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 1یدونه منیکی  
 یباسمه تعال

 
 مقدمه:
باره دلم گرفته یهوا بو  نم گرفته،دو
ون تو خ هیگر یصدا  دم گرفته ابونیبار
 بمونه نمی،اینگاهت قلبمو ازم گرفت با
 بمونه نمی،ایغرورت منو دست کم گرفت با
 بمونه نمیوونه،اید دمیکه قلبتو پس م یگفت

 بمونه نمیبمونه،ا شتیقلبت پ نیا گفتم
 بمونه نمیمحاله،ا یعاشقت کنم گفت خواستم

 بمونه نمیاله،ایکه توهم دلت چه خوش خ یگفت
 یاهیس نیگفتم شب عشق به ا یم من
 یتو ماه یبرام وقت یترس نداره
 آره من ماهم یگفت یم تو
 بمونه. نمی،ایآسمونتو اشتباه یتو،اومد یول
 ..رانیتابم کرد،رفتنت و یب دنتید

 داستان: خالصه
سم رادمان.دکترا هی  گردهیبرم و رهیگیم سیاز پار تشویریمد یپسره به ا
 نخبه بوده هیو چون  ادی.باباش فوت شده و اون مرد خونست.مرانیا
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ت شرررک سیی.حاال رکنهیبزرگ جذبش م یلیخ یلیشرررکت خ هی
ندا نهیخونش جمع م یمهمو تو یکارم مان جزو همون  ک و راد
با دختر اون خونه به اسررم اناز  وبه اون خونه  رهیمهمه.م یکارمندا

عاده سرررد بوده آشررنا م یکه دختر تارا و شررهیمغرور و فوق ال .از رف
وز م یاناز تو یزندگ یکه تو یموضوعات  ..شهیکنجکاو م نهیبیاول ر

شقانه،آمژانر شن یلیانز..خ یبا کم ختهی:عا شتم،گوشه  سترس دا لمو ا
و چوندمیپیم شتم و با پام ر ر ضرب گرفته بودم.چقد نیزم یدور انگ

 .دمیفنر از جا پر نیاسمم،ع دنیسالن شلوغ و پر همهمه بود.با شن
-Mr.Radman Iranmanesh 

 نگاه کردم. دیوح به
 برو پسر.-دیوح
چه ها ب نیع یسرررم دکترا گرفتم..ول رهی.خدمیکشرر قینفس عم هی

اال و سررن رفتم.از پله ها رفتم ب یتند به سررو یی.با قدمهاکنمیرفتار م
قا یجلو با  یلیجل یآ مدرکو  ند هیقرار گرفتم. بان سیت به ز  که 
 گرفتم. کردنیم ریازم تقد یسیانگل
 پسرم. یموفق باش-یلیجل
 استاد.بخاار زحماتتون ممنون. یمرس-
ومو کردم به جمع دیاسررات هیبق با  میتعظ هیو  تیهم دسررت دادم و ر

مر خم شرردم.که همه خندشررون رفت هوارو برام دسررت کردم و تا ک
دخترا به خودشررون  یچشررمز زدم که بع رر هی دیوح یزدن.برا
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 1یدونه منیکی 

شونیگرفتن.و ن ساب ش شد.از ارف د یح که  نییسن رفتم پا گهیباز 
 و دم گوشش گفتم: میتدر آغوش گرف گرویبهراد منتظرم بود.همد

و پسر؟ یکارا یکرد کاریچ-  مار
 منو از خودش جدا کردو گفت: بهراد
 .رانیا یبرا ی.فردا پرواز دارهیاوک یهمه چ-
 واقعا ممنون.-

 ه؟یچه حرف نیا-بهراد
 ؟یایتو هم م-

 .امیم رترید کمیمن -بهراد
 باشه.-

**** 
و به بهرادو وح لیتحو چمدونامو  کردم. دیدادم.ر

 من برم. گهیخب د-
و دیوح  شونم و گفت: یدستشو گذاشت ر
 ؟یکار کن یجا بمون نیهم شدی؟نمیکارتو کردباالخره -
کار کنم.راسررت یبرا خوامی.مگهینه د- شررد اون  یبهراد چ یوانم 

 شرکته؟
 کردو گفت: یزیر یخنده  بهراد
 دنبالت تو فرودگاه.فقط. انیجوره جورهراونور م-

 نزد. یحرف ینگاهش کردم.ول یسوال



wWw.JustRoman.iR  6 

 

 شدم و گفتم: یعصب
 بهرادر گهیبنال د-

 ؟یزنیباشه بابارچرا م-بهراد
 کردو گفت: یا ثانهیخنده خب سپس

 جوجه ماده هار یغاا یریم-
 درشت شده گفتم: یچشما با
 ها؟جوجه ماده؟-

 خنده. ریبهم نگاه کردن و زدن ز دیو وح بهراد
و آب بخند شیکوفترچ-  رنیخنده داشت؟ر

 کردیکه اشز گوشه چشمشو پاک م یخندشو قطع کرد و درحال بهراد
 گفت:

 انیدارن م ایاش دخترن.کارمند پسر کم دارن.4/3.یریکه م ییاونجا-
 سالن.

 ؟یِارواسه چ-
 خواسته. ینطوریا سشونیچون ر-بهراد
زن  هی دست ریز یبفهمم من گذاشت ست؟بهرادیمرد ن سشونیمگه ر-

له هار  خونت حال
 خودش مرده. یخواسته ول نویچرا ا دونمینه بابا.من چه م-بهراد
 پس خوش بحالشر-دیوح
ویخاک بر سر منحرفتر-بهراد  زن و بچه داره. ار
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 1یدونه منیکی 

 شده؟ یراض یآهارپس بد بحالشرزنش چطور-دیوح
 شونه هاشو انداخت باال. بهراد
 منو اعالم کردن. پرواز
 .نیمعرفت بش یب نمیاونجاهارنب نیایمن برم.ب گهیخب د-

 باهم گفتن: دیوح بهرادو
 به چشم. یا-
 .میندازیگر مماه لن هی میایم-دیوح
جا-بهراد نه خودش ن رهیکه م ییاون نه ا سرررتیخو  لیا لیکه بتو

 .سشهیمهمون دعوت کنه.خونه ر
 اونجار میتخت تخت که پالس التی.خمیایم ی.ولنطوریکه ا-دیوح
 .دمیخند
 رنیایباشه.حتما ب-

و صندل مایهواپ سوار صعود  مایکه هواپ ی.بعد از مدتمیشدم و نشستم ر
و گوشم و سرمو به پشت دادم و  هیکت میصندل یکرد.هدفونمو گذاشتم ر

 چشمامو بستم.
سالم بود با مامان 5 یسالروقت19داشت.بعد یبرگشتن حس خوب واقعا

ز سه.بابا م میاومد تایو بابا و ر ستیفران فراهم  برامون یعال یزندگ خوا
رد.من سالم شد تصادف کرد و در جا فوت ک17یشد؟وقت یچ یکنه.ول

ستابیکشور غر هیشده بودم مرد خونه.تو  بابا  ی.باالخره با کمز دو
به ا جایخودمو  ندم.دکترا ن  رانیا رمیگرفتم.االنم م تمویریمد یرسررو



wWw.JustRoman.iR  8 

 

ذره  هی.دلم براشون رانیسال بعد مرگ بابا برگشتن ا5.نایمامان ا شیپ
بونو خواهر کوچولو  .طونمیش یشده.مامان مهر

سر مایشدم.هواپ داریب یوقت شدم.کول عیفرود اومده بود. ه از جام بلند 
له ها مویپشررت و دوشررم و از پ نداختم ر .اوه رونیاومدم ب مایهواپ یا

فتاب و نکمویرعیاوهرعجب آ شتم بودم ر سم ب قهی یکه گذا شتم و لبا ردا
و رودگاه ف رونیگرفتم و رفتم ب لیچشمام.چمدونامو تحو یگذاشتم ر

 فرودگاه نگاه کردم. یبلودنبالم.به تا انیب بودممنتظر مونده 
 "فرودگاه مهرآباد"

شتم ش قینفس عم هیو  برگ ش ی.ولدمیک سرفه ام گرفت.  دهینناگهان 
وبرو نشده بودمر یشده ول عیفج شیبودم تهران آلودگ  تا حاال ر

 هار کنهیم دایهات مشکل پ هیر-
کت و  پشی.تدمیپسررر همسررن خودم د هیکه  هیک نمیبب برگشررتم

 راومد و دستشو جلوم دراز کرد و گفت:زیبود.چه ش یشلوار
 هستم.همکارت. یمهدو ایآر-

 فشردم و گفتم: متیبا صم دستشو
 منش هستم. رانیخوشبحتم.رادمان ا-
 که؟ یدنبالت.مطلع ومدمیم دی.بانیهمچن-ایآر
 آره آره.-
 لبخند زدو گفت: هی
 .میبر ایباشه ب-
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 1یدونه منیکی 

ش هیسمت  به س نیما شگل بو یروامیرفت دیسف سیجن د چه خو
 المصبر

شاره کرد ب ایآر ستش به راننده ا سررونیب ادیبا د سمت اوم عی.راننده  د 
 من و گفت:

قا. نشیبد-  من آ
 بهش دادم. چمدونمو

 بود.چهره اش به دلم نشست. انسالیمرد م هی راننده
و باز کردو گفت: ایآر  در
 سوار شو. ایب-

 .مینشست کنارم.و حرکت کرد ایو آر نشستم
 .یخوش اومد-ایآر
 ممنون.-
پسررره چشررمام اندازه  مونیزیگفتن اسررم معاون برنامه ر یوقت-ایآر

قا یشرردرتعجب کردم.سررابقه کم ینلبعک فرخزاد پسررر  یداشررت آ
 استخدام کنه.

 ؟یچطور؟خودت پس چ-
شتم خودمو ثابت کردم. یلیمن که خ-ایآر کار  نجایساله ا4خودمو ک
 .کنمیم
 چند سالته؟-
 .24-ایآر
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 اور. نیمنم هم-
 برگشتم ارفم و گفت: ایآر
سن پ هی..شینه بابا؟آخ- شون  دایهم  تازه  ایسن باالن  ایکردم هم

 کارنر
 .نیاز رمانم لذت ببر دوارمی.دوستان خوبم..امدمیخند
 دوم: پست

وازه بزرگ سررف هیدم  میدیرسرر باالخره و با  ی.در به صررورت کنترلدیدر
شد موتیر شد و ما وارد  ودمینگهبان باز  خ زاد  ی.از در ور تا خونه فر
جاده بود واسرره خودشرهر دو ارف جاده  هیاول داشررت و  یلیخ

غال مشررماممو پر کرد.واقعا  یمتخلف.بو یهم پر بود از درختا پرت
 ادهیبه خونشون و جلوش پ میدیرس باالخرهپرتغال بودم. یعاشق بو
مارت جلوش کم میشرررد کاخ و ع چه عرض کنم  که  نه  .خو

درم دوتا نگهبان بودن.اوه  یرجلودیبود و سف یقصررنماش اوردنیم
خ زادر نهمهیا رهیم یاوه ک  راهورخب معلومه خره فر
 .امیتو برو منم م-ایآر
شدم.با د به اخل د دنیارف در رفتم نگهبانا کنار رفتن و من داخل 

سالنشون به رقصرریجمع کن یتونستیبردزلم نم لویخونه فز منو با ب
ه شده بود.ت دهیجور چ هیشده بود و هرقسمت  میچهار قسمت تقس

ش هیسالن  شون بود.از دو ارف  یا شهیدر  بزرگ بود که فکر کنم باغ
راهرو بود که  هیابقه باال.سررمت راسررتمم  به خوردیدر هم پله ها م
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 1یدونه منیکی 

تر سه تا دخ دمیکه نگاه کردم د یخدمتکاراش تو رفت و آمد بودن.کم
م رمعلوزننیم دمیو دارن د رونیب راهرو کلشررونو دادن یاز اتاقا یکیاز 

.اه خوشگل ومدیخشومزه غذا م یبود آشپزخونست چون ازش بوها
وبروم به خودم نگا یقد نهی.تو آدنیند  کردم. هر

سف لیمتما یگندم پوست  یقهوه ا ی..موهایاوس ی..چشمادیبه 
وشن که  و هیر شته بودم ر شلوار ج هی یارفشو گذا هوه ق نیچشمم.

وشرن.و پالتو قهوه ا یقهوه ا رهنیسروخته..پ یا  وپیسروخته.ت یر
ل کردهر هییاز رحمتا یکینقص نداشتر افمیق  که خدا بهم ناز

ته سالن  یا شهیدر ش دفعهی.سادمیبه سمت سالنا و وسطشون وا رفتم
 با لباس رونیخدمتکار باشرره اومد ب خوردیدختر که م هیباز شررد و 

باغبونیباغبون ها ی.کاله  که  ندم یلگِ  یو دسررتکش و چم .خ
 شده بودر یحنا و آنشرل هیگرفت.شب

 تور یحنا شد ویآنشرل هیآخ که چقدر شب-
اخماش تو هم رفت و با قدم  عیو با تعجب نگام کرد.سررر برگشررت

ص ییها شد؟ب نیاز پله ها رفت باالرا یحر شونه ا یچش  باال  یجنبهر
ش شونیسلطنت یانداختم و رفتم به سمت مبال و تمیو ن شون.جلو ر

وم  سته بودم دمید نچیا60 ونیزیتلو هیر شویا40رفکم افتادرمن تون  نچ
ند دقرمیبگ عد از چ نه صررردا دید قهی.ب فه ا یزدن خو  یسررر
شتم که با مرددمیشن شلوار انیم ی.برگ ه ها که از پل یسال و کت و
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خ زاد بودرعکسررشررو د نییپا ومدیم وبرو شرردم بلند شرردم.فر  دهیر
 .اومد جلوم.مکردیبود که فکرشو م یتر از اون زیبودم.ش

 منش هستم.واسه. رانیسالم.من رادمان ا-
 قطع کردو با لبخند گفت: حرفمو

خ زاد هستم.انمیبله بله..در جر-  .منم فرزاد فر
 دراز کردمو گفت: دستمو

خ زاد.خوشبختم. ییآشنا-  دورادور دارم باهاتون جناب فر
 فشرد و گفت: دستمو

 .نیبش ایپسر.ب یمرس-
وبروش نشستم.ن یوقت نهیشدم بش منتظر  شست ر
خ  .یخوب کار کن یبتون دوارمی.امرانیبه ا یخوش اومد-زاد فر
 دارم. یدیام نیجناب.منم همچ یمرس-

سته..با تون هیافتاد به پله ها  چشمم شلوار  یمشک زیدختر کامال آرا و 
 که بازش گذاشته بود اومد ارفمون دیو با سه شال شف دیگرمکن سف

ویا یزد.واسرره چ ینگاهش بهم افتاد پوزخند یوقت  کرد؟ردقت نکار
 همون دختر باغبونسترچقدر مرتب شده بود. دمیکردم د

ست ش شونه دختره و  ن شو انداخت دور  ست خ زاد د خ زاد،فر کنار فر
وبهش گفت:  ر

و کاشت یخسته نباش-  ؟یدخترمرهمه ر
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 1یدونه منیکی 

اشق ع ستیاصال خسته کننده ن یمن گل کار یربرایآره دد-دختره
 کارم. نیا

 آخه؟ دونستمیرمن چه مکنهیدخترش بودرکلمو م پس
خ و به من گفت: فر  زاد ر
قا- جان.اناز دخترم..آ مان ا یدخترم..اناز  عاون  رانیراد منش.م
 شرکت. یزیبرنامه ر دیجد
 یریبه منرخود درگ مینگاه عصب هیبا حرص باباشو نگاه کرد و  اناز

 داره بابار
 دراز کردم سمتش و گفتم: دستمو

 خوشبختم اناز خانوم.-
 برام رفتو گفت: یچشم غره ا دختره

خ زاد.-  خانم فر
 رسایوا رمیگیکرد..حالتو م عیشعوررمنو ضا یب
و  کرد به باباشو گفت: ر
 بابا..مگه نگفتم کارمند پسر قدغن؟-

خ  شرررکتو دختر یکارکنا شررتریدخترم من به خواسررت تو ب-زاد فر
ستخدام کردم سه تا مرد م ای.به جز آرا سالیو  سره  ان قا رادمان که پ و آ

و دخترا نم ی.بع ستین یا گهید  ترن. هیانجام بدن.مردا پا توننیکارار
 باشه بابا.فقط به خاار شما.-اناز
خ  و گفت: دیزاد گونه دخترشو ب*و*س فر
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دختر بابارحاال برو اتاق رادمانو بهش نشررون بده.پسرررم برو  نیآفر-
 استراحت کن.

 ممنون.-
شرکتش بزرگ بود ممکن بود  چون سه ها  ییوقتا هیواقعا   ییهویجل

شه.. ستنینم نکهیا ایانجام ب شن کارمندا خوا ش یمعطل ب ونو مهم
 خونه. اوردنیم

 بلند شد و گفت: اناز
 .ایدنبالم ب-
 .یافتادهرافاده  لیبزنم لهش کنماراز دماغ ف گهیم طونهیش

بالش تادم.رفت دن باال.هم میراه اف قه  که م نیاب هام  میرفتیجور  با
 :زدیحرف م

 یبر یخوایخاص خودشو داره.م نیقوان نجایمن مترجم شرکتم.ا-
راس  شهی.همینفر ندار2از شتری.حق مهمون بیااالع بد دیبا رونیب

منتظر  یایشرام.ن10نه و عصرر و4نهار،12صربحونه،سراعت7سراعت
 .یمونیجا م میمونینم

 ارفم: برگشت
 ؟یدی.فهمنجاستیاتاقت ا-

 پوزخند زد و گفت: هیبه عالمت آره تکون دادم. سرمو
 .یباش ریسر به ز نقدریا کردمیفکر نم-
 پوزخند زدمو گفتم: منم
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 1یدونه منیکی 

صله کل کل ندارم.دوما از آن نترس که ها- دارد از آن  یهو ویاوال حو
 بترس که سر به تو دارد بله خانم.

رتازه کردم فی.آخ کدمیدیرفتم تو اتاقم.حرص خوردنشو به وضوح م و
آورده  لموی.وسرراسررتمیمنش ن رانیآدم نکنم رادمان ا نویاولشررهرمن ا

تاق خوبو جمع و جور خت  هی..ریتحر زیم هیبود. یبودن.ا  هیت
ست مبل.ته ا هیو  نچیا40ونیزینفره..تلو س در بود که به ترا هیتاقم د
صل م سشدیو شو.حموم و د سر ییت سمو از چمدون در  عیمجزا. لبا
 پتو.***** ریز دمیو خز دمیپوش یدست لباس راحت هیآوردم و 
 اناز

 یب .پسرررهومدمیم رفتمویو اول اتافتو م دمییجویناخنامو م داشررتم
 هی.نیجرات نکرده بود منو مسخره کنهرحاال ا یشعور نفهم.تاحاال کس

ش غیج سم دمیبنفش ک سارا و  سم رایکه  سه تا خدمتکار م هیو  ن که 
 چند قدم رفتن عقب. هیسه قلوهم بودن  یبودن و از اتفاق خواهرا

 اناز.-سارا
و انگشت  تم:و گف مینیب یاشاره مو به نشانه سکوت گذاشتم ر

 .نینگ یچیرهررررسیه-
و نشستم پام به  ادستام گرفتم.و ب نیتختم و سرمو ب یمبل جلو یر

گام م نیزم نام زانو زدن جلوم و بر و بر ن با کردنیضرررب زدم.او .
 نگاهشون کردمو گفتم: یکالفگ

ل زد نیچتونه؟چرا ع-  به من؟ نیبز ز
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 .دنیخند زیر
 .شهیخب حرکاتت بامزه م-سارا
و تختم.سررم پسیکل و  برس برداشررت هی هیموهامو کندم و انداختم ر

 .دیموهامو شونه کش
با-هیسررم نار ب دیبنظرم  هاش ک که میایبا کنم فکر ن یگی.اونجور 
 باشه. یخطر
 .گهیراست م-رایسم
 برام. والنیه نیاعتماد به پسرا.ع یمن هنوزم ب یول-
و  ستخوای.اون از مسعود که فقط پوالمو مدمیترسیازشون م یلیخ آره

سر شتو رفت.بعدشم که هر پ منو  با چشماش نجایا ومدیم یقالم گذا
نه اونجور نیا ییخدا یرولخوردیم ما به قول خودش از  ینبود ول یراد

 دارد. یآن بترس که سر به تو
 اتاق زده شد. در
 تو. ایب-
 دختر اومد داخل. یخدمتکارا سسیخانم،ر زهرا
 زهرا خانوم؟ دیداشت یکار-
 قدم جلو اومد و گفت: هیخانوم  زهرا
قا گفتن بهتون بگم برا- خانم،آ خدمتتون  به   یمهمون یعرض 

 .نیامشب آماده بش
 تعجب گفتم: با
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 1یدونه منیکی 

 ؟یمهمون-
س یخانوم انگار زهرا ستیم یبود عقب عقب رفت وقت دهیتر از  خوا

 در خارج بشه گفت:
قا-  منش. رانیا یبه مناسبت اومدن آ
ش غیج هیدر رفتر عیسر و سر خون دمیبنفش ک ه که فکر کنم تا اون 

و کنار زدم،موهامو جمع کردم و کل هیسررم عیهم رفترسررر  پسررمویر
و سرم و بدو رفتم سمت اتاق بابا.در زدم.  گذاشتم ر

 .دییبفرما-بابا
و رفتم سته بود ر ش شت قهوه م یداخل.ن ه قهو هیو  خوردیمبل و دا

و ضافه هم ر  .با حرصنییپا امیم دونستیبود.مال من بود.م زیم یا
و شستم ر شتم و مزه مزه کردم.بعد از  ین و بردا وبروش و قهوه ر مبل ر

و م دمیکوب وانویچند لحظه ل  و گفتم: زیر
 ر؟یچرا دد-
 گفت: شیذات یبا خونسرد بابا
سه که ما گ هی.هیرانیا یاز مغزها یکیافتخاره.رادمان  هی نیا-  رشیشان
 نده برو آماده شو. ریگ گهی.پس دمیآورد
 دادمو گفتم: هیتک یبه صندل یکالفگ با
 هستن؟ ایک-
 زد و گفت: یلبخند بابا
 ه هستن هم کارمندا،هم عمو و عمه هات.دختر عاقلم.هم نیآفر-
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 گرفتمو گفتم: مویتک عیسر
مه؟ر- نا و  م؟ترنمویو مر ن؟مهسرررایو شرررو انیشرررا یعنیه تم

 ترنج؟محسن و مسعودو منصور؟
 ام حبس شده بود. نهیگفته بودمرنفس تو س عیرچه سراوه
 آره.-بابا

وش م یراه بازم مسعود..چجوررونیبا حرص دادم ب نفسمو  ادیب شهیر
 نجا؟یا

 ؟یرچرا مسعودو دعوت کردیآخه دد-
 دوستت داره. گهیچون م-بابا
ند یول- سررال 2 نیدیبهم زد؟ند یچه انگ نیدیمن ازش متنفرم.

 دم؟یعذاب کش
با با.چ زیعز-با گه عمت بفهمه اونو بق کاریبا اشررو بچه ه هیکنم؟ا

تمام  گهیم یدعوت نکردم به عل شررویدعوت کردم بعد پسررر تقه تقار
و بهم بزنه.م  .رهیگ ششیکه پام پ یدونیقرار دادار

 .بازم اهدافتریدد-
و از  لب گفتم: ریپاشدم و ز یصندل یر
 روالله.لهیچه زن ذل میعمو عل-
 و گفت: دیخند زیر بابا
 .برو آماده شو.طونزیبرو ش-
 کردم ازش. یبا دستم خداحافظ رونیب رفتمیجور که م نیهم
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 1یدونه منیکی 

سم ییقدمها با سم هیتند رفتم تو اتاقم. سر رایو  سارا  و تختم از ر عیو 
ل زدن بهم.چپ چپ نگاهشون کردم.  بلند شدن و با ترس ز

 .دیببخش-سارا
 .شهیتکرار نم گهید-هیسم
 چشمز بهشون زدم و گفتم: هی
 .یخیب-
 ریبشکون ویهمه چ یبزن یخواستیشد؟رتو که االن م یچ-رایسم
 گفتم: گشتمیم که تو کمدم دنبال لباس یحال در
و ترک کنم.خانوم نیکم کم ا دیبا گهید-  شدم واسه خودم. یعادتار
 .و اومدن پشت سرم.دنیخند زیسه تاشون ر هر
 بپوشم خوبه؟ یبرو بچربه نظرتون چ-
 .هیاون لباس سبز لجن-هیسم
 نه اون خز شده.-
 بلنده. هینفت یاون آب-رایسم
 تر. زیش زیچ هینه -
 سارا دستشو کرد تو کمد و گفت: دفعهی
 چطوره؟ نیا-
ل زد به  قهیودرسلب یرعالغیدکلته قرمز ج یماکس رهنیپ هی.میلباس ز

 سارا حرف نداشت.
 :میگفت یسه نفر رایو سم هیسم منو
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 رولیا-
***** 
 رادمان

 شدم. داریتقه زدن در ب یصدا با
 د؟ییبفرما-
 مرد مسن وارد شد. هی

 عمارت. نیمرد ا یخدمتکارا سییهستم.ر یمن محسن-مسن مرد
 ن؟یداشت یخوشبختم.کار-

براتون جشررن ورود  خوانیراسررتش محا ااالعتون م-یمحسررن
 .نی.گفتن آماده باشرنیبگ
 ؟یواقعا؟رآخه واسه چ-

قا بپرس نشویا-یمحسن  .نیاز آ
 گفتم: رلبیز
قا بپرسم سنگ-  ترم. نیهمون از آ

 ن؟یگفت یزیچ-یمحسن
 .نیبر نیتونی.ممنون.مرینخ-
عد  ونریسرراعته ب میتو حموم.ن دمیپر عیسررر یاز رفتن محسررن ب

سر سف هی عیاومدم. شلوار  موهامو .دمیپوش یاوس رهنیبا پ دیکت و 
قدر ر باال.ان تهیبا ژل دادم  ته  یبودم جلو خ لت گرف حا چشررمم 
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 1یدونه منیکی 

 یرعالیمشرک یداشرت.کفش ورن قیبا چشرمام کامال تطب رهنهیبود.پ
 اتاق زده شد. ر.دکردمیخودمو برانداز م نهیآ یشد.جلو

 .دییبفرما-
باره  بود. یمحسن دو

قا-یمحسررن مدن.لطف کن رانیا یآ نا او  فیتشررر نیمنش،مهمو
 .نیاریب
 .دییخب بفرما اریبس-

سم اوففف سختهرآخر یچقدر ر نگاهو به خودم  نیصحبت کردن 
با ا بون خودم برم   یچشررمز برا هیریپیهمه خوش ت نیکردم.قر

باز ک تاقو  نا..بخودم فرسررتادم و در ا تاق هما باز کردن در ا  رونیردم.
شده بودم اون به من.تازه  رهیاومدن اناز از اتاق همانارمن به اون خ

با مژه  یدرشت آب یرچشمادیسف دیسفتونستم براندازش کنم.پوست 
 شررتریحاال که رژ قرمز زده بود ب یول یصررورت یقلوه ا یبلندرلبا یها

هاکردیجلوه م تا کمرش  یل*خ*ت ل*خ*ت مشررک ی.مو که 
و سرررش زده  هیو بازشررون گذاشررته بود.و  دیرسرریم گل سررر قرمز ر

 دایدتو چشررم بود.ج یحسرراب رهنشیدکلته بلند قرمزرپ رهنیبود.پ
نال یز شررده بودم خودم خبر نداشررتم.ولیچقدر ه تو  زمیسرررعت آ
 حلقم.

