعال بر یبرا_

 .مینیبش

 

 یباهات تنگ شده. وقت دار دیخر یآسو دلم برا یوا_

 ن؟یتا شب باهم گهید

 

 .کارمیآره ب_

 

 ؟یکالسهات رو کنسل کرد_

 

. شهیوقت نم گهیتعدادش رو، چون شرکتم د هی_

 .میراحت بر الیداشتم کنسل کردم با خ یکیامروزم 

 

 .ولیا_

 

 ومدن؟یچطورن؟ چرا ن  نایمامانت ا_



 

 .مامان که مراقب باباست، آسمان هم امتحان داشت_

 

 .شدیامتحان م  الیخیمن ب یشب عروس هی حاال _

 

 .شیشناسیم گه یآسمانه د_

 

 .دیمقدمه پرس یب م،یدر کافه نشست یوقت

 

 باهات صحبت کرد؟ مانیپ_

 

 ؟یراجب چ_

 

 .تعجب نگاهم کرد و گفت با

 



 ن؟ی. منظور باهم هم صحبت شدینجور یهم یچینه، ه_

 .آخه نیکنی جا کار م هی

 

اش بهم   یبعد حاتیاولش با واکنش و توض سوال

 .تناقض داشت ی. کم خوردینم

 

اون تو  ست،ین یکیمحل کارمون  دم،ی د یچند بار_

 .کارخونه اس 

 

 .ودآهان. کاش توام کارت مرتبط با رشتمون ب_

 

 .نطورهیکه اتفاقا هم نگفتم

 

 .کار یکنه برا تیمعرف  ییقرار بود جا دیام شد؟یچ_

 



  الیخیب کنمیدارم فکر م کممیفرصت نشده،  یآسو_

  یاز یتو خونه راحتم، ن کنمی حس م یدونی... م یعنیشم. 

 .که بخوام کار کنم میهم ندار

 

 یمال ازی ن یکار کردن فقط برا میداشتم بگو دوست

نبودم،   یخوب یمال تیکه در وضع یمن یاما برا  ستین

  دیشا کردیبود. حس م ینم  ریباور پذ ش ی مطمعنا برا

 .کنمیم حی دارم کار کردن خودم را توج
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من و  یشب عروس قایرستورانه هست، دق هی نیبب_

شده پاتوق ما، شام رو اونجا  گهیافتتاح شده، د دیام

 م؟ یبخور

 

 د؟یام  ادیتا شب نم_

 

 .وقت در خدمتم آسو خانم ریامروز تا د ستش،ینه ن_

 

 .زدم یلبخند

 

 ؟یکار دار_

 

کالسمم کنسل کردم،  لهیروز تعط ،ینه جانم، چه کار_

جمعه   یکال کالسها خوامیم  شم،یراستش واقعا خسته م

 .رو کنسل کنم

 



 خوبه؟ حقوق شرکت _

 

ام در  گهیچند تا کالس د  هیآره، مدرسه هم هست، _

 .طول هفته هست مجموعش خوبه

 

همه کار کار،  نیا یشی م ضی مر یگی آره راست م_

 یروز استراحت کن. کالس دوقلوها چ هیحداقل 

 سرجاشه؟ 

 

 .ماهن یلی خ رم،یآره م_

 

 یا گهیاون دوتا رو جز تو از کس د فی واال من تعر_

 ن،یو بب ایمامان بزرگ دارن ب هی. اوفف آسو دمینشن

 .از ترسم زهرترک شدم دنشیبا د دمشیدوبار د

 



 شانیراجب گرند زیندادم، چند بار از بچه ها ن یجواب

نداشت  لیبودمش پس دل دهی وقت ند چیبودم اما ه دهیشن

 .کنم یمن هم اظهار فضل

 

 نه؟ هی جد  کمی اریداداش مه گمیم_

 

هم  شناسنیاز کجا م دیجم و ام ی. آقاکمی هومم، آره _

  رو؟

 

 .هم مانیهستن، پ یخانوادگ  یدوست ها_

 

 دیو ام مانیبودم پ دهیتعجب نگاهش کردم، قبال پرس با

   یجواب درست و حساب شناسند یرا م گری از کجا همد

 .نداده بود

 

 .آهان چه جالب_



 

قبول داشت،  یادیرا ز مانیجم پ اریبود که داد نیا پس

فقط به  دیاز او کوچکتر بود. شا یلیخ مانیهرچند پ

 .شانیخانوادگ ییآشنا نیصرف ا

 

 ریکردن س د یوقت از خر چ ینسترن که ه م،یرفت دیخر

ازدواج کرده   دیام یبه ثروتمند یو حاال با مرد شدینم

  توانستیراحت م الیاز قبل و با خ شتریب  یلیبود پس خ

 .کند دیخر

 

 ؟ یریگی نم یز یتو چ_

 

 .چشمم رو نگرفته یخاص  زیچ کنم،ی دارم نگاه م_

 

 یندازیبعد م یپوشیدو ماه م یکیحساس نباش بابا، _

 .رهیم



 

 دهیخر  یزیفلسفه چ نیکه با ا یبار  نیمن... نه آخر اما

از خودم   شتریآمد. ب ینم ادم یباشم و بعد انداخته باشم 

  ی. بعد از مدتها که براکردمیمامان نگاه م یداشتم برا

که  شدیکرده بود، گفت داشت دوسال م دیتولد من خر

رغم غر   یبودم. عل  دهیخودم نخر یبلوز هم برا کی

 دیخر نقدریبه جان آسمان که چرا ا وانشفرا یزدن ها

 .داشت، معلوم بود شیدر حال و هوا  ی ریکرد اما تاث

 

 ن؟ یا دهیبزرگتر از سنت نشونت نم کمی_

 

 .نه خودم خوامیمامان م یبرا_

 

 .آهان. مارال جون رو عشق است_

 

مد نظر نسترن  کیش ت ینها یبه رستوران ب یوقت

  یبوده ام و کل رونیکل روز را ب شد،یباورم نم میدیرس



 شیکرده ام و حاال کما ب یرو ادهیکرده ام، پ دیخر

نسترن  نیخسته در رستوران نشسته ام، هرچند در ماش

که  یدیکنم و شال جد دی را تجد شمیمجبورم کرد آرا

 .گرفته بودم را سر کنم

 

 .کنهیپاهام داره ذق ذق م_

 

من اون موقع  میبار همون کوه رفت نیآسو آخر یوا_

 میبر نیهست با ماش نیش ما گمیهمه راه رفتم. م نیا

 .میبرگرد  مینه بر یگیم

 

 .یسوزوند یباشه غر نزن، کالر_

 

 یچاق شدم الک گمیم دیچاق شدم؟ همش به ام یوا_

 .نه گهیم

 



 .شیکشیکه م یواقعا هم بگه چاق شد_

 

 چاق شدم؟ یدرسته، جد نمیآره ا_

 

 .نه_

 

 .دروغ نگو آسو گهیتو د_

 

 ...نه ب_

 

 !آسو_

 

ام نصفه ماند برگشتم سمت صدا، دوقلوها بودند.   جمله

که نسترن به  ییکه تمام جاها زدمیحدس م دیمن بعد با

 تواندیم کندیرفت و آمد م دیواسطه ازدواجش با ام

 .پاتوق خانواده جم باشد ایمکان مورد عالقه 



 

  .بغلم کردند عیبه سمتم. بلند شدم سر دندیدو

 

 .آسو یوا_

 

  .شدم تا هم قدشان شوم و گفتم خم

 

 .جان یوا_

 

. با تعجب و لبخند دی. جاشوا گونه ام را بوسدیخند جان

نگاهش کردم، سرم را بلند کردم، برادران جم به همراه  

 .کی و ش بایز تی نها یدو خانم ب

 

خانم  نیشما هم هست  می ری هرجا با بچه ها م رایاخ_

 .مهرپرور 

 



جلو آمد  عیزدم در مقابل جمله اش، نسترن سر یلبخند

 زیاز خانم ها را ن یکی ایو با همه دست داد، گو

 .شناختیم

 

ماهم به جمع دونفر تون  ن،ی خب خانمها اگر افتخار بد_

 ن؟یدونفر م،یاضافه بش

 

 .میعوض کن دیرو با  زیفقط م ،ی: بله با خوشحالنسترن

 

ر من نظ دنیبدون پرس یو سادگ ییبایز نیهم به

را برداشت و  فشیزودتر از من ک یموافقت کرد و حت

 .رفت میشده بود  ییکه راهنما ی زیبه سمت م

 

  .آسو نمیشیتو م شیمن پ_

 

 .منم_



 

 .را یگر ی دستم را گرفته بود و جاشوا د کی جان

 

  .و خطاب به هردو گفتم دمیرا ورچ میها لب

 

 حاال؟  نمیبش یک شیمن پ_

 

 یجم اریباعث شد داد نیو ا دندیام خند یبه شوخ  هردو

  زیسمت م رفتیاز خانم ها داشت م یکی ی که به همراه

 .برگردد و نگاهمان کند

 

 .آسو خانم رو نیا  ینکرد یجان معرف اریمه_

 

 .کردم ینگاه

 

 .شرکت یاز مهندس ها   یکیمعلم بچه ها هستن و _



 

 .رو به من گفت و

 

 .دختر خاله هام هستن ال یو ش مایش_

 

 .خوشبختم_

 

صورتشان واکنش نشان دادند و   انیفقط با ب  هردو

  ینقاش کینگفتند. جان خطاب به من گفت که   یزیچ

 یاست و منتظر است دوشنبه نشانم دهد و حت دهیکش

را  یحتما نقاش ندی بب نجایقرار است مرا ا  دانستیاگر م

 .آورد یبا خودش م

 

تاسف  یسرش را به نشانه  یبه طرز با نمک جاشوا

 .و گفت دیخودش را به سمت من کش  یتکان داد کم

 



 .یفاجعه است نه نقاش هی_

 

 .رمیخنده ام را بگ یجلو  نتوانستم
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هاتون خانم مهرپرور   هی ممنون بابت هد یآ، راست_

اما  نیبودپسرها و قبول نکرده  ی هیهرچند شما هد

 .رنیخودشون رو بگ  یاونها نتونسته بودن جلو

 

 .کنم شونینه اتفاقا سخت تونستم راض_

 



 .یدد  یدی: دجان

 

 .بود مؤاخذه شده بودند معلوم

 

 یمعلم نقاش هی دیبود، هرچند من االن با یانتخاب جالب _

بگم خودتون قبول  خواستمیجان. م یکنم برا دایپ

 .نیست یبلد ن دمیشن  نیکن تیمسول

 

 .زدم یلبخند

 

 نیبه خطاط داشت ازی: آسو اما خطاطه، اگر ننسترن

 .نیبهش بگ نیتونیم

 

 ه؟ی: خطاط چجاشوا

 

 .: جدا؟ چقدر خوباریمه



 

 ه؟یخطاط چ  یدد_

 

فکر کرده بودند   یاز خودشان وقت دیبودم که به تقل من

کرده  ییشروع به داستان سرا ستمیرا بلد ن یمن کلمه ا

 .بودند در جوابش گفتم

 

  یلینوع خ هینوع انسان هستن اما  هیاومم، خطاط ها _

 شنن،یگنده م وونیح هی  هیخاص، که اومم شبها شب

 .گنده و ترسناک یلیخ

 

با دقت گوش  ز ی که نه تنها جاشوا بلکه جان ن دمید کامال

 .دهدیم

 

 .اوه، اونها واقعا گنده ان_

 



 ؟یستیاما تو گنده ن_

 

شب  نیگ یم یوقت نیهم  یبرا کنم،یم  رییشبها تغ_

 .تونمیبمونم نم شتونیپ

 

 .وناستی: اوه پسر، آسو پرنسس فجان

 

موضوع مهم را  کیکه  یجمله را مثل کس نیا جان

 رمیخودم را بگ  یکشف کرده باشد گفت. نتوانستم جلو

  اریتر مهآرام یپشت سرم نسترن و کم دم،یو بلند خند

جم کش آمد اما خودش را   اریکه صورت داد دمی. ددیخند

بود که  دنیدر خند یرادیچه ا دانمیکنترل کرد، نم

بود. دخترخاله   یو قرار دیترسیم دنی از خند نقدریا

بانمک نبود، کامال  ایجذاب  شانیبرا یلی خ  زین شانیها

 .بودند سیپوکر ف

 

 .باشه، آسو خوشگله ونایف تونهینم: آسو جاشوا



 

 .دمیمحکم گونه اش را بوس یلبخند بل

 

تو  ریغ ،یهست یقربونت برم من. چه خوبه کس_

 .دونهی من رو خوشگل نم یشکیه

 

 .دونمیمنم م_

 

 .دمیبوس زیخنده برگشتم سمت جان و گونه او را ن با

 

من و بچه  یها  الوگیساکت بودند و به د  زیسر م همه

به صحبت باهم  یکم شدمی. خوشحال مکردندیها گوش م

 .حواسشان به ما نباشد نقدریشروع کنند و ا

 

 جان مامان حالشون چطوره؟ مایش_

 



 .ممنون زم،یبهتره عز_

 

  هینسترن نگاه کردم و زود چشم گرفتم اگر چند ثان به

خانم   مایش ن یبخاطر لحن ا میکردیبه هم نگاه م گرید

 .گرفتیخنده امان م

 

 کی کوچ یسفر کار هینسترن خانم؟ نه  ستین دیام_

 .داشت

 

  شیبا دخترخاله ها یبود، گاه اری گرم آن جمع مه خون

هم صحبت    شیبا بچه ها  یبا من و نسترن و کم یکم

 .شدیم

 

 ه؟ یخطاط چ ی: آسو اما نگفتجاشوا

 

 ؟یاوک گمیبعدا م_



 

 .یاوک_

 

 .میبخر فونی ساکس میریفردا م ی: ددجان

 

را نگاه کردم،  اریاز جان نگاه گرفتم و مه یلبخند با

 .اش کند یجان توانسته بود راض ایگو

 

 .راجبش فکر کنم دیبا_

 

 ...یاما دد_

 

 .شهیدوتاش نم فون،یساکس ای ینقاش_

 

 یرا بغل کرد و به پشت ش یاخم کرد و دست ها جان

 .داد هیتک یصندل



 

 .شهیچرا م_

 

 .رسهینم فونیاصال زورت به ساکس: تو جاشوا

 

 .دفاع به من نگاه کرد یبرا جان

 

 .جاشوا لطفا_

 

تو  فونیو ساکس یبرم کالس نقاش تونمی: آسو من مجان

 بگو؟ یبه دد

 

 .موافقم یبا دد کمیمورد منم  نیدر ا زمیعز_

 

 ...اما_



 

االن برو کالس  ،یتونیم لهیتابستون که مدرسه ها تعط _

 خوبه؟  ی و تابستون نقاش فونیساکس

 

فقط بخاطر  شی جم به پسرها  اریمؤاخذه مه دمیفهم  حاال

قرارشان   یسخت طیگرفتن از او نبوده، در شرا هیهد

 .داده بودم با انتخاب غلطم

 

اصال   فونیساکس  ؟ینکرد دایپ  ی: جان، ساز بهترمایش

 .ستیمناسب ن

 

  یناراحت شد، من بودم که پوزخند مایاز حرف ش جان

 .به جمله اش زدم

 

 سازها تناسب دارن؟_

 



  یلیزد، واقعا خ زیم ریاز ز میکه نسترن به پا یلگد

 .کردم در صورتم مشخص نباشد یمحکم بود اما سع

 

سازهامون رو متناسب با خانواده امون   یبله، ما حت_

 .م یکنی انتخاب م
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اطالع بودم تناسب خانواده ها تناسب   یچه جالب، ب _

 .کنه یم جادیدر انتخاب ساز متناسب ا یخاص

 



لگد   خواستیلبش را گاز گرفت و مطمعنم م نسترن

 .دمیب کشرا تا حد ممکن عق میبزند اما پاها یگرید

 

فرصتش  دی. شازمیعز ه یخانوادگ تی: شامل تربالیش

 .ومدهین شی شما پ یبرا

 

را،  الیبا ترس نگاه کرد نه من را ، بلکه ش نسترن

که با  یبا لبخند و کس تایکه نها یکس دانست یخوب م

بلکه   ستمیبلند خواهد شد من ن زیآن م یاز رو  یناراحت

 .الستیش

 

  .زدم الیش یبه رو  یلبخند

 

 شتریمن ب یخانواده  نطوره،یحق باشماست. هم_

ادب و نذاکت بچه هاشون گذاشتن تا   یوقتشون رو رو

  بهیبا چندنفر غر یشام زیسر م یاتفاق یروزگار  یروز

نکرده باعث  ییو آشنا هم صحبت شدن، خدا



 نیاز حد و هم شیب ینشن بخاطر گستاخ یسرافکندگ

ها   نوادهبه مباحث تناسب سازها و خا یل یباعث شده خ

باشه  یراجبش کتاب دیداره شا ینرسن. البته اسم بزرگ

 .کنمی م قینه؟ تحق

 

 .رو به جاشوا گفتم و

 

اسم   نیبا ا یکتاب یخونیکتاب م ادی جاشوا تو ز_

 ؟یدیشن

 

 .که واقعا حرف من را باور کرده بود چارهیب یجاشوا 

 

 .آسو خونمیم ی_فا یاما من فقط سا_

 

برادرش   یها هیجبران کنا  یکه منتظر فرصت برا جان

 .مسخره کردنش گفت یبرا یبود با لحن



 

 .یخونیپاتر م ی تو فقط هر_

 

به جمع کردم، نسترن  یاز بچه ها گرفتم و نگاه چشم

بود  یکسان هی شب اریهمچنان لبش را گاز گرفته بود، مه

  چپ چپ نگاهم مایکه خنده اش را قورت داده است، ش

بود مشت   زیم یو خواهرش دستش را که رو کردیم

اش را   یتناسبات خانوادگ کردیتالش م ایکرده بود، گو

  وانیو با اخم با ل یجد شهی هم لجم مث اریحفظ کند، داد

 .کردیم  یکه در دستش بود باز یآب

 

 یموضوع یمصنوع یبا لبخند  تایبود که نها نسترن

 رییکرد فضا را تغ یمربوط به کار را مطرح کرد و سع

 .دهد

 

شرکت نکردم، سرم را با بچه ها   شانی صحبت ها در

  یبار برا ک ی هیهر چند ثان زیگرم کردم هرچند آنها ن



 ی'دد گفتندی م میها یشوخ ای مطمعن شدن از حرفها 

 یحواس گاه یب یگاه ز ی' و او نگه؟ی آسو راست م

  یبله. خوب بود حداقل به من و شوخ  گفتیم یواقع

  .کردیم نانی اطم میها

 

جم خطاب به من حواس همه دوباره  اریسوال مه بخاطر

 .به من جمع شد و نگاهم کردند

 

 ن؟یگفت یز یمتوجه نشدم، چ دیببخش_

 

 ن؟یرو تموم کرد ریاخ یگفتم داده ها  _

 

 .بله_

 

 بله؟_

 



 .تعجب گفتم بله با

 

 !چه زود _

 

 نیداشت کردن داده ها نداشتم و هم ادی به  یازین من

نداشتم،  زیبه کارم. قصد جلب توجه ن دیبخشیسرعت م

سرعت کار را  دیبا یکم  دیشا دادیتعجب نشان م نیا

 دادمیجم را م  اریجواب داد د یبار با نی. اما ااورمیب نییپا

 .چرا که او با ذهن من و سرعت کارم آشنا بود

 

 ...یدکتر دارن شخص یاومم، آقا_

 

 .میکم کم بهتره بر اد،یبچه ها خوابشون م کنمیفکر م_

 

خم به ابرو  یحت نکهیوسط حرفم بدون ا دیپر عمال

را خوشحال    شیحرکتش فقط دخترخاله ها نی. ااوردیب

بود خصوصا اگر بخاطر انتقام  یکرد. حرکت مسخره ا



در  یول دانستمیم یدختر خاله اش بود. او را آدم جد

  یاول آن از رو هیآن واحد عاقل و محترم. فقط چند ثان

چشم گرفتم و قبل از   الیخی ب دتعجب نگاهش کردم و بع

 .همه من بلند شدم

 

 .ادیآسو ما خوابمون نم_

 

برم. نسترن  دیبا گهیمن د دیشما بمون  مزیباشه عز_

 ؟یمون یم  ای یایجان م

 

من فقط رنگ عوض   یکه امروز بخاطر کارها نسترن

 .کرده بود مضطرب گفت

 

  گهیفکر کنم االن د گهید دیام نیببخش میآره، بر_

 .خوشحال شدم یلیبرگرده بهتره خونه باشم. خ 

 



 .نطور ی: ماهم هماریمه

 

 کند،یرا او حساب م زیم  دیداشتم نسترن بگو دوست

 نیترسم از ا دم،یترسیم شنهادیپ نیا انیب یخودم برا

نباشد و خدارو شکر نسترن به زبان  یبود که پولم کاف

  یلیجم خ اریداد تایو نها یرانیبا تعارف ا ار یآورد اما مه

 یآن هم در حالت  میفاصله گرفت یمخالفت کرد. وقت یجد

را  شانیکردم گونه ها ی بچه ها خداحافظ اکه فقط ب

  کیجم و مثال خطاب به همه  اریو رو به مه دمیبوس

را نگاه کردم نه   شانیخداحافظ گفتم. نه دخترخاله ها

به نسترن گفتم  میفاصله گرفت زیاز م یدکتر جم را. وقت

 .میخودمان را حساب کن یپول غذا

 

 .یحرصم داد یفبه اندازه کا ایب ؟یشد ونهیآسو د_

 

 ...نسترن جان خب_

 



کم هم  م،یرفت و آمد دار نها یتو روخدا ما با ا یآسو_

 یچه شب م،ی فقط بر ایجان من ب مشونینی بیم یباشه ول

 .شد

 

را از  میها دیخر  خواستمیکه م یغر زد، به حد نیماش تا

 .رومیخودم م میبردارم و بگو نیماش

 

 نسترن چه خبره؟_

 

 الیبه ش یدی فهم یوا ،یجن زده ها بلند شد نیچرا ع_

 ه؟یک یدونیم ؟یگفت یچ

 

  .از خودش گفتم دیتقل به

 

دکتر  نیا یدیند یگفت؟ ول یبه من چ یدیند یوا_

 وسط حرفم؟  دی جفت پا پر یمحترم چطور 



 

 .گهید  یجا هی میرفتیآسو کارت بد بود، کاش م_

 

 .دادم رونیحرص نفسم را ب با

 

 .خودم برم یهست یاگر عصبان_

 

  ؟یگیم یتو چ گمیم ی. من چیآسو واقعا که خر یوا_

 توننیفردا م نیهم ،یبه اون دختره گفت ی االن اونطور

ان؟ دور   یمیچقدر صم یدونیباعث شن اخراجت کنن. م

دو  نیدوتا برادر قراره با ا نیا کننیو آشنا همه فکر م

 ...دختر خاله ازدواج کنه بعد تو
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 یشجره نامه  کردیواقعا فکر م کرد،ی ول نم نسترن

  !دارد؟ تیاهم میبرا یجم ذره ا یخانوادگ

 

ترس  نیگفت ا یآره وقت دیاز دست دادن کار شا ترس

 وجودم را گرفت اما خب 

کرده  نیکه به خانواده ام توه ینبود در مقابل کس قرار

  دادم،یاگر کارم را از دست م یاست سکوت کنم، حت

به  یاز کار گریشده بودم، د دهیآن آهن ضربه د یسوا

 .از من شده بود ییرفتن جزو یکار

 

گفتم  یدم در خانه نگه داشت تعارف کردم، حت نسترن

ما بماند،  یه  شب را خان تواندی م ستیخانه ن دیاگر ام

 میکه کنار هم گذرانده بود ی اما گفت نه. بابت روز خوب



خورده بود هم  زیکه سر م یتشکر کردم، بابت حرص

 .عذر خواستم

 .ستمین مانیگفتم از کارم پش اما

 

 مدت؟  نیا نیکن یم دیچه خبره همش خر_

 

 مونیزندگ کمی م؟یباش یعاد یمثل آدم ها کمی شهینم_

 برگرده به حالت قبل؟

 

  نیا ؟یزندانه چه حالت عاد یداداشت گوشه  یوقت_

 قهیاون بچه تو زندان باشه بعد تو دم به دق یعاد

 .خودت یبرا ینو بخر  راهنیپ

 

 .نه خودم دمی تو خر یبرا_

 

 .سرم یبخوره تو  خوره،یبه چه دردم م خوامینم_



 

 .بلند شد به سمت آشپزخانه رفت و

 

 شده؟یچ_

 

سرماخورده. گفت  کمیداداش آذرخش زنگ زده بود، _

مامان براش سوپ درست کنه فردا بفرسته محل کارش، 

بچم   کنهی م هیقطع کرده نشسته زار زار گر یاز وقت

 .ضهیمر

 

 .سرماخورده خب_

 

راحت   یگرم و نرم نشست  یتو جا  گهی م گم،یمنم م_

 .یگیواسه خودت م 

 



زندان،  میاز دست مامان. انگار ما آذرخش رو فرستاد_

 یبابا رو؟ مگه همون آذرخش باعث و بان نهیبینم

 .ستین

 

توروخدا امتحان دارم باز دعوا  واشی  یآسو  یوا_

 .نینکن

 

آروم کردن خودش  یمامانه که برا کنمیمن دعوا نم _

با ما بد باشه انصاف رو  کنهی. فکر مندازهیدعوا راه م

 .کنهیم تیرعا

 

 .ول کن یباشه آسو _

 

 . عوض کردن بحث گفتم یبرا

 

 امتحانات؟ شهیتموم م یک ؟یامتحان دار  نقدریتو چرا ا_



 

 .تا بهمن هست_

 

  آسمان؟ گمیچه خبره، م_

 

  .کرد نگاهم

 

وضع بابا  نی با ا شهیبتونم پول کنار بذارم، بنظرت م_

  رفت سفر؟ دیع

 

  ؟یگیراست م  یوا_

 

  .میدور نر یآره، جا_

 

  .مکث کرد و دوباره گفت هیثان چند



 

 دایهم اتوبوس پ دیگرونه، ع مایفکر نکنم، هواپ_

  .شهینم نی. بدون ماششهینم

 

را خاراند، حق داشت! فقط خواستم بخاطر حجم  سرم

  یبرنامه و فکر چیدهم ه هیبه او روح  شی درسها ادیز

 .امدیخوب از آب در ن یلینداشتم که آن هم خ

 

 .من بخوابم خستم_

 

 .یمرس_

 

 ؟ یبرا_

 

 .کتاب_

 



  خواستمیم دم،یزدم و گونه اش را کش شی به رو یلبخند

 ی کتاب برا  کی دیاما حدس زدم خر رمیلباس بگ شیبرا

کتاب  نی هم یبرا ندیخوشحالش م شتری کنکورش ب

 .گرفتم

 

اتاق بابا که رفتم خواب بود. به اتاق خودمان رفتم و  به

خودم را در رختخوابم جا کردم، اما هرچه تالش   عیسر

جم  اریفراموش کنم، حرکت داد توانستمی نم کردمیم

حرف من را قطع کرد، مدام   یواقعا زشت بود، کامال علن

 .دادیچشمم مانور م یآن صحنه جلو 
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دکتر جم را   خواستمیبه شرکت رفتم، هرچند نم صبح

استخدام نشده  یدینشستم، هنوز فرد جد زی . پشت منمیبب

بود، بنظرم در مورد استخدام من واقعا به برادرش نه 

که آمده بودند از نظر من  ینگفته بود، چرا که چند نفر

داشت  یخاص  تیکامال مناسب کار بودند، اما چه حساس

قبول  هی اول یکه از  پروسه ها راشتم. چندا ینظر

آخر که مالقات با دکتر بود، در آن رد   دارید شدند،یم

که شامل حال من نشده بود. با اتفاق  یدار ید شدندیم

 دانستمیدکتر جم م ریرا تقص زی همه چ شتریمن ب شبید

 نیبود که چن یکدام را قبول نکرده است. منطق چیکه ه

 .داشته باشم یتصور

 

 ها ارسال شدن؟ لیمیا_

 

 .بله_

 

بود که در اتاق دکتر جم بودم و سواالتش را   قهیدق پنج

 شد،ینم الیخ یب زیو او ن دادمیجواب م ریبله و خ  کیبا 



که در  ییهاسوال داد،یادامه م شیهمچنان به سوالها

قبل بود و من همه را گزارش  یهفته   یمورد کارها

 .داده بودم

 

 و داده ها ارسال شدن کارخونه؟ _

 

 .بله_

 

جلسه   ن،یاریب  فیبرم کارخونه، شما هم تشر دیظهر با _

که ارسال  ییداده ها شه،یمهندس ها اونجا برگزار م ی

 .به هم خورنیعدد و ارقام نم نیکرد

 

اعتماد به نفس بلکه  یتعجب نگاهش کردم، نه از رو با

مطمعن بودم کارم را درست انجام داده  نکه یا یاز رو

من دچار تناقض بود،   یاگر داده ها نکهیا یام. سوا

 !نه چه بود ایپس سوال اولش که ارسال کرده ام 

 



 هست؟ یمشکل_

 

 .ستین ی مشکل ر،یخ_

 

  یبود، همگ  میکارها یکارم بررس نیکه آمدم اول رونیب

 یداستان بود سر در نم یدرست بودند. پس مشکل کجا

بود که گفت آماده شوم تا  ازدهیآوردم. ظهر او ساعت 

 .میبرو

 

بود،   فمیو برداشتن ک ستمیشدنم خاموش کردن س آماده

شاره کرد و منتظر  آمد به در ا رونیاز اتاقش ب یوقت

 .ماند اول من رد شوم

 

حس   زین شبیود حدقل راننده اش بود، قبل از دب خوب

گرفتنم و آنطور   دهیبه او نداشتم اما ناد یچندان مثبت

شده بود. در  یحس منف جادیخورد کردنم باعث ا

 .وجود نداشت زین یقیموس یصدا  یحت نشیماش



 

واقعا  قهیدق یبود، بعد از س کیو تراف  یطوالن ریمس

کنم  یباز یبا گوش  توانستمیحوصله ام سررفت. نه م

به  یبه بهانه ا شدینبود، نه م یباز یبرا  یزیکه چ

زنگ بزنم. به خودم جرات دادم به راننده اش  یکس

را روشن کند اما آن را هم  نیماش ویحداقل راد میبگو

 .می نتوانستم بگو

 

بچه بودم  یوقت رون،یشدم به ب رهیپنجره خ ی شهیش از

که  ییآدم ها کردمیرو نگاه م رونیب نیماش شهیو از ش

 یبرا دی. شاشمردمیبه مقصد م  دنیتا رس دمیدیم

 .هم نبود یسرگرم کردن خودم ردش بد

 

دکتر گفت: 'چک  دمیصد و هفتادم بودن که شن نفر

 ' رو دوباره؟ جهینت نیکرد

و منتظر جواب   کردیبه سمتش داشت نگاهم م برگشتم

 .بود



 

 .بله، درست بود_

 

 یاش برد و با انگشت اشاره اش رو یشان یبه پ یدست

  .و بعد اخم کرد و گفت دیاش کش یشانیپ

 

 .شهیم یدوباره بررس میبرس _

 

 قا؟یداشته دق ییچه خطا_
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اش را تکرار   یقبل یاخم نگاهم کرد، و دوباره جمله  با

نگاه از من گرفت چپ چپ نگاهش کرد و  یکرد. وقت

به راننده اش افتاد.   نهیکه چشمم از آ گرفتمیداشتم رو م

شک نداشتم متوجه شد که چپ چپ نگاهش کردم. هم  

  یرا به دندان گرفتم. کاف یاز خنده هم از خجالت لب باال 

ادامه  دیبه طور کامل ام گری د د،یجم بگو اریبود به داد

 .دادم یشرکت را از دست م نیکار در ا ی

 

شدم   ادهیپ ی وقت م،یدر را باز کرد و داخل رفت ینگهبان

  یاحساس خفگ نی. واقعا در ماشدمیکش یقینفس عم

در واقع به   ایبه استقبالمان  یدو نفر  یکی. کردمیم

. واقعا میشد ییاستقبال دکتر جم آمدند و به داخل راهنما 

داشتند،  یبخش ادار  زین نجا یا یتبود، ح یبزرگ یجا

  یرا به نشانه  شیابروها اریدن دادی جم با د اریمه

 .کرد کیتعجب به هم نزد

 

 ؟یخودت هم اومد_



 

 .آره_

 

 .خانم مهرپرور نی خوش اومد_

 

 .ممنون_

 

 .رم صدا کنن ی، من بگم مهندس خادم نییبفرما_

 

خطا و   نیا  گفتیدر وجودم م یحس مانیآمدن نام پ با

 خواستیم یبشر ک نیاست. ا مانیاشتباه از جانب پ

 مانینداشتم  برا ینظر چیدست از سر من برندارد ه

 .قهوه آوردند

 

بود و دست نزده بودم و دکتر  میکه جلو یقهوه ا  فنجان

 .خورد یتمام داشت قهوه اش را م ژیکه با پرست یجم



 

داخل  مانیجم پشت سرش پ  اریباز شد و اول مه در

به من کرد   یبا دکتر جم دست داد و نگاه  مانیآمدند. پ

  یزیاز او چ تی به طبع زیمن ن یزیکرد نه چ ینه سالم

 .نگفتم و نگاهش کردم

 

 قهیرا باز کرد و بعد از چند دق شینشست لب تاپ جلو  تا

 .من  یهل داد جلو

 

 ش؟ی نگاه کن؟ از کجا آورد نویا_

 

کنم   کترشیست نزدم تا به خودم نزدبه لب تاب د یحت

لب تاپ را هل داده بود سمت  یادب یبا ب یلیچرا که خ

 .من

 

 .که برام ارسال شد ی ا هیاول یداده ها یاز رو_

 



 .رو بده جهینت نیا تونهینم_

 

 .مشکل از برنامه اس پس_

 

 ؟ یدرست حساب کرد یعنی_

 

 .دوبار محاسبه کردم_

 

 اد؟یدر نم یکیپس چرا با ماله من _

 

  .یتو اشتباه حساب کرد  دیشا_

 

جم باال رفت اما دکتر جم در همان حالت  اریمه یابروها 

هم سن و سال من بود،  زین مانیو ژست خودش بود. پ

صحبت نکرده بودم اما سرکار   یوقت با او رسم چیه



 ندیبب یمخاطب قرار نداده بودمش که کس یلیخ  حای ترج

 .کنمیچگونه خطابش م

 

 .منم دوبار محاسبه کردم_

 

  نیباهم محاسبه کن گهیبار د کی: دوستان بنظرم  اریمه

 .نیبرس جهیتا به نت

 

 .گفت مانینشان ندادم اما پ یواکنش من

 

 .ادیخواستم ب  نیهم یبرا_

 

  میبودم. آن هم موقع ظهر که تا نجایبه دستور او ا پس

و لب تاپ   دیکش کمیاش را نزد یمطالعه ام بود. صندل

 .هردومان ی را رو به رو

 



چند  هی م،یجا استفاده کن نی پس ما از هم ارجانیمه_

 .کجاست رادی ا مینیبب بره،یوقت م یساعت

 

 ؟ یریم ای یهست اریداد ن،یراحت باش_

 

 .هستم_
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 من؟ ای یدی: تو انجام ممانیپ

 



 .خودت_

 

را باز کرد تا   هیاول یداده ها ادداشتی قهیاز چند دق بعد

من  یکه برا یز یبا چ نهایوارد کند، نگاهشان کردم ا

 .ارسال شده بود فرق داشت

 

 .داده هات با ماله من فرق داره_

 

 ؟یچ_

 

به   شیمن ارسال شده بود را برا یکه برا ییها داده

 .تکرار گفتم

 

 ؟ یمطمعن_

 



او  د،یاینگاهش کردم تا حساب کار دستش ب یطور

ش به خاطر ذهن محاسبه گر من به دکتر جم خود 

  .اصرار کرده بود کار را دست من بسپارند 

 

نداشت  نانیبود که به من اطم یگریوسط فرد د نیا فقط

  ایخواسته بود کار من را دوباره انجام دهد  مانیو از پ

 .مانیهم خود پ دیبرادرش، شا ایدکتر جم و 

 

همه  نیبراتون ارسال شده، چطور ا نیهم ی: کپاریمه

 مونده؟ ادتونیداده 

 

 .نیچک کن نیتونیکه برام ارسال شده، م یلیمیا_

 

تماس  انیتلفن را برداشت و با خانم مهد  عی سر اریمه

 یهمگ کردیشده بود و کار نم الیخی ب گرید مانیگرفت. پ

 ل ی میا نتیبعد با پر قهی. چند دقمیبود انیمنتظر خانم مهد



برگه ها را گرفت و نگاه کرد  مانیما آمد. پ شیپ یارسال

 .کرد سهیو بعد مقا

 

رو شما  لیمیا نیا انیسه تاش متفاوته. خانم مهد_

  خانم مهرپرور؟ یبرا  نیفرستاد

 

  .من نه مهندس فرزانه_

 

  ارینگاه کرد و مه اریسرش را بلند کرد و به مه مانیپ

  .دکتر جم بلند شد اریبرادرش را نگاه کرد. با نگاه مه

 

  .برم شرکت دیبا_

 

  فیبرگشت و رو به من گفت 'تشر دیدر که رس دم

بود از نگاهشان حل شده  شانی' موضوع برا ن؟یارینم

 نیچن یسابقه  ایبه هم معلوم بود. مهندس فرزانه 

  یزیبه عمد اشتباه فرستاده بود. چ ایرا داشت  ییخطا 



آنها به من بود. بلند  یکه حل نشده بود شک شبهه 

  .را برداشتم فمیشدم ک

 

 یخداحافظ  یبرا  یجم داشت تا وردود اریمه

  .که گفت کردیم مانیهمراه

 

هفته دوشنبه با دوقلوها کالس  نیمهرپرور اخانم _

 درسته؟ نیدار

 

 .بله_

 

 .گفتم اطالع بدم دمتونیحاال که د ستنیراستش خونه ن_

 

 .میبود من هم بگو  یخوب فرصت

 



بودم تا بهتون بگم. بچه ها   یفرصت هیاتفاقا منم دنبال _

به دو جلسه ندارن. ما  یازیرفت کردن و ن شیپ یلیخ

 .میجلوتر از مدرسه هست یلیاالن خ

 

 .چرا هردو برادر مکث کردند دانمینم

 

 ؟ یزیاز چ نیناراحت شد_

 

هفته  هینه البته که نه، فرصت نشده بود بهتون بگم، _

 .بگم خواستمی هست م یا

 

 یتنها معلم یعنیدوستون دارن.  یلیاما دوقلوها خ_

  دمیم حیباهاش راحت هستن، من ترج یل یکه خ نیهست

  یلیهم راجب خ یاضیر یکالس سرجاش باشه. سوا 

 .کننیمسائل باهاتون صحبت م

 



من با بچه  یدوست  یبه پا امیکه م یجلسه ا کیپس _

 .رمی بابتش بگ یحقوق  ستین یاز یها باشه، ن

 

 ...اما_

 

دوست داشتنم  نیدوستشون دارم و ا  یلیمن هم خ_

نداره، درواقع چون   رمیگیکه از شما م یبه حقوق  یربط

 به دو جلسه ندارن  یازین گهیحس کردم د

گرفتم باهاتون   میتصم رمی گیم یدارم حقوق الک و

 .صحبت کنم

 

 .نی اریم فیو تشر نیکشیاما خب زحمت م_

 

که گفتم قبول  یراحتم اگر به شرط ینطورینه من ا_

 .میدیادامه م ستین  یمشکل نیکن

 



در صورت  ی زیچه چ دانمیبه برادرش کرد، نم ینگاه

همون کار رو  نیکه گفت باشه هرجور شما راحت دیاو د

 .میکنیم

 

 .ممنون_

 

که  یراننده حرکت کرد. سوال مینشست نی در ماش یوقت

کرده بود،  ریذهنم را درگ دایشد دمیپرسیم دیبا

منتظر   ایبپرسم  نیدر ماش رمیبگ میتصم توانستمینم

چقدر  دانمیشرکت و آنجا از او بپرسم. نم میشوم برس

بود که  ریآنقدر ذهنم درگ ستادیا نیگذشته بود که ماش

  دنیشوم اما با د ادهیخواستم پ میا دهیحس کردم رس 

  میدوباره صاف سر جا  میستیشرکت ن  یجلو نکهیا

 .نشستم
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 .لطفا نیش ادهیپ_

 

 شده؟  یزی چرا چ_

 

 .وقت ناهاره_

 

شد، به راننده نگاه کردم که منتظر من  اده یخودش پ و

مآبانه   سیشوم. دعوت به ناهارش هم رئ  ادهیبود تا پ

شدم داشتم پشت سرش مثل جوجه اردک  ادهیبود. پ

تا به او برسم و در کنارم قدم  ستادیکه ا رفتمیزشت م

 زید اول من رد شوم اما مدر تعارف کر یبرداشت، جلو 

 .را خودش انتخاب کرد



 

گرسنه   یلیرا او انتخاب نکرد، خ میبود حداقل غذا خوب

سفارش دادم.   فیرفع تکل یبرا یزی ام نبود اما چ

 .گارسون بعد از گرفتن سفارش رفت

 

 سوال بپرسم؟  هی تونمیم_

 

 ی قهیطر کردمیحس م رایاخ ن،ییکرد و گفت بفرما اخم

  .تمرکز کردنش با اخم کردن بود

 

کار من رو  نیخواسته بود یشما از مهندس خادم_

 یمن اصرار نیدوباره چک کنه؟ اگر به کارم شک دار

  .به انجامش ندارم و نداشتم

 

 .نیکن ی م یریگ جهیزود نت یکم_

 



 ...از  یکیخب _

 

 یخودتونه و سابقه  یهم، هم رشته  یمهندس خادم _

که براشون  ی ا جهینسبت به شما داره، نت یشتریکار ب

با توجه به تجربه هاش حس کرده بود   نیفرستاد

چک کرده  نیهم  یبا حدسش داشت، برا ی ادیاختالف ز

بود نه شک داشتن به  شتریب نانیاطم یکار برا نیبود. ا

 .یکس

 

  یز یچ چیگفتم اما در جواب او ه دوارمیام کیدل  در

 میو در سکوت داشت نگفتم. ناهار را آورده بودند

او آرام و با  لیم یمن ب م،یخوردیناهارمان را م

. قاشق و چنگالش را در بشقاب گذاشت و دور نهیطمان

 .دهانش را با دستمال پاک کرد و گفت

 

 بود؟ یواقع نیآورد اریمه یکه برا یلیدل_

 



 بله؟_

 

 .در مورد کالس جان و جاشوا_

 

 دروغ بگم؟ د یبله، چرا با_

 

آخرمون در مورد بچه ها   یمکالمه  دی گفتم شا ریخ_

که   یا جهیسوتفاهم شده و شما دوباره به نت جادیباعث ا

 .نیدی رس  نیخواست

 

در  کردمیبودم ازتون سوال نم دهیرس جهیمن اگر به نت_

 .موردش

 

 .مکث گفت یرا باال داد با کم شی ابرو کی

 



حس به  نیمسئولش بود ا  یچون مهندس خادم دیشا_

 .شما دست داد

 

  انمیباشه، من کامال در جر یمخاطب ک کرد ینم یفرق_

مدت هم که مجبور بودم کار  نیتجربه ام و تمام ا یب

 دونستمیکنم، نرفتم سراغ کار مرتبط با رشته ام چون م

داشته  یکاف  یدارن که تجربه  یبه کس ازی همه جا ن

ش از ا هیاول شنهادیباشه و در مورد کار شما هم نه پ

 .ادامه اش یبرا  خواستطرف من بود نه در

 

 ن؟یمجبور به قبول کار شد_

 

هستش اما  یخوب تیموقع یلیمن خ ی نه خب برا _

  طیشرا ا ی تیرو تو موقع یاصوال دوست ندارم کس

 .قرار بدم یسخت

 

 به کار کردن؟ نی چرا مجبور_



 

در دل گفتم، کلمه  یلعنت کینگاهش کردم و  باتعجب

داشت  یازیاز دهانم در رفته بود. چه ن یاجبار اتفاق

 .میبگو یز یچ نیبه او از چن میبشن

 

 ...یعنیشدم...  لیخب... فارغ التحص_

 

آمدم،  یآمد نه از پسش بر م یمن دروغ گفتن م به

 .قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشتم و گفتم

 

کرد،   دایکسالت پ کمیبرادرم ورشکسته شد و پدرم _

  نیجهت که قرار نبود در ا نیگفتم مجبور شدم از ا یعنی

تا آخر عمر قرار نبود کار   نکه یکار کنم نه ا یبازه زمان

 .کنم

 

 س؟یبه تدر نیو شروع کرد نطوریکه ا_



 

 .بله_

 

ام را  یاز زندگ یمجبور شده بودم بخش نکه یاز ا کامال

 فیقابل توص  ریاحساس غ م یبگو شناسمیه نمک یبه آدم

نتوانستم   ی ز یچ شیداشتم. از صورت و چشم ها یبد

مثل   ،یگرید زی نه هرچ  ر،یبخوانم نه تعجب، نه تحق

رد و بدل شده   نمانیب نیساده و روت یچند جمله  نکهیا

که  یبا آدم  یهم صحبت یبرا  یبود اما من حس خوب

حرف من را در جمع قطع کرده بود و من از صبح با او 

از   یظهر همان روز بخش تایداشتم و نها نیسرسنگ 

 .ام را به او گفته بودم نداشتم یخصوص یزندگ
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نگفتم، با چنگال برنج ها و  ی زی چ گریکردم و د سکوت

دستور  نکهی. تا اکردمی گوشت بشقاب را جا به جا م

 یامروز کم توانمیبه شرکت گفت م دنیرفتن داد، با رس

ناهارم را از دست داده ام. اما   میزودتر بروم چرا که تا

ناهار گرم   کی  گرید یروزها هیامروز برعکس بق

هم  دینخورده بودم. شا یلیخبود هرچن که  میجلو

  .مطالعه ام بود میمنظورش به از دست دادن تا

 

شنبه بود و مدرسه  کیفردا  دمیرسیم می به کارها دیبا

که شامل حالم شده بود کارم   یداشتم، برعکس مرخص

 .تمام شد ری با تاخ زی ن یساعت کی

 

را جمع کردم و قصد   لمیهمه رفته بودند وسا بایتقر

 .رفتن کردم

 



 .آسو_

 

  نشیکه به ماش دمیرا د مان یسمت صدا برگشتم، پ به

 .داده بود هیتک

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .میصحبت کن کمی  رسونمتیم نینه، بش_

 

 .خودش به سمت در راننده رفت و

 

 .جا بگو نیهم_

 

 .شهیهم نم رتید گمیم میتا برس ن،ی لج نکن بش_

 



 .تو نگران من نباش حرفت رو بگو_

 

 .ستادی ا میسمت آمد و روبه رو به

 

زشته  شناسنیتورم م شناسن،یمنو م نجایآسو ا_

 .میصحبت کن یزیراجب چ خوامیسوار شو. فقط م

 

مورد حق داشت چرا که نگهبان داشت کم کم  نیا در

سوار شدم. هوا سرد  لمیتما رغمی. علکردینگاه م بیعج

 .اش را روشن کرد یبود بخار 

 

 ؟یبگ  یخوا ینم_

 

 .خونه  رسونمتینترس نگفته نم گمیم_

 

 .شروع کند خواهدیم یخودش ک نمینگفتم تا بب یزیچ



 

 ؟یمونیم شتریب شهیهم_

 

 چطور؟ _

 

 دنیبدون پرس  یتونیسوال رو نم هیآسو به خاطر خدا _

 ؟ یچرا و چطور جواب بد

 

و همکارم جواب   یمیقد یهمکالس  هیبه  دیچرا من با_

نه تو بگو چرا به خودت  ایرو بدم؟  میخصوص  یسوالها

 .یازم بپرس یسوال نیهمچ یدیاجازه م

 

 .تیخصوص یسوال من در مورد کار بود نه زندگآسو _

 

 رفتیکه م  یریبه مس ینگاه  لمانیدل ی بحث ب نیماب

 .کردم



 

 ؟ یریکجا م_

 

 .شما  یخونه _

 

 .وحشت رسانده بود یمرا به آن خانه  کبار یآمد  ادمی

 

 .میخونه رو عوض کرد_

 

 .آدرس را گفتم، گفت یوقت

 

 .چه خوب_

 

خوب بود، اما  مانیدادن محل زندگ ریی تغ مطمعنا

شکر   یبود جا اوردهین میمورد به رو نی در ا نکهیهم

 .داشت



 

  ...گفتمی خب داشتم م_

 

  ،یکردی م شیفقط تفت یداشت ،یگفتی نم یزینه چ_

 .نیهم

 

را با دست فشار داد، کامال مشخص بود  فرمان

را کنترل کند. نفسش را محکم   تشیعصبان خواهدیم

 .داد رونیب

 

نکشوندمت به  یعمد یعنینبود.  یاشتباه امروز عمد_

 .کارخونه 

 

. خب که چه؟  دیرا بگو نیهمه راه را آمده بود تا ا نیا

 منتظر بود تشکر کنم؟

 



 ؟ یبگ یزی چ یخوا ینم_

 

 بگم؟ دی با یچ قایدق_

 

که از چشمهات بخونم فکر  شناسمتیم یبه اندازه ا_

 .کردم نکارو یبه عمد من ا یکردیم
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ذهنت  نقدری ا ستین یازیفرضا که فکر کردم، واقعا ن_

 .مانی من باشه پ یفکرها  ریدرگ



 

 .شد رهیبه من کرد و دوباره به جلو خ  ینگاه

 

 ...مورد منم باهات موافقم اما نیآره، در ا_

 

بشنوم. مگر نگفته   خواستمیآن اما را نم یادامه  من

داده  لمیکرده اند و چه تحو  یالبافیبود باز دخترها چه خ

 .ستدیکه سر حرفش با دادمی م حیاند، ترج

 

 ؟ یایبا دکتر جم کنار م_

 

 .آره_

 

 .نگاه به من کرد کی دوباره

 

 .نیایمدت کم کنار م نیخوبه که تو ا _



 

به کارش ندارم  یبه کارم ندارد، کار یبگم کار خواستم

دادم سکوت  حیاما ترج می به مشکل بربخور  دیچرا با

 .کنم

 

داده ها رو اشتباه فرستاده،  با خانواده جم   یعمد یکی_

  زالتینداره در واقع. ر یلجه مشکل داره، به تو ربط 

  میره امتحان کنگفتم دوبا  نیهم یبود برام برا بیعج

 .باهم

 

 .دونمیم_

 

 ؟یدونیم_

 

 .دکتر گفت_

 



  .برگشت سمت من باتعجب

 

 داد؟  حی به تو توض اریداد ار؟یداد_

 

به من  نیخواستم اون کارتون توه حیچون ازش توض_

 یر یگ جهیبه نت یهم متهم شدم به الک تایبود. هرچند نها

 .کردن و حکم دادن

 

 .توا تیاز شخص یبخش نیا یهم متهم نشد یلیخ_

 

رو   تیمیقد یهمکالس ها تیچقدر خوب شخص_

 .مهندس یشناسیم

 

 .را نداد، بحث را عوض کرد جوابم

 

 کنکور؟  یبرا  یخونیم رهیم  شیچطور پ_



 

 .خوبه_

 

 ...بگو.... هرچند یکمک خواست _

 

 .کرد نگاهم

 

خانم مهندس... نسترن  یکار  نیا یتو خودت اوستا_

 ی نتونست نیداداشت ورشکست شده و بخاطر هم گفتیم

 .یادامه بد

 

 مانیمن به پ ی! نسترن نشسته بود و از زندگنسترن؟

 !یگفته بود؟ به چه حق

 

 نسترن به تو؟_

 



 .آره_

 

 .شدیدادم. باورم نم رونیرا ب نفسم

 

 .س یننو یادگارینسترن  وارید یرو  یلیخ_

 

 .اخم نگاهش کردم با

 

 ست،یدوست ترم اول دانشگاه ن یول یدون یخودت م_

 .ستین گهید

 

 .ندارم یبه نظر کس  یاز یمن در مورد دوستهام ن_

 

 .مادمازل نطورهیبله، حتما هم _

 



حرفش را باور   نکهیشدم از ا مانیرا ندادم، پش جوابش

 .شدم نشیکردم و سوار ماش

 

 ار؟ی مه یخونه  یر یچرا م _

 

 .برگشتم سمتش رتیح با

 

 ...کارت خوبه درآ نهی نه منظورم ا_

 

 !نگه دار_

 

 ؟یچ_

 

 .رو نگه دار نیگفتم ماش_

 



  .دمیسوال پرس هیآسو _

 

  .نگه دار ،یکدومشون رو ندار چیه دنی که حق پرس_

 

  .رسونمتیباشه جواب نده، م_

 

زود  ،یداریرو نگه م یلعنت نیماش نی االن ا نیهم_

 .باش
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فکر کرده  کرد،یمن دخالت م یدر زندگ یچه اجازه ا به

حق نظر دادن   یعنی نیشده ام ا نشیبود چون سوار ماش

 ادیبودم و فر یرا دارد. واقعا عصبان یز ی راجب هرچ

شدم و محکم    ادهیرا نگه دارد. پ نیآخرم باعث شد ماش

 .شد ادهیپشت سرم پ دم،یدر را کوب

 

 .برسونمت ایآسو بچه نشو ب_

 

 .سمتش و انگشت اشاره ام را به طرف گرفتم برگشتم

 

  یمن بخوا یتو زندگ گهی بار د کیفقط  گه،ی د کباری_

  یحق رو دار نیا یفکر کن یحت ،ینظر بد یدخالت کن

 .کنمیآروم باهات برخورد نم نقدریا

 

  االن حال آرومته؟ نیا_

 



آمد  یخشم نگاهش کردم و راه افتادم داشت دنبالم م با

دربست گفتم و سوار شدم.  کی دمیکه د یا یتاکس نیاول

 مانیبود از پ نیمهم نبود که پولش چقدر شود مهم ا

 .دور شوم

 

 دوست پسرت بود؟_

 

 .دیسوال را از من پرس نی به راننده کردم که ا ینگاه

 

 ؟یمفتش_

 

 .ملت اعصاب ندارن دم،یسوال پرس_

 

 یم و تاکسشو ادهیرا ندادم، حوصله نداشتم پ جوابش

 .مجبورا تحمل کردم تا به خانه برسم رم، یبگ یگرید

 



را باز کردم و داخل رفتم، چراغ ها خاموش بود، نه  در

تا   گشتمیرا م  فمیمامان بود نه بابا و نه آسمان، داخل ک

 .دمیآسمان را شن یکنم که صدا  دایام را پ یگوش

 

 ن؟ییکجا  دم،یترس_

 

 .یجواب نداد میباال، زنگ زد _

 

 ؟یچ یبرا رهی. خدمینشن_

 

 .ا یدعوتمون کردن شام، توام حاضر شو ب_

 

 .خسته ام آسمان_

 

. دخترشون امی خستم نم یمامان گفت بگم زشته ها نگ_

 .هم هست



 

 !را کم داشتم نیهم

 

 .امیم رمیدوش بگ هیبرو _

 

 .یر یگیبعدا دوش م ایلباس عوض کن ب_

 

 .آرام شوم یزمان بخرم تا کم خواستمیم

 

 ی بود عرق کردم، بابا رو چطور ادینه از صبح کارم ز_

 باال؟  نیبرد

 

 .بلندش کردن لچریو دامادشون با و یملک یپسر آقا_

 

 .زحمت شده_



 

 خوبن؟   نقدریچرا ا نهایآره، آسو ا_

 

 .زدم یلبخند

 

 چرا؟ _

 

  نهایا م،یآدم خوب ندار نقدریهم ا لمونیآخه تو کل فام_

 .مهربون و خوبن یلیباز خ یول شناسنیما رو خوب نم 

 

خوب آنقدر تعدادشان کم شده بود که دختر  یها آدم

 .تعجب کرده بود، بس که عادت نداشت چارهیب

 

 .رمیزشته منم دوش بگ یمگه نگفت گهیبرو د_

 



بودم، از سرپا تا نوک  ستادهیآب داغ دوش ا ریز

  یاما خستگ سوخت یم ی. پوستم کمشدیم خته ی انگشتم ر

بار  نیشد که ا ی. آنقدر حمامم طوالنگرفتیرا از  تنم م

  رونیب یمامان به سراغم آمد مجبور شدم هول هولک

 شیاما آرا دمی را خشک کنم، لباس پوش می بروم و موها 

نبودند، ساده بودند،  یفاتیتشر ینکردم. خانواده 

  شیبدون آرا شانیمهمان ی اگر برا ینبود حت یمشکل

 .رفتمیم

 

 .کردم  رید نیببخش_

 

مامانت نگران شد، آسمان جان گفت دوش   زمینه عز_

 .افتاد یاتفاق دیشا میگفت یر یگیم

 

 .خطاب به من گفت یملک یآقا

 

 اوضاع کار چطوره دخترم؟_



 

 .ستیشکر خدا بد ن_
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چندجا   گفتیاومدنت مامانت داشت م: قبل یملک خانم

 .حتما یشیخسته م ،یکنیکار م

 

 .نه عادت کردم_

 

تر از هر    رزنی دخترت ش نیا بی: آقا شکیملک یآقا

 .تتونیترب نیاحسنت به ا ه،یزن



 

زد.  میبه رو یلبخند یملک یآقا فیدر مقابل تعر بابا

با اغراق بود اما ممنون بودم از  یکم یملک یآقا فیتعر

 .کردیاو، چرا که جمله اش پدرم را خوشحال م

 

شد، من و آسمان با  یمشغول به حرف با گروه یهرکس

متکلم وحده   یملک یباهم، آقا یآتنا، مامان و خانم ملک

 .باهم زیبا بابا، پسر و دامادشان ن

 

که  گفتیداشت از ژن قرمز ما م یملک یخانواده  دختر

که   یقشنگ است. آسمان با هرجمله ا یل ینظرش خ به

به سمت آسمان اوج  یاز خوشحال دیشنیاز او م

. من هم ذهنم خسته بود هم بدنم، شک داشتم گرفتیم

حفظ  یشوم و به مدرسه بروم. برا داریفردا بتوانم ب

 .زدمیظاهر فقط لبخند م

 

 نه؟ ی : خسته اآتنا



 

 .کارخونه میرفتیم دیامروز با کم،ی_

 

 : چرا؟ آسمان

 

 .ش یبرس یاومده بود برا شی پ یمشکل هی_

 

 نیبه کار کردن عالقه ندارم، ب یلی: راستش من خآتنا

 .خودمون باشه زود ازدواج کردم که سرکار نرم

 

عالقه   زیمن همچنان لبخند زدم. نسترن ن د،یخند آسمان

 .زود ازدواج کرد لیدل ن یبه هم زیاو ن دینداشت شا

 

 ره؟ی: تو خونه حوصله ات سر نمآسمان

 



  فتیموقع ها ش یبعض اد،ی ناهار هم م یبرا الدینه، م_

 .البته دوست دارم زود مامان بشم ره،یعصر هم م

 

 ؟یگیراست م  یوا_

 

 .آره_

 

به ذهنم  یاما کلمه ا گفتمیم یزی چ دیهم با من

. معصومه خانم دستور پهن کردن سفره را  دیرسینم

کمک اما آتنا    یبلند شوم برا دیکردم بااعالم کرد، حس 

نشسته بود، پسر و دامادشان بودند که بلند  شی سرجا

 .سفره را پهن کردند ییشدند و دوتا

 

 کنهیسفره پهن م ریرسمه ام یما از بچگ  یتو خونه _

هم   الدیبعد ازدواجم سرجاشه، م گهید کنم،یمن جمع م

 .کنه یبه هردومون کمک م

 



را مامان آنقدر تنبل و لوس بار آورده بود که   آذرخش

که  یوجود نداشت. به حد یزی چ نیما چن یدر خانه 

 .دیرسیبه ذهن من و آسمان نم یحت

 

 .نیایمنم ب یروز خونه  هی_

 

  ریآتنا جان، من که روزها سرکارم، شبها هم د یمرس_

 .از دعوتت یفرصت چشم، مرس  هیانشاهللا تو  رسم،یم

 

  هیدخترونه  ن یای گفتم، تو خونه ب یما جدتعارف نکرد _

 .گذرهی خوش م میری گیم یدورهم

 

 .اخه همش سرکاره یآبج_

 

 .نگران نباش لیروز تعط ندازمیم_

 



 .دعوت نیبود ا شیاز خدا ایگو آسمان

 

را گذرانده بودم   یاگر روز خوب شد،ی م یخوب شب

 .دادیلذت ببرم اما ذهنم اجازه نم شتری ب توانستمیم

 

 ی نیزم بیچندتا س م،یدرست کن شیآت هی می بر گمیمن م_

 .میو آخرت رو ببر ایتوش لذت دن میبنداز

 

 .بود یجالب شنهادیکردم، پ یملک یبه پسر آقا ینگاه

 

 .هاش نظر داد دهیا نی: باز با االدیم

 

 .بهمن ماهه ری : سرده امآتنا

 

 ایب الدیم ا یب کنه،یگرم م  شیآت میبزن خی خب نگفتم _

 .انیرو بعدش دخترها ب  شیآت میداداشم ما درست کن



 

 ت یدر موقع زین الدیرفت م رونیب الدیجلوتر از م خودش

 .عمل انجام شده قرار گرفت

 

اس اونقدر  وونهید کمی  رمایشماهم؟ ام نیای: مآتنا

کوه و دشت و صحرا بدن خودش عادت  برنشونیم

 .کرده

 

موافق بودم اما منتظر ماندم اول آسمان نظرش را   من

  م،یرفت اطیو به ح میموافق بود. بلند شد ایبدهد که گو

آورد.   زیمن و خودش را ن  یآسمان داخل رفت و پالتو

کامل خشک نشده  میآمده بودم موها رونیتازه از حمام ب 

سرما بخورم وجود داشت. اما حاضر   نکهیبود احتمال ا

 .از دست دهم انبودم لذتش ر

 

که  ییها یصندل یداشتند حت یکامل زاتی و تجه وسائل

 .بودند دهیچ شیدور آت



 

 ر؟یام پزهیم یها ک ینی زمبیس نیا_

 

 .اریرو ب تارتیدهن بخونه پخته، بپر گ هی ری: تا امالدیم

 

 ؟ یزنیم تاریگ  ی: واآسمان

 

عالقه دارد   یقیبه موس دانستمیرا نگاه کردم، نم آسمان

مشتاق است   نقدریآسمان ا دیکه د ری. امتاریآن هم گ

 .گفت آره و داخل خانه رفت 

 

 ؟ی دوست دار_

 

 .نگاهم کرد آسمان

 



آورد مدرسه،  باری زنه،یهام م یاز همکالس یکیآره _

 .قشنگ بود یلیخ

 

عالقه نداشتم اما  یلیمن خ زنه،یم یاز بچگ همر ی: امآتنا

 .خونهیخوب هم م زنه،یواقعا قشنگ م ریام

 

بودم  نیاما من در فکر ا کردیم فیاز برادرش تعر آتنا

 یگر ید زیاش به چ یدرس ی هااز کتاب  ری که خواهرم غ

  یشیآزما ی آزمون ها  یبرا دیعالقه مند شده است. با

دوباره کالس   خواستمی م یاز طرف کرد،یثبت نام م

با او   رساندمی زبانش را ادامه دهد خودم واقعا با نظم نم

 یهم وقت گرفته بودم از دکتر، بده بابا یکار کنم. برا

 کردم،ی را هم احتماال خرداد ماه تمام م یملک یآقا

بخرم و   یتار یگ شیبرا شدینم کردمیهرجور حساب م

جالب و البته مهم  میبرا زین  اقشیکالس بفرستم اما اشت

 .بود

 

 کالس؟  ی بر یخوا یم_



 

 الدیآتنا و م یجلو  توانم؟یم یعنینگاهم کرد که  یجور

  .""پول دمیفهمینگفت، منظورش را من خوب م

 

 ی. مشکلی و با مدرسه ات بتون یاگر بخوا دیبعد ع_

  .ستین

 

 .خب بلده دهیم ادشی ری: امآتنا

 

 .کالس رفتنش بهتره رهی بگ ادینه اگر واقعا بخواد _

 

 .ندارم تاری: آخه گ آسمان

 

 ن؟ یخوای م تاری: گریام

 

 .به دست پشت سرمان بود  یمشک تاریکردم، گ نگاهش



 

آسمان رو بفرسته کالس  خوادیم گهی: آسو جان مآتنا

 .بده ادیتو   گمیم تاریگ
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 یکنیم دایداداشت رو تو خونه پ  نیتو ا زمی: عزالدیم

 هم درس بده؟  یکه بخواد به کس

 

  تونمیخونه ام باز نم هینه ممنون، من االن خودم تو _

. اما اگر بخواد  شهیبدم، فرصت نم ادی یز یبه آسمان چ

 .کالس رهیم  خرمیم تاریبراش گ دیبعد ع



 

امانت   تونمیرو هنوز دارمش، م میمیقد تاری: من گریام

 .بدم

 

 ...تونمیم ینه مرس_

 

واقعا الزم ندارم، اگر بخوان، آسمان خانم شروع کنن، _

 .نیخریدوست داشتن بعدا م

 

 شیاز خدا گفتیرا نگاه کردم، آن چشم ها م آسمان

 .است

 

مدت ازتون  هی دیانشاهللا بعد ع ریباشه ممنون آقا ام_

 .م یریگ یامانت م

 



تکان داد و شروع کرد به نواختن و خواندن،  یرس ریام

 یخوب یخواهرش اغراق نبود، واقعا صدا یها فیتعر

 دانستم،یم بی عج شیشدن را برا سیداشت. همچنان پل

بود در   یکند، فکر تیفعال  زین نهیزم نیدر ا  توانستیم

  .نداشت یبه من ربط تایذهنم، نها

 

پخته دستمان داد و گفت    مهین ریها را ام ینیزم بیس

پخته   ی نیزم بیس یکن دار تیشما ن نه،ی'مهم ن

 .'دهیچقدر حال م  نیبب یخور یم

 

  نیپخته به من مزه داد، ا مهین ینیزم  بیس یحت اما

جمع خوب، حالم را بهتر کرد.  کیآتش، ساز و آواز و 

که داشتم نشان از  یا وستهیپ یسردم بود، عطسه ها 

 .بود میرو شیپ یسرماخوردگ کی

 

 ؟ یآبج_

 



 .نگاهش کردم باخنده

 

برو  دیبعد ع ،یدوست دار دونستمیگفتم، نم یآره جد_

 .کالس

 

 برم؟ دیقبل ع شهینم_

 

 چرا؟ _

 

 .کنمیم نیتمر  دیخب ع_

 

پس  مدرسه و کنکورت،  مینداشت به آسمان بگو  یازین

 .با وجود عالقه اش یشود حت تشیالو تاریمحال بود گ

 

معلم خوب سراغ داره، اگر   پرسم یم ریباشه، فردا از ام_

 .نمیمن نب دیشا ن،یبپرس دنشیمامان د ایخودت 



 

 .دیو گونه ام را بوس دیرا به سمتم کش خودش

 

 .یخوشحالم تو خواهرم  یلیخ_

 

  یباال دمیو پتو را کش دمیزدم و راحت دراز کش یلبخند

 .سرم

 

درد   میگلو دایواقعا بلند شدن سخت بود، شد صبح

 .کردیم

 

 ؟یسرما خورد_

 

 .سوزه یگلوم م_

 



  سای. وانینشست اطیتو اون سرما تو ح نی پاشد شبید_

 .ارم ی ب مویشربت آبل هیبرات 

 

 .مامان خورمینم_

 

 .عسل داره، برات خوبه _

 

 .آذر چطوره؟ آسمان گفت سرما خورده بود_

 

 .زندان سرد بود گفتیخوب شده، م_

 

 .نگران نباش رون،یب ادیم_

 

شام   یخونشون. برا می گفت جمعه بر  روزید میمر_

 .دعوت کرد



 

 باشه؟ ریخ_

 

 .تولدت اومدن، حاال ما رو دعوت کرده گهید_

 

 ؟ یریم_

 

 .هممون رو دعوت کرده نه فقط منو_

 

شد   رمیبدو بدو د م،یریباشه نزن مارال خانم هممون م_

 .برم مدرسه دیبا

 

تب داشتم،  شد،یحالم بدتر م گذشتیساعت م هرچه

کامال متوجه اش بودم. صبح موقع مدرسه رفتن ماسک 

  ضینکرده بچه ها مر ییبه صورت زده بودم تا خدا

ماسکم را   زینشوند، ظهر قبل از سوار شدن به مترو ن



خودم را به شرکت رساندم.  یحال یعوض کردم، با ب

خودم در را باز  د،نبو یجهان  یقابودم، آ دهیزود رس

گذاشتم، ماسکم  یصندل یرا رو فمیکردم و داخل رفتم. ک

در   یکه صدا کردمیرا برداشتم، داشتم شالم را مرتب م

 .پشت در بود یدر را باز کردم مرد جوان دم،یرا شن

 

 ن؟ییبفرما_

 

  .یاریداد شیپس پ_

 

 بله؟_

 

و با دست در را  ستادمیا میاما سرجا  دیایداخل ب خواست

 .گرفتم

 

 امرتون؟_



 

  .دارم. نترس آشنام کاریتو بعد بگم چ امیب دیبا_

 

 یبرخورد ب نیبا دکتر قرار دارد و ا دیخودم گفتم شا با

محسوب شود چرا که با من آشنا نبود. کنار رفتم و  یادب

  زیاجازه دادم داخل شود، در را نبستم و رفتم پشت م

  ینشستم، اما او به سمت در رفت و در را بست. نگاه

 .به او یبه در بسته کردم و نگاه

 

 ن؟یکنیم یخودتون رو معرف_
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سوار   دمتید ،یناقال نگفت کدوم طبقه ا یایعرش_

 فعال؟   مییتنها ،یحدس زدم خودت ،ی آسانسور شد

 

 .تعجب نگاهش کردم با

 

. اوفف،  یشی خوشگلتر هم م یکنیتعجب م ،یخوشگل_

  .کرده ف یتعر یهم که اساس ایعرش

 

  یکی زیآوردم، حال ف یسر در نم شیاز حرفها همچنان

 نییمم را پاقدرت درک و فه نیام مساعد نبود و هم

 .آورده بود

 

. دستش را جلو آورد به ستادیا زمیآمد مقابل م جلو

 .سمت صورتم، که صورتم را عقب بردم

 



 ن؟ییخوایم یچ نیهست  یشما ک_

 

 چند؟_

 

 ؟یچ_

 

 .کرد یا خنده

 

  .نترس امیمن دوست عرش_

 

که  یز یتنها چ ست،یک ایو عرش دیگویچه م دانستمینم

! دیبود شا وانهیبود که حالش خوب نبود، د نیا دمیفهم

از اشتباه گرفتن من با  شتری ب یزیکارها و برخوردش چ

  .بود یگریفرد د

 

 .رونیب دیبر_



 

هم نداره، من   یبگو، البته فرق متی، تو ق میریباهم م_

 .دست و دلبازم 

 

 ؟یضیمر_

 

 .بدجور_

 

را دور زد و آمد کنار  زی زد، م تایچشمک نها کی و

داشت جلوتر    ستادمیا شیام بلند شدم و روبه رو یصندل

 .آمد که با دستم هولش دادم یم

 

  !یهم که هست یوحش_

 

 .سیتا زنگ نزدم به پل رونیب دیبر_

 



 .کردیاو بود که با تعجب نگاهم م حاال

 

 تو؟ یگیم یچ_

 

اما   ردیآمد به سمتم خواست دستم را بگ گفتم؟یچه م من

دستش را گرفتم او را چرخاندم و دستش را پشتش نگه  

کرد اما دستش را محکم تر نگه داشتم و  یداشتم. ناله ا

هلش دادم به جلو. به زور تعادلش را  هی بعد از چند ثان

 میبه من حمله کرد، اما با پا یبار با فحش نیحفظ کرد، ا

  یبیآس خواستمیکه بود، نم دانستمیمش را گرفتم. نیجلو

 .بودم اوردهیسر درن  یزیچ شیبه او برسانم، از حرفها 

 

و  یمراد ی باز شد و اول دکتر و پشت سرش آقا در

که من را   یوارد شدند، در حال یجهان یپشت سر او آقا

 .بود نیزم یرو میرو به رو  یسرپا و مرد

 



به آن مرد کردند دوباره   یبه من نگاه  ینگاه هرسه

 .مرا نگاه کردند

 

 نجا؟ یچه خبره ا_

 

 .را مرتب کردم و گفتم شالم

 

زدن سر  ییحرفها  هیاومدن داخل  شونیا دونم،ینم_

 ...بعد اوردمیدرن

 

  "؟یاوردیگفت "تو سر درن تیمرد در همان وضع آن

 

  خانم مهرپرور؟ نشیشناسیم_

 

 .نمشیبیباره م  نیدکتر اول یآقا  ریخ_

 



تا کمکش کند بلند شود.  ی جهان یکرد به آقا یا اشاره

اما دکتر  دیبگو  یزیبعد از بلند شدن خواست دوباره چ

 .گفت یتند و جد یلیجم اجازه نداد و خ

 

 .برو تو اتاق من انیشا_

 

خدا به "دادم   کی. در دل شناختندیاو را م نهایا پس

 اوردهیسر در ن شیگفتم. اما واقعا از حرفها یبرسد"

آن به سمتم آمده بود، مجبور شده بودم از   یبودم سوا

  حیخودم دفاع کنم، در ذهنم داشتم خودم و کارم را توج

که دوباره در شرکت به صدا درآمد قبل من  کردمیم

اش  افهیکه داخل شد ق ییباز کرد. آقا ادر ر یجهان یآقا

ه و حرف و اجاز چیه یبه من کرد و ب یآشنا بود. نگاه

 .به سمت اتاق دکتر رفت و در را باز کرد یهماهنگ ای

 

که چهره اش  یبا کمک همان مرد انیربع بعد، شا کی

به   زمیم یرفتند. تلفن رو رونیآشنا بود از دفتر ب میبرا



داخل رفتم  یصدا در آمد، دکتر گفت به اتاقش بروم. وقت

 .دیرسی به نظر م یعصبان ایگو

 

 براش؟ نیدر رو باز کرد یبه چه اجازه ا_

 

 .فکر کردم با شما کار دارن شناختمشونیمن نم_

 

نفر اون موقع  کی نبود خانم، چطور  ی ساعت کار_

 با من کار داشته باشه؟ تونهیم

 

 ...من صبح نبودم، خب... فکر کردم_

 

 فته؟یبراتون ب یممکن بود چه اتفاق دیدونیم_

 

 .نه_

 



 دیچه با دانستمیتعجب و خشم نگاهم کرد. خب نم با

 .گفتمیم

 

 نش؟یشما زده بود_

 

بود  بیقصدش رو نداشتم اما رفتارشون عج نیباورکن_

 .بهش نزنم یبی... تالش کردم آسیعنیاومد به سمتم، 

 

من را  یاو حرفها  ای کردی و اخم نگاهم م  رتیح با

 .من زدمی حدس م شتریمن او را که ب ای دیفهمینم

 

 .دیبه گردنش کش یرا برگرداند و دست شیرو

 

 یجهان یآقا ومدنیتا ن نیدیبه بعد اگر زود رس نیاز ا_

 میکارمندها، تا یحت نیکس باز نکن چیه  یدر رو برا

رو از   نیخونیهم درس م نیی پا یکه طبقه  یناهار یها



. اون موقع هم نینر رونیو ب نیبه بعد تو دفتر بمون نیا

 ن؟ ی. متوجهن یباز نکن یکس یدر رو برا

 

 ... چرا؟ یبله، ول_

 

 ن؟یچراش رو امروز متوجه نشد_

 

 .تا ثابت کنم متوجه نشده ام گفتمی م دیبار با چند

 

 .سرکارتون نی ببر فیتشر_

 

دوساعت  یک یبرگشتم سرکارم،  یگریحرف د چیه یب

 دمیآورد آرام از او پرس یچا  میبرا یجهان یبعد که آقا

 .ستیچ  انیمتوجه شده است که جر ایکه آ

 



ساختمونه، تو   نیهم یاز شرکت ها یکی پسر  انیشا_

  یجالب یزندگ کمی... کمی . کنهیشرکت باباش کار م

دکتر  یاشتباه گرفته، آقا گهینفر د هینداره، شما رو با 

 .کردن حشی توج

 

 اشتباه گرفته؟ یباک_
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  یخانم ها کمی... نیدونی... مکمیبگم...  یچجور_

 .ادهیز شیمختلف تو زندگ

 



که  یمتیو ق  انیجر دنیفهم یبود برا یجمله کاف نیهم

من  ی. تازه متوجه موضوع شده بودم، خدادیپرسیم

. چقدر  فتدیب یجم هراتفاق اریممکن بود به قول داد

از خودم دفاع  توانستمیکه م کردمیشکر م دیخدارا با

بزرگ کردن   نطوریا یپدرم بودم برا ونمیکنم. چقدر مد

من  یورزش رزم یریادگی لفمخا شهیمن، مامان هم

  .اصرار داشت دایبود اما بابا شد

 

 یمامان و عدم عالقه  ی به خاطر مخالفت ها هرچند

در  دیآسمان، باال نتوانست او را کالس بفرستد. شا

به آن  ینداشت اما وقتالزم  یروزمره و عاد یزندگ

کامال متوجه بودم که چقدر از  م،یوحشت رفت یمحله 

  .رفت و آمد کردن وحشت دارد ییتنها

 

 کردمیبودم، احساس م دهیکه موضوع را فهم حاال

و به   رمیاجازه بگ توانستمیفشارم افتاده است، کاش م

خانه بروم. حالم آنقدر رو به راه نبود که کار کنم اما 

 .یدرخواست مرخص یمعذب بودم برا یکم



 

کردم   یسع  میباز نگه داشتن چشم ها  یتالش برا با

را انجام دهم، در شرکت به صدا درآمد، قبل از  میکارها

از دکتر  ایآمد تا در را باز کند، گو یجهان  یمن آقا

 .دستور گرفته بود

 

کردم   یمصاحبه آمده است، سع یبود گفت برا یخانم

  کی هیشب کردم یبزنم هرچند حس م شی به رو یلبخند

 .شده ام که لبخند به لب دارد یروح

 

 یس دم،یدکتر را برداشتم و پرس هیاول یسوالها  ستیل

کردم سپس با دکتر تماس گرفتم تا  یاش را بررس یو

 .به اتاقش برود گرید  قه یاو برود. گفت ده دق شیپ

 

 ن؟ی سرما خورد_

 

 .کمیآره _



 

 سوال بپرسم؟  هی تونمیم_

 

 .البته_

 

  ن؟یخودتون استعفا داد یعنی ن؟یاینم  گهیچرا د_

 

 .منتقل شدم گهیبخش د هینه من به  _

 

آب   کیخودم  یرفتنش به اتاق دکتر بلند شدم تا برا با

 .کردمیاحساس افت افشار م دایقند درست کنم، شد

 

 حالتون خوبه؟_

 

  کنمیسرماخورده، احساس م کمی ،یجهان  یبله آقا_

 .نهییفشارم پا



 

باور نکرد. حس کردم فکر  ایبود که گو یجور   نگاهش

ام. اما واقعا  دهیکه افتاده است ترس یبخاطر اتفاق کندیم

شوکه شدم اما  ستیچ هیقض نکهیا دنیبعد از فهم

 .دمینترس

 

 .منزل  نیببر فیو تشر نیبه دکتر بگ نیخوایم_

 

وقت  انی دوساعت تا پا یکیبه ساعت کردم،  ینگاه

 .تحمل کنم توانستمینمانده بود م

 

  یآقا یبرا  یسر زمیم یبه صدا درآمدن تلفن رو با

تکان دادم و به سمت تلفن رفتم، دکتر جم که  یجهان

 .گفت به اتاقش بروم

 



تا آخر  کنن،یم  یبه بعد با ما همکار نیاز ا ندهی خانم پا_

بعد  یو از هفته  شونی به ا نیهفته کارها رو بسپر

 .سرکار خودتون نیببر فی تشر نیتونیم

 

 ."در دل گفتم و به دکتر "بله حتما  یعجب چه

 

 ندهیبه من کرد. به خانم پا ینگاه میصدا دنیشن با

 شیگفتم و برا کی. تبرمیبرو رونیاشاره کردم تا ب

دادم و  حیاز کارها را توض یکردم. بخش تیموفق یآرزو

  یرا موکول کنم برا هیدادم بق حیحال بودم ترج یچون ب

 .فردا

 

هستش، اصوال کارها  6هم تا ساعت  ی ساعت کار_

 کمی. نیبمون شتریب نیکه بخوا کشهیطول نم  یلیخ

راحت و آروم همه   یلیخ نی کارهاتون رو با نظم انجام بد

 .نیکنیرو تموم م زیچ

 



 .کردمیکار م یشرکت هیحتما، قبال هم تو _

 

 نی بربخور یچه خوب، پس فکر نکنم به مشکل خاص_

 .کارها آسونه

 

الزم نبود   زی تا آخر هفته ن یحت کنمیبود، فکر م خوب

 .آموزش به او وقت بگذارم یبرا

 

خانه. نه حال  ایبعد از شرکت بروم دکتر  دانستمینم

بدون قرص و دارو فردا   نکهیدکتر رفتن داشتم و نه ا

 .میبود برا یسخت  ی. دو راهمیایبه شرکت ب توانستمینم

 

 .دوباره دکتر خواست به دفترش بروم 6ساعت  کینزد

 

 شما حالتون خوبه؟ _

 



 .بله_

 

 ن؟ی شد ینطور یبخاطر ترس ا_

 

اصال، اولش که متوجه نشدم بعدشم   دمینترس یعنینه، _

 .سرما خوردم کمی دم،یفقط... شوکه شدم نترس

 

خونه ، فردا اگر حالتون  نیببر فیتشر  نیتونیم_

 .هستن ندهیپا شرکت، خانم نیایمساعد نبود ن

 

 .چشم، ممنون _

 

 .کرد میسمت در رفتم دوباره صدا به

 

 خانم مهرپرور؟_



 

  بله؟_

 

 .دیدکتر بر_

 

 ضی مر یتکان دادم. حق با او بود من واقعا جا یسر

دکتر. نکته و کار سختش   ش یپ رفتمیم دیشدن نداشتم با

با مترو خودم را تا درمانگاه رساندن بود. نوبتم بعد از 

بود  گرید ند یاتفاق ناخوشا کی نیچهارده نفر بود و ا

 .میبرا
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کرده بودم مامان تماس گرفت، گفتم درمانگاه   رید

ام سرم نوشته است، تم میخانه ام و دکتر برا کینزد

گفت خودش را زود  ی. با نگرانگردمیشود برم

بماند   نکهیا یاما قبول نکردم به بهانه  شم یپ رساندیم

  یزیاش کردم. چ یسوپ درست کند راض یکم میو برا

وقت  نینبود ا یازین وداخل سرم نمانده بود  عیاز ما

 .د یایب شمیشب پ

 

 ؟ینگرفت  یچرا مرخص ؟یرنگ به رو ندار_

 

 .دمیخجالت کش_

 

 تو؟_

 

 .نی زم یرا پرت کردم رو خودم

 



 شهیان آدم معذب م یجوریخجالت بکشم؟  تونمیمن نم_

 .بخواد زیچ هی  نکهیبگه چه برسه ا زیچ هی

 

 یبود، سر دهید کیدکتر جم را از نزد کباریکه  آسمان

 .کرد دییتکان داد و حرف من را تا

 

 .ترسهیآدم ازش م_

 

 .یخوریبرو اونور توام سرما م_

 

 .یخوابیمن م ش یشب که پ_

 

 .خوابمینه من تو حال م_

 

 آمپول زد؟ _

 



 ...فکر کنم زد به سرم. آخ_

 

 سرکار؟  یریصبح م_

 

حال داشته باشم  ام،یبه خودم ب کمیمامان  دونمینم_

 ادیبهش  دیهم تازه امروز اومد با دیجد ی. منشرمیم

 .بدم

 

 .همزمان گفتند و آسمان مامان

 

 ؟ یاخراج شد_

 

را اما به مامان و  انیزدم. به بابا گفته بودم جر لبخند

 .آسمان نه

 

 .گهیبخش د هینه، منتقل شدم به _



 

 ؟ یچه بخش_

 

کنم،  تشانیمنتظر بودند خواستم اذ اقیکه با اشت  حاال

مامان سرم داد زد و   نکهیمکث کردم لبخند زدم تا ا یکم

 .لو بدهم عیاز ترس مجبورشدم سر

 

 ه یاز من خوشحال شدند، اگر قض شتریو آسمان ب مامان

مطمعنا  دندیفهمیکنکور را هم م یدرس خواندنم برا

اما فعال فقط بابا خبر داشت و... و  شدندی خوشحال م

 !و... و دکتر جم مانیپ

 

هم  دیاواقعا نتوانستم بلند شوم، سه شنبه ب صبح

 نیشاگردم به هم یهم شرکت هم خانه  رفتم،یمدرسه م

از خدا خواسته که دکتر جم گفته بود اگر حالم   لیدل

خوب نبود نروم، خانه ماندم. کالس دوقلوها بود که آن 

 .هم کنسل بود



 

 یسوپ درست کرد، خانم ملک میدوباره برا مامان

دم کرده بود   میدمنوش برا یآمد، حت دنمیهم به د نینازن

 .و آورده بود

 

آتنا رفته خونه خودش  یچقدر دختر نعمته، از وقت_

 .دهی م یخونه بهم حس خفگ واریواقعا در و د

 

 .ستمیخونه ن ادیمنم ز_

 

خونه  نیصبح هم از ا ،یینجایباز مادر شب به شب هم_

هم مامانت هم   یسرکار، انشاهللا ازدواج کرد یریم

 .گمیم یمن چ نی فهمیخودت م

 

بود من   شیانشاهللا گفت. چقدر از خدا کی مامان

تنها نان   دانستی که م طیشرا نیازدواج کنم آن هم در ا

 .آور خانه من هستم



 

داشتم برآورده شده، شما   ینذر هیمعصومه خانم من _

 نینداشته باشن، من تو اول یهم مشکل یملک یو آقا

 .باشه اداش کنم یدیع هیفرصت که 

 

 .تعجب مامان را نگاه کردم با

 

 مامان؟ یچه نذر_

 

ما.  میشی. خوشحال هم مزمی عز ی: چه مشکلیملک خانم

 .تعارف نکن یخواست  یهرکمک

 

قصد رفتن   ی کنجکاو نذر مامان بودم اما خانم ملک من

ام را   ینداشت تا من دوباره سوالم را بپرسم و کنجکاو

 .ارضا کنم

 



 ؟یمامان نذر چ _

 

 .یکن دا یپ یکار درست حساب هی نذر کرده بودم_

 

 .نگاهش کردم و گفتم باتعجب

 

نذر کن، بابا خوب   یدرست حساب یزهایچ  یمامان برا_

 .شه، مشکل آذرخش حل شه

 

 تو نذر کردم؟ یبرا  یناراحت_

 

 ه؟ یچ تینه، دستتم درد نکنه. حاال نذر_

 

از  یچپ نگاهم کرد و جوابم را نداد. آسمان وقت چپ

من در   دنیچقدر د د،یمدرسه برگشت و مرا در خانه د

 .است بیعج شی ساعت در خانه برا نیا



 

حال ندارم حوصله ام هم سر   نکهیخودمم. باا یبرا_

 .رفته

 

بابا رفتم با   شیبه صورتم زدم و پ یشدم ماسک بلند

 .دمیفاصله از او دراز کش یکم

 

 م؟یحافظ بخون _

 

 .زد میبه رو یلبخند بابا

 

خواندم. آنقدر غزل ها را پشت   شیباز کردم و برا یغزل

خوابم برد. با    نکهیخودم و او خواندم تا ا  یسر هم برا

مثل من خوابش   زیبابا ن دمیشدم، د داریآسمان ب یصدا

بروم سر  گفت یبرده بود. ناهار آماده بود و آسمان م

بابا ناهار بردم اما چون ماسک داشتم   یسفره. اول برا



فوت کنم، مامان بشقاب را از من  شیبرا ستمتوان ینم

 .'گرفت و گفت ' برو تو بخور

 

. نه  دمیآذرخش به خانه آمد. بعد مدت ها او را د عصر

کنم  تشیاذ دیترسیم دی بود، شا ینگاه مامان نگران

داشت و  یل یناراحت کردنش اما نه دل یبزنم برا  یحرف

 .را داشتم نینه حال ا

 

 چه خبر؟_

 

 .گهیباشه زندانه د دیبا یچه خبر  چیه_

 

 .نگران نباش رونیب یایم_

 

 .ناباور نگاهم کرد آذرخش

 



 ه؟ یچ_

 

 .حرفها نیا دهیاز تو بع ،یانگار قاط زد یسرما خورد_

 

 .واسه خان داداشم یآزاد ی گفتم مگه آرزو  یچرا؟ چ_

 

 .دعا کنم هی خوامیمنم م یآس_

 

 ؟یچ_

 

 .یهمش سرما بخور _

 

 .را برداشتم و پرت کردن سمتش بالش

 

 .گمشو_



 

را   یو جعبه ا بشیدست کرد در ج رفتیداشت م یوقت

 .به من داد

 

تولدت نبودم، مبارکه. خودم ندادم به مامان تا به _

  .خودت بدم

 

 رد یام بگ هینمانده بود گر یزیشدم و چ یاحساسات  کامال

اما خودم را کنترل کردم و جعبه را گرفتم. ته جمله اش  

است که  یطوالن  یلیمدت خ یحت نکهیداشت ا امیپ کی

 .ام دهیاو را ند

 

 .یمرس_

 

دستبند خوشگل بود.  کیرفتنش جعبه را باز کردم،  بعد

مچم چند بار چرخاندمش.   یبه دستم بستم. رو عیسر



 یرا داشتم خواهر خوب شیمن هم آنقدرها هم که ادعا

 .نبودم
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 داداش آذرخش داد؟ _

 

  آره. آسمان؟_

 

هستم اما  ی من خواهر خوب ایبپرسم آسمان آ خواستم

 .آخر نظرم عوض شد یلحظه  

 



 تار؟یمعلم گ یبرا نیدیپرس ن؟ی دیرو د ریام_

 

 .نه، به مامان نگفتم_

 

 چرا؟ _

 

 ؟یخودت بگ شهینذاره، م ترسمیم_

 

امروز خانم  گم،یچرا نذاره؟ نگران نباش. باشه م_

رو   ریشماره ام ایرفت من بپرسم  ادمی یاومد ول  یملک

 .رمیبگ

 

 ر؟ یشماره ام_

 

  .آره_

 



  .مکث گفتم با

 

 مگه؟  هیچ_

 

 ...مامان_

 

دراز  مهیدقت آسمان را نگاه کردم، از حالت ن یکم با

 .کش بلند شدم و نشستم

 

 ؟یکنی فکر رو م نیآسمان، چرا ا_

 

 ...آخه_

 

بابا   نویباشه، ا ادتی شهیهم  نیا گمیم یزی چ هیآسمان _

که  ی. اگه کارگمیبهم گفته منم االن از طرفش بهت م

وجدان خودت  شیپ ت،یکه تو زندگ یهرکار  یکنیم



حداقل واسه خودت ادا در   یدونی. می ستیشرمنده ن

 لیدل ،ینداره بترس یلیدل  یکنی نم یتئاتر باز ،یارینم

  یکس نکهیفقط بخاطر ا یبزن ستتمنداره از راه و کار در

 .بد فکر کنه

 

 .مامانمونه یاون کس_

 

کن. به خودت و کارهات هم باور   یاحترام ینگفتم ب_

  دیبا یاربرد  تیتو زندگ یداشته باش. تو هرقدم بخوا 

 شیذارینفرهم گفت نه م هی یکنن بعد؟ حت  دییاول همه تا

 کنار؟

 

 .نه_

 

 ؟یپس چ_

 

 .فرار ای کردیفکر م ای کرد، ی ماند، نگاهم نم ساکت



 

درس   گنی چون همه م  یخونیدرس م نقدریچرا ا_

 ه؟یخوندن کار خوب

 

 .نه آسو دوست دارم_

 

که گفتم فکر کن بعدا  یزیباشه. به چ نطوریا دوارمیام_

 .میکنیراجبش صحبت م

 

اش را داشت بدون حضور  ی دوران حساس زندگ آسمان

هرچند  شیها   یی. بدون حرفها و راهنماگذراندی بابا م

مورد پسر نوح شده بود و گوش نکرده  نی آذرخش در ا

بود در  فتادهیکه اتفاق ن یزی چ یبرا شدیبود اما نم

 .کرد یریگ جهیمورد آسمان نت

 

  یاز خانواده  دیمکث کردم تا شا یکم اط یدر ح صبح

به مدرسه  میاما موفق نشدم. مستق نمیرا بب یکس یملک



 یمانتو گل و گشاد کیام  یکت یمانتو یرفتم، رو

بودم که بعد از مدرسه فقط همان را درآوردم و  دهیپوش

داشتم نه در  شیشالم را عوض کردم. نه حال آرا

بود  یخوب یبهانه  ما یموردش بودم. سرماخوردگ

 .رنگم یب ی چهره  یبرا

 

بود. احوال  زیپشت م ندهیخانم پا دمیبه شرکت رس یوقت

  زیگفت همه چ دمیپرس روزیکردم و در مورد د یپرس

صبح هم سپرده بودم اگر    روزیخوب بوده. هرچند د

 افتیدر یاما تماس  ردیبود با خودم تماس بگ یمشکل

 .نکردم

 

شده بود، مردد ماندم من   ریگ یجا  زیکه او پشت م حاال

 .دیچه کنم که به دادم رس دیبا

 

تو اتاق  نیبر گهید نیدکتر جم گفتن شما اومد_

 .نیخودتون به کارها برس



 

وارد اتاق شدم حس  یزدم و تشکر کردم. وقت یلبخند

 کردمیبود. ته دلم حس م  یداشتم. حس متفاوت یجالب

حس  نیمدت ا نی. تمام اکنمیوقتم را تلف نم گری حاال د

قرار  ایاتاق گو نیرا داشتم، حس فروختن وقتم. اما در ا

 .حس به من القا شود نینبود ا

 

رفتم  ندهیخانم پا زیگذاشتم به سراغ م زیم یرا رو فمیک

که داشتم را بردارم. من بعد   یقفسه چند کتاب یتا از رو

  کیدرس بخوانم. حکم  نجایقرار بود وقت ناهارم را هم

داشته  میبرا توانستیم زیرا ن یخصوص یسالن مطالعه  

 .باشد

 

اتاق مجزا   کیکه قرار بود کار کردن در  ی جی از نتا یکی

که به عنوان  مانیدکتر جم و پ دنیداشت کمتر د میبرا

 دانستمیبود. بعد از آن شب نم تیکبوتر نامه بر در فعال

 .نشان دهم دیبا یبا او روبه رو شدم که واکنش یوقت

 



شاگردم رفتم، با حال و اوضاع  یبه خانه  یوقت عصر

 .روبه رو نشدم یمساعد

 

 مرجان جان؟ یخوب_

 

  .و پچ پچه وار گفت آرام

 

 .ازتون بخوام یزیچ هی  شهیخانم م_

 

 ؟یچ_

 

  رون؟یب  میریفردا ما باهم م نیبه مامانم بگ شهیم_

 

  جان؟_

 



  .مهمه یلیبار. بخدا خ هیتوروخدا خانم، فقط _

 

  .آروم، من متوجه نشدم کمی زمیعز_

 

دستم گذاشته بود  ی رو   جانیرا که با ه دستش

  .برداشت

 

  .ذارهیاما مامانم نم رونیبرم ب دیمن با_

 

 چرا؟ _

 

من... خانم من دوست پسر دارم، ما چهار سال _

. فهمهیرو نم نیاما مامانم ا میرو دوست دار گهیهمد

رو ازم گرفته مثل  میحرف فقط حرف خودشه. گوش

  شهی. باورتون مگردونهیمدرسه برم برهیمنو م گاردیباد

تو   یشکیتو مدرسه به معلم ها و ناظممون سپرده ه



به دوستهام بگم   تونمینم یحتمدرسه با من حرف نزنه. 

 .بهش خبر بدن من حالم خوبه

 

همه افراط؟! نه از جانب خودش خوب نبود نه از  نیا

 .جانب مادرش 

 

 بهش؟ نیگیم_

 

 یکه به ناظم و معلم سپرده بود دخترش با کس یمادر

  دادی ها اجازه م یراحت نیهم صحبت نشود، واقعا به ا

 کی! خصوصا هم که من د؟یایب رونیدخترش با من ب

از دختر خودش  یدختر جوان بود، فقط چند سال

  یدروغ نیچن  یگریآن بخاطر کس د ی بزرگتر. سوا

 .را داشته باشم شا یینبود که توانا یزیگفتن... نه چ

 

 .خانم تو روخدا_

 



 نیا یدروغ بگم. سوا تونمی. من نمزمیقسم نخور عز_

 .یمشکل رو با مامانت حل کن یکنی نم یچرا سع

 

  .تند در جوابم گفت یاز جوابم، کم دیناام

 

من  گهیبه بابام م  کنهیم دیتازه تهد  ده؟یگوش م_

 کنه بکشه؟  کاری چ خوادی شم تو جهنمم م ینجوریهم
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حرفها از دهان  نیتا ا دیرسینقطه م نی به ا دیبا چرا

 .دختر نوجوان خارج شود کی



 

  ی. بدون دعوا بدون دلخورزمیچرا گوش نده عز_

 .باهاش صحبت کن

 

 .چند بار گفتم یدونی. مدونمیم دهیگوش نم_

 

 ؟یگفت یچ_

 

رو دوست دارم اونم منو.  الیمن دوستش دارم. من دان_

 .دنشیسخته فهم نقدریا

 

کردن.   هیآرام گرپر شد و شروع کرد به آرام شی چشمها

  کردمیم هیگر یبخاطر دوست داشتن کس  یروز دانمینم

در سن مرجان باشد   تواندیانسان م دانمی نم یحت انه،ی

هم   دیدم از دوست داشتن بزند... شا نانیبا اطم نقدریو ا

 شدینم لیمن تجربه نکرده بودم دل نکهیا تواند،یم

 .مرجان اشتباه است یحس و تجربه  میبگو



 

راه و روش  میبگو نیقیبه   توانستمیکه م یزیچ اما

 .هردو هم خودش هم مادرش اشتباه بود

 

  یبرا یراه و روش یحت ایآرامش کنم  یکردم کم  یسع

نداشت، هدفش  دهیدهم اما فا شنهادیصحبت با مادرش پ

 یجواب نداده حت دیاستفاده از من بود حاال که فهم

نداشت. احتماال در  تی اهم شیبرا یذره ا  میحرفها

 انیم نیبود و در ا یگرید یذهنش دنبال راه چاره 

 .من تلف کند ینظرها و حرفها ینداشت که برا یوقت

 

انجام دهم صحبت با   شیبرا  توانستمیکه م یکار تنها

. به مادرش گفتم از نظر دهی مادرش بود، آن هم سرپوش

بخاطر استرس کنکور   دیشده است، شا ف یتضع یروح

الزم  دیشا . گفتم دانمیاز اختالفشان م یزیاست. نگفتم چ 

غلبه بر  یروانشناس برا ایمشاور  کیباشد با 

حالش را   توانستمیکه م راسترسش صحبت کند. هرجو 

 کی شیپ دیتا شا یارتباط دادم به استرس درس



کمکشان   توانستیبهتر م یل یروانشناس ببرد. مطمعنا خ

 .کند

 

و از  یباش  ضیمر یداشت وقت یچه حکمت دانمینم

بدنت  شودیباعث م نیا  یاستفاده کن اد یمغزت هم ز

 .خسته شود شتریب

 

دوقلوها تنگ شده بود، کنجکاو بودم بدانم   یبرا دلم

نه. کم کم داشتم   ایبخرد  فونیجان موفق شده بود ساکس

  یکه با آنها داشتم در طول هفته لحظه شمار یجلسات

 .کردمیم

 

صحبت   یدر مورد  کار می بودم داشت ندهیخانم پا  شیپ

که در به صدا در آمد و با باز شدن در توسط  میکردیم

 .داخل آمدند مان یاش پ یو به همراه الی، ش یجهان یآقا

 



گرفت و خطاب به خانم   یبه من کرد و رو ینگاه الیش

کارم  ی. من هم باقندیدکتر جم را بب خواهدیگفت م ندهیپا

 مانیپ ای الیبعد و بدون نگاه به ش یرا گذاشتم برا

 .برگشتم تا به اتاقم بروم

 

 دیتو آوردم با یرو برا نهایکارت دارم ا ستایوا_

 .محاسبه شن

 

برگشت به سمتش و دست دراز کردم تا فلش  لین یب

 .رمیکه دستش بود را بگ  یممور

 

داره  رادیا  یاز بچه ها ی کیباشم، کار  دیخودمم با_

 .می آوردم رفع کن

 

 .ستیبه کمک من ن یاز یپس ن یدونی اگر خودت م_

 



خطاب ما   یمعلوم بود از نحوه  الیو ش ندهیپا خانم

 چیبه ه دمی دینم یازینسبت به هم متعجب بودند. اما ن

به  یتیبدهم. اهم یحیتوض یگریکس د چیبه ه ایکدام 

ندادم و به اتاقم رفتم و در را بستم. اما خب   مانیحرف پ

عمل کند.   دی چطور با دانستیبهتر از من م یلیخ مانیپ

 چیه یخبر داد دکتر با من کار دارد و ب ندهیخانم پا

 .مانیپ یکارش مرتبط بود با کار و خواسته  یدیترد

 

رو به  الیو ش مانیاتاقش را زدم و داخل رفتم. پ در

 .دکتر نشسته بودند زیم یرو

 

 ن؟یداشت یبا من کار_

 

دارن، باهاشون  ازیبه کمکتون ن یمهندس خادم _

 .ن یکن یهمکار

 



زد. اما در    یا روزمندانهی ، لبخند پنگاه مردم مانیپ به

 .'یمهندس خادم یدل گفتم 'کور خوند

 

به کمک ندارم اگر بدن به  یازین ام،یاز پسش برم _

 .کنمی خودم حلش م

 

جنگ   کی  یاگر سرباز جبهه شکست خورده  یحت

مبارزه   نیدر ح هیشوال کیمثل  دادمیم  حیبودن، ترج

 .نه مثل ترسوها رمیبم

 

 .قبال یکار نکرد یتونینم _

 

 ؟ی خوایازم م یپس چه کمک _

 

 .ذهنت_

 



هم فشار دادم و خطاب به دکتر  یرا رو میها دندان

 .گفتم

 

. میکنیآوردن شروع م فی من تو اتاقمم هرموقع تشر_

  ...م نیندار  یاگر کار

 

 .ن یببر فیتشر ن یتونیم ریخ_
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که  فیبروم، ح رونیکج کنم و ب شیبرا ی دهان خواستم

به در خورد و  ی. در اتاقم نشسته بودم که تقه اشدینم



  یوارد شد. فلش ممور مانیمن اجازه دهم پ نکهیبدون ا

را دستم داد. بدون نگاه به صورتش فلش را از او 

 .گرفتم

 

من   یصندل کیرا برداشت و آورد نزد یا یصندل

  شیپا یرا رو  شیپا ینشست حت  شی گذاشت و رو

 .انداخت

 

 .ینذاشت بینص یدوتا خواهر رو هم ب نیا دمیشن_

 

 .تعجب برگشتم و نگاهش کردم. کدام دوخواهر با

 

 .مایو ش الیش_

 

 نذاشتم؟ بشونینص یب یاز چ_

 



 !زهرکالم ،یکه توش تخصص دار یزیچ_

 

 .زدم و جوابش را ندادم  یپوزخند

 

دوستت اطالعات  ،یرفت یشد ادهیپ ابون یوسط خ _

شمارت، نتونستم زنگ بزنم   ریرو بهم داد غ تیزندگ

 .نه ای  یدیرس نمیبب

 

رفت بهت خبر   ادمیاا، چه بد، توروخدا ببخش اصال _

 .بدم

 

 یکم میگویفکر کرد واقعا دارم آن کلمه ها را م اولش

. واقعا انتظار  کنمیمتوجه شد دارم مسخره اش م رید

  زیهمه چ  میدهم بگو مایپ دمیداشت من خانه که رس

 !تو یجز دور ستین یخوب است مالل

 



چرا  ؟یشد یگفتم اونطور عصبان یآسو مگه من چ_

 .یهست یخدا از دست من عصبان شهیهم

 

موضوع حل   نیا دیبا شدینم نطوریرا بستم، ا میها چشم

 .. برگشتم سمتش و نگاهش کردمشدیم

 

من رو بهت داده  یاگر نسترن اطالعات کل زندگ مانیپ_

خوشحال   هیبرام کاف می. مشکالت زندگی پس خبر دار

 ه یهدفت چ دونمی. نمیچیمن نپ یبه پر و پا نقدریا شمیم

 .یبه کارم نداشته باش یکه کار کنمیاما ازت خواهش م

 

 مانیرا پ نیا  دیشا کردمیخواهش نم یاز کس یلیخ من

جمله باعث شد با تعجب   نیو هم دانستیهم خوب م

 .نگاهم کند

 

 .کنهی م یکه فقط لجباز ییندارم، تو یمن هدف_

 



بحث را کش ندهم نه  نکهیرا ندادم، فقط بخاطر ا جوابش

 .نداشته باشم یجواب نکهیا

 

 ینبود. حت یمشخص بود بهانه بود، کار خاص کامال

  کاریدهد.  ب حیتوض می برا توانستیپشت تلفن هم م

  زدینم یحرف وار،ینشسته بود و زل زده بود به در و د

و در   دادمیمن بودم که داشتم انجامش م کردی نم یکار

'خب دارم انجام  میآن واحد خودم را کنترل کنم و نگو

 .'اتاقماز  رونی برو ب دهمیم

 

دختر  اد؟یازت بدش م نقدریا الیکه ش ی کرد کاریچ_

 .ندارن یبه کار کس یخواهرش هم. کار  ه،یخوب

 

 یبه کارم نداشته باشه کار یکه کار یمنم با کس_

 .ندارم

 



  یشناسیکردن؟ اصال تو از کجا م یاول اونها کار یعنی_

 .نیست ی در ارتباط ن گهی. با نسترن هم دنهارویا

 

 ی و روابط من چه سود یکردن زندگ نییباال و پا مانیپ_

 واسه تو داره؟

 

 .دمیخب پرس  ینجوریهم  یچیه_

 

به اون شکل داشته   یمن و تو رابطه ا کنمی نمفکر _

 .می' بپرسینجور یاز هم سوال 'هم مییکه بخوا  میباش

 

به  یهرک یکنی فکر م ؟یریگیگارد م نقدریا یچ یبرا_

 داره؟ یمنظور ه یتو سالم داد 

 

 ها بود؟ نیتموم شد. هم_

 



 یرا رو  ی. فلش ممورکردیزده بود و به من نگاه م زل

 .جلوش گذاشتم زیم

 

بار بهت عالقه مند شدم   هیآسو چون من بچه بودم _

من بازم   یفکر کن شهینم  لیحس بچگانه دل هیاونم 

 .عاشقتم

 

 یز یچ نیاصال وقت ندارم به همچ کنم،یفکرو نم  نیا_

  یستین تیکنم باز هم برام تو الو دایفکر کنم و وقت هم پ

 فکر رو بکنم. حله؟  نیکه ا

 

جوابم را بدهد اما حرفش را قورت داد، کامال    خواست

مشخص بود. من  تشیقرمز شده اش عصبان ی افهیاز ق

فاصله اش را بامن حفظ کند  توانستینداشتم م یریتقص

 رینشوم. مثال خواست من را تحق تشیتا باعث عصبان

 ذره دانستیبه من عالقه ندارد. کاش م  گرید دیکند بگو

ته دل عدم عالقه اش  دی شا تنداش تی اهم میبرا یا

 .کردیخوشحالم هم م
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رفت.  رونیبرداشت و از اتاق ب  تیرا با عصبان فلش

 .مانیپ نیجانم شده بود ا  یدادم، بال رونینفسم را ب

 

وسائلم را برداشتم، از خانم  یاز اتمام زمان کار بعد

آسانسور  یرفتم، به جا رونیکردم و ب یخداحافظ  ندهیپا

هرچند  میورزش باشد برا یاز پله ها استفاده کردم تا کم 

 دمیرس یام کامل خوب نشده بود. وقت یسرما خوردگ

که   شدمیآسانسور رد م یهمکف داشتم از جلو یطبقه 

  کیتکان دادم و  یآمد. سر رونیب انسوردکتر جم از آس 



را با او هماهنگ   میگفتم. به ناچار قدم ها دیخسته نباش

  .جلوتر رفتنم زشت باشد دیکردم گفتم شا

 

  .کامل خوب نشده تونی سرماخوردگ_

 

 .بهترم_

 

 ...نیفردا با دوقلوها کالس دار_

 

 

بود. اجازه ندادم جمله اش را  شیبرادرزاده ها دردش

 .تمام کند

 

 .با اجازه کنم،یکنسل م رمی گیتماس م_

 



در  یآنکه من حت ی. حالم بهتر بود، سواستادمینا گرید

 زدمینشود ماسک م ضیمر یکس نکهیا ی برا  زیمترو ن

و بچه   رومیمالحظه ام که م یب نقدریا کردی حاال فکر م

 .بوسمیو م کنمیها را بغل م

 

چرا خودم   گفت یاز کالسم به خانه برگشتم مامان م بعد

 میحاال که سرماخورده ام حداقل کالسها کنم،یم تیرا اذ

با دکتر جم هم نظر بود. صبح اول با  ایرا کنسل کنم. گو

جم تماس گرفتم و گفتم که سرما خورده  ار ی مه یخانه 

  دادیخانم داشت جوابم را م نی. مهمیآ یام و امروز نم 

 .را از او گرفت یز دوقلوها گوشا یکیکه 

 

 ؟ی ایآسو من جان ام. چرا نم_

 

 .امیبعد م یهفته  زمیسرما خوردم عز_

 

 .دلم برات تنگ شده_



 

 دی. بعدش بانیشما هم سرما بخور ترسمیمنم، اما م_

 .نیآمپول بزن نیبر

 

 .مکث کرد یکم

 

 .میریباشه م_

 

را بکند و  یفداکار نیاش حاضر بود ا یاوج کودک در

 .من آمپول بزند دنیبخاطر د

 

خطاب به   ایکه گو دمیپدرشان را از آن طرف شن یصدا

 .کندیصحبت م یجان با چه کس دیخانم پرس نیمه

 

 .ادی آسو نم یدد_

 



 الو خانم مهرپرور؟ _

 

 ن؟یجم خوب هست  یسالم آقا_

 

 ن؟یایاومده چرا نم شیپ یممنون، مشکل_

 

  ضیبچه ها هم مر ترسمیسرماخوردم م  ینه، من کم_

 .امیگفتم امروز ن نی هم یشن. برا

 

 .کنم شونیراض کنمیم یبابا، باشه پس، سع یا_

 

تا به کالس  شدمیرا که قطع کردم، داشتم حاضر م تماس

 یام بلند شد. منزل جم بود. وقت یگوش یبروم که صدا

  زیبار جاشوا پشت خط بود و کنارش ن نیجواب دادم ا

. هردو اصرار داشتند که  کردی جان همزمان صحبت م

 نقدریدرس خواندن ا  یمطمعنا برا ششان، یبروم پ



به من  یزی چ  خواهندیمحس کردم  کردندیاصرار نم

 .صحبت کنند یزیدر مورد چ ای ندیبگو

 

 .نیاینم  کینزد نینیشی اما با فاصله م ام،یباشه م_

 

سراغ دوقلوها رفتم، دلم  اد،ی ز یبا وجود خستگ عصر

  یخودم و هم برا ی. خواستم هم براخواستیم یبستن

با ما فرق  شانیزندگ ستمیپسرها بخرم اما آنقدر س

 .نباشد یکار خوب دمیداشت ترس

 

داد و   یسالم یخانم در را باز کرد، با تلخ نیمه یوقت

مهمان  ای وارد خانه شدم گو یام کرد. وقت ییراهنما

و دوقلوها،  ارجمیمه ریداشتند  سالن را که نگاه کردم غ

 نی. قرار بود ادمید زیرا ن  شیبرادرش و دخترخاله ها

  ...نمیبب شتری دوخواهر را ب

 



چند نفرشان جواب دادند جان و  دانمیدادم اما نم سالم

ام دست را به  یمتر کیبه سمتم در   دندیجاشوا دو

 .استاپ نگه داشتم یمعن

 

 .از دور_

 

 .اما آسو من دلم برات تنگ شده_

 

 .را در آوردم و گفتم یلمیف گریباز یادا

 

 .دلم زهیقربون، عز تویدلتنگ_

 

 .دندیلحنم خند به

 

خودتون رو  نی نکن تیخانم مهرپرور، اذ نی خوش اومد_

 .ستیبه ماسک ن  یاز یهم ن یلیخ



 

 .اتاق بچه ها میراحتم ممنون. با اجازتون ما بر_
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 نییجان هم تازه اومدن اگر بخوا ال یو ش مایش_

 .شنیخوشحال م نیما باش شیپ یا قهیچنددق

 

از   شیدخترخاله ها کردی ام گرفت، واقعا فکر م خنده

من   یکنترل شده  ی. خنده شوندیمن خوشحال م دنید

کند. اما جان به  یآرام ی تک خنده  زیباعث شد او ن



را گرفت و رو به پدرش با اخم گفت  نمیسمتم آمد و آست

 .ماست یاون آسو

 

 یپدرشان خوششان نم یاز دخترخاله ها  نکهیا حدس

 .سخت نبود. دنبالشان به اتاقشان رفتم گریآمد د

 .وارد اتاق شدم جان گفت چشمم را ببندم تا

 

 شیکه برا یکنم. بوم نقاشگفت باز  هیبعد از چند ثان و

قبل در  یآمد هفته  ادمیگرفته بودم را مقابلم گرفت. 

  خواهدیاست و م دهیکش یا یرستوران گفته بود نقاش

باشم  شیمثبت اند یلیخ خواستمیاگر م دینشانم بدهد. شا

است   سمیسورئال با کوب بی ترک کی میبگو توانستمیم

 .کامال با جاشوا موافق بودم بودمیم نی ب قعاما اگر وا

 

 ؟یدیخودت کش زم،یعز_

 

 .کنهیآره، اما جاشوا همش مسخره ام م_



 

 .نشستم یصندل یهردو فاصله گرفتم و رو از

 

 دیکارشه، تازه معلم هم نداره، نبا ن یجاشوا اول_

 .یداداشت رو مسخره کن

 

 .برا جان رهیمعلم بگ  خوادیم  ی: ددجاشوا

 

  فون؟یپس ساکس_

 

 .اون رو گفتم بمونه تابستون_

 

 چرا ؟ _

 

 .یگرفت هیچون تو برام هد_



 

. دوست نداشتم من دمیرا شن دمیترسیکه از آن م یجواب

داشته باشم دوست  قشانیدر انتخاب راه و عال یریتاث

 .داشتم خودشان انتخاب کنند 

 

 نجا؟ یدعوت شدم ا یاثر هنر نیا دنید یمن االن برا_

 

سرش را تکان داد اما جاشوا   یطانیش ی با لبخند جان

 .نشست م یروبرو یاخم

 

  کاریپس من چ کنهیم نیتمر یکه جان نقاش یوقت_

  کنم؟

 

 .ریبگ ادی: من که گفتم توام جان

 

 کتاب بخونم؟  دیاما من دوست ندارم. آسو من فقط با_



 

 .شودیم  نطوریا میها هیعاقبت هد دانستمیم کاش

 

 ؟یری بگ ادی  یهست که بخوا یزیچ  زم،ینه عز_

 

تالشم   تینها زیمتفکر به خودش گرفت. من ن یا افهیق

 .به ذهنم برسد یزیچ دیتا شا کردمیرا م

 

 ؟ یبلد یتو چ_

 

 ؟یچ_

 

 ؟یبلد یچ گهید یبلد یاضیتو ر_

 

 .یخونیمثل تو که کتاب م خونمیشعر م یاومم، گاه_



 

 .ی: تو خطاط جان

 

 .و گفت دیپر شی از جا جاشوا

 

 .هیخطاط چ یآسو تو به ما نگفت_

 

 یبعد یرفت، دفعه  ادمیاما  شتونیبودم پ ومدهیچون ن_

 .ارمیبراتون م

 

 ؟ یاریبرامون خطاط م_

 

  یحوصله  زیرا تکان دادم. من خسته بودم، آنها ن  سرم

از جلسات من به هم  ی کیدرس نداشتند، قرار بود 

نبود درس کار  یازیبا بچه ها بگذرد پس ن یصحبت

 .میکن



 

 م؟یکن کاریچ میدرس ندار م،یخب امروز آزاد_

 

 ؟یکن ی م یشوخ_

 

 ؟ یستین یجد_

 

 .ام یکامال جد کنم،ینم  ینه شوخ_

 

 .: اوه پسر جان

 

 .پارک می: برجاشوا

 

 پارک؟_

 



دوستهامون قرار بود با مامان هاشون   ی: همه جان

 .برن پارک

 

  .اش زد  یشانیپ یرو  یبه طرز بانمک جاشوا

 

 .فردا امروز نه_

 

ما امروز   نجاست،یاما آسو امروز ا دونمی : خودم مجان

 .میبر

 

فکر نکنم پدرتون اجازه بده  نکهیوقته بچه ها و ا رید_

  ....پارک. بعدشم االن تو زمست نی ایشما با من ب

 

 دنییفرصت ندادند جمله ام به آخر برسند هردو دو یحت

 .رونیب

 



 بچه ها کجا؟ _

 

که رفتم متوجه شدم رفتن سراغ پدرشان و  دنبالشان

آنها با من به  دهدی واقعا پدرشان اجازه نم ایآ پرسندیم

 !پارک بروند؟

 

 .پارک ن یبچه ها رو ببر نیخوایخانم مهرپرور م_

 

 ...یعنینه، اومم، _

 

از خودم   دانستمیکه نم کردندینگاهم م یجور  دوقلوها

نبود.  ی. چاره ارمیطرف آنها را بگ ایکنم  فیرفع تکل 

 .دمیکش یقینفس عم

 

جان و جاشوا قرار برن پارک، اگر  یفردا دوستها _

 .کنم شونیمنم همراه شمیخوشحال م نیاجازه بد
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جم جواب دهد به دوقلوها گفتم بروند به   نکهیاز ا قبل

 میمستق شی بچه ها  یدوست نداشت جلو دیاتاقشان. شا

 کردندیپدرشان را نگاه م ی. پسرها با کنجکاو اوردینه ب

 .اما به حرفم گوش دادند و به اتاقشان رفتند

 

جم، من فقط نخواستم دل بچه ها   یآقا ستین یمشکل_

 .ارمیبهونه ب هی تونمی رو بشکنم، م

 



بچه ها خواسته   زدمی. حدس مستین ینه نه، مشکل _

 ست؟ین یشما زحمت یباشن. برا

 

 .نه_

 

معروفش بحث را   یجم بود که با گفتن جمله  دکتر

 .خاتمه داد

 

 .رسونه یمن شما و بچه ها رو م یراننده _

 

  میتونیهم م یبه صورت خانوادگ زمیعز  اری: مهمایش

 ...یکنی فکر نم م،یبر

 

خانم مهرپرور رو   یالک طونیدوتا ش نی جان ا مایش_

 .داشته باشن ینقشه ا زدمیحدس م دن،ینکش نجایتاا

 



 .ستیمعلم خوب ن  هی به  یهمه وابستگ نی: االیش

 

ام و  ستادهیکه من آنجا ا دندیدیدو خواهر نم نیا واقعا

دور از ادب باشد آنقدر رک آن جمالت را  یکم دیشا

 .گفتن

 

کدام   چیتکان دادم، ه شانیاز تاسف برا یسر  ناخودآگاه

 یتیحواسشان به من نبود به جز دکتر جم. اما اهم

به اتاق   یحرف  چیه ی. بدیواکنش من را د نینداشت که ا

  یپسرها رفتم و خبر خوش را به آنها دادم. از خوشحال

از پارک رفتن با  دانمی. نمدندیپریم نییباال و پا

من اما هرچه که   یهمراه ایبودند  حالدوستانشان خوش

ها و ورجه   طنت یبود. همانطور که ش نیر یش میبود برا

تخت جان دراز   یرو کردمی را تماشا م نشا یوورجه ها

بعد اما در همان حالت خوابم   قهیچند دق دانمی. نمدمیکش

 .برده بود

 



شوم، تماس از خانه   داریام باعت شد ب یگوش یصدا

لحظه که چشمم به ساعت خورد روح از بدنم  کیبود 

جم بودم.  یجدا شد. ساعت نه بود و من هنوز خانه 

نداشتم. به مامان  یقرار بود به خانه برسم نظر یک

 ...کرده ام رید ک ی گفتم در راهم، بخاطر تراف

 

شالم را سر کردم و به  ع یدر اتاق نبودند، سر پسرها

  یعنیشام بودند.  زیرفتم، سر م نییپا یحالت دو طبقه 

خصوصا  فتدیاتفاق ب میمحال بود برا نیبدتر از ا یاتفاق

 .مهمانش بودند زیکه دخترخاله ها و برادرش ن

 

 ن؟یدارشدیب_

 

خوابم  یاصال متوجه نشدم ک خوامیمن واقعا معذرت م_

 .برد

 



. هردو شانه  کردندیم دارمیب دیجان و جاشوا گفتم با به

 .باال انداختند و جان گفت یا

 

 .یتا بخواب  مینکن دارتیگفت ب  اریآنکل داد_

 

داشته باشد که در مقابل  میبرا توانستیم یلذت چه

مردم  یغلط کرد بامن که خانه   اریآنکل داد میبگو

 .دمیخواب

 

 .رنیآژانس برا من بگ هی  نیخانم بگ نی به مه شهیم_

 

 .بود اما مجبور بودم یزی ناپره

 

بعدش  نیداشته باش  فیموقع، شام رو تشر نیا_

 .رسونمتونیمن م نیتونیم

 



جم را نداشتم ، بچه ها   اریوقت تعارف کردن با مه واقعا

 نکهیمثل پدرشان خواستند شروع کنند به گفتن ا زین

 .بمانم اما اجازه ندادم

 

هم  دایو بالعکس شد کنمیتعارف نم یواقعا ذره ا_

 ...عجله دارم پس اگر ممکنه و

 

 .رسونهیمن شما رو م یراننده _

 

رساندن   یبرا ایخودش  یراننده گرفته بود برا او

 .انشیاطراف

 

 ...آژان هینه ممنون فقط _

 

 ای نیمن بر یبا راننده  ا ی نیتنها هم هست روقته،ید_

 .برسونتتون ار یبعد از شام مه نیصبر کن



 

وجود نداشت.  یکه انگار انتخاب سوم گفت ی م یجور

مامان داشتم وگرنه از  یکه ترس از غرزدن ها فیح

 .به خانه گشتمیبرم ادهیلج او پ

 

راننده  یدکتر جم به همراه  نیبعد در ماش ی قهیدق چند

داشت   لیبه خانه. کاش آسمان موبا رفتمیاش داشتم م

ا سر مامان را گرم کند ت یدهم به نحو  امیپ توانستمیم

 یا نیکردن من نباشد و هم رید یتنها تمرکزش رو

به   ازیخواهر نوجوانم ن دی کاش باعث شد فکر کنم، شا

  ای تاریو مثل عالقه اش به گ دداشته باش لیموبا

 .نکرده باشد انیکنکورش ب یخواستن کتاب برا

 

نداشته   لیبود که موبا یدوره زمانه مگر نوجوان نیا در

  شیبرا یزی چ توانستمیم  یدیبه عنوان  ع دیباشد. شا

 .رمیبگ

 



باعث شد  نی بود و هم کی هفته بود و واقعا تراف آخر

  یچه بهانه ا دانستمینم یبه خانه برسم. حت  رید یلیخ

شاگردم خوابم برده بود   ی خانه  میبگو نکهی. ااورمیب

 .کردن حکم اعدامم دییبرابر بود با تا 

 

هم نگذاشته بودم  دیرا داخل خانه گذاشته بودم شا میپا

کوچک هم  یخطا کی دانمیکه مامان شروع کرد  نم

از حال تا دوران  میزندگ یتمام خطاها شدیباعث م

  یکند. حداقل آن موقع خرابکار  یادآوریرا  ینوزاد

نبود اما در  یخارج از عرف زیچ  زیکردن در پوشک ن

 .بود رادیک ای لحظه از نظر مامان  نیا

 

 ؟ یکجا موند_

 

 .خوابم برد تو اتاق جان جاشوا از بس خسته بودم_

 

 .به مامان یخوب شد نگفت_



 

 .رونیب کردیخنده گفتم پرتم م با
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خنده دار  میآوردم. برا یم  دیبا یفردا چه بهانه ا یبرا

از مادرم  دیرفتن هم با رونیب یسن، برا نیبود در ا

 .دادمیو گزارش لحظه ها م گرفتم یاجازه م

 

 .آسو_

 

 .هومم_



 

 .بردار زنهیزنگ م  تیآسو گوش_

 

ام گشتم. شماره را  یزدم و با دستم دنبال گوش یغلت

گوشم گذاشتم و  یدکمه تماس را زدم و رو شناختم،ینم

 .بله گفتم کیخواب آلود 

 

 خانم مهرپرور؟_

 

  شما؟_

 

  .جم هستم اریداد_

 

نشستم. مغزم ارور  میبرق گرفته ها صاف سرجا مثل

جم با من  اریداده بود، ساعت هشت صبح روز جمعه داد

 !تماس گرفته بود



 

  خانم مهرپرور؟ نیهست_

 

  .را پشت گوشم دادم میموها

 

  ن؟یی بله، بفرما_

 

  .کردم دارتونیاز خواب ب_

 

  ...نه_

 

  .ندهد صی خواب آلودم را تشخ یکه نبود صدا احمق

 

  اومده؟ شیپ یبله، مشکل یعنی_

 



  .یلحظه گوش کی  ریخ_

 

 .جان بود به نظر  یبعد صدا و

 

 ؟ییجان؟ تو_

 

 میبعد بر میاول ناهار بخور شهیمنم آسو، آسو م_

 .پارک

 

 ها؟_

 

 .آسو_

 

  تاینبودم. نها  اریخواب آلود بودم و واقعا کامال هوش من

خودم تماس  گریساعت د مینکردن بچه گفتم ن جیگ یبرا

 .میایتا به خودم ب دمیدراز کش میو دوباره سرجا رمیگیم



 

به دست و صورتم زدم،  یبلند شدم، آب قهیاز چند دق بعد

رفتم مامان و بابا هنوز خواب بودند،  رونیاز اتاق که ب

. رمیصبحانه نان تازه بگ  یتا بروم برا  دمیباس پوشل

را هم برداشتم تا به بچه ها زنگ بزنم. دکتر جم  لمیموبا

 میجواب داد عذر خواستم بخاطر ن لشیکه به موبا

بار به  نیرا ا یگوش ستی ن یگفت مشکل ش،یساعت پ

کردن من عذر   داریب یجاشوا داد. جالب بود او برا 

 .نخواست 

 

نذاشت من  گفتیم یداداشت چ نیجاشوا؟ا شدهیچ_

 .بخوابم

 

 .یتنبل ی لیآسو تو خ _

 

 .نمیبفرما بب ،یزرنگ یشما اسطوره _

 



 ؟یچ یعن یاسطوره _

 

 .اومم، قهرمان_

 

 .میآسو من و جان باهم فکر کرد_

 

 .کنه  ریخدا بخ_

 

 .دیخند

 

 .پارک  میبعد بر میکه اول باهم ناهار بخور _

 

 .تا دو تمام کنم توانستمیکالس داشتم احتماال م  دوتا

 

 نداره؟ یبرسم اشکال رید دیمن شا کمی_



 

 .ا ینه تو فقط ب_

 

 .ام گرفت خنده

 

 .دنبالتون امیباشه م_

 

 .هستم یگرند یاما ما خونه  _

 

 .را از جاشوا گرفت یجم بود که گوش دکتر

 

 .خانم مهرپرور _

 

 ...زحمت آد  یدکتر ب یبله آقا_

 



 .سالم_

 

 .بود که سالم داد، نان به دست ریکردم ام نگاه

 

 .دیببخش یلحظه گوش هی_

 

 .ریسالم، صبح بخ_

 

 ؟ییصبح شما هم، نونوا_

 

  .رمیآره، گفتم نون تازه بگ_

 

  .اصال ماله شما نیا ایب رم،یمن م نیبرگرد_

 

  .کردیاز سر نانش خورده بود و تعارف هم م یکم



 

  ر،یقدم بزنم. فقط آقا ام کمی, هوا خنکه ینه نه مرس_

صحبت کنم.   یزیراجب چ  خواستمیم دمت،یخوب شد د

  .اما شمارتو نداشتم

 

  .االن میخب صحبت کن_

 

  .کنمیدارم با تلفن صحبت م_

 

  .باشه اول با تلفن صحبت کن_

 

  .جوک بود کیبشر  نیجمالت ا ی همه

 

  .دکتر یالو آقا_

 



بچه ها با   نیدار فیخانم، شما اگر منزل تشرهستم _

  .دنبالتون انیراننده م

 

  ی. اگر جاامیشاگردم م ینه من کالس دارم از خونه _

  ن،یمد نظر بچه هاست آدرس اونجا رو بهم بد یخاص

 .ششون یپ رمیم

 

 .نیشاگردتون رو برام بفرست  یآدرس خونه  _

 

 !دیشنیبشر فقط جمالت خودش را م نیا

 

 .خداحافظ  کنمیم جیباشه، براتون مس_

 

 دیخداحافظ، قطع کردم. من هم با دینماندم بگو منتطر

نگاه کردم،   ری. به امکردمی م یحرصم را خال ینوع

 .که دستش بود را خورده بود ینصف نان



 

  صبحونه بخورن؟  هینصف قراره بق نیبا ا_

 

بهتره  ان،یاومد آتنا و شوهرش هم دارن م ادمینه  _

 .برگردم دوتا بخرم

 

 .میرفت ییتکان دادم و هم قدم به سمت نانوا یسر

 

 .برگرد یشما خواست رمیدارم م نا یتعارف نکن_

 

 .با ما رسهی نه، مطمعنم اندازه کف دست هم نون نم_

 

 .دیخند

 

 ی برا یبپرسم معلم خوب سراغ دار خواستمی م ریآقا ام_

  تار؟یگ



 

 آقا؟ ایخانم _

 

 خوامیمطمعن باشه چون م ینداره، آدم و جا یفرق_

 .ادیآسمان تنها بره ب

 

 چرا؟ _

 

 .به ما وابسطه است یادیمستقل شه، ز کمی_
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  نیگی. اگر بخاطر پدرتون مستین نانیجامعه قابل اطم_

من هستم حواسشون هست، آسمان خانم   ی مامان و بابا

 .با مادرتون برن توننیم

 

که بخواد با مامانم رفت و آمد  ستین یآسمان تو سن _

در  یخودش از خودش دفاع کنه حت رهیبگ ادی دیکنه، با

 .نانی قابل اطم ریغ  یجامعه  نیا

 

 .تکان داد، بحث نکرد یسر

 

اونجا  نمیداشتم، بب یدوست هی زنمیچشم من زنگ م_

 .خدمتتون دمی رو م تاریمعلم خانم دارن. بعد آدرس و گ

 

خانم بودن معلمش نداشتم. اما خب من  یرو یدیتاک من

معلم  تیجنس می اصرار نکردم، چون برا شی رو  گرید زین

 .نداشت یفرق



 

 .ممنون_

 

  یصف خانم ها خلوت بود، برا م،یرفت ییبه نانوا  باهم

  کردیبه دم خانه اصرار م  دنی. تا رسدمی من خر زیاو ن

 .پول دوتا نان سنگک را به من بدهد. اما قبول نکردم

 

 .بود اطیپدرش در ح میشد اطیوارد ح یوقت

 

 .ریصبح بخ_

 

 .دخترم ریصبح بخ_

 

 کجا بابا؟ _

 



. یومدین یر یدوتا نون بگ یدنبال تو، هفت صبح رفت_

 .ینبرد تمیمانت نگران شد. گوشما

 

برام گرفت، پولشم قبول  دیآخرشم آسو خانم زحمت کش_

 .کنهینم

 

 .رمیبگ یدوتا نون سنگکه خب چه پول_

 

 .دخترم یپسر سربه هوا  مرس نیاز دست ا_

 

 فیصبحونه تشر یبرا نییخوای. مکنمیخواهش م _

آقا   یمورد عالقه  یمروها یاز ن  خوامیمنزل ما. م نیاریب

 .نیشما هم دوست داشت دیمعلم درست کنم شا

 



مدت   نیاز ته دل بود نه به تعارف، من واقعا در ا دعوتم

راحت   یخانواده خوشم آمده بود و باهمگ  نیکم از ا

  .بودم

 

  ...دخترم ا شه یزحمت م_

 

. آتنا جون هم  میشیخوشحال م ،ینه واال چه زحمت_

  .دنشونید هیهستن باعث خوشحال 

 

  دییتا یملک  یآقا تایبهم کردند و نها یو پسر نگاه پدر

  .کرد

 

پس من برم حاضر کنم شما هم اهل منزل رو صدا  _

  .نیکن

 

  .به سمت خانه رفت یملک یآقا



 

  .همه پله باال نرم نیا ام،یمن از االن ب شهیم_

 

  .در خانه اشان کردم یجلو یبه پنج شش پله  ینگاه

 

  ؟یش س یپل یخوایم  یتو مطمعن_

 

  .دیخند

 

  .ما سرد شد ینون ها فقط تو تعارف ها نیتو، ا ایب_

 

  اهللای کیوارد خانه شد    ستیبود اهل تعارف ن معلوم

  .آمد  رونیبه سر از اتاق ب یگفت مامان روسر

 

  .ریآقا ام ی خوش اومد_



 

  .به من نگاه کرد که چه خبر است بعد

 

صبحونه.   یبرا انیدارن م یملک یمامان خانم و آقا_

رو   مروهایآتنا جون و همسرشون هم هستن تا من ن

  .نیبا آسمان سفره بنداز کنمیآماده م

 

 ی دعوت کردنم برا یچپ چپ نگاهم کرد. نه برا مامان

  .از او دعوت کرده بودم خبری ب نکهیا

 

به سمت  رفتمیباال انداختم و همانطور که م یا شانه

  .آشپزخانه بلند آسمان را صدا کردم

 

 .بخوابن آسمان خانم نیمن کمک کنم، بذار نیبد_

 



  یبیعج یجمله بو  نیرا نگاه کردم، ا ر یو ام برگشتم

 .نگفتم یزیچ یلبخندم را کنترل کردم ول داد،یم

 

  .یراست ،یسفره بنداز یمجبور _

 

 .کرد نگاهم

 

 یاشکال بندم،یجمع نم نیهم یبرا یکتری از من کوچ_

 که نداره؟ 

 

  ینبودم اشکال کترهمیشما هم هستم، کوچ  کیمن کوچ_

 .نداشت

 

 نیزدم. آتنا خوش شانس بود همچ شی به رو یلبخند

نبود، زود  یاهل شوخ یلیداشت. آذرخش خ یبرادر خوب



بود نسبت به مرد بودنش  ینازک نارنج  شد،یم یعصبان

 .و البته زورگو 

 

 .ادیع نبند خوشم نمپس توام جم یمرس_

 

 .وقت زشت نباشه هی گمیهللا اکبر آخه م_

 

 .گفتیم یبه شوخ  داشت

 

 .گهینم یکه آسمانم بهم آبج ینیبینه، م_

 

 اد؟ی خوشتون نم_

 

  یاومد االن ممتنعم. البته اگر کار یقبلنا خوشم نم_

 .یبه آبج شهیم لیداشته باشه آسو تبد

 



 خوبه؟ یآبج گم ی م شهیهم_

 

و آسمان را نگاه کردم. لباس عوض کرده،  برگشتم

به سرش انداخته   یرا مرتب کرده بود و شال شیموها

 ریام یبودم فقط از جمله  دهیکه شن ییبو ایبود. گو

شده بود. لبخندم را  جادیدر خواهرم هم ا ی نبود. تحوالت

 .قورت دادم

 

حال   نشیاریب ریبا ام داره، یاگر بابا ب نیآسمان بب_

 .ییرایپذ

 

 .گفتم  ریرو به ام و

 

 نداره؟  یاشکال_

 

  .نیدار اریاخت  ،ینه آبج_



 

 یبعد خانواده  قهیدق ستی واقعا بانمک بود. ب دم،یخند

ما سر سفره بودند و مامان داشت با   یخانه  یملک

. زنگ در به صدا کردیخودش را هالک م  شیتعارف ها

  یرا که برداشتم، صدا فونیآ یدر آمد، سرپا بودم، گوش

  .رفتم اطی. با تعجب به حدمیآذرخش را شن 

 

  شده؟ یچ ،ی خوش اومد_

 

  .گرفتم یمرخص_

 

  ازکار؟_

 

  .نه زندان_

 

  .دمیزدم به سمتش رفتم و گونه اش را بوس یلبخند



 

  .یدیچه خوب، مادرزنت دوست داره سر سفره رس_

 

  رین تاثآخر ما  یتعجب به من نگاه کرد. اما مکالمه  با

  .من گذاشته بود یرو یبیعج

 

  م؟یمهمون دار_

 

  .ان یملک یخانواده _

 

  .امیاا ن_

 

 چرا؟ _

 

  .کرد نگاهم



 

  شده؟یچ_

 

  ...یزندان هیبا  ادیخوششون ن دیاز زندان اومدم، شا_

 

  .نمیتو بب  ای. بیهست یریتو مگه قاتل زنج  ایب_

 

  ایآذرخش انگار دن دنیهولش دادم داخل. مامان با د و

  یآنقدر انسان ها یملک یدادند. خانواده  هیرا به او هد

نداشته باشد.  یمشکل یز یچ نیبودند که چن یبادرک

 .و خوب با آذرخش برخورد کردند  یمیصم یلیخ
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که در خانه  یمجبور بودم ساعت ده از جمع خوب من

 .کنم ی بود خداحافظ

 

اتاق رفتم تا حاضر شوم. با دوقلوها قرار بود به  به

 رفتندیکه آنها م ییمتناسب جاها دیرستوران بروم، با

  یحاضر شدم از جمع خداحافظ ی. وقتدمیپوش یلباس م

من را برساند اما قبول   ریگفت ام یملک یکردم. آقا

  یروزها نیبود در ا  ینیرینکردم. جمع گرم و ش

دوست نداشتم فرد  دم،دل کن یمن به سخت یزمستان

 .دور کنم یخوش نی از ا زیاز جمع را ن یگرید

 

آمدم،   رونیشاگردم که ب یدو از خانه  ساعت

جم تا   اریمه  ای رمیتماس بگ دیبا دکتر جم با دانستمینم

آسو گفتن بچه ها   یکجا هستند. اما صدا بچه ها نمیبب

 .بگذارم بمیرا در ج یباعث شد گوش



 

دکتر جم بودند و  نیکردم، در ماش نیبه ماش  ینگاه

شد و سالم   ادهینسشته بودند. راننده پ یپشت یصندل

 .کرد

 

  .لطفا نییبفرما_

 

 .رفتم و کنار بچه ها نشستم زین من

 

 .کردند بغلم

 

 خوب شد؟ تیسرماخوردگآسو _

 

  ریتقص نیو آمپول زد نیخوبم، خوبم. اما سرماخورد_

 .ستیمن ن

 



 .رفتیم یاز من داشت به سمت دنیبدون پرس راننده

 

 ن؟یریکجا م دیببخش_

 

 .رستوران خانم. آقا گفتن ببرمتون به رستوران_

 

کدام رستوران. سرم  میبگو دیمگر نبا یمردحساب  خب

 .کنم یرو یرا با بچه ها گرم کردم، مجبور بودم پ

نگه داشت. کاش حال   یکیش  تینها یرستوران ب مقابل

داخل   ی. با دلشوره اگرفتندی در نظر م زی مرا ن بیج

 .رفتم

 

  ییراهنما یز یبه استقبال آمد و ما را به سمت م یفرد

رزرو   زیاز قبل م شانیرفتن بچه ها رونیب یکرد. برا

ها را  یزندگ یکرده بودند. آه، که چقدر تفاوت طبقات

. کمک کردن کاپشن و دستکش و کاله کردیمتفاوت م

  .اورندیرا درب  شانیها



 

 .بهمون خوش بگذره یخب، پس امروز قراره کل _

 

 ؟ییآسو تو امروز مامان ما_

 

  توانستمیچطور م  کردند،ی و منتظر نگاهم م مشتاق

 .نه  میدلشان را بشکنم و بگو

 

 .یاوک_

 

  یاز ته دل. با شوخ یزدند، لبخند یلبخند یخوشحال با

. آنقدر خندانده بودمشان  میو خنده ناهار را سفارش داد

 .شده بودند ریکه غذا نخورده س

 

 .نیبچه ها کامل بخور_

 



 .شدم ریمن س_

 

 .میغذا بخور میتونی پارک اونجا نم میریلطفا، م_

 

 شتریب یکردم کم شانیکه ممکن بود راض یهر زبان به

استفاده  ییبخورند و بعد گفتم اگر الزم است از دستشو

 .بروند نجایکنند بهتر است ا

 

 کمک؟  امیب_

 

 .میآسو ما بزرگ شد_

 

 .باال بردم میتسل یرا به معن دستم

 

 .از گارسون ها اشاره کردم یکی به

 



 .در خدمتم نییبفرما_

 

 .برام نی اریزحمت صورت حساب رو ب یب شهیم_

 

 شانیبودم که صورت حساب را برا دهید  یکنار زیم در

اش را به  یکارت بانک  یآوردند و مرد زشانیم یرو

 .داد و بعد از پرداخت کارتش را پسش دادند شخدمتیپ

 

 .ستین یاز یشما ن زیحساب شده م_

 

 .حساب کرده یحساب شده؟ ک_

 

 .دکتر جم_

 

  اجیاحت  یزیتعجب نگاهش کردم، گفت اگر به چ با

در آن لحظه   رت ینداشته باشم مرخص شود. از شدت ح



کارش  نیداشته باشم. ا اجیاحت  توانستمیم  یز یبه چه چ

محض به من بود. چرا چون گفته بودم  نیتوه  کی

پول   توانمینم کردیبرادرم ورشکست شده بود حس م

داشت که  یحق هناهار سه نفر را حساب کنم. اصال چ

 یبخواهد پول ناهار من را او حساب کند. آنقدر عصبان

بلند شدم.  عی بودم که اندازه نداشت. با آمدن بچه ها سر

م. بخاطر بچه ها او بشو نی سوار ماش یحت  خواستمینم

سکوت کرده بودم.   تینبود. از شدت عصبان یچاره ا

افتاده است  یکه اتفاق دندیپرسیجان و جاشوا مکرر م

 .به خودم مسلط شوم کردمیساکتم. اما من تالش م راچ

 

را   میاز دستها یکیهرکدام  م،یشد ادهیپ  یپارک یجلو

به پارک  شانیاز دوستها رترید یگرفته بودند، ما کم

بودند. جان و جاشوا  یمشغول برف باز ی. همگ میدیرس

نبود اما  نیزم یرو  یادی. برف زدندیبه سمتشان دو زین

 .کردندیاستفاده م زیاز همان ن

 

 .جان مراقب باش_



 

مطمعن نبودم  دم،یبه اطراف کردم چند خانم د ینگاه

 نیهم یمادر دوستان جان و جاشوا باشند برا

بچه ها  یبه تماشا ستادمی همانجا ا نرفتم، کشانینزد

را به سمتم پرت   یبرف یهوا گلوله   یکه جان ب نیتاا

 .کرد

 

 .کشمتیجان م_

 

جامانده بود با همان دست ها  نیدر ماش  میها دستکش

برداشتم و پرت کردم سمت جان،  یبرهنه گلوله ا

 قهی. بعد از چند دقستادیکنارش ا  یجاشوا به طرفدار

هشت بچه داشتند به سمتم گلوله   کینزد شدیباورم نم

 .کردندی پرت م یبرف

 

 .من تنهام هیانصاف یب نیا_

 



 .و گفت ستادی کنارم ا ییاقا

 

 .من کمکتون کنم نیاجازه بد_

 

 ی آمد مزاحم باشد در حال بررس یاش نم افه یو ق پیت به

 .از بچه ها بابا خطابش کرد یکیبودم که 
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 .پدر آرسان هستم_

 



 ...خوشبخ_

 

 ینداد برا یخورد به صورتم فرصت قایکه دق یا گلوله

  .یابراز خوشبخت 

 

 .جان من امروز تو رو کشتم_

 

 میادامه داد یبه باز یربع کی از حضور پدر آرسان  بعد

 یکردند برا شانیمادر چند تا از بچه ها صدا نکهیتا ا

 .رفتن

 دانستمیکه اسمش را نم یبه سمت من و آن پدر و

 .آمدند

 

 .با اجازه م، یدکتر خوشحال شد یآقا_

 

 .دکتر بودند زین یکه همگ ماشاهللا



 

 .خوشبختم ،یبیمسعود غر_

 

 .را به سمتم دراز کرده بود. دست دادم دستش

 

 .آسو مهرپرور_

 

البته چهرتون   ،یبودم چه اسم خاص ده یآسو؟ نشن_

 ن؟یهست یرانیهم... ا

 

 .بله_

 

 .بود برام دیچهره و اسمتون جد _

 

 .تکان دادم. جان به سمتم آمد یسر  گفتمیم چه



 

  .میآسو ما نر_

 

مونده  گه ید یبرف یهزار تا گلوله  هیتوروخدا؟ _

 تو صورت من نه؟ یبکوب

 

جان دوباره  د،یخند شیپدر آراسان هم در همراه د،یخند

 .گفت

 

 .میبعد بر  میبمون کممی_

 

سردمه من هنوز خوب نشدم شما دوتا با  ،ینو و_

 .نیگلولهاتون آبکشم کرد

 

  .دیپرس یب یغر یدور شدن جان، آقا با

 



 ن؟یبا پسرها دار یبپرسم چه نسبت تونمیم_

 

 .کردم نگاهش

 

  ییخوب منه من افتخار آشنا  یاز دوستها اریمه یعنی_

 .با خانواده اش رو داشتم اما شما بار اوله

 

 .من دوست جان و جاشوا هستم_

 

دوست به  یکلمه  لیدل یمعلمش اما ب میبگو توانستمیم

 .دیذهنم رس

 

 .خوشبختم_

 

 .ممنون، بااجازه اتون_

 



آشنا   زیو جاشوا به سمتم آمدند و من با آرسان ن جان

 .شدم

 

 .نیمعلم منم شما باش شهیم_

 

من  یو جاشوا فرصت ندادند من جواب بدهم. جلو جان

 .ستادندیا یسد دفاع کیمثل 

 

 .ماست ینه، اون آسو _

 

ناراحت به دوستهاش و بعد به من نگاه  یلی خ آرسان

شوند و   نیکرد. به دوقلو ها گفتم بروند سوار ماش

  به آرسان ناراحت که یرا درآورند. نگاه شانیکاپشنها

 .سوخت یطفلک یبود کردم. دلم برا ستادهی کنار پدرش ا

 

 .خم شدم  شیجلو



 

باهم  یوقت نکنم معلمت باشم اما دوست دار دیمن شا_

 .میدوست باش

 

 .را تکان داد، دستم را جلو بردم سرش

 

 بهم بگو آسو، باشه؟ میبه بعد دوست نیپس از ا_

 

 .نیینوع دوست ها نیپس از ا_

 

 کدوم نوع؟_

 

 ...اومم_

 



اش باعث شد نتواند جواب دهد   یزنگ گوش یصدا

آرسان تکان دادم و به   یبرا یاو و دست یبرا یسر

 .رفتم و سوار شدم  نیسمت ماش

 

 .کاپشنهاتون رو نیاریزدم، درب خیزدم  خی_

 

 .اما آسو سرده_

 

گرمه،  نیماش نیاری. دربنی خوریسرما م نها،یا سهیخ_

 .شهیزود گرمتون م

 

 ن؟یر یخانم کجا م _

 

 .خونه  نیبچه ها رو ببر شم،یم ادهیتر پ نییپا یمن کم_

 

 .نه_



 

 .سمتشان برگشتم

 

 .خونه  میآسو بر_

 

 .بسه گهیامروز د یبرا ام،یدوشنبه م_

 

 !اما آسو_

 

 یجا  هی یخواب راحت تو هی یبه اندازه  یچیاالن ه_

 .میبخواب  میدرسته؟ پس بر  چسبهیگرم نم

 

به راننده اشاره کردم که حرکت کند. اما راننده  دوباره

 .نیبرگشت به ماش قهیشد و بعد از چند دق ادهیپ

 



خانم آقا گفتن اول بچه ها رو برسونم  دیببخش_

 .بعد شما رو برسونم خونه کترهینزد

 

اگر سختتونه  شم،یم ادهیپ ترن ییپا کمیعرض کردم که _

 .شمیم ادهیپ نجایهم

 

 ...نه، آق_

 

 .ممنون بابت امروز_

 

  نیشدم. هم ادهیو همانجا پ دم یشدم و بچه ها را بوس خم

رفت و آمدم را بدهد.  یدستور نحوه  شانیمانده بود آقا

شد و همان جمله را تکرار کرد اما گفتم   ادهیبه دنبالم پ

 شانیتوجه به او به راه افتادم. آقا یو ب ستین یازین

شوم خوشحال   ادهیمترو پ کینزد دادی اگر اجازه م

نبود مرا تا خانه برساند. واقعا سردم شده   الزم شدمیم



چرا که بدنم گرم نشده بود  دیشد یبود. در اوج سرما

 .خانه شدم یراه

 

 .دنبالت ومدم یم یگفتیم  ؟یکجا بود_

 

 زدم، چرا؟ خی_

 

 .یرونیشده. وسط زمستون تنها ب  کی هوا تار_

 

  یایشب تو م هیبود آق داداش ، بعدشم  ی راهم طوالن_

مراقب خودم  تونمیحاال بعدترش من م ؟ی شبها چ هیبق

 .باشم

 

 .یکنار بخار دمیاتاق رفتم و لباسم را درآوردم و چپ به

 

 .زدم آسمان خی_



 

 .میرو دیبلند شد و لحاف را کش آسمان

 

 پارک؟  نیرفت_

 

 .را تکان دادم سرم

 

 .یزنگ زد جواب نداد یداداش هرچ _

 

 .کجاست میگوش دونمیاا، اصال نم_

 

 ؟یگم کرد_

 

. چندتا عکس گرفتم پرت فمینه فکر نکنم، احتماال تو ک_

  .فمیکردم تو ک



 

 میگم شدنش برا یحت ای لمیسردم بود که اصال موبا آنقدر

دستشان آماده  یبرف یگلوله  یمهم نبود. نامردها هرچ

 .بود پرت کرده بودند سمتم

 

شب بود که تب و لرز گرفته بودم و تمام بدنم  یها مهین

. آسمان با جابه  خوردیمحکم بهم م می. دندان هادیلرزیم

که بلند   دمید دیترس دنمیشد با د داریمن ب  یجا شدن ها

  میبعد داشتند مرا از جا یرفت. کم رونیشد و از اتاق ب

 یحالم بد بود. در بغل کس خواستمی. نمکردندیبلند م

 .آذرخش بود  کنمیفکر م دمبو

 

به من  یبودم و سرم مارستانیبه خودم آمدم در ب یوقت

وصل بود. لرزشم کمتر شده بود اما کامل رفع نشده 

 .بود
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  یو مامان کنارم بودند. از بخوب نبود، آذرخش  حالم

صحبت کنم. بعد از تمام شدن سرم  توانستمی نم یحال

 .آذرخش کمکم کرد بلند شوم

 

 بغلت کنم؟_

 

 .نه_

 

منتظر ماست. نصفه  رونیب ریام دمید میرفت رونیب یوقت

نشستم   یپشت یصندل یبه آنها خبر داده بودند. رو یشب



شانه اش گذاشتم.   یآذرخش کنارم نشست سرم را رو

 .دیلرزیم فی بدنم هنوز خف

 

ما   یدر خانه  یملک یخانه خانم و آقا میدیرس یوقت

من حالش بد شده بود.   یاز نگران  چارهی ب یبودند. بابا

خودم  یاطیاحت یآسمان هم رنگ به رو نداشت. بخاطر ب

کمکم کردند  سرهمه آوردم. آذرخش و آسمان  ییچه بال

به بابا   گفتمیدراز بکشم. داشتم به آسمان م میتا در جا

 .همان حالت خوابم برد ربگو خوبم و د

 

  یباز کردم، مامان کنارم نشسته خواب بود. نگاه چشم

بودم.  دهیمن چقدر خواب یبود. خدا کیبه ساعت کردم، 

 .شد داریبلند شدم و نشستم. مامان ب میاز جا

 

 ؟ یخوب ه؟یچ_

 

 .ییبرم دستشو خوامی خوبم، م_



 

با خودم گفتم  زدمیبه سر و صورتم م یداشتم آب یوقت

  میآمدم دوباره سرجا رونیب یی'شرکت'. از دستشو

 .نشستم

 

 ؟یدیم فمویمامان ک_

 

 ؟ی خوا یم یچ_

 

 .رد کنن یبه شرکت زنگ بزنم مرخص_

 

 ی. وقتاوردیصبحانه ب  میبرا رودیرا داد و گفت م فمیک

پاسخ.  یب ی ام را برداشتم پر بود از تماس ها یگوش

 .جم، منزل جم، شرکت  اریآذرخش، دکتر جم، مه

 



خبر بود خاندان جم به دنبال من بودند! با شماره  چه

  میجواب دادن. صدا ندهیشرکت تماس گرفتم. خانم پا 

 .آنقدر گرفته بود که نشناخت 

 

 .مهرپرور هستم-

 

 ه؟ یطور نیشده صداتون را ا یزیچ_

 

. فکر امیسرما خوردم، من حالم خوب نبود نتونستم ب_

 .امیکنم فردا هم نتونم ب

 

 .نیزود خوب ش  دوارمیام یوا_

 

 .نیزحمت شما به دکتر خبر بد یممنونم ب_

 



جم   اریو شماره مه دمیاز قطع کردن تماس دراز کش بعد

 .را گرفتم

 

 ن؟ یخانم مهرپرور خودتون_

 

من االن  نیتماس گرفت ن یبله، سرما خوردم. ببخش_

 .دمید

 

 روزه؟ ید یبخاطر برف باز_

 

خوب نشده بود کامل، دوقلوها   ینه من سرماخوردگ_

 خوبن؟ 

 

انگار.   نیستی خوبن، شما خوب ن طونیاون دوتا ش_

. هوا هم سرد بود نینرفته بود اریبا راننده داد شبید



 مینیبب میتماس گرفت نیهم  یهم شده بود برا  کیتار

 .منزل نیدیرس

 

 .دمینبود رس یبله نه مشکل _

 

در   یکم دادی اجازه م کتاتوریدل گفتم اگر برادر د در

شدت حالم  نیبه ا ای شد،ینم نطوریگرم شوم ا نشیماش

 .شدیبد نم

 

 ن؟یشرکت که نرفت_

 

 .نه، خونم. بازم ممنون از تماس تون_

 

تماس   زیتا با خود دکتر جم ن دمیدینم یازین یذره ا یحت

 .پاسخ از او داشتم ی. مهم نبود که دو تماس برمیبگ

 



 ینداشتم، کم لیصبحانه آماده کرده بود، م میبرا مامان

سوپ آورد. گفت حدس زدم مادرت  میبرا ی بعد خانم ملک

که  یمحبت نیدرست کنم. از ا تیخسته باشد گفتم برا

شب   نکهی. بابت اخرج کرده بود واقعا مرا شرمنده کرد

 .عذر خواستم میشده بود تشانیقبل باعث اذ

 

داشتم،  یعصر بود که نسبتا حس بهتر یها  کینزد

اما بهتر بودم، ظهر با   کردمیهمچنان احساس ضعف م

همه   یایگو میتماس گرفته بودم و چون صدا زیمدرسه ن

 .فردا یگرفته بودم برا یبود، مرخص زیچ

 

نشسته بودم آذرخش با   ی کنار بخار  ییرایحال پذ در

 یاش باز یبود و داشت با گوش دهیفاصله دراز ش یکم

 .کردیم

 

 .ت ی گوش یآبج_

 



برگشت سمت آسمان. نه  زیسر آذرخش ن همزمان

گفتن  یمن بلکه بخاطر آبج  لیبخاطر زنگ خوردن موبا

 .آسمان

 

 ؟یبد شهیم_

 

 .جم بود. حدس زدم دوقلوها باشن منزل

 

 .الو آسو_

 

  گفتیکه م میدیشنیجاشوا را هم م یآن طرف صدا از

 دمیپدرشان را شن یصدا تایحرف بزنم'. نها  خوامی'منم م

 .کری اسپ یکه گفت اجازه بدهند تا بزند رو

 

 شده؟یجانم؟ چ_

 



 ؟ ییتو آسو_

 

  .دمیخند حالیب

 

 ه؟ینه راسوام. آسو ک_

 

  .دمیپدرشان را شن یخنده  یصدا

 

  ه؟ینطور یصدات چرا ا م؟ی کرد ضیآسو ما تو رو مر_

 

 گفته؟  ینه ک_

 

 .'یگفتند' دد همزمان

 

 .گفتم یسیحضور آذرخش به انگل بخاطر



 

  رم،یبه ومپا رییتغ یمن االن در مرحله  زمینه عز_

 .خون شما رو بخورم امیب یقراره به زود

 

 .آسو دروغ نگو_

 

بلند اومدم  یآخر هفته که با دندون ها  گمیدروغ نم_

 .ینیبیم

 

  یگوش تایجم که نها اریشدم به اتاق رفتم و به مه بلند

  ضیمن مر گفتیبه بچه ها م دیرا گرفته بود گفتم نبا

 .من بود نه بچه ها یدقت یشده ام، ب
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راننده اش گفته برسونه شمارو، اما قبول    گهیم اریداد_

 .نیشد ادهیپ نینکرد

 

نبود. به هرحال خوبم شما  یازیبچه ها خسته بودن، ن_

 یاز برادرتون برام مرخص  گهیروز د هی دیفقط لطف کن

 .شمیممنون م نیریبگ

 

 .کرد یخنده ا تک

 

اش که  افهیصداتون رو ق شنوهیم نجاست،یاتفاقا ا _

چشم من  یول ستیبده ن یکه مرخص ییکسا هیشب

 .کنم یوساطت م 

 



تشکر کردم و  تماس  ینشان ندادم، برا ی خاص واکنش

 .قطع کردم

 

. از دستم کردیاخم م خوردیتا چشمش به من م بابا

است.  ادیبخاطر کار ز کردی دلخور بود. مطمعنا فکر م

بود کنارش رفتم و گفتم   یمامان مشغول آشپز  یوقت

باعث شده است  نیرده ام و همک یبرف باز روزید

ام کامل خوب نشده بود. با  یشوم. سرماخوردگ ضیمر

که   یبرف یها گلولهو تک تک  روزیاز د شیخنده برا

که با   یهاخورده بود به صورتم گفتم. چندتا از عکس

نشانش  می درب و داغونم با بچه ها گرفته بود یگوش

 .راحت کنم الش یدادم تا خ

 

خودمون باشه، اونقدر بهم خوش گذشت که دلم  نیب_

 .رفتمیبگم کاش نم ادینم

 

آخر ماه   یبود. برا یزد، حاال لبخندش واقع یلبخند

 .منتظر بودم دواریام  یلیخ م،یداشت تیزیوقت و



 

 .خونه یبمون  یاز سر خوش یضیمر ی کاش به جا_

 

 .مامان زدم یبه رو  یلبخند

 

 یبعد خدا چ مینیقبولم کن تا بب یمدل نیحاال امروزم ا_

 .خوادیم

 

بمون  یچند روز درست و حساب  هی  یخوب نشد_

 .استراحت کن بعد برو سرکار 

 

 یروز تو هر ماه مرخص میکه مامانم دو و ن شهینم_

ام بخاطر مدرسه.  یدارم. نصف ماه عمال تو مرخص

 .گردمیشرکت برم رمیم میمستق رمینم یخاص  یجا

 



 نیا یاز خونه  گهیبس که گفتم دزبونم مو درآورد _

 .یدار یکار درست حساب هی یوقت  یکینرو اون 

 

 .کنمیچشم، چشم به موقعش تموم م_

 

داشتم   اطیرفتن به شرکت آماده شدم. در  ح یبرا صبح

 .دمی را شن ریام یکه صدا  دمیپوشیرا م نمیپوت

 

 ن؟ یبهترشد_

 

 .بابت اون شب یاره، مرس_

 

  .برسونمتون نیایب کنم،یخواهش م _

 

  .رمی م ینه مرس_

 



 .شد روزیفراوان او پ یتعارف ها  در

 

 .یکنیکه تعارف م ستی منم ن نیماش_

 

 .بود یملک یآقا نیماش

 

 خودت؟  یکار نداشت_

 

 .دانشگاه رمیم_

 

 نشه؟ رتید_

 

ماهم کالس و درس  یول خونمیم یمگه پادگانه؟ افسر_

 .. هشت صبح کالس دارممیدار

 



 .یو برگرد یمن رو برسون نهی منظورم انه _

 

 .. معلم رو هم حلش کردم ستی ن ینه مشکل_

 

 جدا؟_

 

به آسمان  دمیو آدرس م تاریآره، عصر برگشتم گ_

 .خانم

 

 .زدم و به عمد گفتم یلبخند

 

  .ادیچقدر لفظ خانم به آسمان نم_

 

 چرا؟ _

 



 .منظورم به اسمشه_

 

 .واقعا  هیاسم قشنگ_
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از قورت دادن خنده   یزدم ، هرچند لبخندم ناش یلبخند

 .تکان دادم یام بود. سر

 

شدم خم   ادهیرا نگه داشت پ نیشرکت که ماش یجلو

دکتر جم  نیشدم دوباره تشکر کنم که چشمم به ماش

عقب بود   یکه در صندل یفرد دمیافتاد. راننده اش را د



 یتشکر کردم و خداحافظ ریمطمعنا خودش بود. از ام

با ظاهرشدن قامت بلند دکتر جم  یکردم، دم ورود

گفتم. با اخم نگاهم  یآرام ریکردم و صبح بخ ینگاه

صورتش بود، کم   ونیدکوراس نفکیکرد. اخم جزو ال

با سرش.  یآمد حذفش کند. جوابم را نداد حت یم شیپ

منتظر ماند اول من سوار  م،یستادیآسانسور ا  یجلو

طبقه را لمس کرد و زل زد   یشوم و بعد خودش. دکمه 

را در هم قفل  میو دست ها واره یدادم به د هیبه جلو. تک 

و در باز شد دوباره کنار رفت تا من  ستادیا ی. وقتکردم

 .رد شوم

 

 .نییاول شما بفرما_

 

 .نیی بفرما  ریخ_

 

چپ چپ نگاهش کردم و رد شدم، در زدم و   یچشم ریز

  یباز کرد. سالم و احوال پرس میدر را برا ندهیخانم پا



  کیبه  ازینبودم ن یو من به اتاقم رفتم. چند روز میکرد

 .و کار را شروع کنم میایداشتم تا به خودم ب ستارتیر

 

از  یادیبا حجم ز قهیدر عرض چند دق ندهیپا خانم

هم که قرار بود  یلیمیمد، اخواسته ها به سراغم آ

از من  بودیم یسی به زبان انگل دیبفرستد و با

و بعد از رفتنش متوجه   سمیبنو شیدرخواست کرد برا

 .نبود بلکه پنج تا بود یکیشدم 

 

 یکه آقا ییفرصت نکرده بودم چا یزمان ناهار حت تا

 .آورده بود را بخورم میبرا  یجهان

 

 یبرا دیبه سراغم آمد و پرس ندهیناهار خانم پا یبرا

  یگفتم نه. هرچند که از آن دکتر اخمو و ب  ؟روم ی ناهار م

مالحظه دلخور بودم اما به هر حال اجازه داده بود من  

 .در اتاقم درس بخوانم

 



چقدر گذشته بود از  دانمیکتاب خواندن بودم نم مشغول

  .م در دفترتنها بودن ادی و به احتمال ز هیرفتن بق

 

نداشتم.  لیآماده کرده بود اما م میبرا یچی ساندو مامان

سرد شده بود را عوض  زمی م یکه رو ییبلند شدم تا جا 

که   ییدر باعث شد مکث کنم، تا جا یکنم. صدا

نه. اما  ایتنها بودم. مردد بودم در را باز کنم  دانستمیم

باز نکرد به سمتش رفتم و در را باز کردم.   شدینم

 وانهیمن او د یهمان مرد بود. خدا همن دوبار یخدا

 !بود؟

 

 .یب یب نقیکام  زیا نتریو_

 

 .نگاهش کردم یطرز چندش  به

 

 ؟ یزنیمنو م_

 



زدم، دردش کتک خوردنش از من بود. خب   یپوزخند

من را کتک بزند.  تواندیکه چه فکر کرده بود امروز م

  کلیبه پشت سرش کرد. دو مرد قد بلند و ه یاشاره ا

پشت سرش بودند. خنده ام گرفت و نتوانستم   یدرشت

 .دمی. ناخودآگاه خندرمیخودم را بگ  یجلو

 

 ...خوشگ یخندیباره م نیبخند، که امروز آخر_

 

برگشتم دکتر جم  یپشت سر من خشک شد، وقت نگاهش

در اتاقش بود. با تعجب نگاهش کردم   یجلو دمیرا د

 .ناهار نرفته است یبرا  دانستمینم

 

 ...اریدا... داد..._

 

  نیاز دکتر جم تاا یعنیآمدن زبانش مشهود بود.  بند

شده  شیدایچه دوباره پ یپس برا برد؟یاندازه حساب م

 .بود



 

 .به اتاقتون د یببر فیتشر_

 

بود  یکردم مطمعنا خطابش به من بود. عصبان نگاهش

چه برسد چهره   دیفهم شدیهم م شیرا از تن صدا نیا

اتاقم به   یباال انداختم و به جا یاش. اما من فقط شانه ا

ام را عوض کنم.  یی سمت آبدارخانه رفتم تا چا

 قیخطابش به آن مرد بود. دق دم،یشنیرا م شانیصدا

  یبود صدا نییدکتر جم پا یدا. صگفتیچه م دانمینم

'برخوردا بود من رو زده بود فقط   گفتیآن مرد که م

 .'بود یشوخ اریخواستم... جون دادا

 

خودم   یبا من؟ من با خاطر نداشتم با پسرخاله  یشوخ

مرد. بسته  نیکرده ام چه برسد ا یشوخ یبار ک نیآخر

 .دمیشدن محکم در را شن دهیدر واقع کوب ایشدن 

 



در رو باز   نییتنها یمن به شما نگفته بودم وقت _

 ن؟ ینکن

 

 .به سمتش برگشتم

 

 .جا گذاشته یز یاز کارمندها باشه چ یکی دیگفتم شا_

 

. گفته نیکردی باز م دیباشه باز هم نبا نطوریاگر ا یحت_

 یدر رو به رو یحت ومدنین یجهان یبودم تا آقا

 .نیکارمندها هم باز نکن

 

حاال که باز کرده بودم و کار از کار گذشته  گفتمیم چه

 .بود

 

تا براتون درس عبرت  فتهیبراتون ب یاتفاق دیحتما با_

 .بشه



 

 .از خودم مراقبت کنم تونمیمن م_

 

 نییایبرب یفرد معتاد و الک کیاز پس  نی چون تونست _

  نیش فیبا اون دوتا غول تشن حر نیتونیم نیفکر کرد

 ن؟ی ریبگ یو کشت

 

  دیرو نداشتم، گفتم شا یگرفتن با کس یمن قصد کشت _

 نقدریا شمیاز کارمندها باشه در رو باز کردم. ممنون م

. من خودم از نیرینگ میمن تصم  یلحطات زندگ یبرا

 .امیپسش بر م

 

 .کرد ینه چندان دوستانه ا نگاه

 

کارمندان رو حفظ کنم   تیامن کنمیمن تالش م نکهیا_

 .ستین شونیگرفتن در مورد زندگ میتصم



 

 رونیکه من با دوستانم ب یپول ناهار  ستتونیبه ل _

 ی. پول ناهار تمام وعده هانیرفتم رو هم اضافه کن

 ن؟ی کنی کارمندهاتون رو حساب م یدوستانه 

 

متوجه نشد   ایبود که گو یکه نشان داد به شکل یواکنش

 .فکر کرد و بعد گفت یچه گفتم، کن

 

. پدرشون نیشما از طرف دوقلوها دعوت شده بود_

با منه، اون روز  تشونینبود و در زمان نبودش مسئول

با دوقلوها بود   زیشما سر اون م ریغ یا  گهیهر کس د

 .کردمیمن همون کار رو م
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دادم  حیکه ترج کردی'واو' بزرگ از ذهنم عبور م کی

هم فکر    کیو  ستینکنم. اگر تا آخر قرن ب انشیب

کم  تشی. عصباندیرسیبه ذهنم نم یزیچ  نیچن کردمیم

جمع و  یجور دیهم داده بودم با یبد ینشده بود، سوت

 .بود ی بود ذهنم خال نی. مشکل اکردمی جورش م

 

 ...بد برداشت کردم و یعنیمن... _

 

 .داشته باشه تونستیم نیاز ا ریغ  یچه برداشت_

 

و   کردیخودش کاله قضاوت سر م یهرکس با شرا خب

 .نبودم یمن هم مستثن 

 



 ...من... خب یعنی_

 

 .را بست شیها چشم

 

موصوع  نیا دی فعال با میکنیمورد صحبت م  نیبعدا در ا_

 .رو حل کنم

 

 .را برگرداند یرو

 

 .دکتر یآقا_

 

 .به سمتم برگشت

 

مشخصه تعادل  ستیمهم ن یلیخ یعنی ن،یولش کن_

 ...نداره و یبرخورد  نیچن ی آدم نرمال چینداره و خب ه 



 

آنرمال بودن ممکنه باعث   نیخانم ، هم نه یمشکل هم _

 .به شما برسونه یبیشه آس

 

از خودم دفاع کنم اما  توانمیدوباره تکرار کنم م خواستم

نشود.  یدادم با گفتنش دوباره از دستم عصبان حیترج

چند الت  هیهمراهش بزرگ بود اما شب یمردها  یجسه 

با   یاگر دو ورزشکار حرفه ا دیسر و پا بودند، شا یب

آن جسه بودند دکتر جم حق داشت و من واقعا فاتحه ام 

 .خوانده بود

 

 .دستش بود در فشیآمد ک رونیاتاق شکه ب  از

 

در رو به  ومدنی ن یجهان  یتا آقا کنمیم دیدوباره تاک_

 .نیکس باز نکن چیه یرو

 



و سرم را تکان   دمیرا به هم ماس میهالب گفتم،یم چه

ام را  ییدادم. بعد از رفتنش به دفتر کارم رفتم، چا

را همانطور که زل زده بودم به  چمیخوردم و بعد ساندو

افتادم که دکتر جم به  ی'غول تشن'  ادیپاراگراف   کی

 یکلمه نم نی و صحبتش ا  انیب یزبان آورد به نحوه 

 .جالب به کار برده بود ی لیخ زیرا ن نآمد هرچند هما 

 

دادم حالم کامال خوب   حی دوقلوها نرفتم، ترج ی خانه

  ضی حتما مر  گریبار د نیسراغشان بروم ا هیشود بعد 

 دیهم به هردو داده بودم و با  یخطاط کی. قول شدندیم

بچه   یبرا دانستم ینم قی. هرچند دقنوشتمی م شانیبرا

 .نوشت  توانیبه سن و سال آنها چه م ییها

 

فقط   رفتیاش سرکار م یدر چند روز مرخص  اذرخش

 ایتعجب داشت. گو یجا میهم برا  نیهم رفت،یزندان نم

گر از لبو را   یتازه برگشته بود، مامان بشقاب زیاو ن

 .گذاشته بود شیجلو

 



 ؟یکالس نرفت_

 

 .شنیم ضی مردم مر ینه گفتم بچه ها_

 

 .را عوض کنم به دنبالم آمد میاتاقم رفتم تا لباسها به

 

 ادی خوانیم یمن ک یبچه ها  فهممینم ه؟یچ هیقض_

قبلش به من بگن، با من   کننیم یکار یوقت رنیبگ

 .مشورت کنن

 

 شده؟یچ_

 

 آسمان؟  یبرا هیچ تاریکالس گ_

 

 .مامان تارهیخب کالس گ_

 



 .نگاهم کرد یعصبان 

 

 .رفته بهت بگم ادمیبودم  ضی مامان مر_

 

 دایبرات کالس و ساز پ یبسپر یتونیبه پسر مردم م _

 ..یبه من بگ رهیم ادتیکنه، 

 

18:16] 

 

 88ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

 مامان؟ هیخب االن مشکل چ_

 



نگاهم کرد. چقدر امروز همه  تیبا عصبان مامان

 .کردندینگاهم م یعصبان

 

 .رمی نم ی: مامان من که گفتم اجازه ندآسمان

 

 .برگشتم سمت آسمان تا ساکت شود زیت

 

مامان جان  آسمان به  گم،یوقت نشده بگم، االن م_

 ؟یدیکالس، اجازه م بره  خوادیعالقه داره م تاریگ

 

 .دمی نه اجازه نم_

 

 .برود به سمتش رفتم رونیاز اتاق ب خواست

 

 چرا اون وقت؟_

 



 شده؟ یز ی : چآذرخش

 

 .گرفتم یکردم و رو ینگاه

 

خوب نشدم. توروخدا بمون   ضمیمامان، خسته ام، مر_

 .میکه حال و حوصله داشته باشم تا دعوا کن یروزی

 

 نه؟ ای شدهیچ نی گ ی: مآذرخش

 

گوشه  هیشده؟ دخترام شدن سرخود  شوهرم   یچ_

  یگوشت و استخون افتاده، آسو خانم فکر کرده هرکار

 .و اجازه داره. من نمردم آسو  تونهیبخواد م

 

 ؟یکرد کاری : چ آذرخش

 



که مسبب گوشت   یکردم؟ مامان اون کاری آدم کشتم، چ_

.  ستمیجلوته. من ن  نجاست،ی و استخون شدنه شوهرته ا

شده   شیاون منم. بچه زندگ ده یهم که تاوان داره م یاون

ها. حاال دلش رو خوش   یما، قرض ها و بده یدعواها

حق رو ازش  نیا دیبا یچون مامانش  ی زیکرده به چ

 ؟یر یبگ

 

 .آسو ساکت باش_

 

 .گفت رو به آسمان و

 

 .ستمیمن مادرت ن گهیاون کالس د یاگر بر_

 

  خواستیدلم م یمامان گاه ی ها یمنطق یب نیدست ا از

 .بکوبم واریسرم را محکم به د

 

 .بنداز کهی: چپ برو راست برو فقط به من تآذرخش



 

زندان بودن   ره یراست م رهی به مامان بگو چپ م نویا_

 .سهیما ننو یتو رو به پا  یتو رو، گندها 

 

 هینشسته بود و گر یکز کرده و در گوشه ا آسمان

 .کردیم

 

 ؟یرو گرفت یچ یعزا_

 

 .یچیه_

 

سرم در حال انفجار است. به سمت  کردمی م احساس

 دیشا ستادمیا رشیحمام رفتم، دوش آب را باز کردم و ز

 .آرامم کند

 



ام گرفته بود، دوبار جانم به خطر افتاده  هیآب گر ریز

 ایبه من تجاوز شود  ای دینمانده بود شا یزیبود، چ

ساعتها با مامان   دیبرسد و حاال با یبیممکن جسما آس

که خواهر کوچکترم دلش  کردمیرا م  نیبحث ا

 .ردیبگ ادی یساز  خواهدیم

 

. خواستیم یو به اتاق رفتم، دلم چا دمیام را پوش حوله

 دیپنهان کرده بود، شا شی پتو ریمان خودش را زآس

 .کردیم هیهنوز داشت گر

 

 ؟ یداریب_

 

 .است داریرا نداد اما مطمعن بودم ب جوابم

 

  یخوایآسمان. اگر م ستین  یچیکردن راه حل ه هیگر_

به  نیاز ا گهید یموضوع رو حل کن نیکردن ا هیبا گر



پشتت  ایکن حساب نکن تا کمکت کنم  یبعد رو

 .ستادمیوا

 

 .حرص پتو را کنار زد با

 

 ذاره؟ینم یکنم وقت کاریچ_

 

با منطق قانعش کن نه  یخوای که م یزیچ یپا  ستایوا_

 .یبا اشک چشمهات کنار بکش نکهیا

 

 ذاره؟ینم یقانعش کنم وقت یچجور_

 

 .کن دایفکر کن راه حل پ نیبگم؟ بش دیمن با نمیا_

 

 .مثل تو دعوا کنم تونمیمن نم_

 



  یدعوا نکن مثل خودت صحبت کن، منم کار خوب_

 .الگوت من باشم ستی. الزم نکنمیکه دعوا م کنمینم

 

 یرا خشک کردن، نه نا میرا عوض کردم، موها لباسم

خودم  دیشدن داشتم نه وقت و حوصله اش را با ضیمر

 .بودمیمراقب خودم م 

 

که مامان  یکوچک  چیساندو کینخوردم، از صبح  شام

ناهارم آماده کرده بود همان را خورده بودم اما   یبرا

 .غذا خوردن نداشتم یحوصله 

 

آماده شدم، حسن زمستان آن بود  عیسر صبح

کنم،  یکیلباس مدرسه و شرکت را  یگاه توانستمیم

بعد از  ینداشتم. در واقع حت شیآرا یهرچند اجازه  

با   شبمینکردم. بحث د شیآرا  زیشرکت ن  یمدرسه برا

 .اعصابم را خورد کرده بود دایمامان شد

 



 ؟یروز ید یخانم مهرپرور تموم شد داده ها_

 

 .کنمیبخشش مونده االن دارم کار م هینه، _

 

  نیتونیجلسه هست. م 5دکتر جم گفتن امروز ساعت _

 ن؟یشرکت کن

 

 .ممنون ستین  یآره مشکل_

 

 ن؟یانگار خوب نشد_

 

 .چرا بهترم_

 

  یهرکار یاز نمودارها یکی رفت،  رونیزد و ب  یلبخند

امروز   یبرا  نکهیا لیآمد، دل یدرست در نم کردمیم

 مانیبا پ دیبا دانستمیبود. م نیهم موکول شده بود هم



. اما هرچه کردم خواستمیرا نم نیهماهنگ شوم و ا

تماس گرفتم و  ندهی. با خانم پارمینتوانستم بگ جهینت

را به اتاق  یبزند و مهندس خادم  نگگفتم به کارخانه ز

بود و  ینبود کار یشخص یمن وصل کند. مسئله 

 .مجبور بودم

 

پشت خط بود،   مانیجواب دادم پ یتلفن زنگ زد وقت 

 شیسرد و خشک جوابم را داد. مهم نبود، برا یلیخ

 گفت خب؟ تایدادم، نها حیتوض

 

 .پرسمیخب؟ دارم ازت سوال م_
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داد و بعد  رونینگفت نفسش را محکم ب  یز یچ  هیثان چند

 .داد حیتوض

 

 .هارو انجام دادم نیهمه ا_

 

 ؟یجواب نگرفت _

 

 .نه_

 

  .کنمی جلسه نگاه م یاومدم برا_

 

 .خوادیرو م جیدکتر نتا_

 

 .انمیمن بفرسته منم در جر  یقراره برا_



 

 .باشه_

 

برسم. اما خب بعد  جهیکه نتوانسته ام به نت گفتمیم دیبا

 ...ام حاال  یداور شی و پ روزیاز د

 

. نمیبه من کرد و گفت بنش  یدفترش که شدم نگاه وارد

 یدارس یچرا ناخودآگاه احساس کردم آقا دانمینم

در کتاب غرور و تعصبش  نیآست نیج یاصل  تیشخص

شباهت به   یب یگذشتیمقابلم نشسته است. از حق که نم

از آن جنتلمن مغرور   نیآست نیج  یها فیتوص

 نینداشت ا چهره و قدبلند و البته ثروتمند  کمخوش 

 .دکتر جم

 

رو  جینتا نیگفته بود ندهینه ممنون ، فقط به خانم پا _

نمودار  ه ی یعنیمتاسفانه دچار مشکل شده،  ارم،یب

هم از  شونیتماس گرفتم ا یبا مهندس خادم  دهینم جهینت



جلسه اومدن  یبرا یپشت تلفن متوجه نشدن گفتن وقت

 .منم گفتم قبل جلسه خبر بدم بهتون کنم،ینگاه م

 

جمله ام که  دادم،یم حیتمام مدت که توض کردی م نگاهم

تکان  ینگفت و بعد فقط سر یز یچ هیتمام شد چند ثان

 .داد

 

 .ستین یمشکل_

 

سرم را تکان   زیهم فشار دادم و من ن یرا رو  میهالب

 .دادم

 

 برم؟  تونمیم_

 

 حالتون خوبه؟_

 



 بله؟_

 

 ...روزید یماجرا بخاطر _

 

 .خوبم ممنون _

 

نشون   نطوریا نیدوست دار ای نیهست ی دختر نترس_

 ن؟یبد

 

 .کردم از سوالش اما جوابش را دادم تعجب

 

 .کدوم چیه_

 

 .تر نگاهم کرد و گفت یجد یکم

 



 ادینم شیپ یبه هر حال، موضوع رو حل کردم مشکل _

 .نیبه بعد در رو باز نکن  نیشما هم از ا

 

خب   یول ست،یبه قفل در ن یاز یشده باشه ناگر حل _

 .هم حل نشده، با اجازه یل یمثل بار اول خ  کنمیفکر م

 

 .نیصبر کن_

 

 .بود ستادهیبرگشتم بلند شده بود و ا یوقت

 

 .متوجه منظورتون نشدم_

 

 .نداشتم یچون منظور خاص_

 

فاصله گرفت و به سمت من آمد. با فاصله  زشیم از

شده بود، کامال مشهود  ی. عصبانستادیچند قدم از من ا



منت  یقبل کل ی بود. اما من هم دروغ نگفته بودم. دفعه 

شده بود 'حل شد' مسئله   ی سر من گذاشته بود و مدع

 .نیکه خودم از خودم دفاع کرده بودم و هم یدر صورت

 

 ...باعث شد ک نینداره و هم یاون فرد تعادل درست_

 

و   نجایممکنه باعث بشه دوباره و هرآن ا نیو هم_

و من بلدم و  فتهیب یشرکت هر اتفاق  نیخارج از ا

  یشما کار ستین یازیاز خودم دفاع کنم. پس ن تونمیم

  یریکه تاث  نیدیو د نیبار امتحان کرد ک یچون  نیکن

 .نداشته

 

 کیاما ته دلم  دم،یاش ترس یاز نگاه عصبان نکهیباا

مختلف   لیمدت با دال نیشد، در ا جادیا  یریحس دلپذ

کرده بود. قصد انتقام نداشتم. اما  یواقعا مرا عصبان

 متیآمده، من فقط دم را غن شیبود که پ یفرصت

خنده ام هم   دمیاز نگاهش ترس نکهیشمردم. در اوج ا



هم فشار دادم و از داخل   یرورا  میهاگرفته بود، لب 

 .رمی لبخندم را بگ  یدهانم گازش گرفتم تا جلو 

 

از جنتلمن بودنش بود که  خودش را   ی بخش مطمعنا

 .جوابم را ندهد کردیکنترل م

 

 .با اجازتون_

 

 .دادم حیفرار را به قرار ترج راستش

ناهار   روزی ناهار آماده نکرده بود و از د میبرا مامان

داشتم  میواقعا گرسنه بودم. تصمنخورده بودم،  یزیچ

  ندهیبودم خانم پا دواریناهار بخورم. ام رون یبروم و ب

 ییبه جا دمیاش اما ام یامروز هم دعوتم کند به همراه

 ینبود. ب نده یرفتم خانم پا رونیاز اتاق ب یوقت دینرس

را برداشتم،  فمیو ک دمیاتاقم رفتم، پالتوام را پوش هب لیم

  .زدم رونیخرامان خرامان از شرکت ب

 



ناهار را   میتا خواستم یسردم نبود، م یلیقدم زدم، خ یکم

همانجا   دمیکه د یفست فود نیباشم، اول رونیکامل ب

داخل رفتم و سفارش دادم. منتظر نشسته بودم که 

کنه  ریخدا به خ  کیام به صدا در آمد،خانه بود.  یگوش

 .گفتم و جواب دادم یا

 

 .کردم آسمان بره کالس یمامان رو راض_

 

زدم، به خودم نه به آذرخش. مامان حرف او   یپوزخند

را قبول کرده بود من را نه. آذرخش هم به خاطر 

شدم   یشان م  الیخیرا کرده بود من اگر ب نکار یخودش ا

مدت قرار بود در زندان   یطوالن  دیشا کردمیو کمک نم

گفته بودم حقوقم خوب است قسط   شیپباشد دو شب 

حقوقم را   شتریب شتمام شود بخ یملک  یآقا  یها

  دیبگو خواستیاو. حاال مثال م یها یبده یپا دهمیم

 .کرده است  مانیبرا یکار

 

 .یچه خوب، مرس_



 

 .میمرخص 4تا ساعت  رم،ی من امروز م_

 

 .به سالمت، مراقب خودت باش_
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مقابلم  یخوردن مرغها  یبرا ییاشتها گری د حاال

اش و زن  یناعدالت ،ینداشتم. دلم را زده بود؛ زندگ

 !بودنم

 

 نم؟ یبش نجایا تونمیآ، م_



 

را بلند کردم و به پسر مقابلم نگاه کردم. بعد   سرم

 .وجود داشت یخال زیبه اطراف کردم. چند م ینگاه

 

 .هست یخال یو صندل زیم_

 

 .ستیکدوم ن چیمثل شما سر ه ییبایخانم ز_

 

 یواکنش خاص توانستمیمامان بود اصال نم ریدرگ ذهنم

من استفاده کرد و روبه  یو منگ  یجینشان بدهم. از گ

و  دیسف فورمی ونیکه لباس  ی نشست. به پسر جوان میرو

آورد  یم زیبه تن داشت و سفارش هارا سر م  یسبز

را   میغذا میواستم بگو اشاره کردم، به سمتمان آمد. خ

 ی تا ببرم. اما پسر زدیبر صرفبار م کیظرف   کیدر 

  لکسیر یلینشسته بود سبقت گرفت و خ  زمیکه سر م

 یدنیکه نوش یمن یخودش غذا سفارش داد و حت یبرا

سفارش داد با  یدنیمن نوش یسفارش نداده بودم برا



 ینسبت کردیتعجب نگاهش کردم. پسر جوان فکر م

سفارش را گرفت  یجد یلیچون خ  میآشنا هست ای میدار

 .کردم  شیبرگردد که دوباره صدا استو خو

 

. از برمیبار مصرف م کی هیتو  نیمن رو بذار یغذا_

اگر  شهیخوب م یلیخ نی بگ تیریطرف من هم به مد

هاش آماده کنه، نه  یمشتر یآروم و امن برا طی مح کی

  زیبدون اجازه سر م انیب یدون یچاله م یالت ها  نکهیا

 .ننیخانم بش کی

 

به آن پسر  یبه من و بعد نگاه ینگاه چارهیب پسره

بدون اجازه نشسته است، واقعا  دیکرد. بعد از او پرس

 میشک داشت؟! بلند شدم و گفتم دم صندق منتظر غذا

 کیبه سراغم آمد  میبا غذا یعذر خواه ی برامانم.  یم

  میو جبران داخل غذا ی عذرخواه یرا برا یدنینوش

 .پسش دادم وگذاشته بودند، برداشتم 

 

 .ر یروز بخ ست،ی ن یازین_



 

 .دیدو رونیب دنبالم

 

 .لحظه هیخانم _

 

 بله ؟_

 

  نیاریب فیحتما دوباره تشر  خوامیمن دوباره معذرت م_

 .دمیقول م فته،ینم یاتفاق نیهمچ  گهید

 

جواب   نکهیا یکارگر ساده بود، من برا  کی  نجایهم ا او

آن پسر را داده باشم آنطور گفته بودم وگرنه آنها چه  

. نسبت به شناسمینم ای شناسمیمن او را م دانستندیم

 .بود ریپذ تیمسئول دیکارش شا

 

 .ممنون_



 

در شرکت بود. جالب   یجهان یشرکت برگشتم، آقا به

داشت که  نانیآنقدر اطم یجهان یبود که دکتر جم به آقا

در را باز کنم، در  توانمیدر صورت حضور او م گفتیم

 .نداشت یهم سن و سال یجهان یکه آقا  یهرحال

 یکی ایهم سن و سال خود جم  دیاز من بود، شا بزرگتر

 ...شتریب یدو سال

 

 نهیرا در آ یا افهیرفتم و ق یبهداشت سی به سرو یوقت

 فمیبه ک یو داغان بود. نگاه دهیواقعا رنگ پر دم،ید

  .انهیهمراهم است  شمیلوازم آرا نمیکردم تا بب

 

وسط جلسه  خوردینم یز یکردم. اگر چ شیآرا یکم

هوش شوم. ظرف غذا را باز   یب یممکن بود از گرسنگ

داخل ظرف را خوردم.  یاز مرغ ها  یکردم و مقدار 

سرد شده بودند اما باز هم   نکهیخوشمزه بودند، باا

 .خوشمزه بودند



 

کتکم   ایبود جوابم را بدهد  امدهیجم به سراغم ن دکتر

  .شکر داشت  یجا  نیبزند! هم

 

جلسه آماده کردم، جز   یکه دستم بود را برا ییها داده

 .کردی م ینگاه مانی پ دیکه با یکی

 

جم حضور داشتند.  اریمهندس ها و مه یجلسات قبل مثل

از همان بدو ورود خنده ام گرفت، به اخم وحشتناک 

دست و   دای. چند نفر شدبردندی دکتر جم، همه حساب م

جمالتشان رو پس و  یرا گم کرده بودند و حت شانیپا

بود. اما حس  یواقعا کار سخت دی. نخندگفتندیم شیپ

همانجا مرا  ندی لبخندم را هم بب از یگوشه ا یحت کردمیم

 .زندیکتک م
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به کار من نداشت، نه  یقبل کار یبرعکس بارها مانیپ

نثارم کرد.  ینگاه و حواسش به من بود و نه متلک

 .بودنش نطوریچقدر خوب بود ا

 

گفتم و به   دی خسته نباش هیاز جلسه من زودتر از بق بعد

 مانیکه به در خورد حدس زدم پ یاتاق کارم رفتم، تقه ا

 .جم در را باز کرد ار یباشد اما مه

 

 اجازه هست؟_

 

 .نییبله البته بفرما_

 



 حالتون بهتره؟ _

 

 .ساده بود یسرماخوردگ هیبله _

 

 .سرتون آوردن ییبچه ها گفتن چه بال_

 

 .بود لیمن هم دخ طنتیش_

 

شما هم  رن یگیخودشون رو مخوبه، اونها طرف _

 .مونهیکاله م یوسط سر شما ب نیطرف اونهارو، ا

 

 .زدم یلبخند

 

 ...براتون نیدار لی م یزیچ_

 



 ...برم فقط دینه ممنون، با _

 

 .منتظر ماندم خودش ادامه دهد دیرسیبه ذهنم نم یزیچ

 

کرده  جادیبراتون ا یها مزاحمت هیاز همسا یکی دمیشن_

  ض یگفت از شوکش مر اریو گفتم حالتون رو بپرسم، داد

 .نیشد

 

  ضیمر دمی که االن شن یز یممکن بود از شوک چ من

 .شوم

 

 ...یعنیمن... _

 

 ...ناراحتتون کنم فقط شیآور ادی با  خوامینم_

 



  یآقا یبرا ست،یمن ن ی ناراحت یبرا ی زینه نه، چ_

شده، بعد خوردن پنجاه و هفت تا  جادیدکتر سوتفاهم ا

خورد به صورتم  میتاش مستق ازدهیکه  ی برف یگلوله 

کامل خوب   میکه هنوز سرماخوردگ یاون هم درحال 

 ست؟ین یهیامر بد هیشدنم  ضینشده بود مر

 

نشان  ینه اما واکنش ای کندیم دییتا نمی کردم بب یمکث

 .نداد

 

شد که من خودم  جادیاون آقا ا یبرا یحاال سو تفاهم_

همه   خوانی برادر شما م دونم، یجوابشون رو دادم. نم

از خودم  تونمیرو ربط بدن به اون موضوع من م زیچ

 .مراقبت کنم

 

 .زد یلبخند

 



 یعنیحساس هستش،  یکم اریداد نطوره،یحتما هم _

مورد حق داره حساس باشه  نیهم که افتاده در ا یاتفاق

 .کنه یم یرو ادهیز کمی گهیموارد د هیدر بق دیحاال شا

 

زدم، از  یزد. لبخند  یجمله چشمک نی از گفتن ا بعد

 .بلند شد  شیجا

 

 ...یبرم، ول گهیخب من د_

 

  .کردم نگاهش

 

فکر کنم  ن؟یخورد یبرف یواقعا پنجاه و هفت تا گلوله _

 .نشیدردناک بوده که شمرد یلیخ

 

 .دمیخند

 



 .نکنه یخدا قسمت کس ،یلیخ_

 

 .سمت در رفت دوباره برگشت به

 

 .جاشوا باهاتون قهره_

 

چند روز زنگ زده بود اما   نیدر ا یدوبار یکی جان

جان به  کردمیجاشوا نه، پس قهر بوده. من فکر م

 .کندیصحبت م یندگینما

 

 چرا؟ _

 

  نیو هم مونهی م کاریاون ب اد،یکه م شیجان معلم نقاش_

 .شما بود ی دهیا یباعث شده قهر کنه نقاش

 

 .را با درد جمع کردم میابروها 



 

که برام  یمن واقعا متاسفم، فقط خواستم بخاطر تولد_

شمارو هم تو   خواستمیگرفته بودن تشکر کنم اصال نم

 .دردسر بندازم

 

  ییهاقرار بود ساعت ن،یراستش به من که لطف کرد_

 ین رو بشنوم. نقاشجا فونیساکس یکه خونم فقط صدا

 .نداره ییصدا

 

  مینبود اما باز به رو یراض دانمیمهربان بود، م چقدر

 .آورد ینم

 

جان بره کالس   یاومم، پس چطوره جاشوا به جا_

  فون؟یساکس

 



  اریبه در خورد و مه یکرد، همان موقع تقه ا یا خنده

پشت در بود من خنده ام   مانیخودش در را باز کرد. پ

 .خواست رد شود اما قبلش گفت اریرا جمع کردم. مه

 

 .نیکارو با من نکن نیخودمون باشه. ا نیلطفا ب_

 

 .آرام سرم را تکان دادم یخنده ا با

 .داخل آمد مانیرفتن او پ رونیب با

 

 .میامروز کار کن شهی نم رتیاگر د_

 

 .نبود یکه بود اما چاره ا ریبه ساعت کردم، د ینگاه

 

 .ستی ن ینه مشکل_

 



نشست، بعد از   یصندل یرو مانیسراغ لب تاپم، پ رفتم

 .چرخاندم مان یران کردن برنامه لب تاپ را به سمت پ

 

 مانیام به صدا در آمد، جزو معدود دفعات بود، پ یگوش

  .حواسش به لب تاپ بود، جواب دادم

ه اش را داده بود و  بود ، مامان تازه خبر اجاز آسمان

  .به من زنگ زده بود، آرام گفتم یاو از خوشحال 

 

 .کرده شیکار من نبود آسمان، آذرخش راض_

 

 ؟یچ_

 

 باشه؟ م یکنیخونه صحبت م امیم_

 

 ؟ یایاالن نم_

 



  یزی. چامیم  گهیدو ساعت د یکیکار دارم،  کمینه _

 ؟ یالزم دار

 

 .نه_

 

 شده؟  رتی: دمانیپ

 

 .نه_

 

 آسمان، اسم داداشت آذرخشه؟ آسو، _

 

 .کردم و جوابش را ندادم نگاهش

 

 ه؟ یمشکل چ یدیفهم_

 



 .مشکل تو؟ نه راستش نتونستم بفهمم_

 

 .هم تالش کردم اما نتونستم یلیخ

 

از هرنوع   یر یجلوگ یدادم. برا رونینفسم را محکم ب 

  یبرا یآوردن چا یبحث و دعوا بلند شدم تا به بهانه 

  .بروم رونیب قهیخودم چند دق

 

  کجا؟_

 

 .ارم یب یخودم چا یبرا رمیم_

 

دروغ  یعنیکه  یآن به حالت کردینگاهم م  داشت

 .نشان دادن گفتم یعاد  یمجبور برا ،ییگویم

 

 ؟ یخور یم_



 

 .رها یمزخرفت دار  ی اگر از اون بیسکوئیت ها _
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گفت چرا تماس   یجهان ی! آقاخواستیبود و م مزخرف

  قهیبود چند دق مینگرفته ام بنده خدا خبر نداشت از خدا

به دست بودم که  یچا ینی از آن اتاق. س رمیفاصله بگ

  زیم یرا رو ینیگفت بروم دفتر دکتر. س ندهیخانم پا

 .به در زدم و داخل رفتم یگذاشتم و تقه ا

 

 ؟بردن فیتشر یمهندس خادم _



 

  ...یرو کننیتو اتاق من هستن دارن کار م ریخ_

 

 .بود میبه ساعت کرد. شش و ن ینگاه

 

وقته  رید ،یا  گهیروز د یادامه اش بمونه برا  دیبگ_

 .نی ببر فیتشر نی تونیهم م ندهی شما و خانم پا 

 

حلش کنم و بعد بروم. با  دادمیم حینگفتم ترج یزیچ

 زیرفتم حاال لب تاب خودش ن مانیسراغ پ یچا ینیس

 .روشن بود

 

اش رو من،  هیقسمت رو تو کار کن، بق نیا ایب_

 .دهیچرا ارور م فهممینم

 



  مانیپ ییبیسکوئیت را برداشتم کنار چا زمیم یاز کشو 

 .نشستم شیگذاشتم و لب تاپ به بغل روبه رو

 

 .شیپ یهفته  دمیرو د انیدکتر جواد_

 

کردم، استاد مورد عالقه ام بود در دوران  نگاهش

 .یکارشناس

 

و  یگفتم مشغول به کار انه، یازت خبر دارم  دیپرس_

. خوشحال شد گفت تو دانشگاه  یادامه بد یخوایم

  .خودمون منتظرته

 

همه فاصله و  نیاه قبول شوم، بعد از اآن دانشگ دوباره

دوباره   یجواب چیه یممکن بود. ب ریکم مطالعه؟! غ میتا

 .که سرم را مشغول کار کردم

 



 سخته؟ نمی. ایدینشون بده، بفهمم شن یواکنش هی_

 

 .اونجا قبول شدنم ستی.فکر کردم ممکن نستینه ن_

 

  ؟ینسترن قبول شد تو نش_

 

  .تعجب نگاهش کردم و گفتم تینها با

 

 نسترن؟_

 

 .تعجب کرد زین او

 

 ؟ یدونستینم_

 

 !شدیمن باورم نم یخدا



 

  .آرام گفتم یلیخ 

 

  ! نه_

 

  نهایو ا شی امسال قبول شد. بخاطر مراسم و عروس_

زد ترم  ینذاشت. مرخص دیخواست انصراف بده ام  یحت

 .سرکالس هاش رهیاالن م ی اولش رو ول

 

فقط سر تکان دادم. آب دهانم را قورت دادم و  یسخت به

  .دمیپرس

 

 ه؟یبا من چ دیمشکل ام یدونیتو م_

 

را باال و  یزیداشت چ  ای کردی کرد، داشت فکر م نگاهم

 .اما باالخره  گفت کردیم نییپا



 

 .آره_

 

 خب؟ _

 

 خب؟ __

 

 ه؟یخب مشکلش چ_

 

 بهت بگم؟ دیچرا با_

 

  ی. سرگفتیم  دیحق داشت. چرا با دم،یکش یقیعم نفس

 .تکان دادم و به کارم ادامه دادم شیبرا

 

 ؟یاصرار کن یخوا ینم نیهم_



 

  اصرار کنم؟ دیچرا با_

 

 .یکنجکاو_

 

دوست شد و بعد نامزد و  دینسترن با ام یمن از وقت_

مدت هم کار  نیازدواج کنجکاو بودم بدونم، تمام ا

 .نینکردم. جز چندتا حدس، هم یخاص

 

 بوده؟ حدسهات؟ یچ_

 

 .ی،تفاوت طبقات دونمیچه م_

 

 .بلند یلیخ دیخند

 

 ه؟یک ی دینسترن طبقه اش با ام_



 

  .دمیخند ایپوزخند زدم  دانمینم

 

 یزندگ هیسترن . نشمیخط فقر محسوب م  ریمن ز_

 .نرمال داشت

 

 .یتوام داشت_

 

 یاز همان اول از من خوشش نم دیام گفت،ی م راست

 .آمد

 

 .ستی... مهم ندونمینم_

 

 .کرده ریمهم هست که ذهنت رو درگ_

 



باهاش بهم   میبوده. دوست ریذهنم بخاطر نسترن درگ_

 .شد جادیبهتره بگم فاصله ا ایخورد، 

 

 .کامل بهم خورد، ارشدش رو لو دادم گهیاالن د_

 

  ..فکر کردم یکم

 

 .نگفته شمی فکر کرده من ناراحت م دی... شادیشا_

 

 ...یآسو در اوج باهوش بودن همون اندازه خنگ_

 

 ...ت_

 

باز شد. دکتر پشت در بود. بااخم   یتقه ا چیبدون ه در

  .و دوباره من را نگاه کرد مانیبه من، بعد به پ ینگاه

 



اش  هیبق نیببر فیگفتم خدمتتون تشر کنمیفکر م_

 .بمونه روز بعد 

 

 .نگاهم کردم مانیپ

 

 ...... گفتم اگر حل بشه کهیعنیبله، _

 

 .خانم مهیساعت هفت و ن_

 

داشتند، به  ن یمن بود، هردو ماش یمن بود، خانه  راه

 .داشت ی آنها چه ربط

 

 .ندارم یمن مشکل_

 

 .گفتم مانیبه پ رو

 



 .گهی روز د یشده بمونه برا رتونیشما اگر د_

 

  .دمیوسط جمع بستنم چه بود آن را هم نفهم نیا

 

. مگه آسمان منتظرت  میبهتره بر  ینشده ول رمینه د_

  ست؟ین

 

نگفتم آرام لب تاپم را   یزیتعجب نگاهش کردم. چ با

حاضر و آماده بستم و بلند شدم پالتوام را بپوشم، هردو  

 .بودند ستادهیدر اتاق من سرپا ا

 

 .دوشم انداختم یرا رو فمیک

 

 .نی خسته نباش_

 

 .' نگفتند همزمان گفتندنیجوابم 'خسته نباش در



 

  ...بر نی اریب فیتشر_

 

 ...برس ایب_

 

 .نبود جمالت کامل شود یازیبهم کردند. ن ینگاه

 

 .خدانگهدار رمیممنون، خودم م_

 

آسانسور را   یدر رفتم و در را باز کردم و دکمه  دم

بودند. باهم سوار   ستادهیو  جم ا مانیزدم. پشت سرم پ

  .از رو نرفت دوباره تکرار کرد مانی. پمیآسانسور شد

 

 .رسونمتیم ایزمستونه ب یچله  روقته،ید_

 



با هزار گرگ هم بودم،  ابانیزمستان در وسط ب ی چله

. اما حضور دکتر شدمیاو نم نیمن دوباره سوار ماش

 .جم باعث شد جوابش را ندهم

 

هردو مرد همراه با من قدم   م،یآمد رونی آسانسور ب از

 !نداشتند یکار و زندگ داشتند،یبرم

 

بار  نیام به صدا در آمد، باز خانه بود ا یگوش دوباره

به آسمان  دیقهر بود شا مامان بود هرچند خودش دیشا

تفاوت که  نی گفته بود زنگ بزند. حدسم درست بود باا

 یبدبخت هم شده بود راننده  ریدنبالم. ام د یایب ریگفت ام

اکثرا تهران نبود و چند  چارهیما. پسرک ب یخانواده 

 .کردیم یرانندگ دیآمد با یکه م مه یروز

 

 دمیمن رس نجایبرسه ا ری تاام ام،ینه آسمان دارم م_

 .خونه
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دوباره اصرار کرد  مانیگفت، دم در پ یباشه ا  آسمان

بود.  ستادهیاما قبول نکردم، دکتر در سکوت کنارمان ا

شد و رفت به سمت  الیخیب دیمخالفتم را که د مانیپ

 .نشیماش

 

 .نیسوارش نییبفرما_

 

 ...عرض کردم خ_

 



به بحث   یاز ین ن،یتنها بر دمیوقته ، اجازه نم رید_

 .لطفا نی سوارش  ستین

 

 ...آخه_

 

 .با اخم نگاهم کرد دوباره

 

خودتون    ن،یببر فیگفتم تشر شیپ کساعت یمن _

 .نیسوارش  مونهیبحث نم  یبرا ییپس االن جا نینرفت

 

بود،  یهند لمیف کیبودم در  دهیکه د ییزورگو نیآخر

از آن  یهاله ا نگ،یبود به نام جبارس یتیشخص

وجود  ز ین یدکتر مدرن امروز نیدر ا نگیجبارس 

 .داشت

 



و دستش را  نشیداده به در ماش هیتک  لکسیر یلیخ

در آرامش تمام  زیچانه. راننده اش ن ریبرده بود ز

. خوب بلد بود حرص بدهد به آدم، کردیم یداشت رانندگ

تا بتوانم   فتادیم یاقاتف کی  کباریهر چند وقت  دیمن شا

  ییکاربلد بود. حاال از حرفها ایجوابش را بدهم اما او گو

خوشحال بودم. حداقل  شتریبودم ب فتهکه به او گ

 .آرامش بخش باشد یکم  توانستیم

 

 مشکل از کجاست؟ ن یمتوجه شد_

 

 .گرفتم ابان ی از خ نگاه

 

 .ریخ_

 

 بازم مشکل از داده هاست؟_

 

 .ندارم ینظر_



 

 ...پ_

 

 .کرده بود تمیواقعا اذ  لمیزنگ موبا  یصدا امروز

 

 .زمیعز امیآسمان دارم م_

 

 نصفه شب؟ یک_

 

پر بود از  یکاف یاندازه  هیبود نه آسمان، توپش  مامان

 ...حاال روزید

 

 .تو راهم_

 

 نداره؟ یکه چند ساعته تموم هیچه راه_



 

کنم دکتر  ازینذر و ن توانستمیفقط م ن،یسکوت ماش در

چه و چطور   دانست ینم یمامان را نشنود. حت یجم صدا

 .جوابش را بدهم دیبا

 

 .نگران نباش رسمی م گهید کمی_

 

از   دادمیم حی بود ترج دهیشن یقطع کردم، اگر کلمه ا و

 .رمیشدت خجالت بم

 

 .نیکرد رید یلیخ_

 

  ریهم د یلیخ  کشهی طول م  هی... راهم طوالنیعنینه، _

 .ستین

 



خانوادتون  هیعی طب شه،یم کی فصل هوا زود تار نیتو ا_

 .نگران شه

 

 یام؟! فقط مامان بود که اگر دلخور بود عصبان خانواده

 .کردنم رید یبرا شدیاگر دلخور نبود دل نگران م شدیم

 

 .ستین یمشکل_

 

 .کردم ابانیبه خ ینگاه

 

 ...حساسه ینداره، مامانم کم ی بابام مشکل_

 

 ش،یدلتنگ صدا یلیام گرفت. خ هیبابا، گر یادآوری از

قدم زدن ها، کتاب خواندن ها...   مان،یکوه رفتن ها

 .دلتنگ تک تک لحظه ها بودم

 



 .انگشتم اشک دور چشمم را پاک کردم با

 

 .هستن اتیح دیپدرتون در ق کردمیفکر م_

 

 .سمتم برگشتم

 

 .نه دور از جونش، نه زنده اس_

 

  .صورتم را پاک کردم دگرباره

 

صحبت   تونهی... نمیعنیکه داشت...  یبعد از سکته ا_

 .هویصداش تنگ شد  یحرکت... دلم برا ایکنه 

 

 یآقا نی ا اتیجمله ها و کلمات مناسب ادب دانمینم

مثل  شدمی. خوشحال مانهیبود  میروبه رو یدارس



باشم از کلمات خوب تا بتوانم  یبنت  من هم غن زابتیال

 ...بهتر جوابش را بدهم اما
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 .ارنیرو بدست ب شونیهرچه زودتر سالمت دوارمیام_

 

  یکردم. به نطرم جمله اش از ته دل بود. لبخند نگاهش

 یلبخندم را نگاه کرد و بعد رو هیزدم. چند تات شیبه رو

 .گرفت

 



مامان  یغرها ریدر فکر در رفتن از ز ابانی به خ رهیخ

 .بود

 

 .بازم ممنونم، زحمت شد و راهتون دور_

 

به  یدینگفت. خسته نباش  یزیتکان داد و چ یسر

 .شدم ادهیراننده اش گفتم و پ

 

 .آسو یوا_

 

 .فوق العاده اس نیا_

 

که به هردو  یا  هیهردو زدم. حاال با هد یبه رو  یلبخند

  یقهر نبود. به اسمش رو گریداده بودم، جاشوا د

که با قلم و مرکب نوشته بودم و قاب کرده  یصفحه ا

 .کردینگاه م شانیبودم برا



 

 .ینیبب دیمنم با یها  یآسو نقاش_

 

 .ذره شده بود هیحتما. دلم براتون _

 

بهم کردند.   یبه من کردند و بعد نگاه ینگاه  همزمان

 .من یرو دندیبعد قاب ها را کنار گذاشتند و پر

 

 .نیآخ لهم کرد_

 

ناجوانمردانه تر بود. شروع  شانیاما اقدام بعد دندیخند

. از  شدندیهم نم   الیخیکردند به قلقلک دادن من و ب

 .آمد یم میاشک از چشم ها گریشدت خنده د

 

  الیخیب خوردمیدرد گرفته بود. هرچه قسم م میپلوها

خودم استفاده کنم و   ینشدند مجبور شدم از زور و بازو



بودند فرصت ندادند من   زیل  یکنارشان بزنم اما مثل ماه

 .قلقلکشان بدهم

 

 ؟یبرف باز  اطیتو ح میآسو بر_

 

 .کنمینم  یبرف باز گه یوات؟ من تااخر عمر د_

 

 : چرا؟ جان

 

 .دش ضی: چون مرجاشوا

 

بخونم. همه رو   یاضیر  خوامی: اما من االن نمجان

  .بلدم

 

من  ستیالزم ن  گهید یاومم، خب پس اگر همه رو بلد_

 .بدم ادی یاض یخونتون و بهتون ر امیب



 

 .گفت عیکه داد شد و سر یسوت متوجه

 

 رم ینه آسو من ممکنه بازم چهار بگ_

 

 .میریچها  بگ یبعد ی: آره اره قراره دفعه  جاشوا

 

 یرفع و رجوع کردن اول ی برا شانیها ی سوت دم،یخند

 .شدیبدتر هم م

 

  یرا جمع کردم و دستم را رو مینشستم پاها نیزم یرو

کار را  نیاز من هم دیگذاشتم. هردو با تقل میزانوها 

 .کردند

 

 ن؟یکن یباز  خوادیخب پس دلتون م_

 



 .را تکان دادند سرشان

 

 .یاوک_

 

 .ی ایترسناک به نظر م_

 

 .نطورهیهومم، هم_

 

 م؟یکن کاری خب چ_

 

 .به تابلو کرد و گفت یسرش را برگرداند نگاه جاشوا

 

 آسو؟ _

 

 جانم؟ _



 

 ؟یبد ادیبه منم  شهیم_

 

 .تعجب نگاهش کردم با

 

 ؟ یخطاط_

 

به  دیکرد، شا یرا تکان داد. جان دوباره نگاه سرش

به  دیمن هم. اما شا دیبگو  خواستیاز برادرش م دیتقل

دستش  لیدل نیجاشوا براش جذاب نبود. به هم  یاندازه 

چانه اش گذاشت و جاشوا را نگاه  ریبا نمک ز یلیرا خ

 .کرد

 

 ؟یدیادمی_

 



 نیبتونم تا حاال ا کنمیفکر نم زم،یعز دونمیاومم، نم_

 .کارو نکردم

 

 .ی اما تو معلم_

 

 .قشنگم کنمیم سیتدر یاضیمن ر_

 

 ...اما_

 

 راجبش فکر کنم باشه؟بهم وقت بده _

 

 ه؟یکاف قهیده د_

 

 .دمیخند

 



 .خونتون امیکه ب یبعد یتا جلسه _

 

را خواندم اما سرش  یدیناام شیشد، در چشم ها دیناام

 .را تکان داد

 

 اومده؟ یآنت یدونی: آسو تو مجان

 

 ؟یک_

 

 .یمهست یآنت_

 

 .عمه اشان بود منظورش

 

 .چشمتون روشن _

 



را باز و بسته  شانیچشم ها دند،یاش را نفهم یمعن

  .را جلو برد و جاشوا گفت شیکردند. جان چشم ها

 

 روشنه؟ _

 

 .دمیخند

 

 اومد عمتون؟ یک_

 

 .میما خواب بود شبیاوه د_

 

 شماست؟ ی االن خونه _

 

در خانه  دیبودمش. شا ده ی را تکان دادند، ند سرشان

ها   یهمکالسدر اتاقش بود. داشتند از مدرسه،  اینبود 

خنگ بودن  زانیاز م شتریب گفتن،یم شان یو معلمها



به در خورد و بعد در   یآدم ها که تقه ا نیا یهمه 

خانم. حدس   نیبود پشت سرش مه یبازشد. خانم جوان

 ینبود، لباس ی بچه ها باشد کار سخت یعمه مهست نکهیا

بود، صورت و  کیو ش  بایز تینها یکه تنش بود ب

 .زی ن ششیآرا

 

 ن؟یشما آسو هست_

 

 .شدم و دستم را جلو بردم بلند

 

 .بله، خوشبختم_

 

آن، از صبح بچه ها هزار بار اسمتون رو   یمنم مهست_

  یلیگفتن، عکسهات نم نشون دادن، حق دارن خ

 .نیخوشگل

 



نشان دهم. رو به  یواکنش ایبدهم  ینداد جواب فرصت

 .دوقلو ها گفت

 

 .داشته باشم یمعلم نیمنم از خدام بود همچ_

 

البته منظورم   ار،یجم بود تا داد اریمه هیشب شتریب

 .برخوردن بود

 

 .نیلطف دار_

 

 ن؟یشناسیونگو افتادم. م نسنتیو ادی دمیشمارو د_

 

  ...بل_

 

  زمیعز یبد برداشت نکن یمثل شما اونم قرمز بود، وا_

  ...ونگو افتادم ادیگفتم  هوی  ،یخوشگل یلیخ تو



 

  .زدم یلبخند

 

  .کنمینه خواهش م_

 

افتادم و  ادشی خاطر  نینقاش مورد عالقمه، به هم_

  .خب شباهنگ رنگ مو

 

ونگو هستم  نسنتیو ادآوری  نکهیا یبرا دیبا دانستمینم

 .اکتفا کردم ینه. به لبخند ایاز او تشکر کنم 

 

  یلیبچه ها خ  ن؟ییپا نیاریم  فیوعده تشر انیم یبرا_

باهاتون آشنا ب...  شتریب یکردن ازتون گفتم کم فیتعر

 ...من یخدا

 

 .مینگاهش نگاه کرد ری به مس یهمگ



 

 ه؟یچ  نیپسرها ا_

 

  دند،یجان و جاشوا که د گفت،ی نام پسرها را م یخطاط

به غبغب  یخوشش آمده باد دنیاشان شد یعمه مهس

و خاص بودن  دیو تمج فیدادند و شروع کردن به تعر

 .کرده اند افتیکه در یا هیهد

 

 .ی چه معلم خوب یوا ن؟یشما براشون گرفت_

 

 ادیآسو خودش نوشته و قراره به منم  ،ی: آنتجاشوا

 .بده

 

 .گفت دیبه من کرد و باترد ینگاه

 

 .بده ادیاول فکر کنه بعد _
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و ترددش زدم، خم شدم گونه اش را  شی به رو یلبخند

 . 'جلو 'منم ببوس دی. جان پردمیبوس

 ینیداره با لبخند دلنش یمهست  دمید ستادمیکه ا صاف

  .کندینگاهمان م

 

بچه ها تو   م؟ یمن و شما باهم عصرونه بخور شهیم_

 اتاقشون؟

 



به پسرها کردم و سرم را تکان دادم. تعارف کرد   ینگاه

کرد به  مییاول من رد شوم و بعد پشت سرم آمد. راهنما

خانم گفت  نیو به مه  کیو ش بایز تینها  یتراس ب کی

تا  میدوشمان بنداز یتا رو  اوردیب ی ز یچ مانیبرا

 .سردمان نشود

 

 ست؟یسردت که ن_

 

 .نه، من سرما رو دوست دارم_

 

 .خوب، منم عاشق برفمچه _

 

مزه   یبود اشاره کرد. خودش کم زیم یکه رو ییچا به

 .کرد

 



 نیا یحت ،ییچا یتنگ شده بود حت زیهمه چ یدلم برا_

 .خانم بد اخالق نیمه

 

 .خانم نیکردم بخاطر اشاره اش به مه یکوتاه  ی خنده

 

 .یخانم نیمه یها دی از مر نمیبیم_

 

 .دایشد_

 

 .دیخند

 

خود   یمامانم و حت یرغم گفته ها یاومدم عل یوقت_

  یروح طیشرا نیمنتظر بودم بچه ها رو در بدتر ار،یمه

خانم.  نی. خصوصا که پرستارشون شده مهنمشونیبب

حالشون   نی ا مییشما ونیاما واقعا خوشحال شدم، مد

 .رو



 

بچه   یبرا یبا تعجب نگاهش کردم. من کار خاص یکم

نداشتند  یه ها برخورد بدآنکه بچ یها نکرده بودم سوا

 .کرده اند رییبا حضور من تغ میکه بگو

 

هم زنش   اریبچه ها مادرشون رو بد از دست دادن، مه_

 ...رو

 

به  یبادستش پاک کرد. لبخند عیپر شد سر شیها چشم

  .من زد و دستم را گرفت

 

 .اما االن خوبن_

 

 .خدا روشکر_

 



  یبرخورد خوب کنه،یکه نم تتیشدم اذ یمیمن زود صم_

 ؟ یکنیکار م اری. تو با داداریاز نظر مامانم و داد ستین

 

 .شونیبله تو شرکت ا_

 

بده  یخوبه چ یچ دهیهمش به کارمندها دستور م _

 بکن اونکارو نکن؟  نکارویا

 

 ینه، در واقع بدون دستور دستورشون رو به کرس_

 .شوننیم

 

 .دمی. من هم خنددیجمله ام بلند خند دنیشن با

 

پسرها و همش آسو آسو کنم   میفکر کنم منم برم تو ت_

 .اسمتم قشنگه

 



 .خاصه  یلیاسم شما هم خ_

 

 .خم شد به سمتم و آرام گفت یکم

 

اسم من رو  نیبوده، بخاطر هم یبابام عاشق مهست_

رازه، مامانم اگر  هینگفته  یالبته به کس یگذاشته مهست 

 .دادیاجازه نم دیفهمیم

 

 .دمیخند

 

 .دهیپوش اهیمرده بابام چهل روز س ی تمهس یوقت_

 

. خنده ام قابل رمیخودم را بگ  ینتوانستم جلو گرید

  دیخندیم کردیمن نگاه م یکنترل نبود حاال او به چهره 

 .و من به او

 



 .نیشیخفه م واش ی واشی_

 

بود. آمدم به احترامش بلند  اریسمت صدا مه برگشتم

بدتر شد واقعا  تیشوم و خنده ام را قورت دهم وضع

به پشتم ضربه  یکه با دستم به سخت یخفه شدم. به حد

 .زدمیم

 

 به سمتم آمد و گفت اریمه

 

 اجازه هست؟_

 

  یرا که تکان دادم آرام چند ضربه به پشتم زد. کم سرم

خواستم سالم    .دمیدر د یجلو زیرا ن اریکه آرام شدم داد

رد شدند و  شی به حالت از کنار پا هویبدهم اما دوقلوها 

  .و همزمان گفتند ستادندیمقابل من ا

 

 .آسو_



 

 .'کردم و گفتم 'جانم  یکوتاه ی سرفه

 

 .م یما قراره تو امال چهار بش_

 

 .: کله پوک ما نه فقط منجاشوا

 

  .نگاهش کرد و گفت جان

 

 .آره آره جاشوا_

 

درخواست کالس  ادی  کهویبپرسم چرا و  خواستم

 .دمیاش افتادم و آرام آرام خند یخطاط

 

 ؟ی: چرا قراره چهار ش یمهست



 

 .نگو یز یلطفا االن چ ی: آنتجان

 

من تمام شود. خنده ام را قورت  یبودند خنده  منتظر

  .دادم. سمت جاشوا خم شدم

 

از دستت  یلیخ یاومم، چه بد متاسفم، فکر کنم دد_

 .بشه یعصبان

 

 .جان را نگاه کرد یعصبان  جاشوا

 

 .کله پوک ده،یجواب م یتو گفت_

 

جان را پس زد و رد شد. جان سرش را خاراند و   و

 .گفت

 



 .دادیجواب م دیاما با_

 

 .پشت سر برادرش رفت زیاو ن و

 

 ه؟یچ هیقض شدهی: چیمهست

 

  نجا؟یا ستی: خانم ها سردتون ناریمه

 

 .شما هم نینیگرممون هم شد. بش میدیخندنه اونقدر _

 

. مانیروبه رو زیام نشستم، برادرها ن یقبل یجا سر

 .منتظر جواب بود یمهست

 

جم براشون  یتو مدرسه چهار بود، آقا شونیاضیر_

گرفتن، حاال فکر کردن اگر بگن جاشوا تو  یاضیمعلم ر

 .دم یم ادی یمن بهش خطاط شهیامال چهار م



 

 .گفت یطوالن زمیعز کیبا خنده  یمهست

 

 ؟یبد ادی یکنیوقت نم_

 

  یگرفتم، از بچگ ادی. من از بابام نیدونیراستش م_

 دمیند ییجا  ی. آموزش خاصکردمیم دیهمش تقل  یعنی

 .بدم ادیکه بخوام به جاشوا 

 

  بود؟ یهم عمد شونیاضی: چهار راریمه

 

 .تکان دادم یسر

 

 .شناختنی اون موقع شمارو نم_

 



  ستی. بعدش بومدیاز معلم مدرسه اشون بدشون م_

 ...گرفتن که

 

 .خنده ادامه دادم با

 

 .نیشما منو اخراج نکن_

 

 .به چانه اش برد یدست اریمه د، یخند یمهست

 

 .سر منم کاله گذاشتن یفسقل یبچه ها _

 

 .یند ادشیتا  کنهی : حاال جاشوا ول نمیمهست

 

 .ام خوردم و گفتم ییاز چا یکم

 



 یلیاحتماال حوصله اش سر بره، خ گن،ی بهش م کمی_

هم سن و سال  یکس یخصوصا برا ستین  یجانی کار با ه

 .جاشوا

 

 .یقشنگ نوشت یلیاسماشون رو خ یول_

 

 : کجا؟ اریمه

 

آورده، اسمشون رو  ه یپسرها هد یآسو جان برا _

 .نوشته و قاب کرده

 

 هی. شما هدمی شیشما م ونی مد یلیخ میدار گهی: داریمه

  هیاما راه به راه به بچه ها هد نیکنیمارو قبول نم ی

 .نیدیم

 



که   کنمیم افتیدر یزی، مقابلش منم چ نی نگران نباش _

 .کنمیکارو م نیا
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. انگار نه انگار که  یو برادر همزمان گفتند چ خواهر

فرق داشتند،  یلیدو نفر بود، خ نیبرادر ا زین اریداد

 هیدو شب نیا  یمهست یبا توجه به گفته ها نکهیحدس ا

  اریدوقلوها داد یپدرشان باشند و با توجه به گفته ها

  .نبود یرشان کار سخت ماد هیجم شب

 



بود  ی. زمان طوالنگذرونمی که باهاشون م یوقت خوب_

 .تجربه رو نداشتم نیا

 

سرش را تکان   اریبودند، مه یگریمنتظر جواب د ایگو

  یبرادرها چا  یخانم برا نیزد. مه  یلبخند یداد و مهست

همه  بایعوض کرد هرچند من تقر زیما را ن یآورد و چا 

 .بودم دهیرا نوش

 

عکست رو تو اتاق بچه ها  ی سوال از وقت  هیآسو جان _

 .تو ذهنمه دمید

 

 جان؟_

 

 ....ینجریج _

 

 .دمیخند آرام



 

 .ام یرانیا_

 

 .دیهم خند او

 

نسل در نسل شده  ینجور یبابام مو قرمزه و ا دونم،ینم_

 .دونمیاما چرا و چطورش رو نم

 

 مامانت؟ _

 

 .مامانم به قول ترکا عصمره_

 

 عصمر؟_

 

 .یچشم و ابرو مشک_



 

  ؟ی نجر ی چه جالب. فقط تو ج_

 

 .نه خواهر و برادرم هم _

 

 .ژن پدرت زرنگتر بوده_

 

 .زدم یلبخند

 

به بچه ها بزنم و   یسر ای مزاحمتون نشم،  گهیمن د_

 .رفع زحمت کنم

 

 .بمون کمینه کجا،  یوا_

 

بود، آن هم بعد مدت ها خواهرشان آمده  ی خانوادگ جمع

 .ماندم یبود من کجا م



 

 دیجد ی دهیا هیاالن جان و جاشوا با  ن ینی: بشاریمه

 .انیم

 

جم کردم، او به تعارف هم  اریبه داد یرکی ز ریز  ینگاه

 یاو دوست ندارد، اما برا دینگفت، حدس زدم شا یزیچ

 .بمانم شتریب یگرفتم کم مینباشد تصم یاحترام یب نکهیا

 

 .جم به صدا در آمد  اریمه یگوش

 

 .می.... حتما... منتظرم یآره خونه ا_

 

 ه؟ی: ک یمهست

 

 .انیدارن م ال یو ش مایش_

 



 .حاال رفتنم واجب تر از قبل بود میبه گلو  دیدهانم پر آب

 

 ....برم مهمون هم گهیپس من د_

 

رو   هیتنارد یخستم، من االن خواهرها  یگفت ی م اریمه_

 .رمیمینم نمینب

 

اما تا قبل  دمیکه به آنها نسبت داده بود آرام خند یلقب به

 .جم هشدار دهد و اسمش را خطاب کند اریداد نکهیاز ا

 

حال من  دنیپرس یخستم خب. اونها برا ار؟یبله داد_

اگر تو خونت مزاحمم   اری. مهیدونیتوام م نویا انینم

 .برم هتل تونمیم

 

 .ی: چرت نگو مهستاریمه

 



خواهرش را نگاه کرد. مطمعنا  تیجم با عصبان اریداد

 شیپ شانیو خانوادگ یشخص یدوست نداشت مسئله 

 .من بازگو شود

 

 یتکان دادم و به سمت اتاق بچه ها رفتم، صدا یسر

اما گوش  دمیرا شن کردیرا که بلندتر صحبت م یمهست

 یربط گرانید یمسائل خصوص د،یگو ینکردم که چه م

 .به من نداشت

 

و جاشوا مشغول صحبت بودند، به نظرم در حال   جان

 .بودند دیکشف و اکتشاف راه جد

 

 ن؟یدینرس جهیبه نت_

 

 .لطفا ،یبد ادیبه جاشوا  شهیم ی : آسو چجان

 



پشت هم هستند   نقدریزدم، چقدر خوب بود که ا یلبخند

 .کنند ی م تیرا حما گریو هم د

 

 .اریدفتر و خودکار ب هیباشه بدو _

 

 .ستادندیزده بلند شدند و ا جانیه

 

 ؟یگی: راست م جان

 

 .ندارم لی: اما من وسا جاشوا

 

 .میبخر میبگم بر یبه دد رمی: من مجان

 

  هی خوادیوسائل نم. گمی. آره راست منیس یوا نیسیوا_

 .هیدفتر و خودکار کاف

 



برداشتند و به  یرفتند و دفتر و خودکار  یبه سمت باهم

کوچکشان را  زیو م نیزم یسمتم آمدند. نشستم رو

. جاشوا کنارم نشست منتظر نگاهم کرد  دمیکش میجلو

 یسر پا باال  زیزده بود کامال مشخص بود. جان ن جانیه

 .کردی نگاه م یسرمان با کنجکاو

 

تا از حروف الفبا را گفتم و بعد خودکار را دستش  سه

 .کند نیدادم تا تمر

 

 کنه باشه؟ نیتمر ارمیمو ب یمنم دفتر نقاش_

 

تکان دادم. من کم   شیبرا یبه جان کردم و سر ینگاه

  شیجاشوا پ یاما منتظر ماندم کم  شدیم رمیکم داشت د

 .کند نیمن تمر

 

 .اما ماله تو با ماله من فرق داره_

 



کن، بعد برات مرکب و قلم  نیبا خودکار تمر کمی_

 . باشه؟میریگیم

 

 نینظرش عوض شود به هم دیشا کردی حس م شتریب

 .دادم شنهادیپ نیا لیدل

 

 برم؟  تونمیبچه ها من م _

 

بود. جان بلند شد و   شانیها  نیگرم تمر دایشد سرشان

 زی جاشوا ن  ،یخداحافظ یبه معن دیآمد گونه ام را بوس

 .کاررا کرد نیهم

 

 نییپا یو به طبقه  دمیشدم پالتو و شالم را پوش بلند

خواهر و برادر ها متشنج   نی اوضاع و جو ب یرفتم. کم

 .بودند ییرایآمد. حاال در حال پذ یبه نظر م

 

 .من با اجازتون برم_



 

برخالف  ستین شهیجم معلوم بود حالش مثل هم اریمه

 .شام بمانم یاخالق مهربانش اما باز تعارف کرد برا

 

به سمتم آمد و دوباره تعارف کرد اما تشکر   زین یمهست

 .کردم

 

که کراواتش را شل کرده بود و کنار  یجم اریداد

به دست سرپا بود. بعد از تمام شدن  گاری س نهیشوم

 .ورش را ادا کردمشه یتعارف ها جمله 

 

 .رسونهیمن شمارو م یراننده _

 

 .ممنون  ستی ن یازین_

 



نگاهم کردم، خواست جوابم را بدهد  یاخم وحشتناک با

 .گرفت یشی پ یاما مهست

 

 ...وقته رید  زمیچرا عز_

 

 .قدم بزنم کممی دمی م حیترج کم،ی دارم  دیخر_

 

 یبه کس ی گرید یجمله  دنیشن یبرا یفرصت گرید

  یدخترخاله ها دنیرفتم. دم در با د رونیندادم و ب

 یخانم باز به در پشت نیخانواده جم در دل گفتم کاش مه

 .کردیم ییمن را راهنما

  نمینب یازیکردند و طرز نگاهشان باعث شد ن نگاهم

 .سالم بدهم کی یحت
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بابا تنگ   ی گرفتم و به راهم ادامه دادم. دلم برا یرو

کردن دروغ نگفته بودم اما  دیشده بود. در مورد خر

به خانه رساندم.  عینظرم عوض شد و خودم را سر

بابا رفتم و کنارش دراز  شیلباس عوض کردم، پ

 .دمیکش

 

 م؟ یدلم برات تنگ شده بود آق معلم. شعر بخون_

 

 .زد یلبخند

 

 نیبزنم به ا یتفال خوامیکن م تیکن آقا معلم ن تین_

 .دلهامون ن یچه خبره تو ا مینیحافظ بب 



 

 یام گرفت، ب هیگر تیب یخواندم، آخر ها یغزل شیبرا

بابا متوجه شد.   دانستمیخودم هم نم لیبا دل ایبود  لیدل

 .پاکش کردم عیسر

 

 ؟ی گفت کیتولدم رو تبر ادتهی_

 

  .و ادامه دادم دمیکش یآه

 

 .حد نداره ،یاسممو صدا کن خوادیاونقدر دلم م_

 

 .حسرت نگاهم کرد با

 

 !درسته فتهیاتفاق ب نیزود ا  یلیقراره خ_

 



حضرت   شیدکتر رفتن بابا شده بود، مثل مراجعه پ  نیا

به سر بابا بکشد  یقرار است دست کردمیفکر م ،یسیع

خترت صحبت  بلند شو بدو، دهان باز کن و با د دیو بگو

 .کن

 

ام، کنار بابا خوابم  یدرد و دل شبانه و غزل خوان در

برده بود. صبح متوجه شدم مامان در اتاق ما و در 

 دارشیتا ب دمیبود. آرام لباس پوش دهی من خواب یجا

 رشیکردم تا د داریآخر آسمان را ب ی نکنم، لحظه 

کرد و بعد   تارشیبه گ یشد اول نگاه  دار ینشود، تا ب

 ...بود دهید وابخ دیگفت. شا ریصبح بخ

  یزی چ نیچن بانیو غر بیعج یزندگ نیداشت در ا حق

 .خواب بود کیمثل 

 

 یگفتن من مهست نییبه در اتاقم خورد با بفرما یا تقه

 .داخل آمد

 



 .نی خوش اومد_

 

 ؟ی. چطور زمیعز یمرس_

 

نه تنها دست داد بلکه   یمیصم یل یآمد و خ  جلو

  .کرد یروبوس

 

 من خوب، شما؟_

 

صحبت نکن. اومده بودم دفتر  یتوروخدا رسم یوا_

 رون؟ یب میبر یوقت دار نمیرو بب اریداد

 

 .به ساعت کردم، چهار بود ینگاه

 

 رونیباهاش برم ب کمی خواستم یرم م ی کیدر واقع _

  .یکنیکار م نجایبود تو ا ادمیبگردم، 



 

  .یمرس_

 

به  یکنسل کنم. لبخند  توانستمیداشتم اما م کالس

 زدم و گفتم شیرو

 

  .تموم نشده میندارم اما ساعت کار ینه، کار_

 

  یداداش اخموم تو کار ن یاز ا رمیگیم یمن مرخص_

 ؟یندار

 

  .باشه_

 

  .رمیحله تو جمع و جور کن من برم اجازه بگ _

 

 .رفتن گفت رونیدرحال ب و



 

 نیشده اجازه گرفتن از ا مونیزندگ  یهمه  هیچ_

 .مردها

 

  گرفتم،یدکتر جم از او اجازه نم تیبه صرف جنس من

موضوع  ای ی گریو کس د  یاز جا دیبود. اما شا سمیرئ

 .دلخور بود که ربطش داد یگرید

 

دوشم انداختم و از اتاق   یرا رو فمی دمیرا پوش  پالتوام

بروم،  نروی رفتم، از خداخواسته منتظر بودم ب رونیب

اما کرده بودند پنجره  م یکه برا یا یاتاق چند متر 

. من عاشق پنجره و تماشا کردیم تمیاذ نینداشت و ا

 ...که وجود داشت یکردن بودم، حاال هر منظره ا 

 

 .تو اتاقشون  میدکتر گفتن بر_

 



را نگاه کردم. عجب  ندهیاز گلدان گرفتم و خانم پا چشم

  ندهیبودم که خانم پا ستادهیکرده بودم. مردد ا یسکیر

دوشم  یرا از رو فمیدوباره جمله اش را تکرار کرد. ک

به در  یگذاشتم. تقه ا ندهیخانم پا  زیم یبرداشتم و رو 

 .دفترش زدم و داخل رفتم

 یرو یصندل یرو یبود و مهست زشی پا کنار م سر

به هردو کردم، از صورت  ینشسته بود. نگاه شیرو

دکتر جم با اخم و  رم،یکدام نتوانستم اشتراک بگ چیه

  .لبخند کی مهربان و با   یمهست ،یجد

 

  ن؟یدار نامهیشما گواه_

 

 بله؟_

 

 ن؟یبرون نیماش  نیتونیم_

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_



 

 .کرد  یکوتاه یخنده ا یمهست

 

  نیبا ماش ایبا راننده  اینه، خان داداش دستور دادن _

 ؟یتونیکنم. تو م یرانندگ تونمی. من نممیبر

 

 .که بود گرید  نیتعجب نگاهش کردم. ا با

 

 ...دارم اما_

 

 .منتظر نگاهم کردند هردو

 

 .رو برونم یا گهیکس د نی ماش تونمینم_

 

 ؟یدار نی: خودت ماشیمهست



 

 .نه_

 

 .برتتونیمن م یراننده _

 

 .گفتم یترآرام  یکم یبا صدا  یبه مهست رو

 

 ؟میبر یخاص یقرار جا _

 

 .مینه بگرد_

 

را  می. مطمعنا صدامیاتاق فقط ما سه نفر بود در

که حاال سرپا بود   یا یبه سمت مهست  ی. کمدیشنیم

  .رفتم. و دوباره آرام گفتم

 

 ؟ست ین  یگردش پاهامون کاف یبرا_



 

خنداندنش  ی. ابدا برادی بلند به جمله ام خند یمهست

 ...نگفته بودم. اما خب

 

قول  رشدیشب د م،یریخودمون م ،اریداد  گهیراست م_

 ؟یدیحاال اجازه م ،یزنگ بزنم رانندتو بفرست دمیم
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 .نی کارتون تموم شد زنگ بزن_

 

 .چشم خان داداش_



 

  .مکث کرد و گفت یلحظه ا یدر شرکت مهست دم

 .اصال ادینم ادمی_

 ؟یچ_

 .رون یدوست رفتم ب هیکه با   یبار نیآخر_

 .میاو بدتر از من بود. قدم زنان راه افتاد حال

 نه؟  یکنینم یزندگ رانیا_

  .گفت یتلخ به

 .نه، لندن_

بود لندن به نظرم، هرچند فقط  یقشنگ یجا

 .بودم نه خودش را دهیرا د شیهاعکس

 م؟یخب کجا بر_

 .تهران تو بگو ومدمیوقته ن یلیمن خ_

 گردش؟ ای دیخر_

 .هردو_



 .رفتیکه نسترن م یبه پاساژها  بردمشیم دیبا

 .دوستم یمورد عالقه  یجاها   برمتیپس م_

 .خودت یمورد عالقه  یجاها میچرا دوستت؟ بر_

 .ادیخوشت ن زنم یحدس م_

 .مینه نگران نباش، بزن بر_

قلب مهربانش آنقدر   ایاش بود  یمیرفتار صم دانمینم

 میگرفت می تصم یخوش گذشته بود که حد نداشت. حت

من تماس گرفتم مامان اجازه دهد  ،یشهرباز  میبرو

 .به دوقلوها خبر داد یو مهست دیایآسمان ب

اش کردم با  یاما راض تواندی نم ییتنها گفت یم آسمان

  یو جلو ستمیا یم ابانیو قول دادم در خ دیایآژانس ب

همه ترسو   نیاز ا خواستیم ی. نمشودیم ادهیمن پ

  یلیخ یبرا دینداشتم. با یبودن دست بردارد، نظر

 .کردمی مجبورش م  گری د یکارها

رساند که نه  جهینت نیبه ا ریام نیآمدنش با ماش اما

 ر یزشت بود به ام گریاست. د شیدر پ یراه طوالن  ریخ



هم بود. دعوتش   یا هیبرگردد به هرحال پسر پا میبگو

  .کند مانیکردم همراه

مارا بهم  یو جمع دوستانه  شودیمزاحم نم  گفت

و   ستین یمشکل میگفت یاما هم من و هم مهست زند،ینم

  .واقعا هم نبود

و ناآشنا کنار هم  بهیهمه آدم نسبتا غر نی بود، ا بیعج

 ی. در جمع کسمیشب فوق العاده داشت کی و  میجمع شد

 .هینبود که به او خوش نگذشته باشد، چه بچه ها چه بق

 .آسو یمرس_

 .را نگاه کردم یمهست

 .خوش گذشت یلیتو بود، منم ممنونم خ شنهادیپ_

 ،یکال بزنم تو خط رانندگ دمیرس جهی: من به نتریام

 .نداره یخاص  تیهم مز یلی شدن خ سیپل

 دیوقت گفته بودم ببخش یآمده بودند وقت و ب یوقت از

  یما. حاال داشت با همان جمله  یراننده  یتوام شده ا

 .کردیم  یخودم شوخ



  یکنی:  البته فکر نکن هر وقت مسافر سوار میمهست

قراره سه تا دختر خانم خوشگل مثل ما مسافرت باشن.  

 .یامشب رو خوش شانس بود 

 

 .آسمان را نگاه کرد یرکی رزیز یمهست یبه جا ریام

 .نطورهیحتما هم _

 .دهینم ادمیبابا  ؟یدیم ادی یبه منم رانندگ ری: امجان

حرکتش را  نیا یلیاش زد. خ یشانی پ یرو جاشوا

و  لمیچه ف ای یکساز چه  دانمیدوست داشتم، نم

 .بود اما دوست داشتم ادگرفتهی یکارتون

 .یتو هنوزم بچه ا_

 .ستمیمن بچه ن_

 .شان شروع شد، بلند شدم  یشگیو هم نی ریبحث ش  باز

بحث باشم. هفته  نیشاهد ا خوامیمن نم  گهید ییخدا_

 .شنومی م اتیدوبار با تمام جزئ یا

 ...اون میدوباره سوار بش  می: بریمهست



 .جمله اش را تمام نکرد .دمیخند

منم   دارشدن،یب توننیصبح بچه ها نم ازده،یساعت _

 .شامل بچه ها بدون

 .نبود ادمی کارم یخودم ب ،ی گیراست م_

. اما میرسان یم زیو بچه ها را ن یگفت مهست ریام

از  ای. گوردیتماس بگ  اریگفت بهتر است با داد یمهست

که قرار بود . چرا بردیحساب م اریاز مه شتریب اریداد

بودند اما  ششی پ اریمه یبرود و بچه ها ار ی مه یخانه 

  .اریمخاطبش داد

خودم نبود و  نیماش کردم،یهمچنان داشتم اصرار م من

خودم بود چه  نیاگر ماش کردم،یاصرار م نطوریا

  !کردم؟یم

 ریبرسد د اریداد یتا راننده  نکهیبه خاطر ا تاینها

  یعقب ی. من در صندلمیبرو ریقبول کردند با ام شود،یم

 .ریو دوقلوها نشستم و آسمان کنار ام  یمهست شیپ

شان برده بود. جان خواب نیدر ماش گرید دوقلوها

 یمهست ی پا  یمن و جاشوا رو یپا ی سرش را رو

 .کردیبا محبت نگاهشان م یگذاشته بود. مهست



شدم تا   ادهیپ ستاد،یا نی که ماش اریمه یدر خانه  دم

زنگ در را زد و با  یاز بچه ها را بغل کنم. مهست یکی

هردو دم در آمدند. آرام  اریو داد اریفاصله مه هیچند ثان

 .نشوند  داریتا بچه ها ب میکرد یسالم و احوال پرس

به سمتشان رفت و با  ریکرد. ام ریبه ام  ینگاه اریداد

بود که تشکر کرد و گفت زحمت   اریهردو دست داد. مه

 .شده است

ها  نیرا به زور در آغوشم نگه داشته بودم و ا جان

خود دست بکشند.   یرانیا  یاز تعارف ها خواستندینم

 .به سمتم آمد و جان را از بغلم گرفت اریداد تاینها

  .کمیفتم لب گفت. در جوابش گ ریز نهی سنگ کی آرام

بار رفت  نیآسمان ا یاز تمام شدن مراسم خداحافظ بعد

همانجا   ستین یعقب نشست. گفتم مشکل ی صندل یو رو

  .اما گفت عقب راحتتر است ندیبنش

است  نشانیب یزیحس کرده بودم که چ  شتریب امشب

از هم دلخور چون  ایقهر بودند  نیب نیدر ا دیحاال شا

کرد. به هرحال کنارش نشستم و او  یدلخور نگاه ریام

تند تند آسمان را نگاه  نهیپشت فرمان نشست. از آ زین



انداختم آسمان نگاهش   یکنار نگاه  نهی. من از آکردیم

  .بود رونیبه ب

 .خوبه یآسمان صبح خواب نمون_

  .را جابه جا نکرد، در همان حال گفت سرش

 .مونمینم_

 

 هیاما در عرض چند ثان  افتاده بود، یواقعا اتفاق ایگو نه

 .نداشتم  ینظر چ یه یچند ساعت چه اتفاق ای
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بود، اگر در  یپسر خوب  ریبود، به نظرم ام نیدلنش میبرا

را تجربه   یز یچ  نیسن و سال  خواهرم داشت چن نیا

 .کردمی م تشیدر واقع حما کرد،یم

 

اش   یرا در دوران نوجوان یحس نیچه خوب بود چن 

که نسبت  یش یتجربه کند و به خاطر شناخت کم و ب زین

باعث  نیهم میکرده بود  دایو خانواده اش پ ریبه ام

 .نداشته باشم یمخالفت  شدیم

 

 امدین شیپ دیشا دانمینداشتم، نم یفرصت نیمن چن 

نداشتم اگر باهم   یمنف ینخواستم اما به هر رو را دیشا

 .در ارتباط بودند

 

که  یپرحرف و شوخ تینها یب تیبرعکس شخص ریام

را نگه داشت    نینگفت. دم در ماش یزیداشت تا خانه چ

قصد آمدن به خانه  ایخودش گو د،یشو ادهیو گفت شما پ

 .را نداشت



 

که منتظر بود   یریآسمان به ام کردیدر را باز م داشتم

  تیکردم حساس ی. سعکردینگاه م میما داخل خانه برو

شده ام.   یزینشان ندهم که فکر کند من متوجه چ 

  یآسمان گفتن حسش به من کار سخت یمطمعنا برا 

 .باشد

 

 .تو میبر_

 

  یقبل یحس و خوشحال گری. دمیگرفت و داخل رفت چشم

  م،یبود. لباس عوض کرد ی حال گوشه ا یرا نداشت. ب

  یبه دست و صورتم زدم، آسمان همانطور رو  یکرم

 .دیکشیتشکش نشسته بود، دراز نم

 

 ؟ی خوب_

 

 ؟یالزم دار یرو بهم بد تیگوش شهیآرا، م_



 

سرم   یباال یبردار، فقط بذار فمیتو ک  خوابم،ینه م_

 .شم داریصبح زنگ زد ب

 

  خواهدیم یبا چه کس نکه یتکان داد، حدس ا یسر

 .سخت نبود میهم برا یلی صحبت کند خ

 

و کم کم خوابم  دمیدراز کش میبه لب در جا یلبخند با

شدم. صاف  داریمامان ب یبرد. صبح با تکان ها

 .نشستم میسرجا

 

 شده؟یچ_

 

 .و ربعه 8ساعت _

 

 .خدا یوا ؟یچ_



 

ام   یشده بود، گوش اریکردم، آسمان هم تازه بد ینگاه

را  نیخوابش برده بود. هم زیخاموش شده بود و او ن

 .کم داشتم

 

مطمعنا از مدرسه تماس گرفته  دم،یپر  میاز جا عیسر

اما در  دمیرسی نم طیشرا چی بودند، زنگ اول را تحت ه

  الیخیسرعت ممکن حاضر شدم. آسمان ب نیعتریسر

داشتم. فرصت را ن نیشده بود و مدرسه نرفت. اما من ا

 .به مدرسه بروم یبا مترو نه بلکه مجبور شدم با تاکس

 

واقعا حق داشتند،  کردندینثارم م  یو حرف یخی توب هر

دادند بروم به کالس و بعد صحبت کنند.  ح یاما فعال ترج

. ریارجاعم داد به خانم مد میبار ناظم مدرسه مستق نیا

  حتمیساعت نص کی کینزد یبعد از تمام شدن کالسها

 ریبه  ریساعت خواب ماندنم. خوب بود  کی یکرد، برا

 .شد

 



ام نشستم نفس  یصندل یو رو دمیبه شرکت رس یوقت

 مانیچون پ قه،یچند دق  یاما فقط برا دم، یکش یراحت

حل نشده   یزنگ زد به به کارخانه بروم. مشکل قبل

رفته بود و گفته  یسفر کار یبرا مانیمانده بود، پ

 .یگر یزمان د یبودند بماند برا

 

  ینظر چیه رفتم،ی همه راه را تا آنجا م نیا  دیچرا با  حاال

و   دیخبر دادم تا به دکتر جم بگو ندهینداشتم. به خانم پا

گفت راننده دکتر جم مرا تا   ندهیخانم پا قایبعد از چند دق

 .بردی کارخانه م

 

 اوردهیپالتوام را درن ینگفتم، تشکر کردم، حت یزیچ

کنم، فقط  یبودم. بخاطر خواب ماندنم نتوانسته بودم آرا

  یو رژ یمداد چشم کیدنبال  فیرا برداشتم، در ک نهیآ

 .رنگش پررنگ بود یکردم. رژم کم شیدایگشتم. پ

 

. زدیبا چشم نم یلینداشت، به نظرم خ شی چشمم آرا اما

که به من  ییبه کارخانه از نگاه ها دمیرس یاما وقت



نداشته ام.  یهم نظر درست یلیمتوجه شدم خ شدیم

 دیمن بودم که با نیمتفاوت بود ا نجایشرکت و ا طیمح

  .بودیحواسم جمع م 

 

و شروع به کار  میشد  ییراهنما مانی دفتر کار پ به

من  اریموجود در اتاقش را در اخت ستمی. سمیکرد

  .کردیلب تاپش کار م گذاشته بود و خودش با

 

  ؟یناهار خورد _

 

 .آره_

 

  یتکان داد و دوباره به کارش ادامه داد. مهندس یسر

 .به ما نزند یو سر دیاینماند که ن

 

 .دهیچیخبرها زود پ _



 

 ؟ یخبر چ_

 

 .کرد نگاهم

 

 گهید لیدل ه یبا  یکنیفکر م یاز من بشنو نویاالن ا_

 .گمیدارم م

 

 .نه بگو_

 

 .رژ پررنگ هی دختر مو قرمز با  هیخبر _

 

 .تعجب نگاهش کردم با

 

. فکر ادهیز  یدنبال شنل قرمز یتعداد گرگها نجایا_

شال  هیمثل تو  تونن،ینم نجانیکه ا ییخانم ها  یکرد



 انیکنن پاشن ب شیسر کنن، هرجور خواستن آرا

 سرکار؟ 

 

  افهیو ق پیرا نکرده بودم، اما خب ت نکاریبه عمد ا من

آن قرار نبود به  ینبود، سوا یخارج از عرف زیام هم چ

قول خودش بخاطر چند گرگ درنده من خودم را محدود 

 .کنم

 

 .ستمیمن مسئول چشم و نگاه بقیه ن_

 

 .یکن تی رعا یتونیاما م یستینه ن_

 

چون هم   ؟یخوایرو از همکاران نم نیچرا هم_

 .کنن تیرعا توننیجنستن؟ اونها هم م

 

 ؟یشد  ستیچند سال فمن نیتو ا_



 

سواد صحبت  ی ب یمثل آدم ها مانیخدا پ یمحض رضا _

و براش  شناسمیخودم رو م تیزن ،یستی نکن، چه فمن

و   تینداره جز انسان یاسم چیه نیاحترام قائلم. ا 

 .احترام

 

 .مانعش شد اریجوابم را بدهد اما حضور مه  خواست

 

 ن؟ یدی رس ییبه جا_

 

 هیبودم به کنا یعصب یآمده کم شیکه از بحث پ من

 .گفتم

 

  یشما، شنل قرمز یبله البته، گرگ بودن همکارها_

 .بودن من تیبودن و البته فمنس

 



 .را نگاه کردم مانیپ و

 

 که جا ننداختم؟ یز یمهندس چ_
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گفته  نکهینگاهش را بخوانم، ا توانستمیکرد، م  نگاهم

بود اگر جوابم را بدهد من بد برداشت خواهم کرد، اما 

شنل  ایبرداشت من تفکر غلط او بود، نه جمله اش 

 .خطاب کردن من یقرمز

 



نگاه از من   مانی' پ ه؟ی چ هیبا خنده گفت 'قض اریمه

 .' گفتی چی'ه کیگرفت و 

 

 .تموم نشده میکنیکار م میدار_

 

تلفن   ،یینجایا دهیرفته شرکت دنبال شما، فهم یمهست_

 .یینجایا یپشت تلفن که تا ک

 

به ساعت کردم  یزدم، نگاه یآمدن اسمش لبخند با

 .هم دور بر چهار بود که آمد روزیبود. د میچهار و ن

 

 .بهشون، فکر نکنم امروز بتونم برم زنمی االن زنگ م_

 

با خودم  دمیام گشتم و د  یدنبال گوش فمیشدم در ک بلند

رفتم، هرچند   رونیتماس گرفته است. از اتاق ب زین

اما  کند،یصحبت م  اریداد ای اریاصرار کرد که با مه

زودتر حل شود و  دادمی م حیبحث صحبت نبود، ترج



. عذر خواستم اما  میایمجبور نباشم به کارخانه ب گرید

دوقلوها کالس دارم هرچه زودتر   باقول دادم فردا که 

 میاگر بخواهد برو یحت ای ششان،یکه بتوانم بروم پ

 .رونیب

 

من رو  ؟یدوتا رو کنسل کن نیکالس ا یخوا یم_

 .کشنیم

 

به نظر   ی هردو جد یبرگشتم به اتاق ، چهره  یوقت

جم به احترام من دوباره بلند شد اما  اریمه د،یرسیم

 .نه مانیپ

 

 .ن یراحت باش_

 

کارتون تموم شد  نجام،یمن تااخر وقت ا  رم،یدارم م_

 .رسونمتونیم نیخبر بد

 



 نجا؟ یا  ادیآژانس نم_

 

 با ما؟ گذرهیبد م_

 

 .زحمت بدم خوامینه نه، نم_

 

 .نی راحت باش ستین یزحمت_

 

 .گفت مانیپ  اریرفتن مه با

 

  دن؟یبهت توجه نشون نم یادیز کمیجم  یخانواده _

 

کردم اما نگاه او به من نبود به لب تاپش بود.  نگاهش

 .جوابش را ندادم لیدل نیبه هم زدیم هیکنا

 



به  میزل زده بود یدو ساعت بعد کامال دست خال یکی

  مانیپ ست،یمشکل چ  میآوریکدام سر در نم چیسقف. ه

داد، و   حیتماس گرفت و توض دمانیاز اسات یکیبا  یحت

اما بارها   د،یرا چک کن تانیاو گفت درست است، داده ها

کار  نیا مانیپ ینداشت. برا یا جهیچک شده بود. نت

او بود و  ی دهیجم بود، ا انوادهمهمتر از خ ایگو

اش  هیاول یبرسد اما در مرحله  دیبه خط تول خواستیم

 .گرفتی جواب نم

 

 ؟یشگاهیآزما یمرحله  ی رابفرستم ب_

 

 .به ساعت کردم هفت بود ینگاه

 

 .وقته ریندارم من برم، د ینظر_

 

 .رسونمتیرفته باشه صبر کن م اری اگر مه نیبب_

 



 .ستینه الزم ن_

 

 .م یتمومش کن ایفردا صبح ب_

 

 ن؟یستین  لیفردا؟ تعط_

 

 .زد یخسته ا لبخند

 

و اپراتور جمعه ها هم هستن   ینه، کارگرها و بخش فن_

 .یلی چه تعط

 

 .هم قول داده بودم یکالس داشتم به مهست  فردا

 

 ؟یکار دار_

 



 .کنمی م کاری چ نمیکالس دارم، بب_

 

 .بمونه شنبه تاینکن خودت رو نها تیباشه اذ_

 

منتظر   چارهیجم ب اریرفتم، مه رونیتکان دادم و ب یسر

 .ام کرد یهمراه نشیتا ماش یمن مانده بود، با لبخند

 

 تموم شد؟_

 

 ...اما  امینه راستش مهندس گفتن فردا هم ب_

 

 ن؟یکار دار_

 

 .کالسهام اکثرا پنج شنبه اس_

 



  یلیخ مانیپ   ستین یخودتون رو مشکل  نینکن تیاذ_

هم  اریموضوع. فکر کنم داد نیا یاصرار داره رو

 .بشه، اونم موافقت کرده بود باهاش الیخیب

 

 .نداشتم یهم فشار دادم، نظر خاص  یرا رو  میهالب

 

و بچه ها هم  یمهست ن،یشام رو مهمون ما باش_

 .تنهان

 

 .ششونیپ رمی جون قول دادم فردا م یممنون، به مهست_

 

آرامش و ادب مرا تا دم خانه  تینکرد، در نها مخالفت

آسمان را در حال  دمیرساند و بعد رفت. به خانه که رس

به مدرسه با  دنیکردم. صبح بعد از رس دای پ تاریگ نیتمر

ام را چک کنم   یکنم و گوش یخودم گفته بودم فضول

 دمیچه کرده است و چه گفته است اما تا رس شبید نمیبب



نکردم. چون   دایپ یافتاد و مطمعنا فرصت ادم یخانه تازه 

 .آسمان به سمتم پرواز کرد دمیتا رس

 

 ؟یدیم توی گوش یآبج_

 

 !'ی ام گرفت، 'آبج خنده

 

 بذار برسم ؟_

 

 .خوابم برد دیببخش  ی... خواب موندیعنی شب،ینه د_

 

 .بردار فمهیتو ک میسرت. گوش یفدا_

 

بود  یزدم، واقعا کار زشت  یرفت. لبخند فمیسمت ک به

انداختم  یم یکاش نگاه  یا گفتمیاما همچنان ته ذهنم م



 دمیرس جهینت نیاتفاق به ا نیها. اما مجموع ا امیبه پ

 .بخرم لیموبا شیبرا دیبا

نشان دهد اما بهتر   یمامان قرار بود چه واکنش دانمینم

من و مامان را داشته  لیموبا ی بود تا استرس استفاده

 .خودش را داشته باشد  لیباشد موبا

 

آمد بهتر است در  ادمیکه   خوردمیم وهیبا بابا م  داشتم

الزم است   ایبپرسم که آ  زیمورد فردا از خود دکتر جم ن 

ام را از آسمان خواستم و   ی. بلند شدم گوشانهیبروم 

را به آسمان   یزنگ زدم. اما جوابم را نداد، داشتم گوش

صفحه  یاسم دکتر جم رو د،یدستم لرز یکه گوش دادمیم

 .بود

 

 .نیبد موقع تماس گرفتم ببخش ن؟یخوب هست_

 

 .نییخانم، بفرما  ستین یمشکل_

 



 .جالب بود زین اتشیمزاحم بودم. ادب یعنی ستین یمشکل

به  زیرا گفتم که خواسته فردا ن  مانیپ درخواست

 .میکارخانه بروم تا کار کن

 

 .ستی ن یازین ریخ_

 

 ...کار رمیم میپس من شنبه مستق یاوک_

 

الزم شد براتون  ن،یبر ستی ن  یازین گهیعرض کردم د_

 .نیکنیتو شرکت کار م شهیارسال م
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  سیکرد اما خب رئ دیچند بار تاک مانیپ م یبگو خواستم

 .مانیمن او بود نه پ

 

بد موقع زنگ زدم شبتون   نیباشه ممنون. بازم ببخش_

 .ریبخ

 

شب شما هم  کیتا در جوابم  دیطول کش هیثان چند

 .دیبگو یر یبخ

 

  .کندیآسمان منتظر مرا نگاه م دمید

 

 تارت؟ یخوبه کالس گ_

 

 .ی. مرسهیآره عال_

 

  .گفتم طنتیش با



 

 تارشمیکرد تازه گ یکه معرف میتشکر کن ریاز ام دیبا_

 .داده

 

 .پاچه گفت آره دست

 

آسمان، حواست به نمره هات باشه. مامان بهونه   نیبب_

 .رو بگه باعث شد درسش افت کنه تارینکنه گ

 

 .حواسم هست _

 

خوب   یدیع  هیخوب باشه برات  یلیخوبه، حواست خ_

 .رمیگیم

 

را با   لیموبا توانستمینمانده بود، م یز یهم چ دیع تا

 .رمی بگ شیبرا یدیعنوان ع



 

 ؟یچ_

 

 .یریازم بگ  یکه تو دستمه و منتظر  نیاز هم_

 

  .دیپر شیازجا یخوشحال با

 

 ؟ی گیراست م_

 

 .دروغ گفتم؟ اما خب شرطهام مهمه یک_

 

 .فقط درسمه باشه_

 

 .نکن. فقط من رو با مامان رو برو ستی نه درست ن_

 



بابا. درس خواندن و  شیرا دستش دادم و رفتم پ یگوش

  خواندینخواندن انتخاب خودش بود اگر دوست داشت م

 .ترس و بحث من مامان بود خواند،یاگر نه نم

 

ها  از مهندس یکیرفته بود به دکتر خبر بدم،  ادمی_

 .گفت فردا برم کارخونه اما دکتر گفت نرو

 

  .گفتم یطانی ش یمکث و لبخند یکم با

 

 .بگم تونمیفعال نم فیباحال دارم، ح ی بابا خبرها  _

 

منظورم آسمان بود اما مطمعنا تا   د،یخند شی چشمها

 گفتم،ینم ی به کس یزیمن چ خواستیخود آسمان نم 

نگفته بود. فقط  یزیآنکه به خود من هم چ یسوا

 .نی بابا را بخندانم هم خواستمیم

 



 .زمیعز ی خوش اومد_

 

 ستن؟ یدوقلوها ن ،یمرس_

 

.البته خوب  دنیخواب ،یایب  گهید ساعتی کردنیفکر م_

 .میزنی گپ م مینیشیباهم م کمیشد، 

 

 .ام کرد ییراهنما ییرایزدم. به سمت حال پذ یلبخند

 

  یاونقدر عصبان اریبود تو کارخونه داد شدهیچ روزید_

 بود؟

 

مگر دکتر جم در  روزیبه سمتش برگشتم، د باتعجب

  !هم شود؟ یکارخانه بود که عصبان

 



تو کارخونه  دونستمیاصال، نم دمشونیمن ند دونم،ینم_

 .ان

 

 گهید دمی اومد بهش گفت، اسم تو رو شن ارینه مه_

 .هیچ  انینگفتن جر

 

کرده ام. هرچه  ییچه خطا یعنی ،یوا یدلم گفتم ا  در

به ذهنم  یز یجواب چ اوردنیجز بدست ن کردمیفکر م

 .دیرسینم

 

رو  یز یچ  هیمحاسبات  یراستش تو دونم،ینم_

از مهندس ها کمک گرفتم که اونم  یکینتونستم، بعد از 

از  دیشا مینگرفت جهیباز نت میهم کار کرد یی. دوتادینفهم

 .شدن یعصبان نیا

 

. اما چون ستمین شونیتو مسائل کار یل یخ دونم،ینم_

 .بشه تعجب کردم یعصبان ادیم شیکم پ اریداد



 

و  یدور دیشود؟! شا یآمد عصبان یم شیکم پ اریداد

که   یشناخت یدر غربت باعث شده بود مهست یزندگ

بشر حالت   نیرفته باشد. ا نیبردارش داشت از ب یرو

 نکهیبود چه برسد به ا یو نرمالش هم عصبان یعاد

هم  نی. هرچند گفتن همشودیم یکن عصبان دیبگو یکس

. لبخند  نداشتمکه من  خواستیجرات م یبه مهست

 .نشستم یصندل یزدم و رو شیبه رو یمصنوع

 

هم  اریگردش، داد میکنم بر داریبچه هارم ب گمیم_

با راننده  م یرفت ییراننده اش را فرستاده گفت اگر جا

 .میاش بر

 

رفتن  رونیب یی تنها یایفوب  کردمیام گرفت. حس م خنده

و هم  رودینم ییدارد که هم خودش بدون راننده جا

 .فرستدینم  ییراننده جا یب زیرا ن کانشی نزد نکهیا

 



 .نداره یمن فرق یباشه برا_

 

بچه ها را   رودید و گفت مبلند ش یبا لبخند یمهست

ممکن  یبودم که چه اتفاق نی کند. منتظر در فکر ا داریب

 نیمه یدکتر جم شود که صدا تیاست باعث عصبان

 .دمیشن یکسان ای یخانم را در حال خوش آمد به کس

 

نسترن و   دنیکه با د ستیک نمیبلند کردم تا بب یسر

 .ستادمی ا میجم با تعجب سرجا یخاله ها یدخترها 

 

 با بچه ها؟ یکالس دار ؟یکنیم کاری جا چ نیا_

 

و اذعان  یسالم و احوال پرس ینسترن بود به جا سوال

  !آن هم بعد مدت ها دنمید یبرا  یخوشحال

 

 نیکردند و از مه یا ردوستانهیخاله ها نگاه غ دختر

 .را گرفتند یخانم سراغ مهست



 

 .کنمیمن صداشون م نییدوقلوها، شما بفرماتو اتاق _

 

به سمت مبل ها آمدند و راحت نشستند من سرپا  هرسه

چکار کنم،   دیبا دانستمی نم گری بودم، حاال د ستادهیا

 .به اتاق پسرها بروم  ایبمانم  ی منتظر مهست

هم دارد  یگر ی د یبه من نگفته بود مهمانها یمهست

 .دیهم نداشت بخواهد بگو  لیهرچند دل

 

 ؟ ییآسو چرا سرپا نیبش_

 

 .نیاتاق بچه ها شما راحت باش رمینه م_

 

  کیدخترخاله ها بلند شدند و با  یآمدن مهست  با

 .کردند یعرض اندام یمصنوع یروبوس

 



 .نیورا، خبر نداده بود نیاز ا_

 

  مایبا ش ییگفت تو خونه تنها کردمیصحبت م اریبا مه_

 .بود. نسترن هم با ما میسر بزن هی میگفت

 

را  گر یهمد ایبه نسترن کرد گو ی نگاه یمهست

نسترن با لبخند منتظر بود با او دست  شناختند،ینم

 .دنشیکند از د یبدهد و ابراز خوشحال

 

  .دهینسترن جان همسره ام _

 

و   تیدور از شخص یلیباال داد و خ ییابرو یمهست

' سرد گفت به نسترن که نی'خوش اومد کی  تشیمیصم

 .دی نسترن بادش خواببه نظرم 
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 آسو؟  ییچرا سرپا_

 

 ...دوقلوها بعدا باهم شیمن برم پ ی مهمون دار_

 

صاحب خونه ان، در واقع من  ،یچه مهمون زمینه عز_

 .نجایمهمونم ا

 

اما خودشان را از  شیبود به دخترخاله ها یزی ر متلک

  .تک و تا ننداختند و جوابش را ندادند

 

 .انیآسو، پسرها هم االن م نیبش_



 

همه ساکت  قهیام نشستم. تا چند دق یقبل  یجا معذب

 .گفت ینم یزیچ یبودند کس

 

  یکه داد ییها فینشد، همه تکل الیخیآسو جاشوا ب _

 .رو انجام داد

 

  'تعجب گفتم 'واقعا؟ با

 

  یانرژ گهیکرد، د قشیتشو یلیهم خ اریآره، داد_

کار  گهیبه جان م رهیراست م ره،یگرفت، حاال چپ م

 .منو عمو دوست داره

 

 .آورد یاز جاشوا کم م   شهیدر لفظ هم زم،یعز جان

 

 ؟یدیم ادی ی: چنسترن



 

 یسالم و احوال پرس  کینگاهش کردم، همچنان منتظر  

 .از جانبش بودم

 

 .یخطاط_

 

 به جاشوا؟ _

 

 .را تکان دادم سرم

 

 .اون روز من گفتم بخاطر همونه_

 

 .ندادم یزدم، جواب یلبخند

 

 همو؟ نیشناسی: میمهست



 

به  میکرد یو من معرف دی: بله اتفاقا آسو رو امنسترن

 .جم یآقا

 

  میبگو خواستمیبله اما من م میبگو خواستمیهم م من

  !فرق داشت مانیدوستم است... چقدر جواب ها

 

 .دادم رییمن را نگاه کرد. جمله ام را تغ یمهست

 

 .یکارشناس یدوره  میبود یدانشگاه همکالس_

 

صورتم حس کردم اما  ینسترن را رو یزل زده  نگاه

از   شتریانتظار ب دیبودم نبا دهیکه شن یز ی نسبت به چ

 .را داشت نیا

 



همزمان بغلم  دم،یهردو را شن دنیدوقلوها و دو یصدا

 .کردند

را پس بزنند و خودشان راحت   گریهم د کردندیم یسع

 .تر بغلم کنند

 

ابراز   یپروسه  نیتو ا ن یکنیخفه ام م  نیدار انایاح_

 .محبتتون

 

کردند، به  گری د یبه مهمان ها یخنده جدا شدند نگاه با

جان زبانش را  یحت چ،یدادند که هسالم ن الیو ش مایش

 !درآورد. اما رو به نسترن گفتن اا شما شانیهم برا

 

بودند، شب   دهینسترن را د دهیمن د شیرستوران پ  در

هم   گریو مکان د یهم در باغ. حاال در جا یعروس

 .بودم خبرینه ب ایبودند  دهیرا د گریهمد

 

  !رونیب میبر یتو گفت یاما آنت_



 

کجاست،  اریمه نمیزنگ بزنم بب  زم،یعز میریم_

 .دهیمهمونهاش اومدن خودش نرس

 

  یطعنه زدن فوق العاده ا تیهم واقعا قابل یمهست

دخترها بلند شد و   یتوجه به واکنش ها یداشت. ب

و  ستادیاش را برداشت، دورتر نرفت همانجا ا یگوش

با برادرش تماس گرفت. من از  شیمقابل دخترخاله ها

گفت   یبا خوشحال  دمی پرس شیها نی جاشوا از تمر

 ی ها ینقاش رمیم مگفت 'من ه زیجان ن ارتش،یب رودیم

 .'اورمیرا ب دمیجد

 

 .با همه یشد یمی: چه صمنسترن 

 

 .کردم نگاهش

 

 .اوهوم_



 

 '؟ییکجا دنیمهمونهات رس اریمه'_

 

 م،ییمنتظر تو رون،یب می ری من با آسو و بچه ها م '_

 .'زشته تنها بمونن

 

مهمون هات مهمون هم دارن به هرحال  دونمینم '_

 .'یربع خودت رو برسون کیکن تا  یسع

 

 ایرا قطع کرد، نسترن گفت گو که تماس  نیهم یمهست

 .مزاحم شده است

 

 .یچه مزاحمت زمینه عز_

 

 ...اومدم خبریمن ب کمی یعنی_

 



  یمنم مهمونم. مشکل ستیمن ن  یخونه  نجا یگفتم که ا_

 .یکنیحل م اریباشه با مه

 

 رون،یب یر ین گهید روزیبمون  می: حاال که اومدمایش

 .میباهم وقت بگذرون یخانوادگ کمی
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زد. دوباره همان سکوت   یپوزخند واضح یمهست

ل سرم با آنها  بچه ها کجا ماندند حداق  دانمی آزاردهنده! نم

 .شدیگرم م

 



 .یخونیارشد م یبرا یدار گفت یم مانیپ_

 

  .را نگاه کردم نسترن

 

 .آره_

 

خبر از   یب نکهیبه ا کندیم یاشاره ا نمیماندم بب منتظر

قبول شده اما از من پنهان کرده  یمن آزمون داده، حت

عوض  نقدریا ینگفت. واقعا نسترن ک یز یاست. اما چ

 .شده بود و متوجه نشده بودم

 

ات   گهید یکالسها ای سیتدر یا ی م نجایفقط ا_

مگه بخاطر  ستیسرجاشه؟ حقوق شرکتت خوبه ن

 .نکن تیخودت رو اذ نقدریا گه یچندرغاز د

 

قصدش   کرد؟یتعجب نگاهش کردم، داشت چکار م با

چه؟ از شدت  ایکردنم  ریمسخره کردن من بود، تحق



و   رمیخودم را بگ یتعجب خنده ام گرفت نتوانستم جلو

 .دمیخند

 

 ؟یخندیچرا م هیچ_

 

 چطوره؟  دی! امچیه_

 

 .کرد اخم

 

 .خوبه_

 

 نیا نیاز ا شتریب توانستمیرا تکان دادم. واقعا نم  سرم

 .جمع را تحمل کنم

 

 .کجا موندن نمیسر به پسرها بزنم، بب هیمن _

 



زد. بلند شدم و به اتاق پسرها  میبه رو یلبخند یمهست

در سالن باال بود. داشتند بحث   شانیرفتم، صدا

 .. در را باز کردم، سر هردو برگشت سمت منکردندیم

 

 چه خبره؟_

 

 خواستیدفتر من، نم یرو  ختی رو ر عیجاشوا اون ما_

 .نشونت بدم

 

مرکب بود.   عیتعجب نگاهش کردم، منظورش از ما با

 دهیرفته بود مرکب خر ایصبر کند و گو  نتوانسته بود

  یکار نیهم بد جنس نبود که عمدا چن نقدرهایبود. اما ا

 .کند

 

 .خورمینبود آسو، قسم م یعمد_

 



 ی نشستم و دفتر طراح نیزم یاش گرفت. رو هیگر جان

 ختهیاز صفحه ها ر یکی یجان را برداشتم. فقط رو

به فرش اتاقشان  یسالم بودند، نگاه بایتقر هیبود، بق

ما افتاده بود،   یاتفاق در خانه  نیکردم. راستش اگر ا

 .ها یتا نقاش مینگران فرش بود یهمگ

 

 .هیاوک هیخراب شده بق شیکی فقط  زمیعز_

 

 .اما همون مهم بود_

 

هم قشنگه  یلی. خشهیم دهید بایتقر هیقهوه ا  مرکب _

 .کارت

 

 .ستیمعلوم ن یچیاونجا ه  یگیدروغ م_

 



  یبگم چ نیبش ایب اد،یمن از دروغ گفتن خوشم نم_

 .یدیکش

 

دهم و  صی مرکب تشخ ریتالشم را کردم از ز تینها

 رینشسته بود. دستش را ز زی. جاشوا نمیبگو شیبرا

. جان شی پا یچانه اش گذاشته بود و آرنجش را رو

دستش  قایدق زیبه جاشوا کرد و او ن ینگاه یرکیز ریز

 .را به همان حالت گذاشت

 

 .یاز جان معذرت بخوا  دیجاشوا اما بازم با_

 

 .اونارو نکردن آسو یمن عمد_

 

عذر  دیتو بود پس با یهم بوده باشه، خطا  یعمد ریغ_

 .یبخوا

 



عذر خواستن سختش بود. اما  ایفکر کرد. گو یکم

  یآرام گفت. لبخند دیببخش کیکرد.  یعذرخواه تاینها

 .زدم شیبه رو

 

 .یکرد کاری چ نمیبب  اریحاال تو ب_

 

 رادیا شیگرفت. خوب بود، کم و ب میرا جلو  دفترش

دادم  حیرا گرفتم و توض شیرادهایداشت اما خوب بود. ا

 نیدادم. داشت تمر حی را توض گریو چند حروف د

 .داخل آمد یبه در خورد و مهست یکه تقه ا کردیم

 

 .میبر میتونیاومد، ما م اریجان مه  یآسو_

 

با   یمهست دیجالب نبود، شا یلیرفتن خ نینظرم ا به

باعث  نیرابطه اش خوب نبود و هم شی دخترخاله ها

 .مناسب نبود ینشان بدهد اما کم یواکنش نیچن شدیم

 



 یساعت هیامروز رو بنظرم با مهمون هات بمون، منم _

 .رونیب می ریم گهیروز د رم،یبچه هام بعدش م شیپ

 

 ...آسو واقعا من خبر نداشتم که_

 

ندارم. راحت  ی. من مشکلستین نینه نه، منظورم ا_

 .نیباش

 

 ...آخه_

 

 .من واقعا وقت گذروندن با بچه ها رو دوست دارم_

 

 .نطورهیمطمعنم هم_

 

 .بغلم کرد جان



 

 .یماست آنت یآسو_

 

بود. متوجه نشد جان  شیها نیحواسش به تمر  جاشوا

 .نیهم با ما بنش یگفت پس کم یبغلم کرد. مهست

 

 .باشه حتما_

 

را با بچه ها گذراندم  یشتری که توانستم وقت ب هرچقدر

 گریخسته شده اند د  زیحس کردم دوقلوها ن یوقت

و کارتون مورد  نندیشدم، گفتم بهتر است بنش الیخیب

  یازیبود ن ون یزی. در اتاقشان تلوندیعالقه اشان را بب

 .بروند  نییپا ینبود به طبقه  

 

لباس به تن کنم و فقط  خواستمیبود، م ن ییپا میلباسها

  .نبود  یو بروم اما چاره ا نمیبنش قهیچند دق

 



  شیرفتم، تعداد مهمان ها واقعا افزا نییپا  یطبقه  یوقت

و  دینبود بلکه برادرش، ام اریکرده بود. فقط مه دایپ

  مانیپ

 نییپا یطبقه  زی ن شناختمی که نم یگری پسر د کی و

 .بودند

 

جم قبل از همه  اریبود. مه بیجمع هم به من عج نگاه

 .به سمتم اومد و خوش آمد گفت

 

 .یممنونم  من مزاحم جمعتون نشم، اومدم خداحافظ_

 

گفت خودتون   یخانم مهرپرور مهست هیچه حرف نینه ا_

  .ما شیپ نیایبعد م نیبچه ها باش شیپ کمی نیگفت

 

گفت 'خب معلمشون  الیآرام به ش مایکه ش دمیشن

  .'داره کاریچ  نجایا فشهیوظ

 



  یاو بلند؟ نظر یصدا  ایبود  زیت یادیمن ز گوش

باعث  نیمخالفت کرد و هم دایشد زین ینداشتم. مهست

 .بمانم ادیز خواستمیباشه. اما نم میبگو  یشد با لبخند

 

  یجا ایبود، گو نهیبه دست کنار شوم گاریجم س اریداد

من وارد سالن شدم  یو ژست مورد عالقه اش بود. وقت

 اریکنار داد ستیک دانمیکه نم یو آن پسر جوان مانیپ

 .بودند

 

به من نکردند.  ینگاه خوب مانینه پ ارینه داد راستش

 .نشستم یصندل یرو یکنار مهست

 

اوضاع  دیبود که من را مخاطب قرار داد و پرس دیام

 .بود دیبع دیاز ام یسوال نیخوب است. چن

 

 .یمرس_
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 نی: نسترن خبر ارشد خوندنت رو به بهتر مانیپ

 .دیاز من شن یاتفاق ،یدوستت نداد

 

در عجب  مان،ینگاه ها برگشته بود سمت پ یهمه   حاال

 ایکرده باشم  یمن چغول دیترسیبودم چرا مطرح کرد، م

 !چه؟

  .' نسترن دست پاچه شد؟یبا تعجب گفت 'نگفت دیام

 

  .رفته ادشی آسو  دیشا یعنیچرا، گفتم _

 



  .آدم ها نیا ن یزد. چه خبر بود ب یپوزخند واضح مانیپ

 

 ره؟یم ادی از  یزیچ نیمگه همچ_

 

 .روبه من گفت نسترن

 

 .راجبش میآسو نگفته بودم؟ صحبت کرد_

 

قاب نگاه نگران نسترن به من و  کیکردم، در  نگاهش

 .دمیدیبه نسترن را م دیام ینگاه نسبتا عصبان

 

 .گمیم ک ی تبر ست،ین ادمی دونمینم_

 

 .آرام دم گوشم گفت یمهست

 



 ن؟یهست  یمیصم_

 

 .خودش جواب دادم مثل

 

 .اشتباه کردم ایگو م،یبود کردمیفکر م_

 

. حس دمیشن یغیج یاما صدا دیبگو یزیخواست چ دیام

پشت سرم  دم،یپر میاز دوقلوهاست، از جا یکیکردم 

به سمت  دمیمن جلوتر از همه دو دندیشن زین هیبق

 .آمدند هیاتاقشان پشت سرم بق

 

در را باز کردم  دست جان غرق خون بود و با  تا

. به  زدندیو داد م کردندیم هیجاشوا همزمان داشتند گر

علت  یافتاده نشانه  نیزم  یسمتشان رفتم. کاتر رو

 گرمیدستم گرفتم با دست د ن یدست جان را ب عیبود. سر

تا خون  ییبغلش کردم و بردمش به سمت دستشو

 کی دی. چرا بانمیبب ادستش را بشورم و عمق زخم ر



قابل درک  می کاتر در اتاق دو کودک هشت ساله بود برا

 .باز شد اریتوسط داد یینبود. در دستشو

 

 قه؟یعم_

 

 .مینه خداروشکر، شانس آورد_

 

 .زخمش را فشردم یجا

 

  اره؟یب نیخانم بتاد نیمه  نیبگ شهیم_

 

 .مارستانیب میبریم_

 

من جان  ست،ین یمشکل نی خوایاما اگر م  ستین قیعم_

 .ارمیرو م

 



به من اعتماد   تواندیم ندیبب  خواستیم دیکرد، شا نگاهم

  .نه ایکند 

 

و گاز  نیبتاد میخانم برا نینبود. مه اریاز مه یخبر

 هیو گر شدیجان آرام نم کردمیآورد. هرچه تالش م

آمد و گفت اجازه بدهم او   ییداخل دستشو اری. دادکردیم

 .بغلش کند

 

جان را آرام کنم،  یکردم کم یسع نیبتاد ختنیر قبل

 .هم موفق نبودم یلیخ

 

 باشه؟  ریمن رو گاز بگ  یبازو  سوزهیم  یلیخ یدید_

 

 .ترسمیمن م خوامینم_

 

 .آروم یلیقراره بسوزه، خ کم یجان فقط  ست ین  یزیچ_



 

همان.  دیکه جان کش یبلند  غیهمان ج  نیبتاد ختنیر

با گاز دستش را  ی. به سختماندینم شی آرام سر جا 

 .اما اجازه نداد رمشیبگ اریبستم و خواستم از بغل داد

 

 .تختش بغلش کنم یرو  نشیاریب_

 

 ی. طفلکدمیتخت نشستم و جان را در آغوش کش یرو

  شی. پشتش را نوازش کردم و آرام برازدیداشت هق م

 .خواندم خواندیم  میکه بابا برا یی ها  ییاز الال

 

نبود اما  کیگهواره وار تکانش دادم. آنقدرها هم کوچ و

چند  دانمی. نمدادمیرا انجام م نکاریا یجور  دیخب با

 نیکه کم کم دارد چشمش سنگ دمیگذشت د  قهیدق

جم هنوز در اتاق   اریرا قطع نکردم. داد یی. الالشودیم

 .بود و به ما زل زده بود ستادهیبود، سر پا ا

 



تختش   یمطمعن شدم جان خوابش برد رو یوقت

گونه اش را با انگشتم پاک  یگذاشتمش، اشک رو

. به دکتر جم اشاره کردم از دمیکردم. آرام سرش را بوس

رفتن از اتاق نفسش را   رونی. با بمیبرو رونیاتاق ب

کردم.  یاد. کرواتش را باز کرد. نگاهد رونیبلند ب یکم

 .ودشده ب ینیو بتاد یلباسش خون

 

 .ممنون_

 

تشکر از ته دل بود،   نی ا شیاخمو ی  افهیق برخالف

 شیبه رو یبخوانم. لبخند شی از چشمها توانستمیم

 .زدم

 

  .بود دهیجاشوا هم ترس_

 

جاشوا در آغوش  ن،یی پا یطبقه  میکرد برو  اشاره

و آن مرد  الیش ما،یش د،یبود و نسترن، ام یمهست



نشسته بودند.  چشم  شانی با فاصله روبرو گریجوان د

 ایبود  داریجاشوا ب  دانمیبود. نم  سیخ  یمهست یها

اش  هی. دوباره گردیپر شیاز جا دنمیخواب اما با د مهین

  .گرفت

 

  ...آسو... جان_

 

به آغوش گرفتنش باز کردم. به سمتم  یرا برا دستم

  .دییدو

 

  .حالش خوبه. نگران نباش_

 

  ...دستش_

 

  ششیپ یریشد م داری. بد ی. االنم خوابدهیکوچولو بر_

  باشه؟



 

از  یشانه ام بود تکان داد. مهست یرا که رو سرش

  .بلند شد به سمتم آمد شیجا

 

  .م یونتیآسو، واقعا مد یمرس_

 