 زدن تموم شد؟ دید-
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مدم و از ا با ته بود لجم گ نیحرفش از فکر در او تکه مچمو گرف ه رف
 بود.رفتم کنارش و گفتم:

 زدن؟ر دید-
 ر؟یکه چ یشد رهیساعت به من خ هیپ ن پرماست زدنر-اناز

و مغرور خودش یا  تم:زدم و گف زیلبخند تمسخرآم هیرفتهیدختره پرر
 ریشد یوفرانس یدلقکا هیلباس شب نیکه با ا کردمیداشتم فکر م-

 دندوناش گفت: ی.از الدمیشنیدندون قرچه هاشو م یصدا
قا-  به نسبت جسورر یحواست به حرف زدنت باشه آ
کردم.منم پشت سرش راه  فیرفت سمت پله هارآخ ک دیراهشو کش و

 گفت: ایآر میباهم از پله ها اومد یافتادم.وقت
 به افتخار اناز خانومر-

ست زدن.انازم با کل همه سالم  یشروع کردن به د شوه با همه  ع
باره آر یاحوالپرس  گفت: ایکرد.اه اهردو

قا رادمان ا-  منشر رانیبه افتخار آ
دست زدن منم به همشون لبخند زدم.چندتا از دخترا که غش و  همه

 باهام دست داد. ایضعف کردن.آر
 اوضاع در چه حاله جناب مهندس؟ر-ایآر
 به اناز اشاره کرد. و
 گفتم: یکالفگ با
 اوفففف.توپر-
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 1یدونه منیکی 

قاگ هی.نشسته بودم میدیخند خ زاد و یوشه که نگاهم جلب آ اناز  فر
خ زاد چ شم  یو اناز ه گفتیدر گوش اناز م یزیشرد.فر بهش چ

شد و به ارف من اومدررفتیغره م ست آخر از جاش بلند  باب  ایرد
شستیچ ادیداره م وونهید نیالحوائج ا  کنارم.با تعجب نگاهش کار؟ن

 که گفت: کردمیم
 باش. یلطفا عاد-

و به جمع یحرص یی.با صدانییانداختم پا سرمو  گفت: تیو لبخند ر
سررط و میری.و میریگی.دسررتتو ارفم میشرریبلند م یعاد یلیخ-
 ؟یر*ق*ص..اوک یبرا ستیپ
وم گفتم: ییصدا با  متعجب اما آر
 ر*ق*صر یوسط برا امیدلقز ب یرمن عمرا با تو؟یچ-
 کردم.اومد دم گوشم گفت: فیحرص نگاهم کرد،ک با
ه واسرر زنمی.فکر نکن من له له مایاشررو بپ یاگه کارتو دوسررت دار-

 بابام ازم خواسته. نکهیفقط واسه ا نیا دنیباهات ر*ق*ص
خ زادم که چه کارا نیبابا.ا یا وبروخوادیم ییفر شدم و ر  یرناچار بلند 

با لبخندهاسررادمیاناز وا گاه  یتصررنع ی.اونم بلند شررد  همو ن
که خمیکردیم ومو ارفش گرفتم  باز وسررط  مینرم گرفتش.رفت یلی.
بهم  یشدم.تاحاال دختر یجور هی.دستشو انداخت دور گردنم.ستیپ

ستمو دور  ست نزده بود.منم د شت کمیحلقه کردم. کمرشد  که گذ
 گفتم:
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 بودم دختر از پسر درخواست ر*ق*ص کنه. دهیند-
شو که ع ایغ با ش شنه کف ود سوزن ب نینگاهم کرد.و در جواب پا

و  پامر یگذاشت ر
 ریآخ.وحش-

 کرد. یا هانیموز خنده
 ریدیتوانشو م-

خ تا بچرخ-اناز  رمیپس بچر
 .میچرخیم-

رفت.رفتم کنار  یو هرکس ارف میتموم شررد و ازهم جدا شررد آهنگ
 .شمیاومد پ ایدادم.آر هیپله ها، دستمو به نرده هاش تک

 ؟یکرد فیک-ایآر
 ها؟-
 ار؟یر*ق*صه با -ایآر
 .مهیدشمن خون نیگمشو بابارع-
وغ م-ایآر  با اناز درافتاد.ور افتادر ی؟هرکیوفتیدرن ؟باهاشیگیدر
 .ارمیبه زانو درش م نیهه.حاال بب-
که حرف م نیهم ها ول میزدیجور  له  مد ارف پ پسررر  هی یاناز او

بود.اناز داشررت از پله ها  یپیپشررت سرررش بود.پسررر جذابو خوشررت
 باال که پسره بازشو سفت گرفت اناز برگشت ارفش و گفت: رفتیم
 رینکن وحش-



                
 

 

25 

 1یدونه منیکی 

 بگم دوستت دارم؟ر یچجور گهیاناز د-پسره
 اوه ماجرا جالب شد. اوه
س- سا صدبار.اح سعود. ست  یم شو وا بهت ندارم.اون اناز که خود
 ؟یفهمیمرد.مردرم کشتیم

شم ش بعد سعود بود ک سمش م سره که ا ست اون پ شو از د ست  دوید
وش بخاار پوست سف به شدت قرمز شده بود.نگاهم  دشیرفت.باز

گاهم م که داشررت ن تاد  با غکردیبه مسررعود اف چه  گاه   ررمی. ن
سطمو کنار هم  یرانگارکردیم سبابه و و شت  شو خوردم.انگ ارث بابا

و  هیکردم.و  ونام و بعد دورشرر قهیشررق یگذاشررتم و گذاشررتمشررون ر
ومو کردم ارف آر گرم  ایجور که با آر نی.همایچشررمز بهش زدمو ر

بهت زده به پشت سرم  ای.ناگهان همه دست زدن و آرمیصحبت بود
ب دمینگاه کردم د ی.وقتکردینگاه م له ها داره از پ یاناز با لباس عر

صا که نییپا ادیم صو شده بود.مخ شگل  شم خو وغ نگفته با .در
ست شو باال ب سه تا دختر د هموها سرش  شت  ه اونام بودن ک گمیبود.پ

ب ش یلباس عر س دهیپو سمت پبودن.اناز و اون  و با  ستیه تا رفتن 
ب ب ،شررروعینانسرر یشررروع آهنگ عر کردن.واقعا  یبه ر*ق*ص عر

ب ر کش دار د یاومد دم گوشررم و با لحن ایبودرآر یعال شیر*ق*ص عر
 .انعطاف بدن.رررولیا- رهیکه به اناز خ یحال
 .دمیخند
و یدست خ زاده. دمیشونم نشست،برگشتم د یر  فر
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قا؟ نیداشت یکار-  آ
خ  با من پسرم. ایب-زاد فر

ود دنبالش رف ظ کلیناگهان ه رفت،کهیم یراه افتادم.به ارف در ور
ز شد.ه یچارچوب در به اون بزرگ یتو تایو کوچولو ر ر د کلشیظاهر 
ود زدمیو مورچه بود.از تصررورم خند لیمثل ف یبرابر در ور م به تای.ر

 نهمویشد که فکر کردم اون م زونیازم آو نیهمچ دفعهیشد و  زینزد
 رختشربا دستاش محکم گردنمو گرفته بود.من د

ز یهو-  کوچولو.خف..خفه شدم دخترر یر
 منو به خودش فشار داد. شتریب
ز  ..دلم اندازه موچه شده بود برات.ی.داداشیییوو-تایر
 .فتیاز توص یمرس-

 .دیچینوازشگر مامان تو گوشم پ یصدا
ز-مامان  به رادمان. یشد زونیآو مونیم نیمامان ع نییپا ایب تایر

ز و به مامان گفت: عیسر تایر  ازم جدا شد و با اعتراض ر
 به هم؟ میخوریم مون؟اصالی.منو میمام-
 .عقریرمامیشد یاه اهرتو نرفته خارج که خارج-
 حالت باال آوردن درآوردم. و
ز وم گرفت که فکر کنم جاش امشب کبود م شگونین هی تایر  رشهیاز باز
 نررچته؟مامان نگاهش کیآخ وحش-

ز-مامان  .تاینکن ر
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 1یدونه منیکی 

وتون م-  ربارهیاصال محبت از سرور
خ قا رادمان بمون شیپ نیتونیامشرب م-زاد فر  گهیبعدش د ی..ولنیآ
 که کارامون مهمه. نیدونیم میمعذور
خ زاد م یبله بله آقا-مامان  .میدونیفر

شد.ر*ق*صش تموم شده بود  زیاناز بهمون نزد نیح نیهم در
 گفت: دهیبر دهیبر ی.با نفس هازدیو داشت نفس نفس م

 منش؟ رانیخانم ا نیسل..سالم..خوب-
و و باهاش دست  ییدستشو به ارف مامان دراز کرد.مامان با خوش ر

 داد و گفت:
قازمیعز یمرس- خ زاد هست ی.شما دختر آ  گه؟ید نیفر

 امروز گفت: یکه ازش سراغ نداشتم تو یلبخند اناز
 بله.اناز هستم.-

ز بعدم و کرد به ر  و دستشو به ارف اونم دراز کردو گفت: تایر
قا دیشمام با-  درسته؟ نیمنش باش رانیا یخواهر آ
ز و فشرد و گفت: یبا خوشحال تایر  دست اناز
 بله.خوشبختم اناز جون.-

 .میبش یخوب یفکرکنم دوستا-اناز
ز  بپرسم چند سالته؟ شهیحتما.م-تایر

 .22-اناز
ز  ام.21ِا..من-تایر
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ز یلبخند اناز و گرفت و برد م تایزد و دسررت ر  .منمتیجمع ونیر
قاایرفتم سمت آر خ زاد رفت برا ی.مامانم با آ  .یاحوالپرس یفر

 مامان و نامزدتن؟ نمیبب-ایآر
 پس کلش و گفتم: زدم
 نامزد کجا بود؟خواهرمه.-
 گفت: زهینشون بده ه خواستیشوخ.که مثال م یبا لحن ایآر
 گه؟یمجردن د-

 خنده گفتم: و با چوندمیپ گوششو
 .اینشد یبش زیمن نزد یبه آبج-
 خودشو از دستم جدا کردو گفت: ایآر
وکددمیخب بابا فهم-  چه برسه به خواهره. لهی..داداش کور
 خنده گفتم: با
و.-  ببند اون گاله ر
ز  .شمونیو اناز اومدن پ تایر
ز ش یوا-تایر شوی.اناز همه فامهیعال یلیخ نجای..ایدادا شون بهم ن ال

سرعمو دختر عمه و دختر عموهاش موندن.ب سرعمه و پ  ایداد.البته پ
 باهاشون. میباهم آشنا ش میبر

 ارف. نیاز ا-اناز
ز به و یبه سررمت تایناچارهمراه اناز و ر  هی یکه جوونا بودن رفتم.ر

دسته مبل بزرگ همه جوونا دور هم نشسته بودن.تز تز باهاشون 
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 1یدونه منیکی 

س شا یاحوال پر ش انیکردم. سرعموها نیروو  سا و  یپ اناز بودن.مه
سن و  میمر دختر عمه هاش،ترنم و تمنا و ترنج دختر عموهاش،مح

سرعمه ها صور هم پ سعود و من سرشم سعودو  شناختم،خوب  عی.م
ستمیم سپارم.اناز وقت افهیق تون و به خاار ب ستیم یهار سعودو  خوا م

با غ یمعرف  جوون یهم کارمندا هی.بقگفتیاسررمشررو م ایکنه 
شروشرکت ب سته بودم و با  ش شون ن شغول  ایآر انویشا نویودن.کنار م

باره اومد کنارم.میصحبت بود خ زاد دو  .فر
خ  ؟یبلد تاریگ دمیرادمان جان..شن-زاد فر
 بله جناب.-

خ  ؟یبرامون بزن یتونیم-زاد فر
 آخه.-

خ شدهیعال تارتونیمادرتون گفتن گ-زاد فر شتاق  داتو ص می..ماهم م
 .میبشنو

دادن و  تاریگ هی.بهم ومدی یمامان نگه؟ربدمم نم دیبابا حاال نمشرر یا
ستم.ه بایمنم تقر ش سالن ن سط  .به دیسر یبه ذهنم نم یآهنگ چیو

گاه کردم.همه داشررتن نگاهم م به اناز کردنیاارافم ن .چشررمم 
و ر ییپاشررا یمرت رر رمهیمیآهنگه م دیبه ذهنم رسرر دفعهیافتاد.

عهیبخونم،اصررال  مهید؟ایبه ذهنم رسرر نیشررردرچرا ا یا دف  نه
دن و شروع به ز دمیکش هیآهنگردست از فکر کردن و معطل کردن بق

 که خدا بهم داده بود صدام بود. ییاز نعمتها گهید یکیو خوندن کردم،
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 .مریمیمن،م وونهید ،نرویمونیم شهیهم ،بگویدونیعاشقم م آخه
 .رمیمیااقت ندارم،م گهی.دنمینازن زمی.عزنمیاشکاتو بب نزار
و زی یکی رون  هیگر گهیمن د شیشررونه من،پ یدونه من،سررر بزار ر

 .رمیمینکن.م
 نکن ینکن،با چشمات منو راض یباز گهیدلم د با
 .رمیمیاز خونه من،م یبر که

ز نگاهم و ر ز تایبه اناز به آهنگ گوش م تایافتاد،ر لذت   یول دکریبا 
به زیبود و با پاشررنه کفشررش به سرررام نییاناز سرررش پا  ضررر

شد.همه برام  یزد،انگاریم شه.به من چه؟آهنگ زدن تموم  کالفه با
.رفتم دنیدست زدن.منم ابق معمول تا کمر خم شدم و همه خند

 و نشستم سرجام.
 صدار ولیا-نیشرو

 کردمو گفتم: سیدزد و پل الیسر یداود تو نیع لحنمو
 ریرمقسنیدوست خوب منرشرو-
و انیشا  شونمو گفت: یزد ر
 رهیواقعا صدات عال-

باره  با همون لحن گفتم: دو
 ممنونم ممنونم.-
 گفت: ایو آر دنیخند ایآر نویو شرو انیشا
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 1یدونه منیکی 

سش نکن- صم نجامیساله ا4رمن نیبابا لو  یمیبا من اندازه رادمان 
 .نینشد
 .مینداشت یا؟حسودیآر-نیشرو
 ریخود دار یتو جا-انیشا

حاال ا ییبو هی یهرگل-نیشرررو به دلمون  نیداره. ودتر  مان ز قا راد آ
 نشست.

 همون لحن گفتم: با
 رنیشما لطف دار-
باره خند و  .میدیدو
 یا خوبواقع یصحبت کردم.پسرا انیشا نویو شرو ایبا آر یآخر مهمون تا

و خوش  یمنطق انیخودم شوخ بودن و شا نیع نیو شرو ایبودن.آر
 خنده بود.

سه شز پهن م ی وا شتم ت که مامان وارد اتاق  کردمیمامان تو اتاق دا
 شد.

خ زاد. نیا هی.عجب آدم خوبو متمدنیوا-مامان  فر
 گه؟ید نیخوابیم نیی.شما پاهیا دهیآره.واقعا آدم فهم-

 آره.-مامان
شک رهنیپ هی دیمامان خواب یوقت سف یم شلوار   داسیآد دیجذب با 
ش ساعت افتاد. دمیپو ستم بخوابم که نگاهم به  ز یبود ول2و خوا  تایر
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با شلوارم  که دمیسف شرتیکجاست؟بلند شدم سو یعنیود.ب ومدهین
 .رفتم تو راهرو.خلوت خلوت.دمیست بودو پوش

و دخترونشون یخنده ها ی..که صداشدمیاز کنار اتاق اناز رد م داشتم
صدادمیشن ز ی. ویر ضوح م تار شخ یول شناختمیبه و  صیموفق به ت
خاک تو سر  یبود برام.ا یخنده اناز نشدم.واقعا دختر مرموز یصدا

سه اون همه دختر نبود؟چرا گ زتیمنحرفو ه  ریکنن رادمانرمگه فران
ب ریز نیبه ا یداد تاق و تقه ا یجلو ش؟رفتمینت گرفتیذر به  یدر ا

ز یدر زدم.صرردا خنده شررون قطع شررد.و مدت  یتو تایبعد قامت ر
 چارچوب در معلوم شد.

ز  ؟یجونم داداش-تایر
وم  گفتم: آر
ز-  ؟یبخواب یای؟نمیر
ز  گفت: یتا با دودل تایر
 ..راستش.زهیچ-

و شن یصدا  :گفتیکه م دمیاناز
ز-  شده؟ یزی؟چیر
و تخت و  دمینگاه کردم به ارفش د یوقت ختر د هیاناز نشررسررته ر

تاپ  هیکه دقت کردم متوجه لباسش شدم. کمیرکنهیموهاشو شونه م
نبود  مالشیخ نیبود با شلوارک هم رنگشرع دهیپوش یسرخاب یبند
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 1یدونه منیکی 

.اناز اومد ارف در و کنار نیی.سرررمو انداختم پانمشیبیمن دارم م
ز  .سادیوا تایر

قا نیداشت یکار-اناز  منش؟ رانیا یآ
 .ستیکه محل کار ن نجایرایانقد رسم ادیاهربدم م اه
 جونم؟عشقم؟برو بابار یداشت یبگه کار خوادیرادمان؟دلت م هیچ

قا رادمانر حداقل قا بگه.آ  اسممو با آ
 .تایزراستش اومدم دنبال ر-

ز نجاینبود ا ادمیآها -اناز  .مونهیم نجایا تایمهد کودکه.ر
ز هی به ر گاه  باال کمیکردمو  تاین و نک یرفتم عقب و  تاق اناز اه در ا

و بهش گفتم:  کردم.بعد ر
ب- ماال شررماهم مر هد کودک؟پس احت هد کودک یِا.م  ن؟شررمایم

 .بخش خردساالن اونطرفه.نجایا نیاشتباه اومد یانگار
 .دمیدیبه ارفم چپم اشاره کردم.در تمام مدت حرص خودرنشو م و

 دادم: ادامه
ز یبخش نوباوه هاسررت.اگه اصرررار به داشررتن و نگهدار نجایا  تایر

شکلیدار سالمم تحو ستین ین،م سالم دادم   لیفقط من خواهرمو 
 ررمایگیم
و بسررتم و خز و  ریز دمیبعد از اتمام حرفم رفتم به سررمت اتاقم و در

ز.تا پست امرو نیدختر.آخر نیحرص دادن ا دهیم یفیکه چه کپتو.آخ 
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 یتو رمانمو یها تیشخص ریتصاو نزیدوستان.ل یامشب با ایفردا 
 .زارمیم لمیپروفا
 شدم. داریمامان از خواب ب یصدا با
 ؟یجونم مامان-

مان ما د-ما مان  باش میریم گهیپسرررم..راد ظب خودت  .موا
 .اینکن دمونیپسرم.خوب کار کن..نا ام

 چشم مامان جان..چشم.-
 خداحافظ.-مامان

 خداحافظ.-
تم و صورتمو شس یی.منم رفتم داخل دستشورونیاز اتاق رفت ب مامان

ساعت ساعت کردمراوه اوه  سر7:30و نگاه به  شلوار  هی عیبودر کت و 
 زیامان از دل غافل.م ی.ولنییو از پله ها اومدم پا دمیپوشرر یتوسرر

و جمع کرده بودن..اناز خند داده بود و با پوز زیبه م هیم تکصبحونه ر
خ.فکردینگاهم م  .رونیزادم از اتاقش اومد ب ر

خ  شد. رتیبدو پسر..بدو با اناز برو شرکت د-زاد فر
شتم مرونیرفت ب اناز س رونیب رفتمی.دا ست ب ینیکه زهرا خانم  ه د
 جلوم. سادیوا
 بله زهرا خانوم؟-
قا..ب-خانوم زهرا  .نیبخور رویش وانیل نیا نیایآ
 ن؟یاز کجا آورد نویمگه وقت صبحونه تموم نشده بود؟ا-
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 1یدونه منیکی 

ودتر از موعد مع-خانوم زهرا دسررتور جمع کردن  نشیاناز خانوم ز
 .نیوقته.بخور قهیدق10دادن.هنوز زویم
 کنه. یتالف خواستیشعوررم یدختره ب یا
 .دمیبرداشتم و الجرعه سر کش وانویل
 .سرحالم آورد.یزهراخانوم.واقعا مرس یمرس-
معطل  ادیخواهش.برو پسرررم برو خانم خوشررشررون نم-راخانومزه

 بشن.
 چشم.-

ش رونیب رفتم و یصندل نیاناز تو ما شسته بود.تا اومدم در باز  عقب ن
تو بهت  یجور نیبا سرررعت نور ازم دور شرردرررهم نیکنم ماشرر

و تیبا عصبان فمویبودم.ک  .نیزم یزدم ر
 .اگه ادبت نکردم.یلعنت یدختره -
ش فمویک باره ما ستم حرکت کنم که دو شتم خوا م ترمز جلو پا نیبردا

شم ول سوار ن ستم  نبود ممکن بود  زیاالن ناز کردن جا یکرد.اول خوا
 شدم. نیکارمو از دست بدم.سوار ماش

 زد و گفت: یپوزخند اناز
 کردت. رید هیتنب نمیا-
 .نمیشیکار نم ی.من بیشیم هیبه وقتش شمام تنب-
 حالت تمسخر نگاهم کرد و گفت: با
 .دمیرترسنایمامانم ا یوا-
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 دادم و گفتم: لشیتحو یپوزخند
وز یحاال شما الک-  .یبترس میواقع رسهیم یبترس.ر
شرررکت 5.تا سرراعت میدیزده نشررد.به شرررکت رسرر یحرف گهید

وزامیبود وزا ی.شرررکت ر وج داخل خونه بود و ر  و کشررنبهیفرد که  یز
.امروزم میسه شنبه بودن داخل شرکت.پنجشنبه و جمعه هم آزاد بود

شنبهی ساعت  ک س زیبخاار تراف8بود. سته و کوفته  میدیر خونه.خ
تاقم و  عد از  هیرفتم تو ا لت موهامو  دوشدوش گرفتم.ب حا باره  دو
زشرر هیچشررمم، یانداختم جلو  داسیآد یمشررک یسررت گرمکن ور

و تخت، دمیپوش  نشده بود که در زده شد. قهیدق10و خودمو انداختم ر
 د؟ییبفرما-

و تخت. یمحسن  اومد داخل.نشستم ر
 امرتون؟-

قا. یبرا دییبفرما-یمحسن  شام آ
 .امی.میمرس-

گاه تو آ هی.رونیرفت ب یمحسررن به خودم کردم موهامو مرتب  نهین
پا گاه منییکردم و رفتم   ی.مخصرروصرررا دختراکردنی.همه منو ن

داشررت غذاشررو  نهیاناز با اماننشررسررته بودن. زیشرررکت که دور م
 نیدادم که همه به جز اناز جوابمو دادنرا یی.سررالم بلند باالخوردیم

 ن.به شام خورد می.شروع کردایکال مشکل داره با منرنشستم کنار آر
 جناب مهندس؟ یچطور-ایآر
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 1یدونه منیکی 

وز اولبیعج ادیخوابم م یعنیپنچر.- وم بود. یادیفشار ز ی.ر  ر
 تا شرکت. ی.تو خونه راحت تریکنیعادت م-ایآر
 .دوارمیام-
عد با هم حرف مرفتنیارف م هیشررام همه  ب کتاب  زدنی.دخترا 
خ زادو اناز صررحبت  ای خوندنیم باره اوضرراع شرررکت با فر در
 .کردنیم
 کار دارم. یداداش من برم بخوابم.فردا کل-ایآر
 برو..شب خوش.-
 .نیهمچن-ایآر
ون و قدم زدم.عادتم بود درندشررتشرر اطیرفت.منم رفتم داخل ح ایآر

کارا یبع رر باره  قدم بزنم و در  که کردم فکر ییشرربا قبل از خواب 
وغ نگم شرخصر تو خودش  شرهیاناز برام مرموز بود.هم تیکنم.در

دخترا شرراد نبود.مخصرروصررا با اون جمله اش به  هیبود،مثل بق
 هیمرد..مردر"پس  کشررتیکه خودشررو واسررت م یمسررعود"اون اناز

 بوده. یدوست دارم بفهمم ماجرا چ یلیافتاده.خ یاتفاق
**** 
 اناز
شوره  کالفه شر یبیعج یشده بودم.دل شتم.رفتم باال تو اتاقم و  وع دا

وم شرردنم.البته  یکردم به قدم زدن و خوردن دندونام.عادتم بود برا آر
با کنارم تختم برش داشتم. یزنگ خورد..از عسل می.گوششیسال پ2از
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شمام اندازه ن دنید سعود چ سم م شت با یچ نیشدرا یلبعکا  کار دا
 من؟جواب دادم.

 بله؟-
 باهات حرف بزنم. دیاناز با-مسعود

 مسعود حوصلتو ندارم..خداح.-
 صبرکن اناز.بزار حرفمو بزنم.-مسعود

 و گفتم: رونینفسمو دادم ب یکالفگ با
 .شنومیم-

 .نییپا ای.بشهینم ینجوریا-مسعود
 الکن اتاقت.ب ری.زااتونیتو ح-.تو..تو مسعودنمیرمسعود.ببن؟ییپا-

و عیسررر ودرتو ب وونشینگاه کردم.خود د نییبالکن و به پا یرفتم ر
 سرد. یهوا نیا
وم گفتم: ییصدا با  آر
 .امیصبرکن االن م-
و سرم و زدم ب هی و دوشم،کالهشو گذاشتم ر  دمیرس.رونیشنل انداختم ر

وبروم وا  .سادیبه مسعود.ر
 سالم عشقم.-مسعود

 .عشقت عمتهرستمیمن عشقت ن-
 ریکن یِا..قرار نشد اوقات تلخ-مسعود

 گفتم: کردمیکه به ااراف نگاه م یحال در
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ر بزن.-  ز
 مودب تر. کمی-مسعود

سرفه ا ایغ با ستش اومدو تز  ساب کار د  ینگاهش کردم،که ح
 کردو گفت:

شده بهت گفتم دوستت دارم،پس چرا  یاز هر راه گهیاناز..د نیبب-
 ؟یشینم یراض

 مو گفتم:زد یپوزخند
 نه؟ هیقانع کننده ا لهیچون من دوستت ندارم.دل-

 راصال.ستین یقانع کننده ا لیمن اصال دل ینه.برا-مسعود
 مشکل خودته. گهیاون د-

و مال خودم م-مسعود  .کنمیمطمئن باش تور
 .یجراتشو ندار-
و  دی*و*سبیاحساس کردم لبام داغ شدرمسعود داشت منو م دفعهی

نه هر لحظه داره منو  دمیداشتم خودمو از دستش رها کنم.د یمن سع
غل م نه،یمحکم تر ب فت  هیک قدم ر که چند  هل محکمش دادم 

 ن،خوردنیمن تعادلمو از دسررت دادم و محکم خوردم زم یعقب ول
شرردن خون از  یربه سرررم احسرراس کردم.بعدم جا ویجسررم سررخت

ا ود بباغ خورده بود.مسررع یکناره  ی.سرررم به شررنگ هامیشررونیپ
سرم گدنمید شت.. شد و پا به فرار گذا بود  .عمه گفتهرفتیم جی.هل 
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سعود از صبان شیسال پ4م ود ع صب شدهیم یز شوک ع رد بهش وا یو 
 د.ش اهیسرما آورد.کم کم چشمام س ییچه بال نی.حاال ببشدهیم

و چشرمامو تختم.خواسرتم بلند شردم که  یباز کردم،تو اتاقم بودم،ر
رم سوخت.نگاه به دستم کردم،س ی.دستمم مدیکش ریسرم به شدت ت

ست زدم باند پ سرم د صل بود.به  شد و یچیبهش و  شده بود.در باز 
بابا قرمز شررده بود.هروقت  یبابا همراه با رادمان وارد شررد.چشررما

صب اینگران  شیم یخواب یب ایشد  یم یع شماش کامال ق دیک رمز چ
وشدیم  م.تخت خودشم نشست کنار ی.اومد و منو خوابوند ر

 دخترم؟ یخوب-بابا
عث نگران دیممنون.ببخشرر- با من تو ح تونیبا با  اطیشررردم.

 نجا؟یبودم..حاال ا
 زد و گفت: یلبخند آرامش بخش بابا
شته قدم م اطیح یرادمان تو- شته برم یوقت زدهیدا شتهیدا ونه خ گ

و م بنهیبیتور که مسررعود از خونه رفت  دنیما د ینای.در ضررمن دور
 دستش بهت برسه دختر گلم. زارمینم گهی.درونیب
 ببخش بابا نگرانت کردم.-
 ..حاال استراحت کن.زمینه عز-بابا
که صررداش  رفتی..رادمان هم داشررت مرونیبلند شررد و رفت ب بابا

 کردم:
قا رادمان؟-  آ
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شت بهم نگاه کرد.ول با سرد  یتعجب برگ شز و  باره نگاهش خ دو
 شد و گفت:

 بله؟-
 خودش گفتم: نیع
 بپرسم ساعت چنده؟ شهیم-

ام  یکه مارک گرون شیشلوارش درآورد و به ساعت مچ بیاز ج دستشو
 بود نگاه کردو گفت:

 .قهیدق5:40-
 ممنون.-
ازش بخاار نجات جونم  دیبودن؟ربا داریبخاار من ب5سرراعت  تا

خاار  یکردم؟آدمیتشررکر م به  که  عا یلجباز هینبودم   تیادبمو ر
بار باره صداش زدم.دو  ه برگشت.نکنم.پس دو

 شده؟ یزیچ-رادمان
 خواستم..بگم..ممنون بخاار نجات جونم.-

 زد و گفت: یلبخند کم رنگ رادمان
 .ری.شب بخکنمیخواهش م-
وم  گفتم: آر
 .ریشب بخ-

باره به خواب فرو رفتم،سرم خ رادمان  .کردیدرد م یلیرفت و من دو
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صدا صبح ساعت زنگ یبا  سام آور  سرم ز داریب یسر و پت ریشدم.
ستمو از ز و رونیپتو ب ریبود.د ساعتو پ زیم یآوردم ر  دایحرکت دادم تا 

سمت د داشیپ یکنم،وقت ستم گرفتمش و پرتابش کردم   واریکردم با د
صدا کهیکه فکرکنم هزار ت شد و به  یشد.با  ساعت،در باز  ستن  شک

 تور اومدنسه قلوها  ادیاحتمال ز
 ؟یشد داریب-سارا
 ؟یدیخوب خواب-هیسم
 پاشو صبحونه بخور.-رایسم
ل زادشوننرسرمو از ز نیدید  پتو درآوردم. ریگفتم خود حال
 ظهره؟ ایاالن صبحه -
 صبحه.-سارا
 .ریپس صبح بخ-

و تخت.سرم نشرسرتم  یبرس برداشرت و موها هیابق معمول  هیر
شک سم مویل*خ*ت م شت. سارا هم دنبال لباس برام گ  رایشونه زد.
اه کوت نیدست بلوز آست هیساعت جمع کرد.سارا با  یهم خورده ها

ش شلوار بنفش اومد جلوم.پو شونیو  م .هنوزرونیو از اتاق اومدم ب دم
 جیاومده بودرسرررم گ شسررر ییشررده بود.چه بال یچیسرررم باندپ

 رفت و یاهیچشررمام سرر ومدم،کهیم نیی.داشررتم از پله ها پارفتیم
 از پشت کمرمو گرفتر یکی وفتادم،کهیداشتم م
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خوب شرردم،صررورتمو برگردوندم عقب  یدم،وقتیبهم مال چشررمامو
 رادمانهر دمید ه،کهیک نمیبب

 سرو خشز گفت: کامال
خ زاد. نیمراقب خودتون باش-  خانم فر

 و گفتم: دمیازش جدا کردم و به نرده ها چسب خودمو
سخته نجات دادن جون - شم اگه  سالم.بعد نفر همون بهتر  هیاوال 

 رنیکه نجات ند
.نکنه انتظار داشررت ازش تشررکر کردیدهن باز داشررت نگاهم م با

شکر کنم.انقدر غد و  الغوزی نیکنم.عمرا از ا شکر  هیدنده بودم که  هیت ت
 .زیو نشستم پشت م نیینکنم.از پله ها رفتم پا میخشز و خال

 رییسالم بابا-
 کنه؟یبابا؟سرت درد نم یسالم دخترگلم.خوب-بابا
 خوبم. یدرد که چه عرض کنم.ول-

 اومد جلو. رادمان
قا..من با-رادمان  سر برم شرکت.با اجازه. هی دیآ
 برو پسرم.-بابا

 رفت.بابا گفت: رادمان
 دخترم امروز استراحت کن.-
 آخه. یول-
 حرف؟-بابا
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 نباشهر-
 لمیاز خوردن صبحونه رفتم تو اتاقم و مشغول چت کردن با موبا بعد

تاق خودمو م نیمتنفر بودم.هم یکاریشررردم.از ب به  زدمیجور تو ا
ود وواریدر  هیدادم،یبودم و پاهامو تو هوا تکون م دهیشررکم خواب ی.ر

 اومدن هیو سررم رایتو دهنم که سررارا و سررم زاشررتمیپرتقال م کهیت
 گفت: راداخل.نشستن کنارمو،سا

 ؟یچطور-
 ؟یمگه دامپزشک-
شتن با تعجب بهم نگاه  دفعهی شد.بهشون نگاه کردم که دا سکوت 
تازه فهمکردنیم گاف دمیر دادم.خواسررتم جمع و جورش  یچه 

 کنم.صاف نشستمو گفتم:
 نیایخر م نیع نییپا نیسررت سررروتونو انداخت لهیاو نجایمگه ا-

 تو؟ر
 یاز خنده منفجر شردنرگاف پشرت گافروقت یگفتم سره نفر نویا تا

 گفتم: دنیخوب خند
 رنینی.درست بشنیفکورخجالت بکش نیخب بابا.ببند-

 .دنیخندیم زیهنوز ر یجمع جور کردن ول خودشونو
 ساکتر-
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ل زدن.ا ینفر سه شدن و بهم ز ستم خودمو نگه  نیساکت  بار نتون
به  نام شررروع کردن  با خنده من او دارم و از خنده منفجر شرردم.