خوابش   زی زدم. حس کردم جاشوا ن شی به رو یلبخند

به اتاقش تا او  برمشی. دستش را گرفتم و گفتم مدیآ یم

. دست باند کردیبخوابد. کنجکاو جان را نگاه م زین

را   میبه من کرد. چشم ها ی. نگاهدیشده اش را د یچیپ

را راحت کنم. کمک کردم  الشیباز و بسته کردم تا خ

 .رفتم  ونریتختش دراز بکشد و از اتاق ب یرو

 

 رونی از اتاق ها ب یکیاز  مانیرفتن از اتاق پ رونیبا ب 

 .به من کرد یآمد نگاه

 

 خوبن؟ _



 

 .نبود  اریبود مه بیرا تکان دادم. عج سرم

 

پشت سرم آمد. همه  زین مانیرفتم، پ نییپله ها پا از

  یمهست یبه رو  ینگاه ها به سمت ما برگشت. لبخند

 .زدم

 

 .برم گهید یمن اگر اجازه بد_

 

 .چطور تشکر کنم دونمینم_

 

  یلیمن هم خ یجان و جاشوا برا ست،ی ن یازین_

 یدنیبر لی وسا نجوریا گهید ن،ی. مراقب باشزنیعز

 .نبرن اتاقشون

 



خشن به   یلیجم خ اریبود تا داد یجمله ام کاف نیهم

خانم نگاه کند. بعد رو به من گفت که راننده اش  نیمه

  .رساند یمرا م

 

آسو رو الزم   رسونمیم اریداد رمی: منم دارم ممانیپ

 .ستین

 

 .ستیکدوم ن چیبه ه  یازین رمیممنون، خودم م_
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  مانیآنکه پ یاندازه سمج بودند. سوا کیبه  هردو

 شوم؟یم نشیسوار ماش گریمن بار د کردی واقعا فکر م

با جمع   یستیدر جمع مطرح کند تا در رودربا خواستیم

 .می نتوانم نه بگو

 

 .شده فیوقته خانم، لباستونم کث  رید_

 

من انتخاب کن  یاز لباسها ایب یآسو ، ی: وایمهست

 .عوضشون کن

 

 .خونه رمیم میجان، دارم مستق یتمهس  ستی ن یازین_

 

 ...دارم، اگر ادیلباس نو هم ز_

 

خانم لطف کنن  نی. فقط اگر مهکنمینه واقعا تعارف نم_

 .ارنیمن رو ب فیپالتو و ک



 

بلند  زین دیخانم اشاره کرد. نسترن و ام نیبه مه اریداد

نسترن  یخانم گفت کت او و پالتو نیبه مه دیشدند و ام

 .اوردیرا ب

 

نشن. آسو اگر  داریبا سر و صدا بچه ها ب م،یماهم بر_

 .متیرسونیم ایب  یبخوا

 

 د،یام یشام آخر بود، احوال پرس هیخبر بود! شب چه

بد و   نیب دی ! باشد؟یرساندن من! مگر م یتعارف برا

  .کردمیبدتر انتخاب م

 

  .رمیدکتر م یآقا یممنون، با راننده _

 

بروم مطمعنا   یکیجمع به هرحال قرار بود با  نیا از

 .اول و آخرم بود تیجم الو اریداد یراننده 



 

نبود اما مهم نبود. تا دم در با   ندیخوش آ مانیپ نگاه

. نسترن نگران و مضطرب به نظر  میرفت دینسترن و ام

 .دیرسیم

 

 .خداحافظ_

 

به خانه   ی . وقتمیبگو توانستمیبود که م یزی چ تنها

شدم. تا در را باز  ادهیاز راننده تشکر کردم و پ دمیرس

 یپشت در بود. سالم و احوال پرس یملک  یکردم آقا

رفت. مامان و  رونیگفت و ب یدی. خسته نباشمیکرد

ظرف   کی و  دندیدیم ونی زیآسمان و بابا داشتند تلو

 .بود شانیتخمه جلو

 

لباسم   یرو نی تا مامان خون و بتاد اوردمی را درن پالتوام

به حمام رفتم تا با دستم لباسم را  میمستق ند،یرا نب

 .بشورم



و خودم را  ختمیخودم ر یبرا  ییعوض کردم، چا لباس

 .کردم  یکنار بابا جا

 

 .نیبش نوریا اینکن ب  تشیاذ_

 

 آق معلم ؟ یشیم تیگرمه. اذ نجاینه ا_

 

پدر  کی بود مطمعنا   یزد، حالت عاد یلبخند بابا

 .کردینثارم م یصلوات

خوابم   عیسر  یلیگرم و نرم بود، خ میبودم، جا خسته

 .برد

 

که چشم باز  نی. همدارشدمیبود ب 9ساعت  کینزد صبح

سر  یام گشتم باال یجان افتادن، دنبال گوش ادیکردم 

آسمان بود و البته خاموش. بلند شدم به شارژ زدمش، 

 دارباشدیب ی صبح جمعه مهست 9مطمعن نبودم ساعت 

با من  دارشدیدادم هرموقع ب  امیپ لیدل  نی. به همانهی



چرا که نگران جان هستم. ارسال شدن  رد،ی تماس بگ

 .همان یگوش  ی برهیهمان به صدا در آمدن و امیپ

 

 .میکرد تتیاذ  یلیخ روزید زم،یعز دارمیب_

 

 حال جان چطوره؟  ه،یچه حرف نینه ا_

 

البته بگم که جاشوا   خورن،ی خوبه، دارن صبحونه م_

 .دهیداره به داداشش صبحونه م 

 

بچه   شیمعلوم بود که پ ی زدم، از لحن مهست یلبخند

 .هاست

 

 جاشوا درست نگهش دار، الو آسو؟ _

 

 ؟یقربونت برم، خوب_



 

 .آسو سوزهیم  کمیاوهوم، _

 

 .دمیقول م شهیزود خوب م زم،یعز_

 

 .گنیهم م یو آنت  اریآنکل داد_

 

 !پدرشان؟ پس

 

 .زنمیبهت سر م امیآره، منم م_

 

 .ایامروز ب_

 

 .گهیروز د هیبمونه  زم،یامروز جمعه است عز_

 



 .از آن سمت گفت جاشوا

 

 .ایآره آسو ب_

 

 .دمیشن  یرا پشت گوش یمهست یمجددا صدا و

 

بعدش  ا،یسر ب هی یندار ی اگر کار خاص  زم،یآسو عز_

  شیپ یمشکل دمیبار قول م نیا گهید رونی ب میریباهم م

 .ادین

 

 نمی بب رمیخبر بگ هی دارشدم،یراستش تازه ب زم،ینه عز_

 .دمینداشته باشن بهت خبر م یخاص یتو خونه برنامه 

 

 .منتظرم  زمیباشه عز_

 



بود، به او گفتم که   داریرفتم، مامان ب رون یاتاق ب از

 .کنمیصبحانه را من آماده م

 

  میصبحونه بر یگفت ما برا شبیمعصومه خانم د_

 .ششونیپ

 

 .ام را خاراندم یشانیپ

 

اونها   یگفتی. کاش مشهیم  تیبابا رو بردن سخته اذ_

 .نییپا انیب

 

 .جبران کنن خوانیاومدن خونه ما م شیدفعه پ_

 

 .داره مامان من یچه فرق_

 



دعوت کردن، پسر و دامادشون کمک  گهیزشته د_

 .کننیم

 

 وقت نوبت باباست؟ 5باشه، فردا ساعت _

 

 .آره_

 

 .امیم رمیگ یم یمرخص_

 

 .ستیالزم ن برمشیم_

 

 .خودمم باشم  خوامینه م_

 

 امروز؟ یخونه ا_

 



 .رفتم رونیاز دوستهام ب یکیبا  دیکالس ندارم، شا_

 

 نسترن؟_

 

 .یمهست دمینه، دوست جد_

 

بعد   نجاست یدوست، چند روز ا یگ ی م نیهمچ_

  .مملکت خودش گردهیبرم

 

 دوست من باشه؟  تونهینم گهیبرگرده لندن د_

 

 .تکان داد یسر

 

همش خواب   نیکن، چرا ا داری. آسمان رو بدونمیچه م_

 .کنمیم دارشیمدرسه اشم من به زور ب  یبرا مونه،یم



 

 .کنندیچت م  یتا چه ساعت داندیدل گفتم خدا م در

 

 یلیداشتم، خ یاتاق رفتم، لباس بلند چهارخانه ا به

بودمش همان را انتخاب کردم،   دهیوقت بود نپوش 

شانه ام انداختم،  یرا از دو طرف بافتم و رو میموها

  یشتریلفت دهم فرصت ب یکردم کم  یکردم، سع شیآرا

 .خواب به آسمان بدهم یبرا

 

کردم. به قول مامان  دارشیآماده شدم، ب نکهیاز ا بعد

ام را برداشتم  یهم آسان نبود. گوش یلیکردنش خ داریب

در حال    لچرشیو یرفتم، بابا رو رونیو از اتاق ب

. دمیبود. به سمتش رفتم و گونه اش را بوس ییرایپذ

 ی رو توانستیم یآنقدر الغر شده بود که مامان به راحت

 .بگذارتش لچریو

 

 خوشگل شدم؟_



 

 .زد چشم

 

 .من یدختر توام تئو ونگو _
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کتاب  یونگوگ بود، وقت  نستیبرادر و تئودوروس

  تیحما زانی' را خوانده بودم و از می'شور زندگ

او  گفتمی برادرش به او با خبر شده بودم به بابا م

نگران   شهیهم یحام شهیمثال تئوست، هم میبرا شهیهم

  .فداکار شهیهم



 

  شیبا چشم ها ریبه سراغ بابا آمدند، ام الدیو م ریام

. اما دیدنبال خواهرم بود شا کرد،یاطراف را نگاه م

 .شدیشده بود و داشت آماده م داریآسمان به زور ب

 

 د یو تمج فیاز من تعر یکل دنمیو معصومه خانم با د آتنا

از من حس کردم باعث  دیو تمج فیتعر نیکردند. ا

  دیچرا... حسود نبود... شا دانم یآسمان شد. نم  یناراحت

 !دانمینم یسن یاقتضا

 

پارک، اما گفت سرد است  میدادم برو شنهادیمامان پ به

دادم اما   شنهادی. به آسمان هم پخوردیو پدرت سرما م

 یب یامتحان ها نیقرار بود ا یگفت امتحان دارد، ک

 !او تمام شود انیپا

 

 یبعد یجلسه   گهیم ادیکنم خب هرمعلم م کاریچ_

 .رمیگ یامتحان م



 

از شاگردام  قهیآقا معلم شما هم به وقتش دم به د_

با استرس  مونیچه خبرا آخه، نوجون ؟یگرفت یامتحان م

 .تموم شد رفت رستانیدب یامتحان ها 

 

  میآسمان نگو یجلو خواستیچشم و ابرو آمد، م مامان

درس خواندن  الیخیکه مبادا نظرش عوض نشود و ب

 .بشود

 

دوقلوها بودم، جان دستش رو با کاتر   یخونه  روزید_

 .دیبر

 

گفتند، بابا فقط نگاه کرد.  یمان همزمان واو آس مامان

به ما ملحق شده  زین ر یکه آسمان و ام یبعد از شب

  شناخت،ی جان و جاشوا را م شیبودند مامان کم و ب

 .که از آنها و من در اتاقم بود یقاب عکس یسوا

 



 ق؟ یعم یلیخ_

 

  .دنینه خداروشکر، همه ترس_

 

 کاتر رو؟ یدیتو ند_

 

که کم  نییپا ینه من درس دادم تموم شد رفتم طبقه _

و  هیگر یصدا هویخونه،  امیکنم ب  یکم خداحافظ

  یهمگ گهیمهمون هم داشتن، د م،یدیدادشون رو شن

 .بله دمیباال و د میدییدو

 

 مارستان؟یب نیبرد_

 

 دهیترس ست، ین قیعم دم ینه شستم خون دستشو د_

 .. با گاز بستمشتریبودن ب

 



 .دیکش  یآه مامان

 

بهشون باشه آسو   شتریمادر ندارن. حواست ب رمیبم_

 .گناه دارن

 

 .دارن مامان یخوب یخانواده _

 

 .ره یگیمادرشون رو نم یجا_

 

که   یمنم. من اندازه ا تونه، یکس نم چ یدرسته، ه_

ترحم و   ی دوستشون دارم حواسم هست اما از رو

 .خودم واقعا دوستشون دارم ست،یکمبودهاشون ن 

 

ترگل ورگل   ی چند بچه  یکنیشاهللا خودت ازدواج مان_

 .یاریم

 



 .میدیو بلند خند میبه هم کرد یآسمان نگاه  با

 

سر به جان بزنم بعد با  هی رمیم ؟یا ینم یمطمعن_

 رون؟یب  میبر یمهست

 

 .رهیگیگفته سخت م ترسمینه، بخدا م_

 

  .تکان دادم. مستاصل رو به مامان و آسمان گفتم یسر

 

 بپوشم؟  یچ_

 

 ؟یرو دوست ندار دتیجد  یپالتو_

 

قبل با آسمان   یبرق زد. هفته  میچشم ها دنشیشن با

به کل  یعنیبودمش.  دهیاما نپوش دم،یخر ییپالتو

 .فراموشش کرده بودم



 

 .رفته ادمیندارن،  دیآره. عادت به لباس جد ول،یا_

 

آمد، بازشان کردم  یپالتو نم نیمطمعنا به ا میموها  بافت

دادم  حیکوتاه بود اما ترج یفر کردم، پالتوام کم عیو سر

 .شدم زانینپوشم. از چهارچوب در آو رشیاز ز  یزیچ

 

ساق بلند داشتم، آذرخش از    نیپوت هی مایمامان من قد_

 رفته؟ میانداخت ایکجاست؟  یدونیگرفته بود م هیترک

 

 .نه، تو کمد اتاق ماست، باال _

 

 برام؟ یار یآسمان، م_

 

 من؟_

 



 !لطفا دم،ی لباسمو پوش_

 

کار را  نیباز ا دمیپوش یاگر لباسم را هم نم یحت

  ی دهیبازار سرپوش کیمامان،  یباال یکمدها کردم،ینم

  قهی. چند دقیکن  دایپ یزیعمال چ یتوانستیشلوغ بود، نم

 .بود دنیبلند مامان و آسمان قابل شن یبعد صدا

 

 .شیشکنیآسمان م واشی_

 

 باال؟ نیا یچرا گذاشت  هیمامان اگه شکستن_

 

 .بابا نشستم یجلو

 

 .گفتم آسمان بده یآق معلم خدا منو ببخشه، از تنبل_

 



مامان و آسمان  یدادهایداد و ب  قهی. بعد از ده دقدیخند

م گرفتن و شدند. دست دایمن پ یها  نیباالخره پوت

 .گفتم مامان پشت سرم آمد یخداحافظ

 

 ست؟یپالتوت کوتاه ن_

 

 .هم بلنده نمیپوت شم،یم یسوار تاکس ،یلینه خ_

 

 .بود اما بحث نکرد بینکرد، عج بحث

 

 .خوش آمد گفت ک یکرد و  یخانم نگاه نیمه

 

 ستن؟یجون ن یمهست_

 

 .نیی شما بفرما کنمیتو اتاقشونن صداشون م_

 



 ...به یسر هیمن _

 

 .سالم_

 

به   یگری. لبخند ددمیجم را د اریرا برگرداندم و داد سرم

 .او زدم

 

 .سالم_
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  یکاش قدرت ترجمه  کرد،ی نگاهم م رهیخ یکم داشت

و مفهوم  یهرکدام معن دانستمیرا داشتم، م شیاخم ها

 .دمیفهمیدارد اما نم یمتفاوت

 

 .سر به پسرها بزنم هیمن _

 

 .تکان داد یهمان حال سر در

 

 سوزه؟یم یلیقربونت برم، خ_

 

 .کمی_

 

 .کردم بغلش

 

 .دمیقول م شهی زود خوب م_

 



زدم و اشاره   ی. لبخندکردیبا فاصله نگاهمان م جاشوا

 یحلقه   کی. حاال در دیایبه سمتم ب زیکردم او ن

 .میرا بغل کرده بود گری همد  کیکوچ

 

  یبه اتاق بلند شدم و با او روبوس یآمدن مهست با  

 .کردم

 

 .زمیعز یچه خوشگل شد_

 

 .یلطف دار_

 

 .لطفا میای من و جاشوا هم ب  یاما آنت_

 

 .یاستراحت کن دیانگشتت خوب نشده با زم،ینه عز_

 

 م؟یریپس ما فردا مدرسه نم_



 

 .دمیخند

 

 .فرصت طلب_

 

 .میسرده بعد بر رونی ب میبخور ییچا هی ایب_

 

 .نمیبش یبروم و چند ساعت یبه کافه ا  خواستیم دلم

 

 .میخوریقهوه م هی مینی شیم ییجا یکافه ا هی میبر_

 

 .پس من آماده شم_

 

 .گرفته بودم یبچه ها کارتون یبرا

 



ازتون خواستم   یوقت خوامیاس و ازتون م هیهد هی نیا_

 .نیهمون کار رو بکن قایدق نینیکارتون بب نینیبش

 

 .ستیمنظورم چ دانستندیانداختند م نیی را پا سرشان

 

 کرد؟ یم  کاری کاتر تو اتاق شما چ نمی بب دیحاال بگ_

 

 .هم انداختند ری تقص همزمان

 

  .'جانه  ری همش تقص' _

 .'جاشواست ری همش تقص' _

 

 ه؟ یماجرا چ  دیمنه، اما بگ  ریاصال تقص_

 

 .گمیمن م_



 

 .گمینه من م_

 

 .بچه ها_

 

 .من بزرگترم_

 

فاصله داشتند، خب برنده جان  قهیمگر چند دق دم،یخند

 .بود، چون بزرگتر بود

 

  م،یدیجاشوا از اون مدادها خر یبرا میرفت یما با دد_

 م،یبعد به ما کاتر دادن گفتن سرش رو با کاتر تراش کن

  نیو مه کنهیدرستش م ادیم  یگفت بمونه آسو یاما دد

 .آشپزخونه نتیکاب یخانم کاتر رو گذاشت تو

 



کاتر رو   نیو رفت نیختیو شما دو تا پروفسور نقشه ر_

 ن؟یرو تراش بد یتا سر قلم ن نیآورد

 

 ؟یقلم چ_

 

 .بلند شدم میجا از

 

 .دمینم ادی یبه تو خطاط گهی جاشوا من د_

 

باز  مهیدر اتاقشان ن د،یپر شی از جا عیسر  زی ن جاشوا

بلند شدم چشمم به دکتر جم خورد که پشت در  یبود وقت

 .بود

 

 ...اما آسو_

 



اون به خودتون هم   ریغ ،یتو به حرف من گوش نداد _

 .نیزد بیآس

 

 .بار مداخله کرد نیا جان

 

 .بده ادینده به جاشوا  ادیمن بود، به من  رینه نه تقص_

 

تا   کردمیتالشم را م تیخنده ام گرفته بود اما نها واقعا

 .خودم را کنترل کنم

 

 .منتظرمه یبرم آنت دیبا گهیمن د_

 

  میجلو دیبود، جان پر ستادهیا شیناراحت سرجا جاشوا

 .ردیرفتنم را بگ یو هردو دستش را باز کرد تا جلو

 

 ...آسو لطفا، لطفا، لطفا_



 

دفتر تو دعوا  یرو ختی مرکب ر باریاما خطرناکه، _

 .بار دوم نمیا ن،یکرد

 

 .هردوشون سرمن اومد_

 

 .داشت هردو را جان متحمل شده بود حق

 

 .فتهیب گهیاتفاق بد د  هیو ممکنه _

 

 .. لطفامیبدون اجازه دست نزن گهید میدیآسو ما قول م_

 

در دکتر را نگاه کردم، او    یاز ال دم،یکش یقیعم نفس

 .کردیهم به من نگاه م

 

 .ستمیراجبش فکر کنم، االن مطمعن ن دیبا دونمینم_



 

پالتوام گرفتند، دکتر جم در را  نییرد شوم اما از پا آمدم

  میدستشان را از پالتو دنشیباز کرد، بچه ها با د

 .دندیکش

 

 .دنتونید ادیآرسن داره م_

 

  یدوستشان بود که به همراه پدرش در برف باز آرسن

 .بودمش دهید

 

 .نیخب خوش بگذره، به آرسن هم سالم برسون_

 

 .'خوامی نم'_

 

 .'منم '_

 



رفتم. دکتر جم  رونیتکان دادم و ب یزدم دست یلبخند

 .نییپا میتا باهم برو ستادمیپشت سرم بود به احترامش ا 

 

 ؟یبا مهست نیریم یخاص  یجا_

 

 .کردم نگاهش

 

 .ادیم شیپ  یچ مینیبب میر یم دونم،ینم_

 

 .کرد یاخم

 

 .تا برسه کشهیطول م کمیبه راننده خبر دادم، _

 

 .ستی ن یاز ین میقدم بزن میخوایم_
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 ...شما هم کنمی هوا سرده و فکر م_

 

را باال دادم و منتظر ماندم جمله اش تمام  میابروها 

  .گفت میلباس ها  یرو ی شود. با مکث

 

 .نیخوری زود سرما م_

 

.  ستیاونطورها هم ن ی. ولتونی نه ممنون بابت نگران_

 .ستیسرد ن یلیامروزم هوا خوبه خ

 



باعث شد  یجوابم را بدهد اما حضور مهست  خواست

 .دینگو یزیچ

 

 .خب من حاضرم_

 

 م؟یپس بر_

 

 گه؟ید یهست اریداد زم، یعز میبر_

 

 .برسونتتون  یجالل یآقا نی هستم، اما بهتر بود صبرکن_

 

 .نگاهم کرد، با تکان دادن سرم، رد کردم ی سوال یمهست

 

. میما رفت ا،یگو هیرو ادهیآسو برعکس تو عاشق پ _

 .خداحافظ

 



 ...که نی شب خبر بد_

 

 .دمیچشم چشم خبر م_

 

 .دکتر یخداحافظ آقا _

 

کرد، دوباره از سر تا پا و فقط سرش را تکان   ینگاه

 .داد

 

من حلقه کرد و صحبت  یدستش را دور بازو  یمهست

. سردمان بود اما صحبت  میراه رفت لومترهایک دیکنان شا

 .میدادیبود که به راهمان ادامه م نی ریها آنقدر ش

 

 م؟یآسو اونجا کافه است، بر_

 

 .کردم ینگاه



 

 .میزد خیآره، _

 

که عاشقش  یز یبود، چ یکوچک و نسبتا خلوت ی کافه

از حد کافه ها  شیب یخلوت، شلوغ یبودم، کافه ها

 .آزار دهنده بود میبرا شهیهم

 

 قهوه؟_

 

  . تو؟زمیآره عز_

 

  .دهیمزه م شتریمن هات چاکلت، به نظرم االن ب_

 

  .فکر کرد، فکر کردنش مثل دوقلوها بود یکم

 

 .کنمینظرم عوض شد منم امتحان م_



 

  شدیکه دو روز بود، ته ذهنم بود و ابدا خارج نم یسوال

 .دمیرا باالخره پرس

 

 ...یعنی... ستنیاومده؟ ن شی پ یمجد مشکل یآقا  یبرا_

 

 .بهتره یعن ینه خوبه، _

 

 .دنشیرسپ نی از ا شتریبود ب یفضول دیزدم، شا یلبخند

 

 ...کرد ی... خودکشار ی همسر مه_

 

 .شدند خی تنم س میموها

 

 ...کرده بود غرق خون و داشیپ اری... مهاریو مه_



 

چشمش را پاک  یگوشه  یکرد، با دستمال کاغذ بغض

 .کرد

 

سخت   یلیخ شه،یحالش بد م نه،یخون رو بب  تونهینم_

پشتش   اریاما... داد تونست،ینبود نم اریسرپا شد، داد

 .ستادیوا

 

از هات چاکلتش خورد و   یکم د،یکش یقیعم نفس

  .زمزمه وار گفت

 

 .کرد یهممون باز  یمامانم با زندگ_

 

 .زد و گفت یبه خودش آمد  لبخند عیسر بعد

 

 .چسبه یم شتری هات چاکلت ب یراست گفت_



 

 یجلو بردم و رو زیم یزدم دستم را از رو  یلبخند

زدم و او  ش یبه رو یدستش گذاشتم و فشردم. لبخند

 .به من زین

 

فراوان چند  یو با خنده  میرفت یپاساژ کیبه  یاتفاق

 یدر م یمسخره باز  دی شا شتریب م،یلباس پرو کرد 

  .دی تا خر میآورد

 

 .بودم دهیاز ته دل نخند نقدریوقت بود ا یلیخ_

 

 .زدم شی به رو یلبخند

 

 رون؟یب میشام بر_

 

 .اش به صدا درآمد یلحظه گوش همان



 

 .دیلحظه ببخش هی_

 

 .'اریبله داد'_

 

 .'شام م یبر میخواینه با آسوام، م '_

 

 .'م ینگرفت میتصم دونمینم '_

 

 دیشا ست،ین ادمی یعنی،  شناسم یکجا؟ باشه.. نه نم '_

 .'بپرسم  سایآسو بشناسه وا

 

 .را گفت ابان یرو به من نام رستوران و خ بعد

 

 ؟ یشناسیم_



 

 .آره_

 

 .'... آره... باشهیم اریداد '_

 

 .شام هیدعوتمون کرد به  اریکه آقا داد میخب بر_

 

 .رفتن یبودم برا مردد

 

 ه؟ یچ_

 

 ...عیمن مزاحم نشم، _

 

 .ادیبگم ن ارهینه آسو. اگه بخاطر داد  یوا_

 



 .مزاحم بشم خوامینه نه، نم_

 

 .میابدا، بر یستین_

 

 دهیجم رس اریقبل داد یگفتم. من و مهست ی باشه ا ناچار

به همراه برادر و  ای دیآ  یتنها م دانستمینم  میبود

تا سواالتم جواب داده  دیهم طول نکش  ی لیدوقلوها، خ 

 ک،ی ش تینها یکت و شلوار ب کیجم در   اریشدند، داد

 .وارد شد باتریز یبا کراوات

 

 .کردم ریخوام د یعذرم_

 

 .میبود ستادهیسرپا ا یاحترامش هم من و هم مهست به

 

 : پسرها؟یمهست

 



 .ششونی. مادر اومد پستنیتنها ن_

 

 دنیاز خند یری جلوگ یرا محکم برا می! لب باال مادر؟

اشتباها   ای گفتندیگاز گرفتم. واقعا به مادرشان مادر م

 .گفت

 

 .اریداد شونی اوردیکاش م_

 

 .خونه است، نگران نباش اریمه_

 

سرش را تکان داد، از تنها ماندن بچه ها با   یمهست

 د؟یترسیمادرشان م

 

منم عاشق   نم،یدوست دارم بابات رو بب  یلیخ  یآسو_

 .شیبابام بودم، قدرش رو بدون هنوز دار

 



داشت خواهرش را نگاه   اریپرشد، حاال داد شیها چشم

 .کردیم
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 .خدا رحمتشون کنه_

 

قدر بابا را ندانست؟! من عاشقش بودم،  شدیم مگر

 .وار وانهید

 

 ؟یفتیم یک  ادی یدنیرو د اریآسو داد_

 



سوال  دنیدستم که درحال خوردنش بودم با شن آب

 .میبه گلو دیپر یمهست

 .دیخند یمهست

 

 .یفتیم یک ادی  دونهیخدا م_

 

  .دونمیسوالت... نم یعنینه،_

 

 باورکنم؟ یعنی_

 

  یآقا هیبه نظرم شب نکهیا دانمی. نمدمیکردم خند نگاهش

 !خوب ایبود  یزبدی بود چ یدارس

 

  .بگو کنجکاو شدم_

 



 یخودش را ب کردیبه دکتر جم کرد، تالش م ینگاه

  .کنجکاو بود  شیتفاوت نشان دهد اما به نظرم چشم ها

 

 .یدارس  ستریم_

 

 ؟یک_

 

  .نیآست نیکتاب ج یها  تیاز شخص یکیاومم، _

 

  غرور و تعصب؟_

 

به دکتر کردم، اخم کرده بود  یرا تکان دادم. نگاه سرم

داشت فکر   دیبه فکر بود، شا هیاخمش شب نیاما ا

  .اوردیب ادیتا به  کردیم

 

  .دمیرو د لمشیآره، من ف یوا_



 

  .دمیند لمشویمن ف_

 

 .برادرش ساکت بود. دیبلند خند یمهست

 

  ؟یشناسیم اریداد_

 

 .نه_

 

 .شناسدشیشکر کردم که نم خدارا

 

  ؟یهشیشب  گهیبگم چرا م یخوا یم_

 

به   یگذاشتم. لبخند یدست مهست یدستم را رو عیسر

  .زدم شیرو



 

  ؟یچه... چه دستبند خوشگل_

 

 ی. لبخند کوچک و کنترل شده دیدوباره خند یمهست

  .امشب ایخوشش بود گو  ی. رودمیجم را هم د اریداد

 

 اریکرد، من و داد یصحبت ها را مهست شتر یب زیم سر

 شتریهرچند من هم به نسبت ب م،یشنونده بود شتریجم ب

جم صحبت کردم، در واقع بخاطر حضور او   اریاز داد

کال آدم کم   ایمعذب  زیاو ن دانمی معذب بودم. حاال نم

 .بود یحرف

 

را در  یباورنکردن یها متیق م،یرا سفارش داد شام

 .آنها بود ی اما چاره نبود رستوران انتخاب دم،یمنو د

 

 آسو تکواندو کاره؟  یدونستیتو م اریداد _

 



با دستمال دور دهانش را پاک کرد و مرا نگاه  اریداد

کرد، همانطور که نگاهش به من بود در جواب 

 .خواهرش گفت

 

 .اما قابل حدس بود  دونستم،ینم _

 

 چرا؟ _

 

 یبود. به جا خبریب یمشخص بود اما مهست شیچرا

 .به ساعتش کرد و گفت یجواب دادن، نگاه

 

 .میبهتره بر رشده،ید_

 

بخاطر جواب نگرفتن از برادرش  یداشتم مهست انتظار

موافقت کرد. من اگر   ینیری ناراحت شود اما با لبخند ش

  ایبودم  بی! من عجشدمیاو بودم حتما ناراحت م یجا

 !او؟
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برود، برادرش  یبهداشت س یبه سرو دیگفت با یمهست

در نقش کشک سر آن   زی ماند. بنده ن یگفت منتظر م 

  دیمرا به خودش که د یبودم. نگاه حسرت زده  زیم

 .دیپرس

 

 ن؟یالزم دار  یزیچ_

 

 .از صورت او الزم داشته باشم توانستمی م یز یچ چه

 



 .رنیبرامن بگ نیماش هی ن یلطفا بگ شهی فقط م ر،یخ_

 

 .ارائه داد یگرید اخم

 

 .رسونمتونیم ست،ی ن یازین _

 

جون  یچند ساعته که با مهست روقته،ینه واقعا د_

حتما خسته ان، من خودم برم بهتره، راهتون  م،یرونیب

 .نینکن یرو طوالن

 

 .به سمت خم شد یکم

 

 ن؟یتنها بر دمیموقع شب اجازه م نیا نیکنی چرا فکر م_

 

 .زدم یرا کنترل کردم، در مقابلش لبخند خودم

 



 .ندارم یکس یبه اجازه  یازیچون من ن_

 

  شدیباورم نم د،یبعد خند هیتعجب نگاهم کرد و چند ثان با

آدم ربات وار  نیا شدی . مگر منمیبیخنده اش را م

 .بخندد. به عالوه جمله ام اصال خنده دار نبود

 

.  دیبرادرش را د یآمد و صورت پرخنده  یمهست یوقت

 .متعجب برادرش را بعد من را نگاه کرد یبا لبخند

 

 شده؟یچ_

 

شحال بود، مطمعن شدم نه فقط در خو یشحت یصدا

است که کم   نطوریمقابل من، بلکه در مقابل همه ا

خنده اش را کنترل   عیسر یسوال مهست  نی. با اخنددیم

 م،یبلند شد. دم رستوران منتظرش بود  شیکرد. ازجا

  ییآشنا شی آشنا ایبود و گو دهیرا د انشیاز آشنا  یکی

 .کردینمپرچانه بود که دکتر را ول 



 

 .گرفتمیرو م چیکاش سوئ م،یزد خی_

 

 .زدم یلبخند

 

 ست؟ی تو سردت ن_

 

 .اما دوست دارم سرمارو کم،ی_

 

 د؟یچرا خند اریداد_

 

جم کردم و   اریرستوران به داد ی شهی از ش نگاهش

  .گفتم

 

 .دمیمنم نفهم دونم،ینم_



 

 .ستی ن  یاهل شوخ یلیخ اریداد_

 

 یکه اهل شوخ دینفهم شدیبودم. مگر م انیجر در

 .ستین

 

 .شد یصحبت شون طوالن  یکم خوام،یمعذرت م_

 

بود، در جوابش دوست داشتم فقط  بمی در ج میدستها

نگفتم، خواهرش   یزیاما چ ندازم،یرا باال ب میشانه ها

' هم میزد خیندارد' گفت اما در ادامه 'اما  ی'اشکال کی

 .اضافه کرد

 

 آسو؟  یفردا عصر شرکت _

 



اگر دکتر  رمی بگ یمرخص خوامیم یعنیراستش اگر... _

 .اجازه بدن

 

 .گفت یبا خنده ا یمهست

 

 ن؟یدیدکتر اجازه م _

 

  .نگفت یزیکرد اما چ ینگاه نهیجم از آ دکتر

 

 برات خوبه آسو؟ رمیگیم یمرخص  امیم_

 

  .زدم یلبخند

 

  .ممنون_

 



 ؟یکار دار یستیپس ن_

 

 .همراهشون برم خوامیراستش بابا وقت دکتر داره م_

 

  یمرخص اریبه نظرم. داد ی بر  دیحتما با زم،یآره عز_

 ؟یدینم

 

 .دور بزند خواستیسمت چپ کرد، م ی نه یبه آ  ینگاه

 

 یفردا رو کال مرخص ی. اگر خواست ستین یمشکل_

 .نیباش

 

هم  یمهندس خادم ام،ینه ممنون، فقط عصر، صبح م_

 .میداده ها کار کن یرو انیاحتماال ب

 

 .کنسل شد  ستی ن یازین_



 

نداشتم  یقصد نیکامال از دهانم دررفت. چن دمیپرس چرا

  ینگاه نهیچرا که به من مربوط نبود. دوباره از آ

در جوابم نگفت، سوال من نابه جا   یزی انداخت اما چ

 .یادب یب تیبود اما جواب ندادن او نها
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دادم و از  هیتک یرا حلقه کردم و به صندل میدستها

شدم، در دلم داشتم  رهیخ  رونیبه ب نی ماش ی شهیش

. متوجه کردمی ادب، غد، زورگو' نثارش م یمرتبا 'ب

 .کرده است میچند بار صدا ینشده بودم مهست

 



 آسو؟ _

 

 بله؟_

 

 دختر؟  ییکجا_

 

 ذهنم... تو فکر بودم، جانم؟ دیببخش_

 

چشم  عی. اما سردمیبه خودم د نهیدکترجم را از آ نگاه

شد تا  ادهیپ زین یشدم مهست ادهیگرفتم. دم در خانه که پ

 ی سیپل نیکه ماش میبود یکند، در حال روبوس یخداحافظ

شد. با   ادهیپ  ریدکتر جم نگه داشت و ام ن یماش کینزد

 یگرم کی آمد و سالم عل کینزد یمن و مهست دنید

به سمتش   ریشد. ام  ادهیپ ریام دنیبا د زیکرد. دکتر جم ن

 .رفت و دست داد

 

 دانشجوهاشونو؟  ارنیم سی پل نیبا ماش_



 

 .زد یلبخند  ریام

 

 .بود. دوستم بود منم رسوند یشخص ینه سواستفاده _

 

  .گفت یرو به مهست بعد

 

 داخل؟ نی اینم فیتشر_

 

و هم شب  ی وقته، ممنون آسو هم روز خوب رینه، د_

 .یخوب

 

 .منم یبرا_

 

 .یخور یآسو سرده سرما م می: پس با اجازه، برریام



 

که با آسمان در ارتباط بود و مثال من    یاز وقت ریام

  یخانم آخر اسمم نم گریبودم با من راحتتر بود، د خبریب

 یراحت نی . اما همبستیرا جمع نم  شیهاآورد و فعل 

را نگاه کند.  ر ی خاص ام یباعث شد دکتر جم با اخم انیب

  دانمینم میکردی م یخداحافظ میبار چندم بود داشت یبرا

 .میرفت اطیدر را باز کرد و  داخل ح ری ام خرهاما باال 

 

 سرما؟  نیتو ا یکنیم  کاریچ  نجایا_

 

 . و بعد به من کرد ریبه ام ینگاه دهیرنگ پر آسمان

 

 .خوندمیدرس م_

 

 اط؟یزمستون تو ح یچله _

 



 .کرد و رو به من گفت ریبه ام ینگاه دوباره

 

 .رمی آره، االن م_

 

گفتم و در را باز  ریبه ام یر یتکان دادم، شب بخ یسر

 ر یکه آرام از ام دمیکردم جلوتر از آسمان داخل رفتم، شن

'. خنده ام گرفت، به من حسادت ن؟ی'با آسو اومد دیپرس

 .شدی! مگر مکرد؟یم

 

را هرچه زودتر حل کنم تا قبل   یگوش ی هی د قضبو بهتر

شبانه در زمستان   یانتظارها نیآسمان از ا نکهیاز ا

 .شود ضیمر

 

 مامان؟_

 

 ؟یدیساعت رو ند _



 

 .کارت دارم ایبود، ب کیتراف دم،ید_

 

نگاهم کرد، به سمت اتاقشان رفتم، پشت سرم   نگران

 .آمد

 

 ،یبه من نگفت نیبعدا نگ گمی همزمان به دوتاتون هم م_

آسمان  ی برا نیاگر دوتاتون هم موافق باش خوامیم

 .بخرم یگوش

 

 .ستین یمشکل یعنی نیزد. ا یکه منتظر بود لبخند بابا

 

 اوضاع؟  نی تو ا کاریچ خوادیم یگوش_

 

 کدوم اوضاع؟_

 



 ؟ ینیبینم_

 

 یقسط آذرخش، آسمان گوش هیرو بده  یپول گوش_

 .هیکاف تاریکالس گ نیالزم نداره، هم 

 

 ییبابا را نگاه کردم. رو به مامان صدا عاجزانه

حرف خودش  زیدرآورد. اما مامان دوباره رو به بابا ن

 .را تکرار کرد

 

 .بهش دمیخودم رو م ی. گوشخرمیباشه، نم_

 

ربع تازه داخل خانه آمد مامان با  کیکه بعد  آسمان

 .کرد شیدر صدا یصدا دنیشن

 

 ؟ یکجا بود_

 



 .دیاز ترس لرز آسمان

 

 .بود اطیتو ح_

 

 موقع شب؟ نیا_

 

 .زنهیقدم رو م یداشتن یاتیدرس حفظ یدونینم_

 

 .خشکش زده بود شی بود که سرجا دهیآنقدر ترس آسمان

 

من که هست استفاده   یگوش ؟یخوای م یتو گوش_

 دنیخونه هم تلفن داره، مدرسه هم که اجازه نم ،یکنیم

 .یببر یگوش

 

 .مامان آسمان نخواسته من خواستم خوشحالش کنم_

 



  .به خوشحال شدن نداره یازین_

 

  .بلند شدم میجا از

 

  .یکن  نییتع یتونیما رو تو نم یمامان خوشحال_

 

  ...رونیب یرفت  یباز با ک_

 

 یمن برا رون،یبرم ب یندارم با کس ازیمامان من ن_

  .دارم  تیخودم فکر، نظر و شخص

 

 .را برگرداندم میرو

 

حرف حرف منه، هر موقع   یمن یتو خونه  یتا وقت_

خودت فکر خودت رو   یخونه  یرفت یازدواج کرد

 .داشته باش



 

زدم برگشتم سمتش. چقدر پدر و مادرم   یپوزخند

 !متفاوت بودند

 

کنم؟   یاحمق زندگ هیمثل  دیشوهر با  یتا نرم خونه  _

 نی. همیرو بخوا  نیاز من ا یتونینه مامان جان نم

با   روزیببرن،  یگوش دنیاجازه نم یگیکه م یمدرسه ا

  ینکرد دایپ لی از دخترها موبا یکی فیآسمان برو، تو ک

 .تف کن تف صورتم ایب

 

  ...خرا  یدختر من مثل دخترها _

 

  یبرا ینه بچه هات، حق ندار یغمبریمامان، نه تو پ_

 نیمردم توه  یکه منطق نداره به بچه ها  یزیچ  حیتوج

  نجوریخراب نبود و ا ی. کاش پسرت مثل پسرهایکن

 .کردی بدبختمون نم

 



  یزیچ خواهدیشد به سمتم آمد، فکر کردم م بلند

اش محکم بود.  یلیگفت اما به زبان بدن. س د،یبگو

بچه بودم  یوقت یحت دانستیپوست صورت نازک بود، م

 یگاه شد،یقرمز م  دیکشیم  یصورتم را به شوخ یکس

 ...هم کبود و حاال

 

را به سمت  شیمحکم گفت و دستها نی ه  کی آسمان

  یدهانش برد، بابا شروع کرد به صدا درآوردن، سع

 .خودش را حرکت دهد، زود به سمتش رفتم کردیم

 

 .خوبم شهی بابا آروم خوبم، بابا توروخدا حالت بد م_

 

ساعت بعد ما در   کیام...  چارهیام گرفت، پدر ب هیگر

همراهمان   ز یو پسرش ن ی ملک یآقا م،یبود  مارستانیب

صورت بابا بود، دست بردم    یرو ژنیبودند. ماسک اکس

 .گونه اش گذاشتم، چشم باز کرد یو دستم را رو

 



زود خوب   خوامیمن م ؟یکنی کارو با خودت م نیچرا ا_

 ...حالت بدتر شه. بابا لطفا  نکهینه ا یش

 

 م یشد. از جا ری چشمم سراز یاز گوشه  یاشک  ی قطره

  یرا رو میرفتم، آرنج ها مارستانیب اطیبلند شدم و به ح

 .دادم هیگذاشتم سرم به دستانم تک میپاها
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نداشتم، دست کم   ینظر چیقرار بود تمام شود، ه یک

. شده  میبا مامان جنگ و جدال داشت کبار ی یهفته ا

  نیشاه. بابا کم در ا نیناصرالد یبدتر از هووها میبود

 یبود که حاال او دوباره راه دهید ب یآس تیموقع



کنارم را حس کردم، سرم   یشد. نشستن کس مارستانیب

 .دمیرا د نینازن یملک یرا بلند کردم و آقا

 

 .خوبه نگران نباش_

 

  یزورک یو با لبخند  دمی کش میچشم ها ریبه ز یدست

 .تکان دادم شیبرا یسر

 

 ریشما و ام م،یوقته فکر کنم ما تا صبح باش رید_

 .نیزحمت مامان رو هم ببر یب ن،یبر

 

 .زد یلبخند

 

 گفتم؟ یبه بابات چ  باری یدونیم_

 

 .نگاهش کردم یسوال



 

 .یبزرگ کرد رزنیگفتم ش_

 

 .از ته دل بود فشیلبخندم به تعر نباریا

 

 .مادرت ریحالل باشه ش _

 

  یزیحضورمان. خواستم چ ی! مادرم... باعث و بانآخ

. آسمان بود از دمیام را شن یگوش یاما صدا  میبگو

 ییزهاینامفهوم چ کرد،یم هیخانه تماس گرفته بود، گر

 یدیو ع هی هد خواهد،ینم یگوش گرید نکه یا گفت،یم

  چارهی جمله ها. دختر ب لیقب نیو ا خواهدیهم نم

 .بود یگر ید زیچ دردنبود،  یدرد گوش دانستینم

 

  نیپاشو دخترم خواهرتم دل نگرانه با حاج خانم برگرد _

شمارو. منم مثل جفت چشام حواسم   برهی م ریخونه، ام

 .به بابات هست 



 

لطفا. فقط مامان بره تا آسمان نترسه. من  تونمینه، نم_

 م،یشرمنده بخدا همش مزاحمتون نی. شما هم برمونمیم

 .بگم یچ دونمینم یاز شرمندگ

 

ه هرجور صالحه من اصرار دشمنت دخترم، باش_

 .حاج خانم رو ببره ریام گمی م کنمینم

 

 پس شما؟_

 

 .بار نگاهم کرد شماتت

 

 .تنهاتون بذارم نجایموقع ا نیا  یکنی فکر نم_

 

با او صحبت   خواستمینم شد،یبه رفتن نم یراض مامان

 .هم در ذات من نبود یلیخ دیکنم اما قهر کردن شا



 

 .بچه رینگرانه، برو آروم بگ  دهی آسمان ترس_

 

 یا هینگاهم کرد. از ثان دیجمله را از من شن نیکه ا حاال

که حال بابا خراب شده بود، مطمعنا نگاهم را خوانده 

بابا خط   دانستی. مدانستمیبود که کامال او را مقصر م

قرمز من است همانطور که آذرخش خط قرمز او بود، 

کرده بود،  نجایا نمانیب را یی مرزها نیمامان بود که چن

برره کرده   نییبه باال برره و پا  لیکه خانه را تبد داو بو

. داشتیاز ما م یگریانتظار برخورد د دیبود پس نبا

 دیبه خانه رفتند. ما با ریقبول کرد و به همراه ام تاینها

  یدو ساعت بعد دوباره به آقا یکی م، یکردیصبر م

 .اصرار کردم برود اما قبول نکرد یملک

 

 ریشد، ام  صیصبح بود که باالخره ترخ 8 ساعت

مامان و  میدیدوباره آمده بود دنبالمان، خانه که رس

 .بودند داریآسمان هردو ب 

 



 ؟یچرا مدرسه نرفت_

 

 .را نگاه کرد، جوابم را نداد بابا

 

 .رسونمت یرو بپوش م فورمتیونیبرو _

 

 ...آسو_

 

 !االن ن یآسمان هم_

 

  کیبا مامان  میبحت ها شدم،یم یواقعا کم عصبان من

ام باعث  یاما لحن دستور ستمین یطرف اما آدم عصبان

 یکنار م دیبود و با نیما هم یشد، بحث نکند. زندگ

با   نکهیبهتر کردنش نه ا یکم یبرا میدی جنگیم م،یآمد

 .میکن لیکار و بار را تعط ی شئون و زار

 



 .نشستم  کنارش

 

  نهایدکتر هم ساعت سه ا  یبرم شرکت، برا دیا باباب_

 .می نرس رید امیم

 

 .ستیاشاره کرد الزم ن شیها  باچشم

 

هم خوش   یکل  یگدر و دختر  یریباهم م ییالزمه، دوتا_

 .گذرهیم

 

سرمان بود.  یجمله ام مامان بود که باال نیا مخاطب

. هرچند حدس دیایدوست ندارم او ب میبگو  خواستمیم

 کردمی که قبول نکند. به اتاق رفتم، حس م زدمیم

عوضشان کردم  عیسر دهد،ی م مارستانیب  یبو میلباسها

 میآرام صدا کباری. میرفت رونیو همراه آسمان از خانه ب

صحبت کردن نداشتم، خودم  ی لهکرد، اما واقعا حوص

 .زدم دنیرا به نشن



 

مدرسه اش رفتم، از ناظم مدرسه عذرخواستم و   داخل

کردن مشکالت   انیگفتم خواب مانده بود. بهتر از ب

دربست گرفتم  کیبود. از همان دم مدرسه  مانیخانوادگ

  یبود، قرار بود امروز مرخص ریو به شرکت رفتم، د

 .نداشتم یاما چاره ا رمیهم بگ

 

 .کردی نگاهم م بیعج ندهیپا خانم

 

 شده؟  یزیچ_

 

 حالتون خوبه؟_

 

 بله؟_

 

 .صورتتون_



 

نزدم،  یکرم چیرا پاک کردم و ه شمیآرا  ،یلعنت آخ،

 .صورتم بود  یمامان رو شب یاز تئاتر د  ییمطمعنا نما

 

 .ممنون ست،ین یخاص زیخوبم چ _

 

به اتاق   نیاول بر نیآورد فیدکتر گفتن اگر تشر_

 .شونیا

 

 !اورم؟ین فیآوردم ؟! قرار بود تشر فیتشر اگر

 

شدم، کاش قبل رفتن به  مانیبه در زدم اما پش یا تقه

 کردم،یرا چک م فمیو ک رفتمیاتاقش به اتاق خودم م

را به همراه داشتم. اگر خانم  شمیلوازم آرا فیک دیشا

 یبود، حاال آقا  دهیبود پس ناظم آسمان هم د دهید ندهیپا

 .نفر سوم شدیدکتر داشت م



 

 زشیدر را باز کردم. پشت م دمیکه شن یدییبفرما با

 .به تن یکی بود، با کت و شلوار ش

 

 .رمی بابت تاخ خوامیمعذرت م ر،ی روزتون بخ_

 

را بلند کرد، خواست جوابم را بدهد اما نگاهش   سرش

 ایکرد گو زی ر  شیبه صورتم افتاد مکث کرد، چشم ها

و بعد اخم کرد اخم  کردیتر نگاه م قیداشت دق

 .کرد یوحشتناک
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  یزیکند و چ یهمچنان با اخم نگاه م دمید یوقت

 .دوباره خودم گفتم دیگوینم

 

 ...گفتن ندهیخانم پا یعنی ن؟یداشت یبا من کار_

 

  ...صورتتون_

 

  .د یپرس عیکرد و بعد سر مکث

 

 مزاحمتون شد؟  یکس_

 

 .ست ین یمهم زی چ  ریبله؟ خ_

 

از چشمانش   توانستم یبرو برگرد م ی' را بی'خودت کی

 .بخوانم



 

 یز یقرمز و صورت کبود از نظر شما چ یچشم ها _

 ست؟ ین

 

زار و خسته را جا   ی افه یق یستیدر رودربا احتماال

 .انداخت

 

بودم  مارستانیحالش بد شد، تا صبح ب شبیبابام... د_

 .خستم یکم

 

 شب؟ید_

 

 .بله_

 

 فیتشر نیهست یبهتون گفتم که امروز مرخص_

 ...نیارین



 

 نیدار یاگر کار رم،یزودتر م یکار داشتم، ول_

 .تا برم سرکارم نییبفرما

 

کارتون   یرو نیبتون کنمی فکر نم تیوضع نیبا ا_

منزل استراحت   نیببر فی . تشرنیداشته باش یتمرکز

 .پدرتون تیزیتا وقت و  نیکن

 

بعد تلفنش را برداشت و با راننده اش تماس گرفت تا   و

 چیبشر من را ه نیمرا به خانه برساند. واقعا ا دیایب

 !کرد؟ ی حساب م

 

کارم تمرکز  یرو تونمیدکتر من حالم خوبه، م یآقا_

 .برم خونه  ستی ن یازیکنم، ن

 

 .بلند شد به سمتم آمد یصندل  یرو از



 

 نیا نیاحوال خودتون باخبر بودمطمعنا اگر از حال و _

 .نیزدیحرف رو نم

 

 .باشم خبرینفهم بودم که از حال خودم ب مگر

 

 .االن به کارهام برسم دمیم حیممنونم اما من ترج_

 

تا  مانیچشم ها  نینگاهم کرد. جدل ب  یاخم و جد با

در را باز  ندهیبه در خورد و خانم پا یکه تقه ا یزمان

 .. از فرصت استفاده کردمدیرس انیکرد به پا

 

 .سر کارم با اجازه  رمیمن م_

 

  یفکر اشتباه نینگفتم، اما ا ندهیخانم پا یجلو   یزیچ

بود که راننده اش  نیبود که من نداشتم، سکوتش از ا



در اتاقم را باز   ندهیساعت بعد خانم پا میبود و ن دهینرس

ه اند با راننده اش بروم. چه  کرد و گفت دکتر دستور داد

. خسته بودم حاال که  دمیفهمیداده بود نم  یچیسه پ ریگ

  کردم،یم تیخودم را اذ دیاصرار داشت چرا با نقدریااو 

 ندهیرا برداشتم. خانم پا فمیو ک دمیدوباره پالتوام را پوش

 نیا کردیمطمعنا فکر م کرد،ی نگاهم م یجور خاص

 .صورتم دارد ی رو فیخف یبه کبود  یربط  یآن یمرخص

 

.  کردیسوخته بود که آنطور نگاهم م می دلش برا دیشا

 بردی راننده اش خوابم م نیبار دوم بود که در ماش یبرا

  دارمیچطور ب  دانستیبا خجالت نم چارهیب  یجالل یو آقا

 .کند

 

داخل رفتم مامان در آشپزخانه بود، نگاهم کرد،   یوقت

سالم نکردم به اتاق بابا رفتم، خواب بود. نفسش و 

. اما قبل دمیگرفتم و خواب ینبضش را چک کردم، دوش

دکتر رفتن خواب   یاز خواب ساعت را کوک کردم تا برا

 .نمانم



 

که از مدرسه برگشته بود  یآسمان یسر و صدا اما

 .بخوابم خواستیه دلم مفرصت نداد آنقدر ک

 

 کردم؟ دارتیب_

 

 .نه_

 

 .نشستم میو سرجا  دمیرا مال میها چشم

 

 شده خوبه؟ داریبابا ب_

 

 .کمیمامان بهش سوپ داد  داره،یآره ب_

 

 چرا سوپ؟ _



 

 دکتر امروز ؟ نیریاالن بجوئه. م  تونه یگفت نم_

 

 نگفت؟  یزیآره. ناظمت چ _

 

 .نه. مشاور مدرسمون صدا کرد_

 

 مدرستون مشاور داره؟_

 

 .اوهوم_

 

 رفتن امروزت؟ ریبخاطر د  گفت؟یم یچ_

 

 ...رفتم بعد ریمن د_

 



 .کردم نگاهش

 

 خب؟ _

 

قرمز   کمیبودم توام، چشمهام   دهیمنم تاصبح نخواب_

 .شده یزیچ ییبود ماله منم، فکر کرده بودن دعوا

 

صورتم باعثش  یرو فیهف یدرست بود، کبود حدسم

بود، تا بحال کنک   نیشده بود، دست مامان واقعا سنگ

مسخره بود اما  یکم نی نینخورده بودم از او در ا

 .دارد  ییحداقل متوجه شدم چه زور و بازو

 

 .امیم شمیمنم حاضر م _

 

 .برمش یخودم م  خواد،ینه نم_

 



بود، نتوانسته بود خودش را کنترل کند   نگران

همه مدتش را پوچ کنم، اگر او  نیزحمات ا توانستمینم

هم حواسم به خرج و مخارج باشد هم  توانستمینبود نم

  یکار آسان ماریب کیمراقب بابا باشم. مراقبت کردن از 

 .نبود

 

چند ساعت مراقبش باشم. آسمان  تونمینگران نباش، م_

 شد؟ یآژانس چ

 

مامان با  ند،یبنش یصندل ی کمک کرد تا بابا رو راننده

دوشش  یرا رو فشیک اورد،یصحنه طاقت ن نیا دنید

از هم  کم   ی زی چ یانداخت و همراهمان شد. در لجباز 

 .مینداشت
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  خواستمیم  یبه ما داد، از خوشحال یادیز دیام دکتر

گذرانده   ی که همگ یکنم، بعد از شب وحشتناک هیگر

لذت  مانی دکتر برا یجمله هاتک تک  دنیشن میبود

در   یبشنوم. جلو توانستمیبود که م  یجمالت نیبخش تر

 .دمیسر بابا محکم بوس یمطب رو 

 

 .داد دیچقدر ام یدیدورت بگردم د_

 

مقابلش  لچرشیو  ی. جلودیرسی به نظر نم خوشحال

 .نشستم

 

 ؟یست یآقا معلم خوشحال ن هیچ_

 



 شبیموضوع چه بود، از د دانمیمن چشم گرفت، نم از

گشتن در   یکم  کیبه  یلیتما  یچه؟! حت  ایدلخور بود 

به خانه. بابا   میبرگشت م یهم نشان نداد مستق ابانیخ

هم صحبت   یدر حالت عاد دانمیم گفت،ینم  یزیچ

 .بود یگرینوع د ،یگرید ز ی سکوت چ نی اما ا کردینم

 

 .دکتر خبر خوب داد گهیشده؟ مامان که م یزیچ_

 

 .آره_

 

 خب پس؟ _

 

 .چرا دونمیشد، نم یجور  هیبابا _

 

  .ه یاز خوشحال دیشا _

 



  .نه بابا_

 

  مطب خودش؟ نیبر دیبا_

 

  .رهیبار م هی یمجهزه. هفته ا یلیآره خ_

 

  ست؟ین  ادیپولش ز_

 

 نه ی . بابا بخاطر هزمیبود برا ی سوال آسمان تلنگر  نیهم

بلند شدم و به اتاق رفتم  میاز جا عیاش بود... سر

 .مامان و بابا در اتاق بودند

 

 ؟ یذاریمن و بابا رو تنها م قهیچند دق_

 

باهم صحبت    ییدوتا خواستمینگاهم کرد اما م نیخشمگ 

اما  گفت،ی م یزینبود چ شبی. مطمعنم اتفاق دمیکن



بابا   یرفت. جلو رونیسکوت کرد و بلند شد و از اتاق ب

 .نشستم

 

 بابا؟ _

 

 .نکردم نگاهم

 

 چرا؟ ؟ یریگ یبابا از من نگاه م_

 

 .نگاهم نکرد باز

 

 دم،یصدات م یتو، برا  یرو برا میبابا... من همه زندگ_

 .رسونمیحقوقم خوبه، م  نجایبابا بخدا ا

 

پدر من پر بود از اشک، با   یکرد، چشم ها نگاهم

 .قلبم به درد آمد، دستم را به سمت قلبم بردم دنشید



 

 ...بابا تورو خدا، بابا_

 

 .شدند یجار  زیمن ن یها  اشک

 

  یآذرخش چوب ب ارم،یباور کن کم نم رسونم،یبابا م_

بعدشم  ، یتیتو برام الو خوره،یخودش رو م یعقل

ال بعد تا آخر س شینمونده از بده یزی آذرخش هم چ

 میگرفت تیرضا دیشا یرو، حت  شیبده میکنیتموم م

  شهیم گفتیم یملک یاون روز آقا رون،ی زودتر اومد ب

 .کرد یکار  نیهمچ

 

صحبت کردم، از حساب  شیوقفه برا یساعت ب کی تا

  توانستمیتا م  مان،یها یگفتم، حقوقم بده میهاکتاب 

اش   نهیاز پس هز توانمیتالش کردم تا قانعش کنم، که م

 دایهم کار پ یگرید ی. اگر الزم بود شبانه جامیایبرب



 تیوضع نیپدرم در ا  دادمیاجازه نم گری اما د کردمیم

 .بود یکه راه چاره ا  یبماند در حال

 

 .چند بار زنگ زد تیگوش_

 

 بود؟ یک_

 

  .دکتر جم بارمیمنزل جم،  باریخانم،   یمهست باری_

 

  .خنده گفت با

 

 .جم یدر کل خانواده _

 

تماس   یام را برداشتم اول با مهست یزدم، گوش یلبخند

گرفتم اما جواب نداد، منزل جم احتماال بچه ها بودند، 

اما ساعت از ده گذشته بود و حتما خواب بودند، 



ما به ا انهی رم ی تماس بگ زی با دکتر جم ن دیبا دانستمینم

جواب نداد.  زیهرحال زنگ نزدن هم زشت بود. او ن

صبح کوک کردم و   یام را برا یگوششدم و  الیخیب

 .دمیخواب

 

 امیدوباره تماس گرفته بود و پ یمهست دمید صبح

حال بابا را بپرسد، در مترو   خواستهیفرستاده بود م

  شیخوب پ  زیبودم که جوابش را دادم و گفتم همه چ

صورت  ی بودم برادرش از کبود دواری رفته است. ام

 .نگفته باشد یبه مهست  یز یچ روزمید

 

  ایکردند،  تمیبود، بچه ها واقعا اذ یروز سخت مدرسه

 ز یو همه چ کردمی نم یرو سپر یخوب یمن روزها دیشا

  .کردیم مزود خسته ا

 

گفت از پشت تلفن  ندهیخانم پا امد،یجم به شرکت ن دکتر

دوباره تماس گرفته  زین یرا داد. با مهست  شیدستورها



نگران شده بودم اما   یبودم اما جواب نداده بودم. کم

 .هم کنم یدوست نداشتم فضول

 

  میجم برا یها دوشنبه در خانه  یخبر یب  نیا ی جهینت

و گفت  دیرسیخوب به نظر نم   یلیخ یروشن شد، مهست

'چه زود؟!'.   میلندن، فقط توانستم بگو  گرددیدارد برم

در   یزیدوست ندارد برگردد اما چ گفتی م شیچشم ها

قضاوت کنم،  توانستمینم دانستمیاش نم یمورد زندگ

 .بغلم کرد

 

 یدوستم بمون دوارمیبهت خو گرفتم آسو، ام یلیخ_

 .دورم نکهیبا ا یحت

 

 .حتما_

 

 .وقت نداشتم چیه یمن دوست واقع_

 



من هم مثل او بودم...   کنمیزدم، فکر م ی کمرنگ لبخند

 ...نسترن  یدوست

 

بخاطر رفتن عمه اشان ناراحت بودند،  زین دوقلوها

حاال تنها    کردینم تشیدست جان بهتر شده بود، اذ 

 .بود یرفتن مهست شانیناراحت 

 

 .هیدگرن ر یهمش تقص_

 

 .کرد دییبا سر تا زی ن جاشوا

 

 .آره، من دوستش ندارم_

 

بود که  یحسشان به مادربزرگ گفتم،یم چه

به   یدوست داشتن و نداشتن او بستگ شناختمش، ینم

 .برخورد مادربزرگشان داشت 



 

 .زنهیبازم بهتون سر م ادیم_

 

 .شهیاما دلمون براش تنگ م_

 

 .شمونهیپ شهی هم یآنت ست،ی بابا همش ن_

 

  دهیجم را ند  اریشدن دست جان مه دهیبعد از بر من

 !هنوز حالش رو به راه نشده بود؟ یعنیبودم، 

 

 یاز تمام شدن کالسم با دوقلوها به سراغ مهست بعد

خانم   نیو بعد به مه میباهم خورد یچا  یرفتم، فنجان

 .اوردیب  شیکه در اتاقش بود را برا یگفت بسته ا

 

با سمت من  یخانم بسته را آورده مهست نیمه یوقت

 .من گرفته ی برا یا هیگرفت و گفت هد



 

 .نبود یازیممنون، اما ن_
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  یزد اما لبخند یدستم گذاشت. لبخند یرا رو  دستش

  .بود نیغمگ

 

  .باشه از طرف من. لطفا رد نکن کی کوچ یادگاری هی_

 



 تی نهایب یسرم را تکان دادم.  دستکش ها  یلبخند با

بود اما  متیگران ق یلی بود.مطمعنا خ  یکی و ش بایز

 .ثروتش نبود دنیهدفش به رخ کش دانمیم

 

 .خوشگلن ممنونم یلیخ_

 

 یا هیگفت از هر هد  اریمه ،یدیخوشحالم پسند_

 .ادی خوشت نم

 

  لیبرند موبا کیورژن  ن یمطمعنا آخر  ؟یا هیهد هر

قبولش  یاز هرکس ینبود که به راحت یزی چ  یترند جهان

 .کنم

 

ام گرفت، مدت  هیکنم گر یبغلش کردم تا خداحافظ  یوقت

اما اگر فرصتش  مینبود باهم آشنا شده بود یادیزمان ز

رغم   یعل میشدی م یخوب  یلیخ  یبود مطمعنا دوستها

 .بود نمانیبکه  یفاحش یطبقات یفاصله 



 

خودش را کنترل کند  کردیم  ینگفت، به نظرم سع یزیچ

جم   یاز آغوشش جدا شدم، برادرها ینکند، وقت هیتا گر

مثل   کی جم مرتب و ش اریپشت سرمان بودند. مه

  شیکه قبل از آن اتفاق از او داشتم. چشم ها یریتصو

فراق خواهرش بود.  یناراحت بود که بدون شک برا

هردو تکان    یبرا یسربه من کرد،  یجم نگاه اریداد

هم ربات نبود   یلیگرفته بود، خ زیاو ن یدادم. چهره 

 یبیغر زیزدم. فاصله چ رونیاز خانه ب عی!  سرایگو

ها   شرفتیها و پ یتکنولوژ یبود، با وجود همه 

که آدم  ی. دور بودن از کسانشدندیمطمعنا دلتنگ هم م

 .دوست دارد واقعا سخت است 

 

_ _ _ _ 

 

که بخاطر مدرسه  یا وستهیپ یها یمرخص بخاطر

 یبابا مرخص تیزیساعت و یبرا توانستمیداشتم نم

او را  ری با ام یمامان همراه آسمان، و گاه رم،یبگ



بودم، از  یدکتر. به فکر گرفتن وام  کینیکل بردندیم

  یه بود، البته برانماند یاد یآذرخش مبلغ ز  یها یبده

نبود. در  یزی چ هیاول یبا بده سهیبود اما در مقا ادیما ز

که آذرخش داشت با او صحبت   ییها یاز مرخص  یکی

 یبخش میصحبت کن شیها ی با شاک رمیکردم گفتم وام بگ

 .از زندان کار کند و پرداخت کند رونیرا ب هیبق میرا بده

 

 ؟ یکنیکارو برام م نیا یجد_

 

 هم قسط هات؟  یهم وام رو بد یتونینکنم؟ مآره چرا _

 

شبها مجبورم برم  کنم،یآره، بخدا شبها هم کار م_

 .کنمیزندان به جاش کار م

 

  یبرا خواستمینداشتم اما م  نانیحرفش اطم نیبه ا یلیخ

راحت باشد. اگر مسئله آذرخش بود  زیمامان ن الیخ دیع

  کنم،یکه من چقدر کار م کردیمامان فرق نم یبرا یلیخ



بود آذرخش زندان نباشد. هرچند اگر واقعا  نیمهم ا

 .به زندان برود دادمیرا داشتم هرگز اجازه نم شییتوانا

 

 یبه ضامن داشتم. به مامان وقت ازیوام گرفتن ن یبرا

دوست بابا. نه اسم  یگری د یملک یآقا یکیگفتم گفت 

شوهر   ایخاله  شوهر  یو نه حت یینه دا بردیعمو را م

  بهیاش هفت پشت غر یشنهادیعمه ام را. هر دو نفر پ

 .بودند

 

 .بگو ییمامان به عمو و دا_

 

 .کننیقبول نم_

 

وام گرفته بود  یمرتض ییچرا مامان مگه اون دفعه دا_

 .با مدارکش ده یبابا ضامنش نشد؟ سند مغازه اش رو م

 



 .درمانده نگاهم کرد مامان

 

 دیتا ع یز ی. چیکن شی کن راض یزنگ بزن سع_

همه  دهینمونده، اسفند نصف شده نشده مملکت خواب

 .آخر ساله بمونه سال بعد گنیم

 

من به وقتش  یبابا کردم،یخودم صحبت م دیعمو با با

دست همه را گرفته بود، از بچه تا بزرگسال در قوم و 

نمانده بود که کمک نکند، حاال حق داشتم    یکس شانیخو

 .بکنند میبرا یکار نیکه توقع داشته باشم چن

 

 .رهیدخترم من خودم بدجور دستم گ یراستش رو بخوا_

 

 یکسر حقوقه با کپ شیف هیعمو پول نخواستم که _

  .شناسنامه ات

 



  سکهیر یوام بردار  یخوایدرصد م نیآسو دختر با ا_

 رینه. االنم د گفتمی م یکردیم عمو جان، با من مشورت 

 .نشده کنسلش کن

 

 ر،یرو به عهده بگ نیعمو، شما لطف کن هم شهینم_

قسط هام رو به موقع پرداخت   فتهینم ی اتفاق نینترس

 .کنمیم

 

 ...یاز کجا آخه دخترم نم_

 

  .شدم یعصبان

 

گردن شما؟ عمو بابا کم به شما  فتهیب نیشما نگران_

گوشه افتاده و برادر   هی نکهی نکرده، حاال ا یخوب

  یکاف یبه اندازه  رهیگیخبر ازش نم هیخودش دوساله 

  یخودتونه، من دخالت نیب نیناراحت کننده است، ا

 .ازت بخوام تونمیم نویا دونمیاما م کنمینم



 

سر  خودم رو دارم، کم به داداشم  یمنم مشکالت زندگ_

  ؟یبد  ادیرو  ینزدم که حاال تو برا من برادر

 

  یخردیم نیماش یداشت یشما وقت شیعمو شش سال پ_

اون  ایوقت پس نگرفت،  چینصف پولش رو بابا داد، ه

 .ضامنم شو ایپول رو با سودش پس بده بهم 

 

 واسه خودت؟ یگیم یکدوم پول؟ چ ؟ی کنیم دیتهد_

 

دوسال تا به   نیتو ا کنم،ینم دیتهد خوامیحقم رو م_

نخواستم. اما حاال حقم  یچ یکدومتون ه چ یامروز از ه

تا فردا به مامانم خبر بده پول رو پس  خوام،یرو م

 یعمو برا ی. خداحافظ. راستنیشیضامن م ای نیدیم

مدرک دارم، خاطرت   یو پس نداد یکه قرض کرد یپول

 .خداحافظ  یدونیم دتخو  گهید شیباشه امضا کرد

 



  دادیتماس با مادرم و داد و ب مانیصحبت ها ی جهینت

را   یعمو پشت تلفن شد. هرچه به مامان گفتم گش یها

اجازه نداد   گریو د دیرا کش یبه من بدهد اما گوش

 .صحبت کنم

 

 ؟ی شد وونهید_

 

حق ما حق   ست؟یمگه؟ پول ما پول ن گمیدروغ م_

 .پول رو بده ایضامن شه  ای ست؟ین

 

 .کردینگاهمان م  بابا

 

 ا ی رمیگیاون پول رو م ای شمی نم الیخیبابا اما ب دیببخش_

 .ضامن شه کنمی مجبورش م
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بزرگ نکرده بود،  نطورینگاهم کرد، او مرا ا یناراض

انجام داد. جمله  دیکردن را با انتظار به جبران نبا یخوب

به من داده   یکه زندگ یاش بود اما درس یشگیهم ی

 .متفاوت تر بود یزیبود چ

ازش گرفتم، من اگر قرار بود طرف حسابم بابا   نگاه

 .باختمیم دهیباشد نجنگ

 

 ؟یواقعا مدرک دار_

 

عمو به بابا   یبه آسمان کردم. منظورش بده ینگاه

 .بود



 

 .نه_

 

 ؟یگفت یپس چ_

 

 .خواستم بترسه مونه،ینم ادشیعمو _

 

 .با تعجب نگاهم کرد سمانآ

 

 .آسو یوا_

 

 .را ندادم جوابش

 

 ؟یدیرو م  تیگوش_

 



 ؟ یخواستینم گهیتو که د_

 

 .دمی خب بگو نم_

 

دو روز   یکیرفت. من  رونی قهر بلند شد و از اتاق ب به

بخرم اما خودش گفت  شی برا خواستمیبعد آن ماجرا م

اگر بخرم استفاده نخواهد کرد.  یگفت حت خواهد،ینم

  یب یاش باعث ناراحت ینداشتم اما زودرنج  یمنظور 

ببرم   شیرا برا یشد. خواستم بلند شوم و گوش لشیدل

 یرا رو یو گوش دمیم دراز کشیشد، سرجا میاما تنبل

دنده  کیآسمان غد و  دم یصبح د بالشش گذاشتم اما

فرش و دست نزده بود  یرا سر داده بود رو یگوش

به صورت غرق  یوگرنه مطمعنا خاموش بود، نگاه

از دستم بر  یدادم چه کار رونیخوابش کردم نفسم را ب

  !آمد؟ یم

 

 حالتون چطوره خانم مهرپرور؟ _



 

 .دیایجم قرار نبود ب اریداد یعنیدر شرکت  اریمه دنید

 

 ن؟یممنون شما خوب هست_

 

 .تکان داد یسر

 

 .نمتونیبی جلسه م یوبا اجازه تون ت_

 

 .بله_

 

که بدون  یجلسه ا  نیبود. اول یجلسه ا ازدهی ساعت

. قبلترها فضول نبودم اما از شدیجم برگزار م اریداد

خصلت هم   نیبه ا ایشرکت آمده بودم گو نیبه ا یوقت

 .دچار شده بودم، کنجکاو بودم بدانم کجاست

 



دکتر جم   نکهیبه ا یاشاره ا یدر طول جلسه ا یحت

 نیخشمگ   یکجاست نشد. جلسه بدون او و نگاه ها

 یعادت کرده بودم جا شیبه نگاه ها  ایبرگزار شد. گو

را  نیاش را واقعا حس کردم ، هرچند اگر ا یخال

 .شدیخشم و اخمش دو برابر م دیفهمیم

 

 ؟ یچطور_

 

 ؟یدار یممنون، کار _

 

 .ازت بپرسم خواستمیسوال م هی_

 

 .باشه_

 

 نم؟ینش_

 



 .نبود تعارف کنم حواسم

 

  .نیبش  ایچرا ب_

 

. کنجکاو و میهم روبه رو مانینشستم پ زمیم پشت

  .منتظر نگاهش کردم

 

 سوال ازت بپرسم؟  هی_

 

 .ام گرفت خنده

 

 .تو اتاقم یاومد دنیسوال پرس یبرا_

 

دروغ  دونمی. میلطفا راستش رو بگ شهیآره، اما م_

 ؟ی لطفا جوابم رو بد شهیدر واقع م یگینم

 



 ؟ یلطفا تو اول سوالت رو بپرس شهیم_

 

 .میکه قرار بود باهم کار کن ییسر اون داده ها_

 

 خب؟ _

 

 ؟یگفت ادامه ند اریداد_

 

 .ای میبگو دیچه با  دانستمیماندم، نم مردد

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .سواله هینه فقط _

 

 همه مدت؟ نیبعد ا_



 

 .بودمت دهیند_

 

  .من هم راستش را گفتم گفت،ی م راست

 

اش  هیبه من نگفتن دکتر جم، فقط گفت بق یزینه چ_

کارخونه، اما از توام  امیمن ن م،یدیرو تو شرکت ادامه م

 .نشد یخبر

 

 کارخونه؟  یای ب یخواینم یتو گفت_

 

 مان؟یپ هی سوال  ستیب_

 

بحث و  چیه یب  پرسمیسوال دارم ازت م هی فقط  یآسو_

 .ییدعوا

 



منم راستش را گفتم. حاال   یدیندارم، پرس یمن بحث_

بعد  یها رو بگسوال نیا لیدل دیبا یدار ی ا گهیسوال د

 .یرو بپرس  یبعد

 

 .برد و بلند شد شیدر موها  یدست

 

که تو   یبعد روز اریمن بود اون کار اما داد شنهادیپ_

 .کارخونه کنسلش کرد یاومد

 

  یشما شدم؟ خب جواب نگرفت یخیمن نشانگر تار_

 .کنسل کرده

 

که  شهیبود نم ستادهیپشت من وا اریکه داد یاون جور_

 ..... به هرحالینطوریا هوی

 



را  شیرو ی نگفتم اما وقت یز یباال انداختم چ یا شانه

 د،یبه ذهنم رس یزیبرود چ رونیبرگرداند تا از اتاقم ب

 .دمیپرس  عیسر

 

 کردم؟ یزن رآبیمن ز یکنی نکنه فکر م_

 

 یگفت یزیچ دیاما... گفتم شا کنمیفکر رو نم نینه ا_

 .نظرش عوض شده

 

کارمند نظرش عوض شه؟  ه یبه خاطر حرف  دیچرا با_

انجام  یرم نشستم دست  یینها یها لیبعدشم من تحل

. بعد اونم به یگرفت یجواب نم طیشرا چی دادم، تحت ه

نظرش عوض شده،  یگفت یفکر کنم که خودت  نیا

اش. تو کور  ه یزبون خودت بدتر از زهر چندتا مار غاش

 مردم؟ ینا یب یخودت

 

 .قدم به سمتم آمد  کی جانیه با



 

 ؟یواقعا انجام داد_

 

 .هان؟ آره_

 

 کو؟_

 

من فقط از سر  شنهادش،ی پ یداشت برا  جانیه نقدریا

به مغزم تا جواب   رفتیم یز ی چ یوقت نکهی و ا یکنجکاو

آرامش داشته باشم خصوصا اگر  توانستمی نم گرفتمینم

 .انجام داده بودم لیدل نیعدد بود به هم 

 

 .ندارم تو خونه اس_

 

 ش؟ی فرستیبرام م_

 



 .گفتم جواب نگرفتم_

 

 .کنم دایعلتش رو پ گردمیباشه م_

 

نشان  یو حالت به من چه ا دمیکش نییرا به پا دهانم

 .دادم

 

هرموقع   ندهیخانم پا دمیشرکت، م ارمشیفردا م_

 .ریبگ ایب یخواست

 

 .راستم گذاشت یبازو یآمد دست راستش را رو  جلوتر

 

 .آسو یمرس_

 

  یدستش را رو یبودم از سر تشکر و خوشحال مطمعن

نداشت وگرنه جور   یگریگذاشت و منظور د میبازو



  یزی. سرم را تکان دادم و چکردمیبرخورد م یگرید

 .نگفتم

 

 خودمون بمونه؟ نیب شهیم_

 

 ؟ی بکن یخوایم کار ی چ مانیپ_

 

کس  چیبه ه یعنیبهت ترسه،  یضرر دمیقول م نیبب_

درست و صد  ی جهیراحت، اما تا به نت  التینرسه. خ

 .کنمیبدونه روش کار م ی کس خوامینم دمیدرصد ترس
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را  مانینشان بدهم، پ یچه واکنش میچه بگو دانستمینم

کار که اصال   یایدر دن شناختم،یخوب نم  یلیخ

بود که  ی. حرفکردمیم سکی ر دیو حاال با  شناختمش ینم

 .بزنم رشیز توانستمیزده بودم و نم

 

 .ندهیبه خانم پا دمیباشه گفتم م_

 

 ؟یگینم یبه کس_

 

 .جز دکتر جم نه_

 

 .ندارهآسو، همه همه اس، استثنا _

 



بخاطر   یکار طی من کارمند اونم و تو مح مان یپ شهینم_

ما نداره  یگذشته  ییبه آشنا یاون با تو آشنا شدم ربط

 .همکار بودن نیا

 

 .برد یموها ی را ال دستش

 

 .دنده کیآسو  یدنده ا کی_

 

 .یلطف دار_

 

 .رمیبگ امیهارو فردا م لیباشه بگو، تحل_

 

ام را برداشتم تا با  یاز من داشت؟! گوش یتوقع چه

 د،یایبه نظر امروز قرار نبود ب رم،یجم تماس بگ اریداد

 .فردا هم من صبح مدرسه بودم

 



 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

'من هم خوبم شما چطور'  کی 'سالم' ،  کی 'الو' ،  کی

سخت بود؟ به محض وصل کردن  نهایگفتن ا نقدری؟! ا

 !مشکل بود؟  یای تماس جو

 

 بد موقع مزاحم نشدم؟_

 

 شده؟   یزیچ  ر،یخ_

 

جلسه اومده بودن   یبرا  یراستش مهندس خادم_

 .شرکت

 

 .نگفت دوباره خودم ادامه دادم یزیکردم اما چ مکث

 



انجام دادم براشون،  یدست ی لیدر مورد داده ها، من تح_

خودم،  یو وسواس فکر  یفقط محض رفع کنجکاو

رو بدم بهشون، من... خواستم بپرسم از   جهیگفتن که نت

 نداره؟ ینظر شما که مشکل

 

 ن؟یگرفت  جهینت_

 

 .نه_

 

 .کنمی صحبت م یمن با مهندس خادم_

 

 ...ایهارو بدم بهش   لیتحل_

 

 .نیخودتون ببر ستیالزم ن ندهیبه خانم پا نیفردا بد_

 

 .'دم خونه اش برمیم ی'نه بابا فکر کرد م یبگو خواستم



 

 .بکنم خواستمیم نکارویبله هم_

 

دوست داشتم بپرسم کجاست،   یقبل از خداحافظ واقعا

 .موضوع نی بود با ا ریذهنم درگ بیعج

 

جم من را به ناهار دعوت کرد. رد نکردم هرچند  اریمه 

 .تعجب کردم

 

 ره؟یم  شیچطور پ_

 

 کار؟_

 

 !ز یهمه چ_

 

 .خوب ممنون_



 

موضوع  نیبابت ا یلیخ نیگفت باهم در ارتباط  یمهست_

 .خوشحاله

 

 نیجون ا  یمهست یبله، البته بخاطر خوش صحبت_

 .اتفاق

 

  .بعد از آوردن غذاها گفت م،یرا سفارش داد غذا

 

 زهیکه انگ نیدیم دیشما ام ا ی جاشوا واقعا کارش خوبه _

  ره؟یبگ

 

معلم  هینه واقعا کارش خوبه، تابستون به نظرم با _

  .خوب شروع به کار کنه

 

 ن؟یبد ادیشما  نیخوا ینم_



 

وقت   چیمن اول کار هم گفتم ه ستین ن ینه مسئله ا_

گرفتم که بابام  ادیبابام  من از  دم،یند کی آموزش آکادم

معلم هم آموزشش   یحت یعنیگرفته.  ادیهم از بابابزرگم 

 .نبوده  کیآکادم

 

 .نه درس خونده ها  کنهیم شرفتیبا کار کاربلدها پ ایدن_

 

 .لبخند و تعجب نگاهش کردم با

 

  یباشه ارزش  یو دستت خال یکن لیتحص گفتن،یپدرم م_

 .نداره

 

 .درسته، خدا رحمتشون کنه _

 

 .نییممنونم. سرد شد بفرما_



 

 .به دهان بردم یقاشق

 

و البته خانم   نیدانشگاه بود هیتو  مانیو پ دیبا ام_

 .دیام

 

 .بله_

 

بار گفت درستون خوب بوده، چرا ادامه  کی مانیپ_

 ن؟ ینداد

 

 !سوالش؟ نیداشت از ا یهدف چه

 

 .ومدین شیپ_

 

 ن؟یرو ندار تشیاالنم ن_



 

  !کاربلدها اداره گر بودن  شیتا چند لحظه پ_

 

 .نیست ین یدست خال یشما از محصل ها_

 

رو   سیتدر ل،یبه ادامه تحص یعنی کنم،ی بهش فکر م_

 نیبه هم دیبود، منم شا یعنیدوست دارم، بابام... معلمه 

 .خاطر عالقه دارم

 

 .که خاطرمه ییتا جا نیکنیم سیتدر نیاالن که دار_

 

 .بدمدوست دارم تو دانشگاه درس _

 

 .نیایمطمعنا از پسش برم_

 

 .ممنونم_



 

 ن یزم یآب را برداشتم چشمم به گلدان بزرگ رو وانیل

 .بود

 

معذبتون  دوارمیام نیاز دعوت ناهارم تعجب کرد دیشا_

 .نکرده باشم

 

 .زدم ی کمرنگ لبخند

 

 .هیباعث خوشحال نیدار ارینه اخت_

 

جان و کمکتون    یبودم بخاطر ماجرا ی دنبال فرصت_

ازتون  دیهم چطور با دونستمیتشکر کنم، راستش نم

 میشناسیکه ما م یی با خانم ها کمیتشکر کنم، 

بود،  اریداد شنهادیپ تا یدعوت ناهار نها ن،یمتفاوت

 .مینگرفت یا جهینت میفکر کرد یهرچ



 

 .کردم یکوتاه  ی خنده

 

 .نبود اما بازهم ممنونم یاز یممنونم، ن_

 

اتفاق خوب   یمن از شما ممنونم، حضورتون باعث کل_

 .بچه ها شده یتو زندگ

 

18:23] 

 

 118ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 



هم  یخاص یل یخ ریپسرها واقعا فوق العاده ان، من تاث_

 .روشون نداشتم

 

حضورتون  ریمتوجه تاث  یشماست اما ما همگ دید نیا_

  ...نبودم اما دوار یام یلیخ ی . راستمیهست

 

  نبود؟ دواریمن ام به

 

 .نبودم نه شما دواریمنظورم به خودم ام_

 

جمع   عیشد که سر انیشک فکرم در چهره ام نما بدون

 .و جورش کرد

 

هم من  م،یرو گذروند یدوران سخت یبعد از همسرم کم_

  میکدوممون هم عادت نکرد چیهم بچه ها درواقع ه

 ...اما



 

 .رحمتشون کنهخدا _

 

 .ممنونم_

 

از نظر  ستیقابل جبران ن یز ی شما با چ یکار و لطفها _

خواستم بگم   نیهم یعنوان، برا چیمن با پول که به ه

  ادیاز دستم برب یهرموقع هر کمک ای یروز  ییاگر جا

بهم   نیتونیم یتعارف چیبدون ه ن،یمن حساب کن یرو

 .دمیانجام م یمن با خوشحال نیبگ

 

را  نکارهایبود. من ممکن بود هم ینظرم انسان خوب به

انجام دهم و پدر و مادرش  زی ن یگری شاگرد د یبرا

تجربه   یب یلیام بوده و انجام داده ام. خ فهیوظ ندیبگو

 ...هم نبودم

 



دکتر جم بهم   باریمن واقعا دوقلوها رو دوست دارم، _

اما در  کنمیگفتن دارم بچه ها را به خودم وابسته م

  نانیاطم نیا تونمی. اما مفتهیقع عکسش داره اتفاق موا

نبوده   یکه کردم که بنظرم کار خاص یرو بدم هرکار 

 ...یواقعا از ته دل بوده. انتظار 

 

 .نهیشما قابل تحس  یخوب خانوادگ تیندارم، ترب یشک_

 

 .نیلطف دار_

 

ناهارم را بخورم، واقعا  توانستمی راحت م الیبا خ حاال

ناهار چه بوده و باالخره  نیا لیکنجکاو بودم بدانم دل

 .مشخص شد

 

 ران؟یا انیم ریبه د ریجون د یمهست_

 



 .همسرش بله یکار طی بخاطر شرا_

 

که   یجراح است. چند بار کیهمسرش  دانستمیم

داشتم متوجه شده بودم   یبا مهست یر یتماس تصو

  مارستانیو اغلب در ب ستیدر خانه ن ی لیهمسرش خ 

  بیمملکت غر کیدر  نکهیاست، به نظرم سخت بود ا

 .وقتش را سرکارش باشد شتریو همسرت هم ب یباش

 

 ن؟یدلتنگ شد_

 

 .رنیگیسراغش رو م ادی دوقلوها ز_

 

 .کردن بهش عادت کردن یزندگ یمهست شیپ یمدت_

 

 .عادت نکردن دوستش دارن_

 



است. فرق  نیزد و گفت منظورش هم یجذاب لبخند

  یزیعادت داشتن و دوست داشتن اما چ ن یبود ب یادیز

 .در جوابش نگفتم

 

که با بچه ها کالس  یمدت زمان نیدر ا  یچند بار من

را  یساعت کیو  میتماس گرفته بود یداشتم با مهست 

و  میصحبت کرده بود یهمراه بچه ها با مهست

را  یچقدر مهست  میبگو یدیترد چیبدون ه توانستمیم

  یگریدوست دارند. هرچند مثل هر بچه مثل هر انسان د

  زیآنها ن کند،یمکه محبت و احساس را درک و حس 

  نیو ا کردندیرا حس م یحس و دوست داشتن مهست

اش بخاطر   یحس را به او داشتند. به خاطر مهربان

 .داشت شیکه نسبت به برادرزاده ها یحس مادرانه ا 

 

اتاق  یصندل یرو الیش م، یبه شرکت برگشت اریمه با

به   ی. نگاه بددیرسی به نظر م یعصبان یانتظار بود، کم

 .گفت اریمن کرد و رو به مه

 



 ؟یواب ندادچند بار تماس گرفتم. چرا ج یدون یم اریمه_

 

اش  یبرد و گوش بشیبا تعجب دستش را داخل ج اریمه

 .را برداشت

 

 شده؟  ی ز یچ ؟یمتوجه نشدم. خوب_

 

 .نذاشت برم داخل تی. منشم یلطفا تو اتاقت صحبت کن_

 

 .زد و گفت یجم لبخند اریمه

 

 .ستیچون اتاق من ن _

 

داخل دفتر دکتر جم برود و   مایدستش اشاره کرد تا ش با

 یزد و تشکر کرد برا یرو به من لبخند اریخود مه



دوباره برگشت و من را  ما یتشکر ش نی . بااشیهمراه

 .کرد و داخل رفت زیر ینگاه کرد و چشم

 

 یدختر خاله اش برنم یحسادت ها یاز دستم برا یکار

 .آمد. من هم تشکر کردم و به اتاق کارم رفتم

 

 یما بود. لبخند   یعمو خانه   دم،یشب به خانه رس یوقت

 ایفکر کرده بود که آ یزدم مطمعن بودم کل یطانیش

بود و به  دهینرس  جهیو به نت انهیدارم  یواقعا مدرک

 .دادی سراغ بابا آمده بود. کاش بابا بند را آب نم

 

در اتاق بابا بودند فقط   یداخل خانه رفتم همگ یوقت

 .آسمان بود که در آشپزخانه بود

 

 عمو اومده؟_

 



قهر بود.  شبیهنوز از د ایاره گفت. گو کی  یدلخور  با

 کیگرفته بود. داخل  ادیقهر کردن را هم از مامان  نیا

 .ودن و قهر کردن چه بود؟! به اتاق رفتمخانه ب

 

 .عمو نی خوش اومد_

 

 یحرفها  توانستمیکردم. از طرز نگاهش هم م نگاهم

 .نگفته اش را بفهمم

 

 .دیزحمت شد برات عمو ببخش_

 

'پررو'   کی  میبه خودم بگو توانستمیکه م یصفت تنها

 .برو برگرد یبود آن هم ب

 

 .زد یمقابل حرفم پوزخند در

 



 .آمد یبابا نشستم مامان چشم و ابرو م کنار

 

پاشو نشونم بده، زنداداش که   یکه دار یکو مدرک_

 تشیخودش رو زده به اون راه. داداشمم که وضع

 .مشخصه

 

 ضامن بودن سخته؟ نقدریا ن؟یپول رو بد نیخوایم_

 

 نیا گهیم یهللا اکبر، کدوم پول دختر؟ داداش چ_

 دخترت؟ 

 

بودم اما  انش یدر آوردم کامال در جر ی پررو باز من

 .ها بود ییآخر تمام پرروها و پررو  گرید میعمو
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.  ریبگ لیتحو یعنیزدم، به بابا نگاه کردم که   یپوزخند

بخاطرش مرا دلخور و   شبیکه د یهم برادر نیا

 .یکردینگاه م یناراض

 

  اطیتو ح نیایعمو بابام تازه حالش خوب شده، لطفا ب_

 .میباهم صحبت کن

 

 به من گفته؟ ایدخترش چ  نهیبب  دیبابات نبا_

 

حالش بخاطر داشتن  ترسمی م گم،یمن بخاطر خودم نم_

رو از بابام    یزیمثل شما بد بشه وگرنه من چ یبرادر

 .کنمیپنهون نم



 

 .بود یعصبان د،یبگو ی زیچ  خواست

 

  نیتونیم نویبود ا مارستانیب شیعمو بابا چند روز پ_

 ن؟یدرک کن

 

.  دیایرفتم تا مجبور شود دنبالم ب رونیاتاق نماندم ب در

را   مانیرفتم تا حد امکان بابا صدا اطیسرد بود اما به ح

 .نشنود

 

بلند بود که  مانیشد و البته صدا یبحثمان طوالن آنقدر

فضول نبودند اما  دانمیآمد. م رونیاز خانه ب یملک یآقا

 .خارج شده بود یبحث ما از حالت عاد  یصدا

 

 نیخواست بحث را خاتمه بدهد اما عمو چن یملک یآقا

بلد   نکهیا گفتیاز من بد م وستهینداشت، پ یقصد

 ی. آقا میایح  یو ب ییروحرکت نگه دارم، از پر ستمین



ام  یبود که در زندگ ییاز مردها یلیمردتر از خ یملک

بودم، از همان ابتدا طرف من را گرفت. عکس  دهید

به شجاعت من به  یدختر نکهیعمو را گفت ا یجمله ها 

 .است دهیمن ند یزن ریش

 

 .گفت یملک یآقا تایآنقدر کش داد که نها عمو

 

 .حق با دخترمونه مینگذرجناب مهرپرور از حق _

 

شما چرا؟  ن،یهست یا دهید ایشما آدم دن یملک یآقا_

 از برادرم؟ زتریاز عز یمن ندارم، خودم دستم بنده ک 

 

 .زدم  یپوزخند

 

  ریکنم والغ یرو ادهیز یملک  یآقا یجلو خواستمینم

پولمان...   ای اوریمدارکت را ب ایتا صبح  گفتمی حتما م



را نسبت به خودم به  یملک  یآقا دید خواستم یاما نم

 .خاطر او عوض کنم

 

آمد و به زور به من گفت بروم داخل.  رونیب مامان

  یشدم حداقل توانسته بودم کم الیخیخسته هم بودم ب

که   یزیحرصش را درآورم هرچند نتوانسته بودم چ

از حدم  شی. راستش اصرار نکردن برمیرا بگ خواهمیم

امروز به من گفته بود از  ندهیپابود که خانم  لیدل نیبه ا

مرا خوشحال کرده   نیو ا رمیبگ امو توانمیشرکت هم م

با  دیبه ضامن نبود. با یازین  گریصورت د  نیبود. در ا

اما امروز زودتر از   کردمی حسابدار شرکت صحبت م

فردا صحبت  دیرفته بود و نتوانسته بودم و با یکار میتا

معذب بودم اما خداروشکر طرف حسابم    ی. کمکردمیم

 یدرخواست نی چن  زحسابدار بود نه دکتر جم وگرنه هرگ

 .کردمینم

 

  خوامیسر سوزن برامون آبرو بمونه؟ نم ی ذار یچرا نم_

همه مدت موند تو زندان چند  نیا خوام،یوامت رو هم نم



شرمنده دوست و  نیاز ا  شتری. بمونهیهم م گهیماه د

 .دشمنمون نکن 

 

 من؟_

 

من  یبه عموت زنگ بزن گهید باریآسو، تمومش کن. _

 .و تو دونمیم

 

 .بگو یی. تو به دازنمیباشه زنگ نم_

 

 .آسو هیکاف_

 

 کنم؟ دایسنگ پ ریمامان من ضامن از ز_

 

ضامنت چرا ادا   شنیم انیم یو حاج یملک یگفتم آقا_

 ؟ یاریدرم



 

  ایبدهکارم بعد بهش بگم ب یملک یمامان من به آقا_

بکنم؟ تو   نکارویا ییضامنم شو؟ مامان واقعا با چه رو

  یتونینم یعنی یتوقع رو ندار نیاز داداش خودت ا

ضامنت  ادی ب یخوایم بهیآدم غر هیاز  ،یداشته باش

 گهید نهیهم کنه؟یکدوم منطق قبول م نویبشه؟ ا

گوشه جلو که االن  رفتهمنطق ها  نیآذرخش هم با هم

 .زندانه

 

که با برادرش صحبت نکرده بود و محال هم بود   البته

برخورد کرده بود پس   نطوریصحبت کند حاال که عمو ا

 .بود دهیکش ییخط قرمز دور اسم دا  کی گرید

 

صبح که در مدرسه بودم تند تند ساعت را نگاه   از

 شبیاز بابت وام راحت باشد. د المیخ خواستمیم کردمیم

کرد و گفت خودش  میصدا ی ملک یبعد از آن جنگ آقا

است اما  یگریضامنم شود چرا که فرد د تواندینم

. خودش کارمند بانک  ستین یدامادش است و مشکل



. از شدت ستین یگریبه ضامن د یازین  گریاست و د

آب شوم. قبول نکردم اما اصرار کرد.  خواستمیخجالت م

اگر از  زنمیوع شرکت را گفتم، گفتم حدس مموض

درصدش کمتر باشد و اگر نشد  رمیشرکت بتوانم بگ

  یگرید ی. مگر چاره میدهیزحمت م الدی به آقا م تاینها

 !داشتم؟

 

 سمیاسمم را بنو ستیدر ل دیشرکت گفت با حسابدار

اما درصدش واقعا کم بود و  دیطول خواهد کش یمدت

  دادندی. به بانک ارجاع نمشدیماهانه از حقوقم کسر م

 .دادندیبود که به کارکنانشان م یالتیتسه

 

 .دمیپرس سمیخواستم اسمم را بنو یوقت

 

  اریمه یآقا ی عنیجم  یآقا ایموضوع دکتر جم  نیاز ا_

 شن؟ی جم با خبر م 

 



 .تعجب نگاهم کرد با

 

 .کنن دییتا امضا کنن و تا میبریرو براشون م ستیل_

 

بود.  یمنطق ریبود، سوال من بود که کامال غ یمنطق

  اریکمک مه شنهادیروز بعد از پ کی قایشدم دق الیخیب

ها  یمعن  یلیخ  توانستی م یوام نیجم درخواست چن

 .داشته باشد شانیبرا

 

 .ممنونم_

 

 ن؟یمنصرف شد_

 

 .دیبعد ع یبمونه برا ستیهم واجب ن یلیخ_

 



متعجبش پابرجا بود. بعد از آن سوال و منصرف  نگاه

 .آوردم یمزخرف یشدن بهانه 
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قدم   یبه اتاقم برگشتم. کم دیندادم ناام یشتر یب حیتوض

را قبول   یملک یآقا شنهادی پ دینبود با یرو زدم، چاره ا

. هنوز پانزده دمیکشیخجالت م یلیهرچند خ کردمیم

مدت هم کم زحمت  نیتومنش را کامل نداده بودم، در ا

 .مینداده بود

 



تماس  ییهم با دا کباریبزنم و  ایدل را به در خواستم

 دمیشنینه اما مطمعنا نه م ای کندیقبول م نمی بب رمیبگ

 ... بهتر بود و قبول نکرد ییعمو از دا یمال تیوضع

 

اما  داشتمیحتما دست از سر عمو برنم یلج و لجباز  در

 .جنگ اعصاب با مامان ک یمعادل بود با  یلجباز  نیا

 

آمد  مانیداده بودم تا اگر پ ندهیها را به خانم پا  لیتحل

کرد و  میبود که صدا 4ساعت  کیدهد، نزد لشیتحو

برگشته است  دانستمیگفت به دفتر دکتر جم بردم. نم

آنجا   زین مانیدر اتاقش را باز کردم پ یسرکارش. وقت 

 .من را در دست داشت یبود و کاغذ ها

 

 .سالم_

 

 .به من کردند ینگاه هردو

 



 .نینیبنش  نییبفرما_

 

که قبل از  نمیبنش مانیپ یتکان دادم ، رفتم روبرو یسر

 .نشستن گفت

 

  ی. مثل جزوه هازهیو تم قیدق یلیآسو، خ یمرس_

 .دانشگات

 

دکتر جم بودم که به   یآسو خطاب شدنم جلو رتیح در

من  یجزوه ها دانستی. او از کجا مدیرس  میجزوه ها

  یکودکانه بود اگر جلو یکم  دیو مرتب بوده؟! شا زیتم

 .دمیپرسیرا م نیدکتر جم ا

 

 ن؟یداشت یبا من کار_

 

 .گفت مانیاز دکتر جم پ قبل



 

 کنم؟  دایکارم رو پ رادیا ی کنیکمکم م_

 

اش داشت من  یبه دکتر جم کردم، با اخم جاودان ینگاه

 .حواسش به کاغذها بود مانیپ کرد،یرا نگاه م

 

کمک به  هیصرفا  ایمنه  ی فهیاز وظ یبخش نیا_

 ه؟ی مهندس خادم

 

 .خوامینه من به عنوان دوتا همکار ازت کمک م_

 

  یجا گرید کباریدکتر جم جواب ، به نظرم  دادینم اجازه

 .دادیدکتر جم دستور اعدامش را م داد یاو جواب م

 

 .رو به دکتر جم گفتم دوباره

 



 رد کنم؟  تونمیپس م_

 

 .هم زمان بود شانیبار جوابها  نیا

 

 'بله'_

 

 'چرا؟  '_

 

 .دیدوباره سوالش را پرس مانیبه هم کردند پ ینگاه

 

  یوقت نمیبینم یلیبرام و دل هیکار اضاف هیوقت ندارم _

 .گرفتم یجواب منف

 

 .می کنینم دایرو پ رادشیا میکن ی بررس دوری_

 



  یحیغلطه چه انتظار تصح شهیکه از ر یز یاز چ_

 ؟یدار

 

 .نگاهم کرد دلخور

 

اما  ستین یباشه حرف یکمک کن ی خوا یاگر نم_

 .روش نکن ینطور یا

 

 .لیدل  یردش کردم نه ب لیبا دل_

 

 .دهیمن مطمعنم جواب م_

 

 نیاش هم هم ییدر دوران دانشجو مانینکردم، پ بحث

رد  تیهم به قطع نیانشت هی اگر با نظر یحت   یزیبود، چ

 .درست باشد تواندیشود باز اصرار داشت که م

 



 .برم سر کارم نیبا من ندار یا گه یاگر کار د_

 

 .دیبگو خواست ینم مانیپ یکار داشت اما جلو ایگو

 

 .نیببر فیتشر  نیتونیم_

 

به کمک   یلیتما ایکه آ دیدوباره پرس مانیدر پ دوگم

در جوابش نگفتم و به  یزیندارم. نگاهش کردم چ

پالتوام را   یکار میسراغ کارم رفتم. بعد از تمام شدن تا

که  ییدوشم انداختم، دستکش ها یرا رو فمیک دمیپوش

به دست  شهیروزها هم  نیبود و در ا یمهست هیهد

 .داشتمشان را برداشتم

 

 .سرپاست ندهیخانم پا دمیدر را باز کردم د تا

 

 .صداتون کنم دکتر کارتون داره ومدمیداشتم م_



 

نگفته بود را  مانی پ یکه جلو یزدم حرف  حدس

به در دفتر دکتر  یتقه ا ندهی. خانم پادیبگو  خواستیم

را داد تا امضا کند   یل از من وارد شد، برگه ازدند و قب

 .کرد که برود یاجازه گرفت و خداحافظ

 

بود با رفتنش دکتر جم  ستادهیا ندهیسر خانم پا پشت

شاگردم و  یخانه   رفتمیم دی . اما بانمیاشاره کرد که بنش

 .نشود ریدادم د حیترج

 

 .برم، سرپا راحتم دیکالس دارم با_

 

 ن؟ یکالس داربا دوقلوها _

 

 !آنها تنها شاگردان من بودند؟ مگر

 



 .ریخ_

 

 .به ساعتش کرد ینگاه

 

 ؟ی زمستون یروزها نیتو ا ستین رید یکم_

 

دارد' تنها جوابش بود. اما گفتنش  یبه تو چه ربط '

 .نبود زیجا

 

 ریکه د دیکارتون رو بگ شهیندارم. اگر م یمن مشکل_

 .حساس هستن به زمان ینکنم. کم

 

  یلیخ نیکن یاما سع رسونهیمن شمارو م یراننده _

وقته هوا زود  رید ن،یزمان کالس برندار نیا یبرا

که قدرت  یخطرناکه حاال هر اندازه ا شه،ی م کیتار

 .نیدفاع از خودتون هم داشته باش



 

به ورزشکار   نقدریا دیآخرش خواست بگو یجمله  با

 .بودنت نناز

 

 .نگفتم شیجواب اظهار نظر غرادر   یزیچ

 

 .نیگفتن درخواست وام داد یمظاهر  یآقا_

 

افتاد. چه  یدر وجودم به قعر چاه یز یکردم چ حس

! دوتا سوال کرده بودم و همان را هم آمده ؟یدرخواست

که  یبا سوال دیبود کف دستش گذاشته بود. او که د

  یگزارش لحظه ا نینظرم عوض شده بود حاال ا دمیپرس

 .اش چه بود

 

 یمال تیدکتر جم بفهمد چون او از وضع خواستمینم

کمک  شنهادیباخبر بود و  از پ شیخانواده ام کم و ب



او بود  یفکر دعوت به ناهار برا یحت ی برادرش وقت

 .باخبر بود  زین اتش یجزئ یمطمعنا از همه 

 

اومد با  شیاومم... حرفش پ ...یعنیمن.. اومم... نه _

 .نکردم یسوال بود درخواست هینه...  یعنی نده،یخانم پا

 

18:23] 

 

 121ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

را کنار هم جمع کردم و   فی اراج نیتا ا امد یباال ن نفسم

دوست داشتم بروم  یلیدادم. خ لشیتحو  یمثال جمله ا

کودن   نقدریا یعنی میو بگو رمیحسابدار را بگ ی قهی

به خاطر دکتر جم از درخواست دادن  یدیکه نفهم یهست



را کف  زیهمه چ یمنصرف شده ام و توام عدل رفته ا

 .یدستش گذاشته ا

 

 ادمیاسترس ز دیبخوانم، شا توانستمی را نم  نگاهش

آدمها  یشدن جلو ری. تحقزدی. قلبم تند تند مشدیباعث م

 یخصوصا که اگر مسئله مال  ست ین ینیریمطمعنا حس ش

 هینمانده بود که گر یزیچ گفتمیباشد. اغراق نبود اگر م

 .کنم

 

 ن؟ی مطمعن هست_

 

 .... بله بله مطمعنم؟یاز چ-

 

 .زدم یجان یب لبخند

 

 .نیدیممنون که پرس_



 

 .رسونهی دم دره شمارو م یجالل یخب، آقا اریبس_

 

  .داشت که اصرار نکرد یخوشحال   یجا

 

 .رمیخودم م ستیدور ن ی لیممنون خ_

 

 .کنمیم  تونیهمراه نیی پس بفرما _

 

اسکورت   خواستیاش کم بود خودش هم م راننده

بحث وام را کش  نکهی. اما همیکند؟!خنده دار بود کم

  یکیدر  یکه آقا مینداد خوشحال بودم. در آسانسور بود

تر سوار شد با دکتر جم سالم و احوال  ن ییدو طبقه پا

 .من تکان داد یبرا یکرد و سر یپرس

 



بار متوجه  نیبرگشت سمت من و نگاهم کرد ا دوباره

به خودش داد. اما   یشدم که دکتر جم با اخم به او تکان

به اخم و واکنش دکتر جم نشان نداد رو به من   یتیاهم

  .دیپرس

 

 ست؟یور ن مهرپر  انایشما اح یل ی فام دیببخش_

 

 .بله_

 

  .گفت یخوشحال با

 

 .از تشابهتون حدس زدم د؟ی مهرپرو بیشما دختر شک_

 

بابا را از کجا   نکهیقرمز بودنمان بود. حاال ا منظورش

 .نداشتم ینظر  شناختیم

 



چند  م،یزندگ یمعلم ها نی از بهتر یکیمعلمم بودن، _

 .بار رفتم مدرسه اما نبودن

 

 .نیریزدم لبخندم هم تلخ بود هم ش لبخند

 

 .دنیدرس نم گهید_

 

که من   یبه من؟ شماره ا نیشمارشون رو بد شهیم_

 .دارم خاموشه

 

هم   یرا رو میهاام شد. لب هیباعث گر گریحرف د نیا

 .رمیرا بگ  شیفشار دادم تا جلو

 

 .کنهیاستفاده نم_

 



. دکتر جم نگاهش به من دمیرا در چشمانش د تعجب

ما بود،  ی. جلودیهم کف رس یبود. آسانسور به طبقه 

تعارف کرد من رد شوم اما دکتر جم با سر به او اشاره 

 .کرد خودش رد شود

 

و همزمان   ستادیدوباره کنار من ا شدینم الی خیآقا ب آن

 .با من قدم برداشت

 

که من باهاشون   نیشماره منزلتون رو بد شهیم _

 ...کصحبت 

 

دو  یکیدکتر جم  ستادیاو هم باتعجب ا ستادمیا میسرجا

 .قدم جلوتر بود برگشت و نگاهمان کرد

 

پدرم سکته کردن قدرت تکلمشون رو از دست دادن  _

صحبت   توننی خاموشه چون نم شونیگوش نهیهم یبرا

طرفه  کی یمکالمه  کیپشت تلفن  کنمیکنن، فکر نم



حتما به بابا   نییجذاب باشه، اسمتون رو بفرما یلیخ

 .دمتونید گمیم

 

 لیقب نیکامال مشخص بود. بابا از ا دا،یشد جاخورد

بابا را  یکس شدیداشت مگر م ادیدانش آموزها ز

ما  یبه خانه  ی لیبشناسد و عاشقش نشود. قبل تر ها خ 

که من و   یاز شاگردانش اما کم یرفت آمد داشتند تعداد

 رونیمامان گفت بهتر است ب میرگتر شدآسمان بز

باعث شد رفت و آمدنشان  نی نه در خانه و هم  نتشانیبب

بودم  شانیها  یدورهم انی به خانه کم شود اما در جر

خبر ما   یب ی بابا و اسباب کش یهرچند بعد از سکته 

  کباریبابا که  یارتباط ها قطع شد چرا که گوش گرید

 .خاموش شد هرگز روشن نشد

 

 .میند_

 

 بله؟_



 

 .اطیخ میاسمم، ند_

 

 یخاص یلیبودم، اسم و فام دهیرا از بابا شن اسمش

بماند. مترجم  ادمیباعث شده بود  نیهم دیداشت و شا

نفر به بابا   نیکه ترجمه کرده بود را اول یبود، کتاب

 .داده بود هیهد

 

 .تونییحتما، خوشحال شدم از آشنا_

 

تکان داد من هم مث خودش و به سمت دکتر  یسر

رفتم.  کردیبود و نگاهمان م  ستادهیکه با چند قدم ا یجم

بروم اما   توانمیدوباره گفتم که خودم م نشیدم در ماش

 .قبول نکرد

 

 ن؟یبه پدرتون دار یاد یشباهت ز _

 



سوال را  نیکه ا یگرفتم و به دکتر جم ابانی از خ چشم

بابا در  دانمیبود نگاه کردم. شباهت به بابا؟! نم  دهیپرس

هم بود  یمدت آنقدر الغر شده بود که اگر شباهت  نیا

 .متوجه اش شد شدیاالن نم

 

 .بودنمون هیدر شب یمهم یرنگ موهامون شاخصه _

 

راستش را. دم در خانه  یرا باال داد، ابرو  شی ابرو کی

  .کردم یشد خداحافظ ادهیپ زیشدم او ن ادهیشاگردم پ ی

 

  نییمنزلتون اگر بخوا نی وقته با آژانس برگرد رید_

  ...تویهم م یجالل یآقا

 

  .گفتم عیرا قطع کردم و سر حرفش

 



. ستین  یجالل یبه اومدن آقا یازیممنونم حتما ن_

 .خداحافظ

 

با   ابونیخ هیقدم زدن تو  خواست،یکردن م هیگر دلم

 ریز دمی. نفس کشیزییبارون پا هی ریز  یزییپا یهوا

داشت. حافظ به دست  گهیحس د هیمن  یباروم برا

 .سراغ بابا رفتم

 

 .دمید ییآشنا هیامروز _

 

از  دانستم،یکرد، سر داستان عمو دلخور بود، م  نگاهم

 .بودم اوردهیدلش درن

 

گفت شما دختر   دیتا منو د ت، یمیقد یاز شاگردها یکی_

هم   گهیجا د چیبودن ما ه ج یهو نی. بابا اییآق معلم ما

 .به درد خورد نجایبه درد نخورده باشه ا

 



در خطاب آن   لبرت یرا گ جی. هودیواقعا خند  نباریا د،یخند

بودم. و سوال  دهیگفته بود. کارتونش را با بابا د یشرل

 !هستم؟ جیمن هم هو ایبود که آ نیاولم هم

 

کدوم  دمیبود؟ تا اسمش رو گفت من فهم یک یدونیم_

 .دمی شاگردته اما بهش نگفتم اسمشو ازت شن
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 .دیهم آرام خند بابا

 

 .همون شاگردت که مترجم بود  اط،یخ میند_



 

 ایبود که شاگردش را  نیکه زد نشان از ا ینی ریش لبخند

 .مدرسه و شاگردانش از ذهنش گذشتند دیشا

 

تو ساختمان   یاتفاق دونمینم دمشیآسانسور د یتو_

 .کنهیاز اون شرکت ها کار م یکیتو   ایشرکت بود 

 

 بابا؟ _

 

 .کرد نگاهم

 

 دیخاموشه. پرس تیشمارت رو خواست، گفت گوش_

 .منم گفتم نه یشمارت رو عوض کرد

 

 .بابا گذاشتم یشانه   یو سرم را رو دمیدراز کش کنارش

 



 .زنهیباهامون حرف نم گهیگفتم با ما قهرش گرفته د_

 

 .افتاد راهنشیپ  یو رو  دیقطره اشک از چشمم چک کی

 

 .کن باهامون یبابا آشت_

 

 .را بردم دور بدنش تا بغلش کنم دستم

 

 .نکن تشیاذ_

 

اشکم را   عینشستم. سر میمامان سرجا یصدا دنیشن با

 .ردمپاک ک

 

 .ها یآقا معلم؟ قبلنا دوستم داشت یشیم تیاذ_

 



 .بلند شدم میجا از

 

 یکس تیکرد وگرنه بحث اذ یفکر کنم خانمت حسود_

که به دست دارد را  یزینبود. مطمعن بودم مامان هرچ

فرار   عیسر لیدل نیپرت کند به سمتم به هم خواهدیم

 .کردم

 

باز شد. از طرف بانک  یامک یپ یچشمم با صدا صبح

بود. بازش نکردم اما تا خواستم دوباره چشم ببندم 

شد.  انیچشمم نما  یجلو رشیبودم تصو دم یکه د یعدد

را برداشتم و نگاهش کردم. حس کردم چشم  یگوش

 دم،یرا مال مینشستم چشم ها  میسرجا ندیبیاشتباه م  میها

را شمردم، بازهم  شیهادوباره همان عدد بود. صفر

 .همان بود

به حسابم    یبود اشتباه یی پول کدام بنده خدا دم،یخند

 .شده بود ختهیر

 



 ؟یخند یم یبه چ_

 

 .شده  زیبه حسابم پول وار یاز بانک اشتباه_

 

 .به گردنم دادم یو قوس کش

 

 .من یکاش ماله ما بود، فقط زحمتش موند برا _

 

ام را برداشته بود تا مبلغش را چک   یکه گوش آسمان

 .نشست شیکند، مثل برق گرفته ها سرجا

 

 .آسو پس نده یوا_

 

 .بلند شدم تا صورتم را بشورم دمیخند

 



از مهمان بپرس  دمید یلم یف هیتو  گمی م یآسو جد_

 .دیاونم د

 

 ؟یچ_

 

حق ندارن دست  یپس ند یتونیتو م ختنی ر یاشتباه_

 .بزنن به حسابت

 

 یعدد نیشده بود، حق داشت چشمش را با چن وانهید

 .باز کرده بود

 

نشه، منم برم بانک بعد برم   ریپاشو بچه مدرسه ات د_

 .شرکت

 

 ه؟ یچه شانس یدونیم یوام بردار یخواست یتو م_

 



 .هم خبر بدم یملک ی به آقا دیبا یخوب شد گفت _

 

 ؟ یداریبرنم_

 

 .ستین یچاره ا دارم،یبرمچرا _

 

 .گذاشتم زیم  یبرداشتم و رو یکارت بانک کی فمیک از

 

  زیات رو وار انهیتو فعال کردم، هم ماه ی برا  نویا ایب_

دستم اومد کم و   نی. ببتارتیکالس گ هیهم شهر کنمیم

جا  هیرو بخر. فقط  یخوایکه م ییهاکتاب  زمیریم شیب

 .نخر

 

 .آسو یمرس_

 



 شیتکان دادم، حاضر شدم. مدرسه نبود آرا یسر

خواست که کم کم داشت به زمان  یکردم، دلم رژ قرمز

 .شدی م کینزد شی انقضا خیتار

 

رژ   شتریبخاطر رنگ گوستمان ب د،یخند دنمیبا د آسمان

مامان رد  یاز صاف نکهیا ی. برازدیقرمز به چشم م

 .زدم رونیاز خانه ب ع ینشوم صبحانه نخورده سر

 

صورت نگرفته بود، مسئول بانک به من  یاشتباه چیه

  زیمقدار را وار نیاشتباها ا یگفت اگر مسئول د،یخند

البته اگر قبلش  کشت یمطمعنا تا االن خودش را م کردیم

شده از طرف شرکت بود، از  زی. مبلغ وارکردی سکته نم

 .شدی م زیحقوقم وار  انهیکه ماه  یهمان حساب

 

خارج از   یلیخ  شبین بحث دادامه نداد زدمیحدس م دیبا

نسبت به  یخانوادگ نهایا دانمیدکتر جم بود. نم تیشخص

بال  یب یمن را فرشته  ایبودند  نطوریهمه ا

 .دانستندیم



 

و عودت پول را به همان حساب  ییجابه جا  درخواست

انجام شد،  عیدادم. چون بانک ها مشترک بود سر

به بانک   بردمیو م گرفتمیمبلغ را نقد م دیوگرنه با

. کردمیکار را م نیو اگر الزم بود بدون شک هم گرید

 .شرکت شدم یرا از مسئول گرفتم و راه شیف

 

کنم  یتا آرام شوم، تا سع دمیکشیم قی عم یها نفس

 .فتدیاتفاق ن یبرخورد کنم و بحث طوالن خوب

زدم، ذهنم  یبه کس یهوا تنه ا یدر شرکت ب یجلو

 .آماده کردن جمالتم بود ریدرگ

 

گفتم اول  ، یمظاهر یآقا شیگفت بروم پ ندهیپا خانم

 .نمیدکتر جم را بب خواهمیم

 

 .اوردنین فیتشر_

 



مرا سکته دهد از حرص بعد  خواستی بود م یعیطب

 دمیشدم د یمظاهر یفرما شود. تا وارد اتاق آقا فیتشر

قرار داده است   زیم یچند برگه را به سمت من رو

شده بود امضا   زیکه وار یپول  یبرا خواستی مطمعنا م

 .بود رید یکم رد،یبگ

 

بدهم. اما خب   لیرا به دکتر جم تحو شی ف خواستمیم

 .بدهمش ی مظاهر یمجبور شدم به آقا

 

  یتو عالم همکار دم،یمن از شما چندتا سوال پرس _

به  نیواقعا کارتون جالب نبوده که گزارش لحظه ها داد

من  یبرا نی خبر از من هم حق نداشت یدکتر و ب  یآقا

 .نیکن  زیوار یپول

 

 .گذاشتم شی را جلو شیف

 



که درخواست بده  یهرکس ام رو انجام دادم، فهیمن وظ_

 ...دکتر بگ یبه آقا دیبا

 

  .گفتم یعصبان یکم

 

 !یندادم جناب مظاهر یمن درخواست _

 

 .گفتن  یبود، برا یجمله ا  دنباله

 

 .من کارمند دکتر جم هستم_

 

 .به تمسخر گفتم تیعصبان یرو از

 

 .کارمند دکتر جم نیبه کارتون ادامه بد ف،یچقدر شر_

 



گرفتم و در اتاق را باز کردم. دکتر جم پشت در   یرو و

را در شرکت برده بود و حاال   میبود. خوب بود، آبرو

  میشلوارش جلو بیدستش در ج کی  لکسیر یلیخ

 .کردیم ی بود و داشت تماشا ستادهیا

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_
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بود.  دیجد یکشف مشکالت به دنبال مشکل ها  کارآگاه

مسخره ات و   یبزنم خود تو و سوالها ادی خواستم فر

آدم ها خودش مشکل است. اما نفس  یمعذب کردن ها

نگفتم. کارمندش گزارش لحظه  یزیو چ  دمیکش یقیعم



. چشم از او میبگو  یزی نبود من چ یاز ی. ندادیها م

  .را نگاه کرد نیگرفتم و زم

 

  کنار تا رد شم؟ نیلطفا بر شهیم_

 

که پشت سر من  یمظاهر یبه آقا  یرا نداد نگاه جوابم

 .بود کرد و بعد رو به من گفت

 

 .دفتر من نی اریب فیتشر_

 

را برگرداند و به دفترش رفت. به  شیرو کی ش یلیخ

که هنوز به دست داشتم را   یاتاقم رفتم پالتو و دستکش

گذاشتم.   م یها قهیشق یرا رو  میدر آوردم. دست ها

  .خواستیم وبیتحملش صبر ا 

 



آمد،  رونیب ی به اتاقش رفتم قبل از من مظاهر  یوقت

کنار رفتم تا رد شود و من داخل رفتم و در را بستم  

 .حق داشت کرد،ی نگاه م رتیبا ح ندهیخانم پا

 

 .نینی بش نییبفرما_

 

 .سرپا راحتم_

 

 .کرد و گفت یطوالن نگاه

 

 ...شما و یوام درخواستاون پول به عنوان _

 

دکتر، ممنون از لطفتون اما  یندادم آقا یمن درخواست _

من   ن،یکه الزم دارن بد یپول رو به کسان نیا نیتونیم

 .... به هرحالایبه کمک  یازین

 



 ا؟ی_

 

 .ستیمهم ن_

 

 .جملتون رو نیکامل کن_

 

که  یو اتفاق یخانوادگ تیکردم از وضع ییخطا هیمن _

به ترحم   یازیبرامون افتاده بهتون گفتم. اما... من ن

که شما  ست یهم ن یندارم. اون پول به اندازه ا یکس

 .نی صدقه بد یبه کس نییبخوا

 

  جادیا یبد یصدا  ،یصندل یاز رو ع یبلند شدن سر با

خودم فرو رفته بودم با   اتیانیشد. من که در نقش ب

 .دمیپر میاز جا  یصندل یصدا

 

 ن؟ یکنیمتهم م یمن رو به چ دیمتوجه _



 

 !به قتل؟ ایمتهمش کرده بودم  ی! به دزد؟یچ به

 

من رو در   تینظر و شخص یشما قبل از انجام کار_

 .شدیبرداشت نم نطوریا ن یگرفتی نظر م

 

ماساژ  یو کم دیاش کش یشانیپ یرو یانگشتش دست با

 .داد

 

  تسیتو ل دیگفتن با یمظاهر  یبنده حس کردم چون آقا_

طول  یادیزمان ز نیانتظار بمونه اسمتون شما فکر کرد

 ...کشهیم

 

 .کننینم یآدم ها با منطق و افکار شما زندگ_

 

 .برداشت رو نداشتم نیمن ا_



 

به پشت گردنش  یکراواتش را شل کرد و دست یکم

بودم. به قول خودش  ستادهیا می. اما من سرجادیکش

  ینجای. تااکردیکامل م دیگفته بود و با یناقص  یجمله 

 .که برداشت من درست بود هیقض

 

 ایشدم. گو الی خی من ب تایکه نها میبه هم نگاه کرد آنقدر

گفتن نداشت، دلش سوخته بود،   یبرا ی جواب و حرف

کارش  دیشا  هیزاو نینکند از ا رمیخواسته بود تحق

شده  ریشکل ممکن تحق نیارزشمند بود اما در بدتر

 .بودم

 

 .با اجازتون من برم سر کارم_

 

  .کردم یموافقت تلق ینگفت من هم به معن یزیچ

 



تو گند بزن من جمع کنن، به  شهیآخ آذرخش... هم'

  '.کنمیجمع و جورش م یچطور   یککتم نگزه چجور

 

  یمظاهر یآقا یبه کارم ادامه دهم وقت خواستمیم چطور

 نیبود کار در ا یهم از ماجرا با خبر بود. چه داستان

دست  توانستمی م شیایشرکت نه از حقوق خوب و مزا

 .گذاشتیراحتم م طشیبکشم، نه شرا 

 

 میبود برا یدرمان یتراپ  کیدوقلوها قطعا  کالس

کار  ی راهم با جاشوا خطاط یخصوصا که ساعت

 یخودم را پل یمورد عالقه  یآهنگ ها م،یکردیم

 یگوشه ا زی او ن ای کردیم شانیتماشا ایجان   کردم،یم

و  ی. هنوز با جاشوا وارد کار با قلم تکردیم ینقاش

. رفتیم شی پ ب. کار با خودکار خومیمرکب نشده بود

و با چه روش   یاز چه سن و سال دانستمینم یمن حت

 ی کم یحت می. سرمشق هادهندیم ادیرذ  یخطاط  یاصول

دهم و  رشانیی سخت بود، کم کم حس کردم بهتر است تغ

 .فهمدیاش را م یکه معن سمیبنو  ییجمله ها 



 

 آسو درسته؟ _

 

 .سشیتو دو تا حرکت بنو نینه بب_

 

 .راحتتره ینوشتن باری_

 

 .شنگ ترهق  یاما با دو حرکت نوشتن_

 

 : آسو؟ جان

 

 جانم؟ _

 

 اد؟یم  ریسال نو چرا د رانیتو ا_

 



 .برسد نجایبه ا کشدیگفتم 'راه دور است طول م باخنده

' 

 

 .یآنت ش یپ میسال نو ما بر یقول داده برا یدد_

 

 .چه خوب_

 

  .هم هست اریآنکل داد ؟یایتوام م_

 

 شانیاگر عمو یعنی ،یسخاوتمندانه ا شنهادیچه پ  حتما،

 اریرفتن شرط حضور داد یبرا  ینبو   بدون شک حت

 !دادی. اصال بدون او مزه نمگذاشتمی جم را هم م

 

 .ومدمینبود حتما م  اریآخ چه بد. اگر آنکل داد_

 

 .ادی: واقعا؟ خب نجاشوا



 

 .ادی: آره ن جان

 

 .دمی شن یز یداده بودم و چه چ ی چه جواب اوه

 

همراه شما   شونیشمام، ا یمن کارمند عمو یعنینه _

 .کار کنم شونیا یبمونم جا دیمن با ادیم

 

 .دندیفهمی که لحن تمسخر من را بچه ها نم خوب

 

 .ادیآنکل ن ای: به نظر منم تو بجان

 

انداخت  یدوتا را داخل چرخ گوشت م نیآنکل من و ا  و

 .کردیو همانقدر نابودمان م

 



سال نو  د یبا نجانیخانواده ام ا زمیکردم عز یشوخ_

 .باشم  ششونیپ

 

 ...اما آسو_

 

 .برم دیبا س ینداره، جاشوا زود بنو اما
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 .شام رو بمون_

 



 .اش زد  یشانیپ یبا دست رو جاشوا

 

 .خورهیم شیجان آسو شامش رو با دد_

 

 .که به در خورد سرم را بلند کردم یبا تقه ا دم،یخند

 

 .نی خوش اومد_

 

 ن؟یممنون خوب هست_

 

 ادیبا ما م ادین اریآسو گفت اگر آنکل داد ی: ددجان

 .لندن

 

 !من چه گفته بودم؟ وات؟

 



 .نگفتم یزیچ نیجان من همچ _

 

 .یگفت_

 

 .کردم یشوخ_

 

 .نیپس گفت_

 

 .جم را نگاه کردم اریمه رتیح با

 

 ...اصال منظورم ن ینه باور کن_

 

 ره؟ یگی سخت م  یلیخ اریداد_

 

 بله؟_



 

 .دیخند

 

 .برسونمتون تونمیم نییاگر بخوا رمیم ییمن دارم جا_

 

 ...دیکرده بود شا دایانتقال پ زیبرادرش به او ن روسیو

 

 .میباش ریهم مس کنمیممنون، فکر نم_

 

دوست  اریمنم مثل داد یاما اگر همراه کنمیتعارف نم_

 .هیا گهی بحث د نیندار

 

 .دوتا وروجک نیاز دست ا آخ

 



 حیکامل توض تونمی... میعنیبد برداشت شد.  نیباورکن_

 .بدم

 

 .مونمیپس منتظر م _

 

خانم گوش  نیمه یگفت به حرفها شی به بچه ها رو

 .نکنند و بالبته به موقع بخوابند تشیکنند و اذ

 

در دستگاه پخش   یقیموس گفتینم یز یچ نیماش در

 .اش بود یو حواسش به رانندگ شدیم

 

  یعنی... خواستمیجم واقعا سوتفاهم شد من نم یآقا_

 .نداشتم ی اصال منظور

 

 .زد طنتی با ش  یلبخند

 



. فکر شناسم یمن برادر خودم رو بهتر از شما م_

دوست  یحت ن،یاریدووم ب ششیماه پ هیفقط  کردمیم

کار. اولشم به  یادامه  یکارخونه برا نیایداشتم ب

کارخونه اما  نیایبعد ب نیشرکت باش  مدتیگفتم  اریداد

 .نیموندگار شد

 

 .بود ماجرا نطوریا که

 

 ان؟ یهاشون فرار یمنش_

 

  .دیخند

 

کار  اریبود که با داد یادینه اتفاقا خانم اورامن مدت ز_

بودن کنار  ینبود، هردو جد یاخالقا مشکل کرد،یم

  .ومدنیم

 



  ...نیحدس زد ستمین یو من جد_

 

کوچولو   هیبگم.  یاومم چطور  ینه نه، منظورم از جد_

 .ن یستیعبوس و شما عبوس ن

 

کرده ام،   یگرو کش کردمیخوب بود، حاال حس م هومم،

  گفتیلندن رفتن را اگر او به دکتر جم م یشوخ هیقض

که برادرش به او عبوس گفته است  دادمیمن هم لو م

و خط نشانم   یبررس نیا کردم، یمعامله م دیاما خب با

 .گفتنش نبود یبرا ینداشت. اما راه یا  دهیدر ذهنم فا

 

 ره؟ی م شیکار با پسرها خوب پ_

 

 .خوبه_

 

 هست؟ یمشکل_



 

 .نیبود، هم یگرید زی چ ریدرگ ذهنم

 

 یلیگفتم خ. من قبال هم رهی م شیخوب پ ز ینه، همه چ_

 .ندارن یاضیبه معلم ر یازین

 

 .وقت گذروندن با شما رو دوست دارن_

 

 .ستین  یا نهیبه پرداخت هز یازین نیا یبرا_

 

 .کنمیمعذبتون م کمی ینطوریباشه اما ا نطوریا دیشا_

 

 تعجب گفتم چرا؟  با

 

در  ن،یایهر هفته سر ساعت ب  نیشیچون مجبور م_

 نیایم نیصورت هر موقع وقت داشته باش  نیا ریغ



کچل شدن من از   شهیم نی ا ی جهیو خب نت ششونیپ

 .طرف پسرها

 

  یازین ایبود  یمال یزدم، حق داشت. وابستگ یلبخند

وقت گذراندن  یبرا دادیم یبه انسانها فرصت کمتر یمال

 .زانشیبا عز

 

 یبه کنار براتون ممکن اومدن؟ مهست یحاال شوخ_

 .شهیخوشحال م

 

 .زدم، دلش خوش بود  یلبخند

 

 .نیدینه، اما ممنون که پرس_

 

کرد اما همزمان  ادهیدر پ یتکان داد، من را جلو یسر

جم   اریدم در بودند. مه زی شدنم مامان و بابا ن ادهیبا پ



شد جلو آمد و   ادهیپ زیبه سمتشان رفتم او ن دید یوقت

 .م داد. مامان با تعجب نگاهش کرد، بابا با آرامشسال

 

 .جناب مهرپرور تونییخوشبختم از آشنا_

 

دست بابا را در دستش گرفت و  اریزد، مه یلبخند بابا

نداشت اما  یبا او دست داد. دست بابا قدرت چندان

داشت، ممنون بودم. حال مامان را  یرفتار خوب اریمه

  تیاما در نها دیایمامان تعارف کرد داخل ب د،یپرس زین

 .ادب تشکر کرد و رفت

 

 بود؟ یک_

 

 .شاگردهام یبابا_

 

 .جوونه _



 

 بود؟ ریپ دیمنه با یشاگردها یچون بابا _

 

 ؟یدوتا بچه داشته باشه. چرا بااون اومد ادیبهش نم_

 

 .تعارف کرد برسونه، منم نه نگفتم_

 

 .نشو نشیسوار ماش شه،یزشته بد برداشت م_

 

 .نگفتم ی زیچ دمیزشت بود؟ خند چه

 

 ه؟ یچ_

 

 مونه؟ی کجا م ادیداداش آذرخش ب_

 



 .تو کوچه_

 

 .میاتاق ندار ،یجد_

 

 .ییرایحال پذ_

 

 .عمرا قبول کنه_

 

 .نیباش  نجایتو و آذرخش ا ییرایحال پذ رمیمن م_

 

 .من بزرگ شدم_

 

 .دمیخند

 



تو   ادیآذرخش ب ییرایحال پذ میکنم؟ من و تو بر کاریچ_

چند   م،یاتاق، بعدشم نه من خونم نه آذر، همش سرکار

 .خب میری م میخوابیم  میایساعت م

 

 .تکان داد یسر

 

 اتاقت؟  ای ینگران کنکور_

 

داداش آذرخش خونه باشه همش سر و کنکورم. اگه _

 .کنهیصدا م

 

 آسمان؟_

 

 .کرد نگاهم

 



آذرخش داداش ماست. به نبودنش عادت نکن به _

 .مزاحم بهش نگاه نکن هیبودنش عادت کن. مثل 

 

 ...نه بخدا من_

 

  تیاما نگران نباش. کنکور تو الو کنمیباشه درک م_

جمع و   میتون یم مینیبب رونیب ادیماست. بذار ب یهمه 

. میاجاره کن میخونه بزرگتر تونست هی دی شا م،یجور کن

 ؟یرو داد  تارتیکالس گ یشه ه

 

 .آره_

 

 ؟یر یهر هفته م_

 

ناراحتش کنم اما   خواستمیتکان داد، نم یسر  یناراحت با

شود نتواند به  یحضور آذرخش باعث م نکهیفکر ا



بود.  یرو ادهیز یکم گر یبرسد د نشیروت یزندگ

 ...دو سال نیبود فقط ا شهیآذرخش هم 

 

حداقل  ایکند،  رییتغ زیبرگشتنش قرار بود همه چ حاال

 .آرزو را داشتم نیمن ا

 

 ؟یبابا خوب بود؟ خسته شد_
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قبل هم خسته شده بود.   یبود خسته بود، هفته  معلوم

 .الزم است گفتیاما دکتر م



 

 .ت یآسو گوش_

 

 .هیک نیبب_

 

 .به دست به اتاق آمد یگوش آسمان

 

 .اسم نداره_

 

جواب دادم  یشب بود. وقت ازدهیرا گرفتم ساعت  یگوش

 .دمیرا شن مانیپ یپشت خط صدا

 

 شده؟  یزیچ_

 



بد موقع زنگ زدم. اما اگه کمکم  دونمی م نیآسو بب_

. من فقط چند ساعت به ذهن محاسبه  رمیگی جواب م یکن

 .نیدارم هم ازیگر تو ن

 

 .یری گی جواب نم گهیذهن من م_

 

ربع به من   کیکردم کامل، تو فقط  یمن بررس نیبب_

 ...بدم حیوقت بده توض

 

که  یو قبول کن ینکن یلجباز نقدریلطفا ا  شهیم مانیپ_

 .شهینم

 

 .گفتن من همزمان شد با آمدن مامان به اتاق مانیپ

 

 .حساب کردم گمیم_

 



خود من  یها  لیتحل یرو یمنم حساب کردم. تو دار_

 .یکنیکار م

 

 .دادم رییتعدادش رو تغ هی نینه بب_

 

.  ختمیرا به هم ر میسرم گذاشتم و موها  یرا رو دستم

 .ول کن نبود دادیم ریکه گ یز یسر هرچ نقدریچرا ا

 

 .شرکت اریفردا ب_

 

هم   میریدنبالت م انیشرکت، موقع ناهار م رونینه ب_

 ...خوریناهارم 

 

  گهیشرکت اگر هم نه د اریب  یمن کار دارم، اگر خواست_

 .خداحافظ  ی دونیخودت م

 



 بود؟  یک نیا_

 

داشته  توانستیم یمختلف ی ها یبود مامان معن یک نیا

جم  اریمه دنیاز د شتریدوساعت ب یکیباشد. 

را از زبان من  گریپسر د کیو حاال نام  گذشتینم

 .بود دهیشن

 

 .همکارم_

 

 ؟یکنیهمکارهات رو به اسم صدا م_

 

خانمت   نیا  گهیم یبه کشور صدا کنم مارال خانم؟ چ_

 ب؟ی آقا شک

 

 .لبخند زد یخستگ  یبا همه  بابا

 



کاره با  مهی بارز بعد از آن بحث ن یزمره اتفاق ها از

حس  دمش،یدیکمتر م  گریدکتر جم در مورد وام د

با من روبه رو   یلیخ کندیم یسع گفتیم یا یدرون

دهد اما  حیش را توض کار لینشود. تو نتوانسته بود دل

حس کردم از ماجرا خبر   اری مه یکه از واکنش ها نیهم

کمتر روبه  نی بود. حاال ا کنندهمن خوشحال  یندارد برا

کردنش  یعمل  مانیبا حضور پ دارهایرو شدن ها و د

 .محال بود

 

 تو؟  امیب_

 

به در زده بود و بدون اجازه باز کرده بود، حاال   یا تقه

 !داشت؟ یا یچه معن قایتو گفتنش دق امیدم در ب

 

 .آره_

 



گذاشته بود. حدسم درست بود  میرا جلو  کاغذها

حل   ی. به جاکردیل ماما مگر قبو شود،یکه نم شودینم

 .شودیکه نم فهماندمیم مانیبه پ دیمسئله با

 

 .شهینم_

 

 شه؟ ینم یگینگاه نکرده م_

 

من سطر به سطر اون اعداد و ارقام و فرمولها   مانیپ_

 .از حفظ بهت بگم  تونمیرو م

 

 .شهیآخه مگه م یگیاز لجت م یدار_

 

باعث شده   یدر همان هجده نوزده سالگ  ی حت یز یچ چه

برخوردش که خس  نی نه؟ هم میبگو مانیبود به پ



منطق   ی حق با اوست، با منطق و ب شه یهم کردیم

 .یحرف در سرش فرو کن یتوانینم

 

بود.  ندهیبه در خورد و در باز شد. خانم پا یا ضربه

  .کرد مانیبه نو و پ ینگاه

 

 ن؟یداشت یجانم کار_

 

 .شونیاتاق ا نی بر یفرمودن همراه مهندس خادمدکتر _

 

انداختم. بلند شدم و  مانیپ  یجلو  زیم یرا رو  کاغذها

 .گفتم

 

 .یندار یریجز دردسر خ _

 



را برداشت و پشت سرم آمد. در   شیعجله کاغذها با

 .گفتنش در را باز کردم دییبفرما دنیزدم با شن
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  مین کیبود. نزد یواقع ی وانه ید کی مانیشک پ بدون

قبول  میگفتی هرچه م م،یساعت در اتاق دکتر جم بود

 .کردیباز قبول نم گفتمیاز هر راه نقضش را م کرد،ینم

 

 .هیکاف مانیپ_

 



به دکتر جم کرد، چشم گرفت و من را نگاه  ینگاه مانیپ

خواند.  مانیرا از چشم هردو  زیچ کی کنمیکرد، فکر م

 .انداخت و بلند شد زیم یاغذها را رو ک

 

 .رمیمن م ،یاوک_

 

عوض شده است؟! فقط  مانیپ کردمیبودم که فکر م من

حس غلط   کی بودمش و ناخودآگاه  دهیبعد از سالها د

 .ترم اول دانشگاه بود مانیهمان پ مانیبود. پ

 .میمن و دکتر جم تنها در اتاقش بود حاال

 

 برم اتاقم؟ تونمیم_

 

 ده؟یجواب نم نیمطمعن_

 



  جهیخودش هم به نت مانیمن نظر خودم رو گفتم. پ_

کمکش   یلجباز  یمن از رو کنهیفقط حس م رسهینم

 .کنمینم

 

گذاشت و  زش یم یرا درهم گره کرد و رو شیدستها

 .به جلو خم شد یکم

 

 چرا؟ _

 

 بله؟_

 

 ؟یچرا لجباز _

 

 .را نگاه کردم میجلو زی گرفتم م نگاه

 



رو هم  لشیدل مانِ یبرداشت پ ست،ی ن ینه لجباز_

 .دونمینم

 

 .داد و گفت هیاش تک یراحت به صندل دوباره

 

 ن؟ یمطمعن_

 

 از؟_

 

چرا خنده اش گرفته بود. کامال مشخص بود  دانمینم

  .کردیداشت کنترلش م

 

  برداشت رو داره؟ نی ا مانیچرا پ نیدونیکه نم _

 

 .بلند شدم میجا از

 



 .برام. با اجازتون ستیندارم و مهم هم ن ینظر_

 

لبخندش بزرگتر شد،  دمیاما د شدمیداشتم رد م نکهیباا

هم مشتاق    گرید یجمله ا دنیشن ینگفت. برا یزیچ

 .نبودم

 

  الدیم دم،یام را شن یگوش یکار بودم که صدا مشغول

و  یک دانستمیبود از بانک تماس گرفته بود. واقعا نم

 .خانواده را نیا یجبران کنم محبت ها  توانم یچطور م

 

آذرخش  یو در صورت لزوم بدهکارها لیسراغ وک دیبا

مبلغ  گرفتم،یکه وام م یهرچند بعد از پول رفتم،یم

 شی سر جا زی. حقوق بابا ن ماندیاش نم یاز بده  یادیز

 یخوش زندگ یرو شدیم یعنیدم بود. خوشحال بو

 .دوباره به ما برگردد

 



خبر آمدن  شناخت،یسر از پا نم یاز خوشحال مامان

خوشحالش کرده بود. خانه رنگ   تی نهایآذرخش ب

داشت به خانه ما   یگرفته بود. نشاط و شاد یزندگ

بودن  یخاکستر نی ا دمیفهمی. حاال مگشتیبرم

بوده، که   مانینبود، از غم دلها یپول یاز ب مانیزندگ

  یبرا یکه قدرت باغم بابا و مامان بودند. با نیمرکز ا

خودش و هم مرا حرام   یهم برا زیتکلم نداشت مامان ن

 .را  یرا و دلخوش دیرا، ام یدانسته بود شاد

 

 .دلمون شاد شه ریآهنگ شاد بگ هی_

 

. آسمان نگاهم  گفتیرا م نیمامان بود که ا دم،یخند

 .لبخندم را قورت دادم کرد،

 

 آسمان؟ یخوا یم یزی چ دیع یبرا_

 

 .دونمینم_



 

ثبت نامش کرده بودم اما   یشی آزما یآزمون ها یبرا

مثل هم سن  توانستیم  دیهنوز نگفته بودم. از ع

 .آزمونها شرکت کند نیخودش در ا  یسوالها

 

 .خوامی مانتو م هی_

 

 مدرسه ات خراب شده؟ فرمیونی: مامان

 

 .نه مدرسه خوامیم رونیب یبرا_

 

فقط  د،یخر م یبگو بر یباشه ، هرموقع امتحان نداشت_

طولش نده تا شلوغ شه هرچند االنشم همه جا شلوغه  

 ؟یخوا ینم  یزی. مامان تو چدیبخاطر ع

 

 ؟یسون ریخونه، م یبرا  خوامیم  ییزهایچ هی_



 

 .بخر یرسوند یهرچ دم،یم یمبلغ هی _

 

 .به آسمان کرد و رو به من گفت ینگاه

 

 .میریگوسفند بگ هی هیآسو نظرت چ_

 

بزرگ کردن و پرورش دادن   ی! مطمعنا براگوسفند؟

 .آذرخش بود  یبخاطر آزاد خواستینم

 

 .ارزونتر تموم شه م،یریخروس بگ شهینم_

 

. دیخندیبابا باعث شد نگاهش کنم. داشت م  یصدا

نفسش  یدادن صدا رونیب یخنده اش مثل صدا یصدا

حرفم به مزاقش خوش آمده  نیا ایآمد. اما گو رونیب

 .بود



 

 .ام یمن جد_

 

 .ام مامان، االن گوسفند خدا تومنه یمنم جد_

 

 .همه مدت خوبه، شگون داره نیبعد ا_

 

 !داشت؟یم دیبا یچه شگون  چارهیگوسفند ب کشتن

 

ام را داد و گفت همکارت   یاز خواب آسمان گوش قبل

 .داده است، با تعجب نگاهش کردم امیپ

 

بود.  مانیاز جانب پ امیپ دمیرا گرفتم د یگوش یوقت

  یزیدکتر جم نتوانسته بود چ یخنده ام گرفت جلو

 .کند یداشته خودش را خال ازیحاال ن دیبگو

 



  تیو انسان یرفاقت، همکار  ،یم، دوستواقعا تو عال '_

نبود،  یکار سخت یکه تو اسمش رو بذار یزیهرچ  ای

 نیا لیدل دمیفهمی. کاش میچند ساعت وقتت رو بهم بد 

 .'آسو هیبا من چ  تیهمه لجباز

 

نداشتم، واقعا صفر بود. برداشت  مانیبا پ یلجباز من

سرسختانه و    نکهیمتفاوت باشد اما ا توانستیانسانها م

و جز آن قبول  یاکتفا کن دیکور کورانه به همون د

. کردیرا رابطه ها را سخت م یبود که زندگ نیا ،ینکن

رفتار   کی مانیپ یمن برا یمنطق ریغ ای یرفتار منطق

را قبول   یگر ی د زیچ چیبود و ه شده فی لجوجانه تعر

 .کردینم

 

 .آمد ریاز طرف ام یامیجوابش را بدهم اما پ خواستم

 

 ' ؟یدیآسمانم خواب '_

 



سرم   ی. کمرمیخنده ام را بگ  ی! نتوانستم جلوآسمانم؟

 ی. گوشندیکردم تا آسمان نب لیرا به سمت راست متما

 .را سمتش هل دادم

 

 .اس وونهیولش کن د_

 

رو به من  دیرا د ریام امیرا گرفت و احتماال پ یگوش تا

 .گفت

 

 ؟یک_

 

 .گهیهمکارم د_

 

را  امیبا ترس گفت. مطمعنا مردد بود که پ یآهان کی

  یادب یب دینه. شا ایکند  یته. بابد ماست مال  ایام  دهید

 .بود اما خنده ام دست خودم نبود



 

 دعوات شده؟ _

 

 ؟یبا ک_

 

 .با همکارت_

 

 .نه_

 

 آسو؟ _

 

 هومم؟_

 

 ؟ یدیخواب_

 



 .نه بگو_
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 یعنیرو بهت نگفته باشم، بعدا  یزیچ هیمن اگر _

 ..پرسمیم ینجور یهم ستای ن یزیچ

 

 خب؟ _

 

 ؟یشیم یاز دستم عصبان یبعدا بفهم_

 



 .داره ی که نگفت یزیبه چ  یبستگ_

 

  توانستمیراحت م یلیاست. خ ریمنظورش ام دانستمیم

نگفتم...  دانمیاز رابطه اتان خبر دارم اما نم میبگو

اشاره   یبرا دیکردن نداشتم اما زبان نچرخ تیقصد اذ

 .کردنش

 

نگفتن و پنهان کردن آسمان مشخص بود.  لیدل

 ریبود، ام دهیرا د ریام ی... در سن و سال خاصدیترسیم

بود آسمان  یعیبود، طب ییهم پسر خوش بر و رو

 ل یارتباطمان با فام یلیمدت خ نیدر ا دیجذبش شود، شا

حد در  نیآذرخش خانه بود آسمان تا ا دی قطع نبود، شا

هم  شهی، هرچند هم شدیممورد جنس مخالفش کنجکاو ن

...  گرفتیبود که شکل م ینبود، حس یکنجکاو

با نام عشق   توانستیداشته باشد م یا ندهیآ  توانستیم

 .شود ادی  ینوجوان

 

_ _ _ _ 



 

  لیمامان با حضور آذرخش تکم یو خوشبخت یخوشحال

 ستیشد. همان اول بسم هللا مامان گفت کارش خوب ن

سر کار   ستیاصال الزم ن دیشود، تا ع الیخ ی بهتر است ب

  یکند. وقت دای کار بهتر پ  کی تواندیم دیبرود و بعد از ع

که اشک از  دمیرا اعالم کردند آنقدر خند میتصم نیا

گرفته بودم تا او از زندان  یوام منآمد.  میچشم ها

نون   کیمامان کم شود و حاال  یو ناراحت دیایب رونیب

 .خور آورده بودم به خانه

 

 ده؟ یم یقسطهاش رو ک ده؟ی وامش رو م_

 

 .هینمونده حقوق بابات کاف  یزیقسطش که چ _

 

 ...وامش_

 

 .ماهه هی_



 

 اونم ماه اول؟ دن؟یماه قسط وام نم هی_

 

 .دمیمن م کنمیکم م کمیاز خرج خونه _

 

ماه قراره   نی منم ندارم بدم. ا دم،یخرج خونه رو من م_

چطور   نمیحاال قسط وام رو بده بب م،ی بخور یگشنگ

 .یدیم

 

 ؟ یکنیم نکارویبچه ا نی آسو چرا باا_

 

رو داره، کجاش  نیمامان آذرخش سن خر مال نصرالد_

آذرخش از من بزرگتره؟ در   یبچه اس؟ خبر دار

من تو معذورات  یارشدته؟ با خبر یاون بچه  یانیجر

رو زندون نباشه، دل تو خون نشه؟  دیقرار گرفتم آقا ع

ام خبر   یخدا. من دختر ناتن  یمحض رضا  نیبابا منم بب

 ندارم؟



 

 .آسو بچه نشو_

 

 باشه؟من بچه نشم اما آذرخش _

 

 .یحسود بود  یاز بچگ_

 

 .سمت آذرخش برگشتم

 

وام رو کنسل کنم، دلت خودش   نیا تونمی فکر نکن نم_

آوردمت دوباره  رونینباشه همونطور که ب

 .تو زندون گردونمت یبرم

 

 .هوا به سمتم تکان داد و گفت یرا ب دستش

 

 .ادیبرو بذار باد ب_



 

  کاریچ نیسر کار نرو، بعد بب یاما جرات دار رم،یم_

. پس مونمی که سرحرفم م یدونی. مارال خانم مکنمیم

خون به پا  یی نکن کالهمون بره تو هم، سال نو یکار

 .نکن

 

آذرخش که بلند بلند صحبت   یدر اتاق بودم صدا یوقت

به من رو  یادیمعتقد بود ز ای. گودمیشنیرا م کردیم

داده اند، پررو شده ام. خنده ام گرفته بود، آسمان 

من نگاه   یبود با تعجب به خنده ها دهیترس چارهیب

 .کردیم

 

 ؟ی خندی چرا م_

 

 .یچیه_

 

 ؟ یترسینم_



 

 آذرخش؟ ؟یاز چ_

 

 .را تکان داد سرش

 

 بترسم؟ شیاز چ_

 

 یتو زندان مهمه تو کدوم بند باش گفتیدوستم م_

بند باشن،  هیدارن  یکه بده  ییکه اونها ستین ینجور یا

 .بند هیکه دزدن  ییاونها

 

 .دمیام را قورت دادم و بدجنسانه پرس خنده

 

در مورد زندان   یکدوم دوستت؟ چه اطالعات خوب_

 .داره

 



 .سهی... باباش پلزینه، چ_

 

 ؟ یکنیراجب زندان صحبت م ینیشیبا دوستات م _

 

 .آسو ایداد ریاومد گفت، گ شی نه حرفش پ_

 

 .باشه_

 

 ترسدی م زیدختر از همه چ  نیا دیدیبود، نم وانهید ریام

 .داده بود لش ی مزخرف ها را هم تحو نی نشسته بود ا

 

 ؟یخانم مهرپرور شما تموم کرد _

 

 بله مهمونها اومدن؟_

 



 .به اتاقشون  نیببر فینه هنوز اما دکتر جم گفتن تشر_

 

 ن؟یداشت یبا من کار_

 

 .نینیبنش  نییبفرما_

 

در اتاقش بود،  زیجم ن  ارینشستم. مه شیروبه رو 

زد من هم متقابال لبخند زدن، برعکس  می به رو یلبخند

. کردمیو من هم متقابال اخم م کردیبرادرش که اخم م

  .چه کارم دارد نمیمنتظر نگاهش کردم تا بب

 

  ن؟ی ستیبلد ن یترک انایشما اح_

 

 ؟یترک_

 

  .بله_



 

  .ستمیبلد ن ریخ_

 

 یمترجم ن،ی بلد باش دیمهمانها ترک هستن، گفتم شا_

  .ادیآخر خبر داد نم یلحظه  اد،یکه قرار بود ب

 

  ییجورا هی  یکار یرقبا  میزنی: و البته حدس ماریمه

 .انیباعث شدن ن

 

 .را باال دادم میتعجب ابروها با

 

 .نه متاسفانه_

 

 .با خنده گفت اریمه

 



از   بیعج یکارها هی کنمیحدس من بود، همش حس م_

 .ادیدستتون برم

 

 به؟یبلد بودن عج یترک_

 

که آدم از شما انتظارشون رو  یینه نه. منظورم کارها_

 .نداره

 

  یلینداره بلکه خ فیتعر یجمله اتون نه تنها بو_

 .کرد اما ممنون یتلق شهی متفاوت هم م

 

  .کرد و رو به برادرش گفت یا خنده

 

 داشت؟ رادیمن ا یجمله   اریداد_

 

 .اتاق کنفرانس میبهتره بر رسنیاالن م ه،یکاف_



 

ماهم به  نکه یا یعنی نی. استادیخودش بلند شد و ا و

کنار   اریخواستم رد شوم مه ی. وقتمیبلند شو یرویپ

 .گوشم آرام گفت

 

 یحرفم معن ن یریبه دل نگ ه یتو کار جد کمیبرادرمون _

 .نداشت یبد

 

و نگاه  تیکه با جد یجم اریام گرفت، اما داد خنده

بود باعث شد  ستادهیا مانیروبه رو یانعطاف رقابلیغ

 .قورتش دهم
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  یپرحرف یبود. آقا یحوصله سر بر تینها یب ی جلسه

 شدیهم نم الیخیو ب کردیصحبت م یسیکه به زور انگل

مخاطبش برادران جم نبود  ایساکت شود، گو یتا کم

آن مردک  ی نگاه ها  ریز چارهیبود،دختر ب ندهیخانم پا

 .پرچانه آب شد زیه

 

  یزیو چ کنندینم یجم کار   یبرادرها دمید یوقت

  ندهیکه متوجه نگاه او به خانم پا یدر حال ندیگوینم

به   تشینها دیشا دانمیبودند، من دست به کار شدم. نم

به هرحال زبان سرخ سر دهد بر  شدیاخراج شدنم ختم م

 .بود میدار. اما سکوتم ظلم به خودم و هم جنس ها

 

  یبرا یدیجد  یقرار بود نسخه  ندهیدکتر خانم پا یآقا_

  انیببرن تا پا فیتشر نیقرارداد آماده کنن اگر اجازه بد

 .جلسه تمومش کنن



 

خانم   عیمجال موافقت به دکتر جم را ندادم. سر اصال

بهانه   دیبرود، مطمعنا فهم  یعنیرا نگاه کردم که  ندهیپا

آورده ام، اما خب حضورش در جلسه الزم نبود فقط   یا

متوجه  ندهیبود. اما بعد از رفتن خانم پا تشیباعث اذ

که من تنها  ندهی بوده است و بعد از خانم پا یشدم نوبت

 .ودم نگاهش سر خورد سمت منب معخانم ج

 

 دیاینگاهش کردم که حساب کار دستش ب  یچنان اخم با

. مسخره بود نگاهش به چهره نبود، به ردی و نگاه بگ

و  شدیم ده یام د قهیشالم شل رود و  ی اندام بود، کم

 .نگاهش به گردنم بود

 

زدم و  یپوزخند آرام کردی دوم که داشتم نگاهم م بار

چشم گرفتم و با دکتر جم چشم تو چشم شدم. داشت مرا  

د آرام به من ! جلسه تمام شد با تکردینگاه م یعصبان

 .'نیبر  نیتونیگفت 'م

 



سرم را جلو دادم و گفتم بله؟! مگه   یتعجب کم با

دو بود. در جواب نگاهم کرد محکم و   یمسابقه 

از نازک کردم و  شیبرا یسرسختانه. ناخودآگاه چشم 

 .رفتم رونیاتاق کنفرانس ب

 

به سراغم آمد و گفت دکتر جم  ندهیاز جلسه خانم پا بعد

لفظا تشکر  یرفت! حت رونیگفت به اتاقش بروم و ب

 دیبه تشکرش نداشتم اما به رسم ادب شا یازینکرد. ن

گفته   نکهیالزم بود. حاال احتمال داشت دکتر جم بخاطر ا

 خواستیجلسه را ترک کند م ندهیبودم خانم پا

 .که انگار نه انگار یا ندهیبازخواستم کند، خانم پا

 

رفتن به اتاقش را نداشتم، تا حد امکان کشش دادم.   یپا

دوباره به  نده یشد چون خانم پا یطوالن  یلیخ ایاما گو

 دانمینم کردی هماهنگ م یسراغم آمد. با دکتر جم تلفن

در اتاق  دیترسیم کرد،یمرا صدا م یحضور شهی چرا هم

 !انجام دهم؟ یکار بد

 



 .هنوز نرفته بود و در دفترش بود برادرش

 

 ن؟یداشت یبا من کار_

 

چه   گفتمیم توانستمیبود. اگر م یدیبا ام میبار صدا نیا

 !؟یکنیم م یصدا قهیدم به دق یخواهیم

 

  نیایکمک ب یبرا دیتا ع نیتونیخانم مهرپرور م_

 کارخونه؟ 

 

بود نگاه  ده یسوال را پرس نیکه ا یاریو مه برگشتم

 .کردم

 

 .راحت التونیهست خ سیسرو_

 



 شودی راحت م المیخ سیبا بودن سرو کردی فکر م چرا

 !شود؟یو مشکل حل م 

 

نبوده، کالسهام   سشیکارخونه من مشکلم سرو یبرا_

 .بوده

 

مدت   نی. واقعا تو انیجا به جا کن  یکم  نیتونینم_

 .رو آورد یکس شهینم

 

استعفا داده بود. حضور  یکس شانیهااز مهندس احتماال

که  یبیعج یو فضا مانی پ دنید یدر کارخانه به معن

 ...داشت

 

 نییاما... چرا سر پا ستیموافق ن  یلیخ اریداد_

 .نین یبش نییبفرما

 



 یبود، در واقع نوع ریو مقابلش نشستم، ذهنم درگ رفتم

بار دوم رد کردن درخواستشان شابد  یانتقال بود، برا 

جم چرا مخالف زود  اریهم به نفعم نبود. حاال داد یلیخ

 .نظرش نداشتم 

 

و از ششم  ن یلیشما تعط دی ام. بعدش تا پنجم ع 27تا _

 .شرکت نیایم

 

. دو خبر شدیشامل آنها نم دی ع یرسم لیروز تعط زدهیس

تن جم به من گفت، فقط کارخانه رف اریبد را همزمان مه

 .پر یعنیهم  دیع یام برا یدرس ینبود، برنامه  

 

 طی شرا چیمدرسه، تحت ه  رمیسه روز م یمن هفته ا_

دو روز، اگر حضور دو   مونهیبزنم. م رش یز تونمینم

 .ندارم یمن حرف کنهیروزه ام کمکتون م

 



نگاهش کرد  یبرادرش را نگاه کرد و او جور  مستاصل

 !من که گفتم نه یعنیکه 

 

 کارخونه؟  نیاریب فی تشر نیتونیبعد مدرسه نم_

 

نگاهش   اری اش خورد، مه یصندل یرو یتکان اریداد

 .نگفت و دوباره منتظر من را نگاه کرد  یزیکرد اما چ

 

 .ستین یباشه مشکل_

 

 دی. مطمعن بود باگفتمیچه م  کردیاصرار م نقدریا یوقت

 شدیم ریام را کنسل کنن، هم د یخصوص  یهمه کالسها

 ییو هم بدون شک قرار بود آنقدر خسته باشم که نا

 .درس دادن ینداشته باشم برا

 

 بگم بچه از دم منزل برتون دارن؟ ای نیفردا مدرسه ا_



 

 !فردا پنج شنبه اس_

 

 اده،یکار تو کارخونه ز لهیشرکت پنج شنبه ها تعط _

 .نیبد عادت شد نجایا نیاری ب فیشما تشر

 

جنتلمن   یآقا نیلوس تر از ا کردمی حس م یگاه

 .وجود ندارد پی خوشت

 

 ایجا به جا کنم  ایفردا کالسهام رو برم  نیمن اجازه بد_

 .برم تونمیخبر بدم که نم

 

تا ساعت  ن،یگردیپنج شنبه ها زود برم ن، یکنسل نکن_

،  نیکالس داشته باش نیتون یبعد از ظهر م ی. براکهی

 تونهیدوقلوها هم که پنج شنبه عصرهاست. م کالس

 .نداره یباشه از نظر من مشکل رترید یکم



 

داشته  یممکن است از نظر من مشکل  کردینم حس

 .باشد

 

بخاطر اصرار   ستین یازین نیدار یشما اگر مشکل_

 .نیقبول کن  اریمه

 

 زیرا ن هیطرف قض نیبرادرش حداقل ا خداراشکر

 .دیدیم
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کنسلشون کنم،  خوامیبخاطر کالسهام دو دلم نم یکم_

 .هستن  یاکثرشون بچه کنکور

 

 .نیکنسل کن  ستی ن یازین_

 

حجم اختالف مرا  نیرا نگاه کردم، دو برادر با ا اریداد

توجه به تو به   یچرا آورده بودند وسط اختالطتشان. ب

 .گفتم اریمه

 

برم صحبت کنم، از شنبه در  نیفردا رو اجازه بد_

 .خدمتم

 

  .که نگاهش به برادرش بود گفت همانطور

 

 .شما هم نیش تی اذ خوامینم_

 



  ای نجایماهه، کمترهم هست. ا هی ست،ین یتینه اذ_

هم  شیپ یکه دفعه  یلینداره دل یکارخونه برام فرق

 .گفتم نه بخاطر کالسهام بود

 

منزل ما خبرش رو بهم   نیآورد  فیپس شما فردا تشر_

 .نیبد

 

تکان دادم و بلند شدم تا به اتاقم بروم، دکتر جم  یسر

 .کرد میصدا

 

 شهی. منیکن تیکه خودتون رو اذ  ستی ن یازین_

 .کرد دایپ نیگزی جا

 

 .جم ی به آقا گمیون، فردا مممن_

 



  یسخت یانجام دهم. دو راه د یبا یچکار  قایدق دانستمینم

بابا گفتم، اما اقسوس که  یبود. شب در خانه برا 

 دیچکار با قایکند دق مییصحبت کند تا راهنما توانستینم

 .انجام دهم. فقط نگاهم کرد

 

 برم کارخونه؟_

 

 .را باز و بسته کرد شیها چشم

 

 نرم؟  گهیکنسل کنم؟ د  ؟ی کالسهام چ_

 

  یز یچ توانستینم اینداشت  ینظر  زیاو ن  ایکرد،  نگاهم

 .دیبگو

 

پنج شنبه بعد از  یبود کالسها را برا نیکار ا تنها

مالس دوقلوها را  دیظهرها و جمعه ها هماهنگ کنم. با

 ی. هرچند قرار بود تا دوهفته کردمیکنسل م دیتا ع زین



قرار  شانیآنها به همراه گرند ایبروند لندن، گو گرید

 .بود زودتر بروند

 

را داد و هردو شروع کردند  امدنشیدوقلوها خبر ن به

  .کردن. با تعجب نگاهشان کردم هیبه گر

 

سرم شلوغه باور  م،یکنیخب شروع م دیبچه ها بعد ع_

  .نیکن

 

  .یای ما ن شیپ گهید یخوا یتو م_

 

  .هیچه حرف نیا زمینه عز_

 

  .ومدین گهیمدت، اما د هیهم گفت  یمام_

 

 .رفت بهشت_



 

داشتند، هرچند از دست دادن مادر   یتلخ  یخاطره  چه

متفاوت  یل یخ  نهایا یاما برا ستین ینیر یش یخاطره 

 .بود

 

کردم متقاعدشان کنم که بعد از   یصحبت کردم سع یکم

 شیپ یخواهم بود، قول دادم وفت ششانیحتما پ دیع

 .میصحبت کن  یری هستند هرروز تصو یمهست

 

 ....آقا منتظ _

 

که تازه اشکشان را پاک   ییخانم به دوقلوها نیمه نگاه

 .کرده بودند افتاد و جمله اش را نصفه گذاشت

 

 کنن؟یم هیشما گر  شیپ شهیچرا بچه ها هم_

 



که به سمت پالتو و کالهم  یبلند شدم و در حال میجا از

 .گفتم رفتمیم

 

با  ی. هرمکنمیحمل م یچون با خودم اشک مصنوع_

کف دستش بماله   زمیریم لویک مین شهیمن هم صحبت م

 .شبه چشم ها 

 

 .ستین  یوقت شوخ_

 

 کنم؟ی م یمن با او شوخ کردی حس م واقعا

 

 .نییآقا منتظرتونن بفرما_

 

خانم رفتم، دم در   نیو دنبال مه دمی! دوقلوها را بوسآقا؟

 یگفت منتظر بمانم، اول خودش داخل رفت، وقت یاتاق

 .آمد گفت داخل بروم رونیب



 

به اتاق کردم،  یجم بود. نگاه از آقا، دکتر منظورش

قفسه کتاب و دو  کی ز،یم کیخلوت بود،  بایتقر

 .یمیگرامافون قد کیو  یصندل

 

 .جم سرپا بود دکتر

 

 .سالم_

 

نگاهش به من بود،   کردمیداشتم اتاق را نگاه م یوقت

 نیاتاق ناخود آگاه توجهم را جلب کرده بود و هم یفضا

 .سالم کنم ریباعث شد د

 

 .نینیبش نییسالم، بفرما_

 



موجود در اتاق   زیپشت تنها م زیتعارف نشستم او ن یب

 دایشد میبگو  توانستمیم یدیترد چی ه ینشست. ب

 .طلب است استیر

 

 اومده بود ؟  ش یپ یمشکل_

 

 ؟یچه مشکل_

 

 .کردنیم هیداشتن گردوقلوها _

 

باشد تا پرستار   یخوب پورتریر توانستیخانم م نیمه

 .بچه

 

 .بله_

 

 لش؟یو دل_



 

 خانم نگفتن؟ نیمه_

 

 یخانم شوخ نیبا مه کنمیفکر م ؟یاشک مصنوع_

  .نیکرد

 

خانم آن را هم گزارش داده   نیام گرفت واقعا مه خنده

 .بود

 

 بعدش؟  ای کننی کار م نجایخانم از قبل انقالب ا نیمه_

 

  .نمیبب توانستمی م شیرا در چشم ها تعجب

 

 بله؟_

 



 شد،یپخش م ونیزیکه در تلو یانقالب یها لمیف در

 ایقبل انقالب  یها  سیپل یبود که برا یتی شخص شهیهم

آمد،  یمثل فشفشه م کرد،ی م ینیها خبر چ یساواک

 یکردن خبرها  دایپ یبرا رفتیو بعد م دادی خبرها را م

 .داشته یشغل نیخانم قبال چن نیمه دی. شادیجد

 

 .نبود یخاص زیبله چ یعنی  ری! خ یچیه_

 

 کردن؟  هیکه خاص نبود گر  یزی چ یبرا_

 

 یبرا نی. شما بچه هم بودهیعیخب بچه ان، کامال طب_

 ن؟یکردیم هیو مهم گر یمنطق  ییزهایچ

 

. به کردمی' اره 'ابدا تعجب نمک یاگر در جوابم  هرچند

آمده بود. محال بود او   ایشکل به دن نینطرم او به هم 

بتوانم تصور کنم. جوابم را  یگریرا به شکل و حال د

 .نداد منتطر جواب سوال خودش بود



 

 .کردن هیگر ام،ینم دیبهشون گفتم تا بعد ع_

 

 بخاطر کارخونه؟_

 

 .بله_

 

 .ستین  یازیگفتم ن_

 

 .نیاددینم شنهادینبود از اول پ یازین_

 

 .بود اریمه شنهادیپ_

 

هم بوده  مهیبا موافقت شما هرچند موافقت نصفه و ن_

کالسهام رو جابه جا   ستین یباشه. به هرحال مشمل



از شنبه در  نیجم بگ  یمردم شما از طرف من به آقا

 .خدمتشونم

 

موافقت نکردم   یزی. من باچستین یازیعرض کردم ن_

به قبولش   یبود که مطرح شد و الزام ار یمه شنهادیپ

 .ستین

 

مطمعنا   کردمی را جابه جا م  میکالسها گری بار د کی اگر

 .کردندیرا از ته تراش م  میشاگردانم موها نیوالد
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  رییتغ تونمینم  گهیاما من کالسهام رو جابه جا کردم د_

 تش ی قطع روزیکاش د  یعنی... دیبا دیبدم، اگر موافق نبود

 .نیگفتیرو م

 

با  زیبلند شدم. او ن مینگفت از جا یزی کرد، چ نگاهم

 .مکث بلند شد و به سمت من آمد یکم

 

خودتون   ستین یازیگفتم ن روزید کنمیاما من فکر م_

 .نیرو تو معذورات قرار بد

 

چرا حس کردم از حرفم لجش گرفته است و به  دانمینم

 .گفت نطوریا لیدل نیهم

 

من  نیو بگ نیرو بکش یکه کس مونهیم نیمثل ا_

 .قصدش رو نداشتم

 



  .رنگ تعجب گرفت شیها چشم

 

  ان؟  سهیقابل مقا_

 

گذشته چه  گه یکه از کار بگذره د یکار نهیمنظورم ا_

  ...پشتش باشه چه نباشه و البته یتین

 

  .بود یخود یکردم، چه بحث ب مکث

 

ندارم.  یمن مشکل نیبه هرحال ممنون که دوباره گفت_

  ...با اجازه

 

  و البته؟ _

 

  .ستیمهم ن_



 

  .من مهم بودن و نبودنش رو قضاوت کنم نیاجازه بد_

 

اش کنم،  یعصبان ای ندازمیدوباره به لجش ب خواستمینم

 .اصرار کند خواستی اما خودش م

 

 .تهیمثل بحث الو _

 

بود متوجه نشد، حق داشت، مگر داشتم واضح و  معلوم

 .که بفهمد گفتم یروشن م

 

 تیانسان الو یبرا یزی هرچ ای یفرد  ای یاگر کار_

 نیاما در اول دهیانجامش م ط یداشته باشه تحت هر شرا

 .شد، اتفاق افتاد گهید گهینباشه م تیالو

 

 به کار شما؟ نیو ربط ا_



 

  یمن برم کارخونه برا ن یخواستیته دلتون م یعنی_

تو معذورات قرار ندادن من بود   تتونیکمک اگر الو

 .دیرس یدادنش هم نم شنهادیاصال به مرحله پ

 

مثل خودش  دیکامل منظورم را متوجه شد،  با حاال

خودت  می شوم و نگو الیخی من که خواستم ب گفتمیم

  .یاصرار کرد

 

جواب بدهد، داشت   خواستیچهره اش مشخص بود م از

  .کردینم دایاما پ گشتیم  یدنبال جواب

 

 برم؟  تونمیم_

 

 .من قصدم تو معذورات قرار دادن شما نبود_

 



بخاطر   دی بود، به نظرم از دست خودش شا یعصبان

آدم لذت   نیکردن ا یعصبان  اصرارش. بدجنسانه بود اما

فرصت را  نیکه دائما ا ی بخش بود. خوش بحال کس

 .داشت، ادامه داد

 

اصرار کرد،  اریکارخونه دچار مشکل شده، مه یکم_

هست حدس زدم اگر  نتونیکه ب یمتیمن به خاطر صم

 .نیارینه ب نی تونیراحت م ن یموافق نباش

 

جم؟! من چه  اریکه؟ من و مه تیمیصم ت؟یمیصم

 .بودم خبریبا او داشتم که خودم ب یتیمیصم

 

به  یجوابم را داده است، باد  کردیاو بود که حس م حاال

 .بود ستادهیغبغب داده مقابلم ا

 

 ؟یتیمیمتوجه منظورتون نشدم، چه صم نیببخش_

 



که انتظار نداشت گل خورد. اما خودش را   ییاز جا باز

  .و محکم گفت یجد یلینباخت خ

 

 .با همه داره یمیصم تیشخص اریمه _

 

بود و حاال   امدهیاز جمله اش خوشم ن لیدل یب

 .قانعم نکرده بود حشیتوض

 

 .خدانگهدار _

 

 .نیصبر کن_

 

 .سمتش برگشتم

 

 .رسونهیمن شمارو م یراننده _

 



 .ستی ن یازین_

 

 ...وقته رید_

 

ها هم   یاز خودم دفاع کنم، تو شهر زامب تونمیمن م_

 .میکنینم یزندگ

 

 .قدم به سمتم برداشت کی

 

  نیکنیم یکه توش زندگ یاز جامعه ا یلیخ ایگو_

 .نیندار یاطالع شیو از شدت نا امن نیخبریب

 

  تونمیباشه عرض کردم خدمتتون م نطوریاگر ا یحت _

 .از خودم دفاع کنم

 



را برداشت  لشیرفت و موبا  زیرا نداد به سمت م جوابم

. در آن واحد ردیگیحدس زدم با راننده اش تماس م

  .گفت

 

 .نینباش تونیورزش  یها تی دلخوش فعال_

 

امر و  نقدریکه ا یهست یتو دلخوش چ  م یبگو خواستم

  زیدر مورد همه چ یتوانیم  یکنیحس م  ای یکنیم ینه

 .یو امر کن یدستور ده

 

آدم واقع  یکاف یبه اندازه  ستم،ین یز یدلخوش چ  _

. رمیبه رانندتون خودم م نیهستم. زحمت ند ییگرا

 .ری شبتون بخ

 

رفت، از پله  رونینماندم جوابم را بدهد از اتاق ب منتظر

 .پله ها منتظرم بود نییخانم پا نیرفتم مه نییها که پا

 



 یباز کرد آقا میام کرد، تا در را برا یدم در همراه تا

باز نگه داشته   زیرا ن نیدر ماش یدم در بود. حت یجالل

 .بود

 

 .رمیمن خودم م نی زحمت نکش_

 

 ...دکتر فرمودن یاما آقا_

 

 .. بااجازتونستین یازیدکتر گفتم ن  یمنم به آقا_

 

کنم.  یلجباز   خواستمینکردم. نم یکرد اما توجه میصدا

را داشت که لج  نیا تیکردن نبودم اما قابل یاهل لجباز

بود  سمیشکل ممکن داشته باشد. رئ نیآدم را در بدتر

 .که بود

 



  یام که به صدا در آمد نام دکتر جم را رو یگوش یصدا

را سر دادم داخل  یجوابش را ندادم گوش  دم،یصفحه د

 .فمیک

 

کرد که تا دم در به خودم  تمیمترو اذ یآنقدر شلوغ اما

نماند که نثار نکنم که چرا سوار نشدم.  ینیلعن و نفر

 .خود دکتر جم که نبود گریبود د یجالل یآقا

 

 خونه؟  یا یزود نم کمی_

 

  رمیتو که قرار بود برات وام بگ ام،یمن به موقع م_

 ؟ یتو چرا خونه ا یشب هم کار کن فتیش

 

 .به خانه کردم مامان افتاده بود به جان خانه  ینگاه

 

 باشه چه خبره؟ ریخ_



 

 .میفردا مهمون دار_

 

 ؟ یچه مهمون_

 

 .آذرخش یآزاد_

 

 .گفتم رفتمی که به سمت اتاق م یحال در

 

االنم  ریبگ یتموم شه بعد جشن آزاد شیبذار بده_

 .دوباره برنگرده اون تو ستیمعلوم ن

 

 .چه گفت دمینجوابم را داد اما نش یعصبان

 

 .سالم آسمان خانم کیعل_



 

گفت و دوباره سرش را سمت کتابش خم   یآرام سالم

 .کرد

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .نه_

 

 ؟ی امتحان دار_

 

 .نه_

 

 چته پس؟ _

 

 .یچیه_
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دعوا کرده اند اما من هم خانه   ریبا ام دیزدم شا حدس

 .صحبت کند ریبا ام توانستینبودم، چطور م

 

 آسمان چشه مامان؟_

 

 .نگاهم کرد برگشت

 

 .منتظر بهونه بود تا کمکم نکنه یچیه_



 

  ؟ی چه بهونه ا _

 

خطرناکه فعال کالس   دهی آذرخش گفت دم ع یچیه_

 .رو نرو بهش برخورد تارتیگ

 

  مییکه داشتم در  استکان چا  یارور داد، آب جوش مغزم

 .ختیدستم ر ی رو  ختمیریم

 

 خطرناکه؟ یچ_

 

  .ندازن یترقه م_

 

مونده، تو چرا   یعمر تا چهارشنبه سور هیمامان _

  ؟یاجازه داد

 



 .خوادیبدش رو که نم_

 

 بلده؟  یآذرخش خوب _

 

و به   ختمی ر یچا  زیبابا ن یچپ نگاهم کرد، برا چپ

 یدستش بود، دکتر برا یتوپ مانند  کیاتاقش رفتم. 

هم موفق  یلی. خکردیورزش داده بود داشت تالش م

 .نبود

 

 بابا؟ یچطور_

 

 .لبخند نگاهم کرد با

 

را آذرخش  یاساس یدعوا هیخسته ام، االن جاش بود _

 .داشته باشم اما اونقدر خسته بودم که نتونستم

 



 .دیرا پرس  لشیدل شی چشم ها با

 

زدن آسمان رو  تارینذاشته آسمان بره کالس، بابا گ_

 ؟یدید

 

بود  نییرود، آسمان اعتماد به نفسش پا دهیند مطمعنم

 .کند نیتمر دی کشیمن هم خجالت م یجلو

 

گرفته   ادی کیدوتا آهنگ کوچ  یکیصداش کنم  سایوا_

 .چسبهی م ییبرامون بزنه، با چا

 

 .به آسمان گفتم قبول نکرد هرچه

 

 .شهیبابا خوشحال م_

 

 .نگرفتم که ادی  یزیچ_



 

 یکه بلد یبزن، همون ینگفتم که مثل فرامرز اصالن_

 .بخاطر بابا 

 

 .رو بگه رادهامی ،امروز نرفتم ا زنمیغلط م_

 

 .یریدو جلسه م یبعد جبران یلوس نشو، هفته  ایب_

 

 ...شینم_

 

 .بابا منتظره اینداره بدو ب یبه آذرخش ربط_

 

شده بودم داخل اتاق   دیبعد که از آمدنش ناام قهیدق ده

واقعا خوشحال شد. با استرس   دنشیآمد. باال با د

  یرا که از همان روزها ی دوتا آهنگ زد. اول مانیبرا

 رادیبا ا یرا کم  یکرده بود خوب زد دوم نیاول تمر



نت ها را   شودیباعث م شتریحس کردم استرسش ب

 .کند نه بلد نبودن یقاط

 .کرد قشیتشو یدست زدم بابا هم با لبخند شیبرا

 

 .نیخوبه آفر یلیخ_

 

 .نگو یالک_

 

 مگه نه بابا؟  گمیم یجد_

 

 .را باز و بسته کرد شیحرفم چشم ها دییتا در

 

 .گهیکه بابا اصال دروغ نم یدونیم_

 

 .شد خوشحال



 

 ی زدینرو زنگ م گفتیهمون موقع که آذرخش م دیبا_

 یکه اجازه ند یاونقدر بزرگ شد گهی بهم، هرچند د

 .و ناحق بهت زوربگه لیدل یب یکس

 

 .دمیگفت خطرناکه منم ترس_

 

پرت  ؟یدیترقه کش یتو خونه امروز چندبار صدا_

پسر   یدیپرسیم ،یرفتیکه روت. با آژانس م کننینم

 .بردتیاگه خونه بود م یملک یآقا

 

 .کردنش بود تیآخرم به صرف اذ ی جمله

 

 رمسعود؟ یبا ام_

 

 ه؟یک رمسعودیام_



 

صداش  ریام رمسعود،یام یملک  ی... اسم پسر آقازیچ_

 .زننیم

 

 ؟ید یچه جالب، تو ازکجا فهم_

 

 .را گم کرد شیو پا دست

 

 .... فکر کنم خاله معصومه گفتدمی... اومم شنزیچ_

 

ام را برداشتم تا  یخاله معصومه گفته بود. گوش پس

  .صبح یکوکش کنم برا

 

مسعودخان. من بخوابم صبح  ریباشه اره همون ام_

 .کالس رمیم

 



  .از طرف دکتر جم داشتم یامکیقفلش را باز کردم گ تا

 

 ؟ی پس مهمون_

 

  .حواس در جواب آسمان گفتم یب

 

 ست؟ی مگه شب ن_

 

  .دکتر جم را باز کردم امیپ و

 

  یباشه، اما برا تونهیم یچ دونمینم تونیلج باز  لیدل '_

  .'نی نکن یخودتون بهتره لجباز   یحفظ سالمت

 

 .ادیوقت گفت خاله قراره ظهر ب هی ی: به هرکآسمان

 



  .خندمیام گرفت. آسمان فکر کرد به جواب او م خنده

 

 .کالس دارم انیهم ب ریکالس دارم، د انینه، زود هم ب_

 

هستند تا  نی ها در کم ستی شبها ترور کردی فکر م چرا

 ایهمانطور بود، گو زین ی حمله کنند. نسبت به مهست

هم از آنها   دینسبت به خانم ها حساس بود، شا دایشد

 گرید نیبزن'. ا ردی'چو زن راه بازار گ گفتیبود که م

جواب   دیبا دانستمیبود در حقش. نم یانصاف یب یکم

  گرید ام،یتماس گرفته بود و حاال پ کبارینه اما  ای دهم

  .زشت بود جواب ندهم

 

  .دکتر تونیهستم ممنون از نگران  اتیح د یهنوز در ق _

 

پنهان نبود، کامال مشخص و واضح هم   اممیپ ی طعنه

  .دیبه ذهنم نرس یگریبود اما جواب د

 



 دمیرس ینداشتم اما وقت یبه شرکت در مهمان یلیتما

عمو   یبودند، به جز خانواده  دهیهمه رس بایخانه تقر

داده بود   حیترج ای ندی ایب رتریقرار بود د ایاصغر، 

  .مردمیدعا م یدون ینباشد، ته دل برا

 

خوشحال بودند از  یبودند که مثال همگ یاقوام هیبق

ما   لیکه تحو ییآذرخش و به به و چه چه ها یآزاد

حاال با آمدن آذرخش قرار   کردندیو حس م دادندیم

از پول شنا   یو در استخر میاست به گنج قارون برس

 .میکن

 

 .یاستراحت کن کمی  یتونیتوام م_

 

دوسال باعث شده بود شناختشان را از  نیا واقعا

و  آذرخش فراموش کنند، آذرخش همان آذرخش تنبل 

  یبا آدم ها یتن گرور رود، فقط زندان و هم صحبت

اخالقش تند شود. به   یمختلف باعث شده بود کم



 یبدهد که حداقل قبال آنطور نبود. به جا ریگ ییزهایچ

 .دادمانشاهللا در جواب همه  کی بحث فقط 

 

ام را چک  یچندم بود که امروز گوش  دانمی بار نم یبرا

از طرف  یمنتظر جواب دندان شکن شبیاز د کردم،یم

 ایبرخورده بود  یادینبود. ز یدکتر جم بودم اما خبر

 .بود جوابم را بدهد دهیند یاز ین گرید

 

 .نهایمعصومه خانم ا یرو ببر برا  ین یس نیآسو ا_

 

 .برمی: من مآسمان

 

 .خانه بود ریام یعنی نیا
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! به مانیبرابر کار و پ نیرفتن برابر بود با چند کارخانه

  میمدت، موها یعالوه مقنعه سرکردن روزانه و طوالن

آنجا طالب مقنعه بود،  طیاما مح کردیم تمیمقنعه اذ ریز

از مردنماها که   یدر مقابل تعداد دیجنس زن بود که با

 .کردیکم هم نبودند سر خم م

 

به کارخانه رفتم  یرا داشت اما وقت میواقعا هوا اریمه

  شانیها بیمتوجه شدم کامال حق داشتند، چند تا از رق

بودند  دهیرا دزد شانیحقوق باالتر مهندس ها شنهادیبا پ

کشور تق و لق  یو چون آخر سال بود و همه جا

را استخدام کنند،   یسرعت کس نیبا ا توانستندینم

 یس ستیاز ب  شیکه روزانه ب دمبو انی هرچند در جر

استخدام   یقرار بود تعداد  ند،یآ یمصاحبه م ینفر برا



کوتاه و فشرده در بخش   یدوره آموزش کیشوند و 

 .خود داشته باشند

 

سرم را بلند کردم.  زمیم ی ماگ رو کیقرار گرفتن  با

 وانیل نیجم بود. دوباره ماگ را نگاه کردم، از ا اریمه

  شد،یظاهر م ش یرو یبود که داشت عکس یحرارت یها

 .ا ظاهرشدن عکس گفتت

 

 .دوقلوهاست هیهد_

 

ما در روز برف   ینگاه کردم، عکس سه نفره  دوباره

 .بود یباز

 

  خوشتون اومد؟_

  .یلیخ_



 اریباغ باشه، با داد یعکس تو خواستنی دوقلوها م_

عکس موافقت   نیرفته بودن اجازه نداده باالخره سر ا

 .رو کچل کرده بودن اریکردن، هرچند داد

 

تر شد، خوب بود که اجازه نداده بود   قیعم لبخندم

  طیرا در مح یعکس خصوص نیهمچ دادمیم حیترج

 .ام استفاده نکنم یکار

 

 .درسته تره اریداد یحدسها  ایگو_

 

 در مورد؟_

 

 .ادیکه ممکنه خوشتون ب ییزهایچ_

 

  شدمیاز قبل متوجه م شتریآمد ب شیپ یکه بحث  هربار

حق   یام ناراحت شده است ول هیچقدر از پس دادن هد



او   یشنهادهایاز پ شتریجم ب اریداد یشنهادهایداشت پ

 .مورد پسند بود

 

با خانم ها دارن،  یخوب یبه نظرم برادرتون رابطه  _

 .حدس زدنش براشون راحتتره

 

 .همان دنشیجمله همان و خند نیا دنیشن

 

 .بود یخوب یاومم، نکته  _

 

زنگ   میکار  میقشنگه، با اجازتون تو تا ی لیممنون خ_

 .بزنم از دوقلوها تشکر کنم

 

بله بله، اتفاقا االن زنگ زده بودن که چرا آسو زنگ  _

رو بهتون   وانیرفته ل ادمینزده بگه خوشحاله، گفتم 

 .بدم



 

  هیزا بود، هرچند هد یکردن با آنها واقعا انرژ صحبت

 .بود  یگریلطف و محبت د زین رشانینظ یب ی

 

 .تنگ شده یلیخ یلیدلم براتون خ _

 

 .دنمونید یایاصال تو نم می آسو ما قهر_

 

 ریچقدر سرم شلوغ است و غ میبگو توانستمیم کاش

 .چشم انتظار بودند یداشتم وقت یممکن اما چه انتظار 

 

 .امیامشب م_

 

 واقعا؟_

 

 .آره_



 

  یا قهیچند دق توانستمی' گفتند. مهی'اوه   کی همزمان

به خانه بروم. مامان که گله مند  عیبزنم و سر یسر

  .شتر یب کمیحاال امشب  زد،ی حجم کارم بود هرشب غر م

 

شد، به   لیآخر وقت تشک یاز قبل اعالم نشده ا ی جلسه

 .بود و دوقلوها منتظرم بودند یاضافه کار یمنزله 

 شیو رفتم پ ختمی ر یخودم چا یبرا دمیجد وانیل در

حضور داشت،   زیجم ن اریجلسه داد نیمهندس ها. در ا

به کارخانه آمده بودم متوجه شده بودم  یاز وقت

 .کندیدارد و در کارخانه کار م یسهم  زین شانیعمو

 کیهر  کردمیطول جلسه تند تند ساعتم را نگاه م در

مکرر   یچک کردن ها نیا م،یساعت بود برا کی قهیدق

دور  مانی دکتر جم و البته پ زیت یهاساعتم از چشم 

 .نماند

 



 شد،یم ریکارکنان برگردم د سیبا سرو  خواستمیم اگر

  یکنم، کم دایپ  ینیساعت نتوانم ماش نیدر ا زدمیحدس م

  نمیرفتم تا بب  اریبه اتاق مه تایاما نها دمی کشیخجالت م

همراهش بروم، برادر و  زیرود من ن یاگر به خانه م 

شدم و خواستم برگردم  مانیدر اتاق بودند پش شیعمو

 .گفت اریکه مه

 .منزل ما نیبریم فیدوقلوها گفتن تشر_

منم همراهتون   نیریبله، خواستم بپرسم اگر خونه م_

 .نی اما انگار هنوز کار دار امیب

  رهیاون داره م ن،یبر اریبا داد نیتونیم کم،یمن هستم _

 .خونه

را نگاه کرد،  اریمه یبی جم طور عج ار یکه داد دمید

احتماال در عمل انجام شده قرارش داده بود. بعد از خانه 

هفته امروز   کیبودمش بعد از  دهیند گریبرادرش د ی

را هم نداده بود. اما حاال   اممیبار بود، جواب پ نیاول

  توانستمینم  گریدوقلوها، د یخانه  رفتمیبا او م دیبا

 .نه میبگو



  میاز من همراه یدوقدم یبا فاصله  نشیکنار ماش تا

به  یکرد، در را باز کرد و اشاره کرد سوارشوم سر

 .تشکر تکان دادم و نشستم، کنارم نشست یمعن

از او بود و  ده یکه ا وانیهم بابت ل کردمی تشکر م دیبا

 .و رساندن یهمراه  نیهم ا

ن پسرها شمارو به  جم گفت یممنونم بابت ماگ، آقا_

 .زحمت انداختن

 .نبود یخاص زیچ_

  .ادامه داد دیاش تمام شد اما نگاه منتظرم را که د جمله

  .خوشحالم خوشتون اومده_

لبخند  گفتم،یآمد اما چه م ینم یآن چهره خوشحال به

  .زدم و دوباره گرفت یمصنوع

منزل   برنیم  فیجم تشر ی زحمت شد، فکر کردم آقا_

 .شدمیمزاحم شما نم 

 ...اگر ستین یمشکل_

 .کردم نگاهش



 .نیمن نداشته باش نیبا ماش  یشما مشکل_

کنترل  دیهم فشاردادم، خنده تو با یرا رو  میها لب

با مشکل او داشته  توانستمی م یمن چه مشکل شد،یم

اوست   یامر ی مشکلم با جمله  زدیباشم. چرا حدس نم

 یبود، حت شی نفسش قابل ستا. اعتماد به نشینه ماش

 .قابل حسادت 

اصال چه  یعنیشما ندارم،  نیبا ماش یمن مشکل_

 داشته باشم؟ نیماش هیبا  تونمیم یمشکل

 

18:24] 

 

 ی آسو#

 133ق_#

 _صدای_بیصدا#

 

نگاهم   لیاتومب یکیکرد در تار کیرا بهم نزد شیابروها 

 .کردیم



 

 پس؟_

 

 !پس؟_

 

 مشکلتون بامنه؟_

 

 .نه، اصال_

 

 .نشد، قانع هم نشد یراض

 

... آدم نکهیو ا یاوال دوست ندارم زحمت بدم به کس_

 .ستمین ییبله قربان گو

 

 من به شما دستور دادم؟_



 

 .زدم یلبخند

 

دستور زبان   ی' تو رسونهیمن شما رو م یراننده '_

 .شهیمحسوب م یامر یجمله  هیکه من خوندم  یفارس

 

 .اش را خاراند و گفت یشانی پ یبا انگشت شصتش رو_

 

سوتفاهم شده براتون من ابدا منظورم به دستور دادن  _

 .نبود

 

را به  زیچ  چیبود! ه یریدکتر جم آدم دلپذ نیا چقدر

من   ریدستور دادن او هم تقص یحت گرفت،یخودش نم

  یداشتم و جمله  یبود و من بودم که افکار آلوده ا

 .او را بد برداشت کرده بودم یامر

 .آرام به لب گفتم یا خنده با



 

 .نطوریکه ا_

 

جاشوا   ایمخاطبم جان  ایبود که گو یبه حالت نطوریا که

 یقبل ینگاهم کند که با نگاه ها یبود. باعث شد جور

  توانستمیهم م نیماش ی کیاش فرق داشت، در تار

 .کنندی نگاهم م یگریجور د  شیدهم چشمها صشیتشخ

 

  یدختر ای کرد یازدواج م  یخودم فکر کردم او روز با

 .کند وانهیشک قرار بود هردو را د یداشته باشد ب

 

در صورتم دنبال چه   کرد،ی داشت نگاهم م هنوز

  شدینم یلی. من بودم که نگاه گرفتم خدانمینم گشتیم

متقابل به مثل برخورد کرد و زل زد، نگاهش بانفوذ 

 ...ادیز یلیبود، خ

 .بود گفتم میپا یکه رو  فمیکه نگاهم به ک یحال در

 



  یبرا نینگه دار یکتاب فروش هی یلطفا جلو شهیم_

 .رمیکتاب بگ خوام ی پسرها م

 

نگاهش به کدام  دانستمینم گریاما د دمیرا شن شیصدا

  .سمت بود

 

 .بعد یدفعه  یشده بمونه برا رتونید کنمیفکر م_

 

  خوامیاما اونها امروز منو خوشحال کردن منم م_

 .خوشحالشون کنم

 

' و با کنهیخوشحالشون م دنتونیگفت 'د یآرام  یصدا با

کتاب   نیاول یرو به راننده اش گفت جلو  ی بلندتر یصدا

 .نگه دارد یفروش

 



 یکتاب علم کی خواستمی م شهیجاشوا مثل هم یبرا

  شیتا کارها ،یجان کتاب طراح یاما برا رمیبگ یلیتخ

  یو طراح یاش گفته بود نقاش ی. معلم نقاشندیرا بب

 .کند یاز آنها کپ یحت ندیمختلف را بب یها

 

را بلند کردم تا از قفسه کتاب را بردارم اما قدم  دستم

از  یاما دست ستمیبا مینوک پا  ی. خواستم رودینرس

که در تنش  یکنارم گذشت و کتاب را برداشت، رنگ کت 

کردم. دکتر جم بود،  یبود آشنا بود. برگشتم و نگاه

در آوردم و  میاز ته گلو یی نگاهش به کتاب بود. صدا

که دستم  یفاصله گرفتم. کتاب را برداشت و درحال یکم

  .گفت دادیم

 

 بود؟ نیا_

 

  .بله ممنون_

 



را  میرو د،یخجالت کش یچرا ناخوداگاه کم دانمینم

  نطوریداغ شد و اگر ا یصورتم کمبرداشتم حس کردم 

  .شدیقرمز م عیبود سر

 

که انتخاب کنم تا  یکتاب قایدق دانستمی جان نم یبرا

  .او سخت نباشد یبرا شی طرحها

 

  ن؟یخوایم نویا_

 

  .شده بود اصال ادهیکردم، چرا پ نگاهش

 

  نهایا یکنه ول یطرحها کپ یمعلم جان گفته از رو_

به کتاب   یاکثرا فکر کنم سخت باشه. نگاه گورنیف

  یگریدستم کرد و بعد قفسه ها را نگاه کرد، کتاب د

  .ورق زد و دستم داد یبرداشت کم

 



  .مناسب باشه نی ا کنمیفکر م_

 

بله گفتم، به  کیتکان دادم و  یدرست بود. سر فکرش

  نیپشت سرم بود. ب م،یرفتیم میسمت صندوق داشت

افتاد، حافظ من را  یبیحافظ ج  کیکتابها چشمم به 

بود، از حافظ  ده ید یاتفاق یلی جاشوا از من گرفته بود، خ

سرمشق نوشته بودم و فکر کرده بود آن کتاب  شیبرا

از آن حافظ آسان نبود  دن منبع سرمشق است. دل کن

گرفته بود اما بخاطر جاشوا از   میچرا که بابا برا میبرا

به بابا گفتم جاشوا از   یوقت  یودم. حتگذشته ب رشیخ

آن حافظ   دانستیزده بود. م یمن کتابم را گرفت لبخند 

مال خودم بود. اما   هیشب بایمعجزه کند. تقر توانستیم

 .افتاد دکتر جم پشت سرم است ادمی

 

 .میشد بر رتونید نیببخش_

 

 .نیراحت باش ر،یخ_



 

  هیشب یلیو معذب کتاب را برداشتم، خوب بود، خ مردد

بدون نگاه کردن  میماله خودم بود برش داشتم و مستق

توجهم   یگریبه سمت صندوق رفتم تا کتاب د یبه کتاب

و هم خودم  رمی را جلب نکند، هم وقت دکتر جم را نگ

 سهیها ا داخل کنکنم. فروشنده کتاب رید نیاز ا  شتریب

که دنبال  ی و دستم داد. در حال اشتگذ یپارچه ا  یا

  .دمیپولم بودم پرس فیک

 

 ممنون، چقدر شد؟_

 

 فمیام را از ک یکارت بانک یاما وقت دمیرا شن عددش

را  دیفروشنده دارد کارت و رس دمیآوردم د رونیپولم ب

 .. باتعجب گفتمدهدیدست دکتر م

 

 چرا شما؟ _

 



 .بچه ها منتظرن نییبفرما_

 

پرداخت   یگریمن را کس د یها هیپول هد خواستمینم

 .کند، دنبالش رفتم

 

 .لحظه ه یدکتر  یآقا_

 

 .سمتم برگشت

 

من  یها ه ی. هدنیکردیم  نکارویا دینبا یعنیمن... _

 .بود

 

داشته  یبحث نیبه همچ یاز یدوتا کتاب ن  کنمی فکر نم_

 .باشه

 

 .ستین یاما کار درست _



 

کرد به سمتم آمد در  کیرا بهم نزد شی ابروها  دوباره

خم   یام استاد، قدش از من بلند تر بود  کم یقدم کی

 .شد به سمتم و گفت

 

  یکه همراهمه دست تو ی خانم نکهیو از نظر شما ا_

 ه؟ یکنه کار درست بیج

 

خارج   رتیام حالت هندل زدن بود، از حالت ح  خنده

مهم  نیدور و زمانه ا نی. مگه در ادمیخندیو م شدمیم

 !بود؟

 .دکتر مهم بود  یآقا نیا یبرا ییزهایچ چه
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  یبرا نیباش ییجا یاتفاق یشما قرار باشه با هر خانم _

 ...ینم دیخر

 

 .به ساعتش کرد ینگاه ستادیا صاف

 

 .نی سوارش نییبفرما ستم،یمن آدم اتفاقها ن_

 

! نشستم اما ست؟ینشدم چه گفت، او آدم اتفاقها ن متوجه

بودم که او آدم  دهیبود که شن یجمله ا ریذهنم درگ

خودم را در ذهنم مرور  ی. چند بار جمله ستیاتفاقها ن

  یباشد با هرخانم نیکردم و حدس زدم منظورش ا

از قبل برنامه   شیرفتن ها رونی. برودینم رونیب یاتفاق

سوار  ینبود من کامال اتفاق شده است؟! ممکن یزیر



 ییدرخواست کردم جا یشدم و کامال اتفاق نشیماش

 .بروم دیخر  یبرا

 

در ذهنم تکرار کردم که   یکلمه اتفاق و اتفاق آنقدر

 یتا خانه   یزیچ دمیخسته شدم. با دقت که نگاه کردم د

 یام را برداشتم و شماره  یدوقلوها نمانده است. گوش

شدم به مامان  ادهینوشتم تا پ دیصفحه کل  یخانه را رو 

 .رسمیبه خانه م رترید یدو ساعت یکیخبر بدهم امروز 

 

دکتر هم هم قدم با من داخل آمد و  یآقا میشد ادهیپ یوقت

خانم دم در منتظرمان  نی فرصت تماس را گرفت. مه

 .بود

 

 .آقا نی خوش اومد_

 

خوش  کیخانم به من هم  نیجم نگاهش کرد و مه دکتر

سمت من، بغلشان  دندیآمد گفت، تا داخل رفتم پسرها دو



  نیباعث شد نقش زم شانیها  دنیپر نییکردم. اما باال پا

 .نمیبش میشوم با خنده کمکم کردند سرجا

 

 .برات تنگ شده بود یلیآسو من دلم خ_

 

 .دلم برات تنگ شده بود  شتریمن ب گهی: دروغ مجان

 

 یلیاما من دلم خ نیگیبه نظر من هردوتون راست م_

 .براتون تنگ شده بود شتریب یلیخ

 

دکتر هنوز دم   یآقا دمید می شدم تا به اتاقشان برو بلند

.  کردیبود اما داشت با لبخند نگاهمان م بیدر است. عج

لبخند در واکنش به  کیدست خودم نبود واقعا و کامال 

چشم گرفتم تا  عیبه روش زدم. سر یلبخندش لبخند 

 .نمیرا نب شیواکنش چشم ها

 



اتاق دوقلوها باالخره موفق شدم با خانه تماس  در

 .. آذرخش جواب دادرمیبگ

 

 ؟ییموقع کجا نیا_

 

نگران   امیرمیسر کوه بلند، به تو چه به مامان بگو د_

 .نشو

 

 .دنبالت امیآدرس بده م_

 

 یگاو یدادی! خبر م خبریچه ب ؟یدیخر نی مبارکه ماش_

 .براش میکن یقربون یگوسفند

 

 یدار کاریدنبالت تو چ  امی آسو مسخره نشو بگو م_

 .امیم یچجور

 



و  یاز شدت تنبل گفتمیبودم اگر آدرس را م مطمعن

آدرس را  نیهم یآمد. برا ینم یتاکس ی هی کرا ی نهیهز

 .تکرار کردم شیبرا

 

 .فتمیباشه االن راه م_

 

که چه شود؟! من اگر از کار مادر و برادرم  فتادیم راه

 .شدی گل و بستان م میبرا ایآوردم دن یسر درم

 

از   یدوقلوها بودم، خبر یبود که خانه  یکساعتی

  یعیطب میتا  نیا کیآذرخش نبود، البته با توجه به تراف

نه و گفت دارد   ای دیآ یواقعا م نمیبود، زنگ زدم بب

. خب آنقدرها هم در شناخت برادرم دیآ یم  ریهمراه ام

آمد.  یبوده وگرنه عمرا نم  ریام نیناتوان بودم. با ماش

ساعت  ک یکجا بودن حدس زدم  نکهیابا توجه به 

طول بکشد تا برسند به خانه   یهم دو ساعت دیشا شتریب

 .جم ی



 

 ؟ یریآسو م_

 

 .انداختم  تخت جان یشدم و خودم را رو بلند

 

  کیدنبالم تو تراف ادینه فعال هستم داداشم داره م _

 .مونده

 

 .باشه کی: کاش تا صبح ترافجاشوا

 

به   دند،ی. آغوشم را باز کردم. هردو به سمتم دودمیخند

. میجان جا کرد یتخت تک نفر یزور خودمان را رو

دور شانه  گرمیجان بود دست د یدستم دور شانه  کی

 .جاشوا ی

 



سرعت ممکن خوابم برده بود، اما  نیدر کمتر من

بود بخوابند. تقه  دهیچقدر طول کش دانمیدوقلوها را نم 

به در اتاقشان خورد باعث شد کم کم چشم باز کنم   یا

بلند شوم دکتر جم داخل آمد  میمن از جا نکهیاما قبل از ا

کردم   ی. سعدیبچه ها د نیو من را به حالت دراز کش ب

شان نکنم. جان محکم دستم را  داریتا ب  مشوآرام بلند 

 رونیدستش ب یدستم را از تو یگرفته بود به سخت

باشند که دکتر  دهیرس ری. حدس زدم آذرخش و امدمیکش

  .آرام گفتم یلیجم به سراغمان آمده. خ

 

 آذرخش اومد؟_

 

  بله؟_

 

  .به پنجره کرده یمردد نگاه یکم

 

 ....کنمی هوا صافه نسبتا فکر نم_



 

سخت  یلیام باعث شد جمله اش را ادامه ندهد. خ خنده

  دارینشود و هم بچه ها را ب یادب یقورتش دادم تا هم ب

  .نکنم

 

دنبالم فکر کردم  ومدیآذرخش برادرمه، داشت م_

 .دمیرس

 

بود. به در اشاره  یدنیاش د افهیداده بود، ق یبد یسوت

را برداشتم مقنعه ام   فمی. پالتو و کمیبرو رونیکرد که ب

کردم   یو سع دمیسرم کش یدور گردنم افتاده بود، رو

 .گفت میرفت رونیصافش کنم. از اتاق که ب

 

 .زنگ در رو نزدن یعنی. دنینرس  ریخ_

 

 .نبود یام را چک کردم، تماس یگوش



 

 ...یوقته و هنوز ا رید دی. ببخشدنینرس_

 

ه  شام صداتون کنم ک یمن اومدم برا ستین یمشکل_

 .نیدیخواب دمید

 

 .دنیبچه ها گرسنه خواب  یوا_

 

خوردن شما  یمفصل یخانم گفتن عصرونه  نیمه_

 .نییبفرما
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 .رسنیم  گهیاالن ها د یعنی شمینه من مزاحم نم _

 

  دنیهرموقع برادرتون رس زیسر م نی اریب فیتشر_

  ادیکه برادرتون داره م هیخوشحال  ی. جانیبر نیتونیم

  .دنبالتون

 

 چرا؟ _

 

متقاعدتون کنم تا با راننده  دی چطور با دونستمیچون نم_

 .خونه نیمن برگرد ی

 

بار قبل هنوز هم   یبعد از لجباز یحت یعنیزدم ،  یلبخند

آمد قرار بود جمله اش   یم شینشده بود و اگر پ الیخیب

 .را تکرار کند



 

و   یرنگ یپر بود از غذاها ز یم یاشاره کرد، رو زیم به

  زیپشت م یخوشمزه خصوصا از نگاه من گرسنه. وقت

 .نشستم در جوابش گفتم

 

پدرمه،  تی حاصل ترب نیا  ستم،ین یمن آدم وابسته ا_

بزرگ کنه که نه  یدوست داشته من رو جور شهیهم

بتونه  یو نه کس یکس تیوابسته باشم به کمک و حما 

 .کنه جادیبرام ا یمزاحمت

 

اما من مطمعنم پدرتون هم دوست  ست،ین نیدر ا یشک_

به خونه، هر   نیوقت شب تنها برگرد نینداره شما ا

  حیترج نیاز خودتون دفاع کن نیهم که بتون یاندازه ا

 .نیتا در معرض خطر باش ادین شیپ یتیموقع دهیم

 

  ییجنا نقدریرا ا هینداشتم، بابا قض  ینظر دانمینم

دست  دیپرا کیاتفاقها  نی آن قبل از ا یو سوا  کردینم



مهم تر از  کردم،یداشتم که با آن رفت و آمد م یدوم

  توانستیچند بار مگر م یدانشجو بودم، هفته ا نهایا

 .نقدرهایتمام شود. آن هم نه ا ریکه کالسم د دیایب شیپ

 

به جوابش   نیبود که هنوز دار یا دهیچ ی پ یمسئله _

 ن؟یکنیفکر م

 

 .هم فشردم و گفتم یکش آمد رو ل یدل یب میلبها

 

که من   یاز زمان  دونم،ینه در واقع جوابش رو نم _

خونه بابا تکلمش رو از دست  گردمیبرم رید نقدریا

 .داده

 

 .ارنیرو بدست ب شونیهرچه زودتر سالمت دوارمیام_

 



 دمیکشیگفتم. اگر از دکتر جم خجالت نم  یآرام ممنونم

بود اما  زیم  یرو ییاز تمام غذاها کردمیبشقابم را پر م 

 .شدیافسوس که نم

 

اسم هاتون انتخاب پدرتونه؟ اگر درست خاطرم باشه  _

 .اسم خواهرتون هم آسمان بود

 

 .خوب خاطرش بود یلیخ

 

 .بله_

 

 برادرتون هم از شما کوچکتر هستن؟ _

 

 .بزرگتره ی نه چند سال_

 

 ن؟یکردچند وقت تکواندو کار _



 

از بشقابم گرفتم و نگاه کردم، امشب پرحرف نشده  چشم

 !بود؟

 

 .یاز شش سالگ_

 

 .باال رفت  یراستش کم یابرو

 

 هنوز هم؟ _

 

 .کنمیکار نم شهی م یچند سال_

 

 بخاطر کار؟ _

 

ترم پنج بودم به طور   کنمیدانشگاه، فکر م  شترینه ب_

 .کامل رهاش کردم



 

 .تره یمیمشخصه رابطتون با پدرتون صم_

 

بشقابم گذاشتم. آرنجم را  یو چنگال دستم را رو قاشق

 .را در هم قفل کردم میگذاشتم و دستم ها زیم یرو

 

 .دوستم نیتریمیهم پدرمه و هم دوستم، صم_

 

 .قابله حدسه_

 

 ؟یچ_

 

داشت،  یخوب یهم با پدرم رابطه   یمهست_

شما از   دیو تمج فیبه رفتار و تعر هیشب  ییبرخوردها

 .پدرتون

 



جمله   نیصورت مودبانه مشخصه لوس پدرتون هست_

  .اتون

 

به سرش   یزی در مقابل حرفم زد. چ ینیری ش یلی خ لبخند

با او صحبت کنم و   یلیفرصت نشده بود خ ایخورده بود 

 !من غلط بود؟  یبرداشت ها

 

چند روز   شش،یپ نیریم نیخوشحاله دار  ی لیخ یمهست_

 .میصحبت کرد شیپ

 

بود، هرچند    کیآب خورد، واقعا تمام حرکاتش ش یکم

 یو مهست اریبودند، چرا که مه کیش نقدریا یخانوادگ

به  خوردندیغذا م یبودند. با متانت خاص نطوریهم زین

قاشق و چنگال شان را دستشان  ینظرم جور خاص

 .گرفتندیم

 

 .نیخوشحال نشد یشما برعکس مهست  کنمی فکر م_



 

 من؟ چرا؟_

 

 .نیهمراه دوقلوها بر نی خواستیم رفتمیاگر من نم_

 

بود آن هم   یوا کیگفت  دشیکه م یزی ! تنها چ یوا

  ایکرده بود، دوقلو ها  یچغل یبلند. چه کس یوا

 .پدرشان

 

بچه ها   یعنیبود،  یشوخ  هی ست،ین نطورینه واقعا ا_

 ...بهونه گشت و کیاصرار کردن فقط ذهنم دنبال 

 

  !حضور من بود ومدنتونین  یو بهونه _

 

زمان ممکن  نیبهتر مانیآذرخش در کل زندگ تماس

را رسانده  یقبال مهست ری بود. گفت دم در است، با ام



  عی سر ی. با خوشحالشناختندیپس درخانه را م میبود

 .بلند شدم

 

من بااجازتون برم، ممنون بابت شام خوشمزه ممنون _

 .از لطفتون

 

اش گرفته بود، داشت مثل من با فشار آوردن به  خنده

اما موفق نبود.  گرفتیرا م شیجلو شی هادهان و لب

ممکن بود. خواست   یخنده  نیاما خنده اش به حق تر

 .کند میتا دم در همراه

 

 .رمیخودم م نی زحمت نکش_

 

گفت. در را باز کرد  نییبفرما کیدست اشاره کرد و  با

با   دمیرا د ریام نیو تعارف کرد اول من رد شوم. ماش

و با مکث آذرخش  ریآمدن دکتر جم از خانه ام رونیب

 یگرم کیبه سمتش آمد و سالم و عل ریشد. ام ادهیپ



  کیبودش اما به نظرش حاال  دهیند شتریبار ب  کیکرد، 

 .بهینا بود نه غرآش

 

 .هم دکترجم شونیبرادرم آذرخش، ا_

 

آمد دست  یاش نم افهیکه اصال به ق یبا اخم  آذرخش

 .گفت یخوشبخت کیداد و 

 

 .ر یبازهم ممنون، شبتون بخ_

 

  دهیخودم خر  یکه برا یآمد حافظ ادمیسوار شدم  یوقت

چون پولش را خودم نداده   دیبودم جا ماند، هرچند شا 

 .ام شد ی باعث فراموش نیبودم هم

 

 زنش نبود خودش تا دم در اومد؟_

 



تو، بعد راه   یزحمت شد برا ریام دیزن نداره، ببخش_

 .ادیافتادنتون آذرخش گفت باتو م

 

 .هیچه حرف  نیا کنمیخواهش م _

 

 خونه اش؟  یایزن نداره م_
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 آذرخش؟  یگیم یچ_

 



چشم گرفت.  عیبه من کرد و سر ینگاه نهیاز آ ریام

شروع  بهیغر  کی  یجلو دیآذرخش واقعا متوجه نبود نبا

 .به بحث کند

 

 ...تو گمیم_

 

 .میکن یخونه صحبت م میآذرخش برس هیکاف_

 

نگفت.   یزی چ گریبه حرفم گوش کرد و د خوشبختانه

 یا قهیهرچند آن خواب چهل دق ادیز یلی خسته بودم خ

دادم به   هی. تکمیخوب بود برا زیدر اتاق بچه ها ن

که آذرخش   میخانه بود اطیو خوابم برد. در ح یصندل

تشکر کردم و  ری شوم. خواب آلود از ام ادهیکرد پ میصدا

 .داخل رفتم

 

 .دنبالم به اتاق آمد به

 



 .تو اتاق یریم نییپا  یکجا سرتو انداخت سایوا_

 

 .برگشتم سمتش خسته

 

 .بگو_

 

  رهیاصال م ره؟یم یک یدخترت خونه  یدون یمامان م_

 ؟یاونجا واسه چ 

 

سوال آخرش را بفهمم.  یتا معن دیطول کش هیثان چند

 یوسط قفسه  یانداختم و لگد محکم نیرا زم فمیک

هوا بود نتوانست خودش را کنترل  یاش زدم، ب نهیس

زدند، به سمت  غیافتاد مامان و آسمان ج ن یزم یکند رو

 .بود رفتم نیکه زم یآذرخش

 



خاک تو سرت کنن، من خواهرم کثافت خجالت  _

رو به  یکه گفت یدوباره مزخرف یجرات دار ؟یکشینم

 .اریزبون ب

 

زورش   دیفهمیتا م خوردیکتک م دینگاهم کرد، با مات

. چه سر  ردیبهتر است زبان به دهان بگ رسدیبه من نم

و من  میبود نطوریا شهیمن آمده بود؟! ما هم یخانواده 

چه؟ مادر و برادرم هر روز متحجرتر از    ایبودم  دهیند

 .شدندیم روزید

 

سمت اتاق مامان و بابا رفتم، مطمعن بودم بابا  به

دش در از خو یینگران شده است در را بستم، صدا

 .دمیآورد، کنار رفتم و دراز کش

 

  یچ فهمهیزندان بوده نم مدتیآذرخش  ست،ین  یزیچ_

 .گهیم

 



  یقینفس عم اورد،یهم از خودش درن ییصدا یحت گرید

بودم،   دهیکنار بابا خواب  دارشدمیب ی. صبح وقتدمیکش

 .مامان نبود

 

اما فرصت  رمیدوش بگ خواستمیم شبیشدم، د بلند

  تیگرفتم و نها ینداده بودند، به سمت حمام رفتم دوش

را با سشوار خشک کنم هرچند   میتالشم را کردم موها

 .هم موفق نبودم یلیخ

 

 سیبودم، سرو سمینشسته بودم و منتظر سرو حاضر

 یجم و گاه ار یخود مه یمن نبود، گاه یهم برا  یخاص

 ی کی نیچند همکار با ماش یاز مهندس ها که نوبت  یکی

 .آمدند ی به کارخانه دنبالم م رفتندیم

 

را  میداشتم کفشها یبلند شدم، اما وقت لمی موبا یصدا با

کردم اسم  یمتوجه شدم تماس قطع نشد نگاه دمیپوشیم

 .بود لمیموبا  یصفحه   یدکتر جم رو



 

ه را صفح یسبز رو  یدکمه  اطیخانه را بستم در ح در

 .زدم

 

 بله؟_

 

 .نیاریب فی من دم در خونتونم تشر ر،ی صبحتون بخ _

 

 شما؟ چرا؟ _

 

 کارخونه؟ نیرینم_

 

 باشما؟ _

 

 هست؟ یمشکل_



 

 .امینه! بله االن م_

 

رفتم  رونیب یتعجب داشت! وقت ینبود اما جا یمشکل

خودش پشت فرمان بود، راننده اش همراهش نبود، در 

بلد  یخودش رانندگ دیفکر کرده بودم شا یمدت حت نیا

کند. از   یبا راننده اش رفت و آمد م شهی که هم ستین

 .شد ادهیپ نیماش

 

 .ری صبحتون بخ _

 

 .تکان داد یبه چهره ام کرد و سر  ینگاه

 

 .نینی بش نییبفرما_

 



  مینشستم کمربند را بستم. چوو موها نی در ماش یوقت

کامال خشک نشده بود و کاله نداشتم سردم شده بود،  

  یرا رو میرا هم جا گذاشته بودم. دست ها میدستکشها

  .دمیگرم شوند و پرس یتا کم دمیهم مال

 

 ن؟یدیچرا شما زحمت کش_

 

  .کرد و گفت می را به سمت من تنظ یبخار 

 

 .امروز ادیم  رید یوقت سرکار بود، کم  ریتا د اریمه_

 

 .رفتمی با آژانس م_

 

  .را زد و دور زد راهنما

 

 .کار دارم تو کارخونه _



 

  زیباعث زحمت شوم، چ خواستمینگفتم ، فقط نم یزیچ

مشکل دارم!  نشیبا ماش  کردیفکر م گفتمی م یشتریب

  .گرفتیاش جا نم لهیدر مخ ن یا ریغ یزیچ

 

 ن؟ یشما خوب_

 

  .کردم نگاهش

 

 شده؟  یزیمن؟ خوبم. چ_

 

 .نیای ... مساعد به نظر نمیکم_

 

 زی همه چ استیکه نبود ر یبود. الک یقیو دق زیآدم ت چه

 .عموش ایدست او بود تا برادر بزرگش 

 



 .دمی. شب راحت نخوابستین یخاص زیچ_

 

 .بچه ها هم خسته تون کردن نیخسته بود روزید_

 

 .ها را دوست دارم  نه ، وقت گذروندن با بچه_

 

 .گفت قهینگفت. بعد از چند دق یزیکرد، چ  ینگاه

 

 ن؟یکن یداشبورد رو باز م_

 

 داشبورد؟_

 

 .بله_

 



 شبیکردم با باز کردنش چشمم به حافظ افتاد. د بازش

 .جا مانده بود

 

. مطمعن نیبود دهیخودتون خر یبرا نوی ا کنمیفکر م_

 ای نیگذاشتنبودم چون من پرداخت کرده بودم جا 

 .نی فراموش کرد

 

 .فراموش کردم_

 

 .را برداشتم کتاب

 

 .ممنونم_

 

  .کرد باز کردم یغزل  یهوا دلم

 

 ومد؟ی خوشتون ن _



 

 .نگاهش کردم یسوال

 

 .که براتون اومد یاز فال_

 

باز کردم اما امروز   لیدل ی، ب ستمیاهل فال ن یلیخ_

  .ستیحافظ همزبون من ن

 

  .از غزل را خواندم یتیب شیبرا

 

 آشوب  دیدلم ز حلقه زلفش به جان خر_

 تجارت کرد نیندانم که ا دیسود د چه

 

 .جالب بود _

 



 واقعا؟_

 

 .آمد شعر دوست داشته باشد یاو نم به

 

 جالب بود؟  تیب ای  نیاهل شعر_

 

نگاه کرد و در جوابم آرام   ی پشت سر نیبه ماش  نهیآ از

  .گفت نهی و با طمان

 

 .امیشاملو و خ یلورکا، گاه ایگارس_

 

باز اسم شاعرهابب که اسم برده بود را تکرار   یدهان با

 .کردم

 

 شما؟ ام؟یلورکا؟ شاملو؟ خ_
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 .کرد و چشم گرفت یکرد، نگاه یخنده ا تک

لورکا را درک کنم، نه  توانستمیم یکم دیشا یعنی

اصال اهل شعر بودن او را  کردمیراستش هرچه تالش م

 .باور کنم توانستمینم

 

 اد؟یبه من نم_

 

برداشتم از شما اشتباه   کنمی... کال من حس میعنینه، _

 .... اوممدونمی... نمیعنیبوده. 

 



 ن؟یکنیقضاوت مآدم ها رو از ظاهر _

 

  یرینفوذ ناپذ تی... در واقع.. ااا شما شخصیعنینه، _

 ...یعنی و خب  نیدار

 

 .سخت بود حشیتوض چقدر

 

داشتم که   یبرداشت هینه که قضاوتتون کنم، ناخودآگاه _

  .نبود  ست،ی... اومم درست نیلیخ

 

فکر رفت اما جواب نداد. احساس عذاب وجدان  به

از  یچرا قسمت دانمینم قیدق ای دیجبران شا یکردم. برا

  .لورکا را زمزمه کردم یاز شعرها  یکی

 

 !سرچشمه اش کجاست؟ ت،ینها یب یتلخ ن یدل من و ا_

 



 .کرد نگاهم

 

شما و لورکا تفاوت  نی ب ن،یدیکوچولو حق نم هی_

 نم؟ یبب یادیز

 

 .زد یلبخند

 

شاعر مورد عالقه ام باشم. تشابه  هیشب  ستیقرار ن_

 شما و حافظ هست؟  نیب یا

 

درست بودن حرفش بانمک هم   نیبه نظر در ع دم،یخند

 .بود

 

 .درسته_

 

  .وحشتناک بود یتنها راه حل سوت سکوت



 

در کارخانه بود، چرا که صبح   یدکتر جم تا ک دانمینم

. دمشیند گریدنم د رسان یو تشکر برا یبعد از خداحافظ

باعث شد  نیدادم و هم یبد یحس کردم سوت شتریب

هم  یلیهرچند دل د،یایسراغم ن یخداحافظ  یبرا گرید

  .کند و برود ینداشت که حتما با من خداحافظ

 

 تموم شد؟_

 

 .کردم مانی به پ ینگاه

 

 .برات فرستمیآره، االن م_

 

  .هیقشنگ وانه یباشه، ل_

 

 .یمرس_



 

 خوبه؟  ونتونیم نقدریا_

 

 با بچه ها؟ آره چطور؟ _

 

  .چیه_

 

نبود، اما من   ندیبگو چیکه ه یکسان ه یهم شب یلیخ

 .نبودم مانیکنجکاو افکار پ

 

  .شن یمیبا همه صم ذارهینم یلیخ  اریمه_

 

  .کردم نگاهش

 

  .نداره یباتو مشکل_



 

  .دمیپرس یو جد  شیزدم به چشم ها زل

 

  مشکل داشته باشه؟ دیچرا با_

 

نسترن  ادیمشکل  ینداشتم، گفت یمنظور   ینجوریهم _

  .افتادم دیو ام

 

  .و نسترن داشت دیبه ام یباز، چه ربط گفتیم چه

 

 .شنیدارن جدا م_

 

 .نگاهش کردم رتیح با

 

 ؟یچ_



 

 .زد یمسخره ا پوزخند

 

 .فتادیاتفاق م نیزودتر ا دیبا رکردنیبه نظر منم د _

 

سال هم نشده   کیبه سرت چرا؟  مان؟زدهی پ یگیم یچ_

 .ازدواج کردن

 

رو با دروغ  شیمن چرا؟ دوست احمقت که زندگ_

شروع کرد، بعدش هم با دروغ و کلک ادامه داد، فقط  

فکر   دیتو کمدش با شتریواسه چندتا مانتو و شلوار ب 

 .کردیم نجارویا

 

 .! واقعا زده بود به سرشگفت؟یم چه

 

 ؟ یگیم یچ_



 

خبر   ،یبود ی ا شهیتو قصر ش یادیز کمی تو  یچیه_

 .یندار

 

 از؟_

 

  نشیتسک  یبر دیخواستم فقط بگم شا  ست،یمهم ن_

 .یبد

 

 .زد یگر ید پوزخند

 

به عقلت شک  یدادنش بر نیتسک یالبته واقعا برا_

 .آسو  کنمیم

 

 .منم به شعور تو شک دارم_

 



 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 یچرا با کم دانمیدکتر جم بود، نم یصدا  شدینم باورم

به سمتش. داشت با اخم نگاهمان   دیترس سرم چرخ

 .کردیم

 

'نه' در جوابش گفت نگاه  کینگاهش کرد  مانیپ

 مانیدر مقابل پ یبد یبه من کرد و رفت. جمله  یگرید

 میبچه گانه اش عصبان یبکار برده بودم اما رفتارها 

 .کرده بود

 

 .آمد زمیجم به سمتم م دکتر

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .دهانم را قورت دادم آب



 

 .ستین  یزیچ  ر،یخ_

 

 یوقت گفتمی . چه میخودت  یعنینگاهم کرد که  یجور

  مانیبودم، منظورش اگر بحثم با پ اوردهی خودم سر درن

 .بار دوممان باشد نیکه ا میکردیبحث نم یبود، ما ک

 

 دهم،ینم یجواب دینگاهم کرد و منتظر ماند، د هیثان چند

  رونیرا برگرداند و از اتاق ب شیرو ی حرف چیه یب

 .آمدنش را هم نگفت لیرفت. دل

 

به ذهنم  ی زی چ کردمیهرچه فکر م دم،یفهمینم واقعا

بخواهند از هم جدا  دیکه چرا نسترن و ام کردیخطور نم

 یشوند، نسترن چه کرده بود. نسترن از خانواده 

 تینها یب دی ام ینبود، درست بود که خانواده  یندار

به نسترن نسبت داد   مانیکه پ  یزیثروتمند بودند اما چ

 .گرفتینم یدر ذهن من جا



 

 یمکث کردم، حت میاسمش در مخاطب ها یبار رو  چند

بوق بخورد قطع  نکهیبار تماس گرفتم اما قبل از ا کی

 .کردم

 

 .مانی لعنت بهت پ_

 

 کرده؟  کاری باز چ _

 

  تمیچقدر اذ دانستیم یعن یبود.  اریمه دیشا یصدا

  !د؟یرا پرس  نیکه ا کندیم

  .احترامش بلند شدم. اما جوابش را ندادم به

 

 جلسه؟ یبرا ارنینم فیتشر_

 

 .به ساعت کردم ینگاه_



 

 .رفت چشم االن   ادمی دیببخش_

 

  .رفته ادشیهم اومد صداتون کنه برگشت گفت  اریداد_

 

  .به اطراف کرد ینگاه

 

 زدن؟  یفراموش یاسپر  نجاهایا_

 

 .نمک بود  یب شیها یشوخ نقدریا چرا

 

 .خانم مهرپرور  نیخوب_

 

 .امیخوبم ممنون االن م_

 



 ن؟یفرستی حالتون خوبه لعنت م یوقت_
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شود. نه  ال یخ ینگاهش کردم تا خودش ب یجد یلیخ

 .داشتم یشوخ یذهنم آزاد بود و نه حوصله  

 

 .نییکردم بفرما یشوخ_

 

  یحواس پرت نیحواسم جمع نبود، ا زیطول جلسه ن در

 یو نسترن آن دیام یدست خودم نبود واقعا. رابطه 

.  میدیدیرا در دانشکده م دیاست تند تند ام ادمینبود. 



طاقچه   یداده است و کم شنهاد یبه او پ گفت ینسترن م

از او  کردی تا بعد قبول کند چرا که حس م دیآ یباال م

قرار   اتیجزئ انیمن را در جر یلیآمد. خ یخوشش م

که با عالقه شروع شده بود   یاما خب رابطه ا دادینم

به  نهایبرسد. ا انیزود به پا نقدریا توانستیچطور م

  کی یحت ش،یها یارنسترن، پنهان ک ی کنار رفتارها

 یبدهد که چرا نگفته بود قبول حیبار تماس نگرفت توض

ناراحت اسباب   هافتاد؟! او ک یم یاش را مگر چه اتفاق

را   یزیچ  نیما و نگفتن من بود و خودش چن یکش

پنهان کرده بود واقعا ذهنم در حالت انفجار بود. به هر 

  .در بسته بود رفتمیم یسمت

 

  .خانم مهندس، خانم مهندس _

 

به خودم آمدم، متوجه  یمهندس شاه  یبا صدا یوقت

 .شدم نگاه همه به من است. احساس خجالت کردم

 

 .نییلحظه حواسم پرت شد بفرما کی  دیببخش_



 

صداتون  میاست دار قهی ه دقلحظه هم نبود، د کی_

 .میکنیم

 

سخت بود. چرا   نقدریکه چه؟! حواسم نبود درکش ا خب

  .ادب یاوقات ب  یبداخالق بود و گاه  نقدریآدم ا نیا

 

 .ها  لیتحل_

 

پروژکتور صفحه را باز کردم و شروع کردم به   یرو

 یهرکس کردمیدادن. به جمع که نگاه م حیتوض

ها،  لیحواسشان به تحل  یبود، تعداد یی حواسش جا

هم معلوم نبود کجاها را   یبه صورت من، تعداد  یتعداد

که چرا  کردندیو حاال من را متهم م کردندیم ریس

 .حواسم نبود

 



داده بود به    هیجم نگاهش در رفت و آمد بود، تک دکتر

 .کردیبه من م یبه صفحه و نگاه یو نگاه  یصندل

 

 شه؟ یتموم م_

 

 .نه  گهی منطق م_

 

 بگه نه؟  دیهمه فعالن چرا منطق با دهای: خط تول مانیپ

 

 .برآورد و محاسبات گفتم یمن از رو_

 

 چندتاس؟  دهایرفته حتما خط تول ادتی_

 

حداقل  دانستیاو که م  کند،یکردم دارد مسخره ام م حس

در محاسبات محال است اشتباه کنم، جوابش را مثل 

  .خودش و با لحن خودش در جمع دادم



 

 مریآلزا یمار یبله، چون هفتاد و هشت سالمه و از ب_

  .کشمیرنج م

 

 ...ت_

 

 .دیبعد از ع یبرا مونهیم ه،ی: کافاریداد

 

 ....م اری: اما داد  مانیپ

 

منم  م،یریم گه یچند روز د  اریمن و داد مان ی:  پ اریمه

  نجایا مونیکیکه حداقل  میشروع کن یزمان دمیم حیترج

 .میباش

 

 ن؟ی: به من اعتماد ندارمانیپ

 



 .جان مانینداره پ ی: ربطاریمه

 

 .: باشه، پس فکر کنم جلسه تمومه مانیپ

 

گفت. رفتار  دیخسته نباش  کیبلند شد و  یصندل  یرو از

کار   سیبود که صاحب و رئ یعیبود، طب یبچه گانه ا

اضافه کنند  خواستندیم دیمحصول جد کیبودند، 

بدون  خواستیم یچه کس د، یجد دیخط تول کی  تایونها

بخاطر   ی. انسان ها گاهفتدیاتفاق ب نیحضور خودش ا

  یگریرا شکل د زیچهمه  نشانیب یدوست یرابطه 

  .کردندیتصور م

 

به نوبت بلند شدند تا اتاق را ترک کنند.   زین هادسمهن

من هم خواستم بلند شوم اما با دکتر جم چشم تو چشم  

  .شدم و ناخودآگاه مکث کردم

 

 ن؟ یکمک کنم بلند ش_



 

بود نگاه  ده یسوال را پرس نیکه ا یتعجب به کس با

  .کردم

 

  بله؟_

 

  .دیخند

 

 ن،یسختتونه بلند ش دمیکردم خانم مهندس د  یشوخ_

  .نیخسته شد

 

  .زدم یبلند شدم، لبخند مصنوع میجا از

 

 .مهندس  یآقا_

 

 جانم؟ _



 

هم بهش ندارم.  یلیندارم، تما یمن با شما شوخ_

 که؟  نیمتوجه

 

 ی که در اتاق مشغول صحبت بودند بخاطر جمله   یکسان

مشکل  نیکند ا تمیاذ خواستیم یمن سکوت کردند. کس

و  کردمیسکوت م دیاو بود چرا من با ی او بود، آبرو

بزرگ   نطوریچون زن بودم؟! نه من ا  دادم؟ی نم یجواب

 .شدیدرس عبرت م شیبرا یز یآبرور نی نشده بودم. ا

 

به افراد حاضر در اتاق کنم از کنار  ینگاه نکهیا بدون

 .رد شدم ی مهندس حاتم

 

طرف،   کی بابا  یبرا میها  یبود واقعا، نگران چه

که آذرخش خان هم  گریسمت د کیبا مامان  میجدلها

 یکارم، رو مخ بودن ها ی طوالن میاضافه شده بود، تا



.  تمیمزاحمت صرفا به خاطر جنس کی و حاال  مانیپ

 .نشده بودم خوب بود وانهیکه د نیهم

 

وسائلم را جمع و جور کردم،  عیتمام شدن کارم سر با

 اریبه مه دیبا شد،یهم م یحاتم سینوبت سرو یگاه

پول آژانس را   دادمیم حی که حذفش کند، ترج گفتمیم

 .او بروم نیخودم بدهم تا با ماش

 

قرار بود برگردم. از سوله  ی امشب با چه کس دانستمینم

  نشیدکتر جم را کنار ماش یرفتم، راننده  رونیکه ب

 .کردیصحبت م یداشت با کس دم،ید

 

افسرده  یاو مرا برساند، مثل آدم ها میبگو شدیم کاش

 .را بستم میو چشم ها واریدادم به د هیتک

 

 ن؟ یخوب_

 



را از او خواستن   نیباز کردم، دکتر جم بود. ا چشم

و از او   دیایب اریواقعا آسان نبود، منتظر بودم مه

بد  ی نهیر او گزبد و بدت نی بخواهم من را برساند اما ب

 .بود

 

 ن؟یبریم فی تشر نیدار_

 

 .تر نگاهم کرد قیرا باال داد و دق شیابروها 

 

. تا  نیبرسون ییجا هیمزاحمتون بشم و منم تا  شهیم_

گفت آژانس و   ی. نگهبانستین یدم در هم نشد مشکل

 .ادینم یتاکس
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 .نیسوارش نییبفرما_

 

  مانیبه سمتمان آمد تا در را برا دمانیاش با د راننده

در  توانستمیخودم م ست،ی ن یازیباز کند اما من گفتم ن

را باز کنم، بعد از من دکتر جم سوار شد و در را بست. 

من در   دنیچشم تو چشم شدم. با د مانیبا پ یدم نگهبان

نکرد و تا رد  ی و حرکت ستادی ا شیدکتر جم سرجا نیماش

 .زل زد به من نیماششدن 

 

 .نیستی شما خوب ن _

 

 .را به سمت دکتر جم برگرداندم سرم

 



 .نداشتم یروز خوب_

 

 چرا؟ _

 

 .بود یروز طوالن دانم،ینم_

 

 .نیصبح هم مساعد نبود_

 

 دانمیآمد امروز صبح هم با او سرکار آمدم. نم ادمی

بودن  ریدرگ ا یدر خانه بود   شبینشات گرفته از بحث د

 .ذهنم با نسترن 

 

 سوال بپرسم؟  هی شهیم_

 

 .نگاهم کرد یسوال

 



 ن؟یو نسترن دار دی با ام یخوب یشما رابطه  _

 

 !چه؟  ای نشناخت  دیمکث کرد شا هیثان چند

 

ما هستن، با  یاز دوستان خانوادگ دیام  یخانواده _

  یدارن، مشکل یشتریرفت و آمد ب ار یمادرم و مه

 ست؟ ه

 

 ایدرسته   نمیخواستم بب شنیگفت دارن جدا م مانیپ_

 .گفته ی زی چ هی یالک

 

داشت،  یاز گفتنش زبانم را گاز گرفتم به او چه ربط بعد

آدم را  یو فکر مشغول یبود. ناچار  یاصال چه سوال 

 .کردیوادار به چه کارها که نم

 

 .ستمیآدم ها ن یعالقه مند به روابط خصوص یلیخ_



 

 یحقم هم بود سر دیبود، در واقع شا ییبایز متلک

 یطوالن  یهاتکان دادم. اما من نگران بودم، نسترن سال

  یبیعج یآن تمام اتفاق ها ی دوست و همراهم بود، سوا

 .افتاده بود میکه برا

 

 ن؟ی کردیموضوع بحث م نیسر هم مانیبا پ_

 

 .نکردم، همانطور که نگاهم به پنجره بود گفتم نگاهش

 

 .ستیمهم ن_

 

به  لیم گریمهم نبود، فقط د شیبود که برا معلوم

  ینگفت، وقت یزیرا نداشتم. تا دم در چ یصحبت با کس 

کنم  یشد. خواستم خداحافظ  ادهیشدم همراه با من پ ادهیپ

 .گرفت و گفت یشیاما پ

 



 نیاز ب گرانیکردن سر د یهامون با خال  یدلخور _

 .شهیم دیتشد ره،ینم

 

  یرا سر او خال میتعجب نگاهش کردم. من دلخور با

و جوابش را بدهم او  م یاینکرده بودم. تا به خودم ب

 .زدیشده بود و راننده اش داشت دور م  نیسوار ماش

 

شد که با اصرار تمام آدرس  نیتمام اتفاق ها ا ی جهینت

و هرروز صبح  دمیرا پرس یکارکنان ادار سیسرو

تا به صورت  رساندمیم  رهایاز مس یک یخودم را به 

  زیدو هفته ن یکی نیبه کارخانه بروم تا ا هیبا بق یعاد

  یرفتم تا ته تو مانیدو بار سراغ پ یک یتمام شود. 

جوابم را نداد. دکتر   یاما با لجباز اورمی ماجرا را در ب

  زیکه جواب او را ن نیبودم حرص ا دهیند  گریجم را د

از دستم  ینداده بودم خوره شده بود به جانم اما کار 

 .آمد یبرنم

 



جمعه دعوتم   یکه سرکار بودم برا یپنج شنبه ا اریمه

کرد به خانه اش گفت شنبه پرواز دارند و قبل از رفتن 

به من داد گفت   یگری. اما خبر خوش دنم یپسرها را بب 

  شی. کارها خوب پمیایه کارخانه بب گرید ستین یازین

 یاست. بخاطر زحمت یکاف گر ید نیرفته و کارکنان روت

 یگاه شیها  یکرد. هرچند شوخ کرکه داده بود تش

لوس و اصال خنده دار نبود اما آدم خوب و در آن واحد 

 .بود یمودب

 

که داده بود، دعوتش را قبول کردن و   یخبر خوب با

. به ذهنم میآ یبچه ها م دنیگفتم فردا بعد از ظهر به د

بچه ها  قیبخرم و از طر  یا هیهد یمهست یبرا دیرس

گرفته  هیمن هد یبفرستم. او قبل از رفتن برا شیبرا

هم  د،یبه ذهنم نرس یزی بود، اما هرچه فکر کردم چ

د و هم همسرش فرد ثروتمند بو یخودش از خانواده ا

نبود که کم داشته باشد  یز یبود، به نظرم چ یثروتمند

 .شهرگز نداشته باشد ای

 



 رسه؟یبه ذهنت م ی ز یآسمان چ_

 

 .داره یهمه چ  یگیم گهید_

 

 .تمومه به نظرم یهمه چ_

 

 .که یستیمجبور ن الیخیب_

 

 .شهیمحسوب م یدیگفتم خوشحالش کنم، ع_

 

 .اون از تو بزرگتره_

 

بزرگتر   دیدادن حتما با یدیع یقسم نخورده برا یکس_

 .یاز اون فرد باش

 



 .یدون یخودت م دونم یباشه نم_

 

مامان و آذرخش  ،یکنی م ییراهنما نقدریا یمرس_

 کجان؟

 

 .باهم رونینگفتن، رفتن ب دونمینم_

 

 .شدم به سراغ بابا رفتم بلند

 

  آقا معلم؟ یچطور_

 

 .خسته ام زد ی افهیبه ق یلبخند

 

  ؟یدیها رو انجام مورزش _

 



 یشانیسرش را خم کرد. من هم خم شدم پ ینزد کم پلک

  .دمیاش را بوس

 

 خوادینم گهیجم گفت د یامروز آقا شه،یبابا باورت نم_

تازه  مردمیداشتم م  یکارخونه، از خوشحال یایب

 نیفرورد 5رو نشون بدم. تازه تا  میخوشحال  تونستمینم

صفحه  هیمدت  نیا شهی . باورت ملهیشرکت هم تعط 

 .درس هم نتونستم بخونم

 

  وستهیواکنش نشان دهد، جمالت را پ دادمینم فرصت

 .کردمی پشت سر هم تکرار م

 

 ادته؟ی ی... مهستیمهست یبابا برا_

 

 .دییتا یبار چشم باز و بست برا  نیا

 



  رنیبفرستم براش شنبه بچه ها م هی هد  خوامیم_

 ؟یندار  ی. نظررسهیبه ذهنم نم یچی ه ششیپ

 

  گفتی. چه مکردیداشت فکر م اینشان نداد، گو یواکنش

  یرهایبود، اوج مس نیدوسال بود خانه نش چارهیمرد ب

 .بود مارستانیرفت و آمدش خانه و ب

 

چه؟  دمیکرد. با چشمک پرس  ییرایبه حال پذ اشاره

 .کرد دوباره اشاره

 

 ؟ ییرایحال پذ ی بر یخوا یم_

 

 .نه بود  جوابش

 

 ؟ییرایتو حال پذ  تیشنهادیپ هیهد_
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  گفت،یرا م یز ی چه چ مینداشت یکرد. وسائل خاص دییتا

  یزیبه اطراف کردم چ یبلند شدم، نگاه  یبا کنجکاو

  وارید یچشم به تابلو ششیخواستم برگردم پ دم،یند

 .خورد. برگشتم سمت بابا

 

چند وقت کار کردم روش؟  یدونیم ؟یکن ی م یشوخ_

 .چند وقته ننوشتم یدونیاصال م

 

بابا بود، که   یمیقد طونیش  یاز آن نگاه ها نگاهش

کند اما  قیمثال تشو یکار  یتو را برا خواستیم یوقت

بود،  وارید یکه رو یی. تابلوکردیدر واقع اجبار م



کار  کیبودم،  دهیزحمت کش شیبرا یطوالن یهامدت

  یبود با خط، بابا عاشقش بود، با وسواس خاص یطوالن

خانه امان  ییرایو در حال پذ  ودبرده بود و قابش کرده ب

خوب  یلیکرده بود هرچه گفته بودم 'بابا نکن، خ زانیآو

  یزیبود، چ یپرکار  ی' قبول نکرده بود. تابلوستین

شب   دیانجام دهم عمال نبا خواستمیبه آن اگر م هیشب

باشم که  دواریام یلیخ توانستمیو باز هم نم دمیخوابیم

 .تمام شود

 

فکر کنه...   دیاومم، شا ست؟یبد ن کمیفرضا کار کنم، _

 .گرونتر بخرم کمیبهتر،  زیچ هی تونمیم دونم،ینم

 

 یبود آن هم در مقابل بابا. کم یبد یکرد. جمله  اخم

  .گفتم تای فکر کردم نها

 

مرکب و قلم و کاغذ دارم.   نمیباشه برم بب د،یببخش_

 .کجان دونمیاصال نم



 

 م،یکن شان یدایبه جان کمدها تا پ میآسمان افتاد  با

 تواندیکمکم کند قول دادم تا فردا صبح م خواستینم

دست  دهمی ام را داشته باشد وگرنه اجازه نم یگوش

خواهر   نیبزند، دست من نبود، روش مرسوم ب

 .شدینم ی راض یگریبرادرهاست وگرنه به شکل د

 

 د،یطول کش زیساعت آماده کردن همه چ کی کینزد

مرحله،   نیتربه سخت  دمینشستم و خب رس زمیپشت م

 .سمی بنو یز یچه چ

 

 سم؟ یبنو یچ_

 

 مونیاضیمعلم ر میامتحان رو بد نیآسو توروخدا، ما ا_

 .مدرسه  میبر گهید ستیگفته الزم ن

 

 ن؟یکنیم شون یراض یکی یکی نیدار_



 

 .آره_

 

برادرش  ستادم،یسراغ بابا رفتم. اما وسط راه ا دوباره

 یخوشش م ز ین یمهست دی. شا امیگفته لورکا، شاملو، خ

 .آمد

 

  .كرد میخواه دایرا پ مانیما دوباره كبوترها یروز '

 را خواهد گرفت  ییبایدست ز یمهربان و

 سرود نیكه كمتر یروز

 است  بوسه

 هر انسان  و

 هر انسان یبرا

 ست  یبرادر

 بندند یخانه شان را نم یدرها گریكه د یروز

 ستیافسانه ا قفل



 قلب  و

 بس است یزندگ یبرا

 هر سخن دوست داشتن است یكه معنا  یروز

 یحرف دنبال سخن نگرد نیتو به خاطر آخر تا

 ست یكه آهنگ هر حرف، زندگ یروز

 نبرم  هیقاف ی شعر، رنج جستجو نیمن به خاطر آخر تا

 ستی كه هر حرف ترانه ا یروز

 سرود بوسه باشد نیكمتر تا

 یی ایب شهیهم  یبرا ،ییایكه تو ب  یروز

 شود  كسانی ییبایبا ز یمهربان و

 ... میزیدانه بر مانی كبوترها یكه ما دوباره برا یروز

 كشم یمن آنروز را انتظار م و

 ی روز  یحت

 گر ید كه

 'نباشم

 



بود.  یطوالن یشعر شاملو بودم اما کم نیعاشق ا من

را حذف  یادی بخش ز دیبا ای کوچک بود،  ی کاغذم هم کم

که حداقل بخش   دمیخریم یدیکاغذ جد رفتمیم ای کردمیم

بهتر بود بلند شدم تا   ی. دومسمیرا بنو یقابل توجه

را تا باز کردم، مامان و آذرخش  اطیحاضر شوم. در ح

 .پشت در بودند

 

 کجا؟ _

 

 .کاغذ بخرم رمیم_

 

 االن؟_

 

 ؟یخوا ی م یزیآره الزم دارم، چ_

 

 .امی: منم م آذرخش



 

هم صحبت   یلیخ ن،یدلخور بود و سر سنگ  هنوز

 .به کارش نداشتم ی. من هم کارشدینم

 

 .میباشه، بر_

 

نگفت. در  یز یچ گریبه خاطر حضور آذرخش د مامان

 ریمس دم،یکاغذ را خر میسکوت کامل کنار هم رفت

بود، من که راه رفتن را دوست داشتم، آذرخش   یطوالن

. مینشد یسوار تاکس لیدل نی به هم امدیدر ن شیهم صدا

 .باالخره به حرف آمد میگشت یبرم میداشت یوقت

 

  یخونه  یر ی چرا م یکنی ثابت کار م یجا  هیتو که _

 مردم؟

 

 .کردم نگاهش

 



 .کنمی م سیتدر ،یکه دزد رمینم_

 

 .کن سیتو موسسه تدر_

 

 یساعت متعارف یلیخ رمیکه من م ییهاساعت شه،ینم_

 .من به صرفه تره یبرا ینجور یاون ا  یسوا ست،ین

 

 ؟ یپول الزم_

 

 یپرداخت اون وام رو یبرا یکنیآذرخش واقعا فکر م_

چهارم قسطشم   کیتو حساب کردم؟ االن مطمعنم 

فقط  شناسمت،یچشم بسته نگرفتم وام رو، م ،یندار

مامان   میخوریخواستم مامان خوشحال شه، ما آب هم م

 .حرومه کنهیفکر م

 

 ...تیحسود_



 

 حسادت کنم؟   یچرت نگو آذرخش به چ_

 

  یخونه  یبر  خوادیتو نم دم،یمن خودم وامم رو م_

 .یکس

 

تا وقت قسط اولت نمونده، پرداخت کن باشه  یزیچ_

 .کنمیمنم بهش فکر م

 

 .کنم یکار تونمیمن نم نی کنیفکر م شهی تو و بابا هم _

 

 .ستادمیا میسرجا

 

تا  یمثال بزن که از پسش بر اومد هیدونه، فقط  هی_

که سرتون  نیی مامان و تو ن یا م؟یفکر رو نکن نیماهم ا



. تو از اشتباه کردن مامان از باور خورهی به سنگ نم

 .اشتباه غلط به تو

 

 .زدم  یپوزخند

 

 ی اشتباه تو بود ورشکستگ کنهیمامان قبول نم یدونیم_

 .بچه امو چشم زدن گهیم

 

 ...من  گهیراست م_

 

 .آذرخش الیخیب_

 

 .گفتیحرف خودش را م تای نها یداشت وقت یا دهیفا چه
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 دانمیشروع کنم، نم کردمی جرات نم دم،ی صبح نخواب تا

 یکیبود کاغذ را دوتا بخرم، فقط  دهیچرا به ذهنم نرس

 نیاشتباه وجود نداشت. فقط داشتم تمر یداشتم و جا

قلمم غر زد که   یآسمان انقدر به خاطر صدا کردم،یم

 ییشد رفت در حال پذراشد و بلند  م یاو تسل تاینها

باد  یرفتم، سرد بود اما کم  اطی. بلند شدم و به حدیخواب

اذان صبح را  یخوب بود. صدا خوردیبه کله ام م

بار   نیهست، اول یمسجد یک یدر نزد دانستمینم دم،یشن

موذن زاده  یصدا مش،یشندیواضح و بلند م نقدریبود ا

 یبرگشتم به اتاق بسم اله دم،یکش یقیبود. نفس عم

شروع کردم به   یکثم چیه یگفتم و قلم را برداشتم و ب

 .نوشتن

 

 .آسو... آسو_



 

 .هومم_

 

 .پاشو سرجات بخواب _

 

 ریفرش بودم و دستم ز ی زور چشم باز کردم، رو به

نشستم. خواب   یسرم بودم، دستم خشک شده بود با آخ

  .آلود گفتم

 

 .خورهیدستم تکون نم_

 

 دمیخنده دار آسمان را شن یصدا

 

خوش به حال    یکرد کاریچ  شه،یبرو سرجات خوب م_

  ...یمهست

 



چشم باز   یوقت دمیرا شن شی جمله ها ی ه یبرد بق خوابم

آمد کجا هستم. به خودم که  مین ادمی هیکردم، تا چند ثان

  .نشستم میآمدم سرجا

 

  .ناهار ایچه واجب بود حاال، ب ؟یشد دار یباالخره ب_

 

به مامان کردم، ساعت چند بود ناهار  یاهنگ

  .خوردندیم

 

  ساعت چنده؟_

 

 .سه_

 

  .شد رمید یوا_

 



 رفتمیخودم دوش م کردم،یقابش م بردمیکار را م تا

  .شدیم رمیواقعا د

 

  .ستی ن ریناهارت رو بخور د ایب_

 

 مامان آذرخش خونه اس؟ _

 

  ...روز ا  هیجمعه اس بچه هم _

 

  .مامانکارش دارم _

 

رفتم تا آذرخش را   رونیتوجه به او بلند شدم و ب یب

قاب کردن  یکنم. از او خواهش کردم کار را برا دایپ

  .ببرد، مردد نگاهم کرد

 

  .شهیم رید رمی آذر تورورخدا تا دوش بگ_



 

  .یخوای من چه بدونم تو چه مدل م_

 

 .یدیخودت پسند یات خوبه هرچ قهیسل_

 

  میبگو توانستمیم یاش خوب بود، حت قهیهم سل واقعا

بهتر بود، اغراق نکرده بودم.   یلیاز من و آسمان خ

. میمحال بود نپسند گرفتیم ادیز هیهد مانیترها براقبل

کردنش. به اتاق  یراض یبود برا یجمله کاف نیهم

  .بردم شیام را برداشتم و برا یبرگشتم کارت بانک

 

  .پول دارم_

 

  .پولش رو بدم دیبدم، خودم با هیهد خوامیم دونم،یم_

 



 کیدکتر جم واقعا  دمیکارت را از من گرفت فهم یوقت

  .است  یجنتلمن واقع

 

 .تولد تو و آسمانه خی رمزش تار_

 

تعجب کرده بودند اما منتظر نماندم واکنششان  مطمعنم

به در خورد، مامان  یدر حمام بودم که تقه ا نمیرا بب

کردن   یراض یبود آمده بود برا دهیبود، کار را تازه د

  یمهست یقشنگ شده است برا یلیاست خ فیمن، که ح

بخرم و آن را نگه دارم. خنده ام گرفت،  یگرید زیچ

انجام داده بودم مادرم  یکس یبرا یت یکه با ن یکار

 یام، سر دهیاست زحمت کش فیح زدی داشت چانه م

 .تکان دادم نه گفتم و در را بستم

 

که آذرخش برگشت، خودم کار را   کردمیم  شیآرا داشتم

بودم، شب تا تمام کردم همانجا دراز   دهی قبل بردنش ند

. واقعا خوب شده بود. از سر شب خجالت  دمیکش



اما با  ستین یخوب ی هیهد کردمیحس م دمیکشیم

 .کردم تیاحساس رضا دنشید

 

 .شده قشنگ ی لی: خ آسمان

 

 ست؟یزحمتت ن  فی: ح مامان

 

  یخوب متیازم، ق خرهیهمونجا گفت م ارو ی:  آذرخش

 .هم گفت

 

 .شکر کنم دیبا شی نفروخت_

 

 .سفارش گرفتم ازش ینه، ول_

 

 .زد  ییتعجب نگاهش کردم. لبخند دندان نما با

 



 .شعرهاشم نوشت  نهایسه تا کار خواست، ا_

 

 .سفارش کار گرفته بود یجد یجد

 

 یمن و چه به سفارش گرفتن، کارم کل ی شد وونهید_

 .داره رادیا

 

کار   گفتیگفتم خواهرم نوشته، م شدیاتفاقا باورش نم_

خط   یکه نصف عمرش رو برا هیاستاد کار حرفه ا هی

 .گذاشته

 

 .منم گوشام دراز شد، برو کنار به بابا نشون بدم_

 

 .بخدا سفارش گرفتم_

 

 .گمیاستاد کارو م گمیسفارشت رو نم_



 

 فیتعر یکه واقعا کل خوردیبه اتاق داشت قسم م رفتم

 یواکنش چ یکرده است. بابا نگاهش کرد، ه دیو تمج

بابا  میخواستم بگو  کرد،ی فقط نگاه م دادینشان نم

 .است سی خ  شیچشم ها  دمینشان بده، اما د یواکنش

 

 .یکنیم ه یبابا؟ قربونت برم چرا گر_

 

 .نشستم شی رو کنار گذاشتم و جلو تابلو

  د،یبگو یزیچ  خواستیدهانش را قورت داد، انگار م آب

متوجه   یتالش طوالن یقیمشتاق منتظر ماندم بعد از دقا

 .'دخترم'. لبخند زدم دیبگو خواهد یشدم م

 

 دختر توام نه؟_

 

 .کرد دییتا



 

 یگیبازم به من م ،یش ی عاشقتم بابا. تو خوب م_

 .دخترم، مطمعنم

 

اشکم را پاک کردم، تابلو را دست آذرخش و   عیسر

 .دمیکنند و خودم لباس پوش چیآسمان دادم تا کادو پ

 

 ام؟یمنم ب_

 

 مردم؟ یخونه _

 

 یشاگردش برا یخونه  رهیم یآخه کدوم معلم_

 ؟یخداحافظ

 

آذرخش، با عنوان   رمیبه عنوان معلمشون نم_

 ایاون تو با ک دونمیآذرخش نم نیبب رم،یدوستشون م



 ینره ما ک ادتیاما  ست،یمهم هم ن ،یو برخاست ینشست

هم   یرو برا ی. پس زندگم یو چطور بزرگ شد میهست

 .میجهنم نکن

 

 .را برداشتم و در را باز کردم تابلو

 

  میو نتون میشرمنده ش ینکن  یباشه کار ادتیپس توام _

 .میسرمون رو بلند کن

 

حس شد تو  نیکه باعث ا یکس  میبرگردم و بگو خواستم

 ینگفتم حت یزیشدم. چ الیخینه من، اما ب یبود

رفتم و سوار   رونیبرنگشتم نگاهش کنم از خانه ب

 .شدم نیماش
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ام را چک کردم، تازه متوجه شدم از   یراه گوش در

پاسخ داشته ام مطمعنا کار   یخانه جم ها شش تماس ب

هم خود جم تماس گرفته بود. با  کباری دوقلوها بود، 

کردم و گفتم در   یخودش تماس گرفتم، عذرخواه لیموبا

 .راهم

 

 .میآسو بازش کن_

 

 .نه شما یعمه مهست  یبرا زمیعز_

 

 .هیچ مینیبب  مییخوای: اما ماهم مجاشوا

 



 نیریم نیدار ن،ینیبیهرموقع باز کرد شما هم م_

 .ششیپ

 

 میکن یآسو رفت بازش م یدر گوش جاشوا گفت وقت جان

. خم شدم به سمتشان تا قلقلکشان دمیاما من هم شن

  .بدهم

 

 .خورمتونیم_

 

 .دندیخند

 

 .ماست یخونه  یگرند_

 

 جدا؟_

 

 .نهیتو رو بب  خوادی آره، اما نم_



 

 چرا؟ _

 

بلند   شیمادربزرگش از جا یدرآوردن ادا یبرا جان

 .شد

 

 نیمعلم شما ندارم، مه دنیبه د یازیمن خستم، ن '_

 ' .بخوابم کمی رمیحواست باشه سر و صدا نکنن م

 

 .دمیخند

 

 .یاریهمه رو در م یجان که ادا یکار شما زشته آقا_

 

  کیدادم مزاحمان نشوم،  حیآمده بودم، ترج رید یکم

نماندم، بلند شدم و بچه ها را بغل کردم و  شتریساعت ب

 .دیصورتشان را بوس



 

 .یومدی کاش توام م_

 

 .نیشیخسته م  مایتو هواپ ن،یخوب استراحت کن_

 

 نیفقط مه دمیرس یوقت نم،ی را بب اریرفتم تا مه رونیب

به اتاق بچه ها   میخانم به استقبالم آمد و من را مستق

چند نفر را  یکه صدا ییرایبرد. به سمت حال پذ

همزمان   ییرایهمزمان من به پذ دنیرفتم. رس دمیشنیم

 .خانم نیمه  دنیشد با د

 ن؟ یکنی م کاری چ  نجایشما ا_

 

 .یآمده بودم خداحافظ کردم، یم چکار

 

 .نی رفتیم یتاز در پش دیآقا مهمون دارن، با_

 



خانم ،خانم مهرپرور هم مهمون ما هستن، شما  نیمه_

 .نییبفرما

 

و بعد جمع پشت سرش کردم.   اریبه مه  ینگاه

  دهیکه فهم یبود، همان مرد جوان قبل شی دخترخاله ها

 .است و دکتر جم شانیبودم پسر عمو

 

 .که زل زده بودند به من چشم گرفتم یجمع از

 

 رفتمی، داشتم م نیمهمون دار دونستمینم دیببخش_

 .بدم یزحمت هیخواستم قبلش  

 

 .به ساعت کرد ینگاه

 

 .نیآورد فیچقدر زود، تازه تشر_

 



 هیهد هی دم،یکه د نمیبچه ها رو بب خواستمیممنون، م_

جون گرفتم، تو اتاق بچه   یمهست یبرا  کی کوچ ی

 ادین شیپ ینباشه و مشکل  یهاست، اگر براتون زحمت

 .نیبراش ببر

 

. اما شهیخوشحال م یحتما، ممنونم. مطمعنم مهست_

 .نینیهم با ما بش یکم ن یاریب فیتشر

 

 .مزاحم نشم_

 

 .کنار رفت میجلو از

 

 .نییبفرما هی چه حرف نیا_

 

به احترام من بلند شد،   شانیکه رفتم، پسرعمو جلوتر

 .رو به همه دادم یکل یدکتر جم سرپا بود. سالم



 

 کردن؟  تتونیبچه ها اذ_

 

بود، به  یا  گهید زینه ابدا، فعال فکر و ذکرشون چ_

 .من نبودن تیفکر اذ

 

 ؟یچ_

 

 .جون رو باز کنن یمهست ی هیهد_

 

که   دنیشنهردو را  ینه صدا ایام تمام شده بود  جمله

به جمع و من را  دندی. تا رسدندیدویداشتند م انیگو یدد

 .خشکشان زد شانیسرجا دندید

 

 .اوه آسو_

 



 ؟ینرفت_

 

 ن؟ی کرد کاریچ_

 

 .گردن هم انداختند عیرا نشان دادند و سر  گریهمد

 

 .جانه ریتقص_

 .جاشواست ریتقص_

 

 .کردم و خم شدم سمتشان یمصنوع یاخم

 

 ن؟یبازش کرد_

 

به  دیانداختند، چانه اشان چسب نییسرشان را پا هردو

ابراز  ی وهی. خنده ام گرفت از شنهیس یقفسه 

  د،یمن را نگاه کرد، خنده ام را د اری تاسفشان. مه



' تا  سی'ه یاش برد به معن ینیب یانگشتش را جلو

 .کرد یمثل من اخم مصنوع زینخندم. خودش ن

 

 .بخشتتونینم یزشت بود، آنت  ی لیکارتون خ_

 

 کردند،ی را نگاه م گریهمان حالت داشتند همد در

 .فرار بودند  یبرا یمطمعنا دنبال راه حل

 

 بود؟ یحاال چ_

 

 .بود شانیپسرعمو ایلیا سوال

 

  .کی کوچ یادگاری هی ست،ین یخاص زیچ_

 

 .: کنجکاو شدم منمایلیا

 



 .باشه خوادیم یچ ،یبچه تر  نای : تو از امایش

 

آرام  ییمن بودم. با لبخند آرام و تن صدا ن،یتوه هدف

  .در جوابش گفتم

 

 .بچه ها اسم دارن گن،یرو به درخت م نیا_

 

 نیا دنیبا شن زدیلنگ م انیفارس ینجور ی ها که هم  بچه

جان نتوانست   تایرا نگاه کردند، نها مایجمله با اخم ش

 .ردیخودش را بگ  یجلو

 

 .ادیازت بدم م_

 

فرصت نداد و  اریمن هم اما مه دیخواست بگو  جاشوا

و با هشدار اسم جان را به زبان آورد. ته   یبار جد نیا

از   ییاما خب جزو دادمیدل حق را به جان و جاشوا م

 .میبگو توانستم یبچه ها بود هشدار او چه م تیترب



 

لوس   یهم تند نبود، اما جان برا یلیخ  اریمه هشدار

سمتم آمد و خودش را در بغلم  به عیکردن خودش سر

دستش را دور  کیجا کرد، پشت سرش جاشوا آمد، 

دستش را دور گردن من انداخت.  کیجان و  یشانه 

. نگاهش کردم، در مقابل  دمیرا شن مایپوزخند ش یصدا

 .شد تشیباعث عصبان نیو ا دمیپوزخندش آرام خند

 

خودتون رو   نیدار یالک ن،یخفه ام کن نیی خوایم زیگا_

 .نیدیناراحت نشون م

 

شروع کردم به قلقلک  دمیکدام نشن چیاز ه ییصدا یوقت

خنده اشان بود و  یدادنشان و چند لحظه بعد صدا

 .من را قلقلک دهند ز یآنها ن نکهیا ی تالششان برا
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را نگاه نکرده هم  نیما بودند. ا یدر حال تماشا هیبق

  اری جو بس کی بعد  هیحدس بزنم، اما چند ثان توانستمیم

افتاد  یخانم کیرا احساس کردم، چشمم به  نیسنگ

محکم   یلی بود، الغر بود اما خ ستادهیدورتر ا یکم

از پشت بسته شده  کیش  یلیخ  شیبود، موها ستادهیا

قرمز رنگ. بچه   یبا رژ لب شتدا یمیمال شیبود، آرا

 یبرگشتند به سمت ستادمیمن از حرکت ا  دندید یها وقت

هم به  دیبود. نگاهش به ما بود، شا ستادهی که آن خانم ا

 .دیخانم پرس نیمن اما رو به مه

 

 چه خبره؟   نجایا نیمه_

 

 ...بچه ها و یاضی: مادر، خانم مهرپرور معلم راریمه



 

  ست؟ی ن ریمعلم د کی حضور  یساعت برا یکم_

 

چرا خنده ام  دانمیاما نم شدم،یناراحت م دیبا اصوال

  گرید ینمونه  کی دنید یخانم من را برا نیگرفت، مه

از خودش آماده کرده بود. خنده ام را قورت دادم و از  

 .بلند شدم یصندل یرو

 

 .نینی: خانم مهرپرور لطفا بشاریمه

 

 .رو به مادرش گفت و

 

 یدوست خوب خانوادگ ستنی فقط معلم بچه ها ن شونیا_

 .مون هم هستن 

 



حرص و عصبانیت داشت اما من واقعا  انیلحن ب یکم

از حرف مادرش ناراحت نشده بود. چشمم به دکتر جم 

زل زده بود به پارکت خانه ،   کردیخورد، مرا نگاه نم

 .چرا حس کردم عمدا نگاه گرفته است دانمینم

 

 .ر یبخ یه من برم بهتره، شب همگوقت رینه واقعا د_

 

 .دمیبچه ها را دوباره بوس یشدم گونه  خم

 

جمع فاصله گرفتم تا به سمت در بروم داشتم از کنار   از

دکتر   یکه صدا شدمیخانم رد م نیمعروف و مه یگرند

 .دمیجم را باالخره شن

 

  رسونه،یمن شمارو م یراننده  ن،یصبر کن قایچند دق_

  .تو راهه

 



 .اش به من بود یسمتش حاال نگاه جد برگشتم

 

 .خطر یسفر ب ست،ین یاز یممنون ن_

 

 دهیآشنا نشده بودم، رس یگرفتم. من با آن گرند رو

به   یزیچ یلیدل نیکرده بود، به هم رونمیهم ب دهینرس

اما مطمعن  کردیکردم، مرا نگاه نم یاو نگفتم، نگاه

حواسش به حرکات من است. از خانه   یچشم  ریبودم ز

و بچه ها پشت   اریبودم که مه اطیرفتم در ح رونیب

کرد و   یبابت رفتار مادرش عذرخواه اریسرم آمدند، مه

برسد اما  اریداد یگفت منتظر بمانم تا حداقل راننده 

 ا،یناراحت بودند گو زیدوباره تشکر کردم. بچه ها ن

 .شدن من رونیب ایمادربزرگشان  دنیاز د دانمینم

 

 .زدم یلبخند

 



  شبیشده، راستش خواب موندم ظهر، د رینه واقعا د_

 .دمیبچه ها بود که د دنیبودم و هدف د دهینخواب

 

به بچه ها گفت بروند داخل خانه، هرچند   اریمه

بار سوم   یو اشاره پدرشان برا مایاما با ا خواستندینم

 .کردند و داخل خانه رفتند یخداحافظ

 

دوست  ی طی تحت هر شرا خوامیمن واقعا معذرت م_

 ...بشه و نیندارم به مهمونم توه

 

رفتار مادرش خجالت زده بود، کامال مشخص بود،  از

از برخورد  یخب من هم گاه یحق داشت ول شیکماب

درکش  لیدل نیبه هم دمیکشی مادرم خجالت م یها

 .کردمیم

 

 .جم یآقا_

 



 .کرد منگاه

 

منم  شناسمی رو نم شونیواقعا ناراحت نشدم چرا که ا_

ممنون از  یلیخونه، خ  رفتمیدر هر صورت داشتم م

 .لطفتون

 

 .تکان داد یتشکر نگاهم کرد و سر با

 

 .اریمه_

 

بود. داشت مارا نگاه  اریسمت صدا، داد میبرگشت

به  زیمادرش بود، او ن هی اش شب ینگاه جد کرد،یم

 .کردیشکل نگاه م نیهم

 

 شد؟  یزیچ_

 



 .کنمیکارت داره برو تو من همراهشون م  وایش_

 

تا در  شترینداشتم چند قدم ب  یکس یبه همراه یازین من

 .نمانده بود یخروج

 

شما هم  شناسمیباشه، راه رو م یازین کنمی فکر نم_

 .نیزحمت نکش ن،ییبفرما

 

نه تنها تا دم  کرد،یبشر حرف گوش نم ن یطبع که ا به

  میبرا زیکه دم در بود درش را ن نشیدر آمد بلکه ماش

باز کرد. کار ما از تعارف گذشته بود، چرا که سوار 

 یبود. پس تالشم قرار بود ب یاو زور نیشدن به ماش

 .ثمر باشد

 

 .نبود  یازیواقعا ن_

 



 .وقته رید _

 

وقت بودن بود. او مثل برادرش  ریهم و غمش د ی همه

 نیاز هم کرد،ینم یبخاطر برخورد مادرش عذرخواه

مادرش  هیاو شب یریبگ جهی راحت نت یلی خ یتوانستیم

 .نه اریو مه یاست اما مهست 

 

 شیشما سوتفاهم پ یبرا یفقط قبل رفتن، بار قبل_

اومد، سوال من نابجا بود، من بخاطر سوال غلط خودم  

وستم اون واکنش را نشون دادم، سر  د یبرا  میو نگران

 .رو یزینکردم چ یشما خال

 

جواب دادن  یبود، به جا نی در ماش یهنوز رو دستش

نگفت.   یزی . هرچه منتظر ماندم چ میزل زد به چشم ها

 .باال دادم و خواستم سوار شوم ییابرو

 

 ...رک بودن شما_



 

 .کردم و نگاهش کردم مکث

 

که   یرفتار یاز تملق ها  یلیخ ونیدر م هی خصلت خوب_

 .وجود داره

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 .دکتر یخطر آقا یسفرتون ب_

 

 .تکان داد یسر

 

خم شد و  لشی کنار اتومب ی شهیسوار شدم از ش یوقت

 .نگاهم کرد

 



از   نیتونیام م 14شرکت تا  نیششم بر  ستی ن یازین_

 .نیاستفاده کن التونیتعط

 

  شدیم نطوریتعجب کردم و هم خوشحال شدم. اگر ا هم

درس خواندن،  یبرا ییبود، فرصت طال یواقعا عال

 .چرا  دمینپرس یحت

 

 .ممنون_
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بود.  مدرسه که  میتنها کارم مدرسه و کالسها دیع تا

بود. اما باز  یتق و لق بود اما خب حضور ما الزام

واقعا زمان  خواندمینسبتا سرم خلوت بود. درس م

بخش   تیو از نظر خودم رضا کردمیرا صرف م یادیز

دکتر من و  شیپ رفتیم دیکه بابا با یی بود. روزها

  یخانه تکان ریدرگ مان. مامیکردیم شیآذرخش همراه 

 ینبود اسباب کش شتریکه چند ماه ب ییما یبود، برا

قابل   ریبود که غ  ینبود اما عادت یزاین میکرده بود

 .شیاجتناب بود برا 

 

 ...آسو_

 

بود،  فیضع نترنتمی ا یبود، کم یمهست  ریتصو

 .خنددیم ای  کندیم هیدارد گر دمیفهمینم

 

 ؟یمهست یجانم؟ خوب_

 



 یلیخ ی لیقشنگه واقعا ممنونم خ یل یخ نیآسو ا_

 .باستیز

 

بود تماسش، حس کرده بودم   رید یزدم. کم یلبخند

 یتماس اینداده  یامیپ لیدل نی به هم امدهیچون خوشش ن

 .نگرفته

 

ساعت   کی اومده بود،  ش ی چمدونها مشکل پ یبرا_

 .خوشحال شدم یلیگرفتن، خ لی تحو شیپ

 

 .یخوشحالم دوست داشت_

 

  .آسو_

 

 .شدند شانیدایها بودند که در صفحه پ بچه

 



هر سه در حال چرخش   نیبود و سه نفر، ب یگوش کی

 .ندیگو یچه م قی کدام دق چیه دمیفهمیبود. نم

 

از چرخش ها پشت سر جان قامت بلند دکتر جم  یکی در

  .بود لیموبا ی. نگاهش به صفحه دمیرا د

 

بود،   ختهیدور شانه ام ر م یبه تن داشتم و موها یتاب

تماس گرفته بود،  یکه مهست خواندمیداشتم درس م

 یلیکردم خ یباز است، سع  یادیز یام کم قهیحس کردم 

 یام را مرتب کنم، حت قهیو بدون جلب توجه  یعیطب

نه، او هم زل زده بود و   ایسالم کنم  دیبا دانستمینم

  رییتغ هیو زاو دیرا کش یگوش اشوااما ج گفت ینم  یزیچ

 .در صفحه نبود یدکتر جم گریکرد و د

 

 ؟ی ایآسو تو واقعا نم: جاشوا

 

 .دمیخند



 

دم درمون منتظر منه،   نیخر مالنصرالد   زم،یچرا عز_

 .رسمیسوارش شم، تا سپتامبر م  بندمیدارم بار م

 

 چه گفتم، فقط با تعجب گفت 'تا سپتامبر؟  دینفهم جاشوا

' 

 

 .دیخند یمهست اما

 

اخمو  اریداد نیا یرو دار شیی آسو، واقعا فقط تو توانا_

 .یرو بخندون

 

 .خیکوه  یآقا دیخندیداشت م پس

 

 دیرو کش یسالم برسون خدمتشون، جاشوا گوش_

 .نتونستم سالم کنم



 

 .سایوا_

 

را  یو گوش ستاد یرفت کنار برادرش ا لکسیر یلیخ و

به برادر او  توانستمیهردو گرفت. آخر چه م  یجلو

 .آن سالم برسان هم از سر تعارف بود م،یبگو

 

 ن؟یخوب هست_

 

 دنیدر حال خند شیپ هیآمد تا چند ثان یچهره اش نم به

 ی هم صحبت نیاز سخت تر  یکیام  یبوده باشد. در زندگ

  سمیبا رئ دیبا یریتماس تصو کیها بود _ پشت 

بود،  یبود و نه او آدم قابل نفوذ یمینه صم داشتمیم

 .راحتتر بودم اری مطمعنم با مه

 

 چه خبرا؟_

 



 .خونمیدرس م _

 

 ؟ییآسو دانشجو _

 

 .ارشد آزمون بدم یبرا خوامی م زمینه عز_

 

 .چه خوب_

 

 التشیتحص یمهست دانستمیبا حسرت گفت! نم چه

 .نه ایچقدر بود، دانشگاه رفته بود 

_ _ _ _  

 

آسمان   یبرا دیع یکنم و برا یخودم را راض نتوانستم

نکردم.  ی. مامانم اخم و تخم کرد اما توجهدمیخر یگوش

هرچند بخاطر   خواهدیگفته بود نم نکهیا رغمیآسمان عل

خوشحال شد.   تینها یبد شدن حال بابا اما از داشتنش ب



عوض کنم اما خب   زیخودم را ن لیدوست داشتم موبا

 یخرج کنم. برا نیاز ا شتری کنم و ب سکی ر توانستمینم

بابا،   یبرا  دم،یهمه لباس خر یاز خودم برا ریغ دیع

 .آذرخش یمامان، آسمان و حت

 

خودم   یبودبرا دهید یکرده بود وقت رمیغافلگ زین مامان

گرفته بود. چهارشنبه    یا هیهد میام او برا دهینخر

بود،   مانیها  یچهارشنبه سور نیاز بهتر یکی  یسور

و  ری. آذرخش و اممیبود یملک یبه همراه خانواده 

 اطیدر ح یآتش به پا کردند و همگ اط یدر ح الدیم

شاد نباشد. مامان خوشحال   دد،نبود که نخن ی. کسمیبود

 .میبود یبود. بابا خوشحال بود همگ ششی بود آذرخش پ

 

  یدونواز هی زنن،یم تاریخب حاال که آسمان خانم هم گ_

 .امشب میداشته باش

 

 .تونمی نم رمیگیم ادی: نه من تازه دارم آسمان



 

 .میزنیم  یزی چ هیحاال   اریرو ب تارتی: برو گریام

 

  چارهیب ریرا نگاه کرد  ام ریام یعصبان یکم آسمان

 .زبان به کام گرفت

 

 .اریزدن درب یتوام ادا زنهیم ریآسمان، ام گهیبرو د_

 

مطمعنم واقعا  میبود شی دور آت  یهمگ دند،یخند جمع

با  ریرا آورد، ام تاریگ یباشد. با دودل ریدلپذ  توانستیم

شروع کردند به نواختن، با   ییاو هماهنگ کرد و دوتا

آهنگ را باهم کار کرده   ن یگفت قبال ا شدینگاه م کی

خواند.  مانیبرا  ری. اماوردمین شانیبه رو  یزیاند. اما چ

زودتر از ما داخل رفتند و گفتند بهتر است    هابزرگتر 

آنها   یشام. خانه   یبرا میو برو میجمع و جور کن

که بود   ییبا ی. اما دل کندن از حضور زمیدعوت بود



وار   وانهیکه د ییترقه ها  یرغم صدا یسخت بود  عل 

 .شد یم دهیشن
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عزمم را جزم کردم و  م،یبه خانه برگشت یوقت وقت  آخر

 دیو ع ینسترن فرستادم، چهارشنبه سور یبرا یامیپ

نکردم.  افتیدر یگفتم. منتظر ماندم اما جواب کیرا تبر

 .دمیشدم و خواب الیخیب

 

منتظر جواب نسترن ماندم اما  لیسال تحو یلحظه  تا

مورد  نیدر ا ینگرفتم. دوست داشتم با کس یجواب



بابا اما  دینبود، شا یم اما متاسفانه کسمشورت کن

 .به او بدهم ی بدهد نخواستم حس بد یجواب  توانستینم

 

مامان به  میداشت دیو بازد دیسال قبل امسال د برعکس

 نکهیاما بعد از ا دادیرا پس م دارهایهمراه آذرخش د

اش  یهمراه ستیدوجا رفتند آذرخش گفت حاضر ن یکی

 حتشیبود غر زده بود نص دهیکند، آنقدر که هرکه رس

بود و نه  دن یشن حتیکرده بود، نه آذرخش اهل نص

 .داشت یا دهیآنها فا  یحرف ها

 

دوجا، آسمان را مجبور کرد همراهش برود   یکی مامان

تمام وقتش را گرفته  تارشیدرس و گ  زیاما آسمان ن

 ریامبود. البته بخش اعظم وقتش به چت کردن با 

با   خواستیاز او نم ریتعجب داشت که ام ی. جا گذشتیم

و آسمان  کردیهم درخواست م دیبروند، شا رونیهم ب

 .نه گفتیم

 



در خانه  یبلکه بعد مدتها زمان طوالن دیبخاطر ع نه

حوصله ام سر  دایجذاب نبود، شد میماندن اصال برا

 دیآمد، روز سوم ع یاز دستم برنم ی. اما کاررفتیم

بروم و  دنییدو یگرفتم صبح ها برا میبود که تصم

 رفتمیم 7لذت بخش بود. صبح ساعت  میبرا یکم نیهم

را  ریام ی و عصرها دوچرخه  دمیدوی م یساعت کی

 .کردمیم یدوچرخه سوار ی ساعت کیو  گرفتم ی قرض م

 

مسافرت نرفتند   یبرا ییرا جا دیع زین یملک ی خانواده

بدر بروند  زدهیدو روز مانده به س یکیداشتند  میتصم

به مامان گفته بود ما  یدوبار یکی یشمال. خانم ملک

آنها جا داشت   نیچرا که هم ماش م،یهمراهشان برو زین

 ی هم ب یلیمامان ته دل خ دمی دیدخترشان، م نیو هم ماش

و هم  دمی ترسیشدن بابا م تیهم از اذ  ماا ستین لیم

 بمیکه به طور معجزه آسا نص یفرصت درس خواندن

هم نبودم،  لیم یشده بود. من هم مثل مامان ته دل ب

  .ما ی همه  یبود برا یتنوع خوب

 



 سی بود و حاال انگار رئ شی از خدا ریبخاطر ام آسمان

 .من بودند یینها میخانواده من بودم، همه منتظر تصم

 

 بوکس؟_

 

 .آره_

 

 .یخشن دوست دار ی: کال ورزها  آسمان

 

و  مینشسته بود اطیو آسمان در ح ریزدم. با ام یلبخند

حرف ورزش شده بود، آسمان گفته بود تکواندو کار  

و خودن در ادامه گفته بودم دوست داشتم  کردمیم

 .رمیبگ ادیبوکسر شوم اما فرصت نشده بود 

 

 .: جالبه ریام

 



که گفته بود بخاطر نگاه آسمان  یاز کلمه ا ریام

آسمان به من واقعا خنده دار  یشد. حسادت ها مانیپش

 .بود

 

 .جذابه یلیآره، خ_

 

 .کننیدوتا از دوستهام کار م یکیمن _

 

 دخترن؟_

 

بود  یکار نی و نخندم آخر  رمیخودم را بگ  یجلو نکهیا

خجالت  یبا کم ری. اممیایاز پسش بر ب  توانستم یکه م

  .من گفتبخاطر حضور 

 

 .دنیم ادیبه دخترها  ینیزم  ریز دونمینه پسر. اما م_

 



بود. اما  یجذاب تینها یب شنهادیکردم، پ نگاهش

  قهیدر مض  یاز نظر زمانبند یعنی توانم،ینم دانستمیم

 .بودم

 

 توام؟ ی: رفت آسمان

 

بلند شدم و لباسم  میعمال به غلط کردن افتاد. از جا ریام

 .را تکان دادم

 

بود، اگر خواستم ازت   یخوب شنهادیپ  ریام یمرس_

 .رم یگیآدرس م

 

  اطیدو ساعت در ح یکی یروز  تاریگ نیتمر یبهانه  به

کدام از   چیبود که ه بی. عجگذراندندی باهم وقت م

در  نقدرینشده بود  مامان که ا یز یدوخانواده متوجه چ

 .دادیبه خرج م تیمورد من حساس

 



 ؟یگرفت میشد تصم یچ_

 

 .بابا نگاه گرفتم و مامان را نگاه کردم از

 

 .پولش کمم یبخاطر بابا و درسهام،  کم ی دونم،ینم_

 

 .م یریم یملک یآقا  نیبا ماش _

 

خورد و خوراک،   م،یاجاره کن یتیسوئ یهتل هیخب _

 .و فالن میبر ییجا  گهیسفره د

 

 .به فکر رفت مامان

 

 ؟یکه آذرخش داد رو خرج کرد یپول_

 



نتوانست قسط اولش   زدم،یهمانطور که حدس م آذرخش

کسر داشت، پول را داد دستم اما بعد از  یعن یرا برساند، 

 .کردم زی من وار نکهیا

 

پول من بود مامان. بعدشم قسط  ست،یپول آذرخش ن_

  لم،یرو قراره بدم  من که نصف ماه تعط نیفرورد

 .نشه زیحقوق ها وار نیممکنه آخر فرورد

 

شامل حالم شده بود و پول داشتم. اما   یدیع هرچند

 .محتاط باشم یکم دادمیم حیترج

 

دارد واکنش  ی لیتما نمینگفت، بابا را نگاه کردم بب یزیچ

علنا نه گفته  دیفهم ینشان نداد. اما آسمان وقت یخاص

، سراغم آمد و شروع کرد به خواهش کردن.  ام

برخورد کردنم قرار بود به ضرر خودم باشد،  یاحساس

  میو حقوقها م یهاآخر سال درست بود تمام حساب کتاب 

 .دمیترسیاما م دجا جمع شده بودن کی



 

 ...آسمان دونمینم_

 

 .توروخدا آسو_

 

خواهش و التماس   نقدریمسافرت مگر چه بود که ا کی

 .کند

 

 .باشه_

 

 ؟یگیراست م  یوا_

 

 .آره_

 

تا خبرش را به مامان بدهد اما مامان  دییدو آسمان

او  یاستقبال نکرده بود، ناراحت شده بود وقت یلیخ



بودم گفته بودم نه و حاال قبول کرده بودم. اما   دهیپرس

 .شدنمان شد یباعث راه تایهرچه که بعد نها
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 میبود، تصم شانیعوض کردن حال و ها هدفشان

  یبروند نه شهر. سراغ آقا ییروستا ک یداشتند به 

با او حساب کتاب  دهایرزرو و خر یرفتم تا برا یملک

منتظر بود   دینگاهم کرد. شا نیریش ی. با لبخند میکن

مورد با او صحبت کند اما مقابلش من  نی آذرخش در ا

که رد و  یمرسوم یهاتعارف  ست،ین یازیبودم. گفت ن

 ختمیبه حسابش ر یبدل شد. اما من علل حساب مقدار



را حساب   هیبعد از برگشت بق ایو گفتم در طول سفر و 

 .میکن یاب مکت

 

  یخوشحال بود، روز سفر بابا کنار آقا تی نها یب آسمان

تا  میداد هیرا تک یجلو نشست، صندل یصندل یرو یملک

شود اما حال و   تیراحت باشد، مطمعن بودم قرار بود اذ

 .شدیعوض م  زیاو ن یهوا

 

. پشت  میعقب نشست یو من صندل یو خانم ملک مامان

آنجا بماند  توانستینم یمن کس ریبابا نشسته بودم، غ

کامال به عقب بود. آذرخش و   یصندل  هیچرا که تک

 .بودند ن یماش کیدر   ریو آتنا و ام الدیآسمان با م

 

کاش من هم آنجا بودم و  گفتیتند تند م یملک خانم

نبود،  نطوریاما ابدا ا رود،یحوصله ام سر م  نجایا

داده بودم و   نییرا پا شهیکرده بودم، ش یپل یآهنگ

به   ریمس ی مهی. نبردمیداشتم از هوا و فضا لذت م



گفتم اگر بخواهد و خسته شده باشد من  یملک یآقا

  .برانم اما گفت راحت است 

 

. حواسم بود تا میدر راه خورد یرا در رستوران ناهار

 یملک یآقا یحساب کتاب ها دستم باشد و بعدا شرمنده  

ند و مارا همراه خود  که لطف کرده بود  نیهم م،ینشو

 .تشکر داشت یجا تینها یب بردندیم

 

  نیهمچ شدی تکه از بهشت بود. باورم نم  کی چال،یماز

بودم،  دهیاسمش را هم نشن ی. حتدمیدیرا م یصحنه ا

روستا   نیو خانواده اش از کجا باا یملک یآقا دانمینم

  یبزرگ یبود. جا بایز تینها یآشنا شده بودند اما ب

بود. خوشحال بودم آسمان اصرار کرده  ینبود، اما عال

کرده  سکیقبول کرده بودم و ر ودمبود، خوشحال ب

 .ها نهی هز یبودم برا

 



تابستانها  ای رفت،یبار سفر م کی ما هرسال  ی خانواده

  یاز شهرها  یلیبه کار بابا داشت. خ یبستگ دها،یع ای

 .نه نجایاما ا میرا گشته بود رانیا

 

 .خوشگله یلیخ_

 

 .آره، منم بار اولمه_

 

 .ها   ییآشنا هستن با روستا یملک  یاما آقا_

 

اصرار داشت  نهیهم یبرا شه، یمیقد یآره، از دوستها_

 گذرهیخوش م یلی. واقعا خشدیاما قسمت نم م،یایب

 .نیکه اومد یمرس

 

 دیکه با میما بود نیپدر و مادر بود، ا هیشب  زین آتنا

 .می کردی تشکر م



 

 .ازت بپرسم یزیچ هی  تونمیآسو م_

 

 .کردم نگاهش

 

 .یبد برداشت کن ترسمیندارم م یاما واقعا منظور بد_

 

 .ستین یمشکل زمیبپرسم عز_

 

 ...راستش_

 

 .من و من کرد یکم

 

... دیشا ای یدیفهم دیخب توام شا یعنیبه نظر تو... _

 هست؟ یزیو آسمان چ ریام نیب



 

 .سوال بودن نیداشت، مخاطب ا یبی حس عج یکم

 

  .بود ییبایز یکیگرفتم زل زدم به روبرو. تار نگاه

 

 .حس هیحدس و  هی، اما منم مثل تو،  دمینشن یزیچ_

 

  توانستمینم نیاز ا شتریب  ست،یواکنشش چ دانستمینم

 .میبگو

 

 .میکردی به تو فکر م یلیخ ل یراستش من و مامان اوا_

 

 چرا؟ _

 

 ...ریبا ام میکردیفکر م  یعنی_



 

 !ر؟ی! من و امکردی م یشوخ دم،یخند آرام

 

 ...ای نداره و خب تازگ یمرام نیهمچ  رینه ام میدیاما د_

 

 ...یبهش گوش زد م کنم،یمن با آسمان صحبت م_

 

خب    ه،ینه نه، من فقط کنجکاو شدم، آسمان دختر خوب_

 نه؟  میما دخالت کن دیاگر باهم خوبن چرا با

 

آسمان   یآتنا جان. منم حس کردم اما به رو دونمینم_

 شه،یحساسه، زود ناراحت م یلیآسمان خ اوردم،ین

 .حدس بمونه هیخواستم  نیهم یبرا

 

 .ساق دستم گذاشت یرا رو  دستش

 



 .رینظ یدختر ب  هیو البته  یهست یتو خواهر خوب_

 

 .ستیاونقدرها هم ن_

 

  شهیتو خونه حرفت هست. بابا هم شهیچرا هست، هم_

  میبهت حسود یکه گاه  یاونقدر کنهی م فیازت تعر

  یدختر هیدوست داشت من   شهیفکر کنم بابا هم شه،یم

 .مثل تو باشم

 

به داشتنت  یو هم خانم نام یملک یمطمعنم هم آقا_

 .کننی افتخار م

 

 .زد یلبخند

 

 نیا ارمیفردا تو و آسمان رو م م،یبخواب میپاشو بر_

 .نیسبزه ها را گره بزن



 

 .بلند یلیخ دمیخند

 

 یبود که همه  نیکه با آن مواجه شدم ا یمشکل

برگشتن کار  زدهم یکه شب س دندیرس جهیبه نت  نیحاضر

شلوغ است، درواقع   دایجاده ها شد ست،ین یعاقالنه ا

 دینه خودشان، اما من با کردندیمراعات حال بابا را م

 .رفتمیبه شرکت م

 

 نیچکار کنم، شب ساعت ده بود که به ا دانستمینم

به دکتر جم زنگ   دیبا دانستمیبودند، نم دهیرس  جهینت

 .نه ایبرگشته است  رانیبزنم، اصال به ا

 

و  میبا انگلستان اختالف ساعت داشت یچهار ساعت سه

را بهانه   یاحوال پرس توانستمیآنها عقب بودند پس م

که هنوز لندن هستند  نمیبب رمی خبر بگ یکنم و از مهست 

از تماسم خوشحال شد، گفت   یبرگشته اند. مهست ای



و او  رانیاست بچه ها برگشته اند به ا ی دو روز یکی

 .بوده رفتهواقعا حوصله اش سر
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 ؟یری نم رونیب ادیز  ست،ین التیاونجا که تعط _

 

 .ادیز یلینه خ ،یگه گاه_

 

 .دیکش یقیعم نفس

 



 .رانیدوست دارم برگردم ا_

 

 یفضول دنش یپرس دانستمیپر از سوال بود نم ذهنم

  .نه ایاست 

 

  دیاومم ببخش ن؟یباهم رفت  ایهمسرت متولد اونجاست _

 .قصدم شناخته شتریب کنمیم یفضول کمیدارم  دیشا

 

 .زد یلبخند

 

ساله   یلیاومده اما خ ایبه دن رانینه راحت باش. نه ا_

 .نجاستیا

 

 ن؟یپس کجا باهم آشنا شد_

 

 .میبود یدوست خانوادگ_



 

  !داشتند یدوست خانوادگ چقدر

 

 .بود یشده و سنت نییتع شیازدواج از پ هی شتریب_

 

 ییاز آن دوران طال کردمیحس م  شتریب زدم،ینم حدس

شده است.   کنواختی شانیبرا یکه گذشته اند زندگ

نبود، کامال مشخص بود  ی از مهست دنشیبه شن  یازین

 .اش یاز زندگ ستیخوشحال ن

 

 ؟ یکنیفکر م یبه چ_

 

  !گفتم؟یم چه

 

 .سخت باشه  دیبا  یعنیسخته،   یدور نکهیا_

 



 .بود دنیآه کش هیشب شتریب د،یکش یقیعم نفس

 

 .یلیخ_

 

 ران؟ یا یایم ریبه د رید_

 

در فکر بود با سوال من به خودش آمد و نگاهم   قایعم

 .کرد

 

 .امیب شهی هم یبرا یبه زود دیشا_

 

  .گفتم یخوشحال با

 

 .چه خوب_

 



 .آره به نظر منم خوبه_

 

چطور اما سر   دانمینم میباهم صحبت کرد یساعت کی

 ازیشد سمت نسترن، راجبش گفتم، ن دهیصحبت کش

  .صحبت کنم یداشتم با کس

 

 و جواب نداد؟_

 

 .نگرانشم کمینه، _

 

 بعد اون همه ماجرا؟ _

 

  یخاص زیچ دیمن بود، شا ی برا  ینسترن دوست خوب_

 .شده رش ییباعث تغ

 



به نظر   یعنی  ست،ین یپسر بد شناسم،یرو م دیمن ام_

از تو   یزنیکه تو حدس م  یلیبه خاطر دال تونهیمن نم

 .ادیخوشش ن

 

باعثش شده   یاختالف طبقات کنمیبودم حس م گفته

 .باشد

 

 .دهیهم جواب نم مانیجان، پ یمهست دونمینم_

 

حرف   دیهمونطور بود. حرف فقط با یاز بچگ مانیپ_

  .کردینم یخودش باشه وگرنه باز

 

 د؟یکش ش یچرا حرفش رو پ مانیپ _

 

 .گهید مانهیپ_

 



 .زد یلبخند

 

 .آره_

 

دوست  یلیرو خ  یکه برا من فرستاد ییتابلو اریداد_

داشت، فکر کنم خودش رو کنترل کرد نگه تابلو رو بدم  

  .به اون

 

  .گفت  کنمی با تعجب و خنده نگاهش م دید یوقت

 

مورد عالقه اشه و هم  یهم از شعرها   گم،یم یجد_

  .ینوشت بای واقعا ز نکهیا

 

که نصبش کرده بود را نشانم داد، روبه  ییشد جا بلند

 .را نشان داد یصندل کی شیرو

 



روبه  قایدق خوند،یکتابش رو م نشستیم  نجایدائم ا_

سخت   کمیبه تابلو.  زدیروش، گه گاه هم زل م

خوب   اریخب من و مه یول دهیاحساسش رو نشون م

  .نکنه انیاگر ب  یحت میفهمیم

 

  .بودند نطوری خوب، کاش برادر و خواهر من هم ا چه

 

  .کنه نیتمر کردی هم جاشوا رو مجبور م نجایا یحت_

 

خطاط   هیاگر ادامه بده واقعا  ره،یم شی داره خوب پ_

  .شهیم رینظیب

 

  .مثل تو_

 

بفرسته   گمی جم م ی. هرچقدر به آقاستمی من خطاط ن_

  .کنهیجاشوا رو کالس قبول نم



 

به حرفت   یل ی با تو راحتن، خ تینهایجاشوا و جان ب_

  یخوب یتو بچه ها شینگاشون نکن پ  کنن،یگوش م

  .ستنیموقع ها حرف گوش کن ن یلیان، خ

 

  .بچه ان_

 

  .زد یتلخ لبخند

 

  .آره_

 

 یبود، حت میو ن ازدهیتماس را قطع کردم ساعت  یوقت

واقعا زشت    گریقصد تماس داشتم االن د یگر ذره اا

نوشتم  شیرا باز کردم و برا امشیپ یبود. صفحه 

و فردا ظهر   میشب حرکت کن میبخاطر بابا نتوانست

 .شرکت رسمیم



 

 .بعد جوابم را داد قهیدق چند

 

منزل استراحت  نیببر فیتشر  نیتونیم ست،ین یاز ین'_

 .'نیکن

 

جواب  یبرا یرا چند بار کف دستم زدم، حرف یکشیگو

  .شدم الیخی ب لیدل نینکردم، به هم دایپ

 

  یبود بچه ها برگشته بودند تهران و خبر بیعج میبرا

 7اما صبح سر ساعت  مینیرا بب  گریاز آنها نبود تا همد

 رونیکردنم من را از تعجب ب داریبا زنگ زدن و ب

 .آوردند

 

 میبهت زنگ بزن  میتونینشه نم 14گفت تا  یآسو دد_

 .یبود  التی چون تو تعط



 

  !7بود، اما خب چرا ساعت  یدستور از دد پس

 

 .شمونیپ ایمدرسه، امروز ب میریم میدار_

 

  رونمیاحترام ب تیگرامشان با نها یگرند نکهیاز ا بعد

 .خانه اشان نروم دادمیم حیکرده بود، ترج

 

اجازه  یاز دد زنمیزنگ م. رمیامروز سرکار نم_

 .رونیب میریاگر اجازه دادن باهم م رمیگیم

 

هم سن آنها  یخوشحال شدند. مطمعنا بچه ها  هردو

 شتریکردن را از خانه ماندن ب یرفتن و باز رونیب

 .دوست داشتند

 



  اریکه گرفتم با مه یتهران، بعد از دوش میدیرس یوقت

ل کرد. خوش استقبا یو رو یتماس گرفتم، با خوشحال

 .رفتن با بچه ها رونیب یاجازه گرفتم برا

 

باهاتون صحبت کنن، به زور  خواستنیچند روز بود م_

 .جلوشون رو گرفتم

 

 .نبود، من واقعا دوستشون دارم ینه مشکل_

 

 نیماش دنیرفتن، با د رونیب یخانه اشان رفتم برا دم

 .دکتر جم و راننده اش همانجا خنده ام گرفت

 

 .تکان دادم و زنگ در را زدم یجالل یآقا   یبرا یسر

 

 ن؟یست ین نجایبخاطر ما که ا_

 



بود که چرا اتفاقا بخاطر   نیا یصورتش به معن واکنش

آمدند، چقدر  رونیشماست. در باز شد و بچه ها ب

 یلی خ یدلتنگشان بودم، محکم بغلشان کردم. لباس ها

 .بودند هردو ده یپوش ییبایز

 

 .گردش یبه سو شیخب پ_

 

 .میکه ما خودمان برو شودیگفتم م یجالل  یبه آقا رو

 

 .اما آقا دستور دادن_

 

چه  یداشت چه کس   یکه چه به من چه ربط خب

 .آمد سوار شدم یاز دستم برنم یداده بود. کار یدستور

 

 م؟ یکجا بر_

 



 .یشهرباز _
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 .خوش بگذره ی! اوه پس قراره حساب؟یشهرباز _

 

از   شتریبودم، مطمعن بودم ب یعاشق شهرباز من

دوقلوها قرار است به من خوش بگذرد. مجبور بودم 

سن و سال بچه ها را بکنم، هرچند اصرار  تیرعا

توانند تک تکشان را  یو م ترسندیکه نم  کردندیم

 .خوردمیگول م دیسوار شوند اما مطمعنا من نبا

 



نشستم،  یبه دست گوشه ا یبستن یچند ساعت باز بعد

شلوغ نبود اما رفته رفته  یلیخ میدیکه ما رس یزمان

بهتر است   کردمیشلوغ تر شده بود و کم کم حس م

جا  کیکدام  چیگمشان کنم، ه دمیترسیوگرنه م میبرگرد

 .شدندیبند نم

 

اما فکر   لرزدیم  میپا یرو یز یچ کردمیمدت حس م تمام

ام بود.   یاما گوش  ستیکرده بودم بخاطر وسائل باز 

جم بود.  اریو داد اریمه یتماس ها  لیبرداشتم س یوقت

که اسم دکتر جم  رمیرا بگ اریمه یخواستم شماره 

 .ظاهر شد

 

 ن؟ ییشما کجا_

 

  !تند بود سوالش یکم

 

 ...و نیمن متوجه نشدم تماس گرفت نیببخش_



 

 ن؟ ییاالن کجا_

 

 .یشهرباز _

 

  کجا؟ قایدق دونمیم_

 

گفته بود، بنده خدا گفته   ی جالل ی! حتما آقادانست؟یم

  .ماند ی منتظرمان م نیبود در ماش

 

  ...شما ا_

 

 .جان اجازه نداد جمله ام را کامل کنم یصدا

 

 .میآسو ماهم سوار ش_



 

 .لطفا: آره، آسو جاشوا

 

جوابشان را ندادم دوباره رو به  یعنینکردم،  یتوجه

 .دکتر گفتم

 

 ن؟یینجا یشما ا_

 

  کی کیبوده؟! نزد مانی چند متر یبله، در فاصله  و

 .کردهینم مانیدایو پ گرفته یربع بوده که تماس م

 

گفته بود  یجالل یآقا یبود، چرا که وقت ی عصبان نسبتا

 .شدهیباورش نم یشهرباز میآمده ا

 

 !موقع اون هم با دوتا بچه و تنها  نیا_

 



جم اجازه گرفتم، مطمعن بودم که  یمن اگر از آقا_

 .مراقبشون باشم تونمیم

 

 ییها یبرق نی ماش ستیپ یبود، روبرو  ادیو صدا ز سر

 میمثال داشت م،یبود ستادهیکه پسرها سوار شده بودند ا 

اما در آن واحد باهم بحث و جدل   میکردیآنها را تماشا م

 .خم شدم به سمت گوشم و گفت ی. کممیداشت زین

 

 یکه بچه ها کم نیمتوجه شده باش  کنمیفکر م_

 .موننیجا آروم نم کیو اصال  طوننیش

 

لحظه توانسته بودم تا آخرش   نیاما اگر تاا دانستمیم

  تیآدم مسئول شهیمراقب باشم. من هم توانستمیم

 شدیمن گذاشته م یبه عهده  یزیاگر چ بودم و یریپذ

 .گذاشتمیهرگز کم نم

 



موضوع هستم اما کاش شما هم  نیمن متوجه ا  _

 رمیکه به عهده بگ یتیمسئول ریمن از ز نی شدیمتوجه م

جم   یآقا دونستمی. من اگر مکنمینم یو کم کار رمیدر نم

  شنهادیموضوع دارن هرگز پ نیدر ا دیترد یذره ا

 .میا یب رونیبا بچه ها ب دادمینم

 

از   شیتماشا  یبا بهانه  ستیجان رفته بود آن سمت پ 

. ستادمیکنار دکتر جم فاصله گرفتم و رفتم دورتر از او ا

در ضدحال  یبیحال خوبم را بد کرده بود، استعداد عج

 .زدن داشت

 

اما  د،یآ یکه دارد به سمتم م دمیبعد د یلحظه  چند

 .رفتن نبود یبرا  ییجا گرید

 

 ته؟یاز قبول مسئول یقهر کردن هم بخش_

 

 .زدن دنیرا به نفهم خودم



 

 .متوجه نشدم  _

 

را   شیهاکش آمد، لب شی هانگاهم کرد، لب هیثان چند

به سمت  یهم فشار داد، سرش را به حالت جذاب یرو

به داخل کرد و دوباره من را نگاه  یچرخاند نگاه ستیپ

 .کرد

 

توش داشته  ی شک مییکه بخوا تسین یزیهوش شما چ _

 ست؟ین نطور یا م،یباش

 

 .ندازدیمرد خوب بلد بود متلک ب نیا

 

  .تموم شد_

 

 .نگاهم کرد یسوال



 

 .بچه ها  یباز_

 

 .از کنارش رد شدم و رفتم سراغ پسرها دوباره

 

 ن؟یخسته نشد_

 

 .'گفتند 'نه همزمان

 

اما عموتون خسته شده اومده بودن که شمارو ببرن  _

 .نیخونه. فردا هم مدرسه دار

 

 ...: اما آسوجاشوا

 



'.  شتریب  کمیگفت که ' عمو لطفا،  یس یبه انگل  جان

به ساعتش کرد و  ینه، اما نگاه میبودم بگو دواریام

 .گفت

 

 .میشام بخور میباشه، اما وقت شامه بهتره بر_

 

  خواستندینداشت کجا، فقط م  یفرق ایبچه ها گو یبرا

به  یموافقت کردند. وقت عایخانه نروند. چرا که سر

راننده اش نبود، خودش پشت  م،یرفت  نیسمت ماش

عقب نشستند و من کنار  یفرمان نشست. بچه ها صندل 

 .او

 

 مدنظرتونه؟  یخاص  یجا_

 

 .ریخ_

 



 ش یکه دوباره خنده اش گرفت، با صاف کردن صدا دمید

 ای دهانش خواست پنهانش کند یو بردن دستش جلو

 .کردیم یفقط هرچه بود مرا عصبان دانم،ی کنترلش نم

 

شدم  ادهیپ عیرا پارک کرد، سر نیماش یرستوران یجلو

قبل از بچه ها. جان و جاشوا به سمتم آمدند و  یحت

فاصله از ما  یبا قدم زیدستم را گرفتند، دکتر جم ن

 .دنبالمان آمد

 

 .آسو_

 

 جانم جان؟_

 

 .اسمش و جانم را دوست داشت بیترک

 

 .رهیبگ خوادیجشن م هیما  یمدرسه _



 

 .چه خوب_

 

 .ستی: اصال خوب نجاشوا

 

خوبه' و دوباره    ریبا اخم رو به برادرش گفت' نخ جان

 .من را نگاه کرد

 

 .میکن یباز ش یقراره نما_

 

 .یباش گرشیو توام قراره باز_

 

 .ذوق زده سرش را تکان داد زیاو ن دیذوقم را د یوقت

 

 .چقدر خوب یوا_



 

  یحاال کم د،یمن را د قیکه ذوق و تشو جاشوا

 .کردیکنجکاوتر نگاهمان م

 

 تماشا؟ یایتوام م_

 

از  دومیاصال تا دم در مدرستون م ام،یمعلومه که م_

 .یخوشحال

 

لبخند زد،  اریو داد دندیمن خند یبه جمله  پسرها

داشت با دقت تمام به مکالمه  نگاهش به ما بود، مطمعنا 

 .کردی ما گوش م ی

 

 ه؟یک_

 

 .آسو میکن نیتمر دیبا_



 

  .گفتم باخنده

 

 .جان نیکن نیخب تمر لهیخ_
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 ن؟ یشما هنوز دلخور_

 

 .جم را نگاه کردم دکتر

 



 از؟_

 

 .اومد شیکه پ یسوءتفاهم _

 

که  هیبودن یو دست و پا چلفت تیمسئول یمنظورتون ب _

 .نیشما به من نسبت داد

 

به هوش من نداشت، چرا من لقمه را   یکه او شک  حاال

 .چرخاندمیدور سرم م

 

 .نهیرک بودنتون قابل تحس_

 

 .در مقابل جمله اش زدم ی لبخند یحالت مسخره ا به

 

 ...اما من... من _

 



 !اریداد_

 

 '؟ی: 'ددجان

 '؟ ی: 'ددجاشوا

 

  یکه دستش دور بازو  ییوایو ش اریتعجب به مه  با

 نیا قایحلقه شده بود نگاه کردم. چرا دق اریمه

  شانیکه بچه ها دارند با اخم به دستها دمیرستوران! د

باز  شیرا از دور بازو وایدست ش  اریمه کنند،ینگاه م

 .کرد

 

خانم مهرپرور بچه ها   نیخونه! خوب نیفکر کردم رفت_

 نکردن ؟  تیکه اذ

 

ش و پاچه شده بود، کامال از لحن و واکنش دست

بدون شک بخاطر من   یدست و پاچگ نیمشخص بود، ا

 .است شیبرادرش نبود، حس کردم بخاطر پسرها ایو 



 

 .نه_

 

 .کردم و گفتم اریبه داد یرک یرز یز نگاه

 

سوپرمن به کمکمون  هیدکتر مثل  یخوشبختانه آقا_

 .خوب بود یاومدن و همه چ

 

  نیدکتر را به خودم حس کردم اما کوچکتر  ی رهیخ نگاه

را   ارینکردم و همچنان مه  جادیسرم ا هیدر زاو  یرییتغ

و  دیکالمم شد، خند ی هی متوجه کنا ارینگاه کردم، مه

 .ندیگفت بش وایرو به ش

 

 نجا؟ یا اریمه_

 

 .نجانیآره خب، بچه ها ا_



 

'.  میلب به حالت غر زدن گفت 'قرار بود حرف بزن ریز

بود   دهیکش شیبرا اریکه مه یا یصندل  یاما رو

 اریخودش را کنترل کرد و رو به داد هینشست. چند ثان

  .گفت

 

 .اد یب گفتمیهم م  مایاگر اطالع داشتم به ش_

 

 .نشان نداد یجم واکنش دکتر

حاکم بود، به خاطر حضور من   ینیسنگ  یلیخ  سکوت

 .خودشان بود نی ب  یزینبود، چ

 

داده بودند، پدرشان  کی و جاشوا سفارش است جان

 شانیهردو را برا کیرا برداشت و است  شانیبشقابها

به   یچندان لیگذاشت اما تما شان یو جلو دیقطعه قطعه بر 

 .دادندیخوردن نشان نم

 



 ن؟ی خوری چرا نم_

 

 .اون بره م،ی: ما دوستش ندارجان

 

 !: جان اریمه

 

 .بود یهشدار معمول کیبلندتر از  شیصدا یکم

 

را  یبا هرکس یتوا اجازه هم صحبت ری: تقصوایش

 .اریمه یدیبهشون م

 

جماعت جز خودشان  نیهرکس من بودم؟! چرا ا آن

! پول مهم است دند؟یدیم  نییهمه را بد و سطح پا

پول  ست،ین زیاما همه چ  زها،ی چ یلیمهمتر از خ دانم،یم

بچه الزم باشد را دارا  کی  ی تیترب یهرآنچه که برا 

.  ستیکردن ممکن ن یهرچند بدون پول هم زندگ ست،ین



ندادم. سمت بچه ها خم    مندادم، جوابش را ه یتیاهم

 .گفتم یآرام یشدم و با صدا 

 

  یپارک بستن میبر دمیقول م ن،یاگه غذاتون رو بخور_

 .میبخور یفیق

 

 واقعا؟_

 

 .بودند یفیق  یبستن عاشق

 

به من کردند بعد نگاه چپ   یرا تکان دادم، نگاه سرم

 اریو بعد شروع کردند به خوردن. مه  وایبه ش یچپ

 یبه معن فیبه من زد. سرم را خف یزیلبخند تشکر آم 

 .تکان دادم کنم ی خواهش م

 

 خوب بود؟  التی: تعطاریمه



 

 .یلیبله خ_

 

 ؟ نیتهران بود_

 

  یگردش کوتاه هی یچند روز شیهفته اول بله، هفته پ_

 .میداشت

 

 .رو به بچه ها گفتم و

 

 .ارمیبعد براتون م یهاتون جا موند، دفعه  یسوغات_

 

 .می دیتو خر ی: ماهم برا جاشوا

 

 .زدم یلبخند



 

 .نبود ی ازین یمرس_

 

هنوز   یقبل ی  هی. هرچند هدرمیگیبار پس نم نی: ااریمه

  .دستم مونده

 

ش اشاره که هربار به نیهست نیفکر کنم ناراحت هم_

 .نیکنیم

 

  کی یدر عالم شوخ میبود یمیصم شتریب یکم اگر

 .کردمی' نثارش مسی 'خس

 

 ه؟ی: چرا؟ موضوع چوایش

 

  یناخواهر  ادیمرا  بیکردم او و خواهرش عج نگاهش

انداختند، خنده ام گرفت واقعا.  یم  ندرالیس یها



را   مانیموضوع شوخ ی متریبا لحن مال توانستیم

 نیهم هم ندرالیس یناتن یبپرسد، اما خب خواهرها 

 تینها یب یواقع یایها در دن تیآن شخص دنیبودند، د

با   ییانسان ها یواقع یایدر دن کردمیجالب بود. فکر نم

  .وجود داشته باشد  تیشخص نیا

 

 .ستین یخاص زیچ_

 

به دکتر جم  یرا نگاه کرد. نگاه  اریمه یاخم آشکار  با

نگاهم را   کنمیدر فکر بود، فکر م بیساکت کردم، عج

. چند دیبه سمت من چرخ شی حس کرد، چرا که چشم ها

من بودم که نگاه گرفتم،  نیا میچشم تو چشم شد هیثان

 .زل زد شی به چشم ها ی طوالن شدینم

 

 یتونیبره؟ م  یسفر کار یبرا دیگفت با ما یش ار،یداد_

 ؟ی همراهش بر

 



  .تعجب و خنده گفت نیب  یزیچ  اریمه

 

 بره؟ اریداد_

 

 .: آره، به هرحال نامزدشه شیوا

 

نداشتنش  اینامزد داشتن  نکهی! تعجب کردم، نه انامزد

بودمشان  دهیکه د  یبه من داشته باشد فقط نه وقت یربط

کس  چیوقت از جانب ه چ یحس را داشتم و نه ه نیا

 .آمده بود شیحرفش پ

 .دیخند اریدکتر جم جواب بدهد مه نکهیاز ا قبل

 

 خبرم؟ یکه داداششم ب ینامرد کردن من یک_

 

  !طرفه بوده  کی  ینامزد پس

 



 ار؟ یمه یگیم یچ_

 

ما  یلطفا توهم و افکارات مامان رو به پا گمیم_

 .رو بهت بگم نیهم خواستم یامشب هم م س،یننو

 

بحث  نیبودم. ا دهیند یرا جد  اریمه نقدریبه حال ا تا

داشتم و نه  ییبود، نه من در آن جا یبحث خانوادگ کی

 .بچه ها خوب بود یبرا

 

 .میما بر نیشد ریبچه ها اگر س_

 

نشان دادن   یعاد یچشم گرفتند برا وایپدرشان و ش از

ام بلند  ی صندل یاز رو عیهم زدم. سر یجو چشمک

 .شدم
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 رسمیم نیداشته باش فی تشر نیتو ماش قهیچند دق_

 .خدمتتون

 

چانه زدن نبود، دست بردم تا  یبرا ی خوب تیموقع

کف دستم خورد.  شیانگشتش ها رم،ی را بگ  چیسوئ

 .به من دست داد  یبیحس عج

 

چند  گفتند،یم  ییزهایبچه ها در گوش هم چ نیماش در

 دند،یاما به اتفاق نظر نرس ندیبار گفتم به من هم بگو

هم  نیکه در سکوت ماش کردندیآنقدر آرام پچ پچ م

 .شدمی متوجه نم



 

 .نیمعطل شد نیببخش_

 

بچه   یاطراف باشه من برا ی فقط پارک ست،ین یمشکل_

امشب وقت   نیاز ا شتریب  گریبخرم، د ی فیق یها بستن

 .میر یگ یشمارم نم

 

 ؟یفیق یبستن_

 

 .بله_

 

 بخورن؟ یفیق  یبستن دینبا_

 

 .ستین ی مشکل ر،یخ_

 



اش داد. هوا واقعا خوب بود،   یرا به رانندگ حواسش

و  میپارک کرد، همراه بچه ها به سمت پارک رفت ییجا

 .م یدیخر یبستن

 

 ن؟یندار  لیشما م_

 

  سیچشم او ل ینداشت اما جلو  لیم یبستن شدیم مگر

  ام نه ممکن نبود یزدن به بستن

 

 .نه ممنون، به خاطر بچه ها گفتم_

 

 یچند قدم یها را حساب کرد و با فاصله  یبستن پول

لحظه به عقب   کی. جاشوا میپشت سر بچه ها رفت

 .کرد و به سمتم آمد یبرگشت و نگاهمان کرد، مکث

 

 تو کو؟ یآسو بستن_



 

 .زدم یلبخند

 

 .زمینداشتم عز لیم_

 

 د؟ی: آنکل نخرجان

 

خنده و تعجب جان را و بعد دکتر جم را نگاه کردم،  با

فکر را  نیبوده که ا  دهینخر یز یجان چ یمطمعنا برا 

 .کرده

 

 .نیخودم نخواستم، شما بخور زمینه عز_

 

 .تکان دادند و جلوتر رفتند یسر

 

 ن؟یدیخواسته که نخر  یزیجان از شما چ_



 

با درد نگاهم کرد. جان انگار باعث شده بود   یجور

 .ردیبگ ی را کس مچش

 

  زیو چ  کردی انتخاب م یشما سوغات  یداشت برا_

 .نبود یمناسب

 

 !را نداشتم، اختالف سر من بود انتظارش

 

 .ایباعث اختالف شدم گو_

 

 .کم نه_

 

. خنده زدیناخودآگاه برگشت سمتش، داشت لبخند م سرم

 !گذاشت؟یام گرفت. سر به سر من م

 



رستوران افتاد ناراحت   یکه تو یاز اتفاق دوارمیام_

 .نینشده باش

 

 من ناراحت شم؟ چرا؟_

 

  .لش شد یباعث دست پاچگ یمن کم واکنش

 

 .شامتون نصفه موند یعنینه _

 

 .ستمین ییآدم شکمو یلیخ_

 

  یریلبخند زد، مالقات خواهرش تاث می به رو دوباره

 دیدر سال جد ای زدیلبخند م نقدریگذاشته بود ا یخوب

 !داشت؟ دیجد یها میتصم

 

 .میبچه ها تموم شد بهتره بر یفکر کنم بستن_



 

  یبه پسرها کرد، سر چرخاند زل زد به چشم ها ینگاه

 ای کندیچه م دمیفهمیکنار صورتم، نم یمن و بعد موها

 .. قصد جواب دادن هم نداشتدیبگو خواهدیچه م

 

 .جان، جاشوا_

 

 .به سمتم برگشتند

 

 .میبرگرد_

 

 م؟ ینکن یباز_

 

 .ن ییوقته بدو رید م،یکرد یباز یامروز کل_

 

 'م؟یو به دکتر جم گفتم 'بر ستادمیا صاف



 

 .نییبفرما_

 

سخت، اما باز هم به  یکردن تاکس دایوقت بود، پ رید

تعارف گفتم خودم بروم اما دکتر جم با اخم جوابم را  

  یبا او بروم برا دادمیم  حیداد، استثنا خودم هم ترج

 .نشان ندادم یواکنش نیهم

 

نشه  رتونید یعنی... یبچه ها خواب آلودن، اگر مشکل_

 .خونه  میاول بچه ها رو بذار

 

ساعت هم  نیکه نبود! فقط نگران مامان بودم، تا ا رمید

 .تعجب داشت یزنگ نزده بود جا

 

زحمت شد  نیببخش ن،یراحت باش  ست،ین یمشکل_

 .شما یبرا



 

مامان زنگ زده و  دمیام را چک کردم،د یگوش یوقت

نبود اما  لنتیسا یکه جواب نداده من بودم. رو یکس

ماس گرفتم بود. با آسمان ت بیبودم عج دهیچطور نشن

از سمت مامان چرا   یاز هرنوع واکنش یر یجلوگ یبرا

متر از هم نشسته   کیبالفاصله کم تر از  نیکه در ماش

 .دی شنیمطمعنا دکتر جم م میبود

 

 شده؟ رتونید_

 

 .نه متوجه تماسشون نشدم_

 

 .به ساعتش کرد ینگاه

 

عادت جواب ندادنتون  نیا ایگو یول روقته،یهم د یکم_

  .هیبه تلفن کل



 

 .تو بود یپس فقط برا نه

 

 ومده؟ین شیوقت پ چیشما ه ینرماله متوجه نشم، برا_

 

بدهد   یکرد، خواست جواب یچشمش نگاه یگوشه  از

زد باعث شد هم من و هم  یکنار نیکه ماش یاما بوق

  یبرگشتم به عقب و سع عی. سر میبپر مانی بچه ها از جا

  .خواب بودند بایکردم بچه ها را آرام کنم، چرا که تقر

 

 .نیبخواب ستین یز یششش، چ_

 

  بردی گفت بچه ها را م ستاد،یا نیماش اریمه  یخانه  دم

در خانه را زد، چند لحظه بعد   گردد،ی برم عیو سر

از بچه ها را   یکیدم در بود. دوبرادر هرکدام  اریمه

 .بغل کردند

 



.  شدینم دهیتکان داد، چندان مساعد د میبرا یسر  اریمه

شد و دوباره   شیدایکه دکتر جم پ اطیزل زده بودم به ح

 .تعارف بلکه واقعا گفتم یبار نه از رو  نیسوار شد، ا

 

 .با آژانس برم تونمیمن م نی اگر خسته ا_

 

 .رسونمتونیم ست،ین یعرض کردم مشکل_

 

گفتن و نگفتنش به خودش  کیلب گریتم، دگف من

 .داشت یبستگ

 

 رفت؟ شیدرسها خوب پ_

 

  !من؟ یدرسها

 

 .بله، خوب، خداروشکر_



 

 آزمونتون؟ هیک_

 

 .ماه بعد یول ستیمعلوم ن قشیروز دق_

 

 ن؟یبخون نی تونیبا کار م_

 

بکنم، قبول   تونمینم شیکار ه،یشکل نیا طمی شرا گهید_

 .سال بعد مونهینشم م

 

 ...م ن،یریبگ  یمرخص یمدت  نیتونیم_
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 .ستینه، برام ممکن ن_

 

دکتر بابا، خرج   ی نهیاز اجاره خانه، قسط بانک، هز او

راحت   الیخانه و خورد و خوراک خبرنداشت که با خ

 .دادیم شنهادیرا پ  یزیچ  نیهمچ

 

 هست؟  یچرا مشکل_

 

  .گفتم یمصنوع یلبخند با

 

 .هستن شهی مشکالت هم_

 



و   انهیناش یلیدوباره جوابم را بدهد اما خ خواست

را رد   ابانیخ نکهیمسخره تالش کردم بحث را با گفتن ا

نکند عوض کنم. برگشتن سرش به سمتم مطمعنا نشان  

دادم، اما خب  ریی به عمد بحث را تغ دیبود که فهم نیاز ا

ام  یو خانوادگ یشخص یدوست نداشتم در مورد زندگ

اشتباه را کرده بودم و   نیبار ا کی میبه او بگو یزیچ

بود که تالش کرده بود به من   یاش صدقه ا جهینت

 .بدهد

 

_ _ _ _ 

 

 .درو نیآذرخش باز کن ا_

 

 دیاش بدهکار نبود، زده بود به سرش با گوش

 .تیمارستان بردمشیم

 

 .درو نیمامان بگو به زبون خوش باز کنه ا_



 

طرفدار او بود چه برسد االن. در اتاق   شهیهم مامان

در به   یمامان و بابا باز بود به سمتش رفتم و از ال

 .گفتم کرد یکه نگران نگاه م ییبابا

 

  یزیمدرسه بعدم شرکت چ رمی. مست ین  یزیچ_

 ؟ یخوایم

 

 .نگران نگاهم کرد همچنان

 

 .نگران نباشمن خوبم _

 

را   دیاتاق را بستم به سمت آذرخش رفتم و گفتم کل در

 .نکرد یبدهد، اما توجه

 

 ؟ یباتوام کر_



 

 .یکار کن خوامیسرجات نم  نیبش ،یرینم یجهنم چیه_

 

 .شد رمیآذرخش بده د ؟یتو بخوا دیمگه با_

 

 .زد  یپوزخند

 

 .انداختم تو کاسه توالت_

 

تاسف نگاهش کردم، همان نگاه را نثار مامان کردم،   با

 شهیش دمیبه سمت در رفت، خواستم لگد بزنم اما ترس

شود نتوانم راه بروم، دستم  یزخم میها بشکنند و پا

 .نبود یمشکل شدیم یزخم

 

بود اما  یعینداد، طب  یجالب  یصدا دم،یدر را کش محکم

و از آن طرف قفل را   شکستمیرا م شهی ش دیبا شدینم



اما با دست  دانمیچه نم ایبودم  یعصبان شکستم،یم

. قفل  دمیدردش را نفهم یحت شه،یمشت زدم به ش یخال

زد و  غی رفتم. مامان ج رونیرا شکستم و از در ب

مانتوام گرفت و  یقه یآذرخش از پشت آمد و از 

 .خواست بکشدم داخل

 

د با لگد ندادم، با آرنج به شکمش زدم و بع فرصت

 .نیزم یانداختمش رو 

 

به   خورمیم یدارم چه قسم نیآذرخش به جون بابا، بب_

 یباز دونی من چاله م یبرا  گهید باریسر بابا قسم،  

تو  یبعد مجبور رون،یب کنمی از خونه پرتت م یاریدرب

 .کنمی م نکاریشک نکن ا ،یبخواب  ابونیخ

 

 .سرمان یکه آمده بود باال مامان

 



پس  رون،یب  کنمیبه وهلل از خونه پرتش ممارال خانم _

گوشه  ه ی ریمفت خورت بگو خفه خون بگ نیبه ا

 .نداشته باشه یغذاشو کوفت کنه با من کار

 

 .در مکث کردم دم

 

 زدیم یرو به باد داد مونیزندگ یوقت رتتیگردن غ_

 یخونه مردم کلفت یفرستادیمامان رو م یوقت رون،یب

  دیخواب هیشبا با گر یآسمان از گشنگ یباال، وقت  زدیم

  یبا صدا زدیاز شدت در بابا ضجه م یباال، وقت  زدیم

. االن آقا باالسر  یشدیم یرت یغ کردینداشته اش ناله م

دوسال   ی. آذرخش من آسو یوردتو گه خ ؟یمن شد

اونم به خاطر مامان. تو   چمی به پر و پات نپ ستمین شیپ

وامتم من دارم   قرض هاتو جمع کن بدبخت یدار رتیغ

صبح   یخوری م ی. تو چه گهدمینون و آبتم من م دم،یم

سر کار؟ مارال   یریخبر ندارم نم یکنیتا شب؟ فکر م 

 نیبه ا یبد دمیکه بهت م یتک تومن از پول هیخانم 

 ؟یفهمیم هی. کارت دزدکنمیآشغال حاللت نم



 

 .ام اشاره کردم یشانی دست به پ با

 

بار تو رو   هیمعرکه،  هیهرروز  ن،یرسوند نجامیبه ا_

 یپسرت رو. من هر موقع گه اضاف باری جمع کنم  دیبا

که  یینه شماها ن،ییازم حساب بخوا نیایخوردم ب

 یتو اون لونه  ذاشتمیم یکنی پروندتون باالست، فکر م

 یاز اون خاله و خان باج شد؟یم یچ ی موندیم یقبل

تو   گهیخونه، دو روز د ومدنیبه دست م ون یکه قل ییها

 ن،یشدیبه خود مواد، بابا و آسمان به بوش معتاد م

احترامها حفظ شه، تمومش کن  ارمیمامان به روت نم

 بابا منم آدم. مگه چندسالمه مامان؟

 

به من فهماند وگرنه  میرا سد ش گلو ن یا زدم،یم داد

  .خودم متوجهش نبودم

 



 اطیر حد ریخانمش و ام ،یملک یرفتم، آقا رونیب

آمده بودند نه   ادیز یبودند. احتماال بخاطر سرو صدا

با  دمیبود. خجالت کش یدنیماتشان د ی افهی. قیفضول

به هرسه کردم خواستم رد شوم  یوجود، نگاه یهمه 

 .معصومه خانم گفت

 

 .دخترم دستت _

 

 .زدم  یکردم ، پوزخند ینگاه

 

 .شد لینشده بودم که اونم تکم دونیالت چاله م هی_

 

 .سخت کنترلش کردم یلیپرشد، خ میها چشم

 



شرمنده، مزاحم شما هم شدم. تا آخر ماه خونه رو  _

زحمت   نیاز ا شتریب گهید ن، ی. نگران نباشدمیم لیتحو

 .میدینم

 

 ینماندم واکنش نشان دهند، چه واکنش منتطر

بامبول   کی یبنده خداها نشان دهند. چه کس خواستندیم

  ،ی. آن هم به چه جرمخواستیرا در خانه اش م دیجد

مرد  کی نیشب از ماش نکهیآمده بودم، ا ر یشب د نکهیا

 .شده بودم ادهیپ

 

  رونیها را ب شهیخرده ش دم،یسوپر مارکت آب خر  از

بود، قلبم به  بیعج ختم،ی خون دستم ر  یآوردم و رو

مده بود که سوزش دستم را هم حس به درد آ یحد

شده بود.   ریبه پانسمان داشت اما د ازیهم نه. ن کردمیم

بود را دور دستم بستم و   فمیکه در ک یدستمال کوچک 

 یچه اتفاق دندیخودم را به مدرسه رساندم. بچه ها پرس

 .ندادم یافتاده است، بهانه آوردم و جواب درست حساب
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پانسمان  لیرفتن به شرکت از داروخانه وسا  موقع

 تمیاذ شتریب ی لیممکن بود خ کردیگرفتم، اگر عفونت م

اتاقکش و چشم  واریدادم به د هیکند. در آسانسور تک

از   دادیاتفاق اجازه نم کی قهیا بستم. چرا هر دق میها

 .استفاده کنم میها  یخوش

 

 .سالم، سال نو مبارک_

 

بود،   دیجد شی را نگاه کردم، رنگ موها ندهیپا خانم

مشخق بود، خط چشمش را به   یرها ییتغ ششیآرا یحت



به تن داشت و  ییبایبود، لباس ز دهیکش  یگر یشکل د

 .از همه مهمتر لبخندش بود

 .کردم من هم لبخند بزنم  یبود اما سع سخت

 

باشه   یشما هم مبارک، سال خوب یممنون، سال نو_

 .براتون

 

 .زمیعز نیهمچن _

 

 .برداشت و دستم داد زشیم یپوشه از رو کی

 

 .دیجد یها و البته کارها  رییتغ ستیل_

 

  !آماده چه

 

 .ممنون_



 

چشمش به دستم و  گرفتمیداشتم پوشه را م یوقت

 .زده بود  رونیافتاد، چند لکه خون ب  یدستمال خون

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .نیببخش شورمی. االن مکهیخراشه کوچ هینه، _

 

  یبه اتاقم رفتم، خراش کوچک عیرا گرفتم و سر پردنده

نبود. آب زدم  یجالب تیهم نبود، دستم در وضع

اما مطمعن بودم دردش   ختمیریم نیبتاد د یبا سوخت،یم

وحشتناک خواهد بود و خب همانطور هم بود، لبم را 

 یاما هم لبم را زخم میایدر ن میمحکم گاز گرفتم تا صدا

 ییاشکم در آمد. از دستشو شکردم هم از شدت سوز

دکتر جم مات  دنیآمدم تا با گاز ببندمش، با د رونیب

 م،یایم ببه خود دیطول کش هی. دو ثانستادمیا میسرجا



چشمم را پاک کردم. دستم را پشت  ریاشک ز  عیسر

 .سرم قائم کردم

 

 ن؟یالزم دار ی زیسالم، چ_

 

 شده؟  یطور_

 

 .نه_

 

 .زدم ی مزخرف لبخند

 

 .هیعال  زیهمه چ_

 

کرده بودم،   میبود که پشتم قا یبه دست قایدق نگاهش

که از داروخانه گرفته بودم نگاه  ینگاه گرفت به وسائل

 .کرد



 

 ن؟یتصادف کرد_

 

  قهیچند دق هی ستین یز یچ نی... باور کنیعنینه، _

 .خدمتتون رسمیم نیفرصت بد

 

را  لیآمد، گاز است زینکرد به سمت م یتوجه اما

  .برداشت

 

 .دستتون رو  یزخم رو  نمیبب_

 

را تا در آورده بودم اما به نظر خودم    شیها شهیش

 .است شهیبود زخم ش یمشخص

 

  یاخم نگاه کرد، دستش را جلو آورد و دستم را رو با

حرکت را   نیانتظار ا د،یدست خودش گذاشت. بدنم لرز



نداشتم، لرزشم هم از  یکار چیاز او نداشتم، انتظار ه

 ...بود هم بشیکار عج

 

تند تند نفس  یسخت شد، کم  دنیکردم نفس کش احساس

  یرو یاما او در آرامش کامل همراه با اخم دمیکشیم

اش دستم را با دقت پانسمان کرد. انگار بار   یشانیپ

 .کردیکار را م نیاولش نبود که ا

 

  .در نگاهم گفت یکارش تمام شد با مکث  یوقت

 

حدس  مارستان،یب میخواستم بگم بر ن،یمراقب باش_

آب نخوره و   ادیز ن،یاما دقت کن میکنیزدم قبول نم

 .پانسمان رو هم نیعوض کن

 

 .را آرام رها کرد دستم

 



 مم....ممن..ون_

 

تشکر کنم.  ی آمد که درست حساب یدرست باال نم نفسم

 یچرا در اتاق من، چرا کمکم کرد، از خودم عصبان

 .به او دادم یکار نیچن  یبودم اجازه 

 

صورتم   ینگاهش را رو یعنینگاهم کرد،  شتریب یکم

 رونیب خواستمیبود، م زیاما نگاهم به م  کردم،یحس م

بروم، فقط تحمل آن اتاق خفه و   رونیخودم ب ایبرود، 

 .کردیم تمیهم قلبم اذ دیشا ایبدنم  فیلرزش خف

 

ولو شدم.  یصندل یدادم و رو رونیرفتنش نفسم را ب با

به صبح وحشتناک به   کردمیبودم به سقف، فکر م رهیخ

  هیکه گفته بودم تخل یقابل باور، به خانه ا ریاتفاق غ

 ....و حاال کنمیم

 



دکتر  یهمه اتفاق را نداشت، مطمعنا وقت نیتاب ا قلبم

امروز  یواکنش بخاطر اتفاق ها کیجم دستم را گرفت 

 یبار کم نی. هرچند بار دوم بود و ایگری د زیبود نه چ

  .شتریب شترشیر

 

حالتون    ارم،یدکتر گفتن آب قند رو براتون ب یآقا_

 خوبه؟ 

 

 ندهیخانم پا ست ین یازی. ممنون، نستین  یزیخوبم چ _

 .نیببر نیتونیخوبم م

 

 ...اما_

 

داشتن  کاریدکتر با من چ  یآقا ی. راستن یخوبم، ببر_

  نگفتن؟

 



  نیمدمن رفته بودم اتاقشون گفتم تازه او دونم،ینم_

بعدش خودشون اومدن تو اتاق  ومد،یدستتون خون م

 !شما

 

رفت، اما  رونیب ندهیکه گفتم در دلم بود، خانم پا یلعنت

 یکرده بود و با چه قضاوت یچه فکر   دانستیخدا م

رفت. بلند شدم پنجره را باز کردم و چند نفس  رونیب

نبودم  نیسخت بود. من ا  دنی. نفس کشدمیکش قیعم

اشک  دیشا شد یم ریسراز قه یکه دم به دق  ییاشکها نیا

خودم را گرفته   یجلو شه یهم هام بود ک یتمام زندگ

راحت   کرد، یول نم ینشود. زندگ ری بودم تا سراز

داشته  یآرام و عاد  یلحظه ها یفقط کم یکم  گذاشتینم

  !خواستم؟یم یسخت زیباشم. مگر چه چ

 

 شیبه صورتم زدم، آرا یرفتم، آب  ییبه دستشو دوباره

نداشتم، مدرسه رفته بودم و بعد مدرسه شرکت، حال  

  شیبه آرا یخراب و  زخم دستم اجازه نداده بود حت

 .کردن فکر کنم چه برسد انجام دهم



 

و   یریخودم را نگاه کردم، من... احساس پ نهیآ در

کردن  یری احساس پ  یسالگ 25در  کردم،ی م یخستگ

 یلیکردن خسته بودم، خ یاست. از زندگ یبیحس غر

 .ادیز

 

 .ام به صدا درآمد، آسمان بود یگوش

 

 شده آسمان؟ یزیچ_

 

 .بابا_

 

 شده؟ی چ اخدای_

 



 گهیمامان م خوره،ینه نه حالش خوبه، غذاشو نم_

از صبح بهش غذا داده دهنشو باز نکرده، قهر  یهرچ

 .کرده
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حق  چارهیام گذاشتم، مرد ب یشانیرا دوطرف پ دستم

  شیبرا گرانیبود که د  یمادرم لقمه ا کرد،یداشت چه م

  دانستیبود، هرچند چه م اوردهیگرفته بودند و او نه ن

 .ندیرا بب ییروزها نی قرار است چن 

 

 .رو دم گوشش بذار  تیببر گوش_



 

بود، آدم   ابانینگاهم به خ ستادم،یپشت پنجره ا دوباره

 .کوچک بودند یلیباال خ نیها از ا

 

  یچ هی... جون آسو ؟یدی... جوابمو نم؟یی بابا، اونجا_

 .ییصدا هیبگو، 

 

 .گذشتیاز خودش درآورد، از قسم جان من نم ییصدا

 

عمر به  هی ،یشما که معلم بود ما،یبابا قهر نداشت_

 !شما چرا؟ ه،یقهر کردن کار زشت یشاگردان گفت

 

 .دمیشن یرا م شینفس ها ینگفت، صدا یزیچ

 

تو نگران   ست، یبابا باور کن آذرخش حالش نرمال ن_

  برمش،یشده با کتک م رمی گیدکتر وقت م هینباش، از 



مامان هم نقطه ضعفش شاه پسرشه، جون آسو حواست 

همه تالشت رو بکن زود  گمیبه خودت باشه، من م

غذا و داروها رو   یکن یتو تازه قهر م یخوب ش

به  کنمیم لتو غمت نباشه من آذرخش رو ح ؟یخور ینم

 ؟یمن اعتماد ندار

 

 دیاعتماد نداشتم، شا گریکردم، خودم به خودم د مکث

 .او هم ندارد دیته دل دوست داشتم بگو

 

غذات رو بخور، من خوبم، االن شرکتم،  بعدش _

  ؟یشنویخونه. الو آسمان م امیم میمستق

 

را دم گوش خودش   یمکث که احتماال گوش هی ثان کی با

 .گذاشت گفت

 

 .آره_

 



 امروز رو تو ناهار بابا رو بده  باشه؟ هی_

 

 .باشه_

 

 یمراقب بابا باشد، حت توانستیمامان نم ریکس غ چیه

 .گرفتمی اگر پرستار م

 

فراموش کردن  یراه حل برا  نیکار و مشغله بهتر دیشا 

اده بود را باز کردم، به من د ندهیکه خانم پا یلیاست. فا

 .و شروع به کار کردم دمیکش یقینفس عم

 ادیز یدر حال کار بودم، گشنگ وستهی پ 5ساعت  تا

 ینخورده ام، سوا زیچ چیاز صبح ه دیایب ادمیباعث شد 

خون از دست داده بودم. چطور سرپا بودم از  یآن کل

 می تماس گرفتم برا یجهان ینظر خودم معجزه بود. با آقا

 .اوردیب یزی چ ینیریش ،یبا شکالت  ییچا

 .بود میرو یجلو  ینیریبشقاب پر ش کیبود،  قهیدق چند

 



گل   یغنچه  کیخوش رنگ و عطر،  یچا کی با

را   ییچا شهیام بود، هم ییهم داخل استکان چا  یمحمد

آورد نه در استکان، استکان رابه سمت   یدر فنجان م

 .دادیم یزندگ یبو دم،یام بردم و بو کش ینیب

 

 ...ادیاگر بدتون م_

 

  شهیبه بعد هم نیلطفا از ا ،یجهان ینه ممنون آقا _

 .استکان باشه نیتو هم نی اریب نطوریمن رو هم ییچا

 

 .'نوش جان' گفت کی تیاز رضا یلبخند با

 

بود،  شتری من ب یبودند، اما گرسنگ ادیها ز  ینیریش

  ینیریهمه ش  نیوجود ا لیدل دانستمیهمه را خوردم، نم

ها در شرکت چه بود،  یمن جمله ماکارون بایو ز یرنگ

کردن شکم ام در  ریهم نداشت ، فعال س یتیاما اهم

وسائلم را   عیکه تمام شد، سر یاعت کاربود. س تیالو



روبه رو نشدن با دکتر جم از  یبراجمع و جور کردم و 

 .زدم  رونیشرکت ب

 

  زی هرچ ایفعال به او  خواستمینم نمشی بب خواستمینم

  یها ت یبرگشت در سا ریفکر کنم. در مس یگرید

به  کردمیبودم، حس م  یدیها دنبال کار جد یابیکار

 ...کنم. من یخداحافظ دیبا یزود

 

 غذاشو خورد؟_

 

 .کمیآره _

 

 قرصهاش؟_

 

 .آره_

 



 ورزشش؟ _

 

 ...فردا هم امتحان دا یچطور دونمینم_

 

 یزدیبار امتحانت رو گند م هیکه،  یمردیآسمان نم_

تا صبح  ،یبه دست یصبح تا شب گوش شه؟یم یمگه چ

بابا وقت  یساعت برا  هی ،یخوابینم یدر حال چت

  ؟یامتحان دار ؟یدرس دار یگذاشتن

 

برخورد   نطوریبار بود ا نیتعجب نگاهم کرد، من اول  با

مرتبط با اتفاق امروز نبود   یبرخوردم ب دی. شاکردمیم

 .اما ناحق هم نبود

 

  توانستینگفت، در مقابل حرف حق چه م یزیچ

ام پشت  یبا دست زخم  ی را به سخت می ! موهاد؟یبگو

 .سرم جمع کردم و به سراغ بابا رفتم

 



 .بابا_

 

 .بود فقط چشم بسته بود دهیباز کرد، نخواب چشم

 

 ؟ یخوب_

 

.  دیمن را نگاهم کرد، بعد پانسمان دستم را د صورت

خطاکار پشت سرم قائم کردم همانطور که   یمثل بچه ها

 .کرده بودم مشی مقابل دکتر جم پشت سرم قا

 

 م؟یخوبم، ورزش کن_

 

 .نشان نداد یواکنش

 

 ....خوبم بابا، واقعا خوبم _

 



  یمن از آقا م،یکن هیخونه رو تخل دیبا یدونیبابا م_

خونه رو اجاره کردم حاال که   نینفر ا  4 یبرا یملک

اون، آذرخش  ینداره، سوا تیآذرخش اومده خوب

 ...بعد اتفاق امروز گهینذاشته، د ییابرو

به سراغم  یملک یبابا بودم که آقا یورزش ها مشغول

 .بروم اطیکرد به ح میآمد و صدا

 نیا یحرفها بود که اجازه  نیمردتر از ا یملک یآقا

ساعت قبل به سراغم آمد در   کیکار را به من بدهد، 

حرفم را.  ردیگیم دهیبا من صحبت کرد و گفت نشن اطیح

صحبت کرده است و گفته است قدر  زیگفت با آذرخش ن

اش آزارمان ندهد.  یسمیرا بداند و با افکار مازوخ من

 .پشتم بود نقدریچه خوب بود که ا

 ...شما و خانوادتونم، واقعا یمن شرمنده _

 

  یمن، خدا حفظت کنه برا یحرفشم نزن، توام مثل آتنا _

 .دخترم شهینم  یهرکس بیپدر و مادرت، اوالد صالح نص

 



  یاگر بودم، آذرخش جور یاوالد صالح نبود، حت من

وحضور من مهم نبود. اما  ریکه تاث کردیمرا حذف م

اش کردم اجاره را  شیبخاطر اضافه شدن آذرخش راض

بنگاه   میروی روز م کیدهد، گفت بماند  شیافزا یکم

  شتری. حس کردم بمی کنیم یو همانجا ط یمعامالت

 .نمشوم و اصرار نک الیخی خواست من ب
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. در میبگو توانستم یشرمنده اش باشم چه م نکهیا جز

خنده  میاتفاق ها قهر آسمان واقعا برا نی ا یهمه  نیب

. مسخره تر از  میدار بود. در خانه همه باهم قهر بود

 !باشد؟ توانستیمگر م نیا



 

جبران  تونمیم ی. بابا کنیبر خوادیگفت نم یملک یآقا_

 همه لطفشون رو؟  نیکنم ا

 

 .دمیکش یقیعم آه

 

حرف   نکهی تو رو خدا خوب شو، زود خوب شو، هم_

 .بابا هیمن کاف یبرا یبزن

 

 خواستمیکرد، نم سیبابا را خ  یمن چشم ها حرف

 .ادیز یلیداشتم خ ازیناراحتش کنم اما به او ن

 

 دستتون بهتره؟ _

 



 ی لیکه خ یکه دوباره پشت سرم پنهان شد، چشم یدست

که از  یرفت و من یاو م یسخت به سمت چشم ها

  .ستمیتا مقابلش صاف با کردمیقدرتم استفاده م تینها

 

 .بله_

 

 دیهستش، شما هم با دیجد دیخط تول  هیهفته افتتاح نیا_

 .تو کارخونه نیحضور داشته باش

 

 از فردا برم کارخونه؟  یعنی_

 

 .هیروز افتتاح نهیمنظورم ا ر،یخ_

 

 .بله چشم_

 

 .نگاهش به دستم رفت دوباره



 

 ن؟ی پانسمانش رو عوض کرد_

 

 .خوبه_

 

 ...براتون افتاد که ی اتفاق رونیب_

 

دکتر ممنون از توجهتون اما   یآقا  ستین یز یواقعا چ_

 .دوست ندارم راجبش صحبت کنم

 

من بود که نخواهم   یعیتمام نگاهم کرد، حق طب تیجد با

از آن، من خودم را  ر یدر موردش صحبت کنم، غ

که دستم را گرفت  یاز لحظه ا روزید قایدق دم،یفهمینم

. تا صبح  کردمیخودم را، درون خودم را درک نم گرید

حس در من هرگز وجود  ن یشده بودم، اپهلو به پهلو 

را هم گرفته بودم،  یگرینداشت، من قبال دست مرد د 

من   ینداشتم، هرچند خانواده  یری سختگ یخوانواده 



به حساب آورد  هرچه بود  دی دو سال اصال نبا نیرا در ا

 ...گذشته بود یبرا

 

 .نطوریکه ا_

 

 برم؟  تونمیم_

 

 .بله_

 

 .کرد میدر بودم که دوباره صدا دم

 

 خانم مهرپرور؟_

 

 .سمتش برگشتم به

 



 .گفتینم  یزینگاه بود؟! چ حرفش

 

دوشنبه  ن؟یاوم، شما... امروز با با دوقلوها کالس دار_

 ...رو نیبه هم دیاس! قبل از ع

 

  .رمیکالسهام رو نم یتا زمان آزمونم مدت_

 

  .دروغ نباشد اضافه کردم نکهیا یبرا

 

 .تعدادشون رو هی_

 

 .اش برد و فقط سرش را تکان داد یشان یبه پ یدست

 

فرار کردم به اتاقم، پنجره را باز  دنینفس کش  یبرا

  شهیش ی. دستم را رودمیکش قیکردم و چند نفس عم

هم   کباری یگذاشتم. چشمم به پانسمان خورد، مامان حت



بود  دهیبود دستت چطور است. نه تنها نپرس دهینپرس

سر و   یالت ب کیشدنم به  لیلب غر زده بود  تبد ریز

 .پا را کم داشته

 

 کیاش  جهی نت خواستم،یدرونم را نم انیطغ نیا من

 جز یامطمعن بودم. چاره  نیگردباد وحشتناک بود، از ا

از   ترسم،یدادن کارم وجود ندارد. من از خودم م رییتغ

انسان از  نکهیاست ا  نیترسناک تر  نیخودم و هم

 !خودش بترسد 

 

بود، علنا از دکتر جم فرار  ه یدر شرکت مثل سا حضورم

 زیاو ن دیجد دیخدارا شکر به خاطر خط تول کردم،یم

بود  یاگر جلسه ا یوقت در کارخانه بود، حت شتریب

  یآمدند. تماس ها یبه شرکت نم شدیم ل یهمانجا تشک 

 اریفعال به مه دادم،یجواب م  انیبچه ها را چند خط در م

 یروم، او هم بخاطر مشغله  ینم گرینگفته بودم د

 یچرا کالس نم  ،ییاش تماس نگرفته بود که' کجا یکار

 .'ییآ



 

 دهیچرا ترس دانمیدوبار تماس گرفته بود، اما نم یمهست

آمده  شیپ یداد که مشکل امیبودم جواب دهم، بار دوم پ

درون من بود،  انی . مشکل طغدهمیاست جوابش را نم

 .در مهارش داشتم یکه سع یزیرو شود، چ دمیترسیم

 

داده بودم، هنوز قهر بود، من  رییام را با مامان تغ هیرو

آسمان که  یحت  چکدامیسراغ ه رفتم،یهم سراغش نم

از او از   ینمک نشناس بود، کم بخاطر طرفدار نقدریا

 ...بودم و حاال  دهیمامان حرف نشن

 

که وقتش شده بود را به او ندادم   یا انهیپول ماه یحت

 کردندی آذرخش حساب نم ینه او نه به مامان، مگر رو 

من قفل  یو گفتند من سر کار نروم، مگر در را رو 

 نهیخودشان هز دانیم نیو ا یگو نینکردند؟ پس ا

 .کنندیچه م نم یرا پرداخت کنند بب شانیها

 



با بابا وقت   ای خواندمیدرس م ایدر خانه بودم  اگر

را   شیروزها  دادم،یشامش را اکثرا خودم م گذراندم،یم

 ی. براکردمیم نیتمر خودم بااو گشتمی اگر زود برم

گرفتن  یمرخص رم،یبگ یمرخص توانستمیدکتر رفتن نم

 نه ی. صبح ها قبل رفتن فقط هزبردیسخت بود، مامان م

 .گذاشتمیم  یتاکس هیو کرا تیزیو ی

 

 کنم؟  کاریمامان پس چ _

 

کرده بذار   دای ندارم آسمان گفتم که، آذرخش تازه کار پ_

 .رهیحقوقش رو بگ

 

الزم   گریزدم. موز را سمت دهان بابا بردم، د  یپوزخند

 وهیبه م توانستیم یگاز کوچک م،یله کن شینبود برا

 .زد و نگاهم کرد یکه نرم بود بزند. گاز کوچک ییها

 



االن پول بدم   دونمیبا من قهره بابا. ازش دلخورم.... م_

اون   ریام غ یاما فقط وقت پول دادن آبج کنهیم یآشت

 کنه؟ ی آدم حسابم نم

 

  .را خواندم  نگاهش

 

 .ستیبابا بچه ن _

 

عشق و  دانستیخبر نداشت، اگر بچه بود چه م بابا

 ... که ست یچ یعاشق

 

اما انتظار نداشته  دم،یباشه، اگر خودش خواست م_

 .بالشش ریباش ببرم بذارم ز
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به او قول داده   خواهدیچه م یپول را برا دانستمینم

ثبت نامش کنم اما  یکنکور  یآزمون ها دی بودم بعد از ع

کنسل شده بود، هرچند   زی برخوردها همان ن نیخب باا

  دمیآوردم. د  ینه نم خواستی اگر م شناختمیخودم را م

  .را در کاورش گذاشت تاریکه در اتاق با حرص گ

 

کالسش را  ی هیحدس زدم، احتماال شهر   حاال

. او از من کوچکتر بود، خطا هم از او بود خواستیم

  کیو  کردینم  یعذرخواه کیاما آنقدر مغرور بود که 

 .هفته بود با من قهر بود

 

 کی بگذارم  شی پول را برا گفت یدلم م کیواقعا  صبح

دم که مغلوب احساسات  من بو تاینه، اما نها گفتیدلم م



  زیم یپول را رو شینبود. برا یخواهرانه شدم، چاره ا

صبحانه خوردن به آشپزخانه   یگذاشتم. برا رشیتحر

  نیزدم آقا آذرخش ا یبود! پوزخند یخال  خچالیرفتم، 

 یبدهد. پول را گذاشتم رو نهخرج خا  خواستی طور م

دفترچه   کیآذرخش بردارد، مامان  دمیاما ترس نتیکاب

چشم تا   یآن و گذاشتمش جلو یتلفن داشت، گذاشتم ال

 .ندیبب

 

 دیشا ایمن داشت.  یبود که خانواده  یزی چ  جایب غرور

برسد که به  ییشدم و اجازه ندادم به جا میمن زود تسل

 !ایمن آسان نبود گو یبرا یمن التماس کنند. زندگ

 

 یلباس مناسب دیوغ باشد، باقرار بود شل هیافتتاح روز

! کی حال ش  نیو در ع یلباس مناسب کار  دم،یپوشیم

کردن را دوست نداشتم اما  دیخر ییاما نداشتم. تنها

کرده  دینبود، مامان پول را برداشته بود و خر یچاره ا

بود اما هنوز قهر بود. آسمان از سر غرور دست به 

آذرخش بود واقعا؟ آذرخش که   وشپول نزده بود. دلخ



پول  دمیبرگشتم د یگفته بود کالس نرود؟! شبش وقت

مقابل  قایگذاشتم دق فمیک یاست برداشتم و تو زیم یرو

 .چشم خودش

 

 ی خواهر گهیباشه د ادتیباش، اما  ؟یدلخوش آذرخش_

  هی. دلخوش آذرخش و پسر همسایم من نداربه اس

 .باش

 

برگشت سمت من،  زیسرش ت  هیگفتم پسر همسا تا

 .زدم  یپوزخند

 

کتک گرفتت  ری آذرخش ز د،یمامان فهم  گهی دور روز د_

کمکت   یشده، التماس هم کن لیکه اون تبد یآدم نیباا

 .کنمینم

 

  یاز ته دل نبود اما فقط خواستم حرصم را خال میحرفها

 .گفتم رفتمی م رونیکنم. داشتم از اتاق ب



 

  ت،یرو، کتون فیرم من گرفتم، اون ک یاون گوش_

  یزیو چ یقهر کن یخوایها، ممدرسه ات، کتاب فرمیونی

 .درست قهر کن، همه رو پس بده  یاز من نخوا

 

آذر  رضایاما به قول عل خواستم،یبدجنس بودن را نم من

مجابم کرد بد   ایپاک از مادرم خوردم، دن ری'من ش

 ...بود  قتیباشم'. حق

 

کار ممکن بود،  نیکردنم، حوصله سر برتر دیخر ییتنها

شرکت خانم   کینزد یاما در گشت و گذار پاساژها 

 هی افتتاح یمن هم برا  ایگفت آ دنمیبا د دم،یرا د ندهیپا

زدم، هردو موقع ناهار آمده  یدلبخن خرم،یدارم لباس م

  یاو همگ  یهاهرچند لباس  ف،یرفع تکل یبرا میبود

 .بودند کیش

 

 .دارم بار اولمه جانیه کمیمنم دعوت شدم، راستش _



 

داشته باشد،  جانیقرار بود او افتتاح کند که ه مگر

 .میستیگوشه قرار بود با کی م،یلشکر بود یاهیس

 

منم خواهر زاده ام  م،ینداره باهم نگاه کن  یاگر اشکال_

 شهینم دمید گهید تونه،یگفت نم هوی اد،یقرار بود ب

 هیکنم، شب تولد  دیواقعا، ناهار رو نرفتم خونه خر

 .امه گهید یخواهر زاده 

 

پرحرف باشد. انتخاب   ندهیخانم پا زدمیحدس نم اصال

 .بود بایز یلی لباسش خ

 

هاتون شما رو دوست دارم، لباس  ی قهی سل یلیمن خ_

 .هستش یطرز خاص

 

 .نبودم انشیمن؟! چه جالب خودم در جر یها لباس



 

 دستت خوب شده؟ _

 

بودم،  رونیب یآن هم وقت زدم، یچند چسب زخم م گرید

 .نکند تیرا اذ یزخم ها کس یتا جا

 

 .یآره خوبه، مرس_

 

بپرسد چه شده  خواهدینگاه کردم، فکر کردم م کنجکاو

  نجایا دی. دروغ شاکندیبود اما دارد خودش را کنترل م

  !حناق نبود

 

شد، صبح مدرسه  یاتفاق  م،یکردیم یبا داداشم شوخ_

شده بود نتونستم برم دکتر، موقع برگشت به  رمید

 .فقط خودم ببندم دمیوسائل خر ستین یزیچ دمیشرکتم د

 



 یبد تیتو وضع یلیدستمال خ شده،یمنم گفتم چ یوا_

 .بود

 

هم   یلیخ شد،یم دهینه از صبح مونده بود اونطور د_

 .نبود یخاص زیچ

 

واقعا کمکم  یممنون بودم، در انتخاب لباس رسم  واقعا

با طرز   یلیبود, به قول او خ  امدهیخوشم ن یلیکرد، خ

مطمعنا  هیجو افتتاح یلباس من متفاوت بود اما خب برا

 .خوب بود

 

را   شیها دیاجازه خواست خر میهم به شرکت برگشت با

 .بود واقعا یدر اتاق من بگذارد. دختر مودب

 

دوباره تماس گرفت،  یبود، مهست زیم ی ام رو یگوش

 .جواب ندهم شدینم گرید

 



 تو؟  ییآسو دختر کجا_

 

 ؟ یخوب_

 

 ؟ی شده از من دلخور یزیچ_

 

 .کرده بود  یخدا چه فکر بنده

 

واقعا نشد  کمی. سرم شلوغ بود هیچه حرف نینه ا_

 .رمیدوباره تماس بگ

 

 .یمنم گفتم از من دلخور_

 

 ...بود ریذهنم درگ  یلیخ  خوام،یمعذرت م یحق دار_

 



 !در دلم گفتم هست و

 

 شده؟  یزیچ_

 

 شیتو خونه اوضاع خوب پ کمی ،یخاص   زینه چ_

 .رهینم

 

موضوع مانور  یرو  یلیخ کرد،یدرک م  یبه خوب ایگو

 .نداد

 

 ؟یتو شرکت_

 

  یاتفاق م،یبود دیخر ندهیبا خانم پا دم،یآره ، تازه رس_

 ؟ی خبر دار هیافتتاح  ی. برامی دید گرویهمد

 

 .. بهتون خوش بگذرهزمیآره عز_



 

18:24] 

 

 156ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

 

  ینبود که خوش بگذرد، افتخار آن هم برا گردش

دوست دارد  دانستمیاو بود نه من. اما م یخانواده 

 .من هم لذت بخش باشد یواقعا برا

 

شهردار و استاندار   یواقعا شلوغ بود، حت  هیافتتاح روز

و  نیحضور داشتند و من... در دورتر گریافراد د یو کل

از دور نگاهشان   بودم. ستادهیممکن ا ینقطه  نیکورتر

نداشت،  یهم معن یلیحضور من و امثال من خ کردم،یم

 .شده ام  دیناام یاز زندگ یادیهم من ز دیشا



 

 .یستادی دور دورا وا_

 

 کردم؟ یمن افتتاح م گرفتمیم ی چیق ومدمیم_

 

 .یرسیبه اونجا هم م_

 

 .به حرفش نکردم یتوجه

 

 دیخط تول  نیاالن ا یذاشتیوقت م یاگر درست حساب_

 .بخاطر کار ما بود

 

نرود  ،یزنیهنوزم حرف خودت رو م شه یباورم نم_

 .در سنگ یآهن خیم

 



اش باعث شد   یبعد یقدم دور شدم ازش اما جمله  کی

 .ستمیبا

 

 سراغت؟ ومد ینسترن ن_

 

 .سمتش برگشتم به

 

 اد؟ یچرا ب_

 

 هی ادیب دیولش کرده به امون خدا رفته، گفتم شا دیام_

 دیام شیواسش پ یتا بر یاشک تمساح هی ،یتیحالل

 .یوساطت کن

 

 .بودم یبار واقعا عصبان نیرفتم جلو، ا یعصبان

 



  خواممینم ه،ی مزخرفات چ نیهدفت از گفتن ا دونمینم_

دو رو بر من نباش، من  نقدریبدونم. اما لطف کن ا

 .... فستمی اخبار مردم ن دن یمشتاق شن

 

 شده؟  یزیچ_

 

گرفته بودم  مانیرا که به حالت اشاره به سمت پ دستم

 .مشت کردم

تمام داشت  تیکه با عصبان یبه سمت دکتر جم برگشتم

 .کردینگاهمان م

 

 .ستین  یزیچ_

 

نگفت آن چشم ها گفت   یزی نشد، زبانش چ باورش

  .بود یباورش نشده، اصال از چه عصبان

 



 .اریمه شی برو پ مانیپ_

 

هم مرا چپ چپ نگاه کرد، چرا من مخاطب تمام   مانیپ

 .نگاه ها بودم

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 ...عرض کردم خدمتتون ن_

 

 .کنمیرو درک نم نتونیب یشگیتشنج هم  نیا_

 

 .گفتیم مانیبه پ دی با یکیرا  نیا

 

 .ستیاز جانب من ن_

 



 با شما؟ یو مشکل مهندس خادم_

 

از خودشون   نیکنجکاو  یل یدکتر، اگر خ ی آقا دونمینم_

 تونمیم دتونی جد دیبابت خط تول  گمیم کی . تبرنیبپرس

 برم؟

 

نبود، اما هم از خودم، هم  یبرخورد مودبانه ا مطمعنا

خودش خسته  تی نهایب یها  یهم از کنجکاو  مانیاز پ

 ...بودم. از حس مبهم درون خودم

 

کرد، فرصت نکرد جوابم را بدهد، داشت   شیصدا یکس

بدهد اما  یکه جوابم را درست حساب کردیآماده م  یزیچ

 .نشد

 

 ازین دم،یکش قیرا از جمع گرفتم و چند نفس عم میرو

تنها  دیکوه، شا رفتمیم دیجمعه با م،یایداشتم به خودم ب



مرا   یو کم ردی بگ یاز من انرژ توانستیبود که م ییجا

 .اوردی به حال خود ب

 

  یمن مثل بچه ها رفتند،یکم مهمان ها داشتند م کم

 .رفتن یکوچک منتظر اجازه بودم برا 

 

 .خانم مهرپرور_

 

 بله؟_

 

قراره  دنشونیاومم، دونفر به من گفتن که شما با د_

 .نیخوشحال ش یلیخ

 

را نگاه  ندهیو خنده خانم پا دن یفهمبه حالت ن یا افهیق با

 .دیخندیکردم. خودش هم داشت م

 



 ؟یک_

 

. خواستم بپرسم دمیرا ند یدم در اتاق اشاره کرد، کس به

 .در یجلو  دندیچه خبر است دوقلوها همزمان پر

 

 .جان، جاشوا_

 

خم شدم و بغلشان کردم، واقعا دلم   دند،یطرفم که دو به

 .تنگ شده بود

 

 .شد وروجک ها داتونیشما از کجا پ _

 

 .قول داده بود یدد_

 

 .ینطوریا میببر یچیآره، تازه قرار بود ما با ق_

 



 .روبان را در آورد دنیبر یادا جان

 

 .آسو میاما خواب موند_

 

 .دمیخند

 

منم  م،یهم با من افتتاح کن دوری میبر ن یخوای خب م_

  دمیدور دور بودم اصال ند ن،یشلوغ بود، شما هم نبود

 .دنیچطور بر

 

 .کوول_

 

. دست هردو را  کردیبا خنده نگاهمان م ندهیپا خانم

برگزار شده  هی که مراسم افتتاح ییگرفتم و به سمت جا

 .بود رفتم

 



قسمتش را برداشتم و  کیشده بود را  دهی که بر یروبان

 .مگفت

 

  گهیقسمتش جان افتتاح کنه، با  قسمت د هیبا  یاوک_

 .اش جاشوا تو

 

و جان خواست ببرد  میو جاشوا روبان را نگاه داشت من

 .اما قبلش گفت

 

 !فوتو_

 

 .میاوپس. عکاس ندار_

 

 .داره نی: اونها اون دوربجاشوا

 



بودم آن   دواریها اماز عکاس یکیبه سمت  دییدو

است و درخواستش را  اریعکاس بداند جاشوا پسر مه

آگاهانه اما با  ریغ ایآگاهانه بود  دانمینم قایرد نکند. دق

و جان با   ستادیا شیخنده به سمتمان آمد، جاشوا سرجا

را با برادرش    شی. جادیروبان را بر یبا نمک یهاژست 

 .عوض کرد

 

 ن؟یکنیافتتاح م نیبدون من دار _
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که همراه برادرش به  اریبشاش مه یسمت صدا برگشتم

بود.  عیسر یل یآمدند. نگاهم به دکتر جم خ یسمت ما م

 .را برگرداندم سمت بچه ها میرو

 

 .نکرده دارمونیخانم ب نیمه م،یما خواب موند یدد_

 

 .اشاره کرد یچیبه روبان و ق اریمه

 

آنه   کیبا  نیتازه اش هم دار ن،یاز دست نداد یزیچ_

 .کلفت زشت لیبینه با چند س نیکنیافتتاح م بایز یشرل

 

پسرک عکاس هم  د،یخودش خند یباز به شوخ خودش

بچه ها هم که  د،یاما به نظرم از سر تعارف خند  یخند

 .پدرشان چه گفت دند یعمال نفهم

 



بدهم، اما قبول نکرد. جاشوا   اریرا به مه  میجا خواستم

 .دیروبانش را بر یبا خوشحال  زین

 

 .سیاوه _

 

را  شانیهابه سمت عکاس تا عکس  دند یها دو بچه

 .نندیبب

 

 ارن؟یشما هم روبان ب  یخانم مهرپرور بگم برا_

 

باشه که من هم برم، البته اگر  نیماش هیاما اگر  ر،یخ_

 .نباشه یکار

 

 .اش اصال خوب نبوده یشوخ  نیا گرید دیفهم اریمه

 

  .نینگرفته باش  یجد دوارمیکردم، ام یشوخ_



 

 .برم دینه، اما خب با_

 

 نیریم رن،یبله ، البته، پسرها؟ خانم مهرپرور دارن م_

 ن؟ یمونیم ای

 

و جاشوا که در حال بحث درمورد عکسها بودند،  جان

گل  دیکه نبا  یینگاه کردند که انگار از جا یجور

 .خوردند

 

 .میاما آسو ما تازه اومد_

 

 نیبر دیبا ن،یکار دار یشما فعال کل مینیب یبعدا همو م_

 .نیقرارداد امضا کن

 

 .رسونمیشمارم م نیاریب فی شرکت تشر رمیمن دارم م_



 

از دکتر جم  خواستمی بود که در آن لحظه م یزیچ  نیآخر

 .بشنوم

 

 ...مزاح_

 

پشت  گفتمی حال حرکت فقط گفت منتظرم. چه م در

بود، اصال   ستادهیکه برادرش کنار من ا ی سرش درحال

آدم نفوذ   نی ا خ؟یکوه  نیکه بود ا یحس مبهم من برا

 !بداخالق  ریناپذ

 

 .نینباش یآدم زود رنج  نقدریشما ا کردمیمن فکر م_

 

در  نجایرا که تاا یگرفتم و دکتر جم ابانی از خ چشم

 نشیدر ماش یا یقیموس یل آمده بود و حتسکوت کام

 .نکرده بود، نگاه کردم یپل

 



 زودرنج؟_

 

 ...من فقط خواستم بپرسم_

 

 .کراواتش را شل کرد یکم

 

 ...و هیچ تتونیکه باعث اذ نتونیب یهمه تنش ها نیا_

 

اون  ریغ دونم،یمن قبال بهش اشاره کرده بودم که نم_

اما مطمعنا   نیاز من نداشته باش یشما ممکنه شناخت

رو  یهر سوال یپس جا نیشناسیرو خوب م مانیپ

اما من متوجه منظورتون در مورد زودرنج بودنم  بندهیم

 .نشدم

 

سوال بود اما شما ناراحت   کیسوال من... فقط _

 .نیشد



 

 .ناراحت نشدم ریخ_

 

  .نبودم دنیبانمک نگاهم کرد اما من در مود خند یلیخ

 

 ن؟ یمطمعن_

 

که ازش سوال  یینامناسب و شخص نابجا یدر جا_

 .نیحس رو داشته باش نیباعث شده ا د یشا نیدیپرس

 

  یقینفس عم توانستمیکه جوابش را داده بودم م حاال

 .بکشم

 

 .نیرس یمدت خوب به نظر نم نیتو ا_

 

 .بخاطر استرس آزمونمه_



 

  شیافتاد چه برسد که برا ینم ادمیآزمون به  یحت

برسد سر کوچه گفتم  نکهیاسترس داشته باشم. قبل از ا

 دیا یب شیپ گرید یدعوا کی نگه دارد، ممکن بود باز 

 .شدینم یفقط دستم زخم  گریبار د نیا

 

 .کنم دیخر دیدارم، با دیمن خر_

 

 ...رسیم_

 

 .قدم بزنم دیبا ینه نه ممنون، کم_

 

 ...هو کهیتار_

 

 .ستیهم ن یا یطوالن ریمس ست،ین یمشکل_

 



 یاز او برا کردمیکه هول کمربند را باز م همانطور

را به  رتیشدم، ح ادهیپ عیرساندن تشکر کردم و سر

 !کردم؟یاما چه م نمیدر صورتش بب توانستمیوضوح م

 

_ _ _ _ 

 

ناگفته در خانه اعالم شده بود، کمتر به پر و   یبس آتش

  نجایفعال پول بود، ا لشیهم دل دی. شامیدی چی پیهم م یپا

داشتند، چند روز تا آزمون   اجیبه پول من احت یهمگ

گرفتن نداشتم، نه از  یامکان مرخص ینمانده بود. حت

 زیرا که چ یشرکت، نه از مدرسه و نه از کالسها

 .نمانده بود میشاگردها  کورهم به کن یادیز

 

شبها تا   خواندم،یدرس م یکار ادی آن حجم ز در

نبود که بخواهم از  ی. فرصتماندمیم  داریب روقتید

 .دست بدهم

 



 کالس کنکور ثبت نام نکرده بودم، هنوز یرا برا  آسمان

بود، فقط به  اوردهیاز دلم در ن خواستمیآنطور که م

  یآشت میآذرخش نگو ایبه مامان  نکهیخاطر ترسش از ا

 .کرده بود

 

خبر نگرفت چطور  یشرکت شدم، کس یآزمون راه بعد

 یبود، اما مطمعن بودم بابا نگرانش است. با گوش

را دم گوش بابا  یمامان تماس گرفتم و گفتم گوش

 .بگذارد

 

نه اما خوب   ایقبول شم  دونمیخوب بود آقا معلم. نم_

 .بود

 

 یخنده  ی. نه صدا دمیخنده اش را شن یصدا دیخند

  یاما خب من صدا خندندیکه م یوقت هیمثل بق یمعمول

 .شناسمیم زیاو را ن یخنده 

 



 چطور بود؟_

 

 .خوب بود_

 

هنوز   م،یداشت  یهتر ب یرابطه  د،یبعد خر ندهی خانم پا با

باهم  شتریاما ب میکنیرا خطاب م گریهمد یلیبا نام فام

 .میشوی هم صحبت م
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خبر نبود. مشغول کارها بودم که  یاز آزمون من ب و

 میبرا یکل  شبید دم،یصفحه ام د یرا رو یاسم مهست

موقع ها تماس   نیکرده بود، هرروز ا تیموفق یآرزو

گفته  یبه شوخ یچند بار می کن یصحبت م یو کم ردیگیم

_هرچند مدت  کندیام باالخره برادرش مرا اخراج م

قصد رفتن دارم اما  زیاست که خودم ن یزمان طوالن

 کی دیگوی بخاطر آزمونم صبر کردم_ و او هربار م

گرفته  اریاست که اجازه اش را از داد حیزنگ تفر

 .است

 

 .چطور بود؟ مطمعن نبودم تموم شده باشه_

 

 .خوب بود، نه شرکتم_

 

 .چه خوب_

 

 !نبود شهی هم یسوالش به شاداب یخوبش و حت چه



 

 ؟یخوب  یمهست_

 

 .زمیآره عز_

 

 دنی. با چرخ دیرس یعنوان خوب به نظر نم چیبه ه ماا

 میسر جا  عیصورتش باعث شد سر یرو  یسرش کبود

 .ستمیبا

 

 شده؟ یصورتت چ ؟یمهست_

 

بود تا شروع کند همچون ابر بهار   یسوال کاف نیهم

با تصوراتم فرق   یلیخ دمیشن یکه م ییزهایکند. چ هیگر

  لیانسان تحص کیجراح،  کی شدیداشت، باورم نم

 یاندازه عقب مانده و ابله باشد که دست رو نیکرده تا ا

را نداشت درد   یکه کس ییتنها  یزنش بلند کند و مهست



 یاش را به کس یراز زندگ شتدا ازیو دل کند و ن

  .دیبگو

 

اجازه   دینبا یکن تیشکا دیآروم باش، تو با زم،یعز_

 .باهات برخورد کنه نطوریا یبد

 

 شیبرگردم، برگردم پ خوامیخسته شدم آسو، م_

 ...خونواده ام اما 

 

نگفتم، تا اگر خودش خواست   یزیکردم، چ نگاهش

 .ادامه دهد

 

. دستم ستنیتنهام و خونواده ام پشتم ن یل ی خ نجایمن ا_

 .ستی بند ن ییبه جا

 

 .را پاک کرد اشکش



 

  نیکرده به ا دیمادر خودم من رو تبعمسخره اس نه؟ _

صدات در    گهیاما باز م زنهیکتکتم م دونهیزندان، م

  .ادین

 

  !چاره یب دخترک

 

 جم خبر دارن؟ یآقا  ایدکتر  یآقا_

 

ترک شرکت در همان لحظه بود،   دنیمثبت شن جواب

به خواهرش خبر داشته باشد  یظلم نیکه از چن یبرادر

من  نکهی برسد به ا چه  ست،ینکند، انسان ن یو کار

کار کنم. هرچند برادر خود  یی آدم ها نیچن  یبخواهم برا

  ...من

 

نگو. باالخره  یزیخودمون بمونه، چ ن ینه، لطفا ب_

 .شهیهم  یبرا ام،یم



 

ممکن بود، من صورت کبود،  ریکار غ یرو تمرکز

به   یزیچ شدیبودم، مگر م دهیرا د شیاشک چشم ها 

از خودش دفاع کند   توانستینم یمهست م؟ی برادرش نگو

 یآن ممی. تصمفتدیب زین یگر یو ممکن بود هر اتفاق د

 .بود میتصم نیبود اما به نظرم درست تر

 

  دارن؟ ف یدکتر تشر_

 

 آره، خبر بدم؟_

 

 .زحمت یب_

 

 شده؟ یزی ن؟چینیشینم_

 



بودم، من   ستادهیا شیبود که مثل کاج روبرو قهیدق پنج

کرده بودم   ی دستم باز یمن کرده بودم و با انگشت ها

بودم نه از  مانیپش م،یو نتوانسته بودم حرفم را بگو

چرا او را انتخاب کردم،  نکهیگفتن ازا  یبرا ممیتصم

 .میبگو اریبه مه توانستمیم

 

مبل چرم اتاقش نشستم حاال که آمده بودم، تحت   یرو

 .کردمیعنوان م د یبا طی هر شرا

 

 نیفکر کن خوامینم یرو بهتون بگم ول یز یچ  خوامیم_

 .کنمیم یدارم فضول

 

چه   ایحدسش چه بود  دانمیبه حرفم زد، نم یلبخند

 ...اما کردی م یفکر

 



 نیام و بگ بهیغر هیمن  دیشا دونمیم نی نیشما... بب _

اما   هیخانوادگ  یمسئله  کینداره و  یاصال به من ربط

 ...از نیباور کن

 

 خانم مهرپرور ؟_

 

 بله؟_

 

 .سر اصل مطلب نی شما بر گم،ینم  یزیمن چ_

 

 .از آن لبخند نبود، نگران بود یخبر  گرید االن

 

 ن؟یشناسیجون رو چقدر م یشما همسر مهست_

 

کم  یلیسوالم و اخم وحشتناکش خ دنیپرس نیب فاصله

 .هیدر حد صدم ثان یلیبود، خ



 

 .متوجه منظورتون نشدم_

 

 .سوال ساده بود کینداشتم،  یمنظور _

 

 سوال ساده؟ نیا لیو دل_

 

 .فشار دادم و گفتم یهم گذاشتم کم یرا رو  میها لب

 

 با همسرش اختالف داره؟  یمهست ن یدونیشما م_

 

 نیبود. ا زیم یدستش رو  کیبلند شد،  یصندل  یرو از

شدنش از  انیب ایاختالف بود  دنیبخاطر شن تیعصبان

 .نداشتم ینظر چیزبان من؟! ه

 

 .نیواضح تر بگ شهیجمله ها م نیمنظورتون رو از ا_



 

 .نینیبش شهیم یعنی ن،یاول شما آروم باش شهیم_

 

و چند  دیکش  یقیاش برد، نفس عم یشان یبه پ یدست

 .نشست یصندل یلحظه بعد رو 

 

ساعت  میمن... ن ست،یو دخالت ن یمنظورم فضول_

... فکر کنم یعنی کردم،یجون صحبت م یبا مهست  شیپ

اما امروز... حالش خوب    میگه گاه در ارتباط نیدونیم

 ...نبود

 

 .خانم مهرپرور_

 

را بستم و  م یمهرپرورش با هشدار بود! چشم ها خانم

  .تند تند گفتم

 



 .زنهیصورتش کبود بود و... همسرشون کتکش م_

 

'اخم وحشتناک'  کی ' ی'بلند شدن ناگهان کی '، ی'چ کی

باعث باال رفتن   نهای... مجموع ای، دو چشم عصبان

تپش قلب من شد، حس کردم اشتباها اعتراف کرده ام  

 .زده امرا  یکه من مهست

 

 ن؟یگی م یچ نیشما متوجه هست_

 

شات گرفته بودم. با  نیتماسمان اسکر یاز صفحه  من

را برداشتم، جلو رفتم تاعکس را نشانش   یلرز گوش

 .دهم

 

رعشه داشت، کامال مشخص بود،  تیاز عصبان دستش

به وضوح  توانستمیاش را م هیو شق ی شانیپ یرگها

 یمن را پرت کرد رو یگوش تی. از شدت عصباننمیبب



 یبپرم. به سمت گوش میباعث شد از جا شی. صدازیم

 .خودش رفت

 

 ...فقط_

 

 .زیت یلیکرد ، خ  نگاهم
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اما نتوستم   نیشنویها رو از من م نیمتاسفم که ا_

پنهون کنه از  خوادیم یتحمل کنم و نگم، چون مهست



پنهون کرده و بار اول   شه یهم یعنیجم   یشما و آقا

  !نبوده

 

تعجب  خوردمیکتک هم م تیاز شدت عصبان تاینها

مادراشان خبر دارد، ممکن  گفتمیم دی. اما باکردمینم

 .کند یبود باز ماست مال

 

 .مادرتون اطالع داره_

 

 .بود یمحکم تر از قبل  یلیخ یلیبارش خ نیا یچ

 

 

بود که در اتاقش تنها بودم، او با  قهیچند دق  حاال

دفترش را ترک کرده بود و محکم در را  تیعصبان

 .بود دهیکوب

 



 ؟ یخانم مهرپرور خوب_

 

 .کردم ندهیبه خانم پا ینگاه

 

  .خوبم_

 

را برداشتم، صفحه اش  یرفتم و گوش  زیسمت م به

بود اما کارم  ی زوار در رفته ا زیشکسته بود! هرچند چ

و به اتاقم   بمیج یانداخت. انداختمش تو یرا راه م

 .رفتم

 

  نیمن ا ینی و خبر چ یفضول دیشا ایخبر دادن   جهینت

را  نینه برادرش، ا یبود که نه دکتر جم بود روز بعد

داشتم که با  یا یو نه من گوش دمیاز دو قلوها شن

 کردیصحبت کنم، به زور قسمت تماسش کار م یمهست

که آن هم دوقلوها دور از چشم مادربزرگشان به من 

چرا که مادربزرگش   بود،. جان دلخور زدندی زنگ م



برود و از من  ششینما یها  نیسر تمر دادیاجازه نم

 .رمیاز مادربزرگشان اجازه بگ  خواستیم

 

سوپر ومن بودم. وگرنه  کیبه چشممش من  احتماال

که از کتک خوردن دخترش  یمحال بود بود به مادر

 ....باخبر بود... هرچند مادر من هم

 

! ستند؟ین نی زم یبال رو ی ب یمگر فرشته ها مادرها

 ریتصو نیمتفاوت تر از ا یلی از آنها خ ی پس چرا برخ

  تند؟هس  ییایرو

 

 یبا گوش تایبه استرسم غلبه کنم، نها توانستمینم

 نیتماس گرفتم اما جواب نداد، آنال یآسمان با مهست

همان  یبودنش برا نیزمان انال نیآخر ینبود، حت

 .بود که با من صحبت کرده بود یروز

 



از دستم   یچه کار دانستمی اما خب نم  رفتمیم شرکت

 .دیآ یبرم

 

بعد از ده روز پر از استرس دکتر جم به شرکت آمد،  و

رفتن و  دانستمیخبرش را داد. اما واقعا نم ندهیخانم پا

 .نه ایباشد  یخبر گرفتن کار درست

دوساعت  یکی نکرد،  تیمرا اذ شتریخب خودش هم ب و

 .به اتاقش یگفت دکتر گفتند برو ندهیبعد خانم پا

 

که   یآخر ریاز آن تصو گریدر را باز کردم، د یوقت

خوش لباس، سر   شهینبود، مثل هم یازش داشتم خبر

 .نشسته بود  زشیو صورت مرتب پشت م

 

 .نینیبش نییبفرما نی خوش اومد_

 



که همان روز  ییهم خوب بود. در جا شیصدا تن

دژاوو   کیبودم  دوارینشسته بودم دوباره نشستم ام

 .تجربه نکنم

را   شیاش برد و انگشت ها ینیب ریز ی غهیتبه  یدست

 .به هم حلقه کرد زیم یرو

 

 .میتشکر به شما بدهکار کیمن و خانواده ام _

 

 جون خوبن؟ یمهست_

 

هر موقع دوست   اریمه یو فعال خونه   رانهیالبته، ا_

 .نشینیبب نیبر نی تونیم نیداشت

 

 از من دلخوره؟ _

 



نگاهم کرد مثل  هیبود. چند ثان ینیریزد. لبخند ش یلبخند

 ...دیپدر به دخترش شا کی زینگاه محبت آم 

 

  .... اما قبلشنی باهاش صحبت کن نیتونیم_

 

شکل   یلیمستط یجعبه  کیرا باز کرد و   زشیم یکشو

بود  بایز یلیگذاشت. خ زشی م یرا رو یشده ا چیکادو پ

  !رنگ یسرمه ا ش،یکاغذ کادو

 

 .شماست یبرا نیا_

 

 من؟ یبرا_

 

 .شمرده تر  گفت یهمان لبخندش کم با

 

 .شما  یبله ، برا_



 

 منه؟ یکه برا هیچ  یعنیچرا؟ _

 

 کنمیبابت تلفن همراهتون فکر م کی جبران کوچ کی_

 .اون روز شکسته باشه

 

را  لمیهم متوجه شد که موبا تشیاوج عصبان در

بود، عمرش   یمیقد یگوش ک یشکسته؟! اما مهم نبود، 

زودتر قرار بود  ای رتریدو روز د یکیرا کرده بود، 

 .بشکند

 

به شما   یبود، ربط یمیمن قد یگوش ست،ی ن یازین_

   بخاطر شما نبود نهیمنظورم ا یعنینداره. 

 

که بهم گره کرده بود را   ییدست ها دیکش یقیعم نفس

 یدهانش برد. داشت به تالش من به جمله بند یجلو

  .کردینگاه م



 

چه   یبزنم، چه مال یضرر یمن دوست ندارم به کس_

به تعارف و بحث داشته   ازی که ن ستین یز یپس چ ر،یغ

 .باشه

 

 ....اما_

 

بلند شد، جعبه را برداشت به سمتم آمد، من   شیجا از

 .هم بلند شدم، به سمتم گرفت

 

که باعثش من  هیضرر  یجبران برا کیفقط  نیا_

  .بودم

 

که گرفته   یلیمن مطمعنم بودم مثل برادرش موبا اما

 کیمن  یبرند به نام است و گوش کی مدل  نیآخر

 .هزارم آن ارزش نداشت



 

 خودمه؟ لیموبا نیع یعنی_

 

 .که جعبه در آن نبود پشت گردنش برد  گرشید دست

 

 یلیبود... فقط... اگر خ یشما چ  لینبود موبا ادمیمن _

. رنیهمون رو بگ نیبراتون ع گمیروش م دیحساس

 .رو براتون انتخاب کردم نیا یمن... اوم.... اتفاق

 

  .سخت شده بود یجمله بند  شیهم برا او

 

کمتر از  یل یمن خ لیاما ارزش موبا ستمیحساس ن_

 .که داخل اون جعبه است هیزیچ

 

 ...دیند _

 



 ...قبول نکنم و م نی قابل حدسه، پس اجازه بد_

 

که   یتر به سمتم گرفت، جور کینزد یرا کم جعبه

راحت برگشت سر  الیو او با خ رمیمجبور شدم دستم بگ

 .شیجا

 

  ستی ن یزیبود چ کیجبران کوچ کیعرض کردم که _

 .میدر موردش بحث کن مییکه بخوا
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نه، در واقع دوست نداشتم.  ایقبول کنم  دیبا دانستمینم

حد  نیاگر تا ا دیبود مطمعن بودم، شا متیگران ق یلیخ

اختالف  نی اما ا کردمینبود حتما قبول م متیگران ق

 .نبود که قابل اغماض باشد یزیچ

 

گذاشتم. نگاهم   شیرفتم و جعبه را رو زشیسمت م به

بلند شد. خنده ام گرفت  یصندل یکرد دوباره از رو

 .میکردیم یمضحک باز شینما  کی میداشت

 

 م؟یقراره تا شب تعارف کن_

 

 ...، م کنمیمن تعارف نم_

 

شده و دوست ندارم نه پس  یداریشما خر یبرا نیا_

من   یبدم. خانواده  یا گهیبه کس د نکهیبفرستم نه ا

عنوان  چیشما هستن که به ه ونیمد یکاف یبه اندازه 

حس   هی کی کوچ ی هیهد نیا دیشا ست،ی قابل جبران ن



در   نطوریشما ا میبه ما بده که جبران کرد یکم یلیخ

 .نیرینظر بگ

 

 .ستی ن یزیبه جبران چ یازین_

 

 .قدم به سمتم آمد، فاصله کم بود کی

 

من هم   نیاما اجازه بد ن،یگی م نطوریشما مطمعنا ا_

 .راحت باشه المیخ یکم

 

اما  دمیکشی نگاه کردم، خجالت م ش یچشم ها به

و مطمعن شوم، حق   نمیته چشمانش را بب  خواستمیم

بود. چشم  نطوریداشت از ته دل بود، به نظر من ا

 ...شیها

 



قلبم به هزار برسد فاصله گرفتم  یتپش ها نکهیاز ا قبل

نگاهش کنم جعبه را   نکهی ممنون گفتم و بدون ا کیو 

 .رفتم رونی از اتاقش ب عیبرداشتم و سر 

 

اتاقم  . بهندینب ندهی کنم تا خانم پا میکردم جعبه را قا یسع

قلبم   یدادم و دستم را رو هی رفتم در را بستم، به در تک

  نهیس یگذاشتم، چه خبر بود. چند مشت آرام به قفسه 

 یگذاشتم و با شماره  زیم یام زدم، جعبه را رو

 .تماس گرفتم یمهست

 

 الو آسو جان؟_

 

 ؟یخوب ،یخوش اومد ؟یمهست_

 

 .خوبم خوبم. ببخش زنگ نزدم فرصت نشد_

 



دکتر  یواقعا نگرانت بودم، االن از آقا ست،ین یمشکل_

 .نیدیکه رس دمیشن

 

به   ینبود، نگاه یالو گفتم باز جواب کی دم،ینشن ییصدا

 یخنده  یکم دم،یصفحه کردم، خاموش شده بود. خند

 .شدیخاموش م دیلحظه با نیهم قایبود، دق یعصب

 

اش اما خب من  هیسمت هدرفت به یو نم رفتیم دستم

 .که قبول کرده بودم، حاال هرچه بادا باد

 

 یلی. خاد یز یلیخوشگل بود خ یلیکردم، خ بازش

بودم،   دهیبود که تا به حال د  ییها لیمتفاوت از موبا

 ی زیچ  نیهمچن دانستمینم یتاشو! حت  یلمس لی موبا کی

 .وجود دارد

 

جا دادم و   دیجد لیکارتم را برداشتم و در موبا میس

که در   یمقام یبابا برا ش یشنش کردم. سه سال پرو



 یلیگرفته بود، خ هیهد لیموبا  میآورده بودم برا ادیالمپ

همان  قایکه مجبور شدم بفروشمش اما دق دیطول نکش

 یلی خ توانستیم خواستیمرد اگر م نیحس را داشتم. ا

راحت   یلیکند همانطور که خ  لراحت آدم را خوشحا

 .کردیم یعصبان

 

تماس گرفت.  عیسر یام مهست یروشن شدن گوش با

ام خاموش شد. بخاطر کار   یعذرخواستم گفتم گوش

گفتم اگر   شش،یصحبت کنم، گفت بروم پ ی لینتوانستم خ 

. هم روم یو م رمیگیم یمرخص دی ا ین شیپ یکار

را هرچند از آن   یهم مهست نمی دوقلوها را بب توانستمیم

از هرگز   یلیآدم خ  یشده بودم اما خب گاه رونیخانه ب

 .شودیرا مجبور به انجامش م شیها

 

بدهد پرکنم، زحمتش   یگفتم فرم مرخص  ندهیخانم پا به

 .دکتر یآقا یرا به خودش دادم تا ببرد برا

 

 قبول کرد؟_



 

 .داد ریی ساعتش رو تغ یآره، ول_

 

 هومم؟ چرا؟ _

 

 !رتریساعت د میرا به طرفم گرفتم، ن برگه

 

را   میباس او بود، نه من. برگشتم به اتاقم، کارها گیب

انجام  ینبود برا یجمع و جور کرده بودم که بروم، کار

 .کندوکاش کردم یام را برداشتم و کم یدادن، گوش

 

 رونیو ب دمیپر میشد مثل فنر از جا لیساعتم که تکم مین

را به  ریساعت تاخ  مین نیا لیرفتم. دم در شرکت دل

متوجه شدم، راننده اش با در باز منتظرم بود.   یخوب

  یکه هست گری تو د میبرگردم بگو م؟یبگو توانستم یچه م

آمده بود مگر  نجایخدا تاا  یچه؟! سوار شدم. بنده  ای

 .سوار نشد حاال دکتر جم به کنار شدیم



 

بود، هرچند   ی عال یلیمن واقعا خ یبرا یحضور مهست  

ناراحت کننده بود اما دوست و  یحضور کم نیعلت ا

کالس   یمهست  یها یزن  یبود. با را یهمراه خوب

جاشوا را ادامه دادم و همزمان با جان و  یخطاط

 .گذراندمیوقت م زین یمهست

 

اش  یشده بود از زندگ شتری ب تمانیمیمدت صم نیا در

درش بوده، ازدواجش انتخاب ما نکهیگفته بود، ا میبرا

را دوست داشته اما مادرش اجازه نداده  یگریمرد د

از   اریو مه اریاگر داد گفتیبود با او ازدواج کند. م

باز همان آش بود و  شدندی کتک همسرش با خبر نم

 د یبگو شیبه برادرها دهیترسیهمان کاسه بود، خودش م

نشود و  جاد ی در حالش ا یرییباز تغ خوردیکتک م

در   شیرا هم از دست دهد. کارها دشیام یکورسو

باشد و همسرش به   رانیمراحل طالقش بود، قرار بود ا

هم واقعا فعال   دیشا  ای یهاعمل  ی. به بهانه دیایب رانیا

 .نبود یخبر



 

 .دهیوقت بدون عشق ازدواج نکن آسو جواب نم چیه_

 

 یچه با عشق چه ب کردم،ی به ازدواج فکر نم یحت من

 .عشق

 

 ست؟ ین تیتو زندگ یکس_

 

 .زدم یلبخند

 

 .نه_
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 .کردم کنترلش کنم یسع د،یرا کش میموها جان

 

 آسو؟ _

 

 .جانم؟ جان نکن کنده شد_

 

 .برگشته دیام_

 

 کنمیتقال نم گر ید دیجان که د ستاد،یاز حرکت ا دستم

  .شد الیخیب

 

 بود؟پس واقعا رفته _



 

 .آره_

 

 چشونه؟   یدونیچرا م_

 

گفت دروغ   دمیشن ییزهایچ  هیگفتم  دمش،ید ینه اتفاق_

 .یدینشن

 

 .چه بد_

 

 .داشته باشه یبه تو ربط کنمیآره ، اما فکر نم_

 

من و نسترن بود و  یمخالف دوست دیاما... خب اول ام_

 ...بعدش نسترن

 



 رش؟یذهنت درگ نقدریچرا ا_

 

 یجان، سالها دوستم بود، آخه ب یمهست تونمیمن نم_

 ...و منطق لیدل

 

  شهیهم ستیقرار ن کنه،ی م رییآدمها تغ یرزندگیمس_

 .مثل قبل باشه زیهمه چ

 

متفاوت   شیموضوع ماجرا نیمن ا یداشت اما برا حق

 .بود

 

دوتا وروجک امتحان هاشون هم تموم شد، صبح   نیا_

 .کنن وونه یتا شب قراره من رو د

 

 رود،یمادرش نم یچرا خانه  دانستمیدم. نمز یلبخند

  گفتیخودش نم ،یگرید زی هر چ دیشا  یدلخور دیشا



بود اگر خودش   یبه هرحال شخص دمیپرس یمن هم نم

 .به گفتن داشت بحثش جدا بود لیتما

 

 .کالسهاشون به پاست فیرد_

 

 .رمیبگ ادی فونیآسو من قراره ساکس_

 

 .وقته ری جان د یبرم مهست گهیچه خوب! من د_

 

 ! 8تازه _

 

 گهیشرکت، د رمیشده، صبحم م رینه تا برسم د_

 .شرکت رمی منم هرروز م  ستیمدرسه ن

 

 ؟یشیم تیاذ_

 



سر  8مدرسه  خوابمیهم م شتریب ساعتینه، اتفاقا _

 .کالس بودم

 

شرکت  یاتفاق  یلیمدت دنبال کار بودم، اما خ نیا در

 یبرداشت بد خواستمیخانواده جم بود، نم  بیرق یها

شود، خنده دار بود   جادیرفتن ا نینسبت به من و ا

خودش دستم بود و با همان دنبال کار  ی  هیهد لیموبا

 دهیحرف نشن لی بودم. هرچند کم بخاطر آن موبا یدیجد

بود از کجا  دهیبود، پرس دهید مانبودم در خانه، اول آس

 ایاست  هیهد میآورده ام، خودم هم مردد مانده بودم بگو

و  دیام، که به طبع زبانم به دروغ نچرخ  دهیخودم خر

 دهیخر می را شکسته بود برا لمیکه موبا سمیگفتم رئ

قشنگ   یلیبا آن کار کرد و گفت خ یاست. آسمان کم

رفته بود و به  اما کند  ینیخبرچ زدمیاست، اما حدس نم

 .مان گفته بودما

 

  .'نگم دیبا دونستمی' گفت 'نم؟یمقابل 'چرا گفت در

 



کف دستش، آخه   ذارمیم  ریدر مورد آقا ام رمیمنم م_

 .نگم دیبا  دونمیمنم نم

 

 .میجلو دیبلند شدم پر تا

 

 .آسو تو روخدا_

 

  دیاگه به درست و غلط از د ؟یآسو تو روخدا چ_

من رو  یچغول یریمامانه کار تو که غلط تره، م

 ؟ یکنیم

 

 .نکردم فقط گفتم خوشگله  یبخدا چغول_

 

 شه؟یخون من رو کردن تو ش یخبر ندار ؟یدونینم_

 یخور یکه به مشکل م یاون یفهمیخوشگله؟ نم یچ



کار  هی یدار ؟یپشت من باش دیفقط منم با کنهیکمکت م

 ...واقعا یکنیم

 

  کردیام م  یاش عصبان هیام را خوردم، گر جمله

 .من باعثش باشم نیاز ا شتری ب خواستمینم

 

 !نیفقط بابا بود هم پناهم

 

 ؟یبر یگفتار درمان یبابا دکتر فعال نگفته برا_

 

کرده   شرفتیپ یلینه تکان داد  خ یرا به معن سرش

بلند   شیها از جا یهند لمیبود، نه آن اندازه که مثل ف

بلند بلند اسمم را صدا   ایکند و  دنیشود و شروع به دو

آن  دینه و اره بگو کی خواستیم یوقت نکهیکند، اما هم

 .بود یمن کل یبرا  گفتیرا با حرکت سر م

 



 رمیگیم یهفته اگر تونستم مرخص نیا نمیبب ؟یپس ک_

 .میباهم بر

 

 ؟یکرد ری د یکجا بود_

 

 .به دست را نگاه کردم ینیس مامان

 

 .ی مهست شیپ_

 

 ؟ یریتو، چرا فقط تو م  یخونه  ادیاون ب بارمی_

 

 چیمن ه گفتی بود اما راست م یگرید ز یچ  منظورش

 .وقت دعوتش نکرده بودم

 

 ده،یتاحاال دعوتش نکردم، به ذهنم نرس دونمینم_

 هفته؟ نیدعوت کنم ا یخوایم



 

 .را نداد جوابم

 

 .ا روشام باب  دمیبده من م_

 

 ؟ یآزمونها ثبت نام کن یآسمان رو برا یخوا ینم_

 

 .کردم نگاهش

 

 .انگار خوادینم_

 

 .روش نشده به تو بگه خوادیم_

 

 داره؟ یستیتاحاال آسمان با من رودربا یاز ک_

 



 .منت نذار سر بچه ید یچون پول م ،یحاال هرچ_

 

مارال خانم، چرا به آذرخش  ستیهم ن یکم پول_

 ؟ یگینم

 

 آذرخش؟ _

 

  یبا منه، خرج خونه با منه، خرج همه چ هیآره ، کرا_

از   یزیاون چ یآزمون آسمان هم باشه پا هیبا منه، 

  گمیانشاهللا، دروغ م شهیداداش بزرگه بودنش کم نم

 بابا؟ 

 

 .چارهیمرد ب گفتیم چه

 

باز با   ره،یگیتو پول نم  یاندازه  ده،یداره وامش رو م_

 .فتیبچه سر لج ن نیا



 

همون   ،یریطرف منم مثل آذرخش بگ  نمی که بب یروز_

 گهیچون د  ،یاونم با خوشحال رمیروز حاضرم بم

 .ندارم ییآرزو
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 .تیفقط، از بچگ  یکنیم خودی حسادت ب_

 

  .شد بلند

 

 .خودت هم شام بخور ایب یشام بابات رو داد_



 

  .دمیکش یقیکه نه آه عم نفس

 

برم کوه؟ هر هفته  خوادیچند وقته دلم م  یدونیبابا م_

برم....   خوامیهفته م نیا گهیبعد، اما د یهفته  گمیم

ورزش  دونمینم گم،یم ی به مسهت دونمیتنها که... نم

 .میریباهم م ی . خوب شدانهیدوست داره 

 

هم مطمعن نبودم! از  ی لیزبان گفتم اما در دل خ به

را تجربه   یز یچ  نیممکن است چن یواقعا روز نکهیا

 .کنم

 

 .تموم کردم، خدمت شما نهارمیا_

 

ها رو   نیجلسه هم یتو گهیساعت د کی خب،  اریبس_

 .نیارائه کن



 

 .ستین یحتما، مشکل _

 

برگه   زیم یداد و من داشتم از رو هیاش تک یصندل به

 .کردمیرا جمع م  میها

 

 ومده؟یآزمونتون ن جینتا_

 

 .کردم نگاهش

 

 .نه فعال_

 

  د،یبگو یزیچ خواهدیرا تکان داد. حس کردم م سرش

بعد از جمع و جور کردن برگه ها منتظر نگاهش کردم 

 .برگشتم سرکارم لیدل نینگفت به هم یزیاما چ

 



هم در   دیبود. ام بیعج دیام  یجلسه حضور ناگهان یبرا

خودش بود و مرتبط درس خوانده بود و   یکار خانوادگ

 .بود یمعن یب میبودن در واقع برا نجای حاال ا

 

ساختمان    خواهندیدر طول جلسه متوجه شدم م که

را بسازند و شرکت را به آنجا انتقال دهند و خب  یدیجد

باشد، حاال   دی ساختمان قرار بود با ام یو معمار یطراح

  ینظر شدی بهتر م دیموضوع با نیجلسه ا نیچرا در ا

 .نداشتم

 

از تمام شدن جلسه خواستم با او صحبت کنم اما به  بعد

  شیب یدخالت و کنجکاو کردم،یصبر م دیبا  یقول مهست

به  دیم خوب نبود، اتفاقا بد هم نشد چون خود اماز حد ه

 .سراغم آمد

 

 چه خبر؟_

 



 تو؟ نسترن؟ ،یسالمت_

 

 نم؟یبش تونمیم م،یهست_

 

 ؟ یخوریم یزیآره، حتما، چ _

 

 .چندتا سوال داشتم هینه، _

 

 .نشستم و منتظر ماندم زمیم پشت

 

 ادته؟ یپرهام _

 

 ؟یک_

 

 .پرهام، پرهام جاهد_



 

 .امدیبه ذهنم ن یفکر کردم اما کس یکم

 

 .ادینم ادمینه، _

 

 .و اخم نگاهم کرد یدلخور  با

 

 ست؟ی ن ادتیواقعا _

 

 ه؟یک_

 

 .زد  یپوزخند

 

رو باور کنم! پرهام بخاطر تو   یک دیبا گهید دونمینم_

 .شیشناسی نم یکرد و تو حت یخودکش



 

 یب یلیخ میبرا اد،یز یلیحس نگاهش کردم، خ یب یلیخ

 .مفهموم بود

 

 ...و فکر دی ام فهممینم_

 

 کیکه زنمه، نزد یکس دیبا فهممینم فهمم،یمنم نم_

رو؟ تو  یک ا یتو رو؟  ایباور کنم  دیفرد به منه با نیتر

و آخرش اونطور  یپرهام رو گرفت یها هی نامه ها و هد

 ؟یداد شیباز

 

 .بلند شدم یصندل  یرو از

 

هم  نیاز ا شتریحرفهات رو، ب فهممینم یذره ا_

 .رونیگوش بدم، برو ب خوامینم

 



 .بلند شد یصندل ی هم از رو او

 

 ی شروع شده من با ک یمن با چ یآسو گوش کن، زندگ_

 گه؟یبه من دروغ م نقدریازدواج کردم؟ زن من چرا ا

 

  .بلند در جوابش گفتم یکم

 

 د؟ یبدونم ام دیمن از کجا با _

 

دانشکده جلوت   یداد، جلو  شنهادیپرهام اومد به تو پ_

 نم ینه ا ینه، دوباره اومد دوباره گفت یرو گرفت، تو گفت

 ست؟ ین ادتی

 

  یدر آن چهار سال آنقدر پسرها گفتمی م دیبا چطور

مختلف سر راهم را گرفته بودند آن هم فقط و فقط به  

متفاوت بود، نه  یکه کم می خاطر رنگ موها و چشم ها

  دینه من آنها را، از کجا با شناختندیآنها من را م



  یپرهام است، اصال پرهام چه نسبت کیکدام  دانستمیم

  !با او داشت؟

 

 دونم؟یبگم نم یچجور  د،یام دونمینم_

 

کادوها رو قبول  یاما الک ،ینسترن گفت دوستش ندار_

م  اما نکرد، آخرش ه کنهیم یگفت تو رو راض ،یکنیم

 !یدوست شد مانیبا پ

 

 .دادم رونیرا ب نفسم

 

 .فهممینم_

 

  دینسترن چرا با ن،یشما صبح تا شب باهم بود ید لعنت_

 .پرهام رو دوست نداشته گهیم یدروغ بگه؟ وقت

 



 د؟یام  هیپرهام ک_

 

 .بخاطر تو مرد قم،یبود؟ دوستم رف یک یبگ دیبا_

 

 ره؟یبخاطر من بم دیبا شناسمیکه من نم یچرا آدم_

 .باشه یروان نکهیمگر ا

 

 .تند یلیسمت آمد خ  به

 

 .حرف دهنت رو بفهم آسو_

 

 .دادم به عقب هلش

 

 .یبا من حرف بزن دی توام مراقب باش چطور با_

 



که دکتر جم در را باز   رفتی م رونیب مانیصداها  مطمعنا

 .جا چه خبره نیا دیپرس یکرد و داخل آمد و با اخم

 

 .باش رونیب قایلطفا چند دق اریداد_

 

 .رو به من گفت بعد

 

مدت   هیاما بعد  یتونیفعال نم یتو مگه به پرهام نگفت _

با   یتونیبابات متعصبه نم یمگه نگفت ؟ی کنیقبولش م

ام از نسترن که پره  ییمگه کادوها ؟یدوست بش یکس

فقط  ،یکردیرو دونه دونه قبول نم فرستادیبرات م

 ؟یزدیم غشیت یبخاطر پول ، داشت
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را راجب خودم بشنوم آن هم   یجمالت نیچن  شدینم باورم

  !مقابل دکتر جم 

 

و چه   هیچ ی گیکه م ییمزخرفها فهممیواقعا نم دیام_

من از   ه،یپرهام ک دونمیتمومش کن. من نم ده،یم یمعن

 .هم بهش ندارم یازینگرفتم، ن یپول یا هیهد یکس

 

 .دیمن کوب زی م یرو  محکم

 

 .دروغ نگو_

 

 .رونیتموم کن برو ب گم،یباشه دروغ م_

 



 .جواب بدهد، اما دکتر جم اجازه نداد  خواست

 

 .هیکاف دیام_

 

شده جهنم، از دست  میزندگ انه؟یبفهمم  دیمن با اریداد_

 .شدم یزن خودم فرار 

 

با من  یداره؟ مگه تو به نسترن نگفت یبه من چه ربط_

. مگه من دمشید یک ستین ادمینگرده؟ خب؟ اصال 

 به شما؟ دمیچسب

 

 .جلو زل زد به چشم هام اومد

 

 ؟ یشناسیپرهام رو واقعا نم_

 

 .نه_



 

 .را بست اما با درد شیها چشم

 

نه  مانیپ ؟یهات دوست بود یاز همکالس یکیتو با _

  .گهید یک هی

 

 ...فیرو نم  تیهمه سوال خصوص نیا لی اصال دل دیام_

 

 .جواب بده آسو_

 

  یزیمن از چ ،یرو ندار نی سر من داد نزن. تو حق ا_

اصال نسترن رو هم  شناسم،یخبر ندارم، پرهام رو نم

همه  نیمن بوده، ا قینشناختم، دوست من بوده رف

من نگرانش   ه؟یچ  یموش و گربه باز  ،یپنهون کار

باز  بشیو غر بیعج  یرفتارها یبودم، با همه 

اصال   ه؟یک رهامپ ؟یخوایم  ینگرانش بودم و حاال تو چ

 داره؟  یشما دوتا چه ربط  یبه زندگ



 

دستش را مشت  دیشده بود. ام کترینزد دیجم به ام دکتر

اش گذاشت، با عجز و التماس من  یشانی پ یکرد و رو

  شناختمی نم گفتمیرا نگاه کرد، اما من دروغ نم

  تینشست. دکتر جم با جد یصندل ی. رودمیفهمینم

  مانیآمد، کاش تنها یکاش نم  کرد،یداشت نگاهم م 

بود مطمعنا قصد  ستادهیکه او ا  یاما جور گذاشتیم

 .نداشترفتن 

 

با پرهام، اومد  می ما سال آخر بود نیترم پنج، شش بود_

 .دهیمو قرمز د ر یومپا هیگفت 

 

 .زد ینیخودش لبخند غمگ یگفتن جمله  با

 

 ده،یحاال د ی زیچ هیبود. فکر کردم  رهای عاشق ومپا_

 ریکال ز کرد،ی اما رفته رفته بدتر شد، همه جا دنبالت م

برام گفت.  شتریتر که شد ب ینظرت داشت. براش جد



 ی جد یجد گفتیاز دور نشونم داد تورو، راست م باری

 .یقرمز بود ریومپا

 

  تیجذاب میبرا یذره ا  ریلقب ومپا نی چرا ا دانمینم

  .جابه جا شد شی نداشت. دکتر جم هم در جا

 

نه،   یداده بود بهش گفت شنهادیاومد سراغت بهت پ _

برو دوباره صحبت کن اما  شناستت یداغون شد، گفتم نم

 .یگفته بود یچ  ستیمعلوم ن کردیقبول نم

 

بود، که چه؟ چون  وانهیزدم، دوست او د  یپوزخند

توهم عشق و  دهیو ند ده یقرمز بود و د میرنگ مو

که سر راهم سبز   یهرکس دیزده بود، من با یعاشق

 !کردم؟یقبولش م شدیم

 

رفتم سراغش گفتم کمک  ،یدار ایرن برو ببا نست دمید_

 .قبول کرد ن،یباهم آشنا ش کمیکنه، 



 

 !خبر از من؟ یتعجب نگاهش کردم! نسترن ب با

 

 هیو هد ادداشتیپسغام،  غامیشمارمو گرفت، چند تا پ_

 .پرهام رو برات آورد یها

 

مگر  شدیتکان دادم، باورم نم یزدم. سر پوزخند

را نگاه کردم که به سمت ! نسترن! دکتر جم شد؟یم

  بشیدستش در ج کیرفته بود،  دیام یروبه رو وارید

بود.  ستادهیسرپا ا یسیانگل یبود و مثل اشراف زاده ها

ثابت   شتری ب یدارس یبودنش را به آقا هی هرلحظه شب

. زل زده بود به کردیم نگاهبه من  دیام ی. به جا کردیم

 .بود یمن منتظر چه جواب

 

 ...و همون ی پرهام نامه نوشت یتو برا_

 



بغض کند، واقعا داشت  دیام شدیکرد، باورم نم بغض

 .گرفتیاش را م هیگر یسخت جلو یلیخ

 

 .کرد یخودکش_

 

هرکس   ایفرد بودم، اما پرهام  کیناراحت مردن  دیبا

بکشد  تواندینم یکلمه ا چی ه ،ینامه ا چی را ه  یگرید

  انستتویخودش بود که م یبلکه ضعف و افسردگ

  .باعثش باشد

 

 .به خودش مسلط شد و نگاهم کرد یکم

 

باورم   ی، من... من حت دی خبر ندارم ام ی زیمن از چ_

...  یعنیکارها رو بکنه و...  نیا ینسترن همه  شهینم

 ...کارو بکنه ، اون که به تو عالقه داشته نیا دیچرا با

 



 .دمیفهمیآسو کاش م دمی فهمیکاش م_

 

بلند   شیپشتش زد و جا واریمحکم به د یرا کم سرش

 .کردم شی برود. دم در صدا رونیشد ب

 

 .دیام_

 

 .و نگاهم کرد برگشت

 

براش متاسفم اما... دوست تو  ست،ین ادمی دوستت رو _

  یانسان نرمال چیبکشه، ه  تونهینم یادداشتیرو نامه و 

فقط با توجه به   باریکه  ی دختر  ای ادداشتی هیبخاطر 

فکر  نمی. به اکشهیگفته هات هم کالم شده خودش رو نم

 .کن

 



از طرف نسترن نبود، اما نسترن چرا   ادداشتی دیشا

 .همه را دادهیم یهمه باز نیا دیبا

 

 .جم هنوز در اتاق کار من بود دکتر

 .را با درد بستم میگرفتم چشم ها زیرا به م دستم

 

 ست؟یشما حالتون خوب ن_

 

  واریاز کنار د رشیتصو نی از آخر کترینزد یلیخ صدا

 .بود کمیبودم نزد دهیبود. چشم باز کردم درست شن

 

 یرا هم نداشتم. قطره  نیبودن! تحمل هم  کینزد نقدریا

 دانمیصورتم افتاد دست خودم نبود، نم یکه رو  یاشک

 ...ایبود  دیام ی فشار حرفها

 

 .خل دهانم گرداندمباز کردم و زبانم را دا  مهیرا ن دهانم



 

 ...اشک نیا_

 

 .را به سمتش چرخاندم میچشم ها  ین ین
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 .را به سمتش چرخاندم میچشم ها  ین ین

 

که دستش باال آمد و انگشت شصتش که به  دمید

شد، چهار انگشتش کنار صورتم قرار   کی صورتم نزد

صورتم، انگشتش را   یگرفت و انگشت شصتش رو 



را  می. دوباره چشم هادیصورتم کش یآرام رو  یلیخ

بود.  یادیز یکم میرا نداشتم. برا نیبستم من تحمل ا

او را  دوکلنا یبود، بو نیاما درد ا  دمیکش یقینفس عم

قدم به عقب رفتم، همانطور که   کی. دمیبه وجود کش

 .برد ن ییبود دستش را پا مینگاهش به چشم ها

 

 برم؟  تونمیم_

 

 .رسونمیم_

 

 یاعتراض چی ه  یبرا ییجا  ح،یصر یلیمحکم و خ یلیخ

رفت. االن چه   رونیب خواست؟ ینگذاشت. اما چه م

و  شی و حرفها دی... امقهیچند دق نیافتاده بود؟ ا یاتفاق

اشک صورت من را  یدکتر جم... دکتر جم اخمو و جد

رفت. االن از  یواکنش  چیه یب  یحرف چیه یپاک کرد و ب

به  یزیشوم و چ نشیماش وارمن توقع داشت بروم و س

کاش  ستمین  یی! من صاحب قدرت ماورااورم؟ین میرو



من هم  دندیفهمی من م انیکاش تک تک اطراف دندیفهمیم

 ...نیانسانم هم کیفقط 

 

و  فمیبود پرت کردم داخل ک  زمیم یزور هرچه که رو به

سرم را   یدر شرکت حت یشدم. جلو  یسالنه سالنه راه

  یکم خواستمی نه، م ایدکتر جم آنجاست  نمیبلند نکردم بب

 نیبا خودم صحبت کنم. اما عمر ا یراه بروم، کم

دکتر چند قدم   ی لوکس آقا نینبود، ماش یخواستن طوالن 

متوجه  دمی" ند میبگو نکهیا یبرا  ییاو ج  ستادی جلوتر ا

 .نگذاشت ینشدم" باق

 

اما دلخور   گفتی نم یزیچ ستاد،یا میشد و روبه رو ادهیپ

 ...حق را نداشت، داشت؟ نیاما ا کرد،ینگاه م

 

و   نییزل زد که سرم را انداختم پا یحرف چیه یب آنقدر

کرد و   یشدم. نگاه نشیسوار ماش یحرف چیه یمن ب

را روشن  ن یآمد سوار شد، کمربندش را بست و ماش

دادم دستم را   نییرا پا شهی کمربند بستم ش زیکرد، من ن



دستم گذاشتم زل زدم  یدادم و چانه ام را رو هیبه در تک

 ...ابانیبه خ

 

حسم  د،ی گرفته بود حس کردم باران خواهد بار هوا

  یقطره رو نیعد با افتادن اولب قهیدرست بود چند دق

باعث   نیصورتم متوجش شدم، کم کم شدت گرفت و هم

را باال دهد. مثل  شهیشد دکتر جم از سمت خودش ش

 .تخس با اخم نگاهش کردم ی دختر بچه ها

 

 .نیخور یسرما م_

 

 .ستی هوا سرد ن_

 

چند سانت    یکم، اندازه  ی لیرا خ شهیحرفم، ش نیا با

 .داد نییپا

 .برگشتم می قبل تیبه همان موقع دوباره

 



 ن؟ یبهتر_

 

بهتر بودم   یصورتم بگذار  یدست رو نکهیقبل از ا تا

 ؟ یکنیو چه م یبا من چه کرد یدانیم

 

 .بله_

 

 ؟یمهست شیببرمتون پ نییخوایم_

 

 .کردم نگاهش

 

 ؟ یچ یبرا_

 

 ن،یباهاش صحبت کن نیدوست داشته باش دیشا_

 ...یعنی

 



 .ممنونممن خوبم، _

 

 .راحت برگشت سمتم الی با خ میچراغ قرمز بود پشت

 

 از حستون گفتن براتون سخته؟  نقدریا_

 

 .ستین نطوریا_

 

 ن؟ یمطمعن_

 

از حس و احساسم  یبودم، من به راحت مطمعن

 ...مدت نیفقط ا میبگو توانستمیم

 

 .بله_

 



مشخص   می در تن صدا یبود حت  یبا لجباز  یام کم بله

دارد،  یاصال به تو چه ربط میبود. دوست داشتم بگو

شده بود  کیبه من نزد نکهیبودم، از ا یعصبان

 ...بودم، او از حس و حال من خبر نداشت و یعصبان

 

شد، چند  ادهیپ ینگه داشت و بدون گفتن حرف ییجا

در دستش برگشت به  یدر بهشت خی وانیبعد ل قهیدق

 .و دستم داد نیماش

 

اما حدس زدم  رم،یبراتون بگ ینیریش زی چ خواستمیم_

 .نیدوست داشته باش

 

 ین یر یش زیبه چ  ازیچرا ن لش؟یدرست بود اما دل حدسش

 .خودش نگرفته بود یداشتم؟! برا

 

 نبود، خودتون؟ یاز یممنون، ن_

 



 .نوش جان گفت کیرا روشن کرد و فقط  نیماش

 

 .پرهام_

 

 .کردم نگاهش

 

 یخوب یبوده، رابطه  دیام یپسر خاله و دوست بچگ_

 .باهم داشتن

 

 ...و شناختمینم یعنیشون،  شناسمیمن واقعا نم_

 

 ...پرهام_

 

که  ی زیاش برد، چ یشانیرا به سمت پ دستش

 .سختش رود  دیبگو  خواستیم

 



حس   خوامی اما نم ستیبعد از فوتش گفتنش درست ن_

 لیدل نی به هم نینسبت به خودتون داشته باش یبد

 .گمیم

 

 و؟ یچ_

 

 .داشت ادیپرهام به... اعت_

 

به  ادیوجود داشت اما اعت رمعقولیغ یز یزدم چ حدس

 .بود دهیذهنم نرس

 

  لیو دل کنهی رو قبول نم نیا دیمختلف، ام یقرص ها_

 ...فوتش رو

 

 .دونهیمن م_

 



 .ن یشما اون نامه رو ننوشت_

 

نبود، خوب بود، حداقل او باورش شده بود، اما   یسوال

 !نسترن نوشته بود؟! چرا؟ ایآ

 

 دیمبهم ام یذهنم بود و با حرف ها  یچرا تو یمن کل_

 .چند برابر شد

 

که گذشته،   ییزهایچ ن،ینکن رشیدرگ ادیذهنتون رو ز _

 .نیبه موضوع وصل باش نقدریا دینبا

 

 ...دیدر واقع بود اما چرا با اینسترن دوسته منه _

 

 .ستین انیع شهیهمه هم لیدال_

 



اشک صورت من را پاک  یپنهان  یلیخودش که با دل مثل

در بهشت دستم داده بود،   خی وانیل کیکرده بود و 

کرد بعد   یمن را فرض نم شتریدختر بچه ب کیهم  دیشا

بود تا خوشحال شوم و  دهیخر یخوراک ه،یاز آن گر

  یکردن را فراموش کنم. در چالش با فکرها  هیگر

را  وانیصدا در آمد، ل به لمیمختلف ذهنم بودم که موبا

را  یدادم و گوش یجا نیموجود در ماش  یوانیدر جا ل

داده   امیبود. قبل از جلسه به او پ یکردم، مهست دایپ

 یبرا دیایبودم دوست دارد جمعه با من ب دهیبودم و پرس

 .یکوهنورد
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 ؟ یخوب_

 

 خوبم، جانم؟_

 

  یرو با بچه ها باز امتیپ دمیاالن د  ،یکوهنورد_

 .کردمیم

 

خوب بود که جان و جاشوا را داشت، مطمعنا   چه

 .دلگرم کننده بود شیبرا یلی حضورشان خ 

 

از پسش  دوارمیام م،یدوست دارم بر ه،یخوب  شنهادیپ_

 .امیبرب

 

 شیپ یاتفاق نیقرار است بعد جلسه چن دانستمیم اگر

 شدیاما خب االن نم فرستادمینم امیپ یمهست یبرا دیایب

 .بزنم رشیز



 

 .نگران نباش من هستم_

 

 .امیراحت م الی با خ نیهم یبرا  دونم،یم_

 

. بعد از قطع کردیمن حساب م یخوب بود که رو چه

خواهرش را   ینگفتم، مطمعنا صدا یزیکردن تلفن چ

 .بود دهیشن

 

 ن؟یقراره بر ییجا_

 

 .بله_

 

سکوت   خواستمیسکوت کنم، م خواستمی کجا، م نگفتم

 .خواستیرا نم نیباشد اما او ا

 



 کجا؟ _

 

 .کوه_

 

 ن یبه هم دیبودم دوباره ادامه اش را خواهد پرس مطمعن

 .خودم ادامه دادم لیدل

 

 .هماهنگ کنم دیبا ر،یکدوم مس دونم ینم قیدق_

 

 ؟ ییتنها_

 

 .جون یبا مهست_

 

 دو تا خانم باهم کوه؟_

 



 .کردینم یاما باز هم فرق  میبرو خواستمی م یگروه با

 

 هست؟ یمشکل_

 

 ...البته، دوتا خانم تنها_

 

  .برگشتم سمتش کامل

 

 ن؟یدونیم فی خانم ها رو ضع نقدریچرا ا_

 

  یربط زنمیکه م یو حرف کنم ی نم یفکر نیمن ابدا چن_

 .تون نداره تیبه جنس

 

 ...دوتا خانم تنها نیگیم یربط داره وقت یپس به چ_

 



خانم ها اون   دنیکه متاسفانه با د ونیبه آقا گردهیبرم_

 .کنن جادیبراشون ا یهم تنها ممکنه مزاحمت

 

  نیا ریخودتون جالبه، غ  یاز جمله ها  رهاتونیتعب_

شما داشت،  یاز حرفها یا گهیبرداشت د شهینم

قرار دادن خانم  تیو در محدود بتونیعج ی ها تی حساس

رو  هیبق ست،ین ندیمن خوشا یاطرافتون، برا یها

جون  یو مهست  نیاما به هرحال اگر شما مخالف دونم،ینم

من  ست،ین یبحث  نبزن یحرف شما حرف ی رو  خوانینم

 دیبود گفتم شا شنهادیپ هیبرم، صرفا  تونمیتنها هم م

 .دوست داره حال و هواش عوض شه

 

 .گفتمیرو م میتوجه به او پشت سر هم جمله ها  یب

 

اون من نه شما و نه خانم   ریغ اد،ین یمن نگفتم مهست_

 یبرا دمیم حیاطرافم رو محدود نکردم. من ترج یها

نشن  تیکنم تا اذ جادیا  یامن طیاطرافم مح یخانم ها 



ضعف در شما  دنیبه د ی طرب نیکوچکتر نیا ن،یهم

 .نداره

 

همه  نیآدم ا  نیکردم، من حسم چرا در مورد ا نگاهش

قلب من را به  یدر او تپش ها یزیمتالطم بود، چه چ

را در خودم  نیا توانمینم یحت گرید رساند،ی هزار م

  یتجربه تر از هر بچه ا یانکار کنم. من خام تر، من ب

 .حس خودم را بفهمم توانمیهستم من نم

 

 .بخاطر مخالفتتون ایسکوت تون از موافق بودنت نه _

 

 ی موضوع در جا نیراجب ا کبار یبعدا اگر فرصت شد _

ممکنه   رهیمن االن ذهنم درگ م،یکنیبحث م یمناسب تر

خوب   یلیخوب نتونم منظورم رو برسونم و خ  یلیخ

 .منظور شما رو بفهمم

 

 پرهام؟... ای  دیبخاطر ام_



 

 .شمیم ادهیجا پ نینسترن، ممنون من هم_

 

 .به اطراف کرد ینگاه

 

 .می دیهنوز نرس_

 

 ...کار دارم و کمی_

 

 هست؟ یمشکل_

 

 ؟یچه مشکل_

 

 .تا دم برسونم نیهم اجازه نداد یقبل یدفعه _

 



 ...کار_

 

 .نیستین یخوب  یدروغگو_

 

 سمتش برگشتم

 

 .راستش رو بگم خوامینم نکهیدرک ا ستی پس سخت ن_

 

  .خشک گفت یلینگاهم کرد و بعد خ ی کرد، جد اخم

 

 .کنمیم داتونیوقته دم در پ رید_

 

را بستم،  می! چشم هاکرد؟ی با من برخورد م نطوریا چرا

 .یزندگ ایمرگ بود  ایهرچه بادا باد. تهش  گرید

 



  نیبود، دم در خانه ماش نیسنگ دایشد نی داخل ماش  جو

 .را نگه داشت ، زل زده بود به دم خانه

 

 .ریممنون، شبتون بخ_

 

شد. با   ادهیپشت سرم پ زیشدم او ن ادهیرا نداد، پ جوابم

 !کرد؟ی نگاهش کردم داشت چکار م رتیح

 

 شد؟  یزیچ_

 

 .داخل نیی بفرما ر،یخ_

 

 ن؟یرینم_

 

 .داخل نیی شما بفرما_

 



 دیداشت؟! کل یاش گرفته بود؟ چه منظور  یلجباز 

 یمکث کردم، صدا  هیچند ثان  اطیانداختم داخل رفتم در ح

 .داخل خانه رفتم دم،یرا شن نشی حرکت ماش

 

 .مهمون دعوت کنه خوادیمامان جمعه م_

 

 ؟ یواسه چ_

 

 نه؟ میریبگ دیلباس با ،یدورهم ینجوریهم_

 

 .کوه رمیم ستم،یمن ن_

 

 .نگاهم کرد مردد

 

 .شهیم یمامان عصبان_

 



 !شه؟ ینم یعصبان یمامان ک_

 

 .بعد برو یهفته _

 

 گر ی بحث د کی  یخط تحملم پر شده بود، حوصله  چوب

را پهن کردم و دراز  میش را ندادم، جارا نداشتم، جواب

تک تک خاطرات دانشگاه،  برد،ی. اما خوابم نمدمیکش

، اما  کردمیرا با نسترن مرور م میصحبت ها

 یداشتم و کم یشتریب یمن واحدها  دیشا دم،یفهمینم

قابل  دانمیمن نبودم نم دیشا ،او ناراحت شده میجدا افتاد

بودم.  داریحل نبود . ساعت سه بود و من هنوز ب

  یشماره  یام را برداشتم و رو  ینشستم گوش میسرجا

  دادمیم  حیترج شدینم نطورینسترن مکث کردم . ا

 .صحبت کنم و حل کنم

 

 ' م؟یصحبت کن کمی  شهیم'_
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 دیساعت سه نصف شب جوابم را بدهد بع  نکهی ا انتظار

 .بود اما داد

 

 .'بگو '_

 

کلمه آن هم با  کککی،بلکه  یسالم، نه احوال پرس نه

 !ی امر یلحن

 

تو  شهیم فهممیزد، نم یی حرفها هی دم،یرو د دیام'_

 ' ؟یبگ



 

 .دومم را بدهد امیتا جواب پ دیطول کش  یلیخ

 

  یخوایهرجور م ست،یگفته، مهم هم ن ی چ دونمینم '_

 .'برداشت کن

 

بودم ناراحت شدم و  دهیکه شن یاز جواب  واقعا

  .یعصبان

 

برداشت کنم؟ نسترن تو از طرف من  خوامی هرجور م '_

 ' ؟یبه چه حق ؟یکرد کاریچ

 

به  یمن ربط ینرسوندم آسو، زندگ یمن به تو ضرر '_

 ' .تو نداره

 



  توانستمیکه پشت تلفن بود، نسترن بود؟ نم یکس واقعا

جواب   ینکردم برا  دایپ ی! حرفشدیباور کنم. مگر م

 .جواب بدهد خواستیدادن. او نم

 

_ _ _ _  

 

گفت  یهمراه ما آمده است! مهست شدیباورم نم همچنان

هماهنگ    یبا گروه ستی ن یازیگفته است ن اریداد

. مخالف بودم اما بردیخودش ما را م م،یشو

دوست نداشتم  میبگو یز یچ یبه مهست توانستمینم

دکتر جم نشسته بودم  نیحساس شود و حاال که در ماش

لباس  روم،یواقعا دارم با او به کوه م شدیباورم م

  نشیبود، اما ماش کیش  تینها یب زی اش ن یورزش

 .آمد ینم پشیبه کانسپتش و ت یلیخ

 

 .انی ب خواستنیام کردن، م وونهیدوقلوها د_

 



 .دمیخند

 

چپم   یپا  شمیکیراستم  یپا بستمیرو م  شیکی_

 .دمییدویم

 

 .دیخند یمهست

 

 چرا؟ _

 

دارم. بار  یفوق انسان یروی ن هیمن  کننیهمش فکر م _

 ؟یرد ش واریاز د یتونیم گهی آخر جاشوا م

 

به من کرد و   نه یاز آ ی. دکتر جم نگاهدیبلند خند یمهست

 .زد یلبخند

 

 چرا؟ _



 

سرعت دختره   دنید ریومپا  لمیف باریجم  ی آقا دونمینم_

 .دوننیبوده، منم مثل اون م ادیز

 

 .رهایاز ومپا دنیترسیم_

 

 .دست به خودم اشاره کردم  با

 

 .آزاره یب دنیفهم دنیرو د شیواقع هی_

 

برگردونم،  شهیسرم رو به سمت ش یمهست یخنده  با

تا باد بخوره. شالم رو سر   دمیکش نییپا ی رو کم شهیش

دعا   تا به موهام هم باد بخوره فقط در دل نییدادم پا

نشود.  مهیکشف حجاب من جر نیکردم دکتر جم بخاطر ا

کنم و حاال    یذهن و قلبم را خال یمن آمده بودم تا کم

من داشت همراه من  یاغتشاش درون نیا  یباعث و بان

 .نداشتم یفکر  چیه فتیقرار ب یآمد، چه اتفاق یم



 

 اد؟ی خوابت م_

 

من را نگاه  نهیداشت از آ یرا باز کردم مهست چشمم

 .کردیم

 

 .دوست دارم خورهینه، باد م_

 

 رو نگه دارم؟ نیماش  تونمیم نجایا_

 

 .نداره یتر هم، فرق نییپا کمی شه،ی هم م نجایا_

 

داشتند  یدو نفر باشم؟ چه اعتماد نیا دریقرار بود ل من

 شان گذاشته و آمده بودند؟که جانشان را کف دست

 



 ینبود اما همان اول کار متوجه شدم برا یسخت ریمس

 .واقعا سخت است یمهست

 

 م؟یبرگرد_

 

گذاشت و نفس نفس زنان  ش یزانوها یرا رو شیدستها

  .گفت

 

 .خوشگله ی لیخ مینه بر_

 

 م؟ی استراحت کن یجم: کم دکتر

 

 .راه بره تونهینم شهیتر مبد مینه اگر مکث کن_

 

رفتم و   یتکان داد، به سمت مهست ی جم سر دکتر

  یریدر مس میجلوتر که رفت یرا گرفتم، کم شیبازو



و من را هل داد،   دیرد شود اما ترس یکمک کردم مهست

  یم نی زم یدکتر جم اگر پشت سرم نبود بد جور

 .کمرم مرا گرفت یخوردم. با قرار دادن دستش رو

 

 دم،یبا او چشم تو چشم شدم  از افتادن نترس دهیپر رنگ

خودم،   یهمان لحظه برا خواستمیم دم،یترس یکیاز نزد

 .کنم هیحال خودم گر یبرا

 

 ن؟ یخوب_

 

 ؟یآسو خوب  ی: وایمهست

 

. شالم از سرم افتاده بود،  ستادمیا می سر جا صاف

 .را پشت گوش دادم میموها

 

 .خوبم_



 

 .داشتیکمرم بود، برنم یهنوز رو دستش

 

  خواستیمعذرت م گفت،یم ییزهایداشت چ یمهست

  یز یدکتر جم چ یچون جز چشم ها دم،یشنینم دانم،ینم

داشت  دیشا کرد،یداشت نگاهم م قیدق یلی. خدمیدینم

چه با حال و احوالم کرده است.  ندیکه بب کردینگاه م

 دمیرا نگاه کردم و پر یچشم بستم بعد مهست هیچند ثان

 .سمتش

 

 .بهشته نجایا_

 

ها   یتا خوراک کردمیام را باز م یکه کوله پشت یحال در

 .اره گفتم  کیرا بردارم 

 

 .جم با فاصله سرپا بود  دکتر



بودن را از دکتر جم نداشتم،  یهمه خاک نیا انتظار

کنار من و خواهرش نشست و با ما   نیزم  یرو  نکهیا

  !هم صحبت شد نیخورد و مهم تر از ا ی ا سهیک یچا

 

 د،یکش رانیبه خارج از ا یرانیا یدنید یاز جاها  بحث

  هیدوجا درمورد ترک یکینداشتم،  یخاص  یمن تجربه 

کردند،   فیرا خواهر برادر توص یبود صحبت کردم باق

از لحن هردو مشخص بود و  نیقصد شوآف نداشتند ا

 .جالب بود میتواضعشان برا نیهم

 

 .شییو زندا ییافتادم، با دا زابتیسفر ال ادی_

 

را نگاه کردم، مطمعن بودم   یخنده و تعجب مهست با

 .حرف نیدارد از گفتن ا ی منظور خاص

 

خوندمش ، آخه اون دفعه که صحبتش شد من   ایتازگ_

  .بودم دهیرو د لمشیف فقط



 

دکتر جم از شباهتش به او اخم کرده  زیقبل ن ی دفعه

نه، اما  ایبودم دلخور شده بود  دهیبود، البته نفهم

خواهرش با غرض دوباره اشاره کرد امان از دست 

  .یمهست

 

  .هیکتاب خوب  _

 

 .شیدارس ی خصوصا آقا یآره ، عال_

 

  .دینگاه من خند بخاطر

 

  .واقعا باحاله  ینه جد_

 

  .را باور کنم تشیجد توانستمیمن هم م کاش

 



 ه؟یبخش مورد عالقت چ_

 

 هوم؟_

 

 .بخش مورد عالقه ات ایاز کتاب، جمله _
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_ A lady's imagination is very rapid; it 

jumps from admiration to love, from love 

to matrimony in a moment. 

لحظه از   کیاست، در   عیسر اریخانم بس  کی  التیتخ )

  (.پردیبه عشق و از عشق به ازدواج م نیتحس

 

شد  رهیخ یبا غم یشدم، مهست مانیاز گفتنش پش من

شوم   شیباعث ناراحت خواستمیکرد. نم دیی و تا ییبه جا

  .اورمیب ادشیکننده بود به  تتیرا از که اذ یز یچ ای

 

 تیرو به واقع لیتخ تونهیازدواج با عشق باشه م _

  .کنه لیتبد

 

داشت مثل روز روشن بود، اگر من   یچه منظور نکهیا

. کردمیو بغلش م شدمیم کش یبرادرش بودم نزد یجا

کار را نکرد، متفکر خواهرش را نگاه   نیاما دکتر جم ا



 ینشان نداد. دستم را جلو بردم و رو یکرد، واکنش

  .دستش گذاشتم ساق

 

  .ستیساکن ن یزندگ_

 

  .دیکش یقیعم نفس

 

اما  رانیروز برگردم ا هی کردمی فکر نم  ست،یآره، ن_

  .نجامیا

 

. به برادرش نگاه  دانستیبود خدا م دهیعذاب کش چقدر

 دی بود؟ شا یکردم مگر بغل کردن خواهرش چه کار سخت

 ینبود، اما آرام با سر و چشم به مهست یکار خوب  یلیخ

به  دنیفهم یرا برا  شیاشاره کردم، متوجه نشد ابروها

  گریباز هم متوجه نشد. بار د ایکرد اما گو کیهم نزد

  .دیو بلند خند دیفهم یاو مهست یجا ااشاره کردم ام

 



  .منو بغل کن ایب گهیم_

 

خنگ نثارش   ک یپس سرش بزنم و  یکیداشتم  دوست

را نگاه کرد. او به سمتم آمد و  یکنم. با خجالت مهست

  .مرا بغل کرد

 

  .کارو نداشته باش نیداداش من انتظار ا نیاز ا_

 

هم به  دیشا  ای دیجم آرام به حرف خواهرش خند دکتر

 د،یخندیم بایمن که متوجهش نشده بود، ز یاشاره 

به نظرم  دیخندیو م زدیکم لبخند م یلیکه خ ییاو یبرا

  .بود بایز

 

پا   یبلند شد و به سمت داداشش رفت و رو یمهست

. او واقعا مهربان بود، دیبوس زیو صورت او را ن ستادیا

من به اندازه   کردمیم سهیمقا یخودم را با مهست یوقت

کارها   یلی خ دیاو مهربان نبودم به قول مامان شا ی



ام   یبود عصبان یاما کاف کردمیخواهر و برادرم م یبرا

  .کردم یم تشانیذکنند با زبانم ا

 

  .میکن یباز  یبا بچه ها وسط دهیحال م  نجایا یول_

 

  ارتشون؟یباال ب نیتا ا خوادیم یک_

 

  .راستش منم فکر کنم تا مدتها جرات نکنم _

 

  .یچند روز رهی عضله هات بگ  دیشا کمی_

 

 ؟ یتو چ_

 

مدت  ینبود، وقت یسخت ریمن مس یبرا یعنیمن؟ نه، _

  .سخت باشه  ریو مس  امیها نم

 



  ؟یایم ادیز_

 

بعدش نه راستش، بار  ی ول باریبا بابا هر دوهفته _

  ...مدت که بابا نیا دیدومه شا

 

  .مطمعنم شهی زود خوب م_

 

 .را تکان دادم سرم

 

  یراجب بابا یتونیم اریداد اره،یدوست داد یدکتر فائذ_

  .یبهش بسپر یآسو

 

جم من را نگاه کرد، پزشک بود و کارش را  دکتر

  توانستی م یر یسپرده شدن و نشدن چه تاث کرد،یم

  .داشته باشد

 



 ستین هیبه توص ازین یل یهستن، خ یپزشک خوب _

 یخوشحال و راض ی لیکه ما خ نجایتاا ششون،یپ

  .میهست

 

تا برادرش. بحث   میصحبت کرد شتریب یو مهست من

  کردیشرکت م  یدر تعداد یگه گاه  کردم،یمختلف م یها

  .کردی سکوت م یو در مورد تعداد

 

  ؟یامتحان کن یخوا ینم_

 

  .بد بشه یلیخ کنمیحس م_

 

 .یشینم  رهیت یلیخ_

 

 دیشا م،یپوست برو ومیسوالر یبرا  گفتیم داشت

  .بود دیدر چشمش سف یادیز



 

  .یخوا ینکن اگر نم تیاذ نقدریا یاوک_

 

  .عمو نوروز شم ه یشب ترسمیم_

 

به  یبه حرفم زد. نگاه یدکتر جم لبخند د، یخند یمهست

 دمیبود، به مامان گفته بودم تا رس کیساعت کردم 

 د یبودم که سرساعت با ییندرالیس گردم،یبرم  یمهمانها 

لباس و   رییبه تغ شدیاما برنگشتن من ختم نم گشتمیبرم

 کالسکه ام. اگر

 

محال   یبرگشت با سرعت مهست یبرا میکردی عجله نم 

 .بود به موقع برسم

 

 ن؟یجم: عجله دار دکتر

 



  .نگاهم کرد یمهست

 

به مامانم قول دادم   می... شب مهمون داریعنینه..  _

 .به موقع گردمیبرم

 

روز   هی یبرا موندیم یگفتیم زمیعز ،یوا  ی: ایمهست

 .گهید

 

 .داشتم اج یمن بود احت  شنهادینه، پ_

 

 .هم افاقه نکرده بود بلکه بدتر هم شده بود یلیخ  هرچند

 

 بود؟ دیو مف_

 



در حال جمع و   یدکتر جم نگاه کردم ، من و مهست به

. به سمتم آمده بود میبود مانیها یجور کردن کوله پشت

 .بود دهیسوال را پرس نی و نسبتا آرام ا

 

رنگ   شدیباعث م دیکردم، نور خورش نگاهش

 .به زور زدم یبخندشود. ل دهیچشمانش روشن تر د

 

 .خوب بود_

 

 ن؟ یمطمعن_

 

به حرفها و کارهام شک   نقدریمن ا نیکنی چرا فکر م_

 دارم؟

 

 .ستادیا صاف

 



 .نیگیجمله هاتون رو نم نانی با اطم یلیخ_
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 من؟_

 

 .آرام گفت یخنده ا با

 

 .بله شما_

 

 .مطمعنم یلینه، خ_



 

 ن؟ یمطمعن_

 

سرکارم گذاشته بود. زل زدم به  نطوری ا شدینم باورم

  .زل زد به چشمانم زیاو، او ن

 

 م؟یبر_

 

حضورش را  ،یسرمان برگشت به سمت مهست هردو

. میفراموش کرده بود دیشا ایفراموش کرده بودم 

 .کرد مانیبه هردو ینگاه یبه حالت بانمک یمهست

 

 .میبر_

_ _ _ _ 

 

 ؟ یگیم یچ_



 

 بگم؟  یچ_

 

 .یازدواج کن دیبه هرحال که با_

 

 .ستیاالن وقتش ن _

 

 چرا؟ _

 

به صداقت کالمم  یلیشماها، اما خ میبگو  خواستمیم

 .نداشتم نانیاطم

 

 .مامان دونمینم_

 

 .خوبه تشیموقع_



 

 ...و نشناخته بخاط دهیند_

 

 .شینیکه بب انیخب م_

 

آقا رضا قصد ازدواج داشت، آقا   یاز همکارها یکی

کرده بود. در   یرضا هم منت گذاشته بود و من را معرف

مهندس  زیاو ن کردیکه آقا رضا کار م  یهمان شرکت

بودند،  یبود. حاال که مطرح شده بود در خانه همه راض

نشان نداد نه مخالفت نه موافقت.  یبابا واکنش خاص

و  دانستمی... منکه مگذاشتیخودم م یداشت به عهده 

که  یهر حس مبهم ست،یمن ن یدکتر جم لقمه  دانمیم

ندارد. به  یطرفه است دوما سرانجام  کیباشد اوال 

 .دمشیدی اگر م خوردیکه برنم  ییجا

 

 .باشه_

 



 باشه؟_

 

جنگ و جدل آماده   کی ی، احتماال خودش را برا دمیخند

 .کرده بود

 

  .آره باشه_

 

گردنبند دور گردن آسمان لحظه   دمیدراز که کش میسرجا

 .توجهم را جلب کرد یا

 

 ؟ یدیتازه خر_

 

 .بلوزش داد ریز عیسر  دنمیپرس با

 

 .نه، آره_

 



 ده؟ یخر ریام_

 

 .نگاهم کرد مردد

 

 .آره_

 

دارد و   یبه کس یحس دانستیکار او خوب بود، م دیشا

 .بالعکس

 

 ...آسو_

 

 هومم؟_

 

 ه؟یبه نظر تو چجور پسر  ریام_

 



 .یپرسیبا برف سال بعد م ستایوا ستیزود ن کمی_

 

 نه خب... بگو خب؟ _

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .دونمینه، اما... نم_

 

 .سقف بودم غلت زدم و نگاهش کردم  روبه

 

 .شده جوری کنمیحس م_

 

 چجور؟ _

 

 .ق یدق دونمینم_



 

بهت   یزیهمون اولشم که چ اد،یبه نظر نم یپسر بد_

 .ستین ینگفتم حس کردم پسر بد

 

 ؟یدونستیم_

 

 یتوقع داشت یکردیمن چت م یتا صبح با گوش_

  !نفهمم؟

 

 ؟ یچرا نگفت_

 

 گفتم؟یم یچ  یپنهون کن یخودت دوست داشت یوقت_

 

 .یگفتی م دیمن... با_

 



نه من، حاال ولش کن  یپنهون کن دینبا یبدون  دیتو با_

 شده؟یچ

 

 یعنی یدیم ری گ یبه همه چ  گهیهمش بهم م دونم،ینم_

 .... حاال همگفتیمدت م هی

 

 ؟یدیم ریگ_

 

 .نه_

 

 گه؟یم یپس چ_

 

  .گفت یلجباز  یکم با

 

 .کنهیاونطور حس ماون _

 



 .حس رو داشته باشه نی ا تونهیکه نم  لیدل یخب ب_

 

 .ریآسو طرف اون رو نگ_

 

 .نیهم پرسمیرو نگرفته فقط دارم م یطرف کس_

 

 .ول کن اصال_

 

فازش   دانستی. خودش هم نمدیبه من دراز کش پشت

 یشد که چه اتفاق ری. اما ناخودآگاه ذهنم درگستیچ

 .افتاده باشد نشانی ممکن است ب

 

به   یستیمن، تو خونه ن یخونه  نیایب گهی آتنا همش م_

روز  هی یتونی. نمکنهیدعوت نم یخاطر تو درست حساب

 ؟یر ی بگ یمرخص

 



 .پنج شنبه ها هستم خب_

 

 .ییو دوقلوها یهمش با مهست_

 

 .روز خونه بودم آسمان یمن پر_

 

 .یامروز که با اونها بود_

 

کنم برم بگم من امروز  کاریامروز استثنا بود. چ _

توروخدا مارو دعوت کن خونت؟ حاال   رمی گیم یمرخص

 .گفته زیچ هیبه تعارف 

 

 .گهیاما بدون تو نم کنهیتعارف نم_

 

صبح تاشب که با تو و مامان  کاریچ خوادی چرا؟منو م_

 .هستن



 

 .دونمینم_

 

 .دیلرز شیکردم صدا حس

 

 ؟یگی پس چرا م یدونیاگر نم_

 

 .دوننیم  ریحتما مناسب امتو رو _

 

  هیبخاطر گر شیمطمعن شدم، لرزش صدا گری د حاال

. کردیاش بود. خواهر کوچک من، به من حسادت م

 !چه؟ ای شدیم نیباعث ا یعشق و عاشق

 

 .را ندادم. من هم پشت کردم تا راحت بخوابم جوابش

 

 ؟ی دیجواب نم_



 

 بدم؟ دیبا  یمزخرف چه جواب هیبه _

 

 اد؟یاز تو خوششون م یدونستیم_

 

 .یچرت نگو آسمان نصفه شب_

 

 .یچشم همه ا  یچرا همش تو جلو_

 

 .شدم و نشستم بلند

 

به  یداد ریگ دهیجوابت رو نم ریام ه؟یآسمان دردت چ_

 ادیکه نم یداد ری گ ینطوریمن؟ به اون بدبخت هم هم 

 سمتت؟

 



  توانستیم نقدریآسمان ا  نکهیبلند شد، حدس ا زین او

قابل باور نبود،   میباشم برا دهیباشد و من نفهم وانهید

بعد مامان و  هی. چند ثاندم یپر میکه از جا دیکش یغیج

 .بودند دهیآذرخش در را باز کردند. معلوم بود ترس

 

 شده؟یچ_

 

 .باال انداختم یا شانه
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آسمان را   تیشده، با عصبان یچ دیدوباره پرس مامان

 .نگاه کردم

 

 .دیترس دیعنکبوت د یچیه_

 

رفت  رونی نه اما در را بست ب ایباورش شد  دانمینم

 ی ا وانهید ستین یخاص زیچ دیآذرخش همان لحظه که د

 .کرد و رفت مانینثار هر دو

 

من  ؟یکنیآسمان؟ به من حسادت م یشد وونه یچته؟ د_

 .خواهرتم

 

 .صورتش یرو دیلحاف را کش دیکش دراز

 

 .یکاش نبود نه،یدرد منم هم_

 



لحظه قلبم به درد آمد. حرفم را  کی ،یحرف تلخ  چه

  کی خواستگار  نیا دیقورت دادم و جواب ندادم. شا

  دی, شازیکمک بود از جانب خدا، خسته بودم از همه چ

. حاال که خانواده ام به  ید یام یراه فرارم بود کورسو

 تیباعث اذ نقدرینداشت حاال که حضورم ا اجیمن احت

 ....ی کاش نبود یبه ا  دمشده بو لیبود که تبد

 

صبح کردم، آنقدر به   اطینبرد، شبم را در ح خوابم

  یشدم و فکر کردم که متوجه نشدم ک  رهیآسمان خ

خوابم برد. بلند شدم داخل رفتم تا حاضرشوم به شرکت 

بعدش خسته ام کرده بود   یو مهمان  یم ، کوهنوردبرو

  یهم به آنها اضافه شد دوست داشتم کم  یخوابیب کی

که  یا یرو ادهیپ رغم یهم راه بروم تا شرکت، عل

 دیکل ،یجهان ی زودتر از آقا یحت دم،یداشتم باز زود رس

 .دادم به در و منتظر ماندم هینداشتم دم در تک

 

 .خانم مهرپرور_

 



 .سالم_

 

 ؟یچه زود اومد _

 

 .ستین یجهان  یآره آقا_

 

 .هیمرخص_

 

 .خبر نداشتم_

 

 .در را باز کند ندهیرفتم تا خانم پا کنار

 

 ؟ یخوب_

 

 .میمهمون داشت دمی آره کم خواب_



 

ماهم، خواهر برادرام اومده بودن، بچه هاشون   یوا_

برادر داشت   کیدو خواهر و  ندهیامون ندادن. خانم پا

ازدواج کرده بودند و چند بچه داشتند و او تنها  یهمگ

 .فرد مجرد خانواده بود

 

 قهوه؟ ای یخور ی م ییچا_

 

 .زحمت تا خوابم بپره یقهوه ب_

 

 .زمیباشه عز_

 

، همانجا در سالن نشستم حوصله  میما دو نفر بود فعال

 .خانه بود  طیکار هم نداشتم فقط فرار از مح

 



فنجان قهوه را دستم داد کم کم   ندهی خانم پا یوقت

 .شد  شانیدایپ گری د یکارمندها

 

 .ومدهین س یبرم تا رئ_

 

 .منضبطه یلیخ برهیآره، آرومه اما با پنبه سر م_

 

آسمان دارد، آرام   کردمیکه حس م یآرام... صفت آرام،

 ...اما یو خجالت

 

کنکور   هیاول جیدر مورد خبر اعالم نتا یمهست تلفن

 .بود

 

 .بود ادتیخوبه  یمرس_

 



زود نگاه کن   خونم،یفقط اخبار م کارمی نه از بس ب_

 .خبر بده

 

باهوش اما   ی لیخ ایداشتم حس کنم نابغه هستم  دوست

 نیپنجم هم ا یرتبه  یاشتم. حتشور و ذوقش را ند

اما  شدینکرد. بابا خوشحال م جادیرا در من ا اقیاشت

. بردیم نیاش را از ب یصدا مطمعنا خوشحال نیا

 .تماس گرفت یریبه صورت تصو  نباریا یمهست

 

 شد؟یچ_

 

 .زدم یزورک  یلبخند

 

 .خوبه، فکر کنم قبول بشم_

 

 .گمی م کیآسو تبر یوا ؟ی گیراست م_



 

 .زمیعز یمرس_

 

 ؟یستیچرا خوشحال ن_

 

 .دمیکم خواب کمینه چرا خوشحالم _

 

 ؟ یخسته بود_

 

 .کمی_

 

رفتم دکتر بهم آمپول   اریراه برم، با مه تونستمیمن نم_

 .زدن

 

 .شدی. با استراحت هم خوب مدمیخند



 

 ؟یا یباهام ن گهیفکر کنم د_

 

. معلوم ادیم اریداد امیمنم ن ام،یخوب بود م یلینه خ_

بار   نیاول یبرا  شهیبود بهش خوش گذشته، باورت م

 .خواب موند شیتو زندگ

 

از او بود که خواهرش   یکار دور از انتظار مطمعن

 .تعجب کرده بود نقدریا

 

 شرکت؟ دهیرس_

 

 .خبر ندارم_

 

 ؟یاز کم خواب شتری انگار ب ؟یآسو خوب_

 



 .شمیکسل م خوابمیکم م ینه خوبم، وقت _

 

خونه استراحت   یموندی م یگرفتیم یکاش مرخص _

 .یکردیم

 

از خانه فرار کرده بودم به شرکت و حاال از برادر   من

را  یاما کس  یگرید  یبه جا کردمی فرار م دیاو با

 .نداشتم

 

برو استراحت کن، بعدا   ری بگ ی، مرخص  زمیباشه عز_

 .تیقبول یبرا  میریگیحتما جشن م

 

طول   یزیزدم و سرم را تکان دادم. اما چ یلبخند

بودند کم   دهیدانشگاه که خبر را د یکه بچه ها دینکش

 .کیو تبر امیکم شروع کردند به پ

 



 هینبودم، واقعا خوشحال نبودم، دلم گر خوشحال

  خواست،یم ابون یدر خ یطوالن یدلم قدم ها خواست،یم

که نداشتم و  خواستیم گرید یزهایچ یلیدلم خ

 .داشته باشم توانستمینم

 

 .بله_

 

 .در را باز کرد ندهیپا خانم

 

 .یپنجم شد یرتبه  دمیاالن اسمتو د یوا_

 

 .زدم یلبخند

 

 .اره_

 



اون  یتوا، رتبه  یمن خواهرزاده ام هم هم رشته _

 کی. تبردمید کردمی خوب نشده، داشتم اونو چک م یلیخ

  .گمیم

 

هم ذوق و شوقش   یلیخ دیتکان داد، فکر کنم فهم یسر

 .گفت و رفت کیتبر  گریرا ندارم، بار د
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! کردیو نه گذشتش خوشحالم م گذشتیساعت م نه

ام  یقبول کی تبر یزنگ زده بود و برا مانیپ نکهیا

شام دعوتم کرده بود و من گفته بودم نه، دوباره  یبرا

کرده بود  یمزخرف بارم کرده و خداحافظ یچند جمله 



گفت  ندهینبود. خانم پا شی روز واقعا جا نیو خب در ا

 خواستیداده ها را م جینتا  نابروم اتاق دکتر جم، مطمع

 .گرفتم و کاغذها را برداشتم نتیپر

 

 .نییبفرما_

 

 یبه کاغذها کرد، دست نزد. به من نگاه کرد، کم ینگاه

  .مردد گفت

 

 .گم ی م کیتبر_

 

 .ام بود سخت نبود یقبول کیتبر نکهیا حدس

 

 .ممنون_

 

 ن؟یستیخوشحال ن_



 

 .گفتمی. نه خوشحال نبودم، اما چه مدمیکش یقیعم نفس

 

 ن؟یخواستی ها رو نم  جهیممنون، نت یلی چرا، خ_

 

 .جواب باز نگاهم کرد  یجا به

 

شام دعوتتون کنه، به   یبرا خوادیگفت م یمهست_

با هم  نیکارتون که تموم شد صبر کن ،ی مناسبت قبول

 .میریم

 

مساعد  یلیحالم خ دانستیبه من نگفته بود، م یمهست

 .میرویم یگر یگفته بود روز د ست،ین

 

 .گهیزمان د  هی یلطفا بمونه برا شهیم_

 



 چرا؟ _

 

باشه  یشب هی  دمیم حی. ترجدمیخسته ام، کم خواب یکم_

 .که سرحال تر باشم

 

 مینگفت حس کردم موافقت کرد اما بعد از تا یزیچ

  میراننده اش گفت دکتر گفته منتظرش باش یوقت یکار

و  یعاد ییموافقت نداشت و زور گو یخب معن

 .یشگیهم

 

با باز شدن در  ابان،ینشستم و زل زدم به خ نیماش در

ه کردم که دکتر جم پشت فرمان نشست، راننده اش نگا

 .را مرخص کرده بود

 

 ن؟ینیهمونجا بش  نییخوایم_

 



هرچند خب راننده  ،یذهن یبلبشو  نیدر ا  خواستیم چه

شدم و کنارش  ادهی. پنمی ام نبود، زشت بود آنجا بش

نگفتم مطمعن بودم   یزی نشستم و کمربند را بستم، چ

  یندارد کار خودش را خواهد کرد. جلو یریتاث

 .نگاهش کردم  یبا دلخور یکه نگه داشت کم  یرستوران

 

 . رنیباهاتون م یا گهیو بچه ها شب د یگفتم مهست_

 

 پس؟_

 

 ن؟ یشام بخور نییخوا ینم_

 

 .خوردمیخانه و شامم را م رفتمی م یحساب مرد

 

 ...تو خو شم،یمزاحم شما نم_

 



 .نییبفرما_

 

 نیرا زم میپا  خواستمیآدم م نیدائما از دست ا چرا

از   میبه او بگو توانستمیکنم. چطور م   هیبکوبم و گر

فرار از تو به  یبرا یام. حت یدست خودت هم فرار

 .کنمیفکر م  یگریازدواج با فرد د

 

 .نشست مینشان روبه رو زیم پشت

 

 ن؟ی دار لیم یچ_

 

 .ستیگشنم ن  یلیخ_

 

  .که نگاهش به منو بود گفت همانطور

 

 .نیناهار هم نخورد_



 

  !من ناهار نخورده ام؟ دانستیاز کجا م او

 

 ...نداشتم و لیم یلیخ_

 

نکرد، گارسون که امد از طرف من هم سفارش  یتوجه

  !همه احترامش بودم نی داد. ممنون ا

 

گذاشت و نگاهم  زیم یرا به هم گره کرد و رو دستش

 .نگاه کرد نگفت فقط یزیکرد. چ

 

 شده؟  یزیچ_

 

 ن؟ی بگ دیشما با_

 

 من؟_



 

  یخوابیب ای ست؟ین یخواب  یب کی هیحالتون، شب نیا_

 .نداره یساده ا لیدل

 

را  نیا ند،یبب میتعجب را در چشم ها توانستیم مطمعنم

 .کردیم دییلبش تا یلبخند رو 

 

 یبه مهست نیی بخوا نیراحت باش یفکر کردم با مهست_

 دیحس کردم شا نیاما چون پشت تلفن نگفته بود نیبگ

 .نینتونست

 

را بهم   میمتث خودش انگشت ها دم،یکش یقیعم نفس

 .گره کردم و گفتم

 

 راحتم که بتونم بگم؟  نقدری با شما ا نیکنی چرا فکر م_

 



 .بزرگتر شد لبخندش

 

 یبه راحت بودنتون نکردم، اما گاه یمن اشاره ا _

 میهست یم یه باهاشون صمک ییگفتن حرفها به آدم ها

  .سختره

 

حرفها به  یفهماندن برخ یمنطق نبود، گاه  یب حرفش

آن  ی... اما مهستادیز یلیسخت است خ  ی لی خ کانینزد

خواهرم از  میبگو دمی کشیفرد نبود، فقط خجالت م

  کندی مثل من ناراحت است و آرزو م یداشتن خواهر 

 ....میبگو توانستمیمن خواهرش نبودم. چطور م

 

به  یآوردند، اشاره کرد بخورم، قاشق مان یبرا یسوپ

دهان گذاشتم، هم گرم بود و هم خوشمزه . واقعا از 

نخورده بودم، گرسنه بودم اما خودم خبر   یز یچ شبید

  دمیتمام شد د ینداشتم. با ولع سوپ را خوردم، وقت

 .کندیدکتر جم با خنده نگاهم م



 

 ارن؟یبگم براتون ب _

 

 .گفتم دهیکش خجالت

 

 .ممنون ه،ینه کاف_

 

 .تکان داد یسر ین یر یلبخند ش با

 

 پدرتون خبر دارن؟_

 

 از؟_

 

 .تونیقبول_

 



 .بگم یحضور خواستمینه، م_

 

و  میایبه خودم ب خواستمیباال داد، دروغ بود م ییابرو

 .تظاهر به شاد بودن کنم

 

 .نی صحبت کن نی دوست ندار_

 

 از؟_

 

 .کنهیم تتونی که اذ یزیچ_

 

مختلف   یها  هیال ازهیدکتر، مثل پ یآقا  گهید هیزندگ_

مختلف  یها ی و بلند یشکل با پست هیداره، هرکدوم به 

 .برهیعادت کنه زمان م هی هرال نییبه باال پا ادیتا آدم ب

 

 .ادیمثالتون به شما نم_



 

 اد؟یم یمگه به کس ازیپ_

 

که باعث شد من هم   یجور  دیسوالم بلند خند نیا با

هم وقت گذراندن با او بد نبود، البته در  یلیبخندم. خ

 .خواستیکه خودش م یطیشرا

 

 .نگاه کردن بود یتلخ به زندگ نقدریمنظورم ا_

 

 ست؟یچون تلخه. ن_

 

 .داره ی آدمها بستگ دید هیبه زاو_

 

 ست؟ی شعار ن نیا_

 

 .خم شد به سمتم یکم



 

 .ستمیمن اهل شعار دادن ن_

 

را در او نشان  یستیاز نارس یاش نشانه ها جمله

 .دادیم
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 .اپردازیمن هم رو_

 

 .ستیهم ن  یبد زیچ ی پرداز  ایرو_



 

 ...اما ست،ین_

 

 .بشقاب را جابه جا کردم یتو یقاشقم برنجها با

 

بودنش رو و دور از  ییای. رودهیبد به آدم نشون م_

 .بودنش رو قتیحق

 

 ده؟یام یبخاطر حرفها _

 

. آنقدر  دندیرسیبه ذهنم نم ینه. او و نسترن حت د؟یام

  یگرید یبرا یفرصت کرد،یکه خانواده با من بد تا م

 .ماندینم

 

 .بمونه یقراره باق یحل نشدن یمسئله  هی هینه، شب_

 



روتون  یبد ر یدر مورد پدرام ممکنه تاث دیام یحرفها _

 .گذاشته باشه

 

بابت  نی، مطمعنم از ا شناسمیرو نم دیمن دوست ام_

  یبوده باشه جور یاز جانب کس  یشنهادیکه اگر پ

 .بشم یفرد یجواب ندادم که باعث خودکش 

 

 ...نبود ادتونی_

 

که هرروز جلوم   ییکسا ینبود چون واقعا تعداد  ادمی_

بود، اون هم صرفا به خاطر رنگ   ادیز گرفتنیرو م

تک  هی عیکه داشتم! پس طب یمتفاوت یچشم و مو

 .تکشون خاطرم نمونه اما از برخورد خودم مطمعنم

 

از جواب دادن حس کردم بد گفتم و ممکن است فکر   بعد

  یزیوضوع اما چم نیبه ا کنم یم یکند دارم فخر فروش

 یداشته باشد حت تیاهم میبرا ینبود که هرگز ذره ا



رنگ نبود  نی به ا میکاش موها گفتمیدوران دانشگاه م

 .شدندی مختلف سرراهم سبز نم یآدم ها نقدریو ا

 

 .خانم ها در مرکز توجه بودن رو دوست دارن_

 

نداره، فقط   یکس  تیبه جنس یهمه دوست دارن، ربط_

. مطمعنم ریآزار دهنده بود تا دلپذ یمرکز توجه نبود کم

 نه؟ نی شما خودتون هم دوست دار

 

 .و همسرش بود دیبحث ام_

 

 سرحرف را عوض کند خواست یم مثال

 

 .بحث در معرض توجه بودن شما بود_

 



نتوانست   یکش آمد و حت شی هازد، در واقع لب  یلبخند

 .جمعش کند

 

 ه؟ یبد یزیچ_

 

 .ستغفرهللاا_

 

 .دیخند دوباره

 

اما عکسش اتفاق  دیسرحال ش یمن خواستم شما کم_

 .افتاد

 

 یلیخ ادیرا گفت  نیا ینداشتم، اما وقت یهم حس بد من

که  یناخودآگاه نسبت به خواستگار  یافتادم، حت زهایچ

بودمش احساس عذاب وجدان کردم،   دهیهنوز نه د

مرد عالقه مند شده بودم و اجازه داده  نیمن... من به ا 



و حاال داشتم    دیایب یخواستگار   یبرا یگریبودم مرد د

 !کردم؟ی. داشتم چه مخوردمیمبا خود او شام 

 

داشته  یجون اختالف یمهست ایجم  یشده تا حاال با آقا_

 ن؟یباش

 

 .به خودش گرفت  یمتفکر ی افهیشد، ق یجد

 

 .ستیخاطرم ن یز ی. چادینه ز_

 

درمورد سوالم بپرسد  یزی چ خواستمیخوب، اما نم چه

بحث را عوض   یشوخ ک ی خواستم با  لیدل نیبه هم

 .کنم

 

خواهر و  ای رهی گی از اجتناب شما از بحث نشات م نیا_

 ن؟ یدار یبرادر مهربون 



 

 .لحن شوخ کالمم شد متوجه

 

 و من نامهربونم؟_

 

 .راستم را باال دادم یابرو

 

 گفتم؟  یزیچ  نیمن همچ_

 

 .بودم، ناخودآگاه گفته بودم گفته

نگفت. با تمام شدن شام  یز یلبخند بود، چ کی  جوابش

 .میآمد رونی از رستوران ب

 

 م؟یقدم بزن یکم نیدوست دار_

 



 ریخوب بلد بود.... دوست داشتم اما د نقدریاو مرا ا چرا

 .بود

 

 .رهید یممنون اما کم_

 

به ساعت کرد انگار خبر نداشت   یحرفم نگاه نیا با

 .ساعت چند است

 

 نییحواسم به ساعت نبود، بفرما خوامیبله، معذرت م_

 .رسونمتونیم

 

بابا عاشق نان خامه   گرفتم،یم ینیریخانه ش یبرا دیبا

سخت بود خوردنش اما خب دست  یکم دیبود، شا یا

. هرچند دست  ستمی خوشحال ن دیفهمیم رفتمیاگر م یخال

 .شودی باز متوجه م دانستمیم  رفتمیپرهم م

 



 ...خودم برم که یعنی شهی زحمته، م دونمیم نیببخش_

 

 شده؟  یزیچ_

 

به   خوامیاما نم رمیبگ ینیریش یکم خوامینه فقط م_

 ...همه راه من نیشما زحمت بدم ا

 

 .ستین یمشکل_

 

نگه داشت خواست   یفروش ینیریش ی بعد جلو یکم

 .شود ادهیپ

 

 .نیببخش امیزود م رم،ینه خودم م_

 

 .شد ادهیپ زیشدم او ن ادهیبه حرفم نکرد تا پ یتوجه اما

 



 ...نیدکتر زحمت نکش یآقا_

 

 .نییبفرما_

 

شکل راه  نیبه ا م،یشد یفروش  ینیریمن وارد ش کنار

 .بایز یبود، تفاوت یرفتن در کنارش حس متفاوت

  یکم شناختندش،یم ایبه او سالم کردند گو ینفر چند

  نیبودم در ا دواریبه اطراف کردم، ام یمعذب نگاه

  یکی یکیباشد. داشتم  ینان خامه ا یفروش  ینیریش

که از پشت سرم  کردمی را نگاه م هاخچال ی نیتریو

 .دمیدکتر را شن یصدا

 

 ومد؟ی خوشتون ن_

 

 .سمتش برگشتم

 



 .ام یدنبال نون خامه ا_

 

از پسرها اشاره کرد و او نشان داد   یکیزد، به  یلبخند

از  یک یدر کدام سمت است، خوب بود، به سمت 

جدا  ینان خامه ا یکم میو گفتم برا میفروشنده ها رفت

کرده بودم، چشمم  دایرا پ یکه نان خامه اکند، حاال 

واقعا  شانییبایتنوع و ز د،یرا د گرید یها  ینیریش

 .دوست داشتم نیری ش یزها یجذاب بودند، من چ

 

 ن؟ ییخواینم ی ا  گهید زیچ_

 

 .هی کاف نینه هم_

 

رفت من داشتم  یهمراه با فروشنده به سمت متصد دکتر

بود نگاه  خچالیکه در  یتولد بانمک یها کیبه ک

تمام شد به   ینیریوزن کردن ش دمید ی وقت کردم،یم

مطمعن نبودم  یلیسمتشان رفتم تا حساب کنم، هرچند خ



را حساب کنم.  میها ینیر یاجازه دهد من خودم پول ش

کرد و فقط کارت   همحدسم درست بود. چپ چپ نگا

داد، جعبه را برداشت و از  یاش را به متصد یبانک

همه  نیبود من ا یبزرگ ی . جعبه میرفت رونیمغازه ب

  !چکار؟ خواستمیم ینیریش

 

 ...خودم حسا نیدادیاما کاش اجازه م ،یمرس_
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 .میموضوع بحث کرد نیقبال راجب ا کنمیفکر م_

 



 .مینگرفت ی ا  جهیاما نت_

 

 .میینجایکه ا می گرفت جهیکه نتبه نظر من _

 

ناخودآگاه برگشت سمتش، من کجا بودم؟! آب  سرم

 .دهانم را قورت دادم

 

 ادهیدم در مرا رساند، جعبه را دستم داد ، خواستم پ 

 .شوم

 

ها   یراحت نیبه ا دیبه دل گرفتن از خواهر و برادر شا_

 دیشا میدونیو م مشونیشناسیخوب م یلینباشه، چون خ 

واکنش لحظه   هیفقط  ای گنیحرفها رو از ته دل نم یلیخ

 نیاول مطمعن بش اد،یبه شما نم یهمه ناراحت نیا ه،یا

 .نه ایاز ته دل بود  نیدیو شن نیدیکه د یحرف و حرکت 

 



را به   نهایمدت که داشت آرام و شمرده شمرده ا تمام

زل زده بودم به   نیکوچه و ماش یکیدر تار گفتیمن م

اش را نگرفته   یکه از رستوران پ ی. حرفشیچشم ها

  ست،یمتوجه شده باشد منظورم چ زدمیبود، حدس نم

هم خوب متوجهش بود. او  یلینکرده بود، خ یکنجکاو

. میرا بگو نی راحت ا یلیخ توانستمیبود ، م یآدم خوب

 ی . کالمش، لحنش بگرفتیام م هیچرا داشت گر دانمینم

 هیناراحت بود، داشت گر شبینبود، آسمان د ریتاث

بود در سن   یحسادت لحظه ا کیواقعا  دیشا کردیم

 یلیرا در نظر نگرفته بودم... خ نهایبود من ا یحساس

 ...ن یراحت دلم شکسته بود هم

 

شدم، در را باز کردم و داخل رفتم. مامان و  ادهیپ

بابا داشت کتاب   دند،یدیم  ونیزیآذرخش داشتند تلو

و   کردمیدانلود م شیها برا یتازگ داد،یگوش م یصوت

تا راحت گوش کند.   گذاشتمیرا در گوشش م یهندزفر

 .آسمان نبود. احتماال در اتاق بود

 



 .سالم_

 

دادند، بابا با لبخند نگاهم کرد و بعد   ی لب سالم ریز

 .دم یکش یقی. نفس عمدیجعبه را در دستم د

 

 .گرفتم ینیریش_

 

جعبه  دنیبود برگشت سمتم، با د دهیکه دراز کش آذرخش

 .نشست شی دستم سرجا یتو ی

 

 اومدنته؟ رید یبرا_

 

 .نه_

 

 .را نگاه کردم بابا

 



 ه؟یچ ی برا یحدس بزن یتونیم_

 

 .دمیبرق زد، رفتم کنارش صورتش را بوس شیها چشم

 

 .یکشور 5 یرتبه _

 

شد اما از   سیخ شیچشم ها د،یمن خند یبابا د،یخند

 غ یکه از صبح از او در یخوشحال نیبود. از ا یخوشحال

 تیکرده بودم از دست خودم ناراحت شدم، او از موفق

  .شدی از من خوشحال م شتریمن ب

 

 ؟یی: خداآذرخش

 

کردم، سرم را تکان دادم. حاال آسمان هم دم در   نگاهش

 ریبود. مامان از د دهیاتاق بود، احتماال صداها را شن

خوشحال شد، بلند شد و  زیبرگشتنم دلخور بود، اما او ن

 ...مثل مامان زیکرد. آذرخش ن یبا من روبوس 



  حیاز من عذر نخواسته بود اما ترج یبابت اتفاق قبل  

 یزخم ها  یبسپرمش، هرچند جا  یدادم به باد فراموش

 .بود شیسر جا

 

 .یمرس_

 

  کیتبر ی خوا ینم ،یستادی: تو چرا اونجا وا آذرخش

صبح تاشب سر کاره اما باز قبول شد.  ر یبگ ادی ؟یبگ

 .یبه حالت تو قبول نش یوا

 

 نیفراموش کنم اما ا خواستمیم م،یکن یآشت   خواستمیم

 .بار آذرخش بود که بذر حسادت را در دلش کاشت

 

چقدر شرکت کننده  یتو کنکور کارشناس  یدونیم_

 .ستیهست؟ تو ارشد نصفشم ن

 



را برگرداند و داخل اتاق رفت و من زل زدم به  شیرو

 ادتیدر بسته. آذرخش بلند بلند خطاب به آسمان گفت '

 یهم رتبه اش تک رقم یکنکور کارشناس  یبندازم تو

 'ود؟ب

 

 .شده بود آذرخش طرفدار من شده بود چه

 

 یکاف یداد نزن آذرخش، استرس داره به اندازه _

 .نکن شترشیب

 

توام وقت  ،یچه استرس  هیصبح تاشب سرش تو گوش _

 .براش دنی خر یگوش یبرا  یآورد ریگ

 

نداره، من و تو هم همسن آسمان  شیبه گوش یربط_

 .میداشت یگوش میبود

 



مشخص بود، توام از اول خرخون  فمیمن که تکل_

 .یبود

 

آورده   ییبود و چا دهیها را در بشقاب چ ی نیریش مامان

 شدیها نگاه کردم، باورم نم ینیریبه ش یبود. وقت

  دادیدر شرکت به من م یجهان یکه آقا ییها  یماکارون

.  نیتریکه پشت و یخوشگل یها  کیاز کاپ ک یو تعداد

سفارش  یبود؟ ک  دهید یتوجهم را جلب کرده بودند. ک 

.  کنمیبود کدام را نگاه م دهی فهم جاداده بود؟ اصال از ک

 یآدم، چقدر خانواده  نیچقدر با مالحظه بود ا

  .داشتن او یبودند برا یخوشبخت

 

ها مخصوص توا، من لباسمو عوض  یبابا نون خانه ا_

 .کنم

 

 .: آسمانم صدا کنمامان

 



داد بود  هیم، تکتکان دادم. داخل اتاق رفت یسر ناچار

 .بود شیزانو  یو کتابش رو واریبه د

 

نداشت استرس   یگرفتم، آذر هم منظور  ینیریش ایب_

 .رینگ

 

 .از تو بهتره یلیمن درسم خ رم؟یاسترس بگ دیچرا با_

 

 نقدریاو ا یبرگشتم و نگاهش کردم. ک ستادمیا میسرجا

  !تلخ شده بود؟

 

 .چه خوب، خوشحالم_

 

  یمنو ثبت نام نکرد شهیم ت ی چون حسود  یحت ،یستین_

 .شمیتو آزمونها اما من خودم قبول م

 



انداختم. با ساکت ماندن و جواب   نیزم یرا رو فمیک

  .گفتمیم دیبا شدیندادن متوجه نم

 

. ثبت نام نکردم یثبت نام نکردم چون خودت نخواست_

. حاال  یقبلت عذر نخواست یدفعه  یادب  یچون بابت ب

کردن به من   یحسود ندرال،یس  یها یناخواهرهم مثل 

 .شمونیپ ایرو بذار کنار ب 

 

 .خوامینم_

 

بروم اما دستم  رونیرا عوض کردم، خواستم ب لباسم

 .ماند رهی دستگ یرو
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  ییجا هیدل من رو نشکن، نذار کار به  نقدر یآسمان ا_

وقت دلم باهات صاف نشه. من صبح    چیبرسه که ه

 نقدریا کنم،ی جون م کنم،ی تاشب بخاطر شماها کار م

پسر پوچ نکن. تو  هیکه برات کردم رو بخاطر  ییکارها

که  یمخف یرابطه   هیبه اون گرم باشه،  تونه یپشتت نم

برسه که  یی. نذار به جارتمرو هواست، اما من خواه

دل آدم رو  یلیچون خ ،ی منم بگم کاش خواهرم نبود

 .جمله نیا کشنهیم

 

از آسمان  دیبا دانم،ینه نم ای ماندمیمنتظر جواب م دیبا

. غرق دانستمیو تحول داشتم؟ آن را هم نم رییانتظار تغ

 ...نیبابا بودم، هم یخوشحال

 



برگشتم به اتاق خواب بود   یو وقت امدین  رونیب آسمان

به  شتریخودش را به خواب زده بود، کاش مامان ب ای

 ...گذاشتیوقت م شیبرا شتری ب دیرسیاو م

 

تماس  شدیها تشکرکنم، نم   ینیریش تیداشتم با دوست

 شیخودش را برداشتم و برا ییاهدا یگرفت گوش

  .نوشتم

 

  ."ها  ینیریممنون بابت ش"_

 

 دهدی جواب م نم یتشکم نشسته بودم منتظر بودم بب یرو

را کنار گذاشتم  یگوش نیهم  ینشد برا ینه. اما خبر  ای

سر   عی' سرنگی'د یصدا دنیاما با شن دمیو دراز کش

  .نشستم میجا

 



برق  یبه اندازه  دوارمی. امکنمی خواهش م  "_

موقع خوردن هم همون  دنشون،یچشمهاتون موقع د

  '' .تهلذت رو براتون داش

 

 یکه حت یزیبود، چ دهیمن را د یبرق چشم ها یک

  .خودم متوجهشان نشده بودم

 

خوشمزه بودن، البته پولش رو خودم حساب  ''_

  .''...کردمیم

 

  تیخوب گریدوباره گفتنش د ستاد،یا  پیاز تا دستم

  .نداشت، پاک کردم و فقط نوشتم

 

  .''ری بله خوشمزه بودن، ممنون، شبتون بخ''_

 

_ _ _ _  



 

رستوران را رزرو کرده  یشام ساده نبود، مهست کی

  زیمن را سورپرا شیبود، به همراه بچه ها و برادرها

دعوت کند اما شماره  زیآسمان را ن خواستهیکرد، گفت م

 نیرتبه  چن کی یبرا شد یاش را نداشته. باورم نم

  شانیگرفته باشند. من را در جمع خانوادگ میبرا یجشن

 .با ارزش بود مین برایبودند و اراه داده 

 

 .یستینابغه ن یآسو اما تو به ما گفت_

 

درست است که  ایبودند آ دهیبار پرس  کی آنها  دم،یخند

 .نابغه هستم کیگفته من  شانیعمو

 

 .راحت  التیخ ستم،یدروغ نگفتم ن_

 

 .یگفت نابغه ا یاما دد_

 



 .جم کردم یبه آقا  ینگاه

 

 .به بچه ها نیدیچرا اطالعات غلط م_

 

گرفته بودند و  کیک میباال انداخت. برا یو شانه ا دیخند

همه محبت را داشتم  نیا اقتیل دانمی. واقعا نمهیهد یکل

 .انهی

 

 یبرا ادنیز یل یخ  نهایبگم، ا یچ دونمیممنونم واقعا نم_

 .یقبول کی

 

 .می: ما واقعا از داشتنت خوشحالیمهست

 

 .زدم شی به رو یلبخند

 

 .من ی هیها، اول هد هیهد_



 

 .: نه ماله منجاشوا

 

 !گرفته بودند؟ هیهد جدا

 

 .گرفتن زیچ هی: توافق نکردن، هرکدوم  یمهست

 

 دمیهردو گل سر گرفته اند، بلند خند دمیباز کردم د یوقت

  یپانزده ساله برا ایده  یواقعا بانمک بودند، با اختالف

 .سن من

 

 .قشنگن یلیخ_

 

 .قشنگتره: ماله من جان

 

 .دوست دارن ینطوریدخترها ا ستین نطوری: اجاشوا



 

 .خم شدم به سمتش یکم

 

 دونهیهومم، و جناب جاشوا خان بزرگ از کجا م_

 دوست دارن؟ یدخترها چه مدل

 

 .داره نهایاز ا ی: اوه، مارجان

 

که  یدرحال م،یدینگاه کردم و هردو بلند خند یمهست به

و فرق   ستین  نطوریکه ا کردی جاشوا با بردارش بحث م

. خنده ام قطع  دیآ یخوشش نم یدارد و اصال او از مار

برعکس   اریبانمک بودند. مه تینها یواقعا ب شدینم

را   شیپسرها یبا حالت خاص دیخندینم یلی خ شهیهم

  .کردینگاه م

 

 .نیدوتا فرشته رو دار نیکه ا نیچقدر خوشبخت_

 



  .برگشت سمتم سرش

 

  ن؟یکنیفکر م نطوریا_

 

  ن؟یکنیعکسش فکر م یز یشما چ_

 

  .را نگاه کرد شی پسرها  دوباره

 

داده   هیکه بچه ها رو به من هد یدوست داشتم کس_

  .خودش هم بود 

 

  .کردیاز همسرش صحبت م مطمعنا

 

 کنن،ی بهتون افتخار م یلیاگر نباشن، مطمعنم خ یحت_

  یتوجه یو برخوردشون حاصل ب تشونیبچه ها، ترب

 .مطمعنا ستین



 

پدر جوان   کیاو به عنوان  دیتشکر نگاهم کرد، شا با

داشت.  قی و تشو  زهیانگ  یبرا دییتا کی به  ازیمجرد ن

  اریکرد به خودش مسلط شود و در قالب مه یسع

 .گفت شهیهم

 

 .رمیگیدفعه پس نم نیا_

 

نگاهم، چشمم  ری. به جعبه نگاه کردم اما در مسدمیخند

 یهیهد یافتاد که زل زده بود به من، وقت ی جم اریبه داد

بشر دستش به کم  نیرا باز کردم خنده ام گرفت ا اریمه

بود، اما مطمعن بودن  ییبایز تی نهایساعت ب رفت،ینم

مارک را  نیبود ا یدارد، مگر کس متی ق ونیلیچند م

 .نشناسد

 

 ...نیجم ا  یاما آقا_

 



 .من نگاه نکرد، به برادرش نگاه کرد به

 

 .تو خودت متقاعدش کن امیمن از پسش برنم_

 

اش  هیدوباره هد نکهیا دند،یبه پدرشان خند پسرها

نبود، من   نطوریمورد پسند واقع نشده بود. اما ا

قبول کنم، هنوز بابت   یمتیگران ق زیچ نیچن توانستمینم

که دستم بود عذاب وجدان داشتم. استفاده  یلیموبا

 .چرا کردمی م یو دائم خودخور  کردمیم

 

 .خندنیهم به من م یدو فسقل نیا نینیبیم_

 

 ...چ تونمیمن نم متهیگرون ق یلیخ نیا_

 

  شه،یبار واقعا ناراحت م نی ا اری: آسو لطفا، مهیمهست

 .کرده برام فیتعر



 

 تیموقع نیدوست نداشتم در ا ادیز یلیبودم، خ معذب

 ....باشم  اما

 

 .نینکن  نکارویا گهیممنونم، اما لطفا د_
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من  خواستندیم یگرفته بود، خانوادگ فیک  میبرا یمهست

  رندیبگ میبرا یزیچ توانستندیرا به جنون برسانند، م

نبود که از پسش  یز یها چ  نیکه بتوانم جبران کنم اما ا

 .میایبرب



 

نبود، خوشحال   زیم یرو  یگرید ی هیخداراشکر هد  

 دانستمینگرفته، چون مطمعنا نم یزیشدم دکتر جم  چ

 .او چکار کنم ی هیبا هد

 

رفتند چرا   اری و بچه ها همراه مه یبرگشت مهست موقع

 نش،یاو بودند اما دکتر جم با اشاره به ماش یکه خانه 

 .بروم دیمن هم همراه او با دمیفهم

 

 .نیببخش دمیزحمت م یلیخ_

 

شده بود و   شتریاو ب یزد. لبخندها  می به رو یلبخند

  .شتریمن ب  یدلشوره ها

 

 ...داشبو _

 



باعث شد جمله اش را ادامه ندهد، اشاره  لم یموبا یصدا

 .د یگویکرد جواب بدهم بعدا م

 

 ؟ ییکجا_

 

 .امیتو راهم دارم م_

 

  یبر یومدین انیفردا اونها م گهیم یمامان عصبان_

 .یلباس بخر

 

 اد؟یفردا م یک_

 

 .خب  یخواستگار  یهمکار عمو رضا برا_

 



چرا با هول و   دانمیگوش چپم بود، نم یرو یگوش

را  شیرا به سمت گوش راستم بردم و صدا یترس گوش

 .کم کردم

 

 .رسمیم گهید کمیتو راهم آسمان، _

 

نه، اصال   ایبود  دهیشن دانمینم زد،یتاالپ تولوپ م قلبم

قلبم   یتپش ها نینداشت پس ا یباشد به او ربط دهیشن

سکوت   کیسکوت بود،  تی چه بود. سکوتش نها یبرا

 زیرا ن دنشینفس کش یصدا یود. حتنب یمعمول

را  خبندانیجو  یکم دیشا گفتم ی م یزیچ دی. بادمیشنینم

 ...کردیآرام م

 

زنگ زد، حرفتون نصفه  میمن گوش ن،یگفت یز یشما چ_

 .موند

 



 کیبه سمتم برگرداند، در حد  فیخف یل یرا خ سرش

 ست یمهم ن کی به انداخت و  یهم کمتر نگاه دیشا هیثان

آرام گفت. در همان سکوت مرا رساند، در همان 

در  میها هیسکوت مرا تنها گذاشت و رفت... جعبه هد

 !جا ماند، اما مهم نبود، بود؟ نشیماش

 

شده   یچرا عصبان نکهیوجود داشت، ا یگر یمهم د زیچ

آدم ِسحر شده به  کیبود و او... مثل  دهیبود، اگر شن

داشتم تنها   زاین گفت،یم  زیچ کیخانه رفتم، هرکس 

پناه ببرم حمام بود، در  توانستمیکه م ییباشم، تنها جا

  نیدوش فکر کردم، به ا ریرا بستم آب را باز کردم و ز

شده بود  یافتاد. او عصبان یچه اتفاق قایفکر کردم که دق

او خوشحال بودم.   تی بار از عصبان  نیاول یو برا

 ...اما خوشحال بودم دانمیبود م  یوانگید

 

  یداشته باشد، چه بد بود که کس یمعن توانستیم دیشا

مشورت   رمینبود از او راجبش کمک بگ ینبود، دوست

  اریخواهر داد زین یاگر نسترن بود... مهست دیکنم، شا



  میمحض بود. چشم ها یوانگید کیکار منطقا  نیبود، ا

  مکردیم یگ سع نیبرخوردش را در ماش بستم،یرا م

 .اورمیب ادیبه 

 

 ."وونهیشدم د وونهید"_

 

 ؟ی خوریلباس بپوش سرما م_

 

 .آمدم و آسمان را نگاه کردم رونیفکر ب از

 

 .باشه_

 

 شده؟  یزیچ_

 

 نه چرا؟  ؟یچ_

 



 ؟یاسترس دار یخواستگار یبرا_

 

موضوع  نیا یجم بود که  برا اریداد ریآنقدر درگ ذهنم

 .نتوانم استرس داشته باشم

 

 ان؟یم یبود، فردا ک یا  گهید زیچ رینه ذهنم درگ_

 

 ؟ یریبگ  یمرخص یتونیعصر. م_

 

 .باشه_

 

 دیشده بود. چه با ادیز میها یخوابیب یها  لیدل چقدر

 .نداشتم ینظر  کردم،یم

 

 درست شد رابطتون؟ ریبا ام_

 



 .تعجب نگاهم کرد با

 

 ه؟ یچ_

 

 .بودخراب نشده _

 

 .ازت دلخور شده  ینبود، گفت  نیمنظورم ا_

 

 .نبود یزیچ_

 

 .تکان دادم یسر

 

 .خوبه_

 

 ؟یبپوش  یخوا یم یچ_



 

 .گهید پوشمیم زیچ هی_

 

به من فقط  اریداشتم. حس داد یادیز یمن انرژ صبح

 جادیهمه در من حس نشاط ا نیحدس بود اما ا کی

وجود داشت    زین یترس کیکرده بود، هرچند ته دلم 

احساس. به مامان گفتم   نی دو طرفه بودن ا یبرا یحت

 میآ یو م رمی گیم یشرکت و بعد مرخص  رومیتاظهر م 

گفتم برگه  نده یپا نمبه خا دمیبه شرکت رس یخانه. وقت

 یمرخص میدکتر جم آمد برا یبدهد و وقت یمرخص

خواستگار چه   نیبه ا دیبا قایدق دانستمی . نمردیبگ

 یکه آقا رضا معرف یبه فرد یدیهم ام یل یاما خ میبگو

  اینسبتا راحت بود،  المیخ دیشا نیهم یکند نداشتم برا

خودم را متقاعد کنم به راحت بودنش.   کردمیم یسع

  یرا بدهد اما خبر یخبر مرخص ندهیبودم خانم پا منتظر

تا وقت ناهار نمانده بود بلند شدم و خودم  یزینشد. چ

 .رفتم تا بپرسم رونیب

 



 

 دکتر امضا کردن؟ ندهی خانم پا_

 

بذار  ای. بخوام یفراموش کردم معذرت م زمیعز یوا_

 .هماهنگ کنم خودت ببر

 

چکار کنم، اما در عمل   دانستمیرا نداشتم. نم نیا انتظار

 .انجام شده قرار گرفتم

 

 ...یبگ یبعد از ظهر مرخص یبرا تونمیمن م نیببخش_

 

 نیگرفتن کاغذ و هم یرا به سمتم دراز کرد برا دستش

 .باعث شدم کلمه ام نصفه بماند

 



 یاز حد شیرا گرفت انگار داشت با دقت ب کاغذ

. همچنان منتظر اجازه اش بودم اما چشم از خواندیم

 .گرفتینم شیکاغذ روبه رو

 

 ن؟ یکنیدکتر امضا نم یآقا_

 

 .را بلند کرد و نگاهم کرد سرش

 

 ن؟یعجله دار_

 

 ..... اوممیعنیبله، _

 

 ن؟یبریم فیتشر  ییجا_

 

 بله؟_

 



 .اش و گفت یداد به صندل هیتک

 

 .تون یمرخص  لیدل_

 

سر   گردمیبرم ستین یمشکل شهی. اگر نممیمهمون دار_

 .کارم

 

و  میزل زد به چشم ها میمستق چ،یرا که نداد ه جوابم

بعد خودکار را برداشت و امضا کرد و کاغذ را سر داد  

 ی به سمت من، جلو رفتم تا بردارم اما دستش هنوز رو 

 .کاغذ بود، با تعجب نگاهش کردم
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  .نمیجامونده تو ماش شبیهاتون د هیهد_

 

 .رمیگیم گهیروز د هی ستین یمشکل_

 

  شیاز صورت و چشم ها یها نبود، کالفگ هیهد بحث

او را مجبور   توانستم یمن نم کردمی. اما چه مختیریم

  زیچ چیداشتم از ه ییبزند، من فقط حدس ها یکنم حرف

 ...مطمعن نبودم

 

  رقابلیغ یزی شده توسط آقا رضا چ  یمعرف خواستگار

. در همان نگاه  ختیمن را بهم ر یباور بود. تصورها

با مادرش  د،یرسی و مودب به نظر م معقول یاول پسر

 یا قهیو در تمام مدت مکالمات چهل دق  کردیم یزندگ

  یمثبت جیبود که اگر به نتا  نیتنها شرطش ا م،یکه داشت

 .کند یمادرش با ما زندگ میدیرس



 

تا به حال خواستگار نداشتم،  م،یچه بگو دانستمینم

نداشتم، او  می و صحبت کن م ینیشکل که بنش نیبه ا یعنی

. با گرفتمیاش را م یمن پ کردیرا مطرح م یحرف

قرار  مانینداشت، محل زندگ یو کار من مشکل لیتحص

اش باشد که مادرش به نام او  یمادر یبود همان خانه 

 .زده بود

 

 .خوبم یپس من منتظر خبرها_

 

 یبزنم، هرچند آسان هم نبود. با راه یکردم لبخند یسع

همه منتظر و کنجکاو   ش،یکردن حامد و مادر و عمو

حضور   زی ن میمن را نگاه کردند. آقا رضا و خاله مر

 .داشتند. خاله گفت

 

 انه؟یبشه  نیریدهنمون قراره ش_

 



 .دمشید باریفکر کنم، بعدشم فقط  دیخاله با دونمینم_

 

  باریهم  میمن و مر ش؟ینی : قراره مگه چند بار بب رضا

زن  دیپسرمون با یبرا گهیهمو، االن چند وقت د میدید

  مارال خانم؟ گنی ، بد م میریبگ

 

خاله  یاست که زندگ نیهم  گفتمیدر جوابش م نکهیا

  کیحکم زندان دارد، مطمعنا موجب  شیبرا میمر

نگفتم، از   یزیچ لیدل نی. به همشدیم ی حساب یدعوا

جورواجورشان خالص شدم و به اتاق  ی دست سوالها

با من صحبت کند اما  خواهدیم گفتیرفتم، نگاه بابا م

 .ابابه ب یگفتن نداشتم حت یبرا یزیچ

 

تمام   یاز رفتن خاله و آقا رضا، مامان با سوالها بعد

کدام   چی ه یبرا یاش به سراغم آمد، جواب ینشدن

 .نداشتم

 



 .بابات حداقل، چشم انتظارته  شیبرو پ_

 

اما.... بلند شدم به اتاقش رفتم و در را بستم،  دانستمیم

را بغل   مینگاهم کرد. جلوتر رفتم مقابلش نشستم زانوها

 .ساق دستم گذاشتم یکردم و سرم را رو

 

 ...اومد یبه نظر نم یبابا... پسر بد دونمینم_

 

ابا ته نگاه  ب دمیترسیم دم،یترسیبار م نیا دمیدزد نگاه

 ...دمیترسی. مست یاز چ یآشفتگ نیمن را بخواند. بداند ا

 

 م؟ یفکر کنم و... و بعدا صحبت کن شهیم_

 

کند،  ریتعب خواستیم زیمن، او ن یزد به چشم ها زل

 .ندادم به اتاقم پناه بردم یشتری اما فرصت ب

 



 نه؟ ی بگ یخوا یم_

 

 .دونمیگفتم که نم_

 

 .نه یعنیتو   دونمیخب نم_

 

 .آسمان، خسته ام دونمینم یعنیمن  دونمینم_

 

 ؟یدوست پسر دار_

 

 دمیشنیتعجب نگاهش کردم، اگر با گوش خودم نم با

 دهیرا از طرف آسمان شن  یسوال نیهمچ شدیباورم نم

نبود. چه  نیسوالش بد باشد اما آسمان ا نکهیام، نه ا

 !افتاد؟ یداشت م یاتفاق

 

 .نه_



 

 ؟یگیبگم چرا دروغ م خوامی دروغ نگو، بگو نم_

 

دروغ بگم،  دیآسمان خانم، اصال چرا با ستین یدروغ_

  کتری پس خواهر کوچ هیبد  زیاگر دوست پسر داشتن چ

 .بخوابم خوامیم ی من چرا داره؟ اگر اجازه بد

 

 یب یلیبود، خ یمگر ممکن بود. چشمم به گوش خواب؟

نبود،  یتماس بودم... اما خبر کی ام،یپ کی منتظر  لیدل

 .یخبر  چیه

 

 .''بده، توهم زدم توهم امیبه من پ دیچرا با''_

 

_ _ _ _ 

 

  .خانم مهرپرور بدو، دکتر رفت اتاق کنفرانس_



 

که  ییتماس ها یکه سرکار آمدم، دکتر نبود، پ یا شنبه

رفته   یسفر کار کی یبرا دمیداشتم فهم یبا مهست

  اریمه یدعوتم کرد به خانه  یچند بار یاست. مهست

ذهنم بود و حاال  بعد از   یاما نرفتم، نرفتنم از پرمشغلگ 

  .شش روز برگشته بود

 

  ه؟ی نظر شما چ_

 

  .را نگاه کردم اریمه

 

  .ندارم یجم، نظر خاص ی آقا دونمینم_

 

  تو اون کارخونه نبود؟ تی: تو کارآموزمانیپ

 

  ...چرا، اما_



 

 ؟یاما چ_

 

به دکتر جم رفت که داشت با  مانیپ ی به جا نگاهم

. در طول جلسه حس کردیم  یدستش باز یخودکار تو

  ...از من دزددیکرده بودم نگاه م

 

  رییها ممکنه تغ زیچ یل یبود، خ شیاما چند سال پ_

نکرده باشه بازم  رییاگر تغ یحت نکهیکرده باشه و ا

  .بگم ی زی چ تونمینم

 

  چرا؟_

 

من به طور موقت هم اونجا کار کرده باشم به هرحال  _

  ست؟یدر اعتمادشون ن انتیخ نیاز کارکنانشون بودم، ا

 



  .گفت هیاز مهندس ها قبل از بق یکی

 

 !ی انتیرقابت، چه خ یایدن ایخانم مهندس االن دن_

 

 یز یچ تونمی برداشت شماست نه من، متاسفانه نم نیا_

  .بگم

 

  .نییپا ایب طونی : آس... خانم مهندس از خر شمانیپ

 

 ی . اما من لبخندگفتیرا م نی ا یبا لحن مسخره ا داشت

  .مطمعن بودن از خودم و گفتم یزدم به نشانه 

 

  .ستمیبلد ن یخر سوار _

 

از مهندس  ی و تعداد اریمه یمن باعث خنده  ی جمله

نگاهم کند. هرچند   اریباعث شد داد تای ها شد اما نها



اما او  خواستمیمن از او توجه م د،یطول نکش یلیخ

  .کار نبود نیموظف به ا

 

 شونیا ستین یازی: حق با خانم مهرپروره، ناریمه

 ؟یتوام موافق اری. دادمیریم ش یشن، طبق برنامه پ تیاذ

 

 .خوبه_

 

کلمه را به   کی نیاول تا آخر جلسه فقط هم! از نیهم

 .زبان آورد

 

 ...آسو واقعا_
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من رو   یکار طیتو مح شمی خوشحال م یمهندس خادم _

  ریغ طیهرچند تو شرا ن،ی خطاب نکن کی به اسم کوچ

  .نیخطاب کن کمیبا اسم کوچ ستین یاز یهم ن یکار

 

نگاهم کرد. جوابم را نداد، به اتاقم   یحالت مسخره ا به

تمام شده بود،   یکار میرا جمع کنم، تا لم یرفتم تا وسا

بروم و بعد بروم  میاز شاگردها یکی یقرار بود خانه 

 ینم گری. دمیکار کن یبا جاشوا خطاط ار ی مه یخانه 

از آن  ریکار هم در بروم غ نیا ری توانستم از ز

  یزیچقدر منتظر هر پنج شنبه اس، چ واجاش  دانستمیم

ناراحتشان   دی نمانده بود نبا  شانیهم تا شروع مدرسه ها

  .کردمیم

 

 کم؟ی  میصحبت کن_



 

  .تو یایاجازه ندادم ب_

 

  .نشست یصندل یتوجه به من آمد و رو یو ب الیخیب

 

هم به من   دنینفس کش یدست تو باشه که اجازه _

  .یدینم

 

  .نه وقت دارم نه حوصله مانیپ_

 

  .گفت باهات صحبت کرده دیام_

 

  .تند در جوابش گفتم یاما کم ستادیاز حرکت ا دستم

 

 خب؟ _



 

  ...یر یگیگفتم عذاب وجدان م ؟یخوب_

 

  ؟یخبر یب  رم؟یبگ یعذاب وجدان چ_

 

  ...پرهام ر_

 

 نیا یبسنج یبا هر منطق  ،یاز هر طرف نگاه کن  مانیپ_

موش  یبه تو نداره. تو چرا دار ی موضوع ربط

  ؟یدونیم

 

 ...چرا با من ؟یکنیرو بد برداشت م ی چرا همه چ_

 

  .باشد ادامه داد دهیفهم  یزیکرد انگار چ مکث

 



  یبرخورد کرد نطوریبا پرهام هم هم ،یخبر  ینگو ب_

گفت تو  دیهرموقع ام  یدونیرفته خودش رو کشته؟ م

رو   ییتوانا نیساکت موندم ، چون تو ا یباعث مرگش

  .یدار

 

  .رونیبرو ب_

 

حالت رو بهم   ؟یرو ندار تیواقع دنیتحمل شن هیچ_

سالم بود بهت عالقه  18 یوقت ؟یفکر کرد یچ زنه؟یم

هرجور   یکنیمند شدم هنوز دوست دارم؟ فکر م

  ...و یباهام برخورد کن یتون یم یخواست

 

 نقدریخودم را کنترل کردم که داد نزنم. او چرا ا فقط

خدا طلبکار بود و حاال   ی  شهیعذاب بود، چرا هم هیما

  ...تیعصبان نیا

 

  .رونی برو ب مانیپ_



 

  .رمیهرموقع خواستم م ام،یهرموقع خواستم م_

 

  .رونیاز اتاق من برو ب_

 

  ...حال تیواقع دنیشن_

 

تحملت کردم، تو  یکاف یبه اندازه  مانیمزخرف نگو پ_

پسر لوس از  هیتو   ؟یگیرو م  تیواقع یدار

با نگاه   ایبا لحنت  ای یدار دمتید یاز وقت ؟یخودراض

. ستیبرام مهم ن یاما ذره ا ،یکنیم رمی هات تحق

راجبم فکر کن، چه تو چه   یهرجور که دوست دار

  خوام،ینم ی زی. من از تو چنیستیدوستات، برام مهم ن

  .یدور بمون یازم دور باش یتونی تا م نکهیز اج

 

  .بلند شد شیجا از



 

 ،یفکر نکن تو پاک و من ه خوامی م زیچ هیمنم از تو _

فکر نکن برخوردها و  ،یفکر نکن فقط تو خوب

  .زنهینم بی آس گرانیاشتباهات به د

 

  یرفت، نگذاشت جوابش را بدهم، درمانده رو رونیب

افتاد و تمام  ن یزم یسرخورد و رو فمینشستم ک یصندل

چه  کردند،یرا م  نکاریپخش شد. چرا با من ا لشیوسا

  .خواستندیاز جان نداشته ام م

 

فراتر از هر نوع  دمیدیکه دم در شرکت م یزیچ

  .بود، مگر ممکن بود یریتصو

 

 نجا؟ یشما ا_

 

ناراحت نشده   دوارمیآقا رضا آدرس گرفتم اماز _

 .نیباش



 

 اومده؟  ش یپ یتعجب کردم. مشکل شتری... بشتریب_

 

نشد از شما گفتم من...   یهفته گذشت، خبر  کی_

 ...یعنی

 

مالحظه بودنش، از  یاخم کردم، از آقا رضا، از ب یکم

از من آدرس محل کارم را داده بود، اصال   خبری ب نکهیا

  .آورده بود آدرس من را ریخودش از کجا گ

 

 .نیایهمه راه رو ب نیا نینبود زحمت بکش یازین_

 

 .ست ین یزحمت دم،یشمارم د_

 



 ریکامال غ یابراز عالقه ا نیدر برابر ا دانستمینم

اش از  یتوجه یدکتر جم و ب م،یبگو دی چه با میمستق

 .گریاز طرف د مانیطرف، بحث نابهنگام با پ کی

 

 .ناهار ینداشته باشه، دعوتتون کنم برا  یاگر اشکال_

 

  یبرم خونه  دیمن کالس دارم و با خوامیمعذرت م_

  یعنی... نی اریم فیتشر دونستمیاگر م یعنیشاگردم، 

 .نیزحمت نکش گفتمیخبر نداشتم وگرنه م

 

 .معذب گفت یو کم دیاش کش یشان یبه پ یدست

 

 ن؟یجا نداره کنسل کن_

 



  یخواستگار یجلسه برا  کیتعجب نگاهش کردم،  با

اجازه آمده بود محل کارم و داشت  یآمده بود، حاال ب

 !شد؟ی. مگر مخواستیرا م ی زیچ  نیهمچن

 

 بله؟_

 

چون... گفتم   یول ه،یادیز  یخواسته  دونمیم یعنینه _

 ....و می هست نجایحاال که هردومون ا

 

که  یرا چرا که با دکتر جم  شیجمله ها ی هیبق دمینشن

چشم تو چشم شدم، برگشته  رفتیم نشیبه سمت ماش

. متقابال زل زدم به او با کردی بود به من و حامد نگاه م

 .حامد بود که به خودم آمدم یصدا

 

 ...آسو خانم_

 



چندتا کالس دارم  زهینه من چ یعنی ؟ یچ دیببخش_

 ...از من دی. باشهینم

 

محکم  یلیرا صاف کردم و خ  میصدا دم،یکش قیعم نفس

 .گفتم

 

 .نیومدیبعد م نیدادیبه من خبر م دیبا_

 

 .من به خونه اتون خبر دادم_

 

 .اخم نگاهش کردم با

 

اجازه   یرفت و آمد و روابطم از کس یمن برا_

نه خونه! با اجازه   نیدادیخبر م دی. به خودم بارمیگینم

 .تون

 



 .من یجلو  دیپر عیسر شدمیاز کنارش رد م داشتم

 

خودتون رو   یشماره  نینه... من... بد برداشت کرد_

 شونیا رم،یاز آقا رضا بگ  دمیخجالت کش ینداشتم، کم

گرفتن آدرس تماس گرفته بود با مادرتون صحبت   یبرا

 .بد برداشت نکنن رنی اجازه هم بگ گهیکرد گفتم د
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که باعث شد  دادیم حیت توضبا عجله داش آنقدر

من نبود،  دید هیبزنم. حاال دکتر جم در زاو یلبخند

نداشت،  یت ی نه اما خب اهم ایهنوز آنجا بود  دانمینم

 یتیاگر او به من اهم یبودم، حت دهیرس ن یقیامروز به 



هم  دیبود و تا مدت ها شا ریذهن و قلب من درگ داد،ینم

  یرا در قلبم جا یگریتوانستم کس دینم شهیهم یبرا

 .دهم

 

 .شده رمیواقعا کالس دارم و االنم د_

 

 .باشه گفت کی  دیناام یلیخ

 

 .برسونمتون  نیاریب فیپس حداقل تشر_

 

 ...ن_

 

 ن؟یارینم فیخانم مهرپرور تشر_

 

تعجب برگشتم سمت صدا، دکتر جم بود! کجا قرار بود   با

من داشت حامد را   یببرم که خبر نداشتم. به جا فیتشر



مردد   ینبود. حامد هم کم ینگاه دوستانه ا  کرد،ینگاه م

  .. دکتر جم دوباره گفتکردی او را نگاه م

 

 .جاشوا منتظرتونه_

 

را   نیاز جانب من بود، ا حی توض کیحامد منتظر   حاال

 .بله کیز نگاهش خواندم و دکتر جم منتظر ا

 

اما  نیآورد فیتشر نجایکه تاا یلیوک  یممنونم آقا_

  یکی رمونیهم مس کنمیعرض کردم کالس دارم، فکر نم

 .باشه

 

نشد، از من نگاه گرفت به دکتر جم نگاه کرد و با  قانع

 ...خداحافظ آرام فاصله گرفت و رفت کی

 

 .رسونمتونیم نی اریب فیتشر_



 

 .دارم یا گهیکالس د رمیجم نم یآقا یمن االن خونه _

 

 .رسونمتونیم_

 

من و حامد و حاال   یآمده بود وسط مکالمه  آنطور

 .دادیداشت دستور م

 

 .قدم بزنم یکم  دمیم حیترج_

 

 .دیاش کش ینیب ی غهیت ریز یدست

 

 گرما؟ نیتو ا_

 

او بود نه  یگرم بود، اما گرما بهانه   یل ی داشت خ حق

 .خواست یدلم لجباز  شهی. برعکس هملشیدل



 

 .لذت بخشه، گرما! با اجازتون_

 

را برگرداندم و شروع کردم به راه رفتن، حس  میرو

عاشقانه قرار است به سمتم   یها لمیمثل تمام ف کردمیم

کند اما  نشیدستم را بکشد و مرا ببرد و سوار ماش دیایب

از شرکت دور شدم اما  یطوالن  ریمس فتاد،یاتفاق ن نیا

شاگردم بروم  یبه خانه  ادهی پ خواستمینشد! نم  یخبر

طاقت  یمجبور شدم آن هم در گرما یاز لجباز  تایاما نها

 .فرسا

 

 .یچه قرمز شد _

 

 .گرم بود_

 

 .ارهیشربت ب ه یخانم  نیبگم مه نیبش ایب_

 



 پسرها کجان؟_

 

 .دارنشدنیخوابن هنوز ب_

 

خوردن   یآورد به جا میخانم شربت را برا نیمه یوقت

با خنده نگاهم  یرا به گونه ام چسباندم. مهست وانیل

 .را از صورتم دور کنم وانیباعث شد ل یی کرد اما صدا

 

 .نیخانم براشون غذا آماده کن نیمه_

 

 .دیاما پرس یاز من تعجب کرد، مهست شتری خانم ب نیمه

 

 ؟یناهار نخورد _

 

اصال  دانست؟ینخورده بودم اما برادر او از کجا م ناهار

 .کردی چکار م  نجایا



 

 .ستیندارم، گشنه ام ن لینه، اما م_

 

 .خانم آماده کن نی خوبه، مه یگرما زده نش_

 

گفته بودم گرما را دوست دارم و حاال او داشت  آه،

اگر  یکه گرمم بوده! حت کردیبرادرش اشاره م یجلو

 .بخورم یز ی چ توانستمینم  گریگرسنه بودم هم االن د

 

 .خوردم ینیر یش کمیندارم،  لیجان واقعا م ینه مهست_

 

 .ایب ؟یکنیتعارف م ره،ی گیغذا رو نم  یجا زمیعز_

 

را  وانیببرد، ل یغذاخور زی را گرفت تا به سمت م دستم

گذاشتم و همراهش رفتم. سرم را بلند کردم  زیم یرو

  شیدستها واریداده بود به د هیدکتر را نگاه کردم که تک



. کردی را در هم گره کرده بود و داشت با خنده نگاهم م

 .با آن جمله  شیکرده بودم جلو عمیخواهرش خوب ضا

 

بودند و انتظار   ستادهیسرم ا یو برادر باال خواهر

 یهردو را نگاه کردم. مهست داشتند من غذا بخورم؟!

 .متوجه شد

 

رو   یآسو نیار یساالد ب یمن کم یخانم برا نیمه_

سرش   یباال ینجوریا اریکنم تنها نباشه، داد یهمراه

 .ناهار بخوره خواد ی م ستایوا

 

 خواست ی نگاه کرد که انگار م یخواهرش را جور اریداد

 یبعد هیدارم؟ '. اما چند ثان کارشی'مگه من چ دیبگو

 .تکان داد و فاصله گرفت یسر

 

  .چند روز رو یومدین ؟یچطور_

 



 .بود ریدرگ یذهنم کم_

 

 چرا؟ _

 

 .نه ای میبگو دانستمیهم فشردم، نم یرا رو  میهالب

 

 .نگو یاگر دوست ندار_

 

چرا  دونمیخودمم نم ست،ین ی مهم زیهم چ  یلینه نه، خ_

 .شد ریذهنم درگ نقدریا

 

 ازدواج؟_

 

 .دیکش یقیرا تکان دادم. نفس عم یسر

 



 تونهیم یقی داره به هرطر ومده،ین رانیهنوز ا اریکام_

 .دهیعذابم م

 

 .یری بگ یابیبدون حضورش طالق غ یتونینم_

 

بگذره انگار، پروسه اش  یبه زمان د یچرا، اما با_

 .. خوب فکر کن توامهیطوالن

 

بد و تلخش باعث ترسش از ازدواج  یتجربه  دانستمیم

ازدواج  ریهم درگ قیدق یلیشده است اما ذهن من خ

 ...برادرش بود رینبود، درگ
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 ...اما ستین تیتو زندگ یکس یگفته بود_

 

 ریاز اقواممونه، ذهنم درگ یک یاز طرف  یمعرف هینه، _

 .کرده ریماجرا ذهنم رو درگ ت یکل یعنی ست،یخود فرد ن

 

 ؟یکه عاشقش یازدواج کن یبا کس ی دوست دار_

 

در کل داستان  یر یداشتن و خواستن من چه تاث دوست

 .' هست؟ ی'کس دیو آرام پرس دیبا ترد یلیداشت؟! خ

 

'برادرت'،  میبگو  توانستمی نم خواستمینم  ختیقلبم ر 

جاشوا که داشت  یصدا م،ی دوست نداشتم دروغ هم بگو

 .آمد نجاتم داد شی پ تیاز موقع کردیم میصدا

 



 .آسو دلم برات تنگ شده بود_

 

به   یرا محکم دور گردنم حلقه کرده بود و کم دستش

 .نگفتم یزیبود، دردم گرفت اما چ دهیسمت خودش کش

 

 داداش تنبلت کو؟_

 

 .هام رو انجام دادم فیتکل یخوابه، آسو من همه _

 

 .باسنش زدم یرو آرام

 

 .نمیبب میبه تو، بر نیآفر_

 

 .: آسو غذاتیمهست

 



  .زدم و گفتم یلبخند

 

 .ممنون رشدم،یس_

 

 داریکه جاشوا راه انداخته بود ب ییاز سر و صدا جان

به سمتم و بغلم کرد، اما هنوز خواب   دیپر دنمیشد، با د

بعد در همان حالت در آغوشم  قهیآلود بود، چند دق

  یگرید یو جا میخوابش برد. آرام به جاشوا گفتم برو

  نیبود، جان سنگ نیتا جان بخوابد اما مشکل ا میکار کن

 .تختش بگذارم یبلندش کنم و رو توانستمیبود، نم

 

 .آسو صبرکن_

 

و چند لحظه بعد با آنکل   رونیب دییاتاق دو از

به من و  ی بزرگوارش آمد داخل اتاق. دکتر جم نگاه

ام  یبخاطر سوت شیپ قهیکه چند دق یجان کرد، لبخند



ازش نبود. جلو آمد و خم  یخبر  گریلبش بود، د یرو

 .ردیشد تا جان را بغل بگ

 

 .دارنشهیب نی آروم بردار_

 

تخت   یکرد و بعد آرام جان را بلند کرد رو ینگاه

گذاشت. دستم به سمت صورت جان رفتم، حس کردم 

حس را  نی بغلش هم کرده بودم ا یتب دارد، وقت یکم

 .آزاد نبود میداشتم اما دستها

 

 .تب داره_

 

 .جم حرکت من را تکرار کرد دکتر

 

 .انیدکتر موحد ب زنمی االن زنگ م_

 



رفت،  رونیاز اتاق ب  یوشتکان دادم. دست به گ  یسر

ما در حال  رون، یزد مجبور شدم بروم ب میجاشوا صدا

که دکتر موحد بود  ییکه آقا میمشغول کار بود ییرایپذ

بود جان تب دارد   دهیفهم یوقت ی. مهستدیباالخره رس

 .به اتاقش رفته بود تا حواسش باشد عیسر

 

بلند شدم تا  می از جا ییرایورود دکتر موحد به حال پذ با

من را به عنوان دوست  اری کنم، داد شانیهمراه  زیمن ن

معلم بچه ها.   ایکرد نه کارمند  یشام معرف یخانوادگ

هردو منتظر ماندند اول من رد شوم و بعد پشت سرم 

 اریمن و داد کرد،یم نهی دکتر داشت معا یآمدند. وقت

 .داخل اتاق بچه ها بود یفقط مهست م،یندما اتاق  رونیب

 

 .سرماخورده حتما ن،ینگران باش_

 

 !گرما نیآخه تو تابستون، تو ا_

 



 .زد یلبخند باز

 

 .بوده رونیب ادیگرما دوست داره جان هم، ز_

 

 رونیانداخت. با ب یام گرفت داشت به من متلک م خنده

 اریآمدن دکتر از اتاق جان من داخل رفتم اما داد

زد و  یجان یلبخند ب دنمیاش کرد. جان با د یهمراه

 .دستش را باز کرد تا بغلم کند

 

 گفت دکتر؟ یچ_

 

چندتا قرص نوشت براش. جاشوا   ه،یگفت سرماخوردگ_

 .بخوابه نجایامشب ا دینبا

 

 .خوابمی: من تنها نمجان

 



 .مونمیم شتی: من پیمهست

 

 .: آسو تو بمونجان

 

 .خواستیم یکار سخت چه

 

 .تیآسو آسو گوش_

 

ام را آورده بود نگاه  یجاشوا که با حالت دو گوش به

 .کردم

 

 .جان سرما خورده زم،ی جلو عز این_

 

را از او گرفتم از خانه بود! از اتاق  یشدم و گوش بلند

گوشم گذاشتم الو نگفته   ی را رو یرفتم و گوش رونیب

 .دمیداد مامان را شن یصدا



 

 دهیمحترم، بند را آب داده بود! مگر چه د خواستگار

. کردیم دادیداد و ب  نطوریبود، چه گفته بود که مامان ا

خونه   امیگفتم 'م یزی از هر نوع آبرور یر یجلوگ یبرا

را  یگوش عای' و قطع کردم. سر م یکنیصحبت م گهید کمی

 .دیایگذاشتم تا دوباره به صدا در ن  لنتیسا یرو

 

 شده؟  یزیچ_

 

 دی' به عقب برگشتم. دکتر جم بود، رنگم پرنی'ه کی با

 !باشد؟ دهینکند شن

 

 .برم دیفقط با زینه، چ_

 

  یبه سمتم آمد، حس کردم کم کیکوچ  یلیقدم خ کی

 .سرش را خم کرد به سمتم

 



 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 .مکث گفت یکم با

 

 پدرتون خوبه؟ حال _

 

ممکن بود حال بابا هم بد  زدیکه مامان م ییآن دادها با

 .بودم خبریشده باشد اما ب
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 .برم دیخوبه، اما با یعنینه فکر نکنم، _

 

داخل اتاق رفتم و با  عیسر  دیبگو یزینماندم چ منتظر

ر کردم. جان همچنان اصرا یسرعت تمام خداحافظ

بمانم اما ممکن نبود، نه بخاطر تماس    ششیپ کردیم

از خانه   نکهیممکن نبود، مگر ا طیشرا چی مامان تحت ه 

 .رونی ب شدمیپرت م

 

کتش را  دمیرفتم د نییپا یاتاق نبود، وقت  رونیب اریداد

مرا  خواستیو دم در منتظر من است. م دهیپوش

اما او  خواستمیبود! نم یوانگیبرساند، با او برگشتن د

تنها بروم.   دهدیحالم اجازه نم نیقبول نکرد، گفت باا

  !داشتم؟  یمگر چه حال

 

 افتاده؟  یکس  یبرا یاتفاق_

 

 .سوتفاهم هی... یعنیدکتر...  ی آقا دونمینم_



 

 سوتفاهم؟ _

 

 .دونمینم قیگفته، دق یچ دونمینم یلیوک یآقا_

 

 که اومده بودن دنبالتون؟ ییآقا  یلیآقا وک_

 

 .بله_

 

 آشنان؟ _

 

 دهینفهم یعنی دانست؟ینم یعنیرخش نگاه کردم،  مین به

 .دیپرسیبود؟ چرا م

 

 .همکار شوهر خاله ام_



 

به  ادیدنبالتون ب نکهیا یبرا  ستین یکی نزد تیی آشنا_

 .محل کارتون

 

که در مورد  یبا من ندار ی تییتوام آشنا م یبگو خواستم

 توانستمی. کاش میکن یام کنجکاو یخصوص یزندگ

 .میبگو

 .را ندادم جوابش

 

 ن؟ینگفت_

 

 بگم؟  یچ_

 

و دوباره  هیاز جلو گرفت به من نگاه کرد چند ثان نگاه

 .شد رهیبه جلو خ 

 



 .اومده ش یگفتن که سوتفاهم پ یزیدر مورد من چ_

 

 .گفتم که خبر ندارم_

 

  دتونیاسترس و رنگ پر نیا لیپس دل نیندار اگر خبر _

 ه؟ یچ

 

جنگ اعصاب در  ،ییآبرو یب زها،یچ  یلیخ لش؟یدل

با   یکیزیف یحت  یریخانه، بد شدن حال بابا، احتمال درگ

 .لیدل کی یداشتم نه حت  لیدل کیآذرخش... هزار و 

 

 .من خوبم_

 

  کرد و گفت ینگاه دوباره

 

 .کنمی فکر نم نطوریمن ا_



 

  ییاتفاق ها یاز همه  ریکه در ذهنم بود غ یزی چ تنها

 .گشتمیبود که کاش با او برنم نیا فتدیکه ممکن بود ب

 

 تونمیشاومده بخاطر منه، من م یکه پ یاگر سوءتفاهم_

 ...یب

 

 دونم،ینم قیدکتر ممنونم، واقعا خودم هم دق ینه آقا_

نگرانم کرد وگرنه فکر   ییهو یحال جان بعد تماس  کمی

 .باشه  یزیچ کنمینم

 

داشتم. دم در خانه که  مانی ا میخودم هم به حرفها کاش

لحظه دستش را  کیشوم  ادهینگه داشت خواستم پ

ساق دستم مثل برق گرفته برگشتم سمتش.   یگذاشت رو

 .دستش را برداشت عیسر

 

 ...زیچ_



 

 .اش را خاراند و گفت  یشانیپ

 

 .نگران نمونم ن،یخواستم بگم به من هم خبر بد_

 

شدم،   ادهینگران چه؟ که؟! سرم را تکان دادم پ گران؟ن

لب گفتم و داخل رفتم. در  ری بسم هللا ز کیانداختم  دیکل

را که باز کردم، مامان و آذرخش سرپا بودند،  یداخل

بابا و آسمان کنار هم نشسته بودند، در واقع بابا دراز  

 .بود آسمان کنارش بود دهیکش

 

  گهیساعت د  هیبرو  ست؟ی آورد خانم. زود ن فیتشر_

 .ایب

 

به حرف آذرخش نکردم، بابا را نگاه کردم،  یتوجه

 یسع ایخوب بود  اینگران بود. اما گو شیچشم ها

 .خوب باشد کردیم



 

  یزدیم گهیدوتا داد د یخواستیچه خبرتون؟ مامان م_

 .پشت تلفن

 

 .: روتو برم آسوآذرخش

 

 .ندادم، به مامان نگاه کردم یتیاهم باز

 

 شده؟یچ_

 

ذره آبرو  هیچرا    ؟یخوایم  یکنم؟ چ کاری من با تو چ_

 ؟یذار یبرامون نم

 

 کردم؟ کاری باز چ_

 



  یبرا  یاریتو نون ب خوامینم ،یکار کن گهی د خوامینم_

 .خونه نیا

 

  یکی دیسرجات شا نیبتمرگ بش د،یکه پر نی: اآذرخش

 .میاومد گرفتت از دستت خالص شد

 

 شده؟یآسمان تو بگو چ_

 

 ؟یکرد کاریچ  یخودت خبر ندار ؟یپرسیچرا از اون م_

 ؟یشهر شد یرسوا یخبر ندار

 

 .داد زدم بلند

 

کردم  یکردم که خودم خبر ندارم؟ چه غلط یچه غلط_

 که همه خبر دارن جز خودم؟ 

 



 .سوخت میته گلو یبلند، حت یلیبلند بود، خ میصدا

 

هرچند   م،یآبرو دار نجای: خفه شو آسو ما اآذرخش

 .رفته ادتونیباال سرتون نبودم  ،یفهمینم

 

. دنیپوزخند زدم و بعد شروع کردم به بلند بلند خند اول

 !او آقاباالسر ما بود
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  دمیکش قی. نفس عممیکنار پا نیزم یرا انداختم رو فمیک

نگفتم   یز یمامان. چ یو دوباره زل زدم به چشم ها 



 یاو تا ک د، یبگو خواهدی او چه م نمیمنتظر ماندم بب

 ینمک خورده و نمکدان بشکند. انگار حت خواهدیم

و در دهان مامان  کردمیاگر من دستم را تا آرنج عسل م

 .آش و همان کاسه بود همان جهینت گذاشتمیم

 

 ؟یدیشن یکار کن خوامینم گهید_

 

 تمومه؟ کنم،یکار نم  گهیباشه، د_

 

نگاه کرد که   یتعجب نگاهم کرد، آذرخش اما جور با

اضافه خواهم   یز یچ یجمله ا نیانگار منتظر بود بعد ا

  .کرد. حدس او درست بود، اول به آسمان نگاه کردم

 

کنکور، ثبت    یکتاب ها ی نه یهز  تونمینم  گهیآسمان د_

  تارت،یمدرسه ات، کالس گ فورمینوینام مدرسه ات، 

  .رو بدم  تیبی پول تو ج

 



  .گرفتم بابا را نگاه کردم رو

 

که باعث شده   کینیکل نیبفرستم ا تونمینم گهیبابا... د_

 ،یسرت رو تکون بد کمی  ،یانگشت هات رو تکون بد

 .بخرم تونم یقرصهاتم نم ،یحرف بزن یبتون دیشا

 

 .آذرخش را رد کردم مامان را نگاه کردم دم،یچرخ 

 

خونه رو بخرم، پول برق، گاز،    حتاجیما تونم ینم گهید_

 .آب و تلفن رو بدم

 

 .آذرخش را نگاه کردم و

 

هات   یبده یکسر  تونمیاجاره خونه رو بدم، نم تونمینم_

که  یوام تونمیرو بدم، نم شه یم زیکه با حقوق بابا وار



 ینداد شتری کردم برات گرفتم و سرجمع دوبار ب تیخر

 .رو بدم

 

 .مامان را نگاه کردم دوباره

 

گوشه و   هیکپم  ی. مکنمی کار نم گهید  کنمیکار نم_

. چرا؟ چون مادر من کنمیو تو رو نگاه م واریسقف و د

  نهیبب تونهیبه من اعتماد نداره، چرا؟ چون مادر من نم

دختر جوونش پاسوز پسر احمقش شده داره از جونش، 

 ه یما شی جوون یداره از لحظه لحظه   ش،یداره از زندگ

دختر  نیا فهمهیچون مادر من نم ابراشون، چر ذارهیم

و نفس داره، چرا  یدختر هم حق زندگ هی هم بچه اشه، 

 ن یخاله زنک ا یحرفها   یبه جا فهمهیچون مادر من نم

دختر خودش رو باور داشته باشه. مامان  دیو اون با

 چرا؟ ؟یبا من بد نقدریچرا ا

 

 .را نگاه کردم بابا



 

اگه   ستم؟یبابا من فقط دختر توام؟ دختر مامان ن_

چرا   ن؟یفهمی. چرا منو نمنیبه منم بگ نطورهیا

من بلند   نی نیری همتون تو خواب ش یوقت  نیفهمینم

سر شهر  سر شهر تااون نیسر کار، از ا رمیم شمیم

روزها صبح  یلیمن خ نیفهمی چقدر سخته. چرا نم

پول   خوامیا نمی کنمیوقت نم ای خورم،ینم یچی تاشب ه

هان؟ مامان چرا؟   ؟یفهمینم ؟ینیبیهدر بدم. مامان نم

چرا درک  ؟یستیمامان ها ن یچرا؟ چرا مثل همه 

  هیذره درک.  هیازت خواستم؟ فقط  یمگه چ ؟یکنینم

 .درک ازت خواستم یذره سر سوزن 

 

دست   ختیری م رونیکه داشت پشت سر هم ب ییحرفها

بابا به زبان   شیرا پ نهایمن نبود، من دوست نداشتم ا

آن هم  یهمه ناعدالت نیجا نداشتم، از ا گریاما د اورمیب

. کردندینگاهم م رتیداشتند با ح یاز طرف مادرم. همگ

 .گفتمیتک تک جمالت را بلند و محکم م گفتم،یبلند م

 



  شه،یتو ش یمدت فقط خون من رو کرد  نیمامان تو ا_

انگار من آذرخش رو بردم انداختم تو زندان. انگار من 

اومد دم در   یخانواده ام. مامان ک نیا یدشمن خون

 یخونت بگه دخترت خرابه، دخترت بده، دخترت دزد

آقا  نیهم یکارهااون موقع که بده یدونیهان؟ م  کنهیم

  گهی، بابا که د فتادیفشارت م سدم در، تو از تر ومدیم

 هیگر دیترس یقدرت تکون خوردن نداشت، آسمان م

من رو نگاه  یکردی تو آسمان رو بغل م کرد،یم

برم دم در. مگه من چند سالم بود؟ اون موقع  نیکردیم

هان؟ اون موقع که  ؟یدختر جوون نبودم؟ اون موقع چ

زندان مالقات شازدت، از ترس و  یبر  یخواستیم

اون  ،یمنتظر من بود یچطور بر یدونستیاسترس نم

دنبال کار بودم، دنبال  شدم،یم وونهیموقع که داشتم د

پسرت اون موقع  یبودم برا لیخونه بودم، دنبال وک

  دختر نبودم؟ هان؟

 

  .آخرم بلندتر بود هان

 



 .ها... نه نینه بخاطر ا بخشمت،یمامان نم_

 

 .را با دستم پس زدم اشکام

 

 یمن، برا دنیند یمن، برا  ینکردنت برا   یمادر یبرا_

 .بخشت یمن نم دنینفهم

 

  هیگر خواستمیام گذاشتم  نم ینیدهان و ب ی را جلو دستم

 ...خواستمیکنم، نم

 

 رنیخوشن، ، م گردن،ی من م یهاهم سن و سال_

مسافرت، دغدغه هاشون رنگ مو و الک ناخنشونه،  

مامان؟ من دختر بودن، زن بودن، انسان  یمن؟ من چ

رفته، بخاطر آذرخش، بخاطر شماها... حاال   ادمیبودن 

حرف زدم؟ کجا رفتم؟ چرا    یبا ک ؟یخوایم یاز من چ

مامان... تو  شته؟یاالن؟ االن که آذرخش پ رفتم؟ آره؟

 ....به خا یفروختیمنو م یداشت



 

قدم به عقب برود حس کردم  کیحرفم باعث شد  نیا

داشتم خطا   دیادامه ندادم... شا د،ینفس نکش یکس

  فمیمطمعن نبودم. خم شدم ک نیآنقدرها هم از ا کردم،یم

را برداشتم و به اتاق رفتم. در بستم و پشت در سر 

  میها هیخوردم. با هردو دستم صورتم را پوشاندنم.گر

 شدم،یم یتا خال کردمیم هیگر درآنق دینداشت. با یتمام

.  ستمیتا بلند شوم، سرپا با ختمیریآنقدر اشک م دیبا

 تیاذ دم،یشنیم فمیام را داخل ک یگوش ی برهیو یصدا

 میام برا هیگر یاز صدا ریبه غ ییهر صدا کننده بود،

 .کننده بود تیاذ
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شدت درد گردنم چشم باز کردم، همانجا پشت در  از

سرم بود،  ریز فمیخوابم برده بود، با همان لباسها. ک

  دیطول کش هیبود. چند ثان امدهیانگار آسمان داخل اتاق ن 

  یافتاده است، نگران بابا شدم تکان یچه اتفاق دیایب ادمی

افتاد اگر حالش بد   ادمیخوردم خواستم بلند شوم اما 

 .دمیشنیرا م شیسر و صدا  مطمعنا شدیم

 

با  توانستندی باز نم خواستمیاگر خودم م ی... حتکار

  توانستمیکنند، نم یزندگ آوردیکه آذرخش در م یپول

کنم و کارم را از دست دهم، بخاطر دانشگاه با  سکیر

قرارداد نبستم، دل خوش شرکت بودم  گریمدرسه د

باشم. از کار  نجایبتوانم ا یهرچند معلوم نبود تا ک

آذرخش ممکن  یها یشدن بده مآمدنم تا تما رونیب

به حقوق بابا اکتفا   میتوانستینبود، حداقل آن موقع م

 یچند روز مرخص یبرارا برداشتم تا  ی. گوشمیکن

که از  ییهاتا صفحه روشن شد، تعداد تماس رم،یبگ

ممتد  یصدا شبیباعث تعجبم شد. د دایداشتم شد اریداد

 ...بودم، اما دهیرا شن برهیو



 

بود. ممکن بود  8نه، ساعت  ایزنگ بزنم  دانستمینم

را کنار گذاشتم و تماس گرفتم،  دیخواب باشد. ترد

 .رمیبگ یاز خودش هم مرخص میمستق توانستمیم

 

 ؟ییکجا شبیشما معلومه از د_

 

 کیخواب آلود بشنوم، نه  ی'الو' کی داشتم  انتظار

 .و دلخور ینسبتا عصبان یصدا

 

 .من؟خونه_

 

 یشده بودم و با کس داریخودم نبود. ب یصدا صدا،

کار   ایهم گو شبید یها  غیصحبت نکرده بودم و ج

  .خودش را کرده بود

 



 ن؟یمن خبر بد ه یقرار نبود _

 

 .تازه در آن بلبشو دادم،یم یخبر  چه

 

 .تماسهاتون رو دمیند نیمن... خوبم، ببخش_

 

را نداد، فکر کردم قطع شده، صفحه را نگاه کردم  جوابم

 .قطع نشده بود 

 

 صداتون؟ شده؟یچ_

 

  خواستمیخواب موندم م دارشدم،یخوبم، من... تازه ب_

  دمید ، یمرخص یبرا ندهیبا خانم پا رمی تماس بگ

  یمرخص یمن چند روز  شهیم ن،یخودتون تماس گرفت

 .رمیبگ

 



 شده؟ یزی چند روز؟ چ_

 

 ...سرماخوردم و ب یکم  کنمیحس م یعنینه فقط... _

 

 ...یآسو_

 

را فراموش کردم... من آن لحظه   دنینفس کش من

را که وجود داشت و نداشت را فراموش کردم.  یزی هرچ

زمزمه   یگفت...  به سخت یآسو  کیمحکم،  یآسو  کی

  .کردم

 

 .خوبم_

 

از حال    شبتیصدا حال خوبته؟ جواب ندادن د نیا_

 خوبته؟ 

 



که انگار   گفتی م یچرا جور کرد،یمفرد خطاب م چرا

نگران  شیچرا ته صدا دادم،یبه او جواب پس م دیمن با

 !بود... چرا؟

 

 ...دنبالت باهم صح امی حاضرشو م_

 

  .ممکن نبود  نه

 

 !دکتر یآقا_

 

 .دم یرا شن شینفس ها یکرد، صدا سکوت

 

 .دارم لطفا ازین  یفقط به چند روز مرخص_

 

 .داد رونیرا ب نفسش

 



 .فقط امروز رو_

 

 .شهیمثل هم گفتیم زور

 

 .امیبتونم ب ستمیمطمعن ن_

 

 شده؟   یچ یبگ یخوای نم یآسو_

 

 .گفتمیم چه

 

 ...گفتم که سر_

 

 .استراحت کن_

 



باور نکرده بود. تماس را که قطع کردم،   یعنی نیا

مکالمه را،   ن یا یدوباره مرور کردم، تک تک لحظه ها

به   کردمیوقت فکر نم چیمرا به اسم خطاب کرده بود. ه

بتواند  نقدریا یاسم کوچک خطاب شدنم از جانب کس

... اوردیب جانیبتواند مرا به ه نقدریمرا خوشحال کند، ا

قدر خوشحال شده بودم که  د اما آنیاحمقانه بود شا

ذهنم   ینقطه  نیمهم نبود، در کورتر میبرا گرید شبید

که کامال ناخودآگاهانه به لب  یقرارش دادم. بالبخند

سرحال   یرا عوض کردم. برا میداشتم بلند شدم، لباسها

رفتم.  رون یشدن دوش گرفتم و باالخره از اتاق ب

چه  نیا بودند،خواب  ییرایآذرخش و آسمان در حال پذ

آذرخش هنوز خانه بود.  م،ی و ن 9بود که ساعت  یکار

تلخ قهوه   یبه آشپزخانه رفتم، گرسنه ام بود، اما دلم بو

 .داشتم ازیاهل قهوه نبودم، اما االن ن  خواسن،یرا م

 

 دمیبرگشتم برگردم به اتاق د ختمیرا در فنجان ر قهوه

شده،   داریامان پشت سر من است. معلوم بود االن بم

بود که سرکار رفته ام. نگاه از او گرفتم و  دهیترس دیشا

 .آرام از کنارش رد شدم و به اتاق رفتم



 

به  یدر را بستم پشت سرم او باز کرد. توجه  تا

  یکردم توجه نکنم، به جا یسع ایحضورش نکردم 

ستم گرفتم و حافظ سراغ شاملو رفتم.... کتاب را د

  .که زل زده بود به من کردمی نشستم. حس م یگوشه ا

 

بعدش هم  یکرد دادیداد و ب یخواست یهرچ شبید_

 .اتاق نیتو ا یکرد یخودت رو زندون

 

 نمینگفتم، منتظر ماندم بب یزیکردم، چ نگاهش

 .حق اعتراض هم نداشتم دی. شاستیمنظورش چ

 

 ...و اون بشه، من نیبچه ام حرف ا خوام یمن نم _

 

 دهیفا گریساعت به بعد د نیپر شد، اما از ا شیها چشم

 .نداشت یا



 

داشتم و دارم که ازش  یمن چ ؟یفرض کرد یمنو چ_

  بخاطر شماها نگذرم؟

 

 .'نفر بود 'آذرخش ک ی ما نبود، به خاطر  بخاطر

 

 یشروع کرد، از دوران باردار هینشست، با گر مقابلم

آسمان را باردار بوده،  ایمن آذرخش  یاش گفت، وقت

بزرگ کردن بچه گفت، از مادر بودن  ی ها  یاز سخت

گرفته بودم؟ نه! باز  دهیرا ناد نهایگفت. مگر من ا

 ....اشتباه متوجه شده بود باز.... باز

 

 .خوامیخونه درک م نی تو ا کمیمن _

 

  ونهاینگ زد گفت دخترت با اعرضا ز یوقت یدونیم_

چرا مارو عالف  گهیرفت و آمد داره، د ا یبا ک گرده،یم



تو سر بچه اش  یمدت الک نیخودش کرده؟ گفت ا

 ...گهیجا د هینگو آسو از  ر،یبگ ادیاز آسو  زدهیم

 

 .اش را ادامه نداد جمله
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چرا؟   یدونی. مشمینشدم، نممن از آقا رضا ناراحت _

 یداره، حت یتی چه جور شخص دونمیم شناسمش،یچون م

مامان؟ تو منو  ی. اما تو چگفتیم نیاگر بدتر از ا

 ...من رو ؟یشناسینم

 



بودم که  اری' گفتن دادی آنقدر مشعوف 'آسو من

چرا   یبرود، راست نیحس خوبش از ب خواستمینم

 .'نه آسو  ی'آسو 

 

خودم آمدم مامان هنوز در اتاق بود زل زده بود.   به

 .منتظر بود حرفم را تمام کنم

 

. تموم شد، منم تو خونه ام، نشستم ستیمهم ن_

راحت   التینگام کن خ ای ب یهرموقع خواست نجا،یهم

به گفتن   یهم قراره شروع کن گهیشه. چون چند روز د

 .یزی هرچ  ایحتما معتاد شدم...  نکهیا

 

کرد، جوابم را نداد بلند شد، در را باز کرد   نگاهم دلخور

 .شد انگار مانیپش

 

  .نشده ر یپاشو برو سر کارت تا د_

 



 .زدم. کتابم را باز کردم  یپوزخند

 

 ".است یگریو چشمانت با من گفتند، که فردا روز د"

 

نام دانشگاهم را در   ،یگوش یزده بودم به صفحه  زل

ذهنم  دانم،ینه؟! نم ایبود  ی. خبر خوب دمیدیمقابل اسمم م

 .معجزه آسا یصدا کی ' بود، از ی'آسو کی ریدرگ

 

 ؟یجوابها اومدن، نگاه کرد_

 

بود حالم  امدهی هم ن کباریرا نگاه کردم، از صبح  آسمان

 ...را بپرسد

 

 .آره_

 

 ؟ یقبول شد_



 

  !قبول نشود؟ یپنج کس یداشت با رتبه  انتظار

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 

 .دیپرسیسوال را م ن یکه ا کردینم  یفکر مطمعنا

 

  رم،یباعث شد چشم از او بگ لمیزنگ موبا یصدا

بودم اما او  ار یاز جانب داد یچرا منتظر تماس دانمینم

فقط تماس گرفته  جیبود از نتا خبریبود. ب ینبود، مهست

 میمسافرت. برا میبرو یروزدهد چند  شنهادیبود که پ

ممکن نبود و نه گفتن به او هم آسان نبود. اما به هر 

بود گفتم نه. اولش فکر کرد بخاطر  یدنو جان کن یسخت

 .است اریگرفتن از داد یمرخص

 

اتفاقا امروز هم   گمینم یز یکه بنده خدا چ شونینه ا_

 .خونه ام



 

 چرا؟ _

 

 .شد می... خواب موندم، تنبلکمی_

 

 !روز کیدروغم در  نیدوم

 

دوقلوها هم که   ره،یتو خونه واقعا حوصله ام سر م_

 .کنم کاری چ دونمینم گهیبرن مدرسه د

 

 ؟ یریچرا سرکار نم_

 

 سرکار؟ _

 

 .شهیسرت گرم م ،یآره اگر بخوا _



 

لباس بخواند   یاست گفته بود دوست داشته طراح ادمی

 ا،یخوانده بود گو یاما مادرش اجازه نداده بود، معمار

وقت کار نکرده بود. بالفاصله بعد از فارغ  چیاما ه

رفته بود و  رانیاش ازدواج کرده بود و از ا یلیالتحص

 .همسر مثال متمدنش اجازه نداده بود آنجا کار کند

 

 .دونمینم_

 

نستن نبود، از هم به نظرم از سر ندا یل یخ دانمشینم

 نقدریچرا ا دانمیاز اجازه. نم د،یترسینشدن م دییتا

مشورت   دیسن و سال شا نیمنتظر اجازه بود. در ا

 !گرفتن معقول بود اما اجازه نه

 

بتونم   دیصحبت کنم، شا ار یبا مه دیبا ،ی گیراست م_

 .دی برم شرکت ام

 



 .... نسترندیام

 

 ؟یازشون خبر دار_

 

 ؟یاز ک_

 

 .دی امنسترن و _

 

با  گهی. دزمیعز دمیرو ند دیوقته ام یل یخ دونم،ینم_

 ؟ ینسترن صحبت نکرد

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 .زنگ زدم اما جواب نداد بارینه، _

 



 بابا؟ _

 

به خاطر گرد و  دمیکشیرا بلند کرد. خجالت م  سرش

انداختم و آرام گفتم  نیی. سرم را پاشبمیخاک د

  .'دی'ببخش

 

دارد تمامشان بدهد،  یسع دمیبودم د شیبه دستها نگاهم

. دستم را جلو بردم  ردیدستم را بگ خواهدیحدس زدم م

  .و دستش را در دستم گرفتم

 

 ؟ یبخشیم_

 

بود.  چیزد، از ته دل نبود اما بهتر از ه ی کم رنگ لبخند

 .دمیجلو رفتم و صورتش را بوس 

 

 بابا نه؟ یتو به من اعتماد دار_



 

هم  ایدن یبه من اعتماد داشت، اگر همه بابا   داشت

قرص باشد بابا به  شهیهم توانست یپشت من بودند دلم م

ام گفتم تا خوشحالش کنم، تا   یمن اعتماد دارد. از قبول

اما نبود، آنطور که فکر  شبید یباشد برا یجبران

 .نبود خواستمیو م کردمیم

 

نگفت...   کیتماس نگرفت... تبر گری .... داریداد و

گفته است  یمطمعن بودم خبر دارد، مطمعن بودم مهست

  ...اما

 

 .قلب عاشق کی یجهان باشد برا هیتنب دیشا انتظار

 

_ _ _ _ 

 

' بود. شال ی'آسو کی دنیشن  ی جهیاز نت د یقرمز شا رژ

 ندهی' بود. خانم پای'آسو کی همان  ی جهینت دیشا دمیسف



آشکار زل زد به  یبا تعجب هیقبل از سالم دادن چند ثان

سرکار اما دست من  یبود برا ید ادیز یکم دانمیمن. م

 ...نبود

 

  ...بودم، آمده بودم سرکارم، دوباره زمیم پشت

 

عذرخواسته بود، گفته   یزبان یبه زبان ب شبید مامان

  یاش بوده واکنشش. من عذرخواه یبود از سرنگران

فقط از ته دل آرزو کردم واقعا متوجه شده  خواستمینم

 .باشد که اشتباه از او بود و تکرار نکند

 

خودم را نگاه کردم، مدتها بو  چگونه به   نه یدر آ چندبار

نبود اما من در تمام  تیآنقدرها در الو میبرا دنمینظر رس

 .بودم دهینشن یاز کس ی' ای'آسو نیچن میزندگ

 

تماس،  کیمرا منتظر بگذار؟  نقدریا خواستیآدم م نیا

  یحق من بود. صدا یخبر گرفتن، بعد از آن آسو کی



 اریبپرم. فکر کردم داد میباعث شد از جا ز یم یتلفن رو

 دیبگو دیبود، با خودم گفتم شا ندهیاست، نبود... خانم پا

اش گرفته  یوخ بروم دفتر دکتر اما نگفت. او با من ش

 !بود
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بود. باالخره   یلیام بلند شد، وک یگوش یبار صدا نیا

داده بود، همان  امیپ روزیکرده بود، د  دایشماره ام را پ

بعد از ارسال  مان،یپرو پ یلیلحظه جوابش را دادم، خ

ول کن  زیاو ن یتماس گرفت اما جواب ندادم ول اممیپ

هزاربار زنگ زده بود، جواب نداده   روز ینبود از د

به نه  میبود، جواب نداده بودم. من تصم داده  امیبودم، پ



  یهر نوع تامل گریآمده د شی پ یگفتن بود، بعد اتفاق ها

 اریبه حسم به داد یواقعا ربط گرید ن یمحال بود. ا

 .نداشت

 

کردم   دمی. قطع امدمیرا ند اریداد یوقت کارتا آخر  

 .بود صدا کردن اسمم یواکنش لحظه ا کی دیکامال، شا

 

 یدیوسواس شد یکه به لب زده بودم، برا یرژ یبرا

افکار  یبرا  دنیلباس پوش یکه به خرج داده بودم برا

خودم متاسف شدم. قبل   یساده لوحانه و قلب کودکانه 

رفتن از شرکت خواستم رژم را پاک کنم، اما  رونیاز ب

 دانمینم یحت دانمیمسخره، کودکانه نم یلجباز کی

بردارم و  فمیشد، رژ لبم را از ک  عتبا که اما با یلجباز 

 ندهیلبم بکشم. خانم پا  یمحکمتر و پررنگ تر رو

 ی داحافظامروز با تعجب سالم داده بود با همان تعجب خ

 .کرد

 



در مقابل  یهمه کالفگ نیرا بعد از ا یل یحامد وک من

 .محل کارم کم داشتم

 

  یمحل کار منه آقا نجای ن؟ایکنی م کاری چ  نجایشما ا_

سر راه من   قهیدم به د نیشما حق ندار یلیوک

 .نیظاهربش

 

  میبه صورت من بود تا حرفها شتریکه حواسش ب ییاو

 .بعد از تمام شدن حرفم با تته پته جوابم را داد

 

 ....... من.... شماعی بل... نه.... _

 

 .کرد به خودش مسلط شود و دوباره گفت یسع

 



که  یسوءتفاهم خواستمی من نم ن،یشما جواب نداد_

که شما   یبمونه، اونطور  یاومده همچنان باق شیپ

 .ستین نی برداشت کرد

 

 .گذشت  ست،یمهم ن_

 

 .من مهمه یبرا_

 

 .من مهم نبود، ابدا یبرا

 

من شما را  نهی فقط... آقا رضا تماس گرفت بب نیباورکن_

 نیقرار بود بر ایگو نینه. منم گفتم کالس داشت ای دمید

 دونمی. نمنیهم نیشاگردتون و با پدرشون رفت یخونه 

  یزیکرده و چه چ یآقا رضا چه برداشت شدهیچ قایدق

  .گفته

 



که  یقسمت کرد،یم فیمن تعر یداشت برا یوقت یحت

ادا کرد.   ی مربوط به پدر شاگردم بود را با لحن خاص

برخورد   نی کامال معلوم بود در صحبت با آقا رضا هم ا

به موضوع  خواستمیم قیدق یلیخ یرا داشته، حت 

کالس داشتم مکالمه   نکهیبا گفتن ا توانستیفکرکنم، م

ن چطور رفتم سرکارم م نکهیرا با آقا رضا تمام کند، ا

 یلیبه آقا رضا داشت نه خودش. پس خ ینه ربط

 .به صداقت کالمش اعتماد کنم توانستمینم

 

 ...که  خوامیمن نم_

 

حضورتون فقط باعث معذب شدن منه،    یلیوک یآقا_

بود که رفع شه، شما به عمد  ومدهین شی پ  یسوءتفاهم

 ...قسمت پدرشاگردم رو ن،یبه آقا رضا اشاره کرد

 

اما دستم را باال بردم و خواستم   دیبگو ی زیچ  خواست

 .سکوت کند



 

بوده باشه نه   یاز سر کنجکاو تونستهیکارتون م نیا_

  رییرو تغ ی زیچ  طیاما تحت هر شرا ین یصرفا خبرچ

 .کار شما درست نبود دهینم

 

  میر دستش گذاشتم اما دوباره به سمتم آمد و جلوکنا از

 .ستادیا

 

لطفا  نیبهم بد گهیفرصت د هی خوامیباشه معذرت م_

 ...من... من واقعا به شما

 

 .یآسو_

 

  افهیاز ق یبود، برنگشته مطمعن بودم، حت اریداد یصدا

ماندن ابراز عالقه اش هم  مهینصفه ن ی برا یلیوک ی

است، نگاهش همان نگاه    دهیرا د اریمعلوم بود باز داد

 .اریآن روز بود به داد



 

  کی منتظر  روزیآرام برگشتم به سمتش من از د یلیخ

 .بودم گهید یآسو

 

مطمعن داشت من   یلیبود و خ بشیراستش در ج دست

  یزی. دو اتفاق همزمان! چکردیرا نگاه م  یلیو حامد وک

اما شک  دمی منتظرش بودم را دوباره شن روزیکه از د

آن قرار بود  یو سوا وستیپ یم نیقیبه  یلیوک یها

به سمتم آمد،  اری. دادفتدیاتفاق ب گرید  ینیخبرچ کی

  کردخطابیکه به حامد نگاه م رهمانطو ستادیکنار من ا

 .به من گفت

 

 شده؟  یزیچ_
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کردم، همچنان نگاهش به من نبود اما منتظر   نگاهش

همچنان  یلیاز او نگاه گرفتم حامد وک  یجواب بود. وقت

آنجا بود، انگار دست پاچه شده بود. من رفتنش را  

 اریاما دوست نداشتم باعثش حضور داد خواستمیم

 دیاین شیسوتفاهم پ  نکهیا یبرا یباشد. با لحن آرام

  .گفتم

 

الزم  کنمیحرفهام رو گفتم، فکر نممن   یلیوک یآقا_

 .کش داده باشه نیاز ا شتریباشه ب

 

 .گفت اریبه من کرد و با نگاه به داد ییگذرا نگاه

 

 .کنه دایکش پ شتریب ستین ازیبله، ن_



 

و دورشدن و سوارشدنش را به  ستادمیا همانجا

خودم   یرا رو اریتماشا کردم، حاال نگاه داد نشیماش

من بودم که جرات  نیا گری. اما دکردمیحس م

 .برگرداندم سرم را نداشتم

 

 .میبر_

 

آرام گفتم،  ی'کجا' کی' گفتنش، نگاهش کردم و م ی'بر با

  تینها یب  یتا خواست جواب دهد، نگاهش به لبها

سرخم افتاد. او مثل حامد محو نشد، بلکه اخم کرد. چند 

  میهاکه نگاهش به لب تیبعد با باهمان اخم و جد هیثان

  .د گفتبو

 

  .ترهن ییپا یکم نیماش_

 

  م؟یقراره بر ییجا_



 

را نشان داد. دودل   ریرا نداد فقط با دستش مس جوابم

بود  بی. عجفتمیباعث شد که به راه ب تشیبودم اما جد

باز کرد، با تعجب و خنده  میرا برا نیاما در ماش

نگاه از او   عیسر کندینگاهم م دمینگاهش کردم اما تا د

 .گرفتم و سوار شدم

 

 دانستمیرا به راه انداخت اما ساکت بود. نه م نیماش

. با پشت د یبگو خواهدیچه م  نکهیو نه ا رودیکجا م

 گریاش را خاراند. د یشان یپ یانگشت شصتش رو

را صاف  می. صدااورمینتوانستم طاقت ب نیاز ا شتریب

 .دمیکردم و دوباره پرس

 

 م؟یریکجا م یعنی ... نی... بگشهی... مزهیچ_

 

 .کرد و دوباره جلو را نگاه کرد ینگاه

 



 .تی قبول یکنه برا  زیسورپرا خوادیم یمهست_

 

  هیتک یو دلخور نگاه گرفتم و به صندل دی! ناامن؟یهم

را در هم گره کردم و مثل خودش به جلو   میدادم، دستها

 .شدم و گفتم رهیخ

 

 رفتمیخودم م دادیخبر م فته،ینبود به زحمت ب یازین_

 .شما زحمت شد یبرا

 

صورتم حس کردم اما همانطور دلخور  یرا رو   نگاهش

جابه جا   ل یم کی ینشستم و صورتم را حت میسرجا

 .نکردم

 

رستوان بود، باغ  کیگرفته بود در  یکه مهست یمهمان 

  کرد،یامکانات را فراهم م نیچقدر خوب بود که پول ا

. یلذت ببر ت ی هااز جشن ی راحت حت یلی خ یتوانستیم

به تن داشت، دوقلوها هم  ییبایز تینها یب یهالباس 



 نیبودند. کم کم داشت ا ده یپوش یخوشگل یهالباس 

 شد،یم یشگیثابت و هم  پیاک کیما  یجمع شش نفره 

 ...آخر بود یدورهم کیهم  دیشا

 

 یهم برا کیجشن کوچ نیخوشحالم، البته ا یلیخ_

 .یکه بهم داد یا  دهیهم تشکر بابت ا تهیقبول

 

 .نگاهش کردم یسوال

 

 چیصحبت کردم، ه اریو داد اریدر مورد کار با مه_

بچه ها منم   یکدوم مخالفت نکردن، با شروع مدرسه 

 .زده ام آسوجان جانی ه یلیسرکار. خ رمیم

 

بودم  دهی. نه اشتباه نشنیبرادرش گفته بود آسو آسو،

 .یمطمعنم گفته بود آسو

 



 .خوشحالم  ه،یعال یلیخ_

 

واقعا  شدیطالقم تموم م ی . اگر کارهازمیعز یمرس_

اما تو  اد،یبرات مسخره ب دیشا کردم،ی م یحس آزاد

رو تجربه  یبار قراره احساس آزاد  نیاول یبرا میزندگ

 .کنم

 

 .میچه بگو دانستمیزدم ، نم شی به رو یلبخند

 

نداره   یبگم اشکال یزیچ هیخب خانم مهرپرور... اول  _

  یلیخ گهید یلیصداتون کنم؟ با فام کی به اسم کوچ

 .هیطوالن

 

 نیکه ا میو رفت و آمد داشت تییآشنا یکاف یاندازه  به

 .اجازه رو به او بدهم

 



 .ستین یحتما، مشکل _

 

 .کنهیآسو قبول م  ید ید ی: ددجان

 

 .: آره، آسو مهربونه جاشوا

 

به اسم کوچک   یمشورت گرفته بود برا شیپسرها  از

خطاب کردن من؟ و چه خوب از من دفاع کرده بودند.  