 .سارا گفت:میدیخوب خند یروقتدنیخند
 رمیبهت بگ یرفت چ ادمونیاه -
 گفتم: کردمیکه خندمو جمع م یحال در
 .گهید نیخب بنال-
خ زاد کارت داره. یآقا-هیسم  فر
 م؟یدد یک-

وپا-رایسم شه لحن ار و کنار بزار ییاه اهرمب قول خودت خانم  ؟بهیر
 ریشد

 و شوخ گفتم: یرسم نینشستم و با لح صاف
 پدرم؟ ای؟آیچه کس-
تاق ب ریز میهمه زد و پا رونیخنده.از ا ها  له  مدم،داشررتم از پ  نییاو
 یتیاهم یمن افتاد ولرادمان از در وارد شد.چشمش به  دمیکه د ومدمیم

 ندادم و به سمت اتاق بابا رفتم.در زدم.
 .دییبفرما-بابا
ه ب نکشررویکارش بود و ع زیداخل بابا ابق معمول پشررت م رفتم

شه ا شم زده بود و پو شرکتو ورق م یچ باره  با .کردیو مطالعه م زدیدر
ونیاومدن اشاره کرد بش وبروش و گفتم: ی.نشستم ر  مبل ر

 .دییبفرما-
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 پوشه بود گفت: یور که سرش توج همون
و باهات درم یمطلب خواستمیم-  بزارم. ونیر
 .شنومیم-
باره امن-بابا  .تتهیدر
 تعجب گفتم: با
 من؟ر تیامن-
باره موضوع مسعود.-بابا  در
 گفتم: یحالت تعجب دراومدم و با خونسرد از
.کامال .ینگهبان..راننده شررخصرر نهمهی.انهیتام تمیمن که امن یول-
 .منمیا

و از  گهیکه مسررعودفد هیمنظورم من جور یول-بابا فکر ازدواج با تور
 کنه. رونیذهنش ب

 بابا. فهممیمنظورتو نم-
و بست و با چشما بابا  که از خودش به ارث برده بودم شیآب یپوشه ر

ل زد تو چشمام و گفت:  ز
 منظورم ازدواجهر-
 گفتم: دمویفنر از جا پر نیع
 ر؟یچ-
 گفت: یبا خونسرد بابا
 از دست مسعود،ازدواجه. ییفتم تنها راه رهاگ-
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 عمرار-
 که بابا گفت: شدمیبه سمت در اتاق رفتم،داشتم ازش خارج م و
ض- صبانیشیم یباالخره را ستمربا حرص از پله تی.با ع ها  در اتاقو ب

سوختم که تنها راه نجات از دست مسعود ازدواجهرمن از  یرفتم باال،م
حاالرا یازدواج فرار عد  تاقو  یبودم ب به دادم برسردر ا خدا خودت 

سم سارا و  ستم، سم هیمحکم ب رو با تعجب و ترس دنیاز جا پر رایو 
ب رهیبهم خ و هشررردن. لدون ر رفتم و برش  شررمیآرا زیم یارف گ

 رایو سارا و سم هیرسمواریشدم و محکم زدمش به د رهیداشتم.بهش خ
کهیاز ترس ا با بزنن. غیج یبهشررون حرف نزنم نتونسررتن حت ن

و تیبانعص  دم.کر یتختم.و با موهام باز یمبل جلو ینشستم ر
وز  یفردا از وز هر ر  عکساشونر ایومد،یبرام خواستگار م ایاون ر

**** 
 رادمان
 یمیصررم یلیشرررکت خ یگذشررت.با کارکنا رانیاز اومدنم به ا دوماه

ها و شرراد بودن من خوشررشررون اومده  یشرردم،همشررون از شرروخ
نشررون بدم.اتفاق  یلیدوماه خودمو خ نیبود.تونسررته بودم تو هم

بهین یخاصرر تاد، گارا وف مدن خواسررت واجور برا یجز او  یجور
 کنهیازدواج نم چرا نیا دونمی.نمشدنیرد م یلیدل هیانازرهمشونم به 

 شررهیمدت گند اخالق تر از هم نیمن از دسررتش خالص شررم؟تو ا
 تونمیمن نم یباهاش دوکلوم حرف بزنه.حت تونهینم یک چیشرده،ه
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شت هیسرجامر زارهیم تونهیم شورهیبدم،چون منو م ریش گبه وز دا م از ر
 هیآواز خوندن  یباال که صرردا رفتمیشرررکت اومدم،داشررتم از پله ها م

 یا هشیصدا از باغشونه،در ش دمیکه دقت کردم د دم،خوبیشندخترو 
وم باز کردم و وارد باغشررون شرردم،تا حاال ن و آر .نه نجایبودم ا ومدهیر

قشنگ گال  یلیست،خیاناز بد ن قهیسل کردمیکه فکر م امینجوریبابا،ا
و چ تار و پ کمیده،یو درخ باالخره منبع صررردار  دایکه جلو رفتم 

 یخوند،صررداینسرربتا بلند م ییصرردا باکردمراناز بود که داشررت 
شن شو ن شن دهیخوندن و به صورت دادمیبودم که  بود  دهیچ رهیردرختار
سطش  و مکتین هیو و  نییشسته بود و سرش پااون ن یدونفره بود،ر
شعر م سعر مرت  دمیکه تمرکز کردم د کمی.خوندیبودو  شاپ یداره   ییا

و م نه،عصررریر گاریزییپا خو نده  نیمن از ا نیاونم ع ی،ان خوان
شش م شت آلبوم عکس ومدیخو شد،دا سرش،متوجه من ن .رفتم باال

و م .خندم گرفت.به خوندنش گوش دادم،صررداش دیدیخواسررتگارار
وغیاننده مجالب بود اگه خو  نگم صداش آرامش بخش بود. شد،در

 :خوندیلب م ریز اناز
صررد دفعه دوره  ویباز نیسررردم،من ا یاشررکائو لبها یبازم شررور-

 گهیدسررتامو تنها بزاره،د گهید یکینداره گمونم قراره، یکردم،نه راه
 غایدوست نداره،منو  یکه واسش مرد یاعتباره،کس یبه چ ایدن یتو

سکوت خ ون  سون،به پاتم  ابونیبار ساده چه آ ستم چه  شک باره  دو
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شمعم نم سوزم تو  ومو به گل ،غرورتیشیآدم نم یایدن یواه ،تویشیب
 .دهیکه قسم خوردشو دق نم ده،آدمیهق هق کش

صال سا نگاه نم ا سریبه عک شون م عیکرد، س یکرد،ولیرد  یراعجب پ
 نداره. اقتیبودنرل یجنتلمن
 اناز با گفتن: دفعهیبه عکسا بود که  حواسم

 رررررعیه-
 بغلش. یشد و برگشت ارفم.آلبومو گرفته بود تو بلند
 ؟یکنیم کاریچ نجایمردم از ترسرتو ا-اناز
 خنده گفتم: با
 ریی.عجب صدادمیباال که صداتو شن رفتمیداشتم م-

ومو گفت: اناز  زد به باز
وزیه یپسره -  کنر شیرگوشاتو در
 ُگل کرد گفتم: میطونیش
 تت؟دس هیاون چ-

 به خودش فشرد و گفت: شتریب آلبومو
 .یچیه-

 و گفتم: یالیخیزدم به ب خودمو
 باشه.-

شتم سر رفتمیم دا ستش قاپ عیکه  شتم و آلبومو از د و بدو رفتم  دمیبرگ
هممون ابقه  یابقه بودررراتاقا6خونشررون  نایبه ارف ابقه دوم.ا
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بالم م یدویدوم بود.اونم دن باز کردم دمیررسرردی و  تاقم،در م و رفت به ا
و بست.  تو.انازم دنبالم اومد و در

 :گفتیم دهیبر یبا نفس ها اناز
ودباش.-  بدش منرز
 گفتم: کردمیکه در آلبومو باز م یحال در
 نوچر-
ستیسرم و اونم م یتختم.آلبومو گرفته بودم باال یرفتم باال و از  خوا

ستم بگ سی.قدش بهم نمرتشید صال تختم که رفته بو ید،باالیر دم،ا
 بازم موفق یتخت کنار من.ول یخاار اومد باال نیربه همدیرسررینم

 .تونستینم یلو رتشیکه بگ دیپریم نییبه گرفتن آلبوم نشد،باال پا
 انقد تقال نکن دخترر-
 زد که فکر کنم پرده گوشم پاره شد: یغیاناز ج دفعهی
 رادمانر-
صدا زدرچه عجب.تو بهت حرفش بودم که  نیاول ی.برااِ  سممو  بار ا

ست  ستفاده کنه، تیمثال از موقعخوا شد و موفق ن یپرش کرد ول هیا
 کرد و. ریپاش به پام گ

وشررر دم،انازیچشررمامو باز کردم د یوقت  باب الحوائج ایافتاده منم ر
ب یه؟ولیچ گهید نیا له  هچاریخودمو نگه داشررته بودم وگرنه دختر
شماشو از چ یکیبا ترس بسته بود،بعد از چند لحظه  شد،چشماشویم

و چه ت میدیتازه فهم یشرردربعد از مدت رهیباز کرد و بعد کامال بهم خ
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و عیم،سریهست یتیموقع وش رفتم کنار و نشستم ر ه تخت،اونم لب یاز ر
ه .آلبومو برداشتم و ورق زدم کدیکش قینفس عم هینشست سرجاش و 

 که من گفتم: میدر اتا زده شدرمنو اناز بهم نگاه کرد کدفعهی
 بله؟-

 از پشت در اومد: ایبشاش آر یصدا
 منم رادمانر-

خت و ت ریتخت،منم آلبومو پرت کردم کنارش ز ریز دیپر عیسررر اناز
باز کردم.آر عیسررر و  اومد  ایرفتم پشررت در،گلومو صرراف کردم و در

و بستم.  داخل.در
مان م-ایآر مدمیخودم م یدادیخب فر تو سرررورم چرا خودت  و

 ؟یدیزحمت کش
 لبه تخت و با خنده گفتم: نشستم

 ریخوایخودت نم رمیبگ لتیتحو خوامیبار م هی نیبب-
 گفت: دفعهیو نشست کنارم. دیهم خند ایآر
 رادمان؟ر یراست-
 هوم؟-
 ومده؟یخوشت ن یبال،از کس نمیبب-ایآر
 منظورتو؟ دمینفهم-
 ازدواج؟ نکه،واسهیبابارمنظورم ا یا-ایآر
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چنده؟من آزاد راحت  لوی.ازدواج کمیا بهینه بابارمنو ازدواج؟اصررال غر-
 ترم.
 گفت: زیتمسخر آم یبا لحن ایآر
 حرفور نینگو ا-
 ؟یواسه چ-
ست و جور ایآر شو ب شست،چشما و یصاف ن و مثال فر اهاشیکه تو ر

 رفته گفت:
ل*خ*ت،با  یمشررک ی،موهایدختر چشررم آب یفکرشررو بکن،-

شتها س کشیکوچ یم و  شویبکوبه ر ستا و  یکن شوبغلیریبگ نت،د
ومش کن یکن یسع  .یآر

ساس شل کردم و  اح شدم،کراواتمو  شد،کالفه   نفس هیکردم گرمم 
ه وگرنه مگ ذاشررتمیم دیادامه بده،نبا خواسررتیم ای.آردمیکشرر قیعم
 جمعش کرد؟اوه اوه انازر شدیم
وم هل دادم که بلند شد و گفتم: ایآر و آر  ر
 امر بهیکلمات غر نیرمن با اایآر یبرو حالمو بهم زد-
 رنگش و گفت: یآب نیج بیج یدستاشو کرد تو ایآر
کار- کهربب یِا. و م نینداره  تو  شیبریم یریگیدسرررت دختره ر

وش خ شیندازیاتاق،بعدش م و تخت ر  بعدش. یزنیم مهیر
 رفتمیم شیپ یجور نید،همیکشرریم زیبار یداشررت به جاها کار
ستیم سرفه کرد،منم  دفعهیبچمو بزاره بغلمر خوا فه بلند سر هیاناز 
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سرفه اش تو صدام گم بشه.صداش که قطع شد منم  یکردم که صدا
 زد پشتم و گفت: ایسرفمو قطع کردم.آر یصدا
 هو؟یچت شد -
 و خاک رفت و گلوم. ،گردیچیه-
 بابا مواظب خودت باش،چشمات خون افتاده.-ایآر

 گفت: ایشدم که آر بلند
 ی؟کسررسرررفه هات زنونه شررده یصرردا یتو از ک نمیبب سررایوا-
 بال. ینجاست؟ایا
شمک و شون کرد.تو یحوالم کرد.وا یچ سمت کمدا و باز  ینهررفت 

شو ست شتراومد بره ز یید س یجد یلیتخت که خ ریو حمومو گ رد و 
 گفتم:

 .ایآر-
 تعجب نگاهم کردو گفت: با
 هان؟-
 خسته ام. یلینجا؟خیا یاومد یواسه چ یبگ شهیم-
 .سادیو صاف وا دیکارش دست کش از
 .می.مهمون دارنییپا ایشام ب یآها.راستش واسه -ایآر
 ا؟یک-
 گزار. هیچندتا سرما-ایآر
 .امیآها باشه.برو م-
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 فعال.-ایآر
 نیتختو نگاه کردم.اناز سرشو ب ریرفتم خم شدم و ز عیرفت سر ایآر

 دستاش فرو کرده بود.
وم  گفتم: آر
خ زاد؟-  خانم فر
 عیبود.چون سر دهیمن خجالت کش نیبرگشت ارفم.اونم ع عیسر

 نگاهشو ازم گرفت.
 اتاقم. رمیندارم.خودم م لی.غذا مامیمن نم-اناز
 .شبتون خوش.رمیباشه.پس من م-

ست ا اناز سرتکون داد.اوففف.از د ستم دوتا  نیفقط  دختررچرا نتون
کارمو از دسرررت م خب  بارش کنم؟ ..اه ی.ولگهید دمیفحش 

شدم و الشیخیب سم بایتقر زیلباس ترو تم هی.بلند  شپ یر و رفتم  دمیو
 .انازنییپا
ستمی.نمایخدا یوا صحبت م یانقدر ب ایآر نیا دون خب با .کنهیپرده 

لت نتونسررتم ب یلیخ یهم جنسررش بود ول  امیرک گو بودراز خجا
شکالتم خجالت یکی.رونیب تخت  ریبودنهرالبته نه همه مواقعراز ز یاز م

ومیاومدم ب سه چ رون،آر سمت در..اه قفل بودرآخه وا چه  ؟االنیرفتم 
 نهیدادم و نشررسررتم.چشررمم به آ هیدر تک بهبکنم؟همون جا  یغلط
گاه کردم.اسررت یقد به خودم ن تاق رادمان خورد.رفتم جلوش.  یلیا

سف صورتم از  ش یم یدیکامال دخترونه. سب هی.دیدرخ ست لباس  ز د
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در  یبلند با شررلوارش.عکسرر نیآسررت رهنیبودم.پ دهیپوشرر ییمویل
 نهیآ زیجهمو جلب کرد.نزدسرمت چپ تو نهیآ یقم*س*ت باال

عکس چهار نفره از خونوادشون.مامان و باباش نشسته بودن  هیشدم.
ز یو دسررتا و رادمان هم جلوشررون نشررسررته  تایهمو گرفته بودن.ر
ز  دستشو دور گردن رادمان انداخته بود هیبامزش  افهیبا اون ق تایبودن.ر

رکت ح نیبراش شاخ گذاشته بود و همه داشتن از ا گشیو با دست د
ز گاه م تایر به کردنین باش. مان فتوکپ با گاه کردم.راد  شین

 ی.باباش چهره یل*خ*ت قهوه ا ی،موهایاوسرر یبودرچشررما
ش وز ن ینیدلن شت.چرا اون ر و ومد؟رفتمیدا شمم به  یر بالکن که چ

و تاریگ ست ر ستم کنارش و د ش ش یرادمان افتاد.ن چقدر .دمیتاراش ک
از اول درس خوندنو بلد بودم.به آسمون  یبزنم ول تاریدوست داشتم گ

 کننیشرردم.دلم گرفت.چقدر بدبخت بودم منرهمه فکر م رهیخ
مه چ مالو ثروت دارم ه کم  یزیچ هینه.من  یدارم.ول یچون 

سن  هینبودم که گر یدارم.مادرمو.دختر س یسالگ8کنم،از   یبه بعد ک
صه امو ند شکو غ شتم و د یخودمو نگه م یلی.چون خدیا م ک گهیدا

د،حاال ش ریچشمم سراز هاشز از گوش هیکردم. یکم عادت به سنگ دل
ماجرا هیاز  و مخمهرچ یارف  که  نیکار کنم؟هم یازدواجم ر جور 

 خوابم برد. یدونم ک ینم کردمیفکر م
**** 
 رادمان
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باالخره جلسرره ها تموم شررد.به همه گفتم اناز تو اتاقش  اوففف
سه تا خدمتکارش تاک س دیخوابه و به  اق اناز تو ات یکردم که نزارن ک

ناز با اون ا فل کردم چون  تاق خودمو ق  دمیکه من د یبره.در ا
ت ادیب یکیبود  رون،ممکنیب ادیب خوادیم یمعلوم نبود ک  زیاقو تمو ا

وانداختم و  دیکنه.کل و تخت.هم در ه جور ک نیباز کردم.نشررسررتم ر
سرمو خم کردم و ز سته بودم  ش سرتختو نگاه کردم.نبود رین بلند  عیر

شتم ول ه قفل ک شه؟دراتاقینکردم.مگه م داشیپ یشدم،همه اتاقو گ
ست. سته  سرما کردم.درا و پنجره ها که ب سوز و  که  کمیبود.احساس 

الکن ب یرفتم تو عیبازهرسررر مهیدر بالکن ن دمیاارافمو نگاه کردم د
و  واریداده به د هیاناز خودشو جمع کرده و تک دمیدرشو که باز کردم د

شستم کنارش.کتموونهیسرد؟دختره د یهوا نی.تو ادهیوابخ و ررفتم ن
 درآوردم انداختم دور شونش.عقل نداره کهرتکونش دادم.

خ زاد؟اناز خانوم؟- خ زاد؟خانم فر  خانم فر
سشیخورد.آخ یتکون هی سترتر شه بن خی دمی..پس زند دازن کرده با

ندار که  بدبخترشررانس   اردیب دادمیتکونش م ی.هرچمیگردن من 
ستو انداختم ز هی.ناچار شدینم ست د رید  ریانداختم ز گمویزانوش و د

شرد.ا شو بهم ف چقدر بود؟رنه بابا. داریب نیگردنش و بغلش کردم.خود
وم رفتم  دراز بالکن  عیمعصرروم بود.سررر و باز کردم و آر اومدم.در اتاق ر

س یتو سر یراهرو،ک صدا عینبود. سمت اتاقش. سه یرفتم  تا  خنده 
م.مثال کن تشونیمسول یخاک بر سر ب یراومدیاتاقش مخدمتکارش از 
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و زدم،بع نیایب ومدیاناز ن نیدیگفتم بعد شررام اگه د د از دنبالشردر
 دنیدر و با د یجلو اومداز دخترا که اسمش سارا بود  یکیچند لحظه 

 شد. یاناز تو بغل من چشماش اندازه نلبعک
 تو؟ امیب نیبزار شهیم-
و پشت سرم قفل کرد که  یاز جلو عیسر در کنار رفت.رفتم تو اتاق.در
سمادین یکس سمشون  سم هی.اون دوتا دخترا که ا  دنیبود هم با د رایو 

و جب کردن.ر ناز تع پا یمنو ا باال  ناز داشررتن  خت ا  نییت
 ررفتم کنار تخت و با اخم گفتم:دنیپریم
باز- گه  نار م نیتموم شرررده بر تونیا خانومو بزارم  خوامیک ناز  ا
 جاش.سر

پا عیسررر خت رفتن  و ت و برا نییاز ر نار زدن.آروم  یو پتور ناز ک ا
و وش کشرر یگذاشررتمش ر و ر خت و پتور با دیلرزی.هنوزم مدمیت .

 برگشتم ارف اون سه تا و گفتم: تیعصبان
گه من بهتون کل-  یپ نین؟رفتیبود نش؟کریاریب نیندادم بر دیم

ون  ؟ردو ساعت کردنیم یتون؟چه غلط فهیوظ نهیتون؟ایخوش گذر
 فت:بشم.سارا گ یعصبان ومدیم شیصدام رفته بود باالرکم پ تن
 .اصال حواسمون نبود.دیببخش-

 اناز اومد. فیضع یبگم که صدا یزیچ خواستم
 چه خبره؟ نجایا-اناز
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شتم شو قورت  برگ شت آب دهن ور دا شده بود.به ز ارفش،رنگش زد 
 .نشستم لبه تخت کنارش.دادیم
 ؟یخوب-

به ع اناز و یالمت منفسرررشررو   یتکون داد.دسررتمو گذاشررتم ر
سمو دادم بشیشونیپ ور که به ج نی.همرونی.داغ بود.با کالفگس نف
 چشمدوخته بودم گفتم: نیزم
 دکتر. ببرمش نیاریبراش ب رونیب یدست لباس گرم برا هی نیبر-
شدن.از اتاق رفتم ب ینفر سه ست به کار  شو عوض رونید س  که لبا

ش ستم تونییو رفتم پا دمیکنه.کتمو پو ش س ی.ن که بهم داده  یسیجن
 جلو. یآوردنش،نشوندنش صندل قهیدق10بودن.منتظر موندم.بعد

 .نیبهونه جور کن هی دیفهم ینفهمه.اگه کس یکس نیکن یسع-
 گفتن: ینفر سه
 چشم.-
 .نیحاال بر-
و و بسررتم.چشررماش بسررته بود و م در بند اناز .با دیلرزیبسررتن.کمر

 ادهیپ عیرس دمیرس ی.وقتمارستانیب نیتر زیسرعت رفتم سمت نزد
 شدم رفتم و در سمتشو باز کردم.نشستم جلوش.

 ن؟ییپا یایب یتونیم-
رما باهاش س کمی نیجون نداشت.بب یانگار یکرد بلند بشه،ول یسع
نداختم ز کایچ باره دسررتمو ا  یکیزانوش و  ریرکردردختره احمقردو
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و دور بار دسرتشر نیگردنش و بغلش کردم.ا ریدسرتمو انداختم ز گهید
و یگردنم حلقه کرد.ناخوداگاه لبخند محو  عیلبم نشرسرت.سرر یر

خل ب تانیرفتم دا مامارسرر مت  میی.راهن تاق.رفتم  هیکردن سرر ا
و و خوابوندم ر تخت.خواسررتم برم دنبال  یداخلش،دکتر نبود.اناز
 دکتر که دستمو گرفت،برگشتم سمتش.

 گفت: مدویکه از ته چاه م ییصدا با
 .ترسمیم نجایا یینرو..من تنها-

 گرفتم و فشردمو گفتم: دستشو
 .زارمینگران نباش.تنهات نم-

 فتم:گ یعصب کمیو  عیزد.باالخره دکتر اومد.سر یکم جون لبخند
 آخه؟ نییچه وضعشه؟شما دوساعت کجا یدکتررا یآقا-

که از حرفام هم تعجب کرده بود و هم خندش گرفته بود اومد  دکتر
 مسن بود.با خنده گفت: بایمرد تقر هیسمتمون.

و سرت؟ یپسر؟اتاقو گذاشت هیچ-  ر
 از تب و لرز سوختر نکهی.امیوقته منتظرتون یلیآخه خ-
 نگاه به اناز کردو گفت: هی
 رخانومته؟یچقدر هواشو دار-
 گفتم: عیسر
 همکاره. هی..هینهر-

 روالله.کننیچه فکرا که نم مردم
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و معا دیخند دکتر و به من گفت: نهیو اناز  کرد،بعدش ر
.چرا یتب و لرز داره.سررما خورده،گلوشرم سروزش داره انگار کمی-

 ؟یستیمراقبش ن
 .و گفت:دیبزنم که باز خند ی.خواستم حرفکردیم تمیاذ داشت

 بودا. یجد شیماریکردم پسر.البته بحث ب یشوخ-
 کنم؟ کاریچ دیخب..االن با-

 و گفت: زشیرفت سمت م دکتر
 دفترچه داره؟-
 رفت. ادمونینه.-

وم خند دکتر  .بابا مشکل دارهردیآر
 نسخه گرفت ارفم و گفت: هی
ویبرو ا ایب-  .ریبگ نار

و از دستش گرفتم و رفتم سمت اناز.کنار گوشش گفتم: نسخه  ر
ود م رمیاناز..من م-  .امیز

وهاشو گرفتم.رف یعنیباز و بسته کرد که  چشماشو تم تو باشه.رفتم و دار
 آمپول داشت. هیبود. دهیاتاق.بازم گرفته بود خواب

 گفت: دکتر
 زد؟ یک نشویلیس یپن نی.آخرنمیبب-
 بپرسم. نی.بزاردونمینم-

و رفتم باره خم شدم ر  صورتش و گفتم: یسمت اناز و دو
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 اناز؟-
 باز کرد. چشماشو

 ؟یزد یک نیلیس یبار پن نیآخر-
وم گفت: تعجب  کرد.آر

 .شیپ میسال و ن هی-
 دکتر گفتم: به
 زده. شیپ میسالو ن هی-

 گفت: دکتر
 تست کنه. دیپس با-
 .رونیاز اتاق رفت ب و

 تختو تو دسررتش یو به اناز نگاه کردم،داشررت مالفه ها برگشررتم
وم گفتم: ی.توکردیمچاله م  نگاهش ترس بود.آر

 ؟یترسیم-
وم گفت: اونم  آر
 .نییپا ادیدارم،فشارم م ی..من کم خونیلیخ-
 ؟یترسیاز آمپولم م-

شو ستار اومد داخل.با  هیبه عالمت نه تکون داد. سر .من سرنگ هیپر
و به اناز گفت: دنیباد  سرنگه فشارم افتادربا محبت ر
 .زمیبزن باال عز نتویآست-

 فت:گ باال زد.پرستار که متوجه ترسش شد نشویبا ترس آست اناز
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قا لطفا ب-  کنم. دایو پرگش تونمیفشار بده نم شش،دستشویپ نیایآ
اناز نگاه کردم،با نگاهش بهم اجازه داد.نشرسرت،منم نشرسرتم  به

ستا لبخند شو گرفتم.پر ست س یکنارش.د سرنگو وارد کرد به د ت زد،و 
شو تو ست ستم از ترس م یاناز.اناز د شردید ولو هم "کوچییی"وهیو  ف
 لب زمزمه کرد: ریم شد.پرستاره زگفت.کار پرستار تمو

 .یچه عشق آرامش بخش-
فت ب و جدا کردم و  یرتوجهرونیر و از خودم  ناز به حرفش نکردم،ا

و وم خوابوندمش ر وم گفت: یآر  تخت.آر
 شعورر ی..چقدرم محکم زد بششیا-

 .گفتم:دمیخند
 درد داشت؟ نمیبب-
 .کمی-
باره همون پرسررتاره اومد.اناز به پن قهیاز چند دق بعد  نیلیسرر یدو

پرستار  قهیکه آمپولشو بزنه.بعد چند دق رونینداشت.رفتم ب تیحساس
 و گفت: رونیاومد ب
 خانومتونر شیپ دییبفرما-
و یکالفگ با  ینگاهش کردم و رفتم داخل اتاق.اناز نشررسررته بود ر

 .نییپا اوردیم نشویتخت و آست
 ؟یشد؟خوب یچ-

 زد و سرشو به عالمت آره تکون داد. یلبخند اناز
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 م؟یحالت خوبه بر-
 .میخوبم.بر-اناز
 ریز عیفته،سررریبود ب زیکه نزد ادیخواسررت راه ب نییتخت اومد پا از

وشرو گرفتم.و کمکش کردم وا بردمش سرمت  ی.همون جورسرهیباز
بود.اناز با غم بهجلو 3 یکای.ساعت نزدنهیو کمز کردم بش نیماش
شو کرد ارف پنجره و بعد مدت دفعهیشد بود، رهیخ  یداص یصورت
وم گفتم: نشیف نیف  اومد.آر
 ؟یکنیم هیگر-

 صیتشررخ تونسررتمیکرده بود،خوب م هیبرگشرررت.آره گر عیسررر
 جا نگه داشتم و برگشتم ارفش. هی نویبدم.ماش

 ه؟یواسه چ هیشده اناز؟گر یچ-
 تکون داد. یبه عالمت منف سروش

 ه؟یواسه چ تی.گریکن هیگر یجور نیکه هم شهیِد..آخه نم-
وم گفت: ییبا صدا اناز  آر
 دلم واسه مامانم تنگ شده.-

 فکر گفتم: بدون
 .نشیخب برو بب-
 نگاهم کرد. یناراحت با

 بهست زهراست.-اناز
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شوره  تعجب  ایکردم.من با خودم فکر کردم حتما مامانش خارج از ک
 االق گرفته.

 ش؟ینیبب یبر یخوایم-
 االن؟ر-اناز
 ارمتیصربح ب دمیخونه،قول م می.برمیریصربح م میونیمیخب م-
 .نجایا

 زد و گفت: یکم رنگ لبخند
 باشه.-

 یرفتم خونه.زنگ زدم به گوشرر عیبه حرکت درآوردم.و سررر نویماشرر
تاق منتظرمون بمونن.سررر واب ج عیاناز،بهشررون گفته بودم تو ا

 بزنن گفتم: یبزارم حرف نکهیدادن.بدون ا
 .نگیپارک یتو نییپا نیایب عیسر-
که  فرمشررونیونیلحظه به نظم و  هیاومدن. عیاز چند لحظه سررر بعد

 ،بایمشک بلند نیآست راهنیرپییفرمایونیدقت کردم خندم گرفت.چه 
وسریشلوار مشک ،جورابیدامن تا زانو مشک با  دیلچز مانند سف ی،ر

شون که ددیسف شبندیپ شا سر یسانت10ریچیه گهیرکف  عیمتر بود.
 هادیخاموش کردم و پ نویبشرره.ماشرر ادهیاومدن و کمز کردن اناز پ

 که اناز برگشت و گفت: رفتنیشدم.داشتن م
 رادمان؟-
 بله؟-
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 .8نره هارساعت ادتی-اناز
 هست. ادمیباشه..باشه.-

و.عجب پت ریز دمیاتاقم و خز یرفتم تو عیزد و رفت.منم سر یلبخند
 بودراناز ییشب پرماجرا

سالمت نیع صبح شدن،نا شروع کردم به آماده  شدم و   یجت بلند 
گاه بغ ررم گرفت.جلونمیبرم مامانمو بب خوامیم  زیم نهیآ ی.ناخودآ
سم شمیآرا سارا و  شد و  ل زده بودم بهش.در باز  سم هیبودم و ز  رایو 

حالت  .بهدمیکش قینفس عم هیاومدن داخل.پشتمو بهشون کردم و 
شتم.از د یعاد سنگ یه بود ولشد بهترحالم  شبیبرگ سرم   نیهنوز 
سف یا روزهیف یآب یمانتو هیبود. شلوار کتان  سر اد،بیساتن،با  و  یر

سف سف دیساتن  ش یسانت10جلو باز  دیو کفش   یمیمال شیدم،آرایپو
ست فیکردم،ک شتم و از اتاق اومدم ب مویا روزهیف یآب ید .از پله رونیبردا

.کامال سرررد و خشررز رفتکه رادمانم کنارم قرار گ ومدمیها داشررتم م
 گفت:

 .ریسالم.صبحتون بخ-
بون د یخبر خودش جوابشو دادم  نینبود.بهتررع شبیاز رادمان مهر
 .بابا با لبخند گفت:زیپشت م می.نشستنییپا میو رفت
 کجا دخترم؟ یبه سالمت-
 .ییسر قبر مامان،بابا رمیم-
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 یشد.عاشق مامان بود.منم دلم گرفت.از ناراحت نینگاهش غمگ بابا
داختم دستمو ان دموی.بلند شدم و گونشو ب*و*سشدمیابا ناراحت مب

 دور شونش و گفتم:
بونتون برم،ناراحت نباش- و دارنیقر  رنیغم ندار نی.تا اناز
 با لبخند نگاهم کرد و گفت: بابا
ندارم.وقت- تا دخترمو دارم غم  متیبیم یآره. نت  ادی ن ما ما
 .سادهیترسا جلوم وا ی.انگارفتمیم
بون بابا-  عاشقم برم.خودم تا آخر باهاتم. یقر
و بابا  و گفت: شیکنار یصندل یمنو نشوند ر
ود برو پ- مامانت.دسررته گل  شیصرربحونتو بخور بابا،بعدشررم ز

 رایخوشگل براش بخر
 گفتم: یزدم و با لحن کش دار لبخند

 چررررشمربرو چشمام.-
 بال. یچشمت ب-بابا
سر بعد صبحونه با رادمان  شت زهرا میرفت عیاز   یده.تو.البته با راننبه
ش شو تک نیما سر صندل هیرادمان  سته  یداده بود به  شو ب شما و چ

شته.چ یلیخ شبیاز د یبود.انگار فتم و نگ یزیخسته شده.حقم دا
 زدم به شونش. میدیرس یگذاشتم بخوابه.وقت

قا-  منش؟ رانیا یآ
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شررد.وارُاور دوس کرده بود؟رتکونم  رهیباز کرد و بهم خ چشررماشررو
بخوردینم  اره تکونش دادم..دو
قا رادمان؟-  آ

وم گفت:نییو سرشو انداخت پا دیازم دزد نگاهشو  .آر
 .نیگل بخرم.شما بر رمیمن م-
سمت  شدم و به ادهیپ یشد.منم بعد از لحظات ادهیپ نیاز ماش عیسر و

و  قبر مامان رفتم.نشستم کنارش و زانوهامو بغل کردم.سرمو گذاشتم ر
سم مامان خ سن رهیزانوهام و به ا سا مح ".باالخره لب باز یشدم."تر

 کردم و گفتم:
بونت؟راحت یسالم مامان خوشگلم.خوب-  ؟یقر

ون گفتم: ییگرفت با صدا بغ م  لرز
ناراحتم.ا یول- جایمن  مان ن ما با خودت یناراحتم  .چرا منو 
 یاوردیکردم؟خب منو م یمن چه گ*ن*ا*ه ؟هان؟مگهینبرد
 .دمیکش یعذاب نم نهمهیخودت.ا شیپ

و دمیکش یم دستمو  اسمش و گفتم: یر
 دمیخاک بخوابم.قول م ی..توی..کنارت..توشررتیپ امیبزار..بزار ب-

 باشم. یبچه خوب
شده بودم.ع چقدر ور م یبچه ها نیلوس  ستنیتخس که به ز  خوا

 .رونیبا مامانشون برن ب
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ته خط رسرر- به  مانم.. ها  یعنیکنم؟ کاری.چدمیما عا ازدواج تن واق
 پام بزار مامان جونم. یجلو یراه هیراهه؟خودت کمکم کن.