به نشانه   شانیلبم را برا کردمیهمانطور که نگاهشان م

را دور  زیبلند شد م دنشیبوسه غنچه کردم. جان با د ی

و مطمعنا    دمشیمنم هم بوس دیزد و گونه ام را بوس

 .حرکت جا نماند  نیجاشوا از ا

هم حضور   یل یبود، خ  یگرید یایکل شب در دن یاریداد

کرده بود اما واکنش  یاشاره ا اریمه ینداشت، چند بار

 یلیباعث شده بود من هم خ نینشان نداده و هم یخاص

.  کردیسرحال نباشم. حاال داشت مار سه نفر را نگاه م

 .با لبخند



 .: اوه صورتت عکس لب آسو افتادهجان

و. در همان حال  دیصورتش کش یزود دست رو جاشوا

 .گفت

 .ماله تو گنده اس_

 

  دمیهم مثل برادرش شروع کرد با پاک کردن. خند جان

بردارم تا صورتشان را   یدستمال  زیم یخم شدم از رو

قبل از من دست به کار شده بود.   اریپاک کنم اما داد

بودم. بعد از  دهیخودش بود، قبال دستش د  یبیدستمال ج

به من کرد،    یدستمال نگاه پاک کردن در حال تا کردن

 .کتش قرار داد یداخل ب یبعد دستشمالش را در ج

 دانستمیو من م شدیم یو سرورمان داشت طوالن جشن

برگردم. هنوز از تمام ماجراها و اتفاق ها   دیبا گریکه د

اصال نگذشته  میبگو توانستمیم اینگذشته بود  یلیخ

کند، به  یبود، امروز آذرخش خواسته بود باز قلدر

بروم  دهدیاعتراض به مامان گفته بود چرا اجازه م

به  مانیبار در زندگ نی اول یسرکار، اما مامان برا

حرف  نیا دنینباشه'. آنقدر شن تیآذرخش گفت 'توکار



جواب آذرخش را ندادم. حاال بهتر   یشوکه ام کرد که حت

اگر بخاطر    یمامان حت یطرفدار نیعث نشوم ابود با

 یبه دشمن لی زود تبد یلیگرد وخاک آن شبم هم باشد، خ

 .شود
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 ؟ یآسو_

 

 جانم؟ _

 

 .کرد کتریخودش را به من نزد یکم



 

 شده؟  یزیچ_

 

 .برم مدرسه  خوامیمن نم_

 

تعجب جاشوا را نگاه کردم. عاشق مدرسه نبودند  با

من   ایهم نگفته بودند،  نطوریاما تا به حال ا دانستمیم

 یتا کس گفتی آرام م یلیبودم. اما حرفش را خ دهینشن

 .نشنود

 

 چرا؟ _

 

 ،یبر دیبا گهیم یمن مدرسه رو دوست ندارم. دد_

. رهیاگر من نرم اونم نم گهی. تازه جان مگهیهم م یآنت

 .برم خوامیمن نم

 



بلند شدم دستش را گرفتم و رو به جمع  یصندل  یرو از

 .گفتم

 

 .میایب  میاطراف بزن نیا یدور هیمن و جاشوا _

 

 : پس من؟جان

 

  میریبا توام م یتو دسرت رو بخور، برگشتم اگر بخوا_

 باشه؟

 

دسرش واقعا خوشمزه بود اما  ایموافقت کرد، گو جان

 .کنجکاو ما را نگاه کردند اریو داد اریو مه یمهست

 

 یبود، گوشه ا ییبایرا محکم گرفته بود. باغ ز دستم

از من او هم رو  دینشستم به تقل نیزم ی. رومیکرد دایپ

چانه اش    رینشست و دستش را ز نیزم  یرو میبه رو

گذاشت. با لبخند نگاهش    شیپا یبرد و آرنجش را رو



بود نه  یبودند به من نه ارتباط خون بهیکردم. آنها غر

  .دانست چقدر دوستشان دارمیاما خدا م یقوم

 

 م؟ی خب ادامه بد_

 

 .سرش را تکان داد فقط

 

 ؟یی هویمدرسه، اونم  یبر یخوا ی چرا نم_

 

 .من مدرسه رو دوست ندارم_

 

اما مدرسه  یاما قبال هم دوست نداشت دونم،یم _

 .یرفتیم

 

 ...بچه ها_

 



پر   شیبایز یو چشم ها  دیلرز  شیچشم ها ین ین دمید

 .شد

 

برم،  یبا دد خوامیمن نم ان، یهاشون م ی همه با مام_

 .مارو مدرسه برهی نم شهیهم هم یتازه دد

 

کودک بود. بغلش  کی زیبود اما او ن یکودکانه ا لیدل

محتاج پدرم بودم  نقدریسن ا نیدر ا یوقت قتایکردم، حق

دور و  یآدم ها  یبود جان و جاشوا باهمه  یعیطب

 یلیبرشان مادرشان را بخواهند. بغلش کرده بودم خ

باعث   ییقدم ها یصدا کرد،یم هیمحکم و او داشت گر

از   ز،یتم تی نهایب یها کفششد برگردم سمت صدا، 

ها صاحب کفش  نکهیحدس ا زد،یبودن برق م زیشدت تم

 .سخت نبود ستیک

 

زل زده است به ما، با  دم یرا که بلند کردم د سرم

هم  دیشا دانمیچه شده؟  نگران بود، نم د ینگاهش پرس



من  شیپ شهیچرا بچه ها هم  کردیدر دل داشت فکر م

 .کنندیم هیگر

 

را صدا کردم تا نگاهم کند، با دستم صورتش را  جاشوا

 .دمیپاک کردم و گونه اش را بوس

 

 ؟ی چ میاگر قول بدم با من بر_

 

 ندیبب خواستیم دیمطمعن شدن نگاهم کرد، شا یبرا

 .انهی کنمی م یشوخ

 

 یلیمو قرمز مدرسه رفتن خ ریومپا هی فکر کنم با _

 .انیهاشون م  یبا مام هیکه بق نهیباحال تر از ا

 

فرزندش   یمادر را برا یجا توانستینم یفرشته ا  چیه

 .دیبه ذهنم نرس یبهتر  زیپرکند اما چ



 

 ؟ی گیدروغ نم_

 

 .گمیمعلومه که دروغ نم_

 

 .دادم قلقلکش

 

 بهت دروغ گفتم؟  یمن ک_

 

 .دیخند

 

 .نگاه کرد می را دور گردنم گره کرد. نه چشم ها دستش

 

 آسو قول؟ _

 



 .قول قول قول _

 

کوچکش کنارشان  یصورتم بود با دستها یرو  میموها

 .بلند شد میپا ی. از رودیزد و بوس

 

 .به جان بگم رمیم_

 

اما   میبلند گفتم ندود، صبر کند باهم برو یکم د،ییدو

من و نگاهش به جاشوا اجازه   یبا گرفتم بازو شیعمو

  .رفتنش را داد. بعد من را نگاه کرد ی

 

 .تونه یخودش م  ست،یدور ن_

 

را رها کند اما  میرا تکان دادم. منتظر بودم بازو سرم

 .کردیرا نگاه م میول نکرد. نگاهش کردم، داشت موها

 



 ن؟ یکنیدستمو ول نم_

 

 ...قرمز  یموها نیداره ا یچ_

 

را ول کرد  میبا خودش بود. بازو کنمیمن نبود فکر م با

 یآورد و آرام آرام ال میموها کیانگشتش را نزد

را  دنیبه عقب داد، من نفس کش یبرد. کم میموها

لمس  نی ا ،یکیهمه نزد نیفراموش کرده بودم، ا

 ....میموها

 

من افتاد.    ی رهینگاهش به نگاه خ د،یرا کش دستش

د به خودم لبخند باعث ش نیبه نگاهم زد و هم یلبخند

 .میایب

 

قدم به عقب رفتم، او با سکوتش و در آن واحد  کی

 .دادیعذابم م  شیحرکت ها 

 



برم. ممنون بابت  دیبا گهیشده د رمیمن د زه،یچ_

 .امشب

 

را برگرداندم  میرو دینگفت، فقط نگاهم کرد ناام یزیچ

 .کنم یهم خداحافظ هیو خواستم بروم تا از بق

 

  ؟یآسو_

 

را بستم. نتوانستم به   میهوا ماند. چشم ها  یرو قدمم

که به سمتم  دمیرا شن شیقدم ها یعقب برگردم. صدا

کرد. آرام  میدوباره صدا ستادی. پشت سرم ادیآ یم

بلند کردم و چشم تو چشمش   یبرگشتم، سرم را به سخت

 .خم شد به سمتم یشدم. کم

 

 م؟ی صحبت کن کمی  ستیالزم ن_

 



صحبت بودم    نیوار منتظر ا وانهیمن د ی بود. حت الزم

 یعمل م لمیم  رغمیبود. عل رید شد،یاما واقعا امشب نم

 ی جامعه  ینداشتم. آخ از جبر فرهنگ یکردم اما چاره ا

گناه هم  توانستیجامعه دختر بودن م  نیما.... در ا

  !محسوب شود

 

 ....من... چرا... اما_

 

 هست؟ یمشکل_

 

 .شده رمیمن واقعا د_

 

  ...مدت نیا یعنی ؟یدار یخونه مشکلتو _

 

  .و گفت دیاش کش یشانی پ یشصتش را رو انگشت

 



  ...یعنی_

 

او سخت  یبرا دیشود. گفتنش شا تیاذ شتری ب نخواستم

 .بود

 

 ...رفتن هام  رید_

 

 مربوطه به اون آقا؟_

 

تعللم  ی... وقتزهای چ یلیبود... به خودش به خ مربوط

 .تکان داد  یسر د،یرا در جواب دادن د

 

 .رسونمتیم_

 

کنار او بودن را  نکهیداشتم خودم بروم. نه ا دوست

 .حرفها بود نی و فراتر از ا شتر ی ب ینخواهم، اما ترسها
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 .دمیچمن ها کش یراستم را رو یپا

 

 خودم برم؟ شهیم_

 

 .اخم نگاهم کرد با

 

 موقع؟ نیا_

 



 .مراقب خودم باشم تونمیمن م_

 

 .صورت یخم شد رو شتریب یکم

 

 .ممنون پدرت باشم دیبابت با نیاز ا_

 

آورده بود و با هر کلمه و   نییهمه سرش را پا نیا او

بدون شک  کرد،یم شتریجمله اش تپش قلب من را ب

باعث شده . به او گفته بودم پدر دیشنیقلبم را م یصدا

آمد، قلب  ینم ادمی یانجام دهم؟! حت یبود ورزش رزم

هم   یرا رو م یهاکه فکر کنم. لب دادیقرار اجازه نم یب

 .ستادیحرکتم کرد و صاف ا نیبه ا یفشار دادم. نگاه

 

 .نشده رتید نیاز ا شتریتا ب میبر_

 

  .دوباره اعتراض کنم، اما اجازه نداد خواستم



 

شده به زور  یتا حت ومدمیاون روز اگر دنبالت ن _

  یجلو خواستمیبود که نم نیکنم بخاطر ا نتیسوار ماش

  نیهمچ گهیاما د نه،یبب یاگر کس یشرکت معذب ش

 .فتهینم یاتفاق

 

چند روز، او مفرد خطابم کرده بود، نسبتا  نیا در

اندازه؟! نه واقعا نه.  نیاما تا ا کرد،یراحتتر صحبت م

وحشتناک، حضور حامد    یکه گرما یبه همان روز 

رفتم اشاره  ادهیپ یکه از سر لجباز  یر یو مس یلیوک

 حیتوض نیاست اما ا  یوانگید دیشا ای ب ی. عجکردیم

 .بود نیریش میبرااش هم  ییهمراه با زورگو

 

به   یرا باال دادم لبخند میرا گاز گرفتم، ابروها میباال لب

زد و با دست راست اشاره کرد به جلو و دست  میرو

چپش را برد پشت سرم، هر لحظه منتظر برخورد  

بعد  هینکرد. چند ثان یدستش با کمرم بودم اما برخورد



بود، مشت  بشیکه پشت برده بود داخل ج یهمان دست

 .بود صکرده بود، کامال مشخ

 

و   زهایسورپرا نیتعداد ا گریتشکر کردم، د یمهست از

پر   یاز دستم در رفته بود. دوباره با بقچه ا شیها هیهد

ها را از من  هیشدم. هد اریداد نیماش  یراه هیاز هد

 هیهد یبرا یعقب گذاشت. حت یصندل  یگرفت و رو

ببرمشان به خانه از   دمیترسیاسترس داشتم، م میها

  نشیدر ماش میبگو اریداد هب دمیکشیخجالت م یطرف

بار اما فکر  نی بماند. بار قبل واقعا فراموش کرده بودم ا

داشت باکسها را از من  یوقت فتد،یب یاتفاق نیچن کنمینم

فراموششون  گهیدفعه د نیگفت 'ا یبا لبخند گرفتیم

او  کردمی م یاگر من تظاهر به فراموش ینکن'. حت

 .کردیفراموش نم

 

 یلیپدرت چطوره؟ با دکترش صحبت کردم خ تیوضع_

 .بود یراض

 



 یمهست دانمیتعجب نگاهش کردم، با دکتر پدر من؟ م با

 .ستین یازیدرخواست کرده بود اما من گفته بودم ن

 

 .بهتره_

 

 .شهیاما حتما خوب م برهیزمان م یکم_

 

مانش احتماال دکترش به او گفته بود، آرام مورد ز در

  .زمزمه کردم

 

 .است نیا م یهمه آرزو _

 

مثل   زیشد و او ن رهیکرد و بعد به روبه رو خ ینگاه

  .من آرام و زمزه وار ادامه اش داد

 

 .ییاز تو رو نمیکه بب_



 

شعر از  دانمیگرد گرد شد. اصال نم میبار چشم ها نیا

از بابا  دانستم،یرا هم نم اتشیاب یباق یکه بود. حت

 .بودمش دهیشن

 

قلبش   ی هیرو یب یاز شدت تپش ها یبود کس ممکن

  یشود؟ نگران بودم، ب یقلب یماریدچار ب یبخاطر فرد

 .نگران قلب کوچکم بودم تینها

 

  قبال هم حساس بودن خونوادت؟_

 

  .رخش را نگاه کردم مین

 

  درمورد؟_

 

 .رفتن رید_



 

فراموش کرده بودم خانواده ام در اصل   گری. ددانمینم

 .چطور بودند

 

آذرخش، هممون اونقدر  ی ... بعد ورشکستگدونمینم_

 .میو چطور شد میچطور بود ادینم ادمیکه  میکرد رییتغ

 

 شه؟ یمزاحمت م یاز طلبکارها کس یعنی_

 

  !داشت از حرفم  یبرداشت چه

 

 شهیهاش، تموم م ینمونده از بده یزیچ گهینه نه، د_

 .زود یلیخ

 

هم  دیشا داد،یدل به کار م کرد،ینم یآذرخش تنبل اگر

 .تمام شده بود تا االن



 

 پس؟_

 

 ایخانواده ات  نکهیبدتر از ا یزی. چه چگفتمیم چه

 .خانواده ات باعث خجالتت شود یاز اعضا یفرد

 

خب ما  م،یکه قبال بود ییجا م،یداد رییتندتند خونه تغ_

رو داره  نیاسترس ا  ی... مامان کمشناختنیرو م

 ...دیشا

 

 که بد برداشت بشه؟_

 

  .. بله گفتمکیتکان دادم و  یسر

 

  ؟یشد ادهیپ ابونیسرخ  نیهم یبرا_

 



 دیذهنش را کامل کند! با یتا پازل ها  د یپرسیم سوال

من سکوت   ی! براکردم؟ی سکوت م ای گفتمیدروغ م

 .بود یبهتر  ی نهیگز

 

شوم،  ادهیپ عی دم در تشکر کردم، خواستم سر دنیرس با

 .کرد میصدا

 

 .یآسو_

 

 بله؟_

 

 م؟یفردا صحبت کن_

 

شد و   ادهیرا گاز گرفتم و سرم را تکان دادم. پ میباال لب

  ریها را دستم داد، در دل دعا کردم خدا به خ هیباکس هد

 یبگذراند. در را باز کردم، تا داخل رفتن نرفت، حت

 .نشد، منتظر ماند و نگاهم کرد نش یسوار ماش



 

بود،  ونیزی تلو یخانه را باز کردم، آذرخش جلو در

به من و  ی کرد، پوزخند  یسرش را برگرداند و نگاه

 .دستم زد لیوسا

 

 .مارال خانم دخترت دست پر اومده ایب_

 

  یصدا دنیاز تاسف تکان دادم اما مامان با شن  یسر

به من و سائل دستم  یآمد نگاه رونیآذرخش از اتاق ب

 .کرد

 

 ه؟ی چ نهایا_

 

 .کرد بپرسد یسع ای دیپرس یلحن عاد با

 



شام دعوتم  یبرا یقبول یباز شرمندم کرده برا یمهست_

 .کرده بود

 

 دیخاکه، نوه اش شا ریوقته ز یلیخ ی: مهستآذرخش

 .شرمنده ات کرده

 

  باز آذرخش؟ یگیم یچ_

 

  .یخر خودت گمیدارم م_

 

شمعلوم بود  ی. مامان از چشم ها دمیکش یقیعم نفس

 کندیاما تالش م دیبگو ی زیبزند، چ یحرف  خواهدیم

  .ردیخودش را بگ  یجلو

 

  بابا اتاقه؟_

 



 .را تکان داد سرش
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سمت اتاق رفتم، انگار مامان داشت شامش را  به

 .دادیم

 

 .سالم بابا_

 

نگاهم کرد، اما خودم را نه وسائل دستم را. نگاه  زین او

نکرده بود، هنوز دلخور بود. اما خودش هم   رییبابا تغ

پس چرا دلخور   شد،یکه نم دانستیم  دیبا دانستیم



من کار  نکهیا توانم، ینم گفتمیمن م نکهیا کرد؟ ی نگاهم م

چرا از من  کرد،یدوا نم یگفتنش هم درد کردم،ینم

 .ودب  لخورسکوتم د یبرا

 

 ؟یهنوز دلخور _

 

 .یواکنش چینداد، با ه یجواب

 

 کم؟ی  یدیحق نم_

 

 .کردم نگاهم

 

بابا، آذرخش زندان بود، آسمان  یبود  ینجوریتو ا_

و  ومدیاز دستش برم یبچه بود، مامان هم نه کار خاص

بره  خواستینه دلم م ،یتو تنها بمون  شد یم نکهینه ا

 کردم؟یم  کاریو اون چ نیا یخونه 



 

 .امشب سخت شده بود شیچشم ها  ریتعب چه

 

اما خب االن درد و دل   کردم،یدرد و دل م دیبا دونمیم_

و دوقلوها   یمهست نی. ببریکردم، حاال چه زود چه د

 .کادو گرفتن یبرام کل

 

من را نگاه کرد. چشم  یها را نگاه نکرد، چشم ها هیهد

صحبت کند،  توانستیپر از اشک شد، کاش م میها

 ...کاش

 

 باشه؟ دیببخش_

 

 .باشه نبود نگاهش

 

 ...بابا_



 

ام از سر  ه ی... گرختیصورتم ر یاشک رو ی قطره

او، از ترس ... ترس   یبود، از دلخور  زهای چ یلیخ

که گذشته بود، گذشته  یزی... چ دیترسانیمن را م ندهیآ

 ...بود. اما

 

رو  تتیاذ کرد، یم تتیسخت گذشت... گفتنش فقط اذ_

. بابا من... من  یشدیکه م تیوگرنه اذ کردیم شتری

جونم به جونت  یدونیکارو باهات بکنم. م ن یا تونستمینم

اگر   استیدن ایبابا. پس تا دن یدونیرو م نیبنده؟ تو ا

 .شمینم مونیمن از کارم پش یازم دلخور باش 

 

اش  نهیس ینگاهش نکردم فقط سرم را رو گرید

 .دیکشینفس مگذاشتم، تند تند داشت 

 

 ومد؟ین ش یپ یمشکل_

 



بابا برگشته بودم به اتاق خودم،  شیکه از پ نیهم

ام شده بودم. ته دل دوست داشتم  یگوش  یمتوجه صدا

 .بود اریداد دمیبار به مراد دل رس نیباشد و ا اریداد

 

 ؟یچه مشکل_

 

 .یکرد رید_

 

  .گفتم یخنده ا با

 

 .زنده ام_

 

 حساسن؟  نقدریا یعنی_

 

 دیشا ایگرفته بود!  یکرده بودم، او جد یشوخ من

 .هم نبود قتیدور از حق یل یام خ یشوخ



 

  ...حس بعدا نیا ایحساس بودن...  شهی هم دونمینم_

 

سوال و تعارف ممکن  نیتر یندادم، با دم دست ادامه

  .حرف را عوض کردم

 

 .شما هم زحمت شد یبرا نی خونه؟ ببخش ن یدیشما رس_

 

بود، مگر ممکن بود نفهمد دارم حرف  یآدم باهوش  او

 !کنم؟یرا عوض م

 

 .خونه ام_

 

 .اا، آهان، باشه پس، مزاحمتون نباشم_

 

 .من زنگ زدم_



 

ام زدم و لبم را گاز  یشانیپ یدستم را محکم رو  کف

 .دادن بود یسوت تی نها گرید نیگرفتم. ا

 

 .نی... ببخشیعنینه، _

 

دوست دارم  دیشا دانمیکردم لبخند به لب دارد، نم حس

 .حس کنم  نطوریا

 

 .دنبالت امیباشه، بخواب، صبح م_

 

  چرا شما؟ امی... خودم میعنینه ! _

 

 .میصحبت کن_

 

 .شرکت امیخب م_



 

تک تک کلماتش را با   ش،ی مکث کرد، او حرفها دوباره

 .اما من نه کردی م انیفکر ب

 

 .نمتیبیشرکت م  یباشه، تو_

 

نداشتم داشتم؟!  یناراحت شدم، چاره ا یکردم کم حس

 یبرا  دیبه سمت کمد رفتم، مدارکم را آماده کنم، شنبه با

 دانستمی. مدرکم اصال نم رفتمیثبت نام دانشگاه هم م

 ینه اما خب همان دانشگاه بود، مشکل ایآماده است 

 .آمد ینم شیپ

 

 من کو؟ یآسمان شناسنامه _

 

 کار؟ی چ یوا خیم_

 



 !چه یعنیتعجب نگاهش کردم.  با

 

 کار؟ ی چ خوامی م یچ یعنی_

 

 ؟ یدار کاری چ گمی خب م_

 

را تکان دادم، در کمد را محکم بستم و از اتاق  سرم

 .رفتم رونیب

 

 من کو؟ یمامان شناسنامه _

 

 .دیسوال آسمان را پرس یهم با لحن مسخره ا  آذرخش

 

 مامان؟_

 



 ه؟ یچ_

 

 مدارکم بود، کجاس؟ فیمن تو ک ی شناسنامه _
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 کار؟ یچ  یخوای شناسنامه م_

 

دست خودم   دیخودمم نبا ی چتونه شماها، شناسنامه _

 باشه؟

 



 .نیهم  شهیم جهینت ، ی: درست که نچرخآذرخش

 

 ...آذرخش ببند دهنت رو تا اونقدر نزدمت ک_

 

 .: بسهمامان

 

بهم  ادیاز دهنش در م یهرچ  گه؟یم یچ   یشنوینم_

 نیا ی. خداروشکر دختر ناتنادیتوام در نم یصدا گه،یم

 .خونواده بودم و خبر نداشتم

 

 فته،یشناسنامه اتم تو ک ،یآسو، خستم کرد هی:کافمامان

 .دست نزده یکس

 

 .ستین_

 

 .خبر ندارم_



 

برم ثبت نام دانشگاه الزمش   دیمامان من شنبه با_

.  نیریگیها برام م  بهیرو غر و جشن   کیدارم. تبر

 .نینرفتم نش یشماها حداقل باعث و بان

 

سرخ  بیتو صل خرن؟ی: مفت مفت برات کادو مآذرخش

 دارن؟ تیفعال

 

دادم. آذرخش قرار   رونیو با صدا ب دمیکش یقیعم نفس

مزخرفات او خودم را بخاطر  دینبود آدم شود، من چرا با

. دوباره به اتاق رفتم تا دنبال شناسنامه ام  دادمیعذاب م

بگردم. اما نبود که نبود. دوباره مامان را صدا زدم، او  

واقعا خبر   ا یرا گشت، گو  مانیهم آمد تک تک کمدها

نبود کجا گذاشته بودمش. کارت  ادمیبار  ن ی. آخرتنداش

 .پولم بود، اما شناسنامه نه فیدر ک شه یام هم یمل

 

 خوان؟ی رو نم شی: مگه کپآسمان



 

  .حرص گفتم با

 

 .کنم یخود شناسنامه باشه که کپ دینابغه با_

 

 ؟یرو ندار شیکپ_

 

چرا دارم، اما مرض داشتم خسته و کوفته دو ساعت _

 .شناسنامه ام هیدنبال 

 

 .ریفقط پاچه بگ دم،یخب پرس هیچ_

 

 .آسمان، من خواهر بزرگتمدرست صحبت کن _

 



سوال  هی ؟یاحترام کوچکتر نگه داشت یتو بزرگ_

نه  یوا یگفتیوبد م دهیپرس ی. االن مهستدمیپرس

 ؟یکنیم دادیفقط داد و ب رسهی. به ما مزمیعز

 

 ستمیزندان رفته بود س یکی خانه،  نیخبر بود در ا چه

در دوران بلوغ  یکیبود،  خته یاش بهم ر یعصب یها

هم حق با آنها  دیشا ایاز بس در خانه بود.  یگریبود، د

 .دردم بود کیبود من واقعا 

 

و کتابش را برداشت با حرص از اتاق   یگوش آسمان

 .رفت رونیب

 

کن، کم بخاطر کنکور استرس نداره، مگه  ت یرعا کمی_

 ؟یگفت ی خودت نم

 



 دمیگفتم؟ اوفف، از فردا رس یمامان من ، مگه من چ_

برم  دیتا خود صبح که با رمیگیم یخونه الل مون 

 .سرکار

 

 .یما و خودت جهنم کرد یرو برا یبسه آسو، زندگ_

 

و از  نیزم  یکه در دستش بود را پرت کرد رو یفیک

 یجا  گریخانه که د نیا ،یزندگ نیرفت. ا رونیاتاق ب

تا جنون   یزیمن نبود. هرروز بدتر از روز قبل. چ

 ...فاصله نداشتم

 

  .آسو_

 

 شانیورود ی پله ها  یبود، رو ریسمت قدا، ام برگشتم

 .بود

 



 ر؟یام یسالم، خوب_

 

 سرکار؟ ی ر یخوبم، م_

 

 .تکان دادم یسر

 

 .سمتم آمد به

 

 .تی بابت قبول گم ی م کیتبر_

 

بود، اما خود  دهیزدم، مطمعنا از آسمان شن یلبخند

 .هم به نگفته بود یخشک و خال کیتبر  کیآسمان 

 

 .یمرس_

 



 .برسونمت ایب رمیمنم دارم م_

 

 .شهی نه زحمت م_

 

 .... راستشکنمیتعارف نم ستین_

 

 .را باز کرد و گفت اطیدر ح د،یبه گردنش کش یدست

 

 .باهات صحبت کنم خواستمیم_

 

 در مورد؟_

 

  یآقا نی. ماشگمیاشاره کرد و گفت م رونیسر به ب با

منتظر بودم شروع کند به  میدم در بود. سوار شد یملک

 .گفت ینم یزی صحبت اما چ 

 



 ؟ یگینم_

 

رو  نیماش گردمیمناسب م ی جا هیراستش دارم دنبال _

 .شهینم ینجورینگه دارم ا

 

 .شرکت نگه دار یهمون جلو  یخوا یآهان، م_

 

راحته   المیخ گه ید دیحرفمم طول کش ه،یآره، فکر خوب_

 .شهینم رتید

 

 زدمیحدس م  دیبگو خواهدیکنجکاو بودم چه م واقعا

آسمان   کردمی فکر نم  یدر مورد آسمان باشد اما از طرف

با او بدهد که با من در موردشان  یاجازه ا نیچن

  نکهیا ا یبود  خبریآسمان ب نکهیصحبت کند مگر ا

 .بود یگرید  زیموضوع چ

 



 قایشرکت اما منظورم دق یگفتم جلو د،یرا کش یدست

 .اش نبود یدر ورود یجلو

 

 ست؟یکه ن رتید_

 

 شده؟ یزینه، وقت هست. نگران شدم چ_

 

بد برداشت  خوامیآسو من نم نیبب  دونمی... نمیعنینه، _

 .یکن

 

و  دیگردنش قرار داد. چشم دزد یدستش را رو دوباره

 .سرش را خم کرد یکم

 

من و... من و آسمان خبر   یاز... از رابطه  دونمیم_

 .یدار

 



 .راحت بود پس حدسم درست بود المیخ

 

 .ستمیخبر هم ن یب  ستم،یبا خبر ن یلیآره، خ_

 

 ....... واقعایعنیمن... _

 

 نقدریا زدمیبود، حدس نم  یکرده بود، پسر راحت عرق

 .خجالت بکشد

 

 ...بود که ی حسم جد... واقعا یدونیم_

 

 شدینم یگر ید زیاش کردم، از جمله اش چ خالصه

 .برداشت کرد

 

 ست؟ین یجد گهیاالن د_

 



اون آسمان  گهیاما آسمان د ست،ی ن نطورینه ا_

 ...ستین

 

طرف  دیبا او موافق بودم، اما خواهرم بود، با چقدر

 !نه؟ گرفتمی خواهرم را م

 

دختر آروم و   هیکه از آسمان داشتم  یدید  یعنیمن... _

 ....بود، اما.... اما االن یخجالت

 

  یباشه؟ خجالت یخجالت شهیقرار بود تا هم فهمم،ینم_

 ...هاست نه بهی بودنش با غر

 

 دونمیم نی... ببستی ن نینه آسو جان منظورم ا_

. آسمان واقعا یبد برداشت کن یعنی... دی خواهرش شا

تو خونه حس  یرییاگر تغ دونم ی. نمتسیهمون آسمان ن

شدم   جی... واقعا گدونمیبا من... نم دیپس... شا نیکنینم

 یرادیا هیآسمان  کنمیم  یکنم. هرکار کار ی چ دونمینم



 ادمیواقعا  ی عنی. اصال کنهیقهر م قهیدم به د ره،یگیم

قهر کرده  یسر مسئله ا ،یزیبخاطر چ  کباری ادینم

 ...باشه و

 

 .ریام_

 

 .را قطع کرد و نگاهم کرد حرفش

 

 آسمان چند سالشه؟ _
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 هوم؟_

 

هجده سالش هم نشده،  یآسمان چند سالشه؟ اون حت_

  یزیهردوتون احترام گذاشتم، چ میمن با تصم نیبب

رو  نیا شی داشت تو نوجون ازین دینگفتم، آسمان شا

قضاوت کنم   تونستمیتجربه کنه، منم به جاش نبودم نم

  یستیو ن ی. اما تو... تو نوجون نبودیهرچ ایبگم نکن 

شانزده هفده ساله وارد    تردخ هیبا  ی، خودت خواست

 .ی بش یرابطه ا

 

 ...ن یربط_

 

 ه،ینداره. تو سن بلوغ و حساس نوجون  یچرا ربط_

 تیاز وضع یستین  خبریطرف. ب  کی کنکورش 

 ک یاز  شتریب ی برا نیواقعا قبل ا ،یهم باخبر  مونیزندگ

برات قابل تصور هم  دیشا میکرد یسال ما کجا زندگ

نباشه. آره آسمان تو خونه هم عوض شده، اما من  

 .سن و سالش  یبه پا ذارمیم



 

بخشش نه، اما آسمان  کیبخش حرفم درست بود،  کی

 .خواهرم بوداو  یو خوب  یبد یخواهرم بود، با همه 

 

را   شیدستش را برد پشت گردنش و انگشت ها هردو

 .گردنش بهم گره زد یرو

 

 .کنم کاریچ گهید دونمینم_

 

 .یدونیبنظر من م_

 

کرده   دایراه نجات پ کینگاهم کرد، انگار  یکنجکاو با

 .بود

 



چون ما  دیشا ،یاما معذب موند یبهم بزن یخوا یم_

  یزیزود گذشت چ م،یاتون هست هیو همسا نیاجاره نش

 ...بشه و م کسال ینمونده 

 

 یمنطور  نیواقعا من همچ کنم،ینه نه خواهش م_

  نیکه ا ستم یتو خونه ن یلیمو خ نیاز ا ریندارم. غ

شه اما...  تیآسمان اذ خوامیمشکل باشه من... من نم

 .میتونیواقعا نم شهینم

 

 ی فتادهی جهت به رد ن یو ب لیدل یبودم ب ستادهیا

 شیپ قهیکه او پنج دق یریمس کرد،ینگاه م ریام نیماش

 .شد دیمن کامال ناپد دیاز د

 

 ؟ یینجایچرا ا_

 

 .بود ستادهی بود. برگشتم، سمت راستم ا اریداد یصدا

 



 .ریصبح بخ_

 

 .کرد میصورت و چشم ها یرو یمکث

 

 شده؟  یزیچ ؟یینجای. چرا اریصبح بخ_

 

 .داخل رفتمیم مینه. داشت_

 

قدم کنارم  ک ی یافتادم او هم همراه من با فاصله  راه

دوباره سوالش را تکرار   میإمد، سوار آسانسور که شد

 .کرد

 

 ...زینه، چ_

 

 .از صورتت مشخصه_

 



 یکم یگفت که سر صبح ییاومدم، حرفها  ییآشنا هیبا _

 .بود نیسنگ

 

 نام؟ یلیوک یآشنا؟ همون آقا_

 

آن هم با آن لحن باعث خنده ام شد   یلیآوردن اسم وک 

 .اما کنترلش کردم

 

 شن؟یم شنی آشنا حساب نم شونیا_
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به سمتم خم شد، لبخندش بزرگتر شد.  یزد کم  یلبخند

نگاه  نیاما ا یتعارف و خجالت چیه یکرد، ب ینگاهم م

اش باعث خجالت من شد ،حس کردم صورتم دارد  رهیخ

سرخ شد، از نگاهش  دیشا یو حت شودیکم کم داغ م

که   دمیبعد د هی چشم گرفتم، چند ثان عیرا خواندم، سر نیا

 .فاصله گرفت

 

به طبقه  میرسیم یک نمیبه عدد طبقه ها بود تا بب چشمم

 .شرکت ی

 

  .میبر ییباهم جا یندار یظهر اگر قرار_

 

 !کجا؟ دم،یرا برنگرداندم، در همان حالت پرس سرم

 

 .ی نیبیم میریم_

 



 کنمیجواب فکر م یسرم را تکان دادم به جا آرام

متوجهش نشد، چون همزمان در آسانسو باز شد 

بروم، ساق دستم را گرفت مجبور شدم   رون ی خواستم ب

 .برگردم سمتش، نگاهش کردم

 

 م؟یریم_

 

 !داشت؟ دیترد نقدریا

 

 .باشه_

 

 .خوبه_

 

  ندهیرا ول کرد و اشاره کرد که رد شوم. خانم پا دستم

 مانیبه هردو یباز کرد، نگاه مانیدر شرکت را برا

ممکن بود  نیکرد، صورت من هم احتماال سرخ بود و ا

 .کند جاد یرا در ذهنش ا یتصورات



 

.  دمیکش یق یدادم و نفس عم هیاتاقم رفتم، به در تک به

که مدتها  یی حرفها ی. برااریو حاال داد  ریآسمان و ام

بشنوم  اریامروز از داد دیبود منتظر بودم و قرار بود شا

و دل شکستن  یناراحت ای شدمیخوشحال م دیبا

 ....خواهرم

 

کدام را مقصر   چیه توانستمی نم ریاو و ام یرابطه  در

را هم از صحبت کردن با من   ریهدف ام ی. حتنمیبب

 ریرا هم داشتم که ام نی. ترس ادمیو درست نفهم قیدق

من را  لیدل یبا من صحبت کرده است و آسمان ب دیبگو

 رییهمه تغ نیا دمیفهمیبداند... نم زی مقصر همه چ

  ادیز یها رییبود، تغ ری ام رآسمان، به خاطر حضو 

بود  دشیجد یها یمدرسه اش بود، دوستها و هم کالس

مامان، کنار  طرفدار من بود تا  شهیچه. قبل تر ها هم ای

 .من بود تا آنها 

 

 نده؟ی خانم پا_



 

 جانم؟ _

 

 شرکت نمونده؟ یمن شناسنامه ام تو_

 

 ؟ یگم کرد دم،ینه، من ند_

 

 ادینم ادمیمدارکم تو خونه نبود،  فیراستش تو ک _

 ...آخ

 

مدارک  نیب ن یدر ذهنم زد، وام آذرخش، آخر یا جرقه

  ایگم کرده بودم  ایبانک ببرم.  یو برا رمی بگ یبود تا کپ

مسخره   یلی احتمال خ کیهم در بانک مانده بود،  دیشا

هم وجود داشت دست آذرخش باشد اما  گرید ی

  گری! هرچند دخورد؟یمن به چه دردش م یشناسنامه 

 .نبود دیبع وانهیآذرخش د نی از ا زیچ چیه



 

 شد؟یچ_

 

همونجا جا مونده،  ایگم کردم  ایاومد کجا رفتم،  ادمی_

 .یمرس

 

عصر، مهندس ها   می. امروز جلسه دارکنمیخواهش م _

 .شرکت انیم

 

 ؟ یچه ساعت_

 .کنمی پنج فکر م_

برود، پس قرار بود زود   ییبا من قرار بود جا اریداد

داشت قرار  جهینت کیتا به جلسه اش برسد!  م،یبرگرد

  زیچ چیکه منتظرش بودم را بشنوم. چرا ه یزینبود چ

 ...رفتینم شیو انتظار داشتم پ خواستمیآنطور که م



اما   رمیآذرخش زنگ زدم تا از شناسنامه ام خبر بگ به

 .گرفتیم افهیمن ق یجوابم را نداد. برا

من  دییبه در خورد، با بفرما  یکار بودم که تقه ا مشغول

 .در را باز کرد. با تعجب نگاهش کردم دیام

 تو؟ امیب شهیم_

هم  ندیخوش آ یلیخ م،ینداشت یآخر بحث خوب بار

 .بود دهینرس انی بحثمان به پا

 

 شده؟  یزیچ_

 .میصحبت کن_

 ...فکر کنم صحبت کر_

 ...لطفا آسو _

نگفتم داخل آمد و در را  یگری د یزینداشتم اما چ یلیتما

  یزیتعارف نکردم چ یمبل نشست. حت  یبست و رو

ام و منتظر ماندم  یدادم به صندل هینه، تک ای خوردیم

 .دیبگو خواهدیچه م

 .ازت معذرت بخوام خواستمیراستش من... م_



و پنج   ستیب  یسکه ها  یاندازه  میچشمها میبگو نکهیا

 دیشدند اغراق نکردم. درست بود ام یمیقد یتومن

نسبت به من نداشت  یخوب دیو آن د نیا یبخاطر حرفها 

او بود،  تی از شخص یاما مغرور بودن به نظرم بخش

 .نداشت یاش از کس یبه برداشت منف یربط

 

 تو؟ از من؟_

 

 .انگشتم به خودم اشاره کردم. خنده اش گرفت با

... تند رفتم  آسو، اما  کنمینم  یعذرخواه یمن از کس_

  ،یبا من طیبگم حق داشتم اما توام هم شرا خوامیو... نم

که روش حساب   یبهتر از من، من زندگ یلیالبته خ

 ...دوست اونم هیکرده بودم رو باختم اما تو فقط 

 

عاشق نسترن باشد.   نقدریا دیام زدمیوقت حدس نم چیه

  یلیخ تواندی باطن م ست،ین هیظاهر قض شهیاما هم

 .متفاوت باشد یلیخ



 

 ...که یباور کرده باش دوارمیگذشت اما ام_

 

باعث شد ادامه ندهم   نیتند سرش را تکان داد و هم تند

 ...جمله ام را

 

 ؟یباهاش صحبت کرد_

 

 با نسترن؟ _

 

 .آره_

 

 ...نداشت، کنجکاو بودم بدونم چرا اما یلینه، تما_

 

 .انداخت گرشید یپا  یرا رو شیپا



 

 .کردیبهت حسادت م_

 

 به من؟_

 

 .آره_

 

 چرا؟ _

 

 .یخوشگل_

 

به   یازیبود، ن بایتعجب نگاهش کردم، نسترن ز با

 .نداشت یکس ییبایحسادت به ز

 

 ...کم نداره که بخ یز ینسترن چ_



 

نشات  نیو البته ا یبخش، جذاب کیخوشگل بودنت _

 شن،یهم هست، آدم ها جذبت م تتیگرفته از شخص

که  یزیبودن رو دوست داره، چ دینسترن در معرض د

آدم  یتونیتو هم باظاهرت هم با برخورد و هم هوشت م

از   یکی. حاال هر کس رو با یها رو به خودت جذب کن

 .یکن یمفاکتورها نسبت به خودت جذب  نیا

 

هر  دیچقدر مهم است در گفتم حرفها و جمالت. شا لحن

با توجه به    دونمینم گفتی م نهارویبود و ا یگریمرد د

'مخ   خواهدیم کردمیو نگاهشان حس م انیلحن و ب

 .نبود نیا دی' کند، اما لحن امیزن
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و برداشت کرده بود را  دانستیفقط آنچه را که م داشت

  دیام یبه برداشت ها توانستمیهم نم یلی . اما خگفتیم

را  قتیحق و حق نیحق با اوست.... ا میکنم و بگو هیتک

که او هم  دیبه من بگو توانست یفقط و فقط نسترن م

 ...نداشت یلیتما

 

  دینبا یلیخ ،یکرد داینسترن پ یبه جا یدوست بهتر _

 .یغصه بخور

 

  رونیب یگاریکتش س بینگاهش کردم. از ج یسوال

 بردیرا که به سمتش لبش م  گاریآورد و روشن کرد، س

 .'یگفت 'مهست

 

 تیمیزدم. درتس بود، به صم یآمدن اسمش لبخند با

به آن اندازه   مینداشت یچرا که فرصت م، ینسترن نبود



  یدوست و همراه خوب یاما مهست  میباهم وقت بگذران

 ...بود

 

 خودش رو داره؟ یبو یاالن بگم هرگل_

 

لبش به  یشه گو گاریاش گرفت و بخاطر وجود س خنده

و هم   کردیرا برداشت، هم سرفه م گاریسرفه افتاد، س

 .دیخندیم

 

 گن،یکه چندتا دوست دختر دارن م ییرو پسرها نیا_

 ...به زن من ینگاه نیهمچ دونستمینم

 

خندانش   یآن چهره  کی'زن من' در  یگفتن کلمه  با

اش تعجب کرده  یو اخمو شد. من از خنده و شوخ یجد

 یلی بودم اما خب خ دهیوقت ند چیه دیبودم چون از ام

 ...دی هم طول نکش

 



  زیم یکه رو  یبشقاب یرا رو گارشیشد، خم شد س بلند

 .من بود خاموش کردم

 

برم. فقط الزم دونستم ازت معذرت بخوام...  گهیمن د_

 .یبابت همه چ

 

 .کردم شیدر که بود صدا دم

 

 ...بخاطر دوستت متاسفم، نشناختمش اما _

 

را گرفت. سرش را  شیچشم ها یاسم دوستش غم با

 .تکان داد

 

 نی... تو راحتتردی... منم دنبال مقصر بودم شادونمیم_

 .میکار احمقانه گند زدم به زندگ نیبا ا ،یبود نهیگز
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به  ینبود. درست بود حس ندیخوش آ م یبرا دنشیشن

ازمن  دانستمیآن موقع ها که م ینداشتم، حت دیام

 یحس چی متنفر بود، باز ه یحت ای دیآ  یخوشش نم

 .آمد  یآمد نه بدم م ینداشتم نه از او خوشم م

 

  گفتمیهرچه که به خودم م شد، یم کتریوقت ظهر نزد به

داشته   یتوقع و انتظار دینبا  ،یداشته باش یدیام دینبا

حس   کیباز ته دل مضطرب بودم، باز ته دل  ،یباش

استرس  ینداشت. به عالوه  یبود که تمام یخاص یها

 .که داشتم یدیشد یها

 



 یدر حال جدل بودم که با صدا زمیم یخودکار رو  با

 .بود اری. داددمیپر میام از جا یگوش

 

 بله؟_

 

 ؟یتو دفترت_

 

 .بله_

 

 رفت؟ دیام_

 

 !من؟ شیداشت آمده است پ خبر

 

 .بله_

 



 ناراحتت کرد؟_

 

  یگریشده بودم اما حدس زدم منظور او نوع د ناراحت

 .خاطر شدن دهیدلخور و رنج  شتریاست، ب یاز ناراحت

 

 .نه_

 

  یدر مقابل جوابم کرد. چرا جواب ها یکوتاه  ی خنده

! البته االن به  خنداند؟یموقع او را م یمن به موقع و ب

 .بود میاز بله و نه گفتن ها ادیاحتمال ز 

 

 م؟ یبر یندار یاگر کار_

 

 .میگفت جلسه دار ندهیندارم فقط خانم پا ینه، من کار_

 



. را گاز کردم، آخ چه گفتم من، حس کردم زبانم

 .نبود یخوب ی. سوتخنددیم

 

 .کنمیکنسل م میبرگرد یاگر دوست نداشت م،یگردیبرم_

 

ابن برداشت را داشته باشد  خواستمینم قایبود، دق نیهم

آمد.   یاز دستم بر م یاما بند را آب داده بودم، چه کار

 .در جوابش گفتم ییها یزیساکت هم نماندم. چ

 

بود، شما خودتون   نیمنظورم ا یعنینه، منظورم... _

 ...که گمیم نی. چون کار دارنیکار دار

 

 هودهیتالش ب نیا الیخیندارد، ب یا دهیکردم فا حس

 .شدم

 

 .ایرو بردار ب  تیمنتظرم، وسا _



 

او باهم  نی باشه اما از شرکت تا ماش م یبگو خواستم

 .گفتمی کجا چه م دیپرسیم یاگر کس م،یرفتیم

 

 من دم در منتظرتون بمونم؟ شهی، م زهی چ گمیم_

 

 دم در؟ _

 

 .شرکت_

 

 هست؟ یمشکل_

 

 یبگم. ممکنه برا  ی... چجورگمیکه نه، منه. مشکل _

 ...ایب شیپ یسوتفاهم  یکس

 

  .گفت یجد یلیرو قطع کرد و خ حرفم



 

 .بدم حی رو توض یزی چ یندارم به کس یازیمن ن_

 

را  گرانی دار د ینداشت اما من... نگاه معن ازین او

طرفه رود،  کی دیکه شا یحس یدوست نداشتم. برا

آرام   یلیها. خ دیشا نیا یرود و همه  جه ینت یب دیشا

 .'گفتم 'باشه

 

زود، داشت با  ندهیرفتم کنار خانم پا رونیدفترم که ب از

 یدر مورد جلسه رود، من برا ایگو کرد،ی او صحبت م

 .بود دهیآمدنم از اتاقم طول کش  رونیب  شمیآرا دیتجد

 

 ...اگر مهندس خ نیفقط فراموش نکن_

 

  ادهینگاهش به صورتم افتاد، حرفش را ادامه نداد، ز تا

 کرده بودم؟ یرو

 



 یمقابلش بود، وقت یکه نگاهش به کاغذها ندهیپا خانم

به او  یجمله اش را نصفه گذاشت نگاه اریدبدب داد

 ...به من دیکرد و بعد نگاهش را دنبال کرد و رس

 

هردو رفت و آمد  نیب میچشم ها کردند،ینگاهم م  هردو

 ی مصلحت یسرفه ا دن،یکشیرد، کم کم داشتم خجالت م ک

. واقعا دیای به خودش ب اریباعث شد داد نیکردم و هم

نگاه  نیبود. ا دهینکرده بودم، صبح هم مرا د یاغراق

 .داشت، هللا اعلم یچه حکمت
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گفت و بعد به سمت  ندهیحرفش را به خانم پا ی ادامه

  یچشم ریمحسوس و ز یلیرفتن. خ  یدر اشاره کرد برا

نه،  ای کندینگاهمان م نمیرا نگاه کردم تا بب ندهیخانم پا

گفتم و جلوتر از  یاما مشغول کارش شده بود، خداحافظ

 م،یرفتم، در را باز کردم. منتظر آسانسور بود اریداد

مانتوم گذاشته بودم و مضطرب با   بیرا در ج میدستها

 نیآن نگاه نبود به ا دی. شازدمیضربه م نی زم یرو میپا

  شتریب شانیاما نگاه هردو شدمیاندازه مضطرب نم

 .معذبم کرده بود

 

 دوره؟_

 

 .کرد نگاهم

 

 .بایتقر_

 

 به جلستون؟  نیس یم_



 

 .شهیبدون ما برگزار م_

 

ماحصل  ادیکار احتمال ز  نیباال رفت، ا میابروها 

داده بودم  هیبرداشتش از حرف من بود. در آسانسور تک

اتاقک، در ذهنم کنسل کردن جلسه را باال   ی وارهیبه د

 .کردمیم نییو پا

 

 زمان ثبت نام دانشگاهت؟ هیک_

 

 .رمیشنبه م_

 

 .را تکان داد سرش

 

 ؟یدانشگاه بود نیهم هم یکارشناس_

 



 .بله_

 

ناخودآگاه به   د،یپرسیرا م ی زده به صورتم سوالها  زل

. نمیآسانسور برگشتم تا خودم را بب ی نهیسمت آ

و سرم  دمیکرد. خجالت کش یمتوجهش شد، تک خنده ا

قدم به  کیچرخاندم. اما او  نهیبه سمت آ شتریرا ب

چانه ام  ریسمتم آمد، دستش را آرام آرام باال آورد و ز

چانه ام را  یبرگرداند، کم خودشبرد، سرم را به سمت 

بلند  یاتاقک کوچک صدا نیباال داد تا نگاهش کنم. در ا

به شمارش افتاده  مینفس ها یبود حت دنیقلبم قابل شن

ده شمر یلیآران، خ یلیبود. آب دهانم را قورت دادم. خ

  .صحبت کرد

 

  ...ستین یا  گهید زیچ  ییبایرو صورتت... جز ز _

 

  نیباتریجمله، ز نیزد بعد گفتن ا میکه به رو یلبخند

 ریغ یبود. حس دهیام د یبود که در تمام زندگ یلبخند

 یبا صدا ینداشتم. محو لبخندش بودم، که خانم نیاز ا



به خودم  شیصدا  دنیهمکف'. با شن یگفت 'طبقه  میمال

 یقدم به عقب رفتم. دست ک ی عیآمدن، هول کردم، سر

  یبرده بود در هوا ماند، با لبخند امچانه  ریکه به ز

 برد، اشاره کرد رد شوم، دست بشیدستش را داخل ج

  نیدستش کمرم را لمس کرد. ا نباریرا برد پشتم، اما ا

اتفاق بود   کی دیحرکت ساده بود، شا کی دیدست، شا

به من  تی حس حما کی ا دست او، اما لمس تنم ب

چند   یحت ن،یداشت یمیزی... ما قبال هم تماس فدادیم

 ...نیقبل آمد ا ی قهیدق

 

به سمت   اریرا سمتش گرفت، داد چشیاش سوئ راننده

من باز کن  یدر فرمان رفت و راننده اش در را برا

 قهیچند دق  یاتفاق ها یکرد، معذب... معذب از همه 

بودن، نشستم و تشکر کردم.  اریمعذب از کنار داد ش،یپ

کجا بود، اما  دانمیکه نم  یریراه افتاد، به سمت مس

بودم. حاال داشتم با قلبم  منتظرش یادیزمان ز دانمیم

 .کردمی پرواز م ریبه سمت آن مس
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را   یگرید  زیچرا اما تصور چ دانمیرستوران! نم کی

اما  میبرو رونیناهار ب  یبرا  دیبگو توانستیداشتم. م

 نیشدم، قفل ماش ادهیپ یبه در ورود یخب... با نگاه 

 گذاشتیکتش م بی را داشت داخل ج چیرا که زد، سوئ

 .که نگاهش به من افتاد

 

 ؟ یخوب_

 

 .بله_

 



از دوستانم، به صورت  یک یرستوران  نجایتو. ا میبر_

 .افتتاح نشده فعال، اما کارهاش رو تموم کردن یرسم

 

 .زدم و گفتم یمصنوع  لبخند

 

 .چه خوب_

 

 .یحدس زدم دوست داشته باش_

 

رستوران داشته باشد که  کی  توانستیم یخاص   زیچ چه

بود که قبل از ورود  یفکر نی! اد؟ی ایمن خوشم ب

 کیفراتر از  یلیخ یلیخ دمیکه د  یزیداشتم، چ

باشم،   دهیرا د یزی چ نیچن  شدیرستوران بود. باورم نم

  شیرا در تهران نداشتم... در ک یزیچ نیانتظار چن یعنی

متفاوت تر   یلیخ باتر،ی ز یلیخ  نجایبودم، اما ا دهید

. آنقدر محو رینظیب یومیرستوران آکوار کیبود... 

 میپا  یشناور بودم که حواسم به جلو یها  یفضا، ماه



  اریکه داد نی نمانده بود با کلمه بخورم زم یزینبود، چ

  .دستم را گرفت

 

چپم در دستش بود، همانطور که داشتم اطراف    یبازو

 یبار لبخندم از ته دل بود و واقع نیو ا کردمیرا نگاه م

 .گفتم

 

 .براش کمه یلی قشنگ خ ی. حتنجایقشنگه ا یلیخ_

 

را   میاطراف بودم، فکر کردم بازو یکه محو تماشا من

  یآورده بود، وقت نییرها کرد اما نه، بلکه دستش را پا

  عیشدم. سرم سر نیدستم را در دستش گرفت متوجه ا

به دستمان کردم و بعد   یبرگشت به سمت دستمان. نگاه

 .را نگاه کردم اریداد

 

 .یفتیب ترسمیحواست به اطراف، م_

 



 نیگرفتن دست من ا یاو برا حیو توج لی تنها دل ن؟یهم

دستش  ی! دستم را آرام از تو فتم؟یب دی ترسیبود که م

 .دمیکش رونیب

 

 .کنمی حواسم رو جمع م یعن یممنون، حواسم هست، _

 

دلخور گفتم، اما قدم اول را برداشته برنداشته با   یکم

تنها بهانه اش بود... من   دینه، شا لیخودم گفتم، دل

 ...زود حکم دادم. عجله کردم باز عجله کردم یکم

 

 ...در لحظه دیلذت تماشا از وجودم پرکش گرید

 

 م؟ین یشیکجا م_

 

دستم را  نکهیناراحت شده بود از ا گفت،یاش م چهره

  ...دمبو دهیکش



 

 .یهمه جا رو بگرد یتونیم_

 

من  یکه عجله  یآن حس بد دیاما اول با خواستم،یم

باعثش شده بود را هم از دل او هم از دل خودم رفع  

  دنی. با دکردمی را تماشا م  ییبایهمه ز نیبعد ا کردمیم

  زیاشاره کرد، در سالن تنها م یزیمکثم به سمت م

حداقل چند   توانستیموجود بود! سالن بزرگ بود، م

 اریداد دی. شارندیاز هم قرار بگ ادیز یبا فاصله ها زیم

 ...هماهنگ کرده بود

 

منو را   نم،یتا بنش دیکش میرا برا یآمد و صندل یگارسون

 .گذاشت مانیگذاشت و تنها زیم یرو

 

 یبود. گوش لشینگاهش به موبا اریچرخاندم، داد یسر

گذاشت، نگاه من را به خودش  بشیاش را که داخل ج

 .دید



 

 ؟ی انتخاب کرد_

 

 رو؟  یچ_

 

 ..منو اشاره کرد به

 

 .نه_

 

حوصله منو را برداشتم و نگاهش کردم، گفته بود   یب

افتتاح نشده است، پس ممکن بود همه  ی به طور رسم

 .غذاها نباشند ی

 

 ومد؟ ی خوشت ن_

 



  دیافتتاح نشده گفتم شا یم به صورت رس نینه، گفت_

 .غذاها نباشن یهمه 

 

 .انتخاب کن یهرکدوم رو خواست ست،ین یمشکل_

 

اما به صورت رندوم  خواست،یهم دلم نم یخاص زیچ

رو به گارسون گفت سفارش  اریانتخابشان کردم. داد

  کی رمانت خواستیم کنمیمن را دو تا کند. فکر نم یها

حکم را داشت که در  نیا م یبرا شتریب اورد،یدر ب یباز

که کامل افتتاح نشده، کارکنانش را با دو  یرستوران

 .نکند تیمختلف اذ یجور غذا

 

شدنش  مانی حکم. پش میو متفکرش برا ی جد ی چهره

  ...من را آورده است  نکهیاز ا مانی را داشت، پش

 

 .قشنگه_

 



 .یدوست داشته باش زدمیحدس م_

 

  ...بود یو معمول یجد شیصدا

 

 ن؟یزدیحدس م یچجور _

 

زد، آرنج  یسوالم توجهش را جلب کرد، لبخند نیا

را بهم گره   شیگذاشت و دست ها زیم ی را رو  شیها

  .مکث گفت یزد. اما بعد از کم

 

که اشتباه از  یا گهیحدس بود، مثل حدس د هیفقط _

 .آب دراومد

 

 ؟یچ_

 



رفت.   میجواب دادن، نگاهش به سمت دستها  یجا به

ناراحتش کنم...   خواستمیمن واقعا نم دم،یخجالت کش

بود، انگار   یاما ذهنم ته می بگو یزیهرچه فکر کردم چ

  زیوجود نداشت و همه چ  یجاذبه ا چیخال بود ه  کی

هم مطمعن  یلیخ دمیکه پرس یشناور بودند. از سوال

 ...دمیا پرسام دنشنبودم، از درست و به جا بو

 

 م؟ یاومد نجایموقع ا نیداره ا  یخاص لیدل_

 

پر از حرف بود.  میزل زده اش به چشم ها  یها چشم

 .را نداشتم رشیکه من قدرت تعب یاد یز یحرفها 

 

 دیکش زیم یانگشت اشاره اش را رو یکم  نگاهرفت،

 .دوباره نگاهم کرد

 

 یبرگرد ریخانواده ات دوست ندارن شب د یگفت_

 .خونه



 

 [20:55 15.01.21] ,یآسو

 

 195ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

ناهار دعوتم کرده بود.  یحالم را کرده بود و برا تیرعا

بودم،  دهی. چند بار پرسخواستمیدعوت را م لیاما من دل

 یب شتریاصرار ب د،یبگو یز یچ خواستی حاال که نم

  .بود یمعن

 

را تکان دادم و با نگاه با اطراف سرمم را گرم  سرم

هم بود،   نیکاش دلف دند،یچرخیها دورمان م یکردم. ماه

اش.  یالزم داشت نگه دار یخاص یجو   طیاما شرا

  یسالگ 13تا   یسالگ 8ها را دوست داشتم، از  یماه

 یکتاب ها خواندم،یکتاب در موردشان م یکل



 گرفت، یم میبابا برا کودکان بود و ژهیکه و یرداریتصو

داشته  ومیآکوار کیخواستم من هم  ی سالگ زدهیس

باشم، بابا قبول کرد اما مامان مخالف بود و اجازه نداد، 

کارها و زحمت  یمراقب باشم و همه  توانمیگفت من نم

داشتن  ی دهیگردن او، آذرخش هم از ا فتدیم شیها

 وخوشش آمده بود، طرف من را گرفت، گفت ا  ومیآکوار

اما مامان قبول نکرد گفت توهم  کند،یهم کمک م

  یزی است بابا را نگاه کردم اما بابا چ ادمی ،یتوانینم

ما با مامان بحث   یوقت جلو چیه دمینگفت، بعدها فهم

نه ما نه مامان،  گرفتیراهم نم یطرف کس کرد،ینم

حاال در خلوتشان   خلوت خودشان، یبرا داشتینگه م

شکست   نیماندم. اما هم خبر یبچقدر اصرار کرده بود 

 رمینگ ادینخوانم،  یزیدر موردشان چ گریباعث شد د

 ....و کم کم فراموششان کنم

 

 ...یفضارو دوست داشته باش  زدمیحدس م _

 

 .گفتیرا نگاه کردم، داشت خطاب به من م  اریداد



 

 .یدوست دار شتریرو ب  یانگار ماه_

 

 ...دیزدم، ذهنم را خوانده بود... شا یلبخند

 

داشته باشم، اما  ومیبچه که بودم دوست داشتم آکوار_

از پسش   اده،یز تشیمامانم اجازه نداد، گفت مسئول

 .امیبرنم

 

 .حق با مادرت باشه کنمیفکر م_

 

 .گذرا به اطراف کردم و گفتم ینگاه

 

 ام؟یاز پسش برنم_

 

 .بچه اس نه االن هیوان منظورم به عن_



 

 .عوض نشده، من همون آسو هستم  یزی االنم چ_

 

 .یتونستیپس مطمعنم همون موقع هم م نطوره،یاگر ا_

 

بود، حس نکردم به تعارف گفته باشد،  یاش واقع  جمله

واکنش ناخودآگاه بود، نشات  کیصورتم  یلبخند رو 

در درونم. غرق چشمانش   فیحس لط  کیگرفته از 

بودم و او ناظر لبخند من که با آوردن غذاها به خودمان 

 .میآمد

 

شده بود، اما   نیتزئ بایز ت ینهایبود، ب می که جلو یسوپ

مزه اش قابل باور نبود، همان قاشق اول باعث شد 

دستم داد، دور دهانم را پاک   یدستمال اریسرفه کنم، داد 

 یمزه  خوردمی آب م آب خوردم. هرچه عیکردم و سر

نخورده   یبدش در دهانم بود، من تا به حال سوپ ماه



 یسفارش داده بودم اما گاه یوبودم، از سر کنجکا

 ...بردیانسان را به کجاها که نم یکنجکاو

 

 ؟ یخوب_

 

سوپ بود نه سوال  یدر هم بود، بخاطر مزه  صورتم

  .اریداد

 

 .وحشتناک باشه نقدریمزه اش ا کردم ی فکر نم_

 

 یو خنده  دنیحرفم آرام آرام شروع کرد به خند نیا با

 .بلند یخنده  کیشد به   لیآرامش تبد

 

 دن؟ یخند یم یبه چ_

 

 .یدیخندی حتما م یدی دیاگه صورتت رو خودتم م_



 

 ...او بود یخنده  یمن سوژه  صورت

 

دادم.  هیتک یرا داخل کاسه رها کردم و به صندل قاشق

 میماندم غذا را برا یمنتظر م دیقابل خوردن که نبود، با

تالشش خنده اش را کنترل کرد  تیبا نها ار ی. داداورندیب

را ببرد و  مانیو گارسون را صدا کرد و گفت سوپ ها

 .سفارش داد یگرید  زیچ  شیبه جا

 

 .نیوست داشتد دیشا ن،یشما که مزه هم نکرد_

 

 شد؟یموقع خوردن من حالت بد نم یمطمعن_

 

 .باال انداختم یا شانه

 

  !دارم؟ کاریمن با شما چ _



 

کرد و  هیاش تک یزد، مثل من به صندل ینی ریش لبخند

 .من بهم گره زد و زل زد به من قایدستهاش را دق قایدق

 

 .کارها یلیخ_

 

 .باال رفت میابروها 

 

 من؟_

 

 اون آقا حل شد؟ هیبله، تو! قض_

 

 کدوم آقا؟_

 

  دهیاما صبح ند د،یگویرا م ریلحظه فکر کردم ام کی

 .اسم کرده بودم یب  یبودش. من فقط اشاره ا



 

 .یلیوک_

 

هم فشار دادم،   یرا رو می' در دل گفتم. لب های 'آهان کی

و  ندیآ یکش م لیدل یحس کردم بخاطر حرفش دارند ب

  .لبخند شود کیبه  لیممکن است تبد

 

 .شدیدست من حل نمبه_

 

 .نطوریکه ا_

 

 !نطور؟یا که

 

 ...من_

 

 .کردم نگاهش



 

. میزمانش باشه که باهم صحبت کن دیشا کردمیفکر م_

 .عجله نکرده باشم دوارمیام

 

  شیجمله ها نیکردم تا او ادامه دهد. اما او ب سکوت

  یهر جمله ا ی برا کردیفکر م یلیخ کرد،ی مکث م یلیخ

  .کردیم انیکه ب

 

. یمتوجه نگاه من به خودت شد دونمی... میآسو_

اما   رممکنه،ی که متوجه نشدنت غ یاونقدر باهوش هست

 ...به همون اندازه

 

اش برد، با پشتش  یشانی پ یشصتش را رو انگشت

 .و دوباره ادامه داد دیاش کش یشانیپ یرو

 



.  یبود از خود من هم بشنو ازیبه همون اندازه هم ن _

  خوامیعجله کنم، نم خوامیفقط... دوست نداشتم و نم

 .تحت فشار قرارت بدم

 

نگاه کردم. از حسش  میاو نگاه گرفتم و به انگشتها از

گفته بود، از برداشت درست من گفته  دهیهرچند سرپوش 

  هیکه کنارش گفته بود، حس خوب بق یبود، اما جمله ا

  نیبرده بود. 'عجله'... 'عجله'. چند نیجمله ها را از ب

 .و چند بار در ذهنم تکرارش کردم

 

 .یآسو_

 

 .چشم گرفتم و او را نگاه کردم  میانگشتها از

 

 ؟یگشنه ا  ده،یرنگت پر ؟یتو... خوب_

 



نبود از ترس زود،  یبود! نه از گرسنگ دهیپر رنگم

 .بشنوم  ستیقرار ن یخوب  ییزهایچ کردمیحس م
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  یتند، کم یرا کم میرا به سمت شالم بردم، موها دستم

 .خشن به عقب دادم

 

 .خوبم_

 

را صاف کردم و دوباره  میصدا د،یلرز میکردم صدا حس

 .گفتم



 

 .خوبم_

 

بود  زی ن یرا جلو آورد، تا دستم را که رو دستش

اما ناخودآگاه دستم را عقب بردم. متوجه شد   رد،یبگ

 .ستادیدستش از حرکت ا نیهم یبرا

 

اگر   یاما االن حت ،یدیدوباره آمد، با سوپ جد گارسون

 .نداشتم یل یسوپ خوشمزه بود، من م

 

 م؟ یبر شهیم_

 

  فمیبلند شدم، ک یصندل یجوابش نماندن، از رو  منتظر

  یکرده بودم برداشتم، خواستم رو یصندل زانیکه آو

 اسیبه سمت امد، هردو د اریدوشم بندازم اما افتاد. داد

من گذاشت و مجبورم مرد صاب  یبازوها یرا رو



متعجب و نگران بود، اما نه   ی. چشم هاستمیبا میسرجا

 ...غلط من یرهایتعبمن... و برداشت ها و 

 

 دیگفتم که نبا یزیزدم؟ چ یحرف بد شد؟منیچ_

 گفتم؟یم

 

 .من را ناراحت کرده بود شی ها ینه، بلکه نگفتن گفتنش

 

 ...بهتره یعن ینه، من.. -

 

 !ی آسو_

 

از من  یبود. چه توقع یمحکم و جد یلیخ  شیآسو نیا

 دمیرا نشن خواستمیکه نم یز یچ  نکهیاز ا  میداشت؟ بگو

دل من تو را  دیدر واقع شا نکهیحالم بد است؟! از ا

 !شار قرار داده نه تو من را؟تحت ف



 

من حرفهام  ن،ی صحبت کن نیبش قهیچند دق  ن،یلطفا بش_

 .تموم نشد اصال

 

 .من متوجه... متوجه منظورتون شدم_

 

  .نیبرداشت رو ندارم، لطفا بش نیعنوان ا چیبه ه_

 

هم بشنوم،  ی شتر یب زیچ خواستمینم نم،یبش  خواستمینم

  .دیباعث شد بگو نی تکان نخوردم و هم میاز جا

 

برخورد   نیا  لی. اما قبلش لطفا دلگمیم نجا یباشه هم_

من حس کردم  ی... آسویعنیرو بهم بگو، من... 

خونوادت    طیکه از شرا  یتوام... فقط بخاطر برداشت

 ...داشتم

 



ب است به سمت  میبازو یراستش را از رو دست

 قهیشق یرا چند بار رو  ی هااش برد، انگشت  یشانیپ

... میچشم ها ین ی. نگاهم کرد، زل زد به ندیاش کش

 د،یکش میبازو یاز رو زیچند لحظه بعد دست چپش را ن

چپ   بیقدم به عقب رفت. دست چپش را داخل ج کی

 .شلوارش برد

 

 .عجله کردم یکم کنمیفکر م_

 

چه بود که مکررا   یلعنت یعجله  نیعجله، ا  عجله

 .کردی تکرارش م

 

 .میبهتره بر_

 

کشاند، تا حالم را   نجایاز من راه افتاد، من را تا ا جلوتر

بود؟! مثل جوجه   نیدگرگون کند و برگردد. هدفش هم



 نیاردک زشت سالنه سالنه دنبالش راه افتادم، قفل ماش

 .رومیرا که زد، عزمم را جزم کردم و گفتم، که خودم م

 

 .شرکت رمیرم ممنم دا_

 

 .امیشرکت ن گهیمن د نی اگر اجازه بد_

 

 چرا؟ _

 

از تو.   خواهمی م ست،ی' حالم خوب نمیداشتم بگو دوست

 .کنم.' اما نتوانستم یدور باشم، از تو دور

 

 .کار دارم ی... کمیمن.. _

 

 .رسونمتیم_

 



خانه بروم، مسخره بود اما همراه  خواستمینم یحت

 یبرادرش شدن، گفت مهست یخانه   یخودش راه

 یاز مهست ریعگغ ی... دوستستیامروز سرکار ن

بود، اما  ار ینداشتم، شانس بد من بود که خواهر داد

دوست داشتم و او تنها  کیبه  ازیهرچه که بود، ن

 ...دوستم بود

 

 زم؟یعز شدهیچ_

 

ام خودش نشان از حال   دهی... رنگ پرنمیغمگ صورتم

. ستیکه حالم خوب ن  مینبود بگو یازیبدم بود، ن

پر شود. به سمتم آمد و   میسوالش باعث شد چشم ها

  یزیشود. چ دتریام شد هیباعث شد گر نیبغلم کرد هم

مرا در آغوشش نگه داشت و  ینگفت فقط با مهربان

 ...کرد آرامم کند با حضورش، با مهر و محبتش یسع

 

جدا شدم، با  یکردم، وقت هیچقدر در آغوشش گر  دانمینم

 .محبت نگاهم کرد



 

 ؟ یخوب_

 

 .را تکان دادم سرم

 

 ...تورم دیببخش_

 

پاشو تا   نجام،یمن ا ینشنوم، هرموقع که بخوا شیه_

 .ارمیبرات ب نیر یش زیچ هیمن  یبه صورتت بزن یتو آب

 

کدامشان نبود، به  چیاز ه ینبودند، خبر ای ها گو بچه

چشمم به خودم و حال   نهیرفتم، در آ ییسمت دستشو

 نیا کردمیزارم افتاد... من عاشق شده بودم، حس م

اما  برد،یم ین یزم یایفراتر از دن ییایعشق من را به دن

 یو ب یخام  دانمیافتاده بودم. نم یبه چه حال و روز

 دیچه؟! شا ایبلد نبود من بود  یمن بود، عاشق یتجربگ

 ...یوصال چیه یبود... فقط سوختن، ب نیعشق هم
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آمده بودند   کردمیم هیمن گر یخانه بودند، وقت دوقلوها

و اشاره گفته بوده   مایبا ا ی انگار مهست ن، ییپا یطبقه 

برگردند به اتاقشان و حاال هردو از هر طرف بغلم کرده  

 .داشتند آرامم کنند یبودند و سع

 

 ؟ی کردیم هیآسو تو چرا گر_

 

 .سر هردو زدم ی رو یا بوسه

 



 .دلم گرفته بود کمی. زم یعز یچیه_

 

 تنگ شده بود؟ تیمام یدلت برا_

 

ام  یتجربگی حسم و ب یدلم به حال خودم، به پا  دلم؟

ها و شعرها را از کتاب یسوخته بود. من عشق و عاشق

  یزیچ نیقراره قلبم، جز ا یب یبلد بودم و تپش ها

 ...دانمیبودم نم یو حاال در چه واد دانستمینم

 

خانم   نیآمدند، مه شمانی خانم پ نیهمراه مه یمهست

 .گذاشت مانیهاشربت ها را تعارف کرد و تن

 

 زم؟یعز ی: بهتر یمهست

 

 ...تورم د یخوبم ببخش_

 



تماس گرفت  ارینگران شدم، داد ه،یچه حرف نینه ا_

شده؟  یزیگفت تو رو اون رسونده. اونم نگران بود، چ

 ...بح اریبا داد

 

دادم تا ادامه ندهد، فعال دوست نداشتم در  یجواب عیسر

  .بشنوم اریمورد داد

 

 .هم به زحمت افتادند شونیخوبم خوبم ، ا_

 

شد،  یزیاو متوجه  ایمن بد حرفش را قطع کردم  ای

چرا که ادامه نداد و فقط سرش را تکان داد و گفت  

 .شربتم را بخورم

 

  یدوقلوها نم ییآمدن از دستشو رونیبعد از ب دیشا

و سر دلم را  رمیخودم را بگ  یجلو توانستمیآمدند، نم

اما حضور آنها باعث شد  گذاشتمیم انیدر م یبا مهست

 .برخوردم مسلط شوم و خودم را کنترل کنم



 

 کارت خوبه؟_

 

بچه ها برن مدرسه، بعدش   رم،ینم ادیآره، فعال ز_

 ادمیکه  ییزهایتا چ رم یاالن فقط م کنم، یشروع م

 .فتهیب ادم یسالها...  کم کم  نیا یرفته... همه 

 

 خوبه؟ دیکار با ام_

 

فکر بود، با سوال من به خودش آمد نگاهم کرد،  در

 .زد ینیریلبخند آرام و ش

 

 ما؟ شیپ  یایب  یخوایم  یخسته شد اریاز دست داد_

 

و   دیلرز میچشم ها ین ینگاهش کردم، ن  یوقت مطمعنم

خودم را حفظ کنم.  یکردم خونسرد ی. اما سعدیاو هم د



بودم از پسش  دواریزدم، هرچند ام یلبخند مصنوع 

 .گفتم یبرآمده باشم و به زبان شوخ 

 

 .لذت بخش باشه یلی خ  دیچرا که نه، کار باتو با_

 

 .کار با تو رو دوست داره ده،یهرگز اجازه نم اریداد_

 

حسش   انیبودن با من را دوست داشتن نه کار! ب کاش

 ...بود دهیعجله نام ک یبود_  ین _اگر حسبه م

 

رو   تیخطاط  یها نیتمر می امروز کار کن شه ی جاشوا م_

 .امیفردا ن گهیمن د

 

 .م یکن یباز ا،ی: فردا هم بجان

 

 .میکنیم یبعد باز یهفته _



 

 .مدرسه  میریاما ما م_

 

 مدرسه؟ مگه چندمه؟_

 

  گهید کنن،ی: مدرسه اشون گفته زودتر شروع میمهست

 .میمهر باش  کی منتظر  ستین مایمثل قد

 

که دست در دست بابا به  ییمهرها ک یمهر!  کی

 .رستانیتا سال آخر دب یمدرسه رفته بودم، حت

 

 !ایآسو فردا هم ب_

 

 لتیجاشوا برو آماده من وسا د،یجان، ببخش دمیقول نم_

 .امیرو منم م

 



شده بود و نگه داشتنش   ی نکیع یکه با تازگ ییجاشوا

باال داد و بلند   یرا کم نکشیسخت بود، ع شیهم برا

 .شد، جان هم به حالت قهر با من دنبال جاشوا رفت

 

 .عادت نکرده نکشیهنوز به ع_

 

 .به بچه ها کرد و رو به من گفت ی نگاه یمهست

 

 نه، آسو؟ _

 

 جانم؟ _

 

 ...صحبت  یاگر بخوا_

 

  هیتو  ی... شاددیآروم شدم، ممنونم، شا یلیواقعا خ_

 .گهیفرصت د



 

بلند شدم که من هم به اتاق بچه ها بروم اما  میجا از

 .کرد خکوبی م میکه سرجا  دیپرس یسوال

 

 داره؟  اریبه داد یچند وقتت ربط نیحال االنت، حال ا_
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 198ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

را قورت  می آب گلو ،یسمت مهستبرگردم  توانستمینم

آمد، انگار   یکار هم از دستم برنم نیدادم، اما انگار ا

آسان نبود، اما  دنیسوال را شن نیبسته بود. ا میراه گلو

 .بدهم سخت تر بود توانستمی که نم یجواب



 

از جاش بلند شده بود داشت به  دم،یرا شن شیپا یصدا

گرفتن  ی. ُمِصّر بود براستادیآمد، آمد مقابلم ا یسمتم م

 .جوابش

 

هردو  نیرا جلو آورد و دست چپم را گرفت، ب دستش

 .دستش نگه داشت

 

  .شده آسو جان خیدستات _

 

... از  دمیکشیچرا اما خجالت م دانمینم م،یدزد چشم

که نسبت به برادرش داشتم خجالت  یحس  یبرا یمهست

 .دمیکشیم

 

 ایو  یبد حیمن توض یرو برا یزیچ یست یمجبور ن _

 ...فقط ،یجواب بد



 

آرام نگاهم   یکردم، داشت با محبت و لبخند نگاهش

  .دادیم  تیحس امن نان،ی. داشت به من اطمکردیم

 

هستم دوست توام  اریکه خواهر داد یمن به اندازه ا_

 .رو فراموش نکن نیهستم ا

 

 رونیرا تکان دادم، دستم را آرام از دستش ب سرم

 .و به سمت اتاق بچه ها رفتم دمیکش

 

 ؟یدینم دیسرمشق جد یآسو_

 

  یو مهست اریجان که همراه داد  زیم یقاب عکس رو از

 نکیبود چشم گرفتم و جاشوا را نگاه کردم، با ع

 .صورتش بود یبانمکش که رو

 



 .اریاون قلم بزرگت رو برام ب  زم،یچرا عز_

 

را خوانده بودم، اما  نیکجا و از کدام شاعر ا دانمینم

  .نوشتم شیبرا

 

 تو با قافله غصه و غم ها چه کنم  یب"

  "و پودم تو بگو با دل تنها چه کنم....؟ تار

 

چه؟  ای درس امروز جاشوا بود  تی ب نیا مخاطب

را   نیسخت بود، ا یکم ش ی!  اما نوشتم. برادانمینم

 نی. کارش خوب بود، اما ادانستمینگاهش نکرده هم م

 .شیآسان نبود برا تیب

 

 .برات سخته نیبذار عوض کنم، فکر کنم ا_

 

 .سمشی نوینه نه، م_



 

دونه آسونش   هیبذار  ،یکنیبمونه، بعدا کار م زم،یعز_

 ...رو

 

 .تونمی نه نه آسو م_

 

من بود، بخاطر خطا و اشتباهم نخواستم  یخطا 

. تواندیکنم که نم جادیناراحتش کنم و حس بد را در او ا

که شروع  یزمان  یبازه  ینسبت به سن و سالش و حت 

او هم  دیبود. شا رینظیکرده بود، کارش خوب که نه ب

 ...چالش داشت یبه کم ازین

 

 برم؟ گهی. من دزمیباشه عز_

 

 ؟ یکنینم یبا ما باز_

 



 بعد، باشه؟ یدفعه _

 

 ...مدرس_

 

، شما موقع مدرسه هم همش   نیاریبهونه ن یالک_

 .نیکنی م یباز

 

و بلند  دمی. آرام گونه اش را کشدیحرفم خند نیا به

بودند،  نییجان پا و  یشدم، شالم را سر کردم. مهست

 .دندیدی جان را م یداشتند کارتون مورد عالقه  

 

 زم؟یتموم شد عز_

 

 ...برم، امروز گهیآره، من د_

 



  اری... دادیکه تو بخوا یتا وقت میصحبت نکن گهید ایب_

 .رسونتتیرانندش رو فرستاده، م

 

 .رفتمینه، من خودم م یوا_

 

 .گذاشت میبازو یرو رو  دستش

 

 .زمیعز ستین یمشکل_

 

زدم، راننده   رونیکردم و از خانه ب یهر سه روبوس با

 .باز کرد میدم در بودند، در را برا نشیو ماش

 

او و احساسم به او فرار کرده بودم به آوش   از

 گشتمیاو برم نیخواهرش و حاال داشتم با راننده و ماش

 !به خانه 

 



بود،   ابانیخ یگوشه  یدخترک م،یچراغ قرمز بود پشت

سرش بود اما گره اش  یقرمز کوچکش را رو یروسر

گونه اش، گل نرگس دستش   یچانه اش رو ری ز یبه جا

زل زده  ییهوا، به جا یرو لیدل یب گرشیبود، دست د

که   یگرینگاهش را نگاه کردم، به پَسر د ریبود، مس

  ی شهیش یداشت رو وچند سال از خودش بزرگتر بود 

دوستش  دی. شاکردینگاه م دیکشیها دستمال م نیماش

 ...برادرش دیبود شا

 

  یآمد، خواست دستمال را رو نیبه سمت ماش پسرک

نه، اما سبقت  دیبکشد، راننده خواست بگو شهیش

 .گرفتم

 

 .کارواش نیبریشد م فی بکشه، اگر کث نیاجازه بد_

 

 کی فمیدادم و از ک نییرا پا شهیتکان داد، ش یسر

برداشتم و به سمت پسرک   یهزار تومان اسکناس ده



آنها دوا   یاز دردها  یده هزار تومان درد نیگرفتم. ا

  ...اما کردینم

 

  .خدا بده برکت_

 

 شهیبخش ش کی یزدم، فقط رو شی به رو یلبخند

نشده بود اما دوباره  فیبود، کث دهیدستمال کش نیماش

 .ردیکارواش را دادم و گفتم پولش را از من بگ شنهادیپ

 

 فرستمیاگر خواستن م گم، یبه آقا م ست،ی ن یازین _

 .کارواش

 

شب گفته  یمن مگر قصه  یمرد حساب م یبگو خواستم

 ...و حاال یی نگو یهمه گفتم که تو به آقا نیام، من ا

 

با آسمان صحبت   دیذهن پر از اتفاق امروز با  با

گفته  ری. به امدانمینم یبه چه زبان. چطور و کردمیم



باشد. اما   خبری ما ب یبودم بهتر است آسمان از مکالمه 

  کیدنبال  ریآسمان حس دارد که بداند ام کنمی فکر م

که   یطیبهم زدن بااوست آن هم در شرا یراه در رو برا

 ...وجدان خودش را آرام کند

 

نه،   ایهست   یکدام است، اصال مقصر ریتقص دانمینم

رابطه نداشتم   نیا ی ندهیدر مورد مقصد و آ یفکر  چیه

از حد آسمان،  سیب رییتغ کردم،یرا هم تصور نم نیاما ا

 ...که یر یبد بودنش با من و حاال ام

 

داشتم  یوقت خواند، یدر اتاق بود، داشت درس م آسمان

گاهش را به  ینگاه گاه و ب کردم،یلباس عوض م 

نگاه  نیا گریمنتظرش... حاال د. نگاه دمیدیم لشیموبا

 ریغ زی. ذهنم پر بود اما همه چ شناختمی را خوب م

هرنوع  جادیآسمان را پس زدم، تا بتوانم بدون ا

 .با او صحبت کنم  یسوءتفاهم
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 م؟یصحبت کن کمی_

 

 . 'نکرد. فقط گفت 'درس دارم نگاهم

 

 کمی ایسر به بابا بزنم برگردم، توام تموم کن  هیمن _

 .می استراحت کن که صحبت کن

 

بزند که دلم   ی حرف نکهیرا بلند کرد، اما قبل از ا سرش

  رونیبشکند و دستم سرد شود از صحبت از اتاق ب

 .رفتم

 



چند وقته پدر و دختر   یدونیآقا معلم؟ م یچطور_

 م؟یط نکرداختال

 

در  شی را آرام تکان داد، سرش انگشت ها سرش

تکان   توانستیم شدیوارد نم یادیکه فشار  ز یصورت

 .شیتکان انگشت ها یاز تماشا  برد،یبدهد، لذت م

 

نگران نگاهم   شیرا تکان داده بود، اما شم ها سرش

را   میمقابل نگاهش نشستم، زانوها شهی. مثل همکردیم

کردم و  لیدر آغوش گرفتم سرم را به سمت چپ متما

نداده بود، اگر   ادیوقت به من  چینگاهش کردم. بابا ه

چه  م،ی چکار کنم، چه بگو دیعاشق شدم با یروز

 .دیرا بگو تکشانتک  توانستی... کاش ممینگو

 

  ؟یمن خوبم، تو چطور _

 



و  یکیاق افتاده برام، صبح اتف یامروز... امروز کل_

بود، بعد ناهار رو با  نیکه سنگ دمیشن ییزهایو چ دمید

بود، رفتم خونه   نیخوردم که ناهار هم برام سنگ یکس

ماهه   یلیآرومم کرد بابا، خ  یکل یدوقلوها، مهست ی

 .نهیدوست داره تو رو بب یلی. اونم خشینیبب دیبا

 

نگران بود. به  شی سرش را تکان داد، چشمها دوباره

 توانستمی او م یکه من از چشمها یهراندازه ا

 !از من نداشت یرا بخوانم، او هم دست کم شی حرفها

 

 یجاشوا گفتم، حت شرفتی و پ یاز مهست شیبرا یکم

آورم تا  یم شی جاشوا برا یاز کارها  یبعد یگفتم دفعه 

 یکه وقت دم یخریوقت م. داشتم با صحبت با بابا ندیبب

آرام  یکم م،یچه نگو  م،یآسمان بدانم چه بگو شیرفتم پ

 دیباشم، زود نرنجم و زود ناراحت نشوم، امشب را با

انتظار   دی. باشدمی ناراحت نم دمیشنیهرچه از آسمان م

 .را داشتم یهر طوفان

 



باهاش صحبت کنم،  رمینگران آسمانم... م کمیبابا، _

باهام خوب   ونشیم یلیمدت خ نیبرام دعا کن، ا 

باهام  اینبوده... نگران نباش، اگر به حرفم گوش بده 

 .ادینم  شیپ یصحبت کنه مشکل

 

  ختمی ر یچا مانیه دو ی! براادیبودم که ن دواریام البته

که   یکوچک زیم یرا رو یچا وانیو به اتاق رفتم. ل

 .جلوش بود گذاشتم

 

 آسو؟  شدهیچ_

 

 .میصحبت کن خوامیآسمان؟ م هیچ_

 

 م؟یصحبت کن ی خوایم یمهربون شد هوی_

 

 نامهربون بودم؟  یک_



 

بحث ساده  هیبخاطر  شیچند وقت پ نیهم ؟ینبود یک_

پول  ،یر یرو پس  ید یبرام خر یهرچ  یخواستیم

 .یآزمونم. رو به زور داد

 

و مکث کردم، اگر من هم مثل او  دمیکش قیعم نفس

 کی میتصم ی جهینت دادم،ی طلبکارانه و با تشر جواب م

 .خواستمی که م یزینه چ شدیجدل م

 

 ؟ یخوایاالن تو نم م،ی صحبت کن خوامیاالن که م_

 

 ؟یبگ  یخوا یم یچ_

 

خودت، مدرسه درسها، دوستات،   ،یتوبگ  خوامیم_

 .یآزمونت، همه چ

 



 ؟ یبدون یخوای م یچ یبرا_

 

 .آسمان من خواهرتم نه دشمنت_

 

را بهم گره کرد و رو گرفت. مثل بچه ها قهر   شیدستها

 .کردیم

 

  ادتهی ،ینبود ینطور یقبال ا ؟یبا من لج نقدریتو چرا ا_

 م،یستیمامان ن یواقع یما بچه ها دیشا یگفتیبه من م

 ؟ یکه من فقط شدم. خواهر ناتن شدیچ هوی

 

ما به  یگردیم یبا مهست یاز وقت ،یخودت خواست_

شرکت  نیبه ا یریم یاصال از وقت م،یخوریکالست نم

 .یستیمثل قبل ن گهید

 



خرجمون با  دوئم،یهزار جا م اده،یآسمان کارم ز_

هم شده، قسط  شتریشدن حقوق من کم نشده ب شتریب

خودم،  ی هاآذرخش، دکتر بابا، بخاطر شرکت لباس 

خونه خسته    یگردیاز مدرسه برم گه،ید زیهزار تا چ

 رتریچند ساعت د رم،یمن همزمان با تو م  ؟یشینم

 ی. من برالهی تو پنج شنبه ها مدرسه ات تعط گردم؟یبرم

از جمعه    یلیپنج شنبه ها و خ شتریچند صد تومن ب

هستم که اصال با شما مثل قبل  ی. ککنمی هارم کار م

خونه،  نیا ام یشب به شب م ستم،یباشم و نباشم؟ فقط ن

 ی. از وقتمیدر حال دعوا کردن ونیخط در م هیکه اونم 

 دم؟یکن بال کش رونیآذرخش از زندان اومده ب

 

 .دستم را مقابلش گرفتم کف

 

  یتااخر عمر قراره بمونه، کدوم دختر  ؟ینیبیم نویا_

 یتونیبدنش باشه؟ م یرو یزخم نیهمچ یدوست دار

 گناه نکرده؟ یاونم برا ؟ی تحمل کن یتونیم ؟یقبول کن

 



نرمش کرده بود، نه کانل، هرچند جز    یکم میحرفها

نرمش کنم،  خواستمینگفته بودم، نم یز یچ قتیحق

بود، اما  ی روز مرخص ن یکه ع یتیبا واقع خواستمیم

ته دلش دوست داشته باشد او  دیآشنا شود. شا دیدینم

 .دیایقدم به سمت من ب کیهم 

 

اما همش منت   یکشیکه تو زحمت نم میگی باشه ما نم_

 ...مگ ؟یذاریم

 

بعدش   دمیشن  یگذاشتم آسمان؟ من ازت چ یچه منت_

 ایاون حرفها رو زدم؟ همون هارو من، مامان، بابا 

 شکنه؟ یدلت نم ؟یشیآذرخش بهت بگن ناراحت نم 

 

 .را بستم و باز کردم میندادم چشم ها ادامه

 

به بعد که   نیاز ا م،یفراموش کن ست،یحاال حرفم گله ن_

تو  خوامیمن م م؟یتون ینم میمثل قبل باش میتونیم



  یگیمن خواهرت باشم؟ هنوزم م یخوای نم ؟یخوا ینم

 کاش من خواهرت نبودم؟

 

 .یبودم، تو بد برداشت کرد یمن عصبان_

 

  ؟یکه بد برداشت کردم، داد ینداد حیوقت توض چیه_

منم بخاطر برداشت بدم ازت معذرت  یگفتیاگر م

 ...خواستمیم

 

کن وجود نداشت، اما اگر با  یعذرخواه یبرا ییجا

  غشیچرا در داد،یم یوبحرف به او حس خ نیگفتن ا

 !کردم؟یم
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 ؟ یشناسیتو مگه منو نم_

 

 ؟یکرد ریی چقدر تغ یآسمان خبر دار_

 

 !گه؟یم یبه ک یک_

 

طرف کنکورم،   هیاز  اد،یکردم، کار ز رییباشه منم تغ_

 یچ ؟یکنم، تو چ رییباعث شد من تغ یقرض و بده یکل

 تو رو عوض کرد؟

 

  ینیبب یمن عوض نشدم، فقط بزرگ شدم، توام نبود_

 .ینیبب یخوا یهم نم دیبزرگ شدم، شا

 



  نکهیهمه نفرتش از من بخاطر چه بود؟ بخاطر ا نیا

فکر کرده بودند   یروزگار یروز ریخواهر و مادر ام

هستم، فقط از ذهنشان   ریام یمناسب برا  یا نهیمن گز

عبور کرده بود، چطور و چگونه به گوش آسمان 

  .سوال داشت یبود جا  دهیرس

 

امروز، حداقل امروز، کشش ناز  یبود برا نیا قتیحق

را نداشتم،  لش یدل یب یآسمان، پرخاش ها یکردن ها

افتاد آنها خانواده  یکه م یاما هرچه که بود، هر اتفاق

 .دمیکشیمدست  دیمن بودند، نبا ی

 

  نیاما ا م،یهممون عوض شد ،یآسمان عوض شد_

 .کنهیتو نگرانم م رییتغ

 

 ...چرا ش_

 



.  یزنیم بیبه خودت آس ،یش یم تیاذ کنمی چون حس م_

فقط تو،   گهیکس د چینه خودم نه ه گمیبخاطر خودت م

برخورد نکن که  یلطفا جور ،یآسمان تو خواهر من

 .فکر کنم دشمنتم

 

  ایخواهر دن نیتو بهتر  ،یباش یتو خودت نخواست_

کارت شده فقط خودت و خودت،   ،یستین گه یاما د یبود

 یتونیم ی . تو هرجور بخوایبد اخالق  ،یپنهون کار

  رونیب یمن برا ،یبر ی تونی م یهرجا بخوا ،یبپوش

چند روز به مامان التماس   یدونیرفتن با دوستام م

. اما تو دمیگه پول نم یبذاره هم م ذاره،یاما نم کنمیم

 یبگ یهر چ ،یدیخرجمون رو م یکنیچون کار م ؟یچ

 چشم؟ میبگ دیبا

 

مثال   دونهیبهت زور کردم؟  ویبهت گفتم؟ چ یمن چ_

 بزن؟

 



من  خوادینم گهی م کنه،یمامان زور م یتو زور نکن _

چطور   ستیتو بشم، به من چه که تو معلوم ن هیشب

 ...و یگردیم

 

نگاهش کردم که خودش  نیو خشمگ یعصبان آنقدر

و خشم نفس نفس   تیحرفش را خورد، از شدت عصبان

 یذهن و جسمم، با همه  یخستگ  ی. من با همه زدمیم

او وقت گذاشته  یکه در دل و قلبم بود، باز برا یدرد

 ...ار داده بودم و حاال اوقر تیبودم، باز او را الو

 

نتوانستم، با همان  نیاز ا شترینتوانستم. ب گرید

 .بلند شدم میاز جا تیعصبان

 

مشکل   یدونیتعارف نکن بگو! م گردم؟ی م یچجور_

 یاز وقت  ه،یشکل نیوقته ا یلیمامان خ س،یمامان ن

نذاشتم  ستادم،یپشتت وا گهیبدش د یبخاطر رفتارها 

بود  راهیفحش و بد و ب یکلمه بهت بگه، هرچ هیمامان 

شد،   نیاش ا جهینت ،ینش  تیتا تو اذ دم یبه جون خر



تو   یبخورم، جا کتکبالکش، اگر فحش و  نجایشدم ا

هستم. تو  یاون خواهر بد ر یغ میهم بخورم خواهر خوب 

باهاشون   یخوا یم یدار  قیدوست و رف یکه االن کل

همه  نیبپرس بب شونیکیفقط  شونیکیاز  رون،یب یبر

  یخواستیکوه م هیبزرگ مثل منن؟ تو  یخواهرها  ی

خونه دعوا راه انداختم، فقط و فقط   نی من تو ا ،یبر

خودم فرصت   نکهیا یحت  ،یلذت ببر یبر  نکهیا یبرا

 ی، بعد االن چ ینباش نطوریتو ا گمیبگردم م کنمینم

کردن وقت دارم که  یآخه احمق من از خرحمال ؟یگیم

بد بگردم؟ وقت دارم که خالف کنم، دردتون دوتا 

شما فراموش  دیشرکت گرفتم، شا یکه برا  هیمانتو

تو شرکتشون   دنیشهر رو راه نم یگدا نجای. اما انیکرد

رابطه ات  رفتمیکار کنه، آدم بد بودم، خواهر بد بودم، م

 هیبرات  نکهیکف دستشون، نه ا ذاشتمیرو م ریبا ام

کنه، بذار لذت ببره از  یبخرم بگم بذار نوجوان یگوش

 .شیزندگ

 

مدت که با خانواده ام  نیبود، در تمام ا یعصبان واقعا

 یوقت یبارها دعوا کرده بودم، بحث کرده بودم، حت



اندازه   نیکدامشان با ا چیه د،یبخاطر آذرخش دستم بر

نشده بودم، فقط ناراحت شده بود، به حالمان   یعصبان

به سمتش رفتم  یخوب یتیخورده بودم اما من با نغصه 

 !او چه کرد؟

 

او هم بلند شده بود، همان  کرد، ی نگاهم م ری و متح مات

  تیاول بلند شده بود تا جوابم را بدهد اما شدت عصبان

 ...سکوت کرد دیرا که د می به حق بودن حرفها دیشا ای

 

آسمان،  یبرام تموم شد گه یامروز د نی هم نجا،یهم_

سکوت کردم، من گاردم رو  نیگفت نیخواست یمن هرچ

به بعد با   نیاز ا یخوایم  یچجور نمیگرفتم، بب نییپا

 نیمن نشو، بب هیباشه شب ، یایمامان و آذرخش کنار ب

 ...مامان  نی! ببرنیگیباز آروم م نهایا

 

باال و   یانگشت به سقف اشاره کردم منظورم َطبقه  با

 .و پسرشان بود یملک یخانواده 



 

با دوستات   گهی باز فقط بهت م ،یکرد کار یبفهمه چ_

 .یشیآسو م هینرو شب  رونیب

 

 زدم،یحرفها را نم نیکدام از ا چیه شدمینم یعصبان اگر

و  یعاد ینه خانواده امان خانواده  چکدامشان، یه

بود،   یخوب تیآسمان در موقع نکهیبود و نه ا ینرمال

که  یو رابطه ا یکنکور، سن حساس بلوغ و نوجوان

 ...شکرآب است دانستمیم

 [20:55 15.01.21] ,یآسو
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را باال نبردم، تا   میصدا می حرص و عصبانت یهمه  با

د، آذرخش  بابا بو شیدرست نکنم، مامان پ دیدردسر جد

 .او هم نشنود کردمی فقط دعا م ونی زیتلو یجلو

 

نکردم به سمت  یخواتس جواب بدهد، توجه آسمان

صبح آالرمش را   یام را بردارم برا یرفتم گوش فمیک

 .فعال کنم. در همان حال گفتم

 

باهات بهم بزنه اما   خوادیاومد سراغم، م ریامروز ام_

باز  طرف تو رو گرفتم  یدونیم ،یذاریتو نم گهیم

 یچون اون لحظه که داشتم از تو طرفدار شش،یپ

 دونستمینم ،یخانوادم بود ،یخواهرم بود کردمیم

 .اون، مهم نبود، پشت تو بودم ایتوا  ریتقص

 

را با حرص رها کردم و  فمیک کردم،ینم دایام را پ یگوش

که پرشده بود داشت  شی نگاهش کردم، حاال چشم ها

 .ختیری اشک م



 

از دهنت  یکه هرچ  ،ینیبیبود دستمزد من، م نیاما ا_

  یگیتموم شد، اره راست م  گهیاما د ،یبهم بگ ادیدر م

 خوامیم یهرکار یستیمجبور ن دمیچون خرجتون رو م

 .نیانجام بد

 

 .زدم  یپوزخند

 

اما اونم فقط و  دم،یبه بعد فقط خرجتون رو م نیاز ا_

وجود نداره،   یا گهی د زیچ چیفقط بخاطر بابا، ه

 ...یچیه

 

 دایرا پ یرا برداشتم باالخره گوش فمیشدم و دوباره ک خم

توش و در را  رفتمیم میداشت گریاتاق د کیکردم. کاش 

 ...و چند ساعت تنها بود کردمیقفل م

 



رفتم، با باز  رون یرا در دستم فشردم و از اتاق ب یگوش

به اطراف   یکرد، نگاه یشدن در آذرخش برگشت نگاه

نبود، به آشپزخانه رفتم تا به  یکنج دنج چیکردم، ه

نداشتم   یآنجا تنها باشم. چا یخوردن کم  یچا یبهانه 

آشپزخانه و    واریدادم به د  هیو تک ختمیدر سماور آب ر

 .نشستم نیزم ی آرام آرام رو 

 

 میرا با هردو دستم نگه داشته بودم و مچ دستها  یگوش

شده بودم به  رهیداده بودم، خ هیتک میرا به زانو

 گرینه، اما د ایکردم  یکار درست دانستمی سماور. نم

کمک و صحبت و بهتر کردن  تیبا ن نکهینتوانستم، ا

 دیکه نبا  دمیشن ییرابطه اما رفتم سراغش و حرفها

به خودم  دیدر دستم لرز یام کرد. گوش  یواقعا عصبان

صفحه بود. تعجب کردم اما نه  یرو اری آمدم، اسم داد

قطع شد  ی. وقتتوانستمیجواب بدهم و نه م  خواستمیم

او بودم هم تماس گرفته است. هم کنجک گریدوبار د دمید

 یبود حت یبدانم چکار دارد هم مهم نبود بدانم. حس بد

 ...تناقض نیا

 



 ؟یچرا نشست  نجایا_

 

 .را نگاه کردم مامان

 

. مامان شناسنامه  ادیمنتظرم آب جوش ب خوام ی م ییچا_

 نشد؟  دایمن پ ی

 

 .نگاه نکردم_

 

تو  یعنیکار وام آذرخش همراهم بود،  یبار برا نیآخر_

  لیتحو زنن،ی بانک مونده؟ آخه تو بانک بمونه زنگ م

 نه؟ ییجا  یپست دنیم

 

 .برو بپرس دونم،ینم_

 

 .اگر برسونم رمیفردا قبل شرکت م_



 

 صورتت چرا قرمز شده؟_

 

 ...تی! از عصبانچرا؟

 

  خواستمیدم کنم، م ؟یتوام چا یخور یم  کم،یگرممه _

 .بخورم ی ا سهیک یچا

 

 .کنهیم  تینه، چند وقته معده ام اذ_

 

 چرا؟ _

 

از دست  خورمیکه من حرص م نقدری، ا دونمیچه م_

 .شماها

 



زدم، خطابش مامان نبود، خطابش   یآرام پوزخند

 .بود مانیزندگ

 

 م؟یشد ینجور یچرا ا_

 

 .و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 

 .میو خبر نداشت  می هم بود دیشا_

 

او  ایداد. گو هیتک  نتیهم نشست روبروم به کاب مامان

 ...هم پر بود از حرف

 

 شنبه اس ثبت نامت؟ _

 



  گهید باریکنم، مامان فردا توام  دایاگر شناسنامه امو پ_

... ریگیم یالمثن  رمیبعدا م ه،یبگرد، کپش هم باشه کاف

 .دارمیمدارک دارم، از شرکت برم ،یتو شرکت دارم کپ

 

است،   یالمثن  یگم کرده باش  نیبرو، ببصبح بانک هم _

 .خورهیبه دردت م گهیجا د  هینه  نجایا

 

 .را تکان دادم سرم

 

 ؟یبا خاله صحبت کرد_

 

 راجب اون پسره؟_

 

 اش تموم نشد؟ هینه اون که تموم شد قض_

 

 ...رضا رفت شی آبرومون پ_



 

 آبرتون رفت؟ نیچرا چون دختر نداد_

 

 ...گفته  ایپسره چ  ستیمعلوم ن_

 

خودش رو نشون داده.    تیکه گفته، شخص یهرچ_

مگه من  قهیاجازه اومده دم شرکت، چند دق یپاشده ب

که پاشه بره پشت سرم حرف بزنه؟ اصال مگه  دهیرو د

 یخونه  رسونتمیکردم که بخواد؟ دکتر جم گفت م کاریچ

شاگرد  هی یجاشوا، که اصال اونجا کالس نداشتم خونه  

 .دوقلوها ی بود، خودم رفتم بعدش رفتم خونه  گمید

 

 ؟یچرا به وقتش نگفت_

 

همه  نیبگم؟ ا یچ یمامان من شما به من اعتماد ندار_

 ؟یاعتماد یکردم که بهم ب ییچه خطا  ؟ی دید یسال چ

ر  آذرخش و آسمان هم فک  شهیتو باعث م یاعتماد یب



تو  ادیبابا هم کم کم ب ترسمیم ترسمیبد راجبم بکنن، م

 ...شما  یجبهه 

 

قابل تحمل نبود. با   میپرشد، تصورش هم برا میها چشم

  .گفتم یلرزان یصدا

 

 .رمیمیاونوقته که من م_

 

که پدر  مادرش در حال شماتت  یخطاکار  یبچه ها مثل

 .بودند نگاهم کرد حتشیو نص

 

 !فاحشه  گهی باره داره به من م نیآسمان دوم یدونیم_

 

 .محکم بود یلی' اش بلند و خیچ'

 



 یدونیم نه،یاما منظورش هم  گهیخود کلمه رو نم_

. مگه آذرخش نگفت؟نگو  نیچرا؟ تو و آذرخش باعثش

 .بود یاون روز منظورش چ یدیکه نفهم

 

 .دستم را مقابلش گرفتم کف

 

 .رهیوقت ردش نم چیه گهید نیمامان، ا ینیبیم_

 

 شدی به کف دستم کرد، حاال که ناراحت م ینگاه نیغمگ

هک از دلش من را  یل یخ یعنیاز زخم کف دستم، 

 ...نبودم تیالو دینکرده بود، فقط شا رونیب
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 .کن  زریبرو ل_

 

زود کرم  نیزم فتادمیجاش. بچه بودم م مونهیم ره،ینم_

رو   ستیدختر خوب ن هیجاش نمونه،  یگفت یم یزدیم

 .یدیمامان، ند یدیند نویزخم باشه. ا یبدنش جا

 

 نمینبودم که بنش نطوریبا من چه کرده بود، من ا آسمان

شوم. با   یخال  یو بخواهم کم هیکنم و گله کنم، گر هیگر

 خواستمیاز نممامان در حق من ب ی هایبد یهمه 

  یاگر برا یحت  میحرفها نیا دانستمیناراحتش کنم، م

 .باشد باز ناراحتم خواهد کرد یمدت کوتاه

 

 هیو شروع کرد به گر اوردی طاقت ن  گریرا که گفتم د نیا

مادر بودنش را،  خواستم،یاش را نم هی کردن، من گر

من امروز دلم شکسته   خواستم،یمرهم زخم بودنش را م



و شکسته  دهی لرز یمرد یبار دلم برا نی اول یبود برا

در موردش با مادرم صحبت کنم و  توانستمیبود، اما نم

 شیقلبم داشت برا یکه رو یقیعمو  بیاز درد عج

  شهیهم یامروز حس کرده بودم خواهرم را برا م،یبگو

 ....از دست داده ام و حاال

 

بلند   یچا یسماور به جوش آمده است، به بهانه  دمید

را   یچا ش،ی از چشم ها و اشک ها رمیشدم تا چشم بگ

دوباره  خواستمیدم کردم همانجا سرپا داغ داغ خوردم نم

 ...به اتاق رفتن هم سخت بود نم،یبش

 

دارد   یکس کردم یخلوت بودم، حس م یکوچه   کی در

و هراسان  دمیترسیاما م دمشیدینم د،ی آ یبه دنبالم م

  میجلو اهیس  نیماش کیسر کوچه  کهوی  کردم،یفرار م

 یشد، راننده  ادهیراننده پ ستادم،یبا ترس ا ستاد،یا

بود. گفتم 'شما؟' اما به سمت در رفت و در را  اریداد

داشت نگاهم    یشد. عصبان ادهیپ اریادکه د  دمیباز کرد، د

 شدیتر م یآمد صورتش عصبان یبه سمتم که م کرد،یم



را  میبه سمتم آمد، باز ها زد،یو قلب من تند تند م

داشت کم کم  شیچشم ها یدیسف ش،یگرفت، چشم ها

انگار خون بود، شروع کرد به صدا کردنم،   شدیقرمز م

از  دمیپر  دهیو ترس دهیآسو، هراس  گفتیبلند بلند م

تم  سرم بودند. داش یخواب. مامان، آسمان آذرخش باال

 وانیمامان آسمان را کنار زد و ل دم،یکشی سخت نفس م

آ  یکم کرد آرام آرام کمدهانم گرفت. کم یآب را جلو

بود. دست به  دهیترس یلیبودم خ دهیخوردم. ترس

 !کرده بودم؟ هیگر یبود... ک سیصورتم که زدم خ

 

 .نترس، بخواب یدیخواب بد د_

 

 .خوابم ینم  گهینه، د_

 

  ینبود آخرن ادمیکنارم نشست و من را بغل کرد.  مامان

بغلم کرده بود. چقدر خوب بود... چقدر آغوش  یبار ک

 یبود... همانجا خوابم برده بود، وقت نی ریمادر ش کی

شدم مامان نشسته خوابش برده بود، آسمان هنوز   داریب



 کیبود.  میبه ساعت کردم، نه و ن یخواب بود، نگاه

 .میشد با صدا داریاما مامان ب شرکت آرام گفتم یوا

 

 شد؟یچ_

 

 .مهیشده، نه و ن رمید_

 

  .ری بگ ینرو امروز مرخص_

 

  .ام یشانیبرد به پ دست

 

 .تازه قطع شده یتا صب تب داشت_

 

 .کنار بالشم افتاد یچشمم به حوله  تازه

 



ام قابل  افهیبه خودم کردم، ق ینگاه نهیشدم، در آ بلند

هم رفتم، خانم  ینگاه کردن هم نبود. به سمت گوش

دوبار تماس گرفته بود، حدس زدم مامان قطع   ندهیپا

را. چون آسمان خواب بود، همزمان  شیکرده باشد صدا

 .رفتم رونیشرکت از اتاق ب یبا گرفتن شماره 

 

شدم،   داریمن خواب موندم، االن ب دیببخش ندهی خانم پا_

 .بشه ریفکر کنم تا برسم د

 

 .زمیعز مینگرانت شد_

 

 .شرمنده_

 

 خوبه؟  زیهمه چ  یخوب_

 

 اریناخوشم، اما احتمال داشت به داد یکم م یبگو خواستم

به دروغ گفتم خوبم. با قطع  لیدل نیخبر بدهد به هم



بود، معلوم بود  داریکردن تلفن به سراغ بابا رفتم، ب

 ...معلوم بود شینگران بود، از چشم ها

 

 .یخوبم بابا، نگران شد_

 

با او صحبت کرده  شبید دمش،یسمتش رفتم بوس به

با   میبخاطر آسمان و حرفها کردیفکر م دیبودم، شا

 ز یچ  چیربط به ه یربط نبود، حال و احوالم ب یاوست، ب

دست در دست هم داده بودند   زیکس نبود، همه چ چیو ه

 ...و حالم جهیشده بود نت نیو ا

 

اما  خواستم،یگفتن به بابا هم سخت بود هم نم دروغ

آسمان   یبرا یمرگان شود و فکر کند اتفاق مخواستممین

ور شدم، از اش دلخ  یافتاده است، گفتم که از نامهربان

.  داندیعوض شده است و من را خواهر خود نم نکهیا

را گفتن بهتر از دروغ گفتن و چشم  قتیاز حق یبخش

 ...نگران گذاشتنش بود



 

اتفاق  نیماجراها دلچسب تر یآب گرم، بعد همه دوش

 ...بود

 

 .میصبحونه بخور ایگذاشتم، ب ی: چامامان

 

 .باشه_

 

  زشیکردم، آسمان پشت سرم پشت م زانیرا آو حوله

را   میداشتم موها نهیآ ینشسته بود، جلو  نیزم یرو

را  لیمیرنگ و رو رفته بودم، ر کردم،یمرتب م

. حواسم بود که آسمان دمیکش میبرداشتم و به مژه ها

کلمه حرف هم با   کینکردم،  یاما توجه کندی نگاهم م

 ...ای،  شدیم هیتنب  ایاو نزدم، 

 

 .برم بانک اونم موند خواستمیم_

 



 بگم آذرخش بره؟_

 

با تعجب نگاهش   ییآمدن آذرخش از دستشو رونیب با

 .کردم

 

 ره؟یسرکار نم_

 

 .رهیم ر ید کمیچرا _

 

تکه   کیآمد به سمتمان، کنار دستم نشست و  آذرخش

 .نان برداشت

 

  یشناسنامه  ن یبب ری: آذرخش برو بانک خبر بگمامان

 تو بانک مونده؟ یآسو

 

 .به من کرد بعد مامان را نگاه کرد ینگاه  آذرخش



 

 .دنیتو بانک بمونه، هزار بار خبر م_

 

 .کردمیفکر م نطوریداشت، من خودم هم ا حق

 

 .سر بزن ه ی: حاال مامان

 

 ندهی خانم پا زنمی زنگ م کنم،یفکر م نینه مامان، منم ا_

 .یکپ هیبا آژانس بفرسته 
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اگر در  یهم، حت رفتیتکان داد، آذرخش م یسر مامان

. بعد از  دادندی م لیبه او تحو کنمیبانک بود، فکر نم

که چشمم به   رمیرفتن آذرخش بلند شدم تماس بگ

کوچک داشت  یتشکچه  کیتشکچه افتا_ مامان 

اول   دیم رسبه ذهن یخودش درستش کرده بود. فکر

را، به سراغ  تشکچهبعد  اطیانداز انداختم در ح ریز کی

هوا خوب   اط،یبه ح مشیبابا رفتم، با کمک مامان برد

 .بود یریدلپذ یور یشهر یبود. هوا

 

خوش   یآقا معلم که امروز پدر و دختر نیبش_

 .میگذرونیم

 

نگرانش کم کم   یکارم خوشحالش کرد، چمش ها نیا

 ...شدی داشت رفع م

 



که مورد عالقه   یشعر یهااتاق رفتم چندتا از کتاب  به

آمده  رونیمن و بابا بود را برداشتم، چون از حمام ب ی

که مجبور   یام را، از زمان ی میبودم، شال بافت تخت قد

است  ادی مانده بود...  م یرا بفروش مانیتختها مینبود

که در آن خانه   یزمستان ن یچقدر دوستش داشتم، آخر

 ...بودمش دهیخر میبود

 

بابا   یها را کنار پادوشم انداختم، کتاب  یرو برداشتم

  دانمیو رفتم کنارش نشستم. نم ختمیر  یگذاشتم، چا

نه، مهم هم نبود، کار  ایخانه بودند  یملک یخانواده 

 .میکردینم هم ییکار پر سر و صدا م،یکردینم یبد

 

  یبزنم، بعد برات امروز کل  ندهیزنگ به خانم پا هیمن _

 .خونمیشعر م

 

 میتماس گرفتم و خواستم لطف کند و برا ندهی خانم پا با

  یبابا. دورهم شیگفت و من برگشتم پ یبفرستم، باشه ا

حافظ و شاملو، گه گاه  یمن و بابا با شعرها یدو نفره 



 رفتیم ش یپ نیریسرزدن سراغ عطار دلچسب و ش

  دنیباز شد. با د یملک یتوسط آقا  یدر خروج نکهیتاا

 .زد یا یم یما لبخند صم

 

لذت بخش تر از   یبا دخترت مرد، چ یچه خلوت کرد_

 .پدر هی یبرا نیا

 

زدم و تعارفش کردم، داخل رفتم تا  شی به رو یلبخند

  ایرم، مامان پشت تلفن بود و آسمان گوبب  یچا  شیبرا

 ...همچنان دراتاق بود

 

 یآقا دمیبرگشتم د یوقت ختمی ر یاستکان ها چا در

 یبابا غزل یبه حافظ زده و دارد برا یتفال  زین یملک

. من هم گوش سپردم به غزل، اما لرزش  خواندیم

ام باعث شد حواسم پرت شود، حدس زدم خانم  یگوش

را داد به راننده  یکپ یباشد، چون گفت وقت ندهیپا

آن  ار،ینام داد دنی. اما با ددهدی آژانس  به من خبر م



کرده   یچند ساعت با بابا و شعر سع نیکه در ا یآرامش

 ...دیپرکش یا هی.... در ثاندیبودم حفظش کنم پرکش

 

 اریرا داد یممکن بود کپ نکهیا د،یرسیبه ذهنم م یزیچ

فکر را  نیا کردم یم یآورده باشد، اما در آن واحد سع

 ....از ذهنم دور کنم
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فاصله گرفتم  ی ملک یاز بابا و آقا یبلند شدم کم میجا از

 .سبز را زدم یو با دست لرزان دکلمه 

 



 بله؟_

 

 !چه عجب _

 

باز من عجله  دیشا ایبا حرص بود  یعجبش کم  چه

 ...کردم و

 

  .را صاف کردم و گفتم میصدا

 

 ن؟یسالم، خوب هست_

 

جواب   یتماس هام ب یبپرسم، اما همه  دیمن با نویا_

  ...موندن

 

  .نداد ادامه

 



  یشناسنامه ات رو آوردم، دم درم، لطفا جور یکپ_

 .میصحبت کن  ییجا میلباس بپوش که بر

 

 .تونمیمن... من نم _

 

 چرا؟ _

 

 ...تو خونه کار دار یکم_

 

 ...یآسو_

 

 ...را تند گفت اما باز ادامه نداد یآسو

 

 .منتظرم_

 



 !آمرانه! بعد گفتن منتظرم قطع کرد یل یبود، خ یامر

 

  دم،ی چرخیدور خودم م اطی و منگ وسط ح جیگ

  میبه مامان چه بگو دانستمینه، نم ایبروم  دانستمینم

 رفتمیزار کجا م ی افهیق  نیرفتن، اصال باا نیا یبرا

ساعت دم در مجبورش کنم منتظرم   کی  توانستمینم

 !بماند تا من آماده شوم

 

 شده دخترم؟  یزیچ_

 

  دمینگاه کردم، د دیسوال را پرس نیکه ا یملک یآقا به

 .کردم لبخند بزنم ی. سعکندیبابا هم من را نگاه م

 

کجا  دونمینم یعن ینه نه، من شناسنامه ام رو گم کردم، _

 میبرا یکپ  هیگذاشتمش، به همکارم گفتم از شرکت 

 .بفرسته از مدارکم

 



ام نبود. واکنش  یجواب سردرگم حیهمه توض نیا خب

 ...بود یعیهردو کامال طب 

 

رو، من  دنشیآوردن، خبر ندادن رس دنیزحمت کش_

 .زود حاضر شم تا زشت نشده

 

که   یامتحان کی چه گفتم، انگار در  دمیهم نفهم  خودم

 یرا رو یخال  یفقط جا دانستمیجواب سوالش را نم

  !کاغذ پرکردم

 

دوشم  یداخل رفتم، به اتاق رفتم، پتو را از رو عیسر

شالم را  دم،یکه دم دستم بود را پوش ییبرداشتم، پانچو

بود و آسمان زل زده بود به من...   ریعوض کردم، د

رژ! در  کیکردم و  دیکه صبح زده بودم را تجد یلیمیر

ندارد با  لیدل گریبه خودم نگاه کردم، حس کردم د نهیآ

او رژ بزنم، دستمال مرطوب را  ربخاط جانیه نیا

برداشتم و رژم را پاک کردم. آسمان همچنان نگاهم  



من  یاضطراب و عجله  ن یاما حاال متعجب. ا کرد،یم

  ...تعجب هم داشت

 

 ؟یر یم ییجا_

 

نگاهش کردم اما جوابش را ندادم، زود بود  یسرسر

 ...و صحبت زود بود یآشت یبرا

 

رفتم مامان که همچنان داشت با تلفن  رون یاتاق ب از

 .در آشپزخانه بود کردی صحبت م

 

 رمیم ارهیشناسنامه ام رو آو... داره م  یهمکارم کپ_

 .برگردم رمیبگ

 

 یسوال ستیتکان داد، ب یتلفن بود فقط سر مشغول

بابا   یبرا یسر دم،یرا پوش می. کفش هادیرا نپرس  شیها

دن در مکث کردم، تکان دادم، قبل باز کر یملک یو آقا



و در   دمیکش قیقلبم گذاشتم. چند نفس عم  یدستم را رو

 .را باز کردم

 

پارک شده اش  نیآن طرف تر ماش یدر نبود، کم یجلو

داده بود،   نییرا پا شهیبود، ش نیداخل ماش دم،یرا د

  یشانیپ یداده بود و رو هی دست چپش انگار به در تک 

.  دیگذاشتم من را د رونیقدم که ب کیاش گذاشته بود، 

  خواستیرا باز کرد، م نیدر ماش دم،یکش یقینفس عم

  ینشود، کم ادهیاشاره کردم پ تشود اما با دس ادهیپ

قدمم را تند کردم و به سمتش رفتم، سوار شدم اما 

  دینگاهش نکردم. او اما زل زده بود به من... شا گرید

را روشن کرد و فقط گفت '  نیبعد ماش  یهم نه... کم

 .'کمربند رو ببند 

 

 .کردم اما در آن واحد گفتم اطاعت

 

 .زود برگردم دیمن با_



 

باالتر رفت،   ابانینداد، از کوچه گذشت، چند خ یجواب

را کنار  نینسبتا خلوت ماش یباالخره در گوشه ا

 ...دیکش

 

  مینگفت تا من از زانوها یزیسکوت کرد و چ آنقدر

به او کردم. به سمت من برگشته  یچشم گرفتم و نگاه

 .را قورت دادم میبود و زل زده بود به من. آب گلو

 

 .ز... ح... مت شد... ب.. براتون_

 

نشان نداد. چند لحظه بعد باالخره زبان باز   یواکنش چیه

  .کرد و گفت

 

 ؟یچرا جواب تلفن هام رو نداد_

 



و چشمم قفل  میسرم برگشت سمت زانوها دوباره

  .شد میزانوها 

 

 .مساعد نبودم_

 

 ؟یومدیهمه مدت؟ چرا شرکت ن نیهمه ساعت؟ ا نیا_

 

 ...دکتر من به خانم پا یخ... خواب موندم آقا_

 

 .باهات تماس گرفته بودم ندهیمن قبل از خانم پا_

 

 ...شیمن... خب به ا_

 

 .چانه ام حس کردم، ناخودآگاه عقب رفتم ر یرا ز دستش

 



 .شمرده شمرده حرف نزن نقدریلطفا نگاهم کن و ا_

 

دستش و چانه ام   نیرا آنقدر عقب بردم تا ب خودم

 .شود جادیفاصله ا
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 .دیدستش را عقب کش کالفه

 

 .اش را ماساژ داد و گفت یشان یپ یسه انگشتش رو با

 



 یعجله کرد  یکم یکنی... فکر نمروزیگفت د یمهست_

 ...و

 

  .تند گفتم یرا قطع کردم و کم حرفش

 

 نیا خوامیو نم  زیبله من عجله کردم، راجب همه چ_

اون   نی. اگر لطف کنهیشه. به نظرم کاف  یبحث طوالن

 .خونه گردمیبه من ، برم نیبرگه رو بد

 

  .نگاهم کرد دلخور

 

  !میهردو عجول بود دی، شا دونمیاما... نم  یعجله کرد_

 

 یلیوسط مطمئن نبود او بود نه من. من خ نیکه ا یکس

وقت بود که حسابم با خودم و دلم پاک بود. منتظر  

که با آن کلمه خرابش کرد  یروزید یماندم، من برا



دوست  یدختر چیمنتظر مانده بودم. ه یمدت طوالن

بشنود، کنارش آن  یندارد اگر قرار است ابراز عالقه ا

 ریو تفس ریتعب  یگریحس، آن اعتراف با کلمات د

  انیسرآغاز ب یداشت؟ وقت یشوند، از من چه انتظار

که  یآغاز کرد،یاحساسش را با 'عجله' شروع م

رابطه، دوران  کیبخش  نی باتریز ندیگویهمه م  شهیهم

و او... واکنش  برندیکه اسم م یگرید زی و هرچ ییطال

  یمن ، واکنش قلب من، حس من بود... هر دختر

او را به اوج ببرد  شنود،یم یاعتراف یوقتدوست دارد 

  ...نه به فرش

 

من هم زل   کرد،یهم ساکت و صامت من را نگاه م او

  .غرق در افکار خودم بودم یزده به گوشه ا

 

دم خانه برد، را روشن کرد و مرا تا  نیماش  تاینها

عقب برگه را  یصندل یدستش را دراز کرد و از رو

 .دستم داد

 



زنگ  گفتیثبت نام بروم، باز م یهم قرار بود برا شنبه

 ینباشد برا یگفتم بهانه ا دیشا ای ،یزدم جواب نداد

  ...زنگ زدنش

 

  دیاما شنبه با ست،یگرفتن درست ن یمرخص ینطوریا_

 ...ثبت نامم  یبرا

 

 شتر یصورتش سرش تکان داد و من هم ب  یاخم رو با

 .ندادم حیتوض

 

 .ممنون بابت برگه_

 

شوم اما دستش  ادهیرا باز کردم و خواستم پ نیماش در

 .مچ دستم حس کردم. برگشتم به سمتش یرا رو

 



صحبت   میدار  ازیمن... من مطمئنم که هردومون ن_

 دیبا و زود ریاالن نه، اما د یکنیباشه اگر فکر م م،یکن

من صبر  یکه تو حاضر باش یتا زمان فتهیاتفاقا ب

 .کنمیم

 

نگاه کردم که عالرغم اخم  شیچشم ها ین ین به

ثابت و محکم زل زده بودند به چشم  یل یصورتش، خ

بودند...   یجد  شیچشم ها کردند،یمن و نگاهم م یها

را با   تشیبه خودش گرفته بودند. کاش جد تی رنگ جد

تا قلب من هم آنطور به   کردیم ریتعب ی بهتر یواژه 

 ...نشکند فتاد،یتپش ن

 

را ندادم، دستم را رها کرد، به حالت دو رفتم  جوابش

 !سمت در

 

نسبت به همه   انه،یدلتنگ دانشگاه بوده ام  دانستمینم

حس تمام و کمال،  یب کیاحساس شده بودم...  یب زیچ

 باالخره آسمان شروع کرد به حرف زدن، شبید یحت



گفت کمکش کند، در مورد  دمیدراز کش میسرجا  یوقت

 !چه کنم؟ دی! پرسریام

 

 یلیتما یوقت یانجام بد یتون یم یبه نظرت چه کار''_

 ''رابطه؟ نینداره به ا

 

 .''...من''_

 

و سکوت و سکوت... آنقدر منتظر ماندم که   سکوت

 .دوباره گفت بردیداشت خوابم م 

 

 ".میکنیم  یزندگ میخونه دار  هیتو ''_

 

نمونده از وقتمون،  یزی اگر مشکلت خونه اس چ"_

 ."میریم میکنینم دیتمد

 



 "؟یگیم  یبه مامان و آذرخش چ "_

 

 .برگشتم سمتش تند

 

آسمان بابا نکرده زنده  ؟یانداخت بابا رو چرا از قلم  "_

 " !شنوهیو م فهمهیصحبت کنه، اما م  تونهیاس، نم

 

 ." ...من منظ "_

 

  یهرچ ،یندار یمنظور بد چیوقت ه چیتو ه "_

بدت هم  یبگو، انتطار داشته باش از حرفها  یخوایم

 ."میخوب برداشت کن

 

از حال و روز   تمیعصبان دم،یرا برگرداندم و خواب میرو

بود... نه واقعا نبود... از  شی خودم بود، از دست کارها

 .شدم یگرفتن بابا عصبان دهیناد
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دانشگاه   تیاز سا یتونستیفرم هارو م  نیپرکن. ا نمیا_

 .یر یبگ

 

حواسم نبود، چک نکرده بودم! در   یداشت ول  حق

نشستم  یزدم. فرم را گرفتم و گوشه ا یخند جوابش لب 

 .تا فرم ها را پرکنم

 

 .نجاستیا یک نیبه به بب_

 



. بلند شدم و با او دمیرا بلند کردم و دالرام را د سرم

 .کردم  یروبوس

 

 ؟ یقبول شد_

 

 .آره_

 

 .یکرد تی البته خودت خر ول،یا یوا_

 

بود با توجه به معدلم بدون کنکور هم    نیا منظورش

 .همان موقع ادامه دهم توانستمیم

 

 .گهیشد د گهید_

 

فارغ  هی. من االن یوارد کار شد دمیسرت، شن یفدا_

 .یتو استفاده کرد کارمی ب لیالتحص



 

 یلیبود، خ ینی ری. دختر شخی به م یکی زدی به نعل م یکی

 یاضافه ا یبود، در واحدها  ییسال باال م،ینبود یمیصم

 .با او آشنا شده بودم داشتمیکه برم

 

 ؟ یکنیم کاری چ  نجایتو ا_

 

 .یدفاع من شده دفاع مردم شهر ترو نیبابا ا_

 

 ؟چرا  ؟یچ_

 

رو استاد راهنما   نیآخرب گمیاز االن بهت م یعنی_

دانشگام  گمیپدرمو درآورده آسو، به من م ا،یبرندار

 .ومدمیاومد ن شیپ یکار گنیآقا م ام،یم شمیبلند م

 



دآلرام  یرفتم تا همانطور که به حرفها یسمت صندل به

 .را کامل کنم میفرم ها دادمیگوش م

 

. یکشونیم نجایخبر بده من رو تاا هی یخب مرد حساب_

 یاستاد من روز گمیشمارت رو نداشتم. م  گهیبرگشته م

  یهفده تا دانشجو گهی. مزنمیبار به شما زنگ م 17

 ینیبی. مستنین ویکدوم س چی ه رنیگیهم تماس م گهید

 تو روخدا؟ 

 

 ؟یبرداشت نیخب چرا با دکتر آخرب_

 

 یا گهیاونقدر دست دست کردم استاد د دونم،یچه م_

 .نموند

 

 .دمتیشد، منم د ری سبب خ_

 



 میبعد ثبت نامت بر یندار یکار ا،یگی آره راست م_

  م؟یبگرد

 

برگردم  دیرگفتم با یساعت  یمن مرخص دیببخش_

 .سرکارم

 

. فعال کنمیفرض م  کاریهمه رم ب کارمی نه بابا من ب_

 .همو مینیبیدور و برها، م نیمدت ا هیهستم 

 

کرد چند قدم جلو رفت و دوباره برگشت  یخداحافظ

 .سمتم

 

 ؟یراست_

 

 .کردم نگاهش

 



 بود؟ یاون دوستت بود، اسمش چ _

 

:   دیگویمرا  یدوستت! معلوم بود که چه کس اون

 .نسترن

 

 نسترن؟_

 

 ازش؟ یآره آره، خبر دار_

 

 ؟ یچه خبر_

 

 .نجاستیاون ا ن؟یدر ارتباط یعنی_

 

 .دونمیآره م_

 



 .جلوتر آمد خم شد و آرام گفت کمی

 

 زنه؟ یم کیت نیبا آخرب  گن یراسته م_

 

! مگر ن؟ یگرد شد، نسترن و دکتر آخرب میها چشم

نه... هرچند بهتر ! نه هم سن و سال هم بودند و شد؟یم

 یفکر را نداشته باشم، نسترن آن نیا ن،یاز ا  شتریبود ب

 .شناختمینبود که من م

 

 .دآلرام دونمینم_

 

از   گنیگناهش رو بشورم، همه بچه ها م  خوامیمنم نم_

خودمون. گفتم اگر در   یتا بچه ها ریها بگ یکارشناس

 .یبهش بگ نیارتباط 

 

 .وقته یل یخ دمشیند_



 

بود تا منظورم را برساند.  یجمله به نظرم کاف نیهم

. دوست داشتم رمیبگ دهیسرش را تکان داد و گفت نشن

نسترن، دکتر  ریاما ناخودآگاه تصو  رمیبگ دهینشن

 ....آمد یبه ذهنم م دیو ام نیآخرب 

 

ثبت نامم که تمام شد به سمت شرکت رفتم، به  یکارها

فکر کرده بود کال   دینگفته بود چند ساعت، شا اریداد

خودم سخت   یافتاد، برا یعقب م میاما کارها رومینم

 .... هرچند حضور در شرکت هم آسان نبودشدیم

 

 .ی خوش اومد_

 

 .ثبت نام، به دکتر گفته بودم یرفته بودم برا ،یمرس_

 

 دکتر گفتن، تموم شد؟_

 



  ،ییروزها چه  گمیم کنمیآره آره، کالسهام رو چک م_

 .امیب تونمیاون روزها رو نم

 

دکتر گفتن باهات هماهنگ کنم، گفتن اگر    یآقا دونمیم_

 .ییایاتاقش، گفتن احتماال ن یبر یاومد

 

و اطالع  دانستهیرا م زیخان هم که همه ج  اریداد جناب

  !کردمی داده، تکرار مکررات م

 

 .بذارم اتاقم نهاروینه زود تموم شد، بذارم ا_

 

بانک و شناسنامه ام افتادم،  ادیاتاق کارم که رفتم  داخل

هم به بانک    یسر کیو   رفتمیبا خودم گفتم کاش م

 .نبودم آنجا باشد دواریهم ام یلیهرچند خ زدمیم

ام  نهیس یقفسه  یرا زدم، دستم را رو اریاتاق داد در

تم و در را باز کردم. داخل رف  دمیکش یقیگذاشتم نفس عم

  .سرش در لب تابش بود



 

  .سالم_

 

خبر  ندهیسرش را بلند کرد، خانم پا عی سالمم سر با

  .تعجب کرد نقدریداخل؟! چرا ا رومینداده بود م

 

  ثبت نام؟ یاس، نرفت ندهیفکر کردم خانم پا_

 

انگار نه انگار   کرد،یو راحت برخورد م یمیصم نقدریا

من  ای م،یپشت سر گذاشت زهایچند روز چه چ  نیکه در ا

  .سمیکارمند او هستم و او رئ

 

 .رفتم، تموم شد کارم_

 

 ،یخونه، البته خوب هم شد اومد یبر  یتونستیم_

 .یچهارشنبه رو نبود   یجلسه 



 

که اگر   یبه جانم زد ی ! چهارشنبه آتشچهارشنبه؟

 !میای ب توانستمیهم نم  خواستمیم

 

 .کارهام رو دمیانجام م عیسر_

 

 .زد می به رو یلبخند

 

تا   ایباشه، اما امروز دوباره جلسه هست، لطفا قبلش ب_

  تیکه توام امروز اذ میرو باهم مرور کن یموضوع قبل

 .طول جلسه ینش

 

  .گرفتمیمن چشم م زدیکه او زل م یاندازه ا به

 

 .خونمیم نیاگر گزارشش رو بهم بد_

 



 .دمیم حیندارم، خودم توض یگزارش یعنینه! _

 

 !کرد؟یم تم یچرا اذ چرا؟

 

 برم؟ تونم یباشه. م_

 

 چیجواب ه  گریکه د ییجواب... نگاه ها ی کرد جا نگاه

 .کدام چیعالمت سوال ذهنم نبودند... ه

 

 .آره_
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  نکهیبه زمان ا گذشتی... هر لحظه محی توض حیتوض

  گفتیم یقبل یاز جلسه  م یبه اتاقش و برا رفتمیم دیبا

. دمیشنیساعت را م کیت کی... تشدی تر م کینزد

نداشت اما من  ییکه در اتاقم بود صدا یساعت یعقربه 

 .'تاک کیتاک ت  کی 'ت یصدا دمیشنیم

 

بود،  ادیز م یناهار نرفته بودم، واقعا حجم کارها یبرا

 ...همه کار نیچرا ا دانمیهم نبود، اما نم ادیز بتمیغ

 

 اریبه صدا در آمد، حتما زمان رفتن به اتاق داد تلفن

فگت دکتر  ندهیبود و حدسم درست بود، خانم پا دهیرس

گفتم االن  شش،یکند که قبل جلسه بروم پ  یادآوریگفته 

 .میآ یم

 



  زشیم یمبل روبه رو یتابش را برداشته بود، رو لب

  یلیبا تعجب نگاهش کرده بودم اما او خ نشسته بود،

که   یی. مثل بچه هانمیراحت گفته بود بروم کنارش بنش

سرم را خاراندم و آرام به  یرو فهمندیرا نم  یزیچ

  یسمتش رفتم، چشمش به لب تاب بود، صفحه 

هارا   نیو برنامه ها روشن بود. خب هم نتی پاورپو

را   میهابدهد به خودم. با فاصله نشستم، پا توانستیم

 میزانو یجفت کردم و دستم رو بهم گره زدم رو

 .گذاشتم

 

  یگرید یخارج شد، تا برنامه  نتیپاورپو یصفحه  از

لب   یصفحه  یرا باز کند چشمم افتاد به عکس رو

 !تاپش
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صفحه لب تاپش را  یطول جلسات مختلف عکس رو در

  ...قرمز بود اما االن  یماه کیبود، عکس  دهید

 

  "!ی کجا رو ینوشته بود، "آن من کی عکس

 

  یشعر موالنا بود، 'ب یاز مصرع ها یکی بخش از  کی

"، شعرش را شودیبه سر نم تویهمگان به سرشود ب

بارها رو   انیاستاد شجر یهم اگر بلد نبودم، با صدا

آهنگ صبحانه   نیبارها همراه بابا قبل از مدرسه باا

  .میخورده بود

 

پد لب تاپش  ی دستش رو اریاز صفحه چشم گرفتم، داد 

را  یزیداشت چ کرد،یباز نم یگرید یبود اما صفحه 

که گفته    یپس عجله ا  کرد؟یو اشاره م مایبه من ا



ابت ب نیبود؟! من عجول نبودم، عجله نکرده بودم از ا

حس در مقابل حس   کیاعتراف  کیمطمعن بودم، من 

  مانیزبان حرفها دی. شان یخودم آرزو کرده بودم، هم

احمق   کی  دیبا گرید یهم نه. ول دیمتفاوت بود، شا

 نیا یبودم اگر متوجه نبودم که عمال و علنا مکثش برا

 .و بخوانم نمیصفحه را بب یاست که من عکس رو

 

را نگاه کردم  ییروبه رو واریرا برگرداندم و د سرم

حرکت دستش را حس کردم دوباره صفحه را نگاه  

  گریدادن، د حیکردم. باالخره شروع کرد به توض

 .نگاهش به صفحه هم نبود به من بود

 

 ن؟یهم_

 

 .نهیهم یآره، امروز هم ادامه _

 

 .به ساعتش کرد نگاهش



 

رو جمع و  فکرهات   یتونیساعت وقت هست، م مین_

 .یات رو بگ دهیو ا یجور کن

 

 ...به بحث کار من مربو یلیخ_

 

 .بلند شد یصندل یو از رو دیتاپش را به سمتم کش لب

 

خودت رو   نقدریهات قابل فکر کردن هستن، پس ا دهیا_

 .ریدست کم نگ

 

چرا لب    دانمیدست کم گرفتن خودم نبود... نم بحث

 اریمن هل داد، اما همانطور که داد یتاپش را چرا جلو

 .من هم بلند شدم به اتاقم بروم رفتیم زشیبه سمت م

 

 ...من برم پس ب_



 

 .سمتم برگشت

 

 .الزم ندارم یاز لب تاپ من استفاده کن یتونیم_

 

هدفش واقعا چه   کرد؟یبود؟ داشت چکار م دیجد یباز

نه، نه قرار بود خودم را مشتاق نشان   گریبود؟! اما د

نشان دهم. سکون و سکوت،   یبدهم و نه واکنش خاص

 .بود نیمن ا میفعال تصم

 

 ...اتاق کارم مزا رمیم_

 

 .اتاق کنفرانس میریبه هرحال االن م ست،ی ن یمزاحمت_

 

. ناچار کردی نگاهم م یزل زده بود به من و دستور 

  .نشستم میاسرج



 

او  یکیو در نزد شیکه در مقابل چشم ها نیا انتظار

را جمع و جور کنم و نظر دهم واقعا انتظار   میفکرها 

 ...بود یادیز

 

 ه؟یکالسهات ک_

 

بودم سرم را برگردانم و  یکردم، منتظر فرصت  نگاهش

به نظر   نطوریا کرد،ینم یکار چینگاهش کنم. ه 

فاصله  یاش، کم یداده بود به صندل ه یتک د،یرسیم

تا جوابش را   کردی و منتظر نگاهم م زشیداشت با م

  .بدهم

 

 .چک نکردم_

 



تو'،   یگرفتم و دوباره به صفحه نگاه کردم، 'آن من چشم

داشته  توانستیم یبودن واقعا چه حس یاز آن کس

 ...اریمثل داد یباشد؟ آن هم فرد

 

 ؟ یریمدرسه نم گهید_

 

 .ریخ_

 

 چرا؟ _

 

 !د؟یپرسی را چرا م دانستیکه م ییسوالها جواب

 

با شرکت و    رسونمیفکر کردم که نم یعنی  رسونم،ینم_

 .دانشگاه یکالسهام، کالسها

 



شاگردهات، مدرسه رفتن بهتر  یرفتن خونه  یبه جا_

 نبود؟

 

من  یبرا ،یموضوع نگاه کن نیبه ا یا ه یاز چه زاو تا

که  یبا پول  اسیبل قپول بود، که خب مطمعنا قا تیالو

دادن   ادیاز آن اگر هدفم  رینبود، غ گرفتمیاز مدرسه م

 رونیب اینداشت، در مدرسه باشد  یفرق  میبود، باز برا

 .از مدرسه بازتر هم بود رونیاز مدرسه، دست و بالم ب

 

 چرا؟ _

 

را   شیکرد و دست ها کینزد زشیاش را به م یصندل

 .قرار داد زشیم یبهم گره زد و رو

 

 نیا یاز خونه  یستیمجبور ن  یثابت  یجا هیخب _

 .گهید یکی  یخونه   یشاگردت بر

 



 کنه؟ یم تتونیجم رفتنم اذ یآقا  یخونه _

 

 .کرد اخم

 

تو   یرابطه  کردمیتو بود، فکر م یسهایحرف من تدر_

 .خارج شده یو بچه ها از حالت معلم و شاگرد

 

 یهرماه به بهانه  دیجم نبا  یبود پس آقا نطوریاگر ا_

 .کنن به حساب من زیاونقدر پول وار سیتدر

 

گفته بودم اما قبول نکرده بود و گفته  ار یبه مه  بارها

هرچه   دهم،یو آموزش م گذارمیبود به هرحال وقت م

دارم و نه  ی در خطاط یگفته بودم نه من سواد درست

آن من آنقدر بچه  یکالس است، سوا کیکالسمان واقعا 

 شنیتیها را دوست دارم که اصال با آنها بودن مثل مد

جبران کنم اما قبول نکرده   دیمن با او اساس میاست برا

 ...بود



 

را صاف کرد و   شیجواب حرفم را بدهد، صدا  نتوانست

 .گفت

 

کالسها بود نه کالست با  هی به هرحال من منظورم بق_

 .دوقلوها

 

کالسهامم مثل کالس دوقلوها با   هینداره، بق یفرق_

 .میدار یخوب یشاگردهام رابطه 

 

 !اغراق بود یکم نیا

 

 .نطوریکه ا_

 

بود، جوابش را آنطور که قلبم   نیریبا او ش یصحبت هم

  شدیرد و بد م نمانیکه ب یالوگیندادم اما هر د خواستیم



 شودیمرد م نیباا داد،یم نانیبه من اطم شتریب

صحبت کرد و خسته نشد، ساعت  یطوالن  یهاساعت

 ....سکوت کرد و خسته نشد  یطوالن یها

 

 [20:55 15.01.21] ,یآسو

 

 209ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

از  یاما خبر شودیزود جلسه شروع م ی لیبود خ گفته

 ایمهندس ها آمده اند  دادیخبر نم ندهینبود، خانم پا یکس

  ی رهیخ یکه نبود، از سکوت و نگاه ها  ینه. چاره ا

 .بود را گفتم دهیکه به ذهنم رس یا دهیبهتر بود، ا اریداد

 

 .دیاش کش یشانیپ  یانگشت وسطش را رو دو



 

مشابه   یزی چ هیهم  مانی قبل پ یهفته   ه،یفکر خوب_

 .نظر تو گفت

 

 ؟ مانیپ_

 

 .را تکان داد سرش

 

 .نیدار ادیمشابه ز ینظرها  یآره، گاه_

 

 مانینبودن با پ اینداشتم، هم نظر بودن  یخاص حس

اما حس  م،ی حس ممکن در جهان بود برا نیممتنع تر

 .حرف را زد نیا یهم با منظور خاص اریکردم داد

 

 یکیاستادهامون  م،یجا درس خوند ه یچون  دیشا_

 .بودن



 

 .کننینم جادیتو ذهن ا دهیاستادها ا_

 

 .نظر بود در مقابل نظر شما  هیفقط  نمیا_

 

 که یبلند شد، آرام آرام به سمت آمد، پشت مبل شیجا از

مبل گذاشت،  ی. دستش را روستادیبود ا میرو به رو

 .را و گفت شیباز بهم گره زد دستها

 

 .بود حیتوج  شتری خوبه، اما ب_

 

اما او قبل از من جوابم را  یحی چه توج م یبگو خواستم

 .داد

 

 ومد،یخوشت ن  یهم نظر مانیگفتم با پ نکهیاز ا_

 .یکن دایتشابه پ  یبرا ی لیدل یخواست



 

  .باال رفت ی راستم ناخودآگاه کم یابرو

. کردی مطمئن به خود صحبت م یلی... نه در واقع خیکم

  یپا یرا رو  میدادن، پا هیمثل خودش راحت به مبل تک 

  میپا یرا رو میمشابه او دستها قایانداختم و دق گرمید

 .به حرکتم زد یلبخند مچهیقرار دادم. ن

 

هم نظر   یبرا شمی من خوشحال م ه،یدوست خوب مانیپ_

هم باهوشه،   ی لیخ نیاز ا ریو هم فکر بودن باهاش، غ

 ست؟ی ن  نطوریا شه،ی محسوب م ازیامت هی نمیکه ا

 

بار بلند و ممتد و من محو شدم در  نیبه حرفم، ا دیخند

ساعت بود با او هم  میاو. احمقانه بود؟ من ن یخنده 

صحبت شده بودم و حاال قلبم فقط سرشار بود از حس، 

پر از محبت. انگار نه انگار که از او دلخور نبودم، 

به من  یانگار نه انگار که از رفتارش حس سرخوردگ

  یفقط و فقط به صحبت با او حت حاالدست داده بود. 

  نی. چه شد در اکردمیکردنش، لبخند زدنش فکر م تیاذ



بود حس و حال عاشق بودن...   بیساعت؟! چه عج مین

 ...چه متفاوت بود

 

 .نطوریکه ا_

 

 .نشست میرا دور زد و آمد روبه رو مبل

 

 .شهیخوشحال م دنشی از شن مانیپ_

 

جمله اش را با خنده و لبخند نگفت. همانطور   نیا اما

 .گفت نهیآرام و با طمان کردیکه داشت غکر م

 

 .پس نشنوه لطفا_

 

 با همان حالت ادامه داد  او

 



باهم.  نیدوست باش نیوقت نتونست چیه کردمیفکر م_

 .نیدر جدل بود شتریب

 

 یادامه  یبرا ییجا ه،یبا قض کردیبرخورد م یجد  حاال

 .دمیند یشوخ

 

نداشتم،  مانیبه دوست بودن با پ یتیوقت ن چیمن ه_

 .به بحث هم باهاش نداشتم یتیاونم، ن

 

 .اما اون داشته_

 

 .بود ادیز نمونیسوتفاهم ب شتریب می بگ دونم،ینم_

 

شد با آن  کیبه من نزد شتری ب د،یبدنش را جلو کش یکم

 .بود زی که آن طرف ن

 



 نبوده اما سوتفاهم بوده؟  یدوست_

 

 دینبا یو هردوست اره؟ی م اره؟یشناخت سوتفاهم نم_

 دوستش رو بشناسه؟ 

 

 .و گفتم دمیکش ینسترن نفس ادآوردن یبه  با

 

هرچند ممکنه آدم در شناختش هم دچار سوتفاهم  _

حس   ست،یش به نظرم بحث و جدل ن ا جهیبشه، اما نت

 .دهیاحمق بودن به آدم دست م

 

و در فکر بودنش،   دیکرد، جد کیرا بهم نزد شیابروها 

  نیا دادیرا نشان م یز ی حل و فهم چ  یتالشش برا

 .حرکتش

 

 .متوجه منظورت نشدم_



 

 .گفتم یمصنوع یلبخند با

 

 .ستیمهم ن_

 

 .یدادیواکنش رو نشون نم نیمهم نبود ا_

 

 .نسترن افتادم ادی_

 

از هم فاصله گرفت، به  شی که متوجه شد ابروها حاال

آورد،   نییرا باال داد و پا شی هردو ابروها دنیفهم یمعن

  یشانیدر قسمت پ شیبانمک بود، تمام واکنش ها یلیخ

 کرد،یاخم م کرد،یم  یباز شیاش بود. با ابروها

... چقدر من  د یکشیاش م یشان یپ یرا رو  شیانگشت ها

شده بودم... چقدر هر  قیآ م دق نیا یرفتارها  یرو

 .به ساعت کردم ی... نگاهکردمیم هیحرکتش را تجز

 



 جلسه کنسله؟_

 

 .نه_

 

 .شد بلند

 

 .میتو اتاق کنفرانسن، بهتره ماهم بر_

 

زنگ زد و نه خانم   یکجا؟ مطمعنم نه کس خبرداشت؟از

بدهد! تعجبم را پنهان نکردم، اما  یآمد خبر  ندهیپا

نبود، فقط  اریاز طرف داد ی حیتوض ایحاصلش جواب 

رد شدن   یمودبانه صبر کردن برا یلیلبخند و خ  کی

باز کرد و دستش را برد به پشتم،  میمن. در را برا

کمرم حس   یرا رو  نگشتشکرد، ا تیفاصله اش را رعا

ند نگاه محل کارمان بود. هرچ نجاینکردم، به هرحال ا

داشت. ورودمان به اتاق  یگرید ریتعب  ندهیخانم پا

کنفرانس باهم بود، باز هم اول اجازه داد من رد شوم.  



مشابه نگاه خانم   قایرا هم که دق هینگاه بق یوقت یحت

 صبر نیتاملش، ا نیحس کردم ا دم،یبود د ندهیپا

 ...نگه داشتن من در اتاقش یکردنش با برنامه بود، حت

 

کردم   دایکه پ یخال یصندل ن یاول یاز نگاه ها رو معذب

 کردم،یانتخاب م یشترینشستم... اما کاش با دقت ب

 ...نشسته بود مانیسمت راستم پ قایدق
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باهم رابطه   نیبگ نییتابلو بخوا  نقدریالزم نبود ا_

 .نیدار



 

حرف  نیکه زمزمه کنان ا یمان یبرگشت سمت پ زیت سرم

 .گفتیرا م اریرا گفته بود. من و داد

 

 ؟یچ_

 

 .زد یمسخره ا پوزخند

 

 .منم تو رو نشناختم_

 

 .نشناختنت ادامه بده نیچه خوب، به ا_

 

  ینگاهش به هردو اریداد  دمیرا برگرداندم و د میرو

 بشیو غر بی عج یها  یزیاو و برنامه ر  ر یماست. تقص

 .کردیبرخورد م نطوریا مانیبود که پ

 



شدن  الیخ یب یبرا یتی... نشدینم الی خیب مانیپ اما

 ...نداشت

 

بودن  اری داد یکه تو زندگ یا گهید یبا زن ها  کمی_

 .یفرق دار

 

جمله اش   میرا به سمتش برنگرداندم، اگر بگو سرم

کردم  یدروغ بود، اما سع اوردیدر من به وجود ن یحس

 .ام را حفظ کنم، با همان لحن ادامه داد یخونسرد

 

 .یباش دیبا یچجور دمیمشاوره م ای ب یخواست_

 

بزنم  یمصنوع  یبخواهم برگردم لبخند نکهیبود، ا سخت

به نظر برسد، سخت بود، چرا که  یو تالش کنم واقع

دردناک بود، در  ی... کمیبدهم کم خواستمیکه م یجواب

، اصال   میگو یحرف را نم نیکس ا چیبه ه یحالت عاد

  تیاما شخص اورمیبه زبان ب یزیچ ن یچن توانمینم



اگر  دم،یپس کش دانستیم راگ دانستمیرا م مانیپ

بدتر ضربه  شوم،یاو م  یمغلوب متلک ها دانستیم

تالشم را  یخاطر همه  نیبه هم زدیطعنه م شتریب زدیم

با وجود بد بودن   یرا ساکت کنم. حت مانیکردم تا پ

 ...جوابم

 

 یزدم و سع  یسرم را برگرداندم نگاهش کردم، لبخند 

  !چقدر موفق بودم دانمیدر حفظش کردم، نم

 

 خورد،یبهم نم تیزندگ یتو اگر مشاوره دادن بلد بود_

  رمیگیهم از تو مشاوره نم دنیدندون خر ر یخم ین برام

 ...مسائل یچه برسه باق مانیپ

 

که   دمیو روشن اتاق د کیتار مهین یوضوح در فضا به

... از  دینه تنها پوزخندش محو شد بلکه رنگش هم پر

  یزدم، ضربه زدن از زخم و شکست ها یبد یجا

 مانیاز حرفم پش یاست... حت یانسان ها کار زشت

راحت کردن خودم از شر متلک   یبرا نکهیشدم... ازا



از خودم متنفر  مروش را انتخاب کرد نی ا مان،یپ یها

نگرفته بودم   ادیوقت  چیمن نبودم... من ه نیشدم... ا

به او ضربه  یکس یاز زخم ها ،یکس ی از نداشته ها

  ...بزنم  یطعنه ا ا یبزنم، متلک 

 

صورتم   یدست راستم را روگرفتم  ی رو مانیپ از

 ...هردو چشمم را بستم میگذاشتم و با انگشت ها 

 

  دیبود که با نیا دادیکه در ذهنم جوالن م یزی چ تنها

زننده   یهرچقدر هم حرفها مانیپ کردم،ی م یعذرخواه

هرچقدر هم بلد بود آدم ها را با حرفها و   زد،یم یا

 دی. من نباتشیکند، او بود و شخص وانهیرفتارش د

 ...دادمیخودم انجام م تیو ترب تیخارج از شخص یکار

 

انسان خودش هم از  ینباشد اما گاه   ریباورپذ دیشا

... انگار که خودش ماندیم  رتیخودش در ح  یکارها

انجام نداده است... شخص  آن کار را، آن حرکت را 



در آن لحظه جسم و   ایمجبورش کرده است،  یگرید

 .بوده یگرید ریروحش در تسخ

 

گفت  اریکه داد دمیشن اوردم،یام را به زبان ن دهیا یحت

نگاهش را  یداده ام، حت مان یبه پ هیشب  یمن هم نظر

خودم حس کردم اما سرم را هم بلند نکردم  یرو

هردو  دم،ینشن مانیاز زبان پهم  ینگاهش کنم، کلمه ا

بد... بدون شک نه تنها   یلی آن هم خ میسکوت کرده بود

وسط  نیا ی زیشده بودند چ توجهبلکه همه م اریداد

 ...لنگدیم

 

به  دم،یشن  اریکه از زبان مه ی' دی'پس خسته نباش با

برگشتم اما او هم منتظر تمام شدن جلسه  مانیسمت پ

نفر او از  نیبلند شده بود، اول شیجا عازیبود، چون سر 

رفت، دنبالش رفتم... در واقع  رونیاتاق کنفرانس ب

 کنند،ی م یچه فکر هیمهم نبود بق دم،یدنبالش دو

 ...کنم یبا حس نفرت نسبت به خودم زندگ توانستمینم

 



 .سایلحظه، وا هی مانیپ_

 

به نظر   یبرگشت سمتم، عصبان ستادیمکث ا اب

 .دیرسیم

 

 ...االن نه وقت و نه حوصله گو_

 

 .خوامیمعذرت م_

 

که   یگری هر حس د ایاش و   یدلخور تش،یعصبان

از سر  دیرا به تعجب داد. من شا شیداشت در لحظه جا

اشتباه نکردن بود،   یاز سر تالش برا ایغرور بود 

انگشت   یام به اندازه  یهرکدام که بود واقعا در زندگ

نکرده بودم آن هم  یعذرخواه یدستم از کس کی  یها

خودم هم  ی برا کند،شکل... حق داشت تعجب  نیبه ا

مهم تر از  میبود... اما وجدان آسوده ام برا بیعج

 ...غرورم بود



 

خم شد و صورتش را  یهمان تعجب نگاهم کرد، کم با

مقابل صورت من و هم قد با من نگه داشت و کم کم  

 یخنده  کیتعجب را گرفت، آن هم نه  یخنده جا

که از شدت  دیبلند... آنقدر خند یو آرام خنده  یمعمول

 ...شکمش گذاشت یخنده اش دستش را رو

 

 .ستادیکنار ما ا اریکه مه کردم یرا نگاه م مانیپ داشتم

 

 .میبه خنده، بگو ماهم بخند شهیهم_

 

خنده اش را کنترل کند تا جواب   یکرد کم یسع مانیپ

 .را بدهد اریمه

 

 ...شهی... نمیباورت نم_

 



 ...دیبلند خند دوباره

 

 .کرد یاالن از من عذرخواه نیآسو مهرپرور هم_

 

 [20:55 15.01.21] ,یآسو
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شده   ی... از حرف من دچار شوک عصبدمشیفهمینم

ام.  یاز عذرخواه ای کردیطور برخورد م نیبود که ا

هم انگار متوجه نشده بود، او هم داشت با تعجب   اریمه

  .کردیو من را نگاه م مانیپ

 



  اریرو به مه ستادیخنده اش قطع شد صاف ا ناگهان

  .گفت

 

  .اریمه ینفهم دیتو شا _

 

  .من را نگاه کرد دوباره

 

هم بکنه اهل  یاما خانم مهرپرور هر اشتباه_

 ...اما خهیلحظه قابل ثبته در تار نیا ست،ی ن یعذرخواه

 

 ای! کرد؟یم ی... داشت با من باز میشد به چشم ها رهیخ

 !بود در برخوردش؟ یجد

 

اگر  یحت شن،یحل نم  یبا عذرخواه  ییزهایچ هی_

 یباشه که اهل عذرخواه یاز طرف کس یعذرخواه

 !آسو خانم  ستیکردن ن



 

او معذب بودم  شیما... پ شیآمد پ ینم  اریمه کاش

  .هم نداشتم یجواب دادن، اما چاره ا یبرا

 

 ن یاز ا میمن بود، عذرخواه تیجواب من خالف شخص_

نداره، جواب    یتو تموم یبابت بود. حرف ها، طعنه ها

  نیجواب هم هی نیبابتش، اما ا خوامیمن بد بود. عذر م

 .تو  یها تیمتلک ها و اذ  ی باشه در مقابل همه  دونهی

 

نفس ها و عطر کس  یشد، اما من صدا یعصبان دوباره

بود که  اریرا هم حس کردم، بدون شک داد یگرید

همه اتفاق  نیهمه ا یبود... در زندگ ستادهیپشت سرم ا

کائنات، جهان و انسان ها  ایآمد؟  یم شی اتفاق پپشت 

 !به من حمله ور شده بودند؟

 

 [20:56 15.01.21] ,یآسو
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 ؟یجواب نداد یتو ک_

 

را باال آورد و انشگت اشاره اش را به طرفم   دستش

 .گرفت و تکان داد

 

 ؟ی جواب گذاشت یمن رو ب یخدا آسو ک  یمحض رضا _

 

 !هیکاف_

 

که  یعصبان یدرآمد، نفس ها اریداد یصدا باالخره

صدا به  کیبه  لیاز پشت سرم، باالخره تبد دیکشیم

 مانیپ  یهم نتوانست جلو ار یداد یکلمه شد. اما حت کی



که به   یآخر، با همان انگشت میزده بود به س رد،یرا بگ

 .به سمتم خم شد یسمتم گرفته بود کم

 

 .یشدینم میقا یقبلنا پشت کس  د، یرس تی ناج_

 

 .یدیمن رو به وضوح شن کنمیفکر م مانی: پاریداد

 

زد،   یگریبه من انداخت، پوزخند د ینگاه آخر مانیپ

 شی را نگاه کرد و صاف سرجا اریچشم گرفت و داد

 .ستادیا

 

 .دمیشن سیبله رئ_

 

به  یمن نگاه داد،یرا هم با تمسخر م اریداد جواب

مامور آتش نشان آماده  کیکردم، حس کردم مثل  اریمه

 مانیو پ اریداد نیبه خدمت سرپا منتظر است، نگاهش ب 

 اریدر رفت و آمد بود، من هم آرام آرام به سمت داد



بود... زل زده بود به   نی خشمگ شیبرگشتم، چشمها

 ...مانیپ

 

آرام اسم هردو را زمزمه کرد، از کنار شانه  یلیخ  اریمه

زل زده اند به ما.   مهندس ها یکه همه   دمید اریداد ی

دهن باز کند، قصد   نیاز شدت خجالت دعا کردم زم

 ...دمیپریرا هم اگر نداشت خودم داوطلبانه م  عدنمیبل

 

هر   نیب بایصورتم را حس کردم. تقر عی شدن سر داغ

به  عیرد شوم و سر توانستمیسه محاصره شده بودم نم

متوجه حال و  اریبدهد، مه رشیاتاقم بروم. اما خدا خ

اشاره  ندهیخانم پا  زیخجالتم شد، با دستش به سمت م

 .میکرد، به سمتش رفت

 

  یزیاگر چ یحت اینشان دهد،  یفضا را عاد خواستیم

 ندهیاست. خانم پا اریو داد مانیپ نیباشد نان دهد ب

 ...نفر بود  6نفر بهتر از  کیشاهد کل ماجرا بود. اما 



 

آدم  یدادم، نه بد بودنم مثل همه  هیتک زیرا به م دستم

 ...بودیم دیکه با یبه روال ی بد بود... نه عذرخواه یها

 

بود که از   مانیاول پ کنمیفکر م  دم،یدر را شن یصدا

مهندس ها،  هیبق یرفت و کم کم خداحافظ  رونیشرکت ب

 ندهیخانم پا چارهیبودم. ب ستادهیا میمن همان جا سرجا

 ...چکار کند دانستیهم نگاهش به من بود، نم

 

  .برادر پشت سرم بودند هردو

 

 ...اری: داداریمه

 

 .اتاقم نی اریب فی، خانم مهرپرور تشر اریبعدا مه_

 



به اتاقش  تی فقط با عصبان دم،یصورتش را ند دم،یند

 کرد،یبرگشتم. نگاهم م ار ی. به سمت مهدمیرفتن را د

 ...سوختیم می دلش برا دیشا

 

آرام زمزمه  دیببخش  کیرا قورت دادم و  میگلو آب

 .کردم... در شرکت آنها باعث دردسر شده بودم

 

چپم گذاشت، تعجب کردم از    یبازو یرا رو  دستش

با من برقرار   یکیزی وقت تماس ف  چیحرکتش، ه

 .شهیهم کرد،یفاصله اش را حفظ م کرد،ینم

 

 م،یشناسیرو م شی آن یو واکنش ها مانیپ یما همگ_

 .ستیتو ن ریتقص

 

 یمیصم نقدریگرفته بودند ا میدو برادر باهم تصم نیا

 یبود اما بعد ماجراها  یمدت  اریبرخورد کنند، هرچند داد

توقع را نداشتم و حاال برادرش...  نیا گریآمده د شیپ



حس   اریحرکت دست مه  ایصحبت  ینحوه  نکهینه ا

تعجب کردم، چون کامال   شتریبه من بدهد نه، ب یبد

آسوده  الیآرام کردن و خ یبرا ولحنش دوستانه بود 

 ...کردن من بود

 

 ...زدم یکوچک یتصنع  لبخند

 

 .بهتره من برم_

 

 .بزن اریبه داد یسر هیبه نظرم اول _

 

 [20:56 15.01.21] ,یآسو
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م آرام مانیبخاطر رفتار پ اریعوض شد، مه نظرم

به اتاق برادرش و با  فرستادیداشت من را م کرد،ینم

به راه  یکه طوفان زدیحتما حدس م اریداد تیآن عصبان

  !است

 

تعلل و نرفتن  یبرا  ییجا گرید اریمه یدوباره  دیتاک با

وجود نداشت، سرم را تکان دادم و آرام آرام به سمت 

پشتم به  نکه یباا ستادم،یرفتم. پشت در ا اریاتاق داد

روشن بود،  م یبود اما مثل روز برا اریو مه ندهیخانم پا

 .هردو زل زده بودند به من

 

 یزیبه در اتاقش زدم. چ یو تقه ا دمیکش یقیعم نفس

اما در را باز کردم و  دمینشن  یدییبفرما ینگفت، صدا

بود،  ستادهیپنجره ا ینبود، جلو زشیداخل رفتم. پشت م

پشت به من. دو قدم داخل اتاق رفتم و در را بستم، 

هم نامحسوس به سمت در عقب  یجلوتر نرفتم بلکه کم

 .عقب رفتم



 

 یحت د،یگوینم یزیچ دمیمنتظر ماندم، د یکم

 .به سمتم! مجبور شدم خودم بپرسم گرددی برنم

 

 ن؟یداشت یبا من کار_

 

 .'نیبه سمتم فقط در همان حالت گفت 'بش برنگشت

 

 ...اگر م شه،یم رمیمن... داره د _

 

برگشت به سمتم که خودم زبان به کام گرفتم.  یجور

بزرگ به سمتم آمد.  ینگاهم کرد بعد با برداشتن قدم ها

 .ستادیمقابلم ا

 

در  یتو چه کار ه؟یچ مانیتو و پ نیکشمکش ب نیا_

وسط شرکت ازش   یدییکه اونطور دو یکرد  مانیحق پ



باهاش   یچ یاون... برا ی دونینم ؟یکنی م یعذرخواه

 ش؟ی شناسیم یوقت یکنی بحث م

 

  دهیرا د تشیبودم، عصبان ده یند نطوریبه حال او را ا تا

جمله ها و   نطوریا تیوقت از سر عصبان چیبودم اما ه

 .نکرده بود طلبکارانه بپرسد فیسوال هارا کنار هم رد

 

نبود، از سر  یشاد یکرد، اما خنده  یکوتاه  ی خنده

 .و تمسخر تیعصبان

 

 بود دوست خوب؟  نیا_

 

او   یبا حرفها یدر لج و لجباز  شیساعت پ کی نیهم

هم که لطف  مانیاست! پ یدوست خوب  مانیگفته بودم پ

 .را اثبات کرد نیزمان ممکن ا نیعتریکرد و در سر

 

 ...یتو شرکت پ یمشکل خواستمینم_



 

 ...بازم ای دم؟یپرس یمن چ یمتوجه یآسو_

 

را برگرداند،  شیرا خورد و ادامه نداد و رو حرفش

بر خودش مسلط شود، اما من  کردیداشت تالش م دیشا

  .کنجکاو شدم

 

 ؟ یبازم چ ای_

 

  .برگشت سمتم عیسر

 

و  یو بدوز یخودت ببر  یتو ذهنت برا  ی خوایبازم م_

 ؟ یو بر  یریبگ جهینت

 

 ....یمن ک_

 



موضوع نگذشته  نیهفته از سر ا کی هنوز  یوقت_

 ....ن مانهیاما فعال بحث من پ ،یتالش نکن انکارش کن

 

 ...و فکر مانهیمشکل من و پ مانیمشکل من و پ _

 

اتاقش  یآمد، ناخودآگاه من عقب رفتم به در چرم جلو

. دست راستش را بلند کرد و کنار سرم من دمیچسب

 ستاد،یمن ا یمتر یلیدر، خودش در م یگذاشت رو

به  دینوک دماغمان شا نیب یسرش را خم کرد، فاصله 

  م،یکاغذ هم نبود... زل زده بود به چشم ها کی ضخامت 

داشت. بعد از چند  تشینشان از عصبان شینفس ها

و چشم  دیکش قینفس عم ک ی قهیچند دق  دیشا ای هیثان

بست، صورتش را دوست داشتم،  هیرا چند ثان شیها

  یصورت مردانه و جذابش را... داشتم چشم چران

.  رمیخودم را بگ  یجلو توانستمیاما نم دانم یم کردمیم

در برداشت،  یچشمش را باز کرد و دستش را از رو

 .رفت قبقدم به ع کی

 



 داشت؟ ی به عذرخواه ازیکه ن یگفت ی چ مانیبه پ_

 

جوابش را دادم،    یلخورد  یکرده بود؟! با کم لهیپ چرا

 !مانیاز پ ایام از او بود از خودم بود  یدلخور  دانمینم

 

 .زدم که معذرت خواستم یحتما حرف بد_

 

 حرف بد؟ نیو ا_

 

دستم را درهم گره کردم   یهااو چشم گرفتم و انگشت  از

را باز   میبعد گره انگشت ها یو به آنها نگاه کردم. کم

 .دمیچشمم کش یکردم و دستم را باال آوردم رو

 

 برم؟ شهیم _

 

 .جوابم رو بده بعد_



 

 .ندارم یجواب_

 

  .نگاهم کرد یجد یلیجلو آمد. خ دوباره

 

 .جوابم رو بده  یآسو_

 

  .گرفتم و گفتم یجد ی  افهیق کیهم در جوابش  من

 

 .یاسم من آسو نه آسو_

 

تعجب را گرفت.  یجواب تعجب کرد و کم کم لبخند جا  از

 ...و جذابش  بایز ح،یمل یاز آن لبخندها 

 

اش برد و  یشان یراستش را به سمت پ یاشاره  انگشت

  یحرکت جذاب د،یکش شیموها کیاش نزد یشانیپ یرو



بود که   دهیمرد لرز نیا یدل من آنقدر برا دیشا ایبود 

 .میو جذاب بود برا بای هر حرکتش ز

 

نه   یجواب دادن با همان لبخند، با چشم ها  یجا به

 .کردیبلکه آرام و مهربان نگاهم م نیخشمگ 

 

 .باشه آسو خانم جواب من رو بده_

 

  یلیکلماتش را خ یآرام بود، حت یلیبار لحنش خ نیا

باعث شد باالخره   نیشمرده شمرده عنوان کرد و هم

 .جوابش را بدهم

 

بد  مانیاتاق کنفرانس، پ می با شما رفت یعنی میباهم رفت_

 مونیگفت جوابش رو دادم اما پش یزیبرداشت کرد چ

 .عذرخواستم نیهم یشدم از جوابم برا

 



 .برگشت شیاخم سرجا دوباره

 

 ؟گفت یچ_

 

دکتر، تموم شد رفت، من بخاطر  یآقا  کنهی م یچه فرق_

که  خواستمیمعذرت م  دیخودم با تیو شخص خودم 

 .کردم نکارمیا

 

 .من فرق داره یبرا_

 

 .نیبه من بود نه شما نگران نباش شتریخطابش ب_

 

 .را رو دوباره خم کرد سرش

 

برام فرق داشته باشه و مهم  شهیباعث م نیو هم_

 .گفته یباشه بدونم چ 



 

دوباره و دوباره او توانست تپش قلب من را  دوباره،

ام  نهیس یوار به قفسه  وانهیکه د یباال ببرد، جور 

قلبم را بشنوم...  یبه وضوح صدا توانستمیبکوبد. م

 ...تند... محکم

 

 [20:56 15.01.21] ,یآسو
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وجودم   یفشردم، حس کردم همه  یرا رو  میهالب

را به  نیحرفها بود، ا یل یجمله خ نیپشت ا لرزد،یم

 !دیبگو  توانستینم گفت،یمن نم سیعنوان رئ

 



همه  نی'. نفس نفس زدم از ای آرام لب زد 'آسو یلیخ

آمد،   کی. نزدکردمیوجودم حسش م یکه با همه  یحس

را نشد جلو آمد، سرم  الیخیبه در و او ب دمیدوباره چسب

چانه ام برد سرم را  ریکه ز یبرده بودم با دست نییپا

چشم گرفت  میبلند کرد. صورتم را نگاه کرد، از چشم ها

 .را نگاه کرد میهاو لب 

 

چه  مانیهمچنان منتظر بود بشنود پ تیموقع نیدر ا 

 گفته است؟

 

  توانستمیبود، معذب بودم، نم ستادهیا کی نزد یلیخ

بود،   ستادهیا شی تکان هم بخورم، او مصمم سرجا

هرچه  گرید م،یرا بگو مانیشدم حرف پ می من تسل تاینها

 .بادا باد

 

 میباهم رفت یعنیبه اتاق کنفرانس،  می رفت رید کمی_

  .ما یعنیبد برداشت کرد، در مورد من  مانیپ



 

چانه   ریجلو آورد، دستش هنوز ز گرید یرا کم سرش

بود و به خودش اجازه داده بود  یگریام بود. هر مرد د

اما  کردم،یشود همانجا کارش را تمام م  کمینزد نقدریا

 ...اریداد

 

نبودن  یاز واقع ای ؟یناراحت شد مانیاز برداشت بد پ_

 برداشتش؟

 

به صورتش نگاه  قیدق یل یمنظورش نشدم، خ متوجه

خوانم اما در  منظورش را ب  شیاز چشم ها دیکردم تا شا

منظورش از  دمیفاصله دوهزار ام افتاد و فهم نیهم

'گستاخ'   کی سوالش چه بود، اخم کردم، خواستم 

نکردم چرا که صورت  داینثارش کنم اما فرصتش را پ

با صورتم قرار   کنمم یفاصله   نیکتریدر نزد اریداد

 یبا دست خورد،یپوست صورتم م یگرفت، نفسش رو

به سمت چپ خم کرد و  یچانه ام بود سرم را کم ریکه ز

را آرام   شی... لباشیهاصورت خودش را عکس و لب 



در عرض چند  نهایا یگذاشت... همه  میلب ها یرو

بسته بود، مکث  شیچشم ها دمیدیاتفاق افتاد. م هیثان

نبود، کنده شده   نیزم ینبود، او رو  نجایاکرده بود، 

 ...هفتم بودم بود... من... من هم در آسمان

 

فشرد و فاصله  میهالب ی محکم رو یرا کم  شیلبها 

از   شیهابرداشتن لب یگرفت، فاصله اش به اندازه 

بود... همچنان نفسش به صورتم  میهالب  یرو

 دانستمیمن انگار پا درهوا مانده بودم و نم خورد،یم

همانطور زل زده بودم   خواهمی و چه م کنمی چه م م،یکجا

  .به او

 

شالم برد به  ی چانه ام برداشت و از ال ریرا از ز دستش

گردنم گذاشت. گردنم کوچکتر از دور  یپشت سرم و رو

 .دست او بود کی

 



بود که در ذهنم و  ی'، تنها جمله ادیمرا بوس اریداد'

... مرا...  اری. 'داددیکوبیها م وارهیقلبم خودش را به د

 '...دیبوس

 

بوسه   نیخوانده بودم، از اول  اریبوسه ها بس نیاول از

ها... پس راست بود، راست بود که شاعر گفته بود  

 .'...ستیزندگ کی بوسه  کی'

 

  کی ینیریزد به ش  یبود، لبخند شیغرق چشم ها من

  ...یزندگ

 

دوست داشتم با کلمات بگم، دوست داشتم حسم رو با  _

 .حرفهام انتقال بدم

 

 .کرد یکوتاه و آرام ی خنده

 



 .من نتونستم اینشد،  ،یعجول_

 

چپش را هم برد کنار دست راستش هردو دستش  دست

 .دور گردن من بودند

 

 هم بد نشد، شد؟  ینطوریا_

 

بود اما 'شد؟' آخر،   دهیرا پرس نیا یلحن شوخ با

جوابش بود از من...   دنینبود، بلکه منتظر شن  یشوخ

 یشکل ممکن ابراز عالقه  ن یباتریاما من به ز دانمینم

حس او را   توانستینم یکلمه ا چیه دم،یمرد را شن نیا

به من انتقال  فیاندازه لط نیبه ا با،یاندازه ز نیبه ا

 .بدهد

 

تنم به آن لبها   یشده بودند و همه  دهیکه بوس ییها لب

نگاهش   یهم فشردمش، وقت یرو کردند،ی حسادت م

از او چشم گرفتم   یزدم. لحظه ا یاه لبخندکردم ناخودآگ



  یوا کیاتاقش افتاد،  وارید یو چشمم به ساعت رو

را باال آوردن،  میلبم گفتم. ناخودآگاه دست ها ریآرام ز

گذاشتم تا عقب برانمش،   ار یداد ی نهیس  یقفسه  یرو

  .با هول و عجله گفتم

 

 .شده رمیبرم د دیمن با_

 

را از دور گردنم برداشت  شیکرد، دست ها یا خنده

را  شیاما نه... دستها ردیفاصله بگ خواهدیفکر کردم م

همه  نیکمرم گذاشت، ا یدور بدنم حلقه کرد و رو

  !مرد آمده بود؟  نیاز کجا به سراغ ا یراحت

 

 ندرال؟یکجا س _
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 دیاست با ریساعت نگاه کرده بودم و گفته بودم د به

.  ندرالیس گفتیخاطر داشت به من م نی بروم، به هم

که در آن بودم  یتیخنده ام گرفت، خجالتم بابت موقع

 .دم یبود اما باز خند شی سرجا

 

 لنگه کفشم رو جا بذارم تو اتاقتون؟ هی_

 

بلند، خوشحال و سرخوش. دست راستش   یلیخ د،یخند

را در  میاز موها  یکمرم برداشت، طره ا یرو را از

بود، آرام زمزمه  میبه موها شیدست گرفت. چشمها

  .کرد

 

 .مو قرمز من یندرال یس_

 



انداختم   نییسرم را پا یزده لبم را گاز گرفتم، کم خجالت

 .و گفتم

 

نمونده به من نسبت نداده  ی ا گهید یکارتون تیشخص_

 ....نیباش

 

بلند کردن سرم جمله  یچانه ام برا ریبردن دستش ز با

جمله ام را  یام ناقص ماند، نگاهش کردم و ادامه 

  .گفتم

 

 .یخانوادگ_

 

  کی هیمن را شب ش،ی باشد چه پسرها اریمه چه

 ...اریدانسته بودند و حاال داد یکارتون تیشخص

 



 یمثل او ب توانستمینم دم،یکش ینگاهش خجالت م از

اما چشم گرفتن از او هم   شیپروا زل بزنم به چشم ها

  .به همان اندازه سخت بود

 

  تیشخص یمثل همه  ،ی هست یچون دوست داشتن_

 .شنیکه بچه ها عاشقش م یکارتون یها

 

 کی ی... به داغمیقابل کنترل نبود، گونه ها گرید لبخندم

بدون شک غش  دادیادامه م گرید یتنور بودند. اگر کم

 یقدم یمتوجه شد، با لبخند آرام کنمی. فکر مکردمیم

 .مچ دستش نگاه کرد یفاصله گرفت، به ساعت رو 

 

 .میکنیبرسونمت، فردا صحبت م میبر_

 

برگشتم تا در را باز کنم اما دستش را  ی حرف چیه یب

 ...شانه ام گذاشت، برگشتم سمتش یرو

 



 م؟یکن ی صحبت م_

 

 .منتظرش را نگاه کردم یها چشم

 

 .میکن ی صحبت م_

 

را باال آورد و با انگشت اشاره و وسطش گونه   دستش

 ....دی... خنددمی. خنددیام را آرام کش

 

  یالیبار با خ نیاول ینشسته بودم، برا نشیماش در

سوار  یکس یبرا یحس مزاحم بودن چی ه یراحت، ب

  .شده بودم نشیماش

 

  یرا رو اریکه دست داد  کردمیرا نگاه م  ابانیخ داشتم

دستم حس کردم، دستم را در دستش گرفت. به سمتش 

 .شد رهیخ ابانیزد و بعد به خ میبه رو یبرگشتم لبخند



 

رد  نمانیب یدوستت دارم چیه م،ینزده بود یخاص حرف

و اعتماد از کجا آمده  نانیاطم نیو بد نشده بود اما... ا

به من دست بزند؟  دادمیه م راحت اجاز نقدریبود که ا

...  نیندارم. حس کرده بودم... فقط هم  شیبرا یجواب

 ...حس

 

 شم؟  ادهیپ نجایمن ا_

 

 .تا دم در برسونمت ی ذار یچرا نم_

 

داده بودم اما   یبود، جواب ده یسوال را پرس نیهم ا قبال

  .کار خودش را کرده بود تاینها

 

 تونه؟یبخاطر پسر همسا_

 



 .تعجب نگاهش کردم با

 

 ر؟یام_

 

آرام سرش را تکان  یلیخ کرد،ینگاهم م یداشت جد  باز

 .داد

 

 داره؟ ریبه ام یچه ربط_

 

 دیبا د،یکش ش یابرو یمن نگاه گرفت، دستش را رو از

اما  کندیفکر را م نیا ریچرا در مورد ام کردمیفکر م

بود که چرا هر   نیا دیرسیکه به ذهنم م یزی تنها چ

 !جذاب است؟ نقدر یحرکتش ا

 

 دم در برسونمت؟  یذاریپس چرا نم_

 



در بروو، اما االن نگفتن   رشیاز ز خواستمیقبال م دیشا

  ...بود... خانواده ام میتهایپنهان کردن واقع دیشا

 

 .بخاطر آذرخشه ست،ین  ریبخاطر ام_

 

 داداشت؟_

 

 .را گاز گرفتم و سرم را تکان دادم نییپا لب

 

 چرا؟ _

 

 یکه خانواده ام... با شرمندگ نیاز ا دم،ی کشیم خجالت

  .انداختم و گفتم نییسرم را پا

 

 ...بِهت... بهتون گف_

 



 !بهت_

 

  .کردن من باعث شد نگاهش کنم حی تصح دیتاک با

 

 .جمع نبند_

 

 .یبگیجمع بستن من از سر احترامه نه حس غر_

 

 .سرش را جلو آورد یرا باز کرد، کم کمربندش

 

خوام، اما فعال  یاز تو م گهیحس د هیاحترام  یمن جا_

 .آذرخش رو بگو

 

 م،یچه بگو   دانستمی. نمکردیاگر فراموش م دشیم چه

گفت.   دیگفت هر راست نشا دیجز راست نبا گفتندیم



  ایاست  زیحاال من مردد مانده بودم راست گفتنش جا 

  !نه؟

 

 .گفته بودم ورشکست شد_

 

  .ادمهی_

 

 دم،یکش قی هم فشار دادم، نفس عم یرا رو  میها لب

  .سرم بود کیهنوز سرش نزد

 

 .زندان بود مدتیهاش   یبخاطر بده_

 

وقت   چیکندم تا گفتمش، از زندان رفتن آذرخش ه جان

باشد اما  یکار خوب نکهیبودم، نه ا دهیخجالت نکش

 اریمقابل داد دانمیبود که افتاده بود، اما م یاتفاق

 ...دمیخجالت کش



 

 .نمینگاهش کنم تا واکنشش را بب دمیخجالت کش یحت
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 رفت و آمد تو داره؟ یرو یری چه تاث نیا _

 

سوال بود، نگاهش کردم، نگاهش   کی فقط  سوالش

به من جرات و   نیاش بود و هم یشگیهمان نگاه هم 

  .قدرت داد

 

 ....دم خور شده و خب  ایاون تو با ک دونمینم_



 

اش نشست و من هم  یصندل یصاف رو دیرا شن نیتاا

 .به چانه اش برد یادامه ندادم، فقط نگاهش کردم. دست

 

شد فعال برو خونه   رتید م،یکن یدر موردش فکر دیبا_

 .میکنیفردا صحبت م 

 

 .کردمیبود که تصورش م یز ی بهتر از چ ی لیخ واکنشش

 

 .ممنون_

 

 

 یبه من بوسه ا ییبایرا گرفت، با لبخند و نگاه ز دستم

  ...بود نیریدستم زد. چقدر ش یرو

 

 .من ممنونم ازت پرنسس_



 

اما  دمیبوسیمن هم گونه اش را م دمیکشیخجالت نم  اگر

با خجالت سرم را خم کردم و  ینتوانستم. فقط کم

  .دمیپرس

 

 چرا؟ _

 

 .حضورت_

 

به   یگریشکل د توانستی من جز لبخند م یلبها مگر

 !هرگز رد؟ی خودش بگ

 

پشت سرم آمد، گفته بود  نشیدم در آرام با ماش تا

موقع من  نیا  خواستیاما نم ستین یحرکت خوب داندیم

من  یتنها تا دم در بروم و او نگران برگردد. حرفها

مراقب خودم باشم هم فقط لبخند به   توانمیم نکهیبابت ا



...  قبل  دانمیباور نکرد، نم  اینکرد  ییلبش آورد، اعتنا

  ...کردم و در را بستم یمکث کردم، نگاه راز بستن د

 

 بابا؟ _

 

نگاه متوجه حجم  کیکرد، مطمئن بودم با  نگاهم

  .ام است یخوشحال

 

 .یلیخوشحالم، خ یلیخ_

 

بزنم عاشق شده ام عاشق  ادیفر خواستمیم دانم،ینم

  ییحدس ها دیشا کرد،یاما... کنجکاو نگاهم م ار،یداد

عاشق   یروز کردمیفکر م شهینداشت. هم دیداشت شا

با بابا در موردش  م،یگوی راحت به بابا م یلیشوم خ

بود  وستهیپ قتی. اما و االن که به حقکنمیصحبت م

 .بود سخت میسخت بود... گفتنش برا

 



 ...من_

 

 جانیبود، از خجالت بود... از ه یاز خوشحال دانمینم

 .ناخودآگاه پر از اشک شد م یبود چشم ها

 

 .خوشحالم ی لیبابا من خ_

 

صورت افتاد.  یرو یاشک یرا بستم قطره  میها چشم

 یهم باشد کم فیضع یلیاگر خ یحت نمینازن یبابا... بابا

 نان یرا با اطم ش یدستم را فشرد، نگاهش کردم، چشم ها

با خوشحال بست و باز کرد... نگاه او، طرز نگاه او  

و  یخاک یکره  نیدر ا ا،یدن  نیبود در ا ن یمهمتر میبرا

 .دمیند تیرضاجز  یزیمن چ

 

آزادانه و سرخوشانه  کردمیآنطور که تصور م نتوانستم

 ...شیزمان الزم بود برا  دیعاشق شده ام، شا میبگو
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 شده؟  یزیچ_

 

 .داشتم نگاه کردم نیرا که هنوز با او سر سنگ یآسمان

 

 شده؟یچ_

 

 .یا یخوشحال به نظر م_

 



ام را  یرمق در جوابش گفتم و گوش ی'خوشحالم' ب کی

  .نشد الیخیبرداشتم اما او ب

 

 چرا؟ _

 

ام را در دستم تکان دادم نگاهش کردم،  یگوش

لم خوشحال است  من خوشحا  نکهیبفهمم از ا خواستمیم

  یبرا یدنبال بهانه ا ای پرسدیدارد م لیدل نیو به هم

 یبحث و دعواست... در کند و کاوش بودم برا کی

  اریام بلند شد، نگاه کردم، داد یگوش یکه صدا دنیفهم

 ....دادمی م رییاسمش را تغ دیبود، با

 ...دکتر جم نبود گری.... اما ددانمینم گذاشتمیم چه

 

جواب   توانستمیاو نم شیبه آسمان کردم، پ ینگاه

مامان و آذرخش بود! هرچه فکر   ییرایبدهم، در حال پذ

طومار   کی دیکه آن هم با اطینبود، مگر ح ییکردم جا

 .رفتنم اط یبه ح یآوردم برا یم لیدل



 .جواب بدم شدیرا قطع کردم، فعال که نم یگوش یصدا

 

 ؟ یگینم_

 

 .خوشحالم فقط ست،ین  یزیچ_

 

 بخاطر دانشگاهته؟ _

 

و حضورش باعث شده بود   اری... فکر داداریداد

 .دانشگاه را فراموش کنم

 

 .آره_

 

 ؟یهمش قهر باش یخوا یم_

 



 .کار نکن که قهر کنم هی_

 

 .ستمیکه گفت باعث شد با  یسمد کمد رفتم اما حرف به

 

 .میبهم زد ریبا ام _

 

کردم، خوشحال نبود، ناراحت هم نبود. به نظر   نگاهش

 ...ندارد یحس چیآمد ه یم

 

 .بگم  یچ دونمینم_

 

 ؟یخواستی مگه نم_

 

  .سرم را تکان دادم کالفه

 



 بخوام؟ یز یچ نیهمچ دیچرا با_

 

نداد، من هم به سمت اتاقم رفتم، دوست داشتم  یجواب

هستم، مطمعنا باز هم تجربه   ششیپ میبغلش کنم و بگو

داشته باشد،  یاهد کرد، دقت کند انتخاب بهترخو

 ...داشته باشد اما خب یا دهیسنج  یرفتارها

 

من امروز رابطه  نکهیاز آسمان دلخور بودم از ا نکهیباا

 دمیاو را شن ییدرست شده بود و خبر جدا اریام با داد

 ...واقعا ناراحت شدم

 

 .فرستادم یامیپ اریداد  یاز برداشتن لباسم برا قبل

 

 " .نتونستم جواب بدم دیببخش "_

 



با فکر   دمیرا شن امیپ یرا عوض کردم، تا صدا لباسم

اما   لم،یزدم به سمت موبا رجهیاست ش اریداد نکهیا

 !نبود، نسترن اریداد

 

تو دلت مونده بود  ،یباالخره قبول شد گمی م کیتبر "_

بهت نگفته بودم، تا  نیهم یمن قبول شدم تو نه، برا

  یبرا یخوا یم ادیخوشش م  یزیاز چ یکس ینیبیم

 ."خودت باشه

 

تعجب کرده بودم اما  یکاف یدادنش به اندازه  امیپ از

زده ام کرد و خنده ام گرفت، از  رتیح شتریب امیمتن پ

 .دنیته دل شروع کردم به خند

 

 ه؟ یچ_

 

 .داده امینسترن پ ،یچیه_

 



 .جوک. فرستاده_

 

  .بود ی گرید امیپ یآره گفتم. صدا   کیو  نشستم

 

 " .میکنی دلم، فردا صحبت م زهیباشه عز "_
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دلم را تکرار کردم.   زهیلب آرام عز  ریدلم؟! ز زهیعز

با  نطوری عجله کند! و حاال ا  خواهدیمرد گفته بود نم نیا

کرد. نور  یم رانیقلب من را و شیکلماتش، با حرفها

تا از  کردمیصفحه را لمس م عیسر شدیکم م یگوش



که نثار من  یدلم زهینشود... عز دیچشمم ناپد  یجلو

در ذهن، در قلبم، چشم  شد،یمحک   دیشده بود. با

  ...میها

 

مهم نبود.  ز یچ چیمهم نبود... ه امشینسترن و پ حاال

 ...است یگریبه چشم عاشق جور د ایدن

 

 نسترن؟ خوادیم یچ_

 

که در آن بودم خارج کرد. غرق   ینیریش یاز فضا مرا

که خطابش من بودم... داشتم تصور  یدلم زهیعز

 .بشنوم، اما آسمان فرصت نداد اریداد یبا صدا کردمیم

 

 .دانشگاه رو گه،ی م کیتبر_

 

 ؟یدیپس چرا خند_



 

 .ینجوریهم_

 

 باهم؟  نیقهر_

 

 .رفت نیقهر؟ نه کم کم ارتباطمون از ب_

 

 .مجردش بگرده یازدواج کرد، نخواسته با دوست ها_

 

 .دمیخند

 

 داره؟ یچه ربط_

 

 .ومدی ها خوششون نم یسر هی_

 



 .ومدهینه، نسترن از من خوشش نم_

 

 .دید یبه راحت شدیرا در چشم ها و نگاهش م تعجب

 

 ...چرا؟ دعو_

 

 !بودم ده ینه کال، از اول، من نفهم_

 

باهات دوست  نیهم یبرا ومدهیازت بدش م یعنی_

 شده؟ 

 

 .دونمینم  قیدق یعنیآسمان،  دونمینم_

 

موضوع و  نیا دیکنجکاو بود، شا یلیکردم، خ نگاهش

دوباره باهم خوب   شدیصحبت در موردش باعث م

 ...مانی... هردومیباش



 

 .جدا شده_

 

 نسترن؟_

 

را برد سمت  شیآرام گفت و دست ها یوا کی

 .ش یهالب

 

  یاز دوستها دیام ی. خانواده دونمی اختالف، نم _

 .جم هستن یخانواده  یخانوادگ

 

و در   تکان داد دونمیآره م یرا تند تند به معن سرش

به سمت من آمد. خنده ام گرفت  یهمان حالت نشسته کم

ناراحت شود  خواستم یجمع و جورش کردم. نم  عیاما سر

 .گرید  یو دعوا گریو باز بحث د

 



 .جدا شدن دمیشن  قیآره، از اون طر_

 

 .باهات قهر کرده نیافسرده شده، بخاطر هم دیشا_

 

 .نه، قبلش بود مشکلش_

 

 چرا؟ _

 

  .و گفتم یزل زدم به گوشه ا ناخودآگاه

 

 .دمیفهمیکاش منم م_

 

بود مرا به خود آورد نه آسمان،  یگوش یصدا نباریا

کنج لبم  ی را نخوانده لبخند امیبود. پ اریدوباره داد

 .کاشته شد

 



 "؟یدیخواب"_

 

دلمش شدم و جوابش را ندادم و بعد   زهیعز محو

 .صحبت با آسمان

 

 " .میکنیباشه فردا صحبت م دارم،یب_ "

 

 خونه؟ نیتو ا میمون ی: مآسمان

 

 .ستیمنطورش چ دانستمیم

 

 ؟یشیم تیاذ_

 

. دوست دونمیفعال که همش تو اتاقم اما خب... نم_

 .نمشی بب گهیندارم د

 



هم نمانده بود تا تمام شدن قرارداد. اما   یادیز مدت

 ایمزا یلی جهت ها خ یل ی... از خیهمگ میراحت بود

شود... هرچند  تیآورد اذ یدلم َاقت نم یداشت از طرف 

  یخودش را جلو یلیخ ریمطمعن بودم ام شیکم و ب

نخواهد کرد. نه خودش معذب شود و نه   یآسمان آفتاب

 .آسمان
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که دست آقا  یشیپ رم،یرو بگ گهید یجا تونمیمن م_

ها و  یقسطهاش تموم شد، بده ست،یکم ن میدار یملک

 دونمیروش، اما نم ذارمیم کممیبود،  شهیوام  هم که هم

 .بگم یچ نها یبه مامان ا



 

 .به خودش گرفت یناراحت ی  افهیق آسمان

 

 .میهمه راحت   نجایا کنه،یمامان قبول نم_

 

 .از همه راحت بودم شتریب من

 

  یخوب یاون بهونه  م،ی خونه بخر میتونستیکاش م_

 .بود

 

 شه؟ینم_

 

 .دمیخند

 



  سالینره تا  ادتیپولمون کجا بود؟  زم،یچرا نشه عز _

 .میکردیم یکجا زندگ  شیپ

 

 .ستین  کیبه شرکت تو نزد نجایا_

 

اونجا پول اجاره و رهن به   شه،یشرکت هم نم کینزد_

فرق ندارن.  یلیوراست، خ نیخونه ا د یخر یاندازه 

. مدرسه ات رسهیبه ذهنم م یز یچ نمیبذار فکر کنم بب

 آره؟ نجایا کهینزد

 

  .را تکان داد سرش

 

اما   رمیو گردن بگ اورمیب ی بهانه ا توانستمی م راستش

 ...بود، قدرشناس نبود دهیچشم از آسمان ترس

 

قدم رفته را عقب رفتم، ذهنم مشغول بود  ن یبوق ماش با

چشم غره به   کینبود، اما خواستم  نیحواسم به ماش 



نطقم بسته شد، فقط چشم  اریداد دنی. با دم یایراننده هم ب

گرد شد. فاصله اش با من خوب بود، من فقط  میها

 .شد  ادهیبودم. پ  دهیه ترسحواس پرت بودم ک

 

 نجا؟ یا_

 

 اومدم دنبالت، حواست کجا بود؟_

 

آمد، من هم به سمتش رفتم. دستش را دراز کرد   جلوتر

 .تا با من دست بدهد و منتظر جواب ماند

 

 .یایم ی. نگفتکردمی فکر م یزی داشتم به چ_

 

را  یبه اطراف کرد، زود بود و خلوت... سر ینگاه

 .خم کرد یکم

 



 ومدم؟یم دینبا_

 

نبود   یدم در نبود، مشکل نکهیبود، هم یاصل ابانیخ سر

بودم که  وانهیمگر د کرد؟ی و حضورش، خوشحالم م

 .زدم یخوشحال نشوم. لبخند

 

 .ستی ن ینه مشکل_

 

 .را دور شانه ام برد دستش

 

 ؟ یصبحونه که نخورد ن،یپس بش_

 

را گاز گرفتم و آرام با تکان دادن سرم گفتم نه،   لبم

بود،  هیبخش قض  کی نیرا نداشتم ا  دنشیانتظار د

 گریبخش د کیاو هم  دنید یشاد و پرانرژ نقدریا

 .بود هیقض



 

 ؟ید یخوب خواب_

 

دلمش، انتظار داشت راحت   زه یو عز روزیاز اتفاق د بعد

کنم در جوابش   دایپ یبخوابم؟ تا من در ذهنم جمله ا

 یاو دست من را در دستش گرفت، آرام بوسه ا میبگو

 .دستم زد یرو

 

 ؟ یامروز قراره سکوت کن_

 

تا صحبت  دادیهم نم ینبود، اما فرصت یقرار  نیچن نه

'خوبم' آرام   کیختم شد که  نیکنم. تمام تالشم به ا

  .میبگو

 

دو انگشتش   نیام را ب ی نی. دستم را رها کرد بدیخند

 .دیگرفت و کش

 



 .دم یمن فعال حالت رو نپرس_

 

 نیو از ا کرد یم تمیداشت اذ کشمیخجالت م دانستیم

 .بردیکار هم لذت م

 

. لبم را دمیکش  رونیب شیانگشت ها  یام را از ال ینیب

 .گاز گرفتم

 

 بگم؟ یخب چ_

 

 .اما ناخودآگاه بود اد،یز یلیلوس بود، خ لحنم

 

 .خنده و سرخوشانه دوباره دستم را در دستش گرفت با

 

 .بگو، قبوله خانم مهندس یدوست داشت یشما هرچ_

 



 ؟ یکنیم تیاذ_

 

 ندارم؟ گهیاجازه اش رو دارم د کم،ی_

 

  مانیهم که جلو یصبحانه ا زیبود، م ییبایز یجا  یلیخ

 یفوق العاده ا یبود. انتخاب ها باتریشده بود ز دهیچ

 .داشت

 

بود که متوجه  یچ ریبگو ذهنت درگ نشیبخور و ب _

 .ینشد نیماش

 

 .یفاصله داشت_

 

 .دشیاما ند یرو نگاه کرد نیماش_

 



با   دنیبود، د تینبود که نگاه کرده باشم، پس واقع ادمی

 .کندینگاه کردن فرق م

 

 .ستی ن یمهم زیچ_

 

 .میباهم صحبت کن شتری مهم ب ریغ یزها ی از چ ایب_

 

همان  تواندیم  شیها نیزتریداشت، آدم فقط با عز حق

 .مهم ها را صحبت کند ریغ

 

بود.  ریذهن من خانه، آسمان و ام یریمن، درگ مشکل

  دادم؟یرا چطور و چگونه به او انتقال م نیا

 ...دانستمینم

 

را گذاشته  مرویاز ن یکم شیاز نان را که رو یا تکه

. نمیب یبود به سمت دهانم گرفت، حس کردم دارم خواب م



. با  دادیدکتر جم داشت با دست خودش به من غذا م

 .خجالت نان را به دهان گرفتم

 

 .حاال بگو_

 

 .خونه بود ریذهنم درگ کمی_

 

 هست؟ یمشکل_

 

 .من نه یمشکل که... برا_

 

 پس؟_

 

 .آسمان_

 



 .داره یاسم قشنگ تی آبج_

 

 .زدم فشیبه تعر  یلبخند

 

 .ممنون_

 

 .رسهیاسم تو نم یبگم به پا دیالبته با_

 

ام شود  یحس کرد ممکن است حسود دانمینم دم،یخند

نبود، من هم   یاز ته دل بود. اما مشکل ایرا گفت  نیا

 .نبود یاسم آسمان را دوست داشتم، حسادت
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 .ربط گفتم ی ب یلیاو چشم گرفتم و خ از

 

 .شهیخوشمزه اس، سرد م_

 

 خواستمینم کند،ینگاهم م رهیشدم که خ متوجه

بدهم و نتوانم نگهش دارم  ی قول نکهیناراحتش کنم اما ا

 .ناراحت کننده تر بود نیا

 

 ؟یبهم اعتماد ندار_

 

 .ستین نینه واقعا بحث ا_

 

 خوان یکه م من... فرصت نشده از حسم بهت اونجور_

  یجا هیمناسب  یفضا هی بگم، هربار خواستم منتظر 



  یجا نیربط تر یتو ب دی مناسب باشم نشده، انگار با

 .ممکن از حسم بهت بگم

 

 .فقط ساکت منتظر ماندم گفتمینم  زیچ چیه

 

تو چشم هامم   نویا اد،یز  یلیمن از حسم مطمعنم خ_

 درسته؟ ،یآسو ی بخون یتونیم

 

چشم ها  نیو امن تر نیباتریمثال ز... آره شیها چشم

ساعت ها در آن چشم ها  توانستمی... من ممیبود برا

را در آن چشم ها   یادیز یشبها  توانستمیغرق باشم. م

 .سحر کنم

 

  میهاگرفت، من فقط لب شیدستها نیدوستم را ب هردو

 .هم فشار دادم و گفتم یرا رو

 

 .بگم یچ دونمیمن نم_



 

از حرفم دلخور شود، اما نه، دلخور نشد،   کردمیم حس

  یلیخ با،ی ز یلینگاهم کرد، خ ییبایز ار ی با لبخند بس

نگاهش   نیلبخند ا نیدستم بود ا ینیمهربان. اگر دورب

 .کردم در ذهنم حکش کنم یسع کردم،یرا ثبت م

 

 .دستم برداشتم یرا از رو شیدستها

 

 .یزینگفته هم عز یزیچ_

 

را جلو آورد، متعجب نگاهش کردم، ناخودآگاه   سرش

کرد دستش را پشت  یعقب بردم، خنده ا یسرم کم

 یکرد و رو کیگردنم برد، سرم را به خودش نزد

 .دیام را بوس قهیشق

 

و   یاحساس خوشبخت توانستیانسان م کی چقدر

حس ها را داشتم. در  نیا تیخوشحال کند. من نها



که من  یچک و بانمککو یکافه  نیلحظه در هم نیهم

  یلیخ دانست،یآورده بود. او م یخوردن صبحانه ا یبرا

زن را خوشحال و خوشبخت   کیچطور  توانستیخوب م

 .کند

 

  نکهیباشد، اما ا یرینظ یاو فرد ب زدمیحدس م من

صبر و حوصله به خرج   نقدریحواسش بود، ا نقدریا

  یاندازه تصور نکرده بودم. طوالن نیتاا قتایحق دادیم

نخورده بودم،  یدلچسب یصبحانه  نیمدت بود که  چن

بود، بلکه بخاطر   زیم یکه رو  ییزهاینه به صرف چ

 .که کنارم بود یشخص

 

لبم را پاک کرد، حس کردم  یانگشت شصتش گوشه  با

 .نبود، بهانه اش پاک کردن کنج لبم بود یزیچ

 

 م؟یبر_

 



. گفته بود صحبت  میرا تکان دادم و گفتم بر  سرم

از   یلیاو خ ای داشتم  یگریمن تصور د دانمی نم م،یکنیم

صبور  یدادم کم حیرا نگفت. اما ترج دیکه با  ییزهایچ

 .باشم
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  !چه؟ ایبود؟  وانهی! او دکرد؟یچکار م داشت

 

  نکهیبود، اما ا یآدم محتاط اریدر نظر من داد شهیهم

دست من را در  میشدیوارد شرکت م میداشت یوقت

 ینداشت. سع  یوانگیبا د یدستش گرفت از نظر من فرق 

بکشم اما اجازه نداد،  رونیکردم دستم را از دستش ب



او   یکرد، نگاهش به دستمان افتاد، جلو ی نگهبان سالم

 میدهم. چند قدم که فاصله گرفت امهاد مینتوانستم به تقال

  .دستم، آرم گفتم دنیکش  رونیب یباز تالش کردم برا

 

 .زشته_

 

 .نگاهم کرد یبانمک یاخم مصنوع  با

 

 زشته؟  یچ_

 

 .تا داخل آسانسور ادامه داشت، دوباره گفتم کشمکشمان

 

 ....یبر  ینجوریلطفا زشته ا اریداد_

 

آسانسور   وارکیبه د دهیبه سمتم آمد و من ترس یجور

که جمله فراموشم شد. دستم هنوز در دستش  دمیچسب



 یلیمحکمتر از قبل گرفته بود. سرش در م یبود، حت

لبش   یام بود. سرش را خم کرد، زبانش را رو یمتر

 .و گفت دیکش

 

 .دوباره بگو_

 

 .'و؟یارش گفتم 'چزده از رفت رتیح من

 

 .جمله ات رو، از اول_

 

  یجلوتر م رفت،ی. عقب که نمدیگویچه م دمیفهمینم

. در آسانسور  دمیترسیو هم م  دمیکشی آمد، خجالت م

 .یکم کم نگهبان ند،یبب یبود، ممکن بود کس نیدورب

 

 .هست تو آسانسور نی دورب اریداد_

 



سرش جلوتر  د،یکش یقیرا بست، نفس عم شیها چشم

ام گذاشت و بوسه   یشانیپ  یرا  آرام رو  شیهاآبوم لب 

  .آرام زد. دوباره نگاهم کرد یا

 

 جادو کنه؟ نقدریا تونهیلحن م هیاسم،  هی_

 

دکتر نگفته بودم.  ی... اسمش را گفته بودم، آقااسمش

چقدر منتظر بوده که به اسم کوچک خطابش  داندیخدا م

 .را نشان دهد یواکنش نیکنم که باعث شد چن

که به  یاما نه از ترس و خجالت از حس خوب دمیلرز

ام   یخوشحال یمن منتقل کرد. اما در آن حال با همه 

 .'نیدوباره آرام زمزمه کردم 'دورب

 

گفت 'نگران نباش'.   نانیبا اطم یگرفت ول فاصله

هردو   عیاما سر  ردیا دراز کرد دستم را بگدستش ر

 .دیدستم را بردم پشت سرم، خند

 



 .پنهون کردن ندارم یبرا یزیمن چ_

 

 .ستیبحث پنهون کردن ن_

 

 ه؟ی پس بحث چ_

 

 یاشاره ا ستاد،ی که آسانسور ا میجوابش را بده خواستم

اول من رد شدم. قبل  م،یدیرس گرید یعنیبه در کردم که 

در را باز  ندهیبه در زدم تا خانم پا یهم تقه ا اریاز داد

صورتم قرمز شده باشد، در ذهنم  زدمیکند. حدس م

  رید یصورتم، برا یقرمز یبرا گشتمی م یلیدنبال دل

راهکار   دی. شااریبا داد دنمیهمزمان رس  یاآمدنم و بر

دست او  که در یو مختصر، دست دیبهتر بود، مف اریداد

الزم نبود   گر یداشته باشد، د توانستیم یمعن کیبود 

 .کرد دایبهانه پ کی هزار و 

 



که احتماال بنده خدا  دیپرس یزیچ ندهینه خانم پا هرچند

که  دیبه ذهنم رس یزینه من چ زد،ی م ییحدس ها

به اتاق  عیکردم و سر یفقط سالم و احوال پرس م،یبگو

 زمیرا نگاه کنم. پشت م اریبرنگشتم داد ی کارم رفتم حت

و شروع به کار کردم،  دمیکش قینشستم چند نفس عم

مگر   گذشت،یصبح از ذهنم م هینبه ثا هیهرچند ثان

گذاشتم و به  زیم یفراموش کنم. آرنجم را رو شدیم

  دمیبه خودم آمدم د لمیموبا یبا صدا یفکر رفتم، وقت 

 .کنمیسر م  ایهست در رو یساعت کی

 

بود!  یبرداشتم، مهست فمیام را از داخل ک یگوش

نه، هرچند   ایبه او گفته بود  یز یچ اریداد دانستمینم

 .شده بود زهایچ  یلیاو متوجه خ اریقبل داد

 

 دختر؟  یآسو، چطور _

 

 تو؟ زم،یخوبم عز_



 

 ؟یشرکت  ییدلتنگ، کجا یو کل میماهم خوب_

 

و   یزی یبرا ایخودش شک دارد،  به یآدم وقت دانم،ینم

را   گرانید یدارد، هر حرف، هر کلمه  ی استرس یکار

  .. آرام گفتمگردیم یگری به منظور د

 

 .آره_

 

زودتر تموم کن کارت  یکساعتی هیخوبه، پس امروز _

 .میکار دار یرو که کل

 

 .دمیآشکار پرس  یاسترس با

 

 ؟ یچه کار_

 



 .دیخند

 

  م،یریجشن بگ مییخوایم طونیش  یدوقلوها نیا یبرا_

 ییدوستهاشونم قراره دعوت کنن، من که تنها یهمه 

 .یباش  دی. توام باامی همه بچه برنم نیاز پس ا

 

  ایآ نکهیا د،یپرس ینظرم را م یتر ها بود مهستقبل اگر

هم  دینه. شا ایدوست دارم شرکت کنم  ایو  توانمیم

 ...بود نیبرداشت من ا

 

 .نمتیبیچه خوب پس م یعنیباشه، _

 

 .زمیآره عز_

 

 نمت؟یکجا بب_

 



مطمعن   شتری ب گریکرد و بعد قطع کرد. حاال د هماهنگ

خودش  شهی ها هم یشدم باخبر است، در مورد مرخص

من  ستی الزم ن گفتی. مکردیهماهنگ م اریبا داد

با خبر   یعنیموضوع  نی . اشاره نکردنش به امیبگو

 .ساده نبود دیخر کی  یعنیبود... 
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و بروم به اتاق  میبگو ندهیبه خانم پا توانستمینم

 همه خجالتم قرار بود چه کنم؟ نی. من با ااریداد

 



تماس گرفتم با خنده  اریام را برداشتم و با داد یگوش

رفتن به  یبود به جا ده یجوابم را داد. مطمعنا فهم

 .اتاقش تماس گرفته ام

 

 زم؟ یجانم عز_

 

  میبهتر بود بگو ای کرد،یرا نثار م شیزود جانم ها چه

 .هم زود نبود یلیخ کردمی چه راحت. خوب که فکر م

 

 ؟ی خندی چرا م_

 

 شد؟  یزیچ زم،یعز یچیه_

 

  هی تونمیم دیخر میزنگ زد بر ینه، فقط... مهست_

 ساعت زودتر برم؟

 



 رن؟یگیم یمرخص ینجوریا_

 

 بگم؟ ندهی به خانم پا_

 

 .اتاقم لطفا اریب فی تشر ر،ینخ_

 

چجور نگاه   ندهی خانم پا یدیند کشم،ینه نه خجالت م_

 کرد؟ یم

 

  ینگاه من به شما بود که روت رو برگردوند دم،ینه ند_

 .اتاقت یرفت

 

 ...بوده نگاهش کنم منتظر

 

 .دیببخش_

 



 .از پشت تلفن لبخندش را حس کردم یحت من

 

 دیمورد هم با نیدر ا یول ست،ین یبه عذرخواه یازین_

 .یبر یتونیهم م دی خر ی. برامیباهم صحبت کن

 

صحبت   یبرا میکردیبلند باال آماده م ستی ل کی میداشت

 .صحبت ها قرار بود انجام شوند ن یا یکردن. ک

 

 .یمرس_

 

 .ی مراقب باش_

 

 .اریداد_

 

  .دیکش یبلند نفس

 



 .صدا کردنت نیقرار زمان ببره عادت کنم به ا_

 

 .گفتم یشوخ به

 

 دکتر؟ یبگم آقا_

 

 فکرشم نکن، جانم؟_

 

 دونه؟یم یز یچ یمهست_

 

 دلم؟  زهیعز یدر مورد چ_

 

 .دیچرا باز پرس دانمیمنظورم شده بود، اما نم متوجه

 

 .ما_



 

 ؟یهست ی زی نگران چ_

 

 .دونهینه، فقط... حس کردم م_

 

 .یراحت یبا مهست کردمیفکر م_

 

 .گفتیچرا نم چرخاند،ی لقمه را دور سرش م چرا

 

 .ستمی راحت ن یبا مهست ستین نی نه منظورم ا_

 

اگر منظورت از سوال  زمینگفتم عز میمستق یزیمن چ_

 .نهیهات ا

 

 .باشه_



 

 ؟ یآسو_

 

 .جانم... نگفتم میمثل او بگ خواستم

 

 بله؟_

 

 تو... مشکل منم؟_

 

 یتیموقع نیوقت تو همچ  چینه نه باورکن، تاحاال ه_

 .واقعا. لطفا بد برداشت نکن دونمینبودم نم

 

فقط   کنمیرو بد برداشت نم یزی. من چزمیباشه عز_

خودت  نقدری نداره ا یکه خجالت یزیدوست ندارم از چ

 .یکن تیرو اذ

 



فقط  دی. شادادمیبا او بود، من خودم حق را به او م حق

  دیآداپته شدن، شا یداشتم برا ازیبه زمان ن یمدت کم

 ادی راحت فر یلیمن بودند، خ یاگر جا گرید یها  یلیخ

  یبود، از رابطه ا اریآنها و داد نیکه ب یاز حس  زدندیم

توقع را از من  نیهم ا اریداد دیبود. شا نشانیکه ب

 ...داشت
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  یبرا یحت امد،یسراغم ن اریکارم داد انیتمام شدن پا تا

ناهار. خودم باعثش بودم. خودم گفته بودم خجالت 

 شیدایبود که او هم پ یعیو معذبم، پس طب کشمیم

 .نشود



 

  زمیم یبه ساعت کردم، وسائلم را برداشتم، رو ینگاه

پشت  ندهیرفتم. خانم پا رونیرا مرتب کردم و از اتاق ب

هست   اریکه داد دمیپرس یآن  میتصم کیبود. در  زشیم

 .تنهاست ایو آ

 

 .تو اتاقشونن زمیآره عز_

 

خبر بدهد، من هم  اریتا به داد ینبرد سمت گوش دست

زدم، اجازه  یرا نخواستم به سمت در رفتم، تقه ا نیا

 .که صادر شد در را باز کردم

 

کنارش   یبه لب تاپش بود و فنجان ی با اخم سرش

سرس را بلند  ی. لحظه اخورد یاحتماال داشت قهوه م

و دوباره چشم به  ندیکه وارد اتاقش را بب یکرد تا کس

اد و خواست برگردد سمت صفحه بدهد، نگاهش به افت 

  .زد یصفحه کنترلشان کرد، لبخند



 

 .زمیعز_

 

بودم زدم.   دهیکه شن یزمیدر مقابل عز ی هم لبخند من

 .بود نی ریش یلیبودن خ اریداد زهی... عززمیعز

 

 .سر بزنم بهت  هیبرم، گفتم...  خواستمیم_

 

بلند شد، به سمتم آمد. دستش را دور شانه ام  شیجا از

 .انداخت

 

 ...االن به رانند ن،یبش یکرد یکار خوب_

 

 .رمیخودم م_

 



کرد   تیها هدا ینکرد، من را به سمت صندل یتوجه اما

اما  ستادمی و خودش به سمت تلفن رفت. کنار مبل ا

 .که تلفن را قطع کرد گفت اریننشستم، داد

 

 .نگران نباش نجاستیا ن،ی, بشییچرا سرپا_

 

به   یازیخودم برم واقعا ن  تونستمیمنتظره، م یمهست_

 .ستیراننده ن

 

 .یش تی اذ خوامینم_

 

 .شمینم تیاذ_

 

 یرا که رو میدستش را باال آورد و موها  ستاد،یا مقابلم

 .عقب داد یام بود کم یشانیپ

 



 .یناهار نخورد ،یبخور یزیحتما چ _

 

 .اما باز گفتم دانستمیرا م شیلیدل

 

 .منتظر تو بودم_

 

 .خورد جا

 

 ....شر یتو ی من... من فکر کردم دوست ندار زمیعز_

 

 .جمله اش را ادامه نداد دمیباورش شد! خند واقعا

 

 .کردم یشوخ_

 



ام را  ینیرا دوباره به سمت صورتم آورد و ب دستش

 .دیکش

 

 ؟یندار یبرم، کار_

 

 .بخور ی زی مراقب باش و حتما چ یل ینه، فقط خ_

 

نگاهش به لب  ادی میرا تکان دادم. به سمت در رفت سرم

 .و اخم افتادم تی تاپش باآن جد

 

 .یراست_

 

 .کرد نگاهم

 

 جانم؟ _

 



با اخم صفحه رو  یلیقبل خ قهیشده؟ چند دق یزیچ_

 .یکردینگاه م

 

 دهیپرکش  یگری د یفکرش جا هیچند ثان نی عرض هم در

نگاهم کرد.  یبود، چون متوجه سوالم نشد و سوال

 .دوباره تکرار کردم

 

 .ستین ینگران کننده ا زی. چ زمینه عز_

 .پس حتما نبود ست،ینگران کننده ن گفتیم اگر

 

باز کرد، تشکر کردم  میاش دم در بود، در را برا راننده

نه تنها به  یعجله کردم مهست یادیو سوار شدم. ز

که باعث تعجبم  یآمدن ریکرد. اما د ریبلکه د امدیموقع ن

 ...آمد دیشد. همراه ام

 

شد به سمتم آمد دستش را دراز  ادهیهمزمان با او پ دیام

 یگرم یدست دادن و سالم و احوال پرس یکرد برا



  ییدرست بود، آشنا کردندی جا کار م کیداشت. در 

هم درست اما  نیانبود  روزیامروز و د یشان برا

و مثل  یوسط درست نبود... در واقع عاد نیا یزیچ

 .نبود شهیهم

 

 .یممنون که رسوند دیام میما بر_

 

ما   یهردو یبرا یزد و دست یبه مهست یچشمک دیام

 .رفت نشیتکان داد و به سمت ماش

 

 .بلند باال بهم دادن ستیکه دوقلوها دوتا ل  میخب بر_

 

  شیکه در ذهنم بود سرجا یزدم، عالمت سوال یلبخند

 .بپرسم توانستمیبود اما نم

 

 اوضاع خوبه؟_



 

 ه؟ی چ یبرا یخوبه. جشن گفت_

 

دلشون هم  زم،یدنبال بهانه ان عز گهی دوقلوهان د_

 .برات تنگ شده

 

 .یلیمنم خ_

 

 نه؟  ننتیبیم  شتریب گهیبه بعد د نیاز ا_

 

 .زدم در جوابش یمن درست بود.... لبخند خجول حدس

 

 اریکرد. من و مه یکار هی اریآقا داد نیپس باالخره ا _

 .شدم وانهیکه د

 



 ؟یچ_

 

 !دانست؟یهم م ارینبود، مه یمهست فقط

 

  میشناسیها  م نیاز ا شتریرو ب اریداد ار یمن و مه _

 .م یکه متوجه توجه خاصش به تو نش زمیعز

 

 .ستیها هم ن   یاونطور یعنینه، _

 

فکر   اریبا مه  یهاست، هرچ یهمونطور قایدق_

باز شه، به  اریقفل زبون داد نیا میکن کاری چ میکردیم

 .... اما خب باالخرهمیدی رسی نم جهینت

 

 .باعث خجالتم شد شتریبه من کرد که ب  یبانمک نگاه

 

 .اد یز یلیخ ن،یا یبهم م یلیخ_



 

ساکت   لیدل نیبود، به هم یمعن یب دیگفتن شا یمرس

 .ماندم

 

دو بچه  شدی کننده بود، باورم نم وانهیدوقلوها د ستیل

را نوشته باشند. در رقابت باهم دو  ییزها یچ  نیهمچ

با توافق  گفتیم یجدا نوشته بودند، مهست ستیل

را از هم  شانی ستهایآخر هم ل یتا لحظه  دند،ینرس

 .پنهان کرده بودند

 

 .نا ندارم، از صبح هم سرپا بودم گهی: من دیمهست

 

 نهارو؟ یچند روزه نوشتن ا_

 

به  گهیمن د تونم، یهم م نیاز ا  شتریب یاون دوتا فسقل_

 .میباهم بر گفتنیرو گرفتم. تازه م ستی زور ازشون ل



 

 .شدیتا صبح تموم نم_

 

که در   یشده ا مچاله ستی به پاکت ها کرد و ل ینگاه

  .گفت یدیدستش بود بود. با ناام

 

 .هنوز هم تموم نشده_
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 .خونه میبر میشام بخور  میبر ه،یکاف گهید ی: ولیمهست



 

 .گهیفرصت د هیمن برم خونه،  شهیم_

 

  میکردم، شام رو حداقل باهم باش تتیهمه اذ نیاما ا_

 .میصحبت کن  کمی

 

اگر  یرا دوست داشتم، حت یکردن با مهست صحبت

بحثمان باعث خجالتم بود اما باز دوست داشتم اما 

 ...خانه

 

 شه؟ یم رتید_

 

 دم،یام را شن یگوش یجوابش را بدهم، صدا خواستم

بود. اما الو نگفته   اریدست بردم و برداشتمش، داد

 .دهمیو چرا جواب نم یکحام دیپرس یشاک

 



 .میدیخر_

 

 ن؟یجواب بد نیتونیاز دو نفر نم یکی دیموقع خر _

 

 .میدینشن_

 

  میبگو نکه یا یبه جا ه؟یک دیبا اشاره پرس یمهست

  یرا نشانش دادم. هنوز آقا یگوش یاست صفحه  اریداد

 .دکتر بود

 

 به منم زنگ زده؟ _

 

 ؟ یآسوالو _

 

 .میبر  میخوایاالن تموم شد، م دمونی، ما خر نجامیبله ا_

 



 کجا؟ _

 

 ...بعد میشام بخور دیشا_

 

 .دنبالتون امیدارم م_

 

آنطور با من صحبت کرده بودم دلخور بودم.  نکهیا از

ام  یاش باعث ناراحت یلحن شاک یداد نزده بود اما حت

گفتم دم در    یبه مهست لیدل یچرا ب دانمیشده بود. نم

از   ی. اما خبردیآ یدارد م میمنتظر بمان دیمجتمع خر

پس  یکیبودند که  گرید یها  نینبود، ماش اریآمدن داد

افتاد که   ادمیتازه آن موقع  زدندیم قبو  یگریاز د

 دیآ یفقط گفت م کشدینگفت چقدر طول م اریداد

 .دنبالمان

 



 ییزها یچ شد، ینم الیخیسمج تر بود، ب  یآخر  نیماش

داد که  لی. آنقدر مزخرف تحودادمیاما گوش نم گفتیم

 .هم خسته شد یمهست

 

 .گهیبرو د  یخوا یم یچ_

 

خسته   زمی عز دیهمه خر  نیباا میباهم بر نیسوار ش_

 .نیشینم مونیپش نیسوار ش  اروی ومدین ن،یشیم

 

جور آدم ها، نگاه گرفتم،  نیا کردندیم یچه فکر  واقعا

  یگذاشتم تا به خواسته  نی زم یدستم را رو یپاکت ها

همچنان در حال   ی. مهسترمیتماس بگ  اریبا داد یمهست

. باالخره شدینم الیخیجدل با آن پسرک مو بلند بود که ب

اما زنگ   دمیرا شن اریکردم، شماره داد دایام را پ یگوش

 ...دمیلش را هم شنیموبا

 



 یرود سمت راننده  یدارد م  دمیچرخاندم درا  سرم

 .شدیاش تمام نم ییگو اوهیبود  قهیکه ده دق ینیماش

 

  ینگاه هردو دیشد، راننده شا اریهم متوجه داد یمهست

به   ینگاه عیکه سر دیمشخص د ینقطه  کیما را به 

مارا نگاه   ی هردو یعصبان اریکرد و گاز داد. داد نهیآ

بودم.  یبخاطر تماسش عصبان یکاف یکرد. به اندازه 

  نطوریا یگریحق نداشت بخاطر مزاحمت کس د گرید

 .نگاهمان کند

 

 ن؟یستادی وا نجایچرا ا_

 

زود  میگفت فکر کرد یجوابش را ندادم، اما مهست من

  مانیها را از هردو دی. به سمت ما آمد تمام خررسدیم

بود، با  نی زم یکه دست من بود رو ییگرفت. آن ها

 .ستادمیقدم فاصله ا کی

 



و به خانه   رمی دربست بگ نیماش کی  خواستیم دلم

نبود. به سمت  یکار درست یمهست ش یبروم، اما پ

جلوتر از من بود و رفت  ی. مهستم یرفت نشیماش

من هم بروم کنار او  شدیعقب نشست، مگر م  یصندل

 .نشستمیم اریار دست دادکن دی! بانم؟یبش

 

  نشیرا در صندوق عقب ماش دهایرفت خر اریداد

 .بگذارد

 

 ؟یعقب نشست یچرا رفت_

 

 .بهتره یباش ششیتو پ_

 

دوست  ینبود، از نظر من که نبود. حاال مهست  بهتر

پشت فرمان نشست،   اریفکر کند. داد  نطوریداشت ا

را روشن کرد و حرکت کرد.  نینگفت فقط ماش یزیچ

 .نگذشته بود که گفت هیچند ثان



 

 واجب بود؟ نقدریموقع ا نیتاا دی همه خر نیا_
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 نیهم به ا  یندادم. حس کردم مکث مهست یجواب من

 .بود که منتظر بود من جواب دهم لیدل

 

  یدوتا ووروجک چجور نیا دونمیتموم هم نشد، نم_

 .نوشتن نهارویا

 

 .نیخودتون بخر نی مجبور نبود_



 

انجام   یهم خواسته بود کار چارهیب یمهست دانستیم چه

 ی درست و حساب دیدهد هم بامن صحبت کند. حاال نه خر

و بدتر از همه   میانجام شده بود ، نه صحبت کرده بود

 .کردیداشت مواخذه م اریداد

 

  یچشم ریمن شده بود، تند تند ز یسکوت طوالن متوجه

ندادم، متوجه شدم دارد به   یتیاما اهم کردی نگاهم م

قرار بود شام  ی. با مهسترودیما م  یسمت خانه 

 .به انتخاب خودش آن را هم حذف کرد  اریداد میبخور

 

 ؟ یریکجا م اری: دادیمهست

 

 .رو برسونم یآسو_

 

 ...بع میشام بخور _

 



 .شهیم رش ید یآسو_

 

 ای دیگو یرا م نیاست ا تشیاز سر عصبان نستمداینم

  کنمیم رید یوقت دانستیاز سر مالحظه اش چرا که م

 ...وجود دارد یپشت سرش دردسر

 

 دیگفت بعد رو به من پرس ل یم یب یباشه  کی یمهست

 انه؟ یکمکش  رومیکه فردا م

 

 ؟یمگه فرداست مهمون_

 

 .مدرسه رنیآره، پس فردا م_

 

 !؟یهمانیدوشنبه، وسط هفته و م روز

 

 .امیبعد شرکت م_



 

 .دیخند یمهست

 

دختر خوب، دوست هاشون فکر کنم   شهیوقت نم_

 .انیساعت چهار ب 

 

.  خواهمیم ی دوباره مرخص میبگو اریبه داد خواستمینم

  اریداد میبگو یز یچ یمن در جواب مهست نکهیقبل از ا

 .خطاب به من گفت

 

 .رسونمتیدنبالت م امیصبح م_

 

را نگاه نکردم،  اریزد، من اما داد یلبخند یمهست

 .و او را نگاه کردم یبرگشتم سمت مهست

 

 .اریآسمان رو هم ب_



 

 .نه ا ی ادیب دونمینم  گم،یبهش م_

 

  یبود که تا دم در رفت، مهست یبخاطر بودن مهست دیشا

 ند،یکند و هم جلو بنش یشد هم با من خداحافظ  ادهیپ

  یقبل از او روبوس یشده بود. مهست ادهیهم پ اریداد

 .نشست نیکرد و در ماش

 

فکر نکن متوجه  ،یدیجواب منو نم ،ی کنی نگام نم_

 .نشدم

 

 .من برم تو_

 

دارد  دانستمینامحسوس به سمتم آمد، م یلی... خیکم

 .میما بود یدم خانه   نکهیبخاطر ا کندیمراعات م

 



 ...که یبعدشم توقع ندار زم،ینگران شدم عز_

 

 .نداد ادامه

 

 .دنبالت امیبرو تو، صبح م_

 

 .برم تونمیخودمم م_

 

 .یبرو تو آسو _

 

کردم و به سمت در رفتم، منتظر ماند در را باز  ینگاه

 .کنم و داخل بروم

 

  یلباس ،یمهمان یبرا کردمیانتخاب م یلباس مناسب دیبا

  توانستمینم گریبودم د دهیشنسترن پو  یعروس یکه برا



کردم  نییدوباره همان را بپوشم، هرچه کمدم را باال پا

 .گرفتیچشمم را نم  یزیچ

 

 ؟یر یم ییجا_

 

تورم   یهست، مهست یدوقلوها مهمون ی فردا خونه _

 .دعوت کرد

 

 ؟ یچه مهمون_

 

دوقلوها دوستهاشون رو دعوت کردن، چندتا بچه  _

  ؟یا یکنن. م یباز انیم طونیش

 

 .. بمونم درس بخونم بهترهامینه، نم_

 



انتخاب کردم، وسائلم را هم   یز یچ میلباسها نیب تاینها

 هیرفتم تا شام بخورم. بق  رونیآماده کردم و از اتاق ب

 .من خورده بودند دنیشامشان را قبل از رس

 

 سرد شده؟ _

 

 .خورمی نه خوبه، م_

 

 .یکرد ریباز د_

 

 .ستیآذرخش هم ن _

 

 .اون پسره_

 

 ستم؟یمن دخترم آدم ن_

 



  یآسو باز شروع نکن، نصف شب یستی نگفتم آدم ن_

 .ستیامن ن

 

در مقابل من از خودش دفاع  تونهیمامان آذرخش نم_

 .نه من ینگران اون باش دیباشه که با ی نجور یکنه، ا

 

از هر نوع کل  یر یجواب بدهد، اما قبل از جلوگ  خواست

 .گفتم  عیکل سر

 

جشن  خوانی دوقلوها م یبرا ،یرفتم کمک مهست_

 .داشت دیخر کمیبرن مدرسه،  نکهیقبل ا رنیبگ

 

 رو نداره؟ یتو کس ریغ_

 



. دیخر رهیخب دوستمه مادر من. آدم با دوستهاش م_

دم در ساعت ورود  ستهیمیمامان من وا دونهیچه م

 . آذر کجاست؟ زنهیخروج م

 

 .از دوستهاش یکی  شیرفته پ_

 

سراغش را  گرید یاو کس یمیقد یدوستها از

هم نبودند، هرکه  یدوست درست حساب یعنی. گرفتینم

 دایرونق پ یپول و کار  و بارش بود که مدت ندیبود 

از   گریدوست د کیکرده بود و آن هم کنسل شد، 

بود آن هم  ششیپ شهیداشت که هم رستانیدوران دب

عاشق من  ل دل نه صد د کیبعدها معلوم شد بنده خدا 

اش  یدوست د یق گریبابا به او گفت نه د یت. وقتشده اس

 .با آذرخش را هم زد

 

 کدوم دوستش؟_

 



 .از زندان آزاد شده یاز دوستهاش، انگار  یکی_

 

 .تو زندان دوست شدن_

 

 .آره فکرکنم_

 

 .کنه  ریخدا بخ_

 

 .سرش به سنگ خورده گهید_

 

  یزی باال انداختم و چ ییهم مطمعن نبودم. ابرو یلیخ من

و   اریداد زدمینگفتم. هنوز در آشپزخانه بودم، حدس م

نبود.  اریاز داد یباشند، اما خبر دهیبه خانه رس یمهست

به دست  یشگو لیدل نیبه هم ردیانتظار داشتم تماس بگ

 .آمده بودم تا شام بخورم

 



حس   گری را آنقدر باز و بسته اش کردم که د یگوش

خودم   گفتیدل م کی. دیآ یاز جا در م شی ها چیکردم پ

به   تاینه. اما نها گفتیدل م کیبدهم  امیپ  ایزنگ بزنم 

راحت صحبت کنم و   توانمیدر خانه نم دمی رس جهینت نیا

 .ستیمعلوم بود اهلش ن اریداد ام،یپ

 

تا صبح  ست،ین یهم کار آسان دنیخواب ریذهن درگ با

ماندن هم کار  امکیپ کی دیام پهلو به پهلو شدن و به

 .تالش خودم را کردم تی. اما نهاستین یآسان

 

آذرخش برنگشته بود. از  دارشدم،یقبل از همه ب صبح

 ینگران شوم. اتفاق نکهینبودنش استرس گرفتم... نه ا

نگران شدم که ممکن  نیافتاده باشد... نه از ا شیبرا

 .کند مانیزندگ ی را راه یگری است طوفان د
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منتظرم   ابانیگرفتم، گفت سر خ اریاز داد  یامیپ باالخره

...  بردیزمان م یلیکنم خ  شیآرا خواستمیاست. اگر م

 یشیآرا چی ه یزود آمده بود! وسائلم را برداشتم و ب

 .رفتم رونیب

 

دستم  یتو لیمن و وسا دنیبا د دمیکه رس ابانیسرخ

شد به سمتم آمد، نگاهش به صورتم بود،  ادهیپ عیسر

را در  فمی. کنمیرا از من گرفت و گفت بنش لیوسا

که آمده  یا  افهیو ق پیگذاشت. با آن ت یپشت یصندل

 مانینکردن خودم پش شیبود، از عجله کردن و آرا

  .بود نداختهین لماز ق زیادکلنش را ن یشدم. حت

 



افتاد نه 'سالم' گفتم نه 'صبح  ادمیفرمان نشست،  پشت

  یزیرا هم نداده بودم. او هم چ امشی' ، جواب پر یبخ

را به حرکت در آورد. بعد از چند  نینگفت فقط ماش

  .قدم شد شیپ هیثان

 

 شما؟  یهنوز قهر _

 

 .کردم نگاهش

 

 .قهر نبودم_

 

  !یگیتو که راست م_

 

 .دستش گرفت یرا آورد و دست من را تو دستش

 

 .ت تنگ شده بوددلم برا_



 

ام از   یبود تا دلخور یجمله کاف کی نیجمله، هم نیهم

 .پر بکشد و برود شبید

 

 .یستیامروزم که شرکت ن_

 

 ؟یمهمون یایتو نم_

 

 .نگاهم کرد یلبخند بانمک  با

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 

 اریتصور کنم که داد توانستمی! در ذهنم هم نمخودم؟

کند. سوال  یحم با آن همه بچه بخواهد جمع شود و باز 

بود که فکرش را   یزیبود. اما جوابم چ  یمسخره ا

  .کردم



 

 .یامتحان کن  یتونیبار م کی کنمیمن فکر م_

 

 .دیخند آرام

 

 م؟یصحبت کن  یدوست دار روزی: بابت داریداد

 

 ش؟ی راجع به چ_

 

 .شما ی دلخور  لیدل_

 

 .می نداشت یریتند بود، ما تقص ی رفتارت کم _

 

  داشتم؟  یمن چه رفتار تند زمیعز_

 



 .باشه دادیحتما داد و ب دیرفتار تند که نبا_

 

 ؟ یدیحق نم_

 

 .نه_

 

 نه؟_

 

 !بله، نه_

 

 .نیمنتظر بمون د یتو مجمتع خر نیتونستیم_

 

و من فکر کردم  یپشت تلفن هم خوب صحبت نکرد_

 .یرسیزود م

 



چند بار  یدونینگران بودم، بهم حق بده، م زمیعز_

 .زنگ زدم

 

  .متیجواب نذاشت  یعمدا که ب_

 

 .براتون افتاده باشه یاتفاق دمیمن ترس_

 

 م،یبود رونی دوتا خانم عاقل و بالغ باهم ب ؟یچه اتفاق_

 رونیب کنن،یشهر کار م نیهمه خانم دارن تو هم نیا

 .اونم تنها کنن،یم  دیخر رن،یم

 

 ...به ب یکارمن _

 

رو محدود   انتیاطراف ،یهم نداشته باش ه یبه بق یکار_

 .یکنیم

 



 ت؟ ینگران بودن محدود_

 

 ی برداشت رو کرد نیکه ا ستیمن ن تیتو بخاطر جنس_

برداشت  نیمن مرد بودم هم ا فته؟یب یکه ممکنه اتفاق

 .ی کردیرو م

 

بکشم، اما   رونیدستش ب  یکردم دستم را از تو یسع

 .اجازه نداد

 

 .بود یادیز کم ی دیباشه شا  ن،یمن فقط نگران شدم هم_

 

 کنم،یم یجامعه زندگ نینه، حتما. من دارم تو ا دیشا_

 .یدوست ندارم رفت و آمدهام رو کنترل کن

 

 شون کنم؟کنترل  خوامیگفته من م یک یآسو_

 



 ؟ی ذاریم یتو اسمش رو چ_

 

دوست دارم حواسم جمع   نکهیا اط،ی احت ،ینگران_

 .که برام مهم هستن باشه ییو کسا میزندگ

 

برداشت  نی واکنش نشون بده منم ا یپس لطفا جور_

. رمی گیرو داشته باشم، حس نکنم تو چهارچوب قرار م

 یجهان دارم زندگ نیتو ا گهیزن د اردهایلیمنم مثل م

 .کنمیم

 

 .را نداد، ساکت ماند جوابم

 

 ؟ یبگ یزی چ یخوا ینم_

 

 .کنمی دارم فکر م_

 



 .کرد و چشم گرفت، پشت فرمان بود به هرحال ینگاه

 

برداشت رو   نیمن ا یها  یچرا از حرفها و نگران_

 .یکرد

 

 ؟یتو واقعا بخاطر زن بودن من اونقدر نگران نشد_

 

به سمت   دی. کامل چرخدیرا کنار کش نیسوالم ماش نیباا

  .کمربندش را بازکرد یمن حت

 

 ...اما ستین ری تاث یب کنمیانکار نمباشه، _

 

 اما؟_

 

 .ستیمحدود کردنت ن یبرا_

 



که از او  یتند یتنش ها نیداشتم باور کنم. اما ا دوست

بودم   دهیباشد د نمانیب  یقبل از آن که رابطه ا یحت

 ...دادیاجازه نم

 

 .دستم را در دستش گرفت هردو

 

 .زمیعز ی کنی فکر م یدار یبگو منم بشنوم به چ_

 

 .به حرفت_

 

  .گفت یدیناام با

 

 ؟ی باورم ندار_

 

 .ترسمیم ست،ی ن نیبحث ا _

 



 ازمن؟_

 

 .اریداد ستین تیاهم یساده و ب تیحساس هی نیا_

 

را   میدست ها د،یبه سمت من کش یرا کم  خودش

 .محکمتر نگه داشت

 

 ...دلم زهیعز زم،یعز_

 

دسوت داشتم بغلش کنم و  نمان یب یبحث جد نیباا یحت

 ...دیرا در آن حالت بگو شیحرفها یادامه 

 

به تو منتقل کنم. تو  یدوست ندارم حس بد یمن ذره ا_

خودت رو تو   یکه تصور کن یزیاز اون چ شتریب یلیخ

 .یدل من جا کرد

 



 ی وهیو ش اتیهم با ادب شی زدم. ابراز عالقه ها یلبخند

 ...خاص خودش بود
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را   میرا جلو آورد چانه ام را باال داد، چشم ها دستش

در چشم  میمستق مینگاه کرد، آنقدر صبر کرد تا چشم ها

 .گره بخورد شیها

 

 مگه نه؟  نویا یدونیم_

 

 !دانستم؟یم



 

ام  یشانیبعد جلو آمد و پ ه ینگاهش کردم، چند ثان فقط

. آب دهانم را قورت دادم،  دیبوس یرا آرام و طوالن

را در هم  میهم فشار دادم، و دست ها یرا رو  میهالب

گره کردم، بعد بستن کمربندش و به حرکت در آوردن 

گره دستم را باز کرد، دوباره دستم را در  ن،یماش

 .دستش گرفت

 

 .را نگه داشت نیماش  اریمه یدر خانه  یجلو

 

خودت باش، خودت رو هم خسته نکن، خوش مواظب  _

 ...بگذره هرچند

 

 .ستیهرچندش چ  یادامه  نمیکردم تا بب نگاهش

 

چطور   طونیشلوغ و ش یبا چندتا بچه  دونمینم_

 .خوش بگذره یبه تو و مهست خوادیم



 

من وقت گذروندن با دوقلوها و دوست دارم. چندتا از  _

 .نگران نباش شناسمیدوست هاشون رو هم م

 

 .دیدستم را بوس یور

 

 .نمتیبیشب م زم، یباشه عز_

 

  .نمتیبیم_

 

 اریزنگ در را زدم، داد دم،یکش  یقیشدم، نفس عم ادهیپ

 یهنوز منتظر بود تا من بروم داخل، برگشتم و دست

را  شیتکان دادم، لبخند زد، چقدر لبخندها  شیبرا

چقدر راحت   دمش،یدوست داشتم. چقدر راحت بخش

 ...حل شد نمانیب  یدلخور

 



  تیحساس نیکه ته دلم بخاطر ا شومی نم نیا منکر

  دیبا ست،یکامل ن یانسان چیاسترس داشتم. اما ه شیها

وفق   طیشرا نیخودم را باا توانمیمن چقدر م دمیدیم

  .دهم

 

  ستیب کیشدم. نزد مانیگفتم پش اریکه به داد یزیچ از

 زین  شانیاز بچه ها مادرها یبچه بودند، تعداد

  تینها یمهم نبود، چرا که ب نیهمراهشان بود. اما ا

همان اول صبح  میکنترل بودند. دست تنها نبود رقابلیغ

چند خانم در هرحال کار و بدو  دمیکه وارد خانه شدم د

 یخدمات یبا شرکت ها اریگفت داد یبدو هستند، مهست

  یما کار ستی ن یازیهماهنگ کرده و گفته ن  نگیتریو ک

 .میکن

 

با   یباز م ینکرد یواقعا تا آمدن مهمان ها کار ماهم

با  یدوقلوها، آماده کردن آن دو و خودمان. مهست

هماهنگ کرده بود و او به خانه آمده بود.   شگرشیآرا

 یکند. مخالفت  شیبه من هم گفت اجازه بدهم نیلو مرا آرا



 نیکردن متبحر نبودم. چن ش یدر آرانکردم آنقدرها هم 

که از  یزی. چدادمیاز دست م دیبارا ن  یفرصت خوب

مطمعن  نیمنت بود، از ا  یشده بود ب شنهادیپ یمهست

 .بودم

 

مثل   یمهست  دنمیاز تمام شدن کار نیلو و لباس پوش بعد

که از عروسش  یمادرزن کی خواهرشوهر بلکه  کینه 

کرد. ناگفته نماند که خودم  فیاز من تعر کند،یم فیتعر

به   میدوست داشتم به نیلو بگو یبودم. حت یهم راض

  .کنم ش یآرا  نطوریبدهد که چطور ا ادیخودم هم 

 

 ن؟یآسو جان شما مجرد_

 

 .بله_

 

من را به  یمهست یاز پسرها بود، که از وقت یکی مادر

 یمعرف شانیعنوان دوست خودش و دوست خانوادگ



  زدیم ییبایز  ید، چشمش به من بود و لبخندهاکرده بو

 .میو حاال فرصت شده بود و کنار هم نشسته بود

 

 ن؟یشد لیفارغ التحص ای ن؟یدانشجو هست _

 

 .شروع کنم یقراره به زود_

 

 یمگر چند سالم است، گفتم که برا دی تعجب پرس با

 .یارشد نه کارشناس

 

 کار کدوم سالنه؟ دم،یموهات رو واقعا پسند_

 

 !کارش باشد م یکه موها شناختمی نم یسالن

 

 .نچراله _

 



به   گری خانم د کیهمراه  یکرد، اما مهست تعجب

کرد، هردو شروع  فیسمتمان آمد و حرف من را تعر

نگذشته  قای و چند دق میاز رنگ موها فیکردند به تعر

که در سالن حضور داشتند خبر   یحاال هر هشت خانم

خودش است و شروع کرده   یعیرنگ طب  م یداشتند موها

 .موضوع ن یا لیو تحل هی بودند به تجز

 

 هست؟ تیتو زندگ یکس زمیعز_

 

را که به دهان گذاشته بودم را  یکیاز ک یزور کم به

 .'بله؟!' گفتم  کیقورت دادم و با تعجب 

 

از  ن،یایبهم م یلی من برادرهمسرم مجرده، به نظرم خ_

 .کنمیفکرم نیاومدم همش دارم به ا یوقت

 



 یکس میبگو دانستمینبوده. نم لیدل یب شی لبخندها پس

 ینه! معذب مانده بودم برا میبگو  ایام است  یدر زندگ

 .جواب که جان نجاتم داد

 

 .ایآسو ب_

 

 .کردم نگاهش

 

 .کارت دارم ایب_

 

بود فرصت فرار داد.   نینبود چه کار داشت، مهم ا مهم

اگرصاحب   دینبودم، شا اریبرادر داد یدر خانه   دیشا

نبود راحتتر جواب آن خانم را   اریمجلس خواهر داد

 .دادمیم

 

که او به  م یبه دوستانش بگو خواستیاز من م جان

همتا است.  یو در کارش ب زد،یم فونیساکس یخوب



نتوانستم   خواست یکه جان م یخنده ام گرفت. به شکل

  .کردم فیاما واقعا از کارش تعر  میبگو

 

  یهمه  گریبود که کم کم ها د 7ساعت  کینزد 

 .میمبل وا رفته بود یرو یمهمانها رفته بودند. با مهست

 

خسته   نقدریخودم با اون همه استرس ا  ی روز عروس_

 .نشده بودم

 

 نطور یهم ایرا با غم گفت  نیا دانستمی، نمکردم نگاهش

طالقش   یکارها دانستمیمثال. نم کیبه عنوان  لیدل یب

  یادآوریتا با  دمیپرسیاست. تند تند نم دهیبه کجا رس

  .اش ناراحتش نکنم

 

 ...یکارها  شدیچ_

 



 نیا ستیمبل نشست. متوجه شد منظورم چ یرو صاف

  .دمیرا از نگاهش فهم

 

هستن،  اریو مه اریخوشحالم داد یلینمونده، خ یزیچ_

 .ممنونم ازت

 

از من اما به  کندی چه تشکر م یبرا دانستمیهم م من

 .گفتم یشوخ

 

ممنون پد رو  دیبا اریو داد اریبودن آقا مه یبرا_

 .یمادرت باش

 

  .دیخند آرام

 

 .میشام بخور   میلباسهامون رو عوض کن_

 



 !نه_
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 .نه از طرف جاشوا بود نیا

 

 چرا نه؟ جان کجاست؟ _

 

 .نیاما خوشگل شد ،ییرفت دستشو_

 

 .بلند شدم میجا از



 

 .هم خوشگلم میخرس  یها ژامهیمن که با پ_

 

 ؟ یبرمنکرش لعنت، مگه نه اخو_

 

نبود، لحن  یکار سخت  اریمه یصدا صیتشخ  برنگشته

هم با او بود.  اریداد یعنیگفتنش هم  ی شوخ و اخو

 یلباس عوض کنم و حت ار یقبل از آمدن مه خواستمیم

 ...اگر ممکن باشد به خانه بروم اما

 

گفت من   یداشت خوش آمد م شیبه برادرها یمهست

هنوز برنگشته بودم به سمتشان. تا آخر عمر که 

. برگشتم و سالم کردم.  ستمیپشت به آنها با  توانستمینم

دارد من را   دمیبرگشتم د یوقتبه من بود،  ارینگاه داد

داد اما باز با   اری. جواب سالمم را مهکندینگاه م

 .یشوخ

 



 .نیبه به، آسو خانم خوش اومد_

 

من به لطف او با   د،یخانم مهرپرور نگو گر یبود د قرار

را  اریبرادرش آشنا شده بودم، به لطف او االن داد

  !چه کنم؟ دانستمی داشتم، اما خجالتم را نم

 

  .جواب نداده خودش دوباره گفت من

 

 .نیالبته صاحب خونه ا_

 

 اریخبر داشتند، داد زیزدم. آنها از همه چ  یخجول لبخند

 ...اما من و باز من دیکشیخجالت نم  یزیاز چ

 

  کینزد نکهیسمتم آمد، تپش قلبم چندبرابر شد، نه ا به

بودنش را کنارم بودنش را دوست نداشته باشم اما در 

 ...جمع



 

برادرزاده  یاز خواهر و برادرش، حت  یخجالت  چیه یب

 ر یاما او دستش را ز دمیمن چشم دزد ستاد،یاش مقابلم ا

 .چانه ام برد و سرم را بلند کرد

 

 .زمیعز یخوشگل شد _

 

. اریجمله از داد نیا دنیبرابر شد با شن  نیچند خجالتم

 .شعله ور شد میاز گونه ها یآتش

 

 .ننیرو بچ زیم گمیم ن،ی: شام که نخوردیمهست

 

پنهانش کند دست  کردیکه تالش م یهم با خنده ا اریمه

  کردیرا نگاه م اریمن و داد یکه با کنجکاو  ییجاشوا

به  عیرفتند. با دور شدنشان سر یگرفت و دنبال مهست

جابه جا نشده  شیاز جا متر یلیم کی یکه حت  یاریداد

 .بود گفتم



 

 .دمیخجالت کش_

 

زد. دستش را  یحرفم تازه به خودش آمد، لبخند نیباا

  .دیجلو آورد و مچ دستم را گرفت و کش

 

  کجا؟_

 

مچ دستم، دستم را در دستش  یرا نداد، به جا جوابم

  .م یرفت رونیگرفت و از خانه ب

 

. او پشت به میاز خانه دورتر شد یکم اطیح در

  .ستادمیساختمان و من مقابلش ا

 

  سردته؟_

 



که سردم   ی زانیخوب بود، خنک بود، اما نه آن م هوا

  .برهنه بود میشود با آنکه شانه ها

 

  ...هیبق نینه خوبم، چرا اومد _

 

راحت نگات کنم،   نجایا میاومد ،یدیخجالت کش یگفت_

  !لپ هات قرمز شه یتوام خجالت نکش

 

را دور کمرم حلقه  شیزدم. جلوتر آمد دستها یلبخند

 رینفس گ می اگر بگو کنمی. اغراق نمبا او دمیکرد، چسب

 ...بود و نفسم رفت

 

 .زمیعز یشد بایز یلیخ_

 

 .یمرس_

 



 ...چشم هات _

 

 .دیچشم چپم را بوس ی شد و رو خم

 

 .چشم ها نیا کننیرو روشن م میآسمون زندگ  _

 

 نهایا دنیاما شن باستیز یلی عاشقانه خ یحرفها  دنیشن

را بلد   ییزهای چ نیچن یکه اصال انتظار نداشت یاز کس

 .کندیچند برابر م تیباشد، لذتش را برا

 

که  یحس نیاز ا دیمن هم با گفتم،یم یزی چ دیهم با من

. تا خواستم لب باز دادمیبه او داشتم در کلماتم نشانش م

همه ابراز عالقه اش   نی در برابر ا یکنم و جمله ا 

 .گرفت یشیباز او پ  میبگو

 

 .دوست دارم_



 

را  یجمله دو کلمه ا نیباالخره ا دمشیدارم! شن دوستت

. از شدت دمیکه عاشقش شده بودم شن یاز مرد

که   یپلک نیپر از اشک شد، با اول میچشم ها یخوشحال

با آرامش   اریصورتم افتاد، داد یرو یاشک یزدم قطره 

. دیاشکم را بوس یصورتم و قطره   یخم شد رو

بودم در چشم  قبود و من غر کیصورتش آنقدر نزد

هم   یمهربان و جذابش. آرام پلک رو یچشم ها ش،یها

 .او شد یبود که شکار لب ها  میهاگذاشت و لب

 

  یگل ها انیخنک، در م یهوا نیشب، در ا نیا در

بار دوم  یبود، برا  اریمه یخانه   اطیکه در ح ییبایز

بشناسمش   نستم توایکه م یمرد نیتوسط عاشقانه تر

 .شدم دهیبوس

 

فرق داشت با بار اول چرا که چند   یلیکه خ یا بوسه

من  میاش کردم، نتوانستم بگو یبعد من هم همراه هیثان

 نیبا ا توانستمیهم او را دوست دارم، اما حداقل م



  یمن هم دارم همراه دید ینشانش بدهم. وقت یهمراه

محکم تر مرا  یلیمشتاق تر، خ یلی خ کنم،یاش م

دور کمرم به پشت گردنم  ز ا شیاز دستها یکی د،یبوس

 می. برانمانیب یشاعرانه  یبرد. غرق بودم در فضا

سرمست   میاما گس خرمالو را داشت... برا نیریطعم ش

  ...کننده بود

 

از پشت  یلحظه حس کردم کس کی یلحظه فقط برا کی

نداشتم فقط  یچندان دید کند،ی پنجره دارد ما را نگاه م

لحظه   کی چرخاندیداشت سرش را م اریداد یوقت

با  اریداد دمینگاهم به پنجره افتاد. ناخودآگاه عقب کش

 .شد کیبهم نزد ش یتعجب نگاهم کرد. ابروها

 

و   دمیکش یق یهم فشار دادم، نفس عم یرا رو  میهالب

 .گفتم

 

 .پشت پنجره بود یکس  فکر کنم_



 

گذاشت و با انگشت شصتش  میشانه ها یرو  شیدستها

 .دیکش می گونه ها  یرو

 

 .ستیمهم ن_

 

 نیمن مهم بود، من باا  یاو مهم نبود، اما برا یبرا

هم   یبا آنها سالم و احوال پرس توانستمیحجم خجالت نم

 اریداد دنیکنم. حاال اگر مچ من را در حال بوس 

  !مردم یم دیبا گرید گرفتندیم

 

لبم زد و  میبه رو یرا جلو آورد دوباره بوسه ا سرش

 .زدم یفاصله گرفت. لبخند
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 ؟یرسون یمنو م_

 

قبل شام بذاره  یمن که در خدمتتم اما فکر نکنم مهست_

  .یبر

 

نبود شامل جان و جاشوا   ی داشت. البته فقط مهست حق

  می. دستم را در دستش گرفت و باهم برگشتشدیهم م

 .شده بود دهیچ زی داخل خانه، م

 

دست در دست هم به طرز   اریو جاشوا به من و داد جان

دوره و زمانه  نیدر ا گری. دکردندینگاه م یبا نمک



و   زتریبلکه آن ها ت فهمد،یست و نمگفت بچه ا شدینم

 .باهوش تر بودند

 

  نیریش یصحبت ها ار،یمه  یها یشام با شوخ زیم سر

ساکت بود، اما  زیسر م بایتقر اریدوقلوها گذشت، داد

  نیوسط فقط مه نی. اکردیگوش م قیحواسش بود، دق

با  یوقت یبه من نداشت، حت یخانم بود که نگاه خوب

ما نگاه  یوارد خانه شدم، چپ چپ به دست ها اریداد

 .آمد یاز من خوشش نم هک نیا یکرد، گذاشتم به پا

 

 یخواستند امشب با من به اتاق بروند برا دوقلوها

اسقبال  ی. با خوشحال میقصه بگو  شانی خواب، و برا 

شدن استرس داشتم اما استرس  رید یکردم، ته دل برا

به جان بخرم. خسته   توانستمیرا هم م گریساعت د مین

 ینبود همه  یاز ین گریشان برد، دبودند، زود خواب 

آرام صورت هردو را  م،قصه را بشنوند، بلند شد

رفتم، تا در را باز کردم با   رونیو از اتاقشان ب دمیبوس



زدم. در را   شیبه رو یرو در رو شدم. لبخند  اریداد

 .بستم دستم را گرفت

 

 .میه باشه برتموم شد نمیاومدم بب_

 

 ؟یکن رونمیب یخوا یم_

 

 .کرد یاخم

 

 .شده رتیحس کردم د ه،ی چه حرف نیا_

 

 .شده ریواقعا د میکردم، لباسهامو بپوشم بر یشوخ_

 

 .قصه رم بعدا برام بگو ی هیبق زم، یباشه عز_

 



تعجب برگشتم سمتش، از اولش پشت در بوده؟! با   با

 دییبود را تا دهیکه به ذهنم رس یآرامش فکر یخنده 

 .کرد

 

 خوب بود؟ یمهمون_

 

که با سوالش   کردمینگاه م یدر حال رانندگ اریداد به

 .من را به خودش آورد

 

. جان و ریناپذ  یخسته گ ی تا بچه  ستی خوب بود، ب_

 .گذاشتن هیمن ما  جاشوا هم که تا تونستن از

 

 !خنده گفت چرا؟ با

 

که درست  کردمیم دییحتما تا دیبا گفتنی م یهرچ_

 .هاشون هم من بودم یباز  ریومپا گن،یم



 

 .کرد یاخم ر یگفتن ومپا با

 

 .مورد باهاشون صحبت کنم نیدر ا دیبا_

 

 در مورد؟_

 

 .ریبهت بگه ومپا یدوست ندارم کس_

 

 !بچه آن_

 

 .گنیفقط بچه ها نم_

 

و  دیام ادی د،یگویم یچه کس  گریبپرسم د خواستم

هم آن روز در اتاق بود و  اریدوستش افتادم. داد



. موضوع را ادامه ندادم، بلکه دیرا شن دیام یحرفها 

  .دادم موصوع صحبتمان را عوض کنم حیترج

 

 بپرسم؟  یزیچ  هی تونمیم _

 

 .زد یرا در دستش گرفت، بوسه ا دستم

 

 .بپرس_

 

 دوننیم یعنی اد؟یخانم از من خوشش نم نیمه_

 چرا؟  یدونیم اد،ی خوشش نم

 

 ؟ یکنیفکر رو م نیچرا ا_

 

 .خب از برخوردش مشخصه _

 



 .کس نداره چیبا ه یم یخانم برخورد صم نیمه_

 

 .ستیمعلومه اما... مهم ن یعنی دونم،یم_

 

باهات داشته؟  ینه نه لطفا ادامه بده، برخورد بد_

 گفته؟  یزیچ

 

اما خب  م،ی باهم نداشت یابدا ، کال برخورد خاص نه _

 .یدونیتوام م کنمیقابل حس کردنه. فکر م

 

دانش انکار کند  ی، حاال چه اصرار دانستیم بنظرم

 ...دانمینم

 

که  یدید یاما اگر برخورد زم،یعز ستین نطوریا_

 ناراحتت کرد حتما بهم بگو، باشه؟

 



 .تکان دادم یسر

 

 سرده؟  نقدریدستهات چرا ا_

 

 شدمیم کی که با خانه نزد یاسترس بود. هر متر از

 .شدیم شتر یاسترسم ب

 

 .ستیسردم ن_

 

 .کرد ینگاه

 

 ؟ی آسو یخوب_

 

' خطابم یکه او 'آسو یزدم. خوب بودم تا وقت یلبخند

 .خوب بودم کردیم

 



 .خوبم_

 

  کشتمیموقع شب خودم را هم م نیدر نگه داشت، ا دم

 .شوم ادهیسر کوچه پ کردیقبول نم

 

 اد؟ینم  شیپ یتوخونه مه مشکل_

 

 .گفتم یشوخ به

 

 .برم خونه بعد بدونم دیبا_

 

 .زنمی بهت زنگ م_

 

در  توانمینم گفتمیم دیبود که با نیا گرید ی ز یآبرور کی

آسان نبود  میخانه صحبت کنم! گفتنش آسان نبود... برا



غرورم مطرح بود نه فقط  یپا نجایعنوان. ا چیبه ه

 ...خجالت
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 .شدم ادهیکردم و پ یخداحافظ  عیندادم، فقط سر یجواب

 

 .مارال خانم باالخره دخترت اومد ایب_

 

 شیپ ییبار هم که شده دعوا  کی یبرا یحت نکهیا 

شده بود   میبا وجود آذرخش برا  دیاین شی پ یبحث د،یاین

 .محال  یآرزو  کی ،ی واه دیام کی



 

 ن؟یداشت فیکجا تشر افهیو ق خت یر نیبا ا_

 

 آذرخش؟  یبه تو چه ربط_

 

 .زد  یپوزخند

 

واسه  انیفردا دوستم و خانواده اش م  ،یربط چیه_

 ن،یداشته باش فیفردا رو تو خونه تشر ،یخواستگار 

 .بهم داره یچه ربط گمیبعد م

 

من را  خواستی. مدمیبعدش خند یتعجب کردم ول اول

  !شوهر بدهد؟

 

 گه؟ی حتما، امر د_

 



 به جون هم؟ نیباز افتاد_

 

  .را نگاه کردم، دم آشپزخانه بود مامان

 

کال رد   گهیبود د وونهیشده، البته د وونهی نه پسرت د_

 .داده

 

خواست جواب بدهد اما مامان اجازه نداد، گفت   آذرخش

بود که  نیبانمک ا ی. نکته کندی بت مخودش با من صح

 .آذرخش سکوت کرد و مامان پشت سرم تا اتاق آمد

 

 ؟یکرد  شیباز عصبان یکجا موند_

 

به  دیکردنم با رید یمن برا یکنیمامان چرا فکر م_

 آذرخش جواب پس بدم؟ 

 



جواب پس   یبه کس دیچرا با  میبگو خواستمیواقع م در

 .بدهم، حاال آن چه آذرخش باشد چه خودش 

 

بود،  یگری د زینشان نداد، مسئله چ ی خاص واکنش

نبود!  یآذرخش دلخور و عصبان یمامان به اندازه 

 .بدون شک بخاطر آن خواستگار مذبور بود

 

  یبفهمد موضوع ذره ا خواستمیاز مامان گرفتم م چشم

 .ندارد. رو به آسمان گفتم تیاهم میبرا

 

 .خوش گذشت  یومدیم دیبا_

 

 .درس داشتم_

 

زل نزن   نجای ا ی. مامان الکشدیحال و هوات عوض م_

که   یبا آدم اهیبه من، من بخوام ازدواج کنم صد سال س

  داره؟ی . بابا ب کنمیکنه ازدواج نم یآذرخش معرف 



 

 چرا؟ _

 

کجا بود؟ تازه  شی دوست درست و حساب نیمامان ا_

  چرا؟ یپرسیم

 

 .دهی رو د نیرامت_

 

 !ن؟یرامت_

 

 .آمد ادمیمامان جواب بدهد  نکهیاز ا قبل

 

بود به آذرخش بخاطر من،  دهیکه چسب یآهان، همون _

 .رفت ادشیو رفاقت  یدوست گهیبابا گفت نه د

 

 ...ندتیتو آ یهرچ_



 

 .حرفش انیم دمیپر

 

بار من گفتم نه، بابام گفته نه  کیکه  یمامان به کس_

دوباره قبولش کنم؟ چرا االن فکر کرده  دیمن چرا با

جلو   ادیدوباره ب ضه،یبابا هم مر میچون ورشکست شد

وگرنه   یمنظورم تو و پسرت گمیما از خدامونه؟ ما که م

داشت که بابا  یرادیا هی. تازه اون شهی شامل من نم

  یچون برا دیس بود. نظرم رو پر الفخودش از اول مخ

 .نظر من احترام قائله

 

 ...بابات مخالف نبود، ت_

 

خونه   نیهم حضور بابا رو تو ا نقدریمامان گفتم نه، ا_

شب بحث و جنجال   هی. آرزو به دل موندم نیرینگ دهیناد

 .خونه  نینباشه تو ا

 



 .هوا و محکم باز شد یب در

 

ماهم آرامشمون  یو بگرد یآدم بر یمثل بچه _

 ادیداره م نی. از خداتم باشه رامتمونهیسرجاش م

که   یا کارهی چ دیرو اومد سرکارت فهم یقبل رتت،یبگ

 .ولت کرد

 

اش زدم که پخش  نهیس یبه قفسه  یلگد محکم آنچنان

و مامان   غیشد. بعد از افتادن به خودش آمد و ج نیزم

بلند شد تا  ،یو آسمان قطع شد. او شروع کرد به فحاش

را گرفت و به زور   شیبه سمتم حمله کند اما مامان جلو

از  دیای جلو هم ب دانستیفرستاد. هرچند آذرخش م رونیب

  دادهایرفت، خودش را با داد و ب رونید بیا  یپسش برنم

سرم را محکم   خواستمیکرد. م یخال ش یو فحش ها

 نینبود واقعا ا اری. اگر بابا نبود، اگر دادواریبه دبکوبم 

 .کردم یکار را م

 

 .میراحت ش م یری میچرا نم_



 

  یجمله  دنیگذاشته بودم با شن میزانو یرا که رو  سرم

رفته  رونیآسمان بلند کردم. مامان همراه آذرخش ب

 .کردیداشت گل پسرش را آرام م ادیبود، به احتمال ز

 

افسرده در جواب   یلیناراحت، خ یلیخ ل، یدل یب یلیخ

 .آسمان گفتم

 

 .هیادیمرگ هم واسه ما ز دیشا_

 

کنم از دهانم در  دتریرا ناام چارهیدخترک ب خواستمینم

 .رفت

 

 .خونه برم نیاز ا تونمیدوست شدم فکر کردم م ریبا ام_

 



 ریکردم، نه انتظارش را داتشم که در مورد ام تعجب

را... تعجبم را  یلیدل نیو نه انتظار چن   دیبگو یزیچ

  .دمیآرامم پرس یکردم پنهان کنم با تن صدا یسع

 

 فقط بخاطر رفتن؟_

 

 ...اولش آره اما بعدش_

 

  یکار سخت می بعدش چه اما حدس زدنش هم برا نگفت

 .نبود

 

 همو؟ نیدیند_

 

 .و اتاقمصبح تا شب ت_

 

 ...بخاطر او_



 

 !نه_

 

به او نداده است اما  یامیپ چیبپرسم که ه خواستم

 .مامان در را باز کرد

 

 .اش نهیس یکبود شده قفسه _

 

بار خودش به خاطر پول   کی به درک...  م یبگو خواستم

به زور شوهرم بدهد حاال   خواستیو پسرش م

 ...پسرش

 

من و آسمان هم بسوزه. چرا فقط  یمامان دلت برا_

. از حرفهاتون، میماهم خسته شد میآذرخش، خسته شد

 .میخسته شد  نهایا یاز برخوردها تون از تکرار همه 

 



 .فاصله یمن و آسمان با کم نیب نشست،

 

 ...که خو گهی نم یبد زیچ_

 

 ینه. بابا خوابه؟ با صدا میگفت کباریرد شده،  باری_

 نشده؟  داریاون ب

 

 .خوابه_

 

آذرخش. بلند شدم از  یبا آن داد و فحش ها شدیم مگر

 .بزنم یتا سر  میجا

 

 .خوابه آسو_

 

 صدا؟ نیباا_

 



کتابش بود  بلند بود، همونطور   یتو گوشش صدا_

 .نشده داریخوابش برده، ب

 

 که بلند  بار باورم شد، لباسم هنوز به تنم بود، حاال نیا

 .شده بودم درش آوردم

 

آذرخش هم   ینطور یبگو نه، ا یبعد نخواست انیبذار ب_

 .رهیگ یآروم م

 

 .ستیسر سوزن آرامشش برام مهم ن_
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زودتر از  نکهیگرفته بودم، از ا شیکه برا یوام از

 ...ادیز یلیبودم، خ مانیزندان خالصش کرده بودم پش

 

 ...شرکت باز کرده، اال ه،یپسر خوب _

 

 

 .نیراحتم بذار ن،یمامان ولم کن_

 

 .ام یشانیپ یرو  دمیکوب محکم

 

فکر  یبه خودکش نیجا رسوند هیبه  ن،یام کرد وانهید_

خوار و   نقدریمن ا ؟یفهمیم ؟یشنوی. مامان مکنمیم

چرا فقط از  کنه؟یفکر م یشدم دارم به خودکش لیذل

 ینه حال بابا، نه ب ،یدست تو و آذرخش، نه ورشکست



  گهید زیچ چینه صبح تا شب سگ دو زدن، نه ه ،یپول

 .نیتموم کن ش،تو و آذرخ ی فقط رفتارها

 

  نطوریتا به حال ا مانیو دعواها دادهایداد و ب یهمه  با

 دانستی. مستیبلوف ن دانستیبه مامان نگفته بودم. م

کلمه  کی یحت  ،یگریحرف د چیه ی. بمیگویدروغ نم

 ...رفت رونیب

 

و ساعت ها قدم بزنم...  رونیداشتم بروم ب دوست

  .یطوالن یلیخ   یساعت ها

 

 یب کرد،یم هیخودش را جمع کرده بود و گر آسمان

 ...جهل  مشکل ما نبود... جهل بود و جهل و یپول

 

... زل زدم به سقف...  ه یثان کی ینبرد... حت خوابم

 ی گرفتم تا بخاطر ب یساعت شش بود که بلند شدم، دوش

 ی را درست و حساب میسرحالم کند، موها یام کم یخواب



زدم.  رونیخشک نکردم. لباس به تن کردم و از خانه ب

که   یزیتا شرکت قدم بزنم... چ خواستمیزود بود اما م

را بابتش  گرید یدعوا کیاما  ودمخواسته ب شبیاز د

 .بودم دهیبه جان نخر 

 

تماس   اریام را چک نکرده بودم، مطمعنا داد یگوش

حرف زدن  ییگرفته بود اما من چک نکرده بودم. توانا

 توانستم ی. ر چقدر مشدینداشتم... مطمعنا متوجه حالم م

 .کنمبا دروغ قانعش 

 

ذهنم رها   یایچقدر راه رفته بودم، چقدر در دن دانمینم

 یجهان که صدا نیشده بودم، چقدر فارغ بودم از ا

 .کشتیداشت خودش را م فمی. ته کدمیام را شن یگوش

 

کردم   فمیاست سخت نبود، دست در ک اریداد نکهیا حدس

. قطع شده بود، صفحه را باز کردم دمشیکش رونیو ب

 .دوباره زنگ زد  رمی تماس بگ



 

 بله؟_

 

 بگم؟  یمن به تو چ یآسو_

 

 .سالم_

 

تر بود.  نییهم پا یمن آرام بود، از حد معمول یصدا

اش باالتر بود. با سالمم   یاز حد معمول یاو کم یصدا

  .داد رونینفسش را ب

 

 شب؟یاز د یبپرسم کجا بود دیبا  ای ؟ییکجا _

 

 .شرکت رمیدارم م_

 

 .دنبالت امیدارم م_



 

  .ستمیخونه ن_

 

  .. پشت فرمان بوددمیترمز را شن یصدا

 

  ؟ییکجا_

 

 .سر ساعت رسم یم خواست،یم یرو ادهیدلم پ  رونم،یب_

 

  .گفت کالفه

 

 ؟یی! بگو کجاادهیهمه راه پ نیا_

 

 م؟یشرکت صحبت کن دمیرس یوقت شهیم اریداد_

 



 !نه_

 

که قابل اعتراض نبود.   ینه ا  کیمحکم،  ینه  کی

به راهم ادامه  ریناچار آدرس دادم و گفتم در همان مس

 دیرا داشتم که با نیاو. حاال استرس ا دنی تا رس دهمیم

را جمع و جور نکرده بودم که   می. من حرفهامیچه بگو 

  یگفتم جواب یشدم سالم آرام نیسوار ماش د،یتو رس

 .دنداد حرکت هم نکر

 

 

شکستن آنگشتانم که دستش را  شروع به ناخودآگاه

 .دستم گذاشت یرو

 

 ؟یبگ  یخوا ینم_

 

 بگم؟  یچ_

 



 یراه افتاد ادهی موقع صبح چرا پ نیا ؟یکجا بود شبید_

 شرکت؟  یایب

 

 .خونه بودم_

 

 ؟یچرا جواب نداد_

 

  دمیکشیهم گذاشتم، خجالت م یرا با درد رو میها چشم

 ...از گفتنش شرمنده بودم

 

 اومد؟ ش یپ یمشکل_

 

 .نتونستم جواب بدم دیتو خونه بحثم شد ببخش کمی_

 

 .رفتنت ریبخاطر د_

 



 .قاینه دق_

 

  .چانه ام برد  ریدست برد ز شهیهم مثل

 

 .سرت رو بلند کن، درست بگو_

 

گرفته بود من را  میام حاال تصم وانهیبرادر د گفتمیم چه

 !شوهر دهد؟

 

 ...زیچ_

 

 !ی آسو_

 

 هیشده به  لی تبد گهیمن و آذرخش د نیاختالف ب نیبب_

 .میمتفاوت یاهایانگار از دن دونمیاختالف تفکر، نم

 



 .رو بگو یموضوع اصل_

 

در واقع حلش کردم  یعنی  ست،ین یحل رقابل یغ زیچ_

 .شبید

 

 .بابت مطمئن نبودم نیهم از ا یلیخ  هرچند

 

فرمان زد به حالت در زدن   یاشاره اش رو انگشت

 .در یرو

 

 .یکه حلش کرد یهمون رو بگو، همون_

 

 !اریداد_

 

 ؟ یکنیفرار م یدار نطوریکه از گفتنش ا هیچ  یآسو_

 



دادمش و  رونیبا همان شدت ب دمیکش یقیعم نفس

 .گفتم

 

 .ی خواستگار ادیب خوادیدوست آذرخش م_
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 زدمیبه او وارد شد، حدس م یکی شوک الکتر کی  انگار

اندازه شوکه شدن  نیتاا یخوشحال نشود ول دنشیاز شن

خواندم  شیدر چشم ها یانتظار نداشتم. حت اریرا از داد

 .دیچکار کند، چه بگو دیبا داندی نم نکهیاز ا

 



 خواهد،یرابطه چه م نیا تی او از نها دانستمیهم نم من

او را مجبور کنم،  یکار  یزیچ یبرا  خواستمینم

نخواستن  نی تمام ا گریبد برداشت کند اما د خواستمینم

لحظه همه   نیدر ا ت،یموقع  نیها مهم نبود چرا که در ا

 .پا گذاشته بودم ریرا ز

 

را به سمت پنجره چرخاند و دوباره برگشت به  سرش

 .سمتم

 

 ....االن شم،ی متوجه نم_

 

 دانستمی. نممیدر سکوت نشست  یا قهینداد. چند دق ادامه

 ایبدهم  یگر ید حیتوض د یبا م،یبگو یگر ید زیچ دیبا

نداد بعد از آن سکوت   یهم فرصت اریداد گرینه؟! اما د

 .را روشن کرد ن یماش یطوالن

 .رفتیبه سمت شرکت م داشت

 



  یرا به نگهبان داد برا چیرا نگه داشت، سوئ نیماش

پارک کردنش، کنار هم در سکوت تا داخل شرکت 

 چیه یدر باز بود، صبر کرد اول من رد شوم. ب م،یرفت

در جواب سالم خانم  یبه سمت اتاقش رفت حت یحرف

 .فقط سرش را تکان داد ندهیپا

 

بود؟  یعیاتاقش نگاه کردم. واکنش او طب ی در بسته  به

خودش  دیگفتن من غلط بود؟ هرچند که با اصرار شد ای

 یاز دست من برنم یکار گریجوابش را داده بودم. د

 .آمد، جز صبر کردن

 

اما تنها  شدیرا با کار گرم کردم. از ذهنم دور نم سرم

  ردمیام را هم چک م یانتخاب موجود بود. تند تند گوش

 .نبود یخبر  چی... اما هیو تماس امیپ دیبه ام

 

 کردمیم یاحساس گرسنگ داینخورده بودم، شد صبحانه

به در خورد  یبه غذا هم نداشتم. تقه ا لیدر آن واحد م

قرار بود  رود،ی ناهار نم یگفت که برا  ندهیو خانم پا



 یگفته است کس اریباشد، گفت داد یفور یجلسه  کی

 یناهار سفارش دهد برا خواست یناهار نرود. م یبرا

 .دارم لیچه م دی پرسیهمه، م

بخاطر شلوغ   دیشا بدهم دیکردم به خودم ام یدل سع در

بزند.  یحرف ای  ردیبگ یبودن سرش نتوانسته است خبر

من  یبرا ست ین یازیندارم. ن لیگفتم م  ندهیبه خانم پا

 یبعد آقا قهیسفارش دهد. اما حدودا چهل دق یزیچ

 .با ظرف غذا به اتاقم آمد یجهان

 

 .ی جهان یسفارش نداده بودم آقا یزیمن چ_

 

 .شماست یگفتن برا ندهی نه خانم پا_

 

به ظرف کردم  یرفت. نگاه  رونینگفت ب  یگری د یزیچ

دستم گرفتم  ی از سر کنجکاو دمید یکنارش کاغذ کوچک

 !بود، با دست خط آشنا ادداشتبیبازش کردم   یوقت

 



 !غذات رو بخور_

 

چه  نی! قهر بود؟! ا کرد؟ی ! محبت مداد؟یم دستور

من بود که قهر کند،  ریبود. مگر تقص یواکنش

به دفترش تا باهم   کردیم م یمحبت کند، صدا خواستیم

غذا بفرستت و فقط   میبرا نطوریا نکهینه ا میناهار بخور 

. ظرف غذا را هول دادم به سدیبنو یامر یجمله   کی

غذا وسوسه  یبو خاطراگر ب یحاال حت ز، یآن طرف م

دست  خواستمی نم یشده بودم که بخورمش از لجباز

 .م به غذابزن

 

جلسه گذاشته بود، بنده   ات یمن را در جزئ ندهیپا خانم

خبر نداشت دعوا  م،یدعوا کرد زدیخدا حتما حدس م

قهر کرده بود، چرا؟ چون دوست  ارینکرده آقا داد

 نیتر یمعن یب ،یخواستگار  دیایب خواستیبرادرم م

 .واکنش ممکن بود

 

 هم هستن تو جلسه؟  یمهندس خادم _



 

 .بله_

 

با استفاده از   یتوانیم گفتی م یطانیفکر ش کیدل  ته

. اما ارزش یرا حرص ده اریداد یتوان یتا م مانیپ

 شدیرا نداشت. چرا که بعدش باعث م مانیبرداشت بد پ

 .اعصاب خودم خورد شود

 

 .آوردن فیخانم مهندس، تشر_

 

 یگفتم االن م  ندهیشدم اما مکث کرد. رو به خانم پا بلند

ام را نگاه کردم. صبح   افهیرفتم و ق نهی. به سمت آ میآ

. داخل  یداشتم نه حال یا زهینکرده بودم، نه انگ شیآرا

ام همراهم  ی شیلوازم آرا فیک نمیرا نگاه کردم بب فمیک

به اتاق   اریآخر که همراه داد یاست. بعد از جلسه 

مهندس ها هم مثل   هیفته بودم و ممکن بود بقر سهجل



حاال که   خواستمیداشته باشند، نم یگریبرداشت د مانیپ

 .میا یگذاشته بود بد بنظر ب میتنها اریداد

 

  اری مه تایکه نها دیکردنم طول کش شیچقدر آرا دانمینم

 .دنبالم آمد

 

 ؟ یاینم_

 

 .نیچرا ببخش_

 

قدم داخل آمد  کیکرد  رونی به ب یدر اتاقم بود نگاه دم

 .زد یو در را هم بست. با تعجب نگاهش کردم لبخند

 

 .بپرسم یزیچ هی خواستمیم_

 

 .نییبفرما_



 

 .لطفا جمع نبند گهیاوال د_

 

 .چشمک زد کیرا گفت و  نیا

 

 داداش ما چشه؟  نیا_

 

 شده؟یچ_

 

  .گفت یشوخ  ی هیته ما با

 

  گهیاخالق نداره، اما االن د دونمیهم م یدر حالت عاد _

 ییهویجلسه هم  نیرد شد، ا شیمتر هیاز  شهینم

 .دستورش رو داده

 



به  دیبوده. االن با اریدرخواست جلسه از جانب داد پس

خواستگار  کیاست من  دهیبرادرت فهم گفتمی م اریمه

به   دانمیاالن نم یدارم و با من قهر کرده است و من حت

دلخور  یگرید  یاز جا ایبرخوردش  نیخاطر من است ا

  .گفتم تایاست. اما خب... نها یو عصبان

 

 .از صبح دمشیند_

 

  یزیچ گریشد. د یجمله حالت صورتش جد نیگفتن ا با

ول تکان داد، در را باز کرد و تعارف کرد ا ینگفت سر

 .من رد شوم

 

وارد اتاق جلسه شدم... اگر قرار بود  اریبار با مه نیا

 ...داشته باشند یبرداشت کیمهندس ها هر بار  نیا

من  یرا برا یصندل اریدر اتاق کنفرانس نبود. مه اریداد

 .باخجالت تشکر کردم و نشستم د،یکش
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کرده  لیجماعت مثال تحص نیا کرد،یکار را م نیا دینبا

 .در ذهنشان شکل دهند یبودند که داستان ی منتظر فرصت

 

احساس ترس کرده  ییکهوی یجلسه  نی از ا ایگو همه

در   دیو شا دیبودند، فقط من بودم که آنقدر که با

نبود. چند  مانیبه اطراف کردم پ ینبودم. نگاه انشیجر

علت نبودنش را   اریبعد ظاهر شدنش به همراه داد هیثان

 .مشخص کرد

 



به من نداشت...   ییبه جمع کرد، اما نگاه مجزا ینگاه

هرطور نگاه کرد به من هم... دلم شکست، بعد   هیبه بق

 ...او را نداشتم یتوجه یطاقت ب گریمن د نیاز ا

 

  یکردم قلبم به درد آمد، دستم را مشت کردم و سع حس

به خودم مسلط شود. نگاهش نکردم تا از   یکردم کم

 .گرفته شدنم داغون نشوم دهیناد

 

  اریشروع به صحبت کرد متوجه شدم حق با مه یوقت

 .دیرسی بد اخالق به نظر م ینبود، کم شهی بود، مثل هم

 

جوابش را   د،یخطاب به من پرس یجلسه سوال نیب در

پروسه نگاه   نیبدون نگاه کردن به او دادم. اما در ا

  اریهم به من بود. نگاه گرفتم... بعد از جوابم داد مانیپ

که همه   ینگفت در حال یزی مکث کرد و چ یا هیچند ثان

 تایمنتظر جواب او بودند، باز هم نگاهش نکردم... نها

ه کرد و ادامه داد. با تمام شدن جلس افرا ص شیگلو



تکان دادم تا به اتاقم برگردم  اریمه یبرا یبلند شدم سر

 .میبود لیدل  یو قهر ب ی، در دور لجباز

 

شش بود، وسائلم را جمع کردم تا به خانه بروم.  ساعت

 اریکنم اما گفت داد یخداحافظ ندهیخواستم از خانم پا

بود  سمیبه او بزنم. چون رئ یگفته است قبل رفتن سر

 ...کردیمداشت سو استفاده 

 

داخل رفتم. هنوز پشت   دشیی به در زدم با بفرما یا تقه

جلسه   یبود، سرش در لب تاپش بود، در پ زشیم

نبود درخواستش   تیهم از سر عصبان یلیمتوجه شدم خ 

است خصوصا   ادیجلسه، معلوم بود کار ز  لیتشک  یبرا

 .شده بود جادیکه ا  یبا مشکل

 

  ایمفرد خطابش کنم  دیحاال که قهر است با دانستمینم

. باالخره دیای نگفتم تا خودش به حرف ب یز یجمع... چ

سرش را از لب تاپش جدا کرد، نگاهم کرد، آنقدر زل زد 

از  یکه از نگاهش معذب شدم و چشم گرفتم. ناگهان



 ینیب شیپ یبلند شد و به سمتم آمد و در حرکت شیجا

 ...محکم یلینشده بغلم کرد، خ

 

و در همان حال   دیسرم را بوس یرو د،یکش یقیعم نفس

 .گفت

 

 .طاقت آوردم ی دلم برات تنگ شده، از صبح چجور _

 

  یزینشان ندادم، نه متقابال بغلش کردم و نه چ یواکنش

برخوردش را   نیا لیدل دیبا داد،یم حیتوض دیگفتم. با

 .دادیم حیتوض

 

فاصله گرفت هرچند هنوز هردو دستش دورکمرم  یکم

 .بود

 

 ؟ یهنوز قهر _



 

 که قهر کرده من بودم؟  یاون  یمطمعن_

 

 .داشتم فکرم رو جمع کنم ازین خوامیمعذرت م_

 

 .نگاهش کردم دلخور

 

 ؟یکن ی با قهر کردن فکرت رو جمع و جور م_

 

به ذهنم  ی زیفقط اون لحظه چ  زمیقهر نکردم عز_

 .دینرس

 

را باز کنم اما  شیرا بردم به پشت تا گره دستها دستم

 .نداد  شیتکان به دست ها یذره ا

 



 دمیرس د،یبه ذهنم نرس یزیخوشگلم اون لحظه چ_

  یهردو واقعا باهم قاط دم،یرو د  یشرکت اون خرابکار 

 .شد

 

 .و راه حلت فرار از من بود_

 

 .یکنیفکر رو م نیفرار نکردم. چرا ا ست، ینبود، ن_

 

  یا گهیاز برخوردت چه برداشت د دونمیراستش نم_

 امیاز پ  ای ت،یتوجه یاز ب ایداشته باشم.  دیبا

 .تیدستور

 

 کدوم دستور؟ ؟یتوجه یچه ب  ؟یگیم یچ_

 

 .برم دیبا یولم کن شهیم  ست،یمهم ن_

 



 .دستش را محکم تر کرد یحلقه  چیکه نکرد ه  ول

 

 .مهمه، درست بگو تا متوجه منظورت بشم_

 

که متوجه  یباهوش هست  یکاف یتو به اندازه  اریداد_

 .هیمنظورم چ یبش

 

فقط خواستم  ،ی ندار لیم یگفت گفت ندهیخانم پا زم،یعز_

 .یمطمعنم صبحونه هم نخورده بود ، یگرسنه نمون

 

 با دستور دادن؟_

 

دستش را از دور کمرم برداشت، باال آورد و پشت  کی

 .گونه ام گذاشت یدستش را رو 

 

 .دستور ندادم، خواهش کردم_



 

  ینیبب یمجددا بخون یبر یتونیم زمهیم یرو  ادداشتتی_

 .دستور ای خواهش 

 

دستش پشت کمرم بود با خودم گفتم احتماال   کی که  حاال

دوباره امتحان کردم،  لیدل نیبتوانم کنار بزنمش به هم

 !موفق نشدم

 

سرم  زمیعز  خوام،یلحظه، من معذرت م هی ،یآسو_

با عجله  شده،یچ یدیواقعا شلوغ بود، خودت که د

 .نوشتم

 

 .ستیگفتم که مهم ن_

 

مهم  نهتوی چطور م یناراحت و دلخور نطور یا یوقت_

 نباشه؟ 



 

 .شده رمیبرم د دیبا_

 

  دنید یبار برا  نیا دیشا ای تشیاذ یو فقط برا  فقط

 .واکنشش گفتم

 

 .میمهمون دار_

 

 .یجد ی لیاخم کرد، خ دیرا شن نیتاا

 

 مهمون؟_

 

 ؟یدیآره، حاال اجازه م_

 

 ؟یچجور مهمون _



 

قابل   میکه برا یینگاه کردم، چشم ها ش یچشم ها به

 .بخوانمش توانستمینفوذ نبود، نم

 

 .صبح بهت گفت_

 

قدم به   کیتند شد.  دنشینفس کش یشل شد. کم دستش

  .خشک در جوابم گفت یلیعقب رفت. خ

 

 !یحلش کرد یصبح گفت_

 

 .دوشم مرتب کردم یرا رو  فمیرا ندادم، ک جوابش

 

 .من برم خداحافظ_

 



ساق دستم گذاشت. نگاهش   یدستش را رو برنگشته

 ...نمانیب خودیکشمکش ب نیا یدلخور نیکردم، ا

 

 .دیکشیفقط تند تند نفس م گفت ینم  یزیچ

 

 .شماره داداشت رو بده_

 

! دادم؟یآذرخش را به او م یگرد شد! شماره  میها چشم

انجام   توانستمی جهان م  نیبود که در ا یکار  نیآخر

 .دهم
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 ؟ یچ یبرا_

 

 .الزمه باهاش صحبت کنم کنمیفکر م_

 

 .اریداد_

 

دست   ستادمیا شیدوباره روبه رو دیرا کش دستم

 .شانه ام گذاشت یراستش را رو 

 

 هم من رو؟ یکنی م تیچرا هم خودت رو اذ_

 

 .ندارم یقصد نیمن همچ_

 



  نیا میبا خانوادت مطرح کن دیبا دونمیمن... م زمیعز_

دوست داشته  زدمیحدس م یعن ی... خواستمی رابطه رو، م

 .اول با پدرت صحبت کنم یباش

 

از زبان او  یزی چ نیچن  ی... وقتدمیرا شن نیا یوقت

شد، قلبم پر شد از محبت، پر از عشق... چقدر  یجار

 ت یخانواده ام بخاطر وضع یبزرگ بود که او مثل اعضا

نگرفته بود، چقدر با درک بود، چقدر  دهیبابا او را ناد

را ته دل  یزی چ نیبود که متوجه بود من چن قیدق

 .بخواهم

 

 یکن جادیرو ا یفرصت هیازت خواهش کنم  خواستمیم_

اما  یکه تو راحت باش یهرجور نم،یببکه من پدرت رو 

 ...االن

 

پنج   یدستم را به سمت گردنش بردم، رو ناخودآگاه

و دستم را دور گردنش حلقه کردم.  ستادمی ا میپاها یها

طول  یا هیمعلوم بود انتظارش را نداشته، چون چند ثان



 یکمرم بگذارد. کم یو رو اوردیتا دستش را باال ب دیکش

 . "نمی زتریمحکم تر بغلم کرد و زمزمه کرد "عز

 

  شتریب توانستمی. چه مدمیکش یو آسوده ا قیعم نفس

زدم. از  شیبه رو یبخواهم. جدا شدم لبخند ایدن نیاز ا

 .بغلش کنم  شتریمعلوم بود دوست داشت ب شیچشم ها

 

...  میلبخند زده بود م،یاخم کرده بود قهیچند دق نیا در

  شق؟ع تی بود خاص نیا

 

 .حدست درسته_

 

گونه ام  یرا باال بردم، مثل خودش که رو دستم

 .گونه اش گذاشتم یرو گذاردیم

 

 .نداره یا دهیصحبت با آذرخش فا_



 

 .جوابم را بدهد اما فرصت ندادم  خواست

 

گفت بده با بابا صحبت   کمیلطفا، بهم اعتماد کن! فقط  _

 .باهم رونیب میریکنم بعد م

 

متفکرش   یرا از سکوت و چهره   نیفکر کرد، ا یکم

ام را  یشانیآورد پ نییسرش را پا تایحدس زدم، نها

 .دیبوس

 

 .یهرجور تو بخوا_

 

 .دیرا آرام کش دماغم

 

 .به روم لبخند بزن، اخم نکن خانم خانما شهیهم_

 



 .گفتم طنتیرا گاز گرفتم و با ش نییپا لب

 

 .که من اخم کنم یتو باعث نش هینظرت چ_

 

  .غرق محبت نگاهم کرد، آرام گفت یی. با چشم هادیخند

 

دل  دنیلرز  یها یزبونت از باعث بان نی ا یدونستیم_

 .منه

 

بودم، زبانم تلخ است، زبانم   دهیاز مامان شن شتریب من

عکس  یزیچ  ،یگرید زیباعث رنجش است اما حاال چ

 ادی دیبلد بود، من نه... با یعاشق اری . داددمیشنیم

  اریداد خواهمی نم طیشرا چی از خودش. تحت ه گرفتمیم

 .رمیبگ ادی دیپس با دهمیرا از دست نم

 



امشب  خوادیهم دلم نم یل یبرسونمت، هرچند خ میبر_

 .خونه یبر

 

 ی خنده و تعجب نگاهش کردم حس کردم منظور خاص با

  ....دارد

 

 چرا؟ _

 

 !نیمهمون دار_

 

 ستادیبرنداشته بود که ا زشیاول را به سمت م قدم

 .هم شد یبرگشت سمتم کم

 

 ؟یکرد ی تو چه فکر_

 



گل انداخت. اما جواب او   میمن از فکر خودم لپ ها  من؟

تا وسائلش را جمع   زشیرا ندادم. هلش دادم به سمت م

 .میکند برو

 

 .نشد الیخیرفت اما ب زشیخنده به سمت م با

 

 .زمیعز میکنیصحبت محتما راجب فکرت _

 

 .نکن تیاذ اریداد_

 

 .ییفعال که ناخدا شما_

 

 یصفحه  یرو  ریسمتش رفتم تا کمکش کنم، تصو به

 !لب تاپش را عوض نکرده بود

 

 شعر منم؟ نیمخاطب ا_



 

 ؟ یشک دار_

 

 !نه_

 

آن شعر عکس  یدوست داشتم جا میکه باهم بود حاال

استفاده اش در   نیشتریاما ب نمیصفحه بب  یخودم را رو

 .دیدیکار را مناسب نم نیمحل کارش بود، مطمعنا ا

 

  کالسهات مشخص نشد؟_

 

 .فتادهین ادمیدر واقع اصال  نم،یفرصت نکردم بب_

 

هست،  دی جد یبرنامه  ک ی  یهرروز در خانه  یوقت

 .فتدیب ادمیچطور 
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 میبرو رونیو از اتاق ب رد یدستم را بگ  خواستیم باز

  .اجازه بدهم خواستمینم

 

 .کشمیاما واقعا خجالت م  اریبد برداشت نکن داد_

 

 ...از با من بود_

 

... ما تو  ی برداشت رو دار نیچرا ا دونمینه نه، نم_

 دهیناد یرو گاه نیا کنمی حس م میکنیم یزندگ رانیا

 .یر یگیم



 

  ایشد  الیخیب  یاز ناراحت دمیرا رها کرد، اما نفهم دستم

 نیاز حدش در ماش شیمتوجه منظورم شد. سکوت ب

 .حس را به من القا کرد که ناراحت شده است نیا

 

 ار؟یداد_

 

 جانم؟ _

 

 ؟ی ناراحت شد_

 

 زم؟یعز یاز چ_

 

کرد،  یگذر  یجواب فقط نگاهش کردم. نگاه  یجا به

 .دست چپم را در دستش گرفت

 



 .کنمیفکر م یا گهید زیدارم به چ زمینه عز_

 

 ؟ یکنی سکوت م نطوریا یکنی فکر م یوقت_

 

 .کرد ی آرام ی خنده

 

 ؟یزن یحرف م یتو فکر کردن _

 

 .منطق بود یداشت حرفم ب حق

 

 یلی... خیعنیکه  نهیمنظورم ا ست،ین نی نه منظورم ا_

  یمن کل شیپ قهیدق ستیب نیهم ،یکنی بد سکوت م

 ...برداشت بد از سکوت امروز صبح داشتم و حاال

 

 .دیبه سمت صورتش برد و بوس د،یرا کش دستم

 



اتفاق  نیا کنمیم ی. سعخوامیمعذرت م یحق دار_

 .بده یقول هیاما توام  فته،ین

 

 ؟یچ_

 

  یفکر ها یو کل یکن ریخودت تعب یبرا نکه یقبل از ا_

 .ازم بپرس یکن بیعج

 

 .کنمیم یسع_

 

واقعا از دست آدم در   یبود اما گاه نیاش هم هم یمنطق

 ...رود یم

 

 ؟ یکردیفکر م یحاال به چ_

 

  .گفت  یلبخند با



 

 .به تو_

 

تا به من فکر  یریگیم دهی، حضورم رو ناد نجامیمن ا_

 .یکن

 

نگرفتم خوشگلم، اما  دهیوقت حضورت رو ناد چیمن ه_

 .منظورم به دوست داداشت بود

 

 ...توجهت رو جلب کرد من که گفت نقدریچرا ا_

 

 ست؟ینگران باشم، ن هیعیطب_

 

هم گفت نه، حاال   شیبابا چهار سال پ نیبه دوست رامت_

 ...شده دوباره، اما داشیاز کجا پ دونمینم

 



 وقته بهت عالقه داره؟  یلیخ_

 

 دانمیموردش را رفع کنم، نم یب ینگران  خواستمیم من

 .برعکس شد هیچرا قض

 

 .دونمینم_

 

 ؟یچ یعنی_

 

جهان براساس عالقه  نیها در ا یخواستگار  یهمه _

 .رهیگی شکل نم

 

 .یسفسطه نکن آسو_

 

 ؟یآسو  یگیچرا به من م_

 



 .زبانش با نگاهش جوابم را داد یجا به

 

 ...داشته دیشا_

 

 !و داره_

 

که  ستین ی زیپس چ یتو از جواب من مطمئن اریداد_

 .ینگرانش نباش 

 

 .نمشیلطفا هر چه زودتر با پدرت صحبت کن که بب_

 

را تکان دادم، همچنان نگران، همچنان در فکر  سرم

آذرخش گفته  شبیبود، د بیکرد و رفت. عج یخداحافظ

اما امروز از صبح  یبه خواستگار ندیآ یبود امشب م

با  میحرفها ینگرفته بود! معجزه  یبا من تماس یکس

 .هم نکرده بودم ری... هرچند امروز ددی مامان بود شا



 

. اخم کردنم دمیرا د ریرا باز کردم ام اطیدر ح تا

سرد و خشک   یلیناخودآگاه بود. سالم داد، من هم خ

 .دمیحالش را نپرس یجوابش را دادم، حت اریمثل داد

 

 .دیآسو ببخش_

 

 .سمتش برگشتم

 

 ... آسمان... خوبه؟زیچ_

 

 چرا بد باشه؟_

 

 .که خوب باشه دوارمینه منظو... ام_

 

 .هست نگران نباش_



 

 .را برگرداندم تا به داخل خانه بروم میرو دوباره

 

 آسمان؟  یبرا یخواستگار _

 

تعجب نگاهش کردم، دوباره سرم را برگرداندم و به  با

در  یخانه نگاه کردم، چند جفت کفش جلو یورود

 .گفتم ریبود... آه مامان... آه آذرخش... در جواب ام

 

 داره؟  یتو چه فرق یبرا_

 

از لج من   ست؟یبخاطر من... زود ن  خوامینه! نم_

 ...ممکنه

 



است   یبپسر خو کردمیسمتش رفتم. همچنان فکر م به

مثل قبل  توانستمیاما بخاطر خواهرم هم که بود نم

 .برخورد کنم

 

 ادشیسرگرم درسهاشه که تو  نقدریباور کن آسمان ا_

بخواد از لج تو ازدواج  نکه یچه برسه به ا یفتیهم نم

کنه. پس نگران نباش در آن واحد لطفا کنجکاو هم  

 ...تموم شد، با انتخاب خودت پس گهینباش. د

 

 .کنم یفضول خواستمینم_

 

 قیرا تکان دادم و به سمت در رفتم، نفس عم سرم

.  دمیو مادرش را د نیتا در را باز کردم رامت دم،یکش

خته بودند، آسمان روبه  اندا ییرایبابا را هم در پذ یجا

  یلیهمه نشسته بود، آذرخش کنار دوستش که خ یرو

 رونیکه اگر ب یبه حد یهم عوض شده بود، حت

 .شناختمش ینم دمشیدیم



 

 یلیبه مامان کردم، بابا هم معلوم بود خ  یدلخور  نگاه

 .ستین یراض  طیاز شرا

 

 .یکرد رییماشاهللا آسو خانم چقدر تغ_

 