 .یخوشگل یخودم بودم که رادمانم اومد.چه گال یحالو هوا تو
وبرو یبیترک ست ر ش سم مامانو زمزم رلبیمن.ز یاز همه گال بود.ن ه ا

باره مامان  هیکرد و   زیچ هینگاه بهم کرد.رفت تو فکر.معلوم بود در
 م:تشو ارضا کنم گف یکه کنجکاو نیا یکرده،برایفکر م گهید
مان تو- ما بل مرگ  ندگ یما ق خاار میکردیم یمرکز تهران ز .ب
 .میکرد،بعد از مدت دایپ هیبود.مامانم مشکل ر ادیز یآلودگ نیهم
س نجایا به شتاق منتظر بود  دمیکه ر بغ م گرفت،بهش نگاه کردم م

و براش بگم.بغ مو قورت دادم و گفتم: هیمن بق  ماجرار
سسالم بود.بعد مرگ ما8من اون موقع- شکل  دیمان،بابا تر منم م
سفانه مرکز کارش هم دایپ هیر  ادیداد ب حیجا بود پس ترج نیکنم،متا

 ی.ولمیما االن لواسرون نیتهران.بخاار هم یکوهسرتان یسرمت ها
 کردم. دایخب من مشکل آسم پ

شو .به نهکیچقدر فکر م نیو بازم رفت تو فکر.اه ا نییانداخت پا سر
 قبر مامان نگاه کردم که گفت:

 ده؟یآسمت شد-
و نیهم  گفتم: ختمیریقبر مامان گالب م یجور که ر
 ؟ی.تو چیتا حد-

 من؟ر-رادمان
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 زانو نشستم و گفتم: چهار
 آره.-

 گفت: یجد یلیخ رادمان
 ؟یبدون یخوایم یچ-
 جشنت نبود؟ یبدونم چرا بابات تو خوامیم-

به زم رادمان که  فت تو فکر همون جور  شررده بود  رهیخ نیبازم ر
 گفت:

و خوشبخت خواستیفرانسه بزرگ شدم.بابام م یسالگ5من از-  مار
ز  یسالگ17تو سن یکردن.ول لیاونجا تحص میشروع کرد تایکنه.منو ر

با تصررادف کرد و درجا فوت کرد.از اون موقع من مرد خونه  با من،
موندن،بعدشم برگشتن.دوسال گذشت و  شمیسال پ5نایبودم.مامان ا

سبت به بق شم ن ست شتریب شجوهادان هیمن چون هو م دکترا بود تون
 .نجامی.االنم ارمیبگ

سخت نینگاه کردم.بب بهش ش یچقدر  شد و  هریراونم به من خدهیک
 گفت:

 از سوال تو. نمیا-
 زدم خواستم بلند شم که گفت: یلبخند

 گهیسرروال د هیمنم  شررهیو سرروال داغه م یحاال که بازار ف ررول-
 نداره. یبپرسم؟اگه اشکال

 و گفتم: نشستم
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 بگو.-
 و گفت: نییسرشو انداخت پا رادمان

 .گهید هی.ف ولدایه؟ببخشیمسعوده ک نیا-
 گفتم: یرفت تو هم.ول اخمام

سالم 20 یمن.وقت یسالگ18.از میخورده هم بود ینیریمنو مسعود ش-
سال همه چ ی.ولخوادیمنو نم گهیشد گفت د ه ک یزیمن تو اون دو

شده بودم ول ستش  ج کردم.واب شتمو براش خر ستم ت یدا و خب تون
سال فراموشش کنم.مسعود عاشق  نیا منو  یدختره بود که وقت هیدو

سعود  شتو رفت.م شو کاله گذا سر سراغ اون،اون دخترم  ول کرد رفت 
شه گ شق اون دختر بود که بعد رفتنش گو سرده رویاونقدر عا شده  اف

 .شهیوارد م یبود.االنم بهش شز عصب
 داده؟ ریخب،چرا به تو گ-رادمان
 پسر چقدر ف ول بود؟ر نیم،ادیخند
سم داره،ول گهیچون م-  یمن جا خوادیم کنم،اونیمن باور نم یدو

و براش بگ  .رمیاون دختره ر
 نگاه کردم و گفتم: بهش
 ارضا شد؟ تونیکنجکاو-
 گفت: عیسر
 نهر-

 کردم و گفتم: تعجب



                
 

 

71 

 1یدونه منیکی 

 ه؟یچ گهید-
 ؟یکنیخواستگاراتو رد م یچرا ه-رادمان
 کردم و گفتم: یبامزه ا اخم
 نشور یخصوص میلطفا وارد حر-
ش و سمت ما شدم رفتم  شنیبلند  ستم داخل ما ش د .بعد چننی.ن
 رادمان اومد.به راننده گفتم: قهیدق
 برو.-
گارام.ولمیفکر بود یراه هردو تو یتو به خواسررت مانو  ی.من  راد
 یآ او د نیدوتا ماشرر دمید میخونه شررد اطیوارد ح ی.وقتدونمینم

به  میو رفت میشد ادهین؟پیک یعنیپارکن. نگیپارک یو دیو سف یمشک
ود ویسررمت در ور  یصرردا میبرامون باز کردن،وارد خونه که شررد ،در
مد. با  دمیکه رفتم جلو د کمیخنده او با  مرد و زن همسررن  هیبا
ستن و دارن حرف م هیخودش با  ش سر جوون ن خدا.بازم  ی.ازننیپ

سالم کردم.مامان و بابا ستگار؟رفتم جلو و  شرو یخوا سره با خو  ییپ
وم گفت سررالم.پسررره موها یجوابمو دادن.ول  یمشررک یپره فقط آر

ما با چشرر به  یاب نزیع هیو  یمشررک یداشرررت  زده بود 
اگه من  یرولیبود.با کت و شررلوار مشررک وبخ کلشررمیچشررماش،ه

صر ب هیبخوام ازدواج کنم دنبال  سره گردمیه فرد مفرد منح نگاه  هی.پ
 ینبود.واسه چ الشیخ نیرادمان اصال ع یبه رادمان کرد،ول رغ بیم
 ربابا گفت:کرد؟ینگاهش م ینجوریا
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 .نییپا ایدخترم برو لباستو عوض کن ب-
مان تو اتاقم که راد رفتمیراه افتادم رادمانم دنبالم اومد،داشررتم م یوقت

 گفت:
 ریخنگ یلیبره خ یبودربزار یگریپسره عجب ج ییخدا-

 نگاهش کردمو گفتم: ایو با غ برگشتم
و مسخره م رسه،منمیبه وقتش موقع ازدواج شمام م-  .کنمیزن شمار

 کردو گفت: یا ثانهیخنده خب رادمان
و شاکرم که ه-  .شمیوقت عاشق نم چیخدار
رمز ق زیتون هیررفتم داخل اتاقمریالیاز خود راضرر یرفت.اه پسررره  و

ش شک دمیپو شال م شلوار و  ستم کنار بابنییو اومدم پا یبا  ش ا.بابا .ن
 گفت:

ستن.خودت با شونیدخترم ا- قا آرمان موحد ه  یچ یبرا یبدون دیآ
 تونهیاومدن.آرمان جان پزشررز قلبو عروقه.کامال م*س*تقله و م

 خوشبختت کنه.چطوره؟
سرش پپا آرمان ش نییهنوزم  ز ست ور  لد،پیسف یبود.رادمان با با 

و دوتا   ت:که بابا گف شدی.داشت از کنارمون رد منییپا ومدیم یکیهار
 ؟یریرادمان جان کجا م-

 برگشت سمتمون و گفت: رادمان
قا رمیم- زش کنم آ ود م یور خ زاد.ز  .امیفر
 باشه برو پسرم.-بابا
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ردو ه؟ینجوریچرا ا نیزد و رفت.ا یبه من نگاه کرد و پوزخند رادمان
 بد؟رمامان آرمان گفت: قهیخوبه،دو دق قهیدق
قا- خ زاد،رادمان ک یآ  .نیشما پسر ندار دونمیکه م ییجا ه؟تایفر
 زد و گفت: یلبخند بابا
جان - مان  ته.راد ها یکیدرسرر مد یرانیا یاز مغز مه ر ریو  نا  یزیبر

 دارن. تیریمد یشرکتمونن.دکترا
باره گفت: مامان  آرمان دو

 .استیکارمند پسر فقط آر نیشما که گفت یول-
 .میاز دستش بد میتونستیشانس بود و ما نم هی نیخب ا-اباب

وئ مامانئه  گفت: یبا پرر
 .نیمراقب باش شتریبهتره ب یول-
بارم چ نیبه من کردراوه بب ینگاه خصررمانه ا هیبعدش  و کر ف یدر

شت با حرص به مامانش  یکردهرپوزخند زدم و به آرمان نگاه کردم دا
 .بعدشم با حرص گفت:کردینگاه م

 مامانر-
و کرد به آرمان و گفت: مامانئه  ر

وغ که نم-  رمیخوای.ما دختر پاک مگمیدر
ورمن بخوام ا کهیرزنوا به عنوان مادر شرروهر قبول کنم؟رصررد  نویپرر

و به مامانه گفتم: تی.با عصباناهیسال س  بلند شدم و ر
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بوط م- شما به خودتونمر شا شهیشز  انقدر دختر  دیخانم موحدر
 رنیکرد دایپسرتون بودن که شما شز پ یندگناپاک و خراب تو ز

شتم از پله ها باال م مامانه سمت پله ها،دا که  فتمریکپ کردررفتم به 
 بلند گفتم: بایتقر ییبرگشتم و با صدا

 خانم موحدر-
و به من بودن.گفتم: مامانه  که پشتش به من بود برگشت.همشون ر

 اال که پاکه،چه منتش به خاکهر-
ص عیسر و و درفتم باال. س دمیورت بابار .رفتم کردینگام م نیکه با تح

ستم جلو ش وشمیآرا زیم یتو اتاقم و ن شتم پرت کردم ر شالمو بردا  ی.
و دسررتام  ونیو سرررمو م شیآرا زیم یتخت.آرنج دسررتامو گذاشررتم ر

 جور تو فکر بودم که در زده شد. نیگرفتم.هم
 د؟ییبفرما-
و بابا شت ر شو گذا ست شونم.با محبت  یاومد داخل.اومد کنارم و د

 گفت:
 بازم بهش ی..ولیبود،ول نیسنگ یلیحرف خانم موحد خ دونمیم-

 .من نگرانتم اناز.درکمیبا پسرررشررون ازدواج کن یخوایفکر کن.تو م
 کن.

تاق رفت ب و  یکنم؟رمنکه از آرمان خوشررم نم کاریچ ای.خدارونیاز ا
 .هنوزم عاشق نشده بودم.ومدی

و رفتم  کنم؟در اتاق زده شد. کاری.چدمیتخت دراز کش یر
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 د؟ییبفرما-
 زهیم زهیرفتن کنار و قامت ر دفعهی یتا خدمتکارا اومدن داخل ول سه
و بغلش کردم و  نییاز تخت اومدم پا یظاهر شرردربا خوشررحال الیل

 گفتم:
شد یتو دختر؟دوماهه از من خبر نگرفت یکجا بود- شگاه تموم  ردان
 مکه؟ یحاج یحاج یرفت
 با خنده منو از خودش جدا کرد و گفت: الیل
 .امیهلند االن تونستم ب می..رفتیآبج گهید دیببخش-

و نشوندمش  تخت و گفتم: یر
 کن.چه خبرا؟ فیخب.تعر-
 میدوسررتم و هم دانشررگاه نیبهتر الیچشررمز حوالش کردم.ل هی و

 تنها دوستم بود.فقطم با اون راحت بودم. ییجورا هیبود.
وکرد  یتز خنده ا الیل ست ر ش باره ن شو درآورد و دو  تخت یو مانتو

 وگفت:
 زدمر انویبگم که مخ شا-
 تعجب گفتم: با
 ر؟یجد-
تم سررخت تونسرر یلیخودتهرخ نهیپسرررعموتم ع نیآره بابا.ا-الیل

مد.هم ته خودش اول او ب ل نم.ا بز هاش حرف  ازم  روزمید نیبا
 کرد. یخواستگار
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 گفتم: جانیه با
 خب خب؟-
 بابامو دادم.حاال قراره بزنگه. گه،شمارهید یچیه-الیل
 آها.-
شن-الیل سارا  ستگار دار دمیخب تو چه خبرا؟از   خوادی.باباتم میخوا

 شوورت بدهر
 سرشو گفتم: یتو زدم
 شعور. یب یا-

 گفتم: یبا ناراحت بعدم
 ال؟یکار کنم ل یچ-
رشک یرفت و پالتو الیل  از تو کمد برداشت و گفت: مویز
 .میدم بزنق اطیح یتو میبر ایفعال ب-

و ش پالتور و  میزدیجور قدم م نی.هماطیح یتو میو باهم رفت دمیپو
و اون در صحبت م نیاز ا  :جلوم و گفت سادیوا الیل دفعهی.میکردیدر
 ن؟یریکجا م لدایشب  نمیبب-
نه هسررت نیرهمم؟یبه نظرت بر میدار ییجا- مه گهید میخو .ه
 .انی.شمام بانیم
 آره.بابات به بابام زنگ زدو گفت.-الیل
 لدائه؟یشب  یاصال ک نمیبب-
 خاک تو سرترفردا شب.-الیل
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وغ؟-  در
 نوچر-الیل

باره  .میراه افتاد دو
و د هی ومدمیداشتم م-الیل  .با مامانو باباش.خواستگارته؟دمیپسره ر
 ؟یکت و شلوار مشک ؟بایپسره چشمو مو مشک-
ل زد-الیل  ؟ینک زشیآنال یبهش که تونست یاوه اوهرچند ساعت ز
 نگاهر هیتو -
 ..ییخدا یتو حلق خاارخواهاترول زتیسرعت آنال-الیل

شده  رهیخ مدیچرا حرفشو قطع کرد که د نمیبب الیبه ارف ل برگشتم
شو دنبال کردم که د هیبه  رادمان .نهیبیرادمانو داره م دمیارف رد نگاه

به سررمت  رفتیم خوردیکه آب م یآهسررته و درحال یداشررت با دو
 تکون دادم و گفتم: الیصورت ل یخونه.دستمو جلو

 ؟ییرکجاالیل یهو-
 گفت: رتیبه خودش اومد و با ح الیل
 بود اناز؟ یک نیا-
 شرکتمون.چطور؟ یزیبرنامه ر ریمد-
وبروم وا الیل  و گفت: سادیر
 .یدادیتو که پسر راه نم-
قا مخهرگهیکنم د کاریچ-  .آ
وغ م-الیل  ریگیدر
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 واللهر-
 تو حلقم. افشیق پویت-الیل
 بود. نجایا انی.اگه شاالیخاک تو سرت ل-
 هول گفت: یبا لحن الک الیل
قامون کلمونو با حلب م ی..وایوا-  .برنینگو..آ

 .دمیخند
 چقدره؟ ه؟سنشی.اسمش چییخدا-الیل
 منش. رانی.رادمان ا24-
 ه؟یچ شیرادمانرمعن-الیل

تاب ز من بام معن یکیخونم،یم ادیک تا کامال  هیاسرررام یاز ک که 
 فکر کردم و گفتم: کمیحفظم.

سردار می..رادمنش..کریعنی- سم  سخاوت..ا سرو  یو با  در زمان خ
 .یساسان زیپرو
 شه؟یم یاسم تو چ یدارهرمعن یرانیا شهیاوالال..اسمش ر-الیل
 زمزمه کردم: رلبیز
 اناز.-
 گفتم: بعد
که با  گفتنیم یبه کس میقد یبنده،تویو فر نیبا،دلنشیز اریبس یعنی-
و هیکنا  ینز ای.آها..به دختر ریرادگی.انز گو و ازدهیانز حرف م یو از ر
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ظاهرش ز تار بایکه  کاتو رف با عشرروه داره  نیدلنشرر یو حر همراه 
 .کنهیدر مورد من صدق نم یژگیو نیمجازرکه ا گن،البتهیم
 .زنهیهات با خودت مو نم یژگیو هیبق ی..ولقایآره..دق-الیل

وم  .میدیخند آر
 .ارهیب فشویزنگ زد به سارا و گفت ک الیل
 .گهیمن برم د-الیل
 .گهید یموندیال؟میِا..ل-
 و گفت: دیگونمو ب*و*س الیل
بونت برم،فردا شب م گهینه د-  .کنمیم برات میفکر هی.نمتیبیقر
راهکاراهاش حرف نداشررترگونشررو  ییحوالم کرد.خدا یچشررمک و

 و گفتم: دمیب*و*س
 ممنون.-

شویک سارا ش ف  دمیاومد دنبالش و رفت.رفتم داخل که د نشیآورد ما
و شرکت دورشو گرفتن وهر  یمبل نشسته و چندتا از دخترا یرادمان ر

بود و هنوز سرراعت 6.به سرراعتم نگاه کردم سرراعتدنیخندیهر م
تموم نشده بود.صداشون کرد همشون برگشتن ارفم.رادمان  شونیکار

 فتم:شده بود.گ رهیبا نگاه خشز و سردش بهم خ
 ن؟یمگه شما کار ندار نمیبب-
و بود گفت: یلیاز دخترا که خ یکی  پرر
 .میدو کلوم با رادمان اختالت کن میخواست-
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خودش کردمو  نی.رفتم جلوش و لحنمو عزدیحرف م یالت داشررت
 گفتم:

ساعتانیبب- با  ایخوی..منمیکارا بب نجوریاز ا یکار ی..خوش ندارم تو 
 رافتاد؟یساعت کار رونی،بیرادمان جونت الس بزن

شون در نم یزدیم کارد شاره کرد که برومدیخون ستاش ا  یوقت.می.به دو
شت از کنارم رد م شد که بره،دا و کنار  سادیکه وا شدیرفتن،رادمان بلند 

 گوشم گفت:
با پسرررا الس م- بهین یچیه یزنیخودت   کاریبدبختا چ نیا س؟
 ؟یدار
تاقم از و و بدو رفتم تو ا فت. بدجور از دسررتش لجم گر فتر  نیتریر
شتم و کوب ستالیکه کر ستالیکر و.نشسواریتو د دمشیبردا مبل  یتم ر

ست رادمان لجم گرفته.ا یجلو وز بدجور  نیتختم.بدجور از د چند ر
و اعصابمه.سه تا خدمتکارا اومدن تو اتاق و با د  وضع اتاقو حال دنیر

سم یچیمن ه ش هینگفتن. سم شهیرفت  و جمع کنه. ت رف رایها ر
سارا هم  بت آورد  شر شونه  هیبرام  شونه کرد، شت و موهامو  شونه بردا
ویمامانم برام ا شررهی.همدادیشرردن موهام بهم آرامش م  هی.کردیم نکار

بت خوردم و دراز کش و دمیقلپ از شر  تخت و گفتم: یر
 ن؟یداشت یکار-
 راستش..شام؟-سارا
 .کردی.بگو سرم درد مخورمینم-
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 چشم.-سارا
 یرییتغ هیفرداشب  کردمیمنم رفتم تو فکر.فرداشب.احساس م رفتن
ندگ یتو با همکنمیم دایپ یراه هی ادیبه وجود م میز فکر  نی..

 .دمیخواب
ستان صبر  .پسشهیکم کم جالب م ن،رمانیخسته نش ز،لطفایعز دو
 رصبررررررررنیداشته باش

متکارا اومدن داخل.سارا شدم.سه تا خد داریتقه خوردن در ب یصدا با
و ینیس هی  :تخت و گفتم یصبحونه دستش داشت.نشستم ر
و آورد-  باال؟ یچرا صبحونه ر

مان بدن چیمورد اول..ه-راد ماس  نه ت در اول قرار  یکیزیو ف یگو
گه ا ینداره.و حت یبیجمع باشرره ع ونیمراسررم و م یاگه تو یداد..ول

رار اعتبار ق یکه برا ییتا جا میهم نباشرر یعموم یجا ایمراسررم  یتو
 یاز اتاقها دیاب نکهیرغم ا ینداره..عل یبیع یکیزیداد الزم باشه تماس ف

ستفا سخته اما برا نیهرچند گفتن ا یول میکن دهمجزا ا  یجمله برام 
.البته میاتاق سر کن هی یتو میمجبور هیاز مشکوک نشدن بق یریجلوگ

 میدار یکارا حد و حدود نیتمام ا یخب برا
و-  داره. مهیقصد و نظر باشه جر یو اگه از ر

 زنه. طهیشرا نی.اشهیم نمیخب ا-رادمان
 مرد. طیقبول.و شرا-

 بهش بدم که. یعالمه شرط درست و حساب هیآماده کردم که  خودمو
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 یبا زن همکار طیدر تمام شرا دینوشت.در اول قرار داد مرد با عیسر
 زد. نترویکند.بعدم دکمه ا

ل زدم و گفتم: توریمان یه دراومده به صفحه از حدق یچشما با  ز
 رن؟یهم-

 گفت: یالیخ یدر کمال ب رادمان
 .نیآره..هم-
شروط  نهمهیآخه.ا ینطوریا یچ ی..برایچ یعنی- شراو  سه زن  وا

 .ادیعقل جور درنم ؟بایمرد فقط همکار یبعد برا یگذاشت
 دور خودم و گفتم: دمیلحافو کش دفعهی
 ی.از اون کارایکردن نداشررته باشرر تیاصررال از کجا معلوم.قصررد اذ-
 .بیغر بیعج

ل زد و گفت: رادمان  با تعجب بهم ز
شم از ا- صال اگه د نیاگه مغز خر خورده با ش وونهیکارا بکنم.ا م هم ب

 .ادین شیپ یمورد نیاصال و ابدا همچ دمیم نانیبهت اام
 گفت: دفعهی
شانمیبب سایوا- شادیر رام ب بیغر بیعج یز اون فکراخودت ا دی..
 ها؟ یدار
شررعور نفهم احمق  یب یپسررره  یشررد.ا رهیبهم خ یبا موشررکاف و
 خردر یندون ب یچیه
 گفتم: تیعصبان با
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 رعمرا.؟یباف یواسه خودت م یدار یچ-
شکل-رادمان صل طیشرا نی.امیندار یپس م رط ش یسر هیبود.. یا
 .یکنیچون و چرا قبول م یهم دارم که ب یفرع
 کردم..خودت ببخش..سواستفاده گر. یغلط هیخدا.منو بکش. یا
 دادم و گفتم: رونینفسمو ب تیعصبان با
 بگو.-

 گفت: نوشتیکه م یدرحال
 .میخونه جداگانه داشته باش دیاول.ما با-
 ؟یِا..خب..واسه چ-

 خوامیندارم.م یچون که من حوصررله عشررق و عشررق باز-رادمان
 راحت باشم.

و برم هیخب..خب..ابقه شررشررم -  میداریخونه جداسررت..اونجا ر
 خودمون. یبرا

 .ی.و بعدیاوک-رادمان
 نگاهش کردم.ادامه داد: منتظر

ز-  .نجایا انیب دیبا تایمامان و ر
 جبهه گرفتم و گفتم: عیسر
 .شهینم-

 .یبا یباشه.قرار داد پر.با-رادمان
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و تخت.سررر بلند به  عیشررد که بره..دسررتشررو گرفتم و نشرروندمش ر
 دستمون اشاره کرد و گفت:

 .یکیزیتماس ف-
 عقب و گفتم: دمیدستمو کش عیسر
 هنوز که قرار داد ام ا نشده.-

 فکر کرد و گفت: کمی رادمان
 .یگیراست م-
 گفت: بعد
 یو خونواده  شررنیشرروهرت محسرروب م یخونواده  گهیاونا د-

زستنیکارمندت ن  اشه.ب شتیدوست پ هی نیع تونهیهم م تای.ر
بد فکرفک کمی ز میر کردم. ها یب تاینبود.من از ر ده خوشررم اوم تین

.مامانش هم زن خون یمیدوسررت صررم هیبود. الیل نیبود..برام ع
 .پس گفتم:بردیبود و آدم از صحبت کردن باهاش لذت م یگرم
 باشه.قبول.-

 دوتا کارخونه که سرجاشه؟-رادمان
ل  م:.گفتکردمیو فکر م شیاوس یچشما یزده بودم تو کارخونه؟ز

 کارخونه؟ر-
سته وقته بن ب یلیچپ خ ی.کوچه علستین ادتینگو که -رادمان
 ها.
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به رادمان دادمرخودم کردم که لعنت بر خودم  یافتاد چه قول ادمی تازه
 دادم و گفتم: رونیبادرنفسمو با حرص ب

 .سیقرار داد بنو ی.اونم سرجاشه.توادمهینه -
 قرارداد نوشت و گفت: یشرام تو نیا رادمان
 شد. لیمن تکم طیخب..شرا-رادمان
باره  گفت: دو

 مدت قرار داد چقدره؟ یراست-
 فکر کردم و گفتم: کمی
 سالر هی-

 ست؟ین ادیز کمی-رادمان
 سررال االق زیاز زن و شرروهر ها بعد از  ی.بع ررنهیا شیعینه.اب-
 .رنیگیم

وز..االقر نیموقع،هم نیهم گهیباشه.پس سال د-رادمان  ر
 تکرارش کردم: منم
وز..االقر نیموقع،هم نیهم گهیسال د-  ر

 .امی.االن مرمیبگ نتیپر نویبزار برم ا-رادمان
اومد.قرار دادو ام ررا کرد و گرفت ارفم.دو  یا قهیدق5رفت و  رادمان

سم الله گفتم و ام اش رلبی.زایدل بودم.ام ا کنم؟دلو زدم به در  ب
 ش و دستشو به ارفم دراز کرد.کردم..قرار دادو دادم دست رادمان،گرفت

 ممنوع؟ یکیزیتماس ف یتو که گفت-



wWw.JustRoman.iR  86 

 

 شروع قرار دادهر یبرا نیا-رادمان
 گرفتم و گفتم: دستشو

هم  یراب یسال تموم بشه و مشکل هی نیا یبه راحت دورامیممنون.ام-
 .میارین شیپ

 .دورامیام-رادمان
 اتاق زده شد. در
 .اتویب-
 تا خدمتکارا اومدن داخل. سه
 صبحونه؟ ن؟واسهیایخانم نم-سارا
 .امیمنم م نی.برامیچرا م-
 چشم.-سارا

باره صداشون کردم.برگشتن ارفم. رفتنیم داشتن  که دو
 ن؟یسالم کن نیستیبلد ن نمیبب-
شاره کردم. و سه نفر دفعهیبه رادمان ا شدن و  به رادمان سالم  یهول 

 دادن.رادمان خندش گرفت و جوابشونو داد.بعد گفت:
 .ایتو هم ب نییپا رمیمن م زمیعز-
شدرخدا به داد بق از شروع  شمون  سهربرا شیاالن نق شد یبر ن کامل 

و بسته کردم که   ه.باش یعنینقشمون لبخند زدم و پلکامو باز
 هی.سارا و سمرونیبهم زد و قرار دادو برداشت و رفت ب یچشمک رادمان
 .گفتم:کردنیبا دهن باز نگاهمون م رایو سم



                
 

 

87 

 1یدونه منیکی 

 ن؟یکنیبز نگاه م نیچتونه؟ع-
 هیورتم زدم.به ص ی.بلند شدم آبرونیو رفتن ب نییانداختن پا سرشونو

ست دیسف زیتون ش نیآ شلوار آد دمیکوتاه پو شال  هید،یسف داسیبا 
و سرررم و رفتم پا ریحر دیسررف ابا .از بزیبه م دمی.رسررنییهم انداختم ر
سیم سه ددمیتر ضا شبی.نکنه وا سرم داد بزنه  با م؟ش عیجلو رادمان 

وم یصدا  :مگفت یآر
 .ریسالم.صبح بخ-
شو بلند کرد و در کمال تعجب من لبخند گرم بابا ش یسر زد و  یبخ

 گفت:
 بابا. نیبش ایسالم دختر گلم.ب-
از حدقه دراومده نشستم کنار بابا.مشغول صبحونه خوردن  یچشما با
 که گذشت بابا گفت: کمی.میشد
 ن؟یکنیم کاریخب چ-
 تعجب به بابا نگاه کردم که گفت: با
 نرفته؟ ادتونیکه  شبوید یخواستگار یماجرا-
 نه بابا.چطور؟-
و کرد به رادمان و گفت: بابا  ر
 .یایبا خونوادت ب دی،بایخوایپسرم.اگه دختر منو م-
 گفت: یو رادمان در کمال خونسرد میرادمان بهم نگاه کرد منو
 م؟یخدمت برس یچشم.ک-
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وم مبر ریش وانیل هی وم آر  .خوردمیداشتم و آر
 امشبر نیهم-بابا
 گفتم: نشیتو گلومربه سرفه افتادم در ح دیپر ریش
ودنیبابا.به..به هم-  ؟ی..ز
 زد پشتم و گفت: بابا
نامزد یآره دخترم.هرچ- ودتر بهتر.چون  بده  تونیز اعالم شرررده.
 .ینجوریا

 باال اومد.رادمان گفت: نفس
 یامشرربو مرخصر تونمی.پس ممیرسرریچشررم.ما امشررب خدمت م-
 رم؟یبگ
 حتما.-بابا

 یرااتاقم تا ب یبعد صرربحونه بلند شررد و رفت.منم رفتم تو رادمان
 امشب آماده بشم.****

 رادمان
 کنمیخونمون.اوففف..االن که فکرشرو م رفتمیداشرتم م نیماشر با
 یوبکار خ هیجو زده شردم.گفتم  شربیکردم.د یعجب غلط نمیبیم

*ا*ن*ت کار بهم دست داده.با یخ* هیاالن حس  یکرده باشم..ول
به زدم و گفتم: نیدست به فرمون ماش  ضر

 ریلعنت-
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ستمینم گهید شو هینبودم.. یجا بزنم.من آدم بدقول تون هرش مدت 
جدا م عد ابق قرار داد از هم   یسرر رفتمی..من ممیشررردیبودم ب

مامان  دیجد یاز دست غر غرا مییجورا هیخودش.. یخودم..انازم س
 .اناز عروس دهنشدمیخالص م یریزن بگ دیبا گهید گفتیکه م
 زمزمه کردم: رلبیز.پوزخند زدم و شدیمامان م یبرا یپرکن
 .ایشیم طونیش ینامعلوم.رادمان دار یا ندهیآ یبه سو شیپ-
س هی و ه در ساده.زنگو زدم ک ییالیخونه و هیبه خونه. دمیلبخند زدم.ر

ز سف یپر بود از گال اطی..داخل حاطیباز شد.رفتم داخل ح  .دیر
 چه عجب داداش رادمانر-
ز به  .ستادینگاه کردم.اومد جلوم وا کردینگاهم م یکه با خوشحال تایر
ز ن-تایر همو م عد اون  ت یب ف جیر حا ج ی.. ب یحا که؟آره   یم

 معرفت؟فرانسه خوب بهت ساخته هار
 خب..سرم شلوغ بود.. دیاوووه..اسُتپ خواهر گلم.ببخش-
ز ب تایر  زد و گفت: یونلبخند مهر
 تو..هوا سرده.. میبر ایحاال ب-

س میرفت باهم ز یداخل و با مامان احوال پر و  ییچا ینیس تایکردم.ر ر
و ییچا هیمقابلم گرفت.  و گفتم: زیم یبرداشتم و گذاشتم ر

 .یکار هی..امروز اومدم واسه یمامان-
 پسرم. ریخ-مامان

 ..راستش.رهیحتما خ-
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 فتم:گ عیسر یلی.و خدمیکش قینفس عم هینگاه کردم و  بهشون
 نفر خوشم اومده. هیمن از -

مان ز یخنث ما گاهم کرد و ر با د یخنده.ول ریزد ز تاین عد   اخم دنیب
 من ساکت شد. یمامان و نگاه جد

ز  رادمان عاشق بشه.. شهی..باورم نمزهیآخه.چ-تایر
 داره؟ یبیمگه پسرم چه ع-مامان
و به من گفت: هیبا  بعد  لبخند ر
 هست؟ یحاال ک-
 شرکتم..انازر سییمن من گفتم:دختر..دختر ر با
ز  گفت: عیسر تایر
وغ میوا-  جونر ؟آخیگیردر

 اناز؟چطور اون؟-مامان
شم اومده..باهاش حرف زدم قبول  لیخب..دل- نداره که..ازش خو

 .یخواستگار نیایب دیامشب با نیهم گهیکرده..باباشم م
 امشب؟ یبا تعجب گفت:واسه چ مامان
 تم:و گف دمیکش قینفس عم هیمامان سمج شده بودر نیچقدر ا حاال
خبر نداشت که منو اناز همو دوست  شبید نیاناز تا هم یبابا-
و با  ینامزد خواستیم شبی..دمیدار ه من اعالم کنه ک گهید یکیاناز

 رفتم به باباش گفتم و باباش منو با اناز نامزد اعالم کردر
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و سرم نگاهم کرد یچند لحظه خنث مامان ن.بعدش دست محبت ر
 و گفت: دیکش
 .رهیسروسامون بگ خوادیپس باالخره پسر گلم م-
ز  زن داداش منر شهی.اناز میییوا-تایر
 ن؟یکنیم کاریخب چ-

..دختره با ادی.من واقعا از اناز خوشررم مگهید میریامشرربو؟م-مامان
 .هیوقار
 و گفتم: دمیمامانو ب*و*س ی گونه
 مامان جان. یمرس-

ز ه؟حاالمیحرفا چ نیا-مامان تاق ر ناهار  کمی تایبرو ا تا  دراز بکش 
 آماده بشه.