 م،یبود دهیرا ند  گریهمد میدر کل زندگ شتری دوبار ب یکی

حفظ   دیکرده ام. به هرحال با رییتغ نقدریا دیچطور فهم

  .کردمیظاهر م 

 

 .نی خوش اومد_

 

نگفته، جمله ام خطاب به هردو بود  یز ی پسرش چ به

البته در ظاهر نه قلبا. کنار آسمان نشستم. به احترام  

است اگر  یادب یمن بلند شده بودند، حس کردم ب

 .گفت عیبه اتاق بروم. تا نشستم مامان سر  میمستق

 



  ادتیاومدن ع دنیو مادرشون زحمت کش نیآقا رامت_

 .پدرت

 

اند' گفتم. با  دهیزدم اما در جواب 'زحمت کش  یپوزخند

 !بابا ادتیآمده بودند ع ینیریدست گل و ش
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 .آمدند یک دمیآمد. آرام پرس ییچشم و ابرو آسمان

 

 !قهید ستیب_

 



. روندیها نم یزود نیاحتماال به ا نکهیشدم از ا دیناام

من را  شی به خودم بودم، نگاه ها نیمتوجه نگاه رامت

 .انداخت یم مانیپ ادی

 

 .گمی م کیتبر ،یارشد قبول شد یحاج خانم گفتن برا_

 

 .مامان گفت حاج خانم؟! مامان آنقدرها هم مسن نبود به

 

 .ممنونم_

 

گفت در مقابل  کیهم به دنبال مادرش تبر نیرامت

 شینتظر بودم نمااو سرم را تکان دادم. فقط م کیتبر

 .مسخره تمام شود

 

 .روندیم یکه ک دمیرو به آسمان پرس دوباره

 



 .دونمینم_

 

 اهیگود افتاده بود و س شی چشم ها  ریکردم، ز نگاهش

درس  ای ریبه ام دادمیربطش م دیبا دانمیشده بود، نم

کرد   یدر موردش کنجکاو ری ام گفتمیم نکهیخواندنش. ا

بکند، دو سه   ییالهایحدس زدم باعث شود باز فکر خ

به مدرسه، بهتر بود دوباره ذهنش  رفتی م گریروز د

 .نشود ریدرگ

 

 .میوسائل مدرسه ات رو بخر  میفردا بر_

 

 میها  ماتومیآشکار نگاهم کرد. بعد بحث و اولت یتعجب با

  ی نهیبودم بجز پرداخت هز   دهینخر یزیچ  شیبرا گرید

 .ش یآزمون ها

 

 ه؟ یچ_

 



 .یدیچرا خر یشیم مونیبعدا پش_

 

اگه دوست  شم،ینم مونیمن پش یتو بد برخورد نکن_

 .نیبر دمیپول م یبا مامان بر یدار

 

 .رهیاالن د گهیمدرسه د  رمیشنبه م _

 

 .تو بازار ومدهی که ن یقحط_

 

 .اریب گرید  ییچا هی: آسو پاشو مامان

 

 .هم از سرکار اومدن شونی ا نی: نه زحمت نکشنیرامت

 

همه  نیبعد ا گهید ،یچه زحمت یدار اری: اخت آذرخش

  نهایاز ا شتریکردم. خاطرت ب  دایرو پ میمیسال دوست قد

 .زهیما عز یبرا



 

با  می. با ابروها شدیتعارف م نقدریآوردن من ا ییچا سر

من او بلند شود، از  یآسمان اشاره کردم که به جا

گفت نه اما چشم   شیترس آذرخش با باال بردن ابروها

 .غره آمدم که بلند شود

 

 .ارمیخسته اس من م یآبج_

 

. لبخند به دیرا بگو  نیکه ا دیشکر به ذهنش رس خدارا

 تیزدم و زل  زدم به آذرخش. با عصبان  یخود مطمئن

 جادی در جهت نگاهم ا رییتغ  متریلیم کینگاهم کرد اما  

 .نکردم

 

. کردمیصحبت م اریبا بابا در مورد داد دی حتما با امشب

آنقدرها هم دلم قرص   دادینشان م یچه واکنش دانمینم

احترام   شه یهم میها میبه من، به تصم دانمینبود. م

 .هم باشد یاما دوست داشتم راض گذاشتیم



 

 دندیدم در به زعم تعارف رفتم تا کفششان را پوش تا

 .برگشتم و کنار بابا نشستم

 

 .باهات صحبت کنم دیبابا با_

 

 .شیشد چشم ها نگران

 

. آذرخش واسه  ستین نهاینگران نباش، در مورد ا_

 .و دوخته دهیخودش بر

 

 شد؟یم یچ  یآورد یم یچا  هی:  مامان

 

و   زدیبود، اگر داد م دهیرا نگاه کردم، آرام پرس مامان

 .آماده بودم من هم متقابل برخورد کنم دیپرسیبلند م

 



بابا   لچریداره. آسمان برو و  یآسمان آورد خب چه فرق_

 .ببرمش اتاق اریرو ب

 

 .: بمونه شامش رو بدم بعدمامان

 

 .میخوریکارش دارم، ما تو اتاق شام م_

 

 ؟یچه کار دیوک پرسمشک مامان

 

 .باهاش مشورت کنم دیبا ی زیراجب چ_

 

 م؟یا بهیما غر_

 

بابا   زنمیداره مادر من؟ من با شما حرف م یچه ربط_

 .خودتون یام، هر کدوم در جا بهیهم بگه من غر

 



را آورد، خواستم بابا را بلند کنم مامان    لچریو آسمان

 .اجازه نداد

 

 .برو کنار  رهیگیکمرت درد م_

 

به ما کرد.   یاثنا آذرخش برگشت داخل. نگاه  نیهم در

گذاشت  لچر یو ینکردم تا مامان بابا را رو یتوجه

 .پشت سرش رفتم و حرکتش دادم عیسر

 

 .ای: آسو کارت دارم بآذرخش

 

  .فتمسمتش همانطور گ  برنگشتم

 

 .بذار با بابا صحبت کنم_

 

 .کارم واجبه_



 

 .ترکار من واجب_

 

را رد کنم که   چری چرخ ول  خواستمیم میدر اتاق بود دم

  .دوباره گفت

 

 .یدربر رشیاز ز ی تونی م ینطوریفکر نکن ا_

 

  میزدم، داخل اتاق رفتم و در را بستم. لباسها  یپوزخند

را هم عوض نکرده بودم، اما حاال که جرات کرده بودم  

 .کردمی صحبت م دیبا

 

 بابا؟ یخوب_

 

 .بست و باز کرد چشم

 



سرم شلوغه چند وقته حواسم بهت نبوده ببخش. با  _

 ره؟یم شیدکترت خوب پ 

 

را به سمت دستش برد، دستش را نگاه کردم.  چشمش

خوب   دیبگو  خواستیانگشت اشاره اش را تکان داد. م

 یدارد. سرم را خم کردم و رو ریو تاث رودیم شیپ

 .دمیدستش را بوس 

 

و  یکنیدستت رو بلند م گهید مدتیقربونت برم من. _

 .سرم. آخ که چقدر دلتنگشم بابا یرو  یکشیم

 

 ش یبود، روبه رو یصندل یفاصله گرفتم، هنوز رو  یکم

 .نشستم. منتظر نگاهم کرد

 

 یعنیبهت گفتم،  یزیچ  هیها  شیچند وقت پ ادتهی_

 .خواستم بگم اما نتونستم

 



بودم  دهیهم تالش کرده بودم و خجالت کش یقبل ی دفعه

بار دلم قرص تر بود   نی... اگفتمیم دی بار با نیاما ا

 .خواسته بود اریگفتن چون داد یبرا

 

 ...من... بابا_

 

  توانستینگاه کنم، اگر م شیبه چشم ها توانستمینم

صحبت کند و خودش قبل از گفتن من حدس بزند و 

 .ام دوبرابر بود فهیراحتتر بود، اما االن وظ میبرا دیبگو

 

 .باهات صحبت کنه بابا خوادیهست که م یکی_

 

  نمیکردم تا بب شیبه چشم ها عیسر ی لینگاه خ کی

 یمتوجه منظورم شد... به نظر متوجه شده بود، وقت

 .درآورد تا نگاهش کنم ییدوباره چشم گرفتم صدا

 



 نکهیتو چشم هات نگاه کنم، نه ا تونمیسختمه بابا نم_

 .ازت کشمیکرده باشم نه، فقط... فقط خجالت م یکار بد
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 .دمیکش یقیعم نفس

 

  ینگران یکل  ،یاالن نگران دونمیم ه،یبابا مرد خوب _

 .باهات صحبت کنه خوادیاومد سراغت... اما... م

 

بود   یبه هرجان کندن یکرد، به هرسخت ییصدا دوباره

را...  شیسوال ته چشم ها خواندمینگاهش کردم. م



 ی افتاد رو یاشک یزدم قطره  یپرشد، تا پلک میچشم ها

  .آرام زمزمه کردم  یلیصورتم. خ

 

 .دوستش دارم بابا _

 

. دیخند یاز سر خوشحال د،یزد، لبخند زد و خند لبخند

س  احسا ،یگذاشتم. احساس سبک شیپاها یسرم را رو

 .کردمی م یراحت

 

بابا را داده بودم، آسمان در اتاق نبود، نشسته  یغذا

  گری آمدن از اتاق بابا د رونی آذرخش بعد ب لم،یف یبود پا

  ایداده بود   رییراه و روشش را تغ ایحرفش را نزد، 

 یمامان بود. از نبود آسمان استفاده کردم و گوش هیتنب

 .تماس گرفتم اریام را برداشتم و با داد

 

 زم؟یعز_

 



سالم  ی'، خواستم به جا زم ی'عز گفتی م نیریش چه

به من   نطوریدوباره زنگ بزنم و او دوباره هم میبگو

 .دیبگو زمیعز

 

 .سالم_

 

 شده؟ یزیسالم خوشگلم، چ_

 

 .اوهوم_

 

 ؟یچ_

 

منتظر بود و من با  یز گرفتم، او با نگران را گا لبم

 .دادمیلبخند به لب کشش م یبدجنس

 

 .با بابا صحبت کردم_



 

 .داد رونیمحکم ب یل یرا خ نفسش

 

 .شهی نوبت منم م ، یکنیم تیاذ_

 

 .دمیخند

 

 .خنده ات رو دوست دارم یصدا_

 

باعث شد خنده ام بلندتر شود. او دوست داشت  نیهم و

 ...کردمیم غیدر د یو من چرا با

 

 گریمن و بابا مقدور باشد همد یکه برا یهر روز  گفت

او را  یداده بودم، کارها دی. به آسمان قول خر مینیرا بب

تازه کردن   ییهوا  یجمعه به بهانه  دیشا کردم،یحل م

 .میبرو رونی ب اریبا بابا و داد توانستمیم



 

 م؟یبر یفردا ک_

 

 ؟یر یبا مامان م ای  یایبا من م_

 

که  یزی نه چ خرهیارزونه م یباتو. مامان هرچ_

 .دمیپسند

 

 .دمیخند

 

 دم شرکت؟ یایب یتون یباشه، م_

 

 ام؟یتا اونجا ب _

 

 .یشناسیم ،یقبال اومد_



 

 .آره_

 

  یهم برا نقدریخودت رو حبس نکن آسمان، ا نقدریا_

  گهیشهر د هیرفتن به مامان وابسته نباش،  رونیب

 ؟یکن  کاری چ یخوایم یقبول ش

 

 .برم ذارهیمامان نم_

 

 چرا؟ _

 

 .یدور باش ذارمینم گهیم_

 

نه بخاطر مامان   ،یقبول ش نجایاوال تو تالش بکن هم_

معلم اگر  تی دانشگاهش بهتره، دوما ترب نکهیبخاطر ا



حاال  ،یتونی نم گهید یاصال جا هیفکر کنم بوم یبخوا

 .ی،اگر خودت بخوا یریم ینباشه از هرجا قبول ش  نمیا

 

  ریکوچکش نشست. ام زیرا تکان داد و پشت م سرش

گذاشته بود؟! به نظرم ممکن   یمنف ریتاث نقدر یاو ا یرو

 .نبود

 

 ؟یگیبپرسم راستش رو م زیچ هی_

 

 ره؟یدر مورد ام_

 

مربوط   تونهیجواب تو م  ه،ی سوالم کل دونمینم یعنینه، _

 .نه ایباشه 

 

 .بپرس_

 



بخاطر   کنمی حس نم ،یعوض شده بود  یلیخ مدتی_

 ...دونمینم یعن یباشه،  ریام

 

 .نه من یتو عوض شد_

 

خودت  ؟ینکرد یرییتغ ؟یمن عوض شدم، اما تو چ_

 ؟یحس نکرد 

 

گرفت و کتابش را نگاه کرد. در واقع فرار کرد از  چشم

 .جواب

 

. فردا چهار شرکت  کنمینم ی اصرار یبگ ی خوا یاگر نم_

 .باش

 

  تایکه نها دمیرا پهن کردم و دراز کش میشدم، جا بلند

 .دمی جوابش را شن 



 

مدرسمون دوست شدم، خواستم  یبا چند تا از دخترها _

 .کمکم کنن

 

 .سمتش برگشتم به

 

 ؟ یچه کمک_

 

چطور برخورد کنم، اونها دوست   ریبا ام دونستمینم_

 .کمکم کنن توننیپسر داشتن گفتم م

 

هرجور که  ،یداشته باش دیبا یمگه چه برخورد_

 .نیهم ی بودیم یهست

 

 .پسرها فرق دارن_

 



 یبود فرق داشتند اما قرار نبود بخاطرش کس درست

 .خودش را عوض کند

 

 ...فرق دارن اما_

 

بهم   نکهیا یازم به جا  یو پنهون کرد یدونست یتوام م_

 .یکمک کن

 

من... فقط نخواستم معذبت کنم آسمان. حس کردم _

 .بدونم یخوا ینم

 

 .دیکشی کاغذ داشت خط م یخودکار رو  با

 

 .یمامان بگ به دمیترس دم،یخجالت کش_

 



حق با او بود، من خطا کرده بودم... من از او  دیشا

  دیمن با کردم،یمالحظه م شتر یب دیبزرگتر بودم، من با

 .کردمیدرک م

 

 .خوامیمعذرت م_

 

که پر بود از  یی محکم بلند کرد، چشم ها یل یرا خ سرش

  میاشک حاال از تعجب گرد شده بود. بلند شدم و سرجا

 .نشستم

 

 ،یشیاون موقع حس کردم اگر بهت بگم معذب م_

بدونم... حس کردم  یخوایاصال نم ای ،یکش یخجالت م

  کنه،ینگم بهت کمک م  یزیفقط بدونم و چ نکهیا

برات بهتره. اما آسمان منم از  میصحبت کن دمینفهم

کارو نکردم. من  نیا گهی د زیچ چیه ای حسادت  یرو

ت خوشحالم  ی . خوشحالکنمی وقت به تو حسادت نم چیه

 .کنهیم



 

 ...که گفتنی دوستهام م_

 

وقت بود  یلیشدم به سمتش رفتم و بغلش کردم. خ بلند

آن خانم  گفتی... راتس مم یرا بغل نکرده بود گریهمد

را بغل   گری که در موقع مشکالتتان هم د یروانشناس

مشکلتان   یگروه دیکن یو سع دیبا هم صحبت کن د،یکن

 ...یینه تنها دیرا حل کن

 

به  لیتبد ای میبار آمده بود بیکرد... ما عج هیبغلم گر در

چه   م،یکردی م هی. سخت گرمیشده بود یب یعج یآدم ها

 ...من چه خواهرم

 

 ؟ یارتباطهنوز با اون دوستهات در _

 

 .'و گفت 'نه دیاش را باال کش ینیب

 



مطمئن   گریزدن باعث آرامش است... حاال د حرف

 ...معجزه کند تواندیبودم. چقدر حرف زدن م
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شدم، با حس   داریب یاز مدت ها صبح با حس بهتر بعد

کردم و آماده شدم. مطمئن بودم  شیآرا  یو حال بهتر

به دنبالم آمده است. او در نود درصد مواقع با  اریداد

  شهیمدت هم نیاما در ا کردیراننده اش رفت و آمد م

 .آمد یرساند خودش به دنبالم م یخودش مرا م 

 

سرکار   یبرا یکم دانستمیبه خط چشمم کردم، م ینگاه

  میاست اما واقعا از سر خوشحال بود. به موها ادیز



  میلباسها یشود. حت  دهیمرتب د شیروغن زدم تا فرها

را با وسواس تمام انتخاب کردم. در خانه را که باز 

به من کرد. اگر   یروبه رو شدم، نگاه ری کردم باز با ام

 .کردی م یا یبود حتما شوخ افتادهیاتفاق ن نیا

 

 .ریصبح بخ_

 

 .و جوابش را دادم دمیرا پوش کفشم

 

 سرکار؟ یریم_

 

 .آره_

 

 م؟ینون بخرم، تا سرکوچه باهم بر رمیدارم م_

 



 اریداد خواستمیداده بود سر کوچه است. نم امیپ اریداد

 .ندیرا بب

 

 .باشه یدلخور  نمونیب خوامی لطفا آسو نم _

 

 .اتفاق افتاده نیکه خواه و ناخواه ا  یدونیم_

 

 .را باز کرد صبر رد اول من رد شوم در

 

 .خواستمیکنم. واقعا نم تشیاذ خواستمیمن نم_

 

 مشکل کجاست؟  یدونیم_

 

 .کرد نگاهم

 



که   یاما دوره ا ،یستیازش بزرگتر ن   یلیدرسته خ_

 هیباهم فرق داره، آسمان نوجونه، اما تو  نیتوش هست

آقا پسر جوان. اون هنوز تو مدرسه اس تو تو 

 .ذارهیم ریها تاث نیواه و ناخواه ادانشگاه، خ

 

 ...آخه اص_

 

از همه انتظار   شهینم  ر،یام ستین ری تاث یب طیمح_

اطرافشون   طیو محکم باشن تا مح یقو  یلیداشت خ

 .نذارن  ریروشون تاث

 

 !عوض شد یلیخ  هویآسمان _

 

 .کنند شییکه انتخاب کرده بود تا راهنما یاز دوستان  آخ

 

 .شنیهمه عوض م_



 

  دی. او هم من را ددمیرا د اریداد نیکردم ماش ینگاه

نگاهم به او بود، حواسم به راهم نبود، پاشنه بلند 

 دانمیو نم دمیبود را ند میکه جلو  یبودم، سنگ دهیپوش

ساق   عیسر ر یبخورد اما ام چیپ یچه شد باعث شد پاک

. من هم از ترس چنگ زدم به فتمیدستم را گرفت تا ن

  دمید ستادمیرا که بلند کرد و صاف ا ماو. سر یدست ها

 یشده است و دارد به سمتمان م ادهیپ نی از ماش اریداد

 .اول صبح یقابل برا ریغ یآن هم با اخم د،یآ

 

 ...ریاخم و آمدنش نبود... برداشت ام مشکلم

 

 ؟ یخوب_

 

و برگشت نگاهش کرد، از  دیرا شن شیتا صدا ریام

 .تعجب کرد. انتظارش را نداشت، معلوم بود دنشید

 



 .خوبم_

 

راستم را گرفت، ساق دست چپم   یبازو  ستادیا کمینزد

کرد و  شیرها  اریبود، با حرکت داد ریهنوز در دست ام

 .قدم فاصله گرفت کی

 

 ؟ یخوب_

 

 .خوبم گفتم کیهم  ر یجواب ام در

 

 دکتر؟ یآقا نیشما خوب_

 

دستم را در دستش  اریبودند. داد دهیرا د گری همد خب

 .دیگفت اما حال او را نپرس یممنونم کیگرفت و 

 

  .و گفت دیبه گشت گردنش کش یدست ریام



 

 .برم گهیخب من د_

 

  نیب یزینفهمد چ شدیبود، مگر م یواضح نیبه ا گرید

  .است اریمن و داد

 .آمد بخاطر کمکش تشکر نکردم ادمیقدم برداشت  تا

 

 .ریام یمرس_

 

 .مراقب باش_

 

 رونینفسش را محکم ب اریکه داد دمیرا گفت شن نیا تا

دست من   ن،ینگفت راه افتاد به سمت ماش یزیداد. چ

 .مجبورا به دنبالش رفتم لیدل نیدستش بود به هم

 

 .ستیکفشم راحت ن ار،یآروم داد  کمی_



 

  .گفت یحالت نسبتا خشک و زمخت به

 

 ؟ی د یچرا پوش_

 

  .کفشم را نگاه کردم یناراحت با

 

 .کردینم تیقبال راحت بود، اذ_

 

 ؟ی عوض کن یصبر کنم بر_

 

 .مینه بر_

 

باز کرد، سوار شدم و در را بستم.  میرا او برا در

نگفت   یزیمشغول بستن کمربندم بودم که سوار شد. چ



. کردیعلنا حسادت م نقدر یرا راه انداخت. ا نیماش

 .زدم یلبخند

 

 .ریصبح بخ_

 

بود، سرش که  دهیکرد، انگار تازه صورتم را د ینگاه

ناخودآگاه برمبگست به سمت جلو، نگهشش داشت و 

  یچزیصورتم. نگاه گرفت باز  یکرد رو  یشتریمکث ب

 .نگفت

 

 یچ ونیصبح قشنگ رو مد نیا یهمه بداخالق نیا_

 دکتر؟ یآقا  میهست

 

 .دکتر یآقا  یگیدوست ندارم بهم م_

 



  یکنیو اخم م یبداخالق یوقت ،یکنم بداخالق کاری خب چ_

 .دکتر یآقا یشیم

 

 .نیهست یمیصم نقدری ا دونستمینم_

 

 ؟یباک_

 

 .تونیپسر همسا _

 

! لبخندم را  هی پسر همسا  گفت،یاسمش را هم نم یحت

 .قورت دادم

 

 .ینگ  یبگ یا _

 

  میحسود باشد. راحت سر جا نقدریا کردمی را نم فکرش

  .شدم و با خنده گفتم رهینشستم، به روبرو خ



 

 !همه حسادت؟  نیو ا اریداد _

 

ساق دستش گذاشتم که  ی را نداد، دستم را رو جوابم

 .فرمان بود یرو

 

 .یبهش حسادت کن یتون یکه م هینفر نیآخر ریام_

 

 ...فقط کنمی حسادت نم_

 

 .داد رونینفسش را ب د،یمن را که د ی خنده

 

 ؟یخوردصبحونه  _

 

مورد پسند  یل یاما انگار خ د، ینه! آماده شدنم طول کش_

 .قرار نگرفت



 

 .کوتاه آمد، دستم را در دستش گرفت باالخره

 

 .دور و برته یل یقبول کن خ_

 

 .میکنیم یخونه زندگ  هیتو  میخب دار_

 

باهم   کنن،یم یهمه آدم تو آپارتمان و برج زندگ نیا_

 کنن؟ی رفت و آمد م

 

 .میهم بود  یبرا یخوب ی . دوستهاهیوبپسر خ  ریام_

 

 ن؟یبود_

 

 ؟یبه من اعتماد ندار_



 

 .ستین نیبحث ا_

 

حسادت   مانی اس، تو چرا به پ هیپسر همسا ریخب ام_

 ؟ یکنینم

 

 مان؟یپ_

 

هم بارها حسادت کرده بود، اما علنا  مانیبه پ هرچند

 .نگفته بود یزیچ

 

صبحمون رو   ست ین فیچقدر هوا خوبه، ح نیبب اریداد_

 م؟یخراب کن  نطوریا

 

 .نداشت یریحرف و جمله ام تاث  نیا یحت
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 .آالرم قرمز بود کی ن،یو نگه داشتن ماش دنیکش کنار

 

  .تکان داد و گفت یرا به صورت دوران  انگشتش

 

 .دوباره بگو_

 

 و؟ یچ_

 

 !ی آسو_



 

  شهیم ،یبازپرس یبرا میبگم؟اول صبح آورد یخب چ_

 ؟یبپرسم به چه اتهام

 

نگاهم کرد، من هم متقابال  یعصبان یدلخور، کم یکم

 .مثل خودش قایدق شیزل زدم به چشم ها

 

 .یاوک_

 

را روشن کرد و به سمت شرکت   نی! ماش؟یاوک نیهم

 میرفت، حس کرده بودم قرار است باهم صبحانه بخور

باز سکوت را به صحبت و وقت  اریآقا داد ایاما گو

 نیمن و ا یها   یتجربگ یداد. ب حیگذراندن با من ترج

اش قرار بود  جهینت اریداد  یها و سکوت ها  تیعصبان

 !چه باشد؟

 



  اریداد دمیبه خودم کردم د یآسانسور نگاه ی نهیآ در

 ی. وقتکندیچشمش دارد من را نگاه م یهم از گوشه 

به  نهیاز آ میمتوجه نگاهش شده ام نگاهش را مستق دید

 .من داد

 

در باز شد خواستم رد شوم اما دستم را گرفت.  تا

برگشتم سمتش و با نگاه دلخورم نگاهش کردم. چند  

  .نگفت  یزیزل  و چ یا هیثان

 

  .دستم رو ول کن برم یبگ یزیچ ی خوا یاگر نم_

 

  .نه تکان داد یرا آرام به معن سرش

 

 !م یصبحونه بخور میخواستیم ؟یگرسنه ا_

 

 .سوال نیا ینبود برا رید یکم



 

جا   گهیکرد د رمینه ممنون، حرفها و برخوردت س_

 .ندارم یا گهید زی چ یبرا

 

 !ی آسو_

 

انگار   یکنیبرخورد م  یچرا همش جور  ار،یداد هیچ_

 .من هر لحظه در هرحال خطا و اشتباه کردنم

 

 .کردم یکار نی همچ یمن ک_

 

که در   ییاز سکوت ها  یکیجوابش  دن یفهم یبرا_

رو استفاده کن تا به جواب   یکنیم اری مقابل من اخت

 .یبرس

 



و داخل رفتم خانم   دمیکش  رونیرا از دستش ب دستم

به اتاق کارم رفتم و در را  مینبود، مستق زی پشت م ندهیپا

خود همش  یو ب لیدل ی. بدمیکش قیبستم، چند نفس عم

بخاطر  شبیکه د ی. کل حس خوبمیدر چالش و بحث بود

  کساعتیصحبت با بابا و آسمان داشتم در عرض 

که از االن  کردمیفکر م نیابه  یو رفت... حت دیپرکش

  گریندارم و به آسمان قول دادم، هرچند د دیحوصله خر

 .بزنم رشی ز توانستمینم

 

است،  یگفت مهندس خادم ندهیزنگ زد، خانم پا تلفنم

بحث   تایگفتم وصل کند هرچند امروز صبح نام او نها

 .رسانده بود دیکه نبا ییرا به جا اریمن و داد

 

 ؟ یرو چرا نفرستاد یآخر یها  لیتحل_

 

که  یسالم اما سوالش آن هم با لحن میبگو  خواستمیم

 .کرد بمینص  سیپوکر ف کی فقط  دیپرس



 

 .فرستادم_

 

 دستم؟ کالغه بردتش؟ ومدهیجدا؟ پس چرا ن_

 

دادمش به دا...   لی دستت اما تحو دهیچرا نرس دونمینم_

 .دکتر جم

 

نه دکتر  یمن ارسال کن یبرا  دیبا ینگرفت ادیهنوز _

 .جم

 

 ؟یزنیداد م یاالن چرا دار _

 

خانم باعث شده گند بخوره به   یحواس پرت نکهیا یبرا_

 .االن برام بفرستشون نیکارم. هم

 



 نیجمله اش تمام شد تلفن را قطع کرد. شعور آخر  تا

 !صاحبش بود مان یبود که از نظرم پ یزیچ

 

گفته  روزیچرا نفرستاده بود، د دمیپرسیم اریاز داد دیبا

  یازیگفت ن نیهم یبرا برتشانیبود خودش حضورا م

رفتن به اتاقش نرفتم   یبرا یلیکنم. تما لی میکه ا ستین

خواستم تا تلفنم را به اتاق  ندهی از خانم پا لیدل نیبه هم

 .وصل کند اریداد

 

 ؟ یآسو_

 

 یمهندس خادم یرو برا روزید یها  لیسالم، تحل_

 ن؟ینفرستاد

 

 !رفته بود ادشیاحتماال  دمی در واکنشش شن ییصدا کی

 

 .زمیفراموش کردم عز_



 

خطابم کرده  زمیجمع بسته بودم فعلم را و او عز من

 !بود

 

شده انگار کارشون لنگ   یزنگ زده بود، عصبان_

 .مونده

 

 .گفت یزمخت یمکث و با صدا یکم با

 

 .فتهیاالن نبوده که کارشون عقب ب یبرا_

 

 ...ای. من بفرستم دونمینم_

 

 .تو به کارت برس درضمن کنم،یخودم حلش م_

 

 .ندادم تا خودش ادامه دهد یجواب



 

 ...یریناهار باهم م یبرا_

 

 .تونمیمن نم_

 

 ! یآسو_

 

تا  مونمیناهارم رو م میبرم، تا ییبا آسمان قراره جا_

 .کارهام رو تموم کنم

 

 ...ستی ن یازین_

 

 ...ا یبرا کنمی فکر م اریداد گهیروز د هی  یبمونه برا_

 



کارهات رو جمع و جور کن بعدش   کی  کیتا نزد_

 .نمتیبیم زم،یفعال کار دارم عز م،یریم

 

و قطع کند   میحرفم را بگو دادیاو هم فرصت نم یوقت

داشت. اما حداقل  مانیبا پ یبرخوردش چه فرق گهید

 یصحبت و حل کردن موضوع را حت یتالشش برا نیا

 .گرفتمیم دهیناد دینبا ییدر اوج زورگو 

 

بود که  یجمله ا ریذهنم درگ اریاز برخورد داد شتریب

حرص چه   مانینداشتند، پ ازیها ن لیگفت، االن به تحل

 !کرد؟ی م یرا داشت خال یزیچ
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تمام کردن کارم ممکن نبود، مطمئن بودم  کی  کینزد تا

و حرف حرف اوست.  شودی نم الیخیهم ب اریکه داد

فرصت  گرید میناهار برو  یاگر باهم برا زدمیحدس م

نشود برگردم به شرکت هرچند به آسمان هم گفته بودم  

 .شرکت دیایب

 

محو کار شدم که با به صدا در آمدن در اتاقم و   یجور

  هیتک یبود، از نحوه  اریباز شدنش به خودم آمدم، داد

  یبودنش حدس زدم کس بی دادنش به در و دست به ج

 .در شرکت نباشد

 

 ؟ی تموم نکرد_

 

 .مونده کمی_

 



 .ی صبحونه هم نخورد م،یبر_

 

 .آمدم شیبرا یو لوس یمصنوع یغره  چشم

 

 ه؟یک ریبنظرت تقص_

 

  .زد یلبخند

 

 .که جبران کنم میبر_

 

را برداشتم، از داخلش   فمیرا خاموش کردم ک ستمیس

کوچکم را برداشتم تا چک کنم اشتباها با   ی نهیآ

بهم  شمی آرا ایباشم  دهیصورتم نکش یخودکار رو 

نخورده باشد، متوجه شدم بخش اعظم رژم را خورده 

. خواستم بروم به شدیبود که ترک نم یام، عادت بد

 ی رهینگاه خ ررژم اما بخاط دیتجد یبرا  ییدستشو



 کنمیم یدارم بدجنس دانستمینظرم عوض شد. م اریداد

 .کنم  طنتیاما دلم خواست ش

 

که  یهرحال  اما در نهیبه آ رهیرا برداشتم و مثال خ رژم

لبم دوبار  یبود، رژ را رو اریحواسم به داد یهمه 

به او کردم،   میمستق یدر رژ را بستم نگاه یوقت دمیکش

به در،  هیرا به هم گره کرده بود و تک شی حاال دست ها

 .بود ستادهیبه تماشا ا

 

 فیو رژ را در ک نهیآ م،یایبه نظر ب یعاد  یلیخ  خواستم

دو قدم به   یک یدوشم انداختم،  یرا رو فمیگذاشتم و ک

 .ستادمیسمتش رفتم و ا

 

 م؟یبر_

 

را از هم باز کرد و به سمتم آمد. در فاصله   شیدستها

به   کردینگاه نم  می. به چشم هاستادیا یقدم کی ی



 مانیپش طنتمیبود، کم کم داشتم بخاطر ش رهیخ  میهالب

  !هم در شرکت نبود یکس شدم،یم

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 

 .می بر دیبا یکه داشت یبا عجله ا کنمیفکر م_

 

را   میچشم گرفتم و چشم ها  میهااز لب یمکث طوالن  با

 .نگاه کرد

 

.  میهم ناهار بخور نجایهم میتونینظرم عوض شد، م_

 ...هرچند

 

 .را نگاه کرد میهالب  دوباره

 

 .اگه فرصت بشه_



 

کردم کنارش بزنم و   یپاچه شدم جلو رفتم و سع دست

برد دور کمرم و اجازه   عی رد شوم اما دستش را سر

 .نداد

 

 کجا خانم؟_

 

 .اریمن گشنمه داد_

 

  یزدیبا ناز برام رژ م یقبل که داشت ی قهیتا چند دق_

 ؟یکردینم یاحساس گرسنگ

 

 .خورمیمن عادت دارم رژم رو م ،ینه چه ناز _

 

  .میرا نگاه کرد و بعد چشم ها میهادوباره لب یلبخند با

 



 !نطور یکه ا_

 

 یشانیپ یمحکم بزنم رو یک ی  خواستمیگفته بودم! م چه

  .خودم

 

 م؟ یبر شهیم_

 

 ییجوابم فقط سرش خم شد به صورتم و من تا جا در

 .که ممکن بود و جا داشت سرم را به عقب بردم

 

 .نکن تیاذ اریداد_

 

دستش را به پشت گردنم برد و اجازه نداد سرم   د،یخند

 .دیگونه ام را بوس  یعقب تر برود، با خنده رو

 

 .میطلبت خانم خانما بر یکی_



 

  رونیب قیاز من به سمت در رفت، نفسم را عم جلوتر

 نیچن گریو د کردمیپشت دستم را داغ م دیدادم. با

گل انداخته بود، از نگاه ها   می. گونه هاکردمینم ییخطا 

 .شد دشیدر آسانسورش هم باعث تشد یو خنده ها

 

 ؟ی دوست دار نجارویخوبه ا_

 

 .آره، قشنگه_

 

 !بردیم دیرستوران جد کیبار من را به  هر

 

 دنشون؟ید یتو رفت دم،یدوقلوهارم چند روزه ند_

 

 .به ساعتش کرد و سرش را تکان داد ینگاه

 



 ؟یادامه بد یخوای کالس خط جاشوا رو نم_

 

بازم ادامه  یعنی ستم،یبلد ن ی ادیز زیواقعا من چ اریداد_

 .استاد کار کشته براش بهتره هی شیاما بره پ دمیم

 

 ...یآماده کرده بود یمهست یکه برا ییمن به تابلو_

 

 .را باال داد شی ابرو کینگاه کردم،  منتظر

 

 .حسادت کردم _

 

 .دمیگفت خند تا

 

 ه؟ یچ_

 



  .یهست یآدم حسود یخوشحالم که قبول دار_

 

  .گفت یگفته بودم اما او درجوابم جد  یبه شوخ من

 

 .شک نکن ،یاگر موضوع بحث تو باش_
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 .را به سمتم آورد و دستم را در دستش گرفت دستش

 

 .کردم ی ادرویز کمیبابت صبح... _



 

 .دادم رونیتکان دادم و نفسم را ب یسر

 

  اد؟یبدت م  ریچرا از ام_

 

 .ادیبدم نم_

 

  .دمی تعجب پرس با

 

 ؟ یکنیبهش حسادت م_

 

  شیآزادش را به سمت صورتش برد و انگشت ها  دست

 .دیاش کش ینیرا کنار ب

 

 .نمشیبیم ادیز_



 

 .دمیخند

 

  ?ی شیناراحت م دنشیاز د_

 

حرف  نیاگر ا م،یکردیم یاسباب کش  دیآسمان با بخاطر

 .بهتر بود بداند کردی راحت م ز ی او را ن الیخ

 

نمونده تا قراردادمون تموم شه خونه رو   یزیچ_

 .کنمیعوض م

 

 ن؟یستی چرا؟راحت ن_

 

 م،یبود نیمدت که اجاره نش نیچرا اتفاقا، تو ا_

 .جا بود نیترراحت 

 



  !میکجا بود دانستیم اگر

 

 پس؟_

 

 .ست یآسمان راحت ن کمی_

 

  .متفکر گرفت یا افهیق

 

بگردن  گهید یجا ه یدنبال  گمیم زم، یباشه عز_

 .براتون

 

چقدر خوب بود   کرد،ینم ی خوب بود که کنجکاو چقدر

و در مورد  ستیاگر مربوط به من ن دانستیکه م

. میآنکه من بگو یکند، ب ی کنجکاو دیخواهرم است نبا

  !ما بود؟ یدنبال خانه برا د یاما چرا او با

 



 .میگردیتو چرا؟ ما خودمون م_

 

 .بسپر به من_

 

بار من  نیو ا دمیکش رونیب دستش ریرا از ز دستم

 .دست او گذاشتم  یدستم را رو

 

تصور رو نداشته  نیلطفا ا ار،یداد امیمن از پسش برم_

آذرخش هست،   گهیاالن د  نیاز ا ریغ تونم،یباش که نم

 .دنبال کارها رهیخودش م

 

 .ندارم یشک یتون یم دونمیم_

 

  یکه از ته دل م دادیرا م نانیاطم نی ا شیها چشم

 .دیگو

 



 نم؟یپدرت رو بب یک_

 

 .یبه زود_

 

مقدمه  یب اریرا آوردند، با رفتن گارسون داد  مانیغذاها

  .گفت

 

 .یبا مادر منم آشنا بش دیبا_

 

باعث شد با  نیو هم  مینداشت یخوب ی هیاول دارید

 کنمی. فکر مرمی استرس بگ اریجمله از داد نیا دنیشن

 !شد؟یچ دیزد و پرس یاکشنم شد، لبخند  یمتوجه ر 

 

 .باشه_

 

 هست؟  یزیچ_



 

 .به نظرم مینداشت یاول خوب دارینه، فقط د_

 

 .یاینگران نباش، مطمئنم از پسش برم_

 

گفتم مگر قرار است جنگ و دعوا  یحالت شوخ  به

 .میکن

 

که بهت عالقمند شدم رو دوست  یلیاز دال گهید یکی_

 ؟ یبشنو یدار

 

را گفت اما خب   نیجواب سوالم ا یچرا به جا دانمینم

  یسوال فرار نیجواب ا  دنیاست که از شن یکدام زن

 !باشد؟

 

 ؟یچ_



 

 .ادهیز لیالبته دل_

 

 خب؟ _

 

گذاشت، نگاه   زیم یرا بهم گره رو و رو شیانگشتها

 .اش را دوخت به من یجد

 

 .یمونیساکت نم_

 

 هان؟_

 

 .ابیبلند نا  یاز آن خنده ها د،یهان من بلند بلند خند با
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 .خنده اش قطع شد گفت یوقت

 

حرفت رو    ،یاز خودت دفاع کن یبلد نه،یمنظورم ا_

صحبت  ه یها با طعنه و کنا یلیمثل خ  ،یدارینگه نم

 .ی گیحرفت رو م میراحت و مستق ،یکنینم

 

 شه؟یاز نظر تو حسن محسوب م نیا_

 

 .آره_

 

 رو دادم؟  یجواب ک_



 

 .زد یبزرگ لبخند

 

 ؟یپرسیسوال رو م  نیا یواقعا دار_

 

  .فکر کردم یکم

 

 منظورت دخترخاله هاته؟ _

 

 .شهیشامل اون ها هم م_

 

 .دنتید انینم گهید_

 

 ؟یک_

 



 .دخترخاله هات_

 

آورد، خودش باعث شد که ناخودآگاه باعث  ادمی خودش

حرفها   نی تر از اشد حسادت کنم و او هم که باهوش 

جواب تکه  یمتوجه حسادت من شد. به جا عایبود، سر

از ساالدش را به چنگالش زد و به سمتم گرفت، با  یا

  یلبخند سرم را جلو بردم و به دهان گرفتم. اما سوا

 ماتومیبه من داشت اولت شیکم و ب اریداد مان یها  یوخش

جوابش را بدهم؟! اما  دیبا نکهیدر مورد مادرش، ا دادیم

راحت   هینسبت به بق دیشا شد،یخب واقعا مگر م

هم  یکم یحرفم را بزنم اما مادر او. از  طرف توانستمیم

که با دختر  یمادر دادم،یاشاره اش به او حق م نیبه ا

  دانستیم نکهیابا  رفت،یجوب نم کیخودش آبش در 

دست به زن دارد اما باز گفته بود تحمل   یشوهر مهست

 .داشته باشد یکند؟! قرار بود با من چه برخورد

 

 مامانت مخالف باشه؟ یکنیفکر م_

 



 ؟ یمخالف چ_

 

 نینکرده بود، هرچند ا یخواستگار اریچه؟! داد مخالف

را  یمعن نیبابا هم دنید  یبرا تالشش و خواستمش

من هم از  لیدل نینگفته به هم مایداشت اما علنا و مستق

 .'ازدواج' استفاده نکردم یواژه 

 

 ?در مورد ما، من و تو_

 

 کرد،یچنگالش را کنار بشقابش گذاشت، داشت فکر م 

 .بدهد یبتواند جواب مطمئن دیتا شا کردیم نییباال و پا

 

 د ی... شایمادرم کم دونم،یسوالت رو نمراستش جواب _

 .طرز فکرش متفاوت از ما باشه یکم

 

 در مورد ما؟_



 

 .و من اریمه ،یمهست م،ی منظورم از ما هممون هست_

 

بلند شد، و   شیکه از جا دیدر صورتم د یز یچ چه

نشست. دستش رو  شیو رو دیام را کش یکنار یصندل

 .دستم گذاشت یرو

 

وجود نداره، من فقط  ینگران یبرا ی ز یچ زمیعز_

 .نیهم یباش   انیدر جر یخواستم کم

 

  یاول خوب داریمن قبل گفتن تو هم نگران بودم، د_

 ...و خب  مینداشت

 

 .فشار داد یرا کم دستم

 



 اد،یخوشتون م گهیمن مطمئنم با شناخت هم، از همد_

. فعال ستین ری سختگ یکنیاونقدرها هم که فکرش رو م

نگران واکنش پدرت   دینباش، من با تو نگران مادر من

 .باشم

 

نداشت، تالش  مانیکه گفت ا یزیبه چ یل ی هم خ خودش

مطمئن حرفش   شهیمن را دلگرم کند اما مثل هم کردیم

 .زدیرا نم

 

 بپرسم؟  یزیچ  کی تونمیم_

 

بود هردومان در سکوت و فکر داشتم  یا قهیدق ده

 .میخوردیرا م مانیغذا

 

 .بپرس_

 



 !مانیپ_

 

 خب؟ _

 

 ...یعنی_

 

 .اریداد یدیقبال در موردش پرس_

 

 .کردیقبال فرق م_

 

 ؟یچه فرق_

 

در موردش  یدوست نداشت دیبودم و شا ستیفقط رئ_

 ...بهم

 



 .من دروغ نگفتم_

 

 .زمیعز ستین  نیمنظورم ا_

 

داد منم گفتم نه،   شنهادیدوران دانشگاه چند بار بهم پ_

 هیتو  یاتفاق یلیرفت، خ رانیبعدشم ازدواج کرد از ا

باهم  یهم اتفاق نجایبرگشته، ا دمیبا بچه ها د یدور هم

 .نیهم  م،یروبرو شد

 

 ...مانی پ ینگاه ها  _

 

  گرانیبرام، من مسئول نگاه د ستیمهم هم ن دونم،ینم_

 .ستمین

 

 .زمیباشه عز_

 



 .را تکان دادم سرم

 

 د؟یخر نیر یبا آسمان م_

 

 !موضوع را عوض کند؟ خواستیم

 

 .آره_

 

 شرکت؟ یاینم_

 

 .به ساعتم کردم ینگاه

 

 .دنبالم ادیقراره ب ام،یم_

 

 .ن یهست هیشب_



 

 من و آسمان؟_

 

 .آره_

 

 .بخاطر رنگ موهامون_

 

 رنگ مو از پدرته؟ نینه چهره اتون هم. ا_

 

از تو خوشش   دیآسمان بار اول تو رو د یدونیآره. م_

 .ومدین

 

 .دیخند  شینه چشم ها شیهالب

 

 چرا؟ _
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  .خنده گفتم با

 

 .کمی ینه، ول یهم اونجور  یلیحاال خ_

 

 .دیخند  کنمیم یدارم شوخ شتری شد ب متوجه

 

 چرا؟  ینگفت_

 



کال  ،یبرخورد نکرد یمیصم یلیخ شیدیبار اول که د_

 .یکنی برخورد نم یمیتو صم

 

 .یدارس  یبه آقا ی کرد هیو شما من رو تشب_

 

 اون روز؟ ی ناراحت شد_

 

کتابش رو از  یتو گفت نکهینه، جالب بود، بعد ا_

 .خواستم و خوندم یمهست

 

 ؟یحس کرد یتشابه_

 

 .نشو، غذات رو بخور طونیش_

 

 .اریداد پرسم یم یجد_



 

بود نه   زابتیکه بد برداشت کرده بود ال یاونجا هم اون _

 .امیلیو

 

 .را قبول کند  نیا توانستیبشر نم  نیا طیشرا  چیه تحت

 

برخورد   یمی صم تونمینم شناسمیکه نم ییمن با آدم ها_

 .کنم

 

  میتوجهش به من جلب شده بود، هنوز هم برا یچجور

 .بود بیعج

 

 ؟ یدیبخش_

 

 و؟ یچ_

 



 ...صبح_

 

سکوتت ناراحتم   نکهیاما حسادت نکن و ا ست،یمهم ن_

 .کنهیم

 

نگم که  یاون لحظه حرف دمیم حیمن فقط ترج  زمیعز_

 .ناراحتت کنه

 

حرف توشه،  یاون سکوت مطلق هم خودش مل یول_

 .رشونیبه تعب کنمیمنم شروع م

 

 .شکل نی اونم در بدتر_

 

 .نه حاال در اون حد_

 



و با صورت    میمشکل را حل کرده بود یراحت  نیهم به

 میبرگشته بود مرفتیلبش کنار ن یکه لبخند از رو ییها

برساند و  ییاصرار کرد من را تا جا اریبه شرکت، داد

خودم  میمجبور شدم بگو تایاما نها د،یایآسمان ب میبگو

 یتا کم د،یایبه عمد خواسته ام آسمان تا شرکت ب

 .مستقل شود

 

 فرق داره؟  یلیبا تو خ تشیشخص_

 

 آسمان؟_

 

 .زمیآره عز_

 

از همه با بابا دمخور   شتری آره، تو خونه من ب بایتقر_

بابا رو من دارم، آذرخش هم  یها لتیخص شتریبود، م ب

از   کردیهم که م  یمامان بود، البته هرکار ینورچشم



خودش  شدیباعث م نیمامان طرفدارش بود، هم یبچگ

 .بخواد با مامان باشه شتریب

 

 خواهرت؟ _

 

 ...آسمان_

 

 .فکر کردم یکم

 

کدوم. تو سن   چیبا همه و ه دیتوداره، شا کمیآسمان _

زمانم رو  شتری که... منم ب هی تیبابا خب تو وضع یحساس

 شی پ نمونیب بی عج یلیخ یسوتفاهم ها  یسر کارم، گاه 

 .ادیم

 

 .را در دستش گرفت دستم

 



 .یخواهر فوق العاده ا هیمن مطمئنم تو _

 

_ _ _ 

 

 تو؟  ایب_

 

 نگه؟  یز یچ  ستیرئ_

 

 دهیخبر داده بود آسمان رس ندهیزدم، خانم پا یلبخند

 ...خبر یاست. من غرق کار بودم از ساعت ب

 

. راحت  میوسائلم رو جمع کنم بر ایبگه، ب خوادیم یچ_

 ؟یدیرس

 

 .قبال اومده بودم_

 



 .یدفعه راحت اومد نیا  پرسمیم نیهم  یبرا ادمه،ی_

 

 .به اطراف کرد  ینشست نگاه یصندل یرو

 

 ؟یاون خانم بود یآره، قبال جا _

 

من اومد، من به عنوان مهندس شرکت االن  یآره، جا_

  خوامیبگم م سمیرئ شیسر برم پ هی. خب من کنمیکار م

 ؟یخوری م یزی. چم یزود برم، بر

 

 .نه_

 

 ندهیکنم، به خانم پا یخداحافظ اریفقط از داد خواستمیم

داخل بروم.  توانمیم ستین یازیگفتم خبر بدهد اما گفت ن

به در زدم. تا سرش را بلند   یباال انداختم تقه ا یشانه ا

 روم؟یکه م دیزد و پرس  یکرد، لبخند



 

 ؟یندار یآره، کار_

 

بلند شد به سمتم آمد و آرام بغلم کرد. نفس   شیجا از

 .دیکش یقیعم

 

 .نه مراقب باش_

 

 .چشم_

 

 .متعجب نگاه کرد یو با چشم ها جداشد

 

 ه؟ یچ_

 

 ؟یتو چشم گفتن هم بلد_



 

رغم صبح توانسته بود روز فوق   یامروز عل دم،یخند

 .بسازد میرا برا یالعاده ا

 

 م؟ یریبگ دیبا یخاص یمدرسه ات رو از جا فورمیونی_

 

 .آره، آدرس دادن_

 

  نجایا میخودمون باشه، بر  یباشه  فکر کنم طرف ها_

 .یکنیو کفش پسند م یکوله پشت  نیبب

 

 .گرونه نجاهایا_

 

 .نگاه بنداز هی اینداره، ب یاشکال_

 



به  تواندیگفته بودم، م  نکه یا یاز انتخاب برا شتریب

  جانیه نی هم یکه خواست انتخاب کند، برا یمتیهرق

  ییها یکوله گشت کردم،یزده بود، من هم ته دل دعا م

به آنها وصل بود را  یون یلیچند م متیق کتیکه ات

  توانستمیبود که زده بودم و نم یانتخاب نکند، اما حرف

  تیبا انصاف بود، نها میبزنم. از حق نگذر  رشیز

 .کند تیتالشش را کرد تا رعا

 

 .دمیساله وسائل مدرسه ام رو پسند نیاول_

 

 ؟ یدیپسندیقبل نم یهاسال _

 

 .از ته دل نه نقدریا_

 

  یرو هم بخر هرچ رتیلوازم تحر میمبارکت باشه، بر_

 .نشده ریتا د فرمی ون ی یبرا میبعد بر یخوایم

 



  یبرا میبرو ی باهم به رستوران یخانوادگ  خواستیم دلم

شام، اما با آذرخش هنوز رابطه امان شکرآب بود، با  

دادم، اما    شنهادیوجود با مامان تماس گرفتم و پ نیا

شام. از نظر   یرا دعوت کرده است برا می گفت خاله مر

نبود، آسمان هم با  لیدل یب  ییکهویدعوت  نیمن که ا

رست نکند ما سر بود، گفتم شام د هرچهمن موافق بود. 

 .میخریراه م

 

 خوبه؟ _

 

شده   یچ  یعنیرنگش هم قشنگه،  یک یآره ، اون _

 دعوتشون کرده؟ 

 

 بخاطر دوست داداش آذرخش نباشه؟ _

 

 داره؟ یچه ربط_

 



اش را  یباال انداخت، دفتر کالسور انتخاب یا شانه

 .برداشت

 

  خوادیمن خونه بودم مامان نگفت م  یول دونمینم_

 .دعوتشون کنه
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  لیتحل هیرا تجز  میآنقدر حضور خاله مر دیمن بع از

که  دمیاز آسمان پرس بیو غر بیعج یکردم و سوالها 

 .شد ی عصبان تاینها

 



 . چته؟می فهمیم میریآسو توروخدا ول کن، خب م_

 

بود و  ارینبود، اما االن داد  اریتر دادام بود؟! قبل چه

  ی. ترس از کارهاادی ز یلیحضورش مهم بود، خ

مامان  لیدل  یب یها یآذرخش داشتم، ترس از طرفدار

 ...داشتم

 

 کیدم در رستوران  م، یغذا را که حساب کرد پول

ماهم را  نی . حقوق امیتا به خانه برو م یدربست گرفت

و   زیناچ دیخر کیم آن هم در کامل خرج کرده بود

 کردم،یپس انداز م یخوب بود که هرماه کم ،یجزئ

 .ماندیم یاجاره دستم خال  یوگرنه برا

 

 .یخرج کرد یکل_

 

قبول   یخوایکه م ینداره. به جاش از رشته ا یاشکال_

 .شو



 

تنها بود، آقا رضا نبود،  می خانه خاله مر میدیرس یوقت

بود که داشت  یپسرش هم نبود. کنار صورتش هم کبود

. با آسمان همزمان زدیم یکم کم به زرد شدیخوب م

 'شده؟ی'چ  میدیپرس

 

 میو برو میینگو یز یشم و ابرو آمد که چ مامان

 .میرا عوض کن مانیلباسها

 

 شده؟یچ_

 

 رضا زده؟_

 

 .گفت' در مقابل سوالم نی 'ه کی آسمان

 

 .زنهیآقا رضا نم_



 

 .ستین دیبع یچ  چیاز او ه_

 

  دیرفت، خواست خر رونی قبل از من از اتاق ب آسمان

 یرا ببرد به مامان نشان بدهد اما گفتم بماند برا شیها

رفته بود، مامان گفته بود ببرد  رونیب نکهیبعد، اما هم

 .تا نشانش دهد 

 

بود  اریاز داد امیپ کیبرداشتم  فمیام را از ک یگوش

 ."خبر بده هیخونه به من  ید یرس زمی"عز

 

کردم، آسمان مشغول صحبت با خاله و مامان  ینگاه

 .را گرفتم اریداد یبود، در اتاق را بستم و شماره 

 

 ؟ید یجانم؟ رس_

 



 .سالم، آره خونه ام_

 

 تموم شد؟  دتیخر_

 

 یمدرسه  یها  لیوسا دینداشتم، خر یدیمن خر_

تمام کارت  ینم با خوشحالآسمان مونده بود، که او

 .کرد برگشت یخواهرش رو خال

 

 .کرد یکوتاه  ی خنده

 

 .یخواهر فوق العاده ا هیتو _

 

 قتیحق کی نی! اندیبردل نش د،یاز دل برآ هرآنچه

جمله را  نیگفت ا یمیمحض بود، آنقدر خالصانه و صم

 .که باعث شعف من بود

 



 دم،یممنونم، من برم، فقط زنگ زدم خبر بدم رس_

 .میمهمون دار

 

با تعجب علت  ؟یک دیجوابم با عجله و تند پرس  در

 .دمیسوالش را پرس

 

 .ینجور یهم زم،ینه عز_

 

 .ماست یآهان، خاله ام خونه _

 

 !چه خوب_

 

به  دیایآسمان به اتاق ب دمیاما ترس زد،یم مشکوک

 .مکالمه ام را تمام کردم عیسر  لیدل نیهم

 

 خاله؟  یخوب_



 

  یبرا ی، دستت درد نکنه، بعد کار رفت  زمیخوبم عز_

 .یکرد دیخر ی آسمان هم کل

 

محبت   نیحداقل ا ایتشکر،  نیزدم، ا شی به رو یلبخند

 .و فهم را از مادرم انتظار داشتم تا خاله ام 

 

 شده؟ ی صورتت چ_

 

 .نکردم  یدوباره چشم و ابرو آمد اما توجه مامان

 

 .شهیداره خوب م ن،یخوردم زم ست،ین  یزیچ_

 

 ن؟ یبخوره زم  تونهی م یصورتت چطور یاونجا  ن؟یزم_

 

 اد؟یآقا رضا م میمر م،ینیکمک سفره بچ ای : آسو بمامان



 

 .یآبج  دونمینم_

 

  یبه مامان و خاله کردم. مامان همچنان باال ینگاه

 .بود تا من بلند شوم ستادهیسرمان ا

 

 .خسته ام مامان، آسمان پاشو کمک مامان_

 

من را دور کند، وگرنه واقعا کمک  خواستیم مامان

از خاله   میرک و مستق یلی. تا دور شدند خخواستینم

کار آقا رضاست؟ دستپاچه شد اما در  ا یکه آ دمیگرس

 .جواب انکار کرد و گفت نه

 

 .کمک ایآسو ب_

 

 .شدم به آشپزخانه رفتم بلند



 

 ن؟یکنیم یمخف نیدار ویمامان چ  هیچ_

 

 .یندازیم ادشی ینکن، ه تشیاذ_

 

 رضا زده؟  و؟یچ_

 

 .نه_

 

 میندازم؟ ادشی ویپس چ_

 

 .نویبرو پهن کن ا ای ب دونمیچه م_

 

باال انداخت و اظهار   یبه آسمان کردم، شانه ا ینگاه

 .کرد یاطالع یب
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نشد، فقط   نیاز آقا رضا و آرو یآخر شب هم خبر تا

خبر داشت که از صورت خاله  دانمیآذرخش آمد، نم

 .مهم نبود شیبرا ای  دینپرس یزیچ

 

که  دیپرسیاز من م شیبابا را من دادم، با چشم ها شام

 .بود اری! مطمئنا در مورد دادیک

 

 خوبه؟  میریبعد م یهفته  _

 



 کردم،یهم صحبت م اریبا داد دیتوافق، با  یزد برا پلک

 .او راحتتر است یبرا  یکه چه روز

 

  لیتشک یسه نفر یرفتم، جلسه  رونیاتاق بابا که ب از

 .داده بودند

 

 .من مطمئنم کنن،یکار م هیدارن   نهایآسمان ا_

 

 .سر و صورتش رو یدیدر مورد خاله است، ند دیشا_

 

 کنن؟ یچرا از ما پنهون م_

 

 .من که بچه ام به نظر اونها_

 

 ستم؟یمنم آدم ن_

 



 .از خودم گفتم دونم،ینه نم_

 

من را آدم حساب   گفت،یراه نم یهم ب یلی داشت، خ حق

به من چه اصال  کی. دندیدیآسمان را بچه م کردندینم

ام رفتم، تا کالس  ینثار خودم کردم و به سمت گوش

در موردش  اریداد میرا چک کنم، به تعداد تار موها میها

 .م نگاه نکرده امبود و هربار گفته بود دهیپرس

 

 .آسو_

 

 .'هوم' گفتم کیکه چشمم به صفحه بود  همانطور

 

 .دمیرو د ریام_

 

 .صفحه چشم گرفتم و آسمان را نگاه کردم از

 



 کجا؟ _

 

 .سرکوچه بود میومدیم میداشت_

 

 .من دمیند_

 

 .گشت ینم یدنبال کس میچون چشم ها دم،یند

 

  ای ومدیخوشت م ریآسمان، تو واقعا از ام دمیمن نفهم_

 .به اون یکردی از ما فرار م

 .را پشت گوشش داد شیموها

 

 .هردوش_

 

 .گذشت گهیاما د _



 

 ...کنمیخوب که فکر م_

 

تند تند باال  شی چشم ها ین یتر نگاهش کردم. ن کنجکاو

 .شدیم نییو پا

 

 .منم بود ریتقص_

 

نفر باشه، معلومه هردوتون   هی ریفقط تقص شهیمگه م_

 .نیمقصر بود

 

 .فقط من مقصرم کنهی اون فکر م_

 

  یراحت کردن عذاب وجدان خودش اونطور  یبرا_

فکر کنه  یفکر کنه وگرنه اونم درست و حساب  خوادیم

 .فهمهیم



 

 ؟یدونی تو از کجا م_

 

 و؟ یچ_

 

 هردومون؟ ریکه تقص_

 

فکر   خوامی م یدو طرفه اس! آسمان ه  یرابطه  هی_

 .اون سه نفره شیکل ذهنم پ شه،ینکنم اما نم

 

 .من به در نگاه کرد ی به جا  آسمان

 

 ه؟ یموصوع چ یاریسر در ب یتونیم نیبرو بب_

 

 من؟_



 

پاشو آسمان،  نن،یشیساکت م رمیمن م گه،یآره د_

 .پاشو خواهر قشنگم بدو

 

زور آسمان را فرستادم، اما تا برگشتنش جان دادم،   به

. دمیشنیهم نم یی دور تا دور اتاق را بارها قدم زدم، صدا

 .برگشتنش دی ساعت طول کش میاز ن شیب

 

 ؟ یکجا موند_

 

موندم تا بشنوم  ادیدم کن، تا جوش ب ییمامان گفت چا_

 .گنیم یچ

 

 خب؟ _

 

 .آقا رضا رفته _



 

 کجا؟ _

 

پاشدن رفتن، امروز  نیدعواش شده، با آروبا خاله _

 .کجان نهیهم اومده تا آذرخش زنگ بزنه بب

 

همان، از شدت مسخره بودن و  دنمیهمان خند دنشیشن

 دم،یخندیبودم داشتم م دهیکه شن یزینبودن چ ریباور پذ

 .از ته دل نبود یخنده ا

 

 ؟ی خندی چرا م_

 

رو   چارهیموند، زن ب کارشی نیرفته؟ هم یچ یعنی_

  یاز ک نی رو برداشته رفته؟ آرو نیکتک زده و آرو

 شده؟ ییبابا

 



آذرخش هم زنگ زده،  دم،ی فهم نقدریمنم هم دونم،ینم_

تازه گفته،   گردن،یبرم گه یگفتن همدانن، چند روز د

 .خوبه انگار خاله ات عقلش سر جاش اومده

 

 .ام زدم یشان یبه پ یکی

 

 دعواشون شده؟ ی. سر چیخلق کرد هیچ  نهایا ا،یخدا_

 

 ندازه؟یدعوا راه م  یبه نظرت آقا رضا سر چ_

 

نمک. نشناس کجا رفته؟ خاله کم  نیپول! اون آرو_

 گن؟یرو کرده. حاال چرا به من و تو نم شیطرفدار

 

 .آسو، تست هام موند  برو کنار دونمینم_

 



 نیحال خودم، ا یجز تاسف نداشتم، تاسف برا یحس

همه عجز و ناتوان بودنش...   نیخاله، ا ی همه وابستگ

! نتوانستم  گشتیترکش کرده بود و او دنبالش هم م

رفتم، آذرخش   ییرایبلند شدم و به حال پذ اورمیطاقت ب

 ونی زیگفت و خودش را به سمت تلو ی زیلب چ  ریز

 .و روشنش کرد دیکش

 

 خب خاله چه خبرها؟ _

 

مامان را نگاه کرد ک و رو به من گفت   میمر خاله

 .یسالمت

 

  یبازم بگ خوام ی خاله؟ نم  هیشکل نیا تی حال سالمت_

 شده؟یچ

 

 !: تو رو سننهآذرخش

 



 .دم ینداره از تو مگه پرس یبه تو هم ربط _

 

 !: آسو مامان

 

 .دمیمامان من به پسرت بگو، من حال خاله رو پرس_

 

 .ستی ن یزی: من خوبم خاله چمیمر خاله

 

 .اتاق من کارت دارم ایپاشو خاله، ب _

 

  تیمغز یشستشو برهیسرجات م نی: خاله بشآذرخش

 .دختر عقل نداره نیا ده،یم

 

 .خاله دستم بود، برگشتم سمت آذرخش  یبازو

 



و روزمون رو؟ عقل  حال   ینیبینم ،ینه تو عقل دار_

  یکرد. ک نی بابارم خونه نش نجا،یشعور تو مارو آورد ا

 گه؟یاز عقل واسه من م

 

نشست تا جوابم را بدهد اما مامان به سمتش  شیجا سر

  نکهیام از ترس ا میخاله مر  رد،یرا بگ شی رفت تا جلو

خودش در اتاق را  فتدیراه ب یدادیممکن بود، داد و ب

 .باز کرد و داخل رفت

 

  کنهیکه سرش درد م ی نیب یخاله م یدار  کارشیچ_

 .دعوا یبرا

 

ندارم، هم مقصر اونه، هم زبونش  شی خاله من کار_

 شهیاش م جهینت  کنهیرو م  شیدرازه مامان هم طرفدار

 .نیا

 

 .نشستم  شیبه رو رو



 

من  یدعواها  یتام و جر یول کن آذرخش رو، ماجرا _

 شده؟یو اون. تو بگو چ

 

 ...بگم یچ_

 

 آقا رضا رفته؟ چرا؟_

 

 .دلخور آسمان را نگاه کرد خاله

 

 .نداره یریمن زورش کردم آسمان تقص_

 

 .نگاهم کرد یناراحت با

 

 .یدونی خب تو که م_
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 چرا رفته؟ _

 

 .بحثمون شد یچیاصال سر ه دونم،ینم_

 

 .آقا رضا رو کرد یهم طرفدار نیآرو_

 

بحثم شده بود، شب هم با رضا، از  نیصبحش با آرو_

لج من طرف اون رو گرفت، رضا بدتر کرد، آخرش هم  

 ...که



 

 بشه؟ یکه چ یگردیاالن دنبالشون م_

 

 ؟یچ یعنی_

 

 یدنبال ک یگرد یم یخاله ترکت کرده رفته، دنبال چ_

 ؟ یگردیم

 

 م؟کن کاریچ_

 

 .خودت یزندگ یبرو. پ_

 

 ...نم  یمادرنشد_

 

درد تو آقا  ن،یرو نب نی من نگفتم که آرو یخاله _

 .یدیرضاست، آقا رضا بوده، چرا خودت رو عذاب م



 

  یپشتمه؟ من اگه کس یکنم خاله؟ ک کاریعذاب ندم چ_

بچه دار   نکهینه ا شدم،یداشتم که به وقتش ازش جدا م

 ...سن نیهمه سال تو ا نیهم شم. االن بعد ا

 

 .بروم  کشیتا نزد دمیخودم را جلو کش یکم

 

پشتت  یباشه کس ؟یخاله مگه چند سالته؟ چه سن_

 .فرصته نی اما االن بهتر ی نبود، نتونست

 

 .شهینم_

 

 .در اتاق را باز کرد و داخل آمد مامان

 

 .برات جا انداختم ایب  میمر ن؟یکنیم  میدار کاریچ_

 



 .خوابهیبا ما م_

 

 !آسو_

 

ول کن اون   یبهش بگ  نکهی ا یمامان؟ توام به جا هیچ_

 زنگ بزنه؟  نیرضا رو، بدتر آذرخش رو مجبور کرد

 

اش  ینیبه سمت ب واشی یانگشتش را به معن مامان

 .برد و در را بست

 

 کنه پس زن تنها؟ کاریچ_

 

  کنه،یم تشیهمه ساله اذ نیمامان ولش کرده، ا_

 .قبال هم زده دیاالن کتکش هم زده، شا  ده،یعذابش م

 



را نگاه کردم، از من چشم گرفت، حدسم درست  خاله

 .بود پس

 

 تحمل کنه؟ دیچرا با_

 

 کجا بره؟ کجا بمونه؟_

 

 شیزندگ رهیم  رهیگی خونه م  هی ره،یگیاش رو م هیمهر_

 .کنهیرو م

 

سال   ستیب دیکار رو با نی آسو، ا شهی:  نم میمر خاله

 .نه االن کردمیم شیپ

 

 ؟یدونیم کنهیخاله اون برگرده بدتر م_

 



گفتم، هرچه اصرار کردم، دو خواهر فقط حرف   هرچه

 .خودشان را گفتند

 

با پولش   ،یفروشیخاله طالهات که ماله خودته، م_

تازه مهر و نفقه ات هم  ؟یر یبه خونه بگ یتونینم

  .هست

 

 

 .دهیهم نم ی اهیسکه س هی: رضا مامان

 

 .اصال ستیمهم ن_

 

آنها مهم  ینظر من مهم نبود، اما از نظر هردو  از

از دو ساعت با هردو چانه زدم و   شتریب دیبود... شا

هم   یکردم قانعشان کنم، اما موفق نبودم، خستگ یسع

 شدم،یم یداشتم عصبان  گریآورد، کم کم د یفشار م

. دمیرا پهن کردم و خواب میشدم، جا الی خی من ب تاینها



  توانستمیبودن بود، چه م ور خ یانتخاب خودش تو سر

فرصت بود، اما  یبکنم؟ قبال فرصت نداشت، االن بهتر

ما بماند،  شیرا پ یمدت تواندیگفتم م یتوجه نکرد، حت

 ...باز افاقه نکرد

 

بعد از شرکت برگردم و به چند  خواستمیبود، م پنجشنبه

ها دستم  متیق کردمیم یسع  دیال بابنگاه سر بزنم، فع

خانه   توانستمی م نورتریا ابانیچند خ  نمیباشد تا بب

 یگفت قبل از من برا اری. اما در راه شرکت دادرمیبگ

کرده است. برنامه اش را  یز یبعداز ظهرمان برنامه ر

 .بهم نزدم

 

 ؟یکه نداشت یخاص  یبرنامه _

 

هم  یدوقلوها و مهست شه یم گمیم یول زم،ینه عز_

 ان؟یب

 



 .شام دعوتت کردن یبرا_

 

 منو؟_

 

 بهت زنگ بزنه، دوقلوها باهات قهرن؟ یقراره مهست _

 

 چرا؟ _

 

 !دنشونید ینرفت_

 

 .جشن گرفته بودن اونجا بودم ش یدو روز پ_

 

 .بای ز تی نهایو ب_

 



و شعف  یباعث خوشحال شه یهم شیدهای و تمج فیتعر

 .شدیم

 

 .شهیدوست دارن، دلشون تنگ م یلیخ_

 

 .منم دوستشون دارم_

 

  نیاز بهتر یکیکرده اش  یزیظهر برنامه ر بعداز

که  ییزهایبود که گذراندم. توجهش به چ ییساعت ها

 میکه برا  یدوست دارم، قدم زدنمان در پارک، بستن

نشستم و   شیکه در آن پارک خلوت رو  یبود، تاب  دهیخر

 بایز نقدریساده، هم نقدریهم یاو آرام هول داد. همگ

 .بود

 

 .را برگرداندم سمتش سرم

 

 .اریداد یمرس_



 

را نگه داشت، از پشت سر سرش را خم کرد و  تاب

 .دی. اما سرش را عقب نکشدیگونه ام را بوس

 

. اما زمیمن از تو ممنونم عز ،یدیم یخوب ییچه بو_

 .یناراحت یزیافتاده، از چ یاتفاق هیهنوز معتقدم 

 

بود، از صبح چند بار  میریخاله م  ریناخودآگاه درگ ذهنم

 .نگفته بودم یزیبود اما چ دهیپرس

 

 دوقلوها؟  شیپ میریم ی. کست ین یزیچ زم،یخوبم عز_

 

 ؟ یخسته شد_

 

 .دمیپرس ینجور ینه، هم_

 



دوش   یرو  فمیتاب بلند شدم، به سمتم آمد، ک یرو از

لبخندم بخاطر   دیآمد، فهم  یاو بود، به نظرم بانمک م

دوش  یرا برداشت و رو فیدوشش است، ک یرو فیک

 .من انداخت

 

  یرو هم دعوت کرده، از نظر تو اشکال دیام یمهست_

 نداره؟

 

 14:09] 

 

 247ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

  یبود به رابطه ا دییمهر تا کیدعوت از نظر من  نیا

 .دیو ام یمهست نیب



 

 .زمینه عز_

 

 ؟ یمطمئن_

 

 .را تکان دادم سرم

 

اونم   ز،یهم کرد بابت همه چ یآره، تازه عذرخواه_

 .یبوده به نحو خبریب

 

تاب بلند شدم به سمتم آمد و دستم را در  یرو از

 .دستش گرفت

 

 ؟ یکنیفکر م هیهنوزم به اون قض_

 

 و نسترن؟ دیام_



 

 !دیدوست ام_

 

 رونیدستش ب یدستم را از تو دم،یکش یقیعم نفس

  شیسمت من، دستم را دور بازو دیإوردم، سرش چرخ 

 .زد تی از رضا یحلقه کردم، لبخند

 

که نسترن کرد  یکار فهممی نه راستش، هنوز هم نم_

در مورد اون پسر واقعا خبر نداشتم، تو  یرو، ول

 ...دانشگاه هم

 

 هم؟_

 

 .یشیبداخالق م ،یکنیم ی بگم حسود_

 

 .بگو زمیعز شمینم_



 

که از او سراغ داشتم  یاز حسادت زانیم  نیبا ا هرچند

 .بود اما گفتم دیبع

 

ها بهم   یلیخ شدیرنگ موهام متفاوته، باعث م_

 .بدن شنهادیپ

 

 .دونمیم_

 

به سمتش برگشت، از من بلندتر بود، مجبورشون  سرم

  .نمیباالتر نگاه کنم تا صورتش را بب یکم

 

 از کجا؟ _

 

 .متوجه شدم ،یقبال اشاره کرد_

 



 .آهان اون روز تو شرکت_

 

 .دختر خانم کم خاطرخواه نداره نیا دمیو من فهم_

 

 ؟ یکنینم یو حسود_

 

جدا کرد و   شیدستم را از دور بازو ستاد،یا شی سرجا

 .ستادی ا میروبه رو

 

درونت هم حسادت   یکشیکه م  ییهوا یمن به ذره  _

 .کنمیم

 

 میجمله اش، دست او باال آمد و موها نیاز ا دیلرز دلم

آن  دیتکان نخوردم، با میرا به عقب راند، اما من از جا

 .با تمام جان و دل کردم،یلحظه و جمله را ثبت م

 



 .چند روز نیآخ، چقدر دلم براتون تنگ شده تو ا_

 

 .یاینم گهی: آسو چرا دجان

 

 .بودم شتونیمن تازه پ_

 

 اریو داد یهمچنان دستش دور گردنم بود، مهست جاشوا

جاشوا هنوز ولم نکرده  دیسرم بودند، جان که د یباال

بردارش دور  یدستها یاست او هم دستش را از رو

 .ردنم حلقه کردگ

 

  .خنده گفتم با

 

 .نه محبت ن،یکنیخفم م نیبچه ها االن دار_

 



به سمتمان آمد تا  اریاما داد دیبه حرف من خند یمهست

 !کند اما با ابرو اشاره کردم نه مانیجدا

 

 .آسو ی خوش اومد_

 

بود، مثل  اریدادم مه یرا به پشت سر مهست  نگاهم

 .و لبخند به لب کیش تینها  یب شهیهم

 

 ن؟ی خوب ،یمرس_

 

چرا   نیگیبعد م نیکنیم منکارویه گه،ید  هیپسرها کاف_

 .ادیآسو نم

 

را گفت، جان و جاشوا بالفاصله از  نیا اریکه مه نیهم

 .'!گفتند 'واقعا؟  یسیمن فاصله گرفتند، همزمان به انگل

 



 .هردو زدم یبه گونه  یا بوسه

 

 .کننیم یجم شوخ یمن، آقا یزاینه عز_

 

دوقلوها فرصت   م،یکن یبه سمتم آمد تا روبوس یمهست

 .نداده بودند

 

 .ی خوش اومد_

 

 .یمرس_

 

 .هم اومده دیتو، ام نیای: باریمه

 

 .هیگوش ی: اون که فقط پایمهست

 



 .دمیقول م گهیبود د یآخر _

 

کردم، نگاهش به  یبود، نگاه  دیبشاش ام یصدا

نگاهش کرد نگاه گرفت و به  یبود، تا مهست یمهست

دست داد اما من دست  اری سالم داد. با داد اریمن و داد

  یلیطالقش خ یدوقلوها رو گرفته بودم. در پروسه 

کرده بود، حاال   رییالغر کرده بود، شر و وضعش تغ

 .دیرسی نظر م هبهتر ب یلیخ دمید  یهربار که م

 

کرده، شام امشب  خانم رو مرخص نیمه ی : مهستاریمه

 .دهیرو هم خودش زحمتش رو کش

 

  یلیتعجب کردم، انتظار نداشتم خ میاگر بگو ستین دروغ

که   یخانواده ا یباشد، خصوصا در فضا یاهل آشپز 

کارها را   نیبوده که ا یکس شهیبزرگ شده بودند و هم

 .انجام دهند شانیبرا

 



از من گرفت دم در، پس آن    یو شالم را هم مهست مانتو

 .خانم بوده نیهم بخاطر نبودن مه

 

 .کمکت  ومدمیم  یگفتیم دیبا_

 

 ن،یدوست داشته باش دوارمینکردم، اما ام یکار خاص_

 .گذرهیم یلیکرده خ  یکه آشپز یبار  نیاز آخر

 

 .گفت یبا لحن خاص دیام

 

محسوب   یخصوصا که شام آزاد ره،ینظ یمطمئنم ب_

 .شهیم

 

را نگاه کردم، اما فقط نگاهم کرد در   اریداد یسوال

 .نگفت یزی جوابم چ

 



 .راحت شدم شهیهم ی: آره، باالخره و برا یمهست

 

 .پرسوالم بودند میهمه متوجه چشم ها گری د حاال

 

 .طالقم تموم شد، تمام و کمال ی: کارها یمهست

 

راحت شده بود   گرید نکهیاو خوشحال شدم، از ا یبرا

به من نگفته بود...  یزیچ  اریکه داد نیو آزاد، اما از ا

شدت ناراحت شدنم نه  نیبه ا یانتظارش را نداشتم. حت

به   ینه قابل کنترل، به زور لبخند میقابل حدس بود برا

 .زدم  یمهست یرو

 

 بگم؟  کیتبر_

 

 .گفت دیام ی از مهست قبل

 



 یمثل زندگ ییها یتموم شدن زندگ یشک نکن، برا_

گفت، جشن گرفت. من که   کیتبر دیبا ،یمن و مهست

 .گوش نکرد رهیهم بگ ی جشن درست حساب هیگفتم 

 

هم مشخص بود،  یجشن و دورهم نیا لیاز قبل دل پس

از قبل  دانمیبه من نگفته بود. نم یزیچ اریاما باز داد

داشت اما ناخودآگاه از او انتظار  یریدانستنش چه تاث

 .داشتم

 

 .خوشحاله ی: آنتجاشوا

 

 .چه خوب، پس توام خوشحال باش_

 

 .ارمیب یدن ینوش هی: من برم یمهست

 

 کمک؟  امیب_



 

 .زمینه عز_

 

چپم انداخته    یپا یراستم را رو یتکان دادم، پا یسر

کن بودند، داشتند با من صحبت  کیبودم، دوقلوها نزد

حواسم به صحبتشان نبود، آن طرف  یلیاما خ کردندیم

مشغول صحبت از کار بودند،  اریو داد دیو ام  اریهم مه

چشم تو چشم  اریبا داد کردمیمن فقط تمام تالشم را م

 .نه ایمتوجه شده بود  دانمینشوم. نم
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شربت ها را اول سمت بچه ها گرفت، خم شدم  یمهست

نگاهم به سمت   یکمکشان کنم، که از کنار دست مهست

که گرفته  یا افهیرفت، زل زده بود به من. از ق اریداد

بود معلوم بود متوجه نگاه گرفتنم شده بود. داشت 

 وانیچشم گرفتم ل عیعلتش را بفهمد، سر کردیتالش م

  هیو راحت به مبل تک مرداشتخودم ب یهم برا  یشربت

 .که سرم به سمت او برنگردد یا هیدادم در زاو

 

 .گمیم کی تبر دم،یرو شن تیخبرقبول_

 

 یجمله را گفت به معن نیبه من نگاه کرد و ا دیام نکهیا

بود که مخاطب جمله من بودم و بدون شک   نیا

 .موضوع دانشگاه بود

 

 .ممنون_

 

 ؟یدینسترن هم د_



 

 نیبا ا ندیآمد کنار دست من بنش یکه داشت م یمهست

خودش را    عیمکث کرد، اما سر یلحظه ا دیسوال ام

 .کنترل کرد و کنارم نشست

 

 .ثبت نام رفتم یفقط برا_

 

اون دختر،  مونهیکن، مثل سم م یازش دور یتونیتا م_

 .دمیفهم ریهرچند د

 

بود.   ارینبودند، داد دیو ام  اریمه دم،یشن  یفندک یصدا

بود،   دهینکش گاریمن س شیوقت پ چیمدت ه نیدر ا

هم فقط در  دیشا کشد،یم  گاریکم س یلیخ  زدمیحدس م

 .دمیدیاز خانه م رونیاوقات او را ب شتریخانه! چرا که ب

 

آن  رودیبلند شد و خطاب به جمع گفت م  شیجا از

 .را بکشد بخاطر بچه ها گارشی طرف تر س



 

بروم   یکار را کرد تا به بهانه ا  نیهم عمدا ا دیشا

 هیبا بق ینداشتم، به هم صحبت  یتین نی اما چن ششیپ

بلند  زیآماده کردن م یبرا یمهست یوقت یادامه دادم، حت

ازه نداد و گفت  اج دیکمک بروم اما ام یشد خواستم برا

همچنان آن  اریداد ،یبه کمک مهست رود یخودش م

 نیاما از ا نهیبود، احتماال کنار شوم  ییرایطرف پذ

 .به آن سمت نبود یدیقسمت د

 

 

 ؟ی نیبب یخوایرو م دمی: آسو، کار جدجاشوا

 

 سرمشق آخرت؟_

 

 .سرش را تکان داد اقیاشت با

 

 .نشونم بده میآره بر_



 

_به   کردینگاهم م یکه با کنجکاو یاریمه  یبرا یسر

به آن سمت_ دست   اریبخاطر رفتن داد ادیاحتمال ز 

 ی. کوله پشتمیدوقلوها را گرفتم و به اتاقشان رفت

  کیقبل از  ی هفته ا کیبود، آنها  نیزم یرو  شانیها

مهر مدرسه را شروع کرده بودند. جاشوا به سمت 

  یرا رو نشیتمر هک یگالسه ا یرفت و برگه  زشیم

از قبل  شتر یآورد. هر بار ب میآن نوشته بود را برا

هنر  نیدر ا یبیبچه واقعا استعداد عج نیا شدمیمطمئن م

 .دارد

 

 .جاشوا  هیعال یلیخ_

 

 نک یقشنگش که پشت ع شی اش از چشم ها یخوشحال

ودند هم مشخص بود. جان هم جلو آمد و دوباره کار ب

زد،   یقیمن لبخند عم فیبرادرش را نگاه کرد با تعر

از جاشوا هم خوشحال تر بود.   میبگو توانستمیم یحت

  یها یباهم داشتند، از لج و لجباز  یخوب ی لیخ  یرابطه 



 قایواقعا و عم یگرفتیمکودکانه اشان که فاکتور 

باعث شد تا  دیرا دوست داشتند. تعرف و تمج گریهمد

  .سمیبنو شی برا دیسرمشق جد کیجاشوا اصرار کند 

 

 .برات سمینویشام بعدش م یبرا میبر_

 

 .نه االن_

 

نشستم و او گالسه و قلم  ن یزم یرا نشکستم، رو دلش

  یباال اقیهردو با اشت  شهیو دولت را آورد، مثل هم

 قیعم یتا نوشتنم را تماشا کنند. نفس ستادندیسرم ا

 .و نوشتم دمیکش

 

 د یگو دل از ما مهربانان مشکن ارایشهر"

 ."کند یم یدر قضا نامهربان یقاض ورنه

 



جفت   کی نم،ی کار را بب ی جهیرا که بلند کردم تا نت سرم

است اما سرم را  اریفکر کردم مه دم،یهم د گرید یپا

 یاو هم مثل بچه ها باال  دم،یرا د اریکه بلند کردم داد

بود، متوجه آمدنش نشده بودم. تمام  ستادهیسرم ا

  .حواسم به نوشتنم بود، غرق بودم

 

... من  شیبا یز  یدر هم قفل شد، چشم ها مانیها چشم

چشم ها را دوست داشتم،  نیافتاد ا یهم که م یهر اتفاق

کردن خودم را از آن چشم ها  غیدر ییدر خودم توانا 

دستم به خودم  ریشدن کاغذ از ز دهی. .. با کشدمیدینم

  .رو به بچه ها گفت ار،یداد نطوریآمدم و هم

 

 .عمه منتظرتونه ن،ییپا نیبر_

 

 یدستور او بچه ها اطاعت کردند، جاشوا کاغذ را رو با

رفتند، من هم بلند   رونیا هم از اتاق بگذاشت و ب زشیم

از کنار من رد  اریشدم تا به دنبال بچه ها بروم اما داد

جاشوا رفت،نگاهش کردم، پشتش  زیشد و به سمت م



را دوباره بخواند   تیآن ب خواستیم دانمیبه من بود نم

 .ندیبب راکارم  ای

را در   شیداد و دست ها هی تک زیسمتم برگشت، به م به

 .هم گره زد

 

نگفته بود ناراحت   یبه من در مورد مهست نکهیبا ا 

نشان داده بودم اما  یشده بودم و ناخودآگاه  واکنش

در موردش صحبت کنم،  ای میهم بگو یزی چ خواستمینم

را   شیتا حرفها دانستیهم من را محرم نم یلیخ دیشا

  نیچن یبا دلخور ایبه زور  توانستمیو من نم دیبگو

مقابل نگاه متمرکز او دستم را  راز او بخواهم. د یزیچ

  .گوشم دادم  یلی را خ میباال بردم و موها

 

  .منتظره یمهست نییپا میبر_

 



برداشتم و خواستم از کنارش رد شوم و  یگفتم قدم تا

چپم قرارگرفت و بعد  یپهلو  یاما دست راستش رو

 .حلقه شد دورم

 

  .دیکش یقیفس عمصورتم آورد، ن کیرا هم نزد سرش

 

 .منتظرن نییپا اریداد_

 

آرام و زمزمه  یلیگذاشت و خ میشانیپ ی را رو سرش

  .وار لب زد

 

چرا ازم چشم   نمی هست منتظرم بب یا قهی منم چهل دق_

 ؟یدزدیم
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پهنش گذاشتم تا خودم را عقب  یشانه ها  یرا رو دستم

دستش را محکم تر کرد و  یبکشم اما اجازه نداد. حلقه  

 .گفت یدوباره سوال

 

 هوم؟_

 

ممکنه بچه  میبر ،یتو اونطور حس کرد ست،ین  یزیچ_

 .باال انیها ب

 

من را  خواهدیآورد، مطمئن بودم م نیی را پا سرش

 نکهیببوسد اما سرم را به سمت راست چرخاندم، نه ا

نبود، از سر  شیبوسه اش را نخواهم، نه. فقط جا



حرکت من باعث شد دست  نیو قهر نبود. اما ا یدلخور

 .و سرم به سمت خودش بچرخاند اوردیرا باال ب گرشید

 

 زم؟یعز شدهیچ_

 

 .نشده یزیچ_

 

 .کردم  یدر نگاه به

 

 .تو دایب ی کی ترسمیم_

 

کرد حس کردم حرفم را باور نکرد، با همان اخم   اخم

اما در راه پله  هیبق شیپ میکرد تا برو مینگاهم کرد. رها

 .گفت

 

  !شدیکه چ فهممیباالخره م_



 

 .نشد یزیچ_

 

ازت شناخت دارم که   یکاف یبه اندازه  کنمیفکر م_

 تیاذ دیافتاد! بخاطر حضور ام یبشم اتفاق نیمتوجه ا

 ؟یشیم

 

من و واکنش نابهنگامم بود  ریتقص ستادم،یا میسرجا

او هم  ستادنمی. با اکردمیخودم جمع و جورش م  د،یبا

  .گذاشتم شی بازو یدستم را رو ستاد،یا

 

 د،یرفت که نبا یسمت لیدل یذهنم ب زم،ینشد عز یزیچ _

 .دارم یمشکل دیپس لطفا فکر نکن با حضور ام

 

  یپهلو یبار رو  نیآمد و دستش را ا کم ینزد دوباره

 .تر کرد کیراستم گذاشت و من را به خودش نزد



 

و  یر یگیاونقدر مهم هست که ازم رو م شد؟ یچ ریدرگ_

 .ببوسمت یدیاجازه نم

 

و بوسه  ستادمیا میپا یپنجه  یرو یآن میتصم کی در

 .کوتاه به لبش زدم یلیخ یا

 

 .ادیب یکس دم یواقعا ترس_

 

  نییزد، سرش را پا یبوسه' کار خودش را کرد، لبخند'

 دهیدر معرض د شتریکه ب نجا یآرام گفت 'ا یلیآورد و خ

  .'خوشگلم

 

خواستم   ،یچون تو بد برداشت کرد م یبگو خواستم

چون   میچون نخواستم ناراحتت کنم، خواستم بگو میبگو

کدام را  چینبود اما ه یاز سر دلخور یبفهم خواستمیم

فرصت گفتن داده نشد.   ارینگفتم چرا که از طرف داد



برادرش  ی خانه   یمن همانجا در راهرو قراریمرد ب

ترس و استرس آمدن  یحد. به دیبوسیداشت من را م

لذت و  نیاو غرق در ا یرا داشتم که به اندازه   یکس

بود تا متوجه   نیزم ینبودم. فارع از جهان رو اقیاشت

 میهافاصله گرفت حس کردم لب یاضطرابم شود. وقت

با لبخند نگاهم  دم،یکش یق یمتورم شده اند... نفس عم

اگر  ،کار را بکند نیاما من نه! دوست نداشتم ا کردیم

 .شدیمحسوب م می' برا یزی 'آبرور کیواقعا  دیدیم یکس

 

 م؟یبر_

 

 .نمونده یا گهیاگر کار د میبر_

 

  یزیچ دیاولم را هم برداشته بودم اما دستم را کش قدم

 .نی زم فتمینماند ب

 

 ؟یکنیم کار یچ اریداد_



 

  .بلند گفتم. اما دست خودم نبود یکم

 

 بود؟ ی منظورت چ_

 

  .ستیبد ن  یریمنم در نظر بگ کمیبود   نیمنظورم ا_

 

و منتظر  دمیکش رونیبار مصمم از دستش ب نیرا ا دستم

بود،   یرفتم. روز خوب نیی از پله ها پا ع ینماندم و سر

چطور تا آخر  دمینبود. خودم هم نفهم ی اما شب خوب

هم مهم   یلیفاجعه بود اما خ  یمهست یشب ماندم، غذاها

نداشتم. صحبت ها و خنده  ییاشتها  گری د تاینبود، نها

در حال و احوال من نداشت  یر یتاث زیمهم سر  شانیها

  یبا چنان اخم شد،یهم م اریو فقط من نبودم، شامل داد

به حرف   دیترسیهم م ارینشسته بود که مه زیسر م

  ....گرفته بود دهیناد یمن را هم که به کل رتش،یبگ

 



  نیو من ا گشتمیبا او برم  دیبود که با نی از همه ا بدتر

 .خواستمیرا نم نیامشب ا یحداقل برا خواستمیرا نم

 

در سکوت   اریبود که داد نیمسخره تر شب ا اتفاق

'مراقب   کیمطلق من را تا خانه رساند. دم در فقط 

باش' آرام گفت و من آرام تر از او زمزمه کردم  

 .'ی'مرس

بود که اتفاق  یجا بود اما کار یو ب لیدل یب دانمینم

 ....افتاده بود

 

ا بود، پسر و همسرش م یهنوز خانه   میمر خاله

 یحت شدیبرنگشته بود و او فقط منتظر بود، باعث م

 .خودش قائل باشد یبرا ی غرور هم نه احترام یذره ا

 

_ _ _ _ 

 



مالقات   یباشد برا یفرصت خوب توانستیجمعه م روز

نه من   م،یقهر بود بایما تقر یاما از طرف ار،یبابا و داد

شکل  نیداده بودم نه او، و به ا یامیگرفته و پ یتماس

قهرمان شکل گرفته بود! هرچند اگر قهر هم  نیاول

ما بود مامان بدون شک   یچون خاله خانه  نینبود

  .میبرو رونی تنها ب  بابا با کرد ی مخالفت م

 

 قسط وامت فرداس؟ خیتار_

 

 .آره_

 

 .منم بپرس  یپرداخت کن شناسنامه  یبرو حضور _

 

 .شناسنامه نیبه ا یداد یریچه گ_

 



کار ازت  هی ؟یگیم یچ شه؟یبدون شناسنامه مگه م_

  .خواستم

 

 نینصفه شب از ا نکهیا یبه جا  ستم،یمن نوکر تو ن_

برو خودت   یبرگرد یگورستون و اون گورستون بر

 .بپرس

 

 .منه که آدم حسابت کردم ریتقص_

 

 .نیشده هم مونیزندگ ی نیبی: ممامان

 

 .گفت ی خطاب به خاله م داشت

 

 .مارال خانم فهمهی : دخترت حرف نمآذرخش

 

 .تو بفهم فهمهی: اون نممامان



 

حرف مامان  نینگاه کردم و هردو به ا میخاله مر به

پشت آذرخش بود که  شهی بنده خدا آنقدر هم م،یدیخند

از من بکند، به  یکند و دفاع یخوب خواستیاگر م یحت

 .کردیکار را م نیشکل ممکن ا نیبدتر

 

  یزیچ دمیداده است اما فقط خند یسوت دی هم فهم مامان

 .نگفتم

 

 ؟یخور یم  ییخاله چا_

 

 .نه خاله_

 

 .زد یپوزخند آذرخش
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  زونهیخاله، براش خواستگار جور کردم م ینیبیم_

 .ارهیب ییچا ینیس هی یُمرد حت زون،یم

 

  شیرا برداشتم تا اتاق پ یرا ندادم. استکان چا  جوابش

  ییرایدر حال پذ شدیبابا بروم، با حضور آذرخش که نم

 .آنها ش ینشست. اما خاله رو به من گفت بروم پ

 

حالش بهم خورد، کال   د،ی: حرف حق شنآذرخش

 .فهمهینم شنوه،ی. حرف درست رو نمنهی هم ستمشیس

 

 توا؟ القیحرف درست دوست د_



 

کمتر   کرد،یتو رو جمع م دیمن شا القیهمون دوست د_

 .یبردیمارو م  یآبرو

 

رفته که تو دودمانمون رو به باد  یما وقت یآبرو_

باعث  یچ مونم،یزده م رتیح  ی. آذرخش واقعا گاهیداد

. خاله تو  یپرتوقع باش نقدریا ؟یپررو باش نقدریا شهیم

 داشت؟  یما مشکل ینه؟ زندگ ای گمی بگو دروغ م

 

 .نماندم تا خاله واقعا جواب بدهد خودم ادامه دادم منتظر

 

 نیجناب، حاال واقعا ا نیگند زد توش؟ ا ینه واال. ک_

 اد؟یهمه اعتماد به نفس از کجا م

 

 .کردم؟ آدم کشتم؟ ورشکست شدم یدزد_

 



که  یداشت یتو چ ،یورشکستمون کرد کنم،یاصالح م_

 .یورشکست بش 

 

آورد تا  میران پا یرو  یخاله که نشسته بودم فشار کنار

  ینکردم، در واقع دور از همه  یادامه ندهم. اما توجه

 .کردمیحجم از توقع را درک نم نیا مانیبحث و دعواها 
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پز  ،یزدیزرها نم  نیکه کارم گرفته بود از ا یموقع_

آورد،  یداداشم از دب ،یدادی لباسهات رو به دوستهات م

 .آورده هیاز ترک



 

نبود که  ییزهایچ نهاینکردم، ا یکار نی هرگز چن من

داشته باشند که بخواهم  تی اهم میبرا یوقت ذره ا چیه

 .پز بدهم

 

 .نیآذرخش، آسو، تموم کنبسه، _

 

 .ام را نگاه کردم دهی رنگ پر مادر

 

رنگ به رو نداره مادرت، دلتون براش بسوزه، وضع _

  گه،یطرف د هیاز  ضتونیطرف، پدر مر هیاز  یزندگ

 .شما دوتا هم که تموم نداره یها دادیدعواها و داد و ب

 

 .دیکش یقیحرف خاله آه عم نیبا ا مامان

 

 .نهیشب و روزم هم_



 

 .بلند شدم میجا از

 

اما   دیمن مامان. خاله ببخش ستمیشب و روز خونه ن_

  شیپ یمامان آذرخش رو پررو نکنه مشکل نیاگر هم

 .دردسرها نبود نیآذرخش زندان بود چرا ا اد،ینم

 

که بدتر از  یخونه؟ خاله زندگ نیام تو ا یادیمن ز_

کار درست رو آقا رضا کرده،   خوره،یجهنمه به درد نم

 .مرد باالسرشون باشه هی نهایا یمنم نشستم به پا

 

بلند بلند   دم،یخاله ناراحت شد اما من خند د،یترس مامان

 .دمیخند

 

ته   ینه بخاطر تارعنکبوت ها یتو بخاطر ما موند_

نترس   ،یباش  یسر کس یکه باال یمرد؟ تو مرد بت؟یج



 یبرو کس یجا خواستخانواده ام هستم، تو هر شیمن پ

 .خوادیآقا باالسر مفت خور نم هی نجایا

 

بلند شد و پشت سرش   شی حرفم آذرخش از جا نیا با

  .هم بلند شدند میمامان و خاله مر عی سر یلیخ

 

بدهد و به من گفت   یفرصت نداد آذرخش جواب مامان

به اتاق بروم. به اتاق رفتم، نه از ترس آذرخش،   عیسر

 .م ینکردن مامان و خاله مر تی اذ یفقط برا

 

 شد؟ یباز چ_

 

 !ما یخونه  کیکالس یبحث و دعوا _

 

  رونیبا بابا ب توانستمیبود، م یفرصت خوب بحثمان

. مامان االن از میقهر  اریبروم، مهم نبود که با داد

 .من خانه نباشم بودیهم م شیخدا



 

 باز کجا؟ _

 

 .میخوریناهار م  رونیب  ؟یایم رون،یب  میبا بابا بر _

 

 کجا؟ _

 

 .ینداره، هرجا بخوا  یفرق_

 

 .خورد یرا گفتم، تکان نیا تا

 

با   م؟یتونیخوبه م گفتنیرستوران هست دوستهام م هی_

 شه؟ یبابا م

 

  یمهم یلیخ ز یرستوران رفتن چ کیرا نشکستم،  دلش

  .رمیذوق را از او بگ نیهم نبود که ا



 

نگران نباش، پاشو لباس   دم،یچرا نشه؟ من غذاشو م_

 .بپوش من به بابا بگم

 

بابا  توانمینم گفتیتصورم مامان مخالف بود، م برخالف

را جابه جا کنم و مراقبش باشم، آذرخش هم خانه نمانده 

ه  به مامان و خال لیدل نیرفته بود، به هم رونیبود، ب

 .میباهم برو یهم گفتم حاضر شوند تا همگ 

 

  میریبعدازظهر م میخوری م کنمیدرست م یزیچ هی_

 .پارک

 

آماده   کنه،یبار ورشکستم نم  هی خواد،یآسمان دلش م_

 .نیش

 

خودم، حال و  ی حت ایاز بابا و آسمان  شتری بود، ب بیعج

که انگار جان  میکرد. خاله مر رییمامان و خاله تغ یهوا



دو روز به زور چند بار لبخند زده  نیدوباره گرفت، در ا

 ،یواقع یخنده ها د،یخند میکه بود رونیبود، اما ب

رفتن  رونیصورتش کمرنگ شده بود، قبل از ب یکبود

 نیکند، هم او هم مامان و ا شیهم مجبورش کردم آرا

هردو لذت بخش بود. رستوران  یآراستن خواهرانه برا

بود،  یخوب یبا ما فاصله داشت، جا یظر آسمان کممد ن

که با   ییرستوران ها یدنج، گران بود، اما نه به گران

 .جم رفته بودم یخانواده  یاعضا

 

از کارکنان  یکیبه کمک  زیبابا را پشت م یصندل

را شستم و سر  میرستوران درست کردم و رفتم دستها

 .برگشتم زیم

 

 .تو خونه میکرد یخودمون رو زندون_

 

 .دیکش یقیعم آه

 



 .رضا تباه شد یتو خونه  میجوون_

 

 گرفت،یم یبه آسمان کردم که داشت با بابا سلف ینگاه

تالشش   تیمجبورش کرده بود او را نگاه کند و بابا نها

  .. رو به خاله گفتمکردیرا م

 

 .فرصت دستته ست،ین رید گمی هنوزم م_

 

تو به آذرخش گوش   کردم،یکارو م نیا دی به وقتش با_

 .نده با چشم باز انتخاب کن

 

  یخوایبه مامان هم با تشر گفت، 'مجبورش نکن، م رو

 .'بشه من

 

  یرو یمثبت ری تاث نیهمچ یفیق یو بستن ی رو ادهیپ کی

گشت و گذار  نیخاله گذاشته بود، اگر تا آخر شب به ا



را بزنم و باعث  شیرا توانستمیم دیشا  میدادیادامه م

 .ردیبگ یدرست میم تصمشو

 

 .میر یبا توام عکس بگ ایآسو ب_

 

 ام؟ یکجا ب_

 

 .ستا یپشت سر من و بابا وا_

 

 یصفحه  یاز رو ستادم،ی شدم و پشت سرشان ا بلند

بابا لبخند زد، سرم را خم کردم و گونه اش  دمید یگوش

ثبت کرده بود،   زی. آسمان همان لحظه را ندمیرا بوس

که با  یشده بود، بعد از عکس ییبایعکس واقعا ز 

آمد عکس درست و   ینم ادمیدوقلوها گرفته بودم، 

کارخانه را هم  دیجد  طخ یداشته باشم، عکسها  یحساب

 اریدونفره با داد یفکر کردم عکس نیبودم و به ا دهیند

 !ندارم



 

همه عکس  نینداشت، ا یعکس گرفتن آسمان تمام فاز

زد اما من   ی مامان تشر دانم،ی چکار نم خواستیرا م

به کارش نداشته باشد. خاله هم حرف من را  یگفتم کار

نگفت. مادر من  یزیچ گر ید لیدل نیکرد به هم دییتا

اگر کارش را  یداشت، دو سه نفر دییبه تا ازی انگار ن

 .بود یکار درست ظرشاز ن کردندیم دییتا

 

دست به  دانهیرفته بودم، ناام حساب غذا که یبرا

اما امروز  رد،یبگ یتماس زدمیام بردم، حدس نم یگوش

اما حدسم اشتباه بود. زنگ  دانمیبار چندم بود نم یبرا

 !زده بود، دوبار
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 ی چرا تپش قلب داشتم برا دانمینم ه،یداشتم با بق فاصله

کرده  یرو ادهیز یمن هم کم دیشا شبیتماس، د نیا

از من نداشت. بوق اول  یهم دست کم اریبودم اما داد

 .کامل هم نخورده بود که جواب داد

 

  .یجواب نداد_

 

 .دمیند رونمیب_

 

 ؟ ییکجا_

 

 .میناهار اومد یبرا هیاالن رستوران. با بابا و بق_

 

 .نمیبیفکر کردم امروز پدرت رو م_



 

'مگر نظرت عوض نشده!' اما  میبگو  خواستیم دلم

 .نبود یحرف مناسب دیشا

 

 ؟ یتونیم_

 

 .تو وقت دارم یبرا شهیمن هم _

 

 .زدم یلبخند

 

 .انهیخونه   رنیم هیبق نمیبب دیبهت خبر بدم؟ با_

 

 .من منتظرم  زمیباشه عز_

 

هردو بد برداشت  دی. شازم یعز گفتیهنوز م زم،یعز

  ...ادیز یلیمن بود خ زهیاو هم عز م،یکرده بود



 

که   گفتمی م یجور دیمشکوک نشدن مامان با یبرا

 .کاسه دارم می ن ریز یمتوجه نشود کاسه ا

 

شماها هم   م،یدیادامه م مونی رو ادهیخب من و بابا به پ_

 ن؟یایم

 

 : بازم؟ آسمان

 

 منکه خسته نشدم، بابا تو؟_

 

بار به خال   نی'نه' گفت. ا کیو اشاره   مایهم با ا بابا

نشان  یلیزدم، نه فقط آسمان بلکه مامان و خاله هم تما

سوار  یوقت م،یشد که راهمان را جدا کرد نیندادند و هم

  دیایب خواهدیم  اریشدند، رو به بابا گفتم که داد یتاکس

 ی. بابادادمیخبر م اریتا به داد دادی اجازه م دیبا دنش،ید

زده  جانی ه دم،ینه نگفت، صورتش را بوس نمینازن



مهم بود،  میو نظر بابا برا ینباشم، را شدی بودم، مگر م

  .ادیز یلیخ

 

دنبالمان   دیایگفت ب م،یقرار گذاشت گریساعت د کی یبرا

 .میشد یدربست گرفتم و راه کیاما مخالفت کردم. 

 

شده  کیهم ش تینها یبود، ب دهیزودتر از ما رس اریداد

متناسب با   یکرواتبود، کت و شلوار فوق العاده اش با 

به چشم   شتریب  مانیاختالف طبقات دمشیآن. از دور که د

 دیبا او ازدواج کنم، شا یآند، من اگر قرار بود روز یم

 یدست کتک و شلوار برا   کی شیبرا توانستمی نم یحت

 یبخرم و حاال پدرم را آورده بودم برا یوس مراسم عر

 .با او ییآشنا

 

بابا رفتم و نشستم، نگاهم   یرا نگه داشتم جلو  لچریو

  .کرد

 



 ؟ ی، حاضر هییبابا همون مرد روبرو_

 

را از  نیبود که انگار من آماده نبودم و ا نیا تیواقع

تا به من قوت قلب بدهد. اما او با چشم    خواستمیبابا م

بود،  اریپشت به داد ستادم،ی ا میکرد، سرجا دییتا شیها

کرده است اما  خیاحساس کردم وجودم  د،یتمام تنم لرز

بابا  یهم نبود. الک پشت وار پشت صندل یراه برگشت

رفتم اما او هم  اریو آرام آرام به سمت داد فتمقرار گر

به سمتمان آمد. سرعت من هرچقدر  ستادینا شی سرجا

او  ینداشت، چرا که قدم ها یا دهیفا بود،یهم که کم م

 .بزرگ، محکم و راسخ بود

 

 .مسال_

 

 ریسالم دادنش هم محکم و مطمئن بود. اما من ز یحت

به من کرد و رو به بابا   یسالم آرام گفتم. نگاه  کیلب 

 .گفت



 

 .جم هستم، خوشحالم از مالقاتتون اریداد_

 

نشان داد.   یچه واکنش  دانمینم دم،یدیبابا را نم صورت

 نیشد و گفت 'از ا لیبه راست متما یکم اریاما داد

که برداشتم  یرا جلو بردم، با دو قدم ی طرف'. صندل

 .حاال من مقابلش بودم

 

 ...اجازه بده من_

 

 .نه، راحتم_

 

. به دانستمیجوابش را نم  دانستمی'. نم؟یزد 'خوب لب

  یزهایرزرو کرده بود رفتم، م اریکه داد ییسمت جا

ه را رزرو  نبود کل باغچ دیبود، از او بع یهم خال  یکنار

دادم، او هم   ی خودم و بابا سفارش چا یکرده بود. برا

 !دوست ندارد ی چا دانستمیاما م یگفت چا



 

 ست؟ یسردتون که ن_

 

سوالش هم به من بود هم بابا. من سردم بود. هوا  یرو

بخاطر من  شتریب دیسرد نبود اما سردم بود... شا

 .دیپرس

 

 ...جناب مهرپرور، بنده قص_

 

سکوت کرد و من بابا را نگاه   اریکرد. داد ییصدا بابا

 .یکردم با تعجب و نگران

 

 ؟یبابا خوب_

 

بفهماند تا من  کردیبود فقط داشت تالش م خوب

بهانه آوردم   یبگذارم. اصرار کردم بمانم، حت شانیتنها



بار  نیاما ا دیگویبفهمد او چه م تواندینم اریداد

هم با چشم و ابرو   رایقابل بازگشت نبود. داد مشیتصم

به من استرس  نیبگذارم. ا شانیاشاره کرد که تنها

بابا عمل  یخواسته  رغمیهم عل توانستمیاما نم دادم،یم

 .کنم
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رخ هردو را  مین کردم،یاز دور نگاهشان م مضطرب

 کرد،یبود که پشت سرهم صحبت م ار ی. داددمیدیم

و  مایمنتظر ا دیشا کرد،یکوتاه مکث م یلیخ یگاه

مقابلشان سرد  یها  ییاز طرف بابا بود. چا یاشاره ا



از  ایهم   اریداد توانستینم ییشده بود، بابا به تنها

 .زدیدست نم دباز سر ا ایصحبت کردن بود 

 

  ینظر یآنها طوالن یصحبت ها ایصبرم کم بود،  من

سرپا  یقرار بودم که بلند شدم کم یب ینداشتم. به حد

رفتم. به  نییقدم زدم و باال و پا یکردم، کم شانیتماشا

به   خواستمیم گریاطراف نگاه کردم. د  یخال  یزهایم

  یطوالن نقدریکه ا دییگویچه م میسمتشان بروم و بگو

نکرده  همه با من صحبت ن یمدت ا نیتمام ا اریشد، داد

همه  نیباز ا یکردیبود، کل مکالماتمان را هم جمع م

 .اجازه نداد که بروم لمیموبا یاما صدا شدینم

 

خانه سر از  یبا مامان خاله به جا  گفتیبود و م آسمان

 فیتخف یمانتو فروش کیدرآورده اند و  دیبازار و خر

من  یداده است و مامان برا شیبه کارها یقابل توجه

  ای. حاال آسمان زنگ زده بود بپرسد که بخرند دهیپسند

پسند کرده بود که   یزیمامان چه چ دانستینه. خدا م

و صدا زنگ زده بود تا خبر بدهد.  لحن نیآسمان با ا



هر   ستیمن مهم نبود. فقط گفتم 'مهم ن ت یاما در موقع

 .' و قطع کردمنیبکن نیی خوایم یکار

 

بلند  اریداد  دمینمانده بود که د یوانگیتا مرز د یزیچ

کند،  میصدا خواستی حتما م  د،یآ یشد و به سمت من م

فرصت ندادم او به من برسد من به سمت آنها پرواز  

  توانستیگرفته بود. بابا که نم اریداد یکردم. چهره 

از چه بود؟ زل زدم به چشم  یناراحت نیبدهد، ا  یجواب

'. در ؟ ینگفت. لب زدم 'خوب یزینگاهم کرد اما چ شیها

 رودیگفت م اریجوابم با مکث چشم بست و باز کرد. داد

ها را عوض کنند، به بابا نگاه  ییچا دیبه گارسون بگو

 ینه اما او اشاره ا ایاو هم ناراحت است  نمیکردم بب

 یا کردم به دنبال کسرا صد اری. دادمیبرو یعنیکرد که 

 .نرود

 

 .بابا هم انگار خسته شده م،یما بر_

 



تکان داد. گفت ما را  یبه بابا کرد و سر ینگاه

که هردو  یا افهیگفتم زحمت نکشد  با آن ق رساند،یم

 اریاما داد م یگرفته بودند، خواستم که همانجا جدا شو

اصرار کرد_ البته به راه و روش خودش چرا که 

_و بابا هم  ست یاو با خواهش و التماس ن یاصرارها

قبول   لیدل نیبه هم ندادنشان  نهیزم نی در ا یمخالفت

 .کردم

 

  یبابا را بغل کنم و رو خواهمیم دید یوقت نیماش دم

را  نکاریمن او ا یجلو بنشانم اجازه نداد و جا یصندل

را به سمت صندوق عقب بردم، با بستن در   لچریکرد، و

 .سمت بابا به سمتم آمد

 

 ار؟یشد داد یزیچ_

 

 .میصحبت کرد زم،ینه عز_

 



 ...آخه_

 

را برداشت، در صندوق گذاشت و درش را  یصندل

 .بست

 

 .نیتو نگران نباش، بش_

 

نگران نباشم مگر ممکن بود. در   توانستمیم چطور

بابا   ینفس ها یجز سکوت و سکوت و صدا نیماش

نبود. خم شدم به جلو و رو به بابا   یگرید یصدا چیه

تر،  فیلط ی'. مثال خواستم فضا را کم؟یگفتم 'راحت

  یریتر کنم، سرصحبت باز کنم اما تاث یمیصم یکم

  میخودم برگشتم و سرجا ی نداشت. دوباره به حالت قبل

  یما نگه داشت و حت یدر خانه  یجلو ارینشستم. داد

شد و به سمت صندوق عقب رفت،  ادهیقبل از من پ

ادب و   تیبعد در نها ند،یبنش لچریو یکمک کرد بابا رو

کرد و رفت. دعا  یاحترام از بابا و بعد از من خداحافظ

باشد و  دهیطول کش هیمامان و بق دیخر کردمیدعا م



با بابا صحبت   دیبرنگشته باشند با خانه. با وزهن

طاقت آورده بودم خودش   نجایکه تا ا نیهم کردم،یم

 .بود یلیخ

 

 گردش؟ یمرد، با دخترت رفت یکجا بود_

 

احترام   شهیدوست داشتم، هم شهیرا هم یملک یآقا

از هم   شهیو هم ییایر چیه یقائل بودم ب  شیبرا یادیز

 نیتر یاتی اما امروز در ح بردم،یاش لذت م یصحبت

ام سر راهم سبز شد و گفت بابا را داخل  یزندگ ینقطه 

و صحبت کنند. امروز  نندیبنش اطیدر ح یخانه نبرم، کم 

من بودند، فقط فرصت  یهمه مشتاق صحبت با بابا 

 .شدیمن نم بینص

 

 د،یاو بگو د یبگرسم شا اریرا برداشتم تا از داد یگوش

شدم، اول  مانیآخر پش  یبزند، اما لحظه  ی او حرف دیشا

که عروسکشان را   یی. مثل بچه هادمیشنی بابا را م دیبا

به زور از او گرفته باشند ناخودآگاه با اخم از پنجره به  



آنقدر گرم صحبت بود که به  کردمینگاه م یملک یآقا

. آمدن آذرخش را کم داشتم شدینم  الیخیها ب  یزود نیا

  به آن جمع اضافه شد. حاال ریکه تو و پشت سرش ام

  دنیطرف، آمدن آسمان و د  کیبابا و صحبت با بابا 

 جهیرا هم داشتم که نت نیترس ا گر،یطرف د کی ریام

  یدعوت شام حاال چه خانه  کیبشود  یدورهم  نیا ی

 .ما چه آنها
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مبل  یام بود انگار، حاال که رو یروز زندگ نیتر بیعج

 ی نشسته بودم. صورت گرفته  یملک یخانواده   یخانه 

که بخاطر  یا یو اضطراب درون دمیدیخواهرم را م



بود و تمام  یو طوالن بیداشتم. عج اریصحبت بابا و داد

 ...نداشت ی... تمامشدینم

 

 یگاه و ب یهم با نگاه ها  ریناراحت بود، اما ام آسمان

. خودش خواسته کردیم دیحال گرفته را تشد نیگاهش ا

 .چارهی از دختر ب  خواستیبود بهم بزنند چه م

 

 آسو جان؟  یشد دای: کم پآتنا

 

 تو چه خبر؟ ده،یکار فرصت نم_

 

شکر منم خوبم. چند بار سراغت رو گرفتم اما سرکار _

 .نی ومدیمنم ن ی. خونه  یبود

 

 داره؟ یچه فرق  ای. تو بزمیفرصت نشد عز_

 



نداره.   نییباال و پا  یطبقه   نجام،یمن که همش ا_

خوشحال شدم  یلیهم. خ تی بابت قبول گمی م کیتبر

 .مامان گفت

 

 .ممنونم_

 

 چیبا ه دادیم  حیکه ترج یبه آسمان کرد، آسمان ینگاه

همه معذب  نیا لیدل دانمیککس چشم تو چشم نشود. نم

اش   یهم حق داشت... اما خوشحال دیبودن چه بود. شا

 .بود دهیپر کش یاز رفتن به آن رستوران، همگ

 

 نمونده تا کنکورش نه؟ یزیآسمان جان هم چ_

 

نداد، مجبور شدم خودم جوابش را بدهم.   یجواب آسمان

باخبر بود، بدون شک از  ریآسمان و ام  یآتنا از رابطه  

 .خبر نبود یبهم خوردنش هم ب

 



 .میکاش تند تند دور هم جمع بش_

 

را  نیکرد. آسمان هم دییرا تا  یحرف خانم ملک مامان

 .کم داشت

 

  یلیاون شب خ م،یدرست کن  شیباز آت می: بعد شام برآتنا

 .فرصت نشد گهیخوش گذشت. د

 

خوشه،   یلحظه ها  نیتکرار هم ی: زندگیملک یآقا

لذت ببرن از  دیجوون ها با  بیدخترم. آقا شک نیبر

 .شونیجون

 

نمانده بود آسمان  یزیچ گفتمیاگر م کردمینم اغراق

 .ردیاش بگ هیگر

 



. گهیفرصت د هیبمونه برا  نیراستش اگر اجازه بد_

من و آذرخش هم صبح  م،ی بود رونیماامروز از صبح ب

 .سرکار، آسمان هم روز اول مدرسه اشه میبر دیبا

 

جمع کردن   یبا شماتت نگاهم کرد، اما برا مامان

 .گفت  عیاوضاع سر

 

  یبرا میذاشتیرفتن رو م رون ینبیو ا میدونستیکاش م_

بچه ها  گهیمهمونه د ی. خواهرم چند روزگهیروز د هی

 .گفتن استفاده کنن

 

راحت بد نگفته بودم، درست است آتنا از جوابم نا من

درک  توانستیاو نبود، او هم م یشد. اما قصدم ناراحت

 .رندینتوانند کنار هم قرار بگ ریآسمان و ام دیکند که شا

 

آسو جان هم حق   ه،یچه حرف نیا زمی: نه عزیملک خانم

 .گهیفرصت د هیداره. انشاهللا تو 



 

نه فقط به آتنا بلکه به کل خانواده نه آوردن من   ایگو

شد.  نیسنگ یبرخورده بود، چون بعد از آن فضا کم

پهن کردن   یو آتنا اجازه ندادند برا یخانم ملک  یحت

 خواستمی. من هم اصرار نکردم، نممیسفره کمکشان کن

و  میبلند شد یمعذبشان کنم. شام خورده نخورده همگ

خواستم کفشم را بپوشم  یوقت . دم در میکرد یخداحافظ

من زد. شانه ام درد گرفت  هی یمحکم ی آذرخش تنه 

 .اما خودم را کنترل کردم

 

داخل اتاقش که  بردمشیبابا دستم بود داشتم م لچریو

 .دمیآذرخش را در حال مسخره کردن خودم شن یصدا

 

سرکار آسمان مدرسه داره.   میبر دیمن و آذرخش با_

 ؟ی آبرومون رو نبر ینیبش ساعتی یکردیم

 



موقع دعوا راه   نی: آذرخش، خاله جان، زشته اخاله

 .بخاطر تو و آسمان گفت ره،یننداز صدا م

 

من  خوره؟یم یبزرگترش اونجا نشسته اون چه گه_

 ام؟ ینی زم بیمگه س

 

  یبرگردم سمتش جواب بدهم اما بابا رو خواستمیم

را  یصندل  کردیتکان خورد، داشت تالش م یلصند

 یم شیکم پ یل ی شده بود. بابا واقعا خ یبچرخاند، عصبان

اش  یجسمان تیبه وضع یشود، ربط یآمد عصبان

را  یصندل یبود. وقت تش یاز شخص ی نداشت. بخش

آذرخش   که دمیکه زل زد به آذرخش، د دمیچرخاندم د

ساکت شد، نه . دیبابا ترس ی رهیخ یاز چشمها یحت

 .مانی فقط او، همگ

 

از تاسف به آذرخش کردم  ی ننشستم نگاه کاریهم ب من

 .و گفتم



 

من پدر دارم، مادر دارم، اگر قراره بزرگترم رو به _

کنن پدر و مادر منن نه تو. آذرخش دست   یمعرف یکس

ما  یسرمون برا یبال آورد یاز سر من بردار، هرچ

 .هیکاف

 

به سمتم آمد و گفت بابا را ببرم با اتاقش. پا در  خاله

هوا مانده بودم، با بابا بخاطر رفتار آذرخش صحبت  

بروم سراغ خواهرم   ایصحبت کنم  اریکنم، در مورد داد

 .ری شد بخاطر ام تیکه آنقدر اذ

 

که آذرخش، قبل زندان  یدونیبابا؟ ولش کن م یخوب_

 .نداشت، بعدش بدتر شد یاخالق درست حساب

 

با  یصحبت کند، حت خواستینشان نداد، نم یواکنش

گذاشتم تا  شی صحبت کند. تنها خواستیسکوتش هم نم



دردسرها و مشکالت   نقدریبروم سراغ آسمان، چرا ا

 .ماندینم یمن باق یبرا یبود که فرصت ادیز

 

 کند،یم هیکردم. حدس زدم داردر دایپتو پ  ریرا ز آسمان

 .دمیکشکنارش نشستم پتو را کنار ن 

 

 ؟یصحبت کن یخوا یم_

 

 .نداد یجواب

 

حرف زدن  یکن یمجبورت کنم، اما اگر حس م خوامینم_

 .یهر وقت که بخوا  نجام،یمن ا  کنهی آرومت م

 

  یدستم را رو دم،ینگفت، کنارش آرام دراز کش یزیچ

شکمش گذاشتم، منتظر ماندم، آنقدر منتظر ماندم تا 



که در همان حال خوابم برد. با تکان خاله  دیبگو یزیچ

 .را باز کردم میمارال چشم ها 

 

 .پاشو جات رو پهن کردم شه،یگردنت خشک م_

 

 خاله. بابام خوبه؟  یمرس_

 

 .آره مامانت گفت خوابش برده، نگران نباش_
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هم هنوز به سرم بود، خواب آلود از سرم باز   شالم

  ریمانتوم را باز کردم. خاله آرام و ز یکردم و دکمه ها

  چارهی که دختر ب زدیلب داشت خطاب به آذرخش غر م

خوابش   شی دروغ نگفته، آنقدر خسته است که سرجا

که ما  دانستیمن چه م ی  چارهیب یبرده است. خاله 

بود از ما، هرچند باعثش  ر... او هم دومیدیچه ها کش

فقط  نیخبر، ا یهمسرش بود اما خب دور بود و ب

 .بود از تمام اتفاقات اطرافمان یکوچک یگوشه 

 

کرد خوابم  داریخوابم برده بود، خاله که ب  نیریش یلیخ

 .بردیخوابم نم گرید د،یپر

 

 ؟ید یخاله خواب_

 

 .دیکش یو بلند قیعم آه

 

 .دارمیب_



 

 .ما یزندگ نی حال ما، ا نیا شه؟یم یخاله به نظرت چ_

 

 .شهیحل م ز یهمه چ زم،یعز  شهیحل م_

 

خودش هم خوب   یمطمئن نبود، زندگ یل ی هم خ خودش

 .بدهد هیبه من روح کردیاما باز تالش م رفتینم شیپ

 

 ...خاله  یدونیم_

 

 .است دهیبه آسمان کردم تا مطمئن شوم خواب  ینگاه

 

 ی... همه ترسمیم یاز چ یدونیم گه،یخسته شدم د_

 یخاله، ک ذارهیم ریاتفاق ها تو روح و روانم ن تاث نیا

. از هر  ترسمی . فقط متونمیقرار خودش رو نشون بده نم

 .ترسمیجلوترم م  هیثان



 

همه مشکل داره، فقط ماها   یخاله، زندگ نه یهم یزندگ_

 .میستین

 

همه درام،  ن یا گریهمه د یاما زندگ م،ی ماها نبود فقط

نداشت، داشت؟!   یگریپشت د  یکی بتیهمه مص نیا

 !چه؟ ای ؟یبود باعثش؟ درماندگ یپول یفقر و ب

 

داشته  ی تو و آسمون، انتخاب خوب ن،یعاقل باش_

 .یزندگ نینجاتتون بده از ا نیازدواج کن ی کیبا  ن،یباش

 

  ایانسان ها  یخنده ام گرفت. همه  یحال  یاوج ب در

جهان کار و بارشان را ول کرده بودند  یمردها

من و آسمان را نجات دهند. کاش من هم  خواستندیم

. ازدواج ستی به او بفهمانم ازدواج راه حل ن توانستمیم

من اگر بلد نبودم  توانستمی... من اگر نمستیراه فرار ن

 .توانستیهم نم یگریکس د باشم،خودم  یزندگ یناج



 

 هست؟ یآسو کس_

 

 .ستیکجا؟ آذرخش مگه تو حال ن _

 

 .دیخند

 

 .تی نه تو زندگ_

 

 سوال؟ نیا ییهوی؟ چرا   شدیچ_

 

 .ینجوریهم  یچیه_

 

از طرف مارال خانمه   تیمامور ست،یهم ن  ینجوریهم_

 نه؟



 

 .رهی جوب نم هینگرانته آسو. با آذرخش هم آبتون تو _

 

صورت مسئله رو   خوادی حل م  یبه جا  شه،یمثل هم_

بده، من   ریی آذرخش رو تغ نکهیا ی. به جاکنهیپاک م

 دور کنه؟ یخونه زندگ  نیاز ا خوادیرو م

 

 .آسو ستین نطوریا_

 

و  یدونی. اگر توام نمستین ن یا ریپس چطوره خاله؟ غ_

 .نطورهیهم  قایبدون که دق ،یدینفهم
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 .مامانت دوست داره آسو_

 

بار تکرار کردم 'مامانم دوستم داره'. اما جوابم   چند

 یقطره اشک بود که از گوشه  کیذهن و قلب من 

  .دیگونه ام لغز یچشمم راه باز کرد و آروم آروم رو

 

از هممون،  شتریه بدوست دار شتریاما آذرخش رو ب_

خاله، خطاهاش رو اشتباهات آذرخش رو  نهیبینم

 .نهیبینم

 

 .اولشه یبچه _

 

محکوم   دیبا  میپسر نبود ی اول، اگر بچه  یبچه  اگر

 ...به میشدیم



 

مارال   یتو نبود د،یپاشیخانواده ات از هم م یتو نبود_

 .بابا و آسمان رو جمع کنه  ییتنها  تونستینم

 

 یدونیم  شم،یبازخواست م نمیهم یخاله من برا _

مامان فقط  یدونیآذرخش به من گفت دختر خراب؟ م

برام راحته، اما بود  یلیسکوت کرد؟ خاله کار االنم خ

چندبار از   رون،یب زدمیصبح م 6 میو ن 5که  ییروزها 

  یروزها حت  یلیخ رفتم،یسر شهر تا او سر شهر م نیا

 جهی . نتمیاریجمع کنم کم ن ولپ گفتمیم خوردم،ی ناهار نم

 هیاش شد  جهیشد، خراب گفتن بهم، نت نی همه اش ا ی

 رد زخم بزرگ کف دستم، چرا چون دخترم؟

 

 ینداد، فکر کردم خوابش برده است اما وقت یجواب خاله

. با بغض کندیم هیمتوجه شدم گر دیاش را باال کش ینیب

 .'تیمهربون یبرا رمی گفت 'بم هیگر

 



 .بخواب خاله تورم ناراحت کردم_

 

است اما  داریب زیبودم و مطمئن بودم خاله ن داریب

  دانمینگفتم. نم یزیچ گریدادم و د حیسکوت را ترج 

توسط آسمان  میخوابم برد فقط با لگد شدن پا یک

  .مدرسه یشده بود برا رشید دارشدم،یب

 

بود.  شبشید  یها هیگر ی جه یپف کرده اش نت چشمهان

 دیرا پوش  شیهاصبحانه نخورده، با عجله فقط لباس 

و کفشش را نداشت، ذوق   یذوق کوله پشت گریرفت. د

 .کدام را چیه

 

 خواستمیبروم سرکار اما نم نکهیبود قبل از ا داریب بابا

که فرصت  نیبود در ا  یریخ دیکنم، شا ریمن هم د

 .میصحبت کن شدینم

 



نبود، شرکت خلوت بود، کارها در حال انجام.   اریداد

خبر داشتم کارخانه بود، قبل از رفتن در راه تماس 

 دیایدنبالم ب تواندیکرده بود نم یگرفته بود، عذرخواه

اما من قبول نکرده   فرستدیبود راننده اش را م گفته

 .نبود یازیبودم، ن

 

 .ناهار میدنبالت بر  امیدارم م زمیعز_

 

 تموم شد کارت؟_

 

 .دم شرکت ایآره. ب_

 

رفتم.  خودش پشت  نییپا  یرا برداشتم و طبقه  فمیک

از راننده اش نبود. سوار شدم  یفرمان بود، خبر

را به حرکت درآورد.  نیزد و ماش می به رو یلبخند

فکر کردم  م، یکردیجا کار م کیبا او  نکهیجالب بود ا



حس   دیاست با یکیکه محل کارشان هم  ییزوج ها

 .داشته باشند یخوب

 

 ؟یخند یم یبه چ_

 

 .دمینخند_

 

 .انگشت اشاره اش به لبم اشاره کرد با

 

 ه؟یچ نیپس ا_

 

 .لبخند_

 

 .دیبه جواب من خند او

 



 .اجازه ندارم زنمیبه تو لبخند م_

 

 ؟یبا پدرت صحبت کرد ،یار یشما صاحب اخت_

 

 .نه_

 

 نه؟_

 

  یملک یخونه آقا میدیفرصت نشد؟ تا رس شه یباورت م_

اونها،   یخونه  میبابا رو به حرف گرفت، بعدش رفت

نصف شب  گهیبعدش با آذرخش بحثم شد، بعدشم که د

  ....رمیشرکت د دمیبود، صبح هم ترس

 

 با داداشت چرا بحثت شد؟  _

 



نتوانسته بودم   نکهیا لیبود که پشت سرهم دل ناخودآگاه

 یو اصال متوجه نشدم ک شمردمیبا بابا صحبت کنم را م

گفتم با آذرخش بحث کرده ام. او بود که با سوالش  

 .حرفم را قطع کرده بود

 

 .نبود یمهم زیچ_

 

 در مورد ما بود؟_

 

خدا  دیفهمی! آذرخش اگر در مورد من و او مما؟

 .کردیبه پا م یدیجد امتیچه ق  دانستیم

 

 .نه، واقعا نه_

 

 یقبال هم اشاره کرده بود ؟ یدر موردش بگ یخوا ینم_

 .یحث کردباهاش ب 



 

با آذرخش بحث  یشده بود ک مانیشگی کار هم گرید

 .کردمینم

 

  نمونهیکار روت بایاز زندان آزاد شده، تقر یاز وقت_

 .بحث کردنمون 

 

 یرا نگه دارد اما گفتم ادامه دهد، وقت نیماش  خواستیم

 .میکنیدر رستوران صحبت م میدیرس
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 خب ؟ _

 

از  روزیزدم. د شیبه مهم بودنم برا تش،ی به جد یلبخند

اما  دم،یترسیبودم، هنوز هم م دهیترس مانی اختالف طبقات

 .توانستمیبدون او من نم

 

 خب؟  _

 

 .هیمنظورم چ یدونیم_

 

کمه  مونیبگم، اختالف سن یچ  دونمینم گه،ی آذرخشه د_

 .میزدیهم م یتو سر و کله  یاز بچگ

 

هاتون  یبچگ  هیاالنتون شب یبحث ها  کنمی فکر نم_

 .باشه

 



 ...نبود

 

چرا دوتاتون  ؟یتو اول راجب صحبتت با بابا بگ شهیم_

  ن؟ی بود یهم اونقدر اخمو و جد

 

 دینشده است و من اول با الیخ یب گفتیاش م یجد نگاه

  .جواب او را بدهم

 

 .رمیمیم  دارم از استرس  روزیاز د_

 

 .نرم شد  یرا که گفتم نگاهش کم نیا

 

 ...یعنینگفت،  یز یپدرت چ_

 

 .صحبت کنه  تونهینم دونمیم_

 



 .نشون نداد کنمیهم حس م یاما واکنش مثبت_

 

 ؟ یگفت ی چرا مگه چ_

 

، از خودم، از تو، از عالقم به تو   زمینگفتم عز یزیچ_

 .گفتم

 

 نی زدم و هم یناخودآگاه لبخند یعالقه  یگفتن کلمه  با

و آرام  انگشت شصتش  اوردیباعث شد دستش را جلو ب

  .دیدستم بکشد و زمزمه وار بگو یرا رو

 

چقدر تصور  زه،یگفتم چقدر خاطر دخترش برام عز_

ممکنه، چقدر غرق  ریبدون دخترش برام غ  یزندگ

کرده  یتو نگاه دخترش، چقدر رنگ موهاش رنگ شمیم

 .رو امیرو، دن میزندگ

 



به بابا گفته باشد. داشت تک   نهارایا وانستتینم او

بود که در   یجمالت  نیباتری. ز گفتیتکشان را به من م

بودم. همانطور با لبخند    دهیوصف خودم و ظاهرم شن 

  .شی چشم ها ین یزل زدم به ن

 

 .دهیپدرت ترس دیشا_

 

 ؟یاز چ_

 

به   دادم،ینم یمثل تو داشتم به کس یمنم بودم و دختر_

. حق  دونستمینم قشیکس رو ال چیه یکس. حت  چیه

  .داره بترسه

 

  .دیخودش را جلو کش یکم

 



 یمن به کس مونه،یدختر ما م شهیدختر ما هم هم _

 .شهیمادرش م هی. خصوصا که مطمئنم شبدمشینم

 

من توجهش را جلب کرده بود،   یگل انداخته  یها گونه

  نیدر جواب ا خواستی. دلم ممیزل زده بود به گونه ها

'دوست   میاش بگو یپرداز ایهمه ابراز عالقه اش، رو

خودم را گرفتم. خودم هم  یسخت جلو یلیدارم'، خ

دوست داشتن  ادیرا کردم مگر فر نکاری چرا ا دانمینم

 !داشت؟ یچه گناه

 

 ناراحت شد؟  یگفتچون از عالقت به بابا _

 

را در هم  شیداد و دستها هیتک یشد، به صندل یجد

 .گره کرد

 

 .از خودم گفتم ینه وقت_

 



  .دم یپرس قراریب

 

 ؟یگفت  یمگه چ_

 

 .یدونیکه توام م ییزهایچ_

 

که در صدر بود  یزیو چ دانستمیکه من م ییزهایچ

 .''پول 

 

 .مونیاختالف طبقات _

 

حدس من درست بود.  دادیو نگاهش نشان م سکوت

که فرسخ ها  یبود. از فاصله ا دهیبابا از اختالفمان فهم

نگفته  ز ی چ چیه بایبود. من به بابا نگفته بود، تقر

 ...بودم

 



 .دستم که مشت شده بود گذاشت یرا رو  دستش

 

 ...م یآسو_

 

 .کنمی منم بهش فکر م یدونیم_

 

را قطع کرده بودم، ادامه نداد، ساکت ماند تا من  حرفش

 .ادامه دهم

 

خانوادت...  دیگرفته بشه، شا دهیکه ناد ست ین  یزیچ_

 ...اونها هم خب

 

 کنمی فکر نم ،یآسو یمن آشنا شد یتو با خونواده _

 ،یداشته باش یداشته باشن که تو حس بد یرفتار

  اگر متوجهش یدوست دارن، حت تینها یاون ب یسوا

 .ینباش



 

 ای گرفتیم دهیصدر آن خانواده مادرش بود، ناد در

 !فراموش کند؟ کردیم یسع

 

 .یآسو_

 

 ...و فک دمیمن مامانت رو ند_

 

من  ینباش، تا وقت یزینگران چ ش،ینیبی زود م یلیخ_

حق نداره انتخاب من رو   یکس  چیهستم نگران نباش. ه

 .خانواده ام یسوال ببره، حت ریز

 

  نانیاطم ن یبا ا توانستمینم دمیدیتا مادرش را نم من

  یچشمم به زوج دم،یکش  یقی... نفس عممیبگو یزیچ

 یآن طرف تر نشسته بودند، چهره  زیافتاد که چندم

 .انداخت اریداد یدختر خاله   ادیدختره من را 



 

 بپرسم؟  یزی چ هی تونمیم_

 

 .زمیالبته عز_

 

 ...که نیخواستیم ای ن،ی تو با دختر خالت نامزد بود_

 

 گفته؟  یک_

 

 داره؟  یچه فرق_

 

 .دیکش شیابرو یرا رو انگشتش

 

  .نبود یزینداره، نه چ یفرق_

 



 ...آخه_

 

 .از جانب من نبود یزیچ_

 

 ادی یسوال حت نیا وستیاز جانب که بود؟! به پ پس

که داشته.  ییو رابطه ها اریافتادم، داد مانیحرف پ

اما  دم،یراحت پرس یلیدر مورد دختر خاله اش خ دیشا

 دهیاش چه فا یم یقد یاز گذشته ها و رابطه ها دنیپرس

 یداشت. مگر تمام نشده بودند؟ اما امان از کرم ها

 .یآرام باش دهندی درون ذهنت... اجازه نم

 

 ؟ یکنیفکر م یبه چ_

 

 .اون افتادم ادیدر موردت گفت،  یزیچ  مانیپ باری_

 

 مان؟یپ_



 

 ."اوهوم" گفتم کیرا تکان دادم و  سرم

 

 ؟یچ_

 

 .کنه یخوشحالت نم دنشیشن_

 

 .لطفا بگو_

 

بودن  اریداد یکه تو زندگ  یا گهید یبا زن ها کمی"_

 .گفت نوی." ا یفرق دار

 

  تیفقط عصبان دی... شاتی... فقط اخم نبود. عصباناخم

  یبودم، وقت دهیهم د کباریچهره را  نیهم نبود. اما ا

در ساختمان   زی ه هیاستخدام، همان مردک همسا لیاوا

با کس  ایمن تنها بودم آمده بود سراغم، گو یشرکت وقت



بار  نیآخر  ،یزی اشتباه گرفته بود مرا با هرچ یگرید

 .بودم دهی موقع د همانچهره را  نیا

 

کرد به خودش  یآب خورد. سع ینگفت، کم یزیچ

 .دیپرس  تایمسلط شود، نها

 

 ؟یکرد یو تو چه فکر _

 

 .افتاد ادمیرفته بود، االن  ادمی_

 

 باعث شد؟  یچ_

 

 .به هر سمت کنهیپرواز م گهیذهنه د_

 

از  ؟یترسیتر شه م یرابطه ات با من جد  نکهیتو از ا_

 ه؟ یاز چ یاعتماد یب نیکنار من بودن؟ ا
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 .یبد برداشت کرد ست ین یاعتماد ینه بحث ب_

 

 ...حاال دایو ش مایاول ش_

 

 ه؟ یچ یبرا  تیعصبان  نیا ار،یافتاد داد ادمیفقط _

 

  نیکه همچ  یدیدر من د ی چه رفتار نادرست  نکهیاز ا_

 ...چه رابطه ای ؟یکرد یبرداشت



 

جواب دادم  یدیافتاد، پرس ادمی ،یکنیبزرگش م یدار_

  یذهنم به سمتش رفت ناخودآگاه و کم نکهی. انیهم

جمله رو در مورد من   نیبود، حق بده هم یعیطب

  یحرف نیهمچ یچرا کس یشد یکنجکاو نم یکم یدیشنیم

 زده باشه؟

 

رو  نیچرا ا مانیکنجکاوم بدونم پ یلیچرا اتفاقا منم خ_

به خودش حق دخالت تو  یگفته، و به چه اجازه ا

 .من رو داده یزندگ

 

بهتر بود.  زدیاگر داد م کنمی اما فکر م زد،ینم داد

 نطوریهم م،ی غذا بخور مینمانده بود که بخواه ییاشتها

به غذاها، چرا   میو زل زده بود مینشسته بود لیدل یب

 !افتاد؟ یم یاتفاق کیناهار ما  یسر هر وعده 

 



ته بودم و زل زده بودم به  دستم گذاش یام را رو  چانه

 .رونیب

 

 .غذات رو بخور_

 

  .را بلند کردم سرم

 

 .ندارم لیم_

 

 .خوامیمعذرت م شدم،یم یعصبان  دینبا_

 

  .سرم را تکان دادم. دستم را گرفت فقط

 

 یبهم اعتماد داشته باش اعتماد نکهیبا گفتن ا دونمیم_

 ...که ی. اما باور کردن حرف هرکس اد یبه وجود نم

 



  یحت نجام،یمن باور نکردم، باور نکردم که ا اریداد_

کنجکاو شدم چرا   یفقط کم دونمیفراموش کرده بودم، نم

 .راجبت گفته  یزیچ  نیهمچ

 

مگر قابل   مانیپ دانمیحسادت... نم دیدر دلم گفتم شا و

 !بود؟ ینیب شیپ

 

 .فراموش کن الیخیب_

 

تو دل و ذهنت  یشک و شبهه ا چیه   خوامینه نم_

من تظاهر بلد    ،یام که خودت شناخت یبمونه، من همون

مدت.   نیتو ا یرو حتما متوجه شد نیا زم،یعز ستمین

اما به نظرم   میهم رو بشناس شتریب میدار ازیدرسته ن

 میاز هم بدون  ییزهایچ ات،ی از جزئ یشناخت شناخت نیا

رو از هم  مونیشناخت کل نیهامون. ا یاز خلق و خو 

 .کنهی خدشه دار نم

 



 .نگاهش کردم در جوابش خودش باز ادامه داد فقط

 

 .یاز من داشته باش یبرداشت نیمن دوست ندارم همچ _

 

 تیکس تو زندگ چیوقت ه  چیکه ه یگیم یدار یعنی_

 نبوده؟

 

هم   یوقت به شکل چینزدم اما ه یحرف  نیمن همچ _

 ...نبوده که

 

 .دیرا به پشت گردنش کش دستش

 

باهات صحبت  یز یچ نیدارم راجب همچ شه یباورم نم_

 .کنمیم

 

 داره؟ یچه اشکال_



 

شده  جادیبود که ته دل من ا  یاشکالش حس حسادت تنها

 .چه بود، کنجکاو بودم اریداد لیبود اما دل

 

نگاهت. باور نکردن و تو شک بودنته   نی اشکالش هم_

  .زمیعز

 

حالم را  زیم یرو  یغذاها یبو دم،یکش قینفس عم چند

از  شدینم ریدرست تعب مانی جمله ها نکهیو هم  زدیبهم م

  .گریجانب همد

 

 م؟ یبر شهیم_

 

 ...آس_

 

 .کنهیم تمیغذا اذ ینه ، بو_



 

بود اگر  یوانگیدر رستوران منتظرش بودم، د دم

 میشود و باهم قدم زنان برگرد نشیماش ال یخ یب گفتمیم

 !کرد؟یبه شرکت؟ اصال قبول م
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 دکتر؟ میالزمه بر _

 

 .می نه خوبم، بر_

 



جوب بپرم، اما ساق دستم را گرفت.  یاز رو  برگشتم

 .زدم ینگاهش که کردم به پل اشاره کرد، لبخند

 

 .خودم خواستم بپرم_

 

 م؟یصحبتمون رو ادامه بد گهید یجا  میبر_

 

 .فکر کردم یکم

 

و صحبت   میقدم بزن یامروز عصر بعد کار کم شهیم_

 م؟یبر نی با ماش  نکهیا  یبه جا م؟یکن

 

 .ی خوایم نطوریاگر تو ا_

 

فاصله فرصت  ن یدوبار سرم را تکان دادم. ا دییتا یراب

فکر کنم.  یآرام شود، هم من کم  یبود هم او کم یخوب



 شدیم یناراحت و عصبان  یحاال متوجه شده بودم وقت

آرام شود  دادهی. به خودش فرصت مکردی چرا سکوت م

کار او خوب بوده، اصرار من  دیو بعد صحبت کند، شا

 شیکه پ شهیبوده... هم طسکوت نکردنش غل یبرا

  نی. ادیآ یدرست از آب در نم مانیها و ادعاها ینیب

من تا متوجه شوم بخاطر  یبود برا ی همه نمونه ا

 شهیدهم... هم رییکنم آدم ها را تغ یسع  دیخودم نبا

 .ستیاش مثبت ن جهینت

 

 تا عصر؟ نیتموم کن نیتونیخانم مهرپرور م_

 

 .کردم یارسال ل ی به فا ینگاه

 

دکتر خبر   ی, آقارمیتا تموم نشد نم کنم،یم مویسع_

 دارن؟

 



  انیبعدا م نیبله خودشون دادن، گفتن شما شروع کن_

 .فعال مهمون دارن دن،یم حیتوض

 

 ؟یمهمون؟ ک_

 

سوال به  نیا دنیپرس یکه برا یاز سرعت ندهیپا خانم

خرج دادم، خنده اش گرفت اما خودش را کنترل کرد تا  

 .نخندد

 

 .نجانیدکتر ا یمادر آقا_

 

. دیخبر را داد حس کردم تمام تنم لرز نیا ندهی خانم پا تا

با  فمیچه بود. هرچند تکل اریترس من از مادر داد نیا

قاطع نه   ی لیخ  نکهیبابا هم مشخص نبود، احتمال ا

 .وجود داشت اوردیب

 



 .ندهیآهان، ممنون خانم پا_

 

 دکتر خبر بدم؟ یدفتر آقا ی بر یخوا یم_

 

  دمیدیرا م اریمادر داد رتریشده بود؟! هرچه د وانهید

 .بهتر بود

 

 .هرچه زودتر تموم کنم  نهاروینه نه، من بهتره ا_

 

اعداد و ارقام و  ریبه صفحه بود، ذهنم هم درگ چشمم

شروع به کار  نجایکه ا ی. در تمام مدتاریهم مادر داد

بودم او به  دهیبار بود که شن نیاول ن یکرده بودم ا

مربوط   دیشا  گفتیدرونم م یشرکت آمده است. حس

در   یزیچ اریآمد داد یباشد به من. اما به نظر هم نم

هم  دیبه مادرش گفته باشد، شا ممورد ما و رابطه امت

 ...در موردش به من نگفته بود یزیچ

 



  یچا میبرا میبگو یجهان یرا برداشتم به آقا یگوش

بتوانم  یکم دیاما با خودم گفتم خودم بروم شا اورد،یب

را هم آرام  اریحضور مادر داد یاسترس و کنجکاو  نیا

هم هنوز در اتاق پسرش بود.  دیرفته بود شا دیکنم. شا

که پشت به  دمیرا د اریدر داد یتا در را باز کردم، از ال

بود، در را باز نکردم همانطور نگه  ستادهیدر من ا

 .دمی مادرش را شن  یداشتم، صدا

 

 میعنوان دوست ندار چیمن حرف آخر رو زدم، و به ه_

 .بشنوم ن یا ریغ یزیچ

 

مادرش و بعد  یقدم ها ینگفت، صدا یزیچ اریداد

در را بستم، ممکن  عیمن. سر دیاز د اریخارج شدن داد

  یآمد به اتاق من و م یهم م دیشا ند،یبب اریبود داد

 .'حرف آخر' مادرش با من صحبت کند ن یخواست از ا

 

ام را  یینشد، من چا یچرا که خبر فتاد،یاتفاقا ن نیا اما

  رونیخواستم. اگر خودم از اتاق ب یجهان  یهم از آقا



و به  رمیخودم را بگ  یممکن بود نتوانم جلو  رفتمیم

 شد،ی محسوب م یفضول تینها  نیبروم و ا اریسراغ داد

بود که بخاطر مادرش رفته  یکامال معلوم و مشخص م

 .ام

 

 جان؟ ی آسو یخوب_

 

 ن؟ یممنون شما خوب_

 

داد بهت پوشه رو شروع  اریبپرسم داد خواستمیآره، م_

 ؟یکرد

 

تعجب کرده بودم، با سوالش در مورد  اریتماس مه از

را  نیاز من ا  توانستیهم م اریشد، داد شتریکار تعجبم ب

  .بپرسد

 

 .بله، االن مشغولم_



 

جواب نداد  اریزنگ زدم داد ،یتموم کن یبتون دوارمیام_

 .توا شیپ دیگفتم شا رمی گفتم با خودت تماس بگ

 

در اتاقش  دیبا ارینداشت، اما داد یدسترس اریه دادب پس

 .بود یم

 

 میاما برگشت میناهار رو باهم خورد یعنی دم،ینه ند_

 .دمشیشرکت ند

 

 .'لب نه خطاب به من گفت 'کجاست پس ریز

 

 .وصل کنه نیر یتماس بگ ندهیبا خانم پا _

 

 دایرو پ اریباشه، پس تو فعال تمومش کن، من داد_

 .کنمیم



 

 دیبگو نکهیبود، اما ترس ا نجا یمادرتان ا م یبگو خواستم

' باعث  شی'خب که چه، ما رمان است و شرکت پسرها 

اما خب   گفتیلحن نم نی. مطمئنا با ا مینگو  یزیشد چ

 .شدمیمتوجه م دیمن خودم با
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کرده بود  یخداحافظ ندهیمن تمام نشده بود، خانم پا کار

 یبودم. استرس خبریب ار یو رفته بود. از حضور داد

خطاب جمله   دمیترسیم دم،ی ترسیوجودم را گرفته بود، م

 نیمادرش من باشم، موضوع بحث من باشم. و ا یها

به افکارم. به مامان خبر داده   زدیدامن م اریداد بتیغ



به خانه  میآ یم رید کشد،یمبودم کارم طول 

 یبلبشو  نیتحمل کنم در ا زیاسترس آن را ن توانستمینم

 .قلب و ذهنم

 

 ؟ی تموم نکرد_

 

 گریکه موقع فرود آمدن د دمیپر یصندل یاز رو  یجور

افتادم. در   نیزم  ینبود بلکه رو یصندل  ینشستم رو

 !بودم؟ دهیمن نشنباز شده بود و 

 

 .دمیو آمدنش را به سمت خودم شن اریداد یصدا

 

 ؟ یخوب_

 

خوردم  زیل دمی خورد، اصال نفهم نیبد به زم یلیخ  آرنجم

افتادم، نتوانستم خودم را کنترل کنم. با دست راستم،  ای



و کنارم  دیرا عقب کش یصندل اریآرنجم گرفته بود، داد

 .نشست

 

 ؟یتکون بد یتونیم ن؟ یخورد زم_

 

 .یدرو باز کرد یاصال متوجه نشدم ک_

 

بودم نگات  ستهیبود وا یا قهیدر باز بود، چند دق_

 .متبرسون خواستمینم ،ی. متوجه نشدکردمیم

 

 یآمد برا یدر را کامل نبسته بوده وقت ندهی خانم پا پس

او هم نبود من غرق بودم...  ریهرچند تقص ،یخداحافظ

 .ادیز یلیخ

 

 یبود. ب نیغمگ شی به صورتش کردم، چشمها ینگاه 

 '؟یاراده گفتم 'خوب



 

لبخند  شیزد، انگار در آن لحظه سخت بود برا یلبخند

نشست، دستش را باال   نیزم یزدن. مثل من راحت رو 

 .گونه ام گذاشت یآورد و رو

 

 دکتر؟ میبر  یخوای. مزمیخوبم عز_

 

دکتر، اما دکتر حال   میبرو گفتیبار دوم بود که م امروز

 .یگریمن خودش بود نه د

 

 ؟ یدردم گرفت. کجا بود کمینه خوبم، _

 

 .در همان حال گفت کرد،یرا مرتب م  میموها داشت

 

 .کار داشتم یتو دفترم بودم کم_

 



 .کنمیماله منم کم مونده االن تموم م_

 

بلند شوم اما اجازه نداد، با ورفتن ساق دستم  خواستم

نشستن او   نیزم ی. من با کنار رونمیمجبورم کرد بنش

 .جالب بود. نگاهش کردم و او هم نگاهم کرد میبرا

 

 خاصه؟  یلیرنگ چشم هات خ یدونستیم_

 

  مینداده بود بلند شوم تا در مورد رنگ چشم ها اجازه

مقدمه؟! اما به همان هم ختم نشد،  یآن هم ب د،یبگو

هردو  د،یرا بوس میچشم ها  یسرش را جلو آورد و رو

 .را

 

شانه ام بود و کف دستش دور  یهنوز کنار رو دستش

 .گردنم. دستم را باال بردم و مچ دستش را گرفتم

 

  .یایخوب به نظر نم ار؟یداد یخوب_



 

  .محسوس جلوتر آورد یل یرا خ سرش

 

 .خوبم نمیزتریخوبم عز_

 

گرفت، به صورتم نگاه کرد  میرا از چشم ها  نگاهش

 خوادی. زمزمه وار گفت 'دلم ممیبه لب ها تاینها

 '.متببوس

 

بود از من اجازه نگرفته   دهیهم که مرا بوس یاول بار

اجازه اش خوشحالم کند،  نکه یاز ا شتریبود و حاال... ب 

ندادم بلکه فقط نگاهش کرد،  ی. جوابترساند یمرا م

بلند شد،  تایسرش را برگرداند و نها د،یکش یقینفس عم

دستش را دراز کرد تا کمک کند من هم بلند شوم. بعد  

 .دستش دور کمرم نگه داشت ماز بلند شدن

 

 .خونه رمیتو برو من تموم کنم م یاگر خسته ا زه،یچ_



 

 .فردا  یبمونه برا_

 

واجبه تا صبح الزم   یل یتماس گرفت گفت خ اریمه_

 .دارن

 

 .دیاش کش یشانی پ یشصتش را رو انگشت

 

  .باشه، منتظرم_

 

  .برو اریداد  یخسته ا_

 

 .تو به کارت برس زم،یخوبم عز_

 

مبل موجود در اتاقم نشست، من هم  ینرفت، رو رونیب

 یگر ید یای. حواسش به من نبود، در گ دنزمیپشت م



  اریخود مه ی. کارم که تمام شد براکردی م ریداشت س

را خاموش کردم و بلند  ستمیرا ارسال کردم، س جهینت

  .متوجه بلند شدنم نشد یشدم. حت

 

 م؟یتموم شد. بر_

 

من به خودش آمد، دوباره خودش را مجبور   یصدا با

 .کرد لبخند بزند، کامال حسش کردم

 

 .آره_

 

بود او  نیشده بود اما مشکل ا رید م،یبود قدم بزن قرار

 .کامال فراموش کرده بود

 

 دیبا  ،یناهار هم نخورد م،یشام بخور ست،ی ن رتیاگر د_

 .یگرسنه باش



 

حاال هرچقدر   یا یتوام خوب به نظر نم شه،یم رینه د_

 .یخوب یهم که بگ

 

 .را در دستش گرفت دستم

 

با پدرت صحبت   شهیخونه م یخوبم. رفت زم،یخوبم عز_

 ؟یکن

 

  ''در مورد؟ دمیاما باز پرس دانستم،ی را م جوابش

 

 .ما_

 

 .کنمی باشه صحبت م داریاگر ب_

 

 '!شده؟ یکه چ یقراره بگ یدر دلم گفتم 'تو ک و



 

آذرخش   دانستمیرا نگه داشت، نم نیدر خانه ماش دم

شوم، اما   ادهیخواستم پ عیاما سر  رون،یب  ایخانه است 

گذاشت  میپا ی دو انگشت دستش را رو ی لحظه ا یبرا

 .برگشتم سمتش دستش را برداشت  یو وقت

 

 .خوام یداده بودم، معذرت م یرو  ادهیقول پ_

 

 .گهیفرصت د هی ستین یمشکل_

 

 .دلخور نباش_

 

 .ستمین_

 

دلخور   یبرا دادینم یفرصت  مینبودم، چون فکرها دلخور

 .دادیفرصت نم اریشدن، سکوت داد



 

 خاله کو؟ _

 

 .رفت خونه اش_

 

 مگه برگشتن؟_

 

 .آره_

 

 .کار نیباا  کنهیبه خودش م یظلمچه _

 

 ؟ یشام خورد چاره؟یکنه زن ب کاریچ_

 

 .گرسنه ام یل ینه، ناهار هم نخوردم، خ_

 



 ؟ی چرا نخورد_

 

بوده اند،   اریداد یدر زندگ یکسان دمیچون فهم چرا؟

... چون ته دلم دانمیچقدر مهم، چقدر پررنگ نم 

  ...حسادت کرده بودم

 

 داره؟یبود. بابا ب ادیفرصت نشد، کارم ز_
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 .دونمینم_

 



 .اومدم یباشه تا تو شام رو برام بذار_

 

کوچکش هم  یویبود، راد دار یسمت اتاق بابا رفتم، ب با

 .روشن بود، کنار بالشش

 

 ؟یداریسالم، ب_

 

اشاره کرد، خاموشش   ویزد و به راد می به رو یلبخند

 .کردم

 

 م؟یصحبت کن یحوصله دار _

 

  خواهمی م یزیچه و در مورد چه چ ی برا دانستیم

 .صحبت کنم

 

 .موافقت یچشم بست به معن دوباره



 

 ...فرصت نشد روزید_

 

شالم را به دستم  شیر شیر  یگرفتم از بابا، نخ ها چشم

 .گرفتم

 

از  ،یدیرس ی خوشحال هم به نظر نم یلی... خیعنی_

 ومد؟یخوشت ن اریداد

 

را به سمت صورت او چرخاندم،  میخجالت چشم ها با

 !یگفت نه! پس حدس من درست بود، اختالف طبقات

 

راجبش نگفتم، خواستم اول خودش رو   یز یچ دونمیم_

 ...بعد ،ینیبب

 



بار حس کردم کاش با  نی اول ینگاهم کرد. برا منتظر

ها را به مامان  نیبودم که ا یمیصم یمامان به اندازه ا

هم به  دی... شادانمی. نمدادی و او به بابا انتقال م گفتمیم

 .دمیکشیخجالت م نقدریهم  میبگو خواستمیمامان هم م

 

  رفتمیکه خونشون م یجم یکه با آقا  یدیفکر کنم فهم _

 یشرکت سیدرس دادن نسبت داره، برادرشه و رئ  یبرا

 .کنمیکه توش دارم کار م

 

  نم،یبب یزیچ   خواستمینم کردم، ینگاه م ش یچشم ها به

عکس العملش را  میتک تک جمله ها یبرا  خواستمینم

 .نمیبب

 

چطور  دونمیخودمم نم ،یکنیم یچه فکر   دونمیبابا نم_

 .شد

 



 اریبه داد لیکه اوا یگذشته ها و حس یآورد ادی با

 .زدم  یداشتم ناخودآگاه لبخند

 

  لیدل یب بایاون حسمم تقر ومد،یمن ازش بدم م یحت_

 ...دمیبود، اما تا به خودم اومدم د

 

 .دهانم را قورت دادم آب

 

  ترسمیمنم... منم م دونم،یم اده،یز مونیاختالف طبقات _

 .وجودم رو ترس گرفته یبابا. همه  نیاز ا

 

اما عشق  م یبگو خواستمیم زدم،ینفس نفس م یکم

 .وجودم را گرفته است یهم همزمان همه  اریداد

 

 ...من_

 



 .بود، دوباره نگاهش کردم یهر جان کندن به

 

تو   تیمهمه. بدون رضا ی لیبرام خ اریبابا من... داد_

 .یخواستم بدون نویاما فقط ا ،یکنینم یمن کار

 

هم خوشحال بود هم  دیشا دانمی... نمشیها چشم

از دل باختن دخترش   ینگران. در اوج خوشحال

ها را  ینگران نیا ی م بود. کدام پدردلواپسش ه

 ...نداشت

 

فقط برادرش و خواهرش خبر  اریداد یاز خانواده  _

من رو با مادرش آشنا کنه، اما  خوادیدارن، اونم م

 .خوامیتو رو م تیقبلش اجازه و رضا

 

 .را در دستم گرفتم دستش

 



 .یبش یراض نکهیا یبرا کنم،یصبر م_

 

 به بابات؟ یگیم یشام، چ نیسرد شد که ا_

 

 .را برگرداندم سمت صدا سرم

 

 .امیاالن م_

 

بابا رفتم و عمال در  یبه گونه  یخم شدم بوسه ا عیسر

 .رفتم

 

 .لباس عوض کن بعد_

 

بعد رفتنش؟  یگشنمه، با خاله صحبت کرد یلینه خ_

 ومده؟ین  شیپ یمشکل

 



 .نگفت یخاص زی چ دن،یزنگ زد گفت رس_

 

که  ینشسته بودم و مثل کسان نیزم یآشپزخانه رو در

است لب به غذا نزده اند مشغول خوردن  یچند روز

و به دهان  کردمیبودم، تند تند قاشق بود که پر م

 .بردمیم

 

 .ازت بپرسم یزیچ   هی خوامیم_

 

 .آب را برداشتم و فقط سرم را تکان دادم وانیل

 

 .میصحبت کرد کمی دم،یرو د یامروز خانم ملک_

 

 م؟یکن یگفت تونه رو خال_

 

 م؟ یکن یچرا خونه رو خال_



 

 .به ذهنم اومد نیا زیچ نیاول گه،یصاحب خونه اس د_

 

 .کردیم ییاشاره ها هینه _

 

 ؟یبه چ_

 

 .ریبه ام_

 

گذاشتم تا با  نیزم یشد. بشقاب را رو یجد موضوع

 .گوش دهم یشتریدقت ب

 

 خب؟ _

 

 دنیاما بعدش فهم ،ییاولش فکر کردم منظورش تو_

 .گهیآسمان رو م



 

 گه؟ یآسمان رو م یچ_

 

 .خواستیم ریام  یتو لفافه آسمان رو برا_

 

دهان و  کردندی تعجب م ی کاراکتر کارتون ها وقت مثال

همان  قایمن هم دق  شد،ی تا حدقه باز م شانیچشم ها

نه به آن بهم  کرد،ی م نطوریپسر چرا ا نیشدم. ا یشکل

  یخواستگار نیاش نه ا ییهویو  لیدل یزدن ب

 .کردنش... داستان چه بود

 

 ؟یگفت یتو چ_

 

منم مثل خودش تو لفافه گفتم، آسمان بچه اس، تازه _

 .آسو بزرگتره و مجرده هنوز 

 



آره، آسمان مدرسه  ینداره ول یمجرد بودن من مشکل_

 .یاش رو هم تموم نکرده چه ازدواج

 

حدس بزنم چه   توانستمی... نمدیشنی اگر م آسمان

 .دادینشان م یواکنش

 

 ؟ یبه آسمان هم گفت_

 

نه دم کنکورشه، گفتم ذهنش رو مشغول نکنم. تا _

با خودم گفتم  دمیو منظورش رو فهم دمیحرفش رو شن 

ها  نیا ن،یجمع ش دور هم نی بر ینذاشت شبیخوب شد د

 ...داشتن. نکنه از اول هم یمنظور 

 

 گه،یان. حاال اتفاق د یخوب  یمامان! زشته آدم ها_

که. اما خب آسمان سنش مناسب   ستیهم ن یاتفاق بد

 .ستیازدواج ن
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 .به ذهنم اومد دونمیچه م_

 

 .یتوام جوابش رو داد_

 

 .یآسمان نگحواست باشه به _

 

موضوع خبر داشته   نیحق داشت که از ا دیشا آسمان

صحبت کنم و بفهمم  ریباشد اما قبلش دوست داشتم با ام

. شامم را که خوردم خواستم ستیکار چ نیهدفش از ا



را بشورم اما مامان اجازه نداد، چون خسته بودم  ظرف 

 .از خدا خواسته قبول کردم و به اتاق رفتم

 

 ز اول مدرسه؟چطور بود رو_

 

 .گهیمدرسه اس د  شه،یمثل هم_

 

از جمله ام بد برداشت  نکهیا یرا تکان دادم و برا سرم

  .آرام گفتم ینکند با لحن

 

 .نباشن شهیمواظب باش دوستهات مثل هم_

 

 .حواسم هست _

 

بود که حواسش بود. داشتم لباسم را عوض  خوب

بود که   یحافظم، مدت وانیکه چشمم خورد به د کردمیم



  یسراغش نرفته بودم. کتاب را برداشتم و با خستگ

 یبا مکث وار،یدادم با د هینشستم و تک نیزم یرو

  .باز کردم یرا اتفاق یصفحه ا

 

 و از گفته خود دلشادم  میگویفاش م_

 عشقم و از هر دو جهان آزادم بنده

 

 گلشن قدسم چه دهم شرح فراق  ریطا

 دامگه حادثه چون افتادم نیدر ا که

 

 بود میجا نی ملک بودم و فردوس بر من

 خراب آبادم رید نیآورد در ا آدم

 

 حور و لب حوض  ییو دلجو یطوب هیسا

 ادمیتو برفت از  یسر کو یهوا به

 



 بر لوح دلم جز الف قامت دوست  ستین

 نداد استادم ادیکنم حرف دگر  چه

 

 منجم نشناخت  چیبخت مرا ه کوکب

 به چه طالع زادم  یتیرب از مادر گ ای

 

 عشق  خانهیشدم حلقه به گوش در م تا

 از نو به مبارک بادم یغم دیدم آ هر

 

 سزاست دهیخون دلم مردمک د خوردیم

 چرا دل به جگرگوشه مردم دادم  که

 

 کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک  پاک

 ادمیدمادم ببرد بن لیس نینه ا ور

 



را بستم و با خودم زمزمه کردم  ' تا شدم حلقه  وانید

 عشق  خانهیبه گوش در م

 .'از نو به مبارک بادم یغم دیدم آ هر

 

تا  دانستمیو مادرش بود... م  اریداد شی و ذهنم پ فکر

بکشم،  رونیزبانش ب ری از ز یزیچ توانمی نخواهد نم

 یمهست دنیبه د دیرسیکه به ذهنم م یراه حل  نیبهتر

دادم آدرس محل کارش را خواستم و   امیرفتن بود. پ

به سراغش تا فردا باهم ناهار  رومیناهار م یگفتم برا

از او   دیچطور با دانستمینم قیدق کرد،. استقبال میبخور

بود  ینه. اما راه حل ایبپرسم  میبپرسم، اصال مستق

 .بلعکس ای رمیممکن بود جواب بگ

 

بود، به  ادیز کردمی با آنها صحبت م دیکه با یکسان تعداد

اگر هنوز تهران است در  نمیدادم، تا بب امیهم پ ریام

گفت فردا بعد از کارم  م،یفرصت صحبت کن نیاول

اما  میرفتیم یی جا اریبا داد دی. شامینیهم را بب میتوانیم

 زبا اریبودم داد دواریرا قبول کردم، فقط ام  ریام شنهادیپ



به خرج  ت یحساس  ریام یرو دایحساس نشود... شد

 .دادیم

 

- - - 

 

 .هارم نیا_

 

 انجام بدن؟ یمهندس خادم  د ینبا نهارویا_

 

 .انگار استعفا دادن_

 

که بغلم بودند از دستم افتادند، خبر شوکه  ییها لیفا

 مانیحضور و عدم حضور پ نکهیبود، نه ا یکننده ا

 دیرس یکه به ذهنم م یزیچ نیمهم باشد نه اما اول میبرا

اخراجش کرده است؟ اما کودکانه نبود  اریبود که داد  نیا

انتظار   قتایجمله او را اخراج کند؟! حق کی فقط به خاطر 

  یداشته باشم حت اریاز داد توانستمیمرا ن یزی چ نیچن



اگر واقعا حدسم درست بود، شناختم از او مرا دچار  

  ...کردیم دیترد

 

 چرا؟ _

 

 .دونمینم_

 

صبح به  اریداد شد،یم یقر و قاط نقدریا  زیهمه چ چرا

نزده بود، من هم   یحرف ریدنبالم آمده بود، جز صبح بخ 

نزده بودم  یمادرش بود حرف یجمله  ریکه ذهنم درگ

به شرکت  میدیدنبالم آمده و تا رس نکهیا یجز تشکر برا 

گفت، نه  مانیاز پ  یزیرفت به دفتر کارش. نه چ میمستق

 یاشاره ا ی... نه حتشینه استعفا خراجشرفتنش نه ا

صحبت کرده است  مانیکرد که در مورد آن موضوع با پ

  .انهی

 

 .کارشون دارم ن،یدکتر خبر بد یقاٱلطفا به  شهیم_



 

خبر بدهد،  اریرا برداشت تا به داد یگوش ندهیپا خانم

  د،یبگو خواستیبخوانم که م شیاز چشم ها توانستمیم

  .'دیگوینه نم یدانیاست تو که م ی'چه کار 

 

 .رفتم سر اصل مطلب  میرا بسته و نبسته مستق در

 

 استعفا داده؟  مانیپ اریداد_

 

 .را بلند کرد اما فقط نگاهم کردم سرش

 

 ؟ی دیجواب نم_

 

  .'فقط گفت 'آره یمکث با

 

 چرا؟ _



 

  برات مهمه؟ مانیپ ی چرا استعفا_

 

 .استعفا مهمه نیا لیدل ستیبرام مهم ن مانیپ یاستعفا_

 

 ...کنمیهم فکر نم لشیدل_

 

انداخت و  ز یم یدست بود را رو ینداد، برگه ا ادامه

 .نگاهم کرد، جلوتر رفتم

 

جمله  ی هیبق ست؟یبه من مربوط ن ؟یچ یکن  یفکر نم_

 نه؟یات ا

 

 .میکنی، االن کار دارم بعدا صحبت م زمیعز ،یآسو_

 

 .دمیسوال ساده پرس هیمن _



 

. انگشت شصتش را ستادیبلند شد، مقابلم ا شیجا از

  .دیاش کش یشانیپ یرو

 

 ه؟ یمشکل چ _

 

 داره؟ روزمونیبه بحث د یاستعفا ربط نیا_

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 

 .نکنم یاز تو بپرسم و فکر دمیم حیترج_

 

 ؟ یبشنو  یخوا یم یچ_

 

 ؟یتو اخراجش کرد_



 

من خورد،  ی آمد، نوک کفشش با نوک کفش ها  جلوتر

پلک نزدم، من هم زل زدم به چشم  ینگاهم کرد، حت 

  .تا جواب سوالم را بشنوم شیها

 

 !نه_

 

 نه؟_

 

 .آره نه_

 

 پس چرا؟ _

 

 .ستیبرات مهم ن مانی حضور پ یگفت کنمیفکر م_
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بدانم  خواستمیمهم نبود، من فقط م ینبود، ذره ا مهم

 .حق داشتم که مشکوک باشم   ست،یچ هیقض

 

  قایاون هم دق هویو  لیدل یب فهمم،یمن فقط نم_

 .مصادف با بحث ما

 

کرد اما نگاهش دوستانه نبود و دوباره به سمت  ینگاه

آن نشست. خودکار را به  یاش رفت و رو یصندل

  .گفت تیاهم یب یدستش گرفت و کم

 

 .رهیم رانیداره از ا_



 

  که زده بود؟ یدر مورد حرف یدیتو ازش پرس _

 

 .دیآرام کوب زشیم  یبار خودکارش را رو نیا

 

حرفها   نیمنظورت از ا یبگ  قایلطفا دق شه ی. میآسو_

 ه؟ یچ

 

پس لطفا خودت رو به   یتو کامال متوجه منظورم شد_

 .اون راه نزن

 

  یخوایکه م  هیزیچ نیرو اخراج نکردم اگر ا یمن کس_

 .یبشنو

 

 .یاما راجبش باهاش صحبت کرد_

 



 .معلومه که صحبت کردم_

 

 بوده؟ میصحبت تو استعفا دادنش سه نیو چقدر ا_

 

 .بلند شد شیاز جا یبار عصبان نیا

 

 ؟ یبشنو  یخوا یم یچ_
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 .که الزمه یزیچ_



 

 .جوابت رو دادم کنمیفکر م_

 

 .ساق دستش را گرفتم ناخودآگاه

 

 !اریداد_

 

با تعجب   د،یدستم را گرفت و کش د،یکش یقیعم نفس

. هردو دستم را در کردینگاهش کردم اما او نگاهم نم

 .دستش گرفت

 

 .حرفم رو ی کنی باور نم_

 

 .نه ایکه من باور کنم  ینزد  یتو حرف_

 

 .خودش خواست بره_



 

 .لیدل یب_

 

 .نبود لیدل  یهم ب یلیخ_

 

 .آورد یکه در دستش بود فشار میبه دستها ناخودآگاه

 

 .کرد دیکامال از تو قطع ام نباریا دیشا_

 

جمله را، متوجه منظورش   نیگفت ا ی و جد خشک

 .فهممیحرفت را نم  میبگو توانستمیشدم، نم

 

 .یجوابت رو گرفت  کنمیفکر م_

 

سرم  ی. کمزشیرا رها کرد و برگشت پشت م میدستها

 .کردم به خودم مسلط شوم یرا خم کردم و سع



 

 .انجام بدم نجایا تونمینم نهارو یکارخونه، ا رمیمن م_

 

بلند نکرد اما حرکت   ی برگه ها  یرا از رو سرش

 .ستادیدستش ا

 

 .ادیراننده ب گمیمنتظر بمون، م یکم_

 

 ...خودم م_

 

 .یآسو هیکاف_

 

 خواستمیرا تکان دادم و به سمت در رفتم... نم سرم

 مانیکه به پ  ییاز هم، هنوز هم از حرفها میدلخور باش 

 یگفته بود مطمئن نبودم اما... سرم را برگرداندم نگاه



  رونینگفتم فقط ب یزی... چکردیکردم، او نگاهم نم

 .رفتم

 

 اریداد یراننده  دنیاز رس ندهیساعت بعد خانم پا مین

تکان دادم و بلند شدم وسائلم را جمع   ی خبر داد، سر

مردد بودم که   اریداد شیو نرفتن پرفتن  نیکردم. ب

 ی شهیدادم به ش هیدادم. سرم را تک حی نرفتن را ترج

 ار،یرا بستم... ذهنم پر بود، از داد میو چشم ها نیماش

. ریام یمامان، آذرخش، بابا، آسمان حت مان،یمادرش، پ

افکار  نینبود در ا ییجا چ یم ه ینوایخود ب یفقط برا

نداده بودم    یبه استقبالم آمد.من خبر اری سرگردانم. مه

باشد... من را به دفتر خودش   اریحدس زدم کار داد

کرد و گفت فعال آنجا شروع به کار کنم تا  ییراهنما

 ستمیسراغ س رومیاما گفتم م د،آماده کنن  میرا برا ییجا

 .دارم یدسترس زیآنجا به همه چ مان،یپ

 

 .یتونیهم م  نجایاومم، ا_

 



 هست؟  یچرا مشکل_

 

 .هم اونجا هستن گهید  یهامهندس_

 

 .خب باشن_

 

که سه تا از  مانیبا مخالفتش رفتم به دفتر کار پ بایتقر

کارخانه آنجا بودند، هر سه آقا  گرید  یمهندس ها

  یز یچ نیهمچ  یرو تیآمد حساس ینم اریبودند، به مه

 ...بود اریداد دیدستور اک ادی داشته باشد، به احتمال ز

 

 .خانم مهندس نی خوش اومد_

 

 .ممنونم_

 

 .نیباالخره شما هم به جمع ما اضافه شد_



 

 .جاهد بود که در ادامه گفت مهندس

 

که  یگاهیجا گهیبره، د مانی خانم مهندس منتظر بود پ_

مثل ماها که به هر سمت  ان،یو ب ارنیبدست ب قشونهیال

 .شنینم یراض یساده ا

 

جواب نداده به کارم ادامه   توانستمیزدم. نم  یپوزخند

متلک   قیانجام نداده بودم که ال یدهم، من کار غلط

  .و در جوابش گفتم شیباشم. زل زدم به چشم ها یکس

 

مهندس   یکارها نجامیفقط امروز رو ا ن،ی نگران نباش _

تا   نیتالشتون رو بکن تیرو انجام بدم. شما نها یخادم

 .نیاریرو بدست ب گاهتونی جا اقتیبر اساس ل

 

نشستم و شروع به کار  مانیپ زیپشت م ی حرف چیه یب

ام بود که   یگوش یوقفه مشغول بودم، صدا یکردم، ب



باشد، اما  اریدست از کار بکشم. در دل دعا کردم داد

 دمیام کوب یشانیبه پاسمش محکم  دنیبود. با د یمهست

از سر تعجب   ینگاه گریباعث شد سه مهندس د نیو ا

بروم در  رونیبلند شدم تا ب میا. از جاندازندیبه من ب

  .سبز را زدم یهمان حالت دکمه 

 

 .خوام یمعذرت م  یمهست یوا_

 

  .دیخند

 

 رفت؟  ادتی_

 

 .اومدم کارخونه ستم، یشرکت ن نکه یآره، و ا_

 

 مانه؟یبخاطر پ_

 



 ؟ یخبر دار_

 

 .گفت اریآره، مه_

 

 چرا؟  یدونیم_

 

داشتن و بعدش اونم گفته  یبحث هی اریانگار با داد_

اما   ته،یعصبان یاز رو کردیفکر م  اریمه اد،ینم گهید

. پس شام رو باهم  ییبوده که االن تو اونجا یانگار جد

 رون؟ یب میبر

 

هم قرار  ریافتاد با ام ادمیباشه اما  م یبگو خواستم

 .دارم یمالقات

 

رو  یقرار بود کس دم،یجان من بهت خبر م یمهست_

 .دمیبهت خبر م رمیباهاش تماس بگ نم،یبب



 

دادن نداشتم ،گفت   امیهم تماس گرفتم، حوصله پ ریام با

 دیایکارخانه به دنبالم، گفتم ن دیآ یو م ستین یمشکل

ندارد. فقط به  یاما گفت کار رومیخودم تا رستوران م

  کهوی زیهمه چ توانم،یخبر دادم که امشب هم نم یمهست

  زیگره همه چ توانستمیجا نم کیبهم گره خورده بود. 

 .نمرا باز ک

 

در را باز کنم که در توسط مهندس جاهد باز   خواستم

شد. عق رفتم تا رد شود. پشت سرش مهندس 

  .آمد رونیهم ب  انیجوربن 

 

 فیشما هم تشر یلن غذاخورسا میریوقت ناهاره، م_

 .نیاریب

 

 .ممنون رمیم گهید کمیمن  نیشما بر_

 



نداد، به دنبالم آمد  یفرصت اریهم مه گهید  کمی یبرا اما

جو کارخانه  دانستمی. نم میناهار برو یتا باهم برا 

ناهار بروم، چه واکنش   یچطور بود و اگر با او برا

 .دیخواهم د ییها

 

 ...زهیچ_

 

در   زد،یلبخند م شیو نگاهم کرد. مثل پسرها برگشت

 .زدندیمثل او لبخند م شی واقعا پسر ها

 

 شده؟  یزیچ_

 

 نداره من با شما ناهار بخورم؟ یاشکال  گمیم_

 

 ؟یچه اشکال_

 



 .بود متوجه منظورم نشده باشد محال
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سپردتت دست من، االنم بفهمه با اون  اریکه داد ایب_

 ...نی کنیکار م نیجا دار هیسه تا 

 

 .کرد و گفت یا خنده

 

 .خدا به دادم برسه_

 



بسپارد. اخمم  یمن بچه بودم که من را به کس مگر

اما فکر کرد از حرف او  اریبود نه مه اریبخاطر داد

 .کرد یعذرخواه عیناراحت شدم و سر

 

  مینیشیم گهید زیم هیمن سر  ستین یمشکل یاگر معذب_

 .میبر دی اما به هرحال تا سالن که با

 

بود، در مورد  یکه سالن غذا خور یتا سوله ا ریمس در

حرف را به   ی. دسوت داشتم جورمیکار صحبت کرد

هشدار الزم را   اریو رفتنش برسانم اما انگار داد مانیپ

داده بود، چون اجازه نداد بحث به آن سمت  اریبه مه

 .برسد

 

 .ومدنیبدو بدو م یینجایدوقلوها، بفهمن ا دنید یاینم_

 

  .زدم یلبخند

 



 .ان یشرکت نم_

 

غذا، او  یبرا ستدیاش را برداشت تا در صف با ینیس

 یلیخ کرد،یبرخورد نم  اریجهت ها مثل داد یلیاز خ

 میرا برا میکه غذا یفروتن... از خانم یل ی تر، خ یخاک

به دست وسط سالن   ینیتشکر کردم، هردو س دیکش

اشاره کرد که دو خانم  زهایاز م یکیبه  اریمه م،یبود

  اریبه احترام مه بودند،مشغول غذا خوردن  گرید

و بعد  ستین یازیخواستند بلند شوند اما او گفت ن

 ینی. خودش هم سنمیتا من هم بنش یاشاره کرد به صندل

 .دیاش را کش یگذاشت و صندل زیم یرا رو

 

 اریکه مه کردمیبه آن دو خانم نگاه م یرکیز ریز داشت

 .گفت

 

 .از ترس عموشون_

 



 ؟یچ_

 

وگرنه هرروز   دهیاجازه نم اریداد ان،یشرکت نم یگفت_

 .شتیپ ومدنیبعد مدرسه م

 

 .بخاطر دا... دکتر جمه دونستمینم_

 

  رشییتغ عیو سر اریداد میخواستم بگو  نکهیبه ا د،یخند

 .دادم به دکتر جم

 

 .آره بخاطر جناب دکتر جمِ _

 

 .خانم مهندس نی خوش اومد_

 

 دیجد دیکردم، اپراتور خط تول یبه مهندس کرامت ینگاه

و  شدیکه در شرکت برگزار م یبود. در طول جلسات



باهم هم صحبت شده  یزمان افتتاح چند بار  ننیهمچ

  .دیرسی مبه نظر  ی. پسر خوب و معقولمیبود

 

 .ممنونم_

 

 .و کنار من نشست دیرا کش یصندل

 

 .باورتون نشه دیبگم شا یزیچ هی_

 

 .نگاهش کردم یسوال

 

 .میشد یهمکالس_

 

 ؟ یهمکالس_

 



 یجلسه ا  کیما  ن،یبود اورده ین فیبله... شما تشر_

  نکهیاسمتون خاصه، هم م،یباهم آشنا شد  با یو تقر میرفت

اسمتون رو خوند شک نکردم که خودتون  یدکتر نجف

 .نیباش

 

 .حق داشت، چون تعجب کردم واقعا

 

 .شروع شده دونستمینم_

 

هماهنگ  شناختن، یهم رو م یدونفر یک ی از بچه ها _

شما رو  یسر کالس، من شماره  میکردن، باهم رفت

 .تو گروه کنمینداشتم اد م

 

را باز  دشیاش را برداشت و صفحه کل یگوش عیسر

 .د و به سمتم گرفتکر

 



 .ادتون کنم نیشماره اتون رو بد_

 

اشاره کرد که چه  اریرا گرفتم، در آن حال مه یگوش

کرد و  فیتعر یو البته از مهندس کرامت یاتفاق خوب

را   یروشن ی ندهیاست و آ شانیروین ن یگفت جوانتر

 .کندیتصور م شیبرا

 

 .چه خوب_

 

االنم که  م،یهست یخوشحال شدم همکالس یلیمن خ_

و  میباهم بر میتونیکارخونه، م نیاریم  فیتشر گهید

 .شهیم شی همه راه رو تنبل نیا یی. آدم تنهامیبرگرد

 

زد،   یتکان داد و لبخند یکرد، سر یبه من نگاه اریمه

 .بود مطمئن بودم اریخاطر داد هیحرکتش 

 



 .هستم نجایمن امروز رو ا_

 

 .نیایشما م یمهندس خادم یکردم به جامن فکر _

 

 .نه_

 

نتوانستم غذا بخورم، مزه اش خوب   شتریقاشق ب چند

بود که  یاریداد شینداشتم، فکرم پ یلیبود، اما من م

بار هزارم در طول   یام را برا یاز او نبود. گوش یخبر

 .ناهار چک کردم

 

از طرف مدرسه داشته  ییآسوجان بچه ها قراره اردو _

 .یکن شونیهمراه یتونیمن احتماال سفر باشم، مباشن، 

 



رفت و برگشت.  اریمن و مه نیب یمهندس کرامت نگاه

  شناسمیبود من دوقلوها را م دهید هیمطمئنا روز افتتاح

  .نشده بود تمانیمیصم زانیمتوجه م دیاما شا

 

همراهشان برود... چرا به من  توانستیهم م یمهست

  !گفت؟یم

 

 من؟_

 

 .نباشه یآره اگر مشکل_

 

 ان؟ یجون هم م  یمهست ست،یکه ن  یمشکل_

 

 .برات مد نظر دارم یا گهینه، همراه د_

 



نگاه کردن به حالت صورتش حدس زدم  هیچند ثان با

داشت به من  لیدل منیاست. به ه داری د گریهمراه د

 .گفتیم

 

، مدرسه اشون تازه شروع شده چه  ستین یمشکل_

 ؟ییاردو

 

 .هوا سرد بشه ببرتشون نکهیبرنامه دارن قبل از ا_

 

اش بلند  یتشکر کرد، با به صدا در آمدن گوش اریمه

 برم،یاش را ببرد اما گفتم من م ینیشد، خواست س

هم گذاشتم،  یها را رو ینیکرد و رفت. س یتشکر 

او   اری مه یر به جابا نیهم بلند شد و ا یکرامت  یمهندس

تا از  اوردیام کرد. باالخره نتوانست طاقت ب  یهمراه

 .دیپرس میآمد رونیسالن ب

 

 ن؟یشناسی جم رو از قبل م یخانواده _



 

را حاال که   نیقدش بلند بود، ا یلیکردم، خ ینگاه

اندازه بلند کنم تا صورتش را  نیمجبور شدم سرم را تاا

 .متوجه شدم نمیبب

 

 ...منظورم قبل از کار_

 

اگر  نجا،یمشغول به کار شدم ا مونییبله. به سبب آشنا_

 .نهیمنظورتون ا

 

جم رو    یآقا  ی. چون پسرهانیدار ار ینه نه، اخت_

 .گفتم نیشناسیم

 

تکان دادم و از کنارش   ینداشتم، سر یشتر یب حیتوض

 ...جا نبود کیهم  قایهرحال محل کارم دق هیرد شدم، 
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نداشت، خطاب   یمهندس جاهد تمام یها  متلک

  یبه من نبود، مثال داشت با همکارها مشیمستق

به من  شیحرفها یرو قای. اما دقکردیصحبت م گرشید

 .بود

 

را وصل کردم و در  یشتم، هندزفرام را بردا یگوش

به هر جمله اش جواب   خواستم یگوشم گذاشتم، اگر م

کارها را حل   دادمیم حیترج  ماند،یعقب م  میبدهم، کارها

 نمشیو اصال نب میا یو فصل کنم تا دوباره به کارخانه ن

 .جوابش را بدهم  نکهیتاا

 



که به گوشم خورد با تعجب به   یمحسن چاووش یصدا

نداشتم، چطور  یآهنگ نینگاه کردم، من چن ستمیل یپل

حرف دلم را زد   بیاما عج دانستمیبود نم ستمیل یدر پل

. کس در همه ستیسخن ن لی م چکسمی'دلتنگم و با ه 

تنگ  اریداد ی '. واقعا دلم براستیمن ن یآفاق به دلتنگ 

اتاق   کیاگر در  یحت کردنمانکار  کجایشده بود. 

 ...کردیاندازه مرا دلتنگ نم نیا مینبود

 

را باز کردم  اممیپ یرا دوباره برداشتم، صفحه  یگوش

ام را قفل نکرده بودم که   یو نوشتم 'دلتنگتم'. گوش

 .دیجوابش به دستم رس

 

 .'امیدارم م '_

 

 .جمله نیتا ا نم ی' منم' ببکی دادمیم حیترج

 



  یایدنبالم ب  یخوایقرار دارم، اگر م یبعد کار با کس '_

 .'این

 

در  گریجوابم د کرد،یحوصله نم نیاز ا شتریب یبرا

بلند شدم و   مینبود، تماس گرفت. از جا امکیقالب پ

  رونیرا ب میرا درآوردم تا جوابش را بدهم، پا یهندزفر

 .اتاق نگذاشته بودم که جاهد گفت

 

 .می نداشتساعت کار هم عوض شده، ما خبر _

 

  یقیرا بستم، نفس عم میچشم ها  یلحظه ا تیعصبان از

 .رفتم رونیو ب دمیکش

 

 .سالم_

 

 ؟یقرار دار یبا ک_



 

 یاحوال پرس  کی برد؟یوقت م هیسالم مگر چند ثان کی

با  دیپرسیفقط م نهایا یکه به جا بردیوقت م قهیچند دق

  که قرار دارم؟

 

 نداره؟ دنیسالم جواب نداره؟ احوالم پرس_

 

 !دلم گفتم، دلم برات تنگ شده جواب نداره؟ در

 

  قرار دارم؟ یمهمه که با ک نیهم_

 

 دانمیفقط م دانم؟ینم اریاز داد ایبودم  یجاهد عصبان از

 .بودم یعصبان

 

 زم؟یعز شدهیچ_

 



خر   یحس کردم برا شتری پوزخند زدم، ب زمشیعز به

بودنم  زیواقعا بخاطر عز نجایکردن من استفاده شد تا ا

  .خطابش کند

 

انگار  ،ینیبیمن رو نم  روزیاز د شده؟یچ ی پرسیتازه م_

اون از برخورد اول صبحت، بعد اون   ،ی ا گهیجا د هی

 .واکنش تو نمی و حاال ا هیبحث مزخرف، بعدش متلک بق

 

 .کردم بغض

 

بحث کن؟  مانیدارم؟ مگه من گفتم با پ یمن چه گناه _

مگه من اخراجش کردم؟ مگه من باعث حال بد تو و  

  دیبا ویهمه چ ؟یخوا یام، چرا فقط از من جواب م هیبق

 ...اما  ،یخوایبگم، از هر لحظه ام گزارش م

 

  گهید زیدلم. آروم باش، من بخاطر چ زهیعز زم،یعز_

 .شتیپ امی. آروم باش. االن مدمیپرس یا



 

 .خداحافظ خواد،ینم_

 

تا کردم و  تیرا با عصبان یجوابش نماندم، گوش  منتظر

همه انتظار   نیچشمم را پاک کردم. از ا یاشک گوشه  

 رونیب کردمیتازه م ینفس دیخسته بودم. با انیاطراف

 دم،یکش قی. چند نفس عمستمیدر محوطه با یرفتم تا کم

 .به صورتم خورد یمیمال میرا بستم، نس میچشم ها

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

الزم است انسان ها را  یگاه دندیفهمیمردم ما م کاش

احوال   یا یحرف زدن و جو شهیالزاما هم م،یتنها بگذار 

مهندس  ی. صدا صداستی کمک ن ست،ی شدن جواب ن

 .بود، به سمتش برگشتم یکرامت

 

 .ریخ_



 

مهم  ریغ یمسئله  نی نکرد، اما باور او آخر باور

 .باشد توانستیام هم نم یزندگ

 

  یاشتباه دیگفتم شا ن،یادتون کردم به گروه جواب نداد_

  لتونیپر فا ی هم رو یرو اد کردم، عکس یا گهیکس د

 .نبود، اومد بپرسم

 

 .بود نیمن هم یدرد و مشکل زندگ یهمه  کاش

 

 پینگاه نکردم، شماره ام رو هم خودم براتون تا_

 ل خطا وجود داره؟کردم، چند درصد احتما

 

 یریبنده خدا که تقص نی لحن و جوابم جا خورد، ا از

 ...نداشت

 



اهل   یلیراحت درسته، من خ التونیخ نهیمنظورم ا_

 .. ممنون بابت گروهدمیند ستم،ین یگوش

 

پشت   گرید یگفت و با اجازه ا یآرام کنم ی م خواهش

را ناراحت کردم اما  چارهیپسر ب لیدل یسرش و رفت. ب

نداشتم. برگشتم سر کارم، البته  ییدلجو یبرا  یا یانرژ

 یصدا در گوشم برا  نیبا بلندتر یقی با پخش موس 

 .افراد حاضر در اتاق یصدا دنینشن

 

بود  ستادهیافتاد که سر پا ا انیبه مهندس جوربن  چشمم

مهندس جاهد و   دمیو بعد د کردیو به سمت در نگاه م

سرپا هستند، سرم ناخودآگاه سمت در توانمند هم 

 یرو یبا اخم دائم  دمیرا د اریداد  بتی. هدیچرخ 

 دیصورتش... به احترام او بلند شده بودند پس. به تقل

را از گوشم برداشتم و من هم بلند  یاز آنها هندزفر 

 .شدم

 

 ن؟یداشت یدکتر. امر یآقا ن یجاهد: خوش اومد مهندس



 

او من را  ینبود، اما حس کردم به جا اریبه داد نگاهم

به   دمی. کفشش را ددمیقدمش را شن ینگاه کرد. صدا

  .سمت من آمد

 

  قهیخانم مهرپرور چند دق ن،یبه کارتون برس ریخ_

 .کارتون دارم ن یاریب فیتشر

 

. اما چون دانستمی را خوب م نینبود، من ا یکار کارش

  خیفکر کردند حالت توب هی و محکم بود بق یلحنش جد 

  .ته دل خوشحال هم شدند دیشا یدارد. حت

 

 ی زیچ دم،یم لی کارم رو تموم نکردم، تمومش کنم تحو_

 ...نمونده ک

 



باعث شد حرفم را قطع   نیبه سمتم آمد و هم دوباره

مطمئن شد که با او چشم تو چشم شدم، رو  یکنم. وقت

 .رفت رونیگرفت و با گفتن 'منتظرتونم' ب
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برود به اتاق  کردمی شده بود به باد. فکر م لیتبد مینس

فاصله از سوله ها   یرفته بود، با کم رونیاما ب اریمه

را باد به اجبار به   میدر محوطه. موها میبود ستادهیا

  .رقص درآورده بود

 

 .یآسو_



 

  .گفتم یخودش جد مثل

 

 یمن کارم تموم نشده، دوست ندارمم کس م، یینجایچرا ا_

 .نمتونیبب

 

  .دیباال پر شیابرو

 

 .متوجه نشدم ؟یکس_

 

 ی. از صبح به اندازه نهیاز کارکنان بب یکس  خوامینم_

. کارت رو بگو  دمیشن نیمتلک و توه مانی بخاطر پ یکاف

 .برم سرکارم

 

 .آمد  جلوتر

 



 گفته؟ یچ یک مان؟یبخاطر پ_

 

 .را نگاه کردم شیرا کامال بلند کردم و چشم ها سرم

 

 ؟یاومد گهید ییبازجو هی یبرا_

 

به تو  یحق ندارم بدونم ک  ؟ییچه بازجو  ؟یگیم یچ_

 ؟ یگفته؟ و به چه جرات یچ

 

 .ستمیکار دارم و اصال رو مود صحبت هم ن اریداد_

 

 .از کنارش رد شوم که ساق دستم را گرفت خواستم

 

 .میصحبت کن ییجا  میرو جمع کن بر لتیوسا_

 



 ...گفتم من قرا_

 

 .کنسلش کن_

 

 ؟یدیچرا؟ چون تو دستور م_

 

شد.  شتریب یرا بست. فشار دستش کم شیها چشم

  .محکم تر ساق دستم را گرفت

 

  .دمینم ی من دستور_

 

  .داد رونیرا ب نفسش

 

  .کنمی... و فقط دارم از تو خواهش مکنمیخواهش م _

 



 ینبود که از کس ینداشتم، او آدم یمورد شک نیا در

 دیبلد نبود چطور با یبود حت نیخواهش کند اما مشکل ا

 یرا خودش به پا انشیلحن و ب نیخواهش کرد که ا

  .گذاشتیخواهش کردن م

 

 .به ساعتش کرد ینگاه

 

 .تا سر قرارت رسونمتیبعد خودم م  میصحبت کن_

 

محسوس   یل یرا خ یتر و آرام گفت. سر میبار مال نیا

  .آرام گفتم یلیتکان دادم و خ

 

 ...کارم رو تموم کنم_

 

  .بود دهیباشد اما شن دهیباد شن یداشتم با صدا شک

 



 .ستیمهم ن_

 

 .نجایا امیدوباره فردا ب خوامینم_

 

 .رو جمع کن لتیوسا  ست،یالزم ن_

 

نداشتم به حرفش گوش   میرا تکان دادم، اما تصم  سرم

کارم را  توانستمی جمع کردن وسائلم م یکنم، به بهانه 

رفته بودم،  شی پ یتمام کنم، بعد از ناهار با سرعت خوب

فقط و فقط  انی از خودم و اطراف تیاز شدت عصبان دیشا

 .کار تمرکز کرده بودم یرو

 

 م مهندس؟اومده خان  شیپ  ی: مشکلانیجوربن  مهندس

 

 .ریخ_

 



 اریساعت از گفتن وسائلت رو جمع کن از طرف داد مین

را دنبالم  یگذشته بود. نه به سراغم آمده بود نه کس

ناراحتش کنم، در اوج   شتریب امدیفرستاده بود. دلم ن

 امیباز دوست نداشتم منتظر بگذارمش... پ یناراحت

 میتوانیربع از کارم مانده است و بعد م کیفرستادم 

 .میبرو

 

بلند شدم و به سمت  میتمام شد به حالت دو از جا  تا

رفتم، هردو مشغول کار بودند، سرشان  اریدفتر مه

آمده بود سراغم. تا در  شی رغم کارها یشلوغ بود، عل

 اریرا باز کردم هردو برادر سرشان را بلند کردند، مه

از  اریو به کارش ادامه داد، دادزد  می به رو یلبخند

 گردمی گفت 'برم اریو خطاب به مه دبلند ش یصندل یرو

  .سرش را تکان داد اری.' مهمیکنیتموم م

 

 ...ب یاگه کار دار_

 

  .آمد کینزد



 

 .مینه، بر_

 

  اریکه مه دمیشن د،یطول نکش اریبا مه مانیخداحافظ

 .'کنهی نم یکار نیآرام به او گفت 'نگرانش نباش، همچ

 

 ایمن بودم  اریمه یجمله   نیمخاطب ا دانمینم

 ....یگرید

 

 کجاست قرارت؟_

 

  .افتادم ریام ادی تازه

 

 .اد یبگم ن زنمیدنبالم، زنگ م اد یقرار بود ب_

 



  یبپرسد که اما جلو خواستیدلش م یلیخ  مطمئنم

  نیداخل ماش  طی خودش را گرفت. اما خب تحت هر شرا

و من  دیشنیرا از پشت تلفن م ریام یبا آن فاصله صدا

  .هم به عمد اسمش را خطاب کردم

 

بگو کجا   گردم،یمن خودم دارم برم د،یجان ببخش ریام_

 .اونجا امیم میریم

 

 فردا؟ یبمونه برا یخوایم یاگه کار دار_

 

بار سوم بود داشتم برنامه ام را عوض  روزید از

 .بنده خدا حق داشت کرد،یم

 

 .امینه نه م_

 

 ؟یقرار دار ریبا ام_



 

 .آره_

 

 اتون؟ ه یپسر همسا _

 

  .دینسبت را پرس نیا ی خاص دیتاک با

 

 .آره_

 

 .دمیداد را شن رونیکه ب ینفس یصدا

 

فکر نکنم   م،یجاها نگه دار صحبت کن نیهم  شهیاگه م_

 .میبر ییوقت بشه جا

 

 قرارت مهمه؟  نیا نقدریا_



 

 .بهش برسم کردمیجا به جاش م نقدریمهم نبود ا_

 

 .دیرا کنار کش نیماش

 

 .یتو حرف من رو بد برداشت کرد_

 

 .سمتش برگشتم

 

 ار؟ یبد برداشت کردم داد  ویمن باز چ_

 

 .من منظورم گزارش گرفتن از تو نبود_

 

 جدا؟_

 



 ...یآسو_

 

 .کرد، دستم را در دستش گرفت مکث

 

از   شهیم جادیا نمونیکه ب ییسوتفاهم ها  نیا یهمه _

 .نصفه موندن حرفهامونه  ایصحبت نکردن 

 

. از کدوم می. نصفه هم نذارمی االن حرف بزن نجام،یمن ا_

که تو  ییزن ها مان؟یهات؟ پ تیاخم و عصبان م؟یبگ

بابام؟  ساکت موندن هات؟  هویبودن و نبودن؟  تیزندگ

 گرفتن هات؟ کدوم؟ یلحظه ا  مادرت؟ گزارش

 

 دانستمیجواب دادن. خودم هم نم  یکرد به جا نگاهم

چشم  لیدل یهو سر باز کرد. باز ب کی نیکدام زخم چرک 

  میپر شد.... چشم بستم و خواستم صاف سرجا میها

پرت شدم به آغوشش.  د،یدستم را کش اریاما داد نمیبش

  یدستش را دور بدنم حلقه کرد. آنجا خوب بود... وقت



... آنقدر در  ی نه مشکل ،یبود نه درد  یبغلم کرد نه غم

آغوشش ماندم که آرام شدم. فاصله گرفت، نگاهم  

 .دیام را بوس یشانیرا.... پ میکرد... چشم ها
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دلت برام تنگ شده، چقدر  ی خوندم نوشت یوقت یدونیم_

که داشتم چقدر  یاون همه کار نیگرفتم، ب یحس خوب

 .بغلت کنم  شت،ی پ امیدلم خواست پرواز کنم ب

 

  ...برداشت کرده بودم یگر ید زیکردم... من چ تعجب

 



تحملش رو  خوامش،یوقت نم  چیه ت،ی ناراحت نیا_

 ...که باشه یندارم، باعثش هرکس

 

دست راستم  شد،یم نیی اش باال و پا نهیس ی قفسه

 .بود شیرو

 

 هیقض نیتو ا کمیقشنگم، بهم حق بده.  شمینگرانت م _

مدرن واکنش نشون ندم، اما دست خودم   یلیخ دیشا

 ؟یقبول کن  نطوریرو ا دونهی نیفقط ا یتون ی. نمستین

 

 .دهانم را قورت دادم آب

 

  یکس... با کس چیتو ه ری... غستین میتو زندگ یکس_

 یکنی فکر م دونمیکه نم  یبه شکل یهم رابطه ا

 .نداشتم.... دوست دارم

 



 .دمیجمله به من داد لرز نیکه ا یاز حس خوب دم،یلرز

 

جمله رو از من  نیا میکه تو زندگ یهست یتنها زن_

 ...دهیشن

 

 .کش آمد یلبش کم ی گوشه

 

رو از من   نیکه تابحال ا یهست یهم تنها فرد دیشا_

 .تا هرزمان که نفس بکشم دیو خواهد شن ده،یشن

 

. از قطع کردن تلفنم، از بد صحبت کردنم، دمیکش خجالت

  نیا دی. من بادمی... از همه خجالت کشمی از واکنش ها

  نی. ادادمیم رییزود قضاوت کردن را در خودم تغ

در برخورد من داشت... اصل اصلش به   شهیف راختال

 .گشتیمن برم

 



' آرام گفتم. د ی'ببخش کیخجالت سرم را خم کردم و  از

 .دیخم شد و گونه ام را آرام بوس

 

در مورد  م یداشت یرو من اخراج نکردم، بحث مانیپ_

در مورد کار  یبود بحث یحرفش به تو و مدت طوالن

ادامه بده.   خوادینم گهیخودش گفت د تشی. نهامیداشت

کارش تعجب   نیاز ا شناسم،ی ساله م یلیرو خ مانیمن پ

تو دل خودش خواسته انتقام  ار،ینکردم، نه من نه مه

کارش اما واقعا من اخراجش نکردم.  نیبا ا رهیبگ

در موردت  شمیکه پ یبا ابراز عالقه ا ی شاد دونمینم

 نیواکنش بد نشون بدم، اما قبل ا هی تونستمیداشت م

  .ادینم گهی د ست،ین گهیخودش گفت د

 

 یبه او گفته بود به من عالقه دارد، چه مرض مانیپ

  .بشر نیداشت ا

 

  .حرفم رو باور کن_



 

  ینگاهش کنم. صدا دمیکشی اما خجالت م کردمیم باور

  .دمیپوزخند زدنش را شن

 

انتقام از تو  یاز لج تو، برا ییاون دوران دانشجو_

 شیو تو رو کم و ب دهینرس  جهیازدواج کرده و به نت

  .دونهیمقصر م

 

  .از شدت تعجب باال رفت سرم

 

  من؟_

 

  .را تکان داد سرش

 

  زیکه همه چ ی بگم اما... فقط خواستم بدون خواستمینم_

  .ستیمن ن هیعل



 

  ...من... متا_

 

  .نداد جمله ام را کامل کنم اجازه

 

رو بخاطر   یکه کس ستین نیا یهم به معن نهایکل ا_

 نیتوه یبهت متلک انداخته؟ ک یاخراج نکنم. امروز ک

 کرد؟

 

 .کردم یآرام یخنده   ناخودآگاه

 

به  میبعد برس میخودمون رو حل کن نیاول مشکل ب _

 .هیبق

 

 ندارم. تو؟ یمن با تو مشکل_

 



 من؟_

 

به مادرم اشاره  نکهیرو، و ا یخوایکه م ی هرچبپرس _

  ...یکرد

 

  'گفته به تو؟ یز ی'چ دیپرس  ینگران با

 

 بگه؟  یزی قرار بود چ_

 

 .دیام را کوتاه بوس ینیب نوک

 

 .دنی سوال و با سوال جواب نم _

 

 .گفتم ینجور ینه، هم_

 



 .نگران نباش شینیبیم یخوبه، به زود_

 

خسته بود... حاال که با  ... یتو نگران م یبگو خواستم

 .بود دهینخواب شبیانگار د کردمیدقت نگاهش م 

 

 .یایخسته به نظر م_

 

  یتو بگ یوقت شهینم لیشده. اما دل ادیکارهام ز کمی_

  .شک نکن نمی. به اشتیپ  امین یدلتنگم

 

بگم، از هرطرف  یچ دونمینم د،یواقعا ببخش د،یببخش_

  ز،یخونه، کار، دانشگاه، همه چ اد،یبهم فشار م

آسمان،   یبرا میبابا، اختالف با آذرخش، نگران تیوضع

دست به دست هم  یخاله ام. همه چ رایاخ  نیمامانم. ا

منفجر بشه.  خوادیمغزم م کنمیحس م ی. گاهدهیم

 هیبه تو،  رسمیم یکه وقت ادهیتعدادشون اونقدر ز



  تونمیمبرداشت ساده رو هم ن هیدرست،  لیتحل هیتجز

 .داشته باشم

 

 .را دو طرف صورتم گذاشت دستش

 

  یهرچ ،یهر لحظه که بخوا  شتم،یپ شهیهم نجام،یمن ا_

 .من شیپ  اریب یو مشغله دار یناراحت

 

 .گفت یبه شوخ یلبخند با

 

وقت به  چیهم ماله من، فقط ه تتیدعواها و عصبان_

 .وقت چیحسم به خودت شک نکن، ه 

 

 دعوا کردم؟  یمن ک_

 

 .من چسباند ینیاش را به ب ینیب



 

رو رو من   یگوش یخوشگل  تینهایخانم ب هیامروز _

 .قطع کرد

 

را گاز گرفتم، نگاهش افتاد.  نییخجالت و خنده لب پا از

تا گازش  دیبا انگشت شصت دست راستش لبم را کش

بخواهد   دمیبود. ترس می هالب خی. نگاهش مرمینگ

گشت   کیاگر  یاتفاق یلیخ  م،ینبود یخوب یببوستم، جا 

 .بود ن یآن موقع کارمان با کرام الکاتب شدیرد م

 

 .جاهد بود ریتقص_

 

پرت شود و چشم  میهاام باعث شد حواسش از لب  جمله

 .را نگاه کند میها

 

 جاهد؟ چرا؟ _



 

رو فرستادم تا  مان یانگار من پ کردیبرخورد م یجور ی_

 .جاش امیب

 

  .ادامه دادم یشوخ به

 

در مورد  یبد حیهارو توض نیا دیبه اونم انگار با_

  .مانیپ

 

 .کرد اخم

 

 .اونجا یبر یگفت خودت اصرار کرد اریمه_

 

 ...نباشه که اونم هیمن و بق نیب یگفتم فرق_

 



  .کرد و صاف نشست و کمربندش را دوباره بست میرها

 

 .یکنیحرف گوش نم_

 

  .از حرکت گفتم قبل

 

من با آژانس   میبرگرد یخوا یم ،یتو کار دار اریداد_

  .ری ام شیپ رمیم

 

  .آورد شی دوباره اخم به رو ریام اسم

 

 .رسونمتیم_

 

 اد؟یبدت م  ریچرا از ام_
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 اد؟یگفته باشم بدم م ادینم ادمی_

 

 ست؟ین یمعن نیواکنش هات به ا_

 

 .فهممیرو نم داریهمه د نیا لیدل_

 

 کدوم همه؟_

 

 .را نداد، دستم را گرفت جوابم



 

  لیدل نکهیاومده؟ و ا شیپ یخاله ات چه مشکل یبرا_

 ه؟ یآسمان چ ی برا تی نگران

 

ما  تیوضع یتو سن بد  ه،یآسمان؟ تو سن حساس_

 .رهیپذ بیشد. آس ینجور یا

 

 ؟ یتو چ_

 

 من خوبم. از پسش براومدم. مگه نه؟_

 

  .زد م یبه رو یبخش نانیاطم  لبخند

 

 .شک نکن_

 

 ...عنی یخواستگار  یمادرش رو فرستاده برا ریام_



 

کرد که خداراشکر کردم کمربندم  یترمز وحشتناک چنان

را بسته بودم و خدارا شکر رده بودم هنوز سرعتش 

  .باال نبود  یلیخ

 

 ؟یگفت یچ_

 

 ار؟یداد یکن یم کاریچ_

 

 کرده؟ کاریچ_

 

  .هم مثل خودش اخم کردم من

 

  خوامیمامانش رو فرستاده با مامانم صحبت کنه، م_

 .کار نیاز ا هیهدفش چ  نمیبب

 



  یرو ی. ضربه ادیدر صورتش د شدیرا آشکار م تعجب

  .فرمان زد

 

که چرا ازت   یازش بپرس یریم یدار فهمم،ینم_

 کرده؟  یخواستگار 

 

را در مورد   ییزهایبود. من که قبال چ نی مشکل ا پس

جواب   یو آسمان اشاره کرده بودم.... به جا ریام

زدم.  یبار طنتی. سرم را جلو بردم، لبخند شدمیخند

گذاشتم و با انگشت اشاره  شیران پا یدستم رو

 .دمیکش شی رو یخطوط

 

 .یحسود یلیخ_

 

 .نشد جادیدر صورتش ا یرییتغ

 

 .نبود نی جواب من ا_



 

 .نداشت یشوخ یعنی نی و محکم بود، ا یجد  لحنش

 

 .من یمنم در جمله ام نگفتم خواستگار _

 

 .کرد کیمنظور من بهم نزد دنیفهم یرا برا شیابروها 

 

 پس؟_

 

  .گفتم یگر یلبخند د با

 

 .آسمان_

 

سرش را جلو آورد و  ه،یثان  کی ریز دیشا یناگهان یلیخ

بودن حرکتش  یرا شکار کرد. از ناگهان میهالب  کهوی

تپش قلب گرفتم. اما او در همان حالت کمربندش را به 



 نمیی. لب پادیباز کرد و خودش به سمت من کش یسخت

بود.  دهیمن را نبوس نطوری را به دندان گرفت. تابحال ا

  دیکرد، چه د میبه چشم ها ینگاه فت،فاصله گر یکم

بار دست من هم که   نی. ادیاما دوباره بوس دانمینم

اما  دانمیدر حال حرکت بود، چرا نم شی ران پا یرو

واکنش بود به بوسه  کیداشتم،  ازیکار ن نیانگار به ا

دستم گذاشت  ی بعد دستش را رو یمحکم او... اما کم ی

  .. نفس زنان لب زدفتو اجازه نداد، دوباره فاصله گر

 

 کنم،ی جا هم سخت خودم رو کنترل م نیتا هم_

 .سختترش نکن برام

 

خجالت دوباره لبم را گاز گرفتم اما او باز با انگشتش   با

را سهم لب و  میلب و دندانم را از هم جدا کرد، لب ها

 یصدا نیجاده، در ب کی. وسط دانستیدندان خودش م

شدن   دهیو بوس دنیدر حال بوس نیبلند باد داخل ماش

 .میبود

 



بود به همان  دهیمن را بوس یهمان اندازه که ناگهان به

صاف نشست.  شیکرد، سر جا میرها ی اندازه ناگهان

 یزیرا روشن کرد، چ نیماش  عیکمربندش را بست و سر

کرده باشد   یی. نگاهش کردم انگار که کار خطاگفتینم

  نیبود... اما ا دهی... بارها من را بوسکردینگاهم نم 

 ...بود لبار او یش براواکن

 

 ...اریداد_
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  .زد یمصنوع  لبخند



 

 شد؟ رتید_

 

 .ستین  نیمنظورم ا دانست یم خوب

 

 ؟ یخوب_

 

 ؟یبگ ریبه ام یخوایم ی. حاال چزمیخوبم عز_

 

 شد؟  یزیچ_

 

 ی آرام یکرد و دستم را در دستش گرفت، بوسه  ینگاه

 .دستم زد یانگشت ها یرو

 

 .خوامیکردم. معذرت م ی رو ادهیز کمی زم،ینه عز_



 

! مگر بار اولش بود؟! خواست؟یمعذرت م  دنمیبوس یبرا

 .رینگفتم. بحث را مثل خودش سوق دادم به ام یزیچ

 

تحت  خوامی آسمان موقع کنکورشه. نم  دونهیم ریام_

 .فشار قرار بده

 

 آسمان؟ یبرا ستیزود ن یکم_

 

 .زوده یلیآره به نظر منم خ_

 

را نگه داشت گفت منتظر   نشیدر رستوران که ماش دم

من را به خانه   مانی ماند تا بعد از صحبت ها یم

و   میهست ری هم مس ریکردم که با ام یادآوریبرساند، 

منتظر من   خواستیکار داشت و باز م یکل. ستین یازین

 .بماند تا تنها برنگردم



 

 ؟ یآسو_

 

  یشده  دهی کش نیپاش ی شهیرا خم کردم تا از ش سرم

 .نمشیبب نیماش

 

 بله؟_

 

لبخند زد. در   تایو نها  یا هینگاهم کرد چند ثان فقط

  .زدم یجوابش لبخند 

 

  : چه خبرا؟ریام

 

 .توا شیخبرها پ_

 

 .... منیینجا یبخاطر مامان ا دونمیم_



 

حرف رو دور سرمون   ستیالزم ن گهیخوبه حداقل د_

 ه؟ یهدف و منظورت چ قای . دقمیبچرخون

 

 .من خبر نداشتم_

 

 ...لیدل ی و مامانت ب_

 

 .من به آسمان خبر داره یاز عالقه  ستین لیدل یب _

 

 .خم شدم به سمتش یکم

 

 ...شهیکدوم عالقه باعث م قایدق ر؟یام یچه عالقه ا_

 

 .دمیکش یقیکردم و نفس عم مکث



 

به خواهرت بگو دست از   یبه من گفت  یومدیمگه تو ن_

 .سر من برداره

 

  .تند واکنش نشان داد و گفت یلیخ

 

 .نگفتم نویمن ا_

 

ماجرا آسمان خبر   نیاز ا ریبود. ام نیمخلص کالم هم_

 نویدم اخبردار بشه. امروز هم اوم خواممینداره، نم

نرو و   کشیبگم. هم خودت مراقب رفتارت باش و نزد

از خانوادت بخواه، دارم دنبال خونه   نویهم لطفا ا

 ...یم یما اسباب کش یبه زود گردمیم

 

 ...... آسویگیم یچ_

 



 .کنمیحرف من مشخصه، دارم از خواهرم دفاع م_

 

 .زنم یبه آسمان نم یبیمن آس_

 

 یبود که من داشتم و وقت یخوش و باطل الیخ نیا_

متوجه رابطتون شدم دخالت نکردم و  لیهمون اوا

 .یزنیبهش نم یبیسکوت کردم، چون فکر کردم آس

 

  یجنبه ها   ریام  یماجرا  کردم،یداشتم اغراق م یکم

بود،   نی ا قتیآسمان داشت، حق یبرا یمثبت و منف

  یبدست آورده، هرچند کم  یخوشحال بودم که تجربه ا

 ...شیسخت گذشت برا

 

عوض شد، فکر  هوی... آسمان دونمیواقعا نم  نیبب_

 ...... اماشهی کردم باهم نم

 



که تو آب نمک  ستین یخواهر من کس ریام_

 ...هر موقع عشقت ک ش،یبخوابون

 

 .ستین نطوریبه جون خودش ا ست،ین  نطوریبخدا ا_

 

احساس   یکنم و خواهرم رو فدا سکیر تونمیمن نم_

هم کنکور داره هم   نیاز ا ر یتو بکنم، غ ی لحظه ا یها

جا تمومه. من  نیبحث هم نیزوده براش. پس ا دایشد

 .مینداره بر  یاگر اشکال ست،یگشنه ام ن

 

 .بلند شوم اما خواهش کرد خواستم

 

آسمان مامانم عجله کرده، من... من فقط گفتم به _

تا   تونمیعالقه دارم و بخاطر کنکور و سنش فعال نم

همه اصرارش  نیشه و دست از سرم برداره از ا الیخیب

 .ازدواج یبرا

 



 ...آسمان رو_

 

به   نکهیا  لیدل نهینه، واقعا راست گفتم. منظورم ا_

 .نهیمامانم گفتم ا

 

  یدادم به صندل هینگفتم تک یزیدادم. چ رونیرا ب نفسم

 .و نگاهش کردم

 

 .نیخونه رو عوض نکن _

 

تو سن  شه،یم تیداره اذ یلیآسمان خ شه،ینم_

خواه و ناخواه   کنه،یم تشیتو اذ دنید ه،یحساس

 .یدار کرد  حهیغرورش رو جر

 

 ...من_

 



 .وجود نداره آسمان دوباره قبولت کنه ی نیتضم چیه_

 

 .من واقعا... دوستش دارم_

 

 ...اون_

 

  هویعوض شد،  یلیخ گمی آسو باورکن راستش رو م_

  .شد گهیآدم د  هیانگار 

 

 .یحل مشکل فرار کرد ی و تو به جا _

 

بود اما جواب خودم باعث شد در  یجواب آن  کی جوابم

بود. او فرار کرده بود...   نیهم قتیفکر فرو روم، حق

  یذهن یتنش ها یحت ایمشکالت  رینخواسته بود درگ

 یآسمان آن  دوره را ط کردی آسمان باشد. حاال حس م

  ..آمد سراغش یکرده است دوباره داشت م



 

 شهیخودخواه بودن هم دی توا، شا یاز خودخواه نیا_

ندارم. اما  نیبه ا ینباشه، من کار یهم خصلت بد 

آدم خودخواه بخواد وارد  هیکه با  ستین یآسمان تو سن 

 .بشه و مراقب خودش باشه یرابطه ا

 

هم به برگشتن به  یلیتما  گریبلند شدم، حاال د میجا از

عوض کردن خانه  یبرا ممیخانه با او نداشتم. تصم

  !نیمصمم تر شد هم

 

 ؟ یخونه ا_

 

 .مونده کمی_

 

 صحبت هاتون؟  دیطول کش_

 



 .گردمیبرم ادهینه ، دارم پ_

 

 .یشدن صندل  دهیکش یو صدا' ؟ی'چ کی

 

 چرا؟ _

 

  حیرد و بدل نشد، ترج نمونیب ینیریش یل یخ یحرفها _

 .دادم خودم برگردم

 

 ؟یچرا خبر نداد_

 

 .من خوبم ؟یمن رو برسون یایکه اون همه راه ب_
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 .ادیراننده ب گفتمیم_

 

  ؟ینمونده. تو خوب یزی خوبم من نگران نباش، چ_

 اده؟یکارت ز

 

 .خونه بهم خبر بده یدیرس زم،یخوبم عز_

 

  ...هم مطمئن نبودم اما یلی خوبمش خ از

 نیفرستادم، ماش یامیپ اریداد یبرا  اطیدر ح  دمیرس تا

قبل از من  ریام یعنی نیبود، ا اطیدر ح یملک یآقا

بود. هرچقدر هم که امور خانه دست من بود،  دهیرس

 یاقدام کنم برا توانستمیتن به مامان و بابا نمبدون گف



لم داده   ونی زیتلو یخانه. داخل که رفتم آذرخش جلو

بابا   شیکنارش نشسته بود، گفتم برود پ مبود و مامان ه 

که آذرخش به   دمیبا هردو صحبت کنم.  شن خواهمیم

 نیباال آورده'. مگر در ا یگند  هیمامان گفت 'باز حتما 

  !آورد؟  یگند باال م یگریاو کس د ریخانه غ

 

  .دیپرس یبا نگران  مامان

 

 شده؟یچ_

 

باهاتون  یزیچ  هیراجب  خواستمینشده، م ی زیچ  یچیه_

  .صحبت کنم

 

  ؟یچ_

 



تا وقت قراردادمون نمونده، شما هم  ی زی خونه. چ_

 .عوض کنم خوامیم  نیموافق باش

 

 .میراحت نجای چرا؟ ماکه ا_

 

هم اونورتر  ابونیدوره، اندازه دو خ یل یمن خ یبرا_

 .برام راحتتره یلیخ  میریبگ  میبتون

 

 بخاطر آسمانه؟_

 

 .ستیبه مامان کرد تا بفهمد منظورش چ ینگاه بابا

 

 ریام یت آسمان رو برا تو لفافه گف یخانم ملک_

 .خوانیم

 



خواهان   یکس کندی اخم کرد. معلوم بود که قبول نم بابا

  .دختر نوجوانش باشد

 

جدا هم  م،یاطیح هیداره، به هرحال تو  ریاونم تاث_

تر مطرح کنن، نه ما  یبخوان جد نهایا  گهی. دمیستین

اول  نینه اونها. بهتره هم میبمون نجایا  میتونیراحت م

 .میراهمون رو جدا کن یکار

 

 پول؟_

 

چندتومنم من جمع   هی ،یملک یدست آقا شمونیپ_

 .رمیگیازشرکت وام م تش یکردم. نها

 

معادل پول  شدی م نیا رم،یوام بگ توانستمی شرکت نم از

 .شوند  یاما فعال مهم بود راض ار،یگرفتن از داد

 



 مامان ؟ بابا؟  ن؟یگیم یچ_

 

 .تکان داد تیرضا یسرش را به معن بابا

 

 .بذار به آذرخش هم بگم_

 

 .نگو یزیو فالن چ یو خواستگار  ریدر مورد ام و؟یچ_

 

 چرا؟ _

 

آبرومون   ،یرتیمثال غ ،یشناسیمامان آذرخش رو نم_

 .. فقط در مورد خونه بگوبرهیرو م

 

 .تکان داد یسر

 



که مطرح کرده بودم با همه به آسمان هم گفتم، او   حاال

 تیاذ شیخوشحال شد و استقبال هم کرد. واقعا برا

 ...بودن نجایکننده بوده ا

 

  گرددی خودش دنبال خانه م دیگوی گفت آذرخش م مامان

وقت  چیاما من ه کند،یمطرح م یملک یو خودش با آقا

. در مسیبنو ی ادگار یآذرخش  وارید یرو کردمیقبول نم

  .اتاق را زد و خطاب به مامان گفت

 

خودم حلش    ،یملک یمامان بهش بگو نره سراغ آقا_

 .کنمیم

 

  دیتکان دادم، فعال با یبه من کرد. سر ینگاه مامان

  .میچقدر کم دار نمیبب کردمیم متیبنگاه و ق رفتمیم

 

  م؟یکنینم دایپ_

 



  یملک یمثل آقا یآدم خوب گهیفکر نکنم د دونم،ینم_

 .بدم بهش یمقدارش را قسط هی میبشه که بتون دایپ

 

 پس؟_

 

 .چه خبره بعد نمیبذار برم بنگاه بب  دونم،ینم_

 

 ره؟ ی آذرخش نم_

 

 ؟یحرف آذرخش حساب کن یرو یتونیواقعا تو م_

 .برم دیخودم با

 

بود و  داریشدم سرکار بروم، آذرخش ب داریب یوقت صبح

. در آشپزخانه رفتیقدم رو م ییرایداشت در حال پذ

رفتم. دم در که   رونیبه دهان گذاشتم و ب یزیچ  عیسر

  یخانه  یچشمم به پنجره   دمیپوشیداشتم کفشم را م



کنار رفت. داشتم آنجا را نگاه  یخورد که لحظه ا یملک

 .رونیب دیپر  عی رکه آذرخش س کردمیم

 

 ؟یکن یم کاریچ_

 

  .گفتم میتعجب نگاهش کردم. با اشاره به کفشها با

 

 کنم؟یم کاریبنظرت دارم چ_

 

. تا دیرسیبه باال کرد، کامال مشکوک به نظر م ینگاه

 .زدم رونی توجه به او از خانه ب یب دمیکفشم را پوش

 

مشغول کار  اریوقت در کارخانه با مه ریتا د اریداد

اما با باز  دی ایگفته بودم دنبالم ن لیدل نیبودند، به هم

اما  دمیهم تعجب کردم هم ترس نشیماش دنیکردن در و د

شود اما  اده یراننده اش پشت فرمان بود. خواست پ

چه خودش چه   کردینم یرفتم و سوار شدم. فرق عیسر



 یسی! کدام رئگفتم؟یچه م دیدیم یکسراننده اش، اگر 

  یخانه   دم در فرستادیاش را م یشخص یراننده 

 .کارمندش

 

  قهیمنتظر بمونم، اما چند دق ابونیآقا گفتن سر خ_

 .اومدم دم در نمتونینب دمیترس دمتون،یند ستادمیوا

 

 .موضوع نیحواسش بود به ا اریحداقل داد خب

 

 .نبود، ممنونم یازین_

 

 .نکنم دارشی زنگ زدن، تا ب یدادم به جا امیپ اریداد به

 

تو رو قانع کنم، باز کار  ی ز یچ یبرا تونمیچرا من نم'

 یممنون بابت راننده ات، راست ،یکنی خودت رو م

 'ریصبحت بخ 



 

ارسال   شیقلب هم کنارش گذاشتم و برا کری است کی

 داد،یجواب م  عیسر یلیرا خ  میها امیکردم. معموال پ

بدهد. جواب ندادنش به  امینبود که به او پ یچون کس

 .در خواب بودنش بود یمعن

 

به شرکت متوجه برداشت اشتباهم شدم،  دمیرس یوقت

 شیدر شرکت بود. چهره اش خسته چشم ها اریداد

داشت با او صحبت   ندهیخانم پا  زیم یقرمز بود. جلو 

رو به  یری. صبح بخدی. تعجب را در چهره ام دکردیم

گفت بروم   اریهردو گفتم و خواستم بروم به اتاقم اما داد

 .او شیپ

 

 .اش در دستش بود یوارد اتاقش شدم گوش یوقت

 

 .ن یرو، بش امتیپ دمیاالن د_

 



 ؟یاومد یک_

 

 .اول من رو رسوند شرکت بعد اومد دنبالت_

 

 اصال؟  ید ینخواب_
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 .ادهیکارم ز زم،یعز دمیخواب کمی_

 



  ریآنها تاث یرو توانستیچقدر م مانیرفتن پ مگر

دادم با آوردن  حیبودند. ترج شانی پر نطوریبگذارد که ا

سوالم را   لیدل نیاوقاتش را تلخ نکنم، به هم مانیاسم پ

 .دمینپرس

 

 ...امروز هم برم کارخو یخوا یم_

 

بلند شد به سمتم آمد و دستم را در دستش  شیجا از

  .گرفت

 

 .به کارهات برس نجایهم زم،ینه عز_

 

  یخسته اش چشم گرفتم و به سرشانه  یچشم ها  از

  زیچ ستیفقط کار ن کردمیپهنش نگاه کردم. حس م

  .و او قصد گفتنش را ندارد کندیم تیاو را اذ یگرید

 



گفت دوقلوها اردو دارن، خودش قراره سفر  اریمه_

 .میبره خواست من و تو بر

 

کنار زد و  یرا کم راهنشیپ ی قهیرا باال برد  دستش

  .دیگردنش کش یانگشت شصتش را رو

 

 .احتماال وقت نکنم_

 

 .باشه_

 

 ...ناراحت که نش_

 

افتاد. احتمال   ادمیگفت االن  روزید ار ینه نه. مه_

  .ناراحت شدن دوقلوها وجود داره، دعا کن کچلت نکنن

 

  .زد یخسته ا لبخند



 

اگر کارام رو  یمهست شیپ  رمیمن امروز ناهار رو م_

  یلیبخواب، خ  کمی وم کنم. توام موقع ناهار برو خونه تم

 .یرسیخسته به نظر م

 

 .گونه اش گذاشت یرا باال برد و رو دستم

 

 .من خوبم یتو کنارم ی خوبم، وقت _

 

 بیبه جلو رفتم و دست راستم را که آزاد بود بند ج یکم

 .کتش کردم یکوچک رو

 

و تو بهم  کنهیم تتیداره اذ یزیچ هی کنمیحس م_

 .یگینم

 

 .نباش یزی تو نگران چ اده یکارهام ز زم،یخوبم عز_



 

 .به صورت خسته اش زدم یتکان دادم و لبخند یسر

 

 .سرکارم توام به کارهات برس رمیمن م_

 

 یهماهنگ کنم و باز اتفاق یدوباره با مهست دمیترسیم

گرفتم بدون خبر دادن به او بروم  می. تصمفتدیب

به  ینگاه دیدم شرکت ام دمیرس یسراغش. وقت

 ینداشت. طبقه  اریاز داد یساختمان کردم، دست کم

دادم.  حیآخر بودند... دوباره پله ها را به آسانسور ترج

هم فکر  یاز پله ها کم فتندوست داشتم در طول باال ر 

  .کنم

 

داد و   یصدا شدمیتر م کی آخر نزد یبه طبقه  هرچه

 شیصدا بیزن که عج کی  دادی. داد و بدمیشنیم دادیب

 .آشنا بود

 



بود،  ستادهیا دینسترن وسط سالن و مقابلش ام دنید با

که صورتش کامال قرمز شده بود  یفاصله مهست یبا کم

داشت آنهارا  ینامرتب بود و با ناراحت یو شالش کم

بود، او هم سر پا   زیپشت م یگر ی. خانم دکردیتماشا م

قدم که به سمت داخل   کیبود.  دیام یبود. احتماال منش

 ستادهیکه به تماشا ا دمیرا هم د گرید فربرداشتم چند ن 

 یبه من افتاد، پشت سرش مهست دیبودن، اول نگاه ام

  دنمیکه نسترن هم برگشت سمت من و با د دمیو د

 .زد  یپوزخند

داستان  دمینگاه کردم و با نگاهم پرس یمهست به

 یاشاره ا ا یبدهد  ی! اما فرصت نشد او جوابست؟یچ

  .بکند

 

! دیتموم هم رس یشد، خانوووم همه چ لی االن تکم_

 .یکور خوند د،یآقا ام یکور خوند

 



تمام منطورش من بودم؟! به   یاز خانم همه چ منظورش

دوباره برگشت سمت   ،یز یآبرور یظاهر آمده بود برا

 .من

 

 ؟ینیشوهر من رو بب انتیخ  یاومد هیچ_

 

دختر را شناخته بودم؟!  نیمن واقعا ا انت؟ی خ شوهر؟

 یاو نم یدر تله  گری نگاهش کردم... د هیچند ثان

هم  انمیاطراف  یاتفاق برا نیا دادمیافتادم، اجازه نم

  .محکم گفتم یلیخ دی. بدون توجه به او رو به امفتدیب

 

  گهیکارمندهات د کنمیجان وقت ناهار، فکر م دیام_

 .ناهار برن یبرا توننیم

 

اهل  دیکرد. ام ینگاهم م جی مضطرب و گ  یخدا کم بنده

هم به نسترن بدهکار   ی زیدست پاچه شدن نبود، چ

داشت. متوجه   یگرید یلیدل دیبا  ختنشیبه ر نینبود، ا



را  شیرا بفرستم، گلو شی کارمندها خواهمیشد که م

بروند. نسترن  توانندیصاف کرد و رو به همه گفت م

انداخت که چرا دارد  را باال شیاما دوباره صدا

همه شاهد  دهذی، چرا اجازه نم کندیمرخصشان م 

چشم   یرا گفت مهست نیشوهرش باشند! تا ا انتیخ

  .را با درد بست شیها

 

آخ گفت  کی را گرفتم، شیسمتش رفتم، محکم بازو  به

 .نکردم یاما توجه

 

  اتاقت کجاست؟_

 

پشت  یاشاره کرد. در یبا انگشت به سمت مهست دیام

بود. نسترن را  دیاتاق ام یسر او باز بود، پس او جلو 

خواست دستش را  دم،یمحکم به سمت آن اتاق کش 

ندادم، بعد آن همه  یتیفحش داد اما اهم یبکشد، حت

را داشتم که  نی که در حقم کرده بود، من هم حق ا یکار

 .برخورد کنم نطوریا



 

 ...وحش_

 

 .خفه شو نسترن_

 

بود.  دهیرا از من نشن یزیچ نیکرد، تا به حال چن تعجب

با آذرخش ممکن   میبودم، دربحث ها دهی خودم هم نشن

از او با کس  ریو بشنوم اما به غ میبگو یزی بود هرچ

 .هرگز یگرید

 

رو   یصدات رو انداخت نجایا یکه اومد یفکر کرد  یچ_

 سرت؟

 

به خودش   یکم میحرکت من و حرفها نیکه از ا دیام

 .آمده بود جلو آمد

 



که  یحق رو دار نیا یکنی فکر م نجا؟یا  یخوا یم یچ_

 نجا؟ یا یایب

 

 .دیخند یعصب

 

  بوسه،یداره شوهر من رو م فیزن کث هی  دمیاومدم د_

 .اون تو بغل شوهر منه دمیاومدم د

 

را  شیبازو دیبرود اما ام یبه سمت مهست خواست

 .دیپر تیگرفت. پلکش از عصبان

 

 شوهر؟  دمینشن ؟یک_

 

باعث  نیهم دادینسترن را داشت محکم فشار م دست

 ی. به سمتش رفتم دستم را رودیآخ بگو  کیشد نسترن 

دست او را  دیکند. ام شیگذاشتم تا رها دی ساق دست ام



به نسترن کردم که داشت  یبا انزجار رها کرد. نگاه

 .دیمالیدستش را م

 

 نسترن؟ یدار  کاریچ  نجایا_
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 ؟یهست یداره؟ تو ک یبه تو چه ربط_

 

 .درست صحبت کن_

 



  یکه حاال کنار مهست یدیبه حرفم نداد رو به ام یتیاهم

او انداخته بود تا  یبود و دستش را دور شانه  ستادهیا

 .آرامش کند گفت

 

ولم   کهیزن  نی. بخاطر اکنمی م تیاز هردوتون شکا_

 ...لب هاشو  یداشت دمید ؟یکرد

 

 

 .ستادمیکم مقابلش ا یرفتم و با فاصله  شیجلو

 

 ی. تو نسبتینکن  ریخودت رو تحق نیاز ا  شتریبهتره ب_

  تی ازت شکا تونهیکه م یاون  ،یندار نجایکس ا چیبا ه

  ییمنم بخاطر تهمت ها ینه تو. حت هیو مهست دیکنه، ام

شاهد هست،   یکنم، کل تیازت شکا تونمیم یکه بهم زد

وقت بذارم برات  نکهیارزش ا ،یاما ارزشش رو ندار

 .تیشکا یبرا یحت

 



را   میدهانش را قورت داد. باالخره با نفرت حرفها آب

کردم. دوباره آب دهانش را   یلخودم را خا یگفتم و کم

نکرد رو به   دایگفتن پ یبرا  یقورت داد و چون جواب

اش را پرداخت نکرده است.  هیمهر یگفت قسط ها دیام

کرده   یقسط بند دیاو چقدر بود که ام ی   هیمگر مهر

 !بود؟

 

 .خوامی من پولمو م_

 

 نقدریهم شهیاو هم ایبا نسترن چه کرده بود؟!  حسادت

  ...کردیرا پوچ م تشیشخص

 

  .گفت ی و لحن بد تیبا عصبان دیام

 

هزار   هی اده،یدادم از سرتم ز یهرچ ، یکور خوند_

 .رونیگمشو ب دم،یهم نم یتومن

 



 ...کنیم  تیازت شکا _

 

 .رونیبکن، گمشو ب یخواست یهر غلط_

 

 دنیموقع بوس نکهیانگار به خودش آمده بود، ا حاال

نسترن مچشان را گرفته بود، احتماال از همان   ،یمهست

بخاطر   دیشا شتریهول کرده بود، نه بخاطر خودش ب

راحت   یلیآمده بود. خ شی پ یمهست یکه برا یتیوضع

در واقع داشت  رون،یدست نسترن را گرفت و بردش ب

 .رونیب کردیپرتش م

 

 ؟ یخوب_

 

 هیبغلم کرد. داشت گر عیسر یمهست دم،ی را پرس نیا تا

. دستم را باال بردم و چند بار آرام به پشتش زدم کردیم

 .تا آرام شود

 



 .نیمن رو بب زمی عز ،یمهست_

 

را آرام   نهایبود و ا ستادهیکالفه بود، کنارمان ا دیام

آرام خطاب به او گفتم   یلی . خگفتیم یخطاب به مهست

 .بگذارد  مانیتنها یکم

 

 یصندل یکمکش کردم رو  را گرفتم و یدست مهست 

و   ختمیر وانیبود، داخل ل  زیم یآب رو ی بطر  ند،یبنش

 .دستش دادم

  .هق هق گفت یکم با

 

 .آسو ستیواقعا اونطور ن_

 

 دیاون و ام گه،یداره م یچ دیفهمینسترن نم زم،یعز_

که خودتون  ن یهست یندارن. شما دوتا هم تو سن ینسبت

 .نیر یبگ میتصم تونیزندگ یبرا



 

 .را در دستش گرفت دستم

 

 ...بار بود ک نی باور کن اول_

 

بدهد. چه بار   حیمورد توض  نیدر ا دیبا کردی فکر م چرا

آزاد بودند.   ییاول چه بار هزارم، هردو انسان ها

 .نداشتند یبه کس یتعهد

 

 .طلب کاره ایدن یآروم باش. نسترن از همه  _

 

  ...در حقش نکرده بودم یهم بد من

که آرام شد و   یکرد و کم یکردن خودش را خال  هیگر با

  .دیبه خودش آمد پرس

 

 ؟ یکردیم کاری چ  نجایتو ا_



 

 میگفتم امروز به قرارمون برس امینتونستم ب روزید_

 ...که

 

 .را گرفت شیاز غم دوباره چشم ها یهاله ا دمید

 

رو هم  دیبه دست و صورتت بزن، من ام یپاشو آب_

 .میبر ییناهار دعوت کنم سه تا  یبرا

 

موجود   یکه به شوفاژ  ییدر اتاقش را باز کردم او تا

 .دیپر شیداده بود از جا ه یدر سالن تک

 

 ؟یمهست_

 

 .ا یناهار، توام ب   میبر یاومده بودم با مهست_

 



 خوبه؟ _

 

 .اد یآره االن م_

 

 .فرو برد شیداخل موها  یرا عصب دستش

 

 .بشه  نطوری ا خواستمینم_

 

  .گفتن به او نداشتم یبرا یزیندادم. چ یجواب

 

به رستوران  دیام نی من بودند، اما با ماش مهمان

و  زدینم یساکت بود و حرف  یمهست م،یاو رفت  یانتخاب

و  بشی. دست برد به جکردیتر م یرا عصبان دیام نیهم

 .روشن کرد یگار یس

 

 خبرا؟ دوقلوها خوبن؟چه _



 

 .'زد و گفت 'خوبن یلبخند مصنوع مچهین

 

 .دلم براشون تنگ شده دنشون،ید امیب دیبا_

 

را نگاه کردم.   دیام دینشان نداد ناام یواکنش یوقت

را که  یخاموش کرد و دست مهست عیرا سر  گارشیس

 .بود گرفت زیم یرو

 

دوست . مینکرد یما کار اشتباه زم،یجان، عز یمهست_

. ازدواج با اون زن اشتباه بود و ستیداشتن تو اشتباه ن

 .رو نیا یفهمیو م یدونیتو خودت خوب م

 

که با نسترن داشت، لحنش با   یلحن خشن برعکس

را بهانه   میبود. شستن دستها فینرم و لط یلیخ یمهست

باهم راحتتر   یبلند شدم، تا کم زیکردم و از سر م

 .صحبت کنند



 

که   ییکه آمدم چشم به تابلو رونیرا شستم، ب میدستها

رستوران نصب بود جلب شد. جلوتر رفتم تا با   واریبه د

مقدس بود اگر اشتباه  میمر ی. نقاشنمیبب یشتریدقت ب

  یباتوجه به شال و نور دور سرش و بچه ا کردم،ینم

تا  ستادمیاآن تابلو   یکه به آغوش داشت. آنقدر جلو

 .دسراغم آم یمهست

 

 ؟یچه غرق شد _

 

 .دهیبه آدم م یآرامش خاص هی_

 

  ...دیغذات سرد شد، ببخش_

 

را  یرا فشردم تا ادامه ندهد... قرار بود مهست دستش

صحبت کنم اما قسمت  اریو در مورد مادرش و داد نمیبب

و نسترن صحبت شد. بعد از   دینشد. در مورد او ام



ناهار خواستند من را تا شرکت برسانند اما مخالفت  

داشتند تا به هم بزنند. اگر   یشتریب یکردم. آنها حرفها

 گرفتمیم یروز را مرخص ی هینبود بق ادی شرکت کارم ز

 .گشتمیو دنبال خانه م 

_ _ _ _ 

 دکتر رفتن؟_

 

 .تو اتاقشونن اما مهمون دارن ریخ_

 

  کشه؟یل م طو یلیخ_

 

 .تازه اومده مهمونشون_
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  یاگر منتظر م شد،یم ریبه ساعت کردم، داشت د ینگاه

 .سر بزنم یبه امالک توانستمیماندم نم

 

 نهارویعجله داشتم نتونستم ا دیشما بگ رم،یپس من م_

  .خودم بهشون بدم

 

خانه   کی یتکان داد و من در جستجو  یسر  ندهیپا خانم

 .شدم  یراه دیجد ی

 

 دایپ شیافزا یها نسبت به سال قبل به شکل نجوم  متیق

 یلیکه دستم داشتم را گفتم، خ یمبلغ یکرده بود. وقت

کنم و اصال   دایپ یخانه ا توانمیمطمئن گفت با آن پول نم

 .به خودم زحمت گشتن و پرس و جو کردن ندهم



 

از بانک بردارم، در حال  یگریوام د توانستمینم من

گه گاه   م،یوام آذرخش بود ی حاضر هم مشغول قسط ها 

پرداخت کنم. پس   شدمیخودم مجبور م شدیم ریکه د

  یزیهم نبود. چ یمبلغ خاص کرد،ینم تیاندازم هم کفا

هم بدون  اریاشتم. حسابدار دادفروختن ند یهم برا

با دانستن  ی. مشکلدادینم اماطالع دادن به او به من و

که از او داشتم حدس  ینداشتم اما با شناخت اریداد

 چیکند و ه زیآن پول را به حسابم وار  میمستق زدمیم

 .ردی وقت پس نگ

 

 .چند بار زنگ زدم زم؟یعز ییکجا_

 

کار داشتم نتونستم منتظر   رونم،یب دم،یاالن د دیببخش_

 .بمونم

 

 ؟یچرا با راننده نرفت_



 

 .ییکار داشتم جا _

 

 ؟ ییکجا_

 

گفت  ندهینمونده. خانم پا یزی سمت خونه، چ  رمیدارم م_

  .یمهمون دار

 

 هست که من خبر ندارم؟  یزیچ_

 

 .نه نه. نگران نباش، تو کارت تموم شد_

 

 .هنوز شرکتم_

 

 .یکنی خودت رو خسته م یلیخ_



 

 .داد رونیرو ب نفسش

 

شدن به چشم  رهیرو با خ  یخستگ نیا خواستمیو من م_

 .رفع کنم که اونم گذاشته رفته بایخانم ز  هی یها

 

به من انتقال داد که   یف یجمله اش حس لط آنقدر

به خانه بروم،  توانستمینم گریناخودآگاه لبخند زدم. د

و د رجهت عکس  دمیکش قیو نفس عم ستادمیهمانجا ا

 یدادم. از کافه ا رییو به سمت شرکت راهم را تغ 

  دنمی. نگهبان با دکیو ک دمیشرکت قهوه خر کینزد

 !آمده است؟ شیپ یمشکل دیپرس یتعجب کرد، حت 

 

باز نکرد،   یشرکت بسته بود، در را زدم اما کس در

هم کار دارد.   یدو ساعت یکی پشت تلفن گفته بود  اریداد

آمده  لیدل یهمه را ب نینکند رفته باشد و ا دمیترس



زنگ در را فشار  گریبار د کم یباشم. دستم را باال بردن 

 .دهم که در باز شد

 

  یدلم' زمزمه کرد که لبخند زهی'عز کی یچنان تعجب با

 میپا یپنجه  یدست گذاشتم، رو یزدم. دستم را رو

به گونه اش زدم. لبخند به لب گفتم   یو بوسه ا ستادمیا

و داخل برد، در را بسته و نسبت   دی'سالم'. دستم را کش

 .محکم بغلم کرد

 

 .نمیزتریعز یچقدر خوشحالم کرد_

 

اش گذاشتم و سرم را  نهیس یقفسه  یام را رو  چانه

 .را را گاز گرفتم نییباال بردم. لب پا

 

 .یخسته بمون ومدیدلم ن_

 



محکم،   یکم دیونه ام را بوسچشمک زدم. گ کی و

و ساکت شرکت  یخال یبوسه اش در فضا یصدا

 .منعکس شد و باعث خنده امان  شد

 

 .چپم را باال بردم دست

 

 .برات قهوه گرفتم_

 

که دستم راستم در دستم بود، به سمت اتاق   همانطور

مبل نشست و من کنارش قهوه ها را  یکارش رفت. رو

 .را باز کردم کیک یگذاشتم و جعبه   زیم یرو

 

اما فکر کنم  یدوست ندار ینیریش یلیخ  کنمیفکر م_

 .بچسبه با قهوه ات

 

  .که نگاهش به صورتم بود گفت همانطور



 

 .ریدلپذ یز یبا تو هرچ_

 

 ؟کارهات تموم نشد_

 

ه بود به را نداد، نگاهش کردم، هنوز زل زد  جوابم

نگاه کرد و گفت  میچشم ها ین یبه ن یصورتم. کم

 .''دوست دارم

 

را   یزیبه شمارش افتاد، قلبم... چه کوبش دالنگ  نفسم

شدم و  لیبه سمتش متما  یتجربه کرد. ناخودآگاه کم

  دیدرخش یجور شی زمزمه کردم 'دوست دارم'. چشمها

که انگار در آن لحظه ماه کامل شد. لبخندش... چقدر  

شدنمان دست خودمان  دهیبود. به سمت هم کش بایز

آمد، تمام  یبه سمت من م اوکه سر  ینبود، به اندازه ا

اش را  ی نی. نوک برفتیوجود من هم به سمت او م

 .من گذاشت ینیب یرو



 

  .میاتفاق زندگ نیتو بهتر_

 

از   کرد،ینم  یار یم نفس بکشم ا ینیبا ب توانستمینم 

 .خوردیو نفسم به صورتش م گرفتمی دهانم کمک م

 

 .هرم نفس هات   نیعمر من وصل شده به ا_
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  شیپاها یساعت بود که من را رو میاز ن شتریب دیشا

  هیام را به گردنش تک ینیب ی غهینشانده بود و من ت



  یز ی. چکردیداده بودم. با دستش آرام پشتم را نوازش م

 یاحرفه نیباتریز نمانیهمان سکوت ب م،یگفتینم

بود،  شیبودم سرجا دهیکه خر ییعاشقانه بود. قهوه ها

  .اما مهم نبود ناسرد شده بودند مطمئ

 

 ؟ یآسو_

 

شانه اش   یام رو قهیتر بردم و حاال شق ن ییسرم را پا_

 .بود

 

 جانم؟ _

 

 ؟یگی م گهید باری_

 



را برگرداند به سمتم و باعث شد تا مجبور شوم  سرش

زد و  میبه رو ی شانه اش بردارم. لبخند یسرم را از رو 

 .ستیلبخندش باعث شد متوجه شوم منظورش چ

 

 .خب یدیشن_

 

 سخته گفتنش؟_

 

آرام   یلیرا گاز گرفتم. خ نم ییرا جلو بردم. لب پا سرم

  .زمزمه وارانه گفتم دیشا

 

 .نه، دوست دارم_

 

  .تر شد قیبزرگتر و عم لبخندش

 

  .دوست دارم یلیدلم، منم خ زهیمنم عز_



 

  .کردم اریدست داد یبه ساعت رو ینگاه

 

  شتریب تونمیکه نم دی. ببخششهیم رمیفکر کنم داره د_

  .منتظر بمونم

 

  .به گونه ام زد یآرام  ی بوسه

 .نبود یفعال چاره ا ...

 

  .داد رونیرا ب نفسش

 

زود با مادرم آشناتون کنم و مراسم   یلیبهتره خ _

 .انجام بشه یخواستگار 

 

... ینداشت اما خواستگار ی شدن با مادرش مشکل آشنا

  دی... باکردی مطرحش م میمستق نطوریکه حاال داشت ا



. دیجد  یما به خانه  یبه بعد از اسباب کش شدیموکول م

خودم را آماده کنم هم   یخواستگار یهم برا توانستمینم

 .باشم یدنبال خانه و اسباب کش

 

  .نکرده یاز من خواستگار  یکس_

 

  .ام زد ینیب یانگشتش رو با

 

 میبه وقت خودش خوشگلم، پاشو بر یزیهرچ _

  .برسونمت

 

 .رانندت برم، تو به کارت برس ایباآژانس  تونمیمن م_

 

کار کنم  تونمینم گهیراننده رو مرخص کردم، االنم د_

 .بهتره تو رو برسونم

 



 ؟یکار کن ی تونیچرا نم_

 

. ستادیبلند کرد و خودش هم ا شیپاها ی را از رو من

و از صورتم  میو دست برد سمت موها ستادیمقابلم ا

  .دوخت مینگاهش را به چشم ها  نیکنار زد. مهربانتر

 

که  یبا ابراز احساسات ،یکرد جادیکه ا یتپش قلب نیباا_

االن عقلم سرجاش باشه و کار  یانتظار دار ،یداشت

 کنم؟
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 .من من کردن گفتم یبا کم م،یآسانسور که بود داخل

 

 ار؟یداد_

 

 زم؟ یجانم عز_

 

اومد بهت خبر   یکردم و کس یکار هیاگر من  شهیم_

 ؟ یریبگ دهینشن یعنی... ینکن یداد... کار

 

و   رمیاز شرکت بگ خواستمیبود که م یبه وام منظورم

کف دست مطمئن بودم حسابدارش به او اطالع  نیع

آن لبخند را   یجا  هیصدم ثان ریخواهد داد. اخمش ز

 .گرفت

 

 قا؟یدق یچ_

 



 .دمیخند

 

 .گمیبهت م ینجور یبگم دارم ا خوامی خب چون نم_

 

 .جمله ام گفتم یدر ادامه  عیسر و

 

 .ستین ینگران کننده ا زیچ_

 

  ؟ یکنیپس چرا ازم پنهون م_

 

 .باشه یواکنش چ زنمیحدس م نکه یبخاطر ا_

 

 .محکم فشار داد یرا کم دستم

 

 ...ی متوجه نم_



 

تا   م،یبرو رونیتا ب دیدستم را کش ستاد،یا آسانسور

نه دستم را رها کرد و نه  می شو نیکه سوار ماش یزمان

 .گفت یزیچ

 

 .درست بگو تا متوجه بشم_

 

 .اصال ستی مهم ن یچیه_

 

 .را بستم کمربندم

 

 .میبر_

 

نشان نداد سرم را به سمتش چرخاندم،  یواکنش یوقت

 .یانعطاف چیه یزل زده بود به من ب

 



 م؟ یرینم_

 

 ؟یدیجوابمو نم _

 

هم درخواست  ار یرا از مه نی ا توانستمیشدم، م مانیپش

  زیوار عا یآن پول را سر اریکنم، مطمئنا او مثل داد

خودش  یعاد یپروسه  ی به حسابم و همه چ کردینم

  .کردیم یرا ط

 

 .گفتمیم دینبا_

 

 ؟یپنهون کن دیچرا با_

 

 .ستین یمهم یچون مسئله  _

 

 .هردو دستم گرفتم نیرا ب دستش



 

  یلحظه  نیاصال ارزش نداره همچ ست،ی واقعا مهم ن_

 . باشه؟میرو خراب کن  نمونیب یخوب

 

با لحن لوس و کودکانه گفتم، باعث شد  یام را کم باشه

را شناخته بودم   اری. اگر من دادندیایکش ب شیلب ها

 .اما فعال کوتاه آمد شدیموضوع نم نیا الیخیب

 

 .نرو داخل کوچه_

 

  ! وقته رید_

 

 بودن؟ روقتی د یرو یحساس نقدریچرا ا_

 

کمتره و  دیها خلوته، د ابونیخ که،یچون هوا تار _

 .فتهیب یممکن هر اتفاق 



 

 .از خودم دفاع کنم تونمیمن م یدونیتو م_

 

که ممکنه  ییاما اجازه بده من هم تاجا زم،یعز دونمیم_

به دفاع  ازیکه ن یر یقرار نگ یتیحواسم باشه تو موقع

 .یاز خودت داشته باش

 

او مهم   یخنده دار بود اما خب برا یکم د یمن شا یبرا

 .بود

 

 .نمتیبیداشتم امروز، فردا م یمن برم، روز طوالن_

 

خواستم در را باز کنم مچ دستم را گرفت، برگشتم  تا

 .سمتش

 

 و خسته کننده بود؟  یتمام روزت طوالن_



 

به  یعیکوتاه و سر یاستفاده از کلمات بوسه  یجا به

در  شیلبخندش و درخشش چشم ها دنیگونه اش زدم. د

بود که جوابش را گرفته  نیا یبه معن یکیآن تار

 ...است

 

  ،یاون امالک  یامالک نیا یموند  یچ یموقع برا نیتاا_

 .رهینرو از فردا آذرخش م

 

نخورده بودند و منتظر من مانده بودند، حاال دور   شام

. قاشق  دادمیبابا را هم من م یداشتم غذا م،یسفره بود

  .را در دهان بابا گذاشتم و در جواب مامان گفتم

 

 .آذرخش هم بره خوادینم رم،ینم_

 

'  دندیهمزمان پرس جانیبا تعجب و آسمان با ه  مامان

  '؟یکرد دایپ



 

  یکه دست آقا یپول نیها دستم اومد، با ا متینه ق_

  .جور کنم کم ی دیبا شه،ینم  میدار یملک

 

  نجا،یا میکنیم یمثل آدم با آرامش زندگ م ی: دارآذرخش

 .می خونه عوض کن دیاصال با یبهتر! واسه چ 

 

 .توجه به حرفش رو به مامان گفتم یب

 

 .دنیخودمون رو هم اجاره م یقبل  یخونه _

 

 یابتدا دم،یمامان را به وضوح د یازدن چشم ه سوسو

اش، عروس شدن و مادر شدنش در آن خانه   یزندگ

وقت دوست نداشت خانه اش را عوض کند،  چیبود، ه

داده   شنهادیکه کار و بار آذرخش گرفته بود، پ یآن زمان

هرچند آنجا هم بد نبود، اما  ،یبهتر  یجا میبرو میبود

 .مامان قبول نکرده بود



 

 .اتاقم تنگ شده ی: دلم براآسمان

 

او هم  دمیزدم. چشمم به بابا که افتاد د ی مهربان لبخند

 .از مامان و آسمان ندارد یدست کم

 

وام  تونمیم میتو شرکت صحبت کنم ببن دیفردا با_

  یخونه   دیشا نیدیاگر تونستم خدارو چه د رم،یبگ

 .میخودمون رو اجاره کرد

 

 گفتمیما نبود اما همچنان ناخودآگاه م یکه خانه  هرچند

 .'خودمون ی'خونه 
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موضوع باعث پکر شدن  نیوام از شرکت بود ا صحبت

  سیبا رئ  یحاال من چه رابطه ا دانستیبابا شد. م

  خواهمیم میبگو  توانستمینم  هیبق یشرکت دارم. جلو

مثل  رم،یگینفهمد، اصال از او پول نم اریتالش کنم تا داد

 .همه است نه فقط من یبرا ازیامت کیکارمندها،  هیبق

 

 دن؟ی: چقدر بهت وام مآذرخش

 

 .دمیداشته باشه  نپرس یسقف هیاحتماال  دونم،ینم_

 

 سالیباهاش شروع کنم،  یکار هیاونو بده من  ریبگ_

خودمون رو   یخونه  گهیسال د م،ی بمون نجایهم ا

 .میخریم

 



 .دمیناخودآگاه پوزخند زدم و بعد بلند بلند خند اولش

 

 ه؟یزهرمار چ_

 

 یادگاریتو  واریمن رو د یباعث شده فکر کن یچ_

 سم؟ ینویم

 

خوبه، از دستش نده   یری که م یکارگاه نی: هممامان

 .آذرخش

 

هم آشنا دارم. خودم  یکل ادگرفتم،یاالن  گم، ی م نویهم_

شما اگر کمکم  ،یکارگاه باز کنم، اما دستم خال هی تونمیم

 .هم به نفع شماست هم من نیکن

 

بابا را   خواستمیبه او سفره را جمع کردم، م تیاهم یب

شدت و بخوابم، از  میبه اتاق ببرم، در مورد وام بگو



. مامان همچنان داشت با شدمیم هوشیداشتم ب یخستگ

 .زن نیچقدر ساده بود ا کرد،ی او بحث م

 

 نیآمدم اول رونیها را که شستم و اشپزخانه ب ظرف

 .بود نیا دمیکه از زبان آذرخش شن یجمله ا

 

 نیا شیباشه پول وام دخترت رو نخواستم، پول پ_

بعدش  م،ین یتر بش نییجا پا هی مدتی رم،یخونه رو بگ

 .خودمون رو بخرم یخونه  دمیسال قول م هیمن سر 

 

 .ام دهیبرخورد کردم که انگار نه انگار شن  یجور

 

 .میاونجا بخور ارمیب وهیبابا ببرمت اتاقت؟ م _

 

آسو   که،یآسمان نزد یآذرخش، مدرسه  شهی: نممامان

 .دوره یلیخ  نجایمحل کارش از ا



 

 .آره یعنیبا چشم اشاره کرد  بابا

 

آسو هم  ارم،یو م برمی: آسمان رو خودم مآذرخش

بره سرکار، من کارگاه رو باز کنم وضعمون  خوادینم

 .شهیتوپ م

 

مستاصل نگاهم کرد، خوب بود حداقل سرش به  مامان

 .''باشه  گفتیبه سنگ خورده بود که درجا نم یحد

 

 .می گذاشت لچریو ی کمک آسمان بابا را رو با

 

قبل هم تو باعث  ینگام نکن مامان، دفعه  یاونجور_

رو بده دست آذرخش، من تورم  یبابا همه چ یشد

 نیمن مخالف بودم، بابا هم. دوباره ا دونم،یمقصر م

حال و روزشه،   نیبابا دلت رو نشکست ا فته،یاتفاق نم

دلت هم ازم بشکنه،   کنم،ینم  نکارویببخش مامان من ا



کارو  نی خودت ا یبابا حت وآسمان و خودم  ندهیبا آ

 .کنمینم

 

 داره؟ ی: به تو چه ربط آذرخش

 

 دم،یرو من دادم، اجاره رم من دارم م ش یکل پول پ_

کارگاهت رو باز کن.  دایپول پ  یبرو از هرجا خواست

 .ما حساب نکن ی ندهیما و آ یرو

 

بردمش، مطمئن بودم بابا رو چرخوندم و به اتاق   لچریو

آذرخش   یها ینادان نیمن از دست ا یهم به اندازه 

 .ناراحت بود

 

کنم از   کاری چ گهید دونمیواقعا خسته ام کرده بابا. نم_

 ...یها دهیدست فکرها و ا

 



تا  م،ینگفت یزیچ یدادم. کم رونیرا محکم ب نفسم

دادم  نانیباالخره در مورد وام گفتم و متقاعد کردم، اطم

  توانمینم یحت رم،یگ ینم اریاز داد  میپول را مستق نیکه ا

 .را قبول کنم  یز ی چ نیهم چن

 

فکر  دیو ام یبودم و داشتم به مهست دهیکش دراز

عالقه   یقبلها اشاره کرده بود به کس یمهست  کردم،یم

بود با همسر   یمند بوده اما مادرش مجبورش کرده ا

باشد،  دیام توانستیسابقش ازدواج کنه، اون فرد نم

  یاز خانواده  یزیبود، چ ی ثروتمند یاز خانواده  دیام

به دختر خودش اجازه نداده  هک یجم کم نداشت . مادر

اجازه   اریبا مرد مورد عالقه اش ازدواج کنه به داد

زه مادر دوقلوها هم... مرگ او را از چشم تا داد؟یم

 .بودم دهیرا چندبار شن نیا دندیدیمادرشان م

 

 دانست،یاعتراف کرده بودم، هرچند م اریبه داد امشب

به آدم  یگر ی'دوستت دارم' حس د دنیشن یاما گاه

و   سمیبنو شی دوستت دارم را برا نیا توانستمی. مدهدیم



بدم... دست خط من را دوست داشت. من   هیبهش هد

که ته  یا هیبود، اما مهم نبود، هد یتولدش ک دانستمینم

به مناسبت ندارد. با فکر  ازین مه یلیخ دیدل باشد شا

 .خوشحال کردن او به خواب رفتم

 

_ _ _ _ 

 

 .بغلشان کرده بودم محکم

 

 .چقدر دلم براتون تنگ شده بود دونهیخدا م_

 

 .یدوستمون ندار گهی تو د میقهر_

 

 .جان گرفتم یاز گونه   یگاز

 



اما من فکرش  نیدلخور دونمیم دیببخش تونم؟ یمگه م_

 .راه جبران نمیرو کردم و ا

 

خانم داده بودم   نیکه دست مه ییتزایپ  یجعبه ها  به

' گفتند و به  تزا یاشاره کردم. هردو همزمان 'آخ جون پ

 .خانم رفتن نیسمت مه

 

 ؟  یبهتر_

 

کرد، امروز شرکت بودم زنگ زد گفت  یروبوس یمهست

 .ششیپ میایسرکار نرفته است و خواست بعد از کار ب
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به ما  ید، توجه بودن شان یتزاها یمشغول پ دوقلوها

 .نداشتند

 

 ؟ یبهتر_

 

دختر   هیافتاد، انگار  یاتفاق نیهمچ شهینه، باورم نم _

 .قرار گذاشتم  یبا کس یمکینوجوونم که قا

 

 ...ام_

 

 .گفته ارینسترن به مه_

 

  گفته؟ یچ ؟یچ_

 



آورد  یبه روم نم ارینگفت، مه قیدق اریمه دونمینم_

بود فقط بخاطر نسترن گفت مواظب   ان یدر جر یول

!  یهضم کن یتونیرو نم  گهیتلخ د یتجربه هیباش، 

 .باشه اری واکنشش مثل مه ستیبفهمه قرار ن اریداد

 

 چرا؟ فهممینم_

 

 .قراره داشته باشه لیو تحل  هیهزارتا تجز اریداد _

 

بود،  دهیبا من در ارتباط بود، بارها من را بوس اریداد

 دیکه نبا کردیم یتلق یکار را کار زشت نیاگر ا

  نیچن دیبه طبع خودش هم نبا داد،یخواهرش انجام م

  .کردی م یکار

 

 ؟ یلیچه تحل _

 



 دیبه ام ییجورا هی دیچون تازه طالق گرفتم، شا نکهیا_

هم به من پناه آورده،   دیبردم و ام یپناه احساس

که ممکنه داشته باشه چون   یبیو غر بی عج یهال یتحل

 .شیبه حس من اعتماد کنه. مثل چند سال پ تونهینم

 

  یشتریبود، حاال اعتماد به نفس ب نیمنظورش ا پس

 .حرف زدن یداشتم برا

 

سن و سال تو رو در نظر   شتریب دیشا شی چند سال پ_

  اریو مه اریداد یمادرتون رو شتریب ریگرفتن و البته تاث

 .فرق داره ط ی اما االن شرا

 

 ؟یکنیفکر م نطوریتو ا_

 

 ؟یکنیپنهون م دیچرا رابطت رو با ام_

 



 یاحساس یهاجرقه  هی یعنینبوده،  یاباور کن رابطه _

 ...اما

 

و مطمئنم برادرهات   کنمیمن حرفت رو باور م زمیعز_

کرده و روشن  لیتحص یهاهردو آدم کنن،یهم قبول م

دارن هم  ییهم درک باال  نهایا یهستن، سوا یفکر

به خودشون   کنمی به تو دارن. فکر نم یادیز یعالقه

 .سوال ببرن  ریتو رو ز یهامیحق رو بدن که تصم نیا

 

 گرانیو بخاطر د گرانی د یخسته شدم از بس برا_

  .خودمم دیبا ام کنمیکردم، حس م یزندگ

 

  یدار یحس بهتر اریو مه اریداداگر با گفتنش به _

 .ستیبه پنهون کردن ن یازیبهشون بگو، ن

 



. هرچقدر هم که در تالشم دور از کنهیمادرم نگرانم م_

  کنهینداره، تالشش رو م یر یکنم اما باز تاث یاون زندگ

  .هممون یکنترل زندگ یبرا

 

  .دمیپرس دیترد یکم با

 

 چرا؟ _

 

فکر   یز یجواب داد، داشت به چ یکردم جا  نگاهم

 .کردیم

 

 .آشنامون کنه یبه من گفت قراره به زود اریداد_

 

 .براش یبهتره آماده باش_

 

 کنه؟یقبولم نم_



 

  .دیکش یقیعم آه

 

 نویدوست داره، ا اریکس رو قبول نداره، داد چیاون ه_

هم  ادیاسمت م یوقت خونم،یم نمیبیهاش متو چشم 

زوج  هیلبخندش رو کنترل کنه، شما کنار هم  تونهینم

رابطتون  یرو  یریاجازه نده مادرم تاث ن،یفوق العاده ا

 .داشته باشه
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 .ترسمیم_



 

 .اما ناخودآگاه به زبان آوردم خواستمینم

 

 مامان؟ ؟یاز ک_

 

هم که با مادرش اختالف داشت باز   یاندازه ا هر

شعور  یادب و ب یحد ب نی تاا توانستمیمادرش بود نم

 .باشم

 

. راستش ترسمیم ییرابطمون... از جدا  نکهینه، از ا_

نداد، اگر مادر شما هم  تیمن هم از ته دل رضا یبابا

 ...نیمخالف باشه ا 

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 .گذرهیاز تو نم اریداد_



 

 .کردم نگاهش

 

 .گذرهیهم بگذره از تو نم یز یمحاله، از هرچ_

 

 بپرسم؟  یز یچ هی شهیم_

 

 .را تکان داد سرش

 

 بوده؟  اریداد یتو زندگ یکس_

 

 .تعجب نگاهم کرد با

 

 .گفت مانیپ_

 



 .شد شتر یب تعجبش

 

آشنا   یدختر فرانسو هیفرانسه بود، با  یمدت هی اریداد_

 .شده بود

 

 .جمله تمام وجودم را پر از حسادت کرد نیهم

 

 دونمیکه من م ییتا جا یعنی... نشونیب یز ی چ چیاما ه_

اسم دوست دختر روش   یکه بخوا  دیرابطه نرس هیبه 

دور و  ادیز ومد،یخوشش م  اری. اون دختر از دادیبذار

 ...هم اریداد کنمیبرش بود، فکر م

 

  ومد؟یبدش ن_

 

 .به لحن حسودم یلبخند با

 



ممکنه بهش فکر   یخواستگار داشتن هی نه اما توام _

  شتریب ،یو بعد جواب بد یکن نییباال پا یو کم یکن

ندارم. اما  ی خبر گهید نیا ریداشت. غ  یحالت نیهمچ

 .ازش باخبر بوده باشه مانیکه پ ستین یزیچ نیا

 

  هم بوده؟ یا گهیکس د یعنی_

 

 اری. من و مهمیدیفهمیبود ما م ی. اگر جدکنمی فکر نم_

از حسش به تو، از جنس نگاهش به  اریقبل اعتراف داد

حس  نیاگر ا یکنیفکر م م،یتو، از حسش هم خبر داشت

،  ستیمهم ن نهایا م؟یفهمیرو قبال تجربه کرده باشه نم

 .گذشته اس اون االن عاشقته

 

وقت  چی به من دوستت دارم گفته بود، اما ه اریداد

او   ینگفته بود عاشقم است و حاال خواهرش به جا

 .گفتیرا م نیداشت ا

 



پاشو   م،یخوریغم عشق م میشده نشست یچه وضع_

 .میسرمون رو گرم کن

 

پر   شیبود که چشم ها ینه انگار که همان مهست انگار

رفت و آهنگ  یصوت ستمیاز اشک بود، به سمت س

هرکدام  دنشیپخش کرد، پسرها با شن  یو هشت شش

پر از سس آمدند  یبه دست با صورت  تزای تکه پ کی

کردند. جان آنقدر با نمک   دنیسمتمان و شروع به رقص

از شدت خنده  یتکه من و مهس دادیرا تکان م شیدستها

 .میخم شده بود

 

 نو؟ یگرفته ا ادیاز کجا _

 

اون  یادا شد،یتو ماهواره پخش م یآهنگ هند  هی_

 .ارهیپسرا رو داره در م

 



امان داشت.  هیروح یرو ی خوب ریخوب بود، تاث رقص

کنار دست جاشوا نشسته بودم و داشتم به نوشتنش  

 .کردمینگاه م

 

 به اون بگم؟ ایصحبت کنم  اریبه نظرت خودم با داد_

 

 .اوردیرا ن دیجاشوا اسم ام  یجلو

 

اول از خودت  دمیم حی باشم ترج اریداد یمن جا_

 .بشنوم

 

آمد  اریاز داد یامی را تکان داد، همان لحظه پ سرش

زدم، چه حس خوب   یدنبالت'. لبخند امیدارم م زمی'عز

خودم را متاهل حس کردم و  یداشت، لحظه ا  ینیریو ش

به  رشیدنبال من آمدنش مس نیرا تصور کردم که ا نیا

 .بود بایزخودمان باشد، فکرش هم،   یخانه 

 



قبل   دادمیم حی ترج  قتشیتعارف کرد بمانم اما حق یمهست

بگذرانم.  اریرا با داد یساعت  کیبه خانه بروم  نکهیاز ا

باز کرد، سوار شدم و  مینشد اما در را از داخل برا ادهیپ

 .کردم یسالم

 

  خوش گذشت؟ زم،یسالم عز_

 

 .گذرهیخوش م  شهیو بچه ها هم یآره با مهست _

 

 بچه ها چطور؟  یعموبا _

 

همراه با خنده  به او بخاطر سوال بانمکش   یتعجب با

 .نگاه کردم

 

 ...هومم_

 



 کردیم یرا در دستش گرفت همانطور که رانندگ دستم

چندبار نگاهم کرد، واقعا منتظر بود که جواب بشنود. به 

  .عمد بحث را عوض کردم

 

 کنم؟ یمن رانندگ یخوا یم یایخسته به نظر م_

 

 ؟یکن ی رانندگ یبلد_

 

 چرا بلد نباشم؟_

 

فکر کند  شدیما خوب نبود باعث م یمال ت یوضع نکهیا

 .ستمیهم باد ن یمن رانندگ

 

 .ست یبرات ن یجذاب  زیچ کردمیحس م زم،ی عز دونمینم_

 

 که جذابه برام؟  دادمینشون م د یبا یچجور_



 

 .لحن دلخورم شد متوجه

 

نباشه که سوالم را  نیبه خاطر ا دوارمی لحنت ام نیا_

 .یکرده باش ریتعب یا  گهیجور د

 

  یگرید زیمتوجه شد، که در سرم چ دیرا که د سکوتم

 .گذردیم

 

 ؟یقهوه خوردن وقت دار هی یبه اندازه _

 

 ....اصرار کرد بمونم اما  یآره، مهست_

 

 اما؟_

 

 .خواستم با تو باشم_



 

کافه نگه داشت، کافه  کی  ی. جلودیدستم را بوس کف

مناسب حال و  شتریب یلیخ  کرد،ی هم که انتخاب م ییها

  ژیدر تناقض با پرست یزیخودش بود، چ  پی احوال و ت

 .ام گفت یدر مورد رانندگ می نبود. تا نشست

 

ناخودآگاه   م،ی وقت درموردش صحبت نکرده بود چیه_

داشتم برات   میتصم رایاخ ی. حتیستیبلد ن کردمیفکر م

ات ازت   نامهی بخرم اما گفتم قبلش درمورد گواه نیماش

 .بپرسم

 

اش را  یقبل  یجمله  گریتعجب نگاهش کردم، د با

 .دیخریم نی من ماش یبرا دیفراموش کردم، او چرا با

 

 من؟ چرا؟ یبرا ن؟یماش_

 



منم   یکارها ،یدیحرف گوش نم کمیشما  نکهیا یبرا_

 چارهیب یبرسونمت، با راننده  تونمینم یگاه  شهیم ادیز

 .کال یمنم که مشکل دار ی
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 .و لبخند گفت یآخرش را با لحن شوخ ی جمله

 

 ...یدونیکال م ه،یمودب  ینه آقا_

 

 .راه حله نیماش هیپس  دونم،یم_

 



 ...خرمیخودم بعدا م_

 

 رم؟یداره من بگ یچه مشکل_

 

بهانه را   نیتر یمشکل ها داشت اما دم دست یلیخ

 یزها ی هم بود اما خب چ یمهم  لیانتخاب کردم، البته دل

 .در ذهن من بود یگرید

 

من  یلک لک با عمو پورنگ برا  یتو خونه بگم حاج_

 آوردن؟ نیماش

 

 .دیخند آرام

 

 ه؟یعمو پورنگ ک_

 

 .شناختیتعجب نگاهش کردم، او عمو پورنگ را نم با



 

تو عمو  کنم،یبودنت شک م یرانیمن کم کم دارم به ا_

 ؟یشناسی پورنگ رو نم

 

 .باال برد ییتر شد، ابرو یاش طوالن خنده

 

 .برنامه کودکه یمجر_

 

خنده اش اوج گرفت، اما  یصدا یرا گفتم کم نیا تا

 .کنترل کرد و خم شد سمت من عیسر

 

 زم؟یعز ننیبیهم سن من برنامه کودک م  یها یانریا_

 

مثال مغرورانه و توام با  یدادم و به حالت یرا تاب گردنم

  .گفتم یشوخ طبع

 



 .نمیبیمن که م_

 

  ینگاهم کرد و لبخند یبا مهربان دن،یخند ی او به جا اما

 .زد

 

 .یمن ی تو کوچولو_

 

 یروز به روز ابراز عالقه ها د،یخون به صورتم پاش 

 .داشت یو متفاوت شتریب

 

 .... دوستش دارمشهیم یشکل نیصورتت که ا_

 

را  کیقهوه و ک دیبگو  یزی نگاهم کرد، خواست چ یکم

را  کیک ،یآوردند، منتظر ماند، بعد رفتن پسر کافه چ 

  لیم یلیبود به سمت من هل داد. من خ زی که در وسط م

  شتریب م،یسفارش داد  کیک کی نیهم ینداشتم برا

شوم.  میرا سه کمیبشقاب ک کیدوست داشتم با او در 



 یگفته بودم که 'برا یا انهکودک اقیبا اشت یجور یحت

. باشه؟' که با لبخندش موافقت کرده میبگ  یکیدوتامون 

 .بود

 

 شهیم یما علن ی رابطه  یهم، به زود نیدر مورد ماش_

 .یبد حیرو توض یزیچ ی به کس ستین یاز ین گهیو د

 

 .خودم بخرم دمیم حی اما من ترج_

 

  .گفت یجد یلیخ

 

رو  حاتتی ترج یکم دیبا یکه همسر من باش یزمان_

 .یبد رییتغ

 

. اما متوجه منظورش  نیری بود هم ش بی! هم غر همسر

 .نشدم



 

 ؟یچ یعنی_

 

  تیشما به خصوص مسئول   یها تیتمام مسئول یعنی_

 .منه یبه عهده  یمال یها

 

  من ورشکسته شدن؟ یچرا چون خانواده _

 

با   یبودمش به نحو  دهیکه د یاز لحظه ا امروز

 گریکرده بود. د یادآوریمن  یرا برا نیا یموضوع

  .یکرد دی. اخم شدمی نتوانستم نگو

 

رو حرف  یریتاث نیموضوع کمتر نیا ه؟ی چه حرف نیا_

 .من نداره میو تصم

 

 ...مثل ت یکرده ا لیچطور باور کنم؟ آدم تحص_



 

  .بار دلخور گفت نیا

 

 .زمینداره عز التیبه تحص یموضوع ربط نیا_

 

من  اریکار کنم! داد دیحتما بعد ازدواج با تو من نبا_

 رییوقت تغ چیه نیو ا  دمیخرج خانواده ام رو م

  .کنهینم

 

و  ینزدم، تو شغل خودت رو دار یحرف  نیمن همچ_

هم در انتظارته،  یا گهیخوب د یها شرفتیمطمئنم پ

دخالت  یبرا  یحق یچیدر مورد موضوع دوم هم، من ه

از من  دونمی و نظر دادن ندارم. کامال دست خودته. نم

 .یتو ذهنت ساخت  یچه تصور

 

نساخته بودم اما... دستم را در دستش  یتصور چیه

 .گرفت



 

من، تو هرجور که دوست  ی آسو  کنمیمن محدودت نم_

 یزندگ نیرفاه ا  جادیاما ا ،یکنیم یندگز یداشته باش

 .دوست دارم دست من باشه

 

ته   یزیاما چ رم،یو دسوت داشتم حرفش بپذ خواستمیم

حسابدارش از درخواست وام امروزم به او   گفتیدلم م

 نقدریا توانستیجمله ها نم نیگفته، و تمام ا یزیچ

به حسابدارش  دن،یپرس یباشد! جرات نکردم برا یاتفاق

اسمم  گرید  یکارمندها یگفته بودم، من هم مثل همه  

به عجله   یازیگفته بودم ن د،نوشته بو ستیرا در ل

دو روزه   تایو او گفته بود معموال روزانه نها  ستین

  یبه دست آقا رودیم د ییتا یو برا شودی م یبررس

موضوع را  ار ی مه یدکتر. من امروز موقع رفتن خانه 

چند درصد   دانمیمطرح کرده بودم، نم با حسابدار

 .احتمال داشت که حسابدارش خبر داده باشد

 

 ؟یگینم یزی چرا چ_



 

مادرت  دیحرفها با نیا یهمه  یبگم، برا  یچ دونمینم_

 ...اونم من رو قبول کنه، بعدش م نم،یرو بب

 

 دیینه تا ییآشنا  یبرا دارید نیا ،یتو انتخاب من _

 .گرفتن

 

  یبرا میمستق توانستیگرفتن نبود، او م د ییتا یبرا اگر

بود تا من و مادرش  یاز ی! چه ندیایب  یخواستگار 

. در جواب او فقط سرم را تکان دادم. میآشنا شو  نطوریا

را با آن جدا کردم و   کیاز ک یا هیچنگال را برداشتم تک

به اطراف  ینگاه  یرکیرزیکه ز  دمیبه سمت او گرفتم. د

  !دیکشیاما خجالت م شدی نم مکرد، باور

 

_ _ _  

 



مامان خاله خوبه؟ امروز زنگ زدم جواب نداد.  _

  .دنشید ینرفت  ای ومدهین

 

 .میصحبت کرد یتلفن_

 

 خوب بود؟ _

 

 .خوبم گهیم_

 

آمده بود، حواسش به من و مامان  یاز وقت  آذرخش

چند   د،یبگو یزی چ خواستیبود که م یکسان هیبود، شب

 .که با چشم و ابرو به مامان اشاره کرد دمیهم د یبار

 

 شد؟ یوامت چ_

 

 .درد وام بود پس



 

 .شهیم دییتا نمیامروز درخواست دادم، بب_

 

 .' 'چقدره؟ دیپرس  عیسر اوردیطاقت ن گرید آذرخش

 

 چطور؟ _

 

تفاوت  یمثال خواست خودش را ب ،یداد به پشت هیتک

  .نشان دهد

 

 .نه ایارزش داره اصال  نمیگفتم بب ،یچیه_
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  ونیلی'! پنجاه می'خودت ینگاه بود با معن  کی  جوابش

 م؛ی ایبرب نیاز ا شتریاز پس ب توانستمیبود، نم

 !دانم؟یاما چطور و چگونه نم شودیم دییتأ دانستمیم

 

  میبه رو خواستیحرفم را گوش داده بود و نم اریداد ای

نبرده بود، از  شیرا برا ستیحسابدار هنوز ل ای اوردیب

بار هم   کیبودمش، دنبالم آمده بود و  دهیصبح دو بار د

کرده بود و من تا برسم و   میبه اتاقش رفته بودم، صدا

  !فشارم افتاده بود دیگوی و چه م خواهدیبدانم چه م

 

به پول و وام  یابود و اشاره شهیرفتارش مثل هم اما

 .کرده بود انیرا ب ینکرده بود، بلکه موضوع کار

 



ناهار بود و دوباره به اتاقش صدا شدم، حس کردم  وقت

بار  نیاما ا میبرو رونیناهار ب یبرا دیبگو  خواهدیم

  .حسم کامالً غلط بود

 

و دست  بشیدستش در ج کیبود،  زشیکنار م سرپا

بود و نگاهش هم به   یکاغذ  یرو زیم  یرو گرشید

هم به سمتش خم شده  یاخم، کم یهمان! البته با کم

 .بود؛ در را کامل بستم

 

 ؟یکارم داشت _

 

 .کرد نگاهم

 

 .نیآره بش _

 

مسائل  اگر در مورد یخشک و سرد بود، حت لحنش

و  میلحن مال شهیصحبت کند، هم خواستی م یکار



خطاکار به سمت مبل رفتم  یها داشت؛ مثل بچه  یمهربان

 یرا درهم قفل کردم و رو میهادست یو نشستم؛ حت 

گذاشتم؛ برگه را دستش گرفت و به سمتم آمد  میزانوها 

سرم   یگذاشت. ننشست همانجا سرپا باال زیم یو رو

 .ستادیا

 

ً یدق نیا یلطفاً بهم بگ شهیم _  ه؟ یچ قا

 

تماس  نکهیا ینبود برگه را نگاه کنم اما برا یازین

نداشته باشم، به برگهچشم دوختم؛  اریبا داد یچشم

فاصله گرفت و شروع به قدم زدن در طول اتاق کرد؛ 

ودش را کنترل  که خ کردیبود؛ داشت تالش م یعصبان

 ...کند؛ سکوت من کالفه ترش کرد

 

 ؟ یبگ یزی چ یخوا ینم _

 

 ...فاحش گفتم یترس با



 بگم؟  یچ _

 به من خبر بده؟  دیرو کارمند من با نیچرا ا _

 

باعث شد کامالً   نیمن خم شد و هم یجلو آمد، رو باز

 .دیایب امنه یس یقفسه  یمبل بچسبم و دستم رو یبه پشت

 

 ام؟ یآسو من ک _

 

شده  ی! قبالً هم بارها از دستم عصبانینگفت آسو گرید

که   ی' ای' کرد،ی' آخرش را حفظ می' شه یبود اما هم

و انگار قبل از هر   ستیبودم حکمتش چ دهیهنوز نپرس

 .شدیداشت حذف م یپرسش

 

 ...آروم کمی _

شرکت از  نیتو ا یکس یکنی چطور آروم باشم، فکر م _

 ....کارت نیا  یکنیمن و تو خبر نداره؟ فکر م یرابطه 



 

 .دیبه صورتش کش یدست

 .آرومم کنه تونه یم یمنطق لیدل هیفقط  _

 ؟یهست  یعصبان  یمن... آخه االن تو از چ _

 

آتش   یرو نیشدن بنز ختهیتا به حال شاهد ر دانمینم

  یبلکه گرما دمشیلحظه نه تنها د نینه اما در ا ایبودم 

 .حس کردم زیرا ن دشیشد

 

را  شیرا که باال آورده بود، مشت کرد؛ رو دستش

پنهان کردنم کار  د؛یکش  قیبرگرداند و چند نفس عم

را هم نداشتم،  تیهمه عصبان نینبود، اما انتظار ا یجالب

نکرده  ییخدا  تیشدت عصبان نیاز ا دمی ترسیم گرید

سکته کند! بلند شدم آرام به سمتش رفتم و از پشت 

کردم؛ متوجه تعجبش   حلقهدستم را دور کمرش  سر،

  یو بعد از لحظات دینفس نکش یاه یچند ثان یشدم، حت

دادم،  هیداد؛ صورتم را به پشتش تک رونینفسش را ب



همانطور در  یاقهیتر از کتفش؛ چند دق نییپا یکم

دستم را باز کرد؛  یتا باالخره حلقه میسکوت ماند

 وبرگشت به سمتم و دست چپش را دور کمرم حلقه کرد 

دست راستش را باال آورد، شالم را کامل باز کرد و 

 .برد میموها ی دستش را ال

 

 ؟یکنیم تمیاذ نقدریچرا ا _

 

 ...را گفت نیا دلخور

 

 ...اما  خوامیوقت نم چیمن ه _

 دارم؟ تیتو زندگ ییمن جا _

 ...من ه،یچه حرف نیا ،یمعلومه که دار _

 

 .انداختم نییرا پا سرم

 



بهت بگم درجا اون پول  دونستمیم دم،یفقط خجالت کش _

به حسابم، اما   یکنیم زیچند برابرش رو وار یرو حت

 .خوامیرو نم نیمن ا

 ...به یغرور من؟ حت متیبه ق یحت _

 

 ...را باال آوردم سرم

 

 .یدونیخوب م نوینبود، تو ا نیقصدم ا _

 

  یلیاش بود، قلبش خ نهیس  یقفسه یکرد، سرم رو بغلم

 !محکم و تند زد،ی محکم م

 

. من رو اونقدر به نهیمن، قصدت هم زهیعز نهیهم _

 ...که یدونی و  نم ینیبینم کی خودت نزد

 

 .تر کرددستش را تنگ  یحلقه 



 

 کار؟یچ  یخوایاون پول رو م _

 

خرج  دیشا ون یلیم ۵۰او  یچند برابر شد، برا خجالتم

  کی ما نوآور  یچند دست کت و شلوارش بود اما برا

 ...دیجد یخانه 

 

 ...خواستمیم _

 

دستش  یگرفت و نگاهم کرد، دست بردم و حلقه فاصله

مبل نشستم.  یو رو می را باز کردم و برگشتم سرجا

 .کنارم نشست

 

کم داشتم،  کمیخونه رو عوض کنم،  خوامیم _

 نیاز ا شتری صبر کنم اما نخواستم آسمان ب تونستمیم

 .شه تیاذ



 

اش  ی. از واکنش بعددیبه کل صورتش کش یدست

 .دمیترسیم

 

 ؟یچرا به خودم نگفت _

 

در وجودم، داشت  یشدت از خجالت و شرمندگ نیا

منسوب به کدام بزرگ بود که گفته بود   کرد؛ینابودم م

بود،  نیجهل است'؟! موافق بودم، هم ی'فقر نشانه 

قرار داده بود، حاال  تیوضع نیجهل برادرم ما را در ا

که عاشقش بودم، آن هم  یمن خجالت زده درمقابل مرد

 !جهل برادرم ربخاطر پول، آن هم بخاط 
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  تونستمیوام گرفتم، نم هیچون... من... من از بانک  _

 ...وا هیدوباره 

 .نبود نیسوال من ا _

سوالت رو دادم چون تو اون پول رو به    نیجواب ا _

  .یدادیمن م

 !کنم یم نکارویمعلومه که ا _

 

'  ی ' ، بلکه از 'حال استمرارکردمیکار را م نی'ا نگفت

 .استفاده کرد

 

وام از شرکت، اگر از  نیقبول کنم، ا تونمیمن نم _

 ...کارمندها نبود م ی همه  یشرکت برا التیتسه

 

 ...صورتم براق شد به



 

 چرا؟  _

 .اریداد رمیازت پول بگ تونمیمن نم _

 .اریب یمنطق لیدل هی _

 

  !کرد؟یم یتلق یمنطق یگرفتن از خودش را کار  پول

 

از تو پول  دیچرا با ؟ی دونیم یمنطق  نکارویتو ا _

 رم؟ یبگ

 

 یشد، صورتش را خم کرد و ساق دستش را رو  کینزد

 ...هم شیگذاشت؛ صورتش خسته بود، چشم ها میپا

 

 ام آسو؟ یمن ک _

 ؟ یکنی رو تکرار م نیا یچرا مکرراً دار _

 .چون شک دارم جوابش رو بدونم _



 

 .دهانم را قورت دادم آب

 ...... تواریداد _

 

 یدو کی در  لومترهایانگار ک زدم،ینفس م نفس

بودم اما با   دهی دو ادیو مسافت ز ادیماراتون با سرعت ز

نفس کم آوردن دوم شده   کی کوچک، با  یخطا کی

 .بودم

 

 ؟یمن چ _

 

از حسم به او گفته بودم، حاال از من چه  من

 خواست؟ یم

 

 .یتو از حس من خبر دار _



اون حس برات   یاز حست خبر دارم، اما به اندازه _

 هیبق یباشه رابطمون برا  تم؟یزندگ یارزش دارم؟ کجا

خودمون  نیخودمون، ب  نیاعالم نشده، اما ب یرسم

 ...هم

 ...گهیجور د یتو دار _

 

زنگ خورد، بلند نشد، آنقدر صبر کرد  زیم  یرو تلفنش

تا قطع شود، اما دوباره زنگ خورد مجبور شد بلند 

 .'بله' گفت کیتند  یشود، کم

 

 .داخل انیب گهید قهیده دق دیبگ _

 

 .داشت... آرام بلند شدم مهمان

 

 .یمهمون دار م،یکنیبعداً صحبت م _

 



نداد، فقط نگاهم کرد، چشم گرفتم و آرام از  یجواب

سرم را بلند نکردم تا مهمانش   یرفتم. حت  رونیاتاقش ب

. سالنه سالنه به سمت اتاق کارم رفتم و خودم نمیرا بب

 .حبس کردمرا همانجا 

 

 یرا رو میهانشستم، دست نیزم  یدر رو پشت

را  مانیهارا، حرف  شیهاگذاشتم، حرف  میهاقهیشق

کرده بودم    یمرور کردم، دوباره و چند باره! من سع

غرور   متیغرور خودم را حفظ کنم اما از نظر او به ق 

 ...او بود

 

بلند شدم و پشت  ینشستم، وقت نیزم یرو یادیز مدت

همان   داد؛یرا نشان م ۴ساعت   وترینشستم، کامپ زیم

 یبا ظرف غذا به اتاقم آمد و گفت آقا یجهان  یلحظه آقا

را   زیچ چیاو ه  رد؛یمن غذا بگ یدکتر گفته است برا

هم باز فراموش   یدر اوج دلخور کرد،ی فراموش نم

 .کردینم

 



 برگشتن؟ یعنیدکتر شرکتن؟  یآقا _

 .نرفتن دونمیکه من م ییتاجا _

 

به فکرم بود  نکهیاش کردم؛ از ا یراه  یتشکر  با

ام را سفارش مورد عالقه ی غذا نکهیممنون بودم، از ا

نداشتم؛ دوست  ییداده بود ممنون بودم، اما اشتها

اما او  م،یمانده را تمام کن مهیداشتم صحبت نصفه ن

بعد از کار خودش مرا   ینداشت؛ حت یقصد نیچن گرید

که  اورمیخواستم به زبان ب ا رساند اما در سکوت! باره

ام در  ' اما نتوانستم و جمله ؟ییبگو یزیچ  یخواهی 'نم

 !خفه شد نطفه 

 

' زمزمه ی 'مرس کیکوچه که نگه داشت، آرام  سر

فقط سرش را تکان   هیکردم، نگاهم کرد، بعد از چند ثان

 .داد

 



 ار یمانده، کم حرف شدن داد مهیآن بحث نصفه ن یجه ینت

و  میرفتیبا هم م یشد، کنارم بود، اما نبود، حت 

 .میزدینم یحرف یول  میگشتیبرم

ً یاز طرف حساب شرکت و دق وام همان مبلغ به حسابم  قا

شد و از طرف حسابدارش به من خبرش داده   زیوار

به   یزیخبر دارد، اما چ زش یشد. مطمئن بودم از وار

 ...هم منتظر من بود دی. شاآورد یزبان نم

 

 الو آسو؟  _

 

 یجانم اما فرصت نشد، چون جان گوش م یبگو خواستم

تکرار کرد، 'الو آسو' .    زیرا از جاشوا گرفت و او ن

ً یکردند تا نهاکار را  نیاز شش بار ا شیب  یصدا تا

 یکه گفت فرصت بدهد بزند رو دمیرا شن اریخندان مه

بتوانند صحبت کنند و قبل از  شانیتا هردو کریاسپ

 .کرد  یپسرها خودش احوال پرس

 



  ره؟یم  شیکارها خوب پ ن؟یخوب _

 .ما شیپ یاینم  گهی د هیخوبه، جات خال _

 

 ...بود یروز کاف کی همان

 

 .اردو ای: آسو با ما بجان

 .میبر ار یبا تو و آنکل داد میخوای: آره ما مجاشوا

 

 یبروند، کم اریاصرار داشتند با من و داد نقدریا نکهیا

 .مشکوک بود میبرا

 

 .کار داره ارتونیدلم آنکل داد یزایعز _

 

 ...گفتم لیدلیب میتصم کی در

 



 م؟یایب  یمهست یمن و آنت شهیم _

  .کنهیقبول م ی: نه آنکل تو بگجان

 

 دم،یرا شن  اریمه یخنده یکردم! دوباره صدا تعجب

دو وروجک   ن یکه ا ستیداستان چ دمیخطاب به او پرس

 !بروند اریبا داد کنندیاصرار م

 

حساب  اریمدرسشون از داد ریها و مدمعلم یهمه  _

اونجا رو رو سرشون  خوانیم دونهی خدا م برن،یم

 .بذارن

 

  توانستندیدور و زمانه، چطور م نیا یهابچه  دم،یخند

 !باشند؟ رکیز نقدریا

 

 .رهینم اریبدون تو داد دوننیم_

 



حتما خودش به بچه ها   گریرا د نی. ادمیکش خجالت

 .گفته بود

ساعت جان و جاشوا پشت تلفن اصرار و  مین کینزد

زنگ   اریخواهش کردند، مجبور شدم قول بدهم تا به داد

 ی اش کنم. با توجه به فضا یراض کنمیم یو سع زنمیم

نبود، اما  یچند روز کار آسان نیدر ا نمانیب خیسرد و 

 .میاز هم دلخور باش نقدریکه تا آخر عمر ا میتوانستینم
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 ؟ یخونه ا_

 



  .و با عجله گفت نگران

 

 شده؟برگردم؟   یزیآره، چ_

 

 .من را به خانه رسانده بود شی ساعت پ کی

 

 .نه دوقلوها زنگ زدن_

 

راحت شده و باشد، نفسش را راحت   الشیکه خ  انگار

  .دمیپرس  تایمن من کردم و نها یداد. کم  رونیب

 

 ؟یفردا کار دار_

 

  .است کین کیمنظورم پ دیفهم

 



 ؟یبر ی دوست دار_

 

'. با او و همراه او میکردم 'دوست دارم بر زمزمه

که  یاز نفس دیمطمئنم که شن دیدوست داشتم بروم. شن

 .دیداد متوجه شدم که شن رونیب

 

 .دنبالت امیصبح م_

 

گفت، محکم گفت، اما باز دوست داشتم داد بزنم   یجد

' اما خودم را نگه داشتم تا با دوقلوها ابراز ول ی'ا

  میدلم را نشکست برا نکهی. لبخند زدم، ام یکن یخوشحال

 .باارزش بود تینها یب

 

و از   کین کی روم پ یمامان گفتم صبح با دوقلوها م به

زدم تا  را روغن میشدم، موها داریب جانیصبح زود با ه

دوست دارد، چشمم  اریداد دانستمیشود، م شتریفرش ب

با دقت به چشمم نگاه   شهیکرد، چون هم شیرا آرا



 یکاله تایشود، نها دهید  باتریدوست داشتم ز کرد،یم

 .زدم رونیو ب زدم یگذاشتم و برق لب

 

به هر  یعقب بودند، نشستم سالم یدر صندل دوقلوها

 ی هابه آن دو وروجک کردم، که لباس یسه کردم، نگاه

خوشگل آن پشت نشسته   یو بانمک با کاله ها کسانی

به  اریبودند. نگاهم به دوقلوها بود، اما متوجه نگاه داد

 .صورتم بودم، کالهم را برداشته بودم

 

 ک؟ی ن کیپ رهیخوشحاله م یک_

 

  ! )من(ی: مجان

 ! )من(ی: مجاشوا

 

نشستم و دوباره کالهم را سرم  میسرجا نی حرکت ماش  با

 .گذاشتم

 



 .کمربندت رو ببند_

 

  شیبود اما منتظر ماندم تا او تکرار کند و من صدا ادمی

 .را بشنوم

 

 ؟ یخوب_

 

کرد و دوباره چشمش را به جلو دوخت، اما در  ینگاه

سرم   یهمان حالت دستش را دراز و کاله را از رو

 .گذاشت. با تعجب نگاهش کردم میپا یبرداشت و رو 

 

 خوبم، تو؟ _

 

 .مرا کالهم را برداشت نگفت نکهیدر مورد ا یز یچ چیه

 

 .خوبم منم_



 

که صبحانه خورده اند  دمیسمت بچه ها و پرس  برگشتم

گروهشان باهم صبحانه   یفتند قرار است همه و گ

 .بخورند

 

خودش را  یداشت جلو دایشد اریام گرفته بود، داد خنده

سمت بچه   گشتمیتا صحبت نکند، به عمد برم گرفتیم

چند بار خواست  دم،یخندیو م کردمیها، باآنها صحبت م

 .اما منصرف شد دیبگو یزیچ

 

 نجاست؟یا_

 

اس  یپ یج گریبه اطراف کرد و بعد بار د  ینگاه اریداد

 .را چک کرد

 

 .ارسن ی بابا نیماش_

 



رصد پسرها  ن یو پدرش را به خاطر آوردم، باا آرسن

. شالم را از دور گردنم باز کردم و میشد ادهیپ یهمگ

سرم گذاشتم. دوقلو ها دست من را   یفقط کالهم را رو

که نشانه   یر یبه سمت مس اریگرفتند و ما جلوتر از داد

. اردو مخصوص کالس آنها میکرده بودند رفت یگذار

به   شانیاز بچه ها و خانواده ها یتیبود. از دور جمع

لباس   اریداد ،یهمه با لباس ورزش خورد،یچشم م

هم لباس  شه یبود، مثل شرکت و هم دهی نپوش  یورزش

 .بود هیمتفاوت از بق یتنش نبود اما خب کم  یرسم

 

انم و آقا به استقبالمان آمدند در واقع به استقبال  خ کی 

  نیبا او کردند، ا یگرم کیآمدند و سالم و عل اریداد

مثل  اریاز جانب آنها بود، چون داد شتریب تیمیصم

جواب آنها  کردمیکه من در شرکت کار م  یاول یروزها 

  .... سرد، رکس، خشکدادیرا م

 

 شانیدست من را رها کرده و به سمت دوستها دوقلوها

 ستادهیا ار یداد کیبودند، من هم به اجبار نزد دهیدو



 کردیصحبت م اریکه داشت با داد ییآقا یبودم، وقت

  یبرگشت و نگاه ارینگاهش به سمت من افتاد، داد

 .کرد، انگار متوجه رفتن پسرها نشده بود

 

 .دوستهاشون شیرفتن پ_

 

  .را تکان داد سرش

 

 دکتر؟ یدوقلوها هستن آقا دیپرستار جد شونیا_

 

 چارهیکامال خشن آن مرد را نگاه کرد، مرد ب اریداد

نبود که  ی. پرستار بودن کار بددیحرف در دهانش ماس

که   یکرد. اما جواب هیآنطور او را با نگاهش تنب اریداد

به  شتریدر مقابل او داد، نفس من را برد و اجازه نداد ب

 .آن شغل حرفه فکر کنم

 

 .نامزدم هستن _



 

گفتند و هزار و  کیبودم که آن تبر یگری در عالم د من

کنار   ی. داشتم مرد جددمیکه من نشن گرید یجمله   کی

و جمله اش را در ذهنم تکرار  کردمیدستم را نگاه م

به  یقدم اریما فاصله گرفتند، داد که از دمی. دکردمیم

سمتم آمد، او هم نگاهش را جدا نکرد، دستم را در 

 .دستش گرفت

 

 .هی بق شیپ میبر_

 

نشان بدهم،  یچه واکنش دانستمیسرد بود، نم میدستها

من   یبدون اجازه  نکهیخوشحال باشم نباشم، از ا

چه. هرچه که بود با  ایزد ناراحت باشم  یحرف نیهمچ

  یشدن به جمع خودم را مجبور کردم لبخند کینزد

که من  دینکش ی همه بدهم، طول لیتحو یهرچند مصنوع

همه شناخته شدم، نگاه  انباز ج اریبه عنوان نامزد داد

جماعت  نیا کردم،یخودم حس م یکنجکاو را رو یها



بود در مورد  یعیطب شناختند،یرا م گری همد یهمگ

 .اش کنجکاو باشند ندهیو همسر آ اریداد

 

آن  یکم اریبه سمتم آمد، داد ییارسن با خوشرو پدر

نسبتا    یکه لباس ورزش ییطرف تر داشت با آقا

که گه گاه   دمیدی. مکردیبود صحبت م دهی پوش  یمضحک

  .گرددی نگاهش به سمت ما برم

 

 .بهیعج_

 

 .چشم گرفتم و او را نگاه کردم اریداد از
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 ؟یچ_

 

  م،یقبل به عنوان معلم بچه ها آشنا شده بود یدفعه _

 .دکتر یاالن به عنوان نامزد آقا

 

 به؟یعج شیچ_

 

  رییتغ توننی راحت م یلیزود، خ یلیروابط آدم ها، خ_

 .کنن

 

 .شدمیرا متوجه نم منظورش

 

 ه؟یبد  زیچ نیو ا_



 

دوستون دارن، راستش برام قابل  یلینه، دوقلوها خ_

اما چون معلم  فته،یاتفاق ب ک یحدس بود، رومنس کالس

 .اریبود نه داد اریحدس من مه ن، یبچه ها بود

 

 .کرد و گفت یکوتاه  ی خنده

 

 ن؟یرو که خوند ریا نیج_

 

بود  یمزه ا یب یرا ندادم، نگاهش کردم، شوخ جوابش

 .از نظر من

 

 .بااجازه_

 

 .لحظه لطفا هی_

 



  .سمتش برگشتم

 

 ن؟یکردم ناراحت شد یشوخ_

 

 شده؟یچ_

 

  هیثان کی دم،یاز پشت سرم شن قایرا دق اریداد یصدا

راستم از  یتنه  میکه انگار ن ستادیا یجور یبعدش حت

 .داشت هیپشت به او تک 

 

 .کردم، اما انگار ناراحت شدن ینه نه، من فقط شوخ_

 

 .کرد و از ما فاصله گرفت یرو به من عذرخواه و

 

 کرد؟ یا یچه شوخ_

 



' گفتم. ساق دستم را ستی'مهم ن کیسمتش و  برگشتم

چشمم به جان  د،یبگو ی زیچ  نکهیگرفت اما قبل از ا

  ریچوب دستش بود و به حالت شمش  یافتاد که تکه ا

از او بلندتر  ی که کم یرگینگه اش داشته بود و پسر د

 ییچوب ها ییبود هم مقابلش با همان ژست،ک. تکه ها

بود، اگر به سر و  زیت نکه برداشته بودند، نوکشا

  .شدندیم یحتما زخم خوردیصورتشان م

 

ام برگشت به سمت بچه ها، من  رهینگاه خ دنیبا د اریدا

و به حالت   دمی کش رونیساق دستم را از دستش ب عیسر

  .به سمتشان رفتم دنیدو مهین

 

شدنم به آنها جان به من نگاه کرد و دوستش  کینزد با

از فرصت استفاده کرد و خواست مثال خلع صالحش کند 

داشت به سمت صورت جان  قایچوب دق یزیاما ت

چطور خودم را پرت کردم سمت جان و   دمی نفهم رفت،یم

  ید جسه نوک چوب به پشت من فرو رفت، با وجو



را  یدیکوچکش ضربه اش محکم بود، سوزش شد

 .کمرم حس کردم یرو

 

 .از جان فاصله گرفتم اورم،یخودم ن یکردم به رو یسع

 

  زه؟یها تنوک چوب  نینیبینم ه؟ی چه کار نیا_

 

 .سمت دوستش برگشتم به

 

 ی و شوخ یچه باز نیبه صورت جان، ا یزدیم یداشت_

 .بچه ها یبد

 

سمت ما،  نیشدن چندتا از معلم ها و والد کینزد با

 .بود دهیما رس کینزد اریشدم و ادامه ندادم، داد الیخیب

 

 ؟ یخوب_



 

از پشت سر گفت 'خو.. خو...  یگریاز من کس د قبل

نگاه او  دم،یند  یخون'. با تعجب برگشتم سمتش اما خون

کمرم قرار گرفت بدون  ی به من بود، دستش که رو

  .بود اریشک دست داد

 

 .شده ی کمرت زخم_

 

 رونیبود که خون از لباسم ب قیزخمش عم نقدریا

  کیاز  یخی به آن چوب کردم، م یبزند؟! دوباره نگاه

 .بود خیسمتش رد شده بود، حتما کار آن م

 

خون،  دنیو جاشوا به پشت سرم رفتند و با د جان

بعد جان به سمت آن پسرک  هیدرآوردند چند ثان ییصدا

افتاد، پشت  نیهولش داد و او به زم عیسر یلیو خ دیدو

احتماال  دمیشن یغیسرش جاشوا هم به سمتشان رفت، ج

به سمتشان رفت، جان را با  اریمادر پسرک بود. داد



  نیزم یدست چپش از رو بادست راست و جاشوا را 

کرد، رفت تا به پسرک  شانیبلند کرد. و کنار من رها

کمک کند. پدر و مادر پسرک به سمتش آمدند، داشتند  

 یچون با همه  دمیاما نشن گفتندیم اریبه داد یزیچ

 .دور کرده بودم یزورم جان و جاشوا را از آنجا کم

 

ساکت  اریداد دیبعد دوقلوها با هشدار شد قهیدق چند

و  شانیزانوها  یسته بودند رونش می شدند، روبرو

را نگاه    گریهمد یرکیز  ریبود، اما ز  نییسرشان پا

پشت  اری. پدر ارسن و دادگفتندی م ییزهایو چ کردندیم

پزشک است، داشت  کیاو  دانستمیسرم بودند، نم

چون حواسم   نیبا زدن بتاد کرد،یم یزخمم را ضدعفون

دهانم   یدستم را رو عیو سر دمیکش یخفه ا  غینبود ج

  یکنارم آمد و دستم را گرفت. چشم ها اریگذاشتم. داد

که نگران است،  میدیصورتم بود. م  ینگرانش رو

  یلیظاهرش را حفظ کند. دستم را خ کردیم  یهرچند سع

  .محکم نگه داشته بود

 



 نیبه زخمتون هم دست نزن ن،یتا فردا شب حموم نر_

 .نینکنخودش خوب شه، روش رو  نیاجازه بد

 

 مونه؟یجاش م_

 

باعث  نیهم دیکف دستم بود، شا یزخم رو یجا  کی

 د ینبود که به آنجا د ییبپرسم، وگرنه جا تی شد با حساس

 .زد یداشته باشم. لبخند آرام

 

 نیاگر حس کرد سم،ینویکرم م هیبراتون  کنم،ی فکر نم_

 .نیبر زریل یدو جلسه برا یک ی خوب نشد 

 

 .ممنون_

 

 .را تکان داد سرش

 



 .نیببخش میبه جاش بخاطر شوخ  نیحاال که ممنون_

 

جلوتر آمد،  یقدم کیکنارم بود اما باز  نکه یبا ا اریداد

کرده است،   یمطمئنا هنوز کنجکاو بود بداند چه شوخ

نگفت فقط از او تشکر کرد و او  یزیاما خطاب به او چ

 .گذاشت مانیتنها

 کنه؟ ی: آسو درد مجان

 

 شد؟یم یچ خوردیاگر به صورتت م یدون ینه اما م_

  نه،یبب بیممکن بود چشمت هم آس یهم نداشت نکیع

 .من هزار برابر بود یدردش برا یاونطور

کدامشان صحبت نکرده  چ یلحن با ه نی به حال باا  تا

 یانداختند، حس کردم به اندازه  نییبودم، سرشان را پا

هم باآنها سرد و محکم  اریشدند چون داد هیتنب یکاف

 .صحبت کرده بود

 

 ؟یاوک د،ینکن یشوخ نیهمچ گهیاما د دیکن  یباز دیبر_



 

را تکان دادند، اول چند قدم آرام برداشتند بعد  سرشان

 .دنیشروع کردند به دو
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  سوزه؟یم ؟یخوب_

 

نکرده واقعا ممکن بود  ییخدا دمیدیاگر نم اریداد کم،ی_

  .به صورت و چشمش بخوره

 



موجود، کنارم   مکتین یکرد رو تمیرا گرفت و هدا دستم

  .نشست و دستم را در دستش گرفت

 

 .کنهی لطفت رو فراموش نم نیمطمئنا ا اریمه_

 

را پشت گوشم داد.   میآزادش را باال آورد، موها دست

بودمش ،  کجا انداخته دانمیسرم نبود، نم یکالهم رو

  .آرام زمزمه کرد یلیخ

 

 .منم_

 

 .دادم ی را تکان سرم

 

 .مونهینگران نباش، جاش نم ده،یرنگت پر_

 



داشته باشم، ناخودآگاه   دیکه د ستین یینه اصال جا_

 .زخم دستم باعث شد اون سوال رو بپرسم

 

نگاه کرد، باال برد و بوسه  یدستم را باز کرد. کم کف

چند روز دستم را هم نگرفته بود، حاال   ن یزد. در ا یا

  .دادیم یبوسه اش حس خوب

 

 .شدیچ یوقت نگفت چیه_

 

 .رفت توش شهیش_

 

 کجا؟ ؟یک_

 

 .اومد شی پ گه،یتو خونه، اتفاقه د_

 



ام  وانهیبرادر د میبگو تواستمیرا باور نکرد اما نم حرفم

 ...حبسم کرد و

 

 کرد؟ یا یباهات چه شوخ_

 

 نامزدتم؟ یچرا به همه گفت_

 

 .شد شتریب اخمش

 

 کردم؟ یم تیمعرف دیبا یچ_

 

به بچه ها کردم، داشتند    ینگاه دم،یکش یقیعم نفس

  .کردندی م یباز

 

  !دوستت دونم،ینم_

 



  .فشار داد یرا کم دستم

 

 خوامیکه م یهست  یکس ،یآسو  یستیتو دوست من ن_

 .باهاش ازدواج کنم

 

 ...اون موقع آبر فتهیاگر مادرت مخالفت کنه و اتفاق ن_

 

 نویمن مخالفت کنه، پس ا ی با خواسته  تونه ینم یکس_

  .تکرار نکن

 

کند، دوباره   دایموصوع کش پ اینداد جواب بدهم،  اجازه

  .دیپرس

 

  باهات کرد که دوبار معذرت خواست؟ یچه شوخ_

 



در بروم  رشی باعث شد نتوانم از  ز رشی نفوذناپذ نگاه

 ار،یاو را تکرار کردم. اخم وحشتناک داد یو شوخ

 .نبود، دستش را فشردم ییتماشا

 

 .ستیمهم ن_

 

  !من مهمه یبرا_

 

  .کردم لبخند بزنم یسع

 

 ؟ی. بلدمیکن یباز  بالیبا بچه ها وال میبر_

 

 .من هم اخمش را باز نکرد یشوخ

 

 ار؟یداد_

 



 جانم؟ _

 

 .ستیواقعا مهم ن  ست،یمهم ن_

 

 مراقبت باشم؟  تونمیچرا نم_

 

 .از خودم مراقبت کنم تونمیچون من م_

 

رفت، متوجه شد و بلند شد  جیگ یشدم اما سرم کم بلند

 .و دستم را نگه داشت

 

 فشارت افتاده؟_

 

 .میکن یباز میبلند شدم، بر هوینه _

 



 .تهران می بهتره برگرد_

 

  .گفتم عیبازوش گذاشتم و سر  یرا رو دستم

 

  .دوست دارم کین کیقشنگه. من پ نجاینه لطفا ! ا_

 

 .دمی، قول م میریبعد باهم م یهفته _

 

لوس کردم و دوباره  شی نکردم، خودم را برا قبول

کرد و   یلبم را گاز گرفتم، نگاه تایتکرار کردم نه و نها

را   شیاما جلو شدیکه داشت به لبخند باز م یبا لب

سرش را تکان داد. دستم را در دستش گرفت  گرفتیم

 .میو به سمت بچه ها رفت

 

فوتبال   تایکردم. نها یبا آنها باز شانیاز معلم ها شتریب

بود من  میدو ت نیکه در ب  ی. تنها خانممی کرد یهم باز

مخالفت کند، اما فقط با لبخند   اریداد کردمیبودم، حس م



  نجایا کرد،ی محدودم نم گفتیراست م کرد،ی م میتماشا

راحت بود مراقب من است، حواسش به من  الشیخ

 یبیعج ت یمرد حساس نینبود، ا یلاست، پس مشک

  .در خطرم ستیاو ن یقتو کردیداشت، حس م

 

  یو شلوغ باز طنتیهمه ش نیبا ا کردمیدل دعا م ته

من  یما به لطف گل ها میرا نبرم. ت شی کودکانه آبرو

 .برنده شد

 

ما بودند از خوشحال   میکه در ت یو جاشوا و کسان جان

که کمرم را  ی خود بند نبودند خصوصا پسر  یپا یرو

ما بود  میمقابل بود. ارسن در ت میکرده بود در ت یزخم

 .مقابل میو پدرش در ت

 

 .نکرده بودم یخانم فوتبال باز  هیتاحاال با _

 



 شدی حاال که بدنم داشت خنک م زدم،ینفس نفس م یکم

 .کردمیسوزش زخمم را حس م

 

 .هیقدر فیاما نامزدت حر  یخودت افتخار نداد اریداد_

 

او خبر  یاز شوخ اریسمتمان آمده بود، حاال که داد به

برخورد نکرد. آب   یمیداشت به اندازه او گرم و صم

او متوجه شد و از ما  کنمیرا دستم داد، فکر م یمعدن

 .فاصله گرفت

 

  آبروت رو که نبردم؟_

 

  .خم شد به سمت صورتم یزد. کم ینی ریش لبخند

 

 .یفعال دلم رو برد_

 



را از او   یزی چ نیهمچ دنی انتظار شن م،دی خند  ناخودآگاه

 .نبود ژشیمناسب پرست  ینداشتم، کم

 

 .خنده هات رو دوست دارم_

 

و به  میناهار. دست پسرها را گرفت یکردند برا مانیصدا

مدرسه چقدر امکانات   کی . میشده رفت دهیچ زیسمت م

  !ک ین کی پ کی یفراهم کرده بود برا

 

همه عرق کردم، چطور تا فردا شب حموم   نیمن ا_

 !نرم

 

مجددا  اریخودم بودم اما داد شتریحرفم ب نیا مخاطب

 .بروم دیکرد که نبا دیتاک

 



 تونمیحموم نرم. تازه نم  تونمیسرکار، نم امیفردا م_

 .خودمو تحمل کنم

 

 .زمیروزه عز هی _

 

فرار   میفرسخ هیبدم مردم از  یخنده گفتم 'بخاطر بو با

 .'شمیپزشک فرعون م یاون گداها هیشب کنن،یم

 

 .در گوشم گفت آرام

 

  .یکه باش یکنارتم، هرجور  شهیمن هم_

 

مرد که   نیبود، اما ا یساده ا یزدم، جمله  یلبخند

در تعارف با من در مقابل جمله   میتعارف بلد نبود، بگو

  .گفته باشد یزیچ  نیمن چن ی

 



که دست جان را   ینشست و در حال شی سرجا صاف

بار مصرف را از  کی  یگرفته بود، تا قاشق ها

در مورد پزشک   یمعمول ی باز نکند با صدا لونشانینا

 .دیفرعون پرس

 

 .موضعش زدم و جوابش را دادم رییتغ ن یبه ا یلبخند

 

01:06] 

 

 286ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

 ارسنجش یسکوت پرصدا آماده اس، آلما ع لیفا دوستان

آخرش واقعا زمان و  یبازنگر ��رو براتون گذاشته 

  چیه یب ��)چشمهام کامال کاسه خون یادی ز یانرژ



دارم بهش  دیخودمم با تاک نیهم ی( برد برایاغراق

       .کنمیاشاره م

 

بار که  نیپزشک فرعون نوشته اول نوهه،یتو کتاب س_

که مدت  یاز مردم شهر اون گداها کرده،ی م یجراح

چند سال بود حموم  یبودن و حت ابونی تو خ یادیز

 .ننیبش  ضیسر مر یباال گفتیم رفتن،ینم

 

 چرا؟ _

 

 .شدهی م یزیباعث قطع خونر_

 

 .باال انداختم یتعجب نگاهم کرد. شانه ا با

 

 .واال تو کتاب بود_

 



_ _ _ _ 

 

 یکوچک دو نفره و سه نفره ا یاز ناهار چادرها بعد

بچه ها مستقر کرده بودند، دوقلوها همراه ارسن  یبرا

  ایبودند  دهی خواب دانمیداخل چادرشان رفته بودند، نم

را گرفته  اریاما من دست داد کردند،یم  یداشتند باز

 م،یفاصله گرفت یکم ی. وقتمیباهم قدم بزن یبودم تا کم

کردم و باهم نشستم، دستش را دورم  شاره ا ییبه جا

شانه اش گذاشتم. بوسه  یحلقه کرد و من سرم را رو

 نیپرنده ها دلنش یصدا م،یزد. ساکت بود م یرو موها  یا

  .بود

 

 .وام یبرا  یبرا یمرس_

 

 .کارمند هاست التیتسه_

 



گفت. خنده ام گرفت، سرم را  یو سرد یبا دلخور  یکم

 .گذاشتم ش یبلند کردم و چانه ام را جا

 

 ازم؟ یدلخور_

 

 .کم سرش را به سمتم برگرداند یلیخ

 

 نباشم؟_

 

 .به گونه اش زدم عی سر یا بوسه

 

 ؟ یاالن چ_

 

 .که لبخندش را کنترل کرد دمید

 



 .کنم دایاجازه بده من براتون خونه پ_

 

 یقبل یخونه  م،یگردینم  یلیو البته، خ  تونمینه، نم_

اونجارم   دمیشن ،یقبل ورشکستگ یعنیخودمون... 

 .رمیگیاجاره، همونجا رو م یگذاشتن برا

 

 ه؟ یپولت کاف_

 

 .میدار یملک  یدست آقا کممیآره، _

 

  کمکت کنم؟ یدیچرا اجازه نم _

 

  تونمیرو نم  نیاز ا شتریکمک بزرگه. ب ه یوام  نیهم_

  .لطفا قبول کن

 



  د،یکش یق یسرم گذاشت. نفس عم یاش را رو چانه

 یبه سرم زد و دوباره چانه اش را رو یگر ید یبوسه 

 .سرم گذاشت

 

 بچه ها نگرانمون نشن؟_

 

 .خوابشون برده بود_

 

 .ادی منم خوابم م_

 

راستش را هم به سمتم آورد، حاله کامال احاطه ام   دست

 .کرده بود

 

 .بخواب _

 

 ؟  دمی بو نم اریداد_



 

اش  ینیبه ب ینینداد مجبور شدم نگاهش کنم. چ جواب

 .داد

 

 .کمی_

 

. مشت دیکه بلند خند رمیزده خواستم فاصله بگ خجالت

 .رانش زدم یرو یآرام

 

 .بدجنس_

 

. گفتم همراهم  بردیکه واقعا داشت خوابم م یحال در

داشته  دیبا نیعطر و ادکلن ندارم، گفت در داشبود ماش

باشد  ادشیهمانطور که مست خواب بودم گفتم  باشد.

 .بهم بدهد

 



  نیگونه ام کم کم پلک باز کردم. اول یرو  یزی حس چ با

بود. با  اریصورت آرام و لبخند به لب داد دمیکه د یزیچ

  .کردیانگشتش آرام داشت گونه ام را لمس م

 

 .زمیعز یشد داریب_

 

 دم؟یچقدر خواب یوا_

 

  .ساعتی کینزد_

 

.  دیچیبود و دور انگشتش پ میرا به سمت موها دستش

بخواهد   دمیرا نگاه کرد، ترس میهانگاه گرفت و لب

  .گفتم عی. سرندیبب یببوستم، ممکن بود کس

 

 .ششونیپ میشدن، بهتره بر داریفکرکنم بچه ها هم ب_

 



 .و زخم کمرم سوخت دیاو خند دم،یپر   میاز جا عیسر

 

  آروم، دردت گرفت؟_

 

نکرده  دارمیرا تکان دادم و غر زدم چرا زودتر ب  لباسم

 .را گرفت  میاست، هردو بازو

 

چقدر ناز و آروم خوابت برده بود. من   یاگه بدون_

تو   نجایهم  یتیشکا چیه ی ب تونستمیتااخر عمرم هم م

 .نمیبغلم نگه دارمت و بش

 

مشت نه چندان  کی زده لبخند زدم و در جوابش  خجالت

 .زدم شیمحکم به بازو 

 

از پسرها و   شتریبه من ب میبگو توانستمیم نیقی به

در   یدر آن جمع خوش گذشته بود. وقت ی گر یهرکس د

  خواهدیم یشی آت یگفته بودم که دلم چا اریگوش داد



 قهیبه سمت معلم جان رفته بود، بعد از چند دق عیسر

مشغول درست کردن آتش هستند، و  یچند نفر دمید

زده شوند و   جانیه هاباعث شده بود پسر بچه  نیهم

کوه  ی قهیدنبال چوب خشک بگردند. در عرض ده دق

پدر آرسن  م،یخشک را داشت یبزرگ از چوب ها

تشکر کرده  یچا  شنهادیبخاطر پ اریبود و از داد دهیخند

  یبد . مردکردی همچنان با اخم نگاهش م اریبود اما داد

 کرد،یپسرش وقت صرف م یآمد، برا یبه نظر نم

  .گفت نانیرا با اطم نیا شدیبود، م یخوب حداقل پدر 

 

خودم  وانیل خوردیگفت نم ار یکه دم شده بود، داد ییچا

را به زور به سمتش گرفتم تا بچشد، زبانش سوخته  

لبخند او   دم،ینگفت جز لبخند و من خند یزیبود، چ

  .تر شد قیعم

 

شان برده  عقب کردم، هردو خواب  یبه صندل ینگاه

جان بود ، و سر جان   یشانه   یبود، سر جاشوا رو

ام را برداشتم و عکس آخر را هم   یسر او. گوش یرو



  ییبایز ی از هردو عکس ها یثبت کردم. امروز کل

گرفتم،  اریبا داد زین یعکس سلف کی یگرفته بودم. حت

خودش خجالت   شیبود، پ زدهجان ی ه تینها یبخاطرش ب

بودم نگاهش کنم، منتظر بودم برسم خونه و   دهیکش

 .کنم شیتماشا

 

  .دیرا در دست گرفت و کف دستم را بوس دستم

 

 خوش گذشت؟_

 

 تو؟ یبود، برا یعال_

 

 منم. کمرت؟ یبرا_

 

  .سوزهیم  یخوبه، گاه_

 



  .و کودکانه، دوباره گفتم دهیبرچ لب

 

  !برم حموم خوامیاما من م_

 

 حموم؟ یخونه بسپرم اجازه ندن بر  امیالزمه ب_

 

او لوس  یتا خودم را برا میشده بود برا یبهانه ا شتریب

 .کنم

 

 .تکان دادم و او دور شد شیبرا یدست

 

 ارو؟ی نیبود ا یک_
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 .دمیپر  میآذرخش از جا یصدا با

 

 .دمیترس_

 

 بود؟ یک_

 

 .دوقلوها یعمو_

 

  نجایا ک،ین  کیپ یبرد فی دوقلوها تشر  یاا، با عمو_

 باهاش؟  یکن ی م یبا یبا

 



کردم خودم  یندادم، در دل استرس داشتم اما سع یجواب

را آرام نشان دهم. در را باز کردم، پشت سرم آمد و در 

 .را گرفت میبازو اطیح

 

 .با توام_

 

 کنم؟ کاریمن چ ید یبچه ها رو ند یکور بود_

 

 ...نیهم یبرا  ،یخودت_

 

خودت انجام   یبرا یدار  یو فکر لیولم کن هر تحل_

 .بده

 

بحث ما شروع  دهی. به خانه نرسکردیاو مگر ول م اما

 .شده بود

 



 شده؟ یباز چ_

 

واسه   بهیمرد غر نیاز دخترت بپرس کجا بوده، ماش_

 سوار شده؟ یچ

 

 .با تعجب نگاهم کرد مامان

 

 .رسوندن  نجایدوقلوها بود ، منو تاا یعمو_

 

 .: دوقلوهاش هم تو توهمشون بوداذرخش

 

 .ولم کن آذرخش، دست از سرم بردار_

 

 .یبرامون نذاشتولت کردم که آبرو _

 



  زدیآمد، مامان و او. آذرخش داد م یبحثشان م یصدا

ام به  یاما مامان را نه. گوش دمیشنیرا م شی حرفها

نبود، اما  ارینباشد، داد اریصدا درآمد، دعا کردم داد

جواب بدم، هر آن ممکن بود  تواستمی بود. نم اریمه

 .را ببرد میوارد اتاق شود و داد بزند و آبرو

 

 ؟ی ر یحموم نم_

 

 .کردم یاز اون بچه ها من باز شترینه خسته شدم، ب_

 

دارد   ییانگار نه انگار که آذرخش در حال پذرا هردو

. میدیشنینم ییصدا یی. گومیرفتار کرد  کردی م دادیداد و ب

که   یانش دادم و از امکاناتچند از عکسها را نش  یحت

 .کرده بود صحبت کردم جادیمدرسه ا

 

از پول  دن،یم هیاونها االن چقدر شهر یدونیم_

  .خودشونه



 

هم مبلغ   کی ن کیپ نیهم ی مطمئنا برا  گفت،ی م راست

گرفته بودند. مامان در را باز کرد،  یقابل توجه

  .صورتش قرمز بود

 

  .شدم از دست شما دوتا وونه ید گهید_

 

  .باال انداختم یا شانه

 

 ؟ یکجا بود_

 

را  یبودم. گوش یعکس دست جمع یرو قیدق

 .برگرداندم سمتش

 

بودم داشتم   ی. کجا بودم؟ پارتنیمامان خانم، بب ایب_

 کجا بودم؟  یچ یعنی. زدمیمواد م



 

 .گرفت ی از گوش چشم

 

 .یگشتی برم ییتنها_

 

  .وقتش بود دی. شادمیکش یقیعم نفس

 

 .رو دوست دارم اریمامان من داد_

 

تنها مامان بلکه آسمان خشکش زد، هردو نگاهم   نه

انگار نفس  یحت زدند،یپلک هم نم کردند،یم

 .گرفتی. داشت خنده ام مدندیکشینم

 

 جم؟ اریداد ار؟ی: کدوم دادآسمان

 



بار. او در  کیبار شئون   کی را تکان دادم. مرگ  سرم

کرده بود،   ی مقابل آن همه آدم مرا نامزد خودش معرف

 .خودم پنهان کنم ینداشت من از خانواده  یلیدل گرید

 

منتظرن ما خونه   یعنی ،یخواستگار  انیم یبه زود_

 .من گفتم منتظر بمونن یعنی م،ی رو عوض کن

 

  .بود که داشتم یاما تنها بهانه ا مینداشت ی قرار  نیهمچ

 

 .یگفتیبعد اومدن بهم م یذاشتیم_

 

سر سوزن به  یاندازه  یکنم مامان من، وقت کاریچ_

  کردم؟ی م کاری . چیمن اعتماد ندار

 

 ...سرخود_

 



 .سرخود نبود بابا خبر داره_

 

 .هم شد یتعجب عصبان   یبار سوا نیا

 

 .ستمیفقط من آدم ن_

 

 .نتونم بگم ی. اما خودت باعث شدستین نطوریا_

 

 .پر شد. چقدر زودرنج شده بود  شیها چشم

 

 ...مامان_

 

قهر کردن   نیرفت چقدر از ا رونیشد و به قهر ب بلند

 .آمد یبدم م شیها

 



 واقعا با اون؟_

 

 دهیرا نگاه کردم. هنوز شوکه بود، انگار جن د آسمان

  .بود

 

 ه؟یاوال اون اسم داره، دوما مشکل چ _

 

 .دونمینم_

 

 .رجوشهید کم ی. ادیازش خوشت م یباهاش آشنا بش_

 

 .هیعصبان یآدم ها  هیشب_

 

 .مهربونه یلیاما خ ه،یجد ست،ین_

 



 خواستیجواب دادم، م نباریدوباره زنگ زد، ا اریمه

بابت اتفاق امروز تشکر کند و حالم را بپرسد. گفتم  

را گرفت ، هم تشکر   یهم گوش  یخوب هستم، مهست

 اریکه داد دیو البته تاک د،یکرد و هم حالم را پرس

  .زدم  یحمام نروم. لبخند دیگویم

 

 اونجاست؟ _

 

  ؟یباهاش صحبت کن  یخوای. مزمیآره عز_

 

 .نه، سالم برسون به همه_

 

  .دی تماس را قطع کردم آسمان کنجکاو پرس تا

 

 مگه؟  شدهیچ_

 



 کرد،یم یجان داشت با دوستش باز  ست،ین  یزیچ_

 .جلوش، چوب خورد به کمرم دمیپر

 

 دکتر؟ یرفت_

 

. اونجا پزشک هم بود. گفت تا ستین یز ی نه بابا، چ_

 .دمیبو م کنمیحس م  یفردا حموم نرو. ول

 

برداشتم و به خودم زدم. مامان   زیم یرا از رو یاسپر

کردم. بخاطر آذرخش مجبور بودم  دایرا در آشپزخانه پ

که خدارا شکر با تماس   میبا پچ پچ کردن صحبت کن

 .رفت رونیاز خانه ب  یکس

 

 ؟ یکنیبچه ها قهر م نیمامان چرا ع _

 



تو اونم بابات، برو برا بابات درد و  نیا  ،یچه مامان_

  .دل کن

 

 به بابا؟ به شوهر خودت؟ ؟ی کنیم یدحسو یاالن دار_

 

 ...یمنو آدم حساب نم_

 

 .ستین نطوری. به خدا استین نطوریا_

 

به بچه برادرش  یدوبار رفت ه؟یاصال ک ه؟یپس چ_

 ...یداد ادیدرس 

 

 .کرد مکث

 

  چشت پول و خونشون رو گرفت؟_



 

 .بود از من داشت یتصور زشت چه

 

 .دستت درد نکنه_

 

 یان کجا زندگ یننه بابت ک ؟یهست یتو ک  دونهینم_

 چرا؟  ؟یکنیم

 

 چرا؟  یچ_

 

از گنج قارون دارن، مگه  شتریهم ب یز یچ  هیاونها _

  ن؟ی خودتون نگفت

 

  .از خودش من و آسمان بودم منظورش

 

  خواد؟ی از تو م یچ_



 

  پوله؟ یهمه چ_

 

  ست؟ین_

 

 ...اما خب بود،

 

 .آسمان برو تو اتاق_
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  یتنها آسمان بلکه من هم تعجب کردم. با دلخور نه

 .آمد کم یداخل اتاق رفت و در بست. مامان نزد

 

 شده؟ یز ی چ نتونیب_

 

 'مثال؟ ی سرم را تکان دادم 'چ جیگ

 

 .داد رونیرا با حرص ب نفسش

 

 ...کرده که حا یبهت دست دراز_

 

 .دیپر  شیزدم 'مامان' که از جا غ یبلند ج آنقدر

 

چطور  ؟یدیبهت نگفتم، حاال فهم نهیهم ی برا ،ینیبیم_

 ...مامان ؟یراجب من بگ یزیچ نی همچ یتونیم

 



ندادم، به اتاق برگشتم، شالم را برداشتم و به  ادامه

صحبت کنم، وام  یملک یبا آقا  خواستمی رفتم. م اطیح

به او هم  دیزودتر از تصورم در حسابم بود، با یلیخ

را  شیتا پول پ بردیزمان م ادیبه احتمال ز گفتم،یم

او   نکهیبه احترام ا کشد،یاگر طول م یپسم بدهد، و حت

قبول کرده بود، من هم  یما صبر کرده بود و قسط یبرا

 دم،یکش اطیدر ح قی. چند نفس عمکردمیصبر م دیبا

 هیگر دیمامان و آذرخش نبا یحرفها نی ا یبرا گرید

  یتیبدهم، آنها ن ریآنها را تغ توانستمیمن نم کردم،یم

  .هم نداشتند رییبه تغ

 

 دخترم؟ بابا خوبه؟  یخوب_

 

 .بود بنده خدا دهیدر صورتم د چه

 

 قهیچند دق  هیبله، خوبم، بابا هم خوبن شکر خدا. _

 .رمیوقتتون رو بگ خواستمیم



 

  نییو از پله ها پا دیاش را پوش یکیپالست یها ییدمپا

 .آمد

 

 کار و بار چطوره؟ _

 

تا قرارداد  یز یخوبه خداروشکر، مزاحم شدم بگم، چ_

ممنونم ازتون،   زی بابت همه چ سالی نیما نمونده، بابت ا

هم شما هم خانوادتون، اگر  نیهوامون رو داشت یلیخ

قرارداد رو و زحمت رو   میکنینم دیما تمد نیاجازه بد

 .میکنیکم م

 

  ...افتاده که یاومده؟ اتفاق شیپ یچرا دخترم مشکل_

 

و  کم،یبه محل کار من دوره  نجاینه نه ، راستش ا_

 دن،یمارو دارن اجاره م یم یقد یخونه   دمیفهم نکهیا

دستم پول   شیخداروشکر کم و ب م،یهممون دلتنگش



  یکیاگر خدا بخواد  میگرفت میتصم نیهم  یهست، برا

 نیندارم به ا یدی. اممیهم اونجارو اجاره کن یدوسال

به   میبتون کمیکم کم  دیشا د،یها بشه خونه خر یزود

 .میش کتریمحل کار من نزد

 

 .صالحه یبگم دخترم هرچ یچ_

 

 نیالبته شما عجله نکن  ز،ی ممنونم، واقعا بابت همه چ_

 یدستمه، برا یگفتم که من مبلغ ش،ی پول پ یبرا

 ...دست صاحب خونه دمیقرارداد م

 

با تعجب نگاهم کرد.   یرا گفتم کم نیا یکردم وقت  حس

دو دو زد. من ادامه دادم به حرفم اما   یکم  شیچشم ها

گفت،  یحواسم به حالت او بود.  با مکث نسبتا طوالن

 .'میکنی'نگران نباش دخترم حلش م 

 



وقتتون رو  نیازا شتریب گهیدوقته  ریممنونم. د_

 .رمینگ

 

از خواستن پول، اما  ایرفتنمان ناراحت شده بود،  از

  .اش نبود یشگیلحنش، لحن هم

 

 .برو به سالمت دخترم _

 

 _  _  _  _ 

 

حل و   میصحبت کرده بودم، گفته بود حتما برا یامالک با

 شناختیاما او بابا را م شناختمشیمن نم  کند،یفصل م

بود، گفته بودم قرار را  دهیو چند بار حالش را پرس

را قبل از اسباب   شیاز پول پ یمن مبلغ م،یجلوتر ببند

 .یرا زمان اسباب کش یباق دهم،یم یکش

 



بود با صاحب خانه صحبت کند و خبر بدهد، در  قرار

 فه یوظ نیا یگی مقابل تشکرم هم گفته بود در عالم همسا

محل   کیاما در  م،یهم نبود هیهمسا ی ه یت، همسااس

 .بود

 

شام دعوت شده بودم،   یحرکت قهرمانانه ام برا یبرا

تعارف و  چیه یب اریبودم شرکت، داد دهیامروز تا رس

لباسم را باال زده بود و زخمم را نگاه کرده  ،یخجالت

راحت   الشیبود. با خنده گفتم که حمام نرفته ام تا خ

بود و پوستم را   دهیباشد. انگشتش را دور زخمم کش

دستش کردم. دستش   ریز یفیخف زشلمس کرده بود. لر

 .را برداشت و مانتوام را مرتب کرد

 

 ؟یپس حموم نرفت_

 

از  شتریدهانم را قورت دادم و گفتم نه. ما هرروز ب آب

 !میشدیروز قبل به هم جذب م



 

 کالسهات شروع شدن؟ _

 

 .نرفتم یآره، ول_

 

 چرا؟ _

 

 .رمیهفته م نیفرصت نشد، ا_

 

را تکان داد، معلوم بود داشت حواس خودش را  سرش

 .یحاال به هربهانه ا کرد،یپرت م

 

  یادیز یقرار بود، زمان ها نکهینشده بود و ا فرصت

مردد شده   یکم ت،یواقع م،یصرف کن شگاهیرا در آزما

درس  یرغبتم برا شدیکار باعث م یایدن  دانمیبودم. نم

دو  یکی کردمی. فکر میمال ازین ایخواندن کم شود 



بود،  یسر کالس بروم و برگردمم اما تصور غلط یروز

 .من یل یتحص یرشته  یحداقل برا

 

 یچه روز   کنم،ی هفته با مادر هماهنگ م نیا یبرا_

 برات مناسبه؟ 

 

 !باالخره پس

 

 آخر هفته خوبه؟_

 

 .خوبه_

 

 یکه من را به استرس ب ی شده بود مکالمه ا نیهم و

از شدت استرس   دمید یدچار کرده بود. صبح حت یتینها

 نیاما ا زدی جوش زده ام، صورت من اصال جوش نم

 .دارید



 

 هنوز؟  یقهر_

 

 .صبحونه ات رو بخور_

 

 .امیم  ریشام دعوتم، د یشب برا_

 

بود،  نمی روت یهاکرد. اما لباس  میبه لباسها ینگاه

برداشته بودم موقع رفتن عوض  یگری همراه لباس د

برگردم خانه و لباس عوض کنم و  نکهیکنم. من شانس ا

نه فقط بخاطر   ایبروم را نداشتم، نه بخاطر فاصله، 

 .گرشی د یفاصله، بخاطر دردسرها

 

 ؟یکجا دعوت_

 

 .رستوران میری دعوتم کرده شام، م اریداداش د ار،یمه_



 

  .دی پرس یتلخ به

 

 به چه مناسبت؟_

 

نه، من   ایآسمان در مورد زخم کمرم گفته بود  نمداینم

  .نکردم یهم اشاره ا

 

 .کین  کیبا دوقلوها رفتم پ نکهیا  یتشکر برا _
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من و   نی ب یبفهمد رابطه ا نکهیقبل از ا ندهیپا خانم

اما  م،یشو کیکم کم به هم نزد کردیم یاست، سع اریداد

بودم که به عمد فاصله  انیمدت کامال در جر نیدر ا

دادم باهم ناهار   شنهادینبود و به او پ اری. دادردیگیم

 .یست یقبول کرد، اما کامال در رودربا م،یبخور

 

 شرکت خوبه؟  کیرستوران نزد نیهم_

 

 !آسو_

 

تر آمد، قبل از  کی! نزدمانیکردم، پ یبه ورود ینگاه

 .کرد یسالم و احوال پرس  ندهیاو خانم پا

 

 م؟یصحبت کن شهیکارت دارم، م_

 



 دمیشرکت، همونجا سفارش م گردمیپس من برم_

 .ناهار

 

من برا ناهار معذب بود،  ی خدا آنقدر از همراه ی بنده

 .که از خداخواسته، پرواز کرد به سمت شرکت

 

 ن؟یناهار بخور   نیخواستیم_

 

 ؟ یکنیم  کاریچ  نجایا_

 

هم   میهم ناهار بخور نجایهم ای. بیاومدم خداحافظ_

 .میصحبت کن

 

ام برگشت  ستادهیا میسرجا دید یبرداشت وقت یقدم دو

 .سمتم

 



داشته  گهیگفتن به همد یبرا  یحرف کنمیمن فکر نم_

 .میباش

 

 .آسو لطفا _

 

خوب استقبال  یلیخ اریداد دانستمیو خواهش! م مانیپ

  یزی. چمینخواهد کرد اما رفتم. ناهار را سفارش داد

 .کردیم یاش باز یبا گوش شی نگفت، به جا

 

 ؟ یکن یباز تیبا گوش  امیب یمنو صدا کرد_

 

 ؟یواجب بود. خوب  دینه، ببخش_

 

نمانده  نمانیب یپل دیبود که بفهمد، شا ی جور  واکنشم

 .میحال هم را بپرس میاست که بخواه

 



  .نی رابطه دار اریبا داد دونمیم_

 

 .زد  یپوزخند

 

کرد. هرچند هنوز هم معتقدم لقمه   حمی خوب توج یلیخ_

رو آدم تا خودش  زهایچ  یسر هی، اما  ستیتو ن ی

 .قبول کنه تونهیتجربه نکنه نم 

 

 شی حرفها  ریدنبال تاث دیشا  میکرد، به چشم ها نگاهم

  .بود

 

 .آلمان رمیدارم م_

 

 .داشتم خبر

 

 .به سالمت_



 

 تاینها دن،ی را گفتم شروع کرد به آرام آرام خند نیا تا

 .خنده اش بلند شد

 

 .ادیچرا از من بدت م دمیوقت نفهم چیه_

 

 . ادیمن از تو بدم نم_

 

 . ادی خوشتم نم_

 

آمد، اما نفرت  یندادم، درست بود، خوشم نم جواب

  .نبود

 

  .همونه_

 



،  یبدون  یکی یاما اگر دوست دار ست،یهمون ن_

  .کنمی نم یاصرار

 

  .یتلخ پوزخند زد  یلیبار خ نیا

 

 ریغ ،ی. مغرور، از خودراضیبود ن یهم شهیهم_

به نسترن حق   ی. راستش گاهینیبیرو نم یخودت کس

  .دمیم

 

با  دیو مغرور بودم، نبا یمن خودراض دم،یمن حق نم _

آدم نرمال از من فاصله  هیمثل  شد،یمن دوست م

بهم تهمت بزنه و هزار کار پشت   نکهینه ا گرفت،یم

 ...سرم انجام بده. در مورد توام

 

 شد؟یاش چ جهیمن فاصله گرفتم، اما نت_

 



 شده؟ یچ_

 

 .خم شدم به سمتش ز یم یرو یکم

 

به من،   یکه نسبت داد ییتمام اون صفت ها مانیپ_

 دیبا ومدیبه خودت، چون از من خوشت م گردهیبرم

مثل شما منت   ییتو، نسترن، آدم ها کردم؟یقبولت م

وقت به   چی. من هنیذاریاحساس هاتون رو سر آدم م

نسترن نگفتم دوست من باش، نگفتم دوستم داشته 

نکردم.  نهیزم نیهم در ا یباش، از توام نخواستم. حرکت

 ن؟ی ریگیرو از من م یحساب چ

 

  .شد شتریب شی، حسرت چشم ها تری عم پوزخندش

 

 نیهم ،ینداشت شیناز و قم ،یکردینم یآره تو لوند _

  ...شدیباعث م

 



  ...ب_

 

 .اروم باش گوش کن_

 

 .را باال بردم تا ساکت شود دستم

 

در  فیبه تعر ینه تو گوش کن. اوال دوست ندارم حت_

 یمن ب گمیصحبت کنه، دوما نم نطوریا یموردم کس

در  انشونم،ی هاش رو خودمم در جر یلیخ  یحت رادم،یا

بهتر کردنش اما در مورد تو و نسترن  یتالشم برا

  یدوست خوب گمی. من نم ستیمشکل از طرف من ن

اتفاق ها  نی ا ینسترن بودم، نه، با وجود همه  یبرا

 دیهنوز هم از نسترن ممنونم، شا زهای چ یلی بابت خ

به من کمک کرد،  یلیبود، اما خ یا گهی د زیچ تشین

  نیما، اون موقع ها به من ا یخصوصا بعد ورشکستگ

 ...یبد تیکه با ن داد یحس رو نم

 



 یرو به اندازه  دیرو داشت، ام دیاون موقع ها ام_

که  یبلکه هرکس دیازت متنفر کرده بود، نه تنها ام یکاف

 .ادیاز تو خوشش م دونستی تو دانشگاه م

 

 .زد یپوزخند دوباره

 

در مورد برادران جم هم با توجه به ثروت و _

جم به   اریمثل داد یعهدی ول زد،یاموالشون حدس نم

نگاه کنه و دنبال صاحب کفش بگرده. مطمئن  ندرالیس

 .کردینم نکارویباش ا

 

  .آورد یقلبم را به درد م دنشانیشن دم،یکش یتلخ آه

 

 ...به هرحال خواسته و ناخواسته_

 

 .خوب درست کرد تیموقع هیبرات _



 

  خواستیباز م گفتمینگاهش کردم. هرچه م خیو  سرد

 .دیحرف خودش را بگو

 

 .از لج تو ازدواج کردم_

 

مدت کوتاه دوباره  نیکردم، خبر نداشتم، در ا تعجب

 .گفتم ی' اگمی م کی ازدواج کرده اما 'تبر

 

 .دیتلخ خند یلیخ

 

موقع، از سر لج با تو،  ! االن نه، همون ی خنگ نبود_

 یبهت ثابت کنم با هرک خواستمیباهاش دوست شدم، م

  یداشته باشم، خوشگل بود، از خانواده  تونمیبخوام م

 .اسم و رسم دار

 



 .تر شد قیتلخش عم پوزخند

 

 لیدل یمن ب یزندگ انی فقط جر ،ینکرد یاما تو توجه _

 .دیجلو رفت و به ازدواج و مهاجرت رس 

 

 ...یمقصر مو االن من رو _

 

  .نمیبیرو مقصر نم ینه، کس_

 

 ؟ یخوایم یچ   نجایپس ا_

 

بود،  زیم ی نگفت، ناهارمان رو یزیچ یا قهیدق چند

نه او، زل زده  زدمینه من دست م شدندیداشتند سرد م

ساالد را  یالسیگ یو من داشتم گوجه ها  رونیبود به ب

 .شمردمیم
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 .من ازدواج کنبا _

 

 گریکه امکان داشت باز شدند، د ییتا جا میها چشم

 .رونیب زدندیداشتند از حدقه م

 

،  ادیازم خوشت نم دیشا یعنی ،یدوستم ندار دونمیم_

  هیمن... من خودم رو درست به تو نتونستم بشناسونم، 

 ...... اماتونه یفرصت م

 

 .گذاشت و خم شد زیم یرا رو  دستش



 

 اریمن مادر داد نیازدواج به نفع توام هست، بب نیا_

ازدواج  اریتو با داد ذارهی سرش بره نم  شناسم،یرو م

 .آلمان می بر  یایب یتونیبا من م ،یکن

 

 .شده بود وانهید

 

خوب  یدانشگاه ها   ادهیخوب ز یکار تی اونجا موقع_

  یبرا یتونی م ،یدرآمد دار رانیهم هست، چند برابر ا

 .یخانوادت بفرست

 

در  اریمن را چه تصور کرده بود؟! من با داد مانیپ

بااو بروم، برفرض   خواستیارتباط بودم و او از من م

به احساس   دیچرا من با داد،یاجازه نم اریکه مادر داد

  !کردم؟یم یانتی خ  نیخودم چن

 



طالق  ،یکن یباهام زندگ ی اگر نتونست ،ی اگر نخواست_

 یاونجا، من اقامت دارم با من راحت و ب میریگیم

 .یایب ی تونیدردسر م

 

 نیزدم، حالت تهوع بود. هم شیکه از حرفها  یحس تنها

شرمانه بود. انگار   شنهادی پ  کیحکم  میاو برا  شنهادیپ

 یب نیبودم راننده ماش ستادهیا ابانیخ یکه د ر گوشه 

چند؟' دوست داشتم بلند  یگفته بود 'شب یخجالت چیه

 .به صورتش بزنم یو مشت محکم شوم

 

  ...آسو نیبب_

 

نگاهم کرد. داشت زهرش را   دهیبلند شدم. ترس میجا از

وافر داشت   یبه من عالقه  ای اریبه جان داد ختیریم

عالقه   چینبود، ه یباور کردن میدوم برا ی  نهیکه. .. گز

  انتیرا به خ یگریباعث شود انسان د توانست ینم یا

  !کند قیتشو



که بزنم دندونات رو   نهیکه دارم ا یاالن تنها حس _

خوب   یلی. خامیخورد کنم، فکر هم نکن از پسش برنم

کن تا   یبکنم، االنم گمشو به درک، سع نکارویا تونمیم

 .نمت یوقت نب چی آخر عمرم ه

ساق دستم را گرفت، نگاه چند نفر  شد،ی نم الیخیب او

 یچند نفر مانیبرگشت سمت ما، بخاطر رفت و آمد ها

 .شناختندیآنجا مارا م

 

 .ولم کن تا دستت رو نشکستم_

  یمحض رضا  باری باریحرفهام رو گوش کن،  سا،یوا_

، باشه  ادیخدا به حرفهام گوش بده، باشه ازم خوشت نم

گوش  یتون یه مک باریاما حداقل  ،یدیم ی جواب منف

 .یبد

 

 .را شیتا تمام کند حرفها  ستادمیهمانجا ا ننشستم،

 

 .نیبش_



  برم؟ ای یگیم_

 ،یرو دوست دار اریداد دونمی... مدونمیبه نفعته، م_

کمکت   خوامیدوست داشتن نیست. من م یاما همه چ

 .کنم

ازت استفاده  ی دیچرا اجازه م ؟یکمکم کن ی خوای چرا م_

رو قبول کنم، مطمئن باش    شنهادتیاگر پ یکنم، من حت

ثوابش   یرو برا  نهایطالقه. ا کنمیکه م یکار نیاول

  .یکنینم

  .'گفت 'نه یجد یلیخ

من  شیپ  دیروبا یچندماه ،یایازدواج م یزایبا و_

و اون برام فرصته تا تو رو به خودم عالقه  ،یکن یزندگ

 .مند کنم

 

ها بود که متوجه منظورش شدم و   ه یگذشت ثان با

 .بلند بلند دم،یخند

 

 .مانیپ ی احمق هیتو _



 

 گفتیم یبود، به من هم اگر کس یعی طب برخوردش

رسانده بود  یاما خودش به مرز شدم،یاحمق ناراحت م

 .نکردم دایپ یگر ید یکه جز 'احمق' کلمه 

و راهم در ادامه دادم، دم   دمیکش رونیدستم را ب ساق

بود با   شیجا د یبه من. شا دی در بودم که به حالت دو رس

 .کنم دشیتهد یگرید زیچ

 

که ادعا   یاریداد  یدونیم مان،یدست از سرم بردار پ_

 شنهادیپ نیاگر ا شی شناسیچقدر خوب م یکنیم

 ...تو ک اره؟یسرت م ییمزخرفت رو بشنوه چه بال

 

 ؟یشنهادیچه پ_

 

صدا، روزها بود، ترانه   نینشناسم، ا شدیرا مگر م صدا

. به یریمچ گ نیلحن، ا نی ام شده بود، اما ا یزندگ ی

آمد، سرم برگشت سمتش،  یکردن هم نم دیمن تهد



بود. کتش کنار رفته بود ،  بشیدست راستش در ج

به چشم داشت،  یآفتاب نکیبود. ع یگوش  گرشیدست د

 .بود. بهتر هم دمیرا ند شیچشم ها

 

 .رمیبود، باشه پس من م یکار شنهادی پ هی ،یچیه_

 

حساب   اریاز داد مانیپ دم،یخندینبود، واقعا م اریداد اگر

 ...دیترسیفقط حساب بردن نبود، م برد،یم

 

اصال کدام سمت رفت...  دمینفهم ع،یسر یلیخ رفت،

  یقسمت مسخره  یآمده بود اما... حت یخداحافظ  یبرا

کارکنان رستوران دم در آمد و   یکیبود، که  نیماجرا ا

دست نخورده بود.   زیحساب نشده است. م زیگفت م

ه بود. حاال بود، فرصت نکرد  دهیهم دنبال من دو مانیپ

  یزیبه من کرد اما چ ی. نگاهترا برداش نکش یع اریداد

اش را برداشت و با  یپولش کارت بانک فینگفت، از ک

 .آن مرد جوان داد لیتحو  یاخم



 

ناهار، که شما ناهارت رو   میاومده بودم دنبالت بر_

 .یخورد

 

 ....نخورده بودم، لب نزده بودم یزیچ

به اتاقش  می برو دیبه خرج نداد که بگو ی کنجکاو یحت

چکار   مانیاز من بپرسد، پ دادیشده با داد و ب یو حت

 !داده یشنهادی داشت و چه پ

 

که قاشق برنج را به دهان   یدر حال چارهی ب ندهیپا خانم

 م،یبود دهیغذا بخورد ما سر رس زشیبرده بود، پشت م

 .شیبود، به گلو دهیاز خجالت غذا پر

 

نشسته  شی آب آورده بودم حاال روبه رو شی برا عیسر

بودم، زل زده بودم به ناکجا آباد. ناهار امروزش را 

 .زهرمار کردم

 



 شما هم؟ نیخور یم_

 

 .خودم آمدم به

 

 ...امروز د،ینه نوش جان، ببخش_

 

 .ستی ن ی. مشکلکنمیخواهش م _

 

. ستیعصبان دانستمیشدم بروم به اتاق کارم، اما م بلند

از خودم  کردمیاش م یعصبان نقدریناخواسته ا نکهیاز ا

 .دلخور بودم
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  زشیبه در نزدم، فقط بازش کردم، نه پشت م یا تقه

  دمیداخل بردم، د شتریپنجره، سرم را ب ی بود، نه جلو

 یشانیپ یاست، دست راستش رو دهیمبل دراز کش یرو

چپش را هم خم کرده بود. داخل رفته و   یاش بود، پا

بود من هستم که تکان نخورد،  دهیدر را بستم. حتما فهم

 .رفتی زدن داخل نم ربدون د ندهیخانم پا

 

 ؟ یخواب_

 

چپش   یزانو ینداد. جلوتر رفتم و دستم را رو جواب

 .باز بودند، نگاهش به من نبود شیگذاشتم، چشم ها

 

 .اریداد_

 

 .دستش را برداشت، نگاهم کرد کالفه



 

 ؟ یقهر_

 

. کردیم تمیکرد، جوابم را نداد. چقدر سکوتش اذ  نگاه

  دم،ی. ترسدیبعد دستم را کش هیدستش را گرفتم چند ثان

' آرام گفتم و افتادم بغلش. دستش را دور کمرم ی'ه هی

 .برد و محکم نگهم داشت

 .فقط همانطور نگهم داشته بود  کردینم  اهمنگ

 

سر   هوی ناهار،  یبرا رفتمیم ندهیداشتم با خانم پا_

کنه،  یخداحافظ خوادیراهمون سبزشد، گفت کارم داره م

 .بگم یزینتونستم چ  ندهی خانم پا  یجلو

 

و هم   کردمیهم حسش م د،یکشیتند نفس م تند

 .دمیشنیم

 



 .بگه، باور کن خوادیم یچ  دونستمینم_

 

  .نگاهش به من برگشت، اخم کرده و کنجکاو گفت حاال

 

 گفت؟ یمگه چ_

 

نشان داده بود که   یرا گاز کرد، آنقدر واکنش بد زبانم

  یزیخبر دارد. حس کرده بودم چ کردم،یحس م

 .اش کرده است یعصبان

 

 ؟یشد یتو چرا عصبان_

 

 گفت آسو؟ یچ_

 



اخم کردم، او فکر  سوخت،یزخمم بود، م یرو دستش

به خاطر سوالش است. چشمم را با درد بستم  دیکرد شا

  .و آرام گفتم

 

 ...دستت ر کمی  اریزخممه داد  یدستت رو_

 

بلند شود، بلند شدم  خواستیرا برداشت، م دستش

  نشستم تا او هم کنارم نشست 

 

 سوزه؟ یم یلیخ_

 

 .اواقع ی. اومده بود خداحافظکمینه، _

 

 ن؟یهم_

 



صحبت   زهایچ  نیراجب دانشگاه، نسترن و ا کمینه، _

 .میکرد

 

که به من   گفتمیاگر م گذاشتیزنده اش نم گرید اریداد

هرگز  اریمادر داد مانیاگر به قول پ ی! حتایگفت با من ب

 .کردمینم  یکار نیباز من چن کرد،یمن را قبول نم

 

 ؟یاالن چرا قهر _

 

  ؟یگفتیرو م یشنهادی. چه پستمیقهر ن_

 

 ؟یناهار نخورد _

 

  !انه یرا عوض کردم، چه ناش حرف

 

 .میبا تو بخور  خواستمیم_



 

 .منم نخوردم_

 

 چرا؟ _

 

 چرا؟  یچ_

 

 .گذاشت میبازوها یرا رو  دستش

 

از  یجور ی  ،یو ناهار نخورد نیناهار رفت یبرا_

 شنهادیپ ن،یکه حساب نکرد نیاومد رونیرستوران ب

فکر  یتوقع دار ،یگینم یزی که چ یچ دونمیداده، اما نم

اتفاق ها  نیبوده که ا یعاد نقدریکنم صحبت هاتون ا

 افتاده؟

 

 .یتو به من اعتماد ندار_



 

 چیدو موضوع ه نی. ادیکه نبا ییلطفا بحث رو نبر جا_

 .به هم ندارن یربط

 

 .یریگیازم حساب م یدار ینجور یدارن، دارن که ا_

 

تو  کیگفته بودم نزد مانیاما من به پ رم،ی گینم حساب _

 .ادین

 

 چرا؟ _

 

 زشیو پشت م دیبلند شد، کتش را پوش شیجا از

 .نشست

 

 .یدیرو توام فهم لشیفکر کنم دل_

 



 .نداشتم یشک نیبه ا دانستی... او مدانستیم

 

_ _ _ _ 

 

 ؟ینگفت اریبه داد یعنیخب _

 

  .بود ینتونستم بگم. عصبان_

 

 .نسبت به تو حسوده یلیخ _

 

 .را نگاه کردم یلبخند مهست  با

 

 فیازت تعر یوقت یآسو، بچه ها حت گمیم یجد_

  دمیبهت حق م کنه،یبا حسادت بهشون نگاه م کنن،یم

 .نداشته باشه مانیبا پ یرفتار خوب یکه حدس زد

 



در خطر   توانستیهم م مانی بد! به نظر من جان پ رفتار

 .باشد

 

 ؟ی صحبت کرد دیدر مورد ام_

 

  نیسرش را تکان داد، معلوم بود، ا قی عم یلبخند با

لبخند   نطوریختم شده بود که ا یخوب  یصحبت ها به جا

 .زدیم

 

 بپرسم؟ یزیچ هی تونمیم یمهست_

 

 .حتما_

 

 دایفکرش شد ایناراحته،  یزیمدته از چ هی اریداد_

رفتن  هوی و  یکار یمشغله  گهیخودش م رش،یدرگ

 .ستین نطوریاما ا مانیپ



 

 .را تا کردم انگشتم

 

  خواستمی ناهار م میراستش اون روز که اومدم بر_

 .رو بپرسم اما فرصت نشد نیهم

 

احساسش در چشم  یسوالم دست پاچه شد، مهست از

بود، از حالت چشم ها و صورتش مشخص بود،  شیها

 .هست  یزیچ

 

 .همونه کنمی فکر م زم،ینه عز_

 

مادر او به  ینبود... مطمئن بودم. قرار آخر هفته  همان

هم  شیبه رو اریداد ینشد، حت ی. خبردینرس ییجا

که با من هماهنگ کرده است. من اخم و تخم   اوردین

واکنشش  اریقهرش اما داد کردم،یمامان را تحمل م

 .سکوت بود و سکوت



 

 .شرکت برسونمتون نیریاگر م_

 

بود   دهید یه امروز وقت نگاه کردم ک یمهندس کرامت به

اومده بود و   لکس یر یلیبار اومدم کالس خ نیاول یبرا

تا  کردیمن نشسته بود و حاال تعارف م یکنار یصندل

 .برسونتم

 

 ...و م  ستین یکی رمونیممنون، مس یلیخ_

 

کارخونه،  رمیمن کار دارم اون سمت ها، بعدش م_

 .نی تعارف نکن ن،یاریب فیتشر

 

و البته  کردیقدم بزنم. اما حاال که اصرار م خواستمیم

 .قبول کردم دادینم  رییرا تغ رشیبخاطر من مس

 



 میهم شد یهمکالس گهیکارخونه د نیایمن گفتم شما م_

 .میکنیباهم رفت و آمد م

 

مطمئنا مهندس  ام،یاز پسش برم ادهیز  تشیمسئول_

دوستان بهتر از   هیمثل شما و بق یبا سابقه ا یها

 .ن یایپسش برم
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 ��باال مطالعه شود لطفا پست

 



ندارم. باز  یعالقه ا یبخش ادار یمن که به کارها_

دکتر جم  شونمیکه ا ،یحرف هی دیمهندس جاهد رو بگ

 .کنهیقبول نم

 

  .دمی تعجب پرس با

 

 چرا؟ _

 

خاص   یخوب بود، اخالق ها یلیخ مانیراستش کار پ_

 نیهم با یخودش رو داشت اما چون آلمان هم تقر

کاربلد بود. من   داد،یکارخونه انجام م ه یکارهارو تو 

رو از  مانی مهندس جم بودم، هرگز پ ایدکتر جم   یجا

باز کارهارو   نی. حاال اون روز شما اومددادمیدست نم

 .شدههم جمع  یکارها رو  بازاالن  ن،ی جا به جا کرد

 

 !بود؟ نیبه کارخانه ا اریمکرر داد یرفت و آمدها لیدل

 



احتماال باز از شما کمک بخوان، چون واقعا هرروز  _

 .شهیم شتری داره کارها ب

 

اگر  دانستیبه من نگفته بود، م زی چ چیه اریداد

 .گفتمیهرگز به او نه نم  خواستیاگر م  گفت،یم

 

حرفها، شما باهاشون   نیخودمون باشه ا نیحاال ب _

 .نیگفتم احتماال خبر داشته باش ن،یرفت و آمد هم دار

 

باشه، همه    نمونیکه بخواد ب ستیهم ن ی حرف خاص_

 .خبر دارن

 

 .درسته_

 

 امیب تونمیمن م نییاگر بخوا م،یدار شگاهیفردا هم آزما _

 .شرکت دنبالتون



 

 .ستی ن یازینه ن_

 

 .کنمیتعارف نم_

 

در شرکت  ینداشت. جلو  یل یدل کردم،یهم تعارف نم من

  ایهم دم در بود  اریداد یرا نگه داشت، راننده  نیماش

 یبود. با سر سالم اریمنتظر داد ایرا رسانده بود  اریداد

دادم و رفتم به شرکت. منتظر آسانسور بودم، تا باز 

 ستادهیمقابلم ا اریداد دمیشد، خواستم داخل بروم، د

 .زد یلبخند دنمیاست. با د

 

 خوب بود کالس؟_

 

 .بد نبود_

 



 راننده ام رو بفرستم؟ یچرا نگفت_

 

 .رسوند من رو یمهندس کرامت_

 

 .کرد  یزیر اخم

 

 ؟یمهندس کرامت_

 

 .تکان دادم یسر

 

طرف، بعدش  نیگفت کار داره ا م،یهست یآره همکالس _

 ؟یر یم ییکارخونه، منم رسوند. جا رهیم

 

 .زمیکارخونه عز رمیم_

 



را در آسانسور   میپا نکهیکنارم رد شد، قبل از ا از

 .بگذارم برگشتم سمتش

 

 ام؟یب یخوا یم_

 

 کجا؟ د یخنده پرس با

 

 ؟ی خندی چرا م_

 

سرکار، اونهام   رهیکه باباشون م ییمثل دختر بچه ها_

 .باهاشون برن خوانیم

 

 لیلبخندش را تبد ش،یبا عشوه آمدم برا یغره ا چشم

 .آرام کرد یبه خنده 

 



  مانیپ یجا یکس دونمیکمک، م یکارخونه، برا امیب_

  .ومدهین

 

 همه اطالعات داد ؟  نی ا ریتو مس یمهندس کرامت_

 

 .ها  یبعض یجا_

 

 .داده تو راه ادتیمتلک انداختن هم _

 

 .ام یجد اریداد_

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 .شرط هیبه _

 



 .نگاهش کردم منتطر

 

 .یدیکارت رو انجام م اری تو اتاق مه_

 

آنجا بود،   زیرا جا به جا کرد، همه چ ستمی س شدیم مگر

جواب دادن از کنارش رد شدم و قبل از او با    یبه جا

رفتم، راننده در را باز کرد و نشستم،  نش یسمت ماش

که  یکنارم نشست. قبل از سوار شدن راننده اش درحال

 .آرام گفتم کردمیمقنعه ام جابه جا م ر ی را ز میموها

 

 .مقنعه ن یاز ا ادیبدم م داشتم،یشال برم هیکاش _

 

  یمقنعه نگه داشتن سخت بود، لبخند ریفر را ز یموها

بود،  ندهیدا درآمد، خانم پاام به ص یبه حرکتم زد. گوش

او هم به   دادمیرا م ندهیکه من جواب خانم پا  یدرحال

 ی. اما وقتایداد گو ریراننده اش دستور حرکت و مس

با تعجب به   ستادیا نی ماش دیمرکز خر کی  یجلو



نگاه کردم که بدون   اریداد بعدو  دیمرکز خر یورود

  .شد و در را باز نگه داشت ادهیمکث پ

 

  کجا؟_

 

  .زمیشو عز ادهیپ_

 

که در حضور راننده اش گفته   یزمیزده از عز خجالت

کمرم گذاشت و به  یشدم. دستش را رو ادهیبود، پ

من را برده   شد یکرد. باورم نم تمیهدا دیسمت مرکز خر

بخرم، هرچه اصرار کردم نه اما قبول  یبود تا شال

را  کردمیکه انتخاب م ییتمام شالها با دقت ینکرد، حت

او  دییبا انتخاب من و تا تای. نها دادیو نظر م کردینگاه م

شال مقنعه ام را داخل پاکت   ی. به جادیخر  میبرا یشال

  .گذاشتند

 

  .الزم نبود بافتمش،یکارخونه م رفتمیم_



 

  .را در دستش گرفت دستم

 

 .شدنت رو نداره تیارزش اذ زیچ چیه_

 

 م،ینبود یاز ته دل زدم، اگر در مکان عموم  یلبخند

. به کارخانه که  زدمیبه گونه اش م ی حتما بوسه ا 

قدم از او شروع کردم به راه  کیبا حفظ  م،یدیرس

 .رفتن

 

 ؟یر یگیچرا فاصله م _

 

 .بکنه یبرداشت بد یدوست ندارم کس_

 

 بودنت به من برداشت بده؟ کینزد_

 



بود، باز قرار    یرسم یرابطه  کیما  یاگر رابطه  یحت

به خاطر اختالف   د،یایبه وجود ب ثیحرف و حد یبود کل

  یرابطه حرف ها نیو بدون شک در مورد ا مان،یطبقات

 .شدیم شتریپشت سر ب

 

 !یجوابم رو نداد_

 

و خب...  ست،ین یرسم یرابطه  هیما   یرابطه _

 ...یعنی

 

شد و گفت متوجه شدم. دلخور شد، اما  شتریب اخمش

ها به   کانیپ  یتمام گرفت،ی من را در نظر م طیشرا دیبا

 .به سمت من بود، خواسته و ناخواسته  تم یصرف جنس

 

از حضور من خوشحال شد که حد و  یبه اندازه ا اریمه

 .عقب افتاده است شانیاندازه نداشت. معلوم بود کارها

 



 .خب من برم سرکارم_

 

 ...قرار شد ب_

 

 .من جوابت رو ندادم_

 

 .یدیشرط حضورت رو شن_

 

 .من رفتم_

 

 مانیمن رو به برادرش گفت تنها ی او به جا اما

 .رفت رونیبا خنده از اتاقش ب ار یبگذارد، مه

 

  ؟یکنیم کار یچ اریداد_

 



 ؟یکنیتو چرا با من لج م_

 

کمکت کنم نه لج کنم.   خوام یسرکارم، م رمیدارم م_

 ه؟یمشکل چ 

 

01:06] 

 

 293ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

دفتر کار مناسب   هیتا  ست، یاون اتاق مناسب تو ن_

 .باش  اریمه شیبرات آماده کنن پ

 

 چقدر ممکنه پشت سرم حرف باشه؟ یدونیم_

 



 .ستیمهم ن_

 

 م،یکنیم یزندگ رانیا میمن مهمه، ما دار یاما برا_

 .اریزشت قرار راجب من باشه داد یتمام برداشت ها

 

 .قدم به سمتم آمد کی

 

 .جراتش رو نداره یکس_

 

. یقدرت کنترل ذهن آدم هارو ندار یعنی  ،یتونیتو نم_

اگر  یلینامعلومه، به هردل  یرابطه  ه یما  یرابطه 

  ایشما کار نکنم  شیپ گهی اگر من د یلی نشه، به هردل

  نه؟ ایبتونم ادامه بدم  دیکار کنم با  یحت

 

  اریتر آمد، خوشحال بودم اتاق مه کینزد  د،یپر چشمش

 .ندارد دید رونیبا ب



 

 نشه؟ یمتوجه نشدم، چ_

 

. مثل خودش سفت و محکم نگاهش  دمیکش یقیعم نفس

من و مادرش  نیساده ب ییآشنا  کیکه از  ییکردم، او

 .کند یرابطه را رسم نیا توانستیدر فرار بود، چطور م

 

 زی همه چ یخوا یم دونمیم ،یکنیتالش م ی دار دونمیم_

 .شهینم ینیبیبشه و م یعلن

 

 .را گرفت میبازو

 

 مشه؟یگفته ن یو ک _

 

  دونمیم دهی مامانت مخالفه، ند ار،یداد ستمیکور که ن_

همان زمان  نیساده ا ییآشنا هیمخالفه، مخالفه که 



با سکوتت   یکنی حس م ،یاریصداشم درنم  نکهیا بره،یم

که چون راجبت به مامانم  یمن کنم،یمن فراموش م

که  یهزار حرف شنوم،یهزار تا حرف م یروز ،یگفت

معلم  هیبه دختر  دیبا یمند ثروت نقدریکه ا  ییچرا تو

 نکهیا ایخونه اس دل ببنده،  یساده که حاال ام گوشه 

. که انیجلو نم ه،یچرا اگر قصدشون جد ستن،یچرا ن

 .از حرفهاش درسته یلیخ نمیبیم

 

 .یآسو_

 

و هرلحظه ازم مراقبت  قهیهر دق یتونی حاال نه تو م_

هم در   یدارم. هرچند االن تو زندگ یازیو نه من ن یکن

 .میهم داشته باش یحق نیکه همچ می ستین یتیموقع

 

 رونیمن هم در سکوت ب لیدل نینداد به هم یجواب

زد، اما  یلبخند دنمیدم در بود، با د چارهی ب اریرفتم، مه

  میابود که حرفه یمعن نیبودن لبخندش به ا یمصنوع

  .است دهیرا شن



 

هفته بود تک تک آن حرف ها را  کیندادم،  یتیاهم

 .توانستمینم گریاما د میقورت داده بودم تا نگو

 

نشان نداد، اما به   یواکنش خوب دنمیجاهد از د مهندس

نشستم و شروع به کار  زینکردم، پشت م  یاو هم توجه

 .کردم

 

  سیتعارف کردم با سرو یلیبود. خ اری با مه برگشتم

سفارش  اریبار نگفت، داد نی اما قبول نکرد، ا گردمیبرم

 .شدم نشی سوار ماش اد،ی کرده است، فقط با اصرار ز

 

 .جاش نمونده باشه دوارمیزخمت چطوره؟ ام_

 

 .بود که اصال خبر نداشتم یدور و گنگ یجا انقدر

 



 .خوبه، نه_

 

 .آسو_

 

 .کردم نگاهش

 

از حرفهاتون و  کمیقصد دخالت ندارم، راستش _

 .دمیو البته به تو حق م دم،یشن

 

 ...نیفقط هم دمیکش نفس

 

گفتنش خوب نباشه   دیاالن تحت فشار، شا کمی اریداد_

به   نیخاص خودش رو داره، ا  اتیروح یاما مادر ما کم

  یجد تشیکه ن ستین نی انداختنش به خاطر ا قیتعو

تو  کنهیتالشش رو م تیداره نها که لهیدل نیبه ا ست،ین



همه   یو دلخور یناراحت چیبدون ه یعنی ،ینش تیاذ

 .بره شیپ یچ

 

 .کنمینم لیتحم اریرو به داد یزیمن چ_

 

بخاطر عالقه و عشقش به توا، نه  کنهیم یهرکار _

دارم  یفکر کن ارمیچون من برادر داد دونمیاجبار تو. م

. کنهیداره تالشش ور م. اما واقعا کنمیرو م شیطرفدار

هردو شکست   ده،یرو د یمن و مهست یزندگ اریداد

کدوم  چیتالش کنه ه دمی.... بهش حق ممیداشت یبزرگ

 .فتهیاز اون اتفاق ها ب

 

 .در فکرم زد ی افهیبه ق یلبخند

 

مطمئنم، به اندازه  نیاز ا ده،یتو رو از دست نم اریداد_

که از پسش  دونمیو م اریداد ستیمنم... مثل من ن ی

 .بهش وقت بده کمی فقط  اد،یبرم



 

خانه    یها کی مادر... نزد نیتکان دادم، چه بود ا یسر

اش به صدا در آمد و چون وصل بود  یکه گوش میبود

 .خسته اش یبود و صدا  اریجواب داد، داد نیبه ماش

 

 ش؟یرسوند اریمه_

 

 .به من زد یزد و چشمک یلبخند با نمک اریمه

 

 .میتو راه_

 

خبر نداشت دوباره  شیکه از پخش شدن صدا اریداد

 .گفت

 



 رهیم نیشد آروم دنبالش برو بب ادهیپ ابونیاگر سر خ_

  شهیآروم برو متوجه نشه، ناراحت م اری تو خونه، مه

 .بفهمه

 

به درد آمد. او هم  یخوشحال یبه درد آمد، به جا قلبم

 .کرده بود ریو تاب گره خانواده گ چیمثل من در پ

 

 خوبه حالش؟ هنوز ناراحته؟ شنوه،یصدام رو که نم_

 

در  د،یخندیهم نم شیچشم ها زد،یلبخند نم گرید اریمه

 .خوبه گفتم کیجواب برادرش فقط 

 

چشمم را پس زدم.   یاشک مزاحم گوشه   ی قطره

اجازه دادم  ی گر یهرکس د  ایاز واکنش آذرخش  الیخیب

 .من را دم در برساند اریمه

 



  کیرا داخل خانه بگذارم، فقط  میپا نکهیاز ا قبل

و   دمیکش یق یارسال کردم. نفس عم شی ' برادی'ببخش

 .داخل رفتم

 

  م،یکنی کار خودش را کرد. گفت فردا صحبت م دمیببخش

 .رساندیو او گفت خودش م رومیگفتم به کارخانه م

 

 نشد؟ یخبر  یملک یمامان از آقا _

 

 ؟ یچه خبر_

 

هفته  هیبده. اما  تونهیم یبه من نگفت ک ش،یپول پ_

 .ستین  یگذشت خبر

 

 .نداره دیشا_

 



حداقل چقدرش رو.  ایبده،  یتونیم یک گفت یکاش م_

 .هماهنگ کردم، پول هم دادم هیمن با اون امالک

 

  م؟یکنیم یاسباب کش ی: کآسمان

 

 یکیفکر کنم تا  کنن،یم یداره، دارن خال  نیاجاره نش_

 .ستین یملک یهم از آقا  یدو هفته. اما خبر

 

  .دیدوباره پرس یبا نگران آسمان

 

 اگر نده؟ _
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بود که من هم نگرانش بودم، اگر  یموضوع نیا درواقع

 دیکند که مثال بگو یپدرش را راض ی به نحو  ریام

چنان لطف    یملک ی؟! آقا کردمیندارم، آن موقع چه م

در حق من و خانواده ام کرده بود که بدون شک  یبزرگ

 .نه میبگو توانستمینم

 

 .خوش حسابن  دن،ی: ممامان

 

که   یبود... دل ریاما دل پسرش گ دانستمیرا م نیا

 .ستیمشخص نبود کوک سازش چ

 

 آذرخش کجاست؟_

 

 .سرکار_



 

 موقع؟ نیا_

 

 .کارگاه رو باز کن، صبح تا شب سر کاره  خوادیآره، م_

 

 .باور بود  رقابلیغ چقدر

 

 .کارخونه رمیمدت م هیمامان _

 

 چرا؟ _

 

جاش  یاز مهندس ها استعفا داده، فعال کس  یکی_

 .کنه یم رییمنه، ساعت کارم تغ یهم رشته  ومده،ین

 

 ؟ یایم رترید_



 

رو هماهنگ نکردن،  سیمن سرو یفعال برا دونم،ینم_

 .رمیزودتر م دونمیفقط م

 

 ناهار؟ _

 

که در شرکت بودم من ناهار نداشتم و  یطول مدت در

 شد،یم یسپر  بیو غر  بیناهارم به هرنوع عج میتا

  ...بود دهیهم نپرس   کباری

 

کامل  تونهیم یدارن. دکتر نگفت بابا ک  یسالن غذاخور_

 دستش را تکون بده؟ 

 

  .دادیرا جدا جدا تکان م  شیها انگشت

 

 .داره یخودش بستگ ی هیبه روح  ست،یگفت معلوم ن_



 

  یحال و هوا ن،یقدم بزن کمی رون،یب ن یهرروز بر_

 .دوتاتون هم عوض شه

 

از تو و آذرخش راحت باشه حال و هوام  المیمن خ_

 .سرجاشه 

 

 داریزود ب دیبخوابم صبح با رمیبه من، م دیباز رس_

 ،یدیرو د یملک  یخود آقا ای یشم. فردا اگر خانم ملک

 .گنیم یچ نیاشاره بکن بب هی

 

به   یکه آسمان به سراغم آمد نگاه دمیکشیدراز م داشتم

 .در اتاق کرد و آرام گفت

 

 .داده بود امیپ ریام_

 



 .داشت کاریو گفتم چ دمیکش دراز

 

  .باهام حرف بزنه خوادیگفت م_

 

 ؟ یجواب داد_

 

 .نه_

 

دور امتحان   هیشما دوتا  یآسمان، ول یدون یخودت م_

سن و سال  نیتو ا دیشا  شه،ینم گمینشد، نم نیکرد

. ممکنه تو چند میبر نجایاز ا گمیم نیهم  یبرا شه،ینم

 ادیهم ب دیشا اد،یخوشت هم ن ریاصال از ام گهیسال د

 .نه گمیاما باز بهت نم 

 

 ریهمانجا سرپا در حال فکر کردن است، او به ام دمید

  نکهیکه فردا داشتم، ا یشگاهیمن به آزما کردیفکر م



در  یداشتم با کس ازیاول بروم دانشگاه بعد کارخانه! ن

 .مورد انصرافم صحبت کنم

 

 .دبد باهام بهم ز یلیخ_

 

 .کرد نگاهش

 

 چطور؟ _

 

 .ستمین کردیفکرش رو م کهیگفت من اون_

 

 .تلخ گفته بود... چه رک گفته بود چه

 

 ش؟یببخش یتونینم_

 



 .ببخشمش خوامینم_

 

 .را تکان دادم سرم

 

 ؟ یچرا سرکرد یکنیم تتیمقنعه اذ یگفت_

 

 .مقنعه به سرن یتو کارخونه، خانم ها همگ _

 

 .یکن تی خودت رو اذ دینبا زم،یعز  ستی ن یازین_

 

 .خوبه، موهام رو بافتم_

 

 .میبعد بر میاول صبحونه بخور_

 

 کنن؟ی من هماهنگ نم یرو برا سیسرو_



 

 ؟یدائم بر ی خوایمگه م_

 

 .نیرو استخدام کن یتا کس مدتی_

 

نون   یبه کجا برود. رو یک دانستیبود، اما او م زود

 .مربا زدم و گرفتم سمتش یتست کم

 

 .زمیعز یمرس_

 

 ار؟یداد_

 

 جانم؟ _

 

 ...رویبابت د_



 

 باشه؟ م،یکنیبعدا راجبش صحبت م_

 

 !به بعد، چرا؟ کرد یم کردم، موکول نگاهش

 

 .یبهم مشورت بد یز ی لطفا راجب چ شهیپس م_

 

 .زد و سرش را تکان داد یلبخند

 

 .انصراف بدم خوامیم_

 

 از کجا؟ _

 

 .دانشگاه_

 



 .اخم شد لبخندش

 

 چرا؟ _

 

 کنمیو حس م  شمیبا وجود کارم خسته م کنم،یوقت نم_

قبل رو   ی  زهیانگ گهیشروع کردم به کار د یاز وقت

 ه؟ یدرسم. نظرت چ  یادامه  یندارم برا

 

 .کامال مخالفم_

 

 !دیخواب بادم

 

 چرا؟ _

 



  نیهمچ یخوایتالش و وقت گذاشتن، م نهمه یبعد از ا_

 یا یب ستیالزم ن یکه کالس دار ییروزها ؟یبکن یکار

 .سر کار

 

 ...حاال هم کالس دارم اما نیکه هم گفتمی چطور م االن

 

جستجو   فمیام بلند شد، با تعجب در ک یگوش یصدا

 !ست؟یموقع صبح ک نیا نکهیکردم، متعجب از ا

 

 !بابام ی! واهیک_

 

هم نگران به من نگاه کرد،   اریداد یاظهار نگران نیا با

  یرا رو یکنم و اسم مهندس کرامت دایرا گ یتا گوش

 !موقعه صبح نینفسم رفت. چه کار داشت ا نمیصحه بب

 

و من با  کیما گوش  یبه مکالمه  تیبا اخم جد اریداد

موقع صبح با من تماس  نیداشت ا یل یتعجب. چه دل



  میوباهم بر شگاهیو هماهنگ کند بعد از آزما ردیبگ

به دنبالم تا باهم  دیایب تواندیگفت م یکارخانه و حت 

 !دانشگاه  میبرو

 

 .رک در جوابش گفتم یلیخ

 

 با شما برم دانشگاه؟ دیچرا من با_

 

را باز   اریداد یشانیپ یاز گره ها یرک من گره جواب

 .کرد اما نه کامل

 

 .گفتم یعنینه. خب اخه.. _

 

 

اومده،    شیبراتون سوتفاهم پ کنمیمهندس فکر م_

بنده  نیهست ریهم مس نیو گفت نیاصرار کرد روزید



رفت و   یهمراه برا ایزحمت دادم، اما من دنبال راننده 

 .ستمیآدم هام ن

 

 .نینه خانم مهندس شما بد برداشت کرد_

 

  نطوریبودم ا دواریبرداشت اشتباه کرده بودم ام من

 .باشد

 

 گه؟ یم یچ_

 

 !دانشگاه میبر امیب_

 

 .گفتم یجلو بردم و به شوخ یزدم سرم را کم یلبخند

 

شما رو   یهم جنس ها  نی به ا شهیدکتر چرا نم یآقا_

 داد؟ 



 

 .زد یچشمک زدم، لبخند کی  تاینها و

 

 .دوست دارم یلیاخالقت رو خ نیا گمی بازهم م_

 

 ؟یچ_

 

 .ی گیرک حرفت رو م یلیخ_
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 .زدم لبخند

 

 ؟یکالس دار_

 

 .را تکان دادم سرم

 

 ....رسونمیم_

 

 .کارخونه رمینه م_

 

 .را دراز کرد و دستم را در دستش گرفت دستش

 

کمکم  یخوایحواست بهم هست م  نقدریا نکهیا زم،یعز_

واقعا بابتش ازت ممنونم، اما دوست ندارم از  یکن

 .یدانشگاه بگذر 

 



 .نه ایبخوام دانشگاه رو ادامه بدم  ستمیمنکه مطمئن ن_

 

 دیبا ی. حتیدیانصراف نم دمیاما من مطمئنم، اجازه نم_

 .یبه دکترا هم فکر کن

 

  .گفتم عیسر یلیگرد شد و خ میها چشم

 

 !نه_

 

  .کوتاه گفت یخنده ا با

 

 .نشده ریبله. االنم پاشو تا کالست د_

 

 ...کارها کشه،ی تا ظهر طول م اریداد_

 



  .کمرم گذاشت یرا رو  دستش

 

 یخوشگلم، ظهر هم با مهندس کرامت م یبهونه ندار_

فکر نکنم خودم وقت کنم.   فرستمیبرنگرد، راننده رو م

  ؟ی انتخاب کن نی ماش میبر یوقت دار یتو ک

 

راننده ات  خوادیاما نم گردمی برنم یکرامت با مهندس_

 .رمیخودم م یرو بفرست

 

را در دستش گرفت و محکم نگه داشت،  دستم

 میشدیسوار م میداشت ی. وقتکندیقبول نم دانستمیم

 .'!'خانه چه شد؟ دیپرس

 

  یداره، فکر کنم دارن خال نیدادم، اجاره نش عانهیب_

 .کننیم

 



 ته نگات؟  ینگران  نیو ا_

 

نگاه   بستیکه داشت کمربندش را م ییتعجب به او  با

 .کردم

 

  تونمیفکر نکن من نم نکهیکمربندت رو ببند و ا_

 .قشنگت رو بخونم  یچشمها 

 

چشم خوندن هم   نهیدکتر در زم یآقا نطور،یکه ا_

 .تخصص دارن

 

 .یرنگ  یخصوصا دوتا چشم ها_

 

 .باشه یدوست داشتم چشهام آب شهیهم_

 

 .گفتم دمیخند



 

کس نگفتم اما بچه که بودم، آسمان  چیوقت به ه چیه_

هاش بهش  اومده بود بخاطر رنگ چشم ایهم تازه به دن

 .شد یم میحسود

 

 .دیحرفم خند نیا با

 

بود بابا قربون صدقه اش بره و از رنگ   یفقط کاف_

 .شدمیم وونهید گهیکنه، د فیچشم هاش تعر 

 

 .ترهیمیپدرت با تو صم کنمیمن حس م_

 

سن و  نیآره خب آسمان فرصتش رو نداشت، تو ا_

شه که  قیبا بابا دوست و رف تونستیسالها کم کم م

 ...بابا تیوضع

 



 .یرو دار  ایرنگ چشم دن نیخاص تر یدونیاما م_

 

 ...فشیاز تعر دم،یخند

 

 .ستیها هم ن ینطوریا_

 

 .زم یهست عز_

 

  شیدادم و تماشا هیتک نیبه در ماش دمیرا کش کمربند

 .کردم

 

تمرکز کن، احتمالش   تونمینم یکنینگام م ینطوریا_

 .میهست تصادف کن

 

 .اغراق نکن_

 



 .را گرفت دستم

 

  یخبر ندار یذاریمن م یکه رو یریاغراق؟ تو از تاث_

 .اغراق ی کنیکه فکر م

 

 .بزرگتر شد لبخندم

 

 ه؟ی ته نگات چ  ینگران  ینگفت_

 

 .نده ترسمیرو نداده، م شیپول پ یملک یآقا_

 

  .شد یجد

 

 چرا؟ زمان خواسته؟ _

 



 یکار  نیهمچ  ریام کنمیفکر هم نم دونمینه، خب... نم_

مارو   یجور هی... تا ریبخاطر ام دیشا گمی بکنه، اما م

 .مگه دارن

 

 بخاطر خواهرت؟_

 

 .را تکان دادم سرم

 

 ؟یمن حساب کن یرو یتونیم یدونیم_

 

 .خواستمیاما نم دانستمیم

 

 .یکه تو به من داد یاز پول  عانهیب_

 

 .همه کارمندها یوام بود، برا هیاون _

 



 دی با دونمیبه مامانم گفتم امروز اگر شد صحبت کنه، نم_

 .شهیم یچ نمیبب

 

من حساب    یرو یتونیم  شهیو هم شهی هم زم،یعز_

 .یکن تیخودت رو اذ نقدریا ستی ن یازین ،یکن

 

  .خودش برام قوت قلبه یهست  نکهیهم_

 

بار سپرد  نیکرد، چند ادهیدانشگاه مرا پ ی ورود یجلو

برنگردم و راننده اش حتما قبل از  یکه با مهندس کرامت

  .خواهد بود یورود  یتمام شدن کالس من جلو

 

  کهیبود که کالسم نزد نینشده ا ینیب شی پ ینکته  اما

.  کی کیگفته بودم تا نزد اریتمام شد و من به داد ازدهی

  گرید یدعوا کیدوباره  رفتمیاگر تماس نگرفته م

او را گرفتم  یافتاد. همان لحظه که شماره  یاتفاق م



تلفن به گوشم  دید یشد، وقت شیدایپ یمهندس کرامت 

  .را با من هماهنگ کرد شیاست، قدم ها

 .تماس گرفتم گریبار د کی یجواب نداد. حت اریداد اما

 

 گه؟یکارخونه د نیبریم فیتشر_

 

نگاهم   کنمی، مقابلش و نگاهش کردم. فکر م ستادمیا

 .کار خودش را کرد

 

با   گهیصبح سوتفاهم شد، بنده گفتم خبر بدم شما د_

لتون، رو بفرستن دنبا سی سرو نکهیا ی کارخونه برا

 .نی هماهنگ نکن

 

 یمرخص ای کننیم ریکه د ی کسان یبرا یمهندس از ک_

 یاصال کجا شه؟یجدا ارسال م سیسرو رنیگیم یساعت

 فته؟یاتفاق م نیجهان ا



 

 ....نه منظور _

 

 .دیبه گردنش کش یدست

 

 .نیواقعا بد برداشت کرد_

 

 کردم؟ یمن چه برداشت نیدونیمگه شما م_

 

قصد   ایدارم  یبد تیمن ن نیکنیفکر م دونمیاالن م_

 ....مزاحمت و

 

 نیفقط اگر اجازه بد ،یکرامت یآقا یندار یمن فکر_

 .شده رمید یکاف یبه اندازه  شمیاالن برم ممنون م

 



 نی اریب فیتشر ه یکی رمونیخب ما که مس_

 .برسونمتون

 

 .نه ممنون_

 

 ...نیباور کن_

 

رو تلخ   گهینداره اوقات هم د یلیمهندس به نظرم دل_

 .نداره ی که ارزش یزی چ یبرا م،یکن

 

  هیکی رمونیما مس یآخه االن به نظرتون درسته وقت_

 ن؟یمن اجازه بدم شما تنها بر

 

حس کردم  یکم گریمهندس جوان! د نیا  خواستیم چه

 .شورش را درآورده

 



 .امیمن دوست ندارم با شما ب_

 

 .تعجب نگاهم کرد تینها با

 

 .نی اصرار نکن نی پس لطف کن_

 

و من راهم را ادامه دادم.   ستادیمات و مبهوت ا همانجا

  نطوریکه مجبور شوم ا کردیحتما آنقدر اصرار م دیبا

 !صحبت کنم؟

 

تماس گرفت، گفت متوجه   اریکارخانه داد دمیرس یوقت

 .تماسم نشده است
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 ؟یرفت  یچجور_

 

 .دی'. خندنیگفتم 'باخر مالنصرالد  باخنده

 

 ...نه منظورم_

 

 .جناب حسودخان، تنها خودم برگشتم  رینخ_

 

اصال تنهات بذارم،  تونمیحق دارم حسادت کنم، نم_

 .ییتنها نهیبب ی مرد هی هیکاف

 

 .دمیخند



 

 .برم سراغ کارها گهیمن د_

 

 .خسته نکن خودت رو_

 

 .چشم_

 

 .دنبالت در ضمن انیبال، م یچشمت ب_

 

 .جانم_

 

 .شمیم تیاذ  ،یستین نجایا یدلم برات تنگ شده. وقت_

 

 .زدم یلبخند



 لیدل نیبه هم یکارها بود نه برخورد و رفتار کس مهم

موقع ناهار   اریکارها بود، مه یتمرکزم هم رو تینها

 یبه اتاق او بروم اما وقت شوم یم تیداد اگر اذ شنهادیپ

' یو مجبورت کرده بگ اریداد شنهادیگفتم 'شک ندارم پ

 .شناسمیو گفت خوب است که برادرش را م  دیخند

'. اشاره اش نیدیرو کش نم یزیچ نقدریخوشحالم که ا '

  یبود، خبر نداشت که رابطه  روزمانیقهر د مچهیبه ن

  نیدر ا گهی ها، انگار د ی قهر و آشت نی ما پر بود از ا

 .میکاربلد شده بود نهیزم

 

بودم، با   دهید یرا در سالن غذاخور یکرامت  مهندس

موجود نشسته  زیم نیگرفته و در دورتر افهیق دنمید

 تیشود اما در وضع جادی ا یدلخور خواستمیبود. نم

 .آمد یاز دستم برنم یآمده کار شیپ

 

خانم مهندس ماشاهللا حرف شما برو داره من چندوقته _

 .بکن یوساطت هیشما  شهیموافقت نم خوامیم یوام هی

 



  .را باال بردم و مهندس جاهد را نگاه کردم سرم

 

چرا مگه کارخونه به نام منه که حرف من برو داشته _

  باشه؟

 

حواسشان جمع مکالمه آغاز شده از  گریمهندس د دو

 .طرف همکارشان شد

 

 .که کارخونه به نامتون باشه نیندار یازیشما ن_

 

تو دستم  زیسحرآم  یعصا ایتنمه  ییکت جادو_

 مهندس؟

 

 یکه از ارادت برادران جم به شما ب ستی ن یکس نجایا_

 .مهندس جم خودمون نیخبر باشه باالخص هم

 



، باهمه نه فقط من اما داشت  یمهربان ت یارشخصیمه

با من  تریمیصم یما کم یو رابطه   اریبخاطر داد

 .کردیبرخورد م

 

 .سوال بپرسم هی شهیمهندس جاهد م_

 

هدف زده است در  هیباال که مثال  یاعتماد به نفس با

 .جوابم گفت

 

  !البته_

 

 ... داشتم که یمن چه رفتار _

 

کردم هرسه را نگاه کردم، مطمئن بودم حدسشان  مکث

داشتم که   یمن چه رفتار دیاست که خواهم پرس نیا

دارم اما  یفکر کرده اند با برادران جم روابط حسنه ا 

 .سوال من نبود  نینداشتم. ا ی تین نیمن چن



 

  یزیچ یمن بخاطر شما از کس  نیکه شما فکر کرد_

 خوام؟ یم

 

س درست من بو، دو نفر  نشان از حد زانشیآو ی افهیق

 .از او نداشتند یهم دست کم گرید

 

 نیجم همه خبردارن ا یمن با خانواده  تیی از آشنا_

پنهون کنم که شماها هم    یکه من از کس ستی ن یزیچ

که  نیکنی ضعفه، اگر االن فکر م ینقطه  نیفکر کن

هم کامال   نیشروع به کار کردم ا تییآشنا نیبخاطر ا

و جوابتون رو   نیاگر متلک بارونم کرد یدرسته. بار قبل 

بلد   نکهیخودم بود نه ا  مساعدندادم به خاطر حال نا

  .رو بدم ینباشم جواب کس

 

به   یزیاما دوباره چ توریرا برگرداندم سمت مان سرم

 .دیذهنم رس



 

چون   ستیمن ن یبرا گاهیجا  نیا گهید زی چ هی یراست_

حتما  دنیدیالزم رو م ییامااگر در شما توانا خوامشینم

 خوام،یچون من نم نیکردی تا به امروز شروع به کار م

کار رو  نیتا حاال حتما ا تیی وگرنه به پاس همون آشنا

 .گرفتمیخودم به عهده م

 

اگر آدم  گفتی م یروانشناس ویبار در راد کیبود  ادمی

ان نقطه شما و به عنو هیدارند که از ان عل ییزهایها چ

تا در  کنندی ضربه زدن استفاده م یضعف شما برا ی

، قبول  دیبزنند ، رو دست بزن بیتصورشون به شما آس

خصلت رو دارم و باخبرم ازش'   نیآره من ا نی'بگ ندیکن

موضوع  نیشود آنها بفهمند شما از ایباعث م نی؛ ا

پس  دیکنیم انشیب دیراحت دار نقدریکه ا  دیشوینم تیاذ

 .گرید یسراغ موضوع روندیم

 

تلخ موجود در جامعه است و من  یها تیاز واقع نیا 

از آن،  ریاز همون راه و روش استفاده کردم. غ قایدق



داشتن بود   یپارت  مچهین کیسرکار آمدنم به پاس  نکهیا

 . را هم قبول داشتم

 

را کرده   می خاله مر یدلم هوس آش رشته ها بیعج

  یرفته بود به خانه  یکه از وقت یمی بود، خاله مر

 امی. به آسمان پدادیمن را نم یخودش جواب تلفن ها

را دعوت کند تا باهم  میخاله مر  دیدادم به مامان بگو

بفهمم حال و احوالش   توانستمیبهانه م نیآش بپزند به ا 

را تجربه کرده  ییو تنها یکس یدر چه حال است. ما ب

داشته باشد.  ی حس نیدوست نداشتم خاله هم همچ میبود

ام که به صدا در آمد فکر کردم آسمان جوابم را   یگوش

 .بود یداده اما مهست

 

 "ه؟یمهر ماه هی اریداد یخبر دار"_

  .دانستمی... البته که نمدانستمینم

 "؟یکنی م یشوخ"_

 "و نه مهر  ستیب ،یگفتم بگم از غافله عقب نمون "_



 

استرس داشته  یتولد کس یبرا  کردمیوقت فکر نم چیه 

استرس تمام وجودم را  اریتولد داد ی باشم اما برا

،  رمیاو بگ یبرا توانستمیم یا هیگرفت. من چه هد

  میبرا یمناسبت چیه یب کردیکه به من اصرار م ییاو

  توانستیم یا هیچه هد یآدم نیهمچ  یبخرد برا نیماش

  یبرا شهیاو هم کردمیمناسب باشد؟! خوب که فکر م

اما   گرفتی م یا هیمناسبت هد یمن، با مناسبت و ب

  !من

  شیبرا توانستمیدست خطم را دوست دارد م دانستمیم

جبران   توانستیو قاب کنم اما کم بود، نم سم یبنو یشعر

  یگوش یاو باشد حت یفوق العاده  یها هیهمه هد نیا

 .او بود ی هیدستم هد
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باعث شد  اریداد ی هیفکر هد یاغراق  چیه یب نکهیا

را در کار نداشته باشم  شهیتمرکزم کم شود و بازده هم

 .دست خودم نبود

 

منتظرم بود ،    اریبود آمده بود و در دفتر مه یساعت مین

  سیسوار سرو هیتمام کردن کارم را بهانه کردم تا بق

تعداد ممکن من و  نیکمتر خواستمیشوند و بروند. م

را کش دادم که باالخره   نی. اما آنقدر انندیرا بب اریداد

 .خودش به سراغم آمد

 

 .سالم_

 

 .زد داخل آمد و در را بست یلبخند

 



 ؟یوقت به کارت ادامه بد ریتا د یخوا یم_

 

  .یمن گفتم نرم دانشگاه تو قبول نکرد_

 

بود  توریتر آمد چشمم به مان کیتکان داد و نزد یسر

 کمیکند. کامال که نزد یحواسم بود چه م یرچشمیاما ز

خم شد سمت من ناخودآگاه سرم راعقب بردم تا  ستادیا

  شیادامه داد و لب ها رشیاما او به مس کندی چه م نمیبب

به گونه ام  یطوالن  یگونه ام گذاشت و بوسه  یرا رو

در همان حالت زل زد به چشم  ستادیکاشت. صاف نا

 .میها

 

 من حواسش کجاست؟  ریچشم ها غ نیا_

 

 .زدم یلبخند

 



  یآقا نیبوسیکارمندتون رو م نیدار یتو ساعت کار_

 ...آ یازتون برا تونمیدکتر م

 

و  کردیبه من نگاه م نیری ش یکه داشت با لبخند ییاو

را   میاجازه نداد جمله ام را کامل کنم. لب ها دادیگوش م

با دستش چانه   بوسد،یبه کام گرفت. داشت آرام مرا م

محکم فاصله  یبا بوسه ا تایاما نها یام را گرفت رو 

 .ستادیگرفت و صاف ا

 

هوا از  ی حرکتش انگار ب نیکه غرق بودم با ا یمن

 ی، لبخند ین یزم یایدن نیبه ا دندیمرا کش نیبهشت بر

به حالتم زد. دستش را به سمت گونه ام برد و با 

 .انگشت نوازش کرد

 

 ر یهردومون رو دستگ نجایا  گهید یتخلف ها یتا برا_

 .مینکردن بهتره بر

 



نداشت مثل   انیمن پا یها و سرخ شدن ها خجالت

حدس   یکه در ظاهر محال بود بتوان اریداد یها  طنتیش

 .یبزن

 

 ؟یخانم خجالت میدر خدمت باش شهیشام رو م_

 

  .یکنیم تمیهمش اذ_

 

 .دیخند

 

 .شه یامشب نم_

 

 چرا؟ _

 

 .خاله ام رو دعوت کردم برام آش رشته بپزه_

 



 ؟ی دوست دار_

 

 .کشدار گفتم یلی خ کیرا تکان دادم و  سرم

 

 تو؟_

 

  .جوابم را داد  یلبخند با

 

 .ستمیاهلش ن یلینه خ_

 

لبخند  نیرا داشت. او ا ییحکم عاشقانه ها شیلبخندها

من است،  یبرا دانستمیم کرد،ینم یرا نثار کس

بابت خوشحال   نیمخصوص من است و از ا دانستمیم

حس خاص بودن کنم، حس  شدیبودم. او باعث م

  .متفاوت بودن

 



اش مساعد به  یجسم تی آمده بود ، وضع میمر خاله

پخته   میآش را برا اماحال و احوالش نه، دیرس ینظر م

 یدعوت کرده بودند برا زی را ن یخانم ملک یبودند. حت

 .تا کمک شتری ب یهم صحبت

 

  پزه؟یآش رشته م یموقع ک نیا_

 

من االن  نیهوس کردم مامان تازه شما عصر پخت_

 .اومدم

 

و از خاله   بردمیقاشق بود که آش را به دهان م قاشق

 .کردم ی تشکر م

 

 بابا خورده؟_

 

 .رو دوست داره میمر یآش ها کم،یآره _



 

 خاله کجا؟_

 

 .رسهیاالناست که رضا م_

 

 .شب رو بمون-

 

 .برم بهتره_

 

 چرا؟ _

 

 .شام نذاشتم براشون برم شامشون روهم آماده کنم_

 

 .ستادمیشدم و مقابلش ا بلند

 



 .میباهم صحبت کن یا یبهانه بود تا ب شتریآش ب_

 

 .زمیعز گهیفرصت د هی_

 

 ؟ یخاله خوب_

 

 .خوبم خاله_

 

 .ی کنیدر حق خودت ظلم م یبخدا دار_

 

 ...چرخاند یسر

 

  .رفتنش رو به مامان گفتم با

 



به فکر راه چاره  یکنینم قشیتشو کمی مامان چرا _

  باشه؟

 

 .ستیچاره اش طالق ن_

 

ما   یاز خونه  یاما مطمئنم از وقت ستیباشه طالق ن _

دو   یکیهر روز  رون،یباره از خونه اومده ب نیرفته اول

 .نیباهم بر  رون،یب نیبر یساعت

 

 کنم؟  کاری بابات رو چ_

 

به   یبرو که آسمان خونه اس بابا که کار یوقت هی_

 تشمیبنده خدا وضع دهیگوشه دراز کش هینداره  یکس

 .سرش بخواد یپرستار باال هیکه حتما   ستین  یجور

 

 .گمیبگم، بهش م یچ_



 

 ی خانم ملک یخودش هم خوبه. راست یکن برا شیراض_

 ؟ یدیرو نپرس ش یاومد پول پ

 

 ؟یش یچه پول پ_
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بودم رفته بودم سراغ آش و اصال خبر نداشتم   دهیتارس

که آذرخش خانه است در اتاق بابا بود. من جوابش را  

 .ندادم اما مامان جوابش را داد

 



من خودم باهاش صحبت   نیبگ یزیشما چ خوادینم_

 .کنمیم

 

اتاقم بروم  هیکه کاسه آشم را دستم گرفته بودم تا  یمن

 .ستادمیاو ا ی جمله  نیبا ا

 

مگه تو  ش؟یپول پ نیبه ا یداد ریچرا گ ه؟تویخبر_

 ؟یکه تو صحبت کن یقرارداد بست

 

 ؟یفرستیمگه مامان قرارداد بسته که مامان  رو م_

 

 .رمیباشه خودم م _

 

دارم خونه   ستیاالن الزم ن یمن نبودم تو قرارداد بست_

 .گردمیم

 



هم به   یکار ی تو زحمت بکش خوادیمن خونه گرفتم نم_

 .و حساب کتاب ما نداشته باش یملک یاقا

 

مامان خانم من رو آدم حساب  ؟یگرفت ی چه خونه ا_

 .من خبرندارم ؟چرایکنینم

 

 .بود که مامان به او نگفته بود بیعج

 

 .خودمون رو گرفته یقبل  یخونه _

 

 پول ازکجا؟_

 

  هیداده منتظر بق عانهیوامش درست شد بهش دادن، ب_

 .رهی بگ یملک یاشه از آقا

 



 هی میریهمه عجله ، برو کنسلش کن، م نیخبره اچه _

 .میری گ یرو م یدرست حساب یجا

 

  به کفشته؟ یگیآذرخش باز چه ر_

 

به کفش اون   گهیرو بهت انداختن. ر یکلنگ یخونه _

 .سرت کاله گذاشتن ی، بچه ا  یدختر دنیهاست د

 

 .نباشه بذار سر من کاله بذارن تیتو کار_

 

 .کنمیم یخونه زندگ  نیمنم دارم تو ا_

 

حساب   شیاون پول پ  یاگه رو م؟یکرد رونت یمگه ب_

 .یبگم کور خوند  دیبا یباز کرد

 



 یملک ینکند آقا دمیلحظه ترس کیرفتم داخل اتاق،  و

قانونا هم   شدیرا به آذرخش داده باشد ، اما نم شیپول پ

  یکار را نداشت. حال و احوال مارا هم خوب م نیحق ا

را   نکاریاش آذرخش است پس ا یدانست باعث و بان

به تولد  ا یفکر کنم  شمی به پول پ دانستمی. نمکردینم

  .اریداد

 

 ؟ یکنیفکر م یبه چ _

 

 .بخرم یچ دونمینم ارهیتولد داد_

 

  شیبرا اریمن و داد  یکه هنوز قبول رابطه  یآسمان

 ؟ یک دیبعد پرس  هیکرد و چند ثان یسخت بود نگاه

 

 دوست داره؟  یچ یدونینم_

 

 .پولم براش کفاف نکنه ترسمینه، بدونمم م_



 

 .که حتما گرون باشه ستیقرار ن_

 

 یفاصله  نیا یگاه دونمیخب... نم یول ستیقرار ن_

 .برهیتا مرز جنون من رو م مونیطبقات

 

 .جهت نه هیخوبه از  ییجهت ها هیاز _

 

 خوبه؟   یازچه جهت_

 

االن  ،یداشته باش یتونیرو م یبخوا یهر چ  شهیهم_

 گهی، د میاسترس دار شی هفته اس بخاطر پول پ هی

 .یکنیرو تجربه نم ییزها یچ  نیهمچ

 

حرفش درست  یزدم انکارش ابلهانه بود وقت یلبخند

من  میخواستم بگو ار،یبود. خصوصا با طرز فکر داد



  یطیو در هر حال و شرا کنمی وقت شما را رها نم چیه

مهم  یآنها خواهم بود اما خب نکته   شیباشم باز پ

 ی ا ندهیآ میتوانستیم اریمن و داد ایبود که آ نیا گرشید

 نه؟ ای میکنار هم داشته باش

 

  .دمیپرس آرام

 

  ؟یرو داد ری جواب ام_

 

  .نه_

 

  ه؟یقطع متیتصم ،یجواب بد یخوا ینم_

 

  .را تکان داد سرش

 

 رم؟ یبراش بگ رسهیبه فکرت م یزیچ_



 

 .چک کنم  نترنتیبذار تو ا دونمینم_

 

نداشت  میبرا یتیجذاب دادیم شنهاد یرا که او پ یزی هر چ 

خوشحالش    خواستمیباشد متفاوت، م یز یچ  خواستمیم

است اما  اریآسمان معتقد بود وقت بس. ادیز یلیکنم خ

 .نظر را نداشتم نیمن ا

 

  ستی، الزم ن رونیب میریناهار م  یفردا برا زمیعز"_ 

 ."دنبالت امیکارخونه بمون حاضر شو م یبر

 

بود،   بیاش عج هیهد یبرا  میدر اوج فکرها امکیپ

  !میروینوشته بود م انه،یدوست دارم بروم  پرسدینم

 

 "م؟یریم ی خاص  یجا"_

 



 ."آره"_

 

 ه؟ یچ_

 

 .رونیب م یریفردا نرو سرکار ناهار م گه یم ارهیداد_

 

 .زد یلبخند بانمک آسمان

 

 .کنه  یخواستگار خواد یم دیشا_

 

 یکسان هیشب م،یهم آشنا شو  یبا خانواه ها  خواستیم او

با مادرش بخواهد از من  میینبود که قبل از آشنا

 یکه به ذهنم م یکند. تنها احتمال موجود یخواستگار 

 .مادرش بود دنید د،یرس

 



بخوابم؟   توانستمیاز استرس خوابم ببرد. م شدیم مگر

  یشدن تنها کار گرید یپهلو به پهلو نیمحال بود. از ا 

در دفتر   می حرفها دانستمیبود که از پسش برآمدم. م

عجله و سرعت بخواهد  نیت با اباعث شده اس اریمه

  خبریهمه زود و ب نیاما انتظار ا فتدیمالقات اتفاق ب نیا

قبل   یهفته   یخصوصا که هماهنگ شتم،بودنش را ندا

 .نامعلوم به هم خورده بود یلیبه دل

 

با  یناهار مالقات نیمطمئن بودم که ا دهیقدر نپرس آن

.  کردمیاصال فکر نم گرید اتیمادرش است که به فرض

حافظم،   وانیرفتم به سراغ د بردیخوابم نم دمید یوقت

 .حافظ آرامش بخش ذهن و قلب مشوشم بود دیشا

 

 کرده و خندان لب و مست یزلف آشفته و خو"

 

 در دست یچاک و غزل خوان و صراح رهنیپ

 



 و لبش افسوس کنان یعربده جو نرگسش

 

 من آمد بنشست نیشب دوش به بال مین

 

 ن یفرا گوش من آورد به آواز حز سر

 

 من خوابت هست  نهیریعاشق د یا گفت

 

 دهند  ریباده شبگ نیرا که چن یعاشق

 

 عشق بود گر نشود باده پرست  کافر

 

 ر یزاهد و بر دردکشان خرده مگ یا برو

 

 تحفه به ما روز الست  نیندادند جز ا که



 

 میدیما نوش مانهیبه پ ختیچه او ر آن

 

 از خمر بهشت است وگر باده مست اگر

 

 نگار  ریو زلف گره گ یجام م خنده

 

 "بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست یا

 

 .دمیکش یق یرا بستم و نفس عم وانید
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چرا سر کار    نکهیمامان درمورد ا یها یکنجکاو  صبح

من هم  مثل مرغ  نکهینداشت، البته ا ی نرفته ام تمام

اش.  ینبود در شدت کنجکاو ریتاث یپرکنده شده بودم ب

 .میمجبور شدم راستش را بگو نکهیتا ا

 

 ش؟ ینیبب رونیچرا ب_

 

 پس کجا؟ _

 

از   یکشیتو خو... نکنه خجالت م  یخواستگار انیب_

  مون؟یخونه زندگ

 



 یدوما خواستگار  ه؟یچه دوره زمونه ا گهیاوال االن د_

اونم با بابا آشنا شد، سوما هم  میشیفقط آشنا م ستین

 .خونه نیا انیم طی مادر من تحت هرشرا نکهیا

 

نه آذرخش رو، خسته  فهممیآسو نه تو رو م فهممینم_

 .نیام کرد

 

 کرده؟ کاریآذرخش چ_

 

 .نیدیعذابم م نیجور دار هیهرکدوم  دونمیچه م_

 

مامان، رفتار  یکالفگ  نیکرده بود ا یکار  آذرخش

کرد اما االن درد  یهردو مطمئنم م شبش،یمشکوک د

را  شمیسه بار آرا قای. دقشدمیآماده م دیداشتم. با یگرید

عوض کردم. دور چشمم آنقدر مدل خط چشمم را عوض 

 .کرده بودم قرمز شده بود

 



 ؟یقراره چقدر لفتش بد تی روز عروس_

 

 شدم؟ بد _

 

 .کرد ینگاه مامان

 

 .ینه خوب_

 

 ؟ی پوشیم یچ_

 

 .نهارو یا_

 

 محضر؟  یر یم یمگه دار دیچرا سف_

 



کم مونده   ؟ یمهربونتر برخورد کن کمی شهیمامان م_

 .یمن رو بزن یایب

 

کس و  یدختر ب نیا گهینم  رهیچون حرف تو سرت نم_

 کاره؟ پدرو مادرش کجان؟

 

ها  میمثل قد گهیساده اس ، االن د ییآشنا هیمادر من _

  .ستین

 

نبود  اریاز داد یتکان داد و رفت. از صبح خبر یسر

گفته بود و دوباره قرار ناهار را   یری صبح بخ کی

 دمیام را شن یگوش یکه صدا نیکرده بود. هم یادآوری

بابا   شیبه سمتش حمله کردم. گفت دم در است. رفتم پ

 .زد ی، نگاهم کرد و لبخند

 

  خوبم؟_

 



کرد. خم شدم سمتش و در گوشش گفتم "دعا کن   دییتا

 ."از استرس رمیمیغش نکنم دام م

 

 . دستم را گرفت تا

 

 سرده ؟   نقدریچرا دستهات ا زمیعز_

 

 . استرس_

 

 ؟ی چه استرس_

 

 .مادرت دنید میبر یخوا یهم متوجه شدم م ینگ_

 

  یاسترس برا نی، االن ا هیمالقات معمول هیچون _

 ه؟ یچ

 



 .دانستمیهم نم خودم

 

قبول نکنه خب   ای ادیاگه مامانت از من خوشش ن_

  ...ما

 

ساده   یمعرف هیگم  یو دوباره م فتهینم یاتفاق  نیهمچ_

 .مادرم شیپ میریو رد نم دییتا یبرا  یو معمول

 

 ...بود... کاش نطوریا کاش

 

  .فتهینم یاتفاق چیاالنم نگران نباش، ه_

 

  کیکه نگه داشت خودش خبر از  یرستوران یجلو

نه!   گفتیم اریاتفاق بزرگ بود. حاال هراندازه که داد

 دمیدستم را در دستش گرفت نگاهش کردم با نگاهم پرس 



  یاما او لبخند  میندارد دست در دست هم برو یکه اشکال

 .زد

 

از   رمیچشم بگ یحاال من چطور  ،یچقدر خوشگل شد_

 .تو

 

و   دمیکش یقی قشنگش زدم و نفس عم فیبه تعر  یلبخند

از استرسم کم  یزیهم چ فشی. اما تعرمیداخل رفت

 م،یما قبل از مادرش در رستوران بود نکه یا کرد،ینم

ناراحت؛   ایبابت خوشحال باشم  نی از ا دانستمینم

  توانمیوقت داشتم و م یهنوز کم نکهی خوشحال از ا

بابت که هرلحظه به   نیا زخودم را آماده کنم ، ناراحت ا

 .شدمی م کتریغش کردنم از شدت استرس نزد

 

  دمیپر میها از جا یمثل بچه مدرسه ا دمشید باالخره

 دنیباشم. باپر دهیبداخالق مدرسه را د ر یانگار که مد

آرام   یلیبه آن سمت کرد و خ ینگاه اریداد میمن از جا

دوباره دستم را در  ستادیبلند شد و کنارم ا شیاز جا



  مانیکه نگاه مادرش به سمت دستها دمیدستش گرفت د

به  دیرس یدستم را عقب بکشم. وقت توانستمیرفت اما نم

رد   نشانیب یبه صورت پسرش کرد، مکالمه ا یما نگاه

  یو بدل شد اما نه با کلمات بلکه با نگاه، با مکث طوالن

 .به من کرد که آرام گفتم سالم ینگاه

 

 ندهی همسرآ  ،یهم آسو شونیمادرم ، ا کنم یم یمعرف_

 .ام

 

 ندهیقبول کردم که االن همسر آ یکرد ک یخواستگار  یک

دختر  یو لحن. چه کس نانیاطم  نیلقب گرفتم. آن هم با ا

ام  ندهیمورد عالقه اش را به مادرش با لقب همسر آ

هر  دیکرد. شا یکار نیهمچ  اریکه داد کندیم یمعرف

خوشحال   ینوع معرف نیمن بود از ا یجا یگر یدختر د

اما من به شدت اضطرابم   شدیقند در دلش آب م شد،یم

نگفت. با  ی زی. مادرش فقط نگاه کرد چشدیاضافه م

 شیرا برا یآمده بود. اوبود که صندل اریداد یراننده 

اشاره کرد که من هم  ار یو او هم نشست. داد دیکش



گذاشته بود و درهم  میپاها  یرا رو می. دست ها نمیبنش

دستش را   اریداد  هک دادمیار مقفل کرده بودم و به هم فش

گذاشت و قفلشان را باز کرد و دست  می دست ها یرو

راستم را در دستش گرفت. در سکوت غذا سفارش داده  

  یلیخ کردی شد تا آمدن غذاها هم سکوت بود نگاهم م

 .گفت ینم یزی اما چ میمستق

 

 .نیرو گرفت ماتیتصم یپس همه _

 

موجود در بشقابم  یداشتم با محتوا خوردمینم  یزیچ

ادا شد.   اریجمله از جانب مادر داد نیکه ا کردمی م یباز

 .نگاهش کردم یمتوجه منظورش نشدم و سوال

 

  رابطه هستند؟ نی ا انیخانوادت چقدر در جر_

 

 .را صاف کردم میصدا

 



  .شیکم و ب_

 

که از شدت  یبار نیاز آخر  د،یلرزیم میصدا چقدر

  اد،یز یلیخ  گذشتیم یلیبود خ دهیلرز میاسترس صدا

و  میبود مارستانیکه بابا سکته کرده بود و ما در ب یشب

  .کردمیبا دکترش صحبت م دیبا

 

 !ییآشنا  یداشته برا یبا پدرم مالقات اریداد_
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 موافقت پدرته؟  یبه معن نجایو حضور تو ا_



 

  .لحنش خوب نبود شتری نه ب سوالش

 

 !مادر_

 

 .تند نگاهش کرد مادرش

 

ات به  ندهیبه عنوان همسر آ یرو دار ت ی دختر کنار_

و البته چند روز قبل به عنوان  یکنیم یمن معرف

 یکه من  حت یشده در حال یمعرف انینامزدت به اطراف

  .با او آشنا نشدم

 

و  نیکه باهم آشنا بش میینجا ی خاطر ا نیامروز به هم _

 نیدر ا کنمیفکر م رهیکنارش قرار نگ ندهی پسوند آ گهید

 .میصحبت کرد یکاف یمورد به اندازه 

 



 نیاو زبان مادرش را بهتر از من بلد بود، جو ب دیشا

مادر و  ینبود، آرام نبود، مثل همه  نیریمادر و پسر ش 

مادر و  یپسرها نبود. حداقل متفاوت بود از رابطه  

  .شناختمیو م دانستمیکه من م یپسر

 

و دعوت ناهار   ییآشنا نینگفت و ا یزیچ  گرید مادرش

. مادرش دیحالت خودش به اتمام رس نی در مسخره تر

 .میرفت ماهنوز در رستوران بود

 

سرده مطمئنم فشارت  یلیغذات رو بخور، دستهات خ_

 .افتاده

 

با من چشم تو  کردیم یمادرش رفته بود سع یوقت از

بپرسم 'خب که چه  خواهمیم دانستیم دیچشم نشود شا 

 یحجم از سکوت چه معن نیحرفها؟ ا  نیا دارید نیا

  'دارد؟

 



تا   مارستانیمجبورم ببرمت ب یاگر غذات رو نخور_

 .رنیفشارت رو بگ 

 

 ؟ یبگ یزی چ یخوا ینم_

 

 .دمیدیم شیرا در چشم ها   ینگاهم کرد، کالفگ باالخره

 

 زم؟ی بگم عز یچ_

 

ام را  یصندل رینگاه کردم. خم شد ز ش یچشم ها به

را   شیزود بازو دمی. ترسدیگرفت و به سمت خودش کش

افتم. دستم را در دستش  یگرفتن چرا که حس کردم م

بود و   شیپاها یخم شد ، آرنجش رو  گرید یگرفت کم

قفل در  شیچشم ها م یبه دستها کی صورتش نزد

 .چشمان من

 



 یکس دییبود من به تا ییآشنا کیفقط  نیبهت گفتم ا_

، موند   دی که د نهی. الزم بود مادرم تو رو ببازندارمین

 .نباش یز ی تو نگران چ کنمیکه همه رو حل م یباق

 

 ....مادرت معلومه با من_

 

من اعتماد کن، اعتماد  اون جمله رو کامل نکن، به _

  ؟یندار

 

 .تر بردم کیرا نزد صورتم

 

 .ستین نیبحث ا_

 

چاره و  چیاز نداشتن ه ایاش گرفته بود  یلجباز  دانمینم

 .کردیبرخورد م نطوریا یراه حل

 



نشدم   رینبود از تماشا کردنت س ادیاگر کارم ز زمیعز_

اما مجبورم. بعدا جبران  یشد بایهمه ز نیخصوصا که ا

 برسونمت خونه؟  کنم،یم

 

 .نه_

 

 .فرمان بود ینگاهم کرد دست چپش رو برگشت

 

 پس؟_

 

 کمیبرگرده  یدو قلوها تا مهست یبرسونم خونه _

 .دلم براشون تنگ شده گدرونمیباهاشون وقت م

 

با مادرش دارم  داریحدس بزند که بخاطر د  توانستیم

  دیبا گفتینم  یزیاو چ که ی. وقتیسراغ مهست رومیم

  .کردیمن را درک م  شتریب دیشا ی. مهست رفتمیم



 .شدنم دستم را گرفت نگاهش کردم ادهیاز پ قبل

 

 شه؟یفکر نکن، م یزیبه چ_

 

 واقعا ممکنه؟  ؟یزنیم یخودت چه حدس_

 

 ...من زهیعز_

 

خانم در  نیمه ی. وقتکردمیم هیگر ماندمیم گرید یکم 

نداشت. کارکنان خانه  یا یمیرا باز کرد، نگاه صم

 ...خواستیاشان هم من را نم

 

 بچه ها برگشتن از مدرسه؟_

 

 .خوابن_

 



 داخل؟ ام یب تونمی. مستین یمشکل_

 

 .با آقا هماهنگ کنم دیبا_

 

زدم نه به او بلکه به خودم. داشتم خودم را   یپوزخند

. در را بسته کردمیم یچه کسان یوارد خانه و خانواده 

  ،یخوابیزنگ بزند، ب اریبود، مثال رفته بود تا به مه

در  یو افت فشار و حس غم بزرگ یاسترس، گرسنگ

از من داشت، سرپا    یادیخانم توقع ز نیقلبم. مه

  یبود از من. گوش یادیتوقع ز تیدر آن وضع ستادنمیا

 .بود اریام به صدا در آمد، داد

 

 زم؟یعز_

 

 بله؟_

 



حدس  رسه،یم گهید کمیهماهنگ کردم،   یبا مهست_

گفتم خبر بدم  نیهم یزدم بچه ها خواب باشن، برا

 هنوز؟  یی. اونجایمنتظر بمون

 

 .دم درم_

 

 داخل؟  یر یچرا نم_

 

 .تا رام بده رهیاجازه بگ اریاز مه دیخانم گفت با نیمه_

 

 ؟یچ_

 

خانم   نیدر حق مه خواستمی. نمدمیترمز شن یبعد صدا و

 یکه او نسبت به من کرد اما نا یکنم ، کار یبدجنس

راه دادنم   یبرا ینداشتم و او هم قصد  ستادنیسرپا ا

 توانستمیقطع کرده بود. م میتلفن را رو ارینداشت. داد

صحبت    یبمانم، تا با مهست یهمانجا منتظر مهست



 اریداد یمهست  ی. اما به جارفتمی نم هامروز خان کردمینم

 یشد و صدا  شی دایپ یسرعت وحشتناک نشیبود که ماش

نگاهش کردم متوجه شدم    یترمز کردنش... وقت بیمه

او  دیشا دانمیاژدها کم ندارد. نم کیاز خشم  یزیکه چ

را از مادرش از  تشیه عصبانهم نیداشت ا ازیهم ن

 .کند یخال یسر کس یزندگ

 

 ...من منتظر م ی چرا برگشت_

 

زنگ در را زد.  م،ینگو یز یرا باال آورد چ دستش

نبود.  ینشد. دوباره، سه باره، چهار باره... خبر یخبر

برگشت و در  یدیرفت و با دست کل نشیبه سمت ماش

آداب بود،  یهم مباد  تیدر اوج عصبان یرا باز کرد. حت 

اول من رد شوم. پشت سرم آمد و در را محکم   ستادیا

 .دیکوب

 

 .بچه ها خوابن اریآروم داد_



 

  دنیبود، با د ستادهیا یریتصو فونیآ یخانم جلو نیمه

پشت سرم وحشت کرده   اریداد دنیمن تعجب اما با د

نداشت  دید اریبودم او به داد نیدروب ی بود. من جلو

بود،  دهیترس چارهیبود. زن ب دهیرا ند اریداد نیهم یبرا

خواندم. اگر چند نسل قبل بود  شیترس را در چشم ها

 ...خوردن از اربابش است اما کتکاز ترس  گفتمیم

 

 .بچه ها شیبرو پ_

 

 .ساق دستش گذاشتم  یرا رو دستم
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بچه ها دستشه، حق داره  تیمسئول ار،یلطفا داد_

 .رو راه نده یهرکس

 

  .رو به من گفت تیهمان عصبان با

 

 ؟یهست یگفته تو هر کس یو ک_

 

باعث شده بود   چارهی. ترس زن بدمیکش یقیعم نفس

به  یکنم. درست بود حس ی گر یانجیبخواهم م نطوریا

 تیعصبان نیو ا تدفیب یآمد اتفاق یاو نداشتم، اما دلم نم

 .طوفان بزرگ به همراه داشت کی اریداد

 

 .مرگ من_

 



قسم کارساز باشد؟ نه نبود بلکه بدتر   نیا کردمیم فکر

 یحت دمیفهمی م شیتر شد. از نفس ها  یکرد، عصبان

 .دمیدیرا نم شی اگر چشم ها

 

صورتم و انگشت اشاره اش   یرا مشت کرد جلو دستش

 .تکان داد میوار جلو دیرا تهد

 

 ...یجمله رو بگ نیا گهید کباریفقط _

 

. انگشتش  دمیترس  تشی، واقعا از شدت عصبان دمیترس

و   دیکش یقیبرد. نفس عم  ن ییرا تا کرد و دستش را پا

  .گفت

 

 .یبخور ارهیب  یزیبرات چ گمیبچه ها، م شیبرو پ_

 



تالشم را  یمن هم ترس جانم را داشتم، همه  گری د حاال

 یاز دستم برنم نیاز ا شتریخانم داشتم، ب نیمه یبرا

 .آمد

 

بودند. به   دهیتخت خودشان خواب یهرکدام رو پسرها

 یبه سر هردو زدم. اما وقت یسمتشان رفتم و بوسه ا

  دیشد. تا چشم باز کرد و مرا د داریب دمیجاشوا را بوس 

کنار تختش نشستم تا بخوابانمش اما '. یاول گفت 'مام 

'. ی زد و گفت 'آسو ینیچشم باز کرد. لبخند غمگ شتریب

مادرش  دنیاما در آن لحظه د تمن را دوست داش

 .کرد یخودش را در بغلم جا کرد،یخوشحالش م شتریب

 

 .خوادیرو م یدلم مام_

 

جا خورد.   دنمیبود، از د دارشدهیجان هم ب گری د حاال

بلند شد به سمتمان آمد. دست راستم را باز کردم تا او 

را دور گردنم حلقه کرد.   شیرا هم بغل کنم. دست ها



هر دو   توانستمینم شتریقدشان بلند شده بود و وزنشان ب

 .را در بغلم جاکنم

 

 ه؟ یچ  نگیخواب مدل کمپ هینظرتون با _

 

 شانیجدارا بلند کردند و کنجکاو نگاهم کردند.  سرشان

دو  نیب نیزم یجاشوا را رو  یکردم و بلند شدم. رو تخت

  یرو برداشتم و رو شانی تخت پهن کردم ، بالش ها

 .گذاشتم نیزم

 

به آن دو وروجک کردم  یجان را برداشتم و نگاه یپتو

تخت جاشوا نشسته بودند و جان دستش را  یکه رو

 .جاشوا انداخته بود  یدور شانه 

 

 .چپ  یکیراست   یکی ن،یبپر_

 



  نیو من ب دندیسمت تخت خودشان دراز کش هرکدام

 ی کیبکشم.  مانیهرسه تا یکردم رو یهردو. پتو را سع

 یگردنم. بوسه ا یگریدستش را دور شکمم حلقه کرد د

مورد  یس یانگل ییالال شانیبه سر هردو زدم و برا

عالقه اشان را خواندم. خوابشان برد از صداس نفس  

 .منظمشان مشخص بود یها

 

بود با   اریچقدر گذشت که در اتاق باز شد، داد دانمینم

ما را در آن حالت  یدر دستش وارد شد. وقت ینیس کی

  یگذاشت . باال زیم یرا رو ینیزد. س یلبخند دید

 .آرام گفت ستاد،یسرمان ا

 

 .یخوردیم ز یچ هیکاش _

 

 .خوبم_

 

 .دیکش ینفس



 

 نیا یحاضر بودم نصف عمرم رو بدم و االن من جا_

 .دوتا باشم

 

  ...اما یجد ایبود  یشوخ  دمیام گرفت نفهم خنده

 

 ده ینشن نییاز پا یی. صداکردی با محبت نگاهمان م داشت

و  رودیخانم چه کرده بود. گفت م نیبا مه دانمیبودم نم

بخوابم. دستم دور بچه ها بود ،   یمن هم تا آمدن مهست

فرستادم.چشم  شیبرا یرا غنچه کردم و بوس میلب ها

 .ستاره باران شد شی... چشمها شیها

 

 .نجانی بچه ها ا یشانس آورد _

 

از گوش دادن به   ایبود   یخوابیاز ب دانمیرفت.، نم و

 .منظم بچه ها بود که خوابم برد ینفس ها یصدا



 

 یمهست دمیخورد سخت چشم باز کردم و د میبه پا یکس

به لب داشت   یدر دستش و لبخند نیدورب کیاست با 

 .گردیاز ما عکس م

 

 کردم؟ دارتیب_

 

را از دور بچه ها   میآرام دست ها یلیزدم و خ یلبخند

  .باز کردم

 

 دارتونیب خواستم ینم نیبود  دهیل خوابخوشگ  یلیخ_

 .کنم

 

 ؟یوقته اومد یلیخ_

 

 م؟یناهار نخوردم بخور شه،یم یساعت  مینه ن_



 

 اره؟یسفارش داد_

 

 ...دانستیخنده اش از ته دل نبود. پس م د،یخند

 

 .و رفت  دیچ مانیرا برا زی خانم در سکوت م نیمه

 

 .خوامیبابت رفتارش من معذرت م_

 

 .ستی ن یمشکل ه،ی چه حرف نیا_

 

 .قراره بره یالبته که هست. نگران نباش به زود_

 

 ...بخاطر من_

 



 .میوقت بود به فکرش بود یلیهم خ ارینه من و مه_

 

  !کردم؟ی باور م دیبا

 

 .یبخاطر من از کارت موند_

 

 .ست ین یدوست پسرمه پس مشکل سمیرئ_

 

از غذا خوردم  یکم توانستمیکه م ییزدم، تاجا یلبخند

چقدر  دانستمیکه م ارینه به خاطر خودم به خاطر داد

 .نگران باشد تواندیم

 

 م؟یصحبت کن _

 

را جمع   میمبل پاها یرو میتکان دادم به سالن رفت یسر

 .کردم



 

  یریتاث دیمن بگم شا یهرچ  یندار یحس خوب دونمیم_

 .نداشته باشه

 

 ...نگفتن اما یخاص  زیچ بایتقر یمهست دونمینم_

 

نگرانته، هممون ، مامان مخالفتش به    یلیخ اریداد_

 ... و دهیعذاب م ینوع

 

 و؟_

 

هم با مخالفت مامان ازدواج کرد چون همسرش  اریمه_

کدوم شاه نبود.  تو آلمان  ی  جهیو نت ریدختر کدوم وز 

 یلیدختر فوق العاده بود، خ هیباهم آشنا شده بودن، 

  .ی پرانرژ

 



 .دیکش ینفس
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نکنه نخواست   تشونیمامانم اذ نکهیا یبرا  اریمه_

رو شروع کردن. اما   شونیکنه. لندن زندگ یزندگ رانیا

  یشتریب یچون من هم اونجا بودم مامان هم بهونه  

رو گذرونده   یسخت یرفت و آمد داشت. باردار یبرا

بهش  یو ذهن یجسم یلیاومدن بچه ها خ ایبود و به دن

 یمامانم تموم یها فتن گر رادیفشار آورده بود. ا

آروم شدن رو آورد به  ینداشت، تو همون موقع ها برا

ترک،  یمتوجه شده بود. بردش برا رید اریالکل. مه

 .داشت ترک کنه  ازیواقعا ن یالک هیشده بود 



 

 .پرشد شیها چشم

 

و هردو دستش ر یکرد، رگ ها داشیتو وان حموم پ_

  .زده بود

 

  شیاشک ها یدهانم گرفتم. مهست ی را جلو دستم

  .دی. وجودم لرزختیر

 

خودش   تونستینم ارینبود ، بچه ها نبودن مه اریداد_

ما رو به دوش  یهمه  تی مسئول اریرو جمع کنه. داد

کرده تا   یهر جور که مامان خواسته زندگ  اریداد دهیکش

 اریکه ممکنه اون رو از ما دور کنه و حاال... داد ییجا

 نیا دونمی... آسو مفتهیتو ب یبرا ی، اتفاق  ترسهیم

فقط به حس و احساس   شه یاما م هیگبزر یخواسته 

. مادر من قرار یو روش حساب کن یاعتماد کن اریداد

وقت باهات مهربون باشه چون اصال   چیه ستین



 میدوست دار اریمه. من و ستیمهربون بودن رو بلد ن

باره داره   نی اول شیزندگ ی تو مینیرو کنار تو بب اریداد

  خوادیکه خودش م یزیچ  یخودش برا ی همه برا نیا

  .کنهیتالش م

 

دستم  یشد و آمد کنار من نشست. دستش را رو بلند

 .گذاشت

 

 ؟ یتونیم_

 

  .صورتم را پاک کردم یرو اشک

 

 میباهم فرق دار یلیخ اری من و داد ،یمهست دونمینم_

سر  ی، گاه می همه تفاوت باهم خوب نیاما در آن واحد ب

اونهارم   یمن حت شهیمسخره دعوامون م  یزهایچ

قراره   گفتیم یاگر کس شی سال پ کیدوست دارم. تا 

بشم  یمرد هی  یدلبسته  یعاشق شم قرار روز  یروز



  یبراش اما االن حت تمنداش ی، چون وقت دم یخندیبهش م

وار سرم شلوغ باشه هزار تا مشغله داشته  وانهیاگر د

 .هینگاهش برام کاف هیباشم 

 

 .کردی مهربان نگاهم م داشت

 

 اقتیعاشق شدن ، عاشق بودن ل گفتیم  شهیبابام هم_

. حاال چه به اون عشق شهینم یهرکس ب ینص خوادیم

.  ستین یشک ارمیعاشق داد نکهی. در ایچه نرس  یبرس

 ... اما

 

 اما؟_

 

با بحث با مادرش بگذره با  شیزندگ یهمه  خوامینم_

 یلیخ میمن بگذره، من مشکالت خونوادگ یبرا  ینگران

  تونمینه اما نم ای شهی تموم م یروز دونمینم ادهیز

 ...رهاشون کنم و



 

خودت دست و پنجه نرم کن  یتو با مشکالت خانوادگ_

بار دو  ستیم نخودش، الز یهم با خانواده  اریداد

 .نی خونواده رو به دوش بکش

 

 !شد؟یمگر م 

 

 شه؟ یمگه م_

 

  ایرو مطمئنم تا دن نیا شه،یتو نم  الیخیب اری، داد شهیم_

  یتونی. به نظر من توام نمشهینم التیخ یب استیدن

 ؟ یتونیم

 

عشق او ... نه هرگز ... اما بخاطر   الیخی... بدانستمینم

 ...او از او گذشتن

 



موجود در  ی ها یتراپ نیاز بهتر  یکیبا بچه ها  یباز

  فیفرار از تکال یجهان بود، آن دو خدا خواسته برا

 .آرامش یبخاطر کم یمدرسه و من و مهست

 

برگشته بود، زود  اری. با مهدمیدیرا م ارینگران داد نگاه

هر   شیبخاطر من است. چشم ها دانستمیآمده بودند م

ام را برداشتم به مامان  ی. گوش کردیحرکتم را دنبال م

 دانمیرفتم نم اطی. به حرومی شام را به خانه نم میبگو

 ...ایبود  اریفرار از نگاه داد یبرا

 

 یرا زد و قطع کرد. رو شینبود ، غرها یراض مامان

 .نشستم اطیتاپ موجوددرح

 

 ؟ یخوب_

 

 .بود اریرا برگرداندم، مه سرم

 



 .خوبم_

 

 .دستش بود به من داد اریداد کت

 

دوشت   ینذاشتم ، بنداز رو ارهیب خواستیم اریداد_

 .سردت نشه

 

سرد نبود کت را گرفتم اما در دستم نگهش داشتم.  

 .کردم عطرش را حس یبو دمیکش یقینفس عم

 

 .نگرانته_

 

  .من خوبم_

 

 .اریچه برسه داد کنمیرو منم باور نم نیا_

 



فاصله گرفتم، تا  یکم ندیزدم آمد کنارم بنش یلبخند

 .ندیبنش

 

به همون  رم یکه از مادرم دلگ یبه اندازه ا یدونیم_

  یبرا مونیزندگ یمن برا ی . برارمیدلگ یاندازه از مر

  .دیبچه ها نجنگ

 

از درد  کردیبابتش متاسفم اما مگر کم م م یبگو خواستم

 .که داشت یغم بزرگ

 

سه خواهر و برادر فکرش را   نیکه ا یاندازه ا من

 .نبودم یقو کردیم

 

  .آسو یتونیتو م_

 

جان و جاشوا دوباره  ندیشام را بچ  زیخانم م نیتا مه 

را باز کردند و  مینشاندند بافت موها نیزم یمن را رو



با  یرا دست گرفت. مهست میاز موها  یهرکدام بخش

را   شیدو وروجک است که موها نیخنده گفت بخاطر ا

شام به  یبرا یکه به دعوت مهست یدی. ام کندیبلند نم

 ستادهیسرمان ا یباال یمهست ناربود ک وستهیجمعمان پ

 قیگفت که لبخند عم یدر گوش مهست یزیبود چ

داشت. به نظر باهم خوب بودند، من   یرا در پ یمهست

  یرا در چشم ها یهمه خوشحال نیا اقیهمه اشت نیا

  .بود دهیکه با نسترن بود ند یزمان دیام

 

بود که من را از دست بچه ها نجات داد   اریداد

نشسته بود  می جلو شان،یشستن دستها یفرستادشان برا

 می ه موها . نگاهش بکردیرا مرتب م میو با دستش موها

با  دمیبود نه من. سرم را جلو بردم و چانه اش را بوس

 .فاصله گرفت و تگاهم کرد یتعجب کم

 

 .نگران من نباش  نقدریخوبم ا_

 

 .را باال آورد و گونه ام را لمس کرد دستش
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 تونم؟ی، م ی وجود من ینگرانت نباشم؟ همه  تونمیم_

 

  یاتفاق ها یها در اوج همه  یگران ی اوج همه در

اتفاق افتاده بود  میکه در طول روز برا یب یو غر بیعج

 .دیبه ذهنم رس دادمیبه او م دیکه با یا  هیباالخره هد

 

_ _ _ _ 

 

 شد؟یچ_



 

داشتم ؛ به آغوش  اجیاحت یل یخ کردیمامان بغلم م کاش

 .مادرم

 

 .دونمینم_

 

 قبولت نکرد؟_

 

بارها گفته و خودم  اریکه از صبح داد یجواب درجوابش

 .باورش نکرده بودم را به مامان گفتم

 

 ؟یخواستگار  انیم یک_

 

 . مامان؟میکن  یاسباب کش_

 

 .کرد نگاهم



 

 ش؟ ینیبب ی دوست دار_

 

 ؟ یچ یبرا_

 

و  شینی بب یخواستگار انیب نکهیقبل ا یخوا ینم_

  ؟یباهاش آشناش 

 

 ؟یکنیقبول مآشناشم و بگم نه _

 

 .خواستینم یندارم او هم جواب یجواب

 

  خوب نبود؟_

 

 .اومد زل زد بهم رفت_



 

 چرا؟ _

 

 .بهی عج دونمینم_

 

 .گفت یبا خنده ا آسمان

 

  تر از مامان خودمون؟ بیعج_

 

 .دمیخند

 

 بودن رو دارن نه؟ بیعج مچه ین هیمامان ها  یهمه _

 

وقت   یلیافتاد. خ تارشیرا تکان داد. چشمم به گ سرش

خودش   تاریرا پس داده بود و حاال گ  ریام تاریبود که گ

 .را داشت



 

  ؟یدیرو ادامه نم تارتیچرا کالس گ_

 

 .کنکورم_

 

هم به  کمی یهمه خودت رو عذاب بد نی ا ستیالزم ن_

 .داشته باش هیخودت برس، روح

 

 .رهی گیوقت م_

 

 کنکوره؟ فقط بخاطر یمطمئن_

 

 .آره_

 



 یاسباب کش یفرق داشته باش یلیپولش فکر نکنم خ_

 .خونه ادیهماهنگ مکنم معلمت ب میکرد

 

 ...بجاش_

 

 .کردم نگاهش

 

  برم؟ گهی کالس د هی شهیبه جاش م_

 

 ؟یچه کالس_

 

 .یعرب_

 

  !بود نگفته

 



  یریتست م ی که برا ییجا نیآره. هم یدار  ازیاگر ن_

 داره کالس؟ 

 

 بخاطر پولش؟ یشینم تیآره، اذ_

 

 .فکرنکنم_

 

 .اریتولد داد_

 

 .خوادی نم یادیپول ز رمیبگ یکردم چ دایپ_

 

 ؟یگفت چ جانیه با

 

 . باشه برا توام زی سورپرا_

 



انتخاب   کی چالش بزرگ  کیکار  نیخودم هم ا یبرا

 .اش داشت هیدر درون ما ی وانگیهم د یکم  دیبزرگ شا

 

شکل   نیعتر یبه سر اریبه تولد داد  دنی تا رس روزها

  یبرا یخبر داده بود مشکل یامالک گذشت،یممکن م

 رترید یآمده خواهش کرده است کم شی پ نیاجاره نش

نگرفته بودم از  یملک یاز آقا  یکنند من که پول یخال

  .خدا خواسته قبول کردم

 

 یاصل ی هینوشته بودم و هد اریداد یرا برا  ییتابلو

بود و گفته بود  دهیخند یاش را هم آماده بود، مهست

  یممکن هست به جا اری . گفته بود دادیشده ا وانهید

من قاطع بود   میشود. اما تصم یخوشحال شدن عصبان

در  یکس نکهیا یرا تحمل کردم تالشم برا یدیدرد شد

 .بود گریدرد د کیخانه متوجه نشود هم 

 

  کی میگرفت میتصم یفراوان با مهست ی ها  یزنیرا با

 گفتیدر ابتدا م ی. مهستمیر یبگ اریمه یتولد در خانه  



.  اما بعدا گفته بود  اریباشد فقط من و داد یخصوص

 کیتر شود  یعلن اریمن و داد یبهتر است رابطه 

  نکهیمقابل مادرشان. گذاشتم به حساب ا  گرید کیتاکت

لباس   دیخر  ی. براشناسدی م ناو مادرش را بهتر از م

بود که از زمان  یبود. دوست یمزون لباس کیمن را به 

  تیفعال رانیبود در ا یو مدت شناختیاقامتش در لندن م

  یبانمکش مرا به خنده م ی. لحن و لهجه کردیم

در مزونش به  یهمکار  شنهادیانداخت. همانجا به من پ

 .ا هم دادر شیعنوان مدل کارها

 

بود که اصال نتوانستم  بایاش آنقدر ز یشنهادیپ لباس

لباس حقوق دوماه من بود.   متیچه؟! اما ق گرید میبگو

گفت اگر  خواهمشینم میبگو خواستمیهمان لحظه که م

 توانمیم ردی اجازه دهم چند عکس با آن لباس ازمن بگ

 .دیخند یداشته باشمش، مهست هیبه عنوان هد

 

 .زنهیجفتمون رو هم دار م اریداد_

 



 .نگاهم کرد دخترک

 

لباس مزونم رو   نیبدتر دیاوه االن با ار؟یپارتنر داد_

رو بدزدم اما  اریبهت بدم چون چند بار خواستم قاپ داد

 .بهم رو نداده

 

 .با خنده گفت یبا تعجب نگاهش کردم اما مهست من

 

  یکار رو بکن نیبه نظرم اگر ا ؟یمگه لباس بد دار_

رو از   اری لباس عروس ، عروس داد ی فرصت طراح

 .یدیدست م

 

 .شد شتریتعجبش ب دخترک

 

 .ارهینامزد داد_

 



 ی تونیم تیلباس عروس یبه شرط طراح یاوه گاد. اوک_

 .یکار رو داشته باش نیا

 

به   یندارم، حاال که او زمان یپول گفتمیم  یچه شکل به

 ... هم نخ داده و اریداد

 

لباس من  ی، پول نگرفت نه برا بود بیعج زشیچ همه

تولد او  یمهمان یدر عوض گفت برا ینه لباس مهست 

 .دیایب دیهم با

 

  ام،ینم اریاز راه به در کردن داد  یبرا  یدونت وار_

. با لباس شما دوتا من دست کم ده تا  امیم غی تبل یبرا

 .نیو نیو یمعامله  هی گنیم نی. به ارمی گیسفارش م

 

 .نه ایموافقم  ندینگاهم کرد تا بب یمهست

 



فرصت رو از دست  نیحسادت زنونه اصال ا هیبخاطر _

 .نده

 

حضورش ممکن است باعث حسادتم    دانستیم یحت

هماهنگ کرد تا  یباال انداختم، مهست یشود؟! شانه ا

 دیآسمان افتادم با ادیآنها.  یلباسها را بفرستند به خانه  

 .کردیاوهم شرکت م 

 

 شد؟ یچ_

 

 ن؟ یدار یدختر خانم هفده ساله هم لباس  هی یبرا_

 

 .گفت  یمقابل صورتم زد و رو به مهست یبشکن

 

 . کنهیخوب معامله م_

 



  یبانمک یمنظورش نشدم ، با لباس عروسک  متوجه

خواستم پولش را  یکردم وقت دییتا یبرگشت. با مهست

و تازه  یقبل یهمان معامله  یحساب کنم گفت به پا

  کنمیخوب معامله م نکهی از ا گفتیمتوجه شدم چه م

 .نبود نی ا تمیهرچند ن

 

 .پرچونه اس کمیکارش خوبه  _
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اجازه نداد. به  اریجوابش را بدهم اما تماس داد خواستم

 .رفت تا من راحت صحبت کتم  نیسمت ماش

 جانم؟ _



 .یستین دمیاومدم کارخونه د ؟ییشما کجا زمیعز_

 .م یرونیاومد دنبالم ب یمهست_

 ؟یرونیب ی چه خبره شما چند روزه همش با مهست_

 .آدم حسود هست  هی نجایا_

از من با خواهرم وقت   شتریحق ندارم حسادت کنم؟ ب_

 .یگذرونیم

 .دمیخند

 دنبالت؟  امیب ییکجا_

 .شهیام، نم یبا مهست اریداد_

 

 .زمیباشه عز نطور،یکه ا_

 دمیکرد و قطع کرد. خند یتعجب من خداحافظ تینها در

 .تکان دادم یو سر

  یرو هم هماهنگ کردم. کارها شگریمن آرا یایتا تو ب_

  یداره که شرکت برگزار ی گفت دوست دی هم ام ییرایپذ

 ؟ یچ گهید  کنه،یمراسم داره اون حل م



  یتالشش برا نیا شتریب دیگفتم شا یمرس کیته دل  از

 .گذاشتینم بینص یبرادرش بود اما من را هم ب

 شام؟ یبرا  میخب بر_

 ست؟ یزود ن_

 .شام شده  میتا میتا ما برس شهیم کیزود تار زهییپا_

رستوران نگه داشت گفت   یباال انداختم. جلو یا شانه

مانم باهم  یشوم تا او پارک کند گفتم منتظر م ادهیمن پ

اما گفت هوا سرد است. تاداخل رستوران رفتم  میبرو

  .خدمت ها به سمت من آمد  شیاز پ یکی

 خانم جم؟ _

 

را رزرو  ییمتوجه نشده بودم که جا گفتی را م یمهست

 .ادیکرده باشد. سرم را تکان دادم و گفتم االن م

  .نیکن یپس شما من رو همراه_

 یعالمت و وارشید یشدم گوشه  ییکه راهنما یسالن

 .دمیرا د یپ یآ



پشت   میدر روبه رو اریداد دنیداخل رفتن با د یوقت

  شخدمتیمن پ ستادنیبا ا ستادمیهمانجا ا زه،یاز م یکی

اشاره کرد به او که   اریکه داد دمی. دستادیهم ا چارهیب

 .و با لبخند نگاهم کرد ستادیبرود. بلند شد ا تواندیم

  .نیخواهر و برادر سرم کاله گذاشت_

 .گرفت  شیانگشت ها نیآمد و چانه ام را ب  جلوتر

 .گرفتن من دهیآخر عاقبت ناد_

 گرفتمت؟ دهیناد یمن ک_

را   یکار نی. او هرگز چننمیتا بنش دیکش میرا برا یصندل

دور و برش پر بوده از  شهیهم دادیانجام نم یکس یبرا

 .رندیرا به عهده بگ فهیوظ نیکه ا یکسان

 .یمرس_

 د یوقت شام شا یبرا یخم شد سمتم، کم یپشت صندل از

 .در آنجا نبود یزود بود که کس

برام  ینطوریا یدار یکنم اما وقت هتیتنب دیبا نکهیباا_

  ه؟یتنب یشه برا یدلم راض یچطور  ،یکنیناز م



اش،  یاش و لحن دوست داشتن یکیاز نزد مشعوف

خنده اش را کنترل کند و صحبت کند.   کردیم یسع

و لحن و   یکیهمه نزد نیآن هم با ا کرد،یم تمیداشت اذ

. و  دمیکش ی قینفس عم د،یام را بوس قهی. شقشیصدا

زدم.  ی. نگاهش کردم و لبخندستادیا می رفت روبه رو 

  کردیفکر م دیکنم. شا تشیاذ توانستمیمن هم م

  .و گفتم دمیخودم را جلو کش  زیم یرو ی. کمتوانمینم

 .امروز یشد پی چه خوش ت _

با تعجب نگاه  کردیکه داشت کراواتش را نگاه م ییاو

و حدس زد دارم سربه   دیام را د افهیق یکرد اما وقت

 .ذارمیسرش م

 ؟ یکنیفکر م نطوریا_

بلند کردم و ساق  زیم ریرا از ز میرا تکان دادم، پا سرم

چشم   ی. لحظه ا دمیاو کش یرا به کنار ساق پا میپا

  .بست

  !نکن_

 نکنم؟  یچ_



  .بدتر باشه  تونهیانتقام من م ی دونیخوب م_

  .دمیرا کش میگرفتم و پا یرا جد دشیداشت، تهد حق

کرده قبل مخ تو رو  یسع گفتیم یخانم هیامروز _

 .بزنه

واقعا در   شیحرفم چشمها نیزده بود به من با ا زل

 .بود یدنیواکنش به حرفم د

 کنه؟  کاریچ_

 .مخ بزنه_

  ."؟یچ یعنی گفت " باخنده

 رو؟ شی معن یدونینم_

 .زمینه عز_

قاپت رو بدزده، توجه تو رو به خودش جلب   یعنی_

 .کنه

 کنه؟ ی خانم ها تو رو ناراحت م نیمن ب تیمحبوب  نیو ا_

 .زمینه عز_

  .باال داد و گفت ییابرو



  !نطور یکه ا_

 .اون خانم تو دل شماست دکتر جم تی مهم محبوب _

 .کرد یا خنده

از گرفتن دکترا  ،یکردیاونقدر دکتر صدام م یدونیم_

 .شده بودم مونیپش

 .دمیخند

 .دانشجو تصور کنم هیتو رو تو قالب  تونمیاصال نم_

 یکیرو دوست نداشتم.  یوقت دوران کارشناس  چیه_

 .خوب بود یبعد ینداشتم. دو دوره  شتریدو تا دوست ب

دخترا   یکه برا یبود افهیخوش ق  یتو از اون پسرها_

 گرفت؟یم افهیق

 افهیخوش ق ینگو که دوران دانشگاه دنبال پسرها _

  ؟یبود

هم  تیاذ  یهم برا  یها یهم، از سوت  یحرف ها از

 .میکردیاستفاده م میداشت

 



اومد سراغت، حواست باشه   یپسر گفتیمن؟ بابام م_

جمله هاش رو   یچجور  گه،ی م یچ کنه،ی چطور نگاه م

 .نهیچ یکنار هم م

 .باال رفت شیابروها 

 کرد؟یباهات صحبت م  زهایچ نیبابات در مورد ا_

 .را تکان دادم سرم

اعتماد به نفسم باال باشه، نه   شدیباعث م نیآره، هم_

بفهمم کجام  ه،یخودم رو بهتر و برتر بدونم از بق نکهیا

که بهم  ییام. من از تک تک پسرها  یت یتو چه موقع

بابام هم همه رو   گفتم،یبه بابام م دادنیم شنهادیپ

  ینطوریبودم ا نیا یمن اگه جا فتیمگ کرد،یاصالح م

 .گفتمیم یبودم اونطور یکی ناو یجا  گفتمیم

 .تلخ اما بزرگ زدم ی لبخند یخاطرات یادآور ی با

عشق رو تجربه کن،  گفتیدوست داشت عاشق شم، م_

سه  کنه،یم کاریو بچش که عشق با انسان چ نیبب

 .یسه حرف یاز کلمه   ی. اما واستی ن  شتریحرف ب

 .دهدیزل زده است و با دقت گوش م دمیکردم د نگاهش



 

 کنمی خوب بود، اما فکر نم یپدرم با مهست یرابطه _

کرده باشن.  یباهم صحبت  زهایچ نیوقت در مورد ا چیه

کمک   یلیاز بابات خ دیاومد با ایدخترمون به دن  یوقت

 .رمیبگ
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 دنشیپر خوردم،یکه داشتم م یحرف همان، آب نیا گفتن

بشقابش را  یهمان. با خنده دستمال رو میبه گلو

 .به صورتم بکشد برداشت و دستش را در از کرد

 



 ؟یمادر ش  یدوست ندار  زم؟یعز هیچ_

 

آمد، که انگار من  ایدخترمان به دن یگفت وقت یجور

  .باردار بودم

 

 !اریداد_

 

 .دیخند

 

 ه؟ یخجالت آور زیجانم؟ مگه مادر شدن چ_

 

دادم و چپ چپ نگاهش   یتاسف تکان  یرا از رو  سرم

 .کردم

 

 ؟یعجله ندار کمی_

 



 بچه دار شدن؟  یبرا_

 

 .لطفا اریداد_

 

 .دیخند

 

خونه رو   نیدار دونمیمن منتظر شمام خوشگلم، م_

 .کنمیرو دارم حذف م یزیفکر نکن، چ  ن،یکنیعوض م

 

 ...ستیحرفم چ دانستیبود که م  خوب

 

 شرکت؟  یگردیبرنم_

 

بازدهم در کارخانه بهتر است   دانستیهم خوب م خودش

  .رودی و کارها خوب جلو م

 



 .گردمیبا انصرافم از دانشگاه برم یاگر موافقت کن_

 

 من اگر موافقت کنم، پدرت؟_

 

 .کنهی! بد قهر مکنهیقهر م_

 

 .مثل دخترش_

 

  من؟_

 

 !بله شما_

 

 .باال انداختم یا شانه

 

 ؟یآخر هفته وقت دار_



 

 ...هفته تولدش بود آخر

 

 جمعه ؟_

 

 پنج شنبه؟ _

 

 چطور؟ _

 

  .میبر ییجا_

 

بهم  مانیها یز یبرنامه ر ی! و ما همه م؟یبرو  ییجا

 !بخورد؟

 

 بمونه جمعه؟ شهیفکر نکنم ، م_



 

 ؟یدار یچرا کار خاص_

 

  ریچطور ز دمیچه اما نفهم دیرا تکان دادم. پرس سرم

 .از جواب دادنش در رفتم یلیبیس

 

  نکهیاز ا یرا با او گذراندم. ته دل کم  یر ینظ یب شب

برد  اریداد شیمن را پ نطور یقالم گذاشت و ا یمهست

 .ممنون بودم

 

 .اریپنج شنبه تولد داد_

 

 ه؟یکادوت چ یبگ یخوا ی هنوز نم_

 

  .یتولدش دعوت ی نه، اما برا_

 



 کجا؟ _

 

 .اری مه  یخونه _

 

  .امیمن نم_

 

  .تعجب نگاهش کردم با

 

 .کشم یلباس ندارم خجالت م_

 

 .زدم یلبخند

 

 .دمیبرات خر _

 

 کو؟_



 

 یاز مزون دوست مهست اریمه یخونه  فرستهیم_

 .میدیخر

 

 .هنوز هم مردد است دمید

 

 ه؟ یچ_

 

 .پولدارن یلیاونها خ _

 

 خب؟ _

 

 شون؟ یمهمون ام یب یچجور_

 

 .آسمان کننی رو چک نم مونیقبل ورود حساب بانک_



 

 ست؟ یاز ظاهرمون مشخص ن یکنیفکر م_

 

 .دادم رونینفسم را ب کالفه

 

پول دارن تو نه  شتری ب هیتو االن چون اونجا بق_

  نه؟ییهمه اعتماد به نفست پا نیچرا ا ؟ی ایب یخوا ینم

 م،یوقت نبود چ یه میستیثروتمند ن یخانواده  هیباشه از 

 .میکن یزندگ مینتون شهینم لیدل

 

 .کبوتر با کبوتر باز با باز_

 

 .ام ی شانیپ یرو دمیرا کوب دستم

 

  گن،یحسابت نم یتو  یتعداد صفرها یرو از رو نیا_

دانش  هی. بعدشم تو گنیبرخورد، اخالق، منش م یبرا



از تو  یاالن کس یکن پولدار باش یبه وقتش سع یآموز

 .نداره یتوقع

 

من  یامنتظر ماندم جوابم را بدهد، بر ینگفت کم یزیچ

ام کرده   ییبابا راهنما  شهی هم ییزها یچ ن یدر مورد چن

 .مثل بابا باشم توانستمیبود من نم

 

 ؟ یکشیاز من خجالت نم_

 

  .زد رونیاز حدقه ب میها چشم

 

 خجالت بکشم؟  دیچرا با_

 

تو  دونمینم ستم،ی صورتم پر جوشه! اصال خوشگل ن_

بعد همه فکر  مونمیجمع چطور برخورد کنم، ساکت م

 .ام ی خجالت کننیم



 

که جوش داشته باشه باعث خجالته؟ بخاطر   یصورت_

دکتر  میریبعد م یهفته  یشیم تیاذ نقدریسنته اما اگر ا 

 ونهید یستی . تو خوشگل نینکن یفکر نیتا باز همچ

  یرو از رو انت یبعدشم تو مگه دوستهات رو اطراف ؟یا

 ؟ یکنیانتخاب م افشونیق

 

  .نه یرا به چپ ور راست تکان داد، به معن سرش

 

از تو خجالت بکشم.  دیآسمان من چرا با  فهمم،ینم_

چون همش خونه   ؟یتو جمع چطور برخورد کن یتونینم

اونجا دقت کن معاشرت کن و کم  میریم ،یر ی نم ییجا یا

 ادی. با تو خونه نشستن که آدم برخورد ریبگ ادی کم

 .رهیگینم

 

 .ذارهیمامان نم_

 



 تولد رو؟_

 

 .برم رونیب_

 

مدرسه؟ چرا ؟چون  بردتیمامان م یزمان  هی ادتهی_

االنم مامان   یکرد یم ازیو احساس ن یدی ترس یخودت م

 دیبا ،یبا خودش بر دیبا  یتو هر جا بر  کنهیحس م

 یحداقل سع ا ی یاگر نترس ، یباشه. اگر بر یکی شتیپ

 .شهینم یشکل نی ا گهید زهیترسه بر نیا یکن

 

 .باهات کنهیهمش دعوا م یر یتوام که م_

 

اس من رو ول کن، مامان تو  گهید زیچ هی اون بحثش _

 دیدختر با کنهیبسته بزرگ شده، حس م  یخانواده  هی

نداده.   ادیرو به من  نیوقت ا چیمحدود باشه اما بابا ه

 هیبکنه اما  یپسرحق داره هرکار هیاز نظر مامان  

 یوقت یدونیما. م یباعث دعوا شهیم نی دختر نه. هم



که ساکت   یلیاز دال یکی  یارتباطدر  ر یبا ام دمیفهم

  ه؟ینگفتم چ ی زیموندم و چ

 

  .نگاهم کرد منتظر

 

 دونمیرابطه، م نیا کنهیجسورترت م  کمیفکر کردم _

 ...اما  یازم بابت سکوتم دلخور

 

 ...بودم و یمن اون شب عصبان_

 

 ریچون ام دیتو شا  کنمیاما االن دارم فکر م ستیمهم ن_

بود  رونیاگر ب ،یخونه بود باهاش دوست شد نیتو ا

  .دونمی... نم

 

 .نگفت یزیهم ساکت ماند و چ او

 



  .یایتولد رو م نی به هرحال ا_

 

 .من کادو ندارم_

 

 .میخر یم یچ هی_

 

 .باشه خجالت نکشم تو جمع یچ هی دیبا_
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همه رو اونجا باز کنه. اومم  یکادو ست،یبچه که ن_

 .میریگیکراوات خوبه؟ براش کراوات م

 

  میحرفها کردمیرا تکان داد. فقط خدا خدا م سرش

 .داشته باشد شیهرچند کم رو  یریتاث

 

بود و  دهیدر مورد پنج شنبه پرس دیچند بار با تاک اریداد

جلوه دادن  یعاد  یبرا ینداشت. حت یاصرارش هم تمام

 یکه با کل اریداد یخواستم پنج شنبه سرکار بروم وقت

با تعجب تمام راه  اریاخم من را رساند به کارخانه، مه

بفهمد سر او و  یرفته ام را برگرداند. گفت اگر مهست

خانمانه   یبرخوردها نی، گفت نگاه به ا کندیرا م اریداد

  .کندیاش نکن پاش برسد چه ها که نم

 

حمام   یخانه برگشتم دوش گرفتم و آسمان را راه به

 .کردم

 



 ش؟ی بریچرا به زور م ادیب خوادینم یوقت_

 

 .تو جمع بودن رو رهیبگ ادیمامان من؟ بذار  یتا ک_

 

 .هیبرامون کاف یجمع یکه تو تو نیهم-

 

زدم،  یتکان دادم و به بابا نگاه کردم و چشمک یسر

  .دیخند

 

 ادیخواهرم تو جمع بودن  خوامی م کنمیم  یبابا کار بد_

  ترسه،یبه خدا خودش هم دوست داره فقط م ره؟یبگ

 .تنهاش نذارم دمیقول م

 

شده بود مامان راحت تر   یعلن اریکه موضوع داد حاال

 .گفتیدر موردش م

 



 رهیخانم داره م نیا ومدنین یخواستگار  هی نهایا _

  .تولدش

 

 .کردنش گفتم تیاذ یبرا

 

. نه رنیدخترت رو بگ انیکنم ب شونیراض رمیدارم م_

 .از دستم یکه دستت موندم راحت ش

 

. به سمتشان رفتم دیچپ چپ نگاهم کرد، بابا خند مامان

کرد با دستش دورم  یهرچند مامان سع دمی هردو را بوس

تولد پسر مردم  یبرا نی که به بابا گفت بب دمیکند. شن

 .چقدر خوشحاله

 

تلفنمون هم دم دست نباشه،   م،یایب ریمامان احتماال د_ 

نگران نشو، دو فحش  کی میجواب نداد ی اگر زنگ زد

 .ارونم نکنب

 



 شب؟  نیگردیبرم  یچطور_

 

  اریداد ی، راننده  رسونهیاز اون جماعت مارو م یکی_

 .هم هست نگران نباش

 

  خواستمینبود فقط م تشیمضطرب بود، قصدم اذ آسمان

از آسمان استقبال کرد. در  یبه گرم  یکمکش کنم. مهست

از ده نفر در حال کار و  شتریبود ب ییخانه بل بشو

 یتالش بودند و آن وسط جان و جاشوا داشتند کشت

. دستشان را در دست آسمان بند کردم البته گرفتندیم

درست  شیاول او موها  ارددوست د دمیهمان اول پرس 

آخر، دوست نداشتم حس  ایداشته باشد  یش یشود و آرا

 هدیاست او را ناد اریچون تولد داد ایکند بخاطر سنش 

 .. خودش گفت بعد شمارمیگیم

 

 .ازم دلخوره اریداد_

 



 .شهیم زی سورپرا شتریبهتر ب_

 

 اده؟ یمهمونها ز _

 

 .نفره یس ستیجمع ب هی زم،ینه عز_

 

 .باشه  یفکر خوب دوارمیام_

 

قراره   اریو مه اریداد کردنی ما فکر م انی اطراف شتریب_

در  شیازدواج کنن ، هرچند کم و ب وایو ش مایبا ش

 نن،یاما بهتره به وضوح بب فتهیاتفاق نم ن یکه ا اننیجر

  ...تازه

 

 .نگاهش کردم منتظر

 



 یرابطمون رو امشب علن مییخوایهم م دیمن و ام_

 .میکن

 

 گفتم واقعا؟ یلبخند گشاد  با

 

 .را تکان داد سرش

 

تحمل  منم استرس دارم، مامانم امروز دوتا شوک رو _

 .کنهیم

 

 هم مخالفه؟  دیبا ام_

 

 .ادیاز مامانش خوشش نم_

 

 .داشت یمحکم لی چه دل دمیخند

 



 نره کارخونه؟  اریداد_

 

 .کنهیحلش م اریمه_

 

ستاره باران  ش یلباسش، آسمان چشم ها دنیبا د آسمان

 یرو یمی مال شیآرا کی  یمهست شگریشده بود. آرا

آسمان فقط به جوش   دیصورتش انجام داد هرچند تاک

 .فقط جوش ها را پنهان کن گفتیبود و م  شیها

 

 .زمیعز یخوشگل شد یلیخ_

 

 .یدی: خودت رو ندآسمان

 

به او اعتماد به نفس داده   یزدم ، ظاهرش کم یلبخند

 .بود

 



به خودم کردم، دوست داشتم،  گرید ینگاه نهیآ مقابل

از هرکس   شتریبود هرچند من بخوب  یاز نظرم همه چ

 .استرس داشتم یگرید

 

شده بودند با  پیخوش ت  یکه حساب نمینازن  یدوقلوها

 نیما سه نفر همزمان سوت زدند. بدون شک ا دنید

  .گرفته بودند ادی اریکار را از مه

 

 .اوه پسر_

 

به هردو زدم. دستشان را گرفتم و در  یبوسه ا  دمیخند

و آسمان فاصله گرفتم و  یاز مهست یکم ییرایحال پذ

آرام از هردو قول گرفتم آسمان را در طول مهماني تنها 

بروند. جان با   ششیتنهاست حتما پ دندینگذارند. اگر د

 چرا؟  دیتعجب پرس 

 

 .رهینداره، تنها بمونه حوصله اش سر م ی دوست نجایا_



 

 کردندیم  یگریکردند هرچند لطف بزرگ د موافقت

 .گذاشتند یاگرکف دست آسمان نم

 

با  اریحضور مادر دا شد،یم شانیدایها کم کم پ مهمان

  شیو دخترها ندرالیس ینامادر ادیبود.  وایو ش مایش

به  یهم فشار دادم تا نخندم. سالم یرا رو میافتادم. لبها

  .اب ماندجو  یاز جانب هرسه ب بایهرسه کردم اما تقر

 

 اد؟یم اری با مه اریداد_

 

با خواهرش آمد.  دیسرش را تکان داد. ام یمهست

بودم قبل از آن هم  دهید  شانیدر عروس شناختمشیم

بودم البته او هم من را شناخت.   دهیرا د شیعکسها

کرد و چشمش به من افتاد با  یرو بوس یبا مهست  یوقت

 .اخم گفت

 



 ستن؟یدوست نسترن ن شونیا-

 

 .: دوستم آسویمهست

 

من باعث طالقشان نشده  بودمینسترن هم که م دوست

. دادیمن را مورد خطاب قرار م یلحن نیبود که با همچ 

 .دستش را گرفت و جلوتر رفتند یمهست

 

بود، دست دلخور نشو نسترن با خانوادم بدتر از من _

به نسترن  یربط نیکه کمتر یزیچ ستیخودشون ن

 .شهیداشته باشه باعث واکنششون م
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 .نبود اما فقط سرم را تکان دادم یمنطق

 

بپرسد که به   یزیلحظه آسمان به سمتم آمد تا چ همان

مودب با او دست داد و  یلیدخیکردم. ام یمعرف دیام

 .کرد یابراز خوشحال 

 

 بپرسم؟  یزیچ  تونمیآسو م_

 

 ادیبود، به احتمال ز  دهیرا د دیام یقبال عکسها  آسمان

به خاطر آوردن  یزل زدنش بخاطر تالشش بود برا

 .ستیاو ک نکهیا

 

 .حتما_

 



و  نجریکال خانوادتون ج ن؟یهست یرانی واقعا شما ا_

قبول کنم اما  تونمیجور م هیباز تورو  ؟یچشم رنگ

 .خواهرت

 

 ای! م؟یتر شو یمیباهم صم د یشا کردیم یشوخ  دم،یخند

  ...برخورد خواهرش را فراموش کنم

 

 .اش آشنا بود افهیق_

 

 .همسر سابق نسترن_

 

  .نگاه کند دیبه ام گر ی د کباریتعجب برگشت  با

 

  ینگاه نکن حواست باشه با مهست ینطور یزشته ا_

 ؟یداشت کاری. جانم چیبد یسوت یدوستن ، نر

 



  .بود چشم گرفت یکه کنار خواهرش و مهست دیام از

 

  کنن؟یبه تو نگاه م ینطور یاون سه تا زن چرا ا_

 

 ...کدام زن ها دمینپرس

 

اش دخترخاله هاش   گهید یدوتا ارهیمادره داد شیکی_

با  یکیازدواج کنه اون  ار ی هبا م شیکیکه قرار بوده 

 .اریداد

 

 .تعجب نگاهم کرد با

 

کف دست  یبر یبهت گفتم، اما حق ندار نهارویا_

 .یمامان بذار

 



متفاوت بود از  یلیتولدشان خ یتکان داد. مهمان یسر

پخش   یتی. آهنگ ال دانستمیکه من م ییتولدها  یمهمان

با   یو هرکس در گوشه ا شدی ها انجام م ییرایبود ، پذ

  یهم از جمع  یدوست مهست ای. مارکردیصحبت م  یکس

و  فیتعر شی هاو از لباس   خورد،یسر م گریبه جمع د

  کردیجمالتش را شروع م ی بانمکبا لحن  کرد،یم دیتمج

  .کردیطرح اوست مکالمه را تمام م نکهیو با گفتن ا

 

و   گذشتیهمه فقط به دوقلوها خوش م  شترازیب دیشا

که غرق در آدمها بود. گفته بودم در جمع باش   یآسمان

تمرکز  یا قهیو حاال در رفتار هر فرد چند دق ریبگ ادیو 

در دل دعا کردم آخر و عاقبتش  رد،یبگ ادیتا  کردیم

نباشد که خواست زاغ را  یآن کبک شعر جام هیشب

، راه  چیکه ه ادنگرفتیزاغ را  لوبکند راه و اس دیتقل

 ی و روش خودش را هم فراموش کرد ،  که به قول جام

ماند غرامت زده از    شی"کرد فرامش ره و رفتار خو 

 ."شیکار خو

 



داده است که در  امیپ اریآمد سراغم و گفت مه یمهست

مهمان  کیراهند. خب تااالن نگاه ها به من به عنوان 

 ریینگاه ها تغ نیا گهید ی قهیبود و قرار بود چند دق

  .کند

 

همه را  یدر بردند و مهست یها یکیرا تا نزد  کیک

دعوت کرد تا جمع شوند، چراغ ها خاموش شد. تا در  

  خوش شهی. او همدیعطرش به مشامم رس یباز شد بو

که خطاب به  دمیرا شن شیپوش و خوش عطر بود. صدا

  'و بچه ها کجان؟ ی'مهست دیپرس  اریمه

 

که سروده شد با  یروشن شدن چراغ و تولدت مبارک با

تعجب جمع را نگاه کرد تا چشمش به من افتاد که با 

زد ،  ی. لبخندکردمیمحکم قلبم نگاهش م یتپش ها

دارد کنترلش کند.  یکه سع دمیدرواقع خنده اش گرفت د

دستش را دراز کرد تا بروم کنارش، نه که نخواهم  

داد، دستش را دور  هولم یاما مهست دمی کشیخجالت م



  توانستمیکمرم حلقه کرد ، نگاهم به او بود نه جمع اما م

 .حس کنم تعجب کرده اند

 

  .یکه کار مهم دار_

 

تا  دمیتا بر استرسم غلبه کنم ،خند مدی، خند دمیخند

سرخوش از نگاه با  دمیخجالتم را پنهان کنم، خند

عشقش به خودم. در همان حال آرام لب زدم " تولدت 

لبخندش را بزرگتر   نمیزتری"  ، عزنمیزتریمبارک عز

 ستادهیکه ا ی، آن همه آدم دیام را بوس یشانیکرد، پ

کرد و تشکر   یه... نگا کردندیبودند و مارا تماشا م

 .ز یحضورشان و سورپرا یکرد، برا

 

 نییکه تع ییبرده شد به جا کیکم فاصله گرفتند و ک کم

بابت  دانمیبود نم ستادهیا  شیشده بود. آسمان سر جا

 ایام  یشانیبود، بوسه اش به پ  اریحلقه شدن دست داد

 .چشمش به آسمان افتاد  اری. داداریداد دنید



 

 خواهرته؟ _

 

از او فاصله گرفتم و به سمت  یتمان دادم کم یسر

آسمان رفتم دستم را دراز کردم و دستش را در دستم 

 .گرفتم

 

 شونمیخواهر من ، ا دونهی آسمان خانم  کنم یم یمعرف_

 .نیدیالبته قبال هم رو د اریداد

 

زد و دستش را به سمت آسمان دراز   یلبخند اریداد

تعجب من چه برسد به آسمان خم شد  تیکرد. و در نها

 .دگفتیآسمان زد. نگاهم را که د یبه گونه  یو بوسه ا

 

داشته  یخوب  یبه نظرم به نفعمه با آسمان رابطه _

 .باشم تا طرف من باشه



 

  ری. تاثستین نطوریا دی از آسمان پرس یبا چشمک و

امروز از بس از دست من  ایش بود تولد  زی سورپرا

مغزش سوخته   یها یچیپ میحرص خورده بود که س

 !کردیبرخورد م  نطوریبود و ا

 

  یبرا دیایب اریآمدند و خواستند داد جانی با ه  دوقلوها

پرمهر به   ی با لبخند اری. دادکیک دنیفوت شمع و بر

کرد،   تمیمن دوباره دستش را دور کمرم انداخت وهدا

دست آسمان را گرفتم تا تنها نماند اما جاشوا به سمتم 

زدم جان  شیبه رو یآمد و دست آسمان را گرفت لبخند

آسمان رفت و دست او را  گریاو به سمت د دنیبا د

 .گرفت

 

 شده؟ یچ_

 

 .بود اریداد سوال



 

 .ه آسمان باشه تنها نمونهبهشون گفتم حواسشون ب_

 

 .یشما هم دعا کن امشب با من تنها نمون_

 

 .دمیخند آرام

 

 چرا؟ _

 

 ...و یدونیخودت خوب م_

 

 و ؟_

 

که واقعا  دمیرس نیقی، به  زمیعز یخوشگل شد یلیخ_

 .ام یآدم خوش شانس
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 ستاد،یا کشیبود. پشت ک یبه نفسش ستودن اعتماد

بگذارم اما اجازه نداد. دستش همچنان  شی خواستم تنها

داشت و از من،  یسخنران  مچهین کیدور کمرم بود، 

 .تشکر کرد اریو مه یمهست

 

 .میما هم کمک کرد  اریآنکل داد_

 

 .به جان زد  یلبخند اریداد

 



 یحرف گوش کن یچقدر پسرها  دوننی: من که ماریمه

. نخواسته  نی نکرد تیو آسو رو اذ  یو اصال آنت نیبود

  .بوده یحواستون به همه چ ن،یدست برد بزن کیبه ک

 

من مشخص بود نه آن دو،   یبرا  اریمه  یا هیکنا لحن

 .پدرشان در جمع فیچون مدهوش بودند از تعر

 

 یلیخ دمیدیخواست شمع ها رو فوت کند هرچند م اریداد

  .دیآ یکار خوشش نم نیاز ا

 

از صبح روش حساب کردن  انیبذار دوقلوها هم ب_

  .اونها هم فوت کنن

 

نکنم.   یمتعجب نگاه تیجمع  یبه نگاه ها کردمیم یسع

. دستم را ستادیا اریداد یمن و جان جلو  یجاشوا جلو

را   میجاشوا گذاشتم جاشوا دست ها یشانه ها  یرو

شت جان با  اش نگه دا نه یس یقفسه ا  یگرفت وجلو



 لیکرد وشمع تولد فوت شد وس دیحرکتم را تقل دنشید

ش به سمتش آمدند خودم یها آغاز. دخترخاله ها  کیتبر

را مشغول درست کردن کراوات جان نشان دادم اما همه 

  یروبوس اریکه با داد دمیحواسم به آنها بود. د ی

 اریداد یحسادت نکنم. وقت شد یکردند.  حسادت؟ مگر م

را نگاه کردم به نظر متوجه حسادت شد که داشت خنده 

  .کردیاش را پنهان م

 

بود که به سمتش  اریداد نیبود ا شیسرجا اریداد مادر

 ...نکردند یکرد، روبوس یرفت و صحبت 

 

جوان در جمع گفت " حاال وقته   یاز پسرها  یکی

آرام  یلیدر وسط داشتند خ یرقصه". چند نفر

که در دستش داشت  یا جام شرابب اری، داد دندیرقصیم

 .به سمتم آمد و دستش را دورم حلقه کرد

 

با  یتولدم مشغول رفت وآمد بود یهمه مدت برا نیا_

 ؟یمهست



 

  !بله_

 

 .به خودش گرفت و گفت یمطمئن  ی افهیق

 

 .یرو از دست داد یبخاطرش چ  یاگه بدون یول_

 

 ؟یتعجب گفتم چ با

 

 حسوده؟ یهومم! به نظرت االن ک_

 

اصال به چه حسادت   ای ،یچ  یعنیهومم  م یبگو خواستم

 میکردم، اما جان اجازه نداد دستم را گرفت تا برقص

  شتربهیجاشوا هم همان کار را نسبت به آسمان کرد. ب

که پخش  یت ی. آهنگ الدنیتا رقص دمیخندیحرکاتشان م

  ای'ب رد،یو دست جان را بگ دیایب اریشد باعث شد مه



  اریداد دم،ی' . خندکنه یار پخ پخت میبچه االن آنکل داد

به سمتم آمد. با حلقه شدن دستش دور کمرم باورم  

 .اریبخواهد برقصد آن هم داد شدینم

 

 .نگام نکن یاونجور_

 

 ؟یستیانگار امشب خودت ن اد،یبهت نم_

 

 .تر کرد کیرا به خودش نزد من

 

 باعثشه؟ ی به نظرت ک_

 

 من؟_

 

  .ام زد ینیاش را به ب ینیب نوک

 



 .بله شما_

 

افتاد که مشغول رقص بودند  دیو ام یبه مهست چشمم

هم سن و  دیشا  یچند قدم آسمان با پسر یاما با فاصله 

آنقدر متعجب نگاه  دیرقصیخودش داشت م  یسال ها

 .دیخند اریکردم که داد

 

 اون پسر؟ هینخند ک_

 

ما. خواهرت   یاز دوستان خانوادگ یکی ینوه _

 .خوشگله

 

  چشماش قشنگه نه؟_

 

 .دوست دارم شتریتورو ب یچشم ها یطوس نیمن ا_

 



 نکنه؟  تشیاذ هیپسر خوب _

 

من  ییبایداشت آنطور از من و ز یوقت د،یخند اریداد

حرف   کیگفت نرمال بود که انتظار داشته باشد  یم

 .عاشقانه بزنم

 

حواسم هست شما حواست روبه من نگران نباش، منم _

 .بده

 

کار را کردم و غرق شدم در او و آغوشش و نگاه   همان

 .شیبایز

 

آسمان هم با همان  کرد،یصحبت م ییداشت با آقا اریداد

پسر در حال صحبت بودند نتوانسته بودم به سراغش 

 .کنار گوشم گفت  یبروم مهست

 



  .ساکته ی ادیمامانم ز_

 

 .کردم نگاهش

 

  تونهینم شناسم یتو و بعد من ، اگر من مامانم رو م_

 یتالش یا ه یکنا یحرف هیآروم باشه ، حداقلش  نقدریا

 .کردن ری تحق یبرا

 

 .کار رو نکنن نیآسمان ا یجلو  دوارمیام_

 

 .دیخند یمهست

 

 ؟یبعدش آماده ا یبرا_

 

 .زره بپوشم  کنمیم یسع_

 



به  اریکه مه می کردیمادرش را م بتیغ یبا مهست میداشت

' ی 'وا  کی یگفت و مهست یز یسمتش آمد در گوشش چ

 .گفت

 

 ؟ی دونستیتو م_

 

 !نه_

 

 .کنم اما نگران شدم یفضول خواستمینم

 

 شده؟  یزیچ_

 

 م؟ ی. اومم  به نظرت شام بخورزمینه عز_

 

 : کادوها؟ جان

 



  .بره ییجا دیآنکل عجله داره. با زمیعز_

 

 .را نگاه کردم یتعجب مهست  با

 

 کجا؟ _

 

 .اومده براش شیپ یکار_

 

 !شد؟یوسط مراسم؟! مگر م قایباال رفت دق میابروها 

 

ها را  هینشدند و اصرار کردند هد الیخیو جاشوا ب جان

که  ینبود، عکس یاشان باور کردن هیباز کنند. هد

 یلیموقع خواب از ما سه نفر گرفته بود. خ یمهست

 .ریبانمک بود و دلپذ

 



نه آنکل   نیدادیبه من م دیرو با هیهد نیا زمیعز_

 .اریداد

 

  شیبرا  یبود ، بدون شک. مهست یمهست  شنهادیپ

خوشگل که احتمال کار   اریبس  پیپ کی اریساعت و مه

 دانستمیبود گرفته بود. نم یبه نام یطراح و سازنده 

  ونتیاثر فاخر کلکس نیگفت " با ا یی. آقاکشدیم پیپ

 داشت؟ پ یدکتر"، او کلکسون پ یآقا  شهیم لیتکم

 

در مقابل  میها هیهد یحت  ایام  هیقول آسمان هد به

انم به او نبود که بتو  یز یچ شدیکه اهدا م ییزهایچ

من اشاره   ی هیبه هد یمهست  نکهیبدهم. اما قبل ار ا

 .کند مادرش سکوتش را شکست

 

من  ی هیام رو بدم. البته هد هیدوست دارم من هم هد_

 .هر دو پسرم هستش یبرا
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با اخم اما   ارینگران مادرش را نگاه کرد و مه یمهست

  .نشد جادیدر چهره اش ا  یرییتغ اریداد

 

سهم خودم رواز شرکت تمام و کمال زدم به نام نوه _

به بعد خودم  ن یکارها رو از ا شونیهام و تا هجده سالگ

  .رمیگیبه عهده م

 

 نیدر کارخانه و شرکت دارد. در واقع ب یسهم  دانستمیم

به  اریو داد اری، مه یمهست نیهر چهار نفرشان بود. ب

  نیاو کمتر از سه نفر بود. اما ا یبرا کسانی یاندازه 



 ی معن کی اریاش در جمع آن هم در تولد داد یحاتم بخش

 .اریکردن داد ر یداشت ، تحق

 

 یزد. مهست ی مادرش پوزخند یجمله  دنیبا شن اریمه 

 اریداد یت داد. براآب دهانش را قور یکه به سخت دمید

  یاز ثروت یداشت بخش نکهی ناراحت شدم اما نه بخاطر ا

داد، از   یبه او برسد را از دست م یکه ممکن بود روز

شدنش توسط مادرش در جمع، آن هم بخاطر   ریتحق

حدس بزنم که   توانستمیم یا  هشک و شبه چیه یمن! ب

  یدارد با حضور من در زندگ میاتفاق ارتباط مستق نیا

 .اریداد

 

نبود  یکه از او داشتم فرد پول پرست یبا شناخت اریداد

مهم بود، مادرش دست گذاشت  شیاما وجهه اش برا

ساکت   یادیبود ز ی. پس حق با مهستنیهم یرو

خواست   اریبود. مه انیبودنش سکوت قبل از عص

 اریرا گرفت. دادا شیجلو  یاما مهست دیبگو یزیچ

 .به من کرد یاهنگ



 

 ات رو باز کنم؟ هیهد تونمیم زمیعز_

 

  دی... به تقلشیبه لب داشت اما چشم ها یزورک لبخند

. ستین ییگرانبها یلیخ ی هیزدم و گفتم هد یلبخند

بازش کرد، از دوست داشتن دست خطم مطمئن بودم اما 

  یخوشحال شود. صدا شینبود که برا یتیاالن در وضع

تابو را رو به جمع گرفت.  یوقت دمیشن یپوزخند

ام را  قهیتشکر شق یابر اریدخترخاله اش بود. داد

 .دیبوس

 

 .گفت یکامال مصنوع یبا لبخند، لبخند یمهست

 

 .ستین نیا شی اصل ی هیهد_

 

تمام  گرینگاهم کرد، لب زدم و گفتم بعدا. د اریداد

 هیبودن نداشت. بق یبود، حس واقع یلبخندها مصنوع



شام  یدعوت شدند برا یرا باز نکرد همگ شیها هیهد

  دمیسمت آسمان رفت و با او هم قدم شد. د اریاما داد

و آسمان معذب سرش را تکان   دیگویبه او م  یزیچ

زد و  یبه من کرد لبخند ر در آخ ی. آسمان نگاهدهدیم

 .سرش را تکان داد

 

 .میبرو لباس بپوش بر_

 

 .تعجب نگاهش کردم با

 

 کجا؟ _

 

 .کمرم گذاشت یرا رو  دستش

 

 .زمیبرو عز_

 



 کردیبودند را رها م نجایرا که بخاطر او ا یجماعت نیا

؛ به  کردمی مراعات حالش را م دیاما با م؟ یکه کجا برو

 .گفتیرا م نیبه آسمان هم هم  ادیاحتمال ز 

 

  نکهیا یبه جا کرد،یم یدر سکوت رانندگ نیماش در

دنده بود. دستم را   یدست من باشد رو یدستش رو

 .دستش گذاشتم یرو

 

 .زمیعز_

 

 .کرد  یخودش آمد و نگاه به

 

 من برونم؟  یخوا یم_

 

 ش یرو یزد. دستم را در دستش گرفت و بوسه ا لبخند

 .زد



 

 .نمونده یزینه چ_

 

  م؟یریکجا م_

 

 .باهم م،یشام بخور _

 

کار را   نیتعجب نگاهش کردم در خانه هم داشتند هم با

 .کردندیم

 

 ...زشت نشد مهمونهاتون موندن خونه ما_

 

 نینباش خوشگلم ، امشب با ا زهایچ نی تو نگران ا_

 .جا بمونه هیآروم  یدل من رو نذاشت ییبایهمه ز

 



 میکه باهم رفته بود یرستوران باغ بود، از قبل کی

بود و   زیم کیدورتر  یکم م یداخل رفت یبود. وقت باتریز

  زیم یرو می نبود. جلوتر که رفت  یگرید یو صندل زیم

  .بود سی ظرف سرو ،یدنیگل، نوش

 

 ست؟یسردت ن_

 

 .نه_

 

 .اریپس مانتو و شالت رو در ب _

 

 نگن؟ یزینداره؟ چ یاشکال_

 

 .زمینه عز_

 



تا  دمیعقب کش عیسر اورمیکرد مانتوام را در ب کمکم

 . ندیرا نب زمیسورپرا ستادیپشت سرم ا یوقت

 

  یلیبرداشت ، خ زیم یرو  یها یدنیآمد از نوش یپسر

.  ختیر مانی درش را باز کرد و در جام ها یحرفه ا

 !سرو شراب داشتند در رستورانشان؟ یاجازه  نهایا

 

 .یامتحان کن کمی یتون یم ستی، تلخ ن نهیشامپا_

 

وقت مزه نکرده ام. تلخ نبود  چیتا به حال ه دانستیم

 .نبود که من هم دوست داشته باشم یزیاما چ

 

  .دمیم حیآب پرتغالم رو ترج_

 

 .بلند یلیخ دیرا گفتم خند نیا تا



، بدون   دیرسیاز قبل آماده شده به نظرم زیچ همه

  یزیچ  اریآوردند. داد مانیبرا ییاز ما غذا دنیپرس

  میبه رو یو گه گاه خوردیرا م شی، آرام غذا گفتینم

 .زدیلبخند م

 

 ؟ یخوب_

 

جلوم نشسته مگه ممکنه بد  یبایز نی به ا یخانم_

 باشم؟

 

 .کنم یداد تا بتوانم شوخ یفرصت  خودش

 

  ننیشیخوشگل جلوت م یکه خانم ها  یفقط وقت ها _

 حالت خوبه؟ 

 

 .ام زد و سرش را تمان داد یبه شوخ یلبخند



 

تا  یچشمم باش ی، جلو یباش  شمیپ شهیکن هم یسع_

 .حالم خوب باشه

 

 یلیگفت خ ینبود، جد یبا شوخ  گریجمله اش د نیا

دسر آوردند، کاپ  مانیرا جمع کردند  برا زی. میجد

 .بودند ییبا یز  یها کیک

 

  ار؟یداد_

 

 ار؟یجان داد_

 

 ...و یبش تیمن ... دوست ندارم بخاطر من اذ_

 

بلند شد و به سمتم آمد، دستم را گرفت تا بلند   شیجا از

 .ستادمیشوم. مقابلش ا



 

 ... تو_

 

 .قلبش نگه داشت ی دستم را رو 

 

 یگیم یتپش ها، و حاال دار  نیا ل یدل یتو شد_

 مگه مهمه؟ شم؟یم  تیبخاطرت اذ

 

که  گفتیآنقدر محکم حرف دلش را م ،یجد آنقدر

در  کردیبدهم چون من را غرق م یجواب  توانستمینم

 .عشق یایدن

 

 .میایامشب روزو کرده بودم تا باهم ب یرو برا  نجایا_

 

 .حدسم درست بود پس

 



 .تولد هیازت بخوام ، هد یز یروز تولدم چ خواستمیم_
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 310قسمت_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

 

کنار گل ها جعبه   زیم یزد فاصله گرفت. از رو یلبخند

بودمش. جعبه را باز کرد و  دهیبرداشت ، اصال ند یا

با تعجب نگاهش   دم،یمن انگشتر درخشان داخلش را د

 .کردم

 



که روز   یامروز امروز ،یدونیرو م نیدوست دارم ا_

بدون تو  ،یکه با من ازدواج کن خوامیتولد منه م

 .رو داشته باشم یا گهیباشم که روز تولد د خوامینم

 

او،  رینفس گ انیکم آوردم از درخواست و ب نفس

 .دست خودم نبود میپرشدن چشم ها

 

 ...... من  اریداد_

 

 .آمد کمینزد

 

  ؟یکنیم هیگر یبده که دار نقدریبا بودن ا_

 

نبود با  دم،یخند هیآن گر انیگفت در م ین یر یلبخند ش با

تجربه کنم.  توانستمیبود که م یحس نی او بودن بهتر

به من  یفوق العاده. با او بودن حس ر؛ینظ یحس ب کی

را تجربه   یزی چ نیام هرگز چن  یکه در تمام زندگ  دادیم



دوباره  یشد با نگران ینکرده بودم. سکوتم که طوالن

 .دیپرس

 

 من؟  ی آسو یجواب بد یخوا ینم_

 

تولدم  یاصل ی هیوقتش بود وقتش بود من هم هد دیشا

جواب سوالش باشد.  توانستیو بدهم و همان مرا به ا

حدس بزنم تعجب کرده  توانستم یرا برگرداندم م میرو

کردم و آرام  لیاست. سرم را به سمت راست متما

چپم   یشانه  یگردنم کنار زدم و رو یرا از رو میموها

  یلیخ  توانستی لباسم از پشت باز بود، م ی قهیانداختم، 

را داشتم ، اسم خودش بود  تشیآنچه که ن ندی راحت بب

  .تر از گردنم حک شده بود نییپا یکه کم

 

 اریبس یاست. با مکث دهیبود که د نینشان از ا سکوتش

 عی . کف دستش را تکدیکش  شیانگشتش را رو یطوالن

 .دیکشیاسمش م یبه بدنم ، انگشتش را مرتب رو



 

  ه؟یواقع نیا یآسو_

 

 .زدم یلبخند

 

 .می زندگ یحضور تو تو قتیحق یبه اندازه _

 

شده دور گردننم ، گردنم    دهیبعد دستش کش هیثان چند

دستش بود. نفسش را که به پشتم  یکامل در احاطه 

 یرو قایکه دق یکردم و بعد بوسه ا یرا حس م خوردیم

را بستم ، از حس   میاسمش زد. چشم ها یتتو

ود اما حضورش ، از حس خواستنش، بوسه اش آرام ب

 .محکم با دستش گرفته بود ی لیگردنم را خ

 

 .گذاشت و برگرداند میبازوها یرا رو  دستش

 



تحملش   ی . چطوریزنیم  بیبار آخرته به بدنت آس_

 ؟یکرد

 

شانه   یرفتم. دستم را رو کتر یبار من بودم که نزد نیا

  .اش گذاشتم

 

 ...بخاطرتو_

 

کم  شی، نفس ها یطوالن یل یرا خ میکرد چشم ها نگاهم

و رفته  کردمیحسش م خوردیکن داشت به صورتم م

که   ییلبها  تایو نها شدیم  شتریو ب شتریب یلیرفته خ

فقط  دیبوسیمکث کرده بود ، نم ستاد،ی ا میلبها  یرو

بعد  هیگذاشته بود. چند ثان میلب ها یرا رو  شیلبها

اما دلخور نگاهش کردم   بودفاصله گرفت. دست خودم ن

گذاشته  زیم  یرا که با جعبه اش رو ی. انگشتر دیخند

 .بود برداشت

 



 .دمیمن هنوز بله ام رو نشن_

 

 . زدم یلبخند

 

 .بله_

 

  یلیرا در انگشتم انداخت، و خ یانگشتر یلبخند با

کمرم گذاشت و من را به خودش   یدست را رو یناگهان

 .چسباند

 

  .حاال وقتشه_

 

به  ی. بوسه ادیبوس یداشت من را م میا یبه خودم ب تا

من  یکه گرفته بود و بوسه  یمناسبت جواب بله ا

بوسه   نیتریبودنش بود. طوالن  یحضورش، برا یبرا

 نیاز هم، ا میشدینم ریس م، یبود که تا به حال داشت یا

 انیبوسه ها کفاف حال و ب نیا گرید دانستمیرا م



. فاصله گرفت میکردیصبر م  شتریب دیحسمان نبود اما با

گردنم و قفسه  ینشد، دوباره خم شد برهنگ الیخیاما ب

  .دیام را بوس نهیس ی

 

 .یام کن وانه یقراره د_

 

آرام شوم. دستش  یکم کردمیم یسع زدمینفس م نفس

باال آورده بود و  دنمیبود که موقع بوس می پا یهنوز رو 

  هیتک زیبه او بچسبم و به م شتریمن مجبور شده بودم ب

اش بود نگاهم   نهیس یقفسه  یرو میکنم. دست ها

به لب  مینگاهش در نوسان بود از چشم ها کرد،یم

 .ردیبگ فاصلههولش دادم تا  ی. کممیها

 

 نه؟ یبیمارو نم یکس_

 

 !نه_

 



دستش را گرفتم و سمت  میبعد که به خودمان آمد یکم

کتش   مینیبنش نیزم یمجبورش کردم رو  م،یرفت یدرخت

تا من  نیزم یرا در آورده بود و پهن کرده بود رو

اش را در دست  یکه انگشتر  ی. دستنمیآن بنش یرو

و من راحت   کردیداشتم به دست گرفته بود و لمس م

 .داده بودم به او هیتک

 

 .داشتم میکه تو زندگ هیشب تولد نی ترامشب به_

 

 .حس خالص و صادقش زدم ن یبه ا یلبخند

 

 .میدوست دارم تولد تو عقد کن _

 

 .دمیخند

 

 .یذاریسرم کاله م یدار_



 

 .نگاهم کرد باتعجب

 

تولدم و سالگرد عقدمون رو باهم   ی هی هد یخوا یم_

 ؟یکن کسیم

 

چقدر دوست داشتم خنده  د،یرا گفتم بلند خند نیا تا

  یرا. شانه ام را گرفت برم گردادند و بوسه ا شیها

 .زد شی تتو یرو

 

برات کادو  خوادیهر چقدر که دلت م دمیمن قول م_

 .رمیبگ

 

 ار؟یداد_

 

 .مرا به خودش فشرد یکم



 

 جانم؟ _

 

 ؟یمن ندار یبا خونواده  یتو ... واقعا مشکل_

 

 .برگشت سمتم سرش

 

. میبش یتفاوت فاحش طبقات نیمنکر ا میتونیخب... نم_

دختر هم سطح... منظورم ثروتمند  هی با  یتونیتو م

  ریتاث تیاجتماع تیتو موقع کنمیفکر م ،یازدواج کن

 .داشته باشه یادیز

 

شد   ینداد فقط نگاهم کرد. سکوتش آنقدر طوالن جواب

 .که دلخور گفتم

 

 ؟ یبگ یزی چ یخوا ینم_



 

از من چشم گرفت و آسمان را نگاه   دویکش یقیعم نفس

 .کرد

 

خودت رو از   ی راحت دار نقدریا یوقت زمی بگم عز یچ_

 .یکنیمن حذف م یزندگ
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که ممکنه چشم   ییها تیدارم واقع اریداد کنم یحذف نم_

 کنم؟یم یادآوریرو  یببند

 



زل زد به  یرا برگرداند سمتم ، دلخور و جد  سرش

 .میچشم ها

 

 رم؟یگیم دهیکه چرا دارم ناد یکنیفکر نم نیو ابدا به ا_

 

 .جواب بدم اما فرصت نداد خواستم

 

 هی. چون من ستیچون برام مهم ن زم،یعز گمیمن م_

  ینگاهت ، لبخندت برا نیبا تو ، چون ا خوام یم یزندگ

تا  کنمیازدواج م کنم،یله نمچون من زن معام ه،یمن کاف

حضور رو از من  نیا یآرامش داشته باشم ، دار

 گهیبه شکل د گهیکه با ازدواجم با فرد د یر یگیم

رو که بخوام   یزی چمن هر یبشه؟ آسو یممکنه چ

به من بده،   یز یچ یندارم کس یاز ین ارمیبدست ب تونمیم

 .به من اضافه کنه یزیچ

 



خودم را   یداشت ، اما چه کنم من هم ترس ها حق

 یکه صحنه  ییها لمیبهم مثل ف میداشتم. زل زده بود

 .شودیزوج به هم تمام م کیآخرش با زل زدن 

 

  .دیکش یقیرا جلوتر آورد، نفس عم سرش

 

  .خواهرت منتظره میبهتره بر_

 

  .را تکان دادم سرم

 

منتظر بودند، منتظر ما و   یبودند بلکه همگ دهینخواب

خبر داشتند. ما در   گریجواب من ، چراکه د دیشا

 مینگفته بود ی گریحرف د چی، ه میسکوت برگشته بود

سکوت  کردندیبا لبخند ما را نگاه م کهی اما چهار نفر 

را   ی. دستم را باال آوردم و انگشترخواستندیمارا نم

 .نشانشان داد

 



  .من یزای: عزیمهست

 

را بغل  مانی نفر بود که به سمتمان آمد هردو نیاول او

  اریبغل کردن داد یکرد. پشت سرش آسمان هرچند برا

مارا   یهردو اریمعذب شد و فقط با او دست داد. اما مه

دست داد. با    مانیبا هردو دیبرادرانه. ام ی لیبغل کرد، خ

تولد  کیاز ک دهمیگفت با یوقت بود اما مهست رید نکهیا

 .میصحبت کن یکه کم نی و هم میبخور

 

بخاطر   اد؟یچرا کالفه به نظر م اریشده؟ داد یزیچ_

 تتو؟

 

 .ستی ن  یزینه چ_

 

 : تتو؟ آسمان

 



من  یسورپراز ی هیبود منتظر هد یهم چند روز او

زد و جلوتر رفت، من پشت کردم  یلبخند یبود. مهست

  .را کنار زدم و نشانش دادم میبه آسمان و  و موها

 

  !یوا_

 

  شتریاما ب کندی تعجب م دانستمینگاهش کردم م برگشتم

 .آمد یبه نظر م دهیترس

 

  ه؟یچ_

 

 ...اگه مامان و آذرخش بفهمن _

 

نگاهش کردم تا جمله اش را ادامه ندهد.  یعصبان 

را  دیکه نبا یز یچ اریذشت و دادهرچد کار از کار گ

 .بود دهیشن



 

کم و  گری. حاال ددمیدست آسمان را کش تیعصبان با

  گریسه نفر د یو به اندازه  میما سه نفر دمغ بود شیب

. به آسمان گفتم برود لباس بپوشد تا به می نبود یبا انرژ

 .شدیاما نم میگفت شب را بمان ی. مهستمیخانه برو

 

دستش را  یلحظه ا  میشو ادهیپ میخواست یدر وقت دم

  خواستیشود ، م ادهیدستم گذاشت تا آسمان پ یرو

  .دیبگو یزیچ

 

 جانم؟ _

 

 .مواظب خودت باش_

 

 !بودم؟یبه خانه، مراقب چه م رفتمیزدم داشتم م یلبخند

 



فکرنکن. بعدا راجبشون صحبت  یمنف  یزهایبه چ_

  .میکنیو دونه دونه حلشون م میکنیم

 

 .را تکان دادم سرم

 

 .دوست دارم_

 

 .زدم و جواب دادم لبخند

 

 .دوست دارم_

 

.  دمیصورتش د یرو یلبخند واقع کیدوباره  باالخره

  ...ما دو نفر بود تیهم در او و هم درمان او حما 

 

  دمیباز بود، کامل باز کردم، د مهیدر را که ن یوقت

 ریاست و ام ستادهیآسمان با چند قدم فاصله از در ا



در خانه اشان. آسمان  یجلو یپله ها  یرو شیروبه رو

به  خواهدیم دانستمیاش تنش بود، م  یلباس مهمان

  .عوض نکرده است لیدل نیمامان نشان دهد و به هم

 

  .برو تو روقتهید یستادیچرا وا_

 

که به نظر به اجبار حضور من از آسمان  ی ریام یبرا و

تکان دادم و آسمان را هول دادم  یچشم گرفته بود سر

 میدیبود چون تا ما به اتاق رس داریسمت در. مامان ب

 .آمد به سراغمان

 

 .نیومدیصبح م نیموندیم_

 

نکرد داشت مسخ،  یکه در هپروت بود توجه یآسمان

 دنیبخاطر د توانست ینم نیآورد ا یرا در م  شیلباس ها

 .گفته بود به او یزی شک چ یباشد ب ریام

 



 ن؟ی کرد ریچرا د_

 

  .میکنیم ریبود مامان، گفتم که د یچون مهمون _

 

  یهمه  نیموندیم دیحتما با نیگشتیشما زود برم _

 ن؟یبرگرد نیکن یمهمون ها رو راه

 

  .د یآتشفشان وارانه توپ آسمان

 

بارم مارو   ه یجا،  هی میهم ما مثل آدم رفت باری: آسمان

به ما نگفت دست  یبار هم کس هیآدم حساب کردن ، 

 نمیسرجات، ا نینزن، نکاه نگن، نخند فقط بتمرگ بش

  شه؟ینم

 

آسمان به   یدختر چه گفته بود؟ مامان به جا نیا ربهیام

  .دیمن توپ



 

بچه رم  نیمونده بود ا نیتوا، هم یسوغات ینیبیم_

 .یخودت کن لنگه 

 

 ییکه مقصره تو یاون دمی: آره چون تازه فهمآسمان

  .مامان

 

  کیمامان نصف شب  دادیادامه م گرید یکم آسمان

 .انداخت یبزرگ راه م یدعوا

 

دوش  یخوایآسمان، لباس عوض کن ، اگه م هیکاف_

 .بخواب ریبگ

 

 .مامان را گرفتم و به آشپزخانه بردم دست

 

 ن؟یکردم، جواب کدوم گناه من یمن چه گناه _



 

  یقبول کن زندگ ستین یگناه  چیمامان من جواب ه_

  .کرد یزندگ شه یهم م یا گهیهم هست. مدل د یا گهید

 

  .یکن  شییو هوا ش یببر  ییباز جا یحق ندار_

 

امشب از  می بگو خواستمیآب برداشت و رفت، م  یوانیل

جواب   میبگو  خواستمیشد مامان، م یمن خواستگار 

 ...حلقه ام را نشان دهم اما خواستمیمثبت دادم، م

 

زل زدم به خانه و   ستادمی چقدر در آشپزخانه ا دانمینم

 ...به خودم و حال و احوالم مانیزندگ
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  خواستیم دیشا ایبودم، آسمان خواب بود  دارشدهیب

خواب است. دستم را بلند کردم و به انگشتر   میفکر کن

  جانیفقط ه شبیبود، د بایدر دستم نگاه کردم. ز

داشتم نتوانسته بودم آنطور   زیو سورپرا یخواستگار 

. در ادیز یلیبود خ  قهینگاهش کنم. باسل دیو شا دیکه با

خودش   رد،یبگ یکمک یکه از کس دنبو یمسائل آدم  نیا

  .آمد یخوب از پسش بر م یلیو خ  ییبه تنها

 

مامان فرصت نداده بود نشانش دهم و راجبش   شبید

. بلند شدیخوشحال م دنشیبابا از د دیصحبت کنم اما شا

  .گذاشتم زیم یرا در آوردم و رو ی شدم انگشتر

 

 آق معلم؟ یچطور  یصبحگاه  یرو ادهیپ هیبا _

 



تکان داد، ساعت هشت بود، آذرخش هنوز در   یسر

خواب بود. به سمت بابا رفتم تا کمک کنم   ییرایحال پذ

با ما   شهیعوض کردن شلوارش هم یلباس تن کند، برا

  یزیکه زل زده بود به ما و چ یمعذب بود از مامان

  .خواهش کردم گفتینم

 

خطاب به بابا    یزیگذاشتم چ رونیرا از اتاق ب میپا تا

  .و به نظرم در مورد من گفت 

 

 .ستیبابا؟ سرد ن یخوب_

 

 شیکه داد باعث شد بروم و روبه رو ینه ا جواب

 .نمیبنش

 

 بابا؟ _

 



  شیچشم ها  ین یجانم بشنوم. اما ن کیداشتم  دوست

  بمیرا از ج یبود که زل زده بود به چشمم. انگشتر

 .درآوردم و نشانش دادم

 

 .ازم خواست باهاش ازدواج کنم اریداد شبی... دشبید_

 

 .بود یحاال به انگشتر   نگاهش

 

  ...ترسمی م کمیبابا ؟ _

 

خواندم.  ی را در چشم ها یمن را نگاه کرد، نگران 

کند اما   انیمسائل را انسان با مادرش ب یبرخ یگاه

که  یبه پدر گفتم،یبه بابا م دیبا کرد،یمامان اجتناب م

  .شده بود از او غیتوان صحبت هم در

 

دختر پولدار اسم و رسم دار  هیبا  تونهیبهش گفتم م_

رو به دست  خوامیکه م ییزهایازدواج کنه؛ گفت من چ



رو به من بده.   نهایا ادیب یندارم کس ی ازی،  ن ارمیم

 .خوادیآروم و با عشق م یزندگ هیگفت 

 

  .ازش، اما ادامه دادم دمینشن ییصدا

 

خودخواه باشم و  خواممیدوستش دارم بابا... اما نم_

 کاریچ ی من باش یاش رو خراب کنم. تو جا ندهیآ

 ؟ یکنیم

 

من  دیبگو خواستیم دیزد. شا یلبخند دمی را پرس نیا تا

و از مامان  دمیکش یباشم. آه یگرید  یجا توانمینم

  .کردم تیشکا

 

دلخور و  نقدریخواستم به مامان نشون بدم اما ا شبید_

  .برگشتنمون که نتونستم ریبود از د یعصبان

 



 .کردم مکث

 

 غیاما مامان در خوادیمادرانه م حتیدلم نص یگاه_

 .ازم کنهیم

 

 .کردم نگاهش

 

 دستم کنم؟  یدیاجازه م_

 

اجازه داد.  شی با چشم ها  تای کرد، نگاهم کرد و نها نگاه

خودم را  یرا دستم کردم کم یزدم و انگشتر  یلبخند

 .دمشیو بوس دمیباال کش

 

 م؟یجا صبحونه بخور  هی میبر_

 



از خودش در آورد نگاهش کردم   ییکرد اما صدا قبول

 د؟یگو یمتوجه نشدم چه م

 

 خونه؟  میبر  م؟یجانم؟ نر_

 

 .نه گفت

 

 م؟ یبر یخوایم یخاص  یجا_

 

 .ام یگفت نه و اشاره کرد به انگشتر  باز

 

 ارم؟یدرش ب_

 

 .ماندیم گریاحتمال د کیدوباره نه بود، پس  جوابش

 



 اد؟یب ارهم یبگم داد_

 

 .دمیکرد، خند دییتا

 

 ؟ یبراش شاخ و شونه بکش یخوا یم_

 

را برداشتم و  یگفت آره، گوش یو اشاره چشم باخنده

 .شماره اش را گرفتم

 

 زم؟یعز_

 

 .بود نیهم دلنش زمشیعز

 

 ؟یخواب نبود  ر،یصبح بخ_

 



 شده؟ یزی چ دارمینه ب_

 

گفت به تو هم  میصبحونه بخور میریم مینه با بابا دار _

دعوات کنه بدون اجازه اش از  خوادیبگم، فکر کنم م

 .یکرد یدخترش خواستگار 

 

 .لبخندش را از پشت تلفن هم حس کنم توانستمیم

 

 .گرفتممن همون روز اجازشون رو _

 

آن همه به من اخم کرده بود و سکوت کرده بود در   بابا

 یاجازه داده بود؟! اصال چه اجازه ا اریکه به داد یحال

  .کردیرفتار م بیو غر ب یهم عج اریداده بود که داد

 

 ن؟ ییکجا_

 



 .به خودم آمدم و از بابا چشم گرفتم اریداد یصدا با

 

 .یرو ادهیپ میاومد_

 

 شدیم ریآمد د یدنبالمان اما تا م دیآ یگفت م اریداد

 میدیرس یبود که وقت نیبا نمک ا یمخالفت کردم. نکته 

و دوقلوها هم همراهش   اریمه ،یتنها نبود، مهست

هم پشت  هیبلند شد بق شیاز جا دیبودند. تا ما را د

 .سمت ما دند یسرش، جان و جاشوا دو

 

 .آسو_

 

 جانم؟ _

 

 .به آنها زد یلبخند بابا

 



اشون  گهیهم قل د شونیگل پسر جان ا نیبابا ا_

  .جاشوا

 

 ه؟یک نی: اجان

 

  . 'من یخنده گفتم 'دد با

 

 یو با بابا سالم و احوال پرس دیهم به ما رس اریداد

به  یشیزد، آرا یبه من کرد و لبخند یکرد. نگاه یگرم

و  اریبه داد رمانیمس کردمیصورت نداشتم، فکر نم

  خواستیبه دستم کرد، م ی خانواده اش برسد... نگاه

بابا را هول   لچریمطمئن باشد دستم است. خواستم و

و  یمن را گرفت. مهست یبدهم اما اجازه نداد و او جا

 .کردم به بابا شانیجلو آمدند، معرف یهم قدم  اریمه

 

گفت شما هم  اریاما تا داد میدعوت اومد ی: بیمهست

 یلیاز فرصت استفاده کردم خ راستش نیحضور دار



 کیو دوست داشتم از نزد  دمیرو از آسو شن فتونیتعر

 .نمتونیبب

 

 .کرد دییهم حرف او را تا اریزد مه یلبخند بابا

 

  .خوامیآسو م یدد نیمنم از ماش یدد_

 

 م یکرد میتنظ زی اش را پشت م ی. صندلدیکه بابا خند دمید

و کنارش نشستم، جاشوا آمد به سمت من و دست 

 .انداخت دور گردن من

 

 جانم؟ _
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من باشه؟'  ی گرند تونهیتو م یگوشم آرام گفت، 'دد در

' .  زنهی'چرا؟' ، گفت 'چون مهربونه و لبخند م دمیپرس

کرد.   دییو جمله اش را به بابا گفتم ، بابا تا دمیخند

نشست. داشت  شیجاشوا خوشحال از دستاوردش سرجا

آن هم به حالت پچ پچ کنان اما  دادیپزش را به جان م

که باالخره جان دلخور به من  د،یگویممطمئن بودم چه 

 .دمیگفت "آسو منم! مگه نه؟" خند

 

 بله هردوتون مگه نه بابا؟ _

 

با بچه ها داشت... او   یخوب یرابطه   شهیهم بابا

 ..شدیخوشحال م تینها ی ب شدینا اگر نوه دار ممطمئ

 



 کردندیبرخورد م یمیصم یل یخ یو هم مهست اریمه هم

 .کردیگوش م شانی و بابا آرام به حرفها

 

احساس   کنمیمهرپرور االن که فکر م ی راستش آقا _

 .نیشمامعلم من هم بود کنمیم

 

 یردولتیغ یوقت مدرسه  چ یتعجب نگاه کردم. بابا ه با

آمد که بچه  یجم نم ینکرده بود  و به خانواده  سیتدر

 .بفرستند ی دولت یرا مدرسه  شانیها

 

 .ادآوردیزل زد به او تا به  بابا

 

تو مدرسه  اتیبودن معلم ادب ینام یشکور  یآقا_

  ینوآوران، تصادف کردن و شما چندماه آخر رو به جا

ما. اما من همون موقع ها از   یمدرسه  نیاومد شونیا

 .تو کالستون نبودم شتریرفتم چند هفته ب رانیا

 



مشعوف از کشف  اریبابا مه  دییکرد. با تا دییتا بابا

 .بزرگش ما هم متعجب از اتفاق

 

 .هی کیچه جهان کوچ_

 

ام   یزندگ ی صبحانه   یوعده ها نیتر ن یریاز ش یکی

  یتفاوت طبقات نیداشتم بدانم ا ازیمن هم ن دیبود. شا

  تیبا شخص یمطرح باشد که کس تواندیم ییجا دیشا

دست باال  یل یخودش را بخاطر ثروتش خ  اریمادر داد

  نییدست پا یلیمادر خودم که خودش را خ ایو  ردیبگ

  ...نبودن ثروتمندفقط و فقط بخاطر  ردیگیم

 

  یبابا باز لچر یو جاشوا داشتند با حرکت دادن و جان

بلند شده بود تا حواسش باشد بچه ها   اریو داد کردندیم

هم   یاگر کار یهرچند حت اورندیسر بابا در ن ییبال

  نکهینه بخاطر ا کرد،ینم یبابا هرگز اعتراض کردندیم

 یصحبت کند، نه ، چون او هرگز دل بچه ا توانستینم

 .شکستیرا نم



 

 .باهات صحبت کنم یدر مورد موضوع خواستمیم آسو_

 

زد و با گفتن برم   یلبخند یمهست اریحرف مه نیا با

گذاشت. احتماال   مانیتنها رم یازبچه ها چندتا عکس بگ

 .ستیموضوع چ دانستیم

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 ...و شبینه، در مورد د_

 

 .نگاهش کردم منتظر

 

 .کار مامانم_

 

 کدوم کار؟_



 

 .که با جان  و جاشوا داد یارثسهم _

 

در   خواستیبه من داشت که م یموضوع چه ربط نیا

 موردش با من صحبت کند؟

 

 ...من ،یموضوع نباش نیکه نگران ا خوامیم_

 

من رو  دیموضوع با نیکالمت اما چرا ا ونیم دیببخش_

 نگران کنه؟ 

 

 .زد یلبخند

 

قراره  یو البته مهست اریتو و داد یروز نهیمنظورم ا_

 ... ارث نی و ا نیداشته باش ییبچه ها

 



بدم اما  ینظر  تونمینم یمهست  ای اریمن در مورد داد_

هم   یزی چ نیآخر یموضوع حت نیدر مورد خودم ا

برام مهم باشه،  یجهان هست نیباشه که در ا تونهینم

 جاد ی حس رو ا نیمن و شما ا نیب یاختالف طبقات دیشا

 ...کرد

 

، واقعا بد  ستین نینه آسو جان حرف من انه _

و مطمئنا   یشی زن داداش من م یتو دار ی برداشت کرد

 هیع یحق طب هی نیخب ا نیقراره بچه دار ش اریتو و داد

 ...که

 

که  اریغرور داد یناراحتم اما برا شبیمن از اتفاق د_

اون آدم ها خدشه دار شد و   یحس کرده جلو دونمیم

کار مادرتون بخاطر حضور من  نی ا لیاحتمال دل

  یرو برا یز یچ نیاما واقعا من چن اره،یداد یتوزندگ

از دستم  یکاش کار خوام،یو نم خواستمینم اریداد

  .ومدیبرم

 



 .تر شد ق یعم لبخندش

 

گفت در موردش باهات صحبت نکنم. اما من   اریداد_

که  نمیبی. مدی اصرار داشتم که بگم هم به تو وهم به ام

 .بوده اریبا دادکامال حق 

 

  نیدر ا دیبا کردهیدر واقع تصور او غلط بود که حس م 

که   دمیدهد. د حیتوض دیام ایرا به من   یزیمورد چ

 ...حواسش به ما بود کند،یدارد مارا نگاه م اریداد

 

انگار   شدندیبا بابا نم یباز الیخیو جاشوا ب جان

تا  خواستندیکرده بودند و حاال م  دایپ یعروسک تازه ا

کنند اما من   ینا در بدن داشتند با عروسکشان باز

داشته   یبه خانه بروم و با آسمان هم صحبت خواستمیم

  شنهادیپ یمهست میگشت یبرم میباشم. ظهر بود که داشت

 .نه فتمناهار داد اما من گ

 



 یمهرپرور انشاهللا روز خواستگار یپس آقا_

 .از شما خشی خبر روز و تار  متون،ینیبیم

 

و   کردیم  ینگاه نهیاز آ یرساند، گاه اریرا داد ما

 م،یگذاشت لچرشیو یبا کمکش بابا را رو زد،ی م یلبخند

 .نمتیبیکرد و خطاب به من گفت م یاز بابا خداحافظ

 

 کم؟ی  میصحبت کن_

 

 ؟یراجب چ_

 

 .شبید_

 

 تولد؟_

 

  .ستی مهم ن یلیاما خ میکنینه، اونم صحبت م_



 

  .ستیبود منظورم چ  دهیکردم، نگاهش کردم. فهم یمکث

 

 گفت درسته؟ یزی ریخونه اس، ام میاومد هیمهم وقت_

 

 .نگاهم کرد و باالخره سرش را تکان داد یکم

 

 ؟یبهم بگ م،یراجبش صحبت کن ی دوست دار_

 

 .نه تکان داد یرا به معن سرش

 

 .اشمناراحت ب  خوامی مجبورت کنم، نم خوامینم_

 

 م؟یریم یک_

 



راحت، اگر    التیخ یبه امالک زنمیفردا حتما زنگ م_

رو   یا گهید ی جا  کنم،یکنسل م کشهیطول م یلیخ دمید

 خوبه؟  م،یریگیم

 

 .کرد دییسر تا با

 

 ؟یرو ثبت نام کرد تیکالس عرب_

 

 .دیپرسیم  شبیآره، مامان راجب د_

 

 گفت؟ یم یچ_
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  .نبود؟ ناراحت بود یبود، ک یچطور بود، ک شد،یچ_

 

 م؟ یبرگشت ری چرا؟ چون د_

 

. میستی بودن ما چرا ن اریداد ینه اگه خونواده _

  .کنهیم م یاز مد افتاده چرا مارو قا یاگرخواستگار 

 

کنم اما نخواست،   تیکردم؟ بهش گفتم معرف میقا ویک_

 .گهیتو رو خدا. خسته شدم د نیبب

 

صورتم گذاشتم. من و مامان قرار  یرا رو میدستها کف

  ،یحرف و گله گ چیه یب م،یوقت کنارهم باش چینبود ه

اما ان  کردمی و حس م دانستمیهم م نییرا در سن پا نیا



  نیحضور بابا پررنگ بود که به ا یزمان ها به اندازه ا

 .شدیباعث عذابم نم دیاندازه شا

 

 .ریصبح بخ_

 

 .زمیعز ریصبح بخ_

 

 .تند به گونه اش زدم یخلوت بوسه ا کوچه

 

 .قراره باشه یبه نظر روز خوب_

 

 .زدم یلبخند

 

 ؟ید یخوب خواب_

 



 میصحبت کرده بود یامکیباهم به صورت پ یکم شبید

جوابم را داده بود که   ریکردنش د پیرتایآنقدر بخاطر د

 .خوابم برده بود. باخنده در جوابش گفتم

 

 ی ک دمیاصال نفهم یدادیجواب م رید یلیاما خ دیببخش_

 .خوابم برد

 

نشسته بودم پشت  جانیمن هم مثل پسربچه ها با ه_

 .کنم پیتندتند تا کردمیتالشم رو م تی و نها میگوش

 

 .دمیخند

 

 خوبه؟  یخونه همه چ _

 

  یو منظور خاص ستین ی سوال معمول ک یکردم  حس

 .دارد



 

 ؟یچ یعنی_

 

 .زد و دور زد راهنما

 

 ...تتوت دنیآسمان گفت مادر و برادرت از د_

 

از طرز فکر   ایباشم  یاز آسمان عصبان دانستمینم

  .مامان

 

 .اریبدن منه داد_

 

 ...اما_

 

 !وجود نداره ییاما_



 

 .دکتر صحبت کردم  هیمن با _

 

 در مورد؟_

 

 .پاک کردنش_

 

 .به جوش آمد خونم

 

 .رو نینگه دار ماش _

 

 .گوش کن یآسو_

 

 .رمیگوش کنم نگه دار خودم م خوامینم_

 



 .را قفل کرد  نیماش عیداشت اما سر نگه

 

  تیاذ خوامیلحظه گوش کن من فقط نم  کی زم،یعز_

  یری و تو خونه بخاطر من مورد مواخذه قرار بگ یش

 .نیهم

 

راجب بدن من   یهرجور بخوا شهیباعث م نیوا_

با مامان و  یصورت تو چه فرق  نیدر ا ؟ی ریبگ میتصم

نظر و انتخاب من مهم   چم؟یمن خودم ه ؟ یآذرخش دار

 ست؟ ین

 

 .ستین نیمنظورم من ا _

 

 ،یتحملش کرد یچطور  یگفت یم یتو نبود ه؟یپس چ_

نه، چون تو  ستیچقدر درد داره؟ مهم ن موشیر یدونیم

  خوام،یپاک شه. به درک نم دیپاک شه و با دیبا یمعتقد



به درک بدن منه، به درک انتخاب منه، به درک درد  

 .داره

 

را گرفت اما پس زدم، اما اجازه نداد محکم گرفت   دستم

 نییاش باال و پا نهیس  یو بغلم کرد. تند تند قفسه 

بودم، از خودم، از او، از جهان، از  یعصبان شد،یم

انتخاب   میتوانیراحت م نقدریا میکنی که فکر م یمردمان

 .میرا مورد سوال قرار ده  گری همد یها

 

 .زمیعز خوامیمعذرت م_

 

 .بود میبازوها یرو  شیگرفتم اما هنوز دست ها فاصله

 

دلم، فقط نگران، نخواستم   زهیمن نگرانت بودم عز_

 .رمیرو ازت بگ یحق

 



فروشگاه  کی  یراروشن کرد و جلو نیکرد ماش  میرها

  گفتیپس ذهنم م یوانگید کیشد.  ادهینگه داشت و پ 

 اریام داد یوانگیعقل و د نی شو و برو. در جنگ ب ادهیپ

 .را باز کرد و دستم داد یشد. آب معدن شیدایپ

 

 .خوامینم_

 

 .میبخور صحبت کن_

 

 .ستیهم ن یحیتوض_

 

 .یجد یلیخ  میزل زد به چشم ها دوباره

 

اصال از ذهن من   یکه گفت یزیچ خوام،یمعذرت م_

نگذشته بود اونقدر که فقط نگرانت بودم تو خونه برات 

 .ادیب  شیپ یمشکل



 

  یلیاما دوست نداشتم خ گفت، یچشم ها دروغ نم نیا

 .زود ببخشمش 

 

 .شهیم رمیداره د_

 

 .راروشن کرد میرا دستم داد و ماش یمعدن آب

 

 .نرو داخل_

 

 .سگها هم احتماال بازن اده،یفاصله ز_

 

سرگردان را  یسگ ها  اریمحوطه چند سگ بود. مه در

و   دادیدر محوطه بمانند و به آنها غذا م دادیاجازه م

 .درست کرده بود سردشان نشوند ییجا

 



  .ترسمینم_

 

کرد و  اریبه داد یاحترام ی قبول نکرد، نگهبان ادا اما

  اریبس اریرفت و آمدم با داد گریبه من کرد. د ینگاه

  نمانیب یز یچ دیفهمیشده بود، احمق که نبود م ادیز

 .است

 

 .دنبالت عصر امیم_

 

و  مانیکرده و پش ییپسربچه ها شده بود. خطا مثل

  .چطور جبران کند دانست ینم قیشرمنده حاال دق

 

 .گردمی برم اریمه ای  سیبا سرو_

 

اما  دمی را نشن نشیحرکت ماش یشدم، صدا ادهیپ

که بعد از   یبرنگشتم به عقب. گفته بود دوست دارد وقت



و   کنمیو نگاهش م گردمی برم نشیشدنم از ماش ادهیپ

  .برنگشتم یو من از سر لجباز دهمی تکان م یدست

 

 ه؟ یخانم مهندس خبر_

 

را بلند کردم و مهندس فاتح را نگاه کردم، متوجه  سرم

 .منظورش نشده بودم

 

 !نشدم متوجه _

 

ام اشاره کرد. حاال متعجب نگاهش کردم   یانگشتر  به

و   گرفتمیم  ینیریجعبه ش کیکنم  یعلن  خواستمیاگر م

 !کردم؟یاعالم م

 

 .جناب مهندس امیم ینیری ش یباشه با جعبه  یخبر_

 



رد و بدل  نشانیب یینکردم، حاال چه نگاه ها نگاهشان

 .باشم الشیخیکردم ب یسع  دانمیشد، نم

 

 زن داداش صدات کنم؟ دیااالن ب_

 

 "ست؟ یگفتم "زود ن یلبخند با

 

  .اش زد یشانیپ یجان و جاشوا را درآورد و رو یادا

 

دلت رو  یزود نیداداش ما به ا نیاوه پسر، معلومه ا_

 .زده
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  یو خوشحال یخبر داشت صبح با خوش دی. شادمیخند

ام باعث شد  یام. به صدا در آمدن گوش امدهیسرکار ن

  لنتیرا سا  شیبود. صدا ار یداد رم،یچشم بگ اریاز مه

در حال کنترل خنده اش  د یشد یلیخ اریمه  دمیکردم. د

 کرد،ی "پق" بلند خنده اش را رها م گفتی م یکیاست 

 .نه من دبو شیغذا ینی نگاهش به س

 

 ؟ یخندیم یراحت باش بخند، اما به چ _

 

. دنیدهانش گرفت و شروع کرد به خند یرا جلو  دستش

بود که اشک از چشمش آمد، من هم خنده   دهیآنقدر خند

 .ام گرفته بود

 

 شد؟یچ_

 



 .جوابم را داد دنیحال خند در

 

 ...ی... ولخوامی... معذرت مدیببخش_

 

 اریفاصله داد نینداد تا خنده اش قطع شود در ا ادامه

 .مجدد تماس گرفت

 

 .رو نده اریجرات نداره جواب داد یاصوال کس_

 

 .زدم یلبخند

 

 .ام یگوش یاشاره کرد به صفحه  

 

باشه، حاال داره   ریگیپ نقدریکه ا ستین یاونم کس _

  کنه؟یم یمنت کش

 



کار  اریداد تیشخص نیزدم، حق داشت حدس ا یلبخند

 .نبود یسخت

 

 ؟یشی نم  الیخیکه ب  ستیحاال قابل بخشش ن_  

 

 .ستین کسانی  یمجازات هر گناه گهید_

 

چرا حس کردم امروز سرناهار به   دانمیزد. نم  یلبخند

  دایمن شد ای کردند،ینگاه م یبه حالت خاص اریمن و مه

  اری مدت من معموال با مه نیحساس شده بودم اما در ا

 .بار اول نبود نیو ا خوردم ی ناهار م

 

آمدن  رونیبعد از ب شد،ینم  شیتماس ها الیخیب اریداد

 .جوابش را دادم یاز سالن غذاخور

 

  ؟یدیچرا جواب نم زمیعز_



 

 .خوردمیداشتم ناهار م_

 

 هنوز؟  یدلخور_

 

 .داد رون ینداد، نفسش را ب جواب

 

من که معذرت خواستم الزم باشه مجددا معذرت _

  یزیدلم، باور کن منظور من چ زهیعز  کنمی م یخواه

 .ینبود که گفت

 

 .باشه_

 

  باور کنم؟ یلحن باشه رو چجور  نیبا ا_

 

 ؟ید یبهم حق نم_



 

 .کشمیهمه منتت رو م نیکه دارم ا دمیم_

 

 .بود نیریش میاعترافش، برا نی زدم ا یلبخند

 

 .بخشمیشرط م  هیبه _

 

 .که باشه یهرچ_

 

که باشه و من هرچه فکر   یمطمئن گفت هرچ یلیخ

 نانیکه در مقابل آن اطم د،یبه ذهنم نرس یزیکردم چ

بعدا.  میگویگفتم االن نم لیدل نیباشد به هم یسخت زیچ

  .کنم دایپ یتل کار سخت دمیخریفرصت م دیبا

 

 منتظر بمونم؟  یمن تا اون موقع چطور_

 



 .با آرامش_

 

لحظه"  هی زم ی"عز دمیشدن به در را شن  دهیکوب یصدا

 . 'ن ییمحکمش که گفت 'بفرما یو بعد صدا

 

 .آوردن فیخبر دادن مادرتون تشر یدکتر نگهبان یآقا_

 

  .کردیم یاش را عمل هیداشت واقعا هد پس

 

دنبالت صحبت   امیمن قطع کنم؟ عصر م زمیعز_

 .میکنیم

 

از او،   عیسر  یخداحافظ کیآرام از من و  یباشه  کی

 کرد؟یچه م  شیزن داشت با بچه ها  نیا

 

 شده؟  یزیچ_



 

 .کردم اریبه مه  ینگاه

 

 .مادرتون رفتن شرکت_

 

حد حرفش را  نیاو هم انتظار نداشت مادرش تا ا ایگو

کرد خودش را خونسرد نشان دهد اما  یکند. سع  یعمل

 .توانستیمگر م

 

راننده اش آمد. خبر هم نداده بود که   امدین اریداد عصر

به من خبر داد که دم در منتظرم   ینگهبان د،یآ ینم

 نیاست رفتم دم در، اما ماش اریداد نکهیهستند با فکر ا

کجاست گفت  اریداد دمی. پرسدمیاو راننده اش را د

 گفت یدلم م کی و  رمیتماس بگ گفتیدلم م کیشرکت. 

  شیدلخور بودنم ادامه دهم اما جا یمسخره  شیبه نما

 .نبود

 



 زم؟یعز_

 

  !یومد یخودت ن_

 

 باشه؟  کنمیاومد، جبران م  شیپ یکار خوامیمعذرت م_

 

 .ترس گفتم با

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .هم با مث گفت نه او

 

برسونم اما فردا  کنمی نگران نباش، امشب رو فکر نم_

من قبول  یهم بگ یا ه یهر تنب میکنیحتما صحبت م 

 .کنمیم

 



_ _ _ _ 

 

 کجا؟ _

 

 .یملک یآقا شیپ_

 

  .بلند شد شی از جا عیسر

 

 .رمیخودم م یتو بر خوادینم_

 

 .تونهیم یک قایدق نمیبذار خودم باهاش حرف بزنم، بب_

 

با عجله گفت 'من  کردیم شی پا یز یکه داشت چ یحال در

  .'زنمیحرف م

 



 ه؟یآذرخش دردش چ ه؟یداستان چ  یدونیمامان تو م_

 

 .دونمیچه م_

 

 .یندون ادیمارال خانم به شما نم_

 

منو   کنن؟یم  کاری چ گنیمن به من م یمگه بچه ها _

 .آذرخش بگه یکه توقع دار یگیتو م دونن؟ یمحرم م

 

 گه،یپنهون کردم؟ تو رو خدا مامان بس من د ویمن چ_

زده راهش  یخسته شدم. االنم بگم بفهمم باز پسرت گند 

 .خونه دمینم

 

 .هنوز زنده ام ،یدیخودت راش نم یخونه   یرفت_

 



  نیگر همداشت؟ م یزدم. خانه؟ او خانه ا پوزخند

نشدم دنبال آذرخش  الیخیپسرش به بادش نداده بود. ب

کوچک نشسته بودند و داشتند  یرفتم کنار باغچه 

بود که داشت  یملک ی. در واقع آقاکردندیصحبت م

انداخته بود و  نییآذرخش سرش را پا کرد،یصحبت م

شد و به سمتم آمد  ندبل دی. تا من را ددادیداشت گوش م

 .دی غر تیعصبان  ایلب  ریرا گرفت. ز میبازو

 

 .برو تو کنمی گفتم که حلش م ،یاومد یچ یبرا_

 

توجه به او رفتم  یو ب دمی کش رونیرا دستش ب میبازو

به آذرخش کرد و گفت "حل   ی. نگاهیملک یسمت آقا

  یدخترم، با داداشت صحبت کردم". ناچار سر  شهیم

آذرخش شروع کرد به غز  میرفت تکان دادم، تا داخل

 یو وقت گذارمی نم شانیکه آبرو برا دادیزدن و داد و ب 

  .کندی م بتصح یعنی کندیگفته صحبت م

 

  ...ترسمیم دونمیبه خدا. نم زنهیمشکوک م نیبابا ا_



 

 نیا شیهم انگار با من موافق بود، رنگ چشم ها بابا

 .گفتیرا م
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 که مادرش به شرکت  یروز یفردا اریداد

 هیبود سراغم آمد سرکار رساندم و دوباره گفت تنب رفته

به   یزیبود که چ ادیز میها یریاما درگ م، یاش را بگو

  .میفکرم برسد و بخواهم به او بگو

 



هم  یدر پ مانیهفته بود روزها کی  کینزد حاال

دانشگاهم،  یکالسها یطوالن یساعت ها گذشت،یم

آذرخش،  بیو رفتار عج شی پول پ یذهنم برا یریدرگ

ساعت هاس  نکهیا لیکارخانه که به دل ادیز  یکارها

  یآوردم برا یرا در دانشگاه بودم زمان کم م یطوالن

 یبمانم، همه  شتریب شدمیکارخانه، مجبور م یکارها

  اریمکرر داد ی از درخواست ها گریطرف، د کیها  نیا

 یمعن کی نینبود و ا یبرگشتنم به شرکت خبر  یبرا

 یداشت و آن هم حضور مادرش بود. حاال پچ پچ ها

نه چندان دوستانه  یتمام کارکنان کارخانه، نگاه ها

دارد هم   یدر پ میبرا دیجد یاشان که معلوم بود داستان

  .ام یزندگ شیبود به ساالد قاراش م دهاضافه ش

 

 .خودم اومدمرا که در دستش گرفت به  دستم

 

خسته به نظر   ؟ییجا می آخر هفته بر  ی دوست دار_

 .یرسیم

 



 .سرت شلوغه ؟یتونیم دونمینم_

 

 .میدار  ازیبه دستم زد و گفت نه هردو ن یا بوسه

 

 .باشه_

_ _ _ _  

 

تا  ستادمی الطلوع حاضر و آماده دم در ا یعل صبح

  .زد یلبخند دنمیبرسد، با د

 

  .نگفتم خونه منتظر بمون زمیعز_

 

که باد  ییجا م یالزم بود برو دیشا م،یرویکجا م  دمینپرس

  ...بردیما را م

 



که مارا  ار یداد رینظ یب ی قهیسل ایباد بود  دانمینم

فوق العاده  کی ن کیپ ریس کیآورده بود.  ییجا نیهمچ

کار توست با   دمیپرس یهم آماده کرده بود، هرچند وقت

  .او بود یبرا شیاش کما ب دهیخنده گفت، ا

 

  .یدستم بود و داخلش چا  یکاغذ وانیل

 

 شد؟ یخونتون چ_

 

 .ام را از او گرفتم و نگاهش کردم هیتک

 

 منتظرم، چطور؟  دونم،ینم_

 

زودتر تموم شه،  تهیمراسم فرمال نیدوست دارم ا_

  .بشه یرابطمون علن 

 



 شده؟  یزیچ_

 

 .زد یمصنوع یلبخند

 

 ؟ یخوا یتو نم زم؟یعز یچ_

 

 ...ستین نی نه منظورم ا_

 

بدهم اما چانه ام را گرفت تا  هیخواستم تک دوباره

 .نگاهش کنم

 

 .زمیبگو عز_

 

نگام   بیو غر بیتو کارخونه همه عج رایاخ دونمینم_

 ...تو کنن،یم

 



 من؟_

 

 .شده یزیچ  کنمیبرگردم شرکت، حس م  یگینم گهید_

 

چانه ام برداشت و دستش را دور  ریرا از ز دستش

 .شانه ام انداخت

 

 یاطالع کنمیم یدگیدر مورد کارخونه بهش رس_

هم متوجه اش نشده، درمورد   ارینداشتم، احتماال مه

رو به  یخواهش کرد مدت  اریبه شرکت، مه ومدنتین

به  مونیاز دوستان خانوادگ یکی پسر ،یکارت ادامه بد

و کار تو رو ادامه بده و تو  رانیقراره برگرده ا یزود

شده و  شتریدونم کارت بیخودم. م شیشرکت پ یبرگرد

 .یشیم تیاذ

 

 .همان حال گفتم در

 



 مادرت؟_

 

 ؟یمادرم چ_

 

  .ار یمنظورم رو داد یدونیم_

 

 یو اجازه بد یمورد فقط بهم اعتماد کن نیدر ا شهیم_

 .خودم حلش کنم

 

حداقل درد و دل   ایکمکت کنم،  تونمینم یکنیفکر م_

 .یآروم ش ،یکن

 

 .دیسرم را بوس یرو

 

 .دمیقول م شهیخوب م یهمه چ_



 

 دیبگو خواهدیرود و نم یدر م رشیاز ز یعنی نیا

بود مارا  ی خوب  کین کی. اما حداقل پست یداستان چ

 ...یمنف یها  یاز انرژ یرها کرد از بخش یکم

 

 دخترم؟ یخوب_

 

کرده بودم و در تالش بودم  یخداحافظ اریدر با داد دم

کرده بود، درست کنم و ببندم  ریرا که قفلش گ اطیدر ح

 .باعث شد برگردم عقب یملک یآقا یکه صدا

 

 ن؟یمتوجه حضورتون نشدم، شماخوب  نی سالم، ببخش_

 

  یزی چ خوامی م یشکر، اگه وقت و حوصله داشته باش_

  .بگم

 



 .زدم یلبخند

 

  .بله البته_

 

. باعث شد نگران شوم. به کنار دیرسیبه نظر م ناراحت

 .مینیباغچه اشاره کرد بش

 

 شده؟  یزیچ_

 

چقدر  دمید نیاول که اومد یدخترم همون روزها _

  ،یهست یماشاهلل دختر و خوب و نون حالل خورده ا 

پدر و مادرت و  یو تالشت هم برا  یسخت کوش

 .رتهیما ذکر و خ یتو خونه  شهیهم ه،یخانوادت ستودن

 

 نیبرسد ا یخوب یقرارنبود به جا دهایو تمج فیتعر نیا

 .. اما به زعم تعارف گفتمکردمیرا کامال حس م



 

 .نیلطف دار_

 

چه خودت چه آسمان   یخودم ندار یبا آتناهم  یفرق_

شکل   نمونی ب یرفاقت خوب هیهم  بیخانم، با آقا شک

تو  نینبود نیو اجاره نش هیگرفته خداروشکر، همسا 

 .نیوخانواده شد لیسال دوست و فام هی نیا

 

ته   شتریو ب شتریاش داشت ب ینیمقدمه چ نیبا ا چرا

 .کردی م یدلم را خال

 

مدته  هیتو و پدرتم. واال  یکردم شرمنده  یمن کار_

ها رو درست    هیسرنمازم آ فهممیشب و روز ندارم، نم

بس که   خونمی م شترینه! هر نمازم رو دوبار ب ای خونمیم

  .شرمنده ام

 



به ذهنم  یزی کرده بود؟ با التماس نگاهش کردم، چ چه

 .پسش بزنم خواستمی که با همه قدرت م دیرسیم

 

 ...آذرخش اومد سراغم شی چند وقت پ_

 

 دهیرا شن دی... ذهنم آنچه که نبا ی... وا ی... وایوا

 .بود

 

 نقدرینذاره تو ا گهیشروع کنه د یکار خوادیگفت م_

قبول   رتشیسرکار گفت غ ی صبح تا شب بر یش تیاذ

 .کنهینم

 

 .رتشیبه آذرخش و غ لعنت

 

وامش رو  ی گفت دست و بالش تنگه و داره قسط ها_

 ...رو خواست شیپول پ ده،یم
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بلند گفتم.   یوا کیسرم گذاشتم و  یرا رو  میدستها

با ناله گفتم  گرینه در دلم بلکه بلند و رسا... بارد گرید

  ...یوا

 

با  یوقت ش یپ کسالیکه  یبه مرد گفتمی چه م شتریب

کمکم دنبال خانه بودم و پول کم داشتم  یعجز و نگران 

مارا با آن  کردندیشهر قبول م نیکرد، چند نفر در ا

که گول برادر  ییکنم، او ی که من االن ناسپاس ط؟یشرا

 .خودم را خورده بود

 



خودت در  کردمیفکر م ،یخبر ندار دونستمینم_

 یاسباب کش نییخوایم یگفت یکه اومد  یشب ،یانیجر

 .متوجه شدم نیکن

 

 .بنده خدا گفته من خبر دارم نیآذرخش به ا یعنی نیا

 

حق باتوا... حاللم کن   یاقدام کن یبخوا یقانون  دونمیم_

مدت آذرخش هربار قسمم داده و گفته حل  نیدخترم ا

  ...کشه یگناه داره من رو م نیاما وبال ا شهیم

 

 .نیگفت یکاش همون شب بهم م_

 

  ریرا گفتم، غ نیرفته فقط هم لیگرفته و تحل ییصدا با

 .نداشتم یزیچ نیاز ا

 



چشم ماست ترس   یقدمتون رو نییتا هر موقع بخوا_

نگاه کردن  ینکنه، من شرمندتم رو تتیخونه نداشتن اذ

 .رو هم ندارم بیبه چشم آقا شک

 

پول رو  یوقت نیاز آذرخش گرفت یزیچ یشما مدرک_

 ن؟ یپس داد

 

 .اونجا امضا کرد یامالک میرفت_

 

 ...آخه_

 

تو رو بلده  یشناسنامه ات دستش بود، واال گفت امضا _

  یکنیو شما خودت وقت نم ستین یهم مهم یلیخ  زیچ

 .یایب

 



خنده ام گرفت. خنده  یچارگی ، حس ب تیشدت عصبان از

که ماه ها بود گم  ی. شناسنامه ایو عصب  کیستر یه ی

 .نگاهم کرد ده یترس یملک یشده بود دست او بوده، اقا

 

از سر  یخنده ا ستیبزند حالم خوب نحدس   توانستیم

حال ما ساعت ها   نی به ا دیجنون است وگرنه با

دادم فقط   ی چه جواب دانمیچه گفتم نم دانمی. نمستیگر

گذاشتم و به خانه رفتم. مامان و آسمان در  شیآنجا تنها

  .بودند ییرایحال پذ

 

 .آوردن فیخانم باالخره تشر_

 

 بابا کو؟ _

 

شده است با دست  یزیچ د یاز چهره ام فهم که آسمان

 .اشاره کرد به سمت اتاق

 



رو بذار تو گوشش صداش رو  یهندزفر  ششیبرو پ_

 رونیب ی دیهم شن ییکن. درم قفل کن هرصدا ادیز

 .یاینم

 

پشت سرش مامان همان سوال   شده،یچ  دینگران پرس 

 .گفتم تیرا تکرار کرد. با عصبان

 

  .برو آسمان_

 

انداختم و منتظر ماندم  نیزم یرا رو فمیکرد. ک اطاعت

در گوش بابا  یفاصله هندزفر تیتا مطمئن شوم در ل

که  یبه مامان دن یرا که شن دی چرخش کل یگذاشته. صدا 

 .نگاه کردم کردی سرپا داشت نگاهم م

 

 ؟یدونستیم_

 



اما انگار او هم خدا خدا  زد،یحدس م د،یپر  رنگش

 .بلندتر گفتم ینداشته باشد، کم تیکه واقع  کردیم

 

 مامان؟ دلت نسوخت؟  یدونستیم_

 

 .کرد با ترس نگاهم

 

من، بابا، آسمان و خودت دلت نسوخت؟   یمامان برا_

 مامان چرا؟  ؟یمامان تو هند جگرخوار 

 

بود  کی تسریبود. ه یبلند غیآخرم با ج یچرا

  یچاقو نی. به سمت آشپرخانه رفتم، بزرگترمیرفتارها

 .ممکن را برداشتم و به سمتش رفتم

 



بکش و راحت شو ،اول منزو بعد  ریبگ  ایب ر،ی بگ ایب_

تو بمون و پسرت بعد هرجور  آسمان و بابا رو، 

 .نیکن یزندگ  نیخواست

 

 .آسمان قفل را باز کرد دمیر،شنیزدم بگ  غیج

 

 .بمون سرجات  زنم،یم رونیب  یایآسمان ب_

 

 .دونستمینم_

 

اما با  کردی را نگاه کردم حاال داشت نگاهم م مامان

 .چاقو را از دستم گرفت و برد پشتش ه،یگر

 

 .گفت شیچند وقت پ  ی... خانم ملکدونستمینم_

 



 دیمامان با ومد؟یگفت و باز صدات در ن شی چند وقت پ_

 ارم؟ی مامان من از کجا پول ب م؟یبخواب ابونیخ یگوشه 

  من چند سالمه مامان؟

 

 .کنهیگفت ... گفت جور م_

 

  .گه خورد ؟یتوام باور کرد_

 

 داشتم؟ یا گهید یباور کردن چاره  ریغ_

 

 یلیام خ ی شانیوسط پ دمیرا مشت کردم و کوب دستم

حس نکردم. ضربه ام   یدردش را ذره ا یمحکم، حت

 .به سمتم آمد یآنقدر محکم بود که نگران قدم

 



وقت  چیمارال خانم، ه بخشمتی وقت نم چیه_

،  یوقت نبود چیه ،یستیمادر من ن گهید بخشمت،ینم

 .تمومه یلحظه همه چ نیاما االن تو هم 

 

من  میکردی... هرچه قدر هم دعوا مدیپر  شتریب رنگش

 .کردمی حفظ م شهی احترام مادر بودنش را هم

 

 .این رونیآسمان ، ب شیبرو پ_

 

 .آسو_

 

پسرت. خسته شدم  ای رمیمیمن م ایمامان امشب  هیکاف_

داشته  یخوش هی. من کشمی نم کشم،ینم  گهیمامان د

رو تو و آذرخش   میزندگ  ،یکنیباشمم تو زهرمارم م

  یمادر یآخه تو چجو  ن،یجهنم کرد ن،یرمار کردزه

  یچرا دلت برا ؟یاوردین ایمگه من رو تو به دن ؟یهست

  سوزه؟یمن نم



 

، چنگ زد به    نیزم یشد و نشست رو شتریاش ب هیگر

را   شیبه سر و صورتش اما جلو دیصورتش ، کوب

از خدا از همه کس و همه  ا،ینگرفتم. از فلک، از دن

گوش ندادم. منتظر بودم تا آذرخش   یگله کرد. حت زیچ

  یعنی یملک یآقا یمامان آن شرمندگ ی هیگر نی. ادیایب

  یکرده بود، اگر به کار هپو یآذرخش پول را هپل نکهیا

 .نبود نیحالشان ا نهایزده بود ا

 

  هیمامان در همان حال گر دمیدر را شن یصدا باالخره

 .ستادیمن ا یجلو  د،یپر شی در از جا یبود اما با صدا

 

 .پوشم نکن اهینکن ، س بی نکن تو رو جون شک_

 

برو کنار، من مثل تو و پسرت   ایمامان ب یگیم یچ_

 یجواب پس بده. قرار باشه کس دیاما با ستم،یشمر ن



وقت، چون    چینپوش ه اهی منم س یاونم منم، برا رهیبم

 .ستمیدخترت ن  گهید
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تا در را باز کرد مامان را کنار زدم و رفتم  آذرخش

 .محکم خواباندم در گوشش یلیس  کیسمتش و 

 

  .نداشتت آذرخش، تف به تو رتیتف به شرف و غ_

 

 .اش را گرفتم قهی

 



 میشرف دلت نسوخت؟ آخه آشغال ما در به در شد یب_

بس نبود؟ بابا گوشت شده گوشه خونه بس نبود؟ کثافت 

 بس نبود؟ یخورد  یهر گه

 

که نا داشتم زدمش ،  ییتا جا ن،یزم یکردم رو پرتش

آمد، برعکس  یدر نم شیفحش دادم و داد زدم . صدا

 .که زبانش هم دراز نبود شهیهم

 

و کتک من که  دادهایچقدر گذشته بود از داد و ب دانمینم 

در را باز کرد و پشت سرش پسرش و  یملک یاقا

 رونیب شدی همسرش داخل آمدند. سر و صداها مگر م

 !نرود؟

 

 !کنم؟ کاریخدا چ یخدا، ا یا_

 

برد.  رونمیبه سمتم آمد دستم را گرفت و از خانه ب ریام

 .دیچرخیو آسمان دور سرم م نیزم



 

 .بخور  نویا ا ی باش بآروم _

 

  یآب آورده بود؟! نشستم رو میبرا یرفته بود و ک یک

 .وار یدادم به د ه یها تک یکاش

 

 .نوی آسو بخور ا_

 

بود چشم  دهی شد رنگش پر شیدایبعد آسمان پ هیثان چند

 .پر از آب بود شیها

 

 .بخوره، فشار افتاده انگار نوبدهیا ایآسمان ب_

 

کنارم نشست و دستش را دور گردنم برد،   آسمان

 .کردم شی جدا کردمیم ی احساس خفگ

 



 بابا؟ _

 

 .خوبه_

 

 د؟یشن_

 

 .دونمینم_

 

 ...ا ن،ی: آروم باشریام

 

وقت  چیمن ه یتوا، اگه تو نبود ری: همش تقصآسمان

  نویا یکردینم تمیاگه اذ  م،یخونه بر نی از ا گفتنینم

 .شدیهم نم  یو اینطور  خواستمینم

 

با تعجب نگاهش کرد و بعد    ریام گفت،یم ه یبا گر آسمان

  .یبا ناراحت



 .دانستیخودش رو مقصر م یبه نحو یهرکس

 

 .ترکهینکن سرم داره م هیبسه آسمان گر_

 

اش را  هیگر یدهانش گرفت تا صدا یرا جلو  دستش

در  هیبق دانستمیصبح شد. نم اطینشونم. شبمان در ح

  اطیاند، اما ما در ح یداخل خانه در چه حال و روز

آسمان خوابش برده بود و سرش را  م، ینشسته بود

رفته بود داخل خانه   ریشانه ام گذاشته بود ، ام یرو

پله   ی. و روشیبود رو دهیآورده بود کش ییاشان و پتو

 .آسمان بود  یحرف ها ریدرگ دیها نشسته بود. شا

 

روشن شده است از  یکاف یدازه هوا به ان دمید یوقت

کردم برود در اتاق   داریبلند شدم، آسمان را ب میجا

انگار در اتاق  یملک یبخوابد، داخل رفتم. بابا و آقا 

فاصله  یکنار هم و با کم یبودن. مامان و خانم ملک

و گاز و چسب در کنارش بود.  نیکه بتاد دمیآذرخش، د



معلوم بود  دم یدیاما حاال که م بودممتوجه نشده  شبید

 .بد کتکش زده ام

 

با ترس به  یصاف نشسته مامان و خانم ملک دنمید با

 .سمتم آمدند

 

 ؟ یداد یپول رو به ک  ار، یپاشو شناسنامه ام رو ب_

 

کتک ها گفت که دوستش سرش کاله   نیدر ب شبید

 .گذاشته پول را گرفته و در رفته است

 

 با توام؟_

 

 .آمد  رونیاز اتاق ب یملک یمن آقا یصدا با

 

 ...دخترم_



 

به من و خانوادم  یکاف یبه اندازه  دونمیم یملک یآقا_

 عیخودم حل کنم. در سر نیاما اجازه بد نیلطف داشت

 التونیخ کنمی م یزمان ممکن خونتون رو خال نیتر

 .راحت

 

دوباره رو به آذرخش گفتم، اسم دوستش را تکرار   و

 .کرد

 

 ؟یازش پول داد یمدرک گرفت_

 

  .نه تکان داد یرا به معن سرش

 

 از بانک؟  یبهش داد یپول رو چطور_

 

 .ینقد_



 

 ...احمق بود کی او

 

 ؟یرو شاهد دار یکس_

 

 .نداد، داد زدم جواب

 

 باتوام؟ _

 

  .نه_

 

 .معلوم بود دانستمیم

 

 .اریبرو شناسنامه ام رو ب_

 



رفتم همه داشتند سرپا حرکات من را  فمیبه سمت ک 

پولم  فی. ککنمیبدانند چه م خواستندی. مکردندی تماشا م

را برداشتم، هرچه پول نقد داشتم دستم گرفتم. 