 چشم.-
ز بلند و ییمنو راهنما تایشرردم و ر تخت دراز  یکرد.کتمو درآوردم و ر
باد  گهیسررال د هی.نایداشررتن ا ی.چه دل خوشرردمیکشرر زوشررون بر آر
 لب گفتم: ری.پوزخند زدم و زرفتیم
 .یلیرادمان..خ یبدجنس یلیخ-

**** 
 اناز
و رد  خت.ت یاتاق زده شد و من تبلتمو پرت کردم کنارم و نشستم ر
 د؟ییبفرما-
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 با لبخند وارد اتاق شد. الیل
 سالم عروس خانمر-الیل
و عروس خانمر-  برو گمشو..هنوز نه به باره نه به دارهرکرده مار
 نشست کنارم و گفت: الیل
 ریدیاصال جواب بله نم نکهیخوبه..خوبه..نه ا-
 گفتم: یلحن کش دار با
 بدجنسرر-
 ه؟یخب برنامت چ-الیل
 ؟یکِ  یبرا-
وز سرراعت نیسررال بعد هم هی یبرا-الیل  یرخب براقهیدق16:58ر

 خنگه. گهیامشب د
 گفتم: یالیخ یب با
 .گهید انیتا ب مونمیندارم.م یبرنامه خاص-
 زد پس کلم که بهش چشم غره رفتم. الیل
 بود؟ یچه کار نیا-

 شد و با تته پته گفت: هول
 ستم. خوای..نمیخب..خب..راستش..من..نم-
هم بهت زده نگاهم کرد.شررکممو از خنده  الیخنده و ل ریزدم ز یپق

 :گفتمیخنده هام م نیگرفته بودم و ب
 .یروایبود دهی..چقد..ها..چقد ترسی.واالیل-
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ر. یکوفترب-الیل رر  شعور
باره گفتم: یجد ل زدم دو  شدم و به چشماش ز
 ؟یگفت یچ-
باره ترس الیل  و گفت: دیدو
 .زهیچ-

باره من  و ومدیدنبالم م الی.لرونیخنده و بدو از اتاق اومدم ب ریزدم ز دو
جلوم قرار گرفت.خنده مو قطع کردم  دفعهی رفتمیم نییاز پله ها پا

ل زدم تو چشماش.  و ز
 چه ارزه. نیا-الیل

و انگشت  و گفتم: مینیب یاشاره مو گذاشتم ر
ومسیه-  .یباشداشته  یرمرگ آر
گاهم م الیل جب ن مدم جلو. هی کردیبا تع له او فت  هیپ له ر پ

باره  بار خواسررت بره عقب که پاش  نیپله اومدم جلو..ا هیعقب.دو
 زدم: غی.جنیزم خوردیبه پله نخورد و داشت از عقب م

 رالیل-
 چشمامو باز کردم. یچشمامو بستم.وقت و
وبرو شدم.ل یچه صحنه ا با  .یرآخانیافتاده بود تو بغل شا الیر

 خنده و خلوت ریزدم ز یکه پق کردنیبا عشرق نگاه م گهیهمد بهم
با  عیبه نسبت عاشقونشونو بهم زدم.صورتشون به سمتم برگشت.سر
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خطاکار  یبچه ها نیخجالت از هم جدا شرردن و سرررشررونو ع
 .نییزدم و از پله ها اومدم پا یلبخند ی.با بدجنسنییانداختن پا

قا شاهییخبرا نمیبیخب خب.مخب -  ان؟یرآره آ
 سرشو بلند کرد و گفت: انیشا
وخدار-  اناز..تور
 .شیبهم نزنرا مویبدجنس تمیِا..ر-
و  .الیکردم به ل ر
 ؟ها؟یدار ی.با داداش ما چه سرو سرشنومیم الیخب ل-
 سرشو گرفت باال و با حرص نگاهم کرد.با حرص گفت: الیل
 دارم براتر-
و  و گفت: انیکرد به شا ر
شده داره برا ی.اگه بدونیانیشا- شق  شقش له ل دنید یاناز عا ه ع
 رزنهیم
اهم نگ ینگاه کردم که با بدجنسرر الیگشرراد شررده به ل یچشررما با

 داد به نرده ها و با خنده گفت: هیتک انیکرد.شا
 .دونمیآره..آره..م-
و به من گفت: یحالتش جد بعد  شد و ر
 ؟یمطمئن یبکن یخوایکه م یاناز..تو از کار-

 .انیشدم به شا رهیشد و با بهت خ یاندازه نلبعک چشمام
 کدوم کار؟ ان؟ازیشا یگیم یچ-
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 و گفت: نییصداشو آورد پا انیشا
 با رادمانر یاز ازدواج سور-
 زد و گفت: یشدم که لبخند آرامش بخش رهیترس بهش خ با
بهی.بگو مطمئنیول دمینترس.لوت نم-  ؟ینیبینم ؟ضر
 کردم و گفتم: زیخنده هستر هی
به؟واسه چ-  ر؟یضر
 .یچی.هیچیه-انیشا
 ؟یینجایا یچ ؟واسهیتو از کجا خبردار شد-
امشرب.رادمان باهام مشرورت کرده بود  یخواسرتگار یبرا-انیشرا
شو نمشبید صال فکر بعد شدم گفتم برو نجاتش بده.ا  ی.منم خل 

 کردم.
 بشه؟ یبعدش مگه قراره چ-
باره ز انیشا  لب زمزمه کرد: ریدو
 .یچی.هیچیه-
 ؟یچیه ویچ یرچیکرد وونمیردانیشا-
 و گفت: نییسرشو انداخت پا انیشا
 ریچیه-
 زد و گفت: یسرشو آورد باال و لبخند بعد
 آماده بشه؟ خوادیخب خانوم خانوما نم-
 گفت: جانیبا ه الیل
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 آمادش کنمر خوامیمن م-
 رایگرفت یه؟جدیواقع یخواستگار ؟مگهیآماده کن ویچ یِا..چ-
 جلوه کنهر یعیاب دیخنگه..با-الیل
 آها از اون لحاظ.-
 لحاظر نینه از ا-الیل
 مسخره.-
 اال الله.بزار دهن من بسته باشهر یاسم بابات.ال اال ح-الیل

 .دمیخند
 منو آماده کن. میبر ایباشه.ب-
 ذوق گفت: با
 .انیرخداحافظ شامیبر-

ه برگشتم سمت ک میرفتیبه سمت ابقه باال م میگرفتم و داشت دستشو
 و گفتم: انیشا
 .یداداش تیممنون از راز نگه دار-

باره برگشتم. خواستم  برم که دو
 .نیبه حال خودتون دوتا بکن میفکر هی-
 چشمز حوالش کردم که با اعتراض گفت: هی و
ون دخترر شیبرو آت-  نسوز
باهم حرف زد میبدو رفت الیل منو تا شررب  تاقم. م و تو کله ه میتو ا
شالق شیشروع کرد به آرا الیل7ساعت.میدیکوب ال با یکردنم.موهامو 
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وشررن پوشرر یکت و شررلوار آب هیبسررت.رژ خوش رنگ قرمز. با  دمیر
 یسانت7داشتن.و صندل پاشنه یکه با چشمام هم خون دیسف رهنیپ

شدم.ل نهیآ ی.جلودیسف شر  زد و  یسوت الیبه خودم نگاه کردم.مح
 گفت:

 رادیبهت م یدختررهمه چ یفوق العاد-
 .یمرس-
 اتاق زده شد. در
 تو. ایب-
و سرم و  هیاومدن. نایاومد داخل و خبر داد رادمان ا سارا شال انداختم ر
تازه داشررتن از در منییپا میرفت عیسررر خل.اول از همه  ومدنی. دا

داخل اومد و احوال  شیشگیو وقار هم زیش پیمادرش با همون ت
 من. یبا بابا کرد.بعدش اومد جلو یگرم یپرس
 خوشحالم. دنتونیمنش.از د رانیسالم خانم ا-
 گوشم گفت: ریمهر مادرانه بغلم کرد و ز با
 به بعد به من بگو مامان رضوانه دخترم. نیاز ا-

 زدم و گفت: یلبخند
 چشم مامان رضوانه.-
مسررعود  ی.عمو و عمه هام بودن.ولهیجدا شررد و رفت سررمت بق ازم

ز س تاینبود..بهترربعد مامانش..نوبت ر ستانه  یبود..با بابا احوال پر دو
 شد. زونیکرد و به سمت من اومد و از گردنم آو یا



wWw.JustRoman.iR  98 

 

ز-  ..خفه شدم.یآخ..ر
ز  .یشیزن داداشم م یخوشحالم دار یلی..خی.انازیییو-تایر

 .دمیخند
 تو دارم. یبه خوب یمنم خوشحالم خواهر شوهر-
سمت بق ازم شد و به  شم اومده  یرفت.خونواده  هیجدا  عمو و خال

 نیبودن.آخر یخوب ینداشت.همه شون آدما ییبودن.رادمان عمه و دا
سم پینفر رادمان بود.با ت سرمه ایکامال ر شلوار   رهنیو پ ی..کت و 

وغ نگم بایسرمه ا زیو کراوات بار دیسف  دی..موهاشو داده بود باال.در
 و جذاب.اومد جلوم و دسته گلو دستم داد. پیبهش گفت خوش ت

 ممنون.-
 لب گفت: ریز رادمان

 .رمیگینکنه.دارم کم کم عذاب وجدان م کارتیخدا نگم چ-
 .یِا..قرار نشد جا بزن-
 و گفت: دیبه گردنش کش یدست
 نه..سر قولم هستم.با اجازه.-

 ی.منم نشررسررتم کنار دختر عمو و دختر خاله هیسررمت بق رفت
سار ساغر و  سم  ساغر همنایرادمان.دوتا دختر عمو به ا سنم بود و  .

ر ساکت دخت هیدخترخاله داشت به نام مرض هی.رستانیسوم دب نایسار
وم ش یبود.ول یو آر ساغرر شطونیامان از  ست  ست طونمیرد شت ب ه از پ

ت هیبود.همش  وند. یم یشیآ .کال یپسرخالم داشت به اسم مهد هیسوز
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شکاف یاز وقت نویبود ا یآدم مرموز شد و با مو اه به من نگ یوارد خونه 
ه صم و بکم نشست هیکل مراسمم کنار خواهرش مرض دمیفهم کردیم

صحبت ها ستن بر هیاول یبود.باالخره بعد از  اق و ات یتو میاز ما خوا
و  میروارد اتاقم شرردمیما قرار دادم بسررت دونسررتنینم ی.ولمیحرف بزن

و و یمبل جلو یرادمان نشررسررت ر  زیم یصررندل یتختم و منم ر
گارشررمیآرا تاقمو دبار بود  نیاول ی.ان و  هیخوب داشررت تجز دهیا

گاهش خ هی.کردیم لشیتحل و رهیجا ن گم بزر یتابلو هی یموند.ر
و سف یپالتو هیو  یشلوار ل هی.با وارید یر صورت ن دیکوتاه  رخ  میبه 
ستم گرفته بودم و نوک  یها قهیدم،بو سادهیوا شمو  هیپالتومو با د کف
و هامو تو نیزم یر با خوردیهوا تکون م یگذاشررتم بودم و مو .

و ذوب م میآب یچشما ل زده بودم  کردیکه به قول سارا وجود همه ر ز
ب  کردم که سرش به سمتم برگشت. ی.تز سرفه انیبه دور
 .یدار یاتاق جالب-رادمان

 از چه نظر؟-
ستفاده م فیلط یمعموال دخترا از رنگا-رادمان اقت تو ات ی.ولکننیا
 .تازه دقت کردم.دهیو سف اهیبه رنگ س زشیهمه چ
 زدم و گفتم: یلبخند

و  یکه رنگ اتاقشررونو صررورت ایلوس باز نیراحت ترم.از ا ینجوریا-
 .ادیبعدم م کننیم غیقرمز ج
 تکون داد و گفت: دییسروش به نشونه تا رادمان
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 .میگفتن داشته باش یبرا یکنم حرف یفکر نم-
 درسته.-

ر که گذشت د کمیرررکردن یدرآورد و شروع کرد به باز شویگوش رادمان
 گفت: یباز نیح
باره خونه جدا حرف زد نمیبب-  ؟یبا بابات در
 نه هنوز وقت نشد.-

 گفت: یبا سرد رادمان
 یپس بهتره وقت بشه.همون اور که گفتم من حوصله عشق باز-

 .بدم یخونه راحت باشم.وگرنه ممکنه سوت هی یتو خوامیندارم.م
نبود رادمان  ریگ شررتیپپام  ذاشررت؟اگهیاه..داشررت منت سرررم م اه

 ریخان،مطمئنا اخراج بود
 چرخوندم و گفتم: چشمامو

 خبر لهیخ-
 انداخت. بشیج یتو شویشد و گوش بلند

 .میبر گهیبهتره د-رادمان
سمتم یشدم و دنبالش راه افتادم وقت بلند شت به  و باز کرد برگ و  در
 گفت:

 ؟دخالتیمن چ یباشه که تو..کارا ادتیدر ضمن خانوم کوچولو..-
گه اح نایممنوعردر ضررمن..ا که اممیرفت رونیباهم ب ا  دوارمی..

ش خوامی..نممینر شوهر با  یبهتر یها سی..من کمیبه عنوان زن و 
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سراغ دارم..نم یبرا شون بدم.ام خوامیخودم  ست  هی نیتو ا دوارمیاز د
 .یسال برام مشکل درست نکن

 زدم و گفتم: ینگاهش کردم.پوزخند ایغ با
قا یمن دخالت کن یتو کارا دیرو دارم.تو هم نبانظ نیمنم هم-  یآ
 منش..وگرنه.. رانیا

 به ارفش گرفتم.و ادامه دادم: دیاشاره مو به نشونه تهد انگشت
 .رهیکالهامون تو هم م-

سرش رفتم.رفت نییزد و رفت به ابقه پا یپوزخند شت  و  میو منم پ
 .هیکنار بق مینشست
 ه؟یخب دخترم..نظرت چ-بابا

 کردم. سکوت
 سکوت عالمت رضاست؟-بابا

 آره. یعنیبلند کردم و بهش لبخند زدم که  سرمو
 زد و گفت: یلبخند بابا
و انجام داد گهید یخب..ماهم که بحثا-  .پس مبارکه.میر
ست زدن.بق و ز تیهم به تبع هیشروع کرد به د ست زدن.ر  تایاز بابا د

عد به ب نیپخش کرد.مامان رادمان که بهش از ا ینیریبلند شررد و شرر
 مامان رضوانه گفت: گمیم
خ زاد..با اجازتون م یآقا-  .میدست دخترتون نشون بنداز میخوایفر
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وزا ادی یخورده..وا ینیری.شررنشررون  ی.ولیتلخ یمسررعود افتادم.چه ر
ورک  زدم. یلبخند ز

 .نیی.بفرماستین یمشکل-بابا
رضوانه بلند شد و به ارفم اومد.دست چپمو تو دستش گرفت  مامان

 بسم الله گفت.انگشتر نشونو انداخت دستم و گفت: رلبیو ز
 مبارک باشه عروس گلم.-
ش و سوت ک ست زدن و  شروع کردن به د .به رادمان نگاه دنیهمه 

گاه م ما ن به  کامال سرررد  مه دخترا اعم از مهسرررا و کردیکردم. .ه
دورم جمع شدن و  هیو مرض نای..ترنج و تمنا و ترنم..ساغر و سارمیمر
شم که بحث رفت جاهاگفتن.ب زیتبر ساغر و  ییوقتا هی.گهید یعد

خ م جالتکه از خ زدنی+م18 یترنج حرفا .کم کم همه شرردمیسررر
 رفتن.نشستم کنار بابا.

 .ییبابا-
 جونم بابا؟-بابا
 ..ییبابا-
 ؟یخوایم یگل بابا؟چ هیچ-بابا
 طیمح گهیخونه جدا داشررته باشرره.م خوادیم گهیبابا..رادمان..م-

و ا یزندگ تونهیو نم کنهیم تشیخدمتکارا اذ  بده. لیتشک نجایر
 و گفت: دیخند بابا
 ابقه ششمو بدم به شما؟ نهیاالن منظورت ا-
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و خدارمنم راحت ن-  .یاور نیا ستمیبابا جون تور
شه دخترم.به رادمان و تو حق م-بابا ش نیکه بخوا دمیبا و  نیتنها با

 .نیکن یراحت زندگ
 بابا جونمر یمرس-

باره نشستم. ادمی گهید زیچ هیبلند بشم که  خواستم  اومد،دو
 .گهید زیچ هی..ییبابا یراست-
 ه؟یچ گهید-بابا
 نجا؟یا انیمامان و خواهر رادمان ب یبگ شهیم-
 گفتم: عیکه سر رهیخواست جبهه بگ بابا
نام جزو خونوادمون محسرروب م-  یلیو من خ شررنیخب او

ز یکی شمیخوشحال م  باشن. شمیو مامان رضوانه پ تایمثل ر
 رفت تو فکر و بعد گفت: بابا
 .زارمیم ارشونیبزرگو در اخت یاز اتاقا یکیاونم به چشم.-
 ری..بابا..تو چقدر خوبیوااا-
 کمز کن برش دار نشکنن. ایبغلم پر شده ب ریهندونه ز-بابا
و ب*و*س دمیخند  دفه گفت: هی.دمیو گونه بابار
 و البته.-
 جونم؟-
 باشه؟ شتیپ انیم یبعد عروس از-بابا
 باشه.-
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ود ب شیحاال برو بخواب که فردا واسه آزما-بابا  .یبش داریدادن ز
 چشم.-
 بال. یب-بابا
ه ک رفتیاتاقش.رادمان داشررت از پله ها باال م یشررد و رفت تو بلند

 به ابقه باال. میرفتم کنارش و باهم قدم برداشت
 گفتم.-

 ؟یبه ک ویچ-رادمان
شه و مامانت ا نکهیبه بابام در مورد ا- شم مال ما با ش  انیب انیابقه 
 .نجایا

 خب خب؟-رادمان
 دم در اتاقم. میدیکنم.رس تشیاذ کمی خواستم

 متاسفانه مورد اول نهر یمورد دوم قبول شد.ول-
 اخم هاش رفت تو هم و گفت: رادمان

 ر؟یچ یعنی-
 زدم و گفتم: یا انهیموذ لبخند

 اون ابقه مال مائه. یاز بعد عروس یعنی-
 تکون داد و گفت: یلبخند داد.سر هیهاش باز شد و جاشو به  اخم

 .ریممنون.شب به خ-رادمان
 .ریشب بخ-
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اتاقم.لباسمو عوض کردم و  یاتاقش و منم رفتم تو یرفت تو رادمان
ماه بعد  هی.بعد جوابش..میبر شیآزما یپتو.قرار بود فردا برا ریز دمیخز

قد کن قد و عروسررمیع له  ادیجا بود.خودمم ز هی مونی.ع عج
شتم..د ست غرغرا گهیندا شدم.م یاز د ستمیبابا راحت   نیآخر خوا

وزا ونم..البته م سنبه نحو اح مویمجرد یر ستمیخوش بگذر ه ک دون
 رادمان.کردمیم اطیاحت دیشز نکردن بابا با یبرا یبعد اونم آزادم ول

باالخره تموم شرد.واقعا تحمل اون مجلس مرحله  نیشرد.اول تموم
سخت و عذاب آور بود.خدا  هیمنو ببخش.غلط کردم..خودت  ایبرام 

 جفت و جورش کن.نوکرتم. یجور
 یصدا و دمیبه موهام کش ی.دستدمیاز خواب پر میآالرام گوش یصدا با

و قطع کردم..هم یگوشرر و تختم نشررسررته بودم و داشررتم  نیر جور ر
نال تویموقع نه  یا..وشیکنم؟آها.آزما یچه غلط دی..االن باکردمیم زیآ

و تخت پا  ی.وقت.ییاومدم و رفتم به سمت دستشو نییخدا.اوفف..از ر
 اتاق زده شد.گلومو صاف کردم و گفتم: دراومدم  رونیازش ب

 د؟ییبفرما-
 اومد داخل. یمحسن
قا.آقا-یمحسن خ زاد م یآ  ..یبرا نیایب گنیفر
 قطع کردم و گفتم: حرفشو

 ش؟یماآز-
 بله.-یمحسن
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 .امیبرو من م-
 با اجازه.-یمحسن
سام..خب چ دمیو من پر رفت وتا بپوشم بتونم د یبه سمت کمد لبا

.و کت دی..با شلوار کتون سفیشمیسبز  رهنیپ هیمخ بزنم؟اممم.آهار
شستی..بعد ندیسف شونی.پو شا دم س یو موهامو دادم باال.کف پرت ا
 یودن.سالمنشسته ب زی.همه دور منییرفتم پا عیو سر دمیپوش دمویسف

خ زاد صدام کرد.  دادم.فر
خ زاد؟-  جانم جناب فر
قا خ زاد یآ  پدر جون پسرم. یبهم بگ یتونیبه بعد م نیاز ا-فر

 و گفتم: نییبا خجالت انداختم پا سرمو
 چشم.-
قا خ زاد به نسبت پدر جون گفت: یآ  فر
ود باش شهیم ریداره د-  .نیها.ز
شو دور بازم حلقه کرد  قایاومد دق ارف در رفتم که اناز به ست کنارم.د

بون دراز گاهش کردم.برام ز با اخم ن به  یکه  با چشررمش  کرد و 
 یو خداحافظ نییسرررمو انداختم پا یپدرجونراشرراره کرد.با کالفگ

و که بستن وارونیب میگفتمو رفت  به اناز نگاه کردم. سادمی.در
 ه؟یچ-اناز
 دستم اشاره کردم. به

 آها.-اناز
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 بیازم جدا شررد.اه اه..بدم اومد.دسررتمو انداختم داخل ج عیسررر و
 شلوارم و گفتم:

 ن؟یخب؟ماش-
و  ازش گرفتم چوییارفم گرفت.سررو چییسررو هیزد و  یچشررمک اناز
 گفتم:

 م؟یراننده ندار-
 .میخودمه.بر نیماش نیا-اناز

ه زد ک موتویراه افتادم رفت ته سررالن و ر نگیبه ارف پارک همراهش
گاالردو  ندیشررد.با د انینما یاتاقز مخف هی رفت و باال یدر کنترل هی

رد دهنم ن با زم میز ماس  فز م ند. باز مو به  هی.اناز تکنیمتر  داد 
 و گفت: نیماش
 رگهید نیبش ایب ؟دِ یچته؟ُاور دوس کرد-

 نگاهش کردم و گفتم: یخنث یلیگرفتم و خ نیاز ماش نگاهمو
 کشم. ینم ایبه رخ بع  مویپولدار زایچ نیمن با ا-
رفتم سررمت در راننده و بازش کردم.اناز تو همون حالت مونده  و

 بود.آخ..خوشم اومد حرصشو درآوردم.پوزخند زدم و گفتم:
 شد. رید گهید نیبش ایب ؟دِ یچته؟ُاور دوس کرد-
شانه پ ینگاهم کرد که لبخند ایغ با شست یروزیبه ن  یم توزدم و ن

وشررنش کردم که اناز با غنیماشرر و محکم  سرروار شررد ای.ر و در
ش ست.به درک..ما ونم.. ستیمن ن نیب سوز م که گاز داد کمیکه دل ب
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ش یصدا کاش  ی..اهیخفن نیغرش موتورش به هوا رفت..عجب ما
و ق نیاز ا یکیتو قرار داد   یراه حرف ی..توفی..حکردمیم دیعروسررکار

 دختر مغرور و عنقو هیبه حرف زدن با  یزده نشررد..البته منم عالقه ا
س شگاهیزماندارمربه آ اونجا  تیجمع دنیبا د می.داخلش که رفتمیدیر

وشو گرفتم و به سمت  رفتیدهنم باز موند.اناز داشت م جلو که باز
 خودم برش گردوندم.

 ها؟-اناز
 کردم و گفتم: اخم
 شلوغه. یلیکه خ نجایادب..ها نه و بله..بعدش ا یب-

 زد و گفت: یپوزخند اناز
 .میدار وقت نجایتر نکن..ا فیکث فتویحاال کالفه نشو خون کث-

وشو گرفتم و دم گوشش گفتم: خواست باره باز  بره که دو
فا بزن نی..از..اگهیبار د هی..فقط نیبب- رار ق ی.. قرار داد بیحر

 ؟یدادراوک
شو و سمت پذ باز عد از ب میرفتم و گفتم نوبت دار رشیرها کردم و به 

فام ما یلیگفتن  به  ییمون راهن تاق مشررتر هیمون کردن  تا اق ک.ا
 خلوت خلوت.