پول را پرت کردم  دم،یکش رونیشناسنامه را از دستش ب

 .سمتش

 

 مونیلطف من به توا، برش دار از زندگ نیآخر نیا_

 .نمتیبب خوامیوقت نم چی . هرونیبرو ب

 

 .سمت مامان برگشتم

 

وجور نداره، تو  یا گهی پسرت. انتخاب د ایما  ای_

بود رفت   یمادر بد میگی نترس نم یانتخابت هم آزاد

 .دنبال پسرش

 

از  روزیگذاشتم ، د فمیزدم. شناسنامه را در ک  یپوزخند

کرده  یبودم و باهمان لباس ها شب را سپر دهیراه رس



چنگ زدم به آسمان گفتم  فمی! به کیبودم، آن هم چه شب

 .خانهرفتم از  رونیمراقب بابا باشد و ب

 

نشسته بودم  یاتوبوس  ستگاهیچکار کنم ، در ا دانستمینم

 یگوش یها... صدا نیو زل زده بودم به رفت وآمد ماش

آسمان  دیمامان شا دیبود شا اریداد دیشا دمیشنیام را م

رفتم و  یاما دستم نگرفتمش. به سمت امکالک دانمینم

که داده بودم را درخواست کردم. تا چند   یا عانهیپول ب

 زیو خاطر پدرم عز میمحل بود کی یش بچه یروز پ

فسخ  یاما االن حساب حساب بود، به شرط کسر برا

دوازده  نیتر یجهنم بای. من تقردادیقرار داد پول را م

از نظرم  گریخودم را گذرانده بودم. پس د یساعت زندگ

  .آب از سرم گذشته بود

 

تو اون خونه   دیردارد باشه دوهفته قبل ما بابه قرا_

 .نه من یپس اول شما قرارداد رو فسخ کرد میبود

 

 ...دختر خانم ش نیبب_



 

چند نفر از  ستادم،یا زشیم  یبلند شدم روبه رو میجا از

 .کرکنانشان نگاهمان کردند

 

خم شدم  یگذاشتم کم زشی م یهردو دستم رو رو کف

به خون  یطوس  یقرمز، چشم ها یسمتش، با موها

 کیاز  یدست کم چیبه نظرم ه ده،ینشسته، رنگ پر

  یبه صندل یخون آشام نداشتم، حق داشتم کم ای یزامب

 .اش بچسبد
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من نه االن حال و احوالش رو دارم نه وقتش  دینیبب_

  رشیاز ز یو بخوا  یردیرو که شما دنبال هزار راه بگ

ازت  یچون زنم صدا کلفت کن  یفکر کن ای یدربر

رو   تمیو نود سان کیداداش  شبید نی. من همترسمیم

نه  سوادمیو کبود کردم. نه ب اهیوزن س لویبا نود ک

حاال به نفعته با  ،یسر من کاله بذار یاحمق که بخوا 

که  یهمون پول ای یسالم و صلوات پول من رو بد

خودت   یرو مجبور یریفسخ بگ  یاز من برا یخوایم

 .یبه من بد

 

انداختم  میپا ی را رو مینشستم، پا یصندل  یرو دوباره

ندادم   یتیاما اهم تیمنتظر ماندم. نگاهم کرد با عصبان

مدت چم و خم  نیبلند شد سمت همکارش رفت. من در ا

زن   کیطرف مقابل  دندیگرفته بودم، متاسفانه تا مید ادی

  دیبا تند و تلخ صحبت کردن و تهد کردندی است حس م

خواستند بکنند. به قول  ی هرکار  توانندیم دادیو داد ب

 دانستندیها نم نیا رستانمیدب یها یاز همکالس یکی

  !چه یعنی'بچه تهران' بودن 

 



چک برگشت سمتم. با  کیبعد با چند کاغذ و  قیدق چند

در تهران خانه که سهل است النه   توانستمیپول نم نیا

اطراف فکر   یبه شهرها و شهرستان ها دی. بارمیبگ

 .کردمیم

 

کننده بود که دستش  وانهیام آنقدر د یگوش یصدا

از  یدادم گفتم شاد. جواب شناختمیگرفتم، شماره را نم

تا جواب   رندیگیتماس م یگریکس د ی خانه با گوش

  .دهم

 

 ."نییبله؟"، "بفرما"_

 

توسط   شیدو ساعت پ یک ینبود که  ری باور پذ میبرا

دعوت شده بودم به رستوران، آن هم در  اریمادر داد

قبول کنم، به آن زن  خواستمیاولش نم ،یروز  نیچن

دعوتم کرده باشد. اما خب  یچاق سالمت  یآمد برا ینم

خدا   یبنده  نی ا الیحداقل خ دیداشتم شا ییمن هم فکرها

. با  کردینم یدر برزخ زندگ نمثل م کردمی را راحت م



گود شده و   یچشم ها ده،یخسته ، رنگ پر یچهره ا

که زده بودم رفتم  یی گرفته بخاطر دادها ییصدا

بل از من در  کردم و او ق ریبار من د نیسراغش... ا

را  نیحال و احوالم تعجب کرد ا دنیرستوران بود. از د

  محال ینگفت، حت یزیخواند اما چ شیدر چشم ها شدیم

 .دیرا نپرس

 

سر اصل  رمیم ادیشدن مکالمات خوشم نم یاز طوالن_

 .مطلب

 

  یینا یمکالمات طوالن یبود، چون من هم برا خوب

 .نداشتم

 

در حق  یکاف یبا انتخاب غلطش به اندازه  اریمه_

اجازه رو به    نیخودش و خانوادش اجحاف کرده و من ا

 .دمینم اریداد

 



  کی دیمکالمات شا نیدست خودم نبود. اگر ا پوزخندم

واکنش  نیمن ا شد،یمن و او رد و بدل م نیروز قبل ب

استرس و  یبا کل دنشیبخاطر د یحت ای دادمیرا نشان نم

 ...لحظه نیآمدم اما در ا یترس م

 

 .انتخاب شما بود یمهست  یزندگ_

 

دهم تا متوجه شود انتخاب   حیتوض شترینبود ب یازین

حس ممکن را  نیاو هم خوب نبوده. من االن بدتر یها

را   یگریمادرها داشتم ... کاش زمان د یبه همه 

 .صحبت یبرا کرد ی انتخاب م

 

پسر  ،یدینشون م یرو دار  تیکه صورت واقع نمیبیم_

 ...یبب تونهیکور شده که نم یمن به اندازه ا 

 

دارم  یمساعد یجسمان طیخانم جم من نه شرا دینیبب_

من را در   یصورت واقع نی خوایاگر م ،یروح  طینه شرا



بهتره   نینینب نیاز ا شتریب تون یزندگ یها قتیمورد حق

  .سر اصل مطلب نیبر

 

 یبه من کرد به راننده  ی حرف، نگاه چندشناک نیا با

بعد  هیکه همراه ش بود اشاره کرد و چند ثان اریداد

 .بود زیم یبود که مقابلم رو یدست چک

 

 ؟یخوا یچقدر م_

 

چند   ست،یمنظورش چ دمیتعجب کردم در واقع نفهم اول

 رشیسرد و نفوذ ناپذ  یبعد به لطف نگاه ها هیثان

 مچهین دمیفهم شبی، د دمیام افتاد. اما خند یدوهزار

  یاجاره سقف یام که آن هم برا یخانوادگ ی هیسرما

  شنهادیسرمان بود به هوا رفته و حاال او داشت پ یباال

 .به من دادیپول م

 



برات ؛ اما از  سمینویم ی خوایبگو، هر چقدر که م_

 .رونیپسرهام برو ب یزندگ

 

پول را  نیرا پشتم نگه دارم، ا ارینام داد توانستمیم

گور   میو خودم و خانواده ام را نجات دهم و بگو رمیبگ

  ی. گور بابایعشق و عاشق یگور بابا ت یانسان یبابا

  ...ز یهمه چ

 

نوشت و دستم داد.   یزینگفتم تا باالخره چ یزیچ من

او هم  یامضا بود! حت دیچک سف  کیدر واقع 

 یکه به اندازه ا ندارم ت ی ظرف یمن آنقدر دانستیم

او  یامضا دیشود... چک سف یکه حسابش خال سمیبنو

  .گدا بود کیصدقه دادن به  هیبه من شب

 

  یبود. با جهنم زیم یبلند شدم چک هنوز رو میجا از

من ساخته بود بدون آن چک هم من   یکه آذرخش برا 

 .خداحافظ، مادرش عجله کرده بود گفتمیم اریبه داد دیبا



 

 !آسو_

 

به  شانیپر یبود، خسته و کم اریسمت صدا، داد برگشتم

از صبح  دیآمد، کراواتش را شل کرده بود، شا ینظر م

آمده  شیپ ی مشکل شیسرکار برا دیدنبال من بود، شا

راننده اش خبر داده بود که با   ادیبود و حاال به احتمال ز 

. مادرش با نجایعجله آمده بود ا نیحال و روز با ا نیا

بلند شد و طلب کار من را نگاه کرد.  شی جا زا دنشید

 .هم من را هم او را کرد ینگاه م یعصبان اریداد

 

 .اومد ی خوب موقع_

 

 .را برداشتم چک

 



امضا داد بهم. البته هنوز   دیچک سف هیمادرت _

رو   ادیپول ز  تیظرف دونهی. م سمیبنو دیچقدر با دونمینم

 .داده دیندارم راحت سف

 

. حرفم را کامال کردیو اخم نگاهم م ت یبا جد داشت

  .گرفت دهیناد

 

 تو از صبح؟ ییکجا  ه؟یچه سر و شکل نیا_
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  التونیمگه نه خانم جم؟ االن خ  مه،ی صورت واقع_

 .دمیرو به پسرتون هم نشون م میراحت صورت واقع

 

گذاشتم. دست بردم سمت  بمیرا تا کردم و در ج چک

. دمیرا د اریداد دیو درش آوردم ، تعجب شد یانگشتر 

ها   لمیف هیشب میشکل خداحافظ بگو نیبه ا خواستمینم

 .خودش یبود برا یلمیمن هم ف یاما زندگ

 

آنقدر تعجب کرده  اریآمده بودم داد رونی رستوران ب از

  میهوا بازو ینشان دهد، اما ب یبود که نتوانسته واکنش

 .بود اریشد، داد  دهیکش

 

 .ولم کن_

 

شما رو  یحال و جمله ها نیا فیسوار شو تا من تکل_

 .مشخص کنم

 



 .دمی کش رونیدستم را ب یتند به

 

ما  نیب یز یپول گرفتم و تمام! چ ؟یدی مشخصه ند_

 .مونهینم

 

 .محکم دستم را گرفت دوباره

 

 نیسوارماش ینکرد میعصبان نیاز ا شتر یآسو تا ب_

 .شو

 

 ...آخر یو ضربه  جنون

 

 .آلمان رمیم مانیدارم با پ_

 

بکشم، دستش  رونیالزم نبود دستم را از دستش ب گرید

 ...ناخودآگاه شل شد



 

  نیا نیفرد در ب نیگناه تر یاو ب کردمیم ینامرد داشتم

اش قلبم   دهیرنگ پر  ی افهی ق دنیکشمکش ها بود. از د

چند قدم تحمل  یبود اندازه  یدرد گرفت. اما فقط کاف

  !نیکنم، هم

 

نشستم.  نیزم یکردم رو دایکه پ یخلوت ی جا نیاول در

 قایدق توانستمیکنم اما نم  هیزار زار گر  خواستیدلم م

 دیکه بابا سکته کرد بود، آن شب هم با یمثل همان شب 

  دی. باگشتمی دنبال خانه و کار م دیچون با بودمیم یقو

خواهر و مادرم را داشتم، امروز هم، امروز هم  یهوا

 نیرا که اول  یو من کس م،یشدن بود نمانخا یدر لب ب

که لذت  یقلبم را با او حس کرده بودم، کس یتپش ها

بودم و   دهیآغوش را با او چش کیبوسه،  کیداشتن 

جسم و جانم حک شده  ینامش که قرار بود تا ابد رو

را از دست  اریداد یراحت نیبماند را پس زدم. به هم

  ...دادم

 



درآوردم و شروع کردم به پاره  بمیج یرا از تو  چک

چه  دانمیدر دستم پودر کردم. نم بایکردنش کاغذ را تقر

... فکرش هم ترسناک  اریبدون داد یکرده بودم زندگ

 .آوردم ی... تاب مکردمیتحمل م دیبا دیبود... شا

 

 دینداشتم با ی جان گریدر شهر د یرفتن به امالک یبرا 

رفتن به خانه را نداشتم اما  لی. مکردمیتا فردا صبر م

 .شدمیم هوشیب  ابانیهمانجا وسط خ  ماندمی م شتریب یکم

 

بود، مثل  ییرایمامان در حال پذ دم،یبه خانه رس یوقت

سرش گذاشته بود و  یماتم زده ها و دستش را رو 

به اتاق بابا کردم،  ی. نگاهشیداده بود به زانو هیتک

 .دانمیاو هم خودش را به خواب زده بود نم ایخواب بود 

 

 ارم؟ یب یخوری م یزیچ_

 

 رفت؟  خوابم،ینه م_



 

را  یچه کس دانستینبردم، او هم اسم نبرده م اسم

 .میگویم

 

 .فکر کنم_

 

 اریاسم داد غیبا ج دمیبرد اما خواب نه کابوس د خوابم

. عرق کرده بودم در خواب داشتم دنبال دمیپر میاز جا

دستش را به سمتم گرفته بود اما هرچه   دم،یدویم اریداد

همه  لحظه  کی. که دردمیرسینم دمیدویهرچه م رفتنیم

شد و دورم پر شد از گرگ، به من حمله  کی جا تار

 .آب آورد می. آسمان برادمیپر ابکردند که از خو

 

 ؟ یخوب_

 

 دمیگرفتنش مکث کرد د یرا دستش دادم اما برا وانیل

 .کندیدستم را نگاه م



 

 ش؟ی فروخت_

 

بود که به  یزی چ نیاول یاوضاع نا به سامان مال نیا در

 ...بود یعیطب د یرسیذهنش م

 

پسش دادم برو به مامانت بگو خوشحال شه اونم از _

دارم هرروز   خواستنیرفت، همونجور که م میزندگ

 .بگو تا خوشحال شه شمیبدبخت تر از روز قبل م

 

که  گفتمیآنقدر بلند م تیخودم از شدت عصبان  هرچند

را تکرار کند. به سمت حمام   یزینباشد آسمان چ یازین

 .رفتم
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و  هیکنم. با قسم و آ یاجازه نداد خانه را خال یملک یآقا

خواست   دشیسف شیمطرح کردن نگه داشتن احترام ر

لطف نبود عذاب وجدان بود.   گرید دیشا نی. امیبمان

 نیهم ا قبول کردم چرا که بابا یمدت یهرچه که بود برا

  .خواستیرا م

 

گرفته بودم را به او دادم، قبول  یکه از امالک یچک

  دیاما من هم اصرار کردم، کم بود اما خب شا کردینم

  ...یباق یبرا کردیصبر م شتری ب دیبار با نیا

 

سرکار نرفتن به کارخانه رفتم، در  خبریاز دو روز ب بعد

تماس گرفته بودند،  اریو مه یآن دو روز بارها مهست

  یینبود... البته جا اریاز داد یجواب نداده بودم. خبر



 دنم یبا د اری... مهردی بگ ینگذاشته بودم که بخواهد خبر

  خواستیم د یشا میمتعجب نگاهم کرد ، گفت صحبت کن

 کیبودم که  یمشان کس به هر حال در چش ند،اخراجم ک

 .امضا از مادرشان گرفته بودم دیچک سف

 

 .آسوجان واقعا از تو انتظار نداشتم_

 

به  دیحدسم درست بود، آن جان کنار اسمم هم شا پس

 .و از ته دل یعادت بود، نه واقع

 

حال   یدینه جواب تلفن م یایدو روزه نه سرکار م_

 هم که... چتون شده شما دوتا؟ اریداد

 

  ...... من... داد نیببخش_

 

به خودم   دیصدا کردن اسمش نبودم. نبا قی کردم ال مکث

  .دادمیاجازه را م  نیا



 

 انیاز دوستانتون قراره ب یکیدکتر گفتن پسر  یآقا_

البته اگر اجازه  مونمیم شونیمن، من تا اومدن ا یجا

 دمیاستعفا م یعنی،  مدیبعدش ادامه نم ن،یو بخوا نیبد

 ...گرفته بودم از یوام ه یمن  نکهیو ا

 

 یآقا شده؟ی چ یبه من بگ نهایا یبه جا شهیآسو! م_

  گه؟یم یچتونه؟مامان چ ه؟شما یدکتر چ

 

 .هم گفته بود مادرش

 

 .مادرتون گفته درسته یهرچ_

 

 .برد شیدر موها یدست کالفه

 



 اریباور کنم تو به خاطر پول به داد یاالن انتظار دار_

امضا مشکل   دیچک سف هیو مادر من با   یشد کینزد

 قتیکه مامان من گفته، پس حق هیزیچ نیرو حل کرده؟ ا

 نه؟ یماجرا ا

 

نگاهش کنم، آب هانم را قورت دادم و سرم   توانستمینم

 .را تکان داد

 

باشه اما من؟   ،یشد کینزد اریبخاطر پول به داد_

بچه ها؟ ماهم؟ چته تو آسو لطفا از من انتظار   ؟یمهست

مزخرفات رو باور کنم چون به شعورم  نی نداشته باش ا

 .شهیم نیتوه

 

 ...جم یآقا_

 



 شیدو روز پ ن یتا هم یجم ی دختر؟ چه آقا یگیم یچ_

ات   ندهیبودم و برادر نامزدت، برادر شوهر آ اریمن مه

  ...حاال 

 

 .شد سمتم خم

 

 ؟یدیگفته ترس یزیکرده؟ چ دتیمامانم تهد_

 

 .نه_

 

 ؟یپس چ_

 

 اریتر است و داد یاحساس اریمه کردمیحس م من

  دیشا ار،یراحتتر بود تا مه اریاما قانع کردن داد یمنطق

  ...اریبود که در مورد داد نمانی محبت ب یبخاطر رشته  

 



 دمیفهم ریرو د نیمن ا م،یستیمناسب هم ن اریمن و داد_

به مادرتون نداره، چک رو گرفتم اما فقط  یربط نیا

. رمینم اریرو راحت کنم سمت داد الشونیخواستم خ 

برگردم کارخونه وگرنه   کردمیپاره اش کردم فکر نم

 .به شما دادمیم داشتمینگهش م

 

 ار یتو و داد یمامان من متوجه شد دنیبا د قایدق شدیچ_

 ن؟ یخوریبه درد هم نم

 

عجله کردم  شونیمتوجه شدم فقط ا شونیا دنیبل دق_

 .گفتمیم  اریوگرنه من خودم به داد

 

  یجمله  کی... دانستمیرا م نیکرده بودم ا جشیگ

را هم  نینداده بودم ا لشیتحو یدرست و حساب 

درست و  توانستمیخودم هم نم ی. اما فعال برادانستمیم

  ...شرح کنم چه برسد یحساب

 



اش  یشبه زندگ کی یفالن ندیگویبودم آدم ها م دهیشن

ام را   یشبه زندگ کیبار  نیدوم یرا باخت من برا

  ...باختم

 

بعد   نکهیدر مورد ا اریدر مورد وام به مه دوباره

قسطش را پرداخت کنم، چون در  دیچطوز با میاستعفا

  .شدیاز حقوقم کسر م انهیحال حاضر ماه

 

  .از دست من کالفه بود یکاف یاندازه  به

 

شرکت   یوقت یهماهنگ کن اریبا خود داد دیبا دونمینم_

 .نه تو کارخونه یگرفت یبود

 

  یحت گریجم، د یبود تمام مکالمات من با خانواده  نیا

  .هم تماس نگرفته بود یمهست

 



من هم بودم تماس  داشتمیهم م یانتظار تماس دینبا

  .گرفتمینم

 

آمدم سرکار، اما فقط کار بود و  یهفته بود که م کی

اما  رفتمی م یکار و کار. به اجبار به سالن غذا خور

را پس  ینیهم دست نزده س یقاشق و گاه کی  تاینها

 کردم،یرا به خودم حس م هیبق ای ارینگاه مه دادم،یم

  .بلکه تنها خوردیناهارم را نم اریمه  شیپ گرید

 

نروم. فقط  گریداشتم د میتصمنرفته بودم و  دانشگاه

گرفتم البته به  یدکتر بردن بابا مرخص ی روز برا کی

با بابا هم    یهفته حت کی  نیاسم دانشگاه. من در ا

وار دلتنگ بودم   وانهیکس. د چیبا ه کردم،ی صحبت نم

رفع   یبدنم برا یکه هرروز نامش را رو یدلتنگ آدم

نبود... حضورش نبود...   دش. خوکردمیلمس م یدلتنگ

نگران من هستند  یحاال همگ دمیدیعطرش نبود... م

 زهایچ  یآدم ها به برخ یبرخ یگاه دانمیاما... نم

 ...محکوم هستند 



 

شده بود،   میآسمان دست به دامن خاله مر دیشا ای مامان

آمده بود با من صحبت کرده بود، اما نه گوش داده بودم  

بابا هم... بابا  ی رهیخ یا بودم، نگاه ه دهیو نه فهم

آمد اگر توان صحبت  یبه نظر نم گفت،ینم  زیچ چیه

  ی. سکوت بود حتدیبگو یز یکردن هم داشت بخواهد چ

  ...ش یدر چشم ها

 

هفته بود که نبود. احمقانه بود  کینبود، واقعا  آذرخش

سر خودش    ییبال شدمینگرانش م یاما من احمق گاه

 ...کرده بودم اما رونشیخودم ب اوردم،ین
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نه، ته دلم دعا   ایمامان خبر داشت کجاست  دانمینم

  یبا همه   شیها یبد ینباشد. با همه    خبریب کردمیم

که به من داده بود،   ییعذاب ها یبا همه   شیحماقت ها

خوب باشد، دور   خواستمیخشم و نفرتم باز م یبا همه 

  .باشد از من اما خوب باشد

 

شده  نجایبابا ا یخانم مهندس، ا نیدرست حساب نکرد_

 .خاله  یخونه 

 

داد جاهد بستم. خواستم تبلت را از   یرا از صدا چشمم

' همه  ه؟یکه گفت 'موضوع چ ییاما صدا  رمیدستش بگ

  ...وجودم را لرزاند. قلبم ی

 

اما من  کندیمن گله م از شیکه جاهد دارد برا دمیشنیم

به خودم  کردمیم یعطرش سع یبو دنیبا به نفس کش

  ...آمدم یهم برم نیاز پس ا دیمسلط باشم. با 



 

و نگاهش به  کردیبرگشتم داشت به جاهد گوش م یوقت

خوش  شهیخوش لباس... مثل هم شهیتبلت بود، مثل هم

هفته آنقدر وزن کم کرده بودم   کی نیپوش... من در ا

سوراخ  ک یو  شدیهرروز گشادتر م میکه شلوارها 

اما او خودش بود خود  بستم،یکمربند را تنگ تر م

بود چه خوب که   تهخودش. چه خوب که خودش را نباخ

حالش خوب بود، من از خوب بودن حالش ناراحت  

نبود که بخواهد   یزیمن چ  یمن نامرد ینشدم. بد

  .باشدعزادار من 

 

برادرش حتما خبر   یآمده بود، او که به واسطه  چرا

هنوز با پول اوست که دارم امرار  نجام،ی داشت هنوز ا

را هم  نیو دانستن ا دنی. اما حق پرس کنمیمعاش م

هفته در کارخانه باعث شده  کی نینداشتم، نبودش در ا

است اما حاال....  امدهیبود فکر کنم بخاطر من ن

  .باشد هر من آمدبخاط تواستینم

 



  یسرد مثل همان روزها یلینگاهم کرد... خ باالخره

 .بودم دهید اریمه  یکه او را در خانه  یاول

 

 ن؟ یشما محاسبه کرد _

 

جمله   نیبودمش و اول دهیهشت روز بود ند قای! دقنیهم

 ...اش

 

 ...هی_

 

  .دیوحشتناک لرز میصدا

در بدن داشتم را   رویرا مشت کردم، تا هر چه ن دست

 .جمع کنم، دوباره امتحان کردم

 

 .بخشش رو هی_

 



.  رمیلرزانم را جلو بردم تا از جاهد تبلت را بگ دست

 نیمحال بود در محاسباتم اشتباه کنم، روزها بود با ا

است با تمرکز و وسواس   اریداد یبرا نهایفکر که ا

 .دادمیکارم را انجام م یشتریب

 

که اشتباه کرده است   یکس  دمیکردم د نییکه باال پا یکم

  دیبود شا ستادهی هنوز ا اری خود جاهد است نه من، داد

شماتم کند و دلش  یکم می کردن خطا دایبا پ  خواستیم

  .خطاب به کدامشان اما گفتم دانمیخنک شود، نم

 

 .کنمیدرستش م_

 

ما چند  یخراب کن  یکه خانم مهندس شما ه شهینم_

 ی. آقا ریبه عهده نگ یستی بلد ن میساعت معطل شما ش

کارکنان  یبه بررس  ازیدور ن هی نییدکتر باور بفرما

 نیمهندس با انصاف تر از ا یشما و آقا دونمیم ن،یدار

از کار اما  ن یکن قیرو تعل  یکس نییکه بخوا نییحرفها

  .شهیهم نم تیوضع نیا



 

 توجه به او گفت مشکل کجاست؟  یب اریداد

 

نکردم ، بار اول هم مراعات جاهد را نکرده  نگاهش

 .نگفته بودم یز ی چ اریبودم بلکه بخاطر داد

 

 .اشتباه سادخ تو ضرب هی_

 

  .پوزخند زد کیمن است  یخطا  نکهیا  الیبه خ  جاهد

 

اشتباه خانم   نیاشتباه بزرگتر نیتو کار ما ساده تر_

 .موضوع نیا ومدهیهنوز دستتون ن ،یمهد

 

گفتم خطا   یرا وقت نهایتک تک ا  توانستمیهم م من

  .بدهم اما حوصله نداشتم لشیتوست تحو یخطا 

 



  .دیدوباره پرس اریداد 

 

 ن؟یکه شما انجام داد یبخش_

 

 .مهندس جاهد ر،یخ_

 

 .با نشان دادنش به جاهد گفتم و

 

نه  شهیو شش، شانزده صدم م کیدهم ضربدر  کی_

  .و شش کی

 

تبلت را از من گرفت و نگاه کرد، اگر  دهی رنگ پر جاهد

و   قیخودش است حداقل در مورد تعل  یخطا زدیحدس م

 نقدریا کرد،یم تیکه گفت رعا یچرت و پرت کی هزار و 

مهم نبود، من قرار  . اماکردی نم شتریداغش را ب ازیپ

اما   رمیبمانم. خواستم فاصله بگ نجایا شهی هم ینبود برا

 اریرا صدا کرد. من قبل از داد اریداد یهمان لحظه زن 



که او را به  ستیک نمیپشت سر او را نگاه کردم تا بب

 .آن هم در محل کارش کندیاسم کوچک صدا م

 

من   دنیبه ما با د دیرس ی! وقتنجا؟یبود، او ا مایش

حلقه  اریدستش را دور دست داد عیزد و سر  یپورخند

 .کرد

 نجا؟یبه من آمده بود ا ماینشان دادن ش یبرا اریداد

 نیبود اما ا ی... کار من بد بود، نامردتوانستیچطور م

که من کرده بودم نبود؟ اصال قابل   یاز کار شتریب یلیخ

شدم...   ینبود... شکستم ... از درون متالش سهیمقا

در هم حلقه   ینگاه کندن از آن صحنه از آن دست ها

  ...شده سخت بود

 

 یدلخراش صدا یبا ملود زی رقت انگ  یصحنه  کی

  کردیم یعذرخواه اریمن از داد یجاهد، داشت به جا

اصال نمانده بود که بخواهد اصال از من   ی اما من... من

  یبود که شعور یبر فرض که آدمکند،  یعذرخواه

  .کند یخرج کند و بخواهد واقعا عذرخواه



 

که با آن  ییمای ش یجلو ماندمیانجا م گرید  هیثان کی اگر

 ...رفتمیاز هوش م  کردیلبخند موفق به من نگاه م

 

را به دست  خواستیکه م یبه جا بود، کس لبخندش

اش  یقبل از حضور من هم در زندگ اریآورده بود، داد 

 .او را گرفته بودم یمن بودم که جا دیاو را داشت، شا
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در  نیاز ا شتریب توانستمیمن نبود نم یجا  گرید نجایا

مدت  نیکارخانه کار کنم، اشتباه کرده بودم در ا نیا



 نیا یهم برا یمساعد طیدنبال کار نبودم، هرچند شرا 

 .جستجو نداشتم اما حاال مجبور بودم

 

 یفرصت عزادار ،یفرصت زار یسخت بود من حت چه

  ...که از دست داده بودم را نداشتم یعشق یبرا

 

قدم ها را  یآسان نبود، به سخت میبرداشتن برا قدم

دوشوم از آنها.  یتا کم یگریپس از د یکی داشتم،یبرم

  دم،یکش قیچند نفس عم دمیبه دم اتاق کارم که رس

به خودم  کردم یم یسع د یداخل بودند، با یهمکارها 

 .کردم یتالشم را م یهمه  دیمسلط باشم. با 

 

دست مشت شده  ینشسته بودم و سرم را رو زمیم پشت

کجا   نکهیو ا میبه استعفا خواستمیام گذاشته بودم. م

بود که  اریو داد مایدنبال کار بروم فکر کنم اما دست ش

. چشم دادیاجازه را نم نیو ا شدیچشمم ظاهر م   یجلو

بود و  ستادهیبود که انگار هنوز مقابل من ا مایش یها

  .زل زده بود به من



 

هم فشار دادم تا دور کنم آن صحنه  یرا رو میها چشم

ا درآمدش کم بود،  کنم ام سیدوباره تدر توانستم یرا، م

کم و  گر،ید یبروم سراغ چند کارخانه   توانستمیم

همه به  نیبه دست آورده بودم، هرچند ا یتجربه ا شیب

  .لطف جم ها بود

 

 ن،ینگفتم که ناراحت شد یزیحاال خانم مهندس من چ_

  .ادیم شیپ یتو عالم همکار

 

دستم بلند کردم،  یجاهد سرم را از رو یصدا دنیشن با

.  شیبرگشته بود سرجا یمتوجه نشدم ک  دم،یجاهد را د

  یآدم پررو بود، نه بخاطر خودم اما اگر جا نیچقدر ا

هرچند مشکل  کردم،یوقفه اخراجش م یبودم ب اریداد

و کارخانه نبود، با من بود، به هزار   ار یاو هم با داد

  .خودش یمن و معلوم برا یرانامعلوم ب  لیدل

 



دکتر و مهندس  یخانم مهندس آقا  یتش رو بخواراس_

با شما خوب برخورد  یل یخ  تونییجم به صرف آشنا

  نیگرفتیهم به عهده م ی. حاال تو عالم همکار کننیم

   .نبود یبد یزیچ

 

بود؟!  اوردهیرا در ن شیصدا یچرا در عالم همکار  او

 .زد گرشید یبه همکارها یچشمک

 

حاال   ن،یدیبه اون دو نفر م  یحال  هی یشما که به نحو_

 .نیداشتیهوامون رو نگه م  میرو نخواست  شیما اونجور

 

جمله را   نیچند بار ا دادم،یدو برادر م نی به ا یحال من

 ن یدر پس ذهنم تکرار کردم تا متوجه شم منظور او از ا

کننده بود  تیخنده اشان آنقدر اذ یصدا ست،یحرف چ

متوجه شدند اما  یداشتم برا جیاجت یشتریکه زمان ب

بعد که خنده  هیبودند  چند ثان دنیآنها هرسه درحال خند

 دیقطع شد در واقع در صورتشان ماس یگهان نا شانیها



  تیمنظورشان چه بود. خواستم با عصبان دمیفهم  نگویب

  ."!گفت "متوجه نشدم؟ ییجواب بدهم اما صدا

 

بود  اریددا یعصبان یصدا صدا نیا شناختمیصدا م نیا

نبود که واقعا متوجه نشده  نیا یو سوالش به معن

  داد،یرا نشان م تشیباشد. بلکه داشت شدت عصبان

که او را  ینه اما من ایآن سه متوجه شدند  دانمینم

 .بلند شدند ی صندل ی... هرسه از رودمیفهم  شناختمیم

 

 ...دکتر ب  یآقا_

 

را نگاه کردم، داخل آمده بود  اریو من هم داد برگشتم

فاصله از من. نگاه او به  یدر بود، با کم یاما جلو

. با زدیم رونی هم آتش ب شی از چشم ها یجاهد بود، حت 

باال نبردنش رو به جاهد   یبرا شیتحکم و حفظ صدا

  .گفت

 



تکرار   یبدون کسر کلمه ا گهیبار د کی جملتون رو _

 .نیکن

 

 ...کرمزاح  نیدکتر باور کن یآقا_

 

اجاره نداد او جمله اش را کامل کند به سمتش  اریداد

. حق داشت من هم حس کردم هر دیرفت، جاهد ترس

  یلیخ یلحظه ممکن است او را بزند. اما در فاصله 

کالم   دیباال نرفت، شا شیاز از جاهد استاد، دستها یکم

بود. اما  یدرس ادب دادن به جاهد کاف یو نگاهش برا 

بخاطر من  تیعصبان نیا  توانستینم ؟یچه درس ادب

که به خودش و برادرش شده   ینیاز توه یباشد، شاد

  .بود ناراحت بود، حق هم داشت

 

  .فرق دات با فکر من یلیکه به جاهد گفت خ  یزیچ اما

 

 ؟یکن یبا نامزد من شوخ یبه تو گفته اجازه دار یو ک_



 

نامزد از او دوباره تمام وجود من را به  یکلمه  دنیشن

  هیواقعا چند ثان یگرد شد، حت میلرزه انداخت. چشم ها

  .رفت نفس بکشم ادمی

 

بودم،   دهید  مایامروز بعد از هشت روز او را با ش من

  یآن هم دست در دست هم، االن بخاطر من جوش م

خودش و برادرش  یاجتماع تیحفظ موقع یآورد؟ برا

بخاطر من با  شد یمگر م گفت؟یرا م یزیچ  نیداشت هم

  .صحبت کند یبود با کس دیکه از او بع یلحن نیا

 

االنم  ،یحسابدار نیببر فیهر سه تون فردا صبح تشر_

 .نجا یمونه ان ی زیهم چ تونی وسائل شخص

 

حرف زدن نداشت. اما  ینگفت مثل من نا یزیچ  جاهد

نگاه   کیبزنند که با  یتا خواستند حرف  گریدونفر د

اگر  یحت دانستندی ساکت شدند. هر سه خوب م  اریداد



با   یکنند به ضررشان است، االن شاد دادیاالن داد و ب

ممکن   تیعصبان نیاما ا رفتیو م شدیاخراج تمام م 

  یکار ی نهینتوانند در زم گریبود باعث شود آن ها د

 زه یاستخدام شوند، نفوذش را داشت، انگ یی خودشان جا

  .اش را هم

 

به  ینگاه کردن به من، نگاه یسمت من آمد، به جا به

 .گشتی م یز یاطرافم کرد. دنبال چ
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مکث کرد و به سمتم آمد و برداشت، متوجه شدم  یوقت

برداشت،  زی م یام را هم از رو یبود، گوش فمیدنبال ک



 رت یکه با ح یکتش سرش را داد، و دست من بیداخل ج

. نگاه سه دیرا گرفت و کش کردمیتمام داشتم نگاهش م

به حال زار   دانستندینم دم،ینفر موجود در اتاق را د

به نسبت من و  اریکه داد یاسم از ،کنند ه یخودشان گر

که  یحاال دست ایخودش نام برده بود متعجب باشند 

  .گرفته شده بود اریتوسط داد

 

کنم و  شی! خواستم صدادمیفهمینم کردیچکار م داشت

چون درد   رد،یتر دستم را بگآرام  کمی حداقل  میبگو

کنارهم  دمیدر محوطه د رونیب مایو ش اری گرفت. اما مه

ما به خصوص دست در دست  دنیبودند، با د ستادهیا

  ی'لبخند' جا عی سر یلیهم، با تعجب نگاه کردند، که خ

تعجب   یگرفتم و 'اخم' جا  اریه'تعجب' را در صورت م

مکث نکرد در همان حالت  اری. دادمایرا در صورت ش

  .گفت اریخطاب به مه

 

  .رو برسون مایزحمت ش یب اریمن کار دارم مه_

 



به همان حالت کشان کشان راهش را ادامه داد. فکر  و

اما  د،یماند که ما را دست در دست هم ند یکس کنمینم

داشت من را  اریعمال داد میظاهرا دست در دست بود

سمت و آن  نیبه ا بردیبادباک با خودش م هیمثل 

  .سمت

 

دستم را  نمی را باز کند و مجبورم کند بنش نیدر ماش تا

  .کردرها ن

 

را پرت کرد  فمیدر عقب را باز کرد و ک تیعصبان با

را از راننده اش گرفت و با همان   چی، سوئ یصندل یرو

 یکم نشده بود شروع به رانندگ یکه ذره ا یتیعصبان

اصال چرا گفت  دانستمینم رودی... کجا م دمیفهمیکرد، نم

نامزدم متوجه آن هم نبودم. بعد از هشت روز مگر  

 یمن را باور کرده بود و سراغ یهاحرف  نکهیبخاطر ا

  !کرد؟یاز من نگرفته بود؟! پس حاال، حاال داشت چه م

 



  نکهی. از ادمیترسیم ادشیز تیاز عصبان دمیترسیم

 ...فتدیب شیبرا یو اتفاق میتصادف کن

 

و  دمیترسیم ادش یرا بستم چون از سرعت ز میها چشم

دهان من  از یهر کلمه ا م،یبگو دیچه با دانستمینم

  .را چند برابر کند تشیممکن بود عصبان شدیخارج م

 

، تا من چشم باز   ستادیا نیچقدر گذشت که ماش دانمینم

  .شد ادهیشو" و خودش قبل از من پ ادهیکنم گفت "پ

 

کند،   میاگر قرار بود دعوا یداشتم؟ حت یگر ید ی چاره

ام باشد دوست  یروز زندگ نیاگر قرار بود آخر یحت

 یهشت روز زندگ نیداشتم کنار او باشد... من در ا

بودم که آن هم عمل  دهینکرده بودم... فقط نفس کش

 .بدنم بود کی ولوژیب

 



است و  ستادهی خانه ا کیدر  یجلو دمیشدم د ادهیپ یوقت

  یدر باز است. با دست اشاره کرد که داخل بروم، نظر

 اطیاما ح دانمیکه بود نم ینداشتم که کجاست،خانه  

بود اما درخت ها همه   ز ییپا نکهیداشت، با ا ییبایز

تاب  کیاز درخت ها  یکیمرتب بودند. چشمم افتاد به 

آن لذت بخش بود.  یوصل بود، مطمئنا تاب خوردن رو

بود.   یو صندل زیم یورود  وانیدر ا دمیسر چرخاندم د

 ستادهیهمانجا ا یفاصله از در وروداما من با چند قدم 

از من جلو زد و  کردم،یرا تماشا م اطیبودم و داشتم ح

  رفتم،یبه دنبالش داخل م دی به سمت داخل رفت. حتما با

 .وجود نداشت یگر ید ی نهیگز

 

 یلی خ زی. همه چبایمدرن و ز اریدوبلکس بود، بس خانه

پرت کرد،  زی م یرا رو چشی. سوئدیرسی نو به نظر م

که کراواتش را شل کرد و کتش را درآورد و صاف  دمید

و نگاهم کرد. آنقدر زل زد به من که من  ستادیا

و نگاه گرفتم از او، باالخره به   اورمینتوانستم تاب ب

 .حرف آمد

 



 یبر مانیبا پ یخوایم یوقت ؟یکه دار هیحال نیا_

امضا  دیچک سف یوقت یکه دار هیحال  نیآلمان؟ ا

  یرسیم جهینت نیبه ا یوقت ی که دار هیحال نیا ؟یر یگیم

 آره؟ م؟یخوریکه من و تو به دردهم نم

 

 .بود یبلند و عصبان ده،یاش محکم کش آره

 

ببلعمش اما سخت   کردمی م ی... تند تند سع ژنیاکس 

 .بود

 

 کجاست؟  نجا یا یدونیم_

 

 .به اطراف کردم یدر همان حال نگاه دوباره

 

همون  قایخونمونه، قرار بود خونمون باشه! دق  نجایا_

و از صبح  یکه جواب تلفنم رو نداد ی لعنت یشنبه 



صبحونه   ینگران همه جا دنبالت بودم ، همون روز برا

 .تا نشونت بدم نجایا ارمتیقرار بود ب

 

 دیاما حقم بود... حقم بود و با کردیبد مجازات م داشت

را به او  نیشود  ا یتا او خال  کردمیآنقدر صبر م

 .بدهکار بودم

 

حلقه که بهم پس داده شد   هیشد اون روز؟  بمینص یچ_

 ... و

 

  .زد  یپوزخند

 

 .ی ریم یدار مانیبا پ دمیشن_

  

 



 ی ا نهیآ  یجلو دیآمد و دوباره دستم را گرفت و کش جلو

 دینگهم داشت. شالم را که دور شانه ام افتاده بود را کش

 نییمانتوام را با دستش پا ی  قهیانداخت،  نیزم یو رو

  .تتوام را نشان داد د،یکش

 

 آلمان؟  یبردیبا خودت م نمیا ؟یچ نویا_

 

 .بود نهیراست بدنم مقابل آ سمت

 .را جلوتر آورد و در گوشم گفت سرش

 

 آره آسو خانم؟_

 

 ...دمینفهم یزیچ  گرید دمینشن یزی چ گرید

 



داشت  اریدر دستم بود. داد یچشم باز کردم سرم یوقت

در دست داشت. هردو   یفیکه ک کردیصحبت م یبا مرد

 .چشم بازم به سمتم آمد دنیبا د اریسرپا بودند. داد

 

 ؟ یخوب_

 

  .نبود، نگران بود یلحنش عصبان گرید

 

 .اما اجازه نداد نمیبلند شوم و بنش خواستم

 

 .امیاستراحت کن االن م_
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شد، به سمت آن آقا رفت تا بدرقه اش کند. نشستم  بلند

، مسخره بود که بپرسم چه شده است، معلوم  میسرجا

 سوختیام هم م قهیبود از هوش رفته ام... اما کنار شق

بود دست آزادم را بلند کردم و دستم  شیرو یزیانگار چ

 .پارچه زبر بود کیام گذاشتم  قه یشق یرا رو

 

 .دست نزن_

 

 .دمیپر میاز جا شیصدا با

 

 نشو؟ نگفتم بلند ؟یدیوقت حرف گوش نم چیچرا ه_

 

سمتم آمد و دستم را گرفت و آرام هولم داد تا دراز   به

  .بکشم



 

که احتماال دکتر بود،  ییدهانم را قورت دادم، آن آقا آب

 رونیقرار بود سوزن را از دستم ب یرفته بود چه کس

که زل زده است  کردمیبکشد تا به خانه بروم؟ حس م

دلخور باشم  نکهینه ا کردم،یبه من اما من نگاهش نم

 .نداشتم ، از سر خجالت بود یحق نینه اصال چن

 

 ؟یالغر شد نقدریچرا ا_

 

  ریام را با او و ز ییغذا یماهها بود که دو وعده   چرا؟

با او   کباری یو دست کم هفته ا خوردمینظر و نگاه او م

که خورده  ییغذا یوعده   نیآخر. االن؟ خوردمیشام م

 .نبود ادمیبودم 

 

 !نگفتم، بلند شدم دوباره یزیکردم اما چ نگاهش

 

 ؟ی کنیم یلجباز  یبا ک یدار_



 

 ؟ یاریدر ب نویا شهیم_

 

در تهش نمانده بود  یزینگاهم کرد اما سرم چ یعصبان

 .شود یعصبان نطوریکه ا

 

 .هم ازش نمونده یز ی چ ،ییبرم دستشو خوامیم_

 

 رونیسوزن را ب قهیبا سل یلینرم شد، خ یکم نگاهش

گذاشت و خودش فشرد. خواستم   شیو پنبه را رو دیکش

 .اما اجازه نداد رمشیبگ

 

  میبه من، تا چسب را زد از جا زدیزل م نقدریا چرا

 .دمیپر

 

 کجاست؟  ییدستشو_



 

که سرم بانداژ شده  دمید ییدستشو  ی نهیداد. در آ نشانم

  یزیام به چ قهیکه افتادم شق یاست، احتماال زمان

سوزش داشت.  یزدم کم ش یخورده بود، دست که رو

که  یچسب و گاز یخورده بود... از رو هیبخ دیشا

ام واقعا ترحم   افهینشدم. ق یزی بود متوجه چ شیرو

جهان چند نفر   نیدانم در ایبود، نم  بیبود، عج زی برانگ

 میحس من را داشته باشند اما من دلم برا توانستندیم

خودم زار زار  یبرا خواستی... دلم مسوختیخودم م

نوازشش   یفقط کم یکنم، خودم را بغل کنم و کم هیگر

  ....کنم

 

  زیم یرو ی آمدم چشم به قاب عکس ها رونیب یوقت

  ، بچه ها، اریمن و داد ی افتاد، پر  بود از عکس ها

  یسال حت کی نیا یتمام عکس ها   اریمه یمهست

دکتر بود  ی بود که او آقا یکه مربوط به زمان ییآنها

  یعکس ها د،ینسترن و ام  یعروس یعکس ها م،یبرا

 یبودم. حت دهیکدام را ند چیشب تولد خودش که من ه

  یاز من خواستگار یدر رستوران وقت  مانیعکس ها



از ما عکس گرفته بود؟!   یو چه کس  یکرده بود، ک

 اریبودم در کنار داد بایبودند، چقدر ز بایز  یچقدر همگ

صورتم را پاک کردم. دست   یاما االن... اشک رو

 ادی. شیهااز عکس  یکیصورتش در  یرو دمیکش

بچه ها گرفته بود افتادم،  زتولدش ا یکه برا یعکس

  .کردم اما نبود گری د ینگاه

 

بودم رفتم  ده یآن دراز کش یکه رو یسمت کاناپه ا به

آمد، به دنبال  یصدا م یگر یاما آنجا نبود، از سمت د

 .صدا رفتم، در آشپزخانه بود

 

 .بخور  یز یچ هی ایب_

 

 .ندارم لیم_

 

 .باشه به زور بخور_

 



 ...گفتم که_

 

 .برگشت سمتم عیسر

 

  یحرفها یکه نتونست  شی ساعت پ کی ؟یگفت یچ_

آسو به   هی! کافیو از هوش رفت یخودت رو تحمل کن

 !نیبش  ،یکرد میعصبان یکاف ینظرم به اندازه 

 

که  کردیم یمگر زندگ  نجایداشتم؟ ا یسرکش مگرجرات

پر بود، مربا،  زیم ی بود؟ رو زهای چ نیا یهمه 

و چند مدل نان و  تیسکوئیماست، ب ر، یژامبون، پن

  .گریمختلف د زهایچ

 

 دمیسفارش م گهید کمیشام زوده،  یبخور برا کمی_

 .ستیزنگ زدم کفتن آماده ن ارن،یب

 



نداشتم اما  ی نظر  چیه کردیرا م نکارهایداشت ا چرا

از ژامبون را  یاز باگت را دستم گرفتم و کم یتکه ا

شود اما نشد  ال یخیزدم تا ب یگذاشتم و گاز کوچک شیال

 .اشاره کرد تا ته بخورم

 

و   ختیآب ر وانیبپرد در ل میباعث به گلو یگاز بعد 

گذاشتم جرات نداشته ام را  ز یم یرا رو وانیدستم داد. ل

 .دمیجمع کردم و پرس

 

 نجام؟یمن چرا ا_

 

 رفت؟ مانیمگه پ دونمینم_

 

شکنجه اگر آورده   یرا از رو بسته بود، برا رشیشمش

 یسرم م  یبود که دکتر باال یشکنجه ا  چه نیبود ا

  !آورد؟

 



 ؟ینگفت_

 

 بگم؟  یچ_

 

 .از برنامه هاتون دیشا_

 

 .برم خوامیمن م_

 

 .فعال لقمه ات رو تموم کن م، یرسیبه اون قسمت هم م_

 

نتوانستم   شتریبودم به خوردنش... چند گاز ب مجبور

 .بزنم

 

 .تونم ینم گهید_

 



 .ژامبون مورد عالقته_

 

 لیژامبون مرغ و قارچ بود! اما خب م دانستم،یم

  .نداشتم

 

 تو خونه؟  ای میصحبت کن اطیتو ح_

 

 .سردمه کمیگفتم  آرام

 

شرت به تن  یت کیرا از تنم درآورده بود و من  مانتوام

و دستم داد، به سمت کاناپه رفتم و   ختیداشتن. قهوه ر

پتو برگشت سمتم و پتو را انداخت دورشانه  کیاو با 

ام خواست مرتب کند اما اجازه ندادم. خودم را عقب  

 .تا خودم مرتبش کنم دمیکش

 

سوزن  یمبل تک نفره  یرا دستش گرفت و رو ماگش

  ییاز رستوران ها یکیدر  کبار ینشست.  یشده ا یدوز



سوزن  یبودم و گفته بودم کارها  دهید میکه رفته بود

 .دوست دارم یدوز

 

 من؟ ای یکنیخب تو شروع م_

 

 و؟ یچ_
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هشت روز بود نامزدم رو  قایاالن چرا من دق نکهیا_

 یچ دمیکه ازش شن یجمله ا  نیو از اون بدتر آخر دمیند

 دم؟یشن  یز یچ نیبود و چرا همچ



 

 .دمیگردنم کش یخم کردم و دستم را رو یرا کم سرم

 

 ...رو یدونیکه م  ییجواب ها_

 

  !آسو_

 

هم   ی. اما ... من و تو برارمینم ییجا یآره باکس_

 .نیستین

 

 .درسته، موافقم_

 

 دنشیشن ی! نه نداشتم نه انتظارش را، نه آمادگانتظار؟

  میصراحت. چشم ها نینداشتم. آن هم به ا اریرا از داد

  .ندیانداختم تا نب نییپرشد سرم را پا یکم یبه فاصله 

 



چرا   میتا بدون میرم بشنو گهی همد یها لی اما بهتره دل_

  .کنمی، من شروع م میخوریبه درد هم نم میکنیفکر م

 

  .و گفت میچشم ها ین یکردم زل زد به ن نگاهش

 

  ،یاعتماد کن یتونیو نم یچون به من اعتماد ندار_

  .نبود یچون اون حلقه برات واقع

 

  نطوریانداختم بحث اعتماد نبود اما او ا نییرا پا سرم

  ...برداشت کرده بود

 

  ،ینبود که اونقدر راحت از دستش در آورد یواقع_

 یو حت فتهیم یاتفاق یوقت ینبود که حس کن یواقع

 ...یفتیو تو دردسر م کنهیم  یبرادرت کار

 



دوباره باال آمد. اما او در همان  زیت یلیسرم خ برادرم؟

 .حالت ادامه داد

 

  دیبا ،یاز من کمک بخوا د یبا ،یبه من زنگ بزن دیبا_

از من بلند  خبر ی ب نکهینه ا یمن رو کنارت داشته باش

 ی اخالق تیچه خصوص یدونیسراغ مادرم که م یبر یش

رو از از چند ماهه چقدر در تکاپو بودم تو   یدیداره و د

که ممکنه بهت بزنه   ی تیو شخص یلفظ  بیهر آس

  .محافظت کنم

 

  .جلوتر آمد یکم

 

و  یمیعاشق قد هیبا اسم  شهیختم نم نمیتازه به ا_

گفت   یزیچ هی  گمیازم، با خودم م یشیات جدا م نهیرید

دو ساعت بعدش خواهرم   یکی قایکه بذارم بره اما دق

بهت داده و من   یشنهادی پ نیواقعا همچ مانیپ گهیم

 شنهادیپ هیبودم فقط  دهیخبر نداشتم! چرا چون ازت شن

 شهیها باعث م نیا ی! و همه اجداده نه ازدو یکار



اونقدر که دوستش دارم دوست نداره،  دیفکر کنم آره شا

حالت   نیمجبورش کردم! حاال ا ،یتو اشتباه کرد دیشا

 جهی مگه به نت ه؟یهفته چ هینصف شدنت تو  نیا ه؟یچ

مگه انتخابت جدا شدن  م؟ی خوریبه درد هم نم یدینرس

 از من نبوده؟

 

 یرضا آذر بود که نوشته بود "من زندگ  یعل انتخاب؟

  یرا سخت مجبورم" وصف حال من بود. من انتخاب

 ...زینداشتم من مجبور بودم به همه چ

 

 من جواب نداره آسو خانم؟  یحرفها _

 

 .دمیچیخودم پمحکم تر پتو را دور  یکم

 

 .ازش بخور کمی  نهیریتو ش یقهوه _

 

 ؟یدیراجب آذرخش از کجا فهم _



 

  .گفت لکسیر یلیداد و خ هیمبل تک به

 

 .دمشید_

 

 .تعجب کردم شتریب

 

 کجا؟ _

 

 .تو خونتون_

 

 .تا حدقه باز شد میها چشم

 

 ؟یچ یعنی_

 



  .نبود نیسوال من ا_

 

 دمیبود اما نفهم نیبلند شدم وگفتم سوال من ا میجا از

  یپتو چطور به ماگ خورد و افتاد و محتواي ب یگوشه 

چشمم را از در  بستم  خت،ی ر میپا یداغش رو تینها

 .اما آخ نگفتم

 

گذاشت و به  زیم یبلند شد ماگ خودش را رو عیسر

 .سمتم آمد

 

 ؟ی کرد کاریچ_

 

 .عقب رفتم اما

 

 .جواب من رو بده_

 



 ...ک  زشیپات سوخته بذار تم_ 

 

 .'خوامیزدم 'نم داد

 

 ؟ یخوایم یچ  ؟یخوا ینم_

 

  .زدم، بلند بلند جوابش را دادم داد

 

ام،  یخاک یکره  نیا یآدم رو نیآره من بدم، من بدتر _

که آذرخش   ینکبت یدروغ گفتم تا تو رو از زندگ

برامون ساخته دور کنم، الغر شدم چون بدون تو 

نفس بکشم اما حق مردن هم ندارم  تونمینم تونم،ینم

اون آدرخش بدون  یچون پدرم ، مادرم و خواهرم حت

رو فقط و فقط از  یدگکنن، من زن یزندگ توننیمن نم

 .گهیکس د چینه از تو نه ه اریکردم داد غیخودم در

 



 یمحکم به قفسه  یبه مشت ها هیگر شد به لیتبد دادم

 .میام، به لرزش چانه و دست ها نهیس

 

همه خوبن، مامان دو روز بعد به  یفقط خودم! تو خوب_

برگشت آسمان هم بابا هم که... منم که    شیحالت عاد

 .ستمی و ن نمیرو زم

 

  .خواستم بکوبم اما مشتم را گرفت دوباره

 

 .یمرده ام محکومه به زندگ یمنم که مرده ام اما حت_

 

فقط داشت نگاهم   میدادهایکه در طول تمام داد و ب ییاو

پسش   گری و محکم بغلم کرد. د دیدستم را کش کردیم

داشتم.   از یحضورش ن ژنیداشتم به اکس ازینزدم ن

  یقیکه دقا ی مبل یچقدر گذشت بلندم کرد و رو دانمینم

  .قبل خودش نشسته بود من را نشاند

 



در  یرا پاک کرد و رفت و با کرم میپا یرو  یمالدست با

و   ختیدستش ر یانگشت ها یرو یدستش برگشت کم

از درد لبم  سوختی. مدیکش  میپوست پا یآرام رو  یلیخ

  .را گاز گرفتم

 

 .یرن یم بیبه بدنت آس نقدریا شه یباورم نم_

 

من و بغل   یجمله اش بعد از آن نطق غرا نیاول نیا

 .محکم خودش بود

 

 سوزه؟یم_

 

 .ستیمهم ن_

 

 ؟ یکشیاونجا تو بغلم دراز م ای ؟ینیشیتو بغلم م نجایا_
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به تعجبم  ی! لبخندگفت؟یتعجب نگاهش کردم. چه م با

را به  گرشیو دست د م یزانو ریدستش را ز کیزد 

 .پشتم برد

 

 ؟یکن یم کاریچ_

 

را گفتم، گفت 'نظرم عوض شد' .  به سمت پله  نیا تا

نکرد. به  ییاما اعتنا  نیها رفت هرچه گفتم بگذارتم زم

  ییبایز یتخت دو نفره  ی. من را رومیاتاق خواب رفت

 .که بود گذاشت



 

 ؟یکنیم کار یچ اریداد_

 

نشست دست انداخت دور شانه ام و مجبورم کرد   کنارم

اش گرفته بود؟! آرام در  یدراز بکشم کنارش. شوخ

 .گوشم گفت

 

 .دوتامون یبود برا کی کاناپه کوچ _

 

را هم درو حلقه   گرشیکردم بلند شوم اما دست د تالش

 .دیکرد و اجازه نداد، در واقع زورم نرس

 

 .ولم کن_

 

 .نییپا م یشام بر یبرا  میصحبت کن_

 



 .من حرفهام رو زدم ؟ یچه صحبت_

 

 .ام قهیداد به شق هیاش را تک یشانیپ

 

 .من نه_

 

  .صحبت کرد شهی نم ینجوریا_

 

باشم و فقط حرف   کتینزد نطوریآره، برام سخته ا_

  یجور هی رمی گیتا ازت فاصله م ستین یبزنم اما چاره ا

  .امنه نجایا ،یزنیم بی به خودت آس

 

او سخت بود... دردناک بود... إزار دهنده بود...   بدون

  .شیدرست بود حرفها

 



بلند شدن ادامه دادم اما هرچه هم   یبرا میبه تقال اما

چه   نمیشدم تا بب الیخیب د،یرسی زورم نم کردمیتالش م

 .دیگویم

 

فکر کردم  یزنگ زدم جواب نداد یاون روز هرچ_

 .یگردش روز قبل خواب موند یازخستگ

 

زدم خواب؟ خواب نمانده بودم در خواب بودم    یپوزخند

  .کردم آن شب را یآن شب، در کابوس زندگ

 

نشد نگرانت شدم  یرفتم شرکت اما تا ده که خبر _

 .دوباره زنگ زدم، اونقدر که اومدم دم در خونتون

 

  !ما؟  یخانه  در

 



گاه کرد، پشت درو باز کرد با تعجب من رو ن ریام_

دعوتم کرد داخل. برادرت هنوز   دم،یسرش آسمان رو د

 ...خونه بود، سر و وضعش

 

  یزمان نیبدتر  دم،یرا بستم، خجالت کش میدرد چشم ها  با

کس  چیما برود، اما چرا ه یبه خانه   توانستیبود که م

 !نگفته بود؟ یزیبه من چ

 

 ؟ یچرا به من زنگ نزد_

 

 نانیاطم نیبا ا یرا با دندان محکم گاز گرفتم. وقت لبم

  .خبر داشت یعنی دیپرسیم

 

  ...داداشم دوباره  گفتم؟یم یچ_

 



بود   دهیحاال که د دانستیام گرفت. حاال که م هیگر

درد و   یکم دیکنم، شا هیگر م،یراحت بگو توانستمیم

  .میبگو میاز ترسها یمن دیدل، شا

 

 ،یدیتو ند ،یقبل یبه خونه  میبرگرد خواستمینم_

اما اونجا... آسمان  ،یتصور کن یتونینم ی حت ،یدونینم

 ...دیترسیراه رفتن از کوچه هاش م  یبرا  یاونجا حت

 

محکم ، تا چند  یلیبغلم کرد، خ کنمیم هیگر دید یوقت

فقط نگه ام داشته بود تا بلند نشوم. آنجا در   شیلحظه پ 

 ...من نبود  یبرا گرینداشتم اما د یآغوش او من ترس

 

 .زمیآروم عز شیه_

 

... اما ادیز  یلیدلتنگ بودم خ شیگفتن ها زمیعز یبرا

 همیچه بد تنب زم،یعز گفتیبودم که م ز ی مگر باز عز

 !کرد؟یم



 

  .که آرام شدم گفت یکم

 

که راننده ام  ،یبعدش زنگ زدم جواب نداد یهرچ_

 ؟یچرا رفت ،یمادرم شیخبر داد پ

 

اون  میبگه و خودمم تصم خواد یم یچ دونستمیچون م_

 .اونم راحت کنم ال یبود رفتم خ

 

  .یراحت من رو حذف کن نقدریا_

 

 ...به نظرت راحته که_

 

 .ندادم ادامه

 

  سراغت؟ ومدمی هفته چرا ن هی نیا یدونیم_



 

 !نبود؟ م یبخاطر چک و حرفها مگر

 

دوست  یخور یکه برم یازت دلخور بودم. به مشکل _

ازش کمک  یکنیکه بهش اعتماد م ینفر نیلدارم او

از دستت  یل یخ ،یحذفم کن  نکهیمن باشم نه ا یخوایم

  .بودم یعصبان

 

 ینیو ب دی را جلو آورد، گونه ام را محکم بوس سرش

 .بو کرد قیگونه ام گذاشت و چند بار عم یاش را رو

 

دلتنگت بودم. دلتنگ چشم هات،  یو دلتنگ! حت _

  .پوستت یبو ینگاهت، صدات، حضورت و حت

 

  .دیکش یقیعم نفس

 



  لشیتکم خواستمیخونه مونده بود م یاز کارها کممی_

 گفتیم اریکنم و باهات فردا صحبت کنم نه امروز، مه

  ...کردمیفکر نم ی تو خودت کمی

 

  ؟یصحبت چ_

 

بود با هردو دستم کنار زدم،  میچپش را که رو دست

بلند شدم و نشستم. با  د،یدستش را کش  جتای خودش نت

  .در واقع حسادت گفتم ای  یدلخور

 

 هی دیخونه شا نیکه ا ستم؟یمناسبت ن نکه یصحبت ا_

تو و  یمن و تو باشه االن برا  یروز قرار بود برا

 ماست؟ یش

 

 .اخم او هم نشست با

 



 ما؟یش_

 

 ...به من نیومدیمگه دست تو دست هم ن_

 

  .دیزد، آرام گونه ام را کش یلبخند

 

نفر اونجا رفت و آمد  کیمن فقط دست تو دست با _

اون   ینداره بدون ازین یادیهوش ز  کنمیکردم که فکر م

  !ه؟یفرد ک

 

  .رو گرفتم ازش 

 

امروز اونجا بود، کامال   اری بامه یکار یبرا مایش_

رو   گهیاونجاست، تو کارخونه هم د دونستمینم ،یاتفاق

امروز مگه دانشگاه  ییاونجا  دونستمی. تورم نممیدید

 ؟یکالس ندار



 

 ...من فهمم،ینم ؟یگی م یچ اریداد_

 

  .گفت م یوسط حرفها ی ناگهان یلیخ یلی خ ،یناگهان

 

 .دوست دارم_

 

حرف او  نی بروم با ا نییاز تخت پا  خواستمیکه م یمن

 .میشدم سرجا خکوبیم

 

، ازت دست  شمیتو نم الیخیدوست دارم، من ب_

هم  یکم دیبودم اما شا یازت دلخور و عصبان کشم،ینم

 یذهنت خال یراحت باش کم یخواستم  دادمیبهت حق م

در عرض  زدمی، حدس هم نم یو فکر کن ی شه دور باش

 .نمتیحال و روز بب نیهشت روز تو ا

 



 یبرداشت... به سخت... ترس وجودم را شدیم مگر

  .گفتم

 

که باهات کردم رو باهام   ی... انتقام کاریخوایاگه م_

 ...من... من به خدا ،یبکن
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 .نم یبب نجای ا ایب ششیه_

 

همه عذاب   نیبغلم کرده بود. من ا داد،ی امان نم هیگر

 .چیه یبودم برا دهیکش



 

  دیهم زدن باهات چک سفمن از مامانت بخاطر به _

  .امضا گرفتم

 

صفحه هاش رو   یهمه   ارمیاالن دست چکم رو م_

 .بهت دمیم  کنمیامضا م

 

 .اش بلند کردم نهیس یقفسه  یرا از رو  سرم

 

 ؟یچ یعنی_

 

کل صفحه ها هم امضا شده دستت باشه   دونمیم یعنی_

 .شهیهم از اون حساب کم نم لایر کی

 

  .دیام را کش ینیبار ب نی زد، ا ینیریلبخند ش دوباره

 



  یا گهید زیبا چ  یکردیم یسع دیبود، با یانتخاب بد_

 .یقانعم کن

 

 ؟ی باور نکرد_

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 

 ...اما_

 

رو دوست نداشتم.  یزد مانیکه در مورد پ یحرف_

 .چقدر نسبت بهت حسودم  یدونیخوب م

 

 .میدی انداخت دور شانه ام دوباره دراز کش دست

 



تو   یبرا یکه به عهده گرفت یتیمسئول کنمیاما درک م_

جاشم   نیاما تا هم نهیچقدر سنگ ییکوچولو نقدریکه ا

 .یخوب از پسش بر اومد  یلیخ

 

من  یمن... من دوست ندارم مشکالت خانوادگ اریداد_

نبودم پر کردن کمبودهام با تو  یمن برا ی رو تو حل کن

  ...ک

 

 یخوا یکنارت باشم، باشه کمک نم خوامیمن فقط م_

اصال  تونمیکنارت باشم. بدون تو نم تونمیقبول اما م

. به توام فرصت دادم تا   خوامیبدون تو رو نم یزندگ

نه،  ای یکن ی بدون من زندگ یتونیم ینیبب  یامتحان کن

 .زمیعز کنهی رو حل نم یز یحذف من چ

 

 .قبول کنم توانستمینم شدینم

 

 .ار یداد شهینم_



 

کار  نیا میتون ی. حاال میبا من ازدواج کن یتومجبور_

 ...ای میرو در آرامش انجام بد

 

 ...که چ یشیمتوجه نم اریداد_

 

از پدرت هم  دونم،یرو م یمن همه چ  یآسو هیکاف_

  نی. اگر حالت مساعد بود هممیاجازه گرفتم زود عقد کن

اگر  دی، شا یاز من فرار نکن  نقدریتا تو ا م یرفتیامروز م

 نقدریحذف کردنم ا گهیاسمم تو شناسنامه ات باشه د

 .راحت نباشه برات

 

 ...پر دردسر من ی... شناسنامه شناسنامه

 

وار  رهیدا میبازو  یقسمت برهنه  یرا رو انگشتش

احساس خواب   شدی. حرکت دستش باعث مدیکشیم

به نظر   یاتفاق ها واقع  ن یکدام از ا چیکنم. ه یآلودگ



با   نیریخواب ش کی. انگار درخواب بودم دیرسینم

  کردمیو باز م بستمیرا م م یاگر چشم ها ار، یحضور داد

  نیسنگ میکم کم چشم ها نم،یرا بب اریقرار نبود داد گرید

 ...شد

 

چشم باز کردم در همان اتاق بودم. چشمم به   یوقت

  اریاد. کنارم را نگاه کردم دادتخت افت یباال دیسف یتور

 .کردمی نبود اما عطرش را حس م

 

خودم   توانستمیمقابلم م ی نهیبه روبرو کردم از آ ینگاه

که در اتاق  یبه اطراف کردم به جز تخت  ی نگاه نمیرا بب

روح بود  یب میرا دوست نداشتم، برا زهایچ هیبود بق

به اندازه   دی بخش شا نیا ی هم نبود، برا یوسائل خاص

تخت نشستم و فکر   یوقت نگذاشته بود. رو یکاف ی

  یو جور نییپا یبروم طبقه  بکنم دیکردم چه با

  یهفته  کی برخورد کنم که انگار نه انگار و تمام آن 

پوچ بود؟ گفت از پدرم اجازه گرفته من توهم  یایرو

به من نگفته بود ان روز  یواقعا؟ چرا کس ایزده بودم 



سوالها من را تا  نیما رفته. حجم ا یبه خانه  اریداد

 ...بردیم  یوانگیمرز د

 

  دمشینبود از پنجره د اریرفتم داد نییبه طبقه پا یوقت

. به آشپزخانه  کندی دارد با تلفن صحبت م وانیکه در ا

است  زیم یظرف غذاها رو دم یآب بخورم د یرفتم تا کم

  .کرد  کی را تحر  میهم بدجور اشتها شیو بو

 

به  یآب دست بردم و ظرف را باز کردم، نگاه یجا به

 کیکشوها را باز کردم تا  یکی یکیها کردم  نتیکاب

کنم امانبود. دوباره به ظرف نگاه کردم و   دایقاشق پ

کبابش کندم و در دهان گذاشتم از   یبادست از گوشه 

 .را بستم  میاش چشم ها یطعم گرم غذا و خوشمزگ

 

 ؟یدارشدیب_

 



کباب دستم بود ، مثل  یتکه  کیگفتم و برگشتم.  ینیه

سر  روندیمادرشان م یکه بدون اجازه  ییبچه ها

 ردیگیمچشان را م یبردارند و کس  یبستن خچالی

 .زد یلبخند دنمینگاهش کردم، با د

 

  ؟یگرسنه ا_

 

هم فشردم و سرم را به   یرا رو میخجالت لب ها با

 یکه تکه  ینه به چپ و راست تکان دادم د دست یمعن

 .کردم میگوشت در آن بود را پشت سرم قا

 

و خنده اش را  ستادیا میو سمتم آمد، جلو دیخند بلند

هم موفق نبود. دستش را پشت  یلیقورت داد. هرچند خ

 یسرم برد و دستم را جلو آورد. با لبخند دستم رو جلو 

صورتم تکان  داد و دستم را به سمت دهان خودش برد 

به انگشتم   یو گوشت را به دندان گرفت و گاز کوچک

 .زد



 

داشتم   قایدق نجایکارش انگار به خودم آمدم من ا نیا با

مرد خواسته و  نیبا ا کباریمن  کردم؟یچکار م

 نقدریبود ا ستادهی کرده بودم و حاال ا ی نخواسته باز

دهانش بود  یبود؟ دستم جلو دهیراحت من را بخش

برد و مچ دستم را گرفت ، زل زده بود به من،   نییپا

بردم اما اجازه  نییتاب نگاهش را نداشتم ... سرم را پا

چانه ام راگرفت و باال برد.  گرشینداد با دست د 

سرش داشت کم کم  شناختمینگاه را م نی.. من انگاهش.

  .دمیکه خودم را عقب کش شدیم کیبه صورتم نزد

 

 .لطفا اریداد_

 

 .خودش آمد، اخم کرد. چانه و دستم را رها کرد به

 

 .میغذا بخور نیبش_

 



 .شده  کیبرم ساعت چنده هوا تار دیمن با_

 

 دوننینگران نباش خانوادت م برمتیغذات رو بخور م_

 .یمن شیپ

 

 ...من میاومد یاز وقت اریداد یگیم یچ دونن؟یم_
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 ؟ یینجایچرا ا  یتیسیمتوجه ن ؟یچ یاومد یاز وقت_



 

 .نه_

 

 نه؟_

 

  ...من ار،ینه داد_

 

 .مقابلم برگشت

 

من حرفهات رو باور کردم؟ از تو دست  یفکر کرد_

 هوم؟ دم؟یکش

 

 .را آرام پشت گوشم برد میدوباره باال آمد، موها  دستش

 

 نقدریشم پس ا کیبهت نزد یذارینکن، نم تمیاذ_

 .هم نپرس غذات رو بخور بی عج یسوالها



 

  کردم؟ کاریبا تو چ یفهمی، نم ینیبیتو نم_

 

 .گونه ام را نوازش کرد  یپشت دستش رو با

 

  .ادیز ی لیبد خ یلیخ یعاشقم کرد_

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 دیتاک ،یزی چ چیه یبه من جواب مثبت داد باریتو _

بده.   ریی رو تغ نیا تونهی نم یزیچ چی آسو ه کنمیم

 .تو ناز کن دارشمیباشه من که خر ؟ینازکن  یخوایم

 

ناز کردن نبود. اصال اگر   یبرا  یزیچ کردم،یناز نم من

 ی فهیوظ نی بکشد ا یبخرد و منت یناز یقرار بود کس

 .من بود



 

  یزها یچ ینشسته بودم، عالوه بر قاشق کل زیم پشت

  کردمی. حاال که دقت مزیهم آورده بود بر سرم گرید

کوتاه   نیشرت آست یت کیلباسش را عوض کرده بود. 

 .بودم دهیتنش بود، تا به حال ند

 

  بازوهام برات جذابه؟ زی چه چ_

 

 .زل زده بودم ناخودآگاه

 

 ؟ یکنیم  یزندگ نجایا_

 

  .هست ی هشت روز_

 

 ...روز  هشت

 



پس فردا   یبرا ،یخواستگار  یبرا میا یفردا شب م_

  .گرفتم شگاهیصبح هم وقت آزما

 

نگاهش کردم. چه  یبشقاب گذاشتم و جد ی را رو قاشق

  !گفت؟یم

 

 !اریداد_

 

 بله؟_

 

 .فهممتینم_

 

  یمگه من از شما خواستگار زمیعز یفهم ینم ویچ_

 ؟ینکردم؟ جواب مثبت به من نداد

 

 ...چرا دار_



 

 .با پدر و مادرت هماهنگ کردم_

 

که من خبر ندارم؟ چرا از من  یهماهنگ کرد یک_

 ن؟یپنهون کرد

 

 .یداشت ازین_

 

 دن؟ یبه عذاب کش_

 

 یکه تو دار یرو نخواستم، اما با لجباز  نیمن ا_

 .شدیم جادیفاصله ا کمی دیبا ن یهم یبرا یشد ینم الیخیب

 

 ...مادرت_

 

 .موضوع صحبت کنم نیراجب ا خوامینم_



 

 شه؟ یمگه م_

 

 من ؟  شی پ یمونیشب که نم شه،یم_

 

 یراحت نی به ا زیاو؟ همه چ ایشده بودم  وانهید من

  !فراموش شود شدیمگرم

 

شاهزاده  ندرالیس ستین لمیکه ف یزندگ ار،یداد شهینم_

تموم  یو خوش یبه خوب یهمه چ کنهیم دایاش رو پ

  .شه

 

 .جاست نی اشتباهت هم_

 

 .نگاهش کردم یسوال

 



  .کرد دایرو پ ندرالیشاهزاده بود که س نیا_

 

 رتش،یبگ دهی نشن خواستیم ای دیفهمیحرف من را نم ای

 .کدام ممکن نبود چیه

 

 .به آژانس یزنگ بزن ای یمن رو برسون شهیم_

 

  یبا مهست  یخوایفردا شب م یغذات رو بخور، برا_

 د؟یخر  یبر

 

  .و بلند شدم دمیرا کش یصندل

 

 .شهیاما نم دونم،ینم یبفهم  یخواینم ای یفهمینم_

 

داد و  هیتک یرا در بشقابش رها کرد، به صندل قاشقش

 .را به هم گره کرد شیدست ها



 

 شه؟ ینم یچ_

 

 .من و تو_

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

 .میهست یبه نظر من که زوج فوق العاده ا_

 

 ار؟یداد_

 

 گهیمن اجازه بدم به مرد د یدیچند درصد احتمال م_

 یا گهیبا کس د یبخوا  نکهیچه برسه ا یفکر کن یا

 .یازدواج کن

 

 ...اما کنمی و فکر نم رمی نم ییمن جا_



 

 .خب با من ازدواج کن_

 

توجه به او رفتم دنبال مانتو و شالم، آرام به سمتم  یب

. کردی بود و نگاهم م ستادهی ا لکسیآمد. آنقدر آرام و ر

  .کرد یم میعصبان شتریب نیا

 

 .نگام نکن ینجوریا_

 

 ؟ یچجور_

 

 .یدونیخودت خوب م_

 

 یکه چه بهونه ا  کنمیفکر م نیاالن فقط دارم به امن _

  میو شب نگهت دارم، هنوز دلتنگ ارمیخانوادت ب یبرا

 .رفع نشده



 

 کو؟ فمیک_ 

 

 .زمیعز نهیتو ماش_

 

.  دمیکش قیچند نفس عم  اطیسمت در رفتم، در ح به

 .دمیرا از پشت سرم شن ش یبه تاب کردم صدا ینگاه

 

  ؟ینیروش بش یخوا یم_

 

  نییسرم را به سمت او چرخاندم. سرش را هم پا یکم

به گونه ام  یگر ید یآورده بود. با چرخاند سرم بوسه 

 .زد

 

بردارم دستم را  یقدم نکهیفاصله گرفتم. قبل از ا عیسر

 .در دستش گرفتم. خواستم دستم را بکشم اما اجازه نداد



 

  ییزهاینشستم ، چند بار چ نش یسکوت کامل در ماش در

جوابم را  یوابش را ندادم. او درست و حسابگفت اما ج

 هیاز آسمان و بق دیبه خانه. با دمیرسیم دیبا دادینم

کارها چه   نیاز ا نهایقصد ا ست،یداستان چ دمیپرسیم

 بود؟
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تعجب من از  تیرا نگه داشت در نها نیماش یوقت

عقب برداشت و به  یرا از صندل فمیشد. ک ادهیپ نیماش

 .سمت در خانه اشاره کرد

 



 کجا؟ _

 

 .زد یلبخند

 

 ؟یدعوتم کن یخوا ینم_

 

 .ترس نگاهش کردم با

 

 .دنبالت امیبرو تو صبح م_

 

 .این_

 

 .کرد یگریکوتاه د ی خنده

 

  .زمیبرو تو عز_



 

_ _ _ _ 

 

بودم باورکننده نبود. بعد   دهیکه از آسمان شن ییزهایچ

شدم از او از مامان  یعصبان شیاز تمام شدن حرف ها

 .را از من پنهان کنند نهایاز بابا، حق نداشتند ا یحت

 

پسرت رو داشته باشه آره؟ وگرنه  یهوا یخواستیم_

پولدار  هیاون  شیبرات تا دو روز پ ستمیمن که مهم ن

 شد پس؟ یازم سواستفاده کنه؟ چ خواستیبود که م

 

 .به بابا کردم رو

 

 ؟ینگفت  یزیبابا تو چرا؟ تو چرا چ _

 



پر از  یام شده بود چشم ها  یام گرفت، زندگ هیگر

از  شیخانواده ام ب یبرا یمن و حت  یبرا اریاشک، داد

 .اندازه خوب بود

 

  .مینذاشت بهت بگ اریداداش داد_

 

  گفتیگرد شده او را نگاه کردم ، به او م یچشم ها  با

  !هفته کی ن یداداش، در ا

 

 میافتاده؟ ما االن عمال صدقه گرفت یچه اتفاق یفهمینم_

به کنار آبرومون... بعد من انگار نه   نیا ار؟یاز داد

  انگار برم باهاش ازدواج کنم؟

 

 .دوست داره_

 

 .نهیدرد منم ا_



 

 .کرد نکارویبخاطر تو ا_

 

 فرستاده آذرخش رو؟ کجا _

 

 .یدب_

 

  نیبا همچ توانستیشده بودند، بابا چطور م وانهید

به خانه ما   اریموافقت کند. بعد از آمدن داد یزیچ

را گذاشته کف دستش. او هم با سرعت   زی آسمان همه چ 

  یرا به عهده گرفته آذرخش را برا زیتمام کنترل همه چ

کار،   یااز دوستانش بر یکی شیپ یکار فرستادت به دب

هم صحبت کرده بود.   یملک  یقابا آ یآسمان گفت حت 

ها را بعد از   نیا یآسمان همه  یهرچند به گفته 

صحبت با بابا و اجازه گرفتن از او انجام داده بود،  

بود.  بابا چرا اجازه   نی مشکل و تعجب من هم هم

  !داده؟



 

 دیبا دمیفهمینم زدم،یقدم م  اطیدر ح زدمیخانه قدم م در

چکار کنم. آن ها مگر نگران من نبودند چرا از من 

اصال  ای ست،یدرد من چ دانستندیپنهان کردند؟ مگر نم

دروغ گفته ام. او هم باور   دانستیاو هم م ار،یخود داد

به   توانستیتا کرد. م نطورینکرده بود پس چرا با من ا

هم  یاز من جدا نشود. مهست خواستیمگر نم دیمن بگو

  یزندگ ی! من در جهنم واقعگفت؟یهم نم ارینبود، مه

درس دادن به من بود؟   یبرا  نهایا یکرده بودم و همه 

 را قبول کنم؟ نیراحت من ا نقدریانتظار داشتند ا ن؟یهم

 

اگر  یاما حت انه،یسر کار بروم  دیبا دانستم ینم یحت

به کار کردن   روزید یبا توجه به اتفاق ها خواستمیم

بعد. تا در  کردمی را جمع و جور م میکاها دیادامه ندهم با

 .دمیسرحالش را شن ری صبح بخ یرا باز کردم صدا

 

 ؟ یکنیم  کاریچ  نجایا_

 



 .سمتم آمد به

 

داشتم. به   ریصبح بخ یبوسه داشتم برا هیانتظار _

کارخونه و  یامروز نر  خواستمی، م ادیگفتم ن ستیسرو

تو   یکه قرار بود جا یشب اما کس یبرا یاستراحت کن

با اون باش  ی. امروز رو چند ساعت دهیکارخونه رس ادیب

گفت  یو کارها رو بسپر دستش بعد از ظهر مهست

 ...خودش

 

 .ستمین یشب باز  مهیمن عروسک خ ار،یداد هیکاف_

 

 اول؟ یپله   میبرگشت_

 

 یذاریمش رو مکه اس یزی اول سطر اول هرچ یپله _

حق  نینداره تو خونواده ام همتون بفهم یبرام فرق

 .نیمن رو کنترل کن یزندگ نیندار

 



  کنم؟ی تو رو کنترل م یمن زندگ_

 

 ؟ یکنینم_

 

  .نبود حالت نیکه ا کردمینه! اگر کنترل م_

 

 .توجه به او از کنار رد شدم اما بازوم را گرفت یب

 

 .ولم کن_

 

حرف   یخوایباشه فعال نم فته،یاتفاق نم نی وقت ا چیه_

تا  نی بش یری. سرکار که مستین  یمشکل یبزن

 .برسونمت

 

 .خوامینم_

 



 .نشدم یآسو تا عصبان نیبش_

 

با   یملک یما در باز شد وآقا نیاما در جدل ب خواستمینم

دستم را رها کرد و با  اریتعجب به ما نگاه کرد. داد

سالم و  یکرد اما گرم یگرم کیسالم و عل یملک یآقا

 یدر ظاهر بود مطمئن بودم از دستم عصبان کشیعل

  تشینه از عصبان دیبار بود شا نیاول ی است اما برا

و نه مهم بود، چون من هم به همان اندازه  دمیترسیم

از آن   شتریب یملک  یآقا یدم. جلوو دلخور بو یعصبان

به دو کنم و مجبور شدم سوار  کهینتوانستم با او 

 .شوم نشیماش

 

 ؟ی کنیم کاریچ ی معلومه دار_

 

با تو برم، نگه   خوامیمن نم  یبه خودت بگ دیرو با نیا_

 .دار خودم برم

 



 .کنار دیکش تیعصبان با

 

  جهینت نهیا می ما اون همه صحبت کرد روزیچته تو؟ د_

 اش؟

 

 ...مگه یتو گفت م؟یکرد  یچه صحبت_

 

 .را ادامه ندادم حرفم

 

تو کردم نه  ی آرامش و راحت یکردم برا ی من هر کار_

  .یا  گهید زیچ

 

  .زدم  یزخند پو

 

 ؟یمن ندار یزندگ  یرو یکنترل یگیبعد م_

 



بخاطر   دانستمی. مکردیرا نداد داشت فقط نگاهم م جوابم

من احساس   شدیباعث م دیفهمیمن بوده اما چرا نم

مادرش خواست من را با پول  یوقت یحقارت کنم، حت

من را آدم پست و زبون تصور کرده  نقدریا نکهیبخرد ا

را   روزشیمن چک را برداشتم و نگاه پ یوقت  یبود، حت

 .اندازه احساس حقارت نکرده بودم نیباز ا دمید

 

روشن کرد. داخل  یحرف اضافه ا چیه یرا ب نیماش

 دانستیشد. خوب م ادهیمحوطه رفت و خودش هم پ

گفته بود پخش شده  روزیمن و او که د یخبر نامزد

با   اریرا اثبات کند. مه نی ا دیشا خواستیاست حاال م

 .زد یلبخند  دنمانید
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 .گنیکبوتر جلد به تو م_

 

  !لطفا_

 

حرف گوش  یشیم یباور کن من گفتم تو عصبان_

 .نکرد

 

 .خبر داشتند یهمگ پس

 

  یخوردیبه کنار هر روز بامن ناهار م اریحاال داد_

 ...اونم

 

 ...که ییباعث شد راجبم چه حرفها _



 

جواب همه رو خوب داده نترس. نصف   اریداد_

 .کارمندان رو بخاطر تو اخراح کرده

 

  .نگاهش کردم رتیشد با ح  باورم

 

به ما که گفت امشب  ه؟ی. حاال چرا مگسکنمی م یشوخ_

 .ه یخواستگار

 

 از عروس مردگان؟_

 

از من را با  تشیبرگشت و عصبان اریداد دیخند بلند

 .کرد ینگاهش سر برادرش خال

 

 ؟ یکنیداداش ما چرا قبولش نم  نیا  هیپسر خوب _

 



 .مشکل از منه نه پسر شما _ 

 

دوقلوها دلتنگتن   یبه خودت، راست یر یگی سخت م_

نداده بود تا االن تا دم  ماتومیاولت اریاگه داد یعنی. دیشد

 .بودن  دهییخونت دو

 

 ییکسا تونهیراحت م یلیبهم نشون بده خ خواستیم_

 که دوستشون دارم رو هم ازم دور کنه؟

 

. نگاهم  دیشن اریجمله ام را وداد نیبلند گفته بودم ا یکم

  .ادیز  یلیخ یکرد اما با ناراحت

 

 .گفت یآرام یبا صدا  اریمه

 

 اریو داد میبخاطر رفتار مامان شرمنده بود یما همگ_

تا   میریفاصله بگ یماها ازت کم یدار ازین کردیفکر م



جوره   چینبود که ه یزیرفتار غلط مامان چ ،یآروم ش

اونقدر دوست داره که نخواد  اریبشه جمعش کرد. داد

 .به نوک انگشتت برسه یبیآس  نیکوچکتر

 

 ای بودمیم یاز خودم عصبان دیدادم با رونیرا ب نفسم

  .او

 

بود  یقد بلند  تینها یپسر دوستشان آمد پسر ب باالخره

  کیبا او مثل  اسی. خودم را در قیورزشکار  یکلیبا ه

هم قد بلند  اری. دادکردمی حس م لیمورچه در مقابل ف

نرمال  یلیخ  اریبود اما او بلندتر بود اختالف قدم با داد

. بعد کردی صحبت م یفارس یدیشد یبود. با لهجه  

دهم   لشیتا من کارها را تحو میبرو میشد د که بلن ییآشنا

 .گفت یآرام و به شوخ اریمه

 

 .دهی ادشی ی فارس کممی_

 



 ی را به سخت مانیپ نیگری هرسه مهندس نبودند جا واقعا

تا اتاق   اریچه کنند؟! داد خواستندی کرده بودند حاال م دایپ

اما  دیبگو یز یکار با ما امد، نگاهم کرد خواست چ

گفتم منتظر بماند دنبالش   اریحرفش را خورد. به ماز

 .رفتم

 

 ؟یواقعا اخراجشون کرد_

 

انتظار داشت در مورد خودمان  دینگاهم کرد شا دلخور

 .میبگو یزیچ

 

  .کار یبرا گهید یفرستادمشون جا_

 

 .را تکان دادم سرم

 

 .سرکارم  رمیم_



 

  .آسو_

 

 بله؟_

 

 ... شب_

 

 .بهم زمان بده کمی_

 

 ؟ یو بر یبخور زیل  یزمان بدم که باز مثل ماه_

 

اتفاق ها  نیکدوم ا چیدارم من هنوز هضم نکرم ه ازین_

 .رو

 

 پارتنرته؟ اریدادا_



 

بسته  یبلند بود دم اسب شی کردم موها اری به ماز ینگاه

  .بود

 

تکان دادم. چون  فیخف  یلیجوابش سرم را خ در

 .دانستمیخودم هم نم گری جوابش را د

 

  یخوردم با اعالم بلند باال اریو ماز اریرا با مه  ناهار

به عنوان  اریناهار خوردن من با مه  گری حاال د اریداد

 شترینداشت. من ساکت بودم ب یبرادر نامزدم مشکل

. کردمیفکر م  و خودم اریداشتم به اتفاق ها به داد

  .گفتندیاز کار م اریو داد اریماز

 

زنگ زد و خواست   یتماس نگرفت اما مهست اریداد

داشتم  ازیامروز نه، واقعا ن یباهم صحبت  کنند اما برا

  .موضوع را درک کنم یکه کم

 



 رانیکار در ا ستمیکاربلد بود فقط الزم بود س اریماز

به حضور مجددم در کارخانه نبود  یازی ن دیایدستش ب

.  ردیتماس بگ ازیشماره ام را دادم و گفتم در صورت ن

 .رفتم اریتشکر سراغ مه ی آخر وقت برا

 

 ؟ یخداحافظ ینگو که اومد _

 

 !یی جورا هی_

 

 .داداش مارو نیسکته نده ا_

 

 .امیکارخونه نم گهیچون د یعنینه، _

 

 .گهید یآهان تو شرکت_

 

 .نرم دیشا_



 

 .نمیاش بلند شد و خواهش کرد بنش یصندل  یرو از

 

آسو جان؟ من نه به حس و احساس تو   هیمشکل چ _

که خوب  هیمرد اری. دادار یدارم نه به حس داد یشک

بود. من و   ینجوریهم ی از بچگ خوادی م یچ دونهیم

فروشب مورد   یبستن ایبه رستوران  میتا برس  یمهست

اما اون  میگفتیعالقمون اسم ده طعم مختلف رو م

از سر غرور    نکهینه ا موندی هاش م میسر تصم شهیهم

 .با خودش مشخص بود فشیباشه نه، تکل یو کله شق

 

 .ستیبا خودم مشخص ن  فمیمن تکل نهیمشکل ا_

 

 .باشه نطوریا  کنمی فکر نم_

 

 ...خودخواه باشم دا نقدریا تونمیمن نم  اریمه_



 

رو نگذرونده دعواش با مامانم که  یخوب  یهفته _

با  شیبار بود تو زندگ نیبه جرات بگم دوم تونمیم

بود و حاال...    یبار سر مهست نی. اولکردیمامانم دعوا م

،  یخاص مامانم شد یتو متوجه اخالق و برخوردها

با اون سن کمشون هم با  یندارن ول یجان و جاشوا سن

وقت، پس مطمئن  چیه ار یداما دا کننی مامان بحث م

نداشتنت رو تحمل   تونستیاگر م یباش اگر مهم نبود

 .کار رو رسوند یکنه به اون مرحله نم

 

 .کنهی م شتریدعواها رو ب نی حضور من ا_

 

 .ارزه بهش یمرد م هیاز نظر _

 

ه من صفحه را ب دنشیاش به صدا درآمد ، با د یگوش

 .زد کرینشان داد و به اسپ

 



 دمیرفت آسو رو ند سی آسو کجاست؟ سرو  اریمه_

 هنوز مشغول کاره؟ ده،ینخواب  شبیسوار شه. د

 

 ؟ ییکجا_

 

 .کارخونه ام_

 

 ای ب یمن خداحافظ شیکار آسو هم تموم شد اومده پ_

 .یاومد نجایبرسونش حاال که تا ا

 

_ _ _ _ 
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از  ریبود که از ز یبودم به شرکت، دوهفته ا برگشته

گفته بود در رفته بودم.  اریکه داد یعقد و عقدخوان

. دوهفته بود مثل کردمیکل ماجرا را درک م دیچون با

  یبه خانه ول گرداندیآمد به دنبالم و برم م یقبل ها م

.  من فرصت خواسته بودم و او موافقت م یزدینم یحرف

 .بودکرده 

 

  الیخیو آسمان بود که ب  یمهست اریمه انیم نیدر ا 

اصرار بود پشت  دندیدیو هر بار من را م شدندینم

  .اصرار

 

به دوقلووها گفته بود  یهم بود که مهست  یروز چند

 اریمن را زن عمو خطاب کنند چون دارم با داد دیبا

زن  گفتی. جان خوشحال بود جاشوا نه، مکنمیازدواج م

 شیعمو گفتن سخت است و من بهتر است با عمو

 .ازدواج نکنم تا همان آسو خطابم کند



 

  الیآذرخش با خبرم با خ  یاز جا دانستیکه حاال م مامان

 .راحت با او در ارتباط بود

 

چشم  خواسته بود باهم  یبابا... چند بار با اشاره  

بودم از  یفرار اریاماهمان اندازه که از داد میصحبت کن

  .او هم

 

داده  یملک یبه آقا  یپول اریبودم داد دهیآسمان پرس  از

نه اما من باز به سراغش رفتم تا مطمئن    گفتیاست؟ م

 اریاز داد یشوم، او هم جواب آسمان را داد و البته کل

کرد، اما  یخوشبخت یاو و من آرزو یکرد، برا فیتعر

 .مشخص نبود فمانیخب تکل

 

 یمن، مهست یریگ میشدن تصم یاوصاف طوالن نیا در

کرده و او قبول کرده  یاز او خواستگار دیخبر داد ام

 .است خواست حتما در مراسم شرکت کنم



به حضور من نبود اما  ی از یبه نظر من ن خواستمینم

 .شدینم ال ی خیب یمهست

 

 بله؟_

 

 .آسو_

 

کردم بخاطر مراسم فرداست که تماس گرفته چون  حس

را  نیا  شیاما صدا م،یبرو دیگفته بود باهم به خر

 .گفتینم

 

  یتونیم نه،ینسترن بهم زنگ زد اصرار داره من رو بب_

 ؟یا یباهام ب

 

کردم او را  ی.  سعندیاو را بب خواستینسترن م دیبا چرا

منصرف کنم از رفتن اما اصرارش باعث شد حس کنم 

حتما  کندیگفته است که او حس م یزینسترن چ  دیشا



کاسه  مین ریز  یباز چه کاسه ا دانستیبرود. خدا م دیبا

  .نسترن بود ی

 

دو هفته به اتاق   نی. در اگرفتمیم یساعت  یمرخص دیبا

نکرده بود  مینرفته بودم ، او نخواسته بود، صدا اریداد

 یاگر کار یبود، حت امدهین ش یپ یمن هم اگر کار یبرا

 .حلش کرده بودم یهم بود تلفن

 

 هستن؟_

 

 .بله_

 

 .من هم نخواستم رد،یتماس بگ دیقبل از رفتنم با نگفت

 

 .تو ایب_

 



  !من پشت در هستم؟ داندی م یعنیتو  ایب

. دلم  یلب تاپ چشم گرفت و نگاهم کرد، طوالن  از

دستم را  یمدت حت نی. در اشد یدر کنارش تنگ م شیبرا

  .دانستمیرا م نیبه احترام من بود ا گرفت،یهم نم

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .خواستمیم یساعت یمرخص_

 

  ؟یر یم ییجا_

 

 .رونیب میر یم یبامهست_

 

چون  میبرو دی خر یبرا میخواهیم کندیفکر م دانستمیم

. دینگفت و نپرس یشتریب زی فقط سرش را تکان داد و چ



برداشت و   یز یچ  بشیبلند شد به سمت کتش رفت از ج

  .به سمتم آمد

 

 .رو بکش یخودت زحمت رانندگ  ه،یراننده ام مرخص_

 

باز اصرار  ست یالزم ن میاگر بگو یحت دانستمیکه م من

را که از  چی خواهد کرد فقط سرم را تکان دادم. سوئ

دستم به دستش خورد و او  داشتمیکف دستش برم یرو

 یانگشتر  یدستم گذاشت. جا یرا رو  شیانگشت ها

بود. پسم نداده بود... حق  یانگشتم خال یاش رو

 ...داشت

 

 .مواظب باش_

 

 .سرم را تکان دادم دوباره

 



 یرا برداشتم. مهست چین سوئرا باز کرد و م دستش

 .دیرسیسوار شد کامال آشفته به نظر م ی خانه بود وقت

 

 .یممنون که اومد_

 

 نتت؟یبب خوادی شده؟ نسترن چرا م یزیچ_

 

 .دونمینم_

 

 .نکردم حرکت

 

 ...یمهست_

 

 خوادیهنوز دوستش داره و از لج اونه که م دیام گهیم_

 .با من ازدواج کنه

 



  حرفش رو؟ یو تو باور کرد_

 

 .حرف اون رو نه_

 

 ...پس_

 

 .رو ضبط کرده دیام یبرام فرستاد صدا سیو هی_

 

کرد.   یپل میپر از اشک برا  یلرزان و چشم ها یدست با

گفت "آره  دیو نسترن بود درحال بحث که ام دیام یصدا

جمله  نیاز لج توا" اما صدا همان جا قطع شده بود، ا

که نه   یزیباشد، چ یقسمت اول هر جمله ا توانستیم

به آن اعتماد  شدینم شیمشخص بود نه انتها شیابتدا

 .کرد

 



داشته اون لحظه حرف نسترن رو  دیقطع شده، شا_

 .. جمله اش کامل نشدهکرده ی تکرار م

 

 ...اما_

 

راحت باشه  التیخ  نکهیا یبه نظر من. برا  نداره ییاما_

بگم   تونمی م نانی. با اطممیبر نیبگو کجا قرار گذاشت

و  لیدل نی. حداقل ایکنیم تی خودت رو اذ  یخودیب یدار

  .ستیسندش ن

 

پرطمع بود، و من تمام آن  بیدرون نسترن عج گرگ

  .سالها چقدر کور بودم

 

 ؟ یآورد گاردی با خودت باد_

 

 .من بودم منظورش



 

 ؟یکشوند  نجایچرا من رو تا ا_

 

 .میقرار بود باهم صحبت کن_

 

 .ادیاونقدر بهت اعتماد نداره که تنها ب_

 

  چرا مگه من قاتلم؟_

 

  یچیه گهیونشناختم د دمیاون همه سال ند ستین دیبع_

 .ستین دیاز تو بع

 

 .نداره آسو یمن به تو ربط یزندگ

 

 .هم به تو یو مهست دیام یزندگ_



 

 .هنوز عاشق منه دیام_

 

 .دیلرز یپوزخند زدم اما مهست من

 

 یباشه، معتادها هم وابسته  نطوریفرضا که ا_

 هیباشه، با  یخوب زیچ نی ا شهینم لیموادشونن اما دل

  دیاراده من تو ام نیترک کرد و ا شهیم میعظ یاراده 

 .یکشوند  نجایرو تا ا یکه مهست  ینیبی توام م نم،یبیم
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ساکت بود، حالش مساعد نبود که بتواند با  یمهست

هم   یتیشخص نیبه دو کند. البته در کل چن یکینسترن 

وقتم با مامان  یوقت و ب ی نداشت. من از سر بحث ها

  .شده بودم دهیآب د نهیزم نیو آذرخش در ا 

 

 .من مدرکم رو برات فرستادم_

 

  یدرست فرستاد کنم،یاره دارم به از لج تو ازدواج م_ 

 .اما ادامه داشت

 

جا  شیصدا دنیخبر داده بودم از شن دیکه به ام یمن

 .و نسترن هردو جا خوردند ینخوردم اما مهست

 

نگاه کرد  یو به مهست ستادی ا زمانیجلو آمد کنار م دیام

 .و گفت

 



 .بود نیفکر کن، ادامه اش ا نطوریتو ا_

 

دلخور نگاهش کرد. در راه فکر کرده بودم نه من و   و

که  میبده یجواب نسترن را جور  میتوانی نم ینه مهست

عاقالنه بود خود  لیدل نیرد به همدست از سرشان بردا

  ...هم باشد دیام

 

 یزندگ هیکه با دروغ  ی؟ کس یرو باور کرد نیحرف ا_

  رو ساخته؟

 

 ...من دی: امیمهست

 

اشاره کردم اول  دیرا گرفتم و به ام یمهست دست

 .اشاره ام را گرفت عیموضوع نسترن را حل کند. سر

 

 ؟ی خوا یم یچ_



 

برنامه اش به هم بخورد،   کرد یفکرش را هم نم نسترن

 .دیچه بگو   دانستیحاال کم آورده بود نم

 

 ...من دیام_

 

بد  تونمیتمومش کن، من اگر بخوام م ست؟ین یکاف_

 .یدون یرو توام خوب م نیا رمی حالت رو  بگ

 

 .فرصت نداد دیخواست جواب بدهد  اما ام نسترن

 

خانوادم   یاز اعضا یکی ای ی مهست کینزد گهی د کباری_

 .کنمیم مونتیکردن پش یاز زندگ یش

 

 ...یتو نم_

 



  .دست به سمت در اشاره کرد با

 

 .یخوش اومد تونم،یهم خوب م یلییخ_

 

 .نگاه کرد یبه من و مهست نسترن

 

 .یخبر دادم نه مهست دیمن به ام_

 

 .قابل حدس بود_

 

وقت  چیاما من ه  یچه خوبه که تو من رو شناخت_

 .نتونستم

 

 .گفت یو مهست دیبلند شد و خطاب به ام شیجا از

 



 .نیرو مطمئن باش نیا نی شیوقت خوشبخت نم  چیه_ 

 

 .گفت یزد و به حالت مسخره ا ی پوزخند دیام

 

 .باتو باشه خوشبخته یآره، فقط هرک_

 

  نیا یجلو  نکهیا یآمده بود برا یادیز دیبا ام نسترن

  یو دست خال نیبه جب ی اما با سر ردی ازدواج را بگ

  .رفت

 

از دل   نیا کرد،یم هیکردم داشت گر یبه مهست ینگاه

دهم تا  حیتوض شیبرا دیاو بود، حس کردم با ینازک

 .دچار سوتفاهم نشود

 

از اون  ریحق داره بدونه، غ دیمن حس کردم ام_

که خبر  ییبگه و ما  زهای چ یلینسترن ممکن بود خ



قصدم سواستفاده از اعتمادت  میراحت باور کن میندار

 .نبود

 

زد و دستم را  م یبه رو یاش لبخند هیگر انیدرم یمهست

 .فشرد

 

  .ممنون_

 

معذرت  دیافتاده بود از ام  نییکه از خجالت پا یسر با

داشت با محبت و عشق نگاهش   دیکرد. ام یخواه

 .دیدینم یهرچند مهست کردیم

 

 .شهیهم یبرا م یحل کن نجایرو ا  یزیچ هی_

 

 .نگاهش کرد یمهست

 



  یمن بش یتو وارد زندگ نکهیقبل تر از ا ی لینسترن خ_

 ؟یدونینم انتیتموم شده بود. انشاهللا که من رو اهل خ

 

خجالت  دنشیبا شن یشوخ بود اما مهست دی سوال ام لحن

 .دیکش

 

 برم؟ دیمن االن با_

 

رو  دیگفت نه. ام یراحت گفت 'آره' اما مهست یلیخ دیام

  .به او گفت

 

 .دیخر میمن که از کار زدم با خودم بر_

 

 .داره دی آسو هم خر_

 

 مگه نه؟ دیخر رهیآسو هم با داداش شما م_



 

کردم   یسوالش لبخندم کم کم محو شد هرچند سع نیا با

 .حفظش کنم

 

  ...تو برو من با آسو م_

 

 .نیفکر کنم الزمه باهم صحبت هم بکن زمینه عز_

 

تا  دیکردم. ام یاز آنها خداحافظ یمخالفت مهست با

 .همراهم آمد و از من تشکر کرد نیماش

 

 .شمیبهت بدهکار م شتریدارم هربار ب _

 

 .زدم یچشمک

 

 .بود نه تو ی مهست یبرا_



 

  .دیخند

 

زمان  میدیرسیبه ساعت کردم تا من به شرکت م ینگاه

را پس  اریداد نیماش دیبود. اما خب با یکار انیپا

تا  نشی. راننده اش هم نبود، او بدون ماشدادمیم

 .رفتیسرکوچه هم نم

 

 ؟یآسو خوب_

 

او را  یمن شماره  یبار هم گوش کیسه هفته بود  

اش شد تا  ینگرفته بودم، تماسم باعث نگران

  .یخوشحال

 

  امیب یاگر شرکت نمیبب خواستمیآره منم کارم تموم شد م_

 .رو بدم نتیماش



 

 چه زود؟ _

 

 نیوگرنه قرار نبود به ا م،ینرفته بود دی چون خر خب

  .ها تمام شود یزود

 

 .رنیم دیاش رو با ام هیاومد بق دیام_

 

  .کرد و گفت یمکث

 

 .مونمیمنتظرت م_

 

 .باشه_ 

 

 .کرد میقطع کنم اما صدا خواستم



 

 بله؟_

 

 !چرا زبانم گفت بله؟ دانمی جانم اما نم میبگو  خواستمیم

 

 .مواظب باش_

 

خورد به خودم آمدم، پشت  نیکه ماش ید یتکان شد با

قرمز  نیکردم ماش ینگاه نهیچراغ قرمز بودم، از آ

بودم خلوت  ستادهیکه من ا ی نیبود پشت سرم، ال یرنگ

آمده بود که نتوانسته بود سرعتش  یبود با چه سرعت

 نیماش یرا کنترل کند. تازه به خودم آمدم و گفتم وا 

پشت   کردمیآنقدر در فکر غرق بودم که حس م ار،یداد

شدم، پسرک راننده و  ادهیخودم هستم. پ یمیقد دیپرا

 ی به نظر نم یعاد  یشدند. کم ادهیاش هم پ یدختر کنار

مصرف کرده   یزیچ ایمست بودند  شیکم و ب ای، آمدند

 .بودند
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  بیکردم ضربه محکم بود سپر آس نیبه ماش  ینگاه

 م،یبه آنها بگو دیبا  یزیچه چ دانستمینم یبود. حت دهید

 .کار از کار گذشته بود

 

 .دمیباشه م یخسارتت هرچ سیزنگ نزن به پل_

 

آن  یخسارت چقدر بود سوا دانستمیبود نم نیا مشکل

  ار؟یبه داد دادمیم بردمیم کردمی چکار م گرفتمیپول را م



تا  شمردیو حتما م گرفتی او هم بدون شک گول را م

  !کم و کسر نباشد؟

 

  نیبوق ماش یام باعث شد از سپر و صدا یگوش یصدا

ام  یبروم، تا من گوش نی به سمت ماش رم یها چشم بگ

دختر و پسر سوار شدند  دمید میایرا بردارم و به خودم ب

بود که از  ادیو گاز دادند و رفنتد. آنقدر سرعتشان ز

بعد  هیام قطع شد و چند ثان ی. گوشدمیترس شیصدا

اما در آن حجم بوق ها و فحش   مددوباره به صدا در آ

  کردند،یاز رانندگان نثارم م یکه تعداد یفیلط یها

نگه دارم و  یی نتوانستم جواب بدهم و سوار شدم تا جا

 .را بدهم اریجواب داد

 

جواب ندادن  ی بعد از آن روز تراما اریداد کردمیم حس

 دادمیجواب م ریهرموقع د کردیم یمن را ط یگوش

تا من نگه دارک و حواب دهم  دایشد  شدینگران م

 .مری بار تماس بگ 5 کینزد

 



  ؟یدی چرا جواب نم ییآسو کجا _

 

 .، تصادف کردم دیببخش_

 

 ؟ ییکجا ؟یچ_

 

 .داغون شد نتیخوبم نگران نباش سپر ماش_

 

 ؟ ییبه درک خودت کجا_

 

فرار کردن  اریکنار جواب بدک. داد دمیرو کش نیناش_

 .که زدن ییاونها

 

 .داد رونیرا ب نفسش

 



 .امیاالن م ؟ییکجا _

 

منم  نییپا یاینموندم به شرکت تا تو ب یزینه چ_

 .رسمیم

 

 

 ؟یکن یرانندگ یتون یم ؟یخوب_

 

 .خوبم_

 

واقعا  کردمیهمه او را نگران خودم م نیا نکهیا از

  دنمیدم در بود با د دمیمن رس ی. ئقتدمی کشیخجالت م

  یبه سمتم آمد و قبل از من در را باز کرد. نگاه عیسر

 .به من کرد

 

 !خوبم_



 

  امیکیزیراحت شدم حالت ف الشیشدم و خ ادهیپ یوقت

 .خوب است گفت

 

 ساعت تنهات بذارمت؟ هی تونمیچرا نم_

 

سرم را کج کردم و آرام  یکم دمیبچه ها لب گز مثل

 .گفتم

 

 .من نبود ریباور کن تقص_

 

 نینکن، بش  یدلبر ینطوریشرکت ا یجلوفعال شما _ 

 .میبر

 

 کردم؟ کاریچ ین یبب یخوا ینم_

 



سرت، تو سالم   یندارم برو، فدا ریتو تعم یمن دست_

 .ندارم یت یمن داغون هم بشه من شکا نیباش ماش

 

 .دمیکه پرس بستیداشت کمربندش را م مینشستیوقت

 

 رو دارم؟  اقتشیل یکنیفکر م ؟یخوب نقدریچرا ا_

 

 مطمئنس خوبم؟_

 

 .نگاهم کرد یجد یلیتعجب نگاهش کردم. اما او خ با

 

چرا باهام ازدواج  ؟یپس چرا حلقه ام رو پس داد_

 ؟ یکنینم

 

 .ی دونیخودت جوابش رو م_

 



  میکنیم یزندگ  ینطوریا میچرا دار دونمینم دونم،ینه نم_

 یاما حت یکه کنارم میدینقطه رس نیچرا به ا دونمینم

  تتیاذ کنمیچون حس م  رمیرو بگ  کنمدستتی جرات نم

  بیتو سه هقته است تو ج ی چرا حلقه  دونمی! نمکنهیم

 .کت منه

 

 .فقط نگاهش کردم شی جواب حرفها و سوالها  در

 

 یکن دیفردا شب الزمه خر ی کمربندت رو ببند، اگر برا_

 .بعد برسونمت خونه  میبر

 

 .گفت کردیرا خالص م نیکه ماش یحال در

 

 .بگه نه دیکه به خر یهست مگه خانم_

 



منتظر جواب هم   گریرسانده بودم که د ییرا به جا کار

اول مرکز   یرا پارک کرد و ما تا طلقه  نی . ماشماندینم

  .گرفتیاما دستم را نم رفت ی. کنارم راه ممیرفت دیخر

 

 ؟ یخوب_

 

بردارد که به سمتش  یرا تمان دادم خواست قدم سرم

  دم،یرفتم و دستم را دوز دستش حلقه کردم مکثش را د

نشان  نیتریو دنینگاهش را هم اما خودم را مشغول د

 .دادم

 

  .امی من ن کنهیقبول نم یمهست_

 

 .که خوشحال از حرکت من بود. گفت او

 

 ؟یا یچرا ن_



 

و خانواده ها   هیمعموال خصوص یخب... خواستگار _

 .حضور داره

 

اگر خودت قبول نداشته  یحت یخانواده ا نی توام جزو ا_

 .یباش

 

 .نبود  نیمنظورم ا_

 

 .کمرم گذاشت یرا رو  دستش

 

 چطوره؟_

 

که نشانم داد کردم. خوب بود اما لباس   یبه لباس  ینگاه

و باز بود ، هوس کردم  ینیم یادیاش ز یبغل دست

  .کنم تشیاذ



 

 .ستی بهتر ن شیپخوبه. دست چ_

 

 .نگفت نگاهش کردم یزیچ

 

 .هردو رو امتخان کن میخوبه بر _

 

 یآدم متعصب یلیتعجب داخل رفتم. در مورد لباس خ با

 یو کم رتیقبول کند. با ح  زدمیرا حدس نم نینبود اما ا

. دمیخنده به اتاق پرو رفتم و اول همان لباس رو پوش

. شدی. همچنان باورم نمندیبه سراغم آمد تا در تنم بب

تاپ   یکوتاه بود سوا یاد یکرد. دامنش هم ز یتگاه

معذب  ازیبازش. من در مقابل داد هفت ی قهیو  یتیم

 .بودم چه برسه فردا در جمع

 

 .رم امتحان کن یکی خوبه، اون _

 



  .ر را در مورد لباس دوم هم دادنظ همان

 

 کدوم رو بردارم؟_

 

 .من به فروشنده گفت هردو یجا به

 

 .پس تاپ  دامن رو فردا شب بپوشم_

 

 .و نگاهم کرد ستادیا

 

 ه؟ یچ_

 

 تاپ و دامن؟_

 

 .را تکان دادم سرم



 

و خنده  رتیربعه داره با ح کیخانم  نیهم  یپس برا_

 .میدیخر یدیچون پسند  ری. نخکنهی نگاهم م

 

پس منظورم را نگرفته بود. دستش را  میدیخند بلند

 .دوباره پشتم گذاشت

 

موند تنت، نبر خونه بده من ببرم،   بایز تی نها یالبته ب_

 .یخودمون لباس ندار   یخونه 

 

خبر  یهنوز هم آنجا بود؟! ب یعنیخودمون؟   ی خونه

  .بودم

 

 

 .خانه  بردیکرد و گفت همه را م دی خر میبرا یکل
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 م؟ یصحبت کن_

 

 االن؟ یعنینگاهم کرد که  یباباجور

 

اما بابا واقعا   میزودتر صحبت کن یمنتظر بود دونمیم_

به  ن،یشده بودم. انتظار نداشتم ازم پنهون کن جیگ

 .خصوص تو

 

  یاشکال  یعنیتکان دهد ،  توانستیرا آرام م سرش

را کنار  یچند ساعت  یندارد؟! امشب بعد از مدت ها



با   شهیمثل هم یکرده بودم کم یگذرانده بودم، سع اریداد

دو ساعتش را  یکی کردم  یاو برخورد کنم، سع

مرا به   نکهیزهرمارش نکنم و عذابش ندهم و بعد از ا

  .مبا بابا صحبت کن رفتمگ  میخانه رساند باالخره تصم

 

 یگفت راض یچ ؟یرو قبول کرد اریچرا کمک داد_

 ؟یشد

 

 ینبود که از هر کس یاو کس  شناختمیپدرم را م من

 .کمک قبول کند، در جوابم به من اشاره کرد

 

 ؟یبخاطر من قبول کرد_

 

 .بست چشم

 



 اما کنمیم تیرو اذ اری... دارم داد دونمیبابا من... نم_

... 

 

. نگاه  کندی اشاره م یزیدارد به چ کندیگوش نم دمید

  ریکردم اطرافش را، نگاهش و اشاره اش به پل

 بروم؟ خواستیکوچکش بود. برش داشتم! م

 

 بذارم برات؟ برم؟ نویا_

 

آمد، همچنان اشاره اش به آن  یبه نظر نم نطوریا نه

  یپل یکردم، شانس نییرا باال پا ستشیل یپل یبود، کم

من بود  یچندتا از آن ها صدا دمیرا و د ییکردم چندتا

ام   یدوهزار نکهیشعر خوانده بودم. تا ا  شیبرا یوقت

را ضبط کرده بود.  اریخودش و داد یافتاد. او مکالمه 

مهم را کشف   یلی خ یلیخ  زیچ کی انگار  شدیباورم نم

کرده بودم. با چنان  دایپ یگنج بزرگ  دیشا  ایکرده بودم 

بابا؟'   یگفتم 'ضبط کرد نجا ی حسرت، ذوق، تعجب و ه

  .که خنده اش گرفت



 

ام ترس هم  یقبل یرا تکان داد. به حس ها سرش

 یکردم، باالخره پل شیدا یوجودم را گرفت باالخره پ

  .کردم

. از من گفته  ختمی اشک ر اریداد یسرتاسر حرفها من

که به من   یبود... از حسش به من، از حس خوب

اش گفته ، از مادرش  یداشت... از حضور من در زندگ

من و او باشد،  یکه ممکن بود در زندگ یاز مشکالت

نبود من را که   یگفته بود به همه واقف است اما وقت

که نتواند از  ستی ن یزیکدام چ چیه نهایا  کندیتصور م

 ...دیایپسش برب

 

هر  دادم،یق ممحکم و مقتدر گفته بود که به بابا ح  آنقدر

که کرده را قبول کند.  یهر کمک ایگفته  اریکه داد یزیچ

به خودم هم گفته بود، اما  شیها را کم وب نیدایشا

 د،یبتواند به پدرم بگو نانیبا همان اقتدار و اطم نکهیا

  .باارزش بود  می برا تینها یب

 



چندبار  گوش کردم،   دانمیکردم نم هیچقدر گر دانمینم

خودم را به زور در  تایکرد نها میبابا در سکوت تماشا

دور شده   یل یکه خ میها یبغل بابا جا کردم و مثل کودک

  ...دمیبود از من و از ذهنم تا صبح همانجا خواب

 

آن حس بد را نداشتم ، حاال   گریشدم د داریب یوقت صبح

 یلی. خمشخص بود.. ممیسردرگم نبودم. حاالتصم گرید

 ی اگر از او دور شکستمیمرد را م نیواضح من اگر دل ا

 کیاحمق بودم  کی یو نامرد یبد ی سوا کردمیم

او.  یدایمن بود و من آ  ی... او شاملویاحمق واقع

مثل   توانستینم دیداشت شا رقشاملو ف ای زبان او  دیشا

به انسان  یاو چنان قوت قلب  یاما حرفها  دیشاملو بگو

  .یاحساسش کن یتوانستیکه با تمام وجودت م دادیم

 

 "است یگریو چشمانت با من گفتند فردا روز د"

 



را برداشتم،  میبود دهیخر ی مهمان یرا که برا میلباسها

 سهیرا در ک ی شیبرده بود، لوازم آرا اریرا همه داد هیبق

 .لباس گذاشتم ی

 

رفتن به شرکت آماده شدم و منتظر ماندم تا  یبرا 

و نپرم  رمیخودم را بگ یجلو  نکهی. اردیتماس بگ اریداد

هم آسان نبود اما   نینبوسمش ا نکهیبغلش آسان نبود. ا

مناسب   یتا در فرصت کردمیخودم را کنترل م یکم دیبا

 .میصحبت کن

 

 ه؟ی چ نهایا_

 

 رید میبرگردم خونه و بر  گهیشب، د یلباسهام برا _

 مراسم؟ ارهیمه ی. خونه  شهیم

 

 .آره_

 



من تو شرکت آماده شم؟ فکر کنم شلوغ باشه اون _

  دیبرم اونجا هم اماده بشم... اصال با  شهیساعت نم

 .خونه ومدمیم موندیم

 

'خونه   میروی م دیبگو خواستمیم گفتمیاز قصد م داشتم

 .'خودمون ی

 

 .لباس عوض کنم دیخونه منم با میریم_

 

 .د، خنده ام را قورت دادمبو خوب

حرف   ینحوه  یبرا یزیتا شرکت من در حال برنامه ر 

کرده  برداشت یگریبودم اما او جور د اریزدنم با داد

 شومیم تیاذ نقدریبود چون در آسانسور گفت اگر ا

  .شرکت کنم در مراسم امشب  ستین یازین

 

 .شه یناراحت م ینه مهست_



 

  ...باهاش صحبت م_

 

 .امیم_

 

وقفه منتظر بودم  یب جانیاز ه گذشت،ینم ساعت

چند   اریماز رفت،ی ساعت بگذرد اما الک پشت وار جلو م

بودم اصال چه گفته ام  دهیتماس گرفته بود نفهم یبار

 .در جوابش

 

  ستیالزم ن  گرید میرویگفته بود موقع ناهار م اریداد

 نده یصحبتش را با خانم پا یصدا یشرکت وقت میبرگرد

 رونیب عیرا برداشتم و سر فمیک دم،یپر م یاز جا دمیشن

 .رفتم

 

من  شهیم ریبگم داره د ام ی ب خواستمیم  ؟یینجایاا، ا_

 .خودم برم



 

کرد و سرش را تکان داد، حرفش که تمام شد   ینگاه

 .میگفت بر

 

در ظاهر داشتم با   یاو بودم ول یمشغول تماشا نهیآ در

 .کردمیم یباز  میابرو

 

 ؟ یخوب_

 

 ؟ی آره، چطور_

 

 .چپ و راست کرد یسر

 

 .یچیه_
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  یخانه که نگه داشت خواستم وسائلم را از رو دم

  .اوردشانیبردارم، گفت او م یصندل

 

که سپرش سالم و صاف بود. عوضش کرده   دمید صبح

مثل همان روز  اطیبود! در را باز کرد داخل رفتم، ح

را که باز کرد  یبود. در ورود شیبود، تاب سرجا

  .اول من داخل بروم ستادیا

 

 .رمیدوش بگ هی دیمن با_

 

 .منم_



 

  .باال انداختم یبا تعجب برگشت سمتم، شانه ا سرش

 

  رم؟ی دوش بگ تونمی من نم ه؟یچ_

 

 .دیبه گردنش کش یدست

 

 .نه نه، اومم برو از حموم اتاق استفاده کن_

 

کرده بود که آنطور نگاهم کرد؟! اتاق هم به   یفکر  چه

بودم که داخل  ستادهیقبل بود. همانجا ا یدفعه  یمرتب

 .آمد

 

 ؟یخوا ی م یزیچ_

 

 .هیلباس، فقط چند ثان_



 

 کال؟  ی مونیم نجایا_

 

 .اغلب_

 

که رفت گفتم من انتخاب   شیسمت کت و شلوارها  به

برگشت سمت   یکیش یلیکمد با ژست خ   ی. جلوکنمیم

 .من

 

  .باشه_

 

 قایخودم هم دق کردم؟یرفت. داشتم چه م رونیب

 کردمیکه فکر م ی. معلوم بود به اندازه ادانستمینم

 .خودم را حفظ کنم یو معمول ینتوانسته بودم حالت عاد

 



گرفتم ، تازه متوجه شدم حوله ندارم و   یحمام دوش در

 دیبود. بدنم را شا زی کوچک تم یدر حمام فقط دو حوله 

 ستادمیرا نه. پشت در ا میکنم اما موها یکار توانستمیم

را صدا کردم. با ترس و حوله به تن آمد به  اریو داد

  .اتاق

 

 شده؟یچ_

 

 .ستیحوله ن_

 

او حوله به   دن ی. داش گذاشت یشانیپ یرا رو  دستش

بود که  یصحنه ا نی بانمک تر میبگو توانمیتن م

  .شاهدش باشم توانستمیم

 

 .ارمیافتاد، االن م یفکر کردم اتفاق_

 

 .سردمه بدو_



 

 .دوش ریبرو ز_

 

بردم و حوله را از او گرفتم و  رونیرا از در ب دستم

بروم  رونیب دمی. اما خجالت کشدمشیپوش  عیسر

 .هنوز در اتاق باشد دمیترس

 

 رونیکردم تا مطمئن شوم که ب شیبار آرام صدا نیا

  ینشنیدم. حوله ست هم رنگ حوله  ییرفته است صدا

  .خودش بود

 

داشت اگر هرچه اتفاق افتاده بود را  یخوب حس

بودن در کنار  نجایبود ا ینی ریحس ش کردم،یفراموش م

اول  دیلباسم را عوض کردم. با عیبودن. سر اریداد

رفتم انجا  ییبه سمت دستشو کردم،یرا خشک م میموها

 رونیرا که خشک کردم ب میبودم. موها دهیسشوار د

  .بنددیکراواتش را م ارداو در اتاق است و د دمیآمدم د



 

رفتم  نهییبه سمت آ شیپ قهیزده از اتفاق چند دق خجالت

کنم. او  شیا آرانشستم ت یصندل یکنار رفت و من رو

تخت نشست و زل زد  یکراواتش را بست پشت سرم رو

  .نگاهش کردم و گفتم نهیبه من. اگبرنگشتم از آ

 

 ؟ ینیهمونجا بش یخوا یم_

 

 هست؟ یمشکل_

 

  .کنم شی آرا خوامیم_

 

  کنم؟ینگات م یهست وقت یمشکل_

 

 .شمیمعذب م_

 



 .داد رونیرا ب نفسش

 

نباشه   ازیامروز چته که ن  یبهم بگ یتونیباشه پس م_

 .شدهیبهت زل بزنم تا بفهمم چ نطوریمن ا

 

 چمه؟ _

 

 ؟ی ستین بتیعج  ینگو که متوجه رفتارها_
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 شیباال انداختم و شروع کردم به آرا یلجبازي شانه ا با

که بلند شد به سمتم آمد از  زدمیم هیکردن، داشتم  سا

را از پشت کنار زد خم شد  مینگاهش کردم. موها نهیآ

 نییاما فقط گفت پا دمیبه تتوام زد، لرز یبوسه ا

 .منتظرم است 

 

 شد؟یچ_

 

در از آستانه در نگاهم کرد، فقط نگاه کرد و رفت.  دم

  .باز ناراحتش کرده بودم د ینخواسته شا

 

  .خورد یکه رفتم داشت قهوه م  نییپا ی طبقه

 

 .من حاضرم_

 

گذاشت و بلند شد. نگاهم کرد   زیم ی را رو فنجان

 خواستیزد و کتش را برداشت بپوشد. دلم م یلبخند



ام را بدهد تا دستم کنم اما خجالت  یانگشتر  میبگو

 .دمیکش

 

نبود  ریهم د یل یتماس گرفت خ یکه مهست میراه بود در

را نگه داشت  نیزده بود. دم در که ماش جانیاما ه

 .شوم اما دستم را گرفت  ادهیخواستم پ

 

  بخوام؟ یزیازت چ  شهیم_

 

  بشیرا از ج یانگشتر  یرا تکان دادم. جعبه  سرم

 .برق زد میآورد و چشم ها رونیب

 

  دستت باشه؟ یچند ساعت شهیامشب مادرم هم هست م_

 

 .کردیبود و او داشت بابتش خواهش م میاز خدا من

 



 .باشه_

 

بود که خواهشش را قبول کرده ام. جعبه را باز   ممنون

کرد. به سمتم گرفت اما من هم دستم را به سمتش 

 شیچشم ها ین یرا دستم کند، ن یگرفتم تا انگشتر

 .شد ادهیو پ دیکش یقی. نفس عمدمشیکامال د دیلرز

 

 .آسو_

 

 جانم؟ _

 

من ) I don’t want itکنه،  یمر خوادیم یآنت_

  .(خوام ینم

 

راحت  توانستیناراحت بود نم ای یعصبان یوقت جاشوا

 .صحبت کند یفارس



 

 چرا؟ _

 

  .مونهیما نم شیپ گهید_

 

 .مینی بیرو م گهیاما همد ستمیشما ن شیمنم پ _

 

 .ما شیپ یایتو کم م اد،یز یلینه خ_

 

االن چقدر  یدونی. مدمیمن قول م ادیتند تند م یاما آنت_

 ؟ یینجایناراحته تو ا یآنت

 

گفته بود جاشوا قهر کرده است  یمهست میبود دهیرس تا

هر چقدر هم جان ،  یو در اتاق را قفل کرده است. حت

نکرده بود.  یکرده بودند او توجه شیو او صدا اریمه

اش  یپشت در راض توانستمیکه م یحاال من با هر زبان



 یکرده بودم در را باز کند اما گفته بود فقط من اجازه 

  .ورود دارم

 

 تمیاذ اریمادر داد یورودم نگاهها یاز لحظه  نکهیباا

کار را  نیا دیبا یجاشوا و مهست یکرده بود، اما برا

 .کردمیم

 

اما   کنه،یبدون موافقت تو ازدواج نم ی مهست یآنت _

  رو دوست داره؟ دیام یآنت یدونیم

 

دو   نیام گذاشت ، بغلش کردم. ا نهیس ی را رو سرش

چقدر  گشتند،یم یکمبود مادرشان را در من و مهست

 ...سخت بود

 

بغلش   عیو جان سر یرفتن من و جاشوا مهست رونیب با

 .دستم را گرفت اریبا سر تشکر کرد و داد اریکردند. مه

 



بغلم  یترفت. مهس نییبه ما کرد و پا ینگاه مادرش

  .کرد و تشکر کرد

 

 ...مادرت_

 

 .یشد بایز یلیخ_

 

 .دمیخند

 

  !یبامن بود  نجای از خونه تا ا_

 

 .زد یلبخند

 

 ست؟ یبه وقتش قشنگ تر ن یزیهرچ _

 



 .او تکان دادم یرا باال بردم و انگشتم را جلو دستم

 

 .جمله ات رو فراموش نکن نیا_

 

 .زد یرا گرفت و دستم را باال برد و بوسه ا انگشتم

 

 .کنمیم شیدارم زندگ ستین یادآوریبه  ازین_

 

 .لبخند سرم را تکان دادم با

 

و منتظر   مینشسته بود ن ییپا یدر طبقه  یهمگ  حاال

 .میاش بودو خانواده  دیام

 

 ...کاف دیچک سف کنمیفکر م_

 



  !: ماماناریمه

 

 !: مامان لطفایمهست

 

 .زدم یلبخند

 

 .ستین یمشکل_

 

نگران نگاهم کرد اما من با لبخند مادرش را نگاه  اریداد

 .کردم

 

اگر کم اومد ازتون  کنم،یبه موقع ازش استفاده م_

 .رمیگیم

 

با اخم نگاهم کرد.  اریاما داد دیخند یو مهست  اریمه

گفت اما متوجه اش   رلبی ز یزیمادرش در جوابم چ



بار  نیمن ا میمهم نبود. تصم میهم برا یلینشدم، خ

 .ردیرا بگ شی جلو توانستینم یکس گریبود، د یقطع

 

نشاندمش،  میپا  یسمتم، رو دیایجاشوا اشاره کردم ب به

 .جان هم به سمتم آمد

 

 .دمیخند

 

که من فلج   ینیمن بش یپا یبرو بغل عموت توام رو_

 .شمیم

 

 .دیخند اریمه

 

 .ستیمونث خوشگل ن هیعموشون _

 

 .دمیبا اخم نگاهش کرد و من بلندتر خند اریداد دم،یخند



 

 جان ی واقعا جمع شور و ه دندیو خانواده اش تا رس دیام

به طرز   دیو مادر ام اریرا گرفت. مادر داد یخواستگار 

 .آمدند یهم چشم و ابرو م یبرا  یخنده دار

 

  اریمه یدر خانه  گریه دبود ک یادیخانم مدت ز نیمه

  .امشب به کمک آمده بود یمشغول کار نبود اما برا

 

را  یحرف اصل دیبود. که مادر ام ییرایپذ مشغول

بود. اما خب  تهیمراسم فرمال  کیمطرح کرد، هرچند که 

اش را حفظ کردند. منتظر بودم مادر  تهی صورت فرمال

منتظرم نگذاشت.  یلیو خ  دیکه نبا دیبگو یزیچ اریداد

که مطرح کرد  یهنگفت تی نها یب ی هیحق طالق، مهر

 .خودش نشان از آن بود

راحت قبول کرد،  الیبا خ دیمخالف بود اما ام یمهست 

آن ها هم  دیشا دانمینگفتند، نم یزیچ ار یو مه اریداد

  یخواستند. تجربه  یخواهرش م یبرا یخاص نیتضم

از خانواده  دینکرده بودند. شا یکدام سپر  چیرا ه یخوب



سخت تر از    ینبود طالق مهست اریبه نام و البته داد ی

 .شدیحرفها تمام م نیتر از ا ینها و طوال  نیا
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باشد و به  یطوالن ینامزد نیا خواهدیگفت نم دیام

باشد.  یعروس یکردن تدارکات برا ا یمح یاندازه 

قبل از مادرش موافقتش را اعالم کرد، از دل  اریداد

 ی مراسم خواستگار قیطر نیخواهرش باخبر بود و به ا

 .شروع شد یخانوادگ یمهمان کیو به  دیبه اتمام رس

 



در دست چپش به سمت ما آمد و دست  یجام شراب  دیام

حلقه کرد و رو به من و  ی راستش را دور کمر مهست

  .گفت میبود ستادهیهم ا که کنار یاریداد

 

 ن؟ یریبگ ی عروس نییخوایم یشما ک_

 

  !؟یعروس

 

 ه؟یاند گروم چ  دیمراسم دابل برا هینظرتون در مورد _

 

باال انداختم و با لبخند   ینداد، من شانه ا یجواب اریداد

  .گفتم یو به شوخ

 

 .می ما اونقدرها هم عجله ندار_

 

 : چرا؟ یمهست



 

 .رمیرو باال م یترق ی دارم پله ها_

 

 .دندیهمه خند اریداد بجز

 

تو کوه و جنگل،   مونیبعدشم من دوست دارم عروس_

داشته  یتین نیباشه، شما فکر نکنم همچ  عتیتو دل طب

 .نیباش

 

که فقط من  یآورد و به حالت کیسرش را نزد اریداد

  .بشنوم گفت

 

 .فتهیاتفاق ب  یا یاگر خواستگار_

 

  !تلخ بودنش قتیاما از سر حق دم،یخند

 



 ن؟ یهست یرانیشما اصالتا ا _

 

 .همان دیبلند ام یهمان ، خنده  دی مادر ام سوال

 

 .هیرانیمادرم ا هیرانیا_

 

 ...آخه_

 

  رمونیرنگ مو و چشم هامون، تا چند نسل اخ هیارث_

 .دونمیقبل ترش رو هم نم  یلیبوده اما خ رانیازا

 

  یلیگفت "بچه هاتون اگر به تو برن خ دیام خواهر

 ."شهیقشنگ م

 

 یول اری وقت نگفته بودم به داد چیزدم، ه یلبخند

را   نیباشد ا ادیز مانیدوست داشتم تعداد بچه ها شهیهم



بعد از به  گفتیگفته بودم و او م یبار به مهست کیفقط 

اول مطمئنا نظرم عوض خواهد شد،  یآمدن بچه  ایدن

 .ستیسان نبزرگ کردن بچه آ

 

 ازدواج؟ یبرا یندار یتو قصد اریمه_  

 

جان و   یناگهان ستادنیسوال همان ، ا نیشدن ا دهیپرس

 اریمثل داد قایاخمو دق ی لیهمان. خ یجاشوا از باز 

 .رفتند ار یرا نگاه کردند و به سمت مه دیبرادر ام

 

نظر بدهم اما اگر  توانستمینم یکس یدر مورد زندگ من

از  کرد،یزودتر اقدام م دیازدواج کند با خواستی م اریمه

واقعا  رندی که بچه ها بپذ یکردن کس دایبه بعد پ نیا

 نیبه ا یلیهم تما اریبخش که مه نیآسان نبود. حاال با ا

 .نداشتم ینظر  چینه ه ایکار دارد 

 

 .حلقه کرد شی هردو دستش را دور پسرها اریمه



 

 .دوتاش رو دارممن که _

 

  اریحس تملکشان به مه نیبه هردو زدم. ا یلبخند

  یرا جا یکس یهر فرزند دیشا دانمیبود، نم  بیعج

 ...مادرش نخواهد

 

 دیو ام یمهست یبا رقص دو نفره  یخواستگار یمهمان

قدم بزند،  دیبا ام یرفته بود کم یتمام شد، مهست

قصه گفتم تا   شانیدوقلوها را من بردم تا بخوابند، برا

که  رفتمیم نیی باالخره خوابشان برد. داشتم از پله ها پا

 .دمیرا شن اریمادر داد یصدا

 

بعد گرفتن اون چک هنوز هم راش  شه یباورم نم_

 .خونه نیتو ا نیدیم

 

 .مامان هی: کافاریمه



 

هارو؟  یزی آبرور نیا نیقراره تموم کن یشما دوتا ک_

اش   جهینت نمیا یازدواج کرد یدختر الکل کیبا  یرفت

 ؟یکن کاریچ  یدونیبزرگ کردن بچه هات نم یکه برا

  دیچک سف هی فتادهین یکه هنوز اتفاق یکس  یکنی فکرم

 نداره؟ یبعدش نقشه ا یامضا گرفته برا

 

رو باز نکن.  یمیقد یپرونده ها نقدریمامان ا هیکاف_

شد، چند بار بگم آسو اون  یزن من از دست تو الکل

 .چک رو پاره کرد

 

تمام مدت  گفتینم  یزیساکت بود و چ اریبود داد بیعج

 .کردیبود که داشت دفاع م اریمه

 

  شهیکه باورتون شده؟ باورم نم نیساده ا نقدریو شما ا_

  یراحت باز نقدریاشون ا ندهیبتونن با آ نقدر یبچه هام ا



بخاطر   وایو ش  مای. شاریکنن، از تو انتظار نداشتم داد

 ...و کننیشما دوتا ازدواج نم

 

رو   یتکرار یبحث ها یبخوابم، حوصله   رمیمن م_

 .ندارم

 

بچه  نیروشون، ا یبندیچشم م یکه دار  ییها قتیحق_

  ؟یبزرگ کن ینجوریهم ی خوای ها رو م

 

بودم در واقع عمال فالگوش   ستادهینا یخوب یجا من

توجه به حرف مادرش   یب ای هم گو اریبودم.  مه ستادهیا

خجالت   د،یپله ها د یبه راهش ادامه دا و من را رو

  ینشان نداد دستش را رو یاما او واکنش بد دمیکش

تکان داد و باال رفت. دو باره  یشانه ام گذاشت سر

  .دمیمادرشان را شن یصدا

 



اجازه بدم باهاش   تونمیمن نم ،اریتمومش کن داد_

رو به خطر    مونیخانوادگ  یآبرو تونمینم ،یازدواج کن

  یبه زود دونمیم ،یمدت باهاش باش هی یتون یبندازم، م

کنه اما   ینقش باز شهیهم ی برا تونهینم زنه یدلت رو م

 .منتظرته مای باشه ش ادتی

 

  یهمه سکوت. کم نیچرا ا  گفت؛ینم یزی چ اریداد چرا

مادرش   اریداد  یبدهد اما به جا یجواب دی تا شا ستادمیا

 .گفت

 

خونه ترک کردنت مثل بچه   نیا ؟یجواب بد یخوا ینم_

 .اریداد نم یبیرو اصال مناسب تو نم یرستان یدب یها

 

را ترک کرده بود؟ پس حدسم درست بود آنجا   خانه

 .کردیم یزندگ

 

 ن؟ییپا ی ای نم یآسو_



 

! باورم م؟یپله ها  یبود رو دهیرا بستم، د میها چشم

! آرام از یز یچ  نیچن یآن هم برا ردیمچم را بگ شدینم

 .توجه به مادرش گفت یرفتم، ب نییپله ها پا

 

 م؟یبر_

 

سرم را تکان دادم. رو به مادرش گفت راننده دم در  فقط

است اگر قصد ماندن دارد به او خبر بدهد تا منتظر  

 .زد رونینماند. دست من را گرفت و از ب

 

 .ستمیفالگوش وا   خواستمینم خوامیمعذرت م_

 

 .ستیمهم ن_

 

 ؟ی ناراحت شد_
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در مورد مادرم  شم،یراحت نم. من از تو نازمینه عز_

 .یاطالع بوده باش یکه ازش ب ستین  یزیهم چ

 

بعد از مراسم  خواستمیهم فشار دادم، م یرا رو  میها لب

اما ناراحت شدنش   م،یبا او در مورد خودمان صحبت کن

در  گریمادرش باعث شد د  یحرفها ایاز حرکت من  ای

من  یمادرش رو یمود حرف زدن نباشم. هرچند حرفها

 .نبود ریتاث یهم ب

 



 .برم مسافرت دیبا یمن چند روز _

 

  .خبر ی! چه بمسافرت

 

 کجا؟ _

 

 .اصفهان_

 

 ؟ی مونیم ادیز_

 

 .دیکش یقیعم نفس

 

  .دنبالت ادی. فردا صبح راننده ام مینه، چند روز _

 

  .دیبه گردنش کش یدست



 

بمونه  یقبول کن یعنی یاگر بخوا برم،یرو نم نمیماش_

 .دستت

 

 ...تص ترسمیباز م_

 

 .فقط مراقب خودت باش ستیمهم ن_

 

  یو نگران تی از از سر اهم نیا داد،یم تیبه من اهم او

سرم را  کرد،ی بود، رد کردنش فقط ناراحتش م شیها

اما باز   رمیخانه را از او بگ دیکل خواستمیتکان دادم، م

  ینبودم اما چرا برا یمن آدم خجالت  دم،یخجالت کش

! کاش خودش ار؟یمعذب بودم با داد نقدریا یزی هرچ

 .دادیم شنهادیپ

 

 .باشه_



 

  .ارهیرو برات م نیصبح ماش_

 

  شرکت؟ یاینم ؟یریصبح م_

 

 .نه، پرواز دارم_

 

به  شدیختم م دیما فقط با یرا تکان دادم، خداحافظ  سرم

 نیخداحافظ؟ ساکت و صامت در ماش  مییبگو نکهیا

قصد حرف زدن   م،یما نشسته بود  ی خانه   یجلو

  .نداشت

 

  .یممنونم بابت همه چ_

 

 .کرد نگاهم

 



 ه؟ یتشکر خداحافظ_

 

 .ینه، بابت... آذرخش و ... و همه چ_

 

  .تو بود یهمه اشون برا_

 

  .دستش گذاشتم یدستم را رو دانستم،یم

 

  .وننم ادیزود برگرد ز_

 

  یآرام یهاش کش آمد، دست را باال آورد و بوسه  لب

 .زد شیرو

 

 .روقتهیبرو تو د_

 



تا بروم داخل. اما به   خواستمیآغوش گرم از او م کی

 .کرد غیدر یبی طرز عج

 

در دستم تعجب   یانگشتر  یدوباره  دنیاز د آسمان

هم نگفته   یکرده بود. پس نگرفته بود اما خب حرف

به هم. من هم از خدا خواسته نگهش داشته  میبود

  .بودم

 

. زدیحرفش نم ریوقت ز چیصبح راننده اش آمد، او ه 

  اریرا داد دستم. مه چیشدم و سوئ ادهیدم در شرکت پ

  .او آمده بود به شرکت یجا

 

گذاشته بود   ریمادرش تاث ی نگرفته بود، حرفها یتماس

را برداشتم و بعد از چند بار تماس و قطع    یگوش اچه؟ی

مردد  لیکردن ، با او تماس گرفتم، اما جواب ندادنش دل

ها و  قهیتماس نگرفتنش دق دیبودنم را مشخص کرد. شا

  .بود یگریساعت ها بعد از تماسم نشان د



 

 آسو؟ _

 

 بله؟_

 

 ؟ یخوب_

 

 ؟ی دوباره تکرار کن شهیم دیآره آره ببخش_

 

 شده؟  یزیچ_

 

 ؟ یصحبت کرد اریتو با داد_

 

 .زد یلبخند

 



وقت نکرده  دیچندتا جلسه پشت سر هم داشت شا_

 .زنگ بزنه 

 

 .من وقت نداشت یبا او صحبت کرده بود فقط برا پس

 

  م،یشرکت و کارخانه بود ی مشغول کارها  اریمه همرا

کارهارا   میبه کارخانه و داشت میظهر آمده بود کینزد

  .شرکت می برگرد میکردیجمع و جور م 

 

بودم به او   اریمه شیپ یوقت اریکمال تعجب من داد در

  اریبه داد دیدلخورم را د ی افهیق یوقت اریزنگ زد، مه

   .گفت

 

جواب تماسش رو   کنهیآسو داره چپ چپ نگاهم م_

  !ینداد

 



را سمت من  یگوش اریگفت اما مه یچ اریداد دانمینم

 .گرفت

 

 .متوجه تماست نشده گهیم_

 

 .را نگرفتم یگوش

 

 .زنگ زدن نداشته یبرا یتین یعنی نیا ستین یمشکل_

 

با ابرو   یریگیاشاره کرد که نم یبه گوش د،یخند اریمه

 .گفتم نه

 

 یمنت کش یباهات حرف بزنه، برگشت  خوادینم اریداد_

 .یکنیم

 



! رد؟ی تماس بگ  خواهدیتا برگشتنش نم یعن یدل گفتم  در

حرف زد  اریبا داد نکهیبعد از ا قایاما تماس گرفت دق

بلند شد و از دفتر  اریام به صدا در آمد. مه یگوش

را برداشتم و به سمت پنجره رفتم   یرفت. گوش رونیب

  .بودند یسگ ها مشغول باز

 

 .یزنگ بزن دمیند زمیعز_

 

 .نگفتم یزیچ

 

 ؟یتماس نگرفتم مگه زمان نخواست من بخاطر خودت_

 .یکنیباهام صحبت نم یلیتهرانم خ  یوقت

 

 .باشه_

 

 ؟یچ  یعنیباشه _



 

 بگم؟  یچ یخودت رو دار یبهونه   یوقت_

 

 ...بهونه_

 

  یاحوال پرس م؟ینیبیاما همو نم میزنیحرف نم  نجایا_

 ...به کنار دلت تنگ نها یا م؟یکنینم

 

ام  هیحرف زدن از احساسک گر یام گرفت برا هیگر

 .گرفت. نتوانستم جمله ام را کامل کنم

 

 زم؟یعز_

 

 م؟ یبعدا صحبت کن شهیم_

 

  .گردمی برم گهینه، من دو روز د_



 

 ...پس میاز هم دور بود نیاز ا شتریما ب_ 

 

 .لطفا زمیعز_

 

 دیمن نبا یداستان من بودم، شاد نیا هیاول مقصر

  .دادمیموضوع را کش م  نیاز ا شتریب

 

موضوع رو حل   نیو ا می کن یصحبت م ی باشه، اومد_

 .میکنیم

 

 .راه حل داره هی_

 

 ؟یچ_

 

 .باهام ازدواج کن_



 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 .باشه_

 

 ؟یآس... چ_

 

 .زدم یلبخند

 

 .گفتم باشه_

 

 ...یعنی_

 

 .! منتظرتمیعنیآره _

 



 میداشت ی با وقت رفتمیبه سمت کارخانه م یوقت حسم

 انیتا آسمان فرق داشت. پا نیبه شرکت زم گشتمیبرم

 .میکردیرا باهم حل م یعذاب ازدواج ما بود، باق نیا
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  یطوالن اریکه مدت زمان بس یروز بعد خواستگار سه

اتفاق افتاد، اما با کم و   میصبر کرده بود شیبرا

 .ادیز اریبس  یکسرها

 

در رخت خواب بودن   ار،ی از همه نبودن مادر داد اول

به همراه آقا رضا  میپدر من، سکوت مادرم! خاله مر

  حیآمده بودند، هرچند من سکوت آقا رضا را ترح



. تنها افراد خوشحال و سرحال جمع دوقلوها  دادمیم

و  یکه در جمع بود به نوع یهرکس دانمیبودند. نم

خجالت  مانیو زندگ همعذب بود، آسمان از خان ینحو

از ده بار گفت چطور   شی و تا آنها برسند ب دیکشیم

  یمبل ها یما حت میکن ییرایاز آنها پذ نجایا میخواهیم

با   می. آنقدر گفت که هاله مرمیهم ندار یزوار دررفته ا 

و  میگفتیتر مترس و لرز از آقا رضا گفت کاش ما زود

اما آقا  ودب  بیآورد. عج ی م مانیرا برا  شیاو مبل ها

من را  شیپس و پ اریکرد، اما داد دییرضا در تعارف تا

با حال   ینبودنش فرق ایبودن چند دست مبل  دانست،یم

 میمن سهیمقا  میخواستیاگر م یاز نظر مال کرد،یمن نم

به بودن و  یازیو مشهود بود که ن ادیآنقدر فاصله ز

  .نبودن مبل نبود

 

آورد  یبود شروع کرد به حرف زدن، بهانه ا اریمه

فقط بهانه  دانستندیهمه م با ینبود مادرش که تقر یبرا

 اریکه گفت داد یاست و بهانه! اما بعد از چند جمله ا

خودش مجلس را دستش گرفت، هم جسارتش را داشت 

 ی از جانب او حرف ینداشت کس ازین یلیخ  شییهم توانا



بود،  دهیصبح از اصفهان رس وزبکند. امر یبزند صحبت

دلتنگش بودم،  دایبودمش و شد دهیچهار روز بود کخ ند

بماند روز  یهرچه گفتم استراحت کند خواستگار 

نظر  ای فتدیب یباز اتفاق دی ترسیقبول نکرد، م ،یگرید

حس  دانمینم شمرد،یم متیمن عوض شود. دم را غن

خاطر بود که اسمش در  نیفرار من به ا کردیم

بابا را  ش یصحبت ها ت یام نبود. در نها ناسنامهش

  .مخاطب قرار داد و گفت

 

چقدر  یآسو  ینظر شما برا دونمیمن م بیجناب اد_

  تینهایاجازتون هم ب نیمن بابت ا ته،یمهم و در الو

 یآسو  دمیقول م گهیبار د کی جمع  نینم و هم در اممنو

که دوست داره رو داشته باشه و در  یتا با منه زندگ 

  .کنه یآرامش زندگ

 

 م،یبله گذاشت یدر آورد، به پا ییپلک زد، صدا پدرم

  .زدم شی به رو یلبخند

 



توجه ها را به   ه،یرضا بود که با سوال مسخره مهر آقا

ما بود. مهر من   یخودش جلب کرد، مهر من خوشبخت

  .گفتم عیبود. اما سر اریداشتن داد

 

 .خودم انتخاب کنم نیرو اگر اجازه بد نیا_

 

  یهنگفت زی چ اریداد نکهیا یمنتظر ماندند من برا همه

 .مد نظرم نبود یزیندهد گفته بودم، چ شنهادیپ

 

  توانستمیم  دیشا کند،یسکه را قبول نم  کی دانستمیم 

ما معمول بود  یرا بزنم و همان چهارده سکه با شیرا

در رفتن از نگاه ها فقط گفتم بعدا با   یرا قبول کند. برا

را کنجکاوتر کردم اما در   هی . بقکنمیمطرح م اریخود داد

  .دیبود که به ذهنم رس یآن لحظه تنها کار

 

  .ان باالخره به حرف آمدرفتن آنها بود که مام بعد

 



 یشروع کن یخوایم یچه زندگ ومده؟ی مادرشون ن_

  ست؟ین یمادر پسره راض یوقت

 

  یدب فرستادیداشت آذرخش رو م یوقت  دونمینم_

 انه؟ی هیمادرش راض یدیپرس

 

چون خسته شدم از دست دعواهاتون  ومدیصدام در ن_

  .نی ری راحت بگ دی شا نیگوشه باش هیهرکدوم 

 

کنم، حاال   کاریبوده مامان. االن چ نیهم  لشیحتما دل_

  شد اخ، بهش بگم نه؟ اریداد گهیپسرت خوبه، د

 

  .مارال بذار آسو خودش انتخاب کنه_

 

  .پر از اشک شد شیچشم ها  مامان

 



 یمگه من دشمنشم، من فقط نگرانشم. مادرش وقت_

  ...خواس ادینم

 

پسرت   یدیفهم یمثل خودت، تو وقت یکی اریمادر داد_

 یالپوشون  ؟یزده مگه صداش رو درآورد یچه گند

  .یکرد

 

  ؟یکردیم کاریچ  گفتمیم ست،ی ن یکی نهایا_

 

  ...یبا هم_

 

بحث ها تمومه، به نظر من که مرد   نیا گه یرضا: د آقا

 نییخوب تا  هیمهر کی آسو توام  ،یخوب و معقول 

  ...کن

 



تا  م،یدلم پوزخند زدم فقط و فقط بخاطر خاله مر در

پول   ینکند. بو شهیبرگشتند باز خونش را در ش یوقت

  !میشو زیبه مشامش خورده بود، پس ما قرار است عز

 

  تو فکرته؟ یچ یگینم_

 

  .چهارده تا سکه_

 

  .دیپر چشمش

 

  ...چهارده تا هم ش ،یخوب شد تو جمع نگفت_

 

 دونمیسکه در نظرم بود اما م هی شتریمنه، ب ی هیمهر_

  .کنهیار قبول نم یدا

 



  یزمونه ا گهیبگو، االن د یزیچ هیتو  بیکمه، حب_

  یخونه  م یبفرست یزیچ نیکه دختر رو با همچ  ستین

 .بخت

 

ام  هیمهر یبخت من به تعداد سکه ها ی خانه   اعتبار

آنقدر داشت که چه چهارده بود چه صد و   اریبود؟! داد

 .در او نداشت یریهزار و چهارده تاث ایچهارده 

 

من انتخابم رو کردم، فکر نکنم بابا هم مخالف باشه،  _

  ؟یبابا مخالف

 

  .صبر خرج نکردم شتریبحث ب  ینه گفت، برا بابا

 

تا به وقتش  یجشن چیبدون ه میعقد گذاشت کی قرار

  یبماند برا توانستی. عقد هم ممیریبگ یمراسم عروس 

گفت نه، که  اریاما داد دیو ام  یهمان موقع مثل مهست

 .قابل حدس بود لشیمن دل یبرا
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 دیشود، خر ا یمح زیعقد همه چ یفقط الزم بود برا حاال

  یشگریام کردند، آرا وانهیو آسمان د یکه مهست  ییها

خودش هماهنگ کرد. و من... آماده بودم  یکه مهست

  یشدن آماده بودم. هرچند خواسته  اریهمسر داد یبرا

آذر  یناخواسته اتفاق افتاد، عقدمان قرار بود س اریداد

  ...لدمباشد و روز تو

 

فقط با لبخندت، فقط   ،یهامرا به جلو بران! فقط با لب'

ا نگاهت با مالحتت، لبخند بزن!  با آغوش پرمهرت. ب

 * '.لبخند بزن شهیهم



 

من اثر احمد  ی* از کتاب مثل خون در رگ هانکته

  کیدر قالب  داستیاحمد به آ یشاملو در واقع نامه ها

 *شده است یکتاب جمع آور 

_ _ _ _  

 

بله   می، خواستم بگو لمیوک دیبار سوم پرس یبرا عاقد

که دوماه   یم و قد بلنداما چشمم خورد به خانم الغراندا

را به من داده بود و گفته  ییامضا دیماه قبل چک سف

  .رونیپسرش بروم ب  یبود از زندگ

 

  نیبود و حاال ا امدهین  یمراسم خواستگار یکه برا یکس

نداشت، او  م یبرا شتریب یمعن  کیحضور نابهنگامش 

  !است امدهیکردن ن یخوشبخت  یآرزو یبرا

 

  میجنتل من که منتظر بود بگو تینها یب اریداد ار،یداد

نگاهم را دنبال کرد به  ری'بله' نگاهم کرد و بعد مس



... دمیبه سمت ما برداشت ترس ی. قدمدیمادرش رس

 اریداد ی. برافتدیب یهر اتفاق نکهیاز ا دمیواقعا ترس

  .نه خودم دمیترس

 

 .گفتم عیسر دنشیقبل از رس 

 

 ...با اجازه پدرم _

 

  .کردم لبخند داشت نگاهش

 

 ...و مادرم و بزرگترها_

 

  .شدیم کتریاو داشت نزد دمیکش ینفس

 

 .بله_

 



بله' ام محکم بود، 'بله' ام بلند بود، 'بله' ام از ته دل '

  .بود ارمیداد یبود و 'بله' ام برا

 

و آسمان  یمهست دنیهل کش یحاال فقط صدا ستاد،یا

 .بود که دستم را گرفت و فشرد اری بود. دست داد

 

 اریرا بستم و با خودم گفتم 'من زن داد میچشم ها 

دست در دست هم از  دیهرچه که بود با  گریشدم'. د

  .میآمد یپسش برم

 

. دمشیمن رفتم و بوس دیای به سمت ما ب توانست ینم بابا

 .دستش را گرفت و فشرد اریداد

 

عکس  ها و  یمادرش... بعد از تمام شدن روبوس 

دستش بود،  یگرفتن ها به سمتمان آمد. کاغذ زرد رنگ

 !من یازدواج است برا ی هیبه سمتم گرفت و گفت هد



را صدا زد،   اریکه کارمند دفتر ازدواج بود داد یخانم 

دو دل من و مادرش را تنها گذاشت. مادرش  اریداد

  .اش را باز کنم هیاشاره کرده تا هد

 

را از او نداشتم و خب حدسم   یخوب زیتوقع چ راستش

اما  من موات یرو یریاش تاث هیشد، هد لیتبد نیقیبه 

. چرا که او را از کردیرا ناراحت م اریداد دیشا دانمینم

 اریداد دانستمیکه من م یزیارث محروم کرده بود. چ

اش را داشت اما خب خودش هم  یثروت خانوادگ 

روم شدنش از مح دانمینم ،ی ا ختهداشت و اندو یدرآمد

او و کارش  یرو  توانستیمادرش چقدر م یها ییدارا

بگذارد. اما در مقابل مادرش خودم را نباختم،   ریتاث

 .زدم ینگاهش کردم، لبخند

 

 .با ارزشه یل یممنونم، خ_

 

آمد سمتمان برگه را سر دادم داخل پاکتش   اریداد تا

من  یخواست  نگاه کند اما اجازه ندادم، گفتم برا اریداد



  رتریمن نبود اما بخاطر من بود. هرچه د یاست. برا

  .شدیبهتر بود، حداقل روز عقدمان نابود نم دیدیم

 

  یمشترکمان در دست چپ و حلقه  ی حلقه ها   حاال

گرفته بود در دست راستم   میبرا اریکه داد یپردردسر

شام دعوت کرده بود به  یهمه را برا اریبود. داد

رستوران. هم به مناسبت عقد و خم به مناسبت تولد  

 یبرا دیند یازیاش را داده بود ن هیمن، مادرش هم هد

 ...آمدن

 

 زم؟یعز یخوب_

 

 .آره_

 

خودمون  یخونه  میمادرم شب رفت ی هیدر مورد هد_

 .م یکنیصحبت م

 



 خودمون؟  یخونه _

 

 .یتنهام بذار یخوایشب عقدمون م نی نگو که اول_

 

 .ام گرفت خنده

 

 ؟یکن ی م یشوخ_

 

  .را گرفت دستم

 

به  نمیبش دیبا ، یشد بایچقدر ز یدونیمعلومه که نه، م_

 .نه ایتماشا 

 

همه  یفقط کم یگذاشتم حرفش را، کم یشوخ یپا به

 نیرا به بعد موقوف کردم وتالش کردم از هم زیچ

 یلذت ببرم. خانم و آقا  اریکه بود از حضور داد یجمع



شام آمده بودند در واقع خودم دعوت  ی هم برا یملک

به  میزحمت داده بود یکاف یکرده بودم. ما به اندازه 

زود گول آذرخش   نقدریا نبودند یخوب یآنها. اگر آدم ها

 .خوردندیرا نم

 

  کو؟ کیک_

 

  .ارنی : االن ماریمه

 

  یبود، به شکل حلقه، داشت به هر روش یبانمک کیک

 دم،یخند دنشی. با درساندیازدواج را به اثبات م نیا

  .زدم یلبخند خندمیم یبه چ دیفهم

 

  .یاورد یچه بالها که به سرم ن_

 

  .را گاز گرفتم لبم



 

  .دیببخش_

 

  .را بست و باز کرد شیمحبت نگاهم کرد. چشم ها با

 

 .میزنیتو خونه حرف م_

 

  .حاال مقابلمان بود یمیک

 

  ؟ یستین یجد_

 

  .زمیام عز یکامال جد_

 

جواب دادن. دوقلوها آمدند و  یفرصت نشد برا گرید

روز   یاسترس، خوشحال ،یشمع ها فوت شد. از خستگ 

به دهان  ینداشتم، اما قاشق  کیبه ک یلیهم م یلیبود، خ



  میبرا هیهد یگذاشتم تا طعمش را فراموش نکنم. کل

که سر عقد گرفته  یسینف یها  هیهد یگرفته بودند، سوا

کرده بود. آنقدر   یخطاط می برا دمتول یبودم. جاشوا برا

با حسادت گفت  اریسر ذوق آمدم که داد دنشیدگاز د

 .خوشحال نشده ام نقدریاو ا  ی هیهد یبرا

 

 .حسود نباش_

 

 .کنم خوشگلم ینکن حسود یکار_
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هم نبود من بازشان  شیبود ، جا ادیتعدادشان ز کادوها

 نیاز کارکنان رستوران انتقالشان داد به ماش یکیکنم. 

با خواندن  مانیلدایو روز عقد، تولدم و شب  اریداد

 .دیرس انی حافظ به پا از حضرت یغزل

 

 .میبر گهی خب ما هم د_

 

حاال که من و   گفتندیدستم را گرفته بودند م دوقلوها

  یبا آنها زندگ گریپس بهتر است د میازدواج کرد اریداد

 .کرد نشانی با هزار دوز و کلک سوار ماش اری. مهمیکن

 

 زم؟یجا نموند عز  یزیچ_

 

 .نه_

 

 .به عمد گفتم  و



 

 .خونه تمومه ی منم برسون _

 

 .هستم خدمتتون نیبله، شما سوار ش_

 

من را به خانه   ستیمطمئن بودم قرار ن گری. ددمیخند

من را   یخانواده  اریهمانطور رک گفت مه یببرد وقت

و آقا رضا برگشتند، و  م یبرساند که البته با خاله مر

 شیاز پ ش ینثارم کرد ب  میکه خاله مر  یطونینگاه ش

   .صد درصد او میمطمئنم کرد از تصم

 

 .نگاهم کرد ستادم،یخانه ا یورود دم

 

 ه؟ یچ_

 



دامادها عروسشون رو بغل  ،ییکایآمر  یها لمیتو ف_

 .تو خونه  برنیم کننیم

 

 .را باال داد شی ابروها وار،یداد به د هیتک

 

 .نطوریکه ا_

 

را به هم تا کرد و در همان حالت ماند.  شیها دست

 ...از او خواستم بغلم کند و حاال او شدیباورم نم

 

به سمت  ینازک کردم و خواستم قدم ش یبرا یچشم

برداشت و به سمتم آمد و  زی خ عیداخل بردارم که سر

 .زدم یفیخف غیبلندم کرد، ج نیزم یاز رو عی سر یلیخ

 

 ؟ یمگه خودت نخواست زم، یآروم عز_

 



 .نگفتم سکته ام بده_

 

 نقدریرا ا  اریبود اما من تا به حال داد  بی. عجدیخند

  یخاص یبشاش کی  یخوشحال کیبودم.  دهیخوشحال ند

 .بود شیدر حالت ها و رفتارها

 

 ییرایرا باز کردم و او داخل رفت، وسط حال پذ در

 کردیمن را فقط تماشا م گذاشتینم نیبود. زم ستادهیا

 .از همان فاصله

 

وجود نداره که عروسشون را تا  یرسم ایدن یجا  چیه_

 .تو بغلشون نگه دارن ستادهیصبح ا

 

 .تر کرد و گفت یلب

 

 .ستین ایدن نیتو ا یعروس چیه هیعروس من شب_



 

. دستم را  دمیتر شد، آرام خند قیبزرگتر و عم لبخندم

دادم،  هیهم را به گردنش تک ینیدور گردنش  بردم و ب

  .دادیم یخوب یبو

 

 .خوشگلم  ینخواب_

 

 چرا؟ _

 

 .میامشب خواب ندار-

 

هومم آرام گفتم، به سمت اتاق   کیهمان حالت  در

  .گذاشت نمیزم  یخواب رفت. کنار تخت رو

 

  ن؟ یتخت اونجاس چرا زم_

 



خم شد  کرد،یکه داشت کراواتش را باز م یحال در

  .ام زد ین یب یبه رو عی سر یبوسه ا

 

  .نه ای ی دارشیب دیبا_

 

دادم و   هیرا تک میتخت نشستم و دست ها یرو

  شیچشم ها رد، یکردم. داشت با خنده نگاهم ک شیتماشا

 .دیخندیم

 

 زم؟ یعز هیچ_

 

 .یپیخوش ت_

 

  ی. کتش را درآورد. همراه با کراواتش رودیخند بلند

تخت   ی انداخت. به سمتم آمد و کنارم رو یصندل

. دینشست، دستم را برداشتم. او در دستش گرفت و بوس

گونه ام گذاشت.  یرا جلو آورد و رو  گرشیدست د



زمزمه  کرد یهمانطور که داشت صورتم را کاوش م

 .کرد

 

  .ییبایز یلیخ_

 

پاک شود.  مانیلبخندها از لبها نیقرار نبود ا امشب

به کف دستش زدم. جلوتر آمد. من هم خودم  یبوسه ا

و  کی نزد یلی. صورتمان خدمیرا به سمت او کش

 .گونه  ام یهم بود، دستش رو یروبرو 

 

 .یدوست دارم آسو یلیخ_

 

 .منم_

 

تر آمد، جمله اش را دوباره در ذهنم   کینزد سرش

بودم   دهی' من هنوز هم نپرسیمرور کردم گفت 'آسو 

و   کی. صورت او داشت نزدستی' چی' نیداستان ا



متعجب نگاهم   دمیکه پرس یاما با سوال  شدی تر م کینزد

 .دیکرد و سرش را عقب کش

 

  ؟یآسو  یگیچرا به من م_

 

با خنده و تعجب نگاهم کرد و کم کم شروع کرد  اولش

  .زدم شی به بازو ی. مشت آرامدنیبه بلند بلند خند

 

 .شهیبودم هم خب کنجکاو  ه؟یچ_

 

 .دیخند بلندتر

 

 ؟یو االن جاش بود بپرس_

 

حق داشت. دستش را دور شانه ام   د،یباز خند و

 .ام زد قهیبه شق یانداخت. بوسه ا



 

 ؟ی دیجواب نم_

 

تخت دراز   یکرد و رو میداد، رها رونیرا ب نفسش

 .شکمش گذاشتم ی. برگشتم سمتش و دستم را رودیکش

 

 !اریاا داد_

 

سرش گذاشت. چقدر آرام آسوده به  ریچپش را ز دست

 .دیرس ینظر م

 

 جانم؟ _

 

  یگرید یشکمش برداشت و بوسه   یرا از رو دستم

 .دمیزد. دستم را کش میانگشت ها یرو

 



 .دمیقلقلکت م یاگه نگ_

 

. اما من دستم را واقعا بردم به دیحرفم بلندتر خند نیا با

تا قلقلکش بدهم و واقعا خنده اش گرفت.   ش یسمت پهلو

حساس است، باورم   یل یبود و معلوم بود خ یقلقلک

هم آتو داد  ی باشد، و در چه زمان یقلقلک اریداد شدینم

 یقلقلک دایحساس بودم و شد میرپاهایدستم. من فقط ز

ها کشفش  یزود نینبود که بتواند به ا یی خب جا یول

  .کند

 

 !ی آسو_
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سمت خودش، افتادم  دیرا گرفت و من را کش میها دست

  گریبود. حاال د زانیتخت آو یازرو مانی. پاها شیرو

. مینه او نه من. زل زده بود به چشم ها میدیخندینم

باالتر   یو من کم دیمن را به سمت خودش کش شتریب

فاصله را صفر  نمانیجذب ب  اریبس  سیمغناط نیرفتم و ا

او گذاشتم.   ی لب ها  یرا رو میاکرد. من بودم که لب ه

من را،   دیاو بود که محکم به کامش گرفت. باالتر کش

 رم،یبگ  یلباسم راحت نبود و دوست داشتم دوش

  یزی. چکشدی انتظار ما را م یزی امشب چه چ دانستمیم

. خواستمیباشد، من هم م ارخواستارشینبود که فقط داد

.  رمیبگفاصله  یلحظه ا دادی کشش مگر اجازه م نیاما ا

  یمن بود. دست یزد و حاال او رو یدر همان حالت غلت

 کردیکه داشت تالش م یگر یبه گردنم بود و دست د

 یقفسه  یدامن بلند لباس را باال بزند. دستم را رو

 یآزردگ ی. با کمردیفاصله بگ یاش گذاشتم تا کم نهیس

 .گفت

 

   جانم؟_



 

 .رمیش بگدو هیمن _

 

 .دیام را بوس چانه

 

 .زمی عز خوادینم_

 

 .دیبوس یاو داشت صورتم را م دمیخند

 

 .لطفا_

 

 .خوامیهومم، نم_

 

  !کردیقبول م کردمیاصرار م گرید یکم

 



 عیکه داشتم کنارش زدم و سر یزور یبا همه   دوباره

 ی تخت افتاد دستش را رو یتخت بلند شدم. رو یاز رو

 .سرش ریرا ز گرشیشکمش گذاشت و دست د

 

 .خانم یدر برو آسو _

 

 .تر گفت دهیرا کش ی" آسوی" حرف

 

 ؟یدر بر یخوا ی تا کجا م_

 

  یچا هیدوش گرفتن، تا نامزدم خوبم  هی یاندازه _

 .هردومون بذاره من برگشتم یبرا

 

و من داخل حمام رفتم، استرس داشتم اما  دیخند او

در بروم. از صبح بدو بدو  یزی چ ریاز ز خواستمینم

  .عرق کرده بودم یبود اما کم زیبدنم تم م،یداشت



 

  زانیکه بار قبل به تن کرده بودم در حمام آو یا حوله

به خودم  ی نگاه نهیبود، از همان استفاده کردم. در آ

 .رفتم، در اتاق نبود رونیو ب دمیکش یقیکردم. نفس عم

 

برداشتم، حوله را از   یشرت یسمت کمدش رفتم و ت به

  یری. لباس زدمیشرت او را پوش یتنم در آوردم و ت

امروز به   یاسترسم برا  یهمراهم نبود، من در بلبشو

  یذهنم خطور نکرد که ممکن است شب به خانه 

هم  یبمانم، اما حاال  قصد نجا یب را او ش  نیایخودمان ب

 یکم اریشرت داد ی. تاشتمند یر یلباس ز  دنیپوش یبرا

 گرید کردیمشکل را حل م  نیبلند بود و خب ا میبرا

 .نبود گریبه لباس د یازین

 

  یدادم وقتم را برا حیبود ، ترج سیخ مهیهنوز ن  میموها

 اریداد شیپ شتری ب هیخشک کردنش صرف نکنم. هر ثان

  .لذت بهش تر بود شدیم یط

 



لباس عوض کرده است؛ معلوم بود  دمیکه رفتم د نییپا

را شانه کرده بود. امروز  ش یدوش گرفته است. موها

  .بود یدنیاش د افهیق شگاهیبعد از آرا

 

 .دم نکرده بود  یآمد، پس چا یقهوه م یبو

 

 .یدم کن یچا قرار شد _

 

 یباال رفت و خنده ا شیابروها پمیت دنیکرد با د  نگاهم

را کنترل کرد اما  شیآمد، لب ها شیبه لب و چشم ها

 .را نه شیچشم ها

 

 .قهوه درست کردم زم،یعز ستمیبلد ن_

 

و لب  دمیترکش نییپا یرا کم راهنشیپ نییرفتم پا  جلوتر

دارد به هر که چقدر مشتاق  دمیدیرا گاز گرفتم، م نمییپا

 .کندیحرکتم نگاه م



 

 .خواستی م ییدلم چا_

 

  .گذاشت و به سمتم آمد زیم یرا رو  فنجانش

 

 .نباشه یاز ین گهیکدوم د چیه یفکر کنم برا _

 

کمرم گذاشت من را به  یچرا دستش را رو   میبگو تا

  نهایا ی. همه دیرا بوس می کرد و لب ها ک یخودش نزد

  .اتفاق افتاد  هیثان کیدر عرض  دیشا

 

 تی نهایب یشد به شهد لیکه خواستارش بودن، تبد ییچا

و کم  دیبوسی. م دمیچشیم اری داد یخوشمزه که از لب ها

چطور اما   دانمی.  نمکردیم تیکم من را به عقب هدا

رهابم نمرد، تک تک پله ها را هم در حال   یلحطه ا 

که به  دمیاما حس کردم و شن دمی. ندمیباال رفت دنیبوس



کدام   چیاما ه  نیزم یم افتاد رو یکه خورد یزی هرچ

  .نداشت در آن لحظه یتیاهم

 

که به تن داشتم را با  یشرت یت میدیتخت که رس کنار

 دیبوسیآورد. داشت گردنم را م رونیحرکت از تنم ب کی

شرتش. فاصله گرفت تا  یکه دستم رفت به سمت ت

بکشمش، کمکم کرد و بعد آرام من را انداخت  رونیب

. من کامال لخت بودم ستادیتخت. خودش همانجا ا یرو

معذب شدم از نگاهش    کرد،یم میو او داشت تماشا

بدنم اما  یرا پوشش کنم به رو میخواستم دست ها

 .اجازه نداد

 

ناشناخته  که در اوج  ییایشدم، دن دیجد ییایوارد دن من

 یکه برا ییایبودم. دن دنشیو چش دنیبودنش طالب د

چون   ار،ی، فقط داد  خواستمیرا م اریحضور در آن داد

از او  ری... غ  تواندیاز او نم ریکس غ  چیه دانستمیم

رقم بزنم و من....   میرا برا یی با یلحظات ز  نیچن تواندینم

حس را داشته باشد.  نیرا کردم تا او هم ا شمتال تینها



روح ما بود  نینبود، ا مانی من باهم بودن جسم ها یبرا

محکم که با   یا شهیزد. ر شهیشد و ر دهیکه در هم تن

  زیچ چیه کردمی هر لحظه گذشتنش با تمام وجود حس م

بزند. حاال   شهیر نیتبر به ا  تواندیکس نم چیو ه

  ازین وندیپ نیما به ا گفتیدرست م اریداد دمیفهمیم

 .مانی هردو میداشت

 

" به  ؟یبه گردنم زدم و در گوشم گفت "خوب یا بوسه

سوال گفتم "دوستت دارم". جواب او   نیجواب به ا  یجا

  ییجادو یبه کنار گوشم بود و تکرار جمله  یبوسه ا

 .شدینم یتکرار  میبرا  دمشیشنیکه هر اندازه م
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 ؟ی خوب زمیعز_

 

 .خوبم شه یبا تو هم_

 

 .محکم یلیآغوشش گرفت من را، خ  در

 

 یلی خ بالم،یبه خودم م یلیدارمت خ نکهیاز ا_

 .خوشحالم، ممنونم ازت

 

  .برهنه ام زد یبه شانه  یبه او بود، بوسه ا پشتم

 

 ...ک یتیبعد اون همه اذ_

 



  یداشتنت، برا یبرا کشمیمن تا آخرعمرم منتت رو م _

 .حضورت یلبخندت، برا هی

 

  یدستم را رو ،یطوالن یل یخ دیدوباره گردنم را بوس 

  ...سمتش دم یسرش گذاشتم و آرام چرخ

 

_ _ _ _  

 

 م؟یریامروز واقعا سر کار نم_

 

 یکار بگو خوب یبرا ینگران ی. شما به جازمینه عز_

 نه؟ ای

 

 ؟یپرسیم نقدریخوبم چرا ا_

 



شدم در اتاق نبود   داریب ی. صبح وقتدیام را بوس گونه

 زی همه چ یلباس گذاشته بود، معلوم بود برنامه  میبرا

گرفتم و لباس ها را  یاست. دوش ختهیرا از قبل ر

و   یاحساس گرسنگ دای کردم. شد شی و آرا دمیپوش

 یمفصل یصبحانه   زیکه رفتم م نییضعف داشتم. پا

گفته   یریو صبح بخ دهیبوسشده بود. گونه ام را  دهیچ

 .بود

 

 م،یموجود در سالن نشسته بود یکاناپه  یرو حاال

دستش دور بدنم و  کیانداخته بود،  میپاها یرو ییپتو

  .بود گرشیقهوه در دست د یفنجان

 

 م؟ یبر ییجا ی دوست دار_

 

 کجا؟ _

 

 .یهرجا که تو بخوا_



 

 هیبه عنوان هد شبیکه د یرا باال بردم و گردنبند دستم

 .تولدم داده بود را لمس کردم ی

 

به عنوان ماه عسل محسوب   شنهادیپ نیا دونم،ینم_

 شه؟یم

 

  .دیخند

 

فاصله از همه  هیو  کیاستراحت کوچ هی. زمینه عز_

 .یچ

 

 .دهانم را قورت دادم آب

 

 .ی مادرت بپرس ی هیدر مورد هد یخوا ینم_

 



 .گفت باخنده

 

 ام،یسفر دو نفره برب هی ی ها  نهیاز پس هز تونمیم_

 .نگران محروم شدنم از ارث نباش

 

 .تعجب برگشتم سمتش با

 

 ؟یدونستیم_

 

  .گفتم یرا تکان داد، با خجالت و شرمندگ سرش

 

 .دیببخش_

 

  ؟یبرا_

 



 ...تمام نگفتم تا یبا خودخواه شبید_

 

 .گذاشت و چانه ام را گرفت زیم یاش را رو قهوه

 

  .وقت چیه کنهینم رییمن و تو تغ نیب  یزیچ_

 

تشکر بلد   یبرا  یگریراه د دمش،یرفتم و بوس جلو

  شیبسته بود. لب ها شینبودم. فاصله که گرفتم چشم ها

نگاهم   طنتیهم و چشم باز کرد، با ش  یرا فشرد رو

 .کرد

 

  .بودم خدمتتون_

 

 .دمیخند

 

 .بازشون کنم خوامی م اریبرو کادوهام رو ب_



 

 

 همه رو؟ _

 

 .دیبه ذهنم رس یزیرا تکان دادم، چ سرم

 

 ؟یتولدت رو باز نکرد  ینگو که کادوها_

 

 .اش نشان از حدس درستم بود افهیق

 

 واقعا؟ ار؟یداد_

 

 .زهایچ نیعالقه ندارم به ا یلیخ_

 

 .ام زدم یشانیبه پ یکیاز جان  دیتقل به



 

 .اوه پسر_

 

 .دیو گونه ام را کش دیخند

 

  .نکن طنتیش_

 

  .ام را باال انداختم شانه

 

 ؟ی! دوست نداشتنجا یا یاوردیمنم ن ی هیهد_

 

 .خوابم ی که اونجا م هیتو اتاق_

 

بودم، دفعه قبل در حال   دهیخانه را هنوز ند  یجا همه

نبود، بلند  یهم که فرصت شبیبودم، د امدهین یخوب

 .شدم



 

 ی ها  هیتوام برو هد نمیخونه رو بب یهمه جا رمیمن م_

 .اریمن رو ب

 

  .را گرفت دستم

 

 .نداره یلذت یمطمئنم بدون من خونه گرد_

 

  .فرستادم شیدر هوا برا یا بوسه

 

 .زمیعز امیمن از پسش برم_

 

 دانستیبود که م یکه به سمتش رفتم اتاق یاتاق نیاول

  نهیآ کیبود،  نییتخت کو کیمدت آنجا بود.  نیدر ا

  یمن روبه رو ی هیتمام قد سمت راست تخت و هد

 .زدم یبود، لبخند  واریتخت به د



 

که کنار تخت بود، دو قاب عکس   یکوچک زیم یرو 

بچه   ی هیهد یکی م،یبود جلوتر رفتم تا عکسها را ببن

  نی... بار اول بود من ایگریها به او در تولدش د

نسترن اما  یعکس من بود در عروس دم،یدیعکس را م

حواس و با   یتنها بودم... بچه ها کنارم نبودند داشتم ب

و دستم را دراز کرده بودم   گفتمیم یبه کس یزیخنده چ

 اریکار را نسبت به داد نیاما مطمئنم ا نی به سمت دورب

نبود  ادمی کردم،یداشتم بچه ها را صدا م  ینکردم، شاد

  !خبر یبود، ب عکس را گرفته نیاما او ا

 

 شده؟ یچ_

 

که  یو نگاهش کردم زل زده بود به من در حال برگشتم

داده بود به   هیرا به هم تا کرده بود ، تک شیدست ها

 .چهارچوب 

 



  ؟یک ؟یرو تو گرفت نیا_

 

 .زد یلبخند

 

 .دستم خورده بود_

 

 .را باال دادم میابرو

 

 !دستت؟_

 

سمتم آمد و دستش را دور کمرم انداخت و قاب  به

 .عکس را از دستم گرفت و نگاهش کرد

 

 ... واقعا دستم خورده بود اما _

 



 .کردم نگاهش

 

 .چرا نتونستم پاکش کنم دونمینم_

 

 ." ؟یخنده گفتم "به دختر مردم چشم داشت با

 

 .دیخند بلند

 

 .نداشتم یتجربه ا نی وقت همچ چی فکر کنم، ه_

 

 .دمیتراش شده اش را بوس صورت

 

  .تجربه با من بوده نیخوشحالم که ا_

 

 .بود ی واقع لبخندش



 

 ار؟یداد_

 

 جانم؟ _

 

 .میبرو رونیدستم را گرفت تا از اتاق ب  

 

  .من اتاقمون رو دوست ندارم_

 

 .ستیچون اونجا اتاقمون ن_

 

 .دمی تعجب پرس با

 

 ست؟ ین_

 



 .نه_

 

 کجاست؟ _

 

 .زمیعز  کرتهیس نیا_

 

بروم که هنوز   یآوردم تا به سمت اتاق رونیرا ب دستم

 .بودم، اما اجازه نداد دهیند

 

 .فعال نه_

 

 چرا؟ _

 

 .مونیعروس ی هیهد_

 



 میکن یعروس یما ک ستیلطفا اصال معلوم ن اریداد_

  تا اون موقع منتظر بمونم؟ یتوقع دار

 

را دورم حلقه  شیدستم افتادم بغلش، دست ها دنیکش با

 ."یکرد و در گوشم گفت " بهتره طولش ند
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 .از او فاصله گرفتم یمصنوع یدلخور  با

 

ام  هیزیمن جه  ؟یدیاصال تو بدون من چرا خونه رو چ_

 ذارم؟ یرا کجا م



 

  .دیرا دوباره کش دستم

 

  .ستین یاز ین ه؟یز یجه_

 

من   یخانوادگ تیرا بخاطر وضع نیا ست؟ین یازین

 دهیبود که خانه را از قبل چ نیهم یبرا دیشا گفت؟یم

  !بود

 

 .یهات رو باز کن  هیهد یخواستی مگه نم ایب_

 

شکاف  نیکار نداشتم. ا نیبه ا یلیتما  گریواقع د در

در   شتریو ب  شتریقرار بود روز به روز ب دیشا یطبقات

و   دمیکش یق یخودش را نشان دهد. نفس عم مانیزندگ

  .بود دهیچ  زیم یدنبالش رفتم. همه را مرتب رو

 



 ؟ی کنی رو باز م یاول ماله ک_

 

 ه؟یمونده کدوم ماله ک ادتیمگه _

 

 یکرد، نحوه  کیرا به هم نزد شیکرد، ابروها نگاهم

 .یزیچ  دنیفهم یتمرکزش بود برا

 

 شد؟ یچ_

 

 .را تند تند به چپ و راست تکان دادم سرم

 

 .یچیه_

 

 .از جعبه ها را برداشتم اما دستم را گرفت یکی

 



 .یرو ازم پنهون کن یز یچ  خوامینم_

 

 .رو پنهون نکردم یزیچ_

 

 .کنم زتی سورپرا  خوامیبخاطر اتاقه؟ فقط م_

 

  .ستین یمشکل_

 

بدون  خواستمیخوشحالت کنم، نم خواستمیمن فقط م_

رو دوست نداشته  یز ی. هرچنمینظر تو خونمون رو بچ

که  تسین  یزیچ نیا زم،یعز میکنیعوضش م یباش

  .یبخاطرش خودت رو ناراحت کن یبخوا

 

 یزینبود. چ نیا کردیکه ناراحتم م یز ینبود، چ نیا

 یکیتوجه به نگاهش در جعبه را باز کردم،  ینگفتم ب

 ی قهیچند دق  ی. اگر قبل از مکالمه ی گریپس از د



 هیهد نیبازشان کرده بودم مطمئنا از گرفتن چن شمانیپ

 . اما االن به نظرم شدمیخوشحال م  تینهایب ییها

متفاوت بود  ی لیاو گرفتم خ  یکه از خانواده  ییها هیهد

  نجایخودم گرفتم. ا یکه از طرف خانواده  ییزهایاز چ

 ستادهیکنارم ا اریادآمد. د یشکاف به چشم م نیهم ا

را پشت گوشم  میموها کرد،ی نگاهم م ری بود، هنوز خ 

  داد

 

 .زمیعز_

 

 ه؟یموند، از طرف ک شیکی_

 

  .کنم هیگر خواهمیم کردمیبغض کرده بودم، حس م چرا

 

 !من_

 



  !اش را داده بود هیکردم، او هد نگاهش

 

 .یریقرار بود بگ هیتو؟ چندتا هد _

 

ناخودآگاه طعنه داشت. جعبه را از دستم گرفت و  کالمم

 .زیم  یانداخت رو

 

 .یبازش کن ستیالزم ن ی خوا یاگر نم_

 

من ،  یخانوادگ  یناراحتش کنم، مشکالت مال خواستمینم

  .او مسئولش نبود

 

 ؟ یخوریم یناهار سفارش بدم، چ خوامیم_

 

 .نداره یفرق_

 



بود.  چیسوئ کیآرام جعبه را برداشتم و باز کردم؛  و

  یصندل یپس باالخره کار خودش را کرده بود. رو

دستم گذاشتم. من در نقطه  یام را رو یشانینشستم و پ

 یبودم؟ دوستش داشتم؛ عاشقش بودم شک یدرست ی

نبود، از چند  هیشب  مانیاهاینبود؛ اما دن نیدر ا

 .گذشتی هم نم گریکد ی  یلومتریک

 

که غذا سفارش داد اما بعدش  دمیکجا بود، شن دانمینم

مبل بود را  یکه رو  یینبود. متوجه نشدم کجا رفت. پتو

که دوست  یبه سمت تاب  اطی دوشم انداختم و به ح یرو

 نمیبنش ش یبار رو  کیکه آمده بودم   ی داشتم بار قبل

  .نشستم

 

در   میتوانستیتکانش دادم و زل زدم به درخت ها. م  یکم

کردن  یباز م،یرا بگذران مانیروزها و شب ها  اطیح نیا

با  دیمن بودم که با نیا دی. شامیرا تماشا کن مانی بچه ها

 رینبودم که ز یآمدم، در نقطه ا یکنار م زیهمه چ

  ...هم خواستمیبزنم و البته نم یزیچ



 

بودم وام   نی داشتم از شرکت ، حاال در فکر ا یوام من

و حاال...    زیهرچند ناچ  یجهاز یبرا  رمیبگ یگرید

  یکدام ممکن نبود. کس چیه نهایا شدم،یم وانهیداشتم د

نبود با او مشورت کنم، پدرم قادر به حرف نبود، مادرم 

  .طلبکار  شهیهم

 

 ؟ یینجایسرده چرا ا_

 

 .را برگرداندم سرم

 

 .خوبه_

 

را حس کردم. معموال  گارشیس یبو ستادیرم اس پشت

  یزیچ ریفکرش درگ یمتوجه شده بودم وقت دیکشیکم م

داشت  یکاف لیو خب االن دل کشدیم گاریس شودیم

 .شیبرا



 

 ؟یدی هولم م کمی_

 

داد و هولم داد.   هیآرام به پشم تک یلیدستش خ کی با

به  ن،ییو پا  رفتمیباال م یمن هم کم گفت ینم  یزیچ

 .کردمیدرخت ها نگاه م

 

زنگ در ما را به خودمان آورد. به سمت در  یصدا

غذا  کیرفت. حتما ناهارمان را آورده بودند. پالست 

  .داشتیدستش بود ، چقدر محکم قدم برم

 

 .تو غذا بخور میبر_

 

 .ندارم ل یهم م یلیخ_

 



تاب بلند شدم ،   یرا به سمتم دراز کرد. از رو دستش

دستم را در دستش گرفت، گرم بود دست او، اما دست 

 .من سرد یها

 

را به بشقاب انتقال داد، مقابلم گذاشت. نه او  غذاها

 .میکردیم ی با غذاها باز مینه من هردو داشت خوردیم

 

  ؟یخور ی چرا نم_

 

  .یخور یتوام نم_

   

  یگفتن اما صدا یبودم برا یکرد، دنبال جمله ا  نگاهم

کجا گذاشته اش،  دانستمینم شبی. از ددمیام شن یگوش

هم تماس نگرفته بود. دنبال صدا رفتم و    یبه نظر کس

کردم، تا جواب دهم قطع  دایپ یجا کفش یرا رو فمیک

 .شد. آسمان بود

 



 جانم؟ _

 

 ؟یسالم خوب_

 

 آره، خوبم، تو؟ بابا خوبه؟ _

 

 یومدیگفت صبح ن آره، تازه از مدرسه اومدم، مامان_

 ...ای  یسرکار نمیزنگ بزنم بب هی

 

زنگ بزنه؟ گناهه به من زنگ  تونستیخودش نم_

  زدن؟

 

 لشیکه دل میدانستیخوب م کردینداد. چه م یجواب

 .مقصرش آسمان نبود ست،یچ

 

 .خونه امی م گهید کمی ارم،یداد شیپ_



 

 شده؟  یزیچ_

 

  .اریسمت داد برگشتم

 

 .ییکجا  گفتینه آسمان بود، م_
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دو  کیحاضر شوم تا من را به خانه برساند،  گفت

کرده  رییحاال نظرش تغ یول  میگفت برو یساعت قبل م

 .بود



  یبا حس بد خواستمینم دم،یاتاق رفتم و لباس پوش به

 .میاز هم جدا شو 

 

 ؟ یحاضر_

 

 ...میبر یمگه نگفت_

 

 .ندادم، نگاهم کرد و جلو آمد ادامه

 

 ...سر حرفم هستم تو_

 

 .بعد یباشه بمونه برا_

 

را گرفت و آرام دستش را دورم حلقه کرد. سرش  دستم

 .دیآورد و شالم را کنار زد و گردنم را بوس نییرا پا

 



بهم بگو.   یتو دلت نگه دار نکهیا یحرف بزن، به جا_

کدوم حرفم   ،یگفتم ناراحت شد یچ کنمی فکر م یهرچ

 نه؟ی بخاطر ماش رسم،یبه جواب نم یرو بد برداشت کرد

 

رو برام  یمتیگرون ق زی چ نیهمچ د ینبا ینه، ول_

 .یدیخریم

 

 چرا؟ _

 

 چرا؟  یچ_

 

را هم  گرشیدستش را محکم تر کرد و دست د ی حلقه

 .حلقه رد

 

 خرمیکه م ی ز یچ متیچرا ق دم؟یخریبرات م دیچرا نبا_

 برات مهمه؟ 



 

ساق   ی. دستم را باال بردم و رودمیکش یقیعم نفس

قفسه  یرو ی گریشکمم بود و د یرو یکیدستش که 

 .ام بود گذاشتم نهیس ی

 

 .جبران کنم برات تونم یچون نم_

 

 .گرداند برم

 

  نیبه ا یازیگفته ن  یاصال ک ؟یرو برام جبران کن یچ_

من و   نی. بیاالن همسر من  ،یهست؟ آسو تو همسر من

 .اسم وجود نداره نیبه ا  یزی همسرم چ

 

 ...اما_

 



ناراحت   یزی چ  نیهمچ یبرا شهیلطفا، باورم نم هیکاف_

 .یکنیبرخورد م نطوریو ا یشد

 

 ...از نظر تو مهم نباشه ا دیشا_

 

 .از نظر توهم نباشه_

 

 .دیام را بوس یشانیپ

 

 م؟ یکجا بر_

 

  .او یآمدم، کم یکوتاه م دیمن با یکم

 

 هرجا بگم؟ _

 



 .را تکان داد سرش

 

 .پارک میبر_

 

 پارک؟_

 

 .سرم را تکان دادم دوباره

 

  دیخر میبعد... اومم بر م،یقدم بزن کمیپارک  میآره، بر_

 .میشام درست کن ییدوتا  میایب میکن

 

 م؟یشام درست کن_

 

  یآقا کننی کارها م نیجوان از ا یزوج ها یهمه _

 ؟ی در بر رشیاز ز یدکتر شما که قصد ندار

 



 .میرفت رونیرا گرفت از اتاق ب دستم

 

 دکتر؟  یبدم خانم آقا شنهادیپ گهید یبرنامه  هیمن _

 

 .که نثارم کرد یبه لقب دمیخند

 

 .نییبفرما_

 

دنبال آسمان و دوقلوها باهم   میپارک بعدش بر میبر_

 .میشام بخور 

 

 آسمان؟_

 

گفته  ادمهیکه   ییتاجا ،یدینخواب  ششیپ شبیآره، د_

 نیفکر کنم ناراحت باشه از ا ن،یهست ی هم اتاق یبود

 .بابت



 

تعجب نگاهش کردم، من... من به ذهنم خطور نکرده  با

 یلیخوب بود خ یلیو او! او خ یزی چ  نیبود همچ

  .خوب

 

 .خوبه ،یاوک_

 

در پارک قدم  میرا در دستش گرفته بود و داشت دستم

شلوغ نبود. اما شک   یلیهوا سرد بود، خ م،یزدیم

 .کار را کرده باشد نیداشتم قبال ا

 

 ار؟یداد_

 

 جانم؟ _

 

 ه؟یگفتم چ دیکه به ام یزینظرت راجب چ_



 

 .کرد نگاهم

 

 زم؟یکدوم حرفت عز_

 

جمالتش    شتریب ایرا در تمام  زمیعز شه ی او هم چرا

  یمادرم م دیمن با  ینه؟! الگو کردمیم غیداشت، من در

  شهیبابا هم زد،یبه بابا نم یحرف نیبود اما او هم چن

 خانم جان و هزار لقب و یمارال جان، گاه گفتیم

  !اما مامان نه گرید یبایصفت ز

 

 م؟ یریگیم عتیرو تو طب  مونیگفتم ما عروس نکهیا_

 

 .باال رفت و خنده اش گرفت شیابروها 

 



 یتو جنگل و کوه عروس میببر یتوقع که ندار _

  م؟یریبگ

 

 .سرم را تکان دادم طنتیش با

 

 .شهیقشنگ م یلیخ_

 

 .دیخند

 

قانونا مشکل داشته باشه دوما،  کنمیاوال که فکر م_

 شه؟ یمگه م

 

 .مشکل داشته باشه یکه بخواد قانون فهمهینم یکس_

 

 .نباشه  رانیا نکهی... مگه ایعنی زم،یعز شهینم_

 



از  ییجا ایآسونتره  رانیبردن مهمونها به خارج از ا_

 ران؟یا

 

که تو تو   یزیمطمئنم چ   ؟یریگی پدرت رو درنظر نم_

  یجنگل گرد ای ییمایکوه پ یده ساعت هی  ،یفکرت دار

 .میتا بهش برس خوادیم

 

 .حق داشت دمیخند

 

داشته باشه  یکنم که شباهت   دایرو پ ییجا  کنمیم یسع_

 .که تو تصورته یزیبه چ

 

 .تشکر داشت یخودش جا کردینم دمی که ناام نیهم

 

 ...و یریجبهه بگ خوامیبگم، اما نم  یز یچ  خوامیم_

 



 در مورد؟_

 

 .خونتون_

 

 .مینیاشاره کرد تا بنش مکتیناخودآگاه بود، به ن اخمم

 

بخاطر پسر صاحب خونتون خونه رو   یخواستیم_

  ...یعوض کن

 

 .شهیفعال نم_

 

 ...که من  یدیاجازه م_

 

 .نه، لطفا_

 



 .دستش گرفتم یرا جلو بردم و رو دستم

 

نداشته باشه،  یاز نظر تو مشکل دیشا کنم،یخواهش م _

ام  یدختر کنهینگاهمون م  یاالنشم هرکس نیاما من هم

 .که بخاطر پول باهات ازدواج کردم

 

 .... و  ستیبرام مهم ن هینظر بق_

 

. رمیبگ دهیبه طور کامل ناد تونمیمن هم اما نم یبرا_

تا   کنمیمن حلش م کنه،یاز اون بابا قبول نم ریغ

 .هم من بودم و من، حلش کردم نجایهم

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 هی تونمیتا تموم شدن وام آذرخش نمونده، م یزیچ_

 ...بردارم و خب گهیوام د



 

 ...حداقل از شرکت_

 

 .نداره با از تو پول گرفتن یفرق ی دونیخوب م_

 

 ه؟ یچ یریاز من پول بگ  نکه یمشکل ا_

 

 .بدم برات حیچطور توض  دونمینداره، اما... نم یمشکل_

 

 .دهانم را قورت دادم آب
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و من  یا یتو از پسش برم یدر مورد مادرت گفت _

  نطوریهردومون ا یراجب خانواده  شهیدخالت نکنم، م

 باشه؟

 

  خوامیدانشگاهت و نم ،یکن یکار م یدار ،یشیم تیاذ_

 ...و یترکش کن

 

 .دمیادامه م_

 

از نظر   توانستمیحداقل م کردم،یکه با او ازدواج م حاال

موجه  یکم دیباشم که شا یگاه یدر جا التیسطح تحص

بود دوست داشتم مثل  یباشد در کنارش بودن. زمان

کنم اما در دانشگاه، بعد از کار در شرکت  سیپدرم تدر

 ت یالو میبرا توانستیکدام م دانمینم اریداد یو کارخانه  



  دیشا شتریب  لیتحص یادامه  نیاما فعال ا دداشته باش

 .بود تا خودم اریداد یبرا

 

  شتریب دیقول، که البته تو با دم،یدانشگاه رو ادامه م_

 .یبد یبهم مرخص

 

 .را دور شانه ام انداخت دستش

 

 کمکت کنم؟ ی ذار یچرا نم_

 

  .کردی من او را قانع نم حاتیتوض

 

 .گشنمه م، یبه شکمم کن، ناهار نخورد یفعال کمک_

 

 .دیشد، آرام گونه ام را کش بلند

 



 .یحرف رو عوض کن  یخوای فکر نکن متوجه نشدم م_

 

 .ام را باال انداختم شانه

 

 .اوه پسر من واقعا گشنمه_

 

 اریبود، اما رابطه اش با داد یچه سر دانمی نم آسمان

آدم   یلیخ گفتیقبال م نکهیا رغمیخوب بود، عل یلیخ

 .است یا یجد

 

  یدنبال دوقلوها از خوشحال میرویگفتم م ار یبه مه یوقت

امروز سرکار بوده و بعد با   یبال درآورد. گفت مهست

که  یطوالن یروز کار  کیاو بعد از  یو از وقت دیام

هم نبوده برگشته واقعا سر و کله زدن با بچه ها   اریداد

 .سخت بوده شیبرا

 

 م؟یبخور یچ_



 

 .پاستا_

 !ای الزان_

 !تزایپ_

 

 .کردم اریبه داد ینگاه

 

 .یکجا بر دی با یدیفکرکنم خودت فهم_

 

 .حدس بزنم  تونستمیهم م دنت یقبل پرس_

 

از آسمان در مورد کنکور سوال کرده بود و   اریداد

 تیترب کندیتالشش را م یآسمان گفته بود دارد همه 

 .معلم قبول شود

 

 .یمعلم ش یپس دوست دار_



 

 .از بابا، آسو هم دوست داره هیفکر کنم ارث  _

 

 .با تعجب برگشت سمت من اریداد سر

 

حس   شتریب ی کردیم سیتدر دونمی. البته مدونستمینم_

  ...کردمیم

 

نداد، اما خب حسش درست بود، کار نبود و پول  ادامه

عالقه ام مهم  زدم،یچنگ م یزی الزم بودم، به هرچ

آنها ما را نجات داد از  یام با خانواده  یینبود. آشنا

  .زهای چ یلیخ

 

دوست   یزمان هیمشتاق نبودم،  یلیبه اون شکل آره خ_

 .کنم سیداشتم تو دانشگاه تدر

 



 االن؟_

 

دوتاشم داشته  تونمیام. م یراض میاز کار فعل دونم،ینم_

 .باشم

 

 .باال رفت شیابروها 

 

 یمنم ماه ؟یکار کن نقدری ا یخوایکم نباشه شما م_

 ه؟یکاف ینیبب کباری

 

 .دمیخند

 

 ؟ یریگ یفقط خودت رو در نظر م_

 

 تونمیمرد جهان م نیدر مورد تو من خودخواه تر_

 .باشم



 

  .بردم و آرام گفتم کشیرا نزد سرم

 

 .میداشتنت تو زندگ ی برا نیترو من خوشبخت  _

 

چنگالم را بردم به   طنتیش یبرق زد. برا شیها چشم

برداشتم و به دهان بردم.  یکم یبشقابش و از پاستا

 .کردی داشت با لبخند نگاهم م

 

 سفارش بدم؟ یخور یم_

 

 .دهی حال م شتریناخونک زدن ب_

 

 .او شدم یو من غرق در خنده  د،یخند او

 

 .ما شیپ ایآسو لطفا شب ب_



 

 .شهیاما امشب نم ام،یم دمیمن، قول م یزایعز_

 

  کردند،یاصرار م نقدریدو ا نیشده بود که ا چه

من  شیبدهم آنها شب را پ شنهادیپ یحت   خواستمیم

آنها نبود.   ی ما مساعد حال و راحت یبمانند، اما خانه 

نباشد و در  یراض اریمه دمیترسیبه عالوه م

 .دینتواند نه بگو یستیرودربا

 

 .یایامشب ب مییخوایما م_

 

 .نیما بمون ش یشب پ نیای: شما ب آسمان

 

تعجب به آسمان نگاه کردم. بچها نگاه به هم کردن و   با

را نگاه کردم او هم  اری. داد شدی. اما... نمهیگفت عال

 .مطمئن نبود نگاهش  یلیخ

 



 ...دوست داشته باشه اریفکر نکنم مه _

 

 تتونیممکنه اذ نهیاما من ترسم ا زمیتوان عز شیپ_

 .کنن

 

 یتخت نجایا ن،یبخواب نی زم یرو نیپسرها مجبور_

  .میشما ندار  یبرا

 

  .اوه، کول_

 

خوشحال   نقدریکه ا کین ک یبه پ رفتندیداشتند م  انگار

 .شدندیم

 

 توام؟  یایم_

 

 .زد یلبخند



 

 .شرکت ایفردا ن زم،ینه عز_

 

 چرا؟ _

 

نصفه روزه بمون استراحت کن، پسرها هم مدرسه   هی_

 .یا یندارن، فکر نکنم بذارن ب
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 .باشه پس، مواظب خودت باش_



 

 بخوابم؟ یشب بدون تو چطور _

 

 .دمیخند

 

 .یسختبه _

 

 تو؟_

 

 .من... اومم، با بچه ها فکر نکنم بد بگذره_

 

 .نطوریکه ا_

 

زا خورده بودند، نه  یانرژ  یدنیانگار نوش پسرها

اش. مامان چپ   یصندل الیخینه ب شدندی بابا م الیخیب

نگفت چرا آوردنشان اما حس کردم  کرد،ی چپ نگاهم م



خودش را کنترل کرد. داشتم در آشپزخانه   شتریب

آرام  یباعث شود کم دیشا کردمیگرم م  ریش شانیبرا

 .شوند و بخوابند

 

 خونه اش؟ یرفتی م دیعقد کرده و نکرده با_

 

 ست؟ یبهتر ن یبه نظرم حالم رو بپرس_

 

 ...همه خودسر بودن نیکه، ا  ینظر خواست یسر چ_

 

  گهیهمسر منه، شرعا قانونا، االن د اریمامان داد_

 ه؟یمشکل چ 

 

 .دستم را به سمتش گرفتم کف

 



  ینطوریسر تهمت آذرخش و تو مگه کف دست من ا_

من ارزش قائلن تو   یها برا بهیکه غر یاندازه ا ست؟ین

 .یستی ارزش قائل ن

 

 ...من یمن برا یبچه _

 

 ی من خوبم ممنونم. همه چ الیخیبرو بخواب مامان ، ب_

که عقد کردم رفتم خونه اش،   نیخوشحالم هم ه،یعال

خونه  رمیم شهی هم یزمان ممکن برا نیعتریدر سر یحت

 .اش

 

گذاشتم و   وارید یرفت دستم را مشت کردم و رو تا

به چپ   یگاه یگذاشتم. رفتارها شیامر ا رو یشانیپ

 نیتحمل ا داد،یحق م یکاش کس زد،یبه راست م یگاه

 .همه آسان نبود

 



به خودم آمدم، به حالت دو رفتم   ریسر آمدن ش یصدا با

گاز را بستم،  ری اما دستم سوخت. ز ردوشیسمت ش

درد   دانمینم  سوخت،یآب سرد گرفتم. م ریدستم را ز

 .قلبم ا یبود  شتریسوزش انگشتم ب

 

 یبه گرند نیی بخوابه. بدو  دیبابا با هیکاف گهی پسرها د_

 .می بخواب میبر نی بگ ریشب بخ

 

بابا را   یبا آنها خوشحال بود، هردو رفتند گونه  بابا

 .دیبابا درخش یچشم ها دند،یبوس

 

 .شه یخوشحال م نقدریآق معلم ا یمنم ببوسم پس وقت_

 

 .کرد ینثارم م یپدر صلوات  کیدر دل  مطمئنم

 



 میری باال، بعدش م  رهایش وانیهردو ل نییبدو_

 .بعدش خواب ییدستشو

 

 یهرچهار نفرمان جا پهن کرده بود. برا یبرا آسمان

از   ییبردمشان اما هردو گفتند خودشان تنها ییدستشو

 سیرا خ شانیبودم سر و پا دواریام ند،ی آ یپسش برم

 .آمدند رونینکنند. هردو همزمان رفتند و ب

 

سمت چپم   یگریسمت راستم د یکی دمیکه کش دراز

را باز کردم و بغلشان کردم. بوسه  می. دستهادیدراز کش

شان که برد آسمان را صدا  به سر هردو زدم. خواب  یا

 .کردم

 

  .دارمیب_

 

 خوبه؟ یهمه چ_

 



 .یشب خونه نبود هی_

 

 !ر یام ست،یمنظورم خونه ن_

 

 .شد  نهایا یبخاطر من همه _

 

 ...قول دادم دونمی! مهی چه حرف نیا_

 

 .خودت ی خونه  یریم  یدار گهیتو د ست،یمهم ن_

 

 یسوغات ینی بیشما رو ول کنم و برم، نم  ستیقرار ن_

 .هم آوردم

 

 .ام به بچه ها بود اشاره

 



نگران نباش، وام آذرخش رو تموم کنم، از بانک  _

 .دارمیبرم

 

 .شده وام دادن تیزندگ_

 

 .ندارم یمن مشکل_

 

 ...کایات رو چ هیز یجه_

 

نداره   یزیبه چ یازیداره، ن یهمه چ اری داد یخونه _

 .شده دهیکه بخرم، تازه چ

 

 شه؟ یمگه م_

 

  ارم؟یوجود نداره. از کجا ب یا گهیاگر نشه هم آپشن د_

  خوادیم  ونیلیچند صد م یدونیخونه اش بزرگه. م



اگه بخوام   یاون خونه؟ من حت یبرا دنیخر لیوسا

 .نمیبچ  لیاتاق بتونم وسا هی یاندازه  تشیجهاز ببرم نها 

 

بود، از حرف  یواقع یمن بود، حرفها  یحرفها نهایا

خوب فکر کرده بودم   یناراحت شده بودم اما وقت اریداد

 دیقبل از من شا اریبودم. داد دهیها رس  جهینت نیبه ا

 .ها را کرده بود نیفکر ا

 

 .آذرخش کارش خوبه، درآمدش خوبه  گهیمامان م_

 

  .زدم  یپوزخند

 

 من جهاز بخره؟ یبرا  خوادی حتما م_

 

 .گهیمامان د_

 



  یکار زهایچ نیکنکورت تمرکز کن، با ا یتو رو_

 .نداشته باش

 

گفت سر کار نروم، چون بچه ها   اریبود که داد خوب

به ساعت کردم ده   یکردند. نگاه داریبودند که من برا ب

شده اند. و   داریوقت است ب  یلیبود. هردو معلوم بود خ

 .بودم دارشدهیب کردندیم یباز  میداشتند با موها یوقت

 

 .جفتتونم خورمیم ن؟ی کنیم کاریچ_

 

 .دیخم شد و گونه ام را محکم بوس   جاشوا

 

 .قربونت برم من_

 

هم پشت سرش. سر جاسم نشستم و شروع کردم  جان

  یکه صدا میبود دنیبه قلقلک دادم هردو، در حال خند



گرفته   یریماس تصوبود، ت اری. داددمیام را شن یگوش

 .بار بود نیبود، اول

 

 .ریسالم، صبح بخ_

 

  اممویخانم کجاست از صبح جواب پ ن یا گمیمنم م_

 .نداده

 

 .کردن، آخ... جان نکش دارمیاالن بچه ها ب_

 

 دارن؟یب_

 

موهام رو از   رمیوروجکها م نیمن از دست ا اریداد_

 .زنمیته م

 



جواب دادند و گفت 'نه'. جان بلند   اریقبل از داد هردو

 .شد و سرم را در آغوش گرفت

 

 .ذارمیمن نم ،ینو و_

 

 .نی نکن تیزن عموتون رو اذ_

 

 .را نگاه کردم ار یتعجب داد با

 

 رو؟ یک_

 

  نهیآ  یرا جلو یفرستادم، گوش رونی. دوقلوها را بدیخند

 .گذاشتم و برسم را برداشتم

 

 .که زن عمو_

 



 یخونه  ایامشب ب دم،یواقعا راحت نخواب شبید_

 .خودمون

 

 گه؟ی چشم امر د_

 

 ؟یستیشما همسر من ن_

 

داره  یاصول هی یز یبر منکرش لعنت اما خب هرچ_

 .یدکتر، اول عروس یآقا

 

  .اضافه کردم باخنده

 

 .عتیتازه اونم تو دل طب_
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 یشب قبلش امروز صبح برا یعلرغم اوقات طبع مامان

  یبابا فرن یبرا یبچه ها صبحانه آماده کرده بود. گاه

نداشت و خوردنش راحت بود،   دنیجو کرد، یدرست م

  دهید یشان فرن یبار در زندگ نیاول یحاال بچه ها برا

داده بود، هردو با   یمامان به بابا فرن یبودند و وقت

سهم خود را  یک ی ینفر کردی مکه آب از آن چکه  یدهان

من   یگرفته و داشتند با لذت تمام و ملچ و ملوچ جلو

  .خوردندیم

 

  یخواسته بود، جاشوا هم برا  شتریب یکیکه جان  بماند

بود، جان  نی گفته بود کن هم، اما مشکل ا اوردنیکم ن

خوش اشتها از جاشوا بود. بشقاب دوم جان تمام اما 



جان به جاشوا   دمیمانده بود. شن یجاشوا همه باق یبرا

 .گفت

 

 یو آسو زندگ یگرند شیپ نجایمن ا یدد  شیتو برو پ_

 .کنمیم

 

 .قبول نکرد جاشوا

 

 .یدد  شیتو برو پ_

 

داشتند پدرشان را  یبشقاب فرن کیبخاطر  دم،یخند بلند

 .فروختندیم

 

 .نه یاوالد هم_

 



که بابا   یگرفتم، کار یداشت کالمش اما به شوخ طعنه

 .کردینسبت به مامان م شهیهم

 

فوتبال  ادیدست پخت تو نمک داره مارال خانم. کس م_

 م؟یبزن

 

در   طونیبا دو پسر پر سر و صدا و شر و ش داشتم

باعث شد  مانیسر و صدا کردم،یم یفوتبال باز اطیح

 .د یایبه سراغمان ب یملک یآقا

 

 .کرد تیصدامون اذ دیببخش_

 

  نیکه همچ یبار  نیداد. از آخر ینه دخترم، حس زندگ_

سال   یلیخ دمیخونمون شن اطیرو تو ح ییسر و صدا

 .گذرهیم

 



 یپسرها  دانستیبود م ده یزدم. دوقلوها را د یلبخند

نبود. فقط به هردو گفتم به  ی به معرف ازیهستند، ن اریمه

سالم بدهند. نه تنها لفظا بلکه به سمتش  یملک یآقا

 .رفتند و با دست دادند

 

ما  ادی آسو دخترم بابات رو هم خبر کن، بگو ب_

و شما رو  میبخور یچا  هی مینیبازنشسته ها هم بش

 .میتماشا کن

 

  یتا من با چا اطیچرخدار آوردم به ح یرا با صندل  بابا

من و  ی چارهی ب یهردو حمله کرده بودن به بابا برگردم

 .کردندیم  یاش باز یداشتند با صندل

 

 بله؟_

 

 .سالم زنداداش_

 



 .دمیخند اریبه زن داداش گفتن مه بلند

 

 ؟ی سالم، خوب_

 

بهترن  یلیناخلف انگار خ  ایمن که خوبم، اون بچه ه_

 .رنی گیاز پدرشون نم یحال هی

 

تو برو   گهیجان م  کنن،یدارن دعوا م اریراستش مه_

تو،   گهیجاشوا م  مونمیم نجایبمون من ا یدد شیپ

 .مامانم تو رو فروختن یفرن هیخالصه به 

 

 .پس حتما خوردن داره_

 

 ؟ینخورد ینگو که مثل پسرهات توام تاحاال فرن_

 



رو  یگوش  میتموم کن نجای مکالممون رو هم ایب گمیم_

 .بده به او فرزندان ناخلف من

 

را به سمت جان و جاشوا گرفتم و گفتم  یخنده گوش با

ما   یهفته بود خانه  کی از  شیاست. انگار ب یدد

  یزهایاز چ  گفتندیبه پدرشان م جانیبودند، آنقدر با ه

داشتم و  مانیبود در زندگ یطوالن  انیکه من سال یمختلف

 ی رفته زندگ نهایآمده بودم. ا  رتیمتوجهشان نبودم به ح

.  کردندیم یزندگ نیا یسه روز فدا تاینهاخودشان را 

زاد  یآدم تیو ناسپاس بودنم نبود، واقع یبحث ناراض

 .بود

 

بود که آمد دنبال بچه ها اما با دعوت مامان و  اریداد

و   بیناهار ماند. مادر من هم امشب عج یبابا برا

 دانستمیالبته م کرد،یغذاها را داشت نثار م نیتریغرب

 ی و آسمان به شوخ دیخوریاز دوقلوها گفت چه م  یوقت

که  یکردند و گفتند همان دییگفت آبگوشت آن دو هم تا

 .آسمان گفت



 

 ه؟یک_

 

 .ارهیمه_

 

با   اطیکه در ح اریجواب دادم متوجه شدم داد یوقت

و  میناهار آبگوشت دار یصحبت کرد و گفت برا اریمه

بخاطر آبگوشت به خانه برگردند  ستندیگسرها حاضر ن

 نیمهمان ا تواندیخودش هم م ندیزنگ زده بود بب

 !نه ایآبگوشت مامان باشد 

 

آمده اند در کلبه   شی پسرها دیدیدو پسر اگر م نیا مادر

کاسه  کی ی سفره برا کیما آن هم دور  یشیدرو ی

با   توانستمیم کرد،ی آبگوشت نشسته اند همانجا سکته م

 یزیعاشق د گفتیم ار ی. مهمیرا بگو نیا نانیاطم

 نکهیا یگفت دوست ندارد و برا یواشکی اریاست، داد

گرفتم. اما  شیدو لقمه برا یک یمامان زشت نباشد  شیپ



و خوشحال بودند و هرچقدر  یراض تینها یدوقلوها ب

 .جا داشتند نوش جان کردند

 

بابا   یجاشوا تمام شد که برا ییآخر هم با هنر نما سن

ها دوستتان دارم.' و  یو مامان با قلم نوشت  'گرند 

و  دیایب  فونشیبعد با ساکس یجان قول داد دفعه 

 .ساز بزند شانیبرا

 

 ؟ یریتوام م_

 

 .امیم زنمیم اریبا داد یدور هی_

 

 .دمیرو به بابا پرس و

 

 که نداره؟   یبابا اشکال_

 



 .سر گفت نه با

 

 م؟ یریکجا م_

 

 .خونه_

 

 خونه؟ _

 

 م،یباهم درست کن مینتونست شبیکه د یآره، شام_

 .امروز در خدمتم

 

 .دمیخند

 

 ؟یکرد  یآشپز نیتمر  یدینکنه تا صبح نخواب_

 



 .نه نیسرچ کردم اما تمر کمی  یراستش رو بخوا_

 

با آن  اریقابل باور نبود، داد میشد، برا شتر یام ب خنده

 .بزند یآشپز یها  تیبه وب سا یسر ژ ی و پرست پیت

 

 .فروشگاه میاول بر شهیپس م_

 

 .دمیالزم بود خر یفکر کنم هرچ_

 

 .یباش دهیرو محاله خر نینه ا_

 

و کاله بخرم، حاال که  شبندیپ شی برا خواستمیم

صحنه   نیهمچ دنیکند محال بود د یآشپز خواستیم

 .را از دست دهم یا
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 .امی منتظر بمون تا ب نجایتو ا_

 

 چرا؟ _

 

 .لوس گفتم یرا خم کردم و با لحن سرم

 

 !لطفا_

 

 .اش گرفت خنده

 



 یول دونم،ینم یتو ذهنت حاال چ یزیچ دونمیمن که م_

 .نکن، مواظب خودت هم باش ریباشه د

 

 ادیز یجانیشدم. با ه ادهیگاز گرفتم و پ طنتیرا با ش لبم

  یکیطرح م یکیبندها در رفت و آمد بودم،  شیپ نیب

  نیمحال بود ا کشتمیاگر خودم را م یموس داشت، حت

. بعد  از  شدیبانمک م  یلیرا ببندد، هرچند بدون شک خ

درونم را کنترل   طنتینتوانستم ش یطوالن یها  یبررس

  دانستی. خدا مدمیموس را خر یکیمکنم و همان ست 

  .نشان دهد یقرار بود چه واکنش

 

 ؟ یدیخر_

 

 .م یآره بزن بر_

 

 ؟ یزده ا جان یه نقدریا ی کرد کاریچ_

 



 ! . وین یبیم میبرس_

 

 و؟_

 

  .عنوان چیبه ه کنمیجواب نه رو قبول نم_

 

  .کرد یبه صندل ینگاه

 

 ؟یدیخر  یمگه چ_

 

  .زمیعز زی سورپرا_

 

من خوشحال بود. دستم را گرفت و با    یخوشحال از

 دیبود، با شیصبرش قابل ستا  نیمنتظر ماند. ا یصبور

برد گفتم  نگیرا داخل پارک نی. ماشگرفتمیم ادیاز او 

 دیمگر قصد ندارد من را به خانه برگرداند با خنده به تقل



 ی پنجه   یا گرفتم و رو. دستش رزیاز من گفت سورپرا

دستش را   عی. سردمیگونه اش را بوس و  ستادمیا میپا

کرد به سمت داخل، خانمان   تمیدور کمرم انداخت و هدا

 میبگو  توانستمی االن راحت م ادیز یلیرا دوست داشتم خ

   !خانه ما 

 

  .لباس عوض کنم  رمیمن م_

 

اش را برداشت. چند  یکه گوش دمیرا تکان داد، د سرش

 یکه برا یخانه داشتم، همان نیدر ا بای دست لباس ز

نسترن بپوشم و او  یخواستگار  یگفته بودم برا تشیاذ

همان تاب و دامن را  ست،ی متوجه نشده بود منظورم چ 

  توانستمیهم نبود هرچقدر دوست داشتم م ی. کسدمیپوش

رنگ   یکردم، رژها  شتریرا ب شمیباشم. آرا بایاو ز یبرا

برگشتم  یوقت شدیباعث جلب توجهش م  غیروشن و ج

را باال داد  شی در آشپزخانه بود نگاهم کرد ابرو ششیپ

 کیداد.  هیرا در هم تا کرد و به کانتر تک ش یو دست ها

  کردینگاه م یگذاشتم، جور یگرید  یرا جلو  میپا



 دهید نهاحساس خجالت کردم هرچند که او مرا بره

  ...بود

 

 ه؟ یچ_

 

  .زمیعز یخوشگل  یلیخ_

 

  .زدم یلبخند

 

 .یمرس_

 

 .آمد  جلوتر

 

 ...کردمیو داشتم فکر م_

 



کنجکاو کردنم به   یبرا دانستمینگاهش کردم م کنجکاو

  نکاریهم شهی. همدیگو یعمد دارد با مکث حرفش را م

آورد و  نییپا یو سرش را کم ستادیا می. جلو کردیرا م

 .صورتم نگه داشت یسرش روبرو 

 

منه؟ و  یبرا  ییبایهمه ز نیا کردمیو داشتم فکر م_

  ...چقدر

 

 رهی بار من جلوتر رفتم. لبم را گاز گرفتم او نگاه خ نیا

  .داد و گفت میاش را به لب ها

 

  .و چقدر من خوش شانسم _

 

گذاشتم،  شی لب ها یاش که تمام شد لبم را رو جمله

من را باال  یمنتظر بود. دستش به دور کمررفت و کم 

را دور گردنش بردم.  می. دست هامیتا هم قد شو دیکش

چقدر گذشت که جدا شد. دلم  دانمیرا بستم، نم میچشم ها



زد و بوسه  یجدا شود. متوجه شد که لبخند خواستینم

زدم  یلبخند دی. گونه ام را که بوسمیهابه لب یگرید یا

  .گفتمو 

 

 اومم االن وقتشه؟_

 

 زم؟یعز  یوقت چ_

 

را از دور کمرم باز کردم و به سمت  شیدستها

 .رفتم  میدها یخر

 

  .دکتر یشماست آقا یبرا نیا_

 

نگاهش کرد، دستش دادم تا بازش کند، بعد از  کنجکاو

کرد به سمت من  لکسشیکه صرف باز کردن نا یقیدقا

  .گرفت و گفت



 

 ؟یکن ی م یشوخ_

 

  .را باال بردم م یتخس ابروها  یبچه ها مثل

 

 .ام ی. کامال جدزمینه عز_

 

عقب   یببندم اما قدم شیبند را برا شی رفتم تا پ جلو

 .رفت

 

  .نه نیا یول یکه بخوا ینه! هرچ نیا یآسو_

 

 ه؟ یبند بستن کار زشت شی چرا؟ مگه پ_

 

. ستیمن مطمئنم مناسب من ن یول زم یعز ستین_

  ...طرح نی خصوصا با ا



 

از سر دقت  تیکرد نه از عصبان یکرد، اخم نگاهم

  .کردن

 

از اون  ،یکردیطرح رو انتخاب م  نیبه عمد ا_

 دمیو نگاهت فهم دیتنها رفتن به خر یدرخواست برا 

  .هیخبر

 

  .زدم  تیخودم را به مظلوم یرفتم. کم  جلوتر

 

 .دمشیخوشم اومد خرمن فقط _

 

  .دیام را آرام کش گونه

 

  .نه نیچشمم، اما ا یبه رو یکه بخوا ینه! هرچ  نیا_

 



شوم،  الیخیدنبال راه حل بودم، محال بود ب دم،یبر چ لب

  دهیرا خر نهای ا یطانیش یبا آن همه شوق و نقشه ها 

و چاپشان کنم،   رمی عکس بگ یکل خواستمیم یبودم. حت

که پدرشان  کردمیثابت م مانی به بچه ها یزمان دیبا

موس   یکیبند م شیکرده من جمله پ میکارها برا یلیخ

 ریماند ت یجواب نداد، پس م یینمابستن. اما مظلوم 

 .رفتم و دستم را باال بردم  کتری آخر، نزد

 

   اریجون من داد_

 

سرش را خم کرد  یحرف چیه یرا گفتم اخم کرد، ب نیا تا

  یبوسه ا عیدور گردنش. سر ندازمشیو اشاره کرد تا ب

  .اش زدم یشانیبه پ

 

  .دوست دارم_

 



 د،یبود، به وضوح برق زد، درخش کینزد شیها چشم

 .مثل ماه شب چهاردهم

 

  .جونت رو قسم نده لطفا یز یهرچ یبرا گهید_

 

 نیکه من همچ یگوش بدخب تو اگه به حرف من _

  .کنمی نم یکار

 

 .دیآوردم بلند خند شیرا که برا کاله

 

  ؟یچ یبرا گهیکاله د_

 

  .دادم دستش

 

 .سرت یخودت بذار یبلد باش نو یفکر کنم ا_

 



 .رمی گیازت م  نهارویبعدا انتقام ا یدونیم_

 

داشته  یدکتر اگر اعتراض یآقا  ریشما جون من رو بگ_

 .باشم
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را گرفت دست چپش را دوباره دور کمرم برد و من  کاله

دستم را   دهی. ترسدیبه سمت خودش کش ع ی سر یلیرا خ

 .اش گذاشتم نهیس  یقفسه  یرو

 



قلب من  نیا یدلت برا کمی ؟یقصد جونم رو کرد_

 .بسوزه

 

 .زدم یلبخند

 

 .کنمی نم یمن که جز دوست داشتنت کار_

 

 .ام زد ینیاش را به ب ینیو ب دیکش یقیعم نفس

 

حرفها ندارم  نیشم. من عادت به ا وونه یقراره د_

  .خوشگلم

 

  .یبشنو شهیعادت کن، قراره هم_

 

 ییچه بال نمیبب ایهم ندارم. ب یراستش اعتراض_

 .یاریسرم ب یخوایم



 

نبود اما مجبورش کردم با آن لباسها   یراض  نکهیا با

را به تن  نهای هرگز ا گری. مطمئن بودم دم یندازیعکس ب

را از  یفرصت نیهمچ توانستمینخواهد کرد و االن نم

 .دست دهم

 

 یمعرف توانستمیرا م یفرد در آشپز نیاستعداد تر یب 

  یازیپ یحت توانست یباز نم  حاتمیاش کنم. با وجود توض

گفتم را آنقدر خراب کرد که مجبور   . هرچهردیپوست بگ 

از ته دل و  دمیشدم دوباره خودم انجام دهم. اما خند

شدم.   دهیو بوس دمشی. بارها بغلم کرد، بوسادیز

 یاستعداد نداشت اما در عاشق یزهرچقدر که در آشپ

  زیم یکارش رو خوب بلد بود. ماحصل کارمان را رو

  .گذاشتم

 

 .هم شام ما نیا دییبفرما_

 



 .رسهیهومم بد به نظر نم_

 

 .شکر داره  یجا نمیتو! هم یبعد اون همه خرابکار_

 

 .نشستم زیپشت م د،یام را آرام کش گونه

 

 تیوقت تو زندگ چیچطور ممکنه ه اریواقعا داد_

 ؟ینکرده باش یآشپز

 

 .نکن غذات رو بخور یطونیش_

 

 رونینتوانستم ب گریرا که به دهان بردم، د چنگال

کلمه قابل خوردن نبود. مدت   یواقع یبکشم. غذا به معن

نکرده بودم و البته من دست  یبود آشپز یادیز یلیخ

 چیآسمان نبود. اما ه ایمامان  یوقت به خوب چیپختم ه

تالشش را  ی افتضاح هم نبود. داشت همه  نقدریوقت ا

  .تا نخندد کردیم



 

نکرده بودم بعدشم تو  یوقت بود آشپز   یلینخند. خ_

به فکر جمع و جور کردن  یهمش خراب کرد

 .تو بودم یخرابکار

 

اش را رها کرد و بلند قهقه زد و شام پردردسر ما  خنده

که  یاریختم شد که برامون آوردن و داد  تزای به پ تاینها

بود و من   بود و اشک از چشم هاش اومده دهیآنقدر خند

  .اخم کرده بودم انگار باعثش فقط او بود یجور

 

غرور  لمیکه ف یدر حال ونی ز یرا در مقابل تلو مانیتزایپ

. دست میخورد یو تعصب را گذاشته بودم پخش شود م

 خورد،یمن بود و با دست چپش م یپهلو  یراستش رو

  تزایاهل فست فود نبود، اما چون من فگتم دلم پ

 میتزا یپ یبه تکه  یهمان را سفارش داد. گاز خواهدیم

  .او هم گاز بزند ازدم و مقابلش گرفتم ت

 



  آقام؟ نیا هیپس من شب_

 

  .بود یدارس ی آقا  منظورش

 

 .نیشباهت دار ییخدا_

 

 .یندار زابتی به ال یشباهت  چیتو ه یول_

 

  .نگاهش کردم برگشتم

 

  .ادیز یلیخ ، ییبایز یلیخ_

 

  .به لبم زد یخم شد و بوسه ا و

 

 خونه؟ یبریمن رو نم شهیم ریداره د_



 

 .نه_

 

 .باشم نجایکه هرشب ا شهینم_

 

 .میریبگ یزودتر عروس ایبود، ب یخوب   ینکته _

 

 .دمیخند

 

 .باشه بهتره ی شش هفت ماه هی یدوران نامزد گنیم_

 

 .لبش را تر کرد یلبخند با

 

 ه؟یدوران نامزد هیما شب یرابطه _

 



 ست؟ ین_

 

  یکه بخوا هی از هر زاو یشما رسما همسر بنده هست _

 .میکنیم یجدا زندگ می. فقط دارزمیعز یکن یبررس

 

که از   یاونجور نجامیا انیدر م کی ست،یجدا هم ن_

  .داستیشواهد امر پ

 

را برداشت و خاموش کرد. همانطور  ونیری تلو کنترل

  .که در بغلش بودم بلندم کرد

 

 .بعد یجذابت بمونه برا لمیف نیادامه ا_

 

و دستم را دور گردن او  دمیگرفت و بلندم کرد خند بغلم

  .دمیحلقه کردم، گردنش را بوس

 



بود و جذاب اما بار   بایز اریرابطه ام با داد یتجربه  

بار اول بودن همراهم بود اما   یبرا یقبل ترس واسترس

بود، لذت بود؛ حس خوب همراهم   یبار! سرخوش نیا

من را داشته باشد و او هم  یبود. دوست داشتم همه 

 . به همان اندازه لذت ببرد

 

 .یمالحظه کن نقدریا ست ی الزم ن اریمن خوبم داد_

 

 ...صورتم را یجا یو بعد جا دیام را بوس چانه

 

_ _ _ _ 
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 میکن یزودتر عروس نکهیا یبرا اریداد یها اصرار

 یبا هم زندگ میداشت بای نداشت هرچند که تقر یتمام

.  گذاشتیمادرش هم راحتش نم  یاما از طرف میکردیم

  فیشده بود و سخت. نه خودش حر ادیز  شیکارها

اما   گفتینم یزیمادرش بود نه برادر و خواهرش. چ

 یهمراه کردمیکه م یتنها کار شود،یم تیاذ دانستمیم

 یدلش را بشکنم. حرف خواستیکردنش بود. دلم نم

  .رمیبگ دهیهمه تالشش را ناد نیکه ا میبگو

 

  د،یآ یم دیع یگفت آذرخش خبر داده است برا آسمان

مدت من   نیخانه باشم. در ا دیآ یم یوقت  خواستمینم

  .با او نداشتم یارتباط  نیکمتر

 

  ار؟یداد شیپ یریم_

 



هم   یزی چ گهیآره. حواست به درست باشه ها د_

 مدرسه؟ نیریم دیبعد ع شدینمونده. چ

 

  .نه گنیروز م هیاره  گنیروز م هی_

 

تو از   خوامیباشه اما نم دیع یعروس گهیهم م اریداد_

 .یدرست بمون

 

 .کنمینم یمن که کار_

 

  .دونمینم_

 

مشخص   یو مهست دیام یبرنامه   دانستمیهم نم واقعا

  کی یکنند و برا یخرداد ماه عروس خواستندیبود م

  ییبروند. هرچند آنها هم با دردسرها یطوالن  التیتعط

دست و پنجه نرم   کردی م جادیا شانی که نسترن برا



بود در  شی سرجا شانمی. اما به هرحال تصمکردندیم

  .شان یمورد زمان عروس

 

  .با بابا هم در موردش صحبت کنم دیبا_

 

حالش بهتر شده بود.   یل یچندماه خ نیکه در ا ییبابا

دستش  یاما حرکت هرچند آرام انگشها  زدیحرف نم

لذت بخش بود. دکترش قول داده بود اگر  مانیبرا

 تواندیاش خوب باشد هردو دستش را کامل م هیروح

تکان دهد البته با مرور زمان و قول داده بود خواهد  

 .را بخورد شیغذاخودش  یتوانست خودش با دست ها 

 

  .لبم را زدم و برگشتم سمتش رژ

 

 گفت؟یم یچ ریام_

 

 .تعجب نگاهم کرد با



 

 ؟ید یاز کجا فهم_

 

 .جلوت رو گرفت اطیتو ح روزید دمید_

 

 .ستیمهم ن_

 

زبانش   ریاز ز توانستمیرا تکان دادم. به زور نم سرم

  .گفتن یبه زمان داشت برا ازین دیحرف بکشم شا

 

 .منتظره یمن برم مهست_

 

به  یبود. مهست میرپایز شه یهم اریداد یی اهدا نیماش 

 ییجا دیبا ام ایمواقع  شتریعالقه نداشت. ب یرانندگ

 .من ای رفتیم

 



 ؟ یخوب_

 

  ؟یستیآره، پس حامله ن_

 

ام   انهیحس کرده بودم عادت ماه شی. دو هفته پدمیخند

را داشتم که نکند  نیعقب افتاده است و واقعا استرس ا

  یریگ شیمراقبت و پ کردمی م یحامله باشم، هرچند سع

 دیشد یالزم را داشته باشم اما خب واقعا استرس یها

نبود در  یهم کس یاز مهست ریوجودم را گرفته بود. غ

درآورد که  یاما آنقدر تابلو باز  میوموردش به او بگ

  یبخاطر استرس من کل اری. بماند که داددیفهم اریداد

که خجالت   دادمیم حیاخم و تخم کرد ، هرچه توض 

سر خانه و   میرسما رفته باش نکهیقبل از ا کشمیم

خحالت آور است در   میبرا فتدیب یاتفاق نیهمچ  مانیزندگ

  .رفتیکتش نم

 

 یبود اما راض یمنف د،یخر  میچک را خودش برا یب یب

دادم. انگار که او ته دل  ش ینشد به دکتر بردم و آزما



  یجواب منف  دنیمن باردار باشم و با د کردیدعا دعا م

هم   رشیناپذ ی تمام یحالش گرفته شد و اصرارها  کامال

اتفاق بود.  ن یبا قبل از سر هم سهیازدواج در مقا یبرا

استرس   یز یچ نیسرهمچ  لیدل یب خواهمی نم گفتیم

 نی. اما متوجه نبود که در فرهنگ ما ایداشته باش

  یمن بو یبرا شیهم نبود. اما حرفها  یتی اهم یب یزیچ

که متوجه شدم او دوست  یزی هم داشت، بچه! چ یگرید

 کنمیاما من... فکر نم می دارد ما زودتر بچه دار شو

  .را حس کنم  یآمادگ نیدر خودم بتوانم ا یزمان طوالن

 

 .به جونم یرو انداخت اریداد_

 

 .براتون تموم شه بره میریمراسمه خب بگ  هی_

 

 .رسمی م جهینت نیمنم دارم کم کم به هم دونمینم_

 

 ...یبارداربش نکه یقبل از ا_



 

  !یمهست_

 

 .دیخند

 

 .فتهیخودت اتفاق ب ینذار دعا کنم برا_

 

خشک و    ینامزد هیما  یبرا نیاوه شما عقد کرد_

 .هی زیما آبرور یبرا فتهیب یاتفاق نیهمچ هیخال

 

 یبهتر از قبل شده بود به حد یلیخ یام با مهست رابطه

.  میکردیهم با هم صحبت م مانی که راحت از رابطه ها

 ...ام کند، مادرم نبود ییداشتم تا راهنما از یمن ن شتریب

 

 نشد؟ الیخ یمادرت ب_ 

 



 ."با تاسف سرش را تکان داد "نه یمهست

 

 ...بهت نگفته اما اریداد  دونمیآسو م_

 

 .کردم ینگاه

 

 شده؟یچ_

 

 اریشام دعوتت کنه خونه اش، داد یبرا خوادیمامان م_

 .مخالفه

 

 چرا؟ _

 

 .داره یحتما برنامه ا گهیم_

 



  .فکر کند نطوریداشت که ا حق

 

 .ندارم یمن مشکل_

 

 اریحدس داد میکنیهم فکر م اریراستش من و مه_

 .باشم دواریام کمی خوامیدرسته اما ته دلم م

 

 .کنمیباهاش صحبت م_

 

  یتماس گرفت، مهست اریداد  شگاهی از رفتن داخل آرا قبل

 . داخل رفت

 

 جان دلم؟_

 

 .دلم برات تنگ شده_

 



 میتی خیریسفر م  یبرنامه  یبا مهست می هومم! داشت_

 .من رو ینیهفته نب هیقراره 

 

 دم؟یم یاجازه ا  نیگفت همچ یو ک_

 

 برم سفر؟ یذارینم یعنی_

 

 .بدون من؟ هرگز_

 

 .مییخوایم ونی حضور آقااما سفر بدون _

 

 نه؟ تمیاز اذ یبریلذت م_

 

 .دوست داشتنت ینه به اندازه _

 



 .لبخندش را از پشت تلفن حس کنم توانستمیم

 

 .من شی پ ایامشب ب_

 

البته   شتم،یهفته پ هی ادیآذرخش م گهینه چند روز د_

  .ارو سفر نباشم

 

  ؟یکن یبا داداشت آشت یخوا ینم_

 

 .بخواد دیاون با_

 

 نه؟ یبهش بد  یتونیم یفرصت هی_
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 .شد یدر جواب دادن طوالن  مکثم

 

 ؟ی هست زمیعز_

 

 .منتظرمه ی، مهست  شنومیآره م_

 

 ن؟ ییکجا_

 

 .شگاهیآرا_

 

 .یایکن شب ب  یسع م،یکنیبعدا صحبت م_



 

خودمان.  ی در خانه  شهی با مادرش نبود هم گرید او

نه  ماند،یهم که من نبودم در اتاق مهمان م ییوقت ها

چرا که هنوز در آن اتاق  مانیدر اتاق مشترک فعل

 .بسته بود میبرا  زی اسرارآم

 

  میرنگ موها رییبا تغ ارینداشتم داد یکار خاص من

اصال 'حرفشم   گفتیمخالف بود، کوتاه کردنش هم که م

  یو مراقب ها میناخن ها یبرا یماند گاه ینزن' م

  دمیرفتم داخل د یآمدم. وقت یم یبا مهست یپوست

را رنگ   ش یدست به کار شده و دارند موها یمهست

 .کنندیم

 

 .داغون شد گهیموها د نیا یمهست_

 

 .ارمیاز رنگش نتونستم طاقت ب ومدیخوشش ن دیام_

 



صورت آمده بودم  یپاکساز یتکان دادم، من برا یسر

من  لیدوران تحص یاز تمام مدرسه ها یش یو سالن آرا

  .گر یبه بخش د رفتمیم دیبزرگ تر بود با

 

  اریداد گری مدت د نیاز دانشگاه آمده بودم ، در ا بعد

که دانشگاه داشتم برگردم به  ییروزها دادیاجازه نم

باهم به   کردیهم از فرصت استفاده م یشرکت و مهست

لذت  یو از زندگ میگشتیم لیدل یب  میرفتیم دیخر

تفاوت که  نی سفر هم دروغ نبود با ا شنهادی. پمیبردیم

 ی زمان ی. برامی باهم برو نفرمانهرچهار گفتیم یمهست

باشد البته  یخوب ی دهیا توانستیبود م نجایکه آذرخش ا

  .می برگزار کن میخواستینم یاگر مراسم عروس

  نیخوب بود بزرگتر اریمن بس  یبرا اریبا داد یزندگ

راحت بود   المیخ افتادیم یبود که هر اتفاق نیحسنش ا

  ییهم به جز پول ها یپشت من است. البته مشکل اریداد

مسئله   ایاتفاق  ختیریبه حسابم م یکه به عنوان خرج

بحث کرده   اری بس یخرج ن یبود. سر ا امدهین شیپ یا

  یخانوادگ تی دم بخاطر وضعبو دهاحساس  کر م،یبود

ماست، هرچه گفته بودم او گفته بود نه و من همسر او 



 کنم یکار،گفته بودم کار م نیهستم و او موظف است به ا 

 نیندارد. سر ا یباز گفته بود فرق ست ی ن یازیو ن

گفته بودم و او گفته بود  یبحثمان ماجرا را به مهست

را  نیا یمهست یت. راستش وقکندیرا م نکاریهم هم دیام

 اریشدم وگرنه دو روز تمام خون داد الیخ یب گریگفت د

شد تمام  نیو هم  خواهمیکرده بودم که نم شهیرا در ش

و تمام خرج   کردم یم رهیخانواده ام ذخ یحقوقم را برا 

 ی ادی. مبلغ زکردیم زیوار میبرا اریکه داد  یخودم با پول

در   دادیبه من م اریکه داد ی با خرج توانستمیم یبود حت

 یخانه   کیمامان و بابا وآسمان  یسال برا کیعرض 

منت   ریخانواده ام ز خواستمیخوب اجاره کنم اما نم

 نیبگذارد ا ینبود که منت ی آدم اریدامادشان باشند؛ داد

 .من بود یها وسواس فکر

 

 بله؟_

 

 .آسو؟ منم جاشوا_

 



 شده؟یجانم چ _

 

 .نشده ش یز یجان چ_

 

است آن هم  یزدم معلوم بود ناراحت و عصبان یلبخند

از   یاز دست جان که جانم من را تصور کرد احوال پرس

 .برادرش است

 

 .زمیبگو عز_

 

 یتو زندگ ش یپ امیب خوامی و جان قهرم م یمن با دد_

 .کنم

 

بود که  دهیبه ذهنش رس یزی چ نیمن؟ چطور همچ  شیپ

کس  شیخانواده اش را ترک کند و پ تواندیم کردی فکرم

  .کند ی زندگ یگرید



 

 باشه؟  میکنیصحبت م شتیپ  امیم گهید کمیمن  زمیعز_

 

 !ایزود ب_

 

 یقرمز شده بود ، سراغ مهست یشدم صورتم کم بلند

 .رفتم کارش تمام نشده بود

 

 شده؟یچ_

 

 گهیجاشوا زنگ زده انگار با جان دعوا کردن م_

  .شتی پ امیب خوامیم

 

 .صبرکن تموم شه کارم_

 

 .هیدنبالت کار تو طوالن امیم شدهی چ نمیبرم بب_



 

 ناخنت؟_

 

 .ستیهم مهم ن یلیخ_

 

خواست کار خودش را   یواکنشم. نگران شد و حت نیا با

از سر خوشش   دیبار ام نیو گفتم، 'ا دمیبذارد خند  نهین

'. زنهیتراش خودش موهات رو از ته م شی با ر ومدنین

فقط بخاطر تماس   فتادهین  یراحت شد که اتفاق الشیخ

که  ینگفتم اما حرف یشد. به مهست الیخیب رومی جاشوا م

نبود که راحت بتوان از  یجاشوا زده بود حرف الک

 .کنارش گذشت

 

  یبود در خانه  یکه مدت  یدر را که زدم مهتاب خانم 

باز کرد. بچه ها چند  میدر را برا مشغول کار بود اریمه

کدام را قبول نکرده  چیمدت داشتند اما ه ن یپرستار در ا

که   کردندیم تشانیچنان اذ یبودند. همان روز اول



 یپرستارها خودشان نخواهند ادامه بدهند و من معن

بار اول با من تماس گرفته بود و  کهرا  اریحرف مه

کرده اند   فیو تعر تعجب کرده بود بچه ها من را نرانده

. هرچه با هر دو صحبت کرده بودم قبول دمیرا فهم

معموال  نکهی نکرده و کار خودشان را کرده بودند. با ا

  یمورد حرف ها نیاما در ا کردندیگوش م میبه حرفها

خانم هم جوان بود  ابنکرده بود. مهت یمن هم افاقه ا

پرستار بچه  داد یم حیترج ارینداشت و مه  یالتیاما تحص

هم کمک  شانی کرده باشد تا در درسها لیتحص  یها فرد

  ینسبت به بچه ها ب یحال او باشند. از تظذم مهتاب کم

بچه   نکهیبا ا  ستیموظف ن  گفتیم اریتفاوت بود اما داد

  توانستمینم مانبود ا نیمنظورم ا قایها را بزرگ کند، دق

 .هم منظورم را انتقال بدهم

 

 کجان؟بچه ها _

 

 ...که یرونیجان تو اتاقه، جاشوا تو ش _

 



 .متوجه شدم_

 

بود،  فونشیساکس نیسراغ جان رفتم در حال تمر اول

هم   دنمیبودم. با د دهیهم شن  نییپا یرا از طبقه  شیصدا

 .خوشحال شد هم تعجب کرد
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 !آسو؟_

 

 .سالم_

 



 .به سمتم بغلم کرد آمد

 

 ؟یبا جاشوا دعوا کرد زم؟یعز شدهیچ_

 

حواس   یباالخره متوجه داستان شدم که جان امروز ب و

کارش  یبود رو ختهیبه مرکب جاشوا خورده و ر شیپا

  یناهار آمده بود چون عجله داشته ب یکه برا یاریو مه

  میکنی جاشوا گفته شب صحبت م  تیتوجه به گله و شکا

به جاشوا نداده. بعد   شتریفرصت حرف زدن ب گریو د

جاشوا   فونشیدلنواز ساکس یدااز آن هم که جان با ص

  .کرده و داستان به آن تماس ختم شده بود یرا عصبان

 

  زیو م نمیبنش  نیزم یعادت داشتم رو یموقع خطاط من

و  نمیبنش یصندل یباشد تا رو میجلو ینیکوچک زم 

 کندیم دیجاشوا هم کار من را تقل دمید ی. وقت زیپشت م

 یکوچک زیم شیبرا ارینشدن آرنجش با داد تیاذ یبرا

در اتاقشان عادت  زیحاال جان به حضور آن م میدیخر

 !حادثه  یو بان باعث شدیم نینکرده بود و ا



 

  یسراغ جاشوا رفتم. ناراحت بود و سرش رو به

 .بود نی م ز یرو نکشیو ع شیزانو

 

 دلم؟  زهیعز شدهیچ_

 

کردن.   هیو آرام آرام شروع کرد به گر دی اش لرز چانه

بغلش کردم خودش را در آغوشم جا کرد. نوازشش  

. دمیاش را بوس قهیکردم آرامش کنم. شق یکردم و سع

 ...که مادرشان نبود سوخت ییبچه ها  یهمه   یدلم برا

 

سره  رهیهمش م یباشم، دد نجایا خوامینم گهیمن د_

 .کار من رو هم دوست نداره، جان رو دوست داره

 

 .زمیعز ستین نطوریا_

 



 ؟ یخوای. توام من رو نمنهی چرا هم_

 

  یجان و دد یاما تو دلت برا زمیعز هی چه حرف نیا_

 شه؟ یتنگ نم

 

 .سرش را تکان داد و گفت نه یلجباز با

 

 م؟ یکنیباشه اما قول بده باهم صحبت م_

 

. نییپا میرا تکان داد. دستش را گرفتم تا برو سرش

او را هم ببرم. اما جاشوا گفت  دیجان گفت من با

 نییپا  یبا او برود. جاشوا را به طبقه  خواهدینم

تنها  یدارد کم ازیفرستادم و به جان گفت برادرش ن

و به  شودیتنگ م یاو و دد یباشد و دلش زود برا

  .گرددیخانه برم 

 



و  برمیتماس گرفتم و گفتم جاشوا را با خودم م اریمه با

عمل کنم.   دانمیاو گفت کار دارد و من هرجور صالح م

همان.    دمیشد تیجمله از او همان عصبان نیا دنیشن

صحبت کنم   اریبا مه یلحن ن یبا همچ شدیخودم باورم نم 

دو بچه نبود معلوم  نی. مادر ااریچه برسد به خود مه

 شانیبه اندازه مادر و پدرشان برا اریمه دیبود که با

جاشوا نبود به سراغ جان هم رفتم  گریوقت بگذارد. د

 یو گفتم حاضر شود و هردو را با خودم بردم. با مهست

  یخانه  دیایتماس گرفتم گفتم بعد از تمام شدن کارش ب

 .ما

 

کامال   ارید چون دادتماس گرفته بو اریبا داد ایگو اریمه 

حس کردم از  یحت کردیبا خبر با من صحبت م

من خنده اش گرفته است و دارد کنترلش  تیعصبان

 .کندیم

 

 ؟ یخندیم یدار اریداد_

 



 .زمینه عز_

 

مطمئنم کرد که دارد به من  شتریرا که گفت ب نیا

 .خنددیم

 

 ...اریواقعا که آقا داد_

 

  .را گفتم خنده اش را رها کرد نیا تا

 

  یبرادرتون حق ندار یخونه  دیشما هم لطفا شب بر_

 .خونه یایب

 

. تماس را قطع  تمیشد و من عصبان شتریخنده اش ب او

بچه ها  یجواب ندادم. برا  گریکرد و هرچه زنگ زد د

با هردو    یجد یلیپاستا سفارش دادم و بعد از آن خ

  .صحبت کردم



 

نکنند.  نیکدامشان در اتاقشان تمر چیه گر یقرار شد د 

هم کف خانه اشان  یجاشوا قول داد در اتاق طبقه 

اش را انتقال دهد به  یکند و جاشوا وسائل خطاط نیتمر

  نیموضوع به ا یمدت یاشان. برا یهمان اقامتگاه مخف

 .شدیشکل حل م

 

 یول دیآ یم  ریگفت د ،ییرفته بود جا دی با ام یمهست 

کرده بود. فکر کرده بودم حرفم را  رید خودش اریداد

که باالخره با  اریمه یگرفته و رفته است خانه  یجد

 دمیفهم یاز در ورود اریخودش و مه یصدا دنیشن

 اریکه من و داد یآمده اند. بچه ها در اتاق نجا یهردو به ا

  .بودند بخوا  میماند یم

 

 اریبود. داد یدنیهردو د ی افهیدر که رفتم ق یجلو

کنترل  یبا خنده ا اریو مه  کردی داشت با دقت نگاهم م

 .بود که به سمتم گرفت ار یدست مه یشده. دست گل 

 



 .یبه زنداداش عصبان میتقد_

 

 .را گرفتم گل

 

 .نبود یازین_

 

 .یدوست داشته باش دوارمیشوهر خودته ام ی قهیسل_

 

 .ندی ایرفتم تا داخل ب کنار

 

سرپا بود و از دور  اریآوردم ، هرچند داد  یچا  شانیبرا

 .گفتینم یز ی اما چ کردیداشت نگاهم م 

 

خب من در خدمتم زن داداش که حکم اعدامم اعالم  _

  !بشه

 



نداشتم سر تک تک حرفهام  یمن واقعا شوخ اریمه_

 .هستم

 

 .گذاشت زی م یشد فنجانش را رو یجد

 

 ...اما یکرد یشوخ  گمینم_

 

به هر   ستیبچه هان نیوجود نداره، مادر ا ییاما_

تا هر   یهردوتون رو براشون پرکن یجا دیتو با ،یلیدل

. اما تو تو بخش خودت هم کم ادیاندازه که از دستت برم

 .مادرشون یچه برسه به پر کردن جا یکنیم یکار

 

 ...منم انسا_

 



. تو  یکردیقبل بچه دار شدن بهش فکر م  دیرو با نیا_

 یز یچ نیبه همچ یحق ندار یحت شونی گتا هجده سال 

 .یاریچه برسه به زبون ب یفکر کن

 

  یحرف رسنی همه آدم بچه دارن به کارشون هم م نیا_

 .ستیدرست ن یگیکه م
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مگه من گفتم کار نکن؟ بچه ها نصف روز رو مدرسه _

بازه  نیناهار و استراحتشون. تو ا انیان بعدش هم م

بهونه   ی. دارستیهم مهم ن یلیبودنت خ یزمان یها



 هیدست مهتاب خانم که ... هنوز  شونیسپر ی. میاریم

 .براشون یپرستار هم ندار

 

 .گفتم اریداد یاز سکوت طوالن کالفه

 

 ؟ یگینم یز یتو چرا چ_

 

 .گفت اریقبل از داد اریباز نگاهم کرد اما مه اریداد

 

دوتا  نیچقدر دنبال پرستارم ا یدیآسو خودت که د_

 نیو بب ایکه ب  کننیم تشیاونقدر اذ ادیم یوروجک هرک 

 .بهشون برسه تونهیم ستی تازه مهتاب هم سنش باال ن

 

 .یکنیم یکم کار یدار_

 



ممنونم  زیبابت همه چ نیبب ،یکنیبزرگش م یتو دار_

  تونستمیداشتم نم یمهم یاما اونها بچه ان ، من جلسه 

  ...بچه گونه یدعوا هیبخاطر 

 

بچه گونه اشون باعث شد تا جاشوا به من  یدعوا_

 یو جان زندگ یبا دد حوامی نم گهیزنگ بزنه و بگه د

  یزیچ  نیتو. چطور ممکنه همچ شیپ امیب  خوامیکنم و م

 راحت به ذهنش خطور کنه؟ نقدریا

 

حرف زده  تیبا عصبان ینگفت ، کم یزیشد و چ  ساکت

بلند   میاشتباه نبود. از جا می کدام از حرفها چیبودم اما ه

  .شدم و فاصله گرفتم از هردو 

 

را   شیقدم ها یتاب نشسته بودم صدا  یرو اطیح در

 .دمیشن

 

 ؟یزنی حرف نم یاومد یباهام که از وقت یقهر_



 

  کنهی همسرم تلفن رو به روم قطع م یوقت  دونمینم_

 بکنم؟ دیبا کاریچ

 

بودم.  یو منم... عصبان یدیبهم خند ؟یناراحت نیاز ا _

 .یخند یمن م تیکار توام جالب نبود به عصبان

 

و باعث شد تاب را نگه دارم. دستش  ستادیا میجلو

تاب گذاشت و سرش را خم کرد  یبند ها ی را رو  شیها

 .به سمتم

 

 .خوامیمعذرت م_

 

  .منم_

 

 ...اریکه با مه  یاز دستم دلخور_



 

 .را دراز کرد و دستم را در دستش گرفت دستش

 

با تک تک جمالتت موافق بودم که ساکت موندم _

 .یخودت حرفت رو بگ

 

  یمدت شه، ینم  ینطوریباور کن نگران بچه هام ا_

 و شیسر خونه و زندگ رهی م یبود اما به زود یمهست

... 

 

 .کرد و بغلم کرد بلندم

 

 .دمتیدلم برات تنگ شده بود، از صبح ند_

 

 .منم_

 



 .دیگرفت و آرام گونه ام را بوس فاصله

 

  ینیسنگ  تیمسئول دمیحق م اریطرف به مه هیاز _

 ...دوششه و یرو

 

 ...رمیروز من بم هی اریداد_

 

 .درست صحبت کن_

 

ول  نطوریبچه هامون رو ا ایواقعا بچه   گم،یم یجد_

 .بخشمتینم یکن

 

 ...اونقدرها هم اریمه یکنیم یانصاف یب_

 

دوقلوها   شی پ سیتدر یکه اومده بودم برا لیمن اوا_

 یکم یبا فاصله  ن،یموضوع بحث داشت نیهم سر ا



اومد و مسائل بزرگ نشد اما االن که داره نقش  یمهست

از نو   یباز روز از نو روز شهیکم رنگ م یمهست

 .شهیم

 

در   اریداخل. مه میرا در دستش گرفت و گفت برو دستم

 .ما خاموش کرد دنیبود. با د دنیکش گاری حال س

 

 بچه ها خوابن؟_

 

 .آره_

 

 ...دارشیب_

 

 .: بذار بخوابناریداد

 

 .سرش را تکان داد اریمه



 

 .رمیپس من م_

 

کار را  نیخودخواهانه ا دانستمیکرده بودم، م ناراحتش

 .کند  تیریبهتر مد کردیم یسع دیاما با کندینم

 

 از کجا سفارش بدم؟   اری. دادمیبمون، شام بخور_

 

 .زمیعز دمیمن سفارش م_

 

مبل   یرو میروبه رو اریبه سمت تلفن رفت و مه اریداد

 .نشست

 

  .خوامیمن بدشون رو نم_

 



  شتریب کمی ینبود، اما... باد نیمنظورم ا دونم،یم_

 .اریمه یکن تیریمد

 

راه برام ازدواج  نیآسو، من... راحتتر رسونمینم_

 خوامیکارها بود اما نم نیکردن و راحت کردن خودم از ا

 .باال سرشون باشه ینامادر

 

 .همراهشون باشه  دیبا یکس_

 

 ...مهتا_

 

 ...من اصال مشیشناسیاس که نم بهیغر هیمهتاب _

 

 .بهش یهم اشاره کرد شیپ قهینه نه بگو لطفا چند دق_

 



با بچه ها ارتباط   تونهینم نمیبیم ست،ین ی حرف خاص_

 یلیدستش خ ی بسپر یخوایاصرار که م نی برقرار کنه. ا

 .ستیهم درست ن

 

 ه؟ یتو راه حلت چ_

 

 .آمد به سمتمان و کنارم نشست اریداد

 

 .کم کن تیکار میاز تا کمی_

 

 ...ینم_

 

 .نیاستخدام کن شتر ی ب یروین_

 

 .را نگاه کردم اریداد

 



 شه؟ینم_

 

 .کرد و سرش را تکان داد اریبه مه  ینگاه اریداد

 

 .راجبش میکن ی صحبت م_

 

  نشیگزیو جا مانیمثل رفتن پ ن،یفقط لطفا طولش ند_

 .نشه

 

 .گفت یبه شوخ  اریمه

 

 .توپت پره_

 

 .دمیخند

 



 .قت یحق قتهیحق  گمیم نکهیا دی فرمایبه قول شاعر که م_

 

هم آمدند، البته آن دو شام  دیو ام یشام مهست یبرا

  اریشده بود. داد ریشام ما سه نفر د یخورده بودند، کم

بخاطر   ادشیداشت سکوت ز  یمعن کیساکت بود، 

  گاریس یتلفن من نبود. حت یحت ایو بچه ها  اریمه

 .دومش بود که روشن کرده بود بعد از شام

 

  گاریکه داخل آمد، س دمیپوش یلباس خوابم را م داشتم

 .کرد و به سمت پنجره رفت یدستش بود، نگاه یگرید

 

 .گذاشتم شی بازو یسمتش رفتم و دستم را رو به

 

 ؟ یدینکش ادیشما امشب ز _

 

به   یگریت پوک دکرد و دستش را دورم انداخ نگاهم

 .زد  گارشیس



 

 ؟یدوست ندار_

 

 و؟ یچ_

 

 بکشم؟ گاریس که_

 

  امتحان کنم منم؟ ،یکشینم ادیز دونمیم_

 

سرم را تکان  دییتا یاشاره کرد و برا گارشیس به

  .دادم

 

  .روشن کنم برات گهید یکیبذار _

 

 .امتحان کنم خوام یخوبه، فقط م نینه هم_



 

مچ دستش  یرا به سمت لبم گرفت دسم را رو گاریس

هردو لبم گذاشت و گفت  نیرا ب  گارشینگه داشتم، س

 .نفسم را به داخل دهانم بکشم

 

اش تلخ بود، دستش را هل دادم و او با لبخند   مزه

 .عقب دیدستش را کش
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 ؟ یخوب_

 



 .آره، بد مزه اس_

 

 .دیخند

 

  .زمیکه عز ستیشکالت ن_

 

  .گفت ی م راست

 

  یبگ یخوایهم شدم نم گارت یس ی هیحاال که هم پا _

 شده؟یچ

 

  .را با انگشت به پشت گوشم برد میمو

 

 .امیبرو بخواب منم االن م زم،یعز ست ین  یزیچ_

 



 ؟ یبگ یخوا ینم یعنی_

 

 .ام را در دستش گرفت چانه

 

 .دلم زه یبشه عز ریکه ذهنت درگ ست ین  یزیچ_

 

ذهنم  شهیخودش باعث م یستین نجایکه توا  نیهم_

 .بشه ریدرگ

 

 .به عقب برداشتم یبغلم کند اما قدم خواست

 

 بخاطر مادرته؟_

 

 .کرد اخم

 



 .دعوتمون کرده دونمیم_

 

 !یمهست_

 

 .یگفتیم دیکه تو با یدر صورت_

 

  .یمتوجهش بش   ینبود که بخوا یمهم زیچ_

 

 چرا؟ _

 

 .یمادرم رو شناخت یکاف یبه اندازه  کنمیفکر م_

 

 .یش تیتو اذ  خوامیمن نم_

 

 .من خوبم_



 

 یکاف یمن تو رو به اندازه  دیحال خوبته؟ شا نیا_

 .نشناختم 

 

بروم و  رونیاز اتاق ب خواستمیاو فاصله گرفتم م از

 .به بچه ها بزنم به سمتم آمد و دستم را گرفت یسر

 

 ؟ یریکجا م_

 

  .به دوقلوها بزنم یسر هی_

 

  یجا خواهمیفکر کرده بود م دیشده بود شا نگران

بخوابم، سرش را تکان داد. هردو خواب بودند   یگرید

به سرشان زدم جاشوا دستم را گرفت و گفت  یبوسه ا

افتاد.   یق مصحنه بار اول نبود که اتفا نی. ایمام

 .تخت بود یرفتم رو  اریداد شیپ دیبه ذهنم رس یزیچ



 

 شده؟  یزیخوبن بچه ها چ_

 

  م؟یبچه ها بخواب  شیپ میبر شه یخوبن، م_

 

 .کرد تعجب

 

 .لطفا_

 

 ی . جامیتکان داد و دستش را گرفتم و به اتاق رفت یسر

را در تخت نگرفته بودند، من سمت جاشوا و او   یادیز

ما بودند دستش را دراز  ن ی. آن دو بدیسمت جان خواب

 .کرد و دستم را گرفت، نگاهش کردم آرام گفت

 

 .دوستت دارم_

 



  .تر شد قیعم لبخندم

 

 .منم_

 

به صورتم خورد با دست کنارش زدم اما دوباره  یزیچ

. چشم دمیخنده شن یتکرار شد و با پس زدن من صدا

  یرا رو یجان و جاشوا دارند پر دمیکه باز کردم د

برداشتم به سمتشان  زی. خدهندیصورتم حرکت م

  یاز خواب بپرد. جور اریباعث شد داد غشانیج

 مانیرجاس دهینگاهمان کرد که هر سه ساکت و ترس

به بچه ها کردم و بعد   یرکی ز ریز  یخشکمان زد. نگاه

 .گفتم حمله

 

رفتم و قلقلکش دادم واقعا خنده اش  اریبه سمت داد 

گرفتند و  یگرفت و پشت سر من جان و جاشوا هم جرات

کوچکشان شروع به  یبه سمتمان آمدند و با دست ها

 .قلقلک کردند



 

 . خورهیمارو م اریآنکل داد گهیبسه د_

 

تخت رها کردم اما دوقلوها از   یو خودم را رو دمیخند

کردند که من را قلقلک  یفرصت استفاده کردند و سع 

  .شدند الیخیب اریبدهند. با هشدار داد

 

که  یکه صبحونه به کس نیدست و رو بشور دیبر_

  .میدی دست و روش رو نشوره نم

 

به سمتم آمد و محکم بغلم کرد،  اریرفتن دوقلوها داد با

  .دی گردنم را بوس

 

 .خوامیمن و زنم نم نیب انیب میاگه قراره بچه دار ش_

 

 .حسود_



 

 م؟ یریبگ یعروس دیع_

 

  .دادمیچرا طولش م میکردیم یکه عمال باهم زندگ ما

 

 .باشه_

 

 .دیپر  شیباشه ام از جا دنیبعد از شن هیثان دو

 

 باشه؟  ؟یچ_

 

 .یدیشن_

 

نشست و دستم را گرفت تا من  شی سرجا  یبا خوشحال 

  .نمیهم بنش



 

 واقعا؟  یآسو_

 

  .را تکان داد، بغلم کرد سرم

 

 .یچه صبح دلچسب_

 

 .دمیخند

 

صبحونه   دیدلچسب هم با  ی دوتا بچه  یپاشو که برا _

 .میآماده کن

 

ما   شیپ دیایصبحانه ب یتماس گرفتم و گفتم برا اریمه با

بود که هنوز نرفته  بیکنون با پسرها. عج یآشت یبرا

 .بود به شرکت

 



 .ادیهم داره م یدد_

 

زد. صبحانه را در  یاخم کرد. اما جان لبخند جاشوا

  نکهی. دوقلوها خوشحال از ااریبا کمک داد میدیچ وانیا

با   اری. مهکردندیم یمدرسه نرفتند داشتند باهم باز

 دایها را از کجا پ  یآن اسباب باز یآمد، اول صبح هیهد

  .نداشتم یکرده بود نظر

 

 ؟ یحاال آشت_

 

 م؟ی کن یما با آسو و آنکل زندگ شهینم یدد_

 

 کنم؟ کاریمن چ _

 

  .کن یتو با مهتاب زندگ_

 



هم تعجب کردند.   اریو مه اریگرد شد. داد میها چشم

با  یزندگ ینبود، مثل درخواستش برا  یحرف ساده ا

بود   ختهیر ش یکه رو یما! خم شدم سمت جاشوا و نان

 .را تکان دادم

 

با مهتاب   یدد  یخوایتو م ؟یحرف رو زد نیچرا ا_

 کنه؟ یزندگ

 

 .نه تکان داد یرا به معن سرش

 

 خب؟ _

 

 کنه؟ یبا مهتاب عروس خوادی مگه نم یدد_

 

 .که خبر نداشت هم متعجب برادرش را نگاه کرد یجان

 



  ؟یکن  یعروس یخوایتو م یدد_

 

 .به سمت جاشوا خم شد زیم ی از رو  اریمه

 

 زده.؟  یحرف نیهمچ یک_

 

 یعنی نیدهانش گرفت ، ا یدستش را رو جاشوا

. دمی. دستش را گرفتم و آرام کشدیبگو یز یچ خواهدینم

بود؟ اما از چه از ازدواج  دهیترس د،یلرز شیچشم ها

  ار؟یمه

 

من و  شیپ  یتونیم یدلم تو تا هروقت بخوا زهیعز_

 .شدهیپس نگران نباش و بهم بگو چ یآنکل بمون

 

  .نه تکان داد یرا به معن سرش

 



  .را در دستم گرفتم دستش

 

  ؟یتو به من اعتماد ندار_

 

  .را نگاه کرد اریو داد پدرش

 

  شکنهیرو م میخطاط یقلم ها مهتاب گفت اگر بگم _

  .برام بخره یدد ذارهینم

 

  اریمتعجب نگاهش کردم که قابل وصف نبود. مه آنقدر

از  یکیواکنشش با اخم بود، و  اریبدتر از من بود، داد

 یعنیحرف  نی. ادمیرا د  شیاخم ها نی وحشتناک تر

  !کرده بود اما چرا؟ دیمهتاب علنا بچه را تهد

 

 چرا؟ _
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 .کنه یعروس یبا دد خوادیم_

 

  !بچه گفته بود؟  نیهه به ا چه

به برخورد سردش با  یکه آمده بود حس خوب یروز از

هم ندیده بودم که بخواهم با  یزیبچه ها نداشتم اما چ

را  لمیدل یحس ب لیبزنم. اما حاال دل ی حرف نانیاطم

  .متوجه شدم

 

من و  یبرا  نهایا یگفت 'چرا همه  تیبا عصبان اریمه

 ی'. دوقلوها را فرستادم داخل باز ادیم  شیپسرهام پ



  یهم ول ارینبود بلکه داد یعصبان  اریکنند. حاال فقط مه

  اری. دادکردهیبخاطر حضور بچه ها خودش را کنترل م

بچه ها  شینداشته باشد امروز را پ یگفت کار اریبه مه

الزم را انجام   یها یدگی مهتاب رس وردباشد او در م

 .دهدیم

 

 ؟یکن کاری چ یخوا یم_

 

بچه ها   شیشرکت بمون پ   ای. امروز نزمی عز دونمینم_

 .مونهینم  اریمه دونمیم

 

 .هم راحت باشه التیکه خ نی خب باهم بر_

 

بهتره من حل کنم  کنهیبرخورد م  یاحساس اریمه_

 .موضوع رو

 



  نیمهتاب چن شدیما آمده بود باورش نم شیپ یمهست

 یگاه ارینسبت به مه ده ید گفتیزده باشد، م یحرف

اما گذاشته به  دهدیواکنش نشان م دیاز آنچه که با شیب

 تواندیخانم م  کی یکه برا اریمه یها   تیجذاب یپا

   جذاب باشد

 

نکرده بود  تی اذ یکیزیبچه ها را ف کردمی شکر م خدارا

 قیبا هردو دق ار،یبعد مه یو کم اریبعد از رفتن داد

جاشوا  یصحبت کردم و متوجه شدم فقط لفظا چند بار

اش اما جان  ی کرده بود. آن هم با وسائل خطاط دیرا تهد

به او نگفته. جاشوا از جان وابسته تر بود   یزیگفت چ

 نیهم دیپدرش هم. شا  به من ، به ای انبه خود ج  یحت

اول جاشوا را مورد  یمهتاب در وهله  شدیباعث م

 .قرار دهد شیاثابت حمله ها 

 

 ؟یکن ی کار نیهمچ شه یباورت م_

 



ته دلم فقط خداروشکر   شهیباورت م یمهست دونمینم_

 نرسونده؟  یکی زی ف بیبه بچه ها آس کنمیم

 

... نبودم و دیبا ام ایسرکار بودم  ایمدت  نیمنم ا_

 ...خب

 

 .ردینبود که بخواهد بخاطرشان عذاب وجدان بگ یزیچ

 

 کردن؟ کاریچ  یصحبت کرد اریتو با داد_

 

 ...زنگ زدم ج_

 

است دست به  اریداد نکهیا دیبه صدا در آمد با ام میگوش

شدم از خانه بود حدس زدم آسمان باشد اما  یگوش

  .مامان بود

 



 ؟ یایکه خونه نم میخبر یما ب نیرو گرفت  تونیعروس_

 

 !گفت؟یحاال چه م میکه عقد کرده بود حاال

 

 .مونمی م نجایگفتم شب ا روزید_

 

 .یشب ها بمون یهمه  یخوا یم ینگفت_

 

 یحرصت رو سر من خال یمامان زنگ زد  شدهیباز چ_

 .یکن

 

که   یست یکس و کار ن یبندازم ب ادتیزنگ زدم _

 .تیسر خونه و زندگ  یبر ینطور یا

 

  .ام گذاشتم و فشار دادم یشانیپ  یرا رو دستم



 

  .م یکنیخونه صحبت م امیم_

 

ما وقت ندارن ، موقع اومدن   یآره پشت تلفن خانم برا_

 ...که یایاصال م ،ی هم وقت ندار

 

  .قطع کردم یمتوجه نشدم ک اصال

 

 ؟یآسو خوب_

 

 .بزنم اریزنگ به داد هیآره خوبم من _

 

 یجواب داد اما گفت سرش شلوغ است و وقت اریداد

به خانه اما در   رفتمیم دی. بام یکنیبرگشت خانه صحبت م

 .بگذارم شانی تنها توانستمیهم نم تیحال و وضع نیا

 



داشتند  اطیبچه ها عصرانه درست کردم حاال در ح یبرا

  .کردندی م یباز

 

 .نجایا ادیگفتم ب دهیام_

 

 .زدم یلبخند

 

 ؟ یخوب_

 

  .آره خوبم_

 

شده بود که  یزیباز چ شناختمیمادرم را م نبودم،

که در دسترسش بود   یزیچ ای یکس نیحرصش را با اول

 ...دانمی. حاال داستان چه بود نمکردی م یخال

 



بچه ها خواب   یکرده بودند، حت رید ار یو مه اریداد

ما بودند واقعا  یخانه  دیو ام یبودند و مهست 

بمانم. سه  ایکه بروم به خانه  رمیبگ میتصم توانستمینم

 تماس گرفته بودم جواب نداده بود و  اریبا داد شتریبار ب

با خبر   دیکرده بود. باالخره ام شتریاسترسم را ب نیهم

را مشخص کرد،  میتمام استرس ها لیدل ادکه د ینحس

تواند طاقت   یگفت نم یتصادف کرده بودند. مهست

 شدیو منتظر بماند ، بچه ها تنها بودند، نم اوردیب

 نیمن ماند ا یگذاشت و من... به عهده  شانیتنها

و   دیلرزیوجودم م یاز دور. همه  یانتظار و دلواپس

پله و گهواره وار خودم را تکان   ینشسته بودم رو

تکان  میاز جا توانستم یانقدر استرس داشتم که نم دادمیم

بودم که  یعصبان یناخوداگاه از دست مهست یبخورم حت

 .از من انتظار داشت من منتظر بمانم

 

  .برو داخل_

 



نمانده بود  یزی چ دمیپر میاز جا یمهست یصدا دنیشن با

که سالم و سالمت رو به  اریداد دنیکله پا شوم. با د

  یتوان مقاوت نداشت رو گرید دیلرز میاست پاها میرو

چرا که  دمیرا ند یزیو چ  یکس گریافتادم، د نیزم

  دینتوانستم سرم را بلند کنم، احساس حالت تهوع شد

به حالت دو   اری. دادنخورده بودم یزیداشتم. از صبح چ

 .به سمتم آمد

 

 ؟یخوب زم یآسو؟ عز_
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که حالش خوب بود چرا زنگ نزده بود   یی! اونبودم

حالش خوب است چرا من را محکوم کرده بودند   دیبگو

 یرا. دستم را جلو  دنیاز انتظار کش یاسترس نیبه همچ

حس کردم تمام  یلحظه ا  یدهانم مشت کردم ، اما برا

را پس  اری. داداورمیباال ب خواهمیمعده ام را م اتیمحتو

  نیچرا دورتر دانمی. نمدمیدو یهداشتب سی زدم و تا سرو

 .را انتخاب کردم. مغزم هم توان انتخاب نداشت سیسرو

 

که   یباز کنم. من شیدر را برا گفتیپشت در بود م 

چطور در آن حالت در   زدمیآوردم و عق م یداشتم باال م

از شدت عق  می! دهانم را شستم پهلوهاکردم؟یرا باز م

 .کردیزدن و باال آوردن درد م

 

خودم انداختم. تا در را  ی دهی به رنگ پر ینگاه  نهیدر آ 

اش  یشانیکه پ  دمیباز کردم. نگران دم در بود، االن د

  .را گرفت  میبازو عیزده شده بود. سر یچسب

 

 ؟ یشدیچ_



 

  یرا دورم انداخت و به سمت تخت برد مرا. کس دستش

 .بود یبه در زد مهست

 

  تو؟ امیب ن یخوب اریداد_

 

 .لطفا نییخوبه برو پا_

 

 یها  یتو، تحمل ابراز نگران دیایبود که نگذاشت ب خوب

 .را نداشتم  گریفرد د کی

 

 شده؟یچ_

 

 .گفتم یپرشد عصبان میها چشم

 



بار درست  هیاز صبح هزار بار زنگ زدم.  شده؟یچ_

 .یجوابم رو نداد یحساب

 

 .شد ریسراز میها اشک

 

شدم؟  یچه حال یدونیم یتصادف کرد دمیبعدشم شن_

چون بچه ها تنها بودن؟ حالت خوب بود    امینتونستم ب

  ؟یزنگ بزن یتونستینم

 

کردن، بغلم کرد، آرام  هیندادم شروع کردم به گر ادامه

  .بود کمینزد یوقت شدمیم

 

  نیهمرام نبود. احتماال با ماش لمی. موباخوامیمعذرت م_

 .نگ یبردن پارک

 

  نداشت؟ ل ینفر موبا هیاون همه آدم _



 

 .زدم اما اجازه نداد پسش

 

داشتم از هوش  یاز شدت نگران دیکه د یمهست_

 ادیم دیگفت با ام امیاجازه نداد من ب ی. حترفتمیم

  .نیایتا ب ستادمیچطور سرپا وا دونهیخدا م شتون،یپ

 

  .زمیعز خوامیخوبم معذرت م_

 

کار را  نیتر بغلم کرد و نوازشم کرد، آقندر ا محکم

 .آرام شدم ، فاصله گرفت یتکرار کرد تا کم

 

  .برم دیمن با_

 

  ...من واقع  یکجا؟ آسو_

 



نگرانت بودم  یدادیمامانم زنگ زده بود تو جواب نم_

 ... بچه ها هم تنها بودن

 

 .صورتم گذاشتم یرا رو میدست ها 

 

 ه،یگم نشم تو بق نقدریبه خودم برسم؟ ا تونمیم یمن ک_

  .اریخسته شدم داد

 

 ...زمیعز_

 

بودم  زیرو نثارم نکن اگه واقعا عز زمیعز نیا یالک_

 .خبر دادن به من بود دیرسی که به ذهنت م یز یچ نیاول

 

استراحت کن صبح  ستی. حالت خوب نستین نطوریا_

 .خونتون برمتیبعد م م یکنیصحبت م

 



  .گذاشتم  شیدستم را رو ،سوختیام م معده

 

 چرا باال آوردي؟ شدهیچ_

 

 .دونمینم_

 

 ؟ی شام خورد_

 

 .زدم  یپوزخند

 

  .داشتم  افتیخودم ض یآره در بزم تصادفت برا_

 

نگاهم کرد و باگفتن 'دراز بکش' بلند شد از   ناراحت

تنها بودم تا باالخره   یساعت میرفت. حدودا ن رونیاتاق ب

در بشقاب  ییدستش بود و غذا ینیس کی به اتاق آمد. 