و نشستم ف.نکنه ..اوفدیلرزی.به اناز نگاه کردم دستاش میصندل یر
ست یکالفگ ترسه؟بایم نمیا سرمو گرفتم و چشمامو ب مو با دوتا دستام 

 گفتم:
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 اناز؟-
ون از استرس گفت: ییبا صدا اناز  لرز
 ..بله؟یعنیها؟..-

 .ادیمن بود..از جذبم خوشم م یگرفت..هنوز تو کف حرفا خندم
 ؟یترسیم-

 کرد و گفت: یکیهستر یخنده  اناز
 ترس؟نه بابا.-
و و ست ر ش ستار اومد و اول از من خون گرفت.رفت یصندل ین .پر

ستا سترس و د ست یارف اناز..با ا ون آ شویلرز شو  ن شما باال زد.و چ
شتم ز ستمو گذا ست.د وغ گو..من  یچونم و نگاهش کردم.ا ریب در

 یترسررم..آره جون خودت.پرسررتار خونو گرفت و رفت.اتاق تو ینم
شو باز کرد.نگ شما که به نگاهم گره  اهشسکوت فرو رفت.اناز چ

و  خودشو سمتم خم کرد دییپوست لبشو جو یخورد..با حالت عصب
 گفت:

 ..خوبه؟ترسمیرمن میآره..تو برد-
ش یپوزخند ست شد و از من جلو زد و د شدم.اونم بلند   وزدم..و بلند 

و گذاشت  عقب دیدستشو کش یکه بازش کنه ول رهیبرد سمت دستگ
و شت م کمیسرش. یر ستمو دور  وفتادیلق لق خورد دا شت د که از پ

کمرش حلقه کردم و نگهش داشررتم.چشررماشررو باز کرد و از روش 
گرفتمو بردم  دسررتشرروولش کردم و  عیشررد.سررر رهیشررونش بهم خ
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شه بعد شیزیچ هی فتهی.حاال ولش کنم غش کنه برونیب من جواب  ب
ش میزد رونیب شگاهیپس بدم.از آزما شوندمش تو ما  یراو رفتم ب نین

تا شرر موزیخودمو خودش دو تو ر مدم نشررسررتم  تم او ف  یگر
وی.شنیماش  مونده بود بهم. رهیخ یجور نیگرفتم ارفش.هم رموز
 .دستم خسته شد.گهیبخور د-

 گفتم: طنتینگاه کرد.به سمتش خم شدم و با ش بهم
 ن بهت بدم؟دهنتو باز کن..آ.م یخوایم-
ش عیسر سر ک ستم گرفت و  شم م تی..از اذدیاز د به .ادیکردنش خو

 ساعتم نگاه کردم و گفتم:
 سرخاک مادرت؟ میبر-
 تعجب نگاهم کرد. با
 ناهار.هوم؟ میری.بعدش ممیلیکال تعط ه؟امروزیچ-

 که؟ یکن ینم تیاذ-اناز
 تعجب گفتم: با
 م؟ی.برایکجا بود؟تو هم مشکل دار تمیاذ-

 زد و گفت: یلبخند اناز
 .میبر-

***** 
 اناز



                
 

 

111 

 1یدونه منیکی 

و رار که ق ی..راه حلی.تو دلم گفتم ماماندمیقبر مامان دسررت کشرر یر
ظاهر بشررره ا  ی.ه؟یبا ک ؟اونمیبود؟ازدواج سررور نیبود جلوم 

وزگار.چه چ ود و نشررسررته ب نیماشرر ی.رادمان تومینیب یکه نم ییزایر
وشررکر  خواد مزاحم خلوت دختر و یگفت که با نم مادر بشرره..خدار

 یار چقر یعنیکن.. ریبه خ اقبتمو.خودت عای.خداشررهیحال زایچ نیا
زنگ خورد.رادمان بود.گلومو صاف کردم و تماسو  می.گوشاد؟یب شیپ

 برقرار کردم.
 بله؟-

 ها. شهیم1داره ؟ساعتیایب یخواینم-رادمان
 گفتم: دفعهیساعتم نگاه کردم و  به
 .امیخاک به سرم..االن م یوا-
ش عیسر سمت ما شدم و به  راه افتادم.ابق معمول خواب  نیبلند 

و باز چشماشو باز کنه د نکهیزدم.بدون ا نیماش شهیبه ش یبود.تقه ا ر
وشن کرد و راه افتاد.به سمت رستوران نویکرد.نشستم که ماش  .میرفت یر

 گما؟یم-رادمان
 هوم؟-

 ؟یبکن یخوایم کاریباشه چ یمنف شیاگه جواب آزما-رادمان
 .یچیه-

 با تعجب گفت: رادمان
 ها؟ر-
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 سمتش و گفتم: برگشتم
 تیبرامون اهم زایچ نیپس ا میسرررمون مثال ما عاشررق هم ریخ-

 ؟ینداره..اوک
 گفت: یبا آسودگ رادمان

 .یآها.اوک-
از  یداخل.ابق معمول بع  میو رفت میشد ادهیبه رستوران پ میدیرس
با  ادیز.شناختنیرستوران منو م یرستوران و کارکنا ومدنیکه م یافراد
شت ب هیبهشرت..چون واقعا شرب گفتمی.بهش مومدمیم نجایبابا ا ه
 یها وسط حوض ها قیباغ بزرگ.همه آالچ هی یرستوران تو هیبود.
شت.و ت یکیکوچ مردم  شتریبود.ب زیشش تا م قیهر آالچ یوقرار دا

سنیمنو م رانیا شرکتمون خ شنا  رینظر ز نیمعروفه و از ا یلیچون 
 .رستوران اومدن ریکه گارسون و مد زیپشت م می.نشستنمیذره ب
 .حالتون چطوره خانم.نیسالم..خوش اومد-رستوران ریمد
س دنید با بودن من  دهیوقت ند چی..هدیرادمان حرف تو دهنش ما

سر سعود اومده بودم..که کال ه ی..البته چندبارنجایا امیب یبا پ مه با م
 َشکشو برارف کنم گفتم: هنکیا یسپردن.برا یبه فراموش

 منش.. رانیرادمان ا ینامزدم هستن..آقا-
سون تز خنده ا ریمد سمت  ریکردن.مد یو گار شو به  ست ستوران د ر

 گفت: تیمیرادمان برد و با صم
قا یعلو-  منش. رانیا یهستم آ
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 دستشو فشرد و گفت: رادمان
 .ستمیراحت ن یلیرادمان.با فام نیخوشبختم.به من بگ-
قا  ن؟یدار لیم یاوه..حتما رادمان جان..خب چ-یعلو یآ
ود  کردم و گفتم: یدست شیپ ز
 .یشگیهمون هم-
 به رادمان کرد و گفت: ینگاه یعلو
 چشم.-
 من. یرفتن مصادف شد با لگد رادمان به پا یرفتن..وقت و
 .چته؟ی..وحشییاو-

 به سمتم خم کرد و گفت: خودشو
شایشگیهم ویچ یچ-رادمان سه من  گهید زیچ هیمن  دی؟ بخوام.وا
 .زارهیکالس م

 .یداد به صندل هیتک و
 .ادی..تو هم خوشت مهیکباب برگش عال نجایخب بابا..ا-

 نشم خوبه. وونهیاز دست تو د-رادمان
ش یخنده ا تز شدم.رادمان گو ساکت  باره  شویکردم و  درآورد و دو

باز به  باال طنتمی.شرریشررروع کرد  ند شررردم رفتم   یگل کرد.بل
شیجانیه یسرش.عجب باز ستمو ک و دمی.د صفحه که کاراکتر  یر

.دلم خنز شررد.چند شیُاور شررد.آخ میچاله و گ یافتاد تو شیباز
 برگشت ارفم و گفت: دفعهیلحظه تو همون حالت موند.
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 بود؟ یچه کار نیا-
 کردن. تیاذ-

 بزار که حوصله داشته باشه دخترجون. یکیبرو سر به سر -رادمان
 :پسر اومد که گفت هی یصدا دفعهی
و ولش کن. ایب یخوای..میخانوم-  سر به سر ما بزار..اون جوجه ر

شتم شون که د برگ سمت سر پولدار به نظر من جلف دمیبه  با  سه تا پ
 ینجوریل*خ*تم ا یشدن..انگار رهیلبخند چندش آورشون بهم خ

سبز  ی.شلوار لدیتا زانو سف یبودم؟مانتو دهیپوش ی.چکننینگاهم م
سر یشمی و شدم که اونم همیشمیسبز  یو ر  نی..تازه متوجه رادمان 

زده بود..چه جالب.رادمان بلند شررد و کتشررو درآورد داد  پیت یرنگ
شون و در  سمت سرا و رفت به  و کرد به اون پ ست من.مگه نوکرتم؟ر د

 همون حالت گفت:
 .نیومدی..اونوقت من جوجم شما که هنوز از تخم درننمیبب-
 از پسرا بلند شد و گفت: یکی
 خاره؟یتنت م نمیبب-

وند و گفت: قشیشق رادمان  خار
 اوففف..چه جورم.-

حرکت  هیمشتشو آورد باال که بزنه تو صورت رادمان که رادمان با  پسره
و تو هوا قاپ یجاخال و برد پشرت کمر پسرره و  دیداد و دسرت پسرره ر

شتم به اچوندیپ سره هوا رفت.با لذت تمام دا اه صحنه نگ نی.آخ پ
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 یچیچون اون پسررره در برابر رادمان ه دمیرسررت ی..اصررال نمکردمیم
ز کلیبه ه کلشینبود..اصررال ه مان نم دهیور از  یکیخورد. یراد
 دوستاش گفت:

 .دستش شکست.یولش کن وحش-
شو قورت داد  ایبا غ رادمان بهش نگاه کرد که اونم با ترس آب دهن

 دم گوش پسره گفت: یو دهنشو بست.رادمان با لحن عصب
 جوجه ست؟ یحاال ک-

 با ترس و درد گفت: پسره
 آخ..غلط کردم..من جوجم..بابا ولم کن.-

و  رادمان سره ر شد.رادمان پ شو ول کرد و لذت منم تموم  باالخره دست
و صاف کردو گفت: قهیبرگردوند و   پسره ر

 .حاال بدو برو مامانت منتظرته..بدو.نیآفر-
ستاشو جمع کرد و از رستوران بدو زدن ب پسره  ی.رادمان در حالرونیدو
 اومد ارفم و گفت: زدیباال م ناشویکه آست

 .امیجا من برم دستامو بشورم ب نیبمون هم-
و یسر ستم ر ش ه ..به اارافم کمیصندل یتکون دادم که اونم رفت.ن

با تحسرر دمیتوجه کردم د گاه م نیهمه   ی.بکننیبه منو رادمان ن
شونیخ ستام که کت رادمانو گرفته بودن ت ال شون ب یوشدم..به د غل

سر ینگاه کردم.انگار شد  صل  صد ولت و ش عیبهم برق  تم کتو گذا
و چم شد؟رادمان اومد نشست..کتشو  دفعهیو دستامو آزاد کردم. زیم یر
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غذامونو تموم  عی.سرررمیبهش دادم که غذامونو آوردن.مشررغول شررد
به ارف  میو بعد از حساب کردن پول رستوران رفت می.بلند شدمیکرد

ش یخونه.وقت صش پارک کرد،پ یجا نویما صو شدم..اونم  ادهیمخ
 هدادم که هم ییداخل خونه.سررالم بلند باال میپشررت سرررم اومد.رفت

و  ..رفتم به سررمتشرونیبدون اسررتثنا جوابمو دادن.بابا از اتاق اومد ب
 .دمیگونشو ب*و*س

 گل و گالبر یسالم به بابا-
 زد و گفت: یلبخند گرم بابا
 خونه؟یبابا؟کپکت خروس م هیچ-
شاره کرد.سرمو با خجالت انداختم پا و با  که بابا سرمو نییبه رادمان ا

 و گفت: دیمحبت ب*و*س
بون دختر خجالت-  خودم برم. یقر

 اومد جلو. رادمان
 سالم پدرجون.-رادمان
قا رادمان گل.خوب-بابا  پسرم؟ یسالم به آ

 ممنون.-رادمان
 به هردومون نگاه کرد و گفت: بابا
 شد؟ یچ شیخب آزما-
 و من گفتم: میرادمان خنده کرد منو
وز باایبابا..عجله دار-  .میصبر کن دی.تا دو ر
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 آها.باشه..-بابا
و  به رادمان کرد و گفت: ر
 ابقه سوم چند تا پرونده بهت بدم. میبر ایرادمان جان..ب یراست-

 .دییبفرما-رادمان
شون رفتم که تو رفتن سر شت  م برم ابقه دو یسمت پله ها منم پ

شرکته.در اتاقو باز کردم که رادمان اتاقم.اب سوم و چهارم خونمون  قه 
 صدام کرد.برگشتم ارفش.

 بله؟-
 زد و گفت: یلبخند رادمان

 غذات ممنون.خوش گذشت. شنهادیبابت پ-
 هی نمیتو بهت رفتارش بودم ا یجور نیزد و رفت.هم یچشررمک و
لباسررمو عوض کردم و  عیها.رفتم داخل اتاقم..سررر شررهیم شیزیچ

ند  ریز دمیخز چ عت  بودم.سرررا ته شرررده  تو..خسررر پ
وزم گذشررت و رادمان امروز م هی نیبعدازظهر.اوفففف.ا4بود؟  و رفتیر

وگرفتیم شررویجواب آزما  نموتخت نشررسررته بودم و کتاب رما ی.ر
ندمیم به گوشررخو عت می. گاه کردم..سرررا مان 1ن نا راد بود اال
 چقدر گذشت که در اتاق زده شد. دونمی.نمومدیم
 .اتویب-
شنگول اومد تو اتاق.نشست کنارم.. شاد الیل ش کمیو  دم و جا به جا 

 به بدنم کش و قوس دادم.
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 خانوم. الیسالم ل-
 سالم عروس خانم.-الیل
ر.. یخفه شو..ب-  شعووور
 اخالق گندت. نینچ نچ نچ..خدا به داد رادمان برسه با ا-الیل
وم گفتم: یکی  زدم پس کلش و آر
گار گهیم نیحاال همچ- به دادش برسرره ان عا م یخدا   میخوایواق

 نجا؟یا یشده اومد ی.حاال چمیازدواج کن
 بدونم. شتونویجواب آزما خوامیخبر برات دارم..هم م هیهم -الیل
 ف ول..خب خبر؟ یا-
 گلوشو صاف کرد و گفت: الیل
 رمیو جواب بله داده شدرو ما نامزد شد میاومد خواستگار انیشا-
 گفتم: غیج با
 سر و صدا؟ یمعرفت.چرا انقدر ب یشعور.ب یب-
وم بابا.باباتم م-الیل  یاشه.ولسر و صدا ب یب می.خودمون خواستدونهیآر

 رشنهادیپ هی..میترکون یم یعوضش عروس
 هوم؟-
وز باشه. هی یمنو تو تو یعروس ایب-الیل  ر
 شهرب یچ یییی..دوتا عروس دوتا دامادرواشدیفکر کردم جالب م کمی
 ذوق گفتم: با
 .شهیچرا که نهرجالب م-
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شا-الیل صحبت م نجایا ادیم انمیامروز   ییهاو نظر ن میکنیبا رادمانم 
و به بابات م  .میگیر

 ان؟یتو و شا هیپس خونواد-
شب-الیل و گرفتن ا یاونا حله.. شا نیکه بله ر شون  انیحرفو منو  به
 که قبول کردن. میزد
 آها.پس..-
 بمونه. مهینصفه و نکه به در وارد شد باعث شد حرفم  یا تقه
 د؟ییبفرما-

 مردونه و با جذبه رادمان از پشت در اومد. یصدا
 رادمانما.-

ستیم یانگار شه. دیشا دون سرم و ل هینامحرم تو با شتم   الیشال گذا
 .دیمانتو و شالشو پوش عیسر
 .دییبفرما-

شفته ا رادمان ضع آ به  الیپکر بود.ل یلی..خیاومد داخل..اوه اوه چه و
 رادمان سالم کرد که رادمان جوابشو داد.گفتم:

 .شیشد جواب آزما یسالم..چ-
کنم با  بازش نکهیدستم داد.قبل از ا شویکنارم و برگه آزما سادیوا رادمان

 گفت: یلحن کالفه ا
 .هیمنف-
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از حدقه دراومده به برگه نگاه کردم و با دقت خوندمش  یچشررما با
 کنه و جواب تمیاذ خوادیادمان مر دمیکامل خوندمش فهم یوقت یول

 مثبته.
 پس کله رادمان که با تعجب نگاهم کرد. زدم
بانم؟م یدونیآخه عقل کلرتو نم-  یکن تیاذ یخوایمن مترجم ز

 س؟ین یزیکه برام چ ناینباش..ا عیانقدر ضا
 و گفت: دیپشت گردنشو دست کش رادمان

 عیکنم خودم ضرررا تتیاذ کمی..خواسررتم ایگیَاه..راسرررت م-
 .هیبد درد یطیشدم.خ
 و گفتم: دمیخند
 ؟یبه بابا گفت-

 شد و گفت: یجد رادمان
 نزد فقط گفت. یآره..حرف-
 ؟یچ-

س گهیماه د هیتا -رادمان که  میبخون هیصغ هیباهمه  یکه عقد و عرو
 .میراحت باش
 زدم و گفتم: پوزخند

 حتما.-
 اومد و گفتم: ادمی یعروس هیق  دفعهی
 رادمانر یراست-
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 ها؟-رادمان
 کردم و گفتم: اخم
 ها نه و بلهر-

 گفت: یبا کالفگ رادمان
 بله؟-
 نامزد کردن. انیو شا الیآها.حاال شد..راستش ل-

 نگاه کرد و گفت: الیبا تعجب به من و بعد به ل رادمان
 خانوم. الیبه من نگفته بود..مبارک باشه ل انیشا-
 زد و گفت: یلبخند الیل
 تیه رضاکه ب میگرفت یمیتصم هیو اناز  انی.راستش منو شایمرس-

 داره. اجیشما احت
 .دییبفرما-رادمان
شد،ببخش الیل یگوش شروع کرد ت یدیزنگ خورد و بلند   یوگفت و 

 اتاق قدم زدن و حرف زدن.
باره نشست کنارم. الیل  اومد و دو
وز باشه. هی یما تو یاگه شده عروس میخواستیم-الیل  ر

 ا داماد؟دوتا عروس دوت یعنی-رادمان
 درسته.-الیل

 تفاوت گفت: یو ب یکه کامال عاد میبه رادمان نگاه کرد منتظر
 .نیلینداره.هر جور ما یمن فرق یبرا-
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 گه؟ید ییراض یعنی نیا-
مان عدشررم برم  گهیآره د-راد حت کنم ب گه.من رفتم اسررترا خن

 شرکت.با اجازه.
 خداحافظ.-

 :میو گفت میدیکف دستامونو بهم کوب الیکه رفت منو ل رادمان
 رولیا-
و شروع کن یعروس دیخر یخب از ک-الیل  م؟یر
بایمن تکم هیزیجه- با و دارن م له،  برنیاز امروز دسررتور داده همه ر

 ابقه ششم.
 با تعجب گفت: الیل
 از راه پله؟ر-
 به نشانه تاسف تکون دادم و گفتم: یسر
و براویک یخانم آ-  گذاشتن؟ یچ ی.آسانسور
 .دمیند نجایا ی آسانسورآسانسور؟رمن تاحاال-الیل
سرروم و .فتهیبه ابقه دوم به باال م یآره خب.چون گذر کم تر کسرر-

شرررکت از اون آسررانسررور اسررتفاده  یچهارم که شرررکتن و کارکنا
سالن مهمونکننیم سورم هی..پنجمم  سان .ششمم که خونه ماست..آ

 ..شیدی.تو ندهییرایته پذ
 با دهن باز گفت: الیل
 .مایباهم بر دیبار با هیبودمش. دهیدوسال اصال ند نیَاَاه.تو ا-
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و چ یوقت یول میریمگه دختر؟م یا دهیآسانسور ند-  زیتم و دنیاونجار
 کردن.

 .نایبره خونه شا دیفقط با لهیتکم میزی..منم جهیاوک-الیل
 مونه؟یم یپس چ-

وند و گفت: گردنشو  خار
و  یعروسرر ،لباسیباغ عروسرر ایسررفره عقد شررما.تاالر  لیوسررا-
 .یعکاس هی.و آتلشگاهیآرا
س ایخب ب- شا میکن میتق شو تو  صف و.ن صف بعد انیکارار منو  شوین

 رادمان.
 .یاوک-الیل
تاالر  لیخب.وسرررا- با من. قدم  با  یباغ عروسرر ایسررفره ع

تل شگاهویمن.آرا  عکس با تو. هیآ
 باشه..فقط..لباس؟-الیل
 .میبر یچهارنفر دیواسه لباس با-
 واسه لباس. میریا تموم شد باهم مباشه..پس هروقت کار-الیل
 ..ممنون.یاوک-
 زد و گفت: یچشمک الیل
 .نیهمچن-
 برداشت و گفت: فشویک الیل
 .یمن برم آج گهیخب د-
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 شدم و با تعجب گفتم: بلند
 اد؟یمگه نم انیکه.شا یکجا؟بود-
ضاتونهینه گفت نم-الیل شد.من ب تی.بعدش ر رم رادمانم که جلب 
 کار دارم. یکل گهید
 .یباشه.هرجور راحت-

 .میکرد یو باهم خداحافظ دیب*و*س گونمو
باره تقه صدا خورد. و  رفت.منم به خوندن رمان ادامه دادم که در دو
 بله؟-
 منم رادمان.-

و سرررم مرتب کردم و اجازه دادم ب شررالمو  یسررر هیاومد  یتو.وقت ادیر
 ورقه دستش بود.

 ؟یداشت یکار-
و به سمتم گرفت  رادمان  و گفت:ورقه هار

وی..اایب-  زحمت. یب اریترجمه کن برام ب نار
 دستش گرفتم و گفتم: از
 باشه.-

 ت:جلوم و گف سادیکه رادمان وا رمیتحر زیپشت م نمیبش خواستم
 .یانجام بد دیبا گهیکار د هیقبلش -

 نگاهش کردم. یسوال
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ص هی-رادمان اق ات ایبخونه.آمادشو ب تیمحرم غهیعاقد اومده برامون 
 کار بابات.

 و گفتم: رونیبا حرص دادم ب نفسمو
 .امیباشه.برو م-

 هی شمی.آرادیبا شلوار و شال سف دمیپوش دیسف زیتون هیرفت. رادمان
نارنج لب  و یبود و وسررالمررفتم تو یرژ مان ر با..راد با تاق  مبل  یا

و خوند برا ستم.عاقد خطبه ر ش سته بود که کنارش ن ش  هی یدونفره ن
خونده بشرره.بلند شرردم رفتم باال و  یماه عقد دائم هیون ماه که بعد ا

باورش  یشردم.من شردم محرم رادمانرآخه ک الهمشرغول ترجمه مق
که من که باهاش سررر جنگ و دعوا داشررتم حاال بشررم  شرردیم

و ترجمه 8زنش؟اوفف.کالفه کنندسررت.تا سرراعت له ر شررب مقا
شتم و رفتم دم اتاق رادمان.به د یکردم.وقت شد،برش دا  یقه ار تتموم 

ستمیوارد کردم..م ساعت کار دون شه چون  شد یاالن تو اتاق  هتموم 
تو  یدر اتاقو باز کردم و رفتم داخل.کس ومدیبدم م دنیبود.از انتظار کش

و تختش.. ور کمیاتاق نبود.نشستم ر  یمنتظر موندم که در کمال نابار
تنش بود و  یکه از حموم در اومد و رب دشررامبر سرررمه ا دمیرادمانو د

شو خشز م سر شت با کالهش  از حدقه دراومده  ی.با چشماکردیدا
 نییشرده بود.سررمو پا رهیبودم که اونم به من خ دهشر رهیبهش خ
و یانداختم.ب  کنارم نشست. ییشعور اومد با کمال پرر
 ؟یداشت یکار-رادمان
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شما به س یچ  خوادینگاه کردم.آخ که چقدر دلم م طونشیش یاو
 .ورقه ها به دستش دادم و گفتم:شهینم یخفت کنم ول

 مقاله ها..تر..ترجمش کردم. نمیا-
 ونیو دسررتپاچه شررده بودم.رادمانم که ا دیلرزیوضرروح دسررتم م به

بدتر اذ دهیفهم تاق ب عی.سرررکردیم تمیبود  ند شررردم و از ا  رونیبل
و زم دمیرفتم..به اتاق خودم که رس و بستم و همونجا نشستم ر و  نیدر

ا جنبه لوسرخاک بر سرت اناز.ب یب یدختره .دمیکش یقینفس عم
 .رادماندمیزدم و گرفتم خواب واکمس یبود ول9 یکاینزد نکهیا

 یت.واقهقه ام به هوا رف رونیاناز از اتاق رفت ب نکهیبعد از ا بالفاصله
 دی.بااددیم فیک یلیکردنش خ تیبود.اذ میدختر..خجالت نی.اایخدا
و شررتریب عد شرررکتو انجام داد ب یکارا کمیمورد تمرکز کنم. هی نیا یر

ا ب کمی..شررامو که خوردم یخجالت یشررام.اناز نبود..آخ یرفتم برا
قا خ  یآ باره  زادفر  الیو ل انیمشررترکمون با شررا یعروسرر یکارا یدر

ن تقه خورد ی.صرربح با صرردادمیو رفتم باال و خواب میصررحبت کرد
و داریدر ب دیشد ه بود که چشمام بست یتخت و در حال یشدم.نشستم ر
 لب گفتم: ریز
وم تر..به جدت قسررم ا یا- دره اتاق مال من  نیکوفت..مرض..آر
 بدم. مهیجر دی.شکست باستین

 بلند داد زدم: بعد
 بله؟-



                
 

 

127 

 1یدونه منیکی 

 گفت: یاناز اومد که با حالت عصب یصدا
 تو؟ امیب-

باره دراز کش ومدیخوابم م انقدر  و گفتم: دمیکه دو
 ..ایبابا..ب ایب-

و بسررت از باال و پا اومد اناز ه نشررسررت دمیشرردن تخت فهم نییو در
 زد.ِا. ینم یحرف یکنارم.ول

وم شمامو باز کردم که د آر شکل رهیبا دهن باز خ دمیچ  یمونده بهم.م
شرلوار  هیبا  شربیبعلهرد دمینگاه به خودم انداختم که د هیا؟یدارم عا
نه امو د میشرررت تنم نبود،االنم ن یبودم و ت دهیخواب نه بره  دهیت
فت ادهیهنگ ندم گر خالف  یدختر هرچ نی.خ به جنس م راجع 
نگ م دیدیم با  یت کردنش توی.حس اذکردیه گل کرد. وجودم 

 گفتم: یبدجنس
ل زد یبه چ-  ؟یز
 .نیینگاهشو به چشمام دوخت و بعد سرشو انداخت پا عیسر
 .گفت:چوندیپ یگوشه لحافمو دور انگشت اشارش م اناز
 م؟یزنحرف ب یلباس بپوش ی..برشهیم-
 چشه؟ ینجوریمگه ا-

 یلباس بپوش نم هیبرو  کشررمیخجالت م سررت؟منیچش ن-اناز
 باهات چشم تو چشم شم. یجوریتونم ا
 و گفتم: نشستم
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 اناز خانوم؟-
 بله؟-اناز
 .یعادت کن دی..باگردمایم ینجوریاوقات تو خونه هم شتریمن ب-

ل زد.منم دستمو  رونیبا حرص ب نفسشو داد.و برگشت و تو چشمام ز
باره به  ریگذاشتم ز چونم و بر و بر نگاهش کردم.اه گفت و نگاهشو دو

دوخررت.خررنرردم گرررفررت بررلررنررد شررردم رفررتررم  نیررزمرر
مون  یبود و داشت به عکس خونوادگ نهیآ ی..برگشتم..جلوییدستشو
 نیو پاورچ دمیوشپ دیشرت سف یت هی.پشتش به من بود..کردینگاه م

شتش. نیورچپا شو بغل کردم که ج دفعهیرفتم پ شت گردن  غشیاز پ
توجه .گهید زیرفت هوا."البته بگما من هدفم ترسرروندنش بود نه چ

ش شته با سته بود.وقتدیدا شو از ترس ب شما شو باز ک ی."چ شما رد چ
گاهش تو آ گاهم گره خورد.. نهین عهیبا ن  زد و طونیلبخند شرر دف

 گفت:
 ریکیزیبرخورد ف-
 عقب.اناز رفت ارف تخت و گفت: دمیکش عینبودرسر ادمی یوا یا

 .یبد مهیجر دیبا-
 رمه؟یجر-

 .طیرفته؟تو شرا ادتیآره..-اناز
 آها..بعد..چقدر؟-
 فکر کرد و گفت: کمی
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 تومن.500-
 تعجب گفتم: با
 هزار؟ر-

 آره..هزار..-اناز
 ارفش قدم برداشتم و درهمون حال گفتم: به
 رم؟یاگه دستتو بگ-

 .600-اناز
 .ادامه دادم:بیگل کرده بود عج میطونیشده بود.منم ش هول
 بغلت کنم؟-

 شد.گفت: زیقدم عقب رفت و به در نزد هی اناز
-700. 
 یجلو قایو دق زیبه در..سرررمو بردم نزد دیجلو رفتم.چسررب بازم

 صورتش قرار گرفتم.به لبش اشاره کردم و گفتم:
 و اگه.بب*و*سمت؟-
 واضح استرس داشت. یلیخ

 .ونیلیم1-اناز
 کردم و گفتم: یا خنده

 ؟18+یو کارا-
وم گفت: رهیتعجب بهم خ با  شد و آر
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 یوت ای کنمیتو خواب خفت م ای کشررتمیبا چاقو م ایاون موقع -
 دارت زدم. دمی..شازمیریغذات زهر م

 .کردیخنده.با اخم نگاهم م ریزدم ز یدور شدم و پق ازش
 خنده داشت؟-اناز
 گفتم: دنیخند نیح در
گه کسرر- مال یآ..آره..ا با شیجز من بودو.وضررع   دیخوب نبود..

 .ایخدا ی.واشدیورشکست م
ستم ش و ن شد و  دنیو به خند نیزم یر ادامه دادم.اونم اخمهاش باز 
وم م و بهش گفتم: عی.سردیخند یآر  خندمو قطع کردم و ر

 وقت. چیافته.ه یمطمئن باش دو مورد آخر اتفاق نم-
 گفت: دیخند یکه م یدرحال
 و دو مورد اول؟-
 ..ی..ولادیب شیپ ییوقتا هی دیخب شا-
 که خوب خندم قطع بشه و گفتم: دمیکش قینفس عم هی
 به عنوان هم خونه.-

 آها.-اناز
 جلو و گفت: اومد
که بگم ل- مده بودم  نگ زد گفت بر الیراسررتش او با میامروز ز س ل

 .میریعروسو داماد بگ
 ؟ی..حاال کیاوک-
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 بعد صبحونه.-اناز
 .امیباشه.برو منم م-

 باشه.-اناز
 هیکمد و شررروع کردم به گشررتن. یجلو دمیپر یو منم جلد رفت

و کت  یمشررک نیچهارخونه درشررت با شررلوار ج یقهوه ا رهنیپ
 ی.خوب بود.موهامو دادم جلویمشررک ی.کفش ورنیاسررپرت مشررک

ح خوش رنگ ا ییاال یمانتو هی.انازم رونیچشم راستم و رفتم ب ر
و یسنت ش یتا ر شک دهیزانو پو شلوار کتون م ش اب یبود  که  یکشال م

وش شررعر فارسرر نوشررته شررده بود. و ابق معمول کفش پاشرنه  یر
رد اناز رفت ی.بعد از خوردن صرربحونه با گاالردویمشررک یسررانت7  میز

.منو میدو نفر دونفر جدا شد میدیبه پاساژ رس ی.وقتالیو ل انیدنبال شا
مزون عروس  هی یمون هم توباهم.قرار الیباهم.اناز و ل انیشررا

 جور نیاونام لباس عروس.هم میکردیدامادو انتخاب م سبود.ما لبا
شت یقم*س*ت کت و شلوارا یتو حبت و ص میگشتیم میپاساژ دا
 گفت: انیشا دفعهی.میکردیم
 رادمان؟-
 بله؟-
باره اناز چ-انیشا باره..در  ه؟ینظرت در
 شدم. رهیو با تعجب بهش خ سادمیوا
 ه؟یمنظورت چ-
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 نظرتو بدونم. خوامی.مایبرداشت بد نکن-انیشا
باره  جواب دادم: یفکر رفتم.بعد از مدت ی.تومیراه افتاد دو

دنده و لجبازه..فقط نوک دماغشو  هی..هیخب..خب..دختره مغرور-
 .نهیبیم
 ؟یو باان یخوبش؟ظاهر اتیخب؟حاال خصوص-انیشا

باره  فکر.جواب دادم: یرفتم تو دو
وغ گفتم.مخصوصا چشماش  ستین اگه بگم خوشگل و جذاب- در

بون تونهی.مائهیکه به رنگ در  نویچرا ا مدونینم یباشرره ول یدختره مهر
با دخترا خخوادینم به و گرم م یلی.  یرابا پسرر دمیند یول رهیگیخو
و  یکه به هرک ادیرفتارش خوشم م نیانقدر خوب رفتار کنه.از ا بهیغر ر
 .دهینم
و انجام بد نیا یبتون یمطمئن-انیشا  ؟یکار
 .نکهیو ا دمیانجام م مویتمام سع ؟ازدواجو؟خبیچ-
 فکر کنم منظورشو اشتباه متوجه شدم. دفعهی
 ان؟یشا هیمنظورت چ-
 بهم انداخت و گفت: ینگاه نگران انیشا
دل  .تویو شوخ یغرور دار ی.به اندازه کافیو جذاب پیتو هم خوشت-
 ..ترسمی..من من میول یبروئ
 ؟یازچ-
 از بعدش.-انیشا
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 :دمیپرس دیترد با
 بعدش؟-
 سرشو چرخوند به سمت راست و گفت: دفعهی
 .ادیکت و شلوار بهت ب نیفکر کنم ا-

شتم سمت برگ شاره م یبه  سلکردیکه ا بدک  انمیاش قهی.او الال.نه بابا 
ستمدوی.البته منیتریو یررفتم جلوهی..بدک که نه عالستین بحثو  ن

 نشدم. رشیگیانحراف داده،منم پ
 برم پروش کنم؟-
و گرفتم و رفتم تو یتو می.رفتمیبزن بر-انیشا شلوار  یمغازه.کت و 

ت و شلوار ک هیبه خودم نگاه کردم. نهیآ یتو دمشیپوش یاتاق پرو.وقت
 هیش که وسط دیسف ونیو پاپ یاوس رهنی.با پدیخوش دوخت سف

 ردم.صدا ک انوی.شاشهیم یعال یمشک یداشت..با کفش ورن نینگ
 پسرر یباحال شد یلیواو.خ-انیشا

 ؟یانتخاب نکرد یزیممنون.خودت چ-رادمان
ب رمیچرا.دارم م-انیشا  .رونیب ایب اریپروش کنم.تو هم لباسو در
و درآوردم و گرفتم دستم.اومدم ب در دادم به  و رونیاتاقکو بستم و لباسار

 .بگم جذابرونیاز اتاق پرو اومد ب انیفروشرنده که حسراب کنه.شرا
شده بود  وغ گفتم.با چشمان ش هیدرشت.واقعا  یمشک یدر لوار کت و 
شاکردیم شیعال یسرمه ا  میفتر انی.بعد از حساب کردن پول لباس 

 .الیدنبال اناز و ل



wWw.JustRoman.iR  134 

 

***** 
 اناز

 .ی..اعصابمو خورد کردگهیانتخاب کن د ویکیاه.اناز -الیل
 کنم. سهیاون دهنو ببند بزار مقا قهیدو دق-
تا  یاعصرراب خورد جلو با با مانکن جلوم بودن راه دو  لباس که 
 اناز زنگ خورد. یواقعا انتخابش سخت بود.گوش رفتمیم

 الو؟-اناز
-.. 

وخدا ب-اناز  .کنهیم وونهیداره منو د نیایتور
-.. 

ودباش-اناز  .نیمزون ستاره شب.آره..ز
-. 

 ..بدو..خداحافظ.انیشا گهید زیمزه نر-اناز
و شونم و گفت: ویگوش  قطع کرد و به ارفم اومد.زد ر
قاتون ب یحاال وقت-  یفهمیم یانتخاب کن ویکی یو مجبور بشرر ادیآ
 کردن چند َمنه. تیاذ
 گمشو بابا.-

باره  یمن پفبود.دا یریدکلته شرر هی شررونیکیبه لباسررا نگاه کردم  دو
ست هیبود..  دیسف شمیکیشده.. یکار نینگ شت نیارف آ که تا  دا
و وم بود..  یر ست هیباز شت.دامن خوش فرم که روش  نیارف آ ندا
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و ریحر ه شده بود..و دنبال یکار نینگ ویمنجوق کار نشیس یبود..ر
دکلته بود خوشررم  نکهیبه خاار ا یریداشررت.از لباس شرر یبلند
و یکار نی..نگومدیم ه دنبال نکهیبه خاار ا دمیدامنش..از سررف یر

و  اومدن. انمیادمان و شاشده بود.ر یمنجوق کار نشیس یداشت ر
 ال؟یشده ل یچ-انیشا
 با اعتراض گفت: الیل
س شونیاز ا- سمو انتخاب کردم ول نیبپر ساعته معط یمن لبا ل دو

 .میخانوم
شون گوش م به س یول دادمیحرفا و برر سار شتم لبا  یه و کردمیم یدا

 یانخوام ازدواج کنم..بر گهید دی.خب بابا شازدمیم خونزیبهشون س
 .شمیسنگ تموم گذاشت؟رادمان اومد پ دینبا یو آخر یاول نیا

 خواد؟یم یلباس انقدر عالف هیانتخاب -رادمان
 عقب و گفتم: دمینگاهش کردم.کش تیعصبان با
 کرد. شهینم شیمن سخت پسندم.کار-

 .کنمیم یکار هیاالن برات -رادمان
و صدا زد و لباس یکی شنده هار س هیبود و  دیکه سف یاز فرو  نیتارف آ

و انتخاب کرد و گفت تو هیداشررت  یقه احل نه ر جبعه  یارف 
ندم..ا یجور نیبزاره.هم چه حق نیتو بهتش مو من  یبرا یبه 

 دیه شدم..شاو کالف یربه شدت از دستش عصبکنه؟یم فیتکل نییتع
شدم.از همه  یا هیثان یبرا و رونیتر از مزون ب عیسرمتنفرم   یزدم و ر
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شر یتو مکتین شستم.باالخره ت ساژ ن شدند.ل فیپا خواست  الیفرما 
ارفم که بهش چشررم غره رفتم که درجا خشررز شررد و رفت  ادیب

 .رادمان اومد کنارم نشست.یسمت هی..بعدم باهم رفتن انیارف شا
 اناز؟-رادمان
 کردم. یدستم باز یندادم و با انگشتا جوابشو
 اناز خانم؟اناز جان؟-رادمان
 جبهه گرفتم. عیسر
 صدا نکنار ینطوریمنو ا-

بون  نگاهم کرد و گفت: مهر
..حق بده..کالفه شررده گهیآدمو د یکنیم ی.خب عصرربدیببخشرر-

باس خ عدشررم اون ل هت  یلیبودن.ب له من مطمئنم ب خوشررگ
 میکوچولو و عنق نباش بلند شررو بر یدختر بچه ها نی.حاال عادیم

 ؟ی.مگه تو بچه ادیخر هیبعدم بق میناهار بخور
ست شدت متنفر بودم  د شت به  ضعفم گذا و نقطه  هم بگه ب یکیر

 بچهرپس بلند شدم و گفتم:
 هنوز از دستت دلخورما. یباشه..ول-

مد گه ول یزیچ هی او با ا یب حرفم  نیحرفشررو خورد..معلوم بود 
به اون چه؟رِا..اناز..از ک شیعصررب باشررم   یکردم..آخه من دلخور 

 ماتی.تصررمایشرریم یدار ی..دختر خوبنی؟آفریدیجواب خودتو م
ست و منطق رریبگ یدر رر فرر سمتنی..آ شا الیکه ل یرراه افتادم به   انیو 
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سرم  تمنکردم.برگشر داشرونیپ یرفتن..ول سرمت رادمان که پشرت 
 .ومدیم
 پس کوشن؟-
 یسرمت هیشرلوارش بود درآورد و به  بیاز دسرتاشرو که داخل ج یکی

 یلوج انی..شایوا ی..ادمیکه اشاره کردو نگاه کردم و د یگرفت.سمت
شنیکه لباس خواب م هیمغازه ا نیتریو و حتما انازم اونجاست  فرو
 کهی.امرتهکنینگاه م عی..چه ضانیبب انویخاک برسرشون.شا یراگهید
 .نایدست ا ازخدا منو بکش  یرازیه
 .برهیاالن آبرومونو م ریبگ انویرادمان..برو شا-

شا دیخندیم زیکه ر یدر حال رادمان سمت  .منم رفتم داخل انیرفت 
و جمع کرده بود داشررت م .به دیخریمغازه.اوه اوه..اناز همه مغازه ر

 سمتم برگشت و گفت:
 تو هم دوتا بخر. ایعروس مشترک.ب ایب-
 ندارم. یازین نایبرو گمشو..من به ا-

 زد و گفت: یطونیچشمز ش اناز
و چه د-  رادمان زد به سرشر دی؟شایدیخدار
سرش ولگرفتم باال که بزنم ت فمویک سرش ق یو  سپر  شو  رار داد و دستا

 گفت:
 ریخورد یغلط کردم.شکر قهوه ا-
 زدم: غیج
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 رالیل-
 باشه بابا.-الیل

به خانم به نو الیو ل میاومد رونیسرراعت از مغازه ب میبعد از ن باالخره
م .زنگ زدگهی.خنگه ددیخر یلباس خواب مشک هیمن  یخودش برا

باال یبه رادمان.تو پاسرراژ منتظرمون بودن.وارد  یرسررتوران ابقه 
 میبر میبرامون دسررت تکون داد.خواسررت انی.شررامیرسررتوران شررد

ستم به جا شون که د ستم ت ینم کردمیم یکرد..هرکار ریگ ییسمت ون
شررده بود  جادیکه دور دسررتم ا یدسررتمو آزاد کنم..هرلحظه حلقه ا

ستم نگ هی نکهی.ِا..اشدیتنگ تر م شتم به د شت برگ سته..با وح اه د
ستمو گرفته و با لبخند  هی دمیکردم که د سبت جنتلمن د سره به ن پ

 .کنهیداره نگاهم م
 ِا..ولم کن.-
شم  رهی..اه..چه خکردیهم چنان نگاهم م یول ستا شده بود.دو هم 

 یصداکنه؟ینم یچرا کار الی.لکردنیبا لبخند چندش آورشون نگام م
 اومد: انیشا
شتم  هی شی..نخوردیشببخ- صدا..منم برگ سمت  شت  وقت.برگ

پا وا انیو شا الیسمتشون..ل نگاه  یالیخ یبودن و رادمان با ب سادهیسر
سره کردیم شم خ یب ی.پ سرش.االن من  رهیشعور مثال من نامزد

ه نجاتم بده؟باالخره پسرره ب ادیب دیبا انیشردم شرا عیضرا الیجلو ل
 حرف اومد:
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 .گهید نهیشیما م شی.خانم پستیاونجا جا ن یانگار-
م محک یلیکرد.بلند شرد و اومد سرمتمون.خ یرادمان حرکت باالخره

ش سره ک ست پ ست منو از د شتش قا رونیب دید .بعد کرد میو منو پ
 گفت:

 خودمه..شما زحمت نکش.. شیجاش پ-
سره شو گرفتن..معلوم بود از  پ ستاش جلو شه که دو ست بلند ب خوا

س شت یبود که تو یمونه شونیکیچون  دنیرادمان تر ستوران به  ر
و تعر میبود دهید  برد دیکرده.رادمان دسررتمو کشرر فی..حتما ماجرار
گذاشررت  یصررندل هی.زمونیم شیپ نار خودش و منو  گذاشررت ک

صال حرکت شونم و  ینم یجلوش.ا سر  شت  شو گذا ستا کردم.رادمان د
و  یالیخ ینشستن.ب انمیو شا الیخودشم کنارم.ل یصندل یمنو نشوند ر
 یکردنش کجا؟تو فکر بودم که دسررت تیحما ینجوریرادمان کجا؟ا

 صورتم تکون خورد.دست رادمان بود. یجلو
 خشکت زده بود؟ یاونجور ؟چرایشد یچ-رادمان
 به همشون زدم و گفتم: یلبخند

 تو پوزشونر نی..دمتون گرم..خوب زدیچی..هیچیه-
و آروم لحنم تعجب کردن..خودمم تعجب کردم..رادمان اخم کرد  از

 گفت:
 .زنهیحرف نم ینجوریزشته بخدا..دختر که ا-

وم خند ینفر چهار  گفت: الی.لمیدیآر
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شق عا گهی..گفتن دکردنینگاتون م یمردمو..چجور دنیدیم یول-
 رنیدلخسته هم

 .دنیخند انیو شا الیل ی.ولمیزد یرادمان پوزخند منو
 ن؟یسفارش داد-

و رادمان  و گفت: یصندل یکتشو درآورد و گذاشت ر
 .تزایآره..پ-
 آخ جون..دلم براش تنگ شده بود.-
 تزا؟ی؟پیک یبرا-انیشا
 آره.-
 .تزاستیعاشق پ ؟انازیدونستینم-الیل
ویپ میکه حرف زد کمی هار به  تزا ها شررروع کردم  با اشررت آوردن.

شد بازم م یخوردن.وقت ستمیمال خودم تموم   تزایپ یتو شهیهم خوا
شت برد  نیمان آخر.رادخوردمیتعدادو م نیشتریب یخور شو بردا قاچ

به من انداخت و قاچو گرفت ارفم.با  ینگاه هی یارف دهنش..ول
 و گفت: زد ینیتعجب نگاهش کردم.لبخند دلنش

 ..ایب-
 نه ممنون.-

مان م-راد ن یبرا خوادین ک عارف  ت میمن  نمی.. دوسرررت  دو
 .رشی..بگیدار
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ستش گرفتم.. قاچو سس برام ر هیاز د  یدکه بهش لبخن ختیعالمه 
باره   نویلبخنداش دلنش دای.جدنیلبخند دلنش هیزدم.اونم در جواب دو

 م؟فزینبود.ِاِا..اناز؟داشررت یهرکسرر یکه برا ییقشررنگ بود..لبخندا
**** 

شونه ام وارد م یکه فرد ییها یتکون با س کردیبه  ارا چشمامو باز کردم.
 .دادیبود که با اضطراب تکونم م

 هوم؟-
 با هول گفت: سارا
ود باشنیخانم پاش- قا رادمان اومدن..ز  ..نی..آ
 .نیصاحابو بزارم زم یسر ب نیا قهیفدا سرم.بزار دو دق-

باره  چشمامو بستم که سارا گفت: دو
قا رادمان - وخدا..نه آ  .نیلحظه صبر کن هیخانم..تور
 گفت: متیبا مال بعد
 ها. شهیم رید شگاهتیاناز جان..آرا-
ه ب یازی.چه ن؟یواسرره چ شررگاهیآرا اری..به ذهنت فشررار بشررگاه؟یآرا
..اه اناز چقدر خنگ سرتوی؟.ب22دارم؟.اصرال امروز چندمه؟ شرگاهیآرا

که امروز  دهیم یاریکجا حافظش  شررهی.آخه آدم اول که پا میشررد
 رادمانو کنار گوشم حس کردم: یصدا دفعهیبه خدا. یچندمه؟خنگ

 .یبش داریخانم؟فکر کنم بهتره ب-
 م:خواب آلود و کش دارم گفت یصدا با
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 کنه. دارمیب لیدن دیچنده؟با لویک داریبرو بابا..ب-
تاث شررربی.ده؟اهیک لیر..اناز دنل؟یدن وم  ندم ر مان خو قدر ر  ریان

 گذاشته.
 فرستاد.بعدم گفت: رونیکه ب دمیشن شوینفس حرص یصدا
و بیترت دیاول با ینه انگار-  و کاب*و*ستو بدم. ایر

و بعدم حالت تهوع بهم دسررت داد..با  دفعهیهوام. یحس کردم ر
و دمیوحشت چشمامو باز کردم که د شونش  یرادمان با لحاف منو ر

ته و داره م گار نی.ِاِاِا..ببرونیب برهیگذاشرر خدا..ان و  میمن گون یتور
و دوشش.با ترس و هول گفتم: ینجوریا  منو گذاشته ر

 .گهی..ِا..صبرکن دنیشعور..منو..بزار زم ی..بیرادمان ب یهو-
بدهکار ن دمید به راهش ادامه  سررتینه گوشررش  و هم چنان داره 
سمدهیم سارا و  ومو کردم سمت  سم رای..ر صدا هیو  د مانن غیج ییو با 

 گفتم:
 .کمزرشهینه داره حالم بد م ی.وانینجاتم بد-
و منو شت و ر وم بردا شت خونه لحافو از ر ستخر ن یبرد باغ پ  میلبه ا
 ریز دسررتش هی یعنیبغلش.. ینشررسررت.و منو از جلو گرفت تو زیخ

نه تو  خواسرررتیم یزانوم.وا ریدسررتش ز هیگردنم و  منو ول ک
 زدم: غینهر..ج یاستخررواااااا

 لحظه. هینه صبر کن..-
 لبخند هول زدم و با تته پته گفتم: هیشد. رهیو بهم خ سادیوا
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ول  جانیمنو ا یکه بخوا ستیفکر ن نیرادمان..تو اون مغز..پوکت ا-
 .اری..کامال هوشدارمیب ؟هان؟بخدایکن

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: رادمان
 ؟یگفت یچ-
 ..ارمیو هوش داریگفتم؟گفتم ب یچ-

 نه نه.قبلش.-رادمان
نگاه بهشرون کردم و در  هی..کردنیبودن و نگاهمون م سرادهیوا همه
 گفتم: کردمیم لشونیو تحل هیکه تجز یحال
 ؟یول کن نجایمنو ا یکه بخوا-

 و کالفه گفت: یعصب
 ؟یگفت ینه..قبل ترش اصال از اول چ-
 صادقانه جواب دادم: یلیخ
 .یکه بخوا ستیفکر ن نیگفتم رادمان تو اون مغز پوکت ا-
 حرفمو قطع کرد و گفت: دفعهی
 پوک؟ ؟مغزیچ ی..بهم گفتنی..همنیهم-

فتیراسرررت م ییخدا ته بودم مغز گ عد بهش گف به بود ب ..اون نخ
 گرفتم.ادامه داد:خودمو  یجلو یپوکرخنده ام گرفت ول

 بگو غلط کردم.-
 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با
 عمرا.-
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 گه؟ید یگینم-رادمان
 گفتم: یالیخ یب با
 پنبه دانه که اناز بهش بگه غلط کردم. ندیرادمان در خواب ب-

منو بندازه تو آب که از ترس دستمو دور گردنش حلقه کردمو  خواست
 گفتم:

 .شهیسرت نم یبابا چرا شوخ-
 ؟یگینم-رادمان

 گفتم: یسرتق با
 نوچ نوچ نوچر-
شعور باالخره  یرادمان ب یشدرا سیحس کردم تمام بدنم خ دفعهی

 سرم نشست و گفت: یکار خودشو کرد منو انداخت تو استخررباال
 ؟یکرد فیک-

 زدم: غیکردو رفت.ج یبا یبا بعدم
 شترر یرپسره یپا شتر هیاصال خودت -

شنام عال یحوله اومد باال هیبا  عیسر سارا شکر  و و از  بود یسرم.خدار
باال  شررونییراحت بود.با کمز سرره تا المیخ ارمینفس کم ن نکهیا

شدن ا شده بودن بعد از تموم  خ  سر  نیاومدم..خدمتکارا که از خنده 
و دورم  یصرربحگاه شینما مسررخره متفرق شرردن.سررارا حوله ر
 یلیبدن من در برابر سرررما خ یزدم ولیلرز م دیاالن با دی.شررادیچیپ
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فتاب بود.اونم ت نیسردم شده بود.عالوه برا کمیبود.فقط  یقو  یوآ
بون آوردم. نمیبب سایبهمنربهمن؟..وا  امروز چندمه؟سوالمو به ز

 امروز چندمه؟-
 نگاهم کرد و گفت: یبا دلخور سارا
وز عروس24-  ن؟یفراموش کرد تونویام.شما ر
گاه کردم.. با جب بهش ن های؟عروسررام24تع تاز ه ؟من؟آ  ادمی..

 داشتم.با هول گفتم: شگاهیاومد..امروز قرار آرا
 .اصال حواسم نبود.یوا یا-

 دمیلباس ساده پوش هیرفتم باال و موهامو خشز کردم. عیسر بعدشم
ودنییو بدو رفتم پا م رادمان که بست وی.قرار بود رادمان منو برسونه.در ور

..اونم راه نشستم تو عی.سرپام توقف کرد یجلو شیمشک سیبا جنس
 گفت: طنتیکه گذشت رادمان با ش کمیافتاد.
 خوش گذشت؟ ی..آب تننمیبب-
 نگاهش کردم و گفتم: ایغ با
 ری.د.مونهیم ی..فکر نکن کارت بدون تالفدمیخند یلیهه هه..خ-
ود منتظر باش. ای  ز

 گفت: یبا هول الک رادمان
و خدا..وایوا-  .نایمامانم ا ی..منتظر مجازات؟نه تور
 پس کلش و گفتم: زدم
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ر. یب- رر اهار تا ن یلقمه صرربحونم نتونسررتم بخورم.چجور هیشررعور
 الها؟یاون گوز یدستا ریز ارمیدووم ب
 با تعجب گفت: دویگردنشو مال رادمان

 ال؟یگوز-
 .گهید شگرایهمون آرا-
 گفت: زدیکه خنده توش موج م ییصدا با
شبوردو باز کن - ش زیک هیدا ش ریو  فتو عض یه..بردار بخور جلوتو
 ..رهیبگ
سر با شروع کردم به  عیذوق و  شتم..و  شون دا شبوردو باز کردم و بر دا

حرکاتم آروم  دنیشررکم بودم..خندق بالررادمان با د یخوردن..خدا
من راحت گذشررت چون  یماهو برا هی نی.ادنیشررروع کرد به خند

و کارا ر مه  مان بود..ب یه خاب  یدوش راد چاره..همش اون انت
جوجه اردک دنبالش  هی نیع نم.مومدیم رفتی.مدادی..نظر مکردیم

س یمنتظرم بود.وقت الیل شگاهیآرا یبودم.تو  یت وقترادمان گف میدیر
تل انیب انیزنگ بزنم با شررا میآماده شررد م هامون باه هیدنبالمون.آ

و الی..لشررگاهیکردم.رفتم داخل آرا یشرردم و خداحافظ ادهیبود.پ  یر
شتن آرا یصندل سته بود و دا ش شتمب یصندل هی.کردنیم ششین و  ردا

ستم کنارش.تا منو د ش سمتم خ دین ست   گرهشیبرداره که آرا زیخوا
 گفت:

 ها. شهیخراب م شتی..آرایخانوم-
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وم گفت تیگفت و با عصبان یدیببخش الیل ل زد به من.بعد آر  :ز
شده ها من به زحمت  رید ؟قرارتیبود یتاحاال کدوم گور نمیبب-

خ زاد یوقتتو نگه داشتم اونم وقت  ریگفتم تو اناز فر
وم  و گفتم: دمیخند آر
 داشتمر یچه مکافات یدونینم یوا-
ض یبا کنجکاو الیل صر تو و براش مخت دادم  حینگاهم کرد که ماجرار

گاهیآرا سییچون ر  شیدسرررت اون آرا ریصررردام کرد.قرار بود ز شرر
و  دونه تا موهامو یاب شروع شدرخدا مو عذ یصندل یبشم.نشستم ر
و الک زدن ناخونام تموم شرد  کوریصرورتمو مان شیدرسرت کرد و آرا

صال ب اراشیو دست شگرهیچقدر به آبا و اجداد آرا حمل ت یفحش دادمرا
 شد و گفت: رهیبهم خ یاومد جلوم و با ژست خاص شگرهیبودم.آرا

 ریشد یگریچه ج نیپاشو..پاشو اناز خانوم بب-
 نه..دوست دارم اول لباس بپوشم بعد.-
 زد و گفت: یلبخند شگرهیآرا
 بهتره. ی..اتفاقا اونجوریهرجور راحت-
ست با ش اراشیکمز د سمو پو بزرگ  و یقد نهیآ ی.رفتم جلودمیلبا
س دنی.با دشگاهیآرا ستمو ت دمید یم نهیآ یکه تو یک و هنگ کردم.د

و یشررگونیخودم نباشررم.ن دیهوا تکون دادم که شررا  برهنه ام یاز باز
نگ قشرر یلیخ مویمشررک یبودم.موها داریگرفتم که دردم اومد.پس ب

و سمت جلوشم  یبرده بود باال و ِفرِش کرده بود آورده بود ر شونم..ق
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و ختهیکج ر ه ب شررمیبهش داده بود.آرا میصررورتم..مدل جالب یبود ر
رژ لب قرمز صررورتمو فوق  ی..ولدیو سررف ی..آبخوردیرنگ چشررمام م

سزرکفش ها فیالعاده کرده بود.تعر شده بودم عرو شه   یاز خود نبا
تاق کنار الیکه ل دمیپوشرر مویسررانت13پاشررنه  ی.وارونیاومد ب یاز ا
 الیشده بودم خشکم زدرچقدر ل زیخ میهمون حالت که ن یخدا.تو

شا شا به حال  شده بود.خو هم همون جور که  الیشدرل انیملوس 
پاشیباال گرفته بود که نره ز دامنشررو  شررده بود.همزمان رهیبهم خ ر

صدا کرد سم همو  راز لحنمون و یخودت می.بازم همزمان گفتمیباهم ا
 بغل هم. یتو میخنده..بعد رفت ریز میزد نصدا حرف زدنمو زی
 .یاناز رهیم یلیو یلی..آدم دلش برات قیییوو-الیل
 رانی..خوش به حال شاالیمنم دلم برات ضعف رفته ل-
 رد: غیج الیل
 انازر-
 ؟یزنیخب..چرا م دیببخش-
 منو جدا کرد و گفت: الیل
قا رادمانم م-  .مینیبیآ
 گفتم: یالیخ یب با
 من از رادمان مطمئنم.-
 ؟ی.بهشون زنگ زدیهرجور راحت-الیل
 .گهیهمن د شینه.احتماال پ انیشا یمن به رادمان زنگ زدم.ول-
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 آره خب.-الیل
 صدامون کرد: گرهشیآرا
 یشرراهزاده سرروار بر گاالردو انیشررهر قصرره هارب یها یپر یآه-
 اومدر دتونیسف
سامیدی.بعدم خندمیاناز با تعجب بهم نگاه کرد منو جمع  ولمونی.و
شنلمونو انداخت میکرد و میو  شمون.دست در دست هم از پله  یر دو
شا مشونیدیپاگرد آخر د ی.تونییپا میرفت شگاهیآرا یها  هیتک انیکه 

ستش تو هیو  واریداده بود به د و بیج ید  یشلوارش بود..و رادمان ر
شاره به رادمان گفت که ما اومد انیشاپله ها نشسته بود. .رادمان میبا ا

 رهیخ دونمیما دهنش باز موند.نم دنیدر همون حالت برگشت و با د
شو گرفت و رفت ب عیسر یشده بود.ول یبه ک شارونینگاه  الیو ل انی.
 گفت: انیجدا شدن شا یبغل کردن.وقتهمو 
 .یخانم ی..چه خوشگل شدیوا-
 فت:گ انیبزنه که شا ینازک کرد و خواست حرف یپشت چشم الیل
 رنه؟یبود-

داشررتم به عشررق  یجور نیزدم.هم یخنده.پوزخند ریزدن ز بعدم
 ردارهلمبیبردار اومد داخل.ف لمیکه رادمان با ف کردمینگاه م شررونیباز
و بردا لمیف دی.شررارونیب میدسررتورات داد و باالخره رفت یسررر هی ره ر

ا .بخوردیکه رادمان حرص م کردمیم فیک نیمن از ا یاعصاب بود،ول
شررده لبخند به لبم اومد..واقعا  یگل کار دیسررف یدوتا گاالردو دنید
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و و رادمان رفتن سمت در کمز راننده  انیو خوشگل بودن.شا ییایر
شا الیو بازش کردن..ل سمت  ه بودم به در.ب رهیمن خ ی..ولانیرفت 
ل زدم.تو  واقعا یاوسرر بیبا ترک دیاون کت وشررلوار سررف یرادمان ز

که برم سررمتش..  مت  رفتمجذاب شرررده بود و منتظر بود  سرر
ش صال دامنمو نیما شستم و اون کمز کرد که دامنمو بندازم داخلرا .ن
ذره خل  هی راه ی..تومیرباالخره راه افتادیکردیجدا حسرراب م دیبا
و باالخره  میشعور انجام داد یب لمبرداریعاشقونه به دستور اون ف یایباز
تل میرفت  الیو ل انیاتاق و شررا هی ی.اتاقا جدا بود..منو رادمان توهیبه آ
تاق.وقت هی یتو  زایچ ورنجیبغلو ا ادیکه ز ییعکاس اومد از عکسررا یا

تثنا ردش و بدون اسرر میکرد یداشررت هم من و هم رادمان خود دار
که  شیکیبغل هم بود. یسرره تا عکسررامون تو ای..فقط دوتا میکرد

و  یرادمان از پشررت منو بغل گرفته بود و سرررشررو گذاشررته بود ر
و من دستمو دور کمرش حلقه  میکرده بود غلکال همو ب میکیشونم.

و و اونم مثال موهامو  نشیسرر یکرده بودم و سرررمو گذاشررته بودم ر
شسته بود و منم کمرمو  میکیبود. دهیب*و*س رادمان پشت به من ن

به عبارت هیبه کمرش تک تامو از دسرر یکیلم داده بودم. یداده بودم و 
و ا عکسم چندت هیبود . هکه رادمان دستمو گرفت نیزم یگذاشته بودم ر

اونم  می..چند تاعکس چهار نفره گرفتانیگرفتم..رادمانم با شررا الیبا ل
تل یتو که  نایو رادمان و شررا میزدیقدم م الیل بود..مثال منو هیباغ آ

وش خند میکی.کردنیپشتمون بودن نگاهمون م  میدیکه به شدت ر
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و مینشسته بود الیبود که منو ل نیا  میزدیم فچمن ها و باهم حر یر
ه .رادمانم بشرردیم زینزد الیبه ل نیپاورچ نیداشررت پاورچ انیو شررا
وده بر شررده بودمر یمن.وا ناهار کوچولو و مختصررر و بعدش  هیکه ر
سم میرفت سمت باغرعقد منو رادمان که ر س میشد رفت یبه  مت به 
نشست.حوصلم سر رفته بود  گاهشیجا ی.هر کدوم توگاهمونیجا

و الیل.دادمیو پاهامو تکون م و آورد نشسته بود سرش میمبل کنار یکه ر
 و گفت: زینزد
 چته؟ نمیبب-
 نگاهش کردم و گفتم: یکلفگ با
 حوصله ام سر رفته.-
 .ریَکِفشو بگ اریب ریگ فیخب ک-الیل
 رالیل-
وم خند الیل  و به کنار دست من نگاه کرد.بعد با تعجب گفت: دیآر
 ِا..پس رادمان؟-
 دوستاش..از اول مراسم اونجاس. یرفته پ-
 کجا؟-الیل
 و محسن. نیو شرو ایآر شیاشاره کردم که رادمان بود.پ یسمت به
وخدا.مثال با-الیل و باز شهینقش عاشق پ دینگاه تور  نه هارک یتور
 بابا. الیخ یاه..ب-
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 ای.حاال تو غمت نباشرره بکنمیم ال؟درسررتشیخ یب ویچ یچ-الیل
 .میدور بر*ق*ص هی میبر

 سررتیدنبالش رفتم.وسررط پ یدسررتمو گرفت و من با کالفگ بعد
س سامدیر شد که انرژ ی"ایگیب ی..آهنگ   نیاگرفتم.. یجونم"پخش 

شم بگذره من ازش خسته نم شار سال از انت صد   شم..فقط یآهنگ 
سط بود الیمنو ل صمیو شروع کردم به ر*ق* صم  دنی. واقعا ر*ق*

پا  کنارهمو  گاهیرفتن سررمت جا انیخوب بود.رادمان و شررا سررر
شا سادنیوا شغول تما شدن آهنگ همه  یو م شدن.بعد از تموم  ما 

 خواننده گفت:که  مینیبش میبر میبرامون دست زدن خواست
 نیا یو عاشررقونه قابل توجه عاشررقا زیآهنگ رمانت هیحاال..-

 .ستیوسط پ نییبفرما دی.افتخار بدمیزاریجمعرعاشقونه م
وی نیرادمان باشررم ا شیپ خوامی..حاال من نماه ..به ناچار با زارهینم ار
شا سادمیوا الیل سط.. سط..از چهره  انیو رادمان  یو رادمان اومدن و

 ی.مثل منرکم کم دختر و پسرا اومدن وسط و دونفردیباریم یتینارضا
مشررغول ر*ق*ص شرردن.دسررتمو انداختم دور گردن رادمان اونم 

کرد.آهنگ شروع  زیکرد.منو به خودش نزد قهدستشو دور کمرم حل
سرم پامیکردیآهنگ حرکت م تمیشد..همراه با ر سکوت نیی.  بود و 

به رادمان چشم دوختم.اونم برقرار..ناخودآگاه سرمو آوردم باال و  مونیب
وم گفت: ریلب باز کرد و ز ی.بعد از مدتکردیداشت نگاهم م  لب آر

 .یملوس شد-
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گفت؟راالن..گفت من ملوس شرردم؟..رادمان گفت؟درسررت  یچ
بط دیدم؟شررایشررن به سرررکوچشررون گفته.آخه چه ر  داشررت یبه گر

 یصرردا دفعهی.نییخنگراز فکرم خندم گرفت و سرررمو انداختم پا
 :گفتیومد که مخواننده ا

 رنیخب دوستان دور دوتا عروس و دوماد حلقه بزن-
حلقه درست کردن دورمون.وا..منو  هیو پسرا دست تو دست هم  دختر

شا الیرادمانو ل شون با تعجب نگاه کرد میسادیوا انیو  باره میو به .دو
 خواننده گفت:

قا شا-  خانمر الیو ل انیدوستان اول آ
شروع کردن که د دختر سرا  جلف  نیاماد عروس و بب*و*سو از او پ
شاایباز سته ل انمیر س الیاز خدا خوا و ب*و* شم لدیر  انویاش الی..بعد

باره صدادیب*و*س  گوشم: یتو دیچیمزخرف خواننده پ یردو
قا رادمان و انزا خانومر-  حاال آ
وخدا.شررما که از قرار دادمون خبر ندار یوا  هی دیربعدش بانینه.نه تور
شتم.نگاه به  یرعجب غلطمیبد مهیجر ونیلیم شراو گذا کردم اون 

ش شت م طونیرادمان کردم.. ض یب ی.ادیخندیدا صدایشعور عو  یر
شد که م سرا بلند  سو بب*و*سرنه خدا گفتنیپ سایداماد عرو رم .

 دختر و پسرا بلند شد.اعصابم راضاعت یبود.هرلحظه هم صدا نییپا
شد.بابا محرمم بود د شکال هی نیرحاال اگهیخورد  و ا شت.چه  بار ندا

 یکه برا میقرار داد گفت یرخب توکردمیخودم صادر م یاجازه هم برا
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ندارهرپس..سرررمو باال گرفتم که همزمان شررد با  یبیاعتبار قرار داد ع
.چندبار پلز تباهام نداشرر یجلو اومدن صررورت رادمان.فاصررله ا

وم ز  گفت: رلبشیزدم.رادمان آر
 نداره؟هوم؟ یبیاعتبار قرار داد ع یکه برا میگفت-

صب و یع شت ر شو گذا ستم و رادمان لب شمامو ب شا یچ ون ا دیلبام.
مور مورم شررد بعدشررم  کمیلحظه اول  ی.ولکردمیداغ م دیلحظه با
 ینداشررتم.خب واقعا هم احسرراسرر یاحسرراسرر ی.انگاریکامال عاد

شتمربرا ستاش کمرمو گرف زیصحنه رمانت نکهیا یندا شه با د ته تر ب
ستش بود ود ست من ر سکوت بود.بابود و د ست و  یصدا الخره. د

شد که  غیج ضا یعنیبلند  شد تیر وم از هم جدا  و من از  میدادن..آر
حاال خوبه فقط جوونا بودنربزرگترا  نییخجالت سرررمو انداختم پا
لت م جا که از خ باال نم نیزم یتو رفتمیبودن   یتا پس فردا 

 یاباشهر نایا تیرضا دیو جدا شدن با دنیب*و*س ی.حاال براومدمی
باره ر*ق*ص شرروع شرد و همه حواسرشرون پرت  خدا.کم کم دو

به  حواسش ی.کسرونیب دیشد.رادمان دستمو گرفت و منو از جمع کش
شت باغ کنار  و هیما نبود.منو برد پ ست ر ش بش ل یحوض کوچولو.ن

 و گفت: دیکش قینفس عم هیمنم نشوند.دستمو ول کرد 
 کشن.اوفففف. یخجالتم نم-
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ه ک دیشررده بودم بهش.با سررر پرسرر رهیه کرد که خبه من نگا بعد
ند رهیبهم خ کمیه؟یچ ند ک ریز میو زد میمو حاال نخ نده..  یخ

 خنده گفتم: نیبخند.ب
 نجا؟یا یچرا منو آورد-

 .یبخور ییهوا هی ارمتیگفتم ب یمعذب شد دمید-رادمان
 جا به جا شدم و گفتم: کمی
 .دیشد زارنی.آدمو تو آمپاس مامرزتتیخدا ب یوا-

 گفت: عیسر رادمان
 ..من.ایاز اون حرکت بد برداشت نکن-

 قطع کردم و گفتم: حرفشو
بار قرار اعت یبرا گهیجمع بود د ی.توالیخ ی.بدونمیبابا..م دونمیم-
 داد.

ز یتکون داد.صدا دییبه عالمت تا سرشو  اومد که گفت: تایر
 نجا؟تنها؟یطون؟ایعروس و داماد ش نمیبب-

ادمان رفت.ر یلیو یلی.دلم براش قییی.ووومدیبه سررمتمون م داشررت
 هی.الیخ یب ؟اهیدارهرمثل خودش..مثل ک یچه خواهر خوشررگل

بود و موهاشو مدل داده بود.اومد کنارمون  دهیپوش یکت و شلوار گلبه
 و گفت:

 ن؟ینگفت-
 خواهرش شده بود گفت: ییبایهم که انگار محو ز رادمان
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 هان؟-
ز  ِا..حواستون کجاست؟-تایر
 :میرادمان باهم گفت منو
 به تور-
ز  با تعجب گفت: تایر
 ؟من؟یک-
و هی  دادم و گفتم: هیلبه حوض و بهش تک یدستمو گذاشتم ر
ز-  .یماه شد یلی..خیآره ر
و به رادمان کردم و گفتم: بعد  ر
وغ م-  گم؟یدر

 نگاه به من کرد و بعد گفت: هی رادمان
 رنیهردوتاتون ملوس شد-

که  دمیچشمز زد و رفت.فهم هیبه من پاشد بره که برگشت و  بعدم
شه ا یبرا ز یگفته.ب نوینق شدم و با ر رفتم داخل  اتیتوجه بهش بلند 

صرحبت  انیجور نشرسرته بودم سررجام..رادمانم با شرا نیباغ.هم
بازم داشررت سررر  شیهم پ الی.لکردیم دوسررتاش بود..حوصررلم 
سته ُبغ کرده ها نش نیع سعود.که نگاهم افتاد به آخر سالن.مرفتیم

سالن و با حسرت نگاهم م شروکردیبود ته  صور و نی.با اومدن   و من
 چشم ازش گرفتم. شمیمحسن که اومدن پ

 .ینجوریا مینیعروس خانمو نب-نیشرو
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 دختر؟ ییدا یچرا غمبرک زد-محسن
 ..حوصلم سر رفته.الیخ یب-

 خب کف.-منصور
 :حرفشو قطع کردم و تند نگاهش کردم و گفتم عیسر
 آره؟ رمیَکِفشو بگ ارمیب ریکف گ-

بعد خودشو جمع  یدستشو خوندم اول ُهل شد ول دیکه فهم منصور
 و جور کرد و بعد گفت:

 ریینه بابا..من غلط بکنم دختر دا-
 ن؟یدیم رویسه حق نیحاال افتخار ر*ق*ص با ا-نیشرو
شدم.م دو شرو رفتم؟بلندیدل  شون برم که  شم با چ نیشدم که باها

هم ب یکامال معمول یبه رادمان اشاره کرد.نگاهش کردم.داشت با نگاه
 .کردینگاه م
و کرد بهش و گفت: کنمیدارم به رادمان نگاه م دیکه د نیشرو  ر
قا داماد اجازه م- ر*ق*ص  یبرا قهیعروس خانومشررونو دو دق دنیآ

 م؟یریقرض بگ
 زد و گفت: نیبه شرو یلبخند رادمان

 رنیی.بفرماکنمیخواهش م-
شرو شهیم شیزیچ هی نیبا حرص گفترا نوییبفرما حسن و م نیهار

و گرفتم و با کمکشون از پله  دستاشونو برام دراز کردن که دست هردو ر
وسررط که آهنگ عماد االب زاده"عاشررقت  می.رفتنییها اومدم پا
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به نحواحسررن شررروع کردم به  باره  شرردم"پخش شررد و من دو
ص شد دنیر*ق* ستم برم .آهنگ که تموم  که نگاهم خورد  باالخوا
و رد یبه مهد اول نشررسررته بود کنار دوسررتاش و مشررکوک  فیکه ر

ل زده بود بهم. ب زی..چشررماشررو بارکردینگاهم م  یکرده بود و ز
رفتم سرررجام نشررسررتم.رادمان بلند شررد و رفت سررمت  الیخ

م به سررمتالشیفا تاد  ف نو دی.چشررمم ا ما ها  دمی.آر تن که 
سته.آخ ش سمین ته هم رف قایشعور دق یب یت رادمان،ا..نگاهم رفت 

له ل لهرژاله دختر خا ئهیسررمت ژا  یلیخ یلیکه واقعا ازش متنفرم.خ ال
شو م صش منم بلند  ی.انگاررهیگیخود از دماغ ماموت افتادهراز حر

 من از جاش بلند شد و گفت: دنیشدم رفتم سمت آرمان.با د
 نجا؟یا یِا..اناز؟چرا اومد-

و نشستم  و گفتم: یصندل یر
 .نی.بششتیپ امیگفتم ب ییتنها دمید-

 نشست و به دور و اارافش نگاه کرد.بعد گفت: آرمان
 ها. شهیپس رادمان؟ناراحت م-

و یموها  گردنم کنار زدم و گفتم: یفرمو از ر
ون یاون رفته پ-  تو. شی.منم اومدم پشیخوش گذر

 با تعجب گفت: آرمان
 رادمان کجاست؟-
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سمت با ستم  شاره کردم که  ید و ا سمت ر شو به اون  سر رادمان بود.
 لب گفت: ریبا حرص سرشو برگردوند.ز یگرفت و بعد از مدت

 .اقتیل یب-
 یکیسمت رادمان نگاه کردم.اوه اوه.دوتا دختر دورشو گرفته بودن.. به

له..اون  و نم یکیژا  یشررناختم.رادمان به من نگاه کرد و پوزخند یر
شب شو برگردوندعجب  صورت شبر یزد.و  و  از عروس یکیشده بود ام

نارهم ُجم نم که از ک مادا  ماد همش  یکیخوردن،اون  یدو عروس دو
 به سمت آرمان برگشتم و گفتم: الیخ یب نمو اونور بودن.م نوریا

 ومدن؟یپس خونواده کجاهستن؟چرا ن-
 زد و گفت: یلبخند آرمان
دانشررگاه آوا خواهرم همراه باهاش  یکارا یمامان و بابا دو ماه برا-

 .انینتونستن ب دیسه.ببخشرفتن فران
 ؟یبینه بابا.چه ع-

 به سمتم خم شد و گفت: آرمان
به درک.بق- بد نگاهت  هیاناز جان.برو سرررجات..رادمان  دارن 
 .شهی.برات بد مکننیم

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
 .دمینم یتیمن به حرفاشون اهم-

 .یهرجور راحت-آرمان
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سرجام.د ششیپ گهید کمی شتم  س تا آخر گهیموندم و بعد برگ  یعرو
ص زیچ شام که با اومدن فوفتادیاتفاق ن یخا تمون بردار کوف لمی.اون 

که ه فتیم یشرررد  به  نیبکن ینه اونطور نیبکن ینطورینه ا گ
شقابامونو جدا کرد .باالخره جشن میمحا رفتنش هم منو رادمان ب

سمت 3ساعت شد و همه رفتن  شتموم  شونیما عروس  یبرا نا
 میزد ونابیخ یتو یچرخ هی نکهی..فقط اهیچ دونمیکشون؟برون؟نم

شا ضا انیو بماند که رادمان با  شته بودرو باالخره ر دادن  تیکورس گذا
شا یالیو فام شدن..اونا رفتن خونه خودشون  نایا الیل انویما و و  جدا 

ورود  یبرا دداده بو ریخونه خودمون.حاال زهرا خانوم گ میماهم رفت
غ بشررکنب مت سرر میو رفت میشررکسررت عیکه سررر میه خونه تخم مر

که  مفتیبود ب زینزد دفعهیو  زدمیآسررانسررور چرت م یآسررانسررور.تو
 رادمان منو از کمرگرفت.با حرص گفت:

 مواظب باش.-رادمان
 .الی.بدبخت لیعروس نیا هیری.چه گادیخب بابا خوابم م-

 یلیس هیگفتم  یچ دمیبا تعجب بهم نگاه کرد و من تازه فهم رادمان
 زدم تو صورتم و گفتم:

 .گمیم ونی..دارم هذیوا-
وم م رادمان  بایواحد تقر هیبه خونه مونر میدی.باالخره رسرردیخند یآر
راهرو بود  هی یشرردیوارد م یروقتیمتر32تا اتاق 4ربایمتر300 ای 200

فرم چهار ن زیم هیقرار داشت. یو بزرگ زیو سمت چپت آشپزخونه ش
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 هیپهن بود که اتاقا و  یراهرو هیجلوتر سررمت راسررت  یداخلش.کم
و اتاق  یاتاق خواب اصل یتوش قرار داشت.البته تو ییحموم دستشو
سمت ق هیبزرگ. ییرایو حموم مجزا بود.بعدشم پذ ییمهمان دستشو

بزرگ  زیو م یسررلطنت یقسررمت مبال هی.یو مبلمان راحت ونیزیتلو
س یمهمون یبرا سنگ مر مر بودرته  ش هیالنم که از   یا هشیدر بزرگ 

بالکن بزرگ م به  با بخوردیقرار داشررت که  تاق  یرفتم تو یحال ی. ا
صل و یخواب ا شتم  یو خودمو انداختم ر صله ندا صال حو تخت..ا

به شرردت خوابم م باسررامو بکنم. تاقو زد و اومد ومدیل مان در ا .راد
 بلند شدم و نشستم.با تعجب گفت: عیتو.سر
با ا- باسررا خو نیِا..چرا  نهیم بیبه پوسررتت آسرر شیرآرایدیابل  ز

ستتون نف نیپاک کن شویقبل خواب آرا گنیم شهیها.هم س که پو
 بکشه.
 بسته گفتم: یمنربا چشما یچه دکتر شده بود برا نیا حاال
قدر نصررح- ز تحو تویحاال ان ندر ناراحت لیا نده.. خودت  ایب یمن 

 لباسمو بکنر
 متعجب رادمان به خودم اومدم که گفت: یصدا با
 ر؟یچ-
ست خودم گمیم ونیهذ ادیخوابم م شهیخدا..هم یا شب کار د ..ام
و عی.سررردونمی..من مدمیم تخت بلند شرردم و به ارفش که  یاز ر
 چهارچوب در قرار داشت رفتم و گفتم: یتو
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ودتر برو بخواب  ریبه دل نگ گمیم ونیدارم هذ دیببخشرر- وخدا ز تور
و آبر ختمیتا َپَتمو جلوت نر  ر

 که با دست مانع شد و گفت:هلش بدم  خواستم
شه.فهم- شه با شت ی..اگه کارمیاتاق بغل ی..من تودمیبا صدام  یدا

 کن.
و هیدستمو تک کف  دستم و گفتم: یدادم به در..سرمو گذاشتم ر
 .ریصبح بخ یعنی..ریباشه..باشه..ممنون.شب بخ-

 و گفت: دیخند رادمان
 .یخوب بخواب-

و بست.سر بعدم اتاقم به  کردم.رنگ زیبرگشتم و اتاقمو آنال عیرفت و در
تخت  هی.تختم یاسرری ییجورا هیرنگ بنفش پر رنگ و کم رنگ بود 

 دیفبنفش پررنگ و لحاف س یبزرگ بود..با بالش ها یاسی یسلطنت
شه هاش  ارتا جا چه هیباال و  رفتیو م خوردیستون م هیو بنفش.گو
 زونیآو ازشون یاسیو  دیپرده بزرگ سف هی و شدنیستون بهم وصل م

ه بزرگ ک واریکمد د هیاتاقم  لیتخت ملکه ها افتادم.وسررا ادیبود..
شا شت. یسلطنت ینق  هیو  ریحرت زیم هیو  یسلطنت شیآرا زیم هیدا

تاق..کنارشررم و انویپ تا وسرر نیبود.عاشررق ا ولنیگوشرره ا  لهیدو
 اتاقم .کالرمیبگ ادیوقت نشررد که  یدوسررت داشررتم ول تارمیبودم..گ

 یا قهیدق20حموم و  یتو دمیپر عی.سرررگهیبود د یسررلطنت پشیتر
 .دمیراحت گرفتم و خواب الیاومدم.و بعد با خ رونیب



                
 

 

163 
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. 
صدا10ساعت صبح شدم.قطعش کردم و  داریب میساعت زنگ یبا 

و ستم ر ش شدم.بلند  ادمیلحظه  هیتخت. ین رفت کجام.کم کم لود 
شو ست شییشدم و رفتم د سمت گو شماره ل می.بعدش رفتم  و  الیو  ر

 گرفتم.بعد از سه چهارتا بوق جواب داد:
 سالم اناز گلم.-
 ؟یخودم..خوب الیل یسالم آبج-
 گفت خوبم. شهیاوخ..آره م-الیل
 خوبه؟ انی.شاطونیش یا-
 گفته،گفت: یبدونه چ نکهیبدون ا الیل
 ز دردرا ترکهی.شکمم داره مرهیبگ یزیچ هیبرام  رونیآره.االن رفت ب-
 بخند. یخنده.حاال نخند ک ریلحظه سکوت کردم و بعد زدم ز هی
 .گهید شتویکوفت.ببند ن یا-الیل

 شدم و گفتم: یجد عیسر
 ؟یگفت یچ-
باره ُهل شد و گفت: الیل  دو
 .زهیچ-

 و گفتم: دمیخند
 شت؟یپ امیب یهست-
 .ایآره..هستم.ب-الیل
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 پس فعال.-
 .زمیفعال عز-الیل

 زیبرداشررتم با ک ریشرر وانیل هیتو آشررپزخونه. دمیکردم و پر قطع
سر سام.چ عیخوردم. سروقت لبا شم؟ یرفتم  تا  یدلخر یمانتو هیبپو

 دیتنگو شررال سررف دیسررف نیبا شررلوار ج دیسررف یزانو با نقش ها
ل اسررتار سررف دمیپوشرر دم .از اتاق اومیمشررک میمال شی.آرادیبا کفش آ

ست یکه رادمان در حال رونیب شز م شوکه د قش از اتا کردیبا حوله خ
 .رونیاومد ب
 .ریسالم..صبح بخ-

 .ریصبح تو هم بخ-رادمان
 سمت در و گفتم: رفتم
 خداحافظ.-

 سمت آشپزخونه و گفت: رفت
 به سالمت.-
مت در که س رفتمیم میرفتم تو آسانسور و رفتم ابقه اول..داشت عیسر

 اومد جلوم. ینیس هیزهرا خانوم با 
درد  تونیی..حالتون خوبه؟جدااوا..خدا مرگم بده خانوم-خانوم زهرا
 کنه؟ینم
 گوشم و گفت: زیتعجب نگاهش کردم که اومد نزد با
 شکمتون. ریمثال ز-
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 و گفتم: دمیگرفتم.خند منظورشو
 ن؟یداشت ینه زهرا خانوم.کار-
 خانوم که تعجب کرده بود گفت: زهرا
 .ارمیب یخواستم براتون کاچ-
 ندارم..ببر به رادمان. یازیمن ن-
 چشم.-مخانو زهرا

 سمت آسانسور که گفتم: رفتیم داشت
 زهرا خانوم؟-

 ارفم.ادامه دادم: برگشت
 ن؟یها دار یکاچ نیبازم از ا-
 آشپزخونه. دییبله خانوم.بفرما-خانوم زهرا
..سوار الیل یگرفتم برا یکاچ زیقابلمه کوچ هیآشپزخونه و  یتو رفتم

شون.جلو سمت خون شدم و رفتم به  ش هی یگاالردوم  ج  گه ن زیبر
 .الیداشتم.زنگ زدم به ل

 ؟یدیجونم؟رس-الیل
بده من  نیبه ا الیبرجم..ل یآره..جلو- جازه  نت بگو ا با نگه
و ترسمیتو..م ارمیب نمویماش  عروسکم خش بندازن. یر
و آورد یا-الیل  ..نییپا امیم ؟االنیجونم..گاالردو ر

 گفتم: عیسر
 .شهی..حالت بد مایایِا..ن-
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 .امیتنگ شده..االن م نتینه دلم واسه ماش-الیل
کهیبدون ا و با  یبزاره من حرف ن ندم و  بزنم قطع کرد.منتظر مو

و شتام ر ضرب گرفتم.باالخره ل یانگ ست تو الیفرمون  ش  یاومد و ن
 گفت: دفعهیو  دیکش قینفس عم هی.نیماش
 .زمی..عزیییوو-
 .دیدست کش نیبه بدنه ماش بعد
 سالم.-
 برگشت ارفم و گفت: الیل
با ا ادتهی.سررالم..دیشرر..ببخیوا یا- خااره  نیماشرر نیچقدر 

 ..زمیپسرا..کورس گذاشتن..عز م؟سرکارگذاشتنیداشت
وز م هیخب بابا. لهیخ- هبانه نگ نی.تو االن به ارونیباهاش ب میریر

 بگو بزاره من برم تو.
 گفتم.-الیل

ش بعدم و بوق ما شت ر شو گذا ست سمت نگهبان که  نید و راهنما زد 
وم و با ناز ماشرر موتینگهبان ر و زد و در رفت باال.آر بردم داخل  نویدر

ش جانی..نگهبان با تعجب و هنگیپارک ..خب ردکینگاه م نمیبه ما
و به  میشررد ادهیپ نیدنبالشرره.از ماشرر ایلینگاه خ ینیماشرر نیهمچ

سمت  میتوقف کرد.اوف اوف اوف.رفت28ه.ابقمیسمت آسانسور رفت
 .ادینشون مچندتا دختر از خو یصدا دمیخونه که د

 خونتونه؟ یال؟کسیل-
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 .لیفام یآره.تموم دخترا-الیل
 ذوق گفتم: با
 ؟یگیراست م-
 ژاله هم هستا.-الیل

 حالم گرفته شد و گفتم: هیسر
 ؟یگیراست م-
 لبهاشو جمع کرد و گفت: الیل
 اوهوم.-

و باز کرد با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: بعدم  در زد که ترنم در
 سالم.-

 زدم و گفتم: یلبخند
 ومدم؟یم دی؟نبایسالم.چرا تعجب کرد-

 و گفت: هیبق شیو برد پ دیدستمو کش ترنم
 .یتو خودت اومد یتو.ول شیپ میایب الیبعد ل میآخه گفت-

 خودش و گفت: شیمنو نشوند پ ترنج
 ن؟ییپا یایاز تخت ب یاصال حال داشت-

 .کردنیم ییچه فکرا نایگرفت..ا خندم
 خب حالم خوب بود.-
 به شکمش اشاره کرد و گفت: منات
 کنه؟یشکمت در نم یعنی-
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 نه.-
 .کردیداشت آخ و اوخ م میاومد الیل یچه جالب.ول-ترنم

خ شد و  الیل  زد پس کله ترنم. یکیاز خجالت سر
و یحرف نکهیا یبرا ژاله  :گفت ییایح یو ب ییزده باشه با پرر
 دشاته باشه. ینبوده که بخواد درد یزیاصال چ دمیشا-

مه از که ه ییبگه به تو چه؟از اونجا سررتین یکیگرفت..آخه  حرصررم
 رابطه خصمانه منو ژاله با خبر بودن بودن پرده گفتم:

 بود.تا چشات دراد.-
 گفتم: رلبیز بعد
 انداخته. یترش یدختره -
گاه م دیکنم شررن فکر بدجور بهم ن و از کلش دود هوا  کردیچون 
شدم رف ی.پوزخندرفتیم شپزخونه و در بهش زدم و بلند  سمت آ تم 

 بود گفتم: الیهمون حال که مخاابم ل
و برا یکاچ نیا-  ..زهرا خانوم آورده.الیتو آوردم ل یر
و الیل و گذاشتم ر  اپن. یاومد تو آشپزخونه..قابلمه ر
 دستش درد نکنه.-الیل

 گفت: رگوشمیو ز زینزد اومد
 تو پرش.. یگلم..فعال که خوب زد یحرص نخور آج-

دازظهر بع یکای.تا نزدییرایبه سررمت پذ میزدم و باهم رفت یلبخند
و  الیل وقتام منو ی.بع ررمیدیخند یم مویگفت یو م میهم بود شیپ ر
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بود که همه عزم 5.سرراعتمشررونیزدیم خوردیکه تا م کردنیم تیاذ
وز اولانیرفتن کردن..بدبخت شررا  یبا زنش باشرره.وقت ی..نتونسررت ر

ز دمیرس زشمیاومد پ تایخونه ر  سالم بر زن داداش گلر-تای.ر
 گفتم: رفتمیکه به سمت آسانسور م یزدم و درحال یلبخند

 .رهیخونه ما حوصلم سر م میابریربیسالم برخواهر شوهر گرام-
 اومد تو آسانسور و گفت: باهام
 چکاره ست؟ نجایرادمان ا ره؟پسیِا..چرا حوصلت سرم-
ز الیخ یب-  ..اون االن شرکته.یر
ز  با تعجب گفت: تایر
 چهارم؟ ایابقه سوم -
کارم- قه سرروم  مان تو اب نهیراد ته ب ی..ولک از  رونیاالن شرررک

 خونس..مرکز شهر.
ز  آها.-تایر
و میرفت  تخت. یداخل خونه.نشست ر
 م؟یکن یباز ارمیورق ب-
ز  آره هستم.-تایر

با  یباز مشررک قهیکامال  یتاپ بند هیعوض کردم و جاش  لباسررمو
ز دمیورقها پر و با دمیتا زانو پوش دیشلوارک سف و تخت.ر شلوار  هی تایر

رد آست رهنیبود با پ دهیپوش یمشک داسیآد یراحت ه.موهاشم کوتا نیز
و سته بود..چشماش رنگ یشونش بالا یکه بلوند بود و تا ر  سرش ب
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 زیچ هیرادمان  یچشررما تیجذاب ی.ولیرادمان بود.اوسرر یچشررما
واجور گرفت هی..میبود.مشررغول شررد گهید  یباز مویعالمه فال جور

شده بودم و  دفعهیکه  میکرد شد و رادمان اومد داخل.من خم  در باز 
اومده بود.کامال خشرز شرده بودم و داشرتم  نییپا کمی رهنمیپ قهی

سر رهی.نگاهش که خکردمینگاهش م ومو  ه گرفت و ب عیمونده بود ر
ز  :می.منو رادمان باهم گفتکردینگاهمون م طنتیدوخت که با ش تایر
 کوفتر-
ز  ندشو قورت داد و گفت:خ تایر
 بابار نیخب نزن-

 سالم.-رادمان
ز منو .رادمان لباسررشررو از کمد برداشررت و رفت میبهم سررالم کرد تایر
 .رونیب
ز باره شررروع به باز رلبیبهم زد که ز یچشررمک تایر  یگفتم کوفتردو
زمیکرد مان از ر خت راد بدب که برامون کردیم ییرایپذ تای.. عه آخر  .دف

 قهوه آورده بود گفت:
 از؟ان ایکنم  ییرایپذ دیاناز؟من با ایمن خانوم خونم  نمیبب-
 کن.. ییرایبار پذ هیخب بابا.حاال -

شم رادمان شت چ  از اتاق..منو رونینازک کرد و رفت ب یمثل دخترا پ
ز ند تایر خدامیدیاز حرکتش غش غش خ بامزه شرررده  یی..
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ز8بود.ساعت  میبا رادمان رفت10کتاب خوندم و ساعت  کمیرفت. تایر
 باال. میبرگشت یعاد یلیشام.بعدشم خ یبرا نییپا

***** 
 یباهم همکار میتونسررت نجایو خب تا ا گذرهیم یماهه از عروسرر هی
مانو زنگ خورد کتاب ر می.گوشرر دهینم ریگ یبه کار کسرر ی.کسررمیکن

و و مبل و چنگش زدم که ر بود.سرراعت چند  یعسررل یانداختم ر
به.ل6بود؟.اوه اوه  بود برداشتم. الیغرو

 معرفت. یخانم ب الیسالم..ل-
 سالم بر دوست رمان خونر-الیل
 بدهر ریحاال تو به رمان خوندن من گ-
 ریخونیم ویخونیم ویخونیتو اتاقت م یدیخب..همش چپ-الیل
 ؟یفقرا کرد ریفق ادی یداشت یچون دوست دارم.حاال کار-
 خنده هاش گفت: ونیخنده و م ریزد ز یپق الیل
خه..- خه..آ م و فقرا؟اون ریمن بگنجه.فق لهیبگو تو مخ یزیچ هیآ

خونت  لیمتر.همه وسررا300..200گاالردو.خونت نتیتو؟ماشرر
 دست و دلباز..شوهر عاشق. یبه باال.بابا200از متشونیق
 زدم و گفتم: غیج
 مورد آخرو حذف کنر-
به  پتی.بهرحال گفتم که تیخب بابا..پرده گوشررمو پاره کرد-الیل

 .خورهیو فقرا نم ریفق
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حاال خ- با.. با ها ب نیاز ا میبار خواسررت هیب  له  تو  میایجم
 قطع کنم؟ ای یداشت کاریچ یگی.مینذاشت

 میبر میخوایم لیفام یفردا با دخترا ی.ما براگمیبابا..م گمیم-الیل
 ؟یایرمیتیصفا س
 و با تعجب گفتم: دمیخند
 م؟یت؟داشیتیگذشته توهم صفاس تیماه از عروس هی ال؟فقطیل-
وز با  هی..گردمیم انیهفته با شررا هی..گهید نهیبابا.هم یخیب-الیل ر

 .هیدوستام..معامله منصفانه ا
شا هی گهیم نیحاال همچ- صفانه،انگار انویهفته با  به  یمعامله من

ور شرروهرت دادن دار هار د یکنیتحملش م یز  یواریتو اون چ
 ریدیپوس
وز هفته بعد رهی.من عاشق شوهرمم..جونم براش مرمینخ-الیل .هرر

با ه هی.میکنیم فیک یکل رونیب برهیکارش منو م ته  وزم گف م ر
 کن. یخودت باشرحاال تو حسود یجنسا
زو میآره حسود خب شتم ول هی یشده بود..منم آر شقو دا  یشوهر عا

وز کشرر نیبه ا میحاال زندگ خب خودمو جمع و  یشررده بود. ول دهیر
 جور کردم و گفتم:

باز نیمن؟به ا-  یبه قول خودت عاشررقونه حسررود یایجلف 
 کنم؟عمرا.

 ؟یای.حاال میهرجور راحت-الیل
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 1یدونه منیکی 

 بمونم که. نجایتا ابد ا تونستمیفکر کردم..نم کمی
 .امیآره م-
 ؟یندار ی..کاردمیبهت م ویبعد یباشه..خبرا-الیل
 .زمینه عز-
بانت..خداحافظ.-الیل  قر
 خداحافظ.-

من  یحال رمان خوندن