 .غذا سفارش بدهد م یرفته بود برا



 

 .بخور کمیپاشو _

 

 .ندارم لیم_

 

 .چند قاشق، لطفا_

 

 .گذاشت میپا یرا رو  ینیس نشستم

 

 کجان؟ هیبق_

 

 .خورنیدارن شام م ننییپا_

 

 خودت؟ _

 



 .کرد میبه چشم ها ینگاه

 

 .برامون  هیکاف_

 

اول را به سمت او گرفتم اما نخورد از دستم  قاشق

تند برخورد   یگرفت و به سمت دهان من گرفت. کم

به وجودم غلبه کرده بود   یکرده بودم اما واقعا نگران

 .کرده بودم یرا هم سر او خال یام از مهست یدلخور

 

 ه؟ی بق شیپ مینر_

 

بعد   دیو ام یمهست  خوابه،ی بچه ها م شی پ ارینه،مه_

 .رنیشام م

 

را دستش  ینیغذا خوردن س  یداشتم نه حوصله  لیم نه

 .دادم به تاج تخت هیتک دمیدادم و دوباره دراز کش



 

به سمت   گاریس دنیکش یگذاشت برا زیم  یرا رو ینیس

  .پنجره رفت

 

 ن؟یکجا تصادف کرد_

 

پشت فرمون بود حواسش پرت  ارینبود مه یخاص زیچ_

 .شد

 

 خوبه؟  اریمه_

 

 .دهیضربه د کمیآره دستش _

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 .کردم دست خودم نبود کتیاور ر کمی  دیببخش_



 

زد. او آنجا   گارشیبود که به س یقیپوک عم جوابم

آنژ زل   کلیحضرت داوود م  یو من مثل مجسمه  ستادیا

 .زدم به او تا باالخره خوابم برد

 

 نیبود و هم اریچشم باز کردم در آغوش داد یوقت 

 .را ببندم و بخوابم  میباعث شد دوباره چشم ها

 

بچه ها   ینبود. صدا اریداد گریشدم د داری که ب یبعد بار

  یرفتم کس رونیاز اتاق ب ی بودم با نگران دهیرا هم نشن

در سالن نبود خواستم به اتاق بچه ها بروم اما ممکن 

رفتم باز    نییپا یآنجا خواب باشد. طبقه  اریبود مه

بودند ، سر پا  رونینبود، از پنجره نگاه کردم ب یکس

  گاریهردو برادر س یاول صبح کردندیم صحبت داشتند 

  .به دست بودند

 



به دوقلوها زدم و بعد به   یراحت شد سر   المیکه خ حاال

 .به در خورد یدوش بودم که تقه ا ر یحمام رفتم ز
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 بله؟_

 

 ؟ی خوب زمیعز_

 

 .ام یآره االن م_

 



رفتم در اتاق بود. به سمتم  رونیبه تن کردم و ب حوله

 .دیرا بوس سمیخ ی قهیآمد و شق

 

 ؟ یخوب _

 

 من خوبم تو؟ _

 

 .را تکان داد سرش

 

 .خونه رسونمت یصبحونه بخور م_

 

لباس   یرا تکان دادم، به سمت کمد رفتم برا سرم

مدت هر موقع از حمام   نیمنتظر نماند، در ا دنیپوش

تماشا  اقیرا با اشت دنمیآمده بودم او لباس پوش رونیب

  .کرده بود، دلخور بود بدون شک

 .زد میبه رو  یلبخند ار یکه رفتم مه  نییپا ی طبقه



 

 .مینگرانت کرد شبید دیببخش_

 

  .... حالمدمیند شبید دی؟ دستت... ببخش یخوب_

 

نبود.  یتصادف مهم م،یآره، تو ببخش نگرانت کرد_

 .ی بچه ها موند شیپ یمرس

 

 خوابن هنوز؟_

 

  .خوش خوشانشونه رنیآره ، دو روزه مدرسه نم_

 

 .دوست ندارن_

 

 .برداشت یگار یس



 

  گاریس نیداشت اطیدوتا برادر تو ح دمینکش د_

 .نیدیکشیم

 

 .من عادت دارم   ریشوهرت رو بگ  یجلو _

 

  .نداره هردوتون یفرق_

 

 ارینشستم. داد زیرا پشت گوشم دادم و پشت م میموها

 .داغ را به سمتم گرفت ی نان تست ها

 

 نینر نیهردوتون؟ امروز استراحت کن نی . خوبیمرس_

 .سرکار

 

 .مونهیجا نم هی اریمنم نرم داد_

 



بود از قرار  یگرید یرا نگاه کردم. فکرش جا اریداد

 یخودم را که خوردم بلند شدم برا یمعلوم. صبحانه 

  .درست کنم یبچه ها فرن

 

 ؟یکن یم کاریچ_

 

درست کنم دوست دارن بعدش   یبچه ها فرن یبرا_

 .رمیم

 

 .: زحمت نکشاریمه

 

  .ستین یزحمت_

 

که دم  ییهر مربا دارشدندیبچه ها ب  یگفتم وقت اریمه به

. به اتاق رفتم و حاضر  زد یبر یفرن یدستش بود رو



دستش  نشی برسانتم اما هم ماش خواستیم اریشدم. داد

  .آمده بودم نیکه با ماش نینبود و هم

 

 رمیبزنم خونه بعدش م یسر هیاومدم  نیبا ماش_

فا لط شهی. مگردمیشرکت کارهام مونده بعدش برم

  شرکت؟ یو نر یاستراحت کن

 

 .زمیمن خوبم عز_

 

 . باشه؟خورهیبرنم ییروز استراحت که به جا هی_

 

و گونه  ستادمیا میپا یپنجه  یرا تکان داد. رو سرش

 .دمیاش را بوس

 

مدرسه بود اما در اتاق بسته بود چرا؟ چون  آسمان

آورده بودند و داشتند در  فیجناب آذرخش خان تشر

  .. به مامان گفتمکردندیاتاق استراحت م



 

 .خوبه که حداقل تو رو شناختم_

 

که افتاده بود  ییراجب اتفاق ها یبابا رفتم کم شیپ

در مورد  یمعلوم بود وقت شیگفتم از چشم ها شیبرا

 .واقعا ناراحت شد دیشنمهتاب 

 

 نداره؟  یاشکال  میریبگ یعروس دیع میی خوایبابا؟ م_

 

با او صحبت کرده  هیزینداشت، قبال راجب جه یمخالفت

آمد مجبود  یکداممان برنم چیاز دست ه یبودم. کار

بود که  نی. موضوع آخر امیکه قبول کن میبود

بود را بمانم. به بابا   نجایکه آذرخش ا یمدت  توانستمینم

 .را بهانه کردم ینگفتم و سفر دست جمع نطوریا

 

  .سفر رمیم اریو داد یمن چند روز با مهست_

 



 ؟ یچه سفر_

 

 نجا یا گهیدو هفته رو تحمل کن بعدش د نی مامان فقط ا_

  .ستمین

 

 یب یکنیو پشت سرت رو هم نگاه نم یریآره م_

 .دونمیدختر خودم رو م یمعرفت

 

  .از اتاقم لباس بردارم خوامیمن؟ باشه. م یمعرفت یب_

 

داشتم آن را برداشتم و  یاتاق رفتم چمدان کوچک داخل

را برداشتم.  میبردم و بعد لباسها ییرایبه حال پذ

  نیهم یبود برا میهم سنگ  شیآذرخش خواب بود، خوا

شده بود پوستش احتماال بخاطر  رهیت یمتوجه نشد، کم

 .ودب یگرما و آفتاب دب

 



را در چمدان جا  میآمدم لباس ها رونیگرفتم و ب  نگاه

  .کردم

 

اما   یاریبه حسابت فکر نکنم کم ب فرستمی برات پول م_

آسمان  ی انهی. ماهزمیبهم زنگ بزن بر  یاگر کم داشت

رو  ندهیماه آ  کیبابا هم تا  کینیکردم، کل زیرو هم وار

 .یبد یپول یرفت  یستیحساب کردم الزم ن

 

دو  دی... نپرسمیها شده بود بهینگفت. مثل غر یزیچ

قرار است چطور و کجا باشد؟ اصال   یهفته بعد عروس

 .مهم نبود شیمراسم قرار است چطور باشد؟ برا

 

 اریداد کردم،یم هیها داشتم گر وانهیمثل د نیماش در

 هیبفهمد گر خواستمیتماس گرفت اما جواب ندادم نم

سرکار آمده  دمیبه شرکت د دمیرس یاما وقت  کنمیم

بروم  دمیگفت تا رس ار یگفت داد ندهی است، خانم پا

  .ششیپ



 

 سر کار؟  یچرا اومد _

 

 .یزنگ زدم جواب نداد_

 

 .و گفتم دمیبلند شد به سمتم آمد. نگاه دزد شیجا از

 

 .کردمیم یداشتم رانندگ_

 

 .ام را گرفت چانه

 

 .یستین یخوب یدروغ گو_

 

  .نپرس یجوابش رو حدس بزن  یتونی م یپس وقت_ 

 



  .کرد بغلم

 

 ان؟ ینجور یما ا یچرا مامان ها_

 

 .را آرام نوازش کرد پشتم

 

 بمونم؟ شتیهفته پ  هی شهیآذرخش برگشته م_

 

رو   گهیدلم. ما همد زهی منه عز شیپ  شهیجات هم _

  .میدار

 

 .و فاصله گرفتم دمیکش یقیعم نفس

 

 ؟ یچرا اومد_

 



تماس گرفت  ندهیمهم داشتم خانم پا  یجلسه  هی_

 .کرد یادآوری

 

 .خونه  میریبرم منم کارهام رو تموم کنم بعدش باهم م_

 

  .زد یلبخند دم،یرا تکان داد. گونه اش رو بوس سرش

 

در به در  اری چرا که مه میبرو  میمسافرت نتوانست یبرا

 نیدر ا میتوانستیبچه ها بود. نم یبرا یدنبال پرستار 

 یهمگ بای. تمام هفته را تقرمیرا تنها بگذاراو  طیشرا

بچه ها خوب بود. آنها   یبرا نی. چقدر امیباهم گذراند

همه باهم و کنار هم. خوب بود  خواستندیخانواده م کی

از خانه   یلیگرفته بود خ مانیبرا اریکه داد یا هکه خان

 .آنها دور نبود ی
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 ؟ یآسو_

 

  .زمیاومدم عز_

 

  یشام دعوتمان کرده بود، چون لباس مناسب یبرا دیام

 میتوانیگفت م ارینداشتم خواستم بروم خانه اما داد

 ی. البته خط چشممیکن ریباعث شده بود د نیهم م،یبخر

  کردمیم یبا من افتاده بود و هرچه سع ی که سر لجباز 

  یبود برا  یگریعامل د شدمیجفت هم بکشم موفق نم

  .شدنم رید

 

بودم   دهیاز آسمان شن یهنوز تهران بود، حت  آذرخش

اما به خاطر حقوق  یبرنگردد به دب گرید خواهدیم



را به  یمدت کندیکه کارش دارد مامان اصرار م یخوب

کار حاضر و آماده را هم  یکارش ادامه دهد. عرضه 

  .نداشت

 

  دهیهفته بود ند کیتنگ شده بود،  دایبابا شد یبرا دلم

 دیبودمش، امروز بعد از کار قرار بود بروم اما ام

 یما را برا یکه در شرکت داشتند همگ  یت یبخاطر موفق

  .شام دعوت کرد

 

  خوب مونده؟ _

 

منتظر من    نییپا یساعت بود طبقه  می زد. ن یلبخند

  .کردینگاهم م رهیبود. خ

 

  .ارزش انتظار داشت_

 



آرام   یزدم، خرامان خرامان جلو رفتم و بوسه ا یلبخند

  .به لبش زدم

 

  .هیبه بق میکال نرس یکن یکار یکه ندار تین_

 

اش را لمس  نهیس یقفسه  یرا باال بردم و رو دستم

را  شیچشم ها یکردم. آرام حرکتش دادم، لحظه ا

متوجه شده بودم که حرکت دستم  رایرا اخ نیبست، ا

  .کننده است کیتحر شیبرا دایبدنش شد یرو

 

  !ی آسو_

 

 .میباشه بر_

 

  .تا نشستم لبم را گاز گرفتم و گفتم نیماش در

 



  .یداد حیشام رو به من ترج هی رهینم ادمی_

 

  .ام خنده اش گرفت افهیق دن ینگاهم کرد و با د باتعجب

 

 .خانم یهستم خدمتتون آسو میبرگشت_

 

  .دمیو جلو رفتم و گونه اش را بوس دمیرا کش کمربند

 

  .دکتر  یخدمت از ماست آقا_

 

باز ست کرده  یبانمک ی شاپو یبا کاله ها دوقلوها

و کنارشان نشستم.  دمی را بوس شانیبودند. گونه ها

مرتب به   زیخانه ن   یکارها  ینبود، برا یهنوز پرستار 

خانم اخالق  نیمه زدند،ی زنگ م یشرکت خدمات کی

بود.   نانینداشت اما حداقل قابل اطم یمیگرم و صم

دهد و دورادور  امخانه را انج یکارها توانستیم

  یدنده   ی رو  اریحواسش به بچه ها باشد، اما مه



  کباری نیمه گفتی! مدانمی چه نم ایافتاده بود  یلجباز 

 نیدوباره بخواهد ا ستیشده است و الزم ن تیرد صالح

  .را به او بدهد تیمسئول

 

  ره؟یم شیچطور پ یعروس ی : کارها دیام

 

  .: خوبهاریداد

 

گفته بود لباس عروسم  ارینداشتم، داد یاطالع خاص من

خارج از   یاز برندها توانمیگفت م یرا انتخاب کنم، حت

طولش ندهم تا به  گفتیهم انتخاب کنم اما فقط م رانیا

دست او بود. بخاطر   یارسال شود. باق  میموقع برا

و ماه  میدانشگاه من قرار بود ماه عسل نرو یکالس ها

از  یو مسهت دیعسلمان موکول شود بعد از برگشت ام

دوقلوها   تیرا من خواسته بودم، وضع نیماه عسل، ا

را   نیکه ا اریبمانند. دادتنها  خواستمیمشخص نبود نم

واقعا چشم  ی هیهد کی با  اریگفته بود مه اریبه مه

از   نیآمد. هرچه گفته بودم ا شمیتشکر پ یبرا یریگ



او هم گفته بود  ردیگیمن به بچه ها نشات م یعالقه 

  .کندی دارد قلبا از زن داداشش تشکر م

 

  کجاست؟ یگ ی: نمیمهست

 

  .بگو حداقل هی به بق یگیبه من نم اریداد_

 

خاطره نگفتم!   نیچون صد درصد نشده به هم زمیعز_

  .بذار کارهاش رو تموم کنم

 

  ؟ی گیبه منم م_

 

بچه گانه بود  یادیکرد، خنده اش گرفت لحنم ز نگاهم

اش  یدرجمع خانوادگ یرا حت شی رفتارها د،یاما نخند

 یدوست داشت جلوه  شتری. بکردیکنترل م دایشد

خونسرد حفظ شود. در خلوتمان راحت تر احساسش را  



و   یچه ناراحت ،یچه خنده و خوشحال کرد،یم انیب

  .گفتآورد و   کی! سرش را نزدتیعصبان

 

  .گمیم_

 

 آسو؟ _

 

  جانم جان؟_

 

را  بیترک نیهرموقع ا شد،ینم  یتکرار  شی وقت برا چیه

  .دیخندیم  کردمیاستفاده م

 

رو   شنمونی کیما رفتن سفر! ما و یدوستها یهمه _

  .می همش خونه ا

 



  یخانه  ایخانه ما بودند   ایخانه هم نبودند،   ی خانه

خودش. اما به از لحاظ اقامت، طول روزشان در پارک 

  رفتیبخاطر دستش کمتر م اری. مهگذشتیم یشهرباز 

  شدینم لیدر دانشگاه تشک میسر کار، من هم کالس ها

خدا از  شهیآخر سال بودن، که هم نهیری ش یبه بهانه 

افتاد در مدرسه و  یم یلیتعط والاول اسفند کشور به ر

که  ییها  میتا لیدل نی دانشگاه و اداره ها. به هم

وسط فقط  نی . اگذراندمیرا با بچه ها م رفتمیدانشگاه م

سرش شلوغ بود، چرا که هم  دایشد  چارهیب اریداد

  یاو بود هم کارها یها به عهدهکار شتریسرکار ب

 .مانیعروس

 

شما هنوز شروع نشده، دوما، شما  التی اوال که تعط _

 ن؟یخونه ا یک

 

  .دمیاش را کش گونه

 

 .نیمن هرموقع اومدم شما نبود _



 

 .لند یزنیبرم د خوامیمن م_

 

 .سرش را تکان داد اریمه

 

 .ام کردن وانهید_

 

 .خوامی: من نم جاشوا

 

 .با دستش به جاشوا اشاره کرد و گفت اریمه

 

 ن؟ یبر نییخوای شما کجا م نیی لطفا بفرما_

 

 .هاگوارتز_

 



 .ما همان ی بلند همه  یجاشوا همان و خنده   جواب

 

لند نصف   یزنیبا باشون بفرستم د دینصف بدنم رو با_

 .هاگوارتز شونی رو با ا گهید

 

 ه؟یمگه هاگوارتز واقع_

 

  .دمیبا تعجب پرس من

 

  یرفت برا شهیهاشون انگار م یبردار لمیف یمحل ها _

 .دیبازد

 

 .بودم دهیخند شتریب نیهم یبرا دانستمیرا نم نیا من
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  یبرا گفتمی م داریبه د دمی کش یاز جمع خجالت نم اگر

به  می. هرچند از حالت چشم هامیماه عسل ماهم برو

 .او حدس زد ادیاحتمال ز 

 

 م؟یریم یدد_

 

 ن؟یشرکت کن نییخوایآسو و آنکل رو نم ینه، عروس_

 

 .یتا عروس میایبعد ب میجان: فردا بر _

 



با  ن؟یمن و آنکل دربر یعروس ریاز ز نییخوایم_

 .کنمیهردوتون قهر م

 

  خواستند،یبه هم کردند. انگار قهر من را نم ینگاه

  الیخیب یمدت دیشدند از نرفتن اما شا دیهرچند ناام 

 .خوردندی را نم اریو سر مه شدندیم شانیاصرارها

 

 .یگرند دنید  میپس ما نر_

 

مادربزرگشان،   شیپ رفتندیبار بچه ها م کیهفته  دو

آنها   یبرا یحوصله سر بر   یو ساعت ها  قیهرچند دقا

 کردیحس م اریبود. اما خب مادربزرگشان بود و مه

 .ردی حس را از آنها بگ نیا دینبا

 

 ؟ یخوب_

 



نسبتا آرام و کم حرف بود امشب. بعد از شب  یمهست

تماس نگرفته بود   نکهیبابت ا اریو مه اریتصادف داد

 ادشیکرد، گفت آنقدر استرس داشته که  یعذرخواه

  نکهینه ا لشیول نبود دلقابل قب میبرا یلی. خفتادهین

 دیخودخواهانه بود شا یبرخورد یاما کم دیدروغ بگو

  نمانیب یبودم تا دلخور ته در جوابش نگف یزیاما چ

 .زد یمصنوع  ینشود. لبخند جادیا

 

 .خوبم_

 

  دادیاجازه م دیکه زل زدم لب زد نسترن. نبا قیدق

او نفوذ داشته باشد،  یاندازه رو نینسترن تا ا یاحرفه 

 .خودش و افکارش را کنترل کند توانست یاما نم

 

نتوانستم بپرسم  لیدل نی ام زنگ خورد به هم یگوش

  دینسترن باز چه گفته و چه کرده، البته معلوم بود ام

گرد شد   میچشم ها ریام یشماره   دنیندارد. با د یخبر

که  یمضطرب ی بلند شدم و جوابش را دادم. صدا میاز جا



نگفت، فقط  یاد یز زیوجودم شد. چ دنیباعث لرز دمیشن

با  اریرا بردارم داد فمیکه برگشتم ک زی . سرمایگفت ب

 .بلند شد عیسر دنمید

 

 شده؟یچ_

 

 .رمی رو قرض بگ نتیماش شهیبرم خونه م دیمن با_

 

تالش  یلی. خبردیکرد و گفت خودش من را م یاخم

و استرسم را اما نتوانستم. سر   یکردم بروز ندهم نگران

پرواز   اریداد نیکردم و به سمت ماش یعذرخواه یسر

بدون  دانستم،ی کردم. گفت چه شده اما خب خودم هم نم

زنگ زده بود و به من  ر یشده بود که ام یزی شک چ

 .ایب گفتیم

 

 .شدهیچ یدونیتو که نمآروم باش _

 



 .افتاده یبابا اتفاق ینکنه برا _

 

 یز یمعده ام گذاشتم از شدت استرس چ  یرا رو دستم

. دستم را در  اورمینمانده بود هرچه خورده ام را باال ب

 .دستش گرفت

 

 .یشیمتوجه م میآروم باش، برس کمیدلم  زهیعز_

 

او شده بود، چون  یحالت من باعث نگران دانمینم

تماس  ایآرام کردن من،  یبود و برا یلفظ  شی حرفها

را  نیبود به او هم استرس داده بود. ماش  رینابهنگام ام

 .شوم ادهینگه نداشته باز کردم تا پ

 

باز   ریام دمیدر را فشردم و بعد محکم به در کوب زنگ

آمد به دهانم، نگران بابا بودم. دعا  یکرد. قلبم داشت م

 .باشد زنده کردم

 



 بابام؟ شده؟یچ_

 

 .بابات خوبه_

 

 .ستادمیا

 

 .آسمان_

 

 .اخم نگاهش کردم با

 

 .فکر کنم آذرخش کتکش زد_

 

صورتش را صورت  نمیباعث شد بب اطیرفتم نور ح جلو

پشت   اریاو هم کبود بود، انگار مشت خورده بود. داد

رد شدم و با طرف خانه رفتم،  ری. از کنار امستادیسرم ا

در نشسته بود،  یدر را باز کردم، مامان رو به رو



بود. با   گری سرش بود. آذرخش سمت د  یدستش رو

با تعجب نگاهم کرد. با  مامانبلند شد.  ش یاز جا دنمید

آسمان را   یخرد شده  یچند قدم فاصله از مامان گوش

 .شده بود دهیکوب واری. به ددمید

 

 کو؟آسمان _

 

 ...یبه تو ک_

 

. کندیپشت سرم را نگاه م دمیرا نصفه گذاشت د حرفش

پشت سرم بود. برنگشتم به سمت  اریبدون شک داد

  یگفتم و دستم را جلو ینیآسمان ه دنیاتاق رفتم. با د

 .دهانم گرفتم. چه بر سرش آورده بود

 

 کرده کثافت؟ کارتیچ_

 



قرمزش دوباره پر شد. به سمتش  یچشم ها دنمید با

 .رفتم

 

 ؟یچرا خبر نداد_

 

اش  یبه زور گفت گوش هیشده بود، با گر یزخم لبش

 .بودم دهی را شکسته، د

 

 .پاشو لباس تنت کن_

 

 کجا؟ _

 

 .پاشو آسمان_

 

 دمیرسیبود، اما من تا حساب آذرخش را نم سختش

 .شدمیآرام نم



 

 .این رونیاق بمن اومدم، از ات یتا تو لباست رو بپوش_

 

رفتم و در را بستم مامان آذرخش سر پا بودند،  رونیب

 .در اتاق بابا بود اریداد

 

به سمتش  ؟یتو شرف ندار ؟یستیآدم ن ؟یونیتو ح_

 اریدور کمرم حلقه شد. بدون شک داد یرفتم اما دست

 .بود

 

 ؟یسرش آورد ییآشغال چه بال ار،یولم کن داد_

 

 .زدم غ یبه سمت مامان، ج برگشتم

 

 ؟یبزنتش؟ به چه حق یچرا اجازه داد_

 



 .محکم تر گرفت من را در گوشم گفت آروم باش اریداد

 

 .سمتش برگشتم

 

رو   نیا گهید ینیچطور آروم باشم؟ اگه آسمان رو بب_

 یدونیم شده؟یچ یدیپرس ی! کف دستم رو میگینم

کرد تو خونه گفت حق ندارم  میآقا زندون نیشده؟همیچ

 نیا ینداشته  رتیبرم سر کار برم، چون به غ رونیب

  نیرو شکستم ا شهی. با دستم شخوردیبر م رتیغ یب

هم وحشتناک بود  حالاش. اخمش در همان  جهیشد نت

 .بدتر شد دنشیبا شن

 

تهوع دوباره به سراغم آمد، نتوانستم خودم را  حالت

را پس زدم و به سمت  اریکنترل کنم، به زور داد

رفتم و هرچه خورده بودم را باال آوردم.   ییدستشو

 .و مامان دم در بودند  اریکه آمدم داد رونیب
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 زم؟یعز شدیچ_

 

 .ستین  یزیچ_

 

 ؟ یحامله ا_

 

 .زدم یرا نگاه کردم، پوزخند  مامان

 



دعا کن   ،یشینوه دار م یآره خوش به حالت، دار_

 ...باش شییدا هیشب

 

 !ی آسو_

 

به   یباعث شد نتوانم ادامه بدهم. نگاه اریداد هشدار

 .هردو کردم

 

نبود، من در حال باال آوردن  بودم انگار مامان  آذرخش

 .بود یام، چه حال چارهیب ی . بابارونیگفته بود برود ب

 

 بابا؟ یخوب_

 

آمد، قدرت  یدر نم شیصدا چارهینگفت. مرد ب چیه

بود و  ی. فقط خودخورکردی تکلم نداشت از چه ناله م



  میبرو رونی. دست آسمان را گرفتم تا باهم بیخود خور 

 .به مامان سپردم فقط حواسش به بابا باشد

 

 یعنیو تماس  یبود، آن مشت و نگران اطیدر ح ریام

بود اما من هم خبر   دهیدر مورد آنها فهم ی زیآذرخش چ 

 .دو در ارتباط بودند نینداشتم که ا

 

 .ییجا یدرمانگاه یمارستانی برو ب اریداد_

 

گفت خوبم، اما نبود. من قدرت دفاع داشتم او نه  آسمان

سرش آورده بود.  ییچه بال  یآن وحش دانستیو خدا م

نتوانسته   یآنقدر حالم از استرس بد شده بود که حت

 .کنم که چطور اجازه داده بودم با مامان دعوا

 

 ...جلوم، وگرنه دیمامان پر_

 

 .به دستش کردم که سرم به آن وصل بود ینگاه



 

 .حال جلو گرفتنه نیا_

 

 .ستیمامان ن ریتقص _

 

 .را تکان دادم سرم

 

 .م یکنیباشه، استراحت کن فردا صحبت م_

 

 .بهت... نگفتم یدلخور_

 

حتما، اما دوباره تکرار کردم استراحت   گفتیرا م ریام

آمده است به  ریبه سراغم آمد و گفت ام اریکند. داد

به آسمان   ینگاه ندیآسمان را بب خواهدیو م  مارستانیب

 ی نهیا ش ینه. چشم ها ایدارد  یلیتما میکردم تا ببن

 .جوابش بودند



 

 .میهوا بخور میما بر_

 

  یرا رو یز ی چ ینیتشکر کرد و داخل رفت، سنگ ریام

 .بود  اریدوشم حس کردم، کت داد

 

 .ستیسردم ن_

 

 .برد مکتیرا دور شانه ام انداخت و به سمت ن دستش

 

 .یلرز یم یدار_

 

بود نه سرما. دستم را در دستش  تیشدت عصبان از

جهالت، به   ن یبه ا گفتینگفت، چه م یچز یگرفت اما 

 م؟یپدر و مادر نبود کیزوال عقل برادرم. ما از  نیا



پدر و مادر بود. حاال   کیهرچند پسر نوح هم از 

 .دمیفهمیتا مغز استخوان م دم،یفهمیم

 

عضو طالبان بوده، با  ار؟یداد ینجور یچرا ا فهممینم_

 فهممیها بوده، نم یها بود، با قوم وحش یداعش نیا

داستان  هی امیبه خودم ب خوامیم کمیواقعا. خسته شدم، 

 لمیف نیتو ا ید ینداره. د یتموم د،یجد یماجرا هی د،یجد

 ...اکشن، درامه لمیف هیشده  میها، زندگ

 

 .ندادم ادامه

 

 ..ت موندیم  شتریب دیبا گشتیزود برم نقدریا دینبا_

 

بچه تر که بود هم  کنه،ینم رییتا خودش نخواد تغ_

 داد،یاون موقع ها بابام اجازه نم دادیم ریبود گ نطوریهم

 گرده،یو م  پوشهیدختر منه هرجور بخواد م گفتیم

 ...حاال 



 

 .اش نهیس ی داد به قفسه   هیرا تک سرم

 

بار دومه بخاطر  نیا کنم،یآروم باش من حلش م کمی_

دکتر. اما االن  یبر دی با ،یاریباال م  یاسترس دار

کن آروم  یتحت فشارت بذارم، خودت سع خوامینم

 .یباش

 

  دهیاو که سر و صورت آسمان را د شدم،ی آرام م چطور

 .دکتر چه گفت دیبود، او که شن

 

 باشه؟ شمونیآسمان چند روز پ شهیم_

 

 .زم یعز یتا هروقت که بخوا_

 



بهم نگفته بود باز بچگانه   نشونه، یب یزیچ  دونستمینم_

 .گرفته میتصم

 

که بخواد  ستین یباهاش، آبان تو سن میکن ی صحبت م_

 .رهیبگ یم یتصم نیهمچ

 

 ؟ یتوام مخالف_

 

 .بود مارستانیب ینگاهش به ورود د،یکش یقیعم نفس

 

کار رو  نیا  یاجازه  دیسن شا نیتو ا یمن به مهست_

 .ه یسن حساس دادم،ینم

 

 سن سرکوب شه احساسات؟ نیتو ا _

 



وجود  یبه معن نجایا ریحضور ام ست،ین  نیمنظورم ا_

حضور  نی از نظر من ا ست، یاو و آسمان ن نیب یحس

 .ها داره یمعن یلیخ
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 ه؟ی منظورت چ_

 

 !هیمنظورم چ یدونیفکر کنم م_

 

بلند شد و دستش را دراز کرد تا دستم را  شیجا از

  .بلند کند  ردیبگ



 

 .داخل میتموم شده باشه تا االن، بهتر بر د یسرمش با _

 

 ازیمن هم ن دینداشتم شا یرا تکان دادم. حس خوب سرم

کنار تخت آسمان  ریداشتم فشارم را چک کنند. ام

بلند شد.   شی از جا مینشسته بود، به سمتشان که رفت

اما   کردمیبا او صحبت م دیما کرد. با یبه هردو ینگاه

که  یالزم بود اول با آسمان صحبت کنم جمله ا دیشا

زنگوله وار در ذهنم مرتب صدا  همگفت  اطیدر ح اریداد

 .کردیم

 

 ؟ یبهتر_

 

  .خوبم_

 

قبل  اریبرود اما داد میکنم و بگوتشکر  ری از ام خواستم

برود. گفت اگر   تواندیم گری از من اقدام کرد و گفت او د



از دست  یاما چه کمک  میبه او خبر ده  م یبخواه یکمک

 .حال خراب خواهر من نیا یاو ساخته بود برا

 

راه  یآسمان گرفت تا کمکش کند برا یاز بازو  اریداد

. اگر آذرخش قرار  داشتمیرفتن. کنارشان آرام قدم برم

با   توانستیماند آسمان نم ی م نجایو ا یبود برنگردد دب

 ایممکن نبود.  کردمیکند. هرجور حساب م یاو زندگ

  خواستیاگر مامان م ایگرفت  یجدا م یاو خانه ا  دیبا

جدا  یبابا و آسمان خانه ا یبرا دآذرخش باش شیپ

  ...خواستیاقدام ها پول م نیا یهمه که  گرفتمیم

آورد درست اما نداشتنش، آه که   ینم ی خوشبخت پول

  .به همراه ندارد یزیچ ینداشتنش جز فالکت و بدبخت 

 

 ؟ یخوب_

 

 .فکر کنم_

 



 .زم یعز نیبش_

 

 .از کنارم رد شود دستش را گرفتم مکث کرد خواست

 

 .دیو ببخش یمرس_

 

  .زد یدستم گذاشت و لبخند یرا رو  دستش

 

را مرتب کردم و از  شی را بردم به اتاق ، جا آسمان

را عوض کردم.  شیخودم آوردم و لباس ها  یلباس ها

  .درد داشت معلوم بود از حرکاتش، با بغض گفت یلیخ

 

 .از درسهام عقب افتادم_

 



  ستین یزیچ یدیدو روز استراحت کن بعدش ادامه م_

چند روزه   یبخون شتریساعت ب  هی یدو روز. روز 

 .یکنیجبران م

 

 ...زش اریداداش داد شیپ_

 

  نیام. به انمونده که ندونه از من و خونواده یزیچ_

 .یکن بخواب یفکر نکن سع زهایچ

 

 م؟یحرف بزن یخوا ینم_

 

 .بخواب ستیحالت؟ اونقدر ها هم واجب ن نیبا ا_

 

نشستم تا از به خواب رفتنش مطمئن شوم.  کنارش

  .بستم یرا مرتب کردم و در اتاق را به آرام  شیرو

 



 د؟ یخواب_

 

 هیرا دراز کرده بود و تک شی تخت نشسته بود پاها یرو

  .داده بود به تخت، تبلتش دستش بود

 

  .آره_

 

و خاراندم. به سمت کمد رفتم تا  میموها ی بردم ال دست

بود که چند  ریم اما انقدر فکرم درگلباس خوابم را بپوش

آمد چه  ینم ادمیبودم و  ستادهیکمد ا یبود جلو قهیدق

 .خواهمیم

 

دستش را از پشت   کیحسش کردم  ستادیسرم ا پشت

را از کنار  گرش یشانه ام گذاشت و دست د یسرم رو

 .بدنم دراز کرد و لباس خوابم را برداشت

 

 .یخوا یرو م نیفکر کنم ا_



 

  کیرا تکان دادم. من هم بغض داشتم، انگار که  سرم

بودم، دست برد به سمت  ستادهیکودک بودم و مقابلش ا

لباسم و خودش تک تکشان را عوض کرد. دستش را 

گذاشت،  تختم یو بلندم کرد آرام رو میزانو ریانداخت ز

بغضم  گریو بغلم کرد. همانجا بود که د دیکنارم دراز کش

کردم و او آرام نوازشم کرد و  هیشکست در آغوشش گر

او بود که خوابم  یکرد آرامم کند، با نوازش ها یسع

 .برد

 

_ _ _ _ 

 

 پس؟_

 

 یلیفرصت کوتاه بهش بدم. خ هیاصرار کرد که  یلیخ_

 .کردی وقت بود که داشت اصرار م

 



کدام کار  میکه بگو کردیمغزم کار نم گریفکر رفتم د به

  .درست و کدام غلط است

 

 ؟ی گینم  یزیچ_

 

خودتم  یهست یآسمان. االن تو سن حساس دونمینم_

اگر  یحت یمطمئن باش  ریدر مورد حست به ام  یتونینم

هم وجود داره که  گهید زیچ  کی هزار و   یمطمئن باش

  دادمیم حی... ترج طیشرا ن ی. تو ایریدر نظر بگ دیبا

 .بگذره یچند سال  هی یاجازه بد

 

  !کنم کاریتو بگو چ_

 

که  یبرس ی فکر هیبه  دی تو با  نهی! مشکل همنیهم_

مخالفه، چون   نیچون ا نکهینه ا یر یبگ  میخودت تصم

 .یداشته باش یانتخاب کنهیاصرار م  یکیاون 

 



خجالت   کنهیفکر بد م یاالن راجبم کل  اریداداش داد_

 ...نجیا کشمیم

 

  .ستیبخاطر تو ن رهیذهنش درگ زیبا هزار چ اریداد_

 

 نگفته؟ یزیچ_

 

 ر؟یراجب تو و ام_

 

  .را تکان داد سرش

 

 نیهمچ دادیسن اجازه نم نیبود تو ا یگفت اگر مهست_

 .رهیبگ یمیتصم

 

 یما بود. فردا شی. دو روز بود که پدیکش یقیعم نفس

به بابا زده بودم،   یهمان شب به خانه رفتم و سر



بابا را از    الیدر خانه نبود. خ ایرفته بود  ایآذرخش 

 گریحال آسمان راحت کرده بودم. به مامان هم گفتم د

کم آورده بودم  گریرا نه با دعوا بلکه د نیا شود،ینم

تواند با آنها   یگفتم که آذرخش نم ناز سر کم آورد 

را   ییکند جا یزندگ رانیا خواهدیکند، اگر م یزندگ

کردن ممکن   یجا زندگ کی اجاره کند و آنجا بماند. اما 

نگفته بود خودش هم خسته بچه اش  یخاص زینبود. چ

 ...را دوست داشت اما حاال

 

 من امروز برم خونه؟ _

 

دو روز هم بمون بذارصورتت بهتر شه بابا   یکی_

 .شهیناراحت م

 

 آذرخش نرفته؟_
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راجبش   دمیفقط زنگ زدم حال بابا رو پرس دونمینم_

 .دم ینپرس یزیچ

 

  دانمیکه آذرخش نماند... نم دیباالخره خبرش رس اما

هم  دیمامان خواسته بود. شا ایبود  اریداد یصحبت ها 

بود. هرچه که بود او   دهیرس جهینت نیخودش به ا

خانه و من  میو من و آسمان هم برگشت  یبرگشت به دب 

آنها. اما  ی در به در خانه بودم برا اریخبر از داد یب

! یچه خانه ا یلیدم سال تحو گفتندیم  رفتمیهرجا م 

خبر از او دنبال خانه ام ناراحت   یب دیفهمیاگر م اریداد

 یرو  یشترینداشتم. االن با نفوذ ب یاما چاره ا شدیم

  .ردیاو خانه بگ کردیمن اصرار م



 

 یآسمان هم گوش یصحبت نکرده بودم اما برا ریام با

بدون   دادمیم  حیبودم، ترج دهیرا به عمد نخر یدیجد

که   دمیدیانتخاب کند. م ریام  یحرفها ریاصرارها و تاث 

کتاب مقابلش بود اما  یاست گاه  ریدرگ دایذهنش شد

  .کردیپرواز م گرید یهنش به جاها ذ

 

ما به روال خودش خواهد بود،  یگفت عروس اریداد

بدونه  نیدهد و گفته بود "بذار ا رشییحاضر نبود تغ 

من تو رابطمون باشه".  من   یخودخواه نیبزرگتر

کارها به   د یشا گفتمیلغو نداشتم فقط م ی برا یاصرار

. ستین ینگران یبرا  ییو جا  یازیموقع نرسند که گفت ن

نشات گرفته از شغلش بود  دانمیخوب بود، نم تشیریمد

  .تشیشخص ای

 

 ده؟ ییتا نیپس ا_

 



انتخاب  گرید م،یلباس عروس آمده بود دیخر  یبرا

  .بود یینها

 

  .آره من دوستش دارم_

 

بسته باشد  میموها خواستمیبود من نم بایبود اما ز ساده

 قهیبه سل یلیخ د یشا شدیاش به نظرم قشنگ مو مجموع 

او نمانده بود او  یتا عروس یزینبود اما چ یمهست ی

خودش آنچه که دوست داشت را  ی قهیبه سل توانستیم

 .انتخاب کند

 

 نه؟ یبب اریداد یخوا ینم_

 

 .گهیکردن هم د زیسورپرا یبرا میهردو در تالش_

 

 .دیخند یمهست



 

 .کجاست یاون که باالخره گفت عروس_

 

 .فقط گفت تو باغه_

 

بسته شده بود خبر   میکه به رو یاز در اتاق یمهست

اش   هینداشت. صورت آسمان بهتر شده بود اما روح

و خواست من  امدیانتخاب لباس ن یخوب نبود برا 

مامان و بابا هم خودم لباس  یکنم برا دیخر  شیبرا

آمدن  یداشت برا زهیمامان شوق و انگ دانم ی. نمدمیخر

 دیخر  شیخبر از خودش برا ینه اما ب ایمن  یبه عروس

 .کردم

 

 نمونده؟  یز یچ گهید_

 

 .هم آماده است ارینه کت و شلوار داد_

 



 آسو؟ _

 

 .سمتش برگشتم

 

 .جانم_

 

 .گمی. بعد منتیتو ماش میبذار نارویا ایمن... ب_

 

 .دیرسیبه نظر م مشکوک

 

  شده؟ یزیچ_

 

امون رابطمون با مامان خوب   هینه من نه بق یدونیم_

 ...اما ستین

 



 .نگاهش کردم منتظر

 

به  یعروس یمامان رو دعوت کنه برا  خوادینم اریداد_

هرچقدر که با مامان مشکل   ستین ینظر من کار درست

  !میداشته باش

 

نگفته بود، در واقع در موردش اصال   یزیچ اریداد

مهمان ها،   ی هینه مادرش نه بق م،یصحبت نکرده بود

 لی فقط من خواسته بودم چند روز مانده به سال تحو

به آمدن  یلیتما یکه اگر کس میکارت دعوت بفرست

حساب   شانینوروز  یداشته باشد بر اساس مسافرت ها

  یهمراهبه  ش یپ روزکتاب بکنند، کارت دعوت را چند 

چاپ، ازش  یو رفته بود برا میخودش انتخاب کرده بود

ها باهم  کارت  یاسم مهمان ها را رو میقول گرفته بود 

حساب    کیفقط از مامان خواسته بودم  م،یسیبنو

که تعداد   میدعوت کن دیچند نفر با ندیکند بب یسرانگشت

  .ها کم نباشدکارت 

 



صحبت کنم؟ البته هنوز    اریبا داد یخوایدرسته. م_

  یزیمورد چ  نیبه من در ا  اریکارت ها آماده نشده، داد

 .نگفته

 

تو ناراحت  خوادیم شتریب د،یکن ینخواسته بحث دیشا_

 ؟یخودت براش کارت ببر  هینظرت چ  ،ینش

 

  .را نگاه کردم یتعجب مهست  با

 

  مادرتون؟ یبرا_

 

همان   خواستیاز من م یرا تکان داد، کار سخت سرش

اتفاقات پشت سر   یقرار شام هم کنسل شده بود ، همه 

فرصت نشده بود  گریاصال د لیدل نیهم افتاده بود به هم

با  لیدل نیصحبت کنم به هم قیدر موردش دق اریبا داد

  نیسپرده شدن کنسل شده بود. اما ا یبه باد فراموش 

 ...یمهست یخواسته 



 

 .ت نداشتهباها  یبرخورد خوب یلیمامانم خ دونمیم_

 

برام   هیدر واقع هست، کار سخت یعنی ست،ین نیبحث ا_

در اومدن و   یریببرم تاث یمن کارت  نکهیچون... ا

ناراحت شه   اریاون ممکن داد رینداره، غ ومدنشونین

 یبکنم، مادرتون رفتار جالب یکار نیاز او همچ خبریب

  .شب تولدش و روز عقدمون باهاش نداشته

 

از درخواستش   یخاص لیدل دیکرد، حس کردم شا نگاهم

بهتر از من،  یحت دانستیها را م نیا یدارد، او همه 

مادرش  یبه هرحال او در بطن ماجرا و برخورد ها 

  .بود

 

شده که من  یزیچ ؟ی خوایرو م نی چرا از من ا_

  خبرم؟یب

 



 .میهممون با مامان قطع رابطه کن  ینجوریکه ا شهینم_

 

با   اریتو و مه نکهیرو نخواستم ، ا نیمن ا یمهست_

خواست خودتون نه من و   نیست یمامانت در ارتباط ن

  !اریداد

 

 .وصل ما به مامان بود ینقطه  اریداد_

 

را از دست  رمیمن مشاه شدم، یرا متوجه نم منظورش

کدام   دانمیمن کردیداده بودم، او ناواضح صحبت م

  !بود

 

 اتصال رو قطع کردم؟ نیو من ا_
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... لطفا حرفم رو بد ست ین نینه واقعا منظورم ا_

  ایتو رو ناراحت کنم  خوامی برداشت نکن، من اصال نم

اون  ریغ ،ی زیعز اریداد  یچقدر برا دونمیکنم م تیاذ

از   اریاما محروم شدن داد ی من هست یبرا یدوست خوب

ما  یخانوادگ ی وجهه  یبرا یعنی ستین یخوب   زیارث چ

 ایبزنم که ناراحتت کنم  یحرفواقعا  خوامی... من نم

 ...اما  یداشته باش یبرداشت بد

 

 دی. شاگفت ینداشت داشت حرفش را م ییاما اما؟

  طیو شرا یخانوادگ تیآنقدرها هم که ادعا داشتند وضع

  یمهم بوده؟! وجهه  ستیمهم ن شانیمن برا یمال

من چون پول نداشت وجهه   ی! خانواده یخانوادگ

خودش   یمادرش؟ حرفها ایبود  یمهست نینداشت؟! ا

او هم  دی... شااری... دادیهمگ  دیمادرشان، شا ایبود 



من خسته شود،  یخانواده   یحق داشت از دردسرها

برادرم  یطرف برادرم که... وقت کیمادرم  یرفتارها

 ر یدست گرفتن ام کی ،یسالم و احوال پرس کیبخاطر 

حق داشت االن  دیآورد شا یو آسمان آن بال را سرش م

آنها برتر است. اما  یبرادرش فکر کنند وجهه  ایاو 

بشنوم   اریها را رک و راست از داد نیا دادمیم حیترج

  دادم،ینم یبه مهست یمورد حق نیدر ا ،ینه مهست

در ذهنش در مورد  خواستی که م یهر فکر توانستیم

لحن و جمالت به سراغ من   نیمن داشته باشد اما با ا

  .آمدن درست نبود

 

 ست؟ین ر ید کمیاالن _

 

 .کرد نگاهم

 

احساس   یحت اریمن و داد یهمون اول از رابطه _

بهتر بود اول ماجرا مخالفت   یبه من خبر داشت اریداد

 .یکردیم



 

 شهی. مگه مستمیآسو جان باور کن من مخالف ن_

مثل تو  یمخالف باشم، من از خدامه زنداداش خوب 

شمام. شما چند وقت   ی ندهیداشته باشم من به فکر آ

 ...راحت باشه از التونیخ دیبا نیبچه دار شد گهید

 

 .را روشن کردم نیماش

 

 نیکدوم از ا چیمخاطب ه خوامیمعذرت م یمهست_

با   تونهیاالنشم م نیهم اری. دادارهیداد ستم،یحرفها من ن

 یعذاب وجدان ستین یازیرو بهم بزنه ن   زیمن همه چ

 .بابت داشته باشه نیاز ا

 

 .نبود ن یمن منظورم ا یآسو تو بد برداشت کرد_

 

من بد برداشت کرده   نکهینه ا  یتو بد گفت نهیمشکل ا_

  .باشم



 

 .که نگه داشتم گفتم ار ی مه یماند دم خانه  تساک

 

وقت  چی. برادرهات هیکنیم یبا برادرت زندگ یتو دار_

که  ییزهایبابت تحت فشارت قرار ندادن اگر چ نیاز ا

در مورد توام صدق کنه، مشکل تو   دیدرسته با یگیم

من به  ؟یمحبت مادر و فرزند  یرشته  ایفقط پوله؟ 

هنوز  دی شا دونمیرو نم نیپول شما چشم نداشتم، ا

 دونمیاگر براش مهمه، اگر چه م اری! دادیمتوجه نشد

  التیخ یگیحرفها رو به من م نیا اریاز طرف داد یدار

. نیازدواج رو به هم بزن نیدر آرامش ا ن یتونیراحت م

داشت  یمخاطبم خودش باشه، وقت دادمیم  حیهرچند ترج

تو رو نفرستاد، از  گفتیو احساسش م به من از حس

  ...توام کمک نگرفت اما حاال

 

  نیمن اصال منظورم ا شمی دارم ناراحت م گهیآسو د_

بخاطر   دونمیاصال روحشم خبر نداره م اریحرف نبود داد

 ...ام رهیچند وقته خانوادت ذهنت درگ نیا



 

 .دادم رونیرا ب نفسم

 

خانواده ام دارم حرف رک و  یها  یریو بخاطر درگ _

  کنم؟یم ریتعب یا  گهیراست تو رو جور د

 

 .را تند تند تکان دادم سرم

 

  میکنی فکر م یبهتره هردو کم میاالن بحث نکن_

 انیتو بد ب ایمن بد برداشت کردم  مینیراجبشون که بب

  .ادیم شی پ یاالن فقط دلخور  ،یکرد

 

  .شده بود جادیا یبزرگ یکه در دل من دلخور هرچند

 

شد قرار  ادهیپ  یگریحرف د  چیه یرا تکان داد ب سرش

دوقلوها،  دنید یآنها بردن برا یبود من هم به خانه 



آسمان و  تیبودند بخاطر وضع امدهیچند وقت ن  نیا

گفته  اری. داددادی بعدش هم... دردسرها مگر اجازه م

نه من حوصله  گریاما د دیا یاو ببود شام را هم بمانم تا 

 .کرد یتعارف یداشتم نه مهست

 

  ادهیرا دم در خانه خودمان نگه داشته بودم. پ نیماش 

. بخش اول و  کردمیرا مرور م مانی داشتم حرفها شدمینم

نکرده   ریرا درست تعب شیاگر حرفها یمهمش حت یلیخ

مادرش با من چه  دانستیبود که او م نیبوده باشم ا

گفت  یبروم! وقت خواستیداشته و از من م یبرخورد

 کنم، ی را راض  اریمن فقط داد خواهدیم دی حس کردم شا

 لیدل دینکردم، گفتم شا  یبعدش هم باز فکر بد یحت

که من بدم آمده   یبخش حرف نیدارد اما... دوم یخاص

 نیب یتمام اتفاق ها یبود من را باعث و بان نیبود ا

  توانستیهم نم اریداد ی! حتدانستیخودشان و مادرش م

خواست با او   ننظر را داشته باشد او بود که از م نیا

  توانستیم فتدی ب یاتفاق نیچن  خواستیازدواج کنم اگر نم

بار به طور کامل از   کی یازدواج شود. من حت الیخیب

به   یحساسفشار ا چیه یاو فاصله گرفتم، فرصت دادم ب



  تیفکر کند، آزادانه انتخاب کند، احساس مسئول هیقض

 .مدعذاب وجدان نکند، او بود که دوباره به سراغم آ ای

 

بود که کنار  ریخورد، نگاه کردم، ام شهیبه ش یا تقه

  .دادم نیی را پا شهیبود. ش ستادهیدر کمک راننده ا

 

 نم؟ یبش شهیم_

 

 .را تکان دادم سرم

 

 ؟یینجایشده ا یز ی چ ؟یخوب_

 

 .کردمی فکر م یزینه داشتم به چ_

 

 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 



  یباهام صحبت کن یخبرم کن کردمیراستش فکر م_

 ...اما
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با خودش  یا جهیآسمان به نت نکهیوقت نبود وا اما

 .ریبود چه برسد به ما و ام دهینرس

 

 .نبود یحرف_

 

 ...من_

 



 زدمیکه حدس م یزدم. قبل از او جمله ا  یپوزخند

  .را گفتم دیبگو

 

 بشه؟ یطور نیا یخواستینم_

 

 یا شهیکل ی ادیز میجمله برا نیجواب نگاهم کرد، ا در

 .شده بود

 

 ...بابت خطا  دونمیم_

 

هم عجله  یتوا نه آسمان. بار قبل  یبحث من نه خطا _

کنکور   یصبر کن یتونستیاالن هم، حداقلش م یکرد

 یدفعه  نجاستیآذرخش ا دیدیآسمان تموم شه، م

  ...شیپ

 



که متوجه نشده بود و   یکس یبرا گفتم؟یداشتم م چه

  نیداشت گفتن ا یا دهیحاال کار از کار گذشته بود چه فا

 .ها

 

 مدتی لطفا  شهیگذشته. م نهایا یکه االن همه _

 ؟ی نش کشینزد

 

 .را تکام داد سرش

 

  .خوامیشه واقعا نم تیاذ  خوامیمن نم_

 

  .مطمئن نبودم، اما فقط گفتم یلیخ

 

  .لطفا سر حرفت بمون_

 



بکنم،   یشتریبحث ب خواستمیشدم، نم ادهیاز او پ قبل

پخته بود که ذهنم  میبرا یفعال چنان آش یمهست یعنی

  .از آش شله قلمکار یبزرگ گیعلنا شده بود د

 

مخصوص  نواختیکه م یام به صدا در آمد ملود یگوش

مخاطبانم  یتماس او متفاوت از باق  یبود، صدا اریداد

بود. لباسها دستم بود نتوانستم جواب دهم و بعد از  

 .تماس قطع شد یلحظات

تکان دادم و   شیبرا یباز کرد. سر میدر را برا  ریام

  .داخل رفتم

 

 .گرفتمیم ز یچ هیخودم _

 

بخر،   یخواست  یهرچ یاگر دوست ندار گفتم بخرم باز_

 .. نمیبابا ا

 



  یآودم جلو رونیشدم کت و شلوار را از کاورش ب بلند

 .بدنم گرفتم

 

 ؟یتو. دوست دار یبرا نمیا_

 

 اد،یز یلیمدت ناراحت بود خ  نیزد. بابا در ا یلبخند

. حاال اگر  دمیدینبود م یواقع  شیکدام از لبخندها چیه

... راستش استرس  خوردیبهم م اریمن و داد یرابطه 

سخت   میبرا اریبدون داد نکهیوجودم را گرفته بود، ا

بود،   هیطرف قض کیواقعا دوستش داشتم  نکهیبود، ا

طرف   کیمامان   یها هیکنا  دیو شا او غم باب یناراحت

. هرچند حاضر بودم همه را به جان بخرم اما دل  گرید

  .ندپدرم نشک

 

 چطوره؟_

 



که رفته بود لباسش را امتحان کند  یبه آسمان ینگاه

 .کردم

 

 .ادی بهت م یلیخ_

 

 .یقشنگه مرس یلیخ_

 

 .مبارکت باشه _

 

مانده، من و آسمان  بایکرد که به تنش ز د ییهم تا مامان

  خواستیو مامان م میکرد ی لباسها را جمع م میداشت

زنگ خانه  م،یدیزنگ در را شن یکه صدا ندازدیسفره ب

  ی! مامان روسردیایهم قرار نبود ب یما بود کس ی

  .برود اما اجازه ندادم رونیسرش انداخت ب

 

 .رمیمن م_



 

 .پشت در بود، البته با اخم اریرا که باز کردم داد در

 

 ار؟یداد_

 

 .داد رونینفسش را ب دنمید با

 

وقت تماس هام رو   چیه کنم ی ازت خواهش م یآسو_

  یجواب دادن نباش تیتو موقع یبدون جواب نذار، حت

 .برام هیکاف  ییوصلش کن بفهمم کجا

 

خواهرش را  یحرفها یلحظه فکر کردم شاد کی

 .و آمده دهیفهم

 

لباسها دستم بود، بعدشم   دیخر میرفته بود دیببخش_

 .دادمیم هیداشتم نشون بق



 

 .دیایرفتم داخل ب کنار

 

 .بعدش زنگ بزنم کردمیداشتم جمع م _

 

گفت شام  یزدم مهست ار؟زنگیمه یخونه   یچرا نرفت_

 .ینموند

 

نگذاشته بودم که شام  ار ی مه یبه خانه  یقدم اصال

 .نه ایبمانم 

 

 ...شام حاضره البته ای. بدیاز خر میخسته شد_

 

 .آنها نبود یما در وجهه  یشام خانه   دیکردم، شا مکث

 



ما... اومم  یخونه   یشیم تیاگه اذ یعنی  ،یاگر بخوا_

 .کنمی م کنمیدرک م

 

دست  گفتم،یها را م نیا یبود وقت نینگاهم به زم من

  شیچانه ام و سرم را بلند کرد. اخمش سر جا ریبرد ز

 .بود

 

 ه؟ی منظورت چ_

 

تو  یشام، شاد یبرا میندار یخاص  زیچ دونمینم_

 ...یعنی یدوست نداشته باش

 

  هیهمسا یتو زشته جلو  ایهست، فعال ب  زتیچ هی_

 .اتون

 



عادت ها  نیپنجره بود. از ا یجلو  ریکردم، ام ینگاه

 .بود ریاخ یبخاطر اتفاق ها دینداشتند، شا

 

سالم   د،یکشیمعذب بود، خجالت م اریاز آمدن داد مامان

کرد و خوش آمد گفت اما راحت نبود.  یو احوال پرس 

 .کمک یخانه برا بابا نشست و من رفتم آشپز  شیپ

 

  یرو چجور ن یا پختمیم یدرست حساب زیچ  هی یگفتیم_

 .اون یجلوش. با اون همه دبدبه و کبکبه   میبذار

 

که داشت فروتن  یاز نظر من نسبت به ثروت اریداد دیشا

 .میدیدیمن کور بودم و نم دیشا کرد،یبرخورد م

 

 ؟ یماکارون_

 

 دوست نداره؟_



 

نداره، خورشت طال که قرار نبود  یاشکال دونم،ینم_

خونه  رهیم خورهیدوست نداشت نم گه،یغذاست د میبپز

 .خورهیرو م شیونیاع یخودش غذا ی

 

را گفتم مامان با تعجب برگشت سمتم. مشکوک  نیا تا

  .دیپرس

 

 ن؟ یدعوا کرد_

 

بگم. از اولش   یچ گهید یهمه معذب نیا ینه، اما وقت_

 .پنهون نکردم که االن خجالت بکشم گهید میبود نیهم

 

در ظاهر جوابها   دادمیدل داشتم جواب خودم را م در

که  کردیمامان بود. آسمان داشت خوش و بش م یبرا

  عی. مامان سرییرایسفره را برداشتم و بردم به حال پذ



اما  الیخیدرست کن، گفتم ب یدست به کار شد ساالد

 .قبول نکرد

 

که  یزی نه، تنها چ ایدوست دارد  دانستمینم واقعا

 چیه یسخت بود، اما ب شینشستن برا نیزم دانستمیم

با   شهی. مثل همکردیکه بود تحمل م یبا هر سخت یحرف

را خورد و از مامان بابت  شیغذا ژیآرامش و پرست

 .کرد یخبرش عذرخواه یدست پخت خوبش و حضور ب
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ما هم  یصحبت کند، در خانه  خواهدیم دانستمیم

. مامان  دمی به اتاق رفتم و دوباره لباس پوش شد،ینم

 کجا؟ دیمن پرس  دنیبا د بردیم وهیم  شیداشت برا

 

 .میقدم بزن کمی اریبا داد میر یم_

 

 .کمی یکردی حاال صبر م_

 

بلند شد، تشکر کرد بابت  شی را نگاه کردم، از جا اریداد

 .ز یهمه چ

 

 .نیبش_

 

 م؟یقدم نزن_

 

 !نه_



 

 .کردی. میداشت رانندگ گفتینم یز ی، چ نشستم

 

 ؟یری کجا م اریداد_

 

 .خونه_

 

 .برگردم دیمن با_

 

  .را برگرداند سمتم سرش

 

 چرا؟ _

 

 .شهیبا خودم برنداشتم، فردا کار دارم نم یچیه_

 



 .گردونمی صبح برت م_

 

را  نیفکر کنم و من ا توانستمینم ماندمیاو م شیپ اگر

 نیسکوتم در مقابل جمله شا باعث شد ماش خواستم،ینم

 .را کنار بکشد

 

 .شنومیم_

 

 رو؟  یچ_

 

 دیشا ؟ی دانیخودت نم  یعنینگاهم کرد که  یجور

  .بدانم خواستمینم

 

دم  ادی، متاسفم اما بهونه ات ز اریمه  ینرفتنت خونه _

 .بود، تلفن جواب ندادنت و اون جمله ات یدست

 



 .دادم رونیو بعد نفسم را ب دمیکش یقیعم نفس

 

 ؟ی بپرسم و راستش رو بگ یز یچ هی شهیم_

 

 .گفت ت یهمان جد با

 

 .گفته باشم یتاحاال دروغ ادینم ادمی_

 

 .را مشت کردم دستم

 

 با من صحبت کنه؟ یخواست یتو از مهست  _

 

 .کرد کیرا بهم نزد شی ابروها یکم_

 

 در مورد؟_



 

 ؟ ینداره، تو خواست ی! فرقیزیهرچ _

 

 .به فرمان زد یضرب

 

 ...آسو درست صحبت کن_

 

 .تو جواب من رو بده_

 

 .را چطور بدم دونمیکه نم ی زیجواب چ_

 

که  یبا من صحبت کنه، موضوعش حاال هرچ یخواست_

 .باشه

 

 .گفت تاینگاهم کرد و نها رهیخ



 

 شده؟ یچ  یلطفا بگ شهیبه خاطر ندارم. حاال م_

 

به قول خودش تا به حال   گفت، یچشم ها دروغ نم نیا

  یزی چ خواستیاگر م گفتی دروغ نم زیچ چیدر مورد ه

 .دیکشینم شیرا ندانم، حرفش را پ

 

 .با توام_

 

در مورد   ،یو حلش کن  یصحبت کن یبا مهست شهیم_

باهام صحبت کرد که از نظر من مخاطبش من  یزیچ

 .ی نبودم تو بود

 

 ؟ یچ یبگ  یخوا ینم_

 



راستش نه، چون من از حرفهاش ناراحت شدم اما _

که   یاون فگت من بد برداشتم کردم و االن ممکنه جور

 یانتقال ندم. دوست ندارم بخاطر من اختالف خوادیاون م

 .ادی ب شیپ نتونیب

 

 چیخانواده ام به ه یاز اعضا یمنم دوست ندارم کس_

  .تو رو ناراحت کنن یلیدل

 

ناراحت   یاما برا ستی ن نطوریا دانستمی م نکهیباا

 .نکردنش گفتم

 

من بد برداشت کردم. توام صحبت کن بعد باهم  دیشا_

 . باشه؟میزنیراجبش حرف م

 

 .را در دستش گرفت دستم

 



من گفته باشم  دیشا یزدیکه حدس م  یزی چ یبرا_

  ؟یجوابم رو نداد 

 

واقعا لباسها دستم بود. خونه هم رفتم بابا و مامان تو _

 ...لباسها رو نش گهیحال بودن، د

 

 .دیرد و بوسرا به سمت لبش ب دستم

 

 ؟یلباس عروست چ_

 

 .برد یمهست_

 

 چرا؟ _

 

 .یعروس یتا ببره باغ برا_

 



 .را تکان داد سرش

 

 شم؟ یپ یاینم_

 

 .نمونده  یز یچ گهید_

 

در دلم گفتم اگر او هم نظر خواهرش نباشد. مرا  و

است. فکرم   اریمه یخانه  رشیمس دانستمیرساند م

بودم اما تماس  منتظر تماس  دایشد ی آنجا بود، حت

 .نگرفت

 

  ؟یکه الزم ندار یگوش_

 

 .نه_

 

 .رمیگیبعد کنکورت م_



 

  .باشه_

 

  ...یخوای اگه واجبه م_

 

 .خوامینه نم_

 

را   نمیماش  شدیاصرار هم نکنم. کاش م دادمیم حیترج

 ی. وام لعنتم یبرو نجایو از ا رمیبگ یبفروشم و خانه ا

 یدیوام جد توانستمیم شدیآذرخش هم اگر تمام م

کل وام  نمیبب توانستمیم د،یبه ذهنم رس ی زیبردارم، چ

 .کنم ه یجا تسو کیآذرخش چقدر است و آن را 

 

 اریداد چارهیبودم، ب امدهیوقت بود شرکت ن یلیخ

انجام   یرا چه کس میآمد اما کارها یدر نم شیصدا

 .نداشتم یهم نظر دادیم

 



 .ری صبحتون بخ _

 

 .رو نداشتم  دنتونیانتظار د ریصبح بخ_

 

همه مدت نبودم، اما حس کردم  نیا یداشت، وقت حق

 .دیگو یم اریبخاطر ازدواجم با داد شتریب

 

 اومده؟ اریداد _

 

 .اوردنین  فینه، تشر_

 

 کرد،ینم ریبود.  د میبه ساعت کردم، هشت و ن ینگاه

گرفتم اما  یآمد شرکت. دلشوره ا یهرروز هشت م

 .رمیبه خودم مسلط باشم و تماس نگ یکردم کم  یسع

 

 ن؟ یبهم خبر بد شهیاگر اومد م_



 

 .البته_

 

در  شیهم تلنبار شده بود، چطور صدا یکارها رو واقعا

من  دییبه در خورد و با گفتن بفرما یآمد؟! تقه ا ینم

  رید یبود، کم ازدهیباز شد، ساعت  اریدر توسط داد

  .زدم ی! لبخنددیرسی نبود؟ خسته به نظر م

 

 .سالم_

 

 .آمد در را بست داخل

 

 ؟ یچرا اومد زم،یسالم عز_

 

بلند شدم به سمتش رفتم و بغلش کردم، لحظه   میجا از

 .مکث کرد اما چرا؟ بعدش دستش را دورم حلقه کرد یا



 

تو بودم تا  یمن جا  گه،یرو هم د ختهیهمه کار ر نیا_

 .کردمیحاال سه بار خودم رو اخراج م

 

 نفس بکشم؟ یاون وقت چطور_

 

 دمیپرسیم دیتر شد. با یواقع دیبزرگتر شد، شا لبخندم

 ی نا دیاما شا ،ی رسیچرا خسته به نظر م ،ی آمد ریچرا د

 .ها را هم نداشت نیدادن ا  حیتوض

 

دو روزه همه رو تموم  دمیمنم به پاس تشکر قول م_

 .کنم

 

چشمم را   یگرفت و نگاهم کرد، بعد آرام رو فاصله

 .دیبوس

 



 .نکن خودت رو تیاذ_

 

 .مهمونم کن ی، به جاش ناهار سوش شمینم تیاذ_
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بار  کیو سرش را تکان داد. فاصله گرفتم.  دیخند آرام

 یمن و باباس ر یخورده بودم، غ یقبل ها سوش هیدر ترک

 دانمینم م،ینخورده بود اما هردو عاشقش شده بود

  کباری نکهینباشد تا ا رانیدر ا کردمی فکر م شهیهم

جزو   میبگو توانستمیگرفت و بعد از م میبرا اریداد

  .میرستوران شده بود نثابت آ یها  یمشتر



 

 .میبر شهی در محل کار، چون وقت نم  یالبته سوش_

 

 ؟ یآسو_

 

 .'جونم' گفتم کینشستم و  یصندل یرو

 

 م؟ یصحبت کن کمی شهیم_

 

فقط حالت   ،یبد حیرو به من توض یزیچ ی ندار  یازین_

 ...من احتر یریبگ  یمیخوب باشه، هر تصم

 

کدوم اون حرفها از طرف من نبوده، اصال   چیه_

 .دیرسیهم به ذهنم نم کردمی بهشون فکر نکردم، فکر م

 



 .را بهم حلقه کردم میدستها

 

. شنومیرو م نیباشه اما خوشحالم ا یخودخواه دیشا_

 .کنهی رو راحت م  المیخ نیو هم

 

 .آمد زمیم کنار

 

 یاخالق نیهمچ یمهست شه،یم ینجور یچرا ا فهممینم_

 ...و شیشناس ینداره، م

 

 .شناسمشیم کردمیواقع فکر م در

 

 .ستادمیشدم مقابلش ا بلند

 

باهم فرق   یلیخانواده هامون خ  تمونیمن و تو، شخص_

اگر با  دیشا دونمیم نمیا دونم،یرو م  نیدارن، من ا



  نیا یکردیمتمول ازدواج م یخانواده  ک ی از  یدختر

هم   دینه با مادرت نه خواهرت شا یدردسرها رو نداشت

  کنمیبد حس م ایبهم، خوب  می. اما گره خورداریبا مه

 ار،یداد ستادمیوا یزندگ نیا یپا مبهم. من میگره خورد

 ...یحس کرد  ینخواست یروز  هیاما اگر 

 

 .کمرم گذاشت یرا رو  دستش

 

 .فتهینم یاتفاق  نیهمچ_

 

  یبدون خوامیاحتمال باشه, فقط م نیدرصد ا کیاگر _

 .باهام رو راست باش

 

 !شهیهم زم،یهستم عز_

 

چه   یقرار است با مهست دانستمیرا تکان دادم. نم سرم

اخم و تخم.   ای قهر کنم  نکهیداشته باشم، نه ا یبرخورد



دل   شدیباعث م یو دوست تیمیصم نیا دیاما شا

 .میرا بشکن گریهمد

 

همه رفته بودند  م،یدر دفتر او خورد اریرا با داد ناهار

و سرش را  دیمبل دراز کش یراحت رو الیو او باخ

گذاشت، هرچند که دستش چند برگه بود و  میپا یرو

  .دیرسیم شیداشت به کارها

 

  بعد؟ یماه عسل بمونه برا یخوای م یمطمئن_

 

  کردیفکر م یمهست  یبخاطر حرفها  دیکردم. شا نگاهش

  !عوض شده است؟نظرم 

 

  .کنن دایآره، بذار بچه ها پرستار پ _

 



  یلیخ گفتیم اریاومده، مه روزید دیپرستار جد هی_

به توافق  دیشا  اد،یم یشینکردن، چند روز آزما تشیاذ

  .میدیرس

 

  .چه خوب_

 

ماه  میاگر پرستارشون باشه ما بر گم،یم  نیهم یبرا_

  .عسل

 

  .نداشتم، در واقع ممتنع بودم ینظر

 

  م؟یبر یاگر دوست دار دونم،ینم_

 

  ؟یتو دوست ندار_

 

  .رو از دست دادم میریگ میقدرت تصم گهیراستش د_



 

 یهمه ماجرا به نظرم خوب باشه برا نیبعد ا_

  .هردومون

 

از من نداشت، به همان اندازه از جانب   یهم دست کم او

  .خانواده اش تحت فشار بود

 

 م؟یباشه، کجا بر_

 

 .زمیعز یهرجا تو بخوا_

 

 .بار رو تو بخواه هی نیا_

 

 .دیخند

 



  یخوایکه م ستیفکر کردن ن یاز سر تنبل یمطمئن_

 دست من؟  شیبسپر

 

 .یمچم رو گرفت _

 

 .اش زدم یشانیبه پ یشدم و بوسه ا خم

 

از  میدار یچ  دیباز داستان جد نیبب میو برگرد  میبر_

 .انی طرف اطراف

 

 نهیمن تلخ بود لبخند او تلخ تر. گز یزد، شوخ یلبخند

موجود  یها ی تلخ نیبا هم دیوجود نداشت با یگرید ی

 .میبود یو خوش م می کردی م یشوخ

 

 ران؟یخارج از ا ای باشه  رانیا_

 



  دیشده با یپاسپورتم احتماال منقض یرانیاگرخارج از ا _

 .کنم دیتمد

 

  .نگران نباش _

 

را برداشتم و  یاز ماه یرا تکان دادم تکه ا سرم

 .میگلو دیکه پر کردی نگاهم م ی خوردم. جور 

 

 ه؟ یچ_

 

  .یخوری . خوشگل مزم یعز یچیه_

 

 توام؟ یخوا یم_

 

 .دمیم ح یتو رو ترج_

 



نثارش کردم. زل زده بود به روبه  یا وانهیو د دمیخند

  .دفعه گفت کیرو 

 

 .احداث کنم دی جد  یکارخونه  هی خوامیم_

 

 .تعجب نگاهش کرد؛ بلند شد نشست با

 

، دوست داشتم اول به  یپدر  یکارخونه  نیجدا از ا _

 .تو بگم

 

 ؟یحجم کار  نیبا ا نهیمنظورم ا یعنی ؟یتون یم شه؟یم_

 

 .را تکان داد سرش

 



رو واگذار  نجای. ادمیهاش رو انجام م یبررسدارم _

. که االن بخش  یو مهست اریبه طور کامل به مه کنمیم

 .و بچه هاس اریمه یبرا ادشیز

 

 که مادرت سهمش رو به نامشون زد؟ نیبخاطر ا_

 

  .آره_

 

 ...یاز ا یناراحت_

 

  ...نکهینه! و ا_

 

 .بودم که گفت یقبل یجمله ها  لی تحل هیتجز در

 

  و؟_

 



 .بشه دییباشه تا یز یاسمش رو تو انتخاب کن. البته چ_

 

 .یچه افتخار بزرگ_

 

 ...اسم تو باشه اما خواستمیم_

 

  .کردم تعجب

 

 اما؟_

 

اسمتم فقط برا من  دمیم حی فقط ماله منه، ترج  یآسو_

 .باشه

 

  .دمیخند

 



  ؟یچ  ی' آخرش برا یهم اون '  یگ یکه نم_

 

  .مرزها دوست دارم یو آن سو یسو نیتو را از ا_

 

  .دمیخند

 

  .نبود شعره ینجوریا_

 

  .خانم یآسو  یشعر من برا نمیا_

 

نگاهش   ی چه راحت. جد کردی خوب خوشحالم م چه

  .دمیکردم و پرس

 

 از صفر شروع کردنه؟ یجور هی یدونیم_

 



  هیاگر کلش رو نتونم خودم حل کنم مجبورم  ست،ین_

 .داشته باشم کیشر

 

شراکت با اونها   یعنیبا خواهر و برادر خودت بودن ، _

 ست؟ یبهتر ن
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  شیچطور پ نمیبب دی. بازمی عز ستیشراکت ن حمی ترج_

 .کشور یو تورم ها رهیم

 



و   شتمیاما پ رمی دستت رو بگ یاز نظر مال تونمینم_

 .شهیپشتتم هم

 

. به دیام را بوس قهیرا انداخت دور شانه ام و شق دستش

اما ذهنم  یاطالع یمن گفته بود تا من دلخور نباشم از ب

شد. از ورشکسته شدنش از تحت فشار  رشیدرگ دایشد

قرار بود خرج   ایکه الزم داشت  ی. پولدمیترس یبودنش م

مدت هم   یطوالن  یزینبود. برنامه ر ونیلیدو م یکیکند 

 .خواستیم

 

بودن  ششیو پ یهمراه یبرا  کردمیتالشم را م دیبا اام

 .شدی کمک حالش م دیکنار او بودن ها شا نی، ا

 

_ _ _ _ 

 

تماس گرفت من، مامان،   اریمه یچهارشنبه سور یبرا

بابا و آسمان را هم دعوت کرد به خانه اشان. گفت  



دوقلوها دوست دارند شب را کنار ما باشند. من هم  

 یدست شیدوست داشتم دعوتشان کنم اما حاال که او پ

 .کرده بود نه گفتن زشت بود

 

با آسمان بروم   تاینها گفتی م یاستقبال نکرد حت مامان

 اریبه داد توانستمیباشد. نمزشت  کردمیاما حس م

که بود  ی. به هر زبان و خواهشدیآ یمادرم نم میبگو

 .اش کنم یکردم راض یسع

 

 اونجاست؟  اریداداش داد_

 

  .ادین گهیآره گفتم د_

 

بودم آن را   دهی خر  شانیاز طرف مامان و بابا برا یگلدان

دادم و نشستم پشت  یکنار آسمان جا  نیهم در ماش

 .فرمان

 



 آق معلم؟ یچطور_

 

 ...شدیخوب م دادندیاجازه م شی فرزندها اگر

 

 م؟یریاالن م میدار ستیزود ن_

 

جنگ   یبا دوره  گهید شهیبمباران شروع م  گهید کمی_

االنشم صداها رو  نیفرق نداره. هم یلیو عراق خ رانیا

 ؟ یشنوینم

 

 یاستقبال ما آمدند. مهست یبرا  یبا خوشحال دوقلوها

باشد. در  دیام ی خانواده  شی نبود قرار بود شام را او پ

. صحبت هم نکرده  میبود دهی را ند گریچند روز همد نیا

 دی. شادانمی. انگار او هم دلخور بود او از چه نممیبود

  ینداشتم اما کارها ینظر چیاز من، ه یهم منتظر تماس

داده بود، بعد از  ن یفرصت و فراغ چندان همشرکت 

کار و بارش را جدا کند  خواستیم اریداد نکهیا دنیشن



 ییتا جا  یکمک کردنش. حت یحساس تر شده بودم برا

تا   دادمیاو را انجام م یدر وقت ناهار کارها شدیکه م

ساعت  دشیباعث م نیخودش برسد و هم  یاو به کارها

کارمندها، م قبل از حضور یرا در شرکت باش  یادیز یها

  .وقت نهار و بعد از رفتن کارمندها

 

 ومد؟ین شیکه پ  یمشکل_

 

 ؟یک_

 

 تو راه؟_

 

نداشت،   یریتاث چیبود نگران نباشد اما ه دهیخر نیماش

  .باز نگران بود 

 



  یجنگ واقع شه، یم شتریسر و صداها ب گهید کمینه، _

 .اس گهید کمی

 

  .زد یلبخند 

 

. فرد یبا بابا هم باز شتریبود، دوقلوها ب یخوب شب

از  یکی خانه اش از طرف   یکارها یبرا یدیجد

  دهیگفته بود اما من ند اریشده بود داد یدوستانش معرف

ساده و  یلیخانم بود اما خ  نیمه یبودمش. هم سن ها

اجازه  میدی. تا ما رسمیدیرس یبه نظر م لهیش لهیپ یب

موافقت  اریاند و مهها بم بگرفت رفت. قرار نبود ش

 دهیرا چ زیم یکرده بود. شام را حاضر کرده بود و حت

 .بود

 

  اریمه یا انهیها را به طرز بانمک و ناش ییرایپذ یباق

دوقلوها مثال کمکش  یباز  یبرا یو گاه دادیانجام م

  .کمک نداد یاما به من اجازه  کردندیم



 

از پس  دیپدر مجرد با هی رم،یبگ ادیخودم  دیبا گهید_

 .اد یبرب یهرکار

 

گفته  یوقت گفتیمن م ی زد. بخاطر حرفها یچشمک

 .را به جان بخرد زیهمه چ دیبودم چون بچه دارد با

 

 ؟ یصحبت نکرد یبا مهست_

 

کمک نداده  یبودم، اجازه  اریمه شیآشپزخانه پ  در

  .کردمیها را نگاه م وهیبود، فقط داشتم م

 

 در مورد؟_

 

 .یدون یفکرکنم خودت بهتر م_

 



 .بود معموال ار یداد ی جمله

 

 .نه وقت نشده_

 

  ؟ینخواست ای_

 

 .به هرحال دو طرفه بوده نخواستن دونمینم_

 

. به قول خودش منظورش  کشه یخجالت م  کمی یمهست_

 .کرده انشیاون حرفها نبوده فقط بد ب

 

 یخانواده  ی از وجهه  تونیخانوادگ یکه وجهه  نیا_

نظر رو   نیا اینداره!  یا گهید انیمن بهتر و مهم تره ب

  ست؟ین نطوری. ای ندار ای یدار

 

  .گفته یز یچ نیهمچ دونستمینم_



 

 .را تکان دادم سرم

 

  .ستیمهم ن_

 

 .یناراحت شد هیاز بق شتر یحرف ب نی معلومه از ا_

 

 .دیشا_

 

و مادرم اونها رو   دیخواهر ام یحرفها  ری تحت تاث کمی_

 .گفته

 

  یخوب ی خواهر و برادرها  شهیم میبهتون حسود _

 .نیپشت هم طیتحت هر شرا نیهست

 



  .زیداد به م هیمثل من تک ستادیا

 

 رم؟ یگیناعادالنه دارم طرف خواهرم رو م یعنی نیا_

 

 .بود یکل یجمله  هی ستین  نیمنظورم ا_

 

  .را در هم تا کرد و گفت شیدستها

 

بگم که حق رو   دیبا اتیکل  یو من در جواب جمله  _

تا   کنمینرم تر م کمیفقط دارم فضا رو  دمی نم یبه مهست

 .راحت تر بتونه ازت معذرت بخواد

 

  .به قلب بزرگش زدم یلبخند

 

 .ستی ن یبه عذر خواه یازین_

 



 ؟یچه عذرخواه _

 

 .دیرا پرس ن یکه ا اریسمت داد میبرگشت

 

 .ستی مهم ن یچیه_

 

موضوع را  عی سر اریکرد. مه یو نگاه ستادیا کنارم

  .عوض کرد

 

 ماه عسل؟ یبرا نی گرفت میتصم_

 

  یهنوز نگاهش به من بود، داشت دستمال سر اریداد

 اریاما در جواب داد کرد،یکه بسته بودم را نگاه م

  .گفت

 

 ه؟یپرستارت حتم_



 

 .را تکان داد سرش

 

  .راجش به من نزدن یبچه ها حرف _

 

  .کرد یخنده ا اریمه

 

 .مگه وقت دارن_
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مشغول  میبود دهیرس یزدم حق داشت. از وقت یلبخند

رفت   رونیاز آشپزخانه ب اریبودند. مه طنتی و ش یباز

به گونه ام زد و   یبوسه ا اریگذاشت داد مانیو تنها

تو امشب." و من با لحن  یشد یگفت "چه خوشگل

  شیپ ای"امشب رو ب د،ی! خندیگفتم مرس یکودکانه ا

چند وقتش شده   نیا یهر روزه  یجمله  دمیمن". خند

 .بود

 

 .مامان بابا با منن شهینم_

 

 .میگردیبرسونشون با من برم امیپشت سرت م _

 

 .زمیعز شهینم_

 

او  یکه گفتم زد، من به اندازه  زمیبه عز یگر ید لبخند

برق   شیاما ه بارش متوجه بودم چشم ها  گفتم،ینم

  .شودی و خوشحال م زندیم



 

 .ذره شده هیدلم برات _

 

 .م ینیبیما که هرروز هم رو م_

 

رفع   دنتیفقط با د شهیمن همه جوره دلم برات تنگ م_

 .شهینم

 

آرام نثار   یدارش زدم و مشت یمعن  یبه شوخ یلبخند

مشتم را گرفت  عیاش کردم. اما سر نهیس یقفسه 

 .دیبازش کرد و کف دستم را بوس

 

 ؟ یاینم_

 

 ! بابا شیپ کشم،ی خجالت م_

 



  .را به سمت عقب برد سرش

 

 .نمونده  گهی د یزیچ_

 

 .یذاریسرم کاله م یجمله دار نیبا هم_

 

 .ذارمیوقت کاله نم چی، من سر تو ه  یتو جان من_

 

 .صورتم فوت کرد یرا به رو نفسش

 

  یاینم ینکن وقت زیحرفها صبرم رو لبر نیحداقل با ا_

 .شمیپ

 

گونه اش  یرو  عیسر یمحبت نگاهش کردم بوسه ا با

 .زدم و در رفتم

 



  .وقت روشن کردن آتش بود گرید 

 

 .جان مواظب باش_

 

  .آسو ترسمیمن نم_

 

  .ترسمی: منم نم جاشوا

 

  .نیمواظب باش نیترسیباشه، نگفتم م_

 

نداشت. به  دنیپر یبرا یتیبود ن ستادهیدور ا اریداد

نگاهم کرد   یسمتش رفتم و دستم را دراز کردم. جور

 ؟ی کنی م یشوخ یدار یعنیکه 

 

 .گهید ایب_

 



  !یکنیم یمطمئنم شوخ _

 

 .با تو بپرم خوامیلطفا! م ایکنم ب ینه چرا شوخ _

 

کار  یکند بروم پ میراه نکهیا تیرا گرفت اما به ن دستم

 !شدم؟یم الیخیخودم. اما مگر ب

 

 !لطفا، جون من اریداد_

 

 ... زمیعز_

 

 .لطفا ایب_

 

شرک  یمن و خواهشم را رد نکرد. مثل گربه  جان

  .دینه بگو  توانستینم گرید کردم،ینگاهش م 

 



  نیکه همه را به خنده انداخت و هم دیبا نمک پر آنقدر

کنارم بود اما  نکهیتکرار نکند. باا گریخنده باعث شد د

از خنده دوال  شده  دنشینگاهم به او بود و من با د

و دستش را دورشانه ام انداخت.  ستادیبودم، کنارم ا

 .دادم به او هیدر حال خنده تک ستادمیصاف ا

 

  .از دست تو_

 

  .یمرس_

 

. میدیجان و جاشوا دستم را گرفتند و پربار هم   کی

 یلیترقه ممنوع بود هرچند جان و جاشوا معتقد بودند خ

 یترقه ا چی چون ه میهست یحوصله سر بر یآدم ها

  .نبود

 

  وهیالبته به ش  اریو داد اریمه یمیرفتار صم خداروشکر

 زدیو روش خودش باعث شد مامان آنطور که حدس م



را  یخوشمزه ا تینها یخانم شام ب رانینشود. ج تیاذ

. اسمش میبا لذت تمام خورد یآماده کرده بود، که همگ

اما گفت   کندیم یو فکر کردم شوخ دمیشن اریرا از مه

گفت  دمیاش را پرس ی. معناست رانیواقعا اسمش ج

شد بچه ها شروع کننند به  . تعجب من باعثداندینم

  .کردن با اسم آن بنده خدا یشوخ

 

موقع برگشت که البته به خاطر ترقه ها بعد از دو  شب

دنبالم آمد، گفت از سر  اریداد میگشتیبرم میشب داشت

گفتم حتما باورم شد. دم  یو من به شوخ د یآ یم ینگران

بود که گذرانده   یخوب یساعت ها ریدر تاث دانمیدر نم

آمده است  نجایبنده خدا تاا نیچه، مامان گفت ا ای میبود

را از مامان  نیا شدیتنها نباشد. باورم نم بروبا او 

 گریبود اما د ری پذ ریو تاث یمود دایشد دانستمیبشنوم. م

 .را انتظار نداشتم نیا

 

داخل  هیلبخندم را گرفتم و سرم را تکان دادم بق یجلو

  یحس کرد منتظر مانده ام با او خداحافظ اریرفتند داد



نگاهش  طنتینبود. در را بستم و با ش نطور یکنم اما ا

 .کردم

 

  م؟یبر_

 

 ؟ یایم_

 

 .که گفتم بستمیرا تکان دادم. داشتم کمربندم را م سرم

 

  یاما مامان گفت گناه داره تنها بمون شدیچ دونمینم_

 .باهاش برو

 

 .مادر زن خوب_

 

ار بود مامان را مادر زنش خطاب ب نیاول دم،یخند

 .کردیم
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 کارت ها همشون ارسال شدن؟ _

 

 ؟ ی. شما چزمیآره عز_

 

تعداد رو  هی  برهیمامان فرستاد انگار، گفت خودش م_

نذاشت من برم. البته  گهی د میهم خاله مر یتعداد هی

  .کردمیوقت هم نم

 

 .برهیمن م یمن که گفتم راننده   زمیعز_



 

البته چون   اد،یخوششون ن یلیخ دیمامان گفت شا_

 ...نه، هرچند ایک انیب ایک دونمینم ستیتهران ن

 

داشت  اریبه چراغ قرمز چشمک زن کردم، داد ینگاه

 .کردیم یآرام رانندگ یلیخ

 

 هرچند؟ _

 

 دیتعدادشون هم شا هی ،یتعدادشون بعد ورشکست  هی_

بابا با ما رفت و آمد رو قطع کردن.   یبعد سکته 

باشه   لیدخ تونهیهم تا مدت ها م مونیالبته... محل زندگ

 .موضوع نیتو ا

 

 .را گرفت دستم

 



 .زمیگذشت عز_

 

 .آره، گذشت، آسون نگذشت اما گذشت_

 

 .کنمی بهت افتخار م یلیخ_

 

  .را تکان دادم سرم

 

 ؟ یخبر دارتو از آذرخش _

 

 اومده؟  ش یپ یمشکل_

 

 ...اونجا هم ایسرکار  ره یم نمینه، فقط خواستم بب_

 



بود   یاونجا اما، اگر مشکل دیفقط خبر دارم که رس_

  .. نگران نباشزمیعز پرسمی اما م دادیبهم اطالع م دیشا

 

 .یمرس_

 

 ی. آذرخش بد بود و بد کرد اما گاهدمیکش یقیعم نفس

 .شدیتنگ م مانی بچگ یدلم برا

 

 ینیشد. زندان باعث شد، هم نش ینطور یچرا ا دونمینم_

  .دونمینم ؟یچ ای ب، یو غر بیعج یبا دوستها

 

را خودم  نی نداد. چرا که سوالم جواب نداشت ا یجواب

 .دانستمیهم م

 

دور گردنم بود. در   اریشدم دست داد داریب یصبح وقت 

من  یودستش ر ینیخواب قلط زده بود و حاال تمام سنگ



بود. آرام دستش را بلند کردم و کنار زدم بلند شدم ،  

بود، جمعشان کردم  نیزم ی پخش و پال رو مانیلباسها

  خواستمیگرفتم ، م عیسر یو به سمت حمام رفتم، دوش

صبحانه آماده کنم و به اتاق  شیبرا نششد داریقبل از ب

 .اورمیب

قرار بود  لیدل نیبه هم میبود دهیصبح خواب کینزد 

 یرنگ دیسف  یبه شرکت. لباس بهاره  میبرو  ریامروز د

نداشت  نیکه آست ییرا برداشتم و به تن کردم. لباس ها

توسط او   میرا دوست داشت و من از لمس شدن بازوها

به کمد لباسم  یاجمال ینگاه لیدل نیبه هم بردمیلذت م

 .بودند نیبدون آست شترشانی ب کردمیکه م

 

برگرداندم هنوز خواب بود. دوست داشتم سرم را  

شود چرا که  داریکنم اما هر آن ممکن بود ب شیآرا

نبودم.  عیآشپزخانه زرنگ و سر یهم در کارها یلیخ

زدم  یو رژ لب لیمیتا آماده کنم. ر ردیبگ یقرار بود زمان 

  .رفتم نییپا عیو سر

 



 یدها یبود، راننده اش خر زیهمه چ شهی بود هم  خوب

 شدیباعث م نیمعموال و ا دادینه را انجام مخا  یهفتگ

که دم دست بود و در  یزیکم و کسر نباشد. هرچ یزیچ

تست را گرم  یرا گذاشتم نانها گرفتی م یجا ینیس

برداشتم و دنبال گل گشتم اما نبود  یکردم، گلدان کوچک

سبز شوند و    خواستندیکم کم م ههم تاز اطیح ی، گل ها

بود  داری. بش یشده همان را بردم برا الی خیگل بدهند. ب

 .گفتم یشاداب و بلند ی. با صدایو دست به گوش

 

 .ریصبح بخ_

 

اش را کنار  یکرد لبخند به لبش بود. گوش نگاهم

  .گذاشت

 

 ؟ی. کجا موندزمیعز ریصبح بخ_

 



تخت گذاشتم.  یرا رو ینیتعجب نگاهش کردم و س با

زده بودم اما انگار   شیبه بازو یگاز یبه شوخ  شبید

 .بود یمانده بود رو به کبود شیمحکم بوده جا یلیخ

 

 .یکردم! وا کاریچ_

 

  .شوخ گفت یزد. با لحن یکرد و لبخند ینگاه

 

 .ندارم یجان تیامن_

 

 .دمیکش شیرو یدست

 

 کنه؟یدرد م_

 

 .بو کرد و دیجلوتر آمد و گونه ام را بوس دیخند

 



  .نه خوشگل من_

 

به چشم  شتریب شدیباعث م نیبود هم دیاو هم سف پوست

 .اما واقعا آنقدر هم محکم گاز نگرفته بودم دیایب

 

 .دیببخش_

 

  .دیام را کش گونه

 

 .یدیچه زحمت کش_

 

  .که وارد اتاق شدم گفت افتادم یجمله ا  ای تازه

 

 من اومدم تو اتاق؟ یگفت یتو چ_

 



 .یشدیآماده م یبا عجله داشت دمید_

 

  .گرد شد میها چشم

 

 .یبد یلیخ ؟یبود داریب_

 

 .گفت زدینان تست کره م یکه داشت رو همانطور

 

رو از دست  یزیچ نی که همچ دارمیب  گفتمیاگه م_

 .دادمیم

 

  .زدم یسمت من گرفت، گاز به

 

لحظه ها   نیدر ا ستد،یلحظه با نیدر ا یزندگ شدیم کاش

با او  زی بود ، همه چ  بایز  زیها که همه چ هیو ثان

بود.  یحرف غصه و دردسر چیه یبود. ب نیدلنش



درد و غم را به ما  کرد،یم تیما را اذ رونیب یایدن

 .میبود بای، ز میما با هم، در هم  خوب بود دادیم هیهد

 

_ _ _ _ 

 

. مینیرا بب گریتماس گرفت و خواست همد یمهست

واقعا   ای ردیبه زور خواسته بود تماس بگ  اریمه دانمینم

آرام کرده بود تا او با من  یبه قول خودش فضا را کم

صحبت کردم و گفتم بعد از تمام  شهیحرف بزند. مثل هم

 .رمی گیشدن کارم با او تماس م

 

گفت بهتر است هردو باهم   دیایگفتم او هم ب اریداد به

وارد نشود،  مانیبه دوست یتا لطمه ا  میمشکل را حل کن

سخت  گریکار د نینسترن ا ی هیراستش بعد از قض

بود  دهیسطح خودش رس نیتر نییبود. من اعتمادم به پا

  کیمن به حکم  ی. براکردیم تمیضربه اذ  نیکترو کوچ

 .بود یکار  یضربه 



 

 ؟ یچطور_

 

چند وقت سرمون شلوغ بود  نیشد ا رید د یخوبم ببخش_

  .لی تعط گهیفردا هم که د

 

 دیکمک به ام یندارم برا یهم، من کار خاص دیآره ام_

 .رمیم

 

 ؟یسفارش نداد_

 

 .نه منتظر تو موندم_
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  حیترج یگرسنه ام بود غذا را به چاق سالمت  دایشد

  یکه نسبت به کارها ی، جور میاز کار گفت یدادم. کم

هنوز از   یمعلوم بود مهست  دادیواکنش نشان م اریداد

 .خبر است  یجدا شدنش از آنها ب یبرا اریداد میتصم

 

  .میدر مورد اون روز صحبت کن دیما با کنمیفکر م_

 

  .ندادم نگاهش کردم یجواب

 

اصال  یمن رو بد برداشت کرد یتو واقعا حرفها_

مدت واقعا فشار   نینبود. ا اریتو و داد ییمنظورم جدا



من فقط خواستم با بهتر کردن  اره،یداد یرو یادیز

  .اوضاع رو بهتر کنم کمیتو و مامان  یرابطه 

 

 .ادامه داد یزد و با شوخ یلبخند

 

عروس و  یشد به دعوا لیچرا تبد دونمینم_

 .ی خواهرشوهر

 

فکر کردم تا جواب   یا هی . چند ثاندمیکش یقیعم نفس

  .بدهم یدرست

 

 یبود مشکل اریمن و داد ییاگر منظورت جدا یحت_

  یگیم یدار رید یلیبود خ نیفقط من مشکلم ا ستین

 ...شم یشان خانواده من در  یخانواده  نکهیاما... ا

 



اصال منظور و   یعنیبگم  خواستم ینم نطوریآسو من ا_

واقعا   اریتو نبود. مه یصحبت من در مورد خانواده 

 .یبهش گفت یزیچ نی گفت تعجب کردم همچ یوقت

 

 .من نگفتم، نقل قول کردم_

 

تو نبردم، فقط  یاز خانواده  یآسو من اصال اسم_

 ی راجب خودمون صحبت کردم، تو اونطور برداشت کرد

 .یاونطور برداشت کن یخواست ای

 

 نیمن بود هم یمن و در جا ریغ یگری هرکس د مگر

 کرد؟ی برداشت را نم

 

  یاگر باعث شدم ناراحت ش  خوامیاما من باز معذرت م_

ممکنه  یاز سر نگران  دونمیحرفم رو بد گفتم. نم ای

 .خوب صحبت نکرده باشم

 



 ه؟یدر چ شهیر یدونیم_

 

 .نگاهم کرد سوال

 

داستان ها بخاطر منه. توام  نیکل ا یکنیکه حس م_

 ،یازدواج کرد هیثروتمند یکه از خاواده  دیاالن با ام

حفظ شده اما اختالفت  یگیم  یکه از نظر مال یشان دیشا

 .با مادرت سرجاشه

 

اش را مثال  یقبل یگرنه زندگناراحتش کنم و خواستمینم

کرده بود   یکه مادرش معرف یکه با کس ییاو زدمیم

خوب بود؟   اریداد یبرا یزی چ نیازدواج کرده بود همچ

اگر   شد؟ینم تیمگر اذ کرد؟ی و شانشان را حفظ م

 ...دندیرسیبرادرانش به دادش نم

 



  یضعف کس خواستمیطعنه زدن نداشتم نم  یبرا یتین اما

دفاع از خودم.  یکنم برا ی را ابزار یدرد و دل کس ای

  .دمیدیبه دفاع هم نم یازیجا ن نیمن در ا

 

 یمال تیما فرق داره اما واقعا منظورم وضع طیشرا_

 .نبود ست،ی خانوادت ن

 

 .را تکان دادم سرم

 

  .یازم دلخور باش خوامینم_

 

از ته دل بود  ی حضور و عذرخواه نیا کردمیحس م اگر

به من نداد به   یحس نیاما چن دمیبخشیمن هم از ته دل م

من هم مثل خودش لفظا حرفش را قبول  لیدل نیهم

  اریکه داد دمیدیم دیبا یرا زمان یمهست یواقع تیکردم. ن

 .کردیعلنا جدا شدنش از کار را اعالم م

 



 ؟یرسون یمنم م_

 

رسوند. بذاربهش زنگ   اریمنم داد ومدم،ین نیبا ماش_

 .فرستهینگفت راننده اش رو م بهیبزنم عج

 

. بعد از دیایدنبالم ب  خواستهیبود چون خودش م نگفته

  .رساندن من برگشته بود به شرکت

 

تمام شدن کار من هم قرارمان در   ریخاطر د به

نگفت  اریبه شرکت بود. داد کینزد  یرستوران

بدون شک  خسته بود،  شیبه شرکت. صدا گرددیبرم

او برسد بلند شدم   میبدون شام مانده بود، تا منتظر بشو

او دادم. احتماال کن   یبرا یسفارش شام عیسر

تا   رمیگب ی ز یخودمان بهتر بود چ یخانه  گشتمیبرم

 .غذا خوردن ی اش نشود برا یتنبل ییتنها

 

 .لی ما سال تحو ش یپ ایفردا ب_



 

 .کردم نگاهش

 

هم  لیاوضاع چطوره، سال تحو  نمی برم خونه بب _

 .امیبعدش م کمینرسونم 

 

 .باشه یسال خوب دوارمیام_

 

خودم را کشته بودم  ش،یرفت به سمت دو سال پ فکرم

کامل شود و من بتوانم قبل از   میتا تعداد جلسات کالسها

  یلباس نو برا یو اگر بتوانم کم رمیبگ یپول لیسال تحو 

و کتابم جز جوراب   خودمان بخرم. که با توجه به حساب

  شتریآسمان نتوانسته بودم از پسش ب یبرا  یو روسر

 .میایبرب نیاز ا
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 .دیمنم. اا رس_

 

 .کردم اریداد نیبه ماش یا اشاره

 

 ؟یشام که نخورد_

 

 .غذا کرد یبه جعبه  ینگاه_

 

 .ممنون زم،ینه عز_

 



 شام؟ یبرا یومدی: چرا با ما نیمهست

 

 .شرکت کار داشتم یکم_

 

 روم یگفت م یرا رساند بعد با مکث و لبخند  یمهست اول

  نکهیبگذارم نه ا شیآمد تنها یخانه. نه دلم م ایاو  شیپ

 نینمانده بود فقط هم مانیهم تا عروس  شتریچند روز ب

 .روزها را خانه بودم

 

 .خونه رسونمیم_

 

 .چند روزه نیفقط ا  دیببخش_

 

 ع،ی سر یلیخ ز ی که مثل باد گذشت، همه چ  یوزچند ر و

ام جوش  یروز مانده به روز عروس  کی  شدیباورم نم

را راحت   المی خ شگریبزنم. چقدر غصه خوردن اما آرا

 ی دو روز زودتر راه هی. بقدیآ ینم شیپ یکرد که مشکل



. میروی به من گفت ما باهم م اریباغ شدند اما داد

  .میحرکت کن دکر دارمیچهارصبح بود ب

 

 م؟یبر_

 

 نموند؟ یزیآره، چ_

 

لباس عروس و کن شلوار  م،یقرار نبود ما ببر یزیچ_

 .میبرس دیکه با یتو رو که بردن. خودم و خودت

 

 .نگران نباش _

 

 کجاست باغ؟ _

 

 .زد یلبخند

 



 کجاست؟ ه؟یچ_

 

 .گرگان_

 

 گرگان؟_

 

 .زمیآره عز_

 

  کردمی. فکر میکرد دارمیچهار صبح ب نهیپس هم_

 .باشه یکی نزد یجا

 

رو بخوابون  یصندل زم، یعز ستیهم دور ن یلیخ_

 .کنمیم دارتیب می دیبخواب، رس 

 

 گه؟یباغه د_



 

 ؟یچ یعنی_

 

  .ام گرفت از سوالم خنده

 

 .ینگه داشت کرتیهمش س دونم،ینم_

 

 .دیخند

 

 ینیبب مونیباغ، خواستم روز عروس  کینه، فقط _

 .نیهم

 

 .هیداستان چ مینیبب میبر_

 

 ،یشدیوارد که م ا،یباغ نسبتا بزرگ گو کیبود،  باغ

 یورود یکه داخلش ساخته شده بود. حت یساختمان



بودم.  گرید زی چ کی منتظر  قتاینشده بود. حق یچراغان

همه  نیهم نشدم، ا  زینگفتم اما سورپرا اریبه داد یزیچ

همکف بودند و   ینداشت. همه در طبقه  یپنهان کار

بود،   دهیقبل از من رس شگریمشغول آماده شدن. آرا

  یصحبت نداد. مرا به طبقه   یدستم را گرفت و اجازه 

دست به کار  میبا شستن مجدد موها عیدوم برد و سر

. هرچه  رساندیمضطرب بود که تا وقت نم دایشد. شد

  شیآرا گفتیمجددا م خواهمیم یمیمال ش یآرا گفتمیم

فرق   یمعمول شیباشد با آرا میاگر مال یعروس حت

 .اردد

 

 خوب بود؟  زیهمه چ شبید ن؟یخوب_

 

  .شمیآمده بود در اتاق پ آسمان

 

 .کردن وونمونیآره، فقط دوقلوها د_

 



 چرا؟ _

 

 ومدن،یچرا ن ستن یآسو و آنکل پس چرا ن یاگه عروس_

 .میچرا فقط ما اومد

 

 .دیراحت خند شدیدست آن خانم نم ریز  دم،یخند آرام

 

 نشد؟  تیبابا اذ _

 

 .نه فکر نکنم _

 

 مامان؟_

 

 ...کمی ستیآذرخش ن_

 



 .به گفتن نبود یازی. ندمیرا فهم یادامه نداد من باق او

 

 رسه؟یم یک  یخاله مرم_

 

 .زنگ زدن آدرس رو بپرسن، تو راهن_

 

 کجاست؟ اریخوبه. آسمان داد_

 

. دونمیاالن نم کرد،ی و بابا داشت صحبت م اریبا آقا مه_

منم   شگریگفت آرا شه،یم شیخانم هم داره آرا یمهست

 .نه  گهیکنه، اما مامان م شیآرا

 

 چرا؟ _

 

 .خوادیکن، نم شیخودت آرا گهیم _

 



 .انجام بده یمهست شگری نه، بذار آرا_

 

 .مطمئن نبود چون مامان دستور داده بود یلیخ

 

تنها خواهرت.  یعروس ، یدارن شتریخواهر که ب هی_

 .کنمی برو من با مامان صحبت م

 

فقط دوتا  دیپرس شگریاز رفتن آسمان، آرا بعد

 ن؟یخواهر

 

  .گفتم  قیعم یآه با

 

 .برادر کیو _

 



 یمبارکت باشه، خانواده  زم،یعز یافتاد یخوب  یجا_

  یکیاز  یکی که نشناسه. پسرهاشم  ستی ن یجم رو کس

 .آقاتر

 

 .و گفت دیگفت خودش به حرفش خند خودش

 

به دامادت. نه جانم،   میچشم دار یحاال فکر نکن _

 .ان یخوب یخانواده 

 

  یخوب در هر دوره، زمان، فرهنگ و کشور فیتعر

فقط پول بود و  گفتیکه او م یمتفاوت بود. اما خوب

از  اریکاش داد کردمیخودم دعا م  الیدر خ یپول. گاه

  یزیچ دانمینم  یثروتمند نبود. اما از طرف یخانواده ا

نه. او به  ایبود  یکاف اری داد ژیپرست یبرا نیاز ا ریغ

 ....داشت ادتع یسبک زندگ نیا

 



از مامان   یناهار آورد، خبر میبرا میناهار خاله مر وقت

 .نبود

 

 !یچقدر ناز شد _

 

 .بودم دهینداشتم. به حالت دراز کش  نهیبه ا یدید من

 

 تموم شده؟_

 

 .به اعتراض گفت معلومه که نه شگریآرا

 

 .دهیزحمت کش یلیخ  اریدستش درد نکنه آقا داد_

 

 .گفت آرام

 



ساکت شد.  دیباغ رو که د زد،یغر م  نجایرضا تاا_

 ماله خودشه؟ پرسهیهمش. م

 

کنار  یزندگ نی با ا یلیزدم، او هم داشت به هردل یلبخند

 .آقا رضا شده بود یآمد. بنده   یم

 

فکر کنم اجاره  یبارمه. ول نیخاله، منم اول دونمینم_

مدت  هیاز آشناها باشه، چون  یکیماله  ایکرده باشه، 

 .گشتیم ییبود دنبال جا

 

 .یخوشبخت ش  ه،یقشنگ یجا_

را من   نیخاله بخاطر باغ نبود. ا ی ش خوشبخت

آقا رضا بود  ی خساست ها شه یدرد خاله هم دانستم،یم

آمد.  یکنار م ادی. با کم و زش یها یو رفته رفته بداخالق

را   ییجا  نیخساست نکرده بود و همچ اریداد نکهیا

فکر کند مثل  شدیگرفته بود، باعث م مانیعروس یبرا

به   یربط نینبود، ا البتهنباشد و  سی آقا رضا خس



 یدرآمدن بستگ ادیثروتش نداشت، خساست به کم و ز

 .ندارد

 

 .لباس عروسم اونجاست برو نگاه کن_
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 نیاز ا شتریاستاده است اما ب دمیسمتش رفت، د به

 .نداشتم دید هیزاو

 

 .ادیم یلیقشنگه، مطمئنم بهت خ یلیخ_

 



 .خاله یمرس_

 

 یکس کردمیآمد، فکر م یم رونیاز ب یقیموس یصدا

ساز بود که قطع و   یصدا شتریکرده است اما ب یپل

 .شدیوصل م

 

 ه؟یچ یصدا_

 

 .نوازنده هان_

 

 ؟یچه نوازنده ا _

 

دلت مونده  یاحرفه  یماشاهللا همه  زمی : عزشگریآرا

 .کار  شهیاالن حرف نزن گلم خراب م یبرا

 

 .دیبله ببخش _



 

هستند، و زودتر  یقیدر جوابم گفت، بند موس میمر خاله

همه  نیآمده اند تا آماده شوند و هماهنگ کنند. با ا

را هماهنگ کرده   نهایو کار چطور تک تک ا یشلوغ

 .بود

 

 .نیبعد ادامه بد نیناهارهاتون رو بخور_

 

خواب  میبلند شد و من نشستم. پاها میاز رو شگریآرا

 .رفته بود

 

 .آب کمیندارم فقط  لیمن م_

 

 ؟ی دار جانیه_

 

 .کمی_



 

  .زد یلبخند

 

 .هیعیطب_

 

 .نه  ای ادنیمهمونها ز دونمینم_

 

 ؟یچند نفر دعوت کرد یدینفهم_

 

 .انهی انیهمه ب  ستیمعلوم ن_

 

خودمان بود تا  یو آشناها   لیمنظورم فام شتریب البته

را هم دعوت  ندهیو خانم پا یملک ی. خانواده اریداد

که از حضورشان  یتنها کسان بایکرده بودم، و تقر

 .مطمئن بودم همان ها بودند

 



  شهی بخور نم  یزیچ هیخواهند بود،  یتیجمع ادیکم و ز_

 .یگرسنه بمون

 

تو راه به زور به خوردم داد، جا   اریصبحونه رم داد_

 .ندارم

 

و   ختیغذا به حلقم ر ینشد، چند قاشق الیخی خاله ب اما

رود که  شیمشغول خوردن غذا شگریبعد رفت، خانم آرا

 امیچه نز کند. او هم پ اریداد نمیشدم بب یدست به گوش

 .داده بود

 

 .'نییپا ایب  گهیدلم برات تنگ شد د'_

 

 یآخرش قرار چ دونمیروح شدم، نم هیفعال که شب'_

 .'باشه

 



 ' ؟یناهار خوذد شه؟یم شهی تموم م یک '_

  ریدلخور بود د شگریآرا یچقدر ول  دونمینم  کم،یاره  '_

 .'تموم شه ریاومدم، پس حتما قراره د

 

 ینتوانستم به اس ام اس باز گرید شگری دستور آرا با

بود و   یادامه دهم. واقعا کار حوصله سر بر اریام با داد

 نم،یخودم را بب توانمیکه اعالم شد تمام شد و م یوقت

  ششیهم آرا یبزنم. مهست غ ی ج یاز خوشحال خواستمیم

 .تمام شده بود باالخره به سراغم آمد

 

 .یشد بایچقدر ز_

 

 .زمیعز یمرس_

 

  .گفتم شگریرو به آرا و

 



 .ممنون از شما دستتون درد نکنه_

 

عجله   یادیمن ز دمیکارش فهم ی جهینت دنیبا د واقعا

بود که خواسته بودم. خصوصا  یزی. همان چکردمیم

 .که عاشقش شده بودم میموها

 

لباست   دیقسمت سخت االنه، با زم،یعز کنمیخواهش م _

شه نه موها   ف ینه لباست کث یرو بپوشم و مواظب باش

 .بهم بخوره شتیو آرا

 

گفت بماند بعد از  لیدل نیلباسم تنگ نبود به هم ی قهی

 .پوشمشی با کمک م شمیتمام شدن آرا

 

و خاله   یرا در آوردم، با کمک خودش، مهست میلباسها

را  پشیداشت ز  یلباس را به تن کردم. مهست میمر

اش  قهی. کردیرا مرتب م  شی ها نیو خاله آست بستیم

داشت. دنباله اش کوتاه بود و  یتور نیباز بود اما آست



داشت   گرید یبا لباسها  سهیکه در مقا ی مهم ینکته 

  شیاز جنس پارچه ها دانمینم  د،نبو نیبود که سنگ نیا

 .چه ایبود 

 

کردند، همان  ینگاه تی که شد هر سه با رضا تمام

به در زدند داخل  یتقه ا  یلمبرداریلحظه عکاس و ف

  .آمدند

 

 .ادیتا آقا داماد ب نیعروس رو تنها بذار نیتونیخب م_

 

زده بودن،    جانیه اریداد دنید یشدت برا هم به من

  یلیخ میشده است. خاله مر یچه شکل نمیبب  خواستمیم

 .رفت  رونیکوتاه بغلم کرد و ب

 

بود واقعا،  یبی. حس عجدمیلرزیم اریبس  جانیه از

  دمیدیرا م یعروس یدر مراسم عروس یترها وقتقبل

. اما حاال که  کردمیمضطرب و نگران است درک نم



 لیدل دیشا دمیفهمیم کردمی داشتم به واقع تجربه اش م

  تیهست، رها یتریا نینداشته باشد اما ا یمشخص

 .کندینم
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 یسرم را خم کردم تا اگر شده حت یآرام باز شد، کم در

. تا چشمم به او خورد قلبم نمیاو را زودتر بب یا هیثان

 یب دیرسیبه نظر م یو دوست داشتن بای. چقدر ز دیلرز

کت و شلوار به تن  شهیشده بود. او هم  کی ش تینها

  دنمیجذاب تر شده بود. با د  اریبود و مرتب اما االن بس

نشست، در را آرام بست و به  شیهالب یور  یلبخند

کرد.  میو تماشا ستادیام ا یسمتم آمد. در دوسه قدم



و دوست  می. نگاه مستقکردیفقط نگاه م گفت ینم  یزیچ

 .یتر از هر شهد نیریبود، ش نیریش میاش برا یداشتن

 

 .دلم زهیعز یشد بایچقدر ز_

 

 .بزرگتر شد لبخندم

 

من باشه.  یبرا ییبایز یفرشته  نیهمچ شه یباورم نم_

 .ام  یآدم خوش شانس یلیمن خ

 

 .جلو رفتم  یکم

 

من تو   (prince charming) نگیپس پرنس چارم_

 .یبود

 



داشت. جذاب  یکیش  تینها یکوتاه و ب ی خنده

 .جذاب اریاما بس دیخندیکم م د،یخندیم

 

 .یدنبالش  ینگفته بود_

 

نه من تو خونمون بودم، به فکر لبخند کفشم، خودش _

 .کرد دامیاومد پ

 

 یرا دراز کرد و هردو دستم را گرفت و کم شیها دست

اما مکث  دیام را ببوس یشان یجلو آمد، خواست پ گرید

اتاق نگاه  گریدارد به سمت د دمیکرد. نگاهش کردم د

بردار بود، چشم  لمی. چشمش به عکاس و فکندیم

وارد شده متوجه حضورشان نشده.  یوقت گفتی م شیها

  کهی یزیاز چ دمیدیم ود بار ب نیخنده ام گرفت، اول

ت استفاده کردم  خورده و تعجب کرده است. از فرص

برگشت به   شتریسرش با تعجب ب دم،یگونه اش را بوس

  شیهاسمت من. شانه ام را باال انداختم، داشت کم کم لب

 یا یآنها با لحن جد یآمد اما رو به هردو  یکش م



ار را یبگذارند. با تعجب داد انیتنها یا قهیگفت، چند دق

 .نگاه کردند

 

 .رنیگیم لمیدارن عکس و ف اریداد_

 

 .گفت یآرام ییصدا با

 

 .زمیعز میتنها باش  قهیچند دق ست،ین یمشکل  رنیبگ_

 

 تاینه تکان دادم. نها یرا به چپ و راست به معن سرم

شد. به سمت کمد اتاق رفت و با جعبه   میاو بود که تسل

و بازش  ستادیسمت من برگشت. مقابلم ا یجواهر ی

و بدون  بایز تی نهایجواهر ب کیگردنبند بود،  کیکرد. 

کم کم داشتم عذاب   گری. دیباورنکردن  یمتیشک با ق

تالشش را  یکه داشت همه  ییاو گرفتم،یوجدان م

همه  نیچرا ا ندازد،یکار و بار خودش را راه ب کرد،یم



اش مبلغ   هیبا کل سرما سهیدر مقا دیخرج کرده بود. شا

 .باشد یپول خوب توانستینبود، اما مجموعش م یخاص

 

 ؟یدوستش ندار_

 

 ...اما ار،یقشنگه داد یلیخ نیا_

 

 یشد به هم. دنبال جمله  کینزد عیسر  شیابروها 

  دیگشتم تا ناراحتش نکنم. حداقل امروز نبا یمناسب

  .که ناراحت شود دیشنیاز من م یکلمه ا  ایجمله 

 

 .یخودت رو به زحمت انداخت نقدریچرا ا_

 

را از داخل جعبه برداشت و جعبه را کنار  گردنبند

را کنار زدم. سرم  میگذاشت. پشتم را به او کردم و موها

گردنم  یکردم. گردنبند را رو لیبه سمتش متما یرا کم



  یگذاشت و از پشت قفلش را بست، خم شد و رو

 .زد یطوالن یاسمش بوسه ا 

 

که از   یبردار معذب بود، روز لمیبخاطر عکس و ف یکم

کرد هم آنجا در آن رستوران عکاس  یمن خواستگار 

چون از دور بود، معذبش نکرده بود.  دیشا بود، اما

 .بود کی نزد یلیدو خ نیا یفاصله 

 

 ن؟ ییپا میبر_

 

 .را جلو آورد و در گوشم گفت سرش

 

 .ببوسمت خوامیم_

 

 ؟یمگه شما معذب نبود_

 



 ال یخیام زد. او ب ینیانگشت اشاره اش را آرام به ب کنار

. دستش را دور خواستمشیاما م شد؟یبوه سه اش م

من  کرد،ینگاه م بایز نقدریکمرم برد نگاهم کرد، چرا ا

که   ییاو، لبها یچشم ها  یدر زالل خواستمیگم شدن م

 .من بود نیش او بهشت برآغو بوسد،یمرا م

 

محکم،   یلیگرفت، با زبانش لبش را تر کرد و خ فاصله

 .قدرتمند گفت یلیاستوار، و خ یلیو خ

 

 .دوستت دارم_

 

وجودم با همه قلب و   یمنم دوست دارم، با همه _

. من مثل تو قبل و بعد اریدوست دارم داد یلیذهنم، خ

 چیگفتن اما ه زمیجمله هام زبونم عادت نکرده به عز

 .وقت شک نکن به دوست داشتنم

 



پرواز کند؟ در آسمان چشم   شی با چشم ها  یکس یا دهید

رقص باله را اجرا کنند. در   نیباتریستاره ها ز شیها

 .و حس کردم دمیاو تک تکشان را د یچشم ها

 

دستم را دور دست او انداختم و آرام آرام از  باالخره

از ما رفتم   بردار جلوتر لمیرفتم، عکاس و ف رونیاتاق ب

 .رندیو عکس بگ لمیپله ها ف نییاز پا

 

که همه فقط ما را نگاه   میبشو یبود وارد جمع قرار

ما باشد. راه رفتنمان،  یتوجه ها رو ی. همه کنندیم

دستم را در   دیاسترسم را که د ارینگاهمان به هم. داد

 .دستش گرفت و فشرد

 

و آسمان، با  ینبود فقط مهست یکس  نییپا ی طبقه

 .دست زدند جانیبا ه دنمانید

 

 .هردو نی چقدر نازشد_



 

 .یلی: خآسمان

 

 یبود؟ سبد یتازه به دوقلوها افتاد، شوخ چشمم

 یجلو  خواستندیم نهایدستشان بود و گل بود داخلش، ا

.  کردندیکار را نم نیمگر دختر بچه ها ا زند؟یما گل بر

 بود؟  یفکر چه کس

 

 .دمیند رونیرا ب یکس م یرفت رونیساختمان که ب از

 

 ومده؟ین یکجان؟ کس_

 

 .دستم را فشرد یلبخند با

 

 .زمیعز شهیمگه م_
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بزرگ بود،  یلیباغ انگار خ  م،یجلو رفت یقدم چند

قابل  دمیدیکه م یزیهم داشت، اما... چ یاد یز یدرختها 

 .بزنم غیج  خواستمی باور نبود، م

 

پر  بایز ساریب ی  کهیراه بار ک ی ر،یمس کی جلوتر  یکم

نگاه   یجانیو ه رتی از چراغ درسته شده بود. با چنان ح

  ی. دست آزادم را از شوق جلوشدیکردم که باور نم

 .دهانم گرفتم

 

 .یکرد کاریچ ار؟یداد یوا_



 

 .تو یبرا  یهمه چ_

 

شوق و  نیکردن من را داشت، من از ا وانهیقصد د او

 .... از عشق اودمیرسیعشق به جنون م

 

گرگ و  لمیدر ف رهایومپا ی عروس هیشب م یبگو دانمینم

نشان   ویکه مت یجنگل خصوص هیب ایشده بود،  شیم

  یداد تا با دوستش آنجا وقت بگذرانند و باز یآنه شرل

بودند و  بایو ز ییایرو میبرا شهیکنند. چرا که هردو هم

با چشم  کردم،یلمس م کردم،یم یمن داشتم آن را زندگ

شده بودند و مهمانها   دهیها چ ی. صندلدمیدیم میها

  دانمی. نمزدندیدست م مانی با لبخند برا  یداشتند همگ

خوشحال بودند و نبودند اما  یعروس نیاز ا  یچه کسان

 یو صدا یلبخند بود و لبخند، شاد  دمید  یمن م یزیچ

 .بایز یقیود و موسکف ب

 



خورد که با چشم ها تر شده   نمینازن یبه بابا  چشمم

 میروزها برا  نی. بچه که بودم از اکردیداشت نگاهم م 

لباس   یمن هم روز گفتیبه من م کرد،ی م یابافیرو

و او با غرور و شعف با  دیرا خواهم پوش  یعروس دیسف

 قتیخواهد نشست. امروز برآورده شدن، به حق میتماشا

 .بود مان یپدر و دختر یاهایتمام آن رو وستنیپ

 

گرفته بودم  شی که برا یبود، لباس ستادهیکنارش ا مامان

کرده  یشیکه مامان آرا یبار  نیبود، آخر بایبه تنش ز

بود را واقعا به خاطر   ده یبه خودش رس یبود و کم

غم داشت،    شیشم هانداشتم. آسمان حق داشت ته چ

در واقع چه   ایبخاطر نبود آذرخش بود   قایدق دانمینم

 !بود؟

 

را  اریکه برگرداندم، مادر داد گریرا به سمت د سرم

 یحت زدمی. پس باالخره دعوت شده بود. حدس مدمید

هم قابل باور نبود.  نیهم د،یایاگر دعوت شود اما باز ن

 .کردیداشت نگاهمان م یحس چیه یب  زد،یلبخند نم



 

گل ها بودند، هرچند قدم  ری ما درگ یو جاشوا جلو جان

تا مطمئن شوند ما  کردندیبار هم نگاهمان م کی

 .نه ای میرویدنبالشان م

 

ساخته   مانیکه برا ییبا یز  اریبس گاهی به جا ینگاه

 .افتاد  شیبایو ز کی ش تینها یبودند، دکور ب
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وصل شده به   یها سهیو چراغ ها و ر دیسف یتورها 

که  ییبایبودند. دست گل ز بایچقدر ز  ش،یچوب ها



در اتاق به من داده بود را در دستم فشردم. همه  اریداد

  یعروس کی  ،ییایمکان رو کی... یبود عال یعال زیچ

  ...ییایرو

 

 م،یستادیشده بود ا هیتعب مانی که برا یگاهی آن جا  یجلو

بدانم  کردمیخاص داشتند کنجکاو نگاه م یبرنامه ا  ایگو

  .چه کار کنند خواهندی و م ستیداستان چ قایدق

 

  یزیرا برنامه ر یگرید ی  تهیشدم عقد فرمال متوجه

 .کامال فرق داشت با آنچه در محضر بود نیکردند و ا

 

رو به   شیبا کروات قرمز، موها یکت و شلوار ییآقا 

فاصله از ما  یداشت، با کم یبود، قد متوسط یکچل

  یدستش بود، گفت روبه رو یبود، برگه ا ستادهیا

 .میو خواست بعد از او تکرار کن   ستمیبا اریداد

 



نگاه کردم،  زمیعز اریو مشتاق داد بایز یبه چشم ها  

خواست   اریدر دستش بود. اول از داد میدستها ستادم،یا

 .تکرار کند

 

 ...: به نام نامي یزداناریداد

 

را تکرار   یایگفتم، داشتند عقد آر یوا کیدل  در

خوانده بودم و به   یی. متنش را قبل ترها در جاکردندیم

گفته بودم چقدر جالب بوده سوگند عقد در باستان  اریداد

  ....و حاال 

 

  کرد،یرا فراموش نم زیچ چیمرد ه نیمن چرا ا یخدا

  چیوقت، ه چیانداخت... ه میرا جا ن یز یچ  چیچرا ه

را    یزیچ نیهمچ  کردمی فکرش را هم نم یحت یزمان

  .خودم تکرارش کنم  یروز عروس

 

 .که کاغذ به دست بود ادامه داد یمرد



 

 ...همه خوبان نیا انیاز م دمیتو را من برگز_

 

  .تر شد قیعم لبخندم

 

همه گواهان، بر لب دارم  نیا انیبا تو م ستن یز یبرا _

سخن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه   نیا

 ا؟ یآ یشویم رای هرجا، پذ

 

. من از کردی منتظر نگاهم م ارینوبت من بود، داد حاال

بپرم   نییباال و پا خواستمیمثل دختر بچه ها م یخوشحال

در  دیاوجودم اما ب یبا همه  رمیپذیالبته که م میو بگو

 .کردمیجمع آرامشم را حفظ م

 

 یمهر تو را از جان، هم اکنون باز م  شومیم رایپذ_

انجمن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر  انیم میگو

 .لحظه و هرجا



 

آرام   یخم شد و بوسه ا اریدست زدند و داد یهمگ جمع

 گریبار د کی به لبم زد. سرم را جلو بردم و  عیو سر

 .دمیدر گوشش گفتم ' دوست دارم' و گونه اش را بوس

 

را داشتم در  نیبود... حس ا رینظ یاتفاق ب کی نیا

 اریوجود و عاشقانه با داد یدارم با همه  زهیشانزه ل

  .زنمیقدم م

 

 نیکرد، با توجه به نگاه و آهنگ ا رییتغ یقیموس حاال

جلوتر   یو کم دمیرا کش اریرقص ما بود. دست داد  یبرا

 .میرفت

 

 یدستم را رو کیرا دور کمرم گذاشت و  دستش

شانه اش. آرام تکان   یرا رو گرمیو دست د شیبازو

. نگاهمان در  کردمیاش م یو من هم همراه خوردیم



 گرید کبار یهم قفل بود. دوستش داشتم و امشب 

  .میعهدمان را محکم تر کرده بود

 

در هم، در نگاه هم، در عشق هم، حس   میبود غرق

شد چرا که ما آنقدر محو هم   یکردم رقصمان طوالن

دستم را از  ی. با لبخندمیمتوجه گذر زمان نبود میبود

شانه اش برداشتم، اما او دستش را دور کمرم  یرو

  .نگه داشت

 

  گریما زد و بعد چند زوج د یبرا یدوباره دست جمع

به   یرقص آمدند، همان لحظه جان و جاشوا برا یبرا

با   دنیرقص یقول خودشان جنتلمنانه درخواست برا

 .عروس به سمتم آمدند

 

 شه؟با میبرقص امیسر بزنم بعد ب هی یمن به گرند دد_

 



به چند نفر از مهمان ها سالم و  میگفت با هم برو اریداد

  یبه بابا. داشت با خوشحال میدیتا رس می خوش آمد گفت

را   یخوشحال نیا توانستمیچقدر راحت م  کرد،ینگاه م

در چشمش بخوانم، دستم را دور گردنش انداختم و 

 .بغلش کردم

 

 .ییبابا_

 

او  یشده بودم. نگاهش کردم، چشم ها یاحساسات  چقدر

 .شده بود سیهم خ

 

 ...آ... آ_

 

  .صدا کردنم یتالشش برا نیپرشد از ا میها چشم

 

 جانم ؟ _



 

 ...آ... آس... آ_

 

اما اما  خواستیاسمم را صدا بزند م خواستیم

اشکم  اوردم،یدوباره بغلش کردم، طاقت ن توانست،ینم

 .شد یجار

 

 .دوست دارم  یلی. خیبابا، مرس یمرس_

 

 ستادمیا یشده بود وقت یاحساسات  تینها یب ی صحنه

که   یو مهست  اریمه یهمه پر بود، حت یچشمها 

دستش را دور شانه ام انداخت.  اریبودند. داد کمانینزد

 .دیام را بوس قهیشق

 

  تینهایب میاما برا دینرس  جهیتالشش به نت هرچند

تالشش را  یمن همه  یباارزش بود، بخاطر من برا 

  .کردیم



 

نداشت، در سکوت  یکار اریبود، مادر داد یخوب مراسم

و  ثینشسته بود تماما، احتماال بخاطر حرف و حد

 .آمده بود شانیخانوادگ   یآبرو

 

بعدتر با آهنگ  یکم دم،یرقص بیجان و جاشوا به ترت با

نواخت همه وسط   یقیکه که گروه موس ی و هشت شیش

  اریبودم، داد دنیبودن، با بچه ها آنجا در حال رقص

فقط به  یمراسم را داشت و باق یهمان رقص ابتدا

 .نشسته بود میتماشا

 

حال رقص و خنده به سمتش رفتم و دستش را گرفتم  در

جمع حاال جمع شور   انیو به زور آوردمش در م

اما همانطور   دیخندیاتم مگرفته بود. به حرک یگرید

. در آن  خوردی بود تکان نم ستادهیمحکم و استوار ا

  یزیخورد، چ چیپ میچطور پا دمیوول خوردن ها نفهم

گرفت من را، لحظه   عیسر اریکه داد افتمینمانده بود ب

 .قلبم به دهانم آمد یا



 

 .افتاده بودم یوا_

 

 .نکن یطونیش نقدریگرفتم، مواظب باش ا _
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را باال انداختم و جلوتر رفتم و دستم را دور  یا شانه

 .گردنش بردم

 

 ؟یرقصیتو چرا با من نم_



 

 .خوشگلم  یا گهی د زیلذت تماشا کردنت چ_

 

  ایخاص بود  یبا لحن شه یهم شیگفتن ها خوشگلم

  .دیرسی به نظر م نطوریمن ا یامشب برا

 

فکر  هیانداخته بودم بق اری دستم را دور گردن داد چون

دورمان  لیدل نیبه هم میدوباره برقص میخواه یکردند م

  گرید ارینواخته شد. داد ی تیرا خلوت شد و آهنگ ال

در برود، دستش را دور  توانستینداشت، نم یانتخاب

 .کمرم انداخت

 

  .یباالخره عروسم شد_

 

  .دمیخند

 



  ؟یستیکه ن مونیپش_

 

  .راستش را باال برد یابرو

 

 مونیپش یز یچ چیاز ه میوقت تو زندگ چیمن؟ ه_

 .نشدم

 

مرد اعتماد به نفسش هم جذاب بود. سرم را جلو   نیا

اش گذاشتم، دوست داشتم  نهیس یقفسه  یبردم و رو

 یدر آن همهمه و صدا یقلبش را بشنوم حت یصدا یکم

  .ادیز

 

  خواستندی ا ماز مهمان ه یلیخ دیوقت بود، شا رید

نشده بودم. دوست داشتم ادامه داشته   ریبروند اما من س

داشتم آن هم  یو عروس شدمیعروس م کباریباشد. 

  .ییبایز یعروس  نیهمچ

 



 .ییبایز یلیخ_

 

 .یمیخوشبختم تو تو زندگ یلیخ_

 

. با جدا شدن ما بند آهنگ شان دیام را بوس یشانیپ

به سمت بابا رفتم و  طنتیکرد و من با ش رییتغ

جمع و چرخاندمش و   نیرا گرفتم و آوردم ب لچرشیو

  لچریو یرو نکهیباا ی... من با پدر هم حتدیخند دم،یخند

 شدیماند، مگر م ینم میبرا یحسرت گری. ددمیبود رقص

 ...رقصمام با پدرم ن یشب عروس

 

. به جز میجشن و سرورمان نشد  الیخیصبح ب کینزد تا

 گریمهمان ها تااخر جشن ماندند، د یچند نفر همه  

خانه   میرویگفته بود اول م  اریبود. داد یوقت  خداحافظ 

  .میو شب پرواز دار میکنی استراحت م یخودمان کم  ی

 



به اتاق برگردم و قبل حرکتمان به سمت تهران  خواستم

چند ساعت بعد در  نکهیلباسم را عوض کنم اما با فکر ا

آورد،  یاز تنم در م اریلباس را دا نیخودمان ا  یه خان

 .شدم الیخیب

 

. میکن یبه صف بودند تا خداحافظ مانیخانواده ها  حاال

  میدستم را گرفت، دستم را گرفت و برا م یاول خاله مر

 نیآقا رضا و آرو یبرا یکرد. سر یخوشبخت  یآرزو

 .تکان دادم

 

  تینها یبود، آسمان ب ستادهیا نیکنار آرو آسمان

کار خودش را بلد بود، به قول  شگریواقعا آرا م،یبایز

همه پنهان شده بود، با آن  شیخود آسمان جوش ها

بودم که   دهیشده بود. د بایز تینها یب ش یلباس و آرا

از او جدا نشده بود، اما   ریدر کل شب نگاه ام  یا هیثان

حرفش  ی. واقعا داشت رودبه سمتش نرفته بو

 !ماند؟یم

 



 مواظب خودت، مامان و بابا باش، باشه؟ _

 

 .را تکان داد سرش

 

 ن؟ی مون یم یلیخ_

 

  شمیآرا زیم  یکشو ینگفته. تو اریداد قایدق دونمینم_

 .کوچولو گذاشتم ی  هیهد هیبرات 

 

 ؟یچ_

 

  '؟یکنیفکر م یو گفتم 'خودت چ دمیاش را بوس گونه

 

داشت که   یل یموبا دیسفر بودم و خارج از کشور با من

 .رمی با او تماس بگ توانستمیم

 



 ؟ی گوش ،یوا_

 

انداختم که او   نمینازن یبا بابا یرا تکان دادم. نگاه سرم

رهسپار کردن  یبود برا ستادهیبه صف ا هیهم مثل بق

 .من

 

 گهی. به بار دیی ایدن یبابا نی من، تو بهترقربونت برم  _

. تا جون دارم من  یتو بابام باش خوامی م امیب ایبه دن

 .مخلصتم آق معلم
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بود. بغلم کرد و گفت  ستادهیهم کنار بابا ا مامان

 .". سرم را تکان دادم، دستم را گرفتی"خوشبخت ش 

 

  .نیمراقب خودتون باش_

 

. ستیآسون ن دونمیم ،ییکه مراقب بابا یتوام، مرس_

 یجوب نرفت ، ببخش دختر خوب  هیآبمون باهم تو  دیشا

برات نبودم اما آسمان... بذار باهات راحت باشه نذاره 

.  میداشتم اما نتونست ازیجاها بهت ن یلیازت بترسه، خ 

 .کنهیپر نم یچیمادر رو ه هی یجا

 

  هیگر گریپرشد اما من نه. د  میاز حرفها شیها چشم

با من   شهیبود... مامان هم  ریداستان د نی ا یکردنم برا

دوران را گذرانده   نینبود من ا یدیجد ز یسرد بود. چ

 .بودم

 



بود. هردو  دیبود و جاشوا بغل ام اریبغل مه جان

  .خوابشان برده بود

 

چند  نی بمون نی. اگر خسته انی: مواظب باشاریمه

 .نیبعد بر نیساعت استراحت کن

 

ندارد. مادر  یکردم؛ که گفت مشکل اریبه داد ینگاه

  .رفته بود ایاصال در باغ بود  دانمینبود نم اریداد

 

 کنم؟ یمن رانندگ یخوا یم_

 

 ؟یستیبا اون همه رقص توخسته تر ن_

 

 .نخوردم یدنیمن نوش_

 



دستش  یوانیبودم ل دهیکه سرو شده بود د یمشروبات

 .دیبود. آرام گونه ام را کش

 

 یکنم فقط کم یبود قراره رانندگ ادمینگران نباش _

 .دمیچش

 

عاشقش  ایکند  یرو ادهیآمد ز یهم به او نم معموال

بودم داشته باشد در  دهیخودمان هم ند یباشد در خانه  

بار کوچک داشت.  کی اریمه یکه در خانه  یصورت

به  یلیتما ایفعال جا انداخته بود  اریداد دانمیحاال نم 

 .داشتنش نداشت

 

 .را در دستش گرفت دستم

 

 رو؟ زیهمه چ یدوست داشت_

 



 .بود ممنونم یدوست نداشته باشم؟ عال شهیمگه م_

 

 .دستم زد یمحکم رو  یو بوسه ا دیرا کش دستم

 

 .رخش کردم میبه ن یسمتش نگاه برگشتم

 

 ار؟یداد_

 

 جانم؟ _

 

ها رو   ن یا تونمیوقت نم چیمن ه یخوب نقدریتو ا_

  .جبران کنم

 

اونقدر من   نها یحضورت، صدات ، نگاهت ، محبتت ا_

تصور کنم بدون تو چطور   تونمیکه نم کنهیرو غرق م

 ! فکر کنم. و



 

 .خم کردم یرا کم گردنم

 

 و؟_

 

  .یجبران کن ست ی ن یازیرو ن یز یچ چیه_

 

جلو رفتم و محکم گونه اش را  اوردمیطاقت ن گرید

خوابم   اریرخ داد می. من همانطور زل زده به ندمیبوس

کرده   یبرد. بنده خدا تا خود تهران در سکوت رانندگ

از   خواستیو م میخانه که بود نگیبود چون در پارک

  داریاز خواب ب ردیبلندم کند و بغلش بگ یصندل یرو

 .شدم

 

 م؟یدیرس_

 



 .زمیآره عز_

 

 ؟ ینکرد دارمیچرا ب  دیببخش اریداد یوا_

 

 .شدم ادهیپ

 

  !یروند ییتنها یساکت و صامت با خستگ نجایتا ا_

 

  .گفتینم  یز یو چ کردی به لب داشت گوش م لبخند

 

 .میبعد بخواب میریدوش بگ هیتو منم خوبم.  میبر_

 

 جانیرا داخل خانه بگذارم با ه میپا نکهیدر قبل از ا دم

 .گفتم

 



 ؟ی دیاتاقمون رو بازم نشونم نم اریداد یوا_

 

لباس  نیرا دور شانه ام انداخت. خوب بود ا  دستش

نبود. خرابش نکرده بودم اما حداقل  یا هیعروس کرا

شد و  فیخراب شد کث یرا نداشتم که وا نیاسترس ا

 .چروک

 

 یکرد وونهیخوشگلم تو امشب من رو د میبر_

اش چسباندم  نه ی. سرم را به سیبش الیخی هم ب یخوا ینم

  .دوباره گفتم یو با لحن لوس 

 

 ؟یدیپس نشون م_

 

قابل وصف دم در   ریغ یجانیرا تکان داد. با ه سرش

  گری در را باز کند. حاال د اریبودم تا داد ستادهیاتاق ا

 ی. برادیتصورها خواهم د یفرا  یزیثابت شده بود چ



منتظر بودم. در را باز کرد و گفت اول من  شتریب نیهم

  .بروم داخل

 

  نیدر سرزم سیحس آل قایداشتم؟ دق یچه حس  یدانیم

 نینبود. تراس ا یباورکردن دمیدیکه م ی زی . چبیعجا

 نیا دنید نجای بودم اما .... اما از ا دهید اطی اتاق را از ح

 ایبودمشان  دهیند ایکه  یی بایز یها یصندل نیا ویو

 ینیبزرگ زم یپنجره  ک یبود. اتاق  ده یهم نچ دیشا

که  یزی چ بایز اریتراس بس کی رونشیداشت و ب

  قهیبا سل تینها یاتاق؟ دکورش؟ ب نشیعاشقش بودم. چ

. شیبای ز تینهایب یبا رو تخت  یبود. تخت سلطنت

 کی شم؛ی آرا زیدر اتاق بود ، م یکوچک یکتابخانه 

  وارید یرو  یبزرگ اریبس زیعکس دونفره امان در سا

با  یز اریفوق العاده بود، دو گلدان بس   زیبود. همه چ

همه  ،یو در گوشه ا نیزم  یرو یگرید ز ی م یرو یکی

  تینها یب یبود اما آن تراس و پرده  رینظ  یب زیچ

بود.  ریبود به در و پنجره نفس گ زانیکه آو یتنیز

که  یاریردم برگشتم سمت دادخوب که اطراف را نگاه ک

به سمتش. انتظارش را نداشت اما  دمیپر کردی نگاهم م



را   می. دستم را دور گردنش و پاهافتمیگرفت من را تا ن

گرفت تا   میپاها ریدور کمرش قفل کردم. دستش را ز

 .فتمین

 

 .دوست دارم ،دوست دارم، دوست دارم_

 

و گفتم "منم دوست دارم". سرم را جلو بردم   دیخند بلند

ام  یگذاشتم تا ببوسمش. همراه شیلبها  یو لبم را رو

را   میبوسه ها داشتیبرم یکرد همانطور که داشت قدم

خسته است  اریبس دانستمی. مگذاشتی جواب نم یب

کنم.  تشیاذ نیاز ا شتری با خواسته ام ب خواستمینم

 .میفاصله گرفتم حاال کنار تخت بود

 

 .میبخواب  ریدوش بگ یخسته ا_

 

 .و لبش را تر کرد دیکش یقیعم نفس

 



 .گذشت شهیاز تو مگه م _

 

  .به لبش زدم یگریکوتاه د یزدم بوسه  لبخند

 

  شهیهم گهیاستراحت کن بعدش من هستم و تو، د کمی_

 .میباهم
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لباسم را باز کرد و به سمت  بپیز د،یام را بوس گونه

گذاشتم و در  یصندل یحمام رفت. لباس عروسم را رو

آب را از حمام   یبه خودم کردم. صدا ینگاه نهیآ



بخاطر   دمیترس یم ششی. دوست داشتم بروم پدمیشنیم

درونم زرنگ  طانیش دیشود اما شا تیاش اذ یخستگ

کردم و داخل رفتم.   باز. در را دانیم روزیتر بود و پ

به بدنم  یدوش بود. نگاه ریبرگشتم و نگاهم کرد ز

 .کردم و دوباره صورتم را نگاه کرد

 

 ام؟یمنم ب_

 

بعد   قهیزد و دستش را به سمتم گرفت. چند دق یلبخند

. آنقدر میبود ستادهیدوش ا  ریآرام در آغوش هم ز یلیخ

 تیوضع نیا  رییتغ یکدام برا چیآرامش بخش بود که ه

  .کردینم یاقدام

 

_ _ _ _ 

 

ما به اروپا بود و قرار بود به  یعسل پانزده روزه  ماه

. هتل ها از  میمجاور هم سفر کن  یچند شهر و کشور ها



شده بودند هرچند که به   یدار یها خر طیقبل رزرو و بل 

چند   یحاضر شدن من چند بار  ایپروازها  ریخاطر تاخ 

 اریهرچند که واکنش داد .میپرواز را از دست داده بود

از تو بخوام آماده  دیبا یاز چه ساعت قایدقمن  زمی"عز

 یباال انداختن و بوسه ا ی". و من هم با شانه ا  ؟یش

. اگر کردمیم  ریرا ختم به خ زیبه گونه اش زدن همه چ

مانور بدهد و جر و  شیرو شتریب توانستیم خواستیم

که از دست رفته بود رفته بود چه  یزیبحث کند اما چ 

 .چه نه  میکردی بحث م

 

 ؟یر یگیدوش م_

 

بهشون بزنم  یزنگ هینه تو برو دوقلوها زنگ زدن _

 .امیم

 

بخاطر سفر ما به دوقلوها اجازه داده بود واتس  اریمه

 اریدر تبلتشان نصب کنند تا بتوانند با من و داد یآپ



  ستیمکالمه ها از ل نیبت کنند که بخش اعظم اصح

  .خواستندیبود که م یی ها یسوغات

 

 ن؟یچطور_

 

 شده؟یچ  یدونیآسو م_

 

 خواستند؟ینم یسوغات یعنیبار  نیرا باال دادم ا میابروها 

 

 شده؟یچ_

 

 .تو رو دوست نداره یگرند_

 

دو وروجک چه گفته بود که حاال با   نیا ی . جلودمیخند

 .کردندیم ی نیداشتند خبرچ جانیه نیا

 



 مگه نه؟ نیعوضش شما دوتا من رو دوست دار_

 

تکان دادند. جاشوا تبلت را   دییتا یسرشان را برا هردو

 .گفت دیو با تاک دی به سمت خودش کش شتریب

 

 .دوست دارم یلیخ یلی من تو رو خ_

 

 .دوست دارم یلیمن خ ری: نخجان

 

  یدر صفحه جا شتریبار او بود که خودش را ب نیا و

 .داد

 

دلمم   ن؛یهردوتون دوستم دار دونمیم نیدعوا نکن_

 .نخود شده یبراتون اندازه 

 

 ن؟یایم یپس ک_



 

گرفت و با من  شیبود. تبلت را از پسرها اریمه یصدا

 .کرد یکیسالم و عل

 

 .نه سه روز میرانیا گهیدو روز د_

 

  .ارمیخوبه منتظر داد_

 

 شده؟  یزیچ_

 

 .هینه مشکل کار_

 

 .دیرسیبه نظر م  دهیرنج یکم لحنش

 

بهت زنگ   گمیبعدش م رهی رفت دوش بگ میدیتازه رس_

 .بزنه



 

. تو خبر  میصحبت کن  یحضور دیبا  شهینم یتلفن_

 ؟یداشت

 

 از؟_

 

 .را به چپ و راست برد سرش

 

 گذره؟یچه خبره خوش م  گهی. خب دمیکن ی صحبت م_

 

هرجا که تصورش را  اری، با داد گذشتیکه م خوش

 کرد،یمحدودت نم ،یلذت ببر  یتوانستیم یکردیم

نه   گفتمیو م خواستمیم یز ی هرچ گرفتی را نم  تیجلو

که از قضا  یهم سفر  نیاز همچ شدیآورد. مگر م ینم

  اریعشق و همسرت هم باشد لذت نبرد اما سوال مه

 .ودعوض کردن موضوع ب ینبود فقط برا یواقع

 



 ار؟یداد_

 

 .کردیرا شانه م شیحوله به تن داشت موها نهیآ  یجلو

 

 جانم؟ _

 

 .بود یجور هی اریمه_

 

 .سمتم برگشت

 

 ؟یباهاش صحبت کرد_

 

 هی ظر توا اونجا بود گفت منت کردمی با بچه ها صحبت م_

بهم گفت تو  یاومده. بعدشم با لحن شیپ  یمشکل کار 

  .موضوع را عوض کرد یاز چ دمیپرس یخبر داشت

 



تخت   ی گذاشت امد و کنار رو شیرا سرجا  شانه

  .نشست

 

 .جدا شم خوامیم دهیاحتماال فهم_

 

 ؟یخودت بهش نگفت_

 

 .فکر کرد تونسته قانعم کنه ای نگرفت  یگفتم اما جد_

 

 ...حق داشت اریمه دیفکر کردم شا یکم

 

 ؟یمصر متیتصم یهنوز رو _

 

 .را تکان داد سرش

 



احتماال   ستی ن یراض یلیمعلومه خ اریاز واکنش مه_

 .هم ناراحت بشه یمهست

 

 .نگفت یزیکرد و چ نگاهم

 

 .نهیتنها راه حل ا دوننیاما هردو م_

 

 ... نشده و الیخیب یعنیبخاطر مادرت؟ _

 

بخواد من رو  نکهیقبل از ا  شهینم الیخیوقت ب چیاو ه_

کارهام رو حل کنم . سکوتش   دیبا ارهیبه زانو در ب

تالش و  ستی شدنش ن الیخ یاز سر ب مونیعروس یبرا

 .نابود کردنم یبرنامه اش برا 

 

 ...اما_

 



 .فکر نکن خوشگلم زهای چ نیتو به ا_

 

 .عروسک نذار هی یچرا فکر نکنم، لطفا من رو جا_

 

 .باشه ریذهنت درگ خوام یفقط نم هی چه حرف نیا_

 

هرکدوممون هست   یبرا ی منم دوست دارم اگر مشکل_

 .مشکل منم نیبه خصوص که باعث ا میبا هم حلش کن 

 

 .زد یرا جلو آورد و بوسه ا  سرش

 

من هرگز با انتخاب مادرم ازدواج  یاگر تو نبود _

چند درصد احتمال داره انتخاب من   نکهی. اکردمینم

  ریتقص یزیندارم. پس چ یمادرم باشه نظر  دییمورد تا

بهت  یزیچ خوام یعلت نم نیبه هم قایو من دق ستیتون

 .بگم



 

 .گونه اش گذاشتم  یرا رو دستم

 

 .دلخور شن  یلی قراره خ یو مهست اریمه_

 

. دوش کنهی رو حل م زیصحبت همه چ کنمی صحبت م_

 ؟ یر یگینم

 

 .شهیم  میاالن؟ تنبل_

 

تخت هول داد وخودش  یمن را رو یزیگفتن چ یجا به

 ...هم به سمتم آمد

 

گرفته بودم ، قهوه اس سفارش داده بودم و   دوش

 .کردمیغرق خواب را تماشا م اریداد
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 ر یتاث یمن هم ب یخسته امان کرده بود اما حرفها  پرواز

...  دمیهم فهم مانیرا از حس و حال رابطه ا نینبود ا

 اوردیمن ن  یبه رو کردیهم که تالش م یهراندازه ا

 .شی بدون شک آسان نبود برا

 

  ی! برعکس تمام روزهافتد؟یب یقرار بود چه اتفاق قایدق

 یجاها  م یقبل که با لذت تمام روزها را گذرانده بود

، در رستوران ها متنوع غذا خورده   میمختلف رفته بود

دو روزمان مثل تمام آن  نیا میکرده بود دی، خر میبود

بود که پشت سر هم  گاریس اریروزها نگذشت، داد

اما حواسش نه با من  رونیآمد ب یم. همراهم دیکشیم



پروازمان را  تواندیگفتم اگر م ارکبیمن.  شیبود نه پ

کوتاه بود  یجوابم بوسه ا می جابه جا کند و زودتر برگرد

  شیداد نه حال و هوا ریی. نه زمان پرواز را تغ نیو هم

 .کرد رییتغ

 

خواند به سمتش رفتم و   یتخت داشت روزانه م یرو

دور شانه ام انداخت  یکنارش نشستم دستش را به آرام

ام زد و به خواندن روزنامه اش   قهیبه شق یو بوسه ا

 .ادامه داد

 

 ار؟یداد_

 

 زم؟ یجانم عز_

 

  .میگردیفردا برم_

 

 م؟یبرگرد یخوا ینم_



 

همون رو  یبهم توجه کن شهیکه باعث م یزیهرچ _

 .خوامیم

 

 .برگشت سمتم سرش

 

 زم؟یعز هی منظورت چ_

 

و با   نجایا میکه اومد شیاز دو روز پ ؟یست ی متوجه ن_

. اصال انگار من یستیصحبت کردم تو خودت ن اریمه

 .ستمین

 

 .من را به خودش فشار داد شتریب یکم

 

حواسم بهت نباشه؟ حواسم به با  شهیمگه م_

 نباشه؟ میزندگ نیارزشتر



 

 یوقت یتو ناراحت یوقت ،یکنیم یخود خور یدار_

  .کشمیعذاب م شم،یم تیمنم اذ یکنیم تی خودت رو اذ

 

  .دمی قول م شهیحل م  زیهمه چ_

 

از نوع کلمات و  نیدر موردش صحبت کند ا خواستینم

  .معلوم بود کردی که انتخاب م یجمالت

 

مشغول  ارینشسته بودم داد یصندل یهتل رو یالب در

  ینه کار میپرواز داشت گریچک اوت بود. دو ساعت د

که  نیا یاش را ، برا زهینه انگ میانجام داشت یبرا

 .میرفتیزودتر م میداشت میپرواز را از دست نده

 

و   ابانیدادم و زل زدم به خ نییرا پا شهیش یتاکس در

  یاخمو و جد اریداد نیقبل بود در ماش کسال یآدم ها. 

 یآقا نیدکتز بود حاال با ا یآن موقع ها آقا  نشستمیم



ماه  یبرا یگر یدکتر آمده بودم در کشور و شهر د

 .حس کردم سرم را برگرداندم میپا یرا رو یعسل. دست

 

 م؟ یبمون شتری ب میتونیم یاگه دوست دار_

 

 م؟ی ماند یم شترینبود چطور ب  نجایدلت ا یوقت

 

 !نه_

 

 .را در دستش گرفت دستم

 

 کنه؟ ی م تتیاذ یچ_

 

  د؟یپرسیچرا م دانستیجوابش را م یوقت

 



 .یچیه_

 

_ _  _ _ 

 

. خوش  دیایدنبالمان ب  دیایراننده اش خبر داده بود ب به

به  اریگفت و چمدان ها را گرفت از ما. قبل از داد یآمد

بعد امد و   هیرفتم و سوار شدم. چند ثان  نیسمت ماش

  .میصحبت نکرده بود چیکنارم نشست. در طول پرواز ه

 

. میرفتیبه سمت خانه م م یحاال هم در سکوت داشت و

.  رمیآوردم تا بروم دوش بگ یرا در م میداشتم لباس ها 

 دانمینم کردی داشت با راننده اش صحبت م نییپا اریداد

  .سپردیو م  کردیرا هماهنگ م ییزهایداشت چه چ

 

دوش عمال  نیوبعد از ا م یم اتاق خودمان بودحما در

حواسم به  دیبا شدیشروع م اریمشترک من و داد یزندگ

به عنوان مهمان چند ساعنه  گریبود. د یم زیهمه چ



من بود و من   یخانه  نجایخانه. ا نیبودم به ا امدهین

 !خانه؟ نیخانم ا

 

  میآمد بگو شیپ اریبا داد یقرار نبود اگر مشکل گرید

را   شیتماس ها توانستمی نم گریمن را به خانه ببر، د

و ما. فقط  می ما بود گریحواب بگذارم. د ی چند ساعته ب

ما دونفر حل و   نیب دیبا زی ما و همه چ ی و فقط هردو

  .شدیفصل م

 

 .در من را به خودم آورد، در را قفل کرده بودم یصدا

 

 زم؟یعز_

 

 .اتاق یکیبرو اون  ی. اگه عجله دارشهی االن تموم م_

 

هم  دیمن شا  شیپ دیایب خواستیم دینگفت شا یزیچ

 .نگفت  یزیچ گریداشت اما د  یگریحرف د



 

  شیکه داخل آمد لباسها زدمیبه صورتم م یکرم داشتم

  .دوش گرفتن نرفته بود یهنوز به تن بود. برا

 

 ؟یدوش نگرفت _

 

 .در قفل بود_

 

  .دیایمن ب شیپ خواست یم پس

 

  .کردمیباز م یگفتیم_

 

  .آورد نییو سرش را پا ستادیسرم ا پشت

 

 .همسرم در رو به روم قفل نکنه دادمیم حیترج_



 

به گونه ام زد و به حمام   ینگفتم و او بوسه ا یزیچ

شروع کردم به  لیدل یرفت. لباس که عوض کردم ب

  یزیبدانم چه چ قیدق خواستمیگشتن خانه حاال م

.  زیبودم از همه چ خبریبودم پس ب دهیکجاست. من نچ

 .گرفتمیم ادی دیحاال با

 

مشترک  یاز زندگ یشده بود چرا به طور ناگهان چم

خوب و مهربان بود  اریکه داد یبودم؟ تا وقت دهیترس

کرد حال و   یکج خلق یخوب بود اما تا کم  زیهمه چ

مجموع  یمن هم عوض شد ، چرا؟ چون زندگ یهوا

ها نبود. بلکه  یخوشبخت ها و یها وخوشحال یشاد

و غم. قهر و  یناراحت یرا در بر داشت حت  زیهمه چ

همه  گرفتمیم ادی دیداشت و با زیها. همه چ امدنیکنار ن

 ...گرفتمیم ادی دیرا با

 



 میام به صدا در آمد به آسمان گفته بودم دار یگوش

ام را روشن کردم تماس  یگوش یاما وقت میگردیبرم

 .نگرفتم

 

 ن؟یدیرس_

 

 .خونه میدیآره، تازه رس _

 

 نجا؟ یا نیایم یک_

 

کار   ییاگر جا هیبرنامه اش چ نمیحمومه بذار بب اریداد_

 .امیداشت من خودم م

 

 تنها؟ _

 

 هست؟   یآره مشکل_



 

 مادر زن سالم؟  انیبار نم نیمگه اول_
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! آسمان هم یزیچ ن ینبود همچ ادمیکردم  مکث

فکر کند حتما مامان گفته  نیخودش به ا  توانستینم

 .بود

 

 .نبود ادمی یگی آره راست م_

 



  کنندیچکار م قایدر مادر زن سالم دق دانستمینم اصال

 دهم ی. به آسمان گفتم خبر مکردمی چک م نترنتیدر ا دیبا

فردا. دلم   ایمراسم  نی ا یبرا میرویامشب م ایکه ا

 چیهمه از ه نیتنگ شده بود تا به حال ا شانیبرا

 ...کدام جز آذرخش چیکدامشان دور نمانده بودم. ه

 

  اریکه داد گشتمیدر گوگل دنبال مادرزن سالم م داشتم

  .ستادیکنارم ا

 

 شده؟یچ_

 

 کنن؟ ی م کاریمادرزن سالم چ یدونیتو م_

 

 .زد یلبخند

 

 ؟یچ_



 

خونه  رمیمن تنها م یگفتم تو کار داشته باشبه آسمان _

  !م یباهم بر دیبار با نیگفت اول

 

. کردی او هم مثل من داشت صفحه را نگاه م حاال

نوشته بود معموال   گرفتمی مامان م یبرا یا هیدهدیبا

 ی. ما کلشود یهم م یگرید زی هرچ ایطال! اما لباس 

 .میگرفته بود شانی برا یسوغات

 

 ...براشون همون میگرفت یسوغات_

 

به شرکت بزنم   یسر دیجداست. من با نیا زمینه عز_

 خوبه؟ میریتو آماده شو شب م

 

 ...خریم  یزیچ هی رمی باشه منم م_

 



 .تو نگران نباش کنمیمنه حلش م ی فهیوظ_

 

  زیم یام دستش بود رو یرا تکان دادم. گوش سرم

 .گذاشت و دستش را دور کمرم انداخت

 

 زم؟ یچته عز_

 

رو  دیجد یزندگ هیتازه به خودم اومدم که  یچیه_

  .نتونم ترسمیشروع کردم. م

 

 .را پشت گوشم زد میمو

 

  .میما باهم_

 

کامل   شهی. همدمیو چانه اش را بوس ستادمیپنجه ا یرو

  .کردیم ویش



 

 .رمیبگ یهم با دوقلوها و مهست یتماس هیمن _

 

زنگ بزن بهم  یالزم داشت یمواظب خودت باش، هرچ _

 .کنهیبه راننده ام بگو خودش حل م ای

 

 ادیباشه نگران نباش، دوست دارم خودم اطراف رو _

دوقلوها   دنی. فعال خونه ام ، فقط اگر برم درمیبگ

 ما؟ ی خونه  میدنبالم بر یایاز اونجا ب یتونیم

 

  .بهم خبر بده زمیآره عز_

 

اما گفتم  ششانیپ میسرکار بود گفت شام را برو یمهست

دوقلوها اگر   شیپ رومیاما دارم م میمادرزن سالم دار

با دوقلوها تماس   گریزود برگردد. د یتوانست او کم 

بود. دو پرواز  ینگرفتم، خسته بودم پروازمان طوالن



دو  یکی. اما خواب رانیا  میتا برس میعوض کرده بود

 .بود یکاف میبرا دیساعته شا

 

  .قربونتون برم من. چقدر دلم براتون تنگ شده بود_

 

تنگ   شانیرا محکم بغل کرده بودم واقعا دلم برا هردو

 .شده بود

 

 .آسو دلم برات تنگ شده بود_

 

 .منم آسو_

 

 .دلم یزایعز شتریمن ب_

 

در شرکت طول   یواقعا دلتنگشان بودم. کار مهست و

  اریا آمدن دادبود نتوانست به موقع برسد و ب دهیکش



غر  یما. جان و جاشوا کل یخانه   میبرو میمجبور شد

نشدند و من قول دادم از  ریمن س  دنیزدند که هنوز از د

و فردا بروم مدرسه دنبالشان و فردا  رمیاجازه بگ اریمه

ناگفته از  یمرخص کی قیطر نی. به اندمن باش شیرا پ

کار و  دادمیم  حیگرفتم اما واقعا خسته بودم ترج اریداد

 .بعد شروع کنم یرا از هفته  لیتحص

 

دو دست  نشیعقب ماش یصندل یرا دستم داد رو جعبه

 .بودم دهیگل هم د

 

 پسنده؟یخوبه مادرت م نیبب_

 

مراسم   کی  یبود، الزم نوبد برا ییبایز  یلیخ گردنبند

 نقدریا دینبا  مینشد بگو میرو گریخرج کند. د نقدریا

 .و تشکر کردم باستی. فقط گفتم زکردی م نهیهز

 

 م؟یها رو از خونه بردار یسوغات_



 

 یخودمان ، سوغات ینبود تا خانه  یاد یز ی فاصله

  .را جدا کرده بودم شانیها

 

 .نی خوش اومد_

 

و به سمت  دمیکردم ، آسمان را بوس یمامان روبوس با

  .بابا پرواز کردم

 

 .ییذره شده بود بابا هیدلم برات _

 

بود   یبود. چندسال ی. چقدر حس خوبدیام را بوس گونه

 .گفتم یبود. با ذوق و خوشحال  فتادهیاتفاق ن نیا

 

  .قربونت برم من بابا_

 



 .بفرما سرپا نمون_

 

به سمت بابا آمد   اریکردم. داد اریبه مامان و داد ینگاه

دست دادن. دست  یو دست بابا را در دستش گرفت برا

مامان و آسمان گرفته بود همان اول  ی گل ها را برا

 .دستشان داد

 

 .نیکرد دیهمه خر نیچرا ا_

 

. آسمان مشغول گفتی ها م یتعارف به سوغات در

بود   یبود اجازه ندادند من بلند شوم. حس جالب ییرایپذ

 !یمهمان یپدر و مادر خودم برا  ینه من آمده بودم خا

 

  .به تعارف گفت یکنمیخواهش م اریداد

 



همتون انتخاب کنم. خصوصا  ی قهیکردم به سل یسع_

توپ گرفتم  یشما آق معلم. چند تا کتاب صوت یبرا

 .برات

 

لبش کش رفت،  اریکه به کار بردم داد یتوپ  یکلمه  از

که  کردیخنده اش گرفته بود. آنقدر لفظ قلم صحبت م

 .متفاوت بود شهیهم شیصحبت کردن برا نطوریا

 

و از حال و   دیایبه اتاق رفتم تا آسمان ب یبهانه ا به

 .احوال خانه بپرسم

 

 ن؟یکم و کسر نداشت یزیچ_

 

 .نه خوب بود_

 



 نیباشه تو ا  یچه مشکل گهینه من بودم نه آذرخش د_

 .خونه

 

 ...نه منظورم_

 

 . درسها؟ گمی. منظور خودم رو م گمیمنظور تو رو نم_

 

 .خونمیم دونمینم_

 

 مدرسه ات خرداده ؟  ینمونده، امتحانا  یز یچ گهید_

 

 آره، خوش گذشت؟_

 

 ی. آسمان هرموقع وقت کردیآره خوب بود جات خال_

 .خودت حساب باز کن یبرو بانک برا 



 

 چرا؟ _
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 .لکنت گفت  یاو بود که با تعجب نگاهم کرد. با کم حاال

 

 .نیگرفت یکه عروس یهمون باغ_

 

باال رفت.   م یممکن باز شد و ابروها یتا جا میها چشم

  یمن بود؟ پس چرا من خبر یعروس ی هیآنجا هد

  .نداشتم



 

 .بهم نگفته یزیچ_

 

  چرا؟_

 

خبر داشتم؟! چه  دیام را باال انداختم. من از کجا با شانه

  خبر بود؟

 

  زم؟یعز شدهیچ_

 

نشسته   اری و داد دیام شیپ میخودم آمدم. آمده بود به

من  تعجب کرده بود   یخبر یآنقدر از ب ی مهست م،یبود

که داده بود، چرا  یسوت یترسش برا  یو البته از طرف 

  یزیبه من چ اریبود داد یگرید یمسئله  دیکه شا

  .نگفته؟! او هم مثل من در سکوت نشسته بود

 



  .کجا موند بچه ها گرسنه ان اریمه ست،ی ن  یزینه چ_

 

گذاشتم و بلند شدم. پشت سرم  زیم ی را رو  فنجانم

هم بلند شد اما با به صدا در آمدن در به سمت در  اریداد

 گرفته رونیبود. غذا را از ب اریرفت بدون شک مه

را  زیفقط ساالد را خودم آماده کرده بودم و م میبود

  .بودم دهیچ

 

  کیداد. دوباره ازدواجمان را تبر یسمتم آمد و دست به

 زیم ی گرفته بود رو ییباینرگس ز یگفت گل ها

حواسم در جمع نبود کنجکاو بودم  یلیگذاشتمشان. خ

  کی چشم انتظار  خبرم؟یموضوع ب نی بدانم چرا از ا

  یدار یخر تیکه با آن ن یزینبود اما چ  متیبه آن ق هیهد

باعث  یبه خواهرش گفته بود که اتفاق یشده بود و حت

را  نیا خواستمیشده بود نظرش عوض شود فقط م

  .بدانم

 



بود. نگاهش مکرر  یحواس یب نیکامال متوجه ا اریداد

بودم   ییموارد کامال آدم برونگرا نیمن بود. در ا یرو

احساساتم را فقط در درونم نگه دارم. بچه  توانستمینم

خودشان برگردند، فردا    یها قبول نکردند به خانه 

راحتتر بتوانند   شدیباعث م نیمدرسه نداشتند و هم

مزاحم  نکهیهم بخاطر ا اریالبته مه نندک یرا راض  اریمه

 .موافق نبود یلیخ شوندی خلوت ما م

 

 .بذار بمونن خب_

 

 .کننیم تیاذ_

 

 .ستین یتیتا صبح اذ خوابنیکله م  هیاالن  نهایا_

 

'کول' بلند گفتند و به سمت پله ها   کی موافقتش  با

رفتند. به دنبالشان رفتم و مجبورشان کردم اول مسواک 



 رد، یشان بگخواندم تا خواب ییالال  شانیبزنند و بعد برا

 .بود یجمله و حرف مهست شیهرچند فکرم پ 

 

به اتاقمان رفتم،  یمشغول خواندن کتاب بود وقت اریداد

ز وقت نکرده بودم با من هنو مان،یبایالبته در تراس ز

بخوانم و از   ی بخورم، کتاب یی و چا  نمیلذت تمام آنجا بنش

 .ببرم یفضا لذت

 

و به سمتش رفتم و پرده را کنار  دمیخوابم را پوش لباس

 .زدم

 

 .زمیعز  خوابمیمن م_

 

 .میصحبت کن نجایا ایب_

 

 .نشستم شی و روبرو  رفتم



 

 جانم؟ _

 

 بود؟ شدهیچ_

 

خودش نخواسته بود، نگفته بود االن من حساب   یوقت

 !شد؟یمگر م  خواستم؟یکه نداده بود را م یا هیهد

 

 .نشده، من هنوز به تفاوت ساعت عادت نکردم یزیچ_

 

بود اگر انتظار داشتم حرمف را باور  یمسخره ا توقع

حاال هرطور که   گفتم،یکند اما مطمئنا راستش را هم نم

 !ممکن بود

 

آورد  یرا در م هیقض یته تو شناختمین مکه م یاریداد

 .بود یکاف دیشنی نم یزیاز من چ نکهیاما هم



 

_ _ _ _ 

 

 سرکار؟  یبر ی خوایروز جمعه م اریداد_

 

 .گردمیکار دارم زود برم زمیچند ساعت عز_

 

برود سر  خواهدیگفت م یغرغرو از وقت   یبچه ها مثل

 .کار دنبالش راه افتاده بودم

 

 ؟یچ یعنی_

 

 .و نگاهم کرد ستاد یا باالخره

 

 ...یزود م زمیعز_



 

 را در هم حلقه کردم و گفتم میدستها

 

 .خوامینم_

 

اما  مینبود از ماه عسل برگشته بود شتریروز ب چند

بودمش، همش سر  دهیدوساعت د یکیعمال فقط شبها 

  .کار بود

 

 ...دل زهیعز ،یآسو_

 

 م؟یهم باش شیپ دیرو نبا لیحداقل روز تعط اریداد_

 

 .رفتمیفقط چند ساعت، اگر مهم نبود نم زمیعز_

 



را برگرداندم و فاصله گرفتم، در دل گفتم   میقهر رو به

! چقدر کارش شد؟یشود اما نشد! باورم نم الیخیب دیشا

 !ز من؟مهم بود، مهم تر ا

 

 دانستمی. نمیناراحت بودم هم دلخور هم عصبان هم

 دی چطور با دانستمیکنترل کنم. اصال نم دیکدام را با قایدق

 .کنترلش کنم

 

  شدیتا درس بخوانم اما مگر م میجلو ختمیرا ر میهاکتاب 

تماس  ی را برداشتم و با مهست یتمرکز کرد؟! گوش

تهران  دیخواسته ام. از خدا رونیب میگرفتم، گفتم برو

استقبال کرد، بلند شدم و با  عینبود و او هم سر

لباسم را انتخاب  یهم با لجباز  یتمام شاد تی حساس

نوشتم   شیکوتاه برا  ادداشتیک یکردم،  شیکردم، آرا

. نه گفتم با گردمیبرم ری و احتماال د رونیب رومیکه م

غذا   زیم ی . رومیرویو نوشتم کجا م روم یم یمهست

 .زدم رونیبدست ب چیگذاشتم، سوئ یخور

 



اگر بلند باشد چطور  نمیاهنگ ماش   یصدا انسکه

  رم،یرا بگ اریدلم را خنک کند و حال داد توانستیم

 .کامال بلند بود شینداشتم اما صدا ینظر

 

 .یچه خوشگل کرد_

 

 م؟ یخب کجا بر ،یمرس_

 

 خونه نبود؟ اریداد_

 

 .نه کار داشت، رفت شرکت_

 

آمدن و   نیحدس زد ا دیبه من زد، شا یلبخند دمید

  لیدر روز تعط اریرفتن بخاطر سرکار رفتن داد رونیب

 .نکردم ینگفت من هم اشاره ا یز یباشد اما چ

 



01:16] 

 

 383ق_#

 ی آسو#

 _صدای_بیصدا#

 

  ینجور یا ،یندار  یحساب بانک هی یبزرگ نیدختر به ا_

 .به حسابت زمیریات رو م انهیماه

 

از تو  دینبا گه ید میایبا حقوق بابا کنار م  گهیمامان م_

 .میریبگ

 

به اون؟ شنبه  یدار کاری تو چ ادیخب مامان کنار ب_

 .کشه یحتما برو. صبح زود برو طول نم

 

 تنها برم؟ _



 

  .معلومه که تنها برو_

 

 ...یبلد ن_

 

شماره ات  یمون یو منتظر م یر یگیتو شماره م یریم_

 یگی مسئول باجه م یجلو  ینیشیم یریرو صدا کنن م 

همراهت    ییحساب باز کنم . مدارک شناسا خوامیم

 .نیباشه. هم

 

 ...آخه_

 

 !یریادبگ ی دیآسمان تنها برو، با_

 

شده از ترس من تنها برود. تا  یگفتم تا حت یجد یلیخ

  یلیکنم خ سهی با گذشته ها مقا خواستمی. اگر مردیبگ ادی



 ادی دیبهتر از قبل شده بود اما نه تمام و کمال. با

تمام مدت  توانستینم ستدیخودش با  یپا ی رو گرفتیم

  ی. حاال که بهانه ییبا مامان برود جا ایخانه بماند 

بهانه هم وجود   نیا گر یماه د کی ت، کنکور داش

  .نداشت

 

 ؟ یخسته ا_

 

 .دهیانگار مواد نرس کنهیبدنم درد م کم،ی_

 

 .کرد یکوتاه  ی خنده

 

 .دمیباز من چند ساعت خواب  یخسته تر باش دیتو که با_

 



تا  یدیخوابیم دیبا ،یش تیاذ  شتریب شهیباعث م نیهم_

بدنت عادت کنه به اختالف ساعت  کشهی شب. طول م

 .ها

 

 م؟یپس تا فردا شب قراره بخواب_

 

 .از خدامه اما کار دارم خوشگلم_

 

 رفت؟ شیکارها خوب پ شدیچ_

 

 .دیکش شیرا کنار ابرو انگشتش

 

خسته بود اجازه ندادم موقع برگشتن او براند، به  چون

 .را گرفتم چیزور سوئ

 



شرکت  نیروت یاما با کارها ستیمنظورم چ دانستیم 

  دیگرفتن جواب، شا ینکردم برا یجوابم را داد. اصرار

  ...بود نیواقعا صالح کار هم

 

  اریرفت به مه ادمیمدرسه دنبال دوقلوها  رمیفردا م_

رم نشد  یبگم. البته حتما خودشون تا االن گفتن. مهست

 د؟یشام دعوتشون کنم با ام ی. فرداشب برانمیبب

 

 .ستی ن یمشکل زمیعز یدونیهرجور صالح م_

 

_ _  _ _  

 

راس  اریبودم دم مدرسه ، امروز داد دهیزود رس یکم

داشت گونه ام  یزد وقت ونر یساعت هشت بود از خانه ب

حاضر آماده است  دمیچشمم را باز کردم د دیبوسیرا م

صبحانه حاضر کنم اما گفت  شیبرود. گفتم برا خواهدیم

  شتریب یساعت  کیخورده است. بعد از رفتنش  ییزهایچ



نبود بلند شدم کم کم   قی عم خواب گری اما د دمیخواب

حاضر شدم و آمدم دنبال بچه ها. کنجکاو بودم مدرسه 

داده بودند   بی که آنها ترت یی. آن اردونمیاشان را بب

 .در مدرسه چه خبر است نمیبب  خواستمیم

 

  اطشیبود که مدرسه شده بود. ح ییالیو یخانه ا  هیشب

و   اطیمدرسه ح کی یبزرگ نبود به نظرم برا یلیخ

مهم مدرسه ها بود که معموال  یها نهیش از گزباشگاه ا

 .گذاشتندیکم م

 

 .کار دارم یگفت با چه کس یبودم که خانم اطیح در

 

 دهیاومدم دنبال دوتا از دانش آموزهاتون ، زود رس_

 هست؟ یبودم اومدم داخل مشکل

 

 ؟یدنبال ک_

 



 .جان و جاشوا جم_

 

 ن؟یباهاشون دار یچه نسبت_

 

 .داشتم ینسبت گریحاال د نسبت؟

 

 .زن عموشون هستم_

 

  .نیتونیبدون اجازه نم تیریدفتر مد نی ببر فیتشر_

 

 ریمد ،یشدم به دفتر ییراهنما تاینها ؟یاجازه ا چه

بودم. همان خانم بود. خودم را  دهیمدرسه را در اردو د

من را به  اریکردم به هرحال بار قبل هم داد یمجدد معرف

کرده بود. گفت خاطرش است   یعنوان نامزدش معرف

  اری. نشستم تا با مهردی جم اجازه بگ  ی ازآقا دیاما با

. دادیجواب نم اریبود مه ن یمشکل ا اما. ردی تماس بگ

زنگ مدرسه به صدا در آمده بود، با جان و  گری حاال د



  میو منتظر بود میبود ریجاشوا در دفتر همان خانم مد 

  .رفتن بدهد به ما یاجازه 

 

 .آسو من گشنمه_

 

 .میجواب بده بر یبذار دد_

 

 .ستیجواب بده ن  یاوه پسر دد_ 

 

تماس   اریبا داد شدمیداشتم کم کم من هم کالفه م گرید

 کجاست؟  اریمه داندیم  نمیگرفتم تا بب

 

 .بچه ها رو ببرم ذارنیمن االن مدرسه ام نم زمیعز_

 

 .کنمیرو بده من صحبت م یگوش_

 



و   یگرفتم تنها عذرخواه ری را به سمت خانم مد یگوش

. بعداز قطع کردن تماس دمیشنیبله چشم گفتنش را م

نگفتم فقط سرم را تکان   یخاص زیعذرخواست چ یکل

 .دادم

 

 ی. چمیریغذا بگ رونیشد بهتره از ب  ریحاال که د_

 ن؟ یخوریم

 

را خورده و نخورده آهنگ خواب   شانیبچه ها غذا 

پهن کردم هردو را به  ییرای حال پذ یتو ییکردند پتو

را  دنیخواب  نطوری. ام یآغوش گرفتم تا باهم بخواب

  .دوست داشتند

 

 ن؟یپس رفت_

 

  .خوشگل بود یلیآره خ_

 



 هم اومد؟ اریداد_

 

 .میباهم رفت گهیآره د_

 

  .با خنده گفت یمهست

 

 .شده یمرد زندگ_

 

چرا هنوز   اریمه ره؟یم ییجا نیهمچ یفقط مرد زندگ_

  ومده؟ین

 

بودم فقط   دهیرا ند اریمن مه میکه برگشته بود روزید از

ازش امروز صبح اجازه گرفتم که بروم  یتلفن کباری

 .دنبال بچه ها

 

  .دهیگفت توراهه هنوز نرس دونمینم_



 

 خوبه؟  دیاوضاع با ام که،یتراف دیپس شا_

 

  .میکنیرو م یعروس یکارها میکم دار کم گهیآره. د_

 

 .نمانده بود یزی بود اول خرداد باشد چ قرار

 

  .بهم بگو ادیاز دستم بر ب یکمک_

 

 ؟یرو گرفت تیعروس ی  هیباشه. هد_

 

  .خوشگل بود یلیگردنبندم؟ آره خ_

 

 .گمیگردنبند؟ نه باغه رو م_

 



 .تعجب نگاهش کردم با

 

 کدوم باغ؟_

 

01:16] 

 

 385ق_#

  یآسو#

  _صدای_بیصدا#

 

صدا درآورده و ته  یام را به حالت ب یگوش  نکهیا از

  یخوره ا کی بودم اما ته دلم  یانداخته بودم راض فمیک

اصال برگشته و از نبودنم خبر دارد؟  نکهیوجود داشت. ا

 تیجهت خودم را اذ یو ب خودیمنم که دارم ب نیفقط ا ای

 .کنمیم

 



شد،  زیت میکه به صدا در آمد، گوش ها ی مهست یگوش

  اریکه پشت خط است داد یدروغ چرا دوست داشتم کس

 .بود دیباشد اما ام

 

رفت و  خواستمیناهار خوردن تا فشم کشاندمش، م یبرا

 .میبرگرد ریآمد مان طول بکشد و تا حد امکان د

 

طاقت   گریو با صفا بود. سر ناهار د بایبود اما ز شلوغ

بار   کیام را برداشتم و چک کردم  ی گوش اوردمین

فرستاده بود 'مراقب   امیپ کیزنگ نزده بود و  شتریب

  یبرخورد نی همچ   خواستیواقعا م ن؟یخودت باش'. هم

عاشقانه  یلی خ یشش ماه اول زندگ گفتندی بکند، همه م

ماهمان   کی اددیاجازه نم یار حتیداد گذرد ی م بایو ز

 .آنطور بگذرد

 

 ؟یکشوند  نجایمن رو تاا اریکرده داد کاریچ_

 



 .روز جمعه پاشده رفته شرکت_

 

  رهینم لیتعط یروزها  اریبوده، داد یحتما کار واجب_

 .سرکار

 

 از دست من فرار کرده؟_

 

 .با حرفم دیخند

 

 فته؟یممکنه اتفاق ب یزیچ نیتو؟ اصال همچ ار؟ازیداد_

 

 .گفتم نرو قبول نکرد یهرچ_

 

چون روز   ای یاالن چون به حرفت گوش نداده ناراحت_

 رفته؟  لیتعط

 



 دیجواب سوالش را، شا دانستمینم دم،یکش یقیعم نفس

بود طرف  یع یخواهر او بود طب یهردو! اما خب مهست

مسئله طرفدار   نیهرچند منطق هم در ا  رد،یاو را بگ

  .دار شده بود حهیبود، من احساسم جر  اریداد

 

آمده را  شیکردم فراموش کنم اتفاق پ یسع میگشت یکم

را فراموش کرد؟  اریداد  شدیو فکر نکنم، اما مگر م

وقفه دستم بود و چشمم به صفحه  یام ب یحاال گوش

 ک یو او  میاش، ساعت شش عصر بود ما برنگشته بود

هم بود،  شی دااز خ دیبار هم تماس نگرفته بود؟! شا

  خواهدیم یو هرکار  ندیشراحت بن  توانستینبود من م

 .بکند

 

را دم در رساندم، واقعا  یده شب بود که مهست کینزد

بیشتر   شدیدوست داشتم خانه نروم اما خسته بودم، نم

بردم، در  نگیرا داخل پارک نیکنم، ماش یرانندگ نیاز ا

و  ستادهیا وانیبه دست در ا یفنجان دمیکه بودم د اطیح



دادم و داخل خانه رفتم،   یسالم آرام کند،ی مرا تماشا م

 .جوابم را نداد یاو حت

 

  رتریدو ساعت هم د یکی ی خواستیم ؟یزود برنگشت _

 !یومدیم

 

 هست؟ یمشکل_

 

 ؟یدی ساعت رو د_

 

 .بود  لی روز تعط _

 

 .اولم را برنداشته دستم را گرفت قدم

 

 .اریخسته ام داد_

 



 .گفتم فقط چند ساعت کار دارم_

 

ساعت به  نیچند ساعت چند  یمنم رفتم تو به جا_

 .ی کارهات برس

 

 !ی آسو_

 

 میازت واقعا دلخورم، سه روز برگشت ار،یداد هیچ_

بار   هیدر طول روز زنگ نزنم  یحت ،یهمش سر کار 

کارت رو جدا  یدار ،یحالم را بپرس یزنیزنگ نم

 ؟یکنیباشه، اما من رو چرا حذف م یکنیم

 

که فنجان در آن بود را  یو بغلم کرد، دست دیرا کش دستم

 .زدینر  میبا فاصله نگه داشت تا رو

 

 .حق باتوا زم،یمتاسفم عز_



 

 .اش گذاشتم و پسش زدم نهیس  یرا رو دستم

 

همه اصرار  نیا یدیصبح د ست،یمهم ن نیاصال ا_

 ...و یصبر کن یحاضر نشد ینرفتن حت یبرا کنمیم

 

زود  دم،یرسیم دیداشتم با یریکنفرانس تصو هی_

 ...اما  ارمیبرگشتم تا از دلت درب

 

  عیگرفتم به اتاق. سر شیدادم راهم را پ رونیرا ب نفسم

و پشت به او  دمیگرفتم و لباس خوابم را پوش یدوش

. چراغ سمت خودش را خاموش کرد و از دمیدراز کش

سرم گذاشت. پسش  یاش را رو ینیپشت بغلم کرد، ب

  توانستیسکوت م دیشا یهم نکردم. گاه  ینزدم، حرکت

  .درو و ببر زهایچ  یلیبشورد خ

 



  شتریقرار بود ب ینطوریسرکار ا رفتمیاز فردا من هم م 

 .باشم  شیکارها اتیجزئ  انیدر جر

 

 اریساعت کوک کرده بودم خواب نماندم، اما داد چون

 .شده بود داریقبل از من ب

 

 ؟یشد  داریچرا ب_

 

 .سرکار امیب_

 

 .تخت کنارم نشست و دستم را گرفت یرو آمد

 

 باهام؟   یهنوز قهر _

 

  .بود دهیکردم، انگار راحت نخواب نگاهش

 



 ...اما ستمیقهر ن_

 

 .یاما هنوز دلخور_

 

باشه حق رو به تو   یبشنوه بخواد قاض ی هرک دونمیم_

  ...بده، اما من

 

 .دمیکش قیعم نفس

 

 .برخورد کنم یاحساس دینبا دیشا_

 

 .دیام را بوس قهیرا دور شانه ام انداخت و شق دستش

 

  .مهمه یلیمنم، دل و قلبت برام خ کنمیدقت م_

 



 نییرا آرام تکان دادم و بلند شدم تا آماده شوم تا پا سرم

 .رفتن من او صبحانه را آماده کرده بود

 

 .میخور یم یز یچ هیسر راه  شهیم رید_

 

  یز یچ ستیمعلوم ن  روزمید شه،یگشنه نم زمینه عز_

 .نه ای یخورد

 

 ناهار خورده بودم. تو؟_

 

خوردم نگران نباش. امروز دانشگاه   ییزها یچ هیمنم _

 ؟یکالس ندار

 

  .نه امروز کالس ندارم_

 



شروع  دی آزمون دکترات با یکم کم برا کنمیفکر م_

 .یکن

 

 شود؟  الیخی ب خواستیکردم نم نگاهش

 

 ...اریداد_

 

  .یدونیخودتم م  شهیبرات سخت م شتریب یفاصله بد_

 

را  میدهایترد لیدل قایدق دونمیاما خب... نم دانستمیم

او باشم از  شیپ شتریب خواستمیم دانستم،سرکارینم

 .میدوست داشتم.... دوست داشتم بچه دار شو یطرف

 

 ار؟یداد_

 

 .و منتظر ماند ادامه دهم دیاز قهوه اش چش یکم



 

  م؟یصحبت کن یزیراجب چ شهیم_

 

 حتما، در مورد؟_
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 .بچه_

 

 .باال رفت شیابروها 

 



 .میماهم نشده ازدواج کرد  کیما  زمیمنظورت ... عز_

 

 ...سیاالن ن نیمنظورم هم دونمیم_

 

 .فتهیاتفاق ن نیا دمی م حیتا قبل از دکترات ترج _

 

 شرط بچه دارشدنمان؟ شدیم دکترا

 

 خوامیتا کارهام کامال جدا نشده هم مخالفم. نم نکهیو ا_

 .رهیقرار بگ قهیجهت تو مض چیاز ه

 

  ردیقرار بگ  قهیکه در مض  خواستیبچه چه م کی مگر

 یدهم ثروت او زندگ کیهزاران بچه داشتند با 

. چقدر دی. سرم را تکان دادم، نظر من را نپرسکردندیم

که انسان  یزیمشترک متفاوت بود از چ یزندگ

  .کردمی صورش را مت



 

_ _ _ _ 

 

زمان  نیبود، کمتر شیکارها ریوار درگ وانهید اریداد

 مانیبود از عروس ی. دوماهکردیم یممکن را بامن ط

هم برگزار شده  دیو ام یمهست یعروس یگذشته بود حت 

  اریداد یبود و از ماه عسل برگشته بودند. اما کارها

  یزیآنطور که برنامه ر زیتمام  نشده بود. همه چ

به خاطر مخالفتش  ار ینرفته بود. مه شیپ کردیم

درس   گفتیم داد،یو به من هم اجازه نم کردیکمکش نم

همه کار  نی است. اما خب ا یکاف میام برا یو کار فعل

  .شدیاش از من م یش باعث دورخود یبرا

 

تمام شدن   یبه بهانه  دیشا  ایجمعه به مناسبت  یبرا

ساده  یدورهم کیگرفتم.  یکنکور آسمان در خانه جشن 

  .ناهار یبرا

 



 .نهایدنبال بابا ا  رمیمن م زمیعز_

 

بود و  شینشسته بود لب تاپش جلو یغذاخور زیم پشت

 .نگاهم کرد. سرش را بلند کرد و کردیداشت کار م

 

 ...رانن گمیم_

 

 .بابا با من راحتتره_

 

 .مواظب باش_

 

  .لطفا حاضر شو  میایتا ما ب_ 

 

 ...لبخند خسته کیزد،  می به رو یلبخند

 



کار   یخاموشه، حق ندار یلب تاپ هم تا آخر مهمون_

 .یکن

 

 .چشم_

 

 ن یهم آمده بودند اما مشکل ا دیو ام یمن برسم مهست تا

را داشتم  یبلند بلند صحبت کردن مهست یبود صدا

اهل بلند صحبت کردن نبودند و  ی. خانوادگدمیشنیم

 .مشکوک بود یکم نیهم

 

 شده؟یچ دیپرس یبود که با کنجکاو مامان

 

 .دونمینم_

 

 : دعواشون شده؟ آسمان

 



کنم.  دییدعوا هم نبودند که بخواهم حرف او را تا اهل

  یو منتظر م نندینشیم اطیدر ح یمامان گفت آنها کم

 یاست بهتر است آنها دخالت یخانوادگ یمانند اگر دعوا

 .داخل رفتم ینکنند. ناچار سرم را تکان دادم و با نگران

 

 شده؟یچ_

 

 .نشسته بود دیسر پا بودند اما ام یو مهست  اریداد

 

 و بابات؟  زم؟مامانیعز ی: اومداریداد

 

 شده؟  یزیان، چ اطیتو ح_

 

چپ چپ  اریحرف من ، داد نیزد با ا یپوزخند یمهست

 .نگاهش کرد

 



  .من ریغ نیدونستیالبته همتون م ؟ی دونستیتو م_

 

 .. .جان ی: مهستدیام

 

 .دیبرگشت سمت ام یعصب یکم یمهست

 

 ؟ینگفت یز یتو چرا چ _

 

 ن؟یبه منم بگ شهیم شده؟یچ_

 

 ...بخاطر کنهیرو ول م مونیداره کارخانوادگ اریداد_

 

 دایبحث ادامه پ نی، دوست ندارم ا هیکاف ی: مهستاریداد

 .جا تمومش کن نیکنه. هم

 



  ؟یتو چرا قبل شروعش با ما مشورت نکرد_

 

 .رو به من گفت و

 

 .چرا اون باغ رو بهت نگفته فهممیاالن م_

 

  .نگاه کرد و گفت اریداد به

 

 !ی بفروش یبخاطر پولش مجبور شدحتما _

 

تمام برگشت سمت من، بعدها خودم هم  رتیبا ح اریداد

حدس را زدم و حس کردم نخواسته با دادن و   نیهم

 ینگفته. عروس یزیچ نیهم یگرفتنش ناراحتم کند برا

به او  یکم د ینبود. ته دلم شا یو ماه عسلمان مبلغ کم

 شیبه رو یزی چ گرید لیدل نیحق داده بودم به هم

 .بودم اوردهین



 

 نیا ینداره چرا دار یباهات کار گهیمامان د اریداد_

  میایاز پسش برنم اریمن و مه یدونیم ؟ی کنیکار رو م

 یبخاطر مامان و آسو به ما بد یبدون تو. تو .. دار

 .یکنیم

 

  ...من کردندیم یچرا من را قاط من؟

 

 ه؟یکاف یمهست_

 

 ؟یبه من نگفت  یزیتو چرا چ  ست؟ین یکاف_

 

و  اریبرادر خودش پنهان کرده بود. مه یوقت  گفتمیم چه

، حاال دو قلوها هم ملحق   دندیدوقلوها هم از راه رس

هم به کمک  اریمن و مه یشده بودند به خانواده 

او هم موافقت  گفتیم یآمده بود. هرچه مهست یمهست

 ییبود که به تنها نیا ی برا اریهم ی. نگران کردیم



  اریمه شدمیمتوجه م شیحرفها ازکند،  تی ریمد تواندینم

  شانیرها اریداشت اگر داد یترس ورشکستگ یحت

 .کردیم

 

و حواسش  گذاردی نم شانیبود که گفت تنها اریداد تاینها

خشکم   میبه هردو خواهد بود. حاال من بودم که سر جا

کند؟ در   یکار کردن زندگ  یبرا خواستیزده بود او م

مدت با سکوت و آرامش تحمل کرده بودم تا همه  نیا

کار   یزود حل و فصل شود و او داشت برا یلیخ  زیچ

 .کردی م یزیبرنامه ر شتریب

 

 من؟_

 

 .نو برادرها برگشتند سمت م خواهر

 

 میما ازدواج کرد اریداد ن؟یکنی شماها من رو حساب نم_

  ن؟یهستم ، هم شهیراحت باشه من هم التیتو خ



 

 .رنگ تعجب گرفت هیاز بق  شتریب اری داد یها چشم

 

ته کالمت  ی، طعنه  یجان تو از من گله دار یمهست_

کار ندارم، من  نیتو ا  یاما من دست کنم ی رو حس م

فکرش   تونستمیاگر م یحت ار یفکرش رو ننداختم سر داد

چون دوماه ازدواج کرده اما انگار دو   کردمیرو دور م

. قبل ازدواجمون یکار ت ی ماهه شوهرم رفته مامور

  یزیریبرنامه م ی. االن داردمیدیم شتریرو ب اریداد

 ار؟یام داد یزندگ نیا یپس من کجا شتر؟یکار ب یبرا

 

 ...زمیعز_
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خونه   اطیساعت تو ح کیاز  شیپدر و مادر من االن ب_

 نی ا نیخوایورودن، اگر نم یدخترشون منتظر اجازه   ی

از   شتریبرشون گردونم، ب نیبگ نیاجازه رو صادر کن

مسائل   دیمن شرمنده اشون نشم. هرچند شا  نیا

 .منه یشما مهمتر از خانواده  یخانوادگ

 

  تایبه سمتم امد اما عقب رفتم. نگاهم کرد و نها اریداد

  دیگربایرفت. چقدر د رونیاز خانه ب ی حرف چیه یب

دور هم  یمن فقط دعوت کرده بودم همگ کردمی تحمل م

  میدر کنار هم لذت ببر لمانی و از روز تعط  میناهار بخور 

 !بود تیدر الو شهیاما پول هم

 

  .جاش نبود  نجای: متاسفم آسو، ااریمه

 



من  نیهم یبرا نیپنهون کرد یاز مهست اریتو و داد_

  .اش شده جهی نت نیو ا دونهیرو مقصر م

 

متوجه اوضاع نابسامان نباشند تا ناهار را  شدیم مگر

 یخوردند و نخوردند مامان گفت بهتر است بروند. حت

تعارف   اریو مه اریماندنشان داد یتعارف نکردم برا

نداشت حاضر شدم خودم  ییکردند اما از نظر من جا

  .برسانمشان

 

 .میصحبت کن  امیهرموقع بحثتون تموم شد خبر بده ب_

 

 .برسون و برگرد_

 

  .کنم یاز بحث هاتون دور دم یم  حیترج_

 

 .بمانم با آنها به خانه رفتم ابانیدر خ توانستمینم



 

 چشون شده بود؟_

 

حاال که دخترشان متهم   داشتندیبود آنها هم خبر م بهتر

 .اول بود فیرد

 

کارش رو از خواهر و برادرش جدا کنه  خوادیم اریداد_

 .مخالفن اریو مه یمهست

 

 چرا جدا کنه؟ _

 

 ....پول میبگو ایمادرش  میبگو  دانستمینم

 

 .دونمینم_

 



شده بودم که از  ی. عاشق مرد دانستمیواقعا نم  گرید 

را از من  زهای چ یلیمحافظت از من خ ینظرش برا 

 .کردیپنهان م

 

  .دم یرا عوض کردم و روبه آسمان پرس بحث

 

 ؟یکن کاری چ یخوا یم_

 

  .نگاهم کرد آسمان

 

 .تموم شده شه یباورم نم_

 

از وقتت درست استفاده  فهیتموم شده باور کن. فقط ح_

 .کن

 

 .و زبانم رو برم تاریکالس گ خوامیم_



 

 .را تکان دادم سرم

 

  کار؟ی چ یخوای رو م تاریگ_

 

 .بذار برهدوست داره مامان _

 

 ...رسینم_

 

  .ستین یمشکل دمیمن م_

 

 ؟ید یبه ما پول م  یاریم هیتو شوهرت راض_

 

. من رمیگیرو م تشیدادم رضا اریهرموقع از پول داد_

 . به شما ندادم اریهزار تومن هم از پول داد هیتاحاال 



 

تا االن هزار بار خانه را عوض کرده   دادمیاگر م که

 .شانیبودم برا

 

خونه رو   کنمی حقوق خودمه. چون دارم جمع م_ 

  کنمیم زیدارم کم وار  نی هم یبراتون عوض کنم برا

 .براتون

 

 ...بره کال خب آسمان_

 

 .نگران نباش  ست،ین  یزیچ_

 

 برم سرکار؟  یخوا ی... مشی: اگه نمآسمان

 

 ؟ یچ یبرا_

 



 ...خب_

 

اما  یبا کار کردنت ندارم اگه خودت بخوا یمشکلمن _

نرو. دو ماه   یریدوتا کالس م ی هیاگر بخاطر شهر

هم درس  یهم کار کن ی تونیدانشگاه نم یریم گهید

 .یبخون

 

  !اگه قبول شم_

 

اما تماس  یقبول نشو شودیمگر م م یبگو خواستم

 .فرصت نداد. گفت منتظرم است اریداد

 

 .برم گهیمن د_

 

 .با شوهرت  یدعوا نکن_

 



به من  یشوهر دار ام گرفت االن داشت آموزش خنده

  .دادیم

 

 .دیکشیم گاریخانه داشت س دمیرس یوقت

 

 ه؟یرفتن بق_

 

 .را تکان داد سرش

 

 م؟ یصحبت کن_

 

 .اشاره کرد شیرومبل روبه  به

 

 بود؟ ی منظورت از اون حرفها چ_

 



  .را گره زدم به هم میها دست

 

 ؟یپرسیمنظورم رو م یکدومش واضح نبود که دار_

 

 .جواب دادن نگاهم کرد  یجا به

 

گفتم  ،یغرق در کار م،یدوماه شده ازدواج کرد اریداد_

 اری... دادیخوایاما االن م شهیباشه براش مهمه تموم م

  نیمن حداقل همچ میکنینم یکار کردن ما زندگ یبرا

  .خوامی رو نم یزندگ

 

 .ذارمینبود که برات کم م نیمن منظورم ا _

 

که باهم   یبار نیآخر نم؟یب یاالنشم تو رو نم نیمن هم_

که  یبود؟ ماه عسلمون! آخرین بار یک  رونیب میرفت



  یبار  نی؟ ماه عسلمون. آخر میغذا خورد ه ی رونیباهم ب

  ...که

 

که باهم رابطه   یبار نیآخر میندادم خواستم بگو ادامه

از دو هفته بود. ما زوج تازه  شتریبوده؟ ب یک میداشت

 !میازادواج کرده بود

 

  ادمیکه ازت پول خواسته باشم؟ اصال  یبار نیاما آخر _

نگفتم تا تموم بشه  یزیچ نهایکدوم ا چی ه ی. براادینم

  یجور یکنیعادت م تیوضع نیبه ا یاما تو انگار دار

فراموش   یکردن رو دار یزندگ یکشیغرق کار م یدار

 .یکنیم

 

را خاموش کرد. سکوتش از   گارشیماند. س ساکت

 . .دانمیمخالفتش نم  ایموافقتش بود 

 



بود   گهید زیچ هیمشترکمون  یتصور من از زندگ_

 ...میزوج باش نیما خوشبخت تر کردمی فکر م اریداد

 

 با من؟ یستیخوشحال ن_

 

  ییجا هیبه  می... دارستی ن ییخوشحالم اما توبا تو _

تنگ   دنتیصدات لمس کردنت بوس یدلم برا میرسیم

اتفاق ها برامون   نیا یخونه داره همه  هی، تو  شهیم

قبل  یوقت حت  چی. من دنبال پول تو نبودم هفتهیم

و  میداشت یمعمول  هیزندگ هیهم ما  مونیورشکستگ

رو  یا گهیکس د یبودم هرگز حسرت زندگ یراض

 .میکن یکار کردن زندگ ینداشتم، من دوست ندارم برا 

 

. آنقدرساکت ماند  دیرا خار شیموها  یانگشتش رو با

که همانطور مانده بود را  یناهار  زیکه بلند شدم بروم م

دوقلوها هم روزشان خراب شده بود.   چارهیجمع کنم. ب

بدهم اماده شوند تا تلفن را برداشتم خبر   یگوش

  .. حداقل آنها حالشان خوب شودیببرمشان شهرباز



 

  .مبل نشسته بود یهنوز رو اریداد

 

 .یشهرباز برمیمن دوقلوها رو م_
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  .کرد ، بلند شد به سمتم آمد و آرام بغلم کرد نگاهم

 

  ؟یدیدر مورد باغ فهم یک_

 



  سوختی م شیدلمب زا یدادم. گاه رونیرا ب نفسم

 دیهمه آدم را با نیچه کند، ا دانستی خودش هم نم

  ...داشتی نگه م یراض

 

  کردیفکر م ی. مهستم یاز ماه عسل برگشت یوقت_

 .خبردارم

 

 ؟ینگفت یزی چرا چ_

 

 .ام گرفت خنده

 

  .خواستمیکه نگرفتم رو م  یزیحساب چ  گفتم؟یم یچ_

 

را دور کمرم گذاشت و فاصله گرفت و نگاهم   دستش

 .کرد

 



 ...متاسفم من_

 

ناراحت   یتون یکه براش م هیزی چ نیباغ؟ آخر یبرا_

 ...و متاس  یباش

 

که بهت  یبد  یحس  ها یهمه   یبرا زی همه چ یبرا_

  ...دادم. من

 

 .را بست شیها چشم

 

  .راحت باشه ندمونیاز آ المیخواستم خ_

 

. من اصال  شهی نم المونیراحت شدن خفقط پول باعث _

اما... من   یآزاد  یداشته باش یندارم هر انتخاب یحرف

  یهرکار ی من رو تو آب نمک نذار بر اریهستم داد

 ..و بع ینباش ینباش یانجام بد یبخوا



 

 .زمیعز ستین نطوریا_

 

شوهرم تنگ   یحس رو دارم؟ من دلم برا نیچرا من ا_

 و کشیبرم نزد تونمینم یشده اما اونقدر کار داره حت 

... 

 

 نییندادم. او نگاه کرد و نگاه کرد و سرش را پا ادامه

چون  زدمیپسش م دیبا دیشا د،ی. شادیآورد و بوس

من جلو آمده بود نه خواسته خودش اما  یبخاطر حرفها 

وجود   ی. با همه توانسمیآنقدر دلتنگش بودم که نم

اش بردم  قهیخودم را به او چسباندم و دستم را از 

 ...راهنش یداخل پ

 

  توانستیم  بیعج زیچ نیبود اما هم یب یعج زیچ چه

به انسان بدهد. حاال آنقدر سرخوش   یحس خوب بیعج

کدام از  چیه گرید اریاز حضور داد زیبودم و لبر



او و من رد و بدل   نیب شیدوساعت پ یکی که  ییحرفها

  .نداشت یتیشده بود اهم

 

 یبوسه ا کردی دور کمرم بود و داشت نگاهم م دستش

به لبش خواستم   گرید یبه چانه اش زدم و بوسه ا

  ی. بوسه هادیاجازه نداد دوباره بوس میایعقب ب

  .اش را دوست داشتم صانهیحر

 

 یا رهیاش داشتم دا نهیس یقفسه  یانگشتم رو  با

  .دمیکشیم

 

 دلت تنگ نشده بود؟ _

 

  .کش آمد شیها لب

 

 بودم که دلشون تنگ شده بود؟  ییکسا هیشب_



 

 ؟ی کرد یم غیپس چرا ازم در_

 

 .نداد یجواب

 

  تونمیم ینجور یبراش؟ ا میبذار یبرنامه هفتگ دیبا_

 .مجبورت کنم

 

 .دیرا گرفت و بوس دستم

 

 .تو روزانه اش کن_

 

 .دنیشروع کردم به خند آرام

 

 ...یمهست یبخاطر حرفها _



 

فراموش کن. اما توام کارت خوب نبود از   ستیمهم ن_

 .یپنهون کرد یمهست

 

 .زمیفرصت نشده صحبت کنم پنهون نکردم عز_

 

  .بود تی صحبت باهاش در الو دیبا_

 

 .داد رونیرا ب نفسش

 

  .رمیگیاول من دوش م_

 

 .را محکم گرفت و اجازه نداد بلند شوم کمرم

 

 کجا؟ _



 

 ...دوقلو  رمیدوش بگ_

 

  .شمیبمون پ نیریفردا م_

 

_ _ _ _  

 

 یبا من مثل قبل بود، مهست اریبود، داد بی ها عج جهینت

  نهیبا هز تواندیدادم م شنهادیپ اریاز من دلخور. به داد

را  شانیفعل یاز کارخانه   یخودش بخش یشخص ی

 تیکه داشتند فعال یبرند نینظر هم ریگسترش دهد ز

 یخانوادگ زنسیهم ب توانستیحالت م نیدر ا کردندیم

  یبرا خواستیکه م یاز بخش الشیخرا ادامه دهد و هم 

از   تیرضا کیبود  یخودش باشد راحت باشد. فقط کاف

همه  نی. بدون شک با اردی و مادرش بگ  یمهست اریمه

 ماندیم کردندی نم یآن دو مخالفت یو مهست  اریاصرار مه

 .مادرش



 

چند   یها یز یبود چرا که هم زحمت و برنامه ر مردد

  چیبه ه بیعج یلیکه خ نی و هم  خوردیماهه اش بهم م

 .عنوان به مادرش اعتماد نداشت

 

 بود اون پسره؟ یک_

 

 .میکنی م نی. باهم تمرمیهمکالس_

 

 ست؟ یکالست خصوص ن_

 

استادم گفت همه  هیعموم شیکیدوتا کالس هستم _

 .میشی م قیتشو م،یکن  نیباهم تمر

 

 بایام گرفت اما سرم را تکان دادم. آسمان واقعا ز خنده

  کردمیبود حاال که کنکورش تمام  شده بود مجبورش م



 بردمشیدکتر پوست م شیبه خودش برسد ، پ شتریب

گنده.  ینمانده بود از آن جوش ها یزیچ  گریهرچند د

از مردها را  ی لیبود خ یعیطب ییبایو ز پی ت نیخب با ا

 .به خودش جذب کند

 

 ؟یکرد  شرفتیخب حاال چقدر پ_
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  .ه یراض یلیخوبه، استادم خ_

 

  .خوبه_



 

  ...از_

 

  .کردم ینگاه

 

  چه خبر؟ ریاز ام_

 

  باشه؟ دی با یچه خبر_

 

 اد؟یسراغت نم گه ید دم،یپرس یکل دونمینم_

 

انگار رفته آموزش خارج از تهران، دوره  ست،ینه ن_

  .چند ماهه ی

 

  .نبود خبریهم ب  یلیخ پس



 

  شه؟یم یسیآخرش چه پل نیا_

 

.  کننیمن از کجا بدونم! فکر کنم خودشون انتخاب نم_

 هیهرکدوم  کننیم یقرعه کش شهیدرسشون که تموم م

  .فتنیم یبخش

 

  جدا؟_

 

  .ادمهی ینجوریا_

 

 .دهیقبل ها پرس یعنی

 

 ؟یبچه دارش یخوایازت بپرسم نم گفتیمامان م_

 

  .پرسهیچه سخته که خودش نم_



 

  .یبپرسه بد برداشت کن ترسهیم_

 

  !کردم؟یبد برداشت م دیبا چرا

 

  .ها یزود نی، فکر نکنم به ا خوادینم اریداد_

 

  خواد؟چرا؟ ینم اریداداش داد_

 

  .بخاطر درس من_

 

  .اهان فکر کردم بچه دوست نداره_

 

اش در دوران  یرا از واکنش قبل نیداشت، ا دوست

باردار بودنم و البته توجه  ی به شک من برا مانینامزد

  .متوجه شوم توانستمی و محبتش به دوقلوها م



 

 یلیته ذهنم جرقه زد. اگر من خ یزیهمان حال چ در

  یزیاو چ توانستیبدون شک نم شدمیباردار م یاتفاق

را  یر یجلوگ ی قرصها توانستمی. بعد از چند ماه مدیبگو

 .افتاد یاتفاق یشاد د،یکمتر کنم شا

 

  !کهی چه تراف_

 

دنبال مامان و بابا که  میآسمان آمده بودم تا برو دنبال

  .بابا یبودند برا کینیدر کل

 

  ؟یکالس زبان رو نرفت_

 

  .کنمیوقت نم تاره،یهمش سرم گرم گ_

 

  ؟یکنیم  یتمرن تاریصبح تاشب گ_



 

  .آره_

 

  .کنمیم نیبابا تمر شیپ ادیبابا هم خوشش م_

 

  .بابا عاشق دوتار_

 

  دوتار؟_

 

  .صداش رو دوست داشت  بیآره. عج_

 

  گفت؟ یآق معلم، مامان دکتر چ یچطور_

 

  .شهیمثل هم_

 



  بره؟ینگفت چقدر وقت م_

 

  .نه_

 

 م؟یشام بخور میبر_

 

ما، اما گفت  شیپ دیایشام ب یخبر دادم برا اریداد به

منتظر   دیگفتم به راننده اش بگو کشد،یش طول م کار

  .دنبالش  رومینماند من بعد از شام م

 

 م؟ یبر زمیعز_

 

 .شهی االن تموم م_

 

  شیپا ی. روکردیارسال م یلیمیسمتش رفتم داشت ا به

 .نسشتم نگاه کرد



 

 .خونه میریم مینکن دار طنتیش_

 

 .و دستم را دور گردنش انداختم دمیاش را بوس چانه

 

  .دوست دارم_

 

 .به لبم زد یدرخشان، بوسه ا یکرد با چشم ها نگاهم

 

 .میارسال شد پاشو بر_

 

 .من که راحتم_

 

  شیگذاشت و چند بار رو میران پا یرا رو  دستش

 .دیکش



 

 ؟ی شینم تیاذ نجایا یمطمئن_

 

 یمعن یو حرفها کردیم طنت یش یکردم. وقت یا خنده

آمد اما  یواقعا خنده دار بود بس که به او نم زدیدار م

 .کردن حرفش را داشت یعمل ییکامال توانا

 

 ؟ینگرفت  میکارت؟ تصم شدیچ_

 

 .استقبال کرد اریمه_

 

  .را تکان دادم سرم

 

 و مادرت؟ یمهست_

 

 .میصحبت نکرد_



 

 .چند بار زنگ زدم جواب نداد یبه مهست_

 

او را هم نداده   یجواب تماس ها گفتیاش م افهیق

  .است

 

و  میکنیفردا شب دعوتشون م میامشب که کار دار_

 .م یکنیصحبت م

 

 م؟یدار کار ی امشب چ_

 

 قشنگم؟ یروزانه ننوشت یبرنامه  هیمگه _

 

به پا کرده بود تشکر   یکه مهست یاز بحث دی. بادمیخند

 شیخوب پ اریمن و داد نیب زهایچ  یلیخ کردمیم



کم کم  زیو همه چ میباعث شده بود صحبت کن رفت،یم

 .خودش را گرفته بود  یجا

 

  دیخر یبرا یرفع دلخور  ینکرده بودم اما برا یکار

  زیهمه چ  دیبخرم شا یمهست  یبرا یا  هیرفتم تا هد

  .حل شود نمانیب

 

بچه گانه خورد، رفتم تا   یلباسها یبه مغازه  چشمم

انتخاب کنم داشتم رگال ها را   یزیدوقلوها هم چ یبرا

  .که چشمم به نسترن خورد کردمینگاه م

 

  .میرا نداشت گریهمد دنیانتظار د هردو

 

 !یچقدر عوض شد_
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  را؟  دنمیطرز لباس پوش ای گفتیام رو م افهیق

 

را   مینگفتم خواستم از کنارش رد شوم اما بازو یزیچ

 .گرفت

 

 م؟یصحبت کن کمی_

 

گفتن به هم داشته  یبرا یمن و تو حرف  کنمی فکر نم_

  .میباش

 

 .لطفا_



 

بسوزد،  شینبود دلت برا یاز ین یکردیکه فکر م یمنطق

 ...اما خب

 

 .اش بود وهیآب م وانیدور ل دستش

 

 .یازدواج کرد دمیشن گم،ی م کیتبر_

 

 .ممنون_

 

 .زد و گفت یپوزخند لیدل یب

 

شده   یخوشبخت شدنه هرجور قی ال کهی اون یدونیم_

 .کنهیم دا یراهش رو پ

 

 .منظورش نشدم متوجه



 

خوشگل   ،یباهوش بود  شد،یم میبهت حسود شهیهم_

هم، همه   یکردینم شیکه آرا  ییروزها یحت ،یبود

  ایچشمشون به تو بود، چه با صورتت چه با هوشت 

 .یکردیرفتارت همه رو جذب خودت م یحت

 

 .نسترن_

 

 .کرد نگاهم

 

  یآخر قصه عذرخواه یرانیا یها لمیف هی اگر قرار شب_

 .نکن یکن

 

 .شم یخال  کمیخودم   خوامیفقط م_

 

 .یرو انتخاب نکرد یآدم درست_



 

 .بلند شدم میجا از

 

 .نکردم  یآسو، من به تو بد_

 

 .زدم  یپوزخند

 

 ادیاز تو بدش ب دیکه ام نیا ومد،یخوشم م دیمن از ام_

برات   تونستمینداشت، هرجور که م تیتو زندگ یریتاث

رو داشته  دیجبران کردم. من... من فقط تالش کردم ام 

اما به تو  ادیز یلیباشم. آره بهت حسادت کردم، خ

 .کس نزدم چینزدم. به ه یبیآس

 

که داشت به خود تو بود.  یب یدرسته، دروغ تو تنها آس_

 گهید یکه دوستش داشت یکس ست،ین گهیکه د یدوست

 .ستین



 

طعنه بزنم. اما دوست داشتم  خواستمینه واقعا نم طعنه؟

 .جوابش را بدهم

 

. اما یکرد، تو با خودت بد بود یتو به خودت بد_

من  ه،یچ بی از آس فیتعر دونمینم ،یبه من نزد یبیآس

  نکهی. همگمی نم بیآس ی و مال یفقط به ضرر جسم

دوستم پشت سرم در مورد بد صحبت کنه، بهم دروغ 

رو؟ کدوم رو؟ برام  یچ ؟یجبران کرد  ب،ی بگه برام آس

  میکه باهم خورد یجیاندوپول چندتا س ای ؟یکرد دایکار پ

جبران؟ اصال مگه   یاسمش رو گذاشت یرو حساب کرد

اونطور فکر  یجبران کرد؟ اما اگر دوست دار شهیم

 یندارم. من برا یمن مشکل  یخودت رو آروم کن ای یکن

 .غصه خوردم و تموم شد باریاز دست دادنت 

 

 .شدینم ال یخیرا برگرداندم اما ب میرو

 



 خوشبخته؟ دیام_

 

 هینداشت، اما دروغهات به  یبد یبا توام زندگ دیام_

اگه همون اول   ،یجمعشون کن ینتونست دیرس ییجا

بهم  تونیزندگ دیشا یحت ،یگفتیم دیراستش رو به ام

 .خوردینم

 

بود... به نظر  نطوریواقعا هم دیشا دانستیچه م یکس

... ته دل  یحس نبود. حت  ینسبت به نسترن ب دیمن ام

از   شتریکه به نسترن داشت ب یسح کردمی حس م یگاه

کنار هم خوب بودند.  یبود. اما االن او و مهست یمهست

را   نینبود، ا یباز یوابسته به متعلقات و اشراف دیام

  یمتوجهش شدم. اما خانواده  شتریب تمانیمیبعد از صم

اما جوهره اشان بود  کرد،یکه تالش م یجم هراندازه ا 

شان شود، کم   الیخیب توانستند یو نم ژهایپرست نیا

بود. قبل ها فکر   اریمه نهیزم نیدر ا نشان ی رنگ تر

است  اریاست و فقط داد اری هم مثل مه یمهست  کردمیم



در   زهایچ  یلیخ نه دمیکه دور مانده اما رفته رفته د

 .شده است نیهم عج یمهست تیوجود و شخص 

 

 ؟یکجا موند زمیعز_

 

تو رستوران   ام،یخونه ن گهید شهیم اریتو راهم، داد_

 نمتون؟ یبب
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 .مواظب خودت باش  زمیباشه عز_

 



قبل از همه در رستوران بودم. منتظر نشسته بودم.  من

ام  یدوران دانشگاهم و دوست ،یمیقد یداشتم به روزها

بار عزا   کی. به او گفته بودم کردمیبا نسترن فکر. م

 یاد یز ی. اما آنقدرها آسان هم نبود. سالهارفتم و تمام

  .میرا در کنار هم گذرانده بود یادیز ی هارا، ساعت

 

  ریتاخ ی. قرار با کمدندیرس اریقبل از داد دیو ام یمهست

. نگاهم که می تا ما صحبت کن ندیایو دوقلوها هم ب اریمه

را دوست  دینسترن افتادم، او ام ادیافتاد باز  دیبه ام

شده  کیکه به او نزد یبه هر روش ،یلیداشت، با هر دل

  ...بود

 

 آسو جان؟  ی: خوبدیام

 

 .را تکان دادم سرم

 

 خوبم. شما؟ _



 

 .میماهم خوب_

 

 ؟یهنوز قهر یمهست_

 

 ... اما ستمیقهر ن_

 

 ... من_

 

لحن صحبت کنم، قهر  نیتا با آرامتر دمیکش یقیعم نفس

بهتر   شدینداشت. موضوع حل م یا دهی فا  یو دلخور

من و خواهرش قرار  نیب اریبود. دوست نداشتم داد

چون   ینه مهست کردمیکار را م نیا اریبخاطر داد ردیبگ

 .بودم ریتقص یواقعا من ب

 



ننداختم. به منم گفت   اریفکر رو من سر داد نیا_

رو بکنم. من مخالفت کردم چون برام   نکار یا خوامیم

 یب نی. انیمخالف باش اریقابل حدس بود تو و مه

 .یمن رو مقصر ماجرا بدون هیانصاف

 

 .یاما ازت انتظار داشتم بهم بگ دونمیتو رو مقصر نم_

 

  .بود اریداد ی فهیوظ نی از نظر من ا_

 

  .حق با آسو زمیجان عز یمهست ،ی: حق داردیام

 

  ...لطفا تو دیام_

 

رو به خانواده ام بگم تو  یز یاگر من نخوام چ زمیعز_

توام با خواهر   یرابطه  ؟یدیو بهشون اطالع م یریم

 .و مادر من خوبه



 

 هیمکث کرد. دست بردم و هد یمهست دیحرف ام نیا با

 .برداشتم یصندل یاش را از رو 

 

  خوام،یشدم معذرت م تیاگر ناخواسته باعث ناراحت _

 .یرفع دلخور  یبرا  کی کوچ ی هیهد هی نمیا

 

 یبه من زد، چشمم به پشت سر مهست یلبخند دیام

هم  دیو ام یبود. مهست ستادهیبا اخم ا اریافتاد، داد

  برگشتند به سمت او. چرا اخم کرده بود؟

 

کردم و  لیاز نشستنش آرام سرم را به سمتش متما بعد

  .دمیپرس یآرامتر یبا صدا

 

 شده؟  یزیچ_

 



  ایاخم  یبرا یلیجواب دادن فقط نگاهم کرد. دل  یجا به

به  ی. او حرف خاصدی رسیاش به ذهنم نم یدلخور

و از دل  میما صحبت کن ینزد، قرار بود هردو  یمهست

با  یداد، حت حی. اما سکوت را ترجمیدرآور  یمهست

آمدن دوقلوها و شاد شدن فضا باز در سکوت بود، 

چه شده است اما من هم   دیبا چشم و ابرو پرس اریمه

  .بودم خبریب

 

  آسو؟_

 

 جانم؟ _

 

  سفر؟ میبر یا یتو با ما م_

 

  سفر؟_

 

  .میخوایم شنیما وک بره،یما رو نم یدد_



 

دلشان  اریمن و داد یدو وروجک از قبل عروس نیا

  .نتوانسته بود ببرتشان ار یاما مه ستخوای مسافرت م

 

  .البته_

 

ابراز  یفاصله کل  هیباورشان نشد اما با چند ثان اول

  .کردند یخوشحال

 

  م؟یبر یبا گرند دد نیدوست دار_

 

  .هی اوه پسر عال_

 

  .دمیپرس اریبه مه رو

 

  نداره؟ یاشکال_



 

  .گفت باخنده

 

  .یاریصاحب اخت_

 

  : با پدرت؟یمهست

 

قوته سفر نرفتن، ما هم   یلیآره، مامان و بابا هم خ_

  ؟یایم زمی. عزمیهمراهشون بر میتونیم

 

فقط نگاه کرد. آنقدر زل زدم تا مجبور شود جواب   باز

  .دهد

 

  .به کارها داره یبستگ_

 



که دوست  دمیهم پرس یرا تکان دادم، از مهست سرم

  .نه ایکند  مانیدارد همراه

 

  ینطوریا شه،یم یعال یبر  یاگر بتون ی : مهستاریمه

من آسون  ی. سر و کله زدن با پسرها شهی آسو خسته نم

  .ستین

 

در ضمن   گذره،یبا بچه ها خوش م شهیبه من هم_

  .هم حرف گوش کنن یلیخ

 

نگاه کردند. خب  اریها به حالت پز دادن به مه بچه

 نکهیسفر را به عهده گرفته بودم، بدون ا  کی  تیمسئول

مامان و بابا مشورت کنم. البته واقعا در  ای اریبا داد

هرسه باهم  خواستمیاما م شانیبرا ینظر داشتم سفر

  .همراهشان بروم  خواستمیبروند، خودم نم

 



چرا  اریداد دی پرس یکه مهست میبود انیدر منتظر آقا دم

  .ناراحت است

 

مدن به رستوران باهاش صحبت کردم قبل او دونمینم_

 .خوب بود یهمه چ

 

  بحثتون شده؟_

 

اومده بهش خبر   شیسرکارش پ یمشکل دینه. شا_

  .دونمیدادن، نم

 

که دم در رستوران بود کرد.   اریاز دور به داد ینگاه

  .دانستیم اریباز من را مقصر اخم داد دیشا

 

 نیبا ماش لیدل نیبا راننده اش آمده بود به هم اریداد

 .میمن برگشت



 

 ار؟یشده داد یزیچ_

 

.  رمیکم کم دلشوره بگ گریباعث شد د  نینداد و ا جواب

  .ناراحت شود نطوریهم نکرده بودم که بخواهد ا یکار

 

 بهم؟ یفقط استرس بد یخوایم ای شدهیچ  یگیم اریداد_

 

 ؟ یکنیم یعذرخواه یکه از مهست یکرد یتو مگه کار _

 

 .گرد شد میها چشم

 

نکردم اما  یمخالفت  یریبگ ه یبراش هد یخوا یم یگفت_

 ؟یکرد یعذرخواه ی چ یبرا قایدق

 



کار  نیداشت از من بابت ا  یجد یلیاما خ شدینم باورم

 .خواستی جواب م

 

بمونه به خاطر تو   یمن... من فقط نخواستم دلخور_

 ...ک

 

 .قدم جلو آمد کی

 

  .معذرت نخواه یوقت بخاطر من از کس  چیه_

 

  کردمیاما فکر م دانستمیرا م نیمغرور بود ا اریداد

. جلو  گرانیباشد نه من نه د نطورینسبت به خودش ا

 .رفتم و دستش را گرفتم

 



 نی، االنم نخواستم ب کنمی م یمن به خاطر تو هرکار _

من رو  یخواه و ناخواه مهست ،یبمون یمن و مهست

 ...چ دونهیمقصر ماجرا م
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ما  یمادرمه، چون تو خانواده  تیچون حاصل ترب_

  .فقط حق با ماست میبدون  دیبا یکرده باش یهرکار

 

  نطوریوقت در مورد خانواده اش ا چ یبه حال ه  تا

صحبت نکرده بود، جا خوردم اما عکس العملم فقط 



مکث  یآرام کردنش بود. بغلش کردم با کم یتالش برا

 .دست برد دور کمرم و محکم بغلم کرد

 

من، من با تو خوشبختم   یمن با تو آرومم آسو_

  .رهیرو از من بگ نیکس ا چیو ه زیچ چیه  خوامینم

 

 .و گفت دیکش یقیعم نفس

 

  میخواستم جدا کنم تا هر لحظه مجبور نباشکارم رو _

 میعصب تی. ناراحت میبد حی رو توض یزی چ یکس یبرا

 .کنهیم

 

 .من خوبم_

 

از خودت   نقدری. دوست ندارم ایخوب  شهیتو هم_

  .یآسو خوامیرو نم تیهمه فداکار نیا ،یبگذر



 

 .از من شده بود  یهم بخش نیا

 

بود که باعث شم جذبت   زتیکه زبون تند و ت یدونیم_

 .شم

 

 .دمیخند آرام

 

از قبل راجبش صحبت   یسفر که ناراحت نشد یبرا_

  .مینکرد

 

  ؟یبر  یخوایبدون من م_

 

  .شمیخوشحال م یلیخ ؟ی ا یب یتونیم_

 



  ؟یبر  یخوایکجا م نم،یبب دیبا_

 

دوقلوها   دوارمی. اممیریبابا رو در نظر بگ  دیراستش با_

 .ناراحت نشن

 

 .اونها هدفشون سفره زمینگران نباش عز_

 

کردم   یبود، سع ادیز شیکارها  د،یاینتوانست ب اریداد

ندهم، مطمئن بودم تمام  یاخم و تخم نکنم تا حس بد

 .کرده یهمراه یتالشش را برا 

 

  نهیگز نیبهتر شیبچه ها ک  یاما برا خواستیم زدی دلم

شود. هتل را   یخال شانیکنند و انرژ  یباز یبود، کم

 .رزرو کرده بود اریداد

 

. من با دوقلوها در  میکرده بود نیو چک ا دهیرس ظهر

مامان و بابا هم باهم، آسمان جدا.  می اتاق بود کی



گردش. هوا  میدوقلوها گفته بودند برو دهی و نرس دهیرس

واستراحت و دوش گرفتن  یگرم بود به بهانه 

 .میبرو رترید یم چند ساعتکرد اشانیراض

 

 ؟ یخسته ا_

 

 .دلتنگتم_

 

 .منم زمیمنم عز_

 

 .خسته بود شیصدا

 

 ؟یتا االن شرکت بود_

 

 .خونه ومدمینم موندمیم دیبا زم،یآره عز_

 



 چرا؟ _

 

 ...بدون تو_

 

 .بود یخنک مینس

 

 ار؟یداد_

 

 دلم؟  زهیجانم عز_

 

 .دوست دارم_

 

 .گفت یمکث با

 

 .، منم زمیمنم عز_



 

. میبلکه چند ساعت باهم صحبت کرد قهیچند دق نه

 دیفردا با دانستمیروحنواز بود. چون م شیصدا دنیشن

 .برود سرکار

 

 .برو بخواب_

 

 .هومم_

 

 .یستیبغلم ن_

 

 .شتمیپ گهیچند روز د_

 

 .زودتر بود کمی ره،ید_

 



تااخر   خوادیم گفتی. جان مذارنیدوقلوها مگه م_

بمونه. امروز خسته شدم بس که   نجایتابستون ا

کرم ضد آفتاب دستم بود هر  هی دم،یی دنبالشون دو

... یجا م هیدوساعت بزنم به دست و صورتشون. مگه 

 ار؟یداد

 

برده بودم، زمزمه کردم دوست دارم و تماس را  خوابش

 نجایهوا خوب بود. ا دم،یکش  یقیقطع کردم. نفس عم

ماه عسلمان افتادم. سفر  ادی د،یطلبیار را م یواقعا دا

 .بود یرینظ یب
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. شدیچند برابر م یشاد نیبود مطمئنا ا اریداد اگر

  شیبود که فکرم پ نیاما نکته ا گذشتیخوش م  تینهایب

خودش را غرق کار  شتریبود. حاال که من نبودم ب اریداد

ماند  یما م یخانه  اریمه ا ی کرده بود. به جز شب اول 

 نیهردو تنها بودند و ا جتایاو، نت  شیپ رفتیم اریداد ای

 دانستمیهم شوند. م ییتنها  کیتوانستند شریگونه م

هم  ریبه د ریاگر د یبه مادرشان حت یو مهست  اریمه

فکر با خودم  ینه! گاه اریاما داد زنندیباشد سر م

کنند. به   یتنها زندگ تواندی مادرشان چطور م کردمیم

 !مهم بود؟ نقدری ا شینشاندن حرفها یکرس

 

 تو آب؟  یا یآسو تو نم_

 

 .نی شما راحت باش زمینه عز_

 

بپوشم و در استخر با آنها شنا   ویکم بود که ما نیهم

به سراغم  یتفنگ شکار کی با  اریکنم، بدون شک داد

 نیا یاجازه  میبود رانیخارج از ا یوقت یآمد. حت یم



خودمان هم گفته بود تا  یکار را نداد. در استخر خانه 

 نیا یسقفش را پوشش ندهد اجازه ندارم و خب برا

  .سقف وقت نداشت

 

 آسو؟  _

 

اسمم را صدا زده بود   یبه آسمان که با نگران برگشتم

 .نگاه کردم

 

 بابا؟  ه؟یچ_

 

 .نه_

 

  نطوریاز خانواده ام که ا ی دادم، کس رونیرا ب نفسم

 .فتدیب یپدرم اتفاق ینکند برا ختیریدلم م  کردیخطابم م

 



 .رتبه ها اومده_

 

 .! خب چک کندمیترس_

 

 .نیتو بب  ترسمیم_

 

اش را گرفتم. اطالعاتش را وارد کرده   ی لبخند گوش با

به صفحه و  یرا نزده بود. نگاه نتریا یبود فقط دکمه 

  .رتبه اش کردم

 

  ه؟یچه رتبه ا نیگرفته آسمان ا تیچهل هزار؟ شوخ_

 

افتاد که دلم   نیزم یشل شد و رو ش ی پاها یجور

 .کرده ام ی شوخ دیفهم دمیخند یسوخت. وقت شیبرا

 

 .یبد یلیخ_



 

  یانتظار دو رقم یصد و چهاره. ول ،یشیخوبه قبول م_

 .داشتم ازت

 

 .پرشد شیها چشم

 

 ه؟ یچ_

 

  .صورتش را پوشاند ش یدست ها با

 

 .شمیقبول نم_

 

 .تهیکشور یگرفته؟ رتبه  تی شوخ_

 

کرد که  هیآسمان را قانع کرد ، آنقدر گر شد یمگر م اما

تماس   ارینمانده بود از هوش برود، با داد یزی چ گرید



آسمان   توانستمی و م گفتیم  یاو راهکار دیگرفتم تا شا

تا   کندیمشاور هماهنگ م کیرا آرام کنم و او گفت با 

خاطر بدهد. بنده خدا   نانیبا آسمان صحبت کند و اطم

 نانیرا ول کرده بود تا به خواهر من اطم شکار و بار

قبول   تواندیدهد که رتبه اش خوب است و بدون شک م

 .شود

 

 ار؟یالو داد_

 

  صحبت کرد؟ زم یعز شدیچ_

 

 .خنده گفتم آره با

 

 ؟یخند یم یبه چ_

 



  یمن شد. اولش گفتم چهل هزار اورد ریفکر کنم تقص_

 .حداقل یاوردین یبعدش هم گفتم چرا دو رقم

 

 .پس خانم من اشک خواهرش رو در آورده_

 

  دنیکردم به خدا، حاال جان و جاشوا با د یشوخ_

تا  دیبا گنیمدرسه نرن م گهیگرفتن د میآسمان تصم

بازم برن مدرسه، به  شنیسن آسمان مهم  یوقت

 .هیا هودهینظرشون کار ب 

 

 .دیخند اریداد

 

 .اریمه شیپ شونیاریم یقشنگ یها یبا سوغات یدار_

 



من زن  ارنباش،یتو فکر مه اد،یکه از دستم برم یکار_

 یباش که مادر بچه ها  یبچه هام به فکر روز  یعمو

  .تو قراره من باشم

 

 .دیام بلند خند یشوخ نیا با

 

 .یخوا یتو فقط باش خوشگلم، هرجور که م_

 

 هیواقعا فکر کنم بچه بزرگ کردن ما شب یول اریداد_

 .ها بشه  ییکای آمر لمیف

 

 چرا؟ _

 

از مجرم اعتراف  کننیم یخوب و بد باز  سینقش پل_

 .رنیبگ

 



  تواستینم گریپشت تلفن خندانده بودمش که د آنقدر

 .صحبت کند

 

 .یمهست یخونه   میریم ار یشب با مه_

 

 .یمونیهمش، خوبه که تنها نم شتهیچه خوب. دلم پ_

 

  .شهیمن پر نم ییبدون تو تنها _

 

 .یتو جون و عشق من_

 

 .ببرمت شتریب دیسازگار بوده با  شیک یهوا_

 

 دهیفهم ای دانستم،ینبود، م شیک یزدم، هوا یلبخند

  .کندیاحساسم او را خوشحال م دنیبودم چقدر شن

 



  .مادرم هم دعوته کنمیفکر م_

 

 ؟یبر  یخوا ینم_

 

  .زمیعز رمیم_

 

اگر   یناراحت نکن، حت یحرف ای یز یچ یخودت رو برا_

 به من گفت. باشه؟

 

 ...و قطع کردم دمیآرامش را شن ی باشه

 

دوقلوها تمام شد.  یما با وجود مخالفت ها التیتعط 

برگردند اما خب من کار داشتم مهم تر از  خواستندینم

اش داشتم به مرز جنون   یبود که از دلتنگ اریآن داد

هم که متوجهش بودم مامان و بابا  یی. تا جادمیرسیم

 ریعوض شده بود. آسمان هم درگ شان یحال و ها

کند و فقط  سکیر خواستیانتخاب رشته اش بود، نم



  یدر مصاحبه  دیترسیبار م نیلم بزند، امع تیترب

  دایپ یزیدختر هر لحظه چ نیاش رد شود. ا یحضور

  .ش را داشته باشدتا استرس کردیم

 

از او  خبریخبر ندادم و ب اریرا به داد برگشتمان

. اول بچه ها، بعد مامان، بابا و آسمان را به میبرگشت

  یخودمان ، دوش یبرگشتم خانه  عیخانه بردم. سر

کردم،  شیرا با وسواس انتخاب کردم. آرا یگرفتم لباس

  .دمیچ  یکیرمانت زیآماده کرده و م یشام

 

را  اریداد یو با نقشه ا ی سپرده بودم  جور اریمه به

 یصدا  دنیخودمان. با شن  یامشب بفرستد خانه 

متوجه شدم که موفق شده است. کنار پنجره  نشیماش

 ...دمشیام کنار زدم و دگرده را آر ستادمیا
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که   دمیمشکوکش کرده بودم د ایبودن چراغها گو روشن

و  داشتی. آرام قدم برمکندیبا تعجب دارد خانه را نگاه م

 .کردیبه اطراف م  یتند تند نگاه

 

نگرانش کنم از پنجره فاصله گرفتم و به حالت   نخواستم

و بعد   ستادیا شی دو به سمت در رفتم. تا باز کردم سرجا

با تعجب نگاهم کرد. فرصت ندادم به تعجب کردنش 

 .بغلش دمیو پر دمییادامه دهد به سمتش دو

 

 .یفتیم واشی_

 

 .محکم بغلم کرد یلیاما خ واشی گفت



 

  .چقدر دلتنگت بودم_

 

.  دیرا بوس می کرد و چند بار صورت و چشم ها نگاهم

 .را نگاه کردم شیچشم ها

 

 .نفس بکشم تونم ینم کردمیحس م  گهید_

 

 .لوس و کودکانه گفتم یرا گاز گرفتم و با لحن لبم

 

 .مینفس بکش مییخواینم یآقا اجازه ما بدون شما حت _

 

آمدم و  رونی. از بغلش بدیگونه ام را بوس دوباره

  .گرفتم و داخل بردم دستش را

 

 .کردم یخودم برات آشپز_



 

و من را مقابل خودش قرارداد و  دیراستم را کش یبازو 

شانه   یاز پشت سر محکم بغلم کرد و چانه اش را رو

 .ام گذاشت

 

هم   یربع کی  هی. یشما که همه جوره دل من رو برد_

همه خوشگل   نی. اامی ب رمیدوش بگ کیوقت بده 

  .یکرد

 

. سرش را جلو  دیکشیم  میبازو یرا آرام رو دستش

 می. بعد از شام خواسته بوددیام را بوس قهیآورد و شق

 میربع اول را تماشا کرده بود کیاما فقط  مینیبب لمیف

بلند کرده بود و با بوسه باران کردن به اتاق  یناگهان

 .آورده بود من را

 

  .هم نصفه بود لممونیف_

 



 خوب بود؟ ی. همه چمینیبیبعدا م_

 

 .یهمه چ یآره ممنون برا_

 

رزو کرده بود.   مانیرستوران ها را هم از قبل برا یحت

اجرا شد  یبود که در کشت ییشو شیها نی از بهتر  یکی

.  دندیرقص ی و جان و جاشوا رفتند کنار خواننده و کل

 نیخواند، جالب ا مانیبرا یس ی آهنگ انگل کی  یجان حت

قرار   ریهم خوب خواند و من واقعا تحت تاث یلیبود خ

اش را  ندهیاجرا بود که شغل آ همانگرفتم و بعد از 

 .گفتم دیخندیکه داشت م اری. دادیداد به خوانندگ فتیش

 

 .رمیگرفتم نشونت م لمیف میخوب خوند. تو گوش یول_

 

 .دارن یقشنگ  یایدن_

 

 بچه ها؟  ایدوقلوها _



 

 ست؟یبچه ها مثل دوقلوها ن  یهمه  یایمگه دن_

 

لختش   ی نهیس یقفسه  ی پهلو شدم و دستم را رو به

 .گذاشتم

 

، جنگ بزرگ   یکه داره تو فقر، گرسنگ  ینه، بچه ا_

 ...فرق داره یلیخ اشونیبچه ها دن نی، نه ا شهیم

 

 .دادم رونیرا ب نفسم

 

 ار؟یداد_

 

 جانم؟ _

 

 راجب بچه دار شدنمون عوض نشده؟هنوز... نظرت _



 

 .که رنگ تعجب گرفته بود نگاهم کرد ییچشمها  با

 

سال هم نشده ازدواج  ک یما  خواد؟یدلت م نقدریا_

 ؟ یاز من خسته شد م،یکرد

 

که تو  یز یاالن اما چ گمیداره؟ فقط، نم یچخ ربط_

 ...ی لیهم خ یگفت

 

 ؟ یلیخ_

 

 .دونمی. نمرهیدوره، د_

 

 .برات سخت باشه یلیمطمئنا خ تییدانشجودوران _

 

 .شنیهمه خانم شاغل بچه دار م نیا_



 

 .یبش تیاذ  خوامیمن نم_

 

 ام؟ یسرکار نم نه یمنظورت ا_

 

 .شد نیی اش باال و پا نهیس ی قفسه

 

.  شنیم تیدارن اذ یلیدوقلوها بخاطر نبود مادرشون خ_

 .ینیبیپرستار داشتن رو هم که م تیوضع

 

اما  م،یدوست داشتم بچه دار شو خواستم،یرا نم نیا من

بخاطر بچه دارشدن کارم را از دست  خواستم یابدا نم

. من  دمیدی دو را در منافات باهم نم ن یدهم. اصال ا

 .کنم تیریهردو را مد توانستمیم
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. من اگر ستیدوقلوها فوت کرده، زنده ن مادر اریداد_

 ری. غستمیکه مردم و زنده ن ستین یمعن نیکار کنم به ا

بزرگ   تیفقط من مسئول   ینگو که انتظار دار نیاز ا

 رم؟یکردنش رو به عهده بگ

 

 .ستین نی منظور من ا_

 

 ه؟ یپس چ_

 

  نکهیروت باشه، ا یفشار نمیبینم یلیو دل  خوامینم_

و هم بچه.  ی، هم سرکار بر یکن تی خودت رو اذ



 شهیمن هستم ، هم ؟یچقدر قراره خسته بش یدونیم

از   ی. دوست دارم لذت ببریخسته بش  خوامیفقط نم

  .یزندگ

 

 .قول شمینم تیاذ میقراره بزرگشون کن ییاگر دوتا_

 

  .نگفت یزی چ گریبه لبم زد و د یکرد و بوسه ا نگاهم

 

دنبال   یشتریب تیاز برگشتم از سفر داشتم با جد بعد

خانه ها هر روز   متی. قگشتمیمامان و بابا م یخانه برا 

آمد  یاز دستم برنم ی. جز وام گرفتن کارشدیم شتریب

که  یخون به پا خواهد کرد. با مبلغ اریداد دانستمیاما م

  توانستمیکم کم م کردیم زیبه حساب من وار  انهیاو ماه

خانه بخرم چه برسد به اجاره و رهن کردن اما  شانیبرا

نخواهد  یبابا راض دانستمیبکنم م توانستمیکار را نم نیا

 .بود

 



وام گرفتن و  یبرا اریو دار صحبت من با داد ریدرگ

باالخره   م،یدی آسمان را شن  یدنبال خانه گشتن خبر قبول

که  یقرار بود خانم معلم شود. بعد از آن همه استرس

  .ارزشش را داشت از نظر او دیشا دیکش

 

آق   یدیجامعه م  لیخانم معلم تحو هیباالخره  یدار_

 .معلم

 

 نیعاشق کارش بود و ا  شهیخوشحال بود او هم بابا

کارش را   یکی شیکه از بچه ها کردی خوشحالش م

 .ادامه دهد

 

 دونمیخونه رو عوض کنم. نم رمیوام بگ خوامیبابا؟ م_

  .بگم اریچطور به داد

 

 .کردم یمصنوع ی خنده

 



 .زورگوا کمیدادمادت  ترسم،یراستش م_

 

. من هم خوب  رمیبگ ارپولیازداد خواهمینم دانستیم

بحث را به   نی ا یجور دیمخالف خواهد بود. با دانستمیم

 .دمیخر یجان م

 

 ثبت نام؟ میریفردا م_

 

گفت آره.  کردیم نییکه داشت مدارکش را باال پا یآسمان

 .ثبت نام نی ا یچقدر استرس داشت برا

 

  .اس نگران نباش تهیفرمال نهایبابا ا یقبول شد_

 

به  یانگار نه انگار، بابا را نگاه کردم و اشاره ا اما

 .دیآسمان کردم او هم خند

 



 براش؟ یر یجشن بگ ی خوا یپس م_

 

 .براش بخرم یا  هیچه هد دونمیآره اما نم_

 

به نظرم به دردش  زمیعز یبخر نیبراش ماش یتونیم_

 .بخوره

 

 یبود برا یا رهیاما حقوق من ذخ خوردیدردش که م به

 نیماش شیبرا دادیکه او م ییبا پولها نکهیخانه مگر ا

 .دمیخریم

 

 ؟یست یموافق ن_

 

خونه اشون رو   خوامیراستش... اومم فعال م دونم،ینم_

  .عوض کنم

 



 .را از لب تاپش بلند کرد سرش

 

 .... خوامیو... م_

 

دارم تکه تکه   یوقت دانستینگاهم کرد م مشکوک

 .زندی وسط لنگ م نیا یزیچ کنمیصحبت م

 

 ...پولم کم_

 

 .گفت یجد  یلیجمله ام را کامل کنم و خ نگذاشت

 

 .کنمیم زی برات وار_

 

 !نه_

 



 !ی آسو_

 

 ... و رسونم یتالشم رو کردم اما نم  یبخدا همه _

 

 کردم،یبود که فکرش را م یز یسخت تر از چ گفتنش

 . را بستم میچشم ها

 

 .وام بردارم خوامیم _

 

 .را باز کردم مینداد، چشم ها جواب

 

 ؟یآسو متوجه حرفت هست_

 

 داره؟ یچه اشکال_

 



 .یر یمن رو هم در نظر بگ تیموقع دوارمیام_

 

 تو داره؟ تیبه موقع یچه ربط_

 

منم  یتوان و خانواده  یآسو اونها خوانواده  _

 .شنی محسوب م

 

 .شدم رفتم کنارش نشستم  بلند

 

 .کننیاگر من قبول کنم مامان و بابا قبول نم یحت_

 

 چرا؟ _

 

 ...تو سخت باشه یدرکش برا دیشا_

 



 ... من اونقدرها هم آدم_

 

هامون فرق   یزندگ تیفقط بخاطر... موقع زمینه عز_

 تونمیتو رو ناراحت کنم اما نم خوامی... من نمنیداره هم

 دونمیکنم که م یزیخانواده ام رو محبور به قبول چ

 .دوست ندارن

 

شد و از  رهی را از من گرفت به روبه رو خ  نگاهش

 .بلند شد  شیجا

 

 .کنمیمن با پدرت صحبت م_

 

در  یصحتبت کنه انتظار دار تونهیپدر من نم اریداد_

که دارم از   ی شناخت یبگه؟ من از رو یمقابل حرفت چ 

 .مخالفه فهممی و اشاره هاش م مایا یرو

 



  .کار رو بدم نیا یاجازه  تونمینم_

 

 ...اریداد_

 

اجازه  یحت گریگذاشت. او د میتوجه به من تنها یب

که از شرکت گرفته بودم را  یوام  هینداده بود بق

 نیا گریبار د کیداشت  ی پرداخت کنم االن چه انتظار 

 دیپول ما با یسر مسئله  شهی کار را بکند. چرا هم

  .کار نی. متنفر بودم از امیدیکشیدردسر م نقدریا

 

  یکه رو یز یچ نیصبح اول چینشد که ه الیخیب اریداد

 .بود یز یوار امکیپ دمید لمیموبا  یصفحه 

 

 ه؟ی چ نیا اریداد_

 

 یگوش ؟یو گفت چ دیغبغبش کش یدستش را رو پشت

 .ند یرا برگرداندم سمتش تا بب



 

 .میراجبش صحبت کرد کنمی فکرم_

 

 .تخت  یرا انداختم رو یگوش

 

 .شهی... باورم نم اریداد_

 

 .شلخته ام را پس زدم یتخت و موها یشدم از رو بلند

 

 خدا؟  یمحض رضا میدیرس جهیما به نت ؟ یچه صحبت_

 

 .داد رونیرا ب قشیعم نفس

 

چرا  ؟یکنیم لی رو بهم تحم ز یچرا همه چ  ه،یکاف اریداد_

مشترک  یزندگ نیا ستیدوست داشتن ن نیا اری؟ داد



مشترک و دوست  یحداقل تصور من از زندگ ستین

 .ستیداشتن ن

 

برام سخت   دیچقدر با یفهمیکردم. نم لی رو تحم  یچ_

بره و درخواست وام   یمبلغ نیهمچ  یباشه زن من برا

  بده؟

 

  کی ی نهیمن و خانواده ام هز  یبرا زیمبلغ ناچ  نیا_

 .پناهگاهه

 

 .که مشت کرد دمیبرد، د بشیرا داخل ج دستش

 

 .میکنیصحبت م یآروم شد یوقت_
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خانه؟! باور    ایدراتاق  دانمیگذاشت. نم می ! و تنهانیهم

  نیکه همچ رمیرا بپذ نیا  توانستمینبود. ابدانم یکردن

ام گذاشتم و  یشانیپ یکرده است. دستم را رو یکار

  .فشارش دادم

 

  یزیچ کردم؟یروزم را شروع م یسردرد نیبا همچ  دیبا

را حل کنم و    زیهمه چ خواستمیتا تولدش نمانده بود م

 اما االن؟ می داشته باش کی رمانت یتولد دونفره  کی

 

آوردم تا بروم شرکت او  رونیب نگیرا از پارک نیماش

منتظر من نمانده بود. اما در شرکت هم نبود، احتماال  

زمان ممکن  نیدر بدتر یرفته بود کارخانه. مهست

شام دعوت کند اما  یرا برا  اریتماس گرفت تا من و داد



 اریبود که گفت با داد نیبدتر از آن ا میانستم نه بگونتو

 امدنی. تا ظهر نمیو خواست من بگو رد یگ یتماس نم

بفرستم "  یامکیبه شرکت باعث شد به او پ اریداد

  .شام دعوتمون کرده". جوابم را نداد  یبرا یمهست

 

برو پول رو برگردون به حسابش تا   گهیم  طونهیش_

 .اریاوف داد اد،یحساب کار دستش ب

 

را هم نداشتم با او مشورت کنم. چقدر داشتن   یکس

  یخانواده  یاست. به اندازه  یدوست مهم و ضرور

 .به دوست دارد  ازیآدم ، انسان ن

 

ارتباط را با آنها  نیکمتر اریکه داد یبه بانک رفتمیم دیبا

 یبه عنوان ضامن معرف ار یداد واستمخینداشت، من م

 یبه نوع یزندگ یشد. دردسرها یکنم که عمال منتف

 ی! تمامزدیو در خانه ام را م کردیم  دایراهش را پ

دو   نیی یشده بود فاصله  مانیها ینداشت. خوش 

 ...دردسر، دو سوتفاهم



 

خانه شدم حاال   یرا با سرعت تمام کردم و راه میکارها

 یعواقبش م یپا دیکه جوابم را نداده بود خودش با

آماده کردم   یدم دست یزیماند. ناهار نخورده بودم چ

که چشمم  خوردمیرا م  میدوش گرفتم داشتم تند تند غذا

افتخار داده و  ار یام افتاد. باالخره آقا داد یبه چراغ گوش 

 .ارسال کرده بود  کی برا یجواب

 

خونه   امیتا هفت م ،یخبر رفت یشرکت، ب دمیاالن رس_

 .امیتنها نرو! لطفا صبرکن تا ب

 

حدس  دیقبل از او برگشته بودم به خانه شا نکهیا از

به ساعت کردم.  یزودتر بروم. نگاه خواهمیکه م زدیم

در  توانستمیوقت داشتم. م اریتا امدن داد یساعت کی

که داشتم با آسمان  ی آرامش حاضر شوم. در حال

 .کردمی را هم انتخاب م میلباسها کردمیصحبت م

 



 باهاش؟  یکن ی صحبت م_

 

 آسمان. چند روزه؟ دونمینم_

 

 !سه روز_

 

 دانشگاهت؟ یکالسها_

 

، جمعه شب  میکنیندارم. سه شنبه شب حرکت م_

 .میتهران

 

 ؟ یخودت به مامان گفت_

 

 !آره_

 



بود که دست به دامن من شده   دهیگفته بود و نه شن پس

تو آنقدرها هم در  میدلش را بشکنم بگو  خواستمیبود. نم

که االن  یکرده باش شرفتیپ یتوانیمدت کم نم نیا

سفر.  یبرو  یگروه  یاجرا کی یبرا  یخواهیم

  پیبروند به صحرا و آنجا چند کل پیاک کی خواستندیم

 .ضبط کنند

 

 آسو؟ _

 

 امیبذار خودم خوب فکرکنم بعد ب رهیآسمان ذهنم درگ_

 ن؟یریبا مامان و بابا صحبت کنم. چند نفر م

 

  .پونزده نفر، هفت تامون دختره_

 

 ن؟یمونیکجا م_

 



  ابونیتو خ گه،ید ییجا   یمسافرخونه ا یهتل هی_

 .که میخواب ینم

 

 امیفردا م یمهست یخونه  میریم میباشه االن دار_

 .خونه

 

 ؟یکنیم شیراض_

 

  .کنمیباهاش صحبت م امیم_

 

برم. دوستهام  خوادیآسو تو رو خدا، من واقعا دلم م_

  .مونمیفقط من م رنیم

 

کرده است، و   دایچند دوست در آموزشگاه پ دانستمیم

بودمشان اما  دهی. ندرودی هم م رونیگه گاه با آن ها ب

داشته  تیبه محدود  ازیهم نبود که بخواهد ن یمشکل



با چه   گرفتیم  ادیخودش کم کم  دیباشد. بچه هم نبود با

نه، تا آخر عمر که  یچه کس ایدر ارتباط باشد  یکس

ارتباط برقرار   یخانواده اش با کس دییقرار نبود با تا 

 .کند

 

به  اریکه داد داشتمیو کفشم را از کمد برم فیک داشتم

 .اتاق آمد

 

 .سالم_

 

 .هم مثل خودش فقط گفتم سالم من

 

 .میبر رمی دوش بگ هی_

  نییپا یبرنگشتم به سمتش به طبقه  یندادم. حت یجواب

ام را  یکالس یام را برداشتم تا گروه یرفتم و گوش

  .شروع شود یقرار بود به زود میچک کنم کالس ها

 



 م؟یبر_

 

  یحرف چیه  یبود. ب دهیکردم مرتب لباس پوش نگاهش

. میبخر  ینیریش ایبلند شدم در راه فقط گفتم گل  میاز جا

  .و برگشت دینگه داشت و خودش شکالت خر  ییجا

 

 زیبه من نگفته بود قصد دارد مادرشان را ن یمهست

امروز رو در رو  ی. براداد یدعوت کند... کاش خبر م

روز   مان،یشدن با مادرش، آن هم ماه ها بعد از عروس

  .نبود یخوب

 

 نیخودم را با بچه ها سرگرم کنم. به ا شتریکردم ب یسع

دور  اریمادر داد نیاز نگاه ها خشمگ  توانستمی م قیطر

 اریانگار مخاطبش مه دمیمحکمش را شن  یباشم. صدا

  .بود

 

 ؟ ینگرفت م یهنوز تصم_



 

 مورد؟در _

 

 بچه ها قرار دست خدمت کارهات بزرگ شن؟ نیا_
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داشت در لفافه به  کردم،یم  یداشتم با بچه ها باز من

خنده دار  میخدمتکار؟ ناراحت نشدم بلکه برا گفتیمن م

  ستین یزیچ ن یبود که جوابش را داد و گفت ا دیبود. ام

زن  نی. اما اردی بگ میراحت تصم زود و نقدریکه بتواند ا

دوباره فرد  دیقابل درک نبود. شا شیحرفها برا  نیا



هم هنوز  دیدر نظرگرفته بود، شا اریمه یرا برا  یگرید

  .مد نظرش دخترخاله اش بود ی نهیگز

 

  اوردیب یچا میرفته بود برا یمهست یکار خانه  کمک

او.   یپا ریرا هول داد ز نشیاما همان لحظه جان ماش

ناخودآگاه خودم را  یتعادلش را از دست داد، در واکنش

.  ختیریاو م  یداشت رو یجان ، چا  یانداختم رو

  سیآ کیبا خو گفتم  کاش  ختیبدنم ر ی که رو نیهم

  .داغ ینه چا  خواستمیم یت

 

و  یام کم کم شروع کرد به حس کردن داغ شانه

سمت ما. جان و جاشوا    دندیدو هی. بقی سوختن واقع

 .بودند دهیترس

 

 زم؟یعز یخوب_

 

 .ی: آسو تو سوختجاشوا



 

دستم را گرفت و بلندم کرد. لباسم به بدنم  اریداد

 .کردیم شتر یسوزشش را ب خوردیم

 

 ؟ی: آسو خوباریمه

 

 .باشه یاگر پماد سوختگ ست،ین  یزیخوبم چ _

 

دستم  گفتینم چیه اریآورد. داد یم میگفت برا یمهست

  .یرا گرفت و برد داخل اتاق

 

 .بلوزت رو اریدرب_

 

احساس سوزش  شتریبردم اما بلند کردن دستم ب دست

 .بکند یکردم. خودش کمکم کرد. برمگرداند تا نگاه

 



 .مارستانیب  می، بهتره بر دهیشد یلیخ_

 

  .خوادینم_

 

  .اوردیمن را ب ینکرد و گفت مانتو یتوجه اما

 

  .کرم بزن کمیگفتم که خوبم فقط روش  خوادینم_

 

 .نکن  یلجباز_

 

 نم؟یبش شهی، م کنمی نم یلبجباز_

 

 یندهم. مهست هیکردم تک یرفتم اما سع یسمت صندل به

 .سراغم آمد یبا پماد

 



 !مارستانیب میبر ار یچه بد سوخته. داد رمیبم_

 

 ؟یتنهامون بذار شهیم کنه،یقبول نم_

 

  یجا یآرام کرم را رو یلیخ یاز رفتن مهست بعد

 .زد یسوختگ

 

 بهتره؟_

 

 .شهیآره، االن سوزشش کم م_

 

 هیبچه ها دارند گر گفتی بود، م اریبه در زد مه یکس

  .حالم را بپرسد خواستی و م کنندیم

 

 .امیمنم االن م اریداد ششون یبرو پ_

 



 .را در دستش گرفت و نگاهم کرد دستم

 

 .بخاطر برخورد مادرم متاسفم_

 

 .نداره یاشکال_

 

 .نجاست ی خبرنداشتم ا_

 

 !من مثل

 

 .بچه ها االن ناراحتن میبر_

 

 .سوزشش کم بشه کمیصبر کن _

 

 .فشردم یدستش را کم ناخودآگاه



 

 !توان ونیمن چقدر مد یخانواده _

 

را  شیصدا خواستمینم اریبخاطر داد سوخت،یم بدنم

اما پوست من نازک بود. کرم کارساز نبود، از  اورمیدرب

 نیحس و حالم هم متوجه بود که بهتر نشده ام به هم

 یاز مهست یگرید راهنینشد، پ الیخ ی ب گرید لیدل

 مارستانیب یگل و گشاد باشد و بعد راه یخواست تا کم 

و  دهیاز بچه ها رنگ پر دترب چارهیب  اری. مهمیشد

  هیتک نکهیبدون ا  یصندل  ی. روکردیناراحت نگاهم م

 .بدهم نشستم

 

 ؟ یبهتر_

 

. واقعا بهتر  دیسرم را بوس یرا تکان دادم. رو سرم

 میچه زدند اما شسوزشش را کم کرد، برا دانمیبودم، نم

  اریمه ،یسرم هم وصل کردند. فشارم افتاده بود. مهست



. بچه  مارستانین آمده بودند به بهم پشت سرما دیو ام

 .ها با مادربزرگشان مانده بودند

 

بچه هام   یبار چندمه زندگ نیبگم. ا یچ دونم یآسو نم_

  نیهمچ یاز ته دل. هرکس ،یتوام. مرس ونیرو مد

 ...من کنهینم یفداکار

 

 .دل من هستن یزهایاونها عز ست،ین یفداکار نیا_

 

 االن؟ ی : خوبیمهست

 

شماها،   نیرم بهم زدم. بر ی مهمون دیخوبم، ببخشآره _

 .از سرم نمونده یزیچ

 

 یهمراهمان ماندند. حت یرا گوش نکردند همگ  حرفم

آنها. اگر  یخانه   میاصرار کرد شب را برو یمهست



 دادمیم حی. اما ترجمیبود، دست تنها نباش  اجیاحت یزیچ

 .میخودمان برو  یخانه 

 

بودند در  دهینخواب  یچون بچه ها از شدت نگران فقط

را راحت کنم که حالم خوب  الشانیراه تماس گرفتم تا خ

 .دنشانیاست و قول دادم فردا بروم د 

 

 .نده هیمواظب باش تک_

 

 .اش یبه من بود تا رانندگ شتریب حواسش

 

من برونم؟  یخوایم  یگفتیکاش به راننده ات م_

 .ست ی حواست ن

 

 نداره واقعا؟سوزش _

 



 .نه خوبم_

 

  تونمینم ی. حتشهیگوش گذشت، باورم نم خیخطر از ب_

بدتر  نیاز ا فتادیاتفاق م ی ا گهیتصور کنم به شکل د

 .بهتر ای شدیم

 

 ...یعنی. ختی من ر یخداروشکر که رو_

 

را تحمل   یزیچ  نیتصور کنم جان همچ  توانستمی نم یحت

 .. دستم را در دستش گرفتکردیم

 

 ؟یخوب نقدریچرا ا_

 

 من خوبم؟_

 



همه  نیا  اقتیل ترسم،یم یکه گاه یاونقدر  ،یلیخ_

 ...رو نداشته باشم، نتونم  تیخوب

 

 .عوض کردن فضا گفتم یاش را تمام نکرد. برا  جمله

 

اتفاق افتاد  نیالبته باهات قهرم. فکر نکن چون ا_

 .رو  یزیفراموش کردم چ

 

 .دارمیتو ناز کن من خر_

 

 .ی داریتنها گذاشتن و رفتنت معلومه چقدر خربله از _

 

بحثمون بدتر   کردمیصبر م م،یبود یهردومون عصبان_

 .شدیم

 

 .کارت خوب نبود_



 

 م؟یبحث کن  یزیچ  نیدر مورد همچ دیاالن با_

 

  ...خب ت_

 

 نیهم ؟یکنینم یمن کار  یخانواده  یتو برا  یآسو_

چرا کارها و   م،یگردی برم  مارستانیاز ب میاالن دار

 ؟ یریگیم دهی خودت رو ناد  یها یفداکار
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 ...فرق دا نیا_



 

تنها،  دیشا تونم،ینم یا گهینداره، من با روش د یفرق_

کدوم از  چیبکنم، ه تونمیکه م هیکار نیتر یدم دست یحت

 ز ی چ چیهات با ه یو فداکار یها، مهربون یکارها، خوب

 .ستی قابل جبران ن

 

  یز یچ نیهمچ توانستمیمن نم گفتیهرچقدر هم که م_

 .را قبول کنم

 

 .ست ین زیچ ک یدوتا  نیا_

 

را پارک کرد، دستم   نیبه خانه. ماش میبود دهیرس گرید

را درآورد.  میرا گرفت و داخل برد. خودش لباسها

 .گرم آورد ریش میهرچه گفتم بهترم قبول نکرد. برا

 

 ؟یخوا ی م یزیچ_



 

  .ینه خوبه همه چ_

 

. نگاهمان  دیدراز کش  می. روبرودمیچپ خواب  یپهلو به

  یشانیکه در هم گره خورد سرش را جلو آورد و آرام پ

 .دیام را بوس

 

 .دوست دارم_

 

 .منم_

 

آن پول   ینطوریهم توانستمی من نم شناختمیرا م خودم

 .را قبول کنم

 

 ار؟یداد_

 



 .جان دلم_

 

نشو با آرامش راجبش   یعصبان نیبگم اما بب زیچی_

 .فکر کن

 

 !در مورد پوله_

 

 .دمیخودم را جلو کش یکم

 

 خب؟  یوام بردارم اما تو مخالف خواستمی. من منیبب_

 

 .نگاهم کرد ینداد جد  جواب

 

 بگو خب؟_

 



 .لبخند زد باالخره

 

 .خب_

 

  زیقسطهاش رو وار انهیماه دیبا گرفتمیخب وام رو م_

 . درسته؟کردمیم

 

 .یحرفت رو بگو آسو_

 

حقوقم  یعنیبه من حقوق نده، انگار از تو وام گرفتم. _

 ...به جا

 

باهات   طیشرا نیتو ا خوامیواقعا نم زم،ی بخواب عز_

 .بحث کنم

 

 ...توی لطفا، من نم_



 

از همسر   یمن همسرتم، از من انتطار دار یآسو_

 ...خودم

 

 .را بست و جمله را کامل نکرد شیها چشم

 

 .م یکنیاستراحت کن، بعدا راجبش صحبت م_

 

 داره؟ یچه فرق م،یکنیصحبت م میخب االن دار _

 

واقعا چقدر...   یزنیکه م یپس االن قبول کن، حرف_

 .بگم در موردش یچ  دونمینم یحت

 

 رو قبول کنم؟ یز یچ نیهمچ  تونمینم یکنی چرا قبول نم _

 



نداشت، نه من حرف او نه او حرف من   یتمام بحثمان

بدو کردن ما خوابمان   کهی . در همان حال رفتیرا پذ

  کیشدم. ساعت نزد داریب ییبرد. صبح با سرو صدا

ام. در واقع   دهیهمه خواب نی ا شدیدوازده بود. باورم نم

نبود، مطمئنا بخاطر   اریاصال صبح نبود، ظهر بود. داد

نگذاشته بود برود سرکار، بدون  میاخبر تنه یب تمیوضع

چه   یبود. اما صداها برا یم نییپا یطبقه  دیشک با

به تن داشتم، به سمتم کمدم رفتم و  ریبود؟ فقط لباس ز

  یب. آگرینداشت د یبرداشتم. خوب بود، سوزش یراهنیپ

 .رفتم نییبه دست و صورتم زدم و پا

 

اما انگار آنها   دمشانیمن ند دم،یدوقلوها را شن یصدا

 .چون هردو همزمان گفتند  دند،یمن را د

 

 .اومد، اومد_

 



رفتم و  نییتمام پا یخبر بود؟ پله ها را باکنجکاو چه

سرم   یرو  یرنگ یکاغذها یو کل دیترک یزیچ  کهوی

 !آماده کرده بودند زیمن سورپرا ی. برا ختیر

 

کار  نیا ی را برا  اریاز صبح الطلوع مه داندیم خدا

 ینوشته بودند، آسو یکاغذ یکرده بودند. رو وانهید

بود و بچه ها و  اریسوپرومن هست. فقط مه کی

 .گرفته بودند کیک می. برااریداد

 

دادن به من تا زودتر  یانرژ یها روش آنها بود برا نیا

 .خوب شوم
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  .قربونتون برم من_

 

 ؟یآسو تو خوب شد_

 

  .خوبم قربونت برم_

 

داشت با حس   اریکردم. مه اریو مه اریبه داد ینگاه

دو دستش   نی. جلو آمد و دستم را بکردیتشکر نگاهم م 

 .گرفت

 

  یروز هیاما اگر  ادیحرفها به من نم نیممنونم؛ ا_

 .از بچه هام راحته المیخ رمیبم

  .شونیتو زندگ یفرشته ا نیهمچ

 

  !ه یچه حرف ن یخدا نکنه ا_



 

 کیک نیسراغ ا میبچه ها نگاه کردم و گفت بر به

  یی. من واقعا توانادمیرا بر کیخوشگل و خوشمزه. ک

بچه ها   یبرا ارینداشتم داد یاول صبح کیخوردن ک

 .گفت خوردیرا م کشیکه ک  یجدا کرد. جان در حال یکم

 

 .یبره سوخت ادتیتا تو  شیک میبر دیبه نظر من با _

 

به در رفتن شما از مدرسه ربط   یذره ا  تونهینم نیا_

 داشته باشه؟

 

 .دندیخند ینخود  هردو

 

 چطوره ؟_

 

 .نهای. ممنون بابت اکنهیخوبم، درد نم_



 

همه اش  م،ی ر یبگ هیبرات هد میخواستیتازه آسو ما م_

  .بسته بود

 

  .ستین  یازیگفتم ن اریو به مه دمیجان را بوس سر

 

  هیدعوتمون کرده بود  یفرصت نشده، مهست شبید_

  .بگه یزیچ

 

  .میکنجکاو نگاهش کرد اریداد با

 

  .بارداره_

 

  .یوا_

 



خوشحال شدم که انگار خودم باردار بودم. دستم   آنقدر

  .دهانم گرفتم یرا جلو

 

  .بخاطر من نتونست راحت بگه زم،یعز ،یوا_

 

  ...توانستمیخوب بود، در دل گفتم کاش من هم م چقدر

 

  .نیشی م ییدا نیدار گم ی م کیتبر_

 

  .موضوع خوشحال بودند نیبود هردو برادر از ا معلوم

 

کنند  یقرار است با او باز نکهیو جاشوا هم از ا جان

  .خوشحال بودند

 

  مگه نه آسو؟ مونه،یما م شیپ م یاری: مجاشوا

 



  ن؟یدوست دار مونه،یم شمونیپ  ادیم یبا آنت _

 

  .سرشان را تکان دادند هردو

 

  یخوایتوام م زمیزنگ بزنم، عز یمن برم به مهست_

  .یصحبت کن

 

بلکه جان و  اریکرد، نه تنها من و داد دییتا اریداد

جاشوا هم دوباره با او صحبت کردند و سفارش کردند 

  .آنها شیپ اوردیهرچه زودتر بچه را ب

 

فشره اش در خانه ماند تا  یبرنامه  رغمیعل اریداد 

  .مواظب من باشد

 

شب  هی میما دعوت کن یخوایبخاطر من بهم خورد، م_

 خونمون؟ 



 

که  یبعد. جشن یاجازه بده کم بهتر ش بخاطر تو نبود._

  قیرو هم به تعو یریبگ یخواستیآسمان م یقبول یبرا

  .یانداخت

 

  .شهیحل م رمیگیگذشت. براش کادو م گهیاون د_

 

  .گرفتنه نی من همچنان نظرم به ماش_

 

بگم بره ثبت نام کته فعال   دیهم نداره، با  نامهیگواه_

  .شهیم یچ نمیبب

 

مهم  هیو جشن و هد یقبول  شیآسمان اصال برا اما

شده بود   شنهادیکه از ناکجا آباد پ یسفر ن ینبود، بلکه ا

ام کرده بود. در  وانهیمهم بود. پشت تلفن د  شیبرا

 یم ینگفته بودم و حاال هر بهانه ا یزیچ  شبیمورد د

گفت بروم و با مامان صحبت   یو م کردیآوردم قبول نم 



که  یاریام چسباندم، داد یشانیبه پ فهرا کال یکنم. گوش

 میبه رو یلبخند کردیاو هم با فاصله با تلفن صحبت م

  .زد

 

سر برم خونه   هیمن  شه ینم  الیخیآسمان ب اریداد_

 ؟یزدیحرف م یبرگردم، تو با ک

 

 .دیمادر بود؛ حالت رو پرس_

 

 !عجب؟ چه

 

 ؟یشینم تی. اذزمیعز رسونمتیمن م_

 

 .پوشمیلباس نازک م سوزه،یم کمی ینه خوبم گرم شدن_

 

 .دنبالت  امیشرکت م رمیسرم هی،  رسونمتیپس من م_



 

  .باشه_

 

 یبرا یکردن مامان آسان نبود، در واقع تالش یراض

بود  یبزرگ تی. چون مسئولکردمیکردنش نم یراض

افتاد مامان تا آخر عمر از   یم ینکرده هراتفاق ییخدا

عاشق چشم و   یلیاالن هم خ نیهم شد،یمن متنفر م

  .نبود میابرو

 

کرد و با چشم و ابرو  تیاعالم رضا تایبود که نها  بابا

  یبه رفتن آسمان. از نظرم تجربه  دهدیگفت اجازه م

به  گریدردسر د کی خواستمیبود اما واقعا نم یخوب

 .کنم یجان بخرم و مامان را راض

 

 ان؟ یک یدونیم_

 

 .آورده بود تا آسمان نشوند نییرا پا شیصدا



 

 مونن،یکجا م هیچه جور نمیموسسه بب رمیفردا م_

 .نگران نباش

 

چند ماه قبل مدرسه  نیتا هم نینگران نباشم؟ ا تونمیم_

 .رفتیاشم تنها نم

 

تا آخر عمرش که من و تو  ره،یبگ ادی شه ی مجبور م_

 .مامان  میستین ششیپ

 

 .را تکان داد سرش

 

 ده؟یتو چرا رنگت پر_

 

 .دمیگونه ام کش یدستم را رو پشت

 



 .خت یر ییروم چا شبید_

 

 .گفت فیخف ینیه

 

 کجا؟ _

 

 .ی پوستمون نازکه سوخت بدجور ؛یمهست یخونه _

 

 ؟یدکتر رفت_

 

  نرم؟ ذارهیم اریداد_

 

 .تو بشه فیاون حر نکهیمگه ا_

 

 ... یگی م جوری_



 

کنم   یمن شوخ خواستمیم  دیو ادامه ندادم. شا دمیخند

 .برداشت کنه یا گهیاما خب ممکن بود مامان جور د

 

 اد؟یشام م یشوهرت برا _

 

راحت   یلیخ گریرا داخل دهان بابا گذاشتم. حاال د بیس

له   شیها را برا وهیم یغذا را بجود. حت توانستیتر م

 .میکردینم

 

  .دمینپرس دونمینم_

 

 .اونم بذارم یبرا ادیاگر م نیشام بذارم بب خوامیم_

 

 .باشه_

 



او هم در شرکت بماند و  مانمیگفت اگر من آنجا م اریداد

 .زود برگردد  خواستهیبرسد به خاطر من م شیبه کارها

 

شام   ینگران نباش. اما برا نجامیمن ا  زمیباشه عز_

 .م یخوریم رید کمیخودت رو برسون. 
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با   یتیبا چنان جد اری. دادمیکرد  یراه اریرا با داد آسمان

موسسه که همراهشان بود صحبت کرد  سی مسئول و رئ

را گم کرده بود. از   شیدست و پا چارهیکه پسر ب



کوچکتر بود اما   اریاز داد ی دو سال یکینظرسن و سال 

 .قابل اغماض نبود اری خب ابهت داد

 

 که نداشت رفتنش؟ یاشکال_

 

  .زمیعز نگران نباش _

 

. در مورد  دادمینگران نبودن انجام م یتالشم را برا تمام

از حقوقم کسر  نکهیصحبت کردم، ا اریوام دوباره با داد

  یکند، تمام توانم را گذاشتم تا قانعش کنم آن پول برا

 یلی خ نکهیلفظا موافقت کرد، با وجود ا تای. نها ستیمن ن

اقدام   دیجد  یرهن خانه  ی حرفش را باور نداشتم برا

  .بود ییالیو ی . خانه ادمکر

 

بود و  یادیکرده بود پول ز زیوار میبرا اریکه داد یپول

  یمعطل شوم برا یلینالشد خ ازیباعث شد که ن نیهم



کردن خانه. قبل از بستن قرداد مامان را بردم  دایپ

 .نه ایدوست دارد  ندیتابب

 

 ؟یبد یخوایم یرو چجور  نجایپول ا_

 

 .تو نگران نباش دمیم_

 

 ی. چند روزه هیر یبگ اریاز داد کنهیبابات قبول نم_

  .کنهیم یداره بداخالق

 

منم   دهینذاشت، اون م ار یداد رمیوام بگ خواستمیم_

 .ازش رمیگی حقوق نم

 

 ...که شهیتموم م یک_

 



من با  یکن  دییباهام تو نگران نباش، تو تا ادیکنار م_

 .کنمی بابا صحبت م

 

 رو نپسندم؟  شیچ گهید ییالیهم و زهیهم تم_

 

  .میبود  دهیکه ما ند ییچه خانه ها گفت،ی م راست

 

خرج کرده بودم   اریکردن داد یراض یبرا یانرژ هرچه

. دادینم تیبابا خرج کردم اما رضا یدو برابرش را برا

پول را پس بدهم  نیکه قرار است به او ا  گفتمی هرچه م

خانه؟  نیشده بود ا یواکنش بابا همان بود. چه طلسم

  .شدیافتاد و نم  یم یاتفاق ک ی چرا هربار 

 

 من صحبت کنم؟ یخوا یم_

 

  .یگ یمن رو م ینداره، توام حرفها  ینه فرق_



 

 .دمیرا مال  میسرم گذاشتم و موها  یرا رو دستم

 

 .کنم کاریچ گهید دونمینم_

 

  .دادم رونیرا ب نفسم

 

  ار؟یداد_

 

 جانم؟ _

 

  ...فقط م،ی دعوت کن نهارویا یمن خوبم مسهت گمیم_

 

  .کرد نگاهم

 



به مادرت هم بگو. به هرحال اون   یاگر دوست دار_

  ...شب مادرت هم بود

 

بلند شد، به   شی از جا تایکرد ، نگاه کرد و نها  نگاهم

  .سمتم آمد و محکم بغلم کرد

 

  دوست دارم؟ یدونیم_

 

  .دمیاش مال نهیس یرا به قفسه  صورتم

 

  .منم_

 

  .دیرا بوس میها چشم

 

  تیاذ یمطمئن. گمیاما م ادیب کنمی بهش فکر نم گمیم_

 ؟یشینم



 

  .شهیشب هزار شب نم هی! یبخاطر مهست _

 

 یکنجکاو زندگ دیغلط بود، مادرش آمد. شا اریداد فکر

 یا یبداند چه خانه و زندگ خواست یبود. م اریمن و داد

واقعا  دیایب زدمیو حدس م  کردمیکه حس م ی. منمیدار

  فیاز صبح الطلوع به جان خانه افتاده بودم، خانه کث

  خواستمیبودم. م مشغول  یاد ید اما من با وسواس زنبو

 یبرا یبه نظر برسد. تا حرف یخوب و عال  زیهمه چ

 .نکند دایگفتن پ

 

  .لباسم اشاره کردم و گفتم به

 

 ن؟یا  گهیخوبه د_

 

همه استرس  نی. چرا ازمیعز یخوشگل شد یلیخ_

 ؟یدار



 

 .را لشیحدس  بزند دل توانستیم دیباهوش بود با او

 

همه  نینداره ا یلیهم دل ادیب اد،یکه گفتم نممن _

 .یاسترس داشته باش

 

  .خواهد آمد دانستمیمن م اما

 

نشسته بودند و  یطرف مهست کیهرکدام  دوقلوها

و  گذاشتندیم یشکم مهست یدستشان را رو ینوبت

  شهیکه جان مثل هم نیا یبرا تای"پس کو". نها گفتندیم

اش زد  شانهیپ  یخودش را باهوش تر نشان دهد به رو

 .گذاشت شیپا یو آرنجش را رو

 

 ؟یدونینم نمیشده، تو ا میاوه پسر اون قا_

 



  یلیهم حرفش را باور کرد و خ چارهیب یجاشوا 

 .دیمظلومانه پرس 

 

 ؟یآنت  گهیراست م_

 

  شدندیبزرگتر که م یدو کم نینداشت اما ا یسن جان

جاشوا سواستفاده کند.   یاز سادگ شهیجان قرار بود هم

  عیبه صدا در آمدن در نشان از آمدن مادرش بود. سر

نگاهش کردم تا از نگاهم بفهمد حدس من درست بود. 

 اریداد یدست راننده  شی ها هیدست پر آمده بود. هد

  .بود

 

دوقلوها و   یبرا هیمجسمه گرفته بود، بق کیما  یبرا

که   دمیبود. د یی بایبود، گردنبند ز یمهست ی برا یا هیهد

به اطراف خانه کرد. چهره اش به   یبا دقت نگاه یلیخ

 .دوست داشت آنطور نشان دهد اینبود  تیرضا یمعن

 



رو گرفته  یکی کوچ یخونه  نیهمچ شه یباورم نم_

  .یباش

 

  .بود اریبه داد خطابش

 

 .: دو نفرن مامانیمهست

 

 ن؟ یشما مگه چند نفر_

 

ما بود  یبزرگتر از خانه  یل یخ اریو مه یمهست  ی خانه

هم خوب بود.   یلی نداشتم از نظرم خ یاما من مشکل 

است من دوست نداشتم   شتریبزرگ کارش ب یخانه 

هم از پس  اریدر خانه ام کار کند و من و داد یکس

  .مییایبرب  میتوانستینم نیاز ا شتریب

 

نداد ، من هم دعوتش کرده بودم درست  یجواب اریداد

بود هم کالمش نشوم. اما مادر او  نی ا حمی اما ترج



خانه، فرش ها و مبل ها دمده  نیزاینشد. از د الیخیب

چون جهاز من است.  کردیفکر م دیکرد. شا تیشکا

 دهیرا خر لیخبر نداشت که پسرش خودش تک تک وسا

باعث خنده ام  شتدا گرید شی است. حرفها دهیو چ

تا  دادمیهم فشار م یرا محکم رو میو من لب ها شدیم

  یگرید ینا بهنگام باعث بحث و مشاجره   یخنده 

 .نشوم

 

را  یاعتراف کنم واقعا شب پر استرس توانمیم یول

ما ماندند ، به اتاق بردمشان تا  شیگذراندم. دوقلوها پ

  .بخوابانمشان

 

 دن؟ یخواب_

 

 .آره_
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وقت به  چیکه ه  یتخت نشستم کفش پاشنه بلند یرو

را  میعادت نکرده بودم را در آوردم و کف پا دنشیپوش

به سمتم آمد و چرخاندم و  اریآرام ماساژ دادم. داد

 .شروع کر به ماساژ دادن

 

 ؟یپوشی م کنهیم تتی اذ یچرا وقت_

 

  .شنیم دهیقشنگ د_

 

  .یشیم دهید بایهم ز نهایبدون ا_

 



تا من  د،یرا بگو نیا شدیو قلب مهربانش باعث م محبت

 .نشوم تیاذ

 

 امشب؟ یشد تیاذ_

 

 .نه خوب بود_

 

  .یممنون بابت همه چ_

 

 بای. تقرادیب ایبه دن ریاحتماال خرداد ، ت یمهست  یبچه _

 .همزمان با سالگرد ازدواجشون

 

نگفت.  بلند  یا گهید زی سرش را تکان داد و چ فقط

را پاک کردم   شمیآرا دم،یشدم لباس خوابم را پوش

. بغلم کرد دمیچراغها ا خاموش کردم و کنارش دراز کش

 .که گفت



 

هم زود بود. اما من   دیو ام یمهست یمن معتقدم برا_

  رمیبگ میتصم یا گهیکس د یدر مورد زندگ تونمینم

 .اگر خواهرم باشه یحت

 

داره با بچه اشون   یاشکالچرا خب دوست دارن. چه _

 کنن؟  یزندگ

 

  .جلو میبذار در آرامش بر_

 

در مورد  هیکه هر ثان میمنظورم را از حرفها پس

بود فقط  دهیزده بودم را فهم یمهست  یباردار

 ...موافقت کند خواستینم

 

 ی از سفر که برگشت شروع کرد به تکرار حرفها  آسمان

  گری داشت. حاال دشدن ن الی خیمن به بابا. اما بابا قصد ب

بود که در مورد وام گرفتن هم مخالفت   دهیرس ییبه جا



دادم تا  یملک یرا به آقا یمن فقط مبلغ تای. نهاکردیم

در آن  لیو با دل لیدل یبه او نداشته باشم و باز ب یبده

به کار آسمان نداشت.  یکار  گرید ریماندند. ام هخان

وار   وانهیکه د یتاریبا دانشگاه و گ دای آسمان هم شد

جذبش شده بود مشغول بود. چون خانه عوض نشد  

پس بفرستم اما او هم گفت  اریداد یخواستم پول را برا

وسط فقط من  نیبماند در حساب من، ا ستین یازین

پر   میحساب بانک دوبودم که خوش به حالم شد و هر

پول تمام  نیهزارم ا کیبود که داشتن  ییها  یمانبود. ز

  یمن بود و حاال بودنش در حساب یزندگ یدغدغه 

  .ام نداشت یبر زندگ یریتاث

 

 یقبول  یبرا اریآسمان هم با اصرار داد یبرا

 دیشد تیاز حساس دانستمی. ممیدیخر نیدانشگاهش ماش

  ری. بعدها از زگردیرفت و آمد نشات م  یخودش برا

  یابانیخ ییکه چند بار شاهد مزاحمت ها  دمیزبانش کش

از آنجا نشات   تشیحساس نیخانم ها بوده و ا یبرا

  خواستیبود م تهکه گرف یا هی. آسمان با هدگردیم



خوش حال شده بود.   یپرواز کند. به طرز وحشتناک 

   .را نداشت نیانتظار ا

 

شده  ریگ یجا یهم از آذرخش نبود انگار در دب  یخبر

 رم یبگ طیبل شی به مامان گفتم اگر بخواهد برا کباریبود. 

بخاطر بابا گفت نه ، اما همان  دنشیبرود د یچند روز

 دیع یدادم و گفت پس برا شانیرا به هردو شنهادیپ

  .نماند شیآسمان و رفت و آمدها شیبروند که فکرش پ

 

زدواج ما بود اما بخاطر رفتن مامان سالگرد ا نیفرورد

ما قرار شد  شیآذرخش واقامت آسمان پ شیو بابا پ

 هیهد اری. دادم یریبگ یو دست جمع یجشن خانوادگ کی

مان  آماده کرده بود اما  یعروس ی را که برا یا

سالگرد   ی هینتوانسته بود به من بدهد را به عنوان هد

واقعا. گفت البته  شدیازدواجمان به من داد. باورم نم

  نکهیخب بعد از ا ینتوانسته بوده باغ را بفروشد ول

جدا کردن کارش عوض شده بود منتظر  یبرا  مشیتصم

تولد من و   نیرا به من بدهد. ب هیهد نیبوده تا ا یفرصت



انتقالش   تایسالگرد ازدواجمان مردد مانده بوده که نها

که   یاز انتخاب همسالگرد ازدواجمان. من  یداده برا

به نام من بود خوشحال   نکهیبودم. نه از ا یداشته راض

 ی برا میدار ییبا یز  یجا نیهمچ نکهیاز ا تشریبودم. نه ب

ل  تازه کردن خوشحا ییماندن و آمدن و حال و هوا

 .بودم

 

 ارم؟یبرم برات پتو ب_

 

  نقدریا نجایشدم. اما ا تیتو راه اذ کمینه هوا خوبه. _

 .امین ومدیقشنگه دلم ن

 

  یمدت حت نینداشت تمام ا یسخت یباردار  یمهست

داشت کم کم به  میتصم گری . هرچند درفتیسرکار هم م

 .آمدن بچه ایاستراحت بپردازد تا به دن

 

 ن؟یندار یم یشما تصم_



 

 ؟ یبرا_

 

 .بچه_

 

 ...بود میکه از خدا من

 

 ... اریداد_

 

 مخالفه؟ _

 

االن نه. دست خودش باشه  گهیم یمخالف که نه ول_

از پس دوتاشم  گمیمن. هرچقدر م یبعد دکترا گهیم

  .کنهیقبول نم  امیبرم

 

 ؟ ینیبیرو نم ار یسخته. مه_



 

  توانستمیم اری مه تیرا من هم از وضع نیکه بود ا  سخت

بچه ها را من و  یاز کارها یلیخ نکه یبا ا میبگو

سخت بود.  شیاما باز برا میدادیپرستارش انجام م

راحت   کردی م الیو آدم خ شدندیپسرها داشتند بزرگ م

  یماجرا  کی اما آنقدر شلوغ بودند وهرروز  شودیم

. میبرداشته بود یواه دیام نیدست از ا گریکه د دیجد

  میتصم اریهم که داشتند مه یمتوال یبخاطر چند دعوا

 تیگرفته بود اتاقشان را جدا کند. اما به آن هم رضا

قهر کرده  اریباهم با مه شانینداده بودند در اوج دعوا

دو  یکیها را از هم جدا کند و آن  خواهدیبودند که م

که قبل  یماندند. اتاق اریمن و داد شیآمدند و پ یروز

آن دو  یعمال برا گرید میماندی آنجا م اریبا داد یعروس

  .بود

 

 .راحت بود  یلیخ  کردیاگر ازدواج م اریمه_

 



جاشم خوب از پسش براومده. من بهش حق   نیتا هم_

بخاطر بزرگ کردن  ستین یدلش با کس یکه وقت دمیم

  رهیگیبچه هاش نخواد ازدواج کنه. خب پرستاره که م

 .بچه ها یبرا
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 .کنهی خال بچه ها رو پرنم نهایا_

 

بخواد باهاش ازدواج  اریکه مه یکس یدون یاز کجا م_

اصال بچه ها رو   دیشا اد؟یکار برم نیکنه از پس ا

 .دوست نداشته باشه



 

  .فهم زیقربون آدم چ _

 

 اریو داد ار یبرگشت پشت سرمان. مه مان یهردو سر

  .به دست گاریباهم بودند و هردو س

 

 .گمیمن بخاطر خودت م ار ی: مهیمهست

 

سخته  . شمینم تیمن از بزرگ کردن بچه هام اذ_

 .شمینم تیدرسته اما اذ

 

 ؟یتاک_

 

 یدوتا پسر بزرگ داشت حاضر بود دیام یمهست_

  ؟یتا بچه هاش رو بزرگ کن یباهاش ازدواج کن

 



  .گفت عی سر یفکر چی ه یب یمهست

 

 .آره_

 

تا بچه هاش رو  ی. گفتم باهاش ازدواج کنیدقت نکرد_

 .بزرگ کردن بچه هاش یفقط برا یبزرگ کن

 

 ...ازدواج کن ک یبا کس گمیمن که نم_

 

. من رینگ میقلب من تصم  یلطفا مثل مامان برا گهید_

 چیرو به زور تو قلبم جا کنم ه یاگر بلد بودم کس

 ...وقت

 

خاموش  شیپا ر ی را ز گارشی اش را ادامه نداد. س جمله

کرد و قدم زنان از ما فاصله گرفت و به سمت دوقلوها  

 .بودند رفت یکه مشغول باز 



 

باال و   شیاش هورمون ها یکه بخاطر باردار یمهست 

ناراحت شد  اری از حرف و حرکت مه عیسر شدیم نییپا

 .اش گرفت هیو گر

 

 .خوامیرو م  شیمن خوب _

 

تصور که ما  ستین یزیاون چ اریمه ینکن. خوب هیگر_

 .میکنیم

 

خودم   شیپ  بردمیبچه ها رو م تونستمیباور کن اگر م_

 ...اما

 

 .من هستم نگران نباش_

 



به سمتم و دستش را انداخت   دیلحظه جاشوا دو همان

 .جمله اش را ادامه نداد گرید یدورگردنم و مهست

 

 ن؟یجان دلم، دعوا کرد_

 

 .یگرند شی پ فرستهیگفت ما رو م یدد_

 

بودم نگاه  ستادهیجان ا  شیکه پ یاریتعجب به مه  با

  .کردم

 

 .نیگردیو زود برم نیریم ن،یمونیکه نم شه ی هم یبرا_

 

 .مارگرت  یگرند شیپ_

 

 دانستمیآنها بود. م یمارگت مادربزرگ مادر یگرند

گفته بود با بچه ها به او   اریبه مه یچند بار  رایاخ



  اریفرستادن نشدم. داد نی متوجه ا قیبزند اما دق یسر

رفت و جان هم مثل جان آمد و خودش  ار یبه سمت مه

 .را در بغل من جا کردند

 

  .برم خوامی آسو منم نم_

 

 الت؟ یتعط یبرا نیبر نی دوست ندار_

 

 .مارو بفرسته شهیهم ی برا خوادیم_

 

جانش به جان آنها بند بود.  اریممکن بود؟ مه مگر

  شیکه از بچه ها اوردی طاقت ب توانستیخودش م

 !خواستیم  یزیچ  نیهمچ

 

به   گریمشغول صحبت با او بود من د اریداد چون

هم رفته بود سراغش تا بپرسد  اریسراغش نرفتم. داد

 .ست یداستان چ



 

 ین ین مینیبب  م؟یکن یباهم آشپز می. برنی نگران نباش _

 .میباهم براش بپز خوادیم یدلش چ یمهست یآنت

 

 حرف بزنه؟   تونهیمگه م_

 

 .گفتم یو به مهست دمیخند

 

 .خوادیم یپسر شما چ مینیبپرس بب یآنت_

 

که از  یزی زد. حق داشت چ یزورک یلبخند یمهست 

به بحث او  یمی ربط مستق توانستیبود م ده یدوقلوها شن

 .داشته باشد اریو مه
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 ؟یصحبت کرد _

 

 .شهیم یچ  نهیتا بب ششیتابستون رو برن پ گهیم_

 

 دنش؟یند شتری که چند بار ب ی کل تابستون؟ با مادربزرگ_

 

هم کالفه بود معلوم بود که نتوانسته برادرش را قانع   او

  .کند

 

 .کنمیمن باهاش صحبت م_

 



اما االن ناراحت بود  میبگو توانستمیحرفها م یلیخ من

  .کردمی را انتخاب م میبا دقت تمام جمله ها دیبا

 

آروم بشه بعد باهاش    ارهمیمه میدراز بکش کمی_

 .صحبت کنم

 

بود.  اریهم منتظر صحبت کردن من با مه یمهست

فکر کرده بودم  نیکه زده بودم به ا یشخصا بعد از چرت

گفته   یزیچ دیشا  یدلخور ت یعصبان ای یاز سر ناراحت 

  یرا به مدت طوالن شیوگرنه او دلش را ندارد بچه ها

  .بفرستد ییجا

 

 رونیکه ب یار یدرست کردم و به سمت مه یا نسکافه

نشسته بود و زل زده بود به درخت ها   الیدر تراس و

  .رفتم

 

 .بکش گاریکم س_



 

صاف نشست و  شیسرجا یبه من کرد. کم ینگاه

 .را خاموش کرد  گارشیس

 

 .نسکافه_

 

  .نسکافه را از دستم گرفت ماگ

 

  .یمرس_

 

  .نشستم  کنارش

 

  ام؟ یپدر بد  یلیخ_

 

 .تعجب نگاهش کردم با



 

 .پرسمیدارم م یگیتو دروغ نم دونمیم_

 

بهتر از مامانم   شهیمن رابطه ام با پدرم هم یدونیم_

 .بوده

 

 .قابل حدسه_

 

 از کجا؟ _

 

  یکه رابطه  ییدخترها  ،یدار  یاعتماد به نفس خوب_

 .دارن ییبا پدرهاشون دارن اعتماد به نفس باال یخوب

 

 .سرم را تکان دادم دنیسر فهم از

 



ماست. از بس که  یفرهنگ طی بخاطر شرا دیشا نیا_

دختر رو   ط یو تحت هر شرا کننیدختر رو محدود م

وقت پشتت   چی پدرت ه یبدون نکهیخب ا دونن،یمقصر م

رو   نی. حاال ادهیعتماد به نفس مبهت ا کنهی نم یرو خال

وار عاشقشم و از  وانهیمن که د یبابا یگفتم تا بگم حت 

داره.  ییرادهایمن هم ا یبابا است،یپدر دن نینظرم بهتر

من  تیمن در ترب  ی. مثال باباستیکس کامل ن چیه

با   یلیکارش خوب بود اما همون رابطه رو نتونست خ

  .داشتن یادیز یا قهیداداشم حفظ کنه. چون تفاوت سل

 

  .دمیکش یقیعم نفس

 

 ی با همه  یپدر فوق العاده حت هی ،یهست ی تو پدر خوب_

 .یاز نظر بچه هات داشته باش دیکه شا ییرادهایا

 

 .سکوت کرد و باالخره گفت یکم

 



رو وارد  یا گهیزن د تونمیعاشقش بودم. من نم_

ندارم اما االن  یخبر ندهیاز آ دونمیکنم. نم میزندگ

  یکه دستم گرفتم جلو ی خون ی، هنوز تازگ تونمینم

 ... میمادرم ممکنه باعث ش ایچشمه. اگر دوباره من 

 

 نی. راستش االن تو ایازدواج کن یست یمجبور ن _

 ی کی دیوابسته به بچه هاس. با یلی ازدواجت خ تیوقعم

باشه که بچه ها قبولش کنن بعد اون بچه هارو قبول 

 ...اما هیبزرگ ی لیخ یفداکار دونمیکنه و بعد حس تو. م

 

  یندارم چون مادر خوب یخوب   ی... من تجربه  ستین_

باشه. اگربود  ینداشتم. همسرم هم نتونست مادر خوب

 دینه بخاطر خودش نه بخاطر من بخاطر بچه هامون با

 .کردیمبارزه م

 

 یحالش خوب نبوده. رفتارهاش... بهتره در مورد کس_

 یلی. بچه ها دوست دارن خمیقضاوت نکن  ستیکه االن ن

هستم . تازه هم من یتونیبعدشم م یتونست نجای. تا اادیز



برادر   ی. من به دوقلوها به چشم بچه هایهم مهست

هستن   نهایاز ا شتریب یلی. اونها خکنمیشوهرم نگاه نم

  .میهست اریمن و داد  نیداشته باش ازیبرام. هرموقع ن

 

 .یمرس_

 

 ینگفتم به نظر حت یزیرا تکام دادم. از سفر چ سرم

  .میدر موردش صحبت کن مینبود که بخواه یزیچ

 

 .نیشیم یشما دوتا پدر و مادر فوق العاده ا_

 

 .مثل تو_

 

 .لبش نشاند یرو قیلبخند عم  کیحرفم  نیا

 

 .یمرس_



 

_ _ _ _ 

 

 یها. گاه نیی مشترک پر بود از تمام باال و پا یزندگ

وار عاشقش بود به  وانهیکه د یاز دست کس یتوانستیم

آرام  ی. زندگیدلخور شو ی حت ای یهمان اندازه عصبان

دو نفره و  یو کوچک ما خالصه شده بود در خلوت ها 

 .مانیخانوادگ یجمع ها
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  نیبود که ا یمهست یبایشدن بچه ها و پسر ز بزرگ

هم در   یلی. وگرنه ما خدادیگذر زمان را به ما نشان م

پدر  یتالشش را برا اری. مهمینبود شی ماجرا انیجر

  یکم و کسر  شهیاما خب هم کردی خوب بودن م

بعد از به   یو مهست دیوجود داشته باشد. ام توانستیم

چند   یگرفتند و ط قامتبه ا میآمدن پسرشان تصم ایدن

  کایآمر یاقامتشان را درست کرده و راه یماه کارها

و  اریکارخانه را له داد ی وکالت کارها یشدند. مهست

  یشده بود به تماس ها لیداد. حاال ارتباطمان تبد اریمه

ما  ایآمدند  یآنها م ایکه گاه  یالتیو تعط یریتصو

خانه   یکیآنجا در نزد یهم خانه ا اری. مادر دادمیرفتیم

زمانش را آنجا بود تا   شتر یگرفته بود، ب یمهست ی

 یتا مرز جنون از دستش عصبان یگاه ی مهست ران،یا

مادرش بود و تنها نبود ته دل  نکهیاما از ا شدیم

  .خوشحال بود

 

خودشان را فوت کرده  یشمع چهارده سالگ  دوقلوها

 یبرا شدندیم یبودند و حاال داشتند کم کم مرد

،  اش کرده بود یقیخودشان. جان خودش را وقف موس



هم تا انتخاب رشته اش در مدرسه نمانده بود و   یزیچ

کرده بودم   یرا راض اریداد  اریاز مه شتری و ب اریمن مه

 نهیزم نیبخواند. بماند که چقدر در ا یقیتا او موس

خرج کرده بودم. اما جاشوا به انتخاب خودش   یانرژ

 شه یبود هم اتیرفت. عاشق ادب یتجرب یسراغ رشته 

  نهیدوست داشته باشد در همان زم دیشا کردمیفکر م

را   شیچند سال حال و هوا نیا دانمیادامه دهد اما نم

  .داده بود و حاال دوست داشت پزشک شود رییتغ

 

 م؟ی بر دیآسو واقعا هممون با_

 

آسمان بود و خب من از جانب   یلیفارغ التحص جشن

خودم همه را دعوت کرده بودم و حاال جان داشت 

 !گرفته است  سانسیل کیکه  کردیمسخره م

 

 .شنوهیعموت م واشیاوال _

 



به من  گری د دادیبود که به بچه ها تذکر م یمدت اریداد

از   رونیب گفتیو زن عمو خطابم کنند. م ندیآسو نگو

بردارش او را  یندارد که بچه ها یخوب  یخانه جلوه 

پاره فقط  شی دو آت نیبه اسم کوچک خطاب کنند. حاال ا

زمان ها  یزن عمو و باق گفتندیبه من م اریداد یجلو

معلم   شانیبرا یکه گاه یی. آسوشانیبراهمان آسو بودم 

 .مادر یخواهر و گاه یدوست، گاه یبود گاه

 

آسمان  به گهی، دو روز د این یدوما دوست ندار _

بزنه از من  تاریگروهتون گ یبرا ادیب  یالتماس کرد

 .کنم ش ینخواه راض

 

کرده بود   شرفتینواختن پ  تاریگ نهیآنقدر در زم آسمان

آهنگشان را  ا ینو پا که آلبوم  یبا چند خواننده  یکه حت

هم از  یداشت. در آمد خوب یضبط کرده بودند همکار 

و  کردیهم م سیداشت، در همان موسسه تدر نکاریا

آورد. حاال منتظر   یخرج خودش را در م ش یخب کم و ب

به   یگریبه نام د یخواننده  نسرتمجوز بود تا در ک



 یمجور دادن به نوازنده  یصحنه برود. انگار کم  یرو

اعتماد به نفس  یخواهر ب شدیخانم سخت بود. باورم نم

ده بود و روابط  کر  شرفتیمن آنقدر پ یو خجالت

باال رفته بود و حاال باعث افتخارم بود. آن  شیاجتماع

کرد کمک  دایکه پ یخوب ی و دوست ها یقیکالس موس

  یدر زندگ یکس دانستمیهم که م ییحالش بودند. تا جا

عوض  شانیبود برا یاش نبود. خانه را به هر زور

را وارد  یهم نبود اما کس ریام گریکرده بودم حاال د

 ... ایانتخاب خودش بود  دانمی. نمکردیاش نم یزندگ

 

 م؟ یبر زمیعز_

 

دنبال  رمی تو با بچه ها برو من م میشی جا نم اریداد_

  .مامان و بابا

 

حساب   اریاز داد بیاخمو نگاهم کردند. عج دوقلوها

 اریرا در روابطشان با داد یو دوست ی. دوربردندیم

  اریمه یسر و کله  گریکه د ی. در صورتدادند یم حیترج



بود   یها را با او داشتند. مدت ی. انواع شوخدندیپریم

من  ،یتو چرا دوست دختر ندار ی" دد  گفتندیم یحت

تو  یو کس میتو باش هی شب نمخودمو ی  ندهینگران آ

جان بود جاشوا   یشوخ نی نباشه". البته ا مونیزندگ

محتاط   اریمه دمیدی. مگفتیرا نم  نیراحت ا قدرن یهنوز ا

از جاشوا هم راحت   الشیخ دی. شانهیزم نیاست در ا

 یریی. تغفتدیب شانیدر زندگ یی ممکن بود اتفاق ها شدیم

  ...بزرگ

 

 .باشه پس مراقب باش_

 

ام را به او داده بودم، باورش   یخبر باردار شبید

نکرده بودم واقعا خودم هم  یاز او کار  خبری. بشدینم

  یکارها  یدر بهبوهه   دایشدانتظارش را نداشتم ، 

قبل از شروع  نکهیرغم ا یدانشگاه و کارم بود. عل

موضوع امابعدش با  نیدکترا خودم اصرار داشتم به ا

 یاست به قول  اریحق با داد ودمب دهید میحجم کارها دنید

  شتریفقط قرار بود ب میایاز پسش برن اینتوانم  نکهینه ا



از استرس مرده  میبگو  اریخسته شوم. راستش تا به داد

دلخور شود ، مخالف  کردمیو زنده شده بودم حس م

وار  وانهیقابل باور نبود. د ی شود. خوشحال شدنش برا

 یمن را رو یخوشحال شده بود. از سر خوشحال

بار چرخانده بود. دوستت دارم  نیدستش گرفته و چند

که تا  ییده بود. برنامه هاکه نثارم کر ییها و بوسه ها

  شیقلب یبود و از آرزو   ختهیفرزندمان ر یصبح برا

 نیا یفرزندمان دختر باشد گفته بود. همه  نکهیا یبرا

من در خود  ل ی چند سال فقط بخاطر تحص ن یحس ها را ا

 .بود یبزرگ مرد واقع کیبود؟ مرد من  تهنگه داش

 

از آنها راه افتادم. داخل رفتم تا کمک کنم مامان  جلوتر

 .اوردیبابا را ب لچریبتواند و
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  .میخبر بدم بعد بر هیاول _

 

صورتشان  شتریو بابا منتظر نگاهم کردند. ب مامان

 .گرفت  یرنگ نگران

 

  .من... من باردارم_

 

به  عی. مامان سردیهردو درخش ی... چشم هادیدرخش

گفت و من سمت  کیکرد و تبر یسمتم آمد و روبوس

و آرام زمزمه کرد "نوه".  دیبابا رفتم. گونه ام را بوس

کلمات   یسر  کیراحت صحبت کند با تکلم   توانستینم

چرخدار بود اما از  یصندل  ی. هنوز روگفتیرا م

ورق   یکند برا ستفادها توانستیدستش راحتتراز قبل م

  .خوردیکه م ییغذا  ای خواندیکه م ییزدن کتابها



 

بچه ام  ،یست یکه تو باردار ن دیپرسیم روزیآذرخش د_

 .حس کرده حتما

 

رفت اما  یآمد و م یبا آذرخش در ارتباط نبودم. م من

اال او تمام و کمال را هنوز هم نداشتم. ح  دنشیدل بخش

ازدواج  کردیشده بود مامان اصرار م ریگ یجا یدر دب

  یلیتما اینداشتم. خودش هم گو یکند اما من نظر

  .نداشت

 

 هیهمه  نی بود. بب لیتکم مومدیهم م یآسو دد یعنی_

  .گاد ینفر دو نفر اومدن. ما شش نفر. اوه ما

 

 .باال داد یرا کم راهنشیپ ی قهی

 

  .رهینشناسه آبروم م نجایمن رو ا یکس دوارمیام_



 

 میبابا را تنظ  ی هردو تکان داد وصندل یبرا یسر اریداد

بود. اما همان لحظه که   ش یدوستها شیکرد. آسمان پ

  میبلند شد یبا خوشحال ینامش را خواندند ما همگ

  شیبابا چقدر دارد با غرور تما دمی. دمیدست بزن شیبرا

  .کندیم

 

به   یراستم بود. نگاه یگریسمت چپ و د  یکی  دوقلوها

هردو کردم حس کردم وقتش است و در همان حال دست 

 .زدن گفت

 

  .ادیبراتون م دیجد (cousin) کازن هیبچه ها داره  _

 

وقت بود به من   یلی. خستادندیاز دست زدن ا هردو

ها در و آن  میبچه ندار اریداد که چرا من و گفتندیم

دارند و آن  دیجد یو سرگرم رییتغ کیبه  ازین یزندگ

 اریمن و داد یبچه  خواستندیم دشانیجد یسرگرم



 گفت ی جاشوا م دهدیم ادیبه او ساز  گفتیباشد. جان م

 ی برا یادیز یبرنامه ها  دو. هر یو کتاب خوان یخطاط

  .ما داشتند یتو راه نیا

 

که تمام شد به سمتم حمله کردند گ  رتشانیو ح  تعجب

  اریداد دیشد ی من و نگران غ یباعث ج نیبلندم کردند و ا

شد. با تشر و تذکر به سمتمان آمد تا از دست آن دو 

بلندم کرده   نیزم  ینجاتم دهد اما در همان حال که از رو

 میجوان... چهره اش برا  یبودند چشمم خورد به پسر

بودمش اما فراموش نشده   دهیبود ند یسالآشنا بودچند 

 .بود

 

دستش بود و نگاهش به من نه به صحنه  یدست گل 

بود. آسمان هم با همان  ستاده یکه  آسمان ا ییبود جا

  کی فقط  نجایا  ری. حضور امکردی لبخند داشت نگاهش م

  گریبار د نیصورتم را پوشاند ا یداشت... لبخند یمعن

 نینبود باهم بودنشان بدون شک ا یبچگو   یاز سرخام



بچه ها نجاتم و و دستش  تاز دس اریعشق بود. داد 

 .دور کمرم حلقه کرد

 

 .دوست دارم_

 

نداشت اما خودش را نباخت  نجا یرا در ا دنشیشن انتظار

 !گفت منم یبا لبخند

 

 ان یپا

 صدا  یب یصدا
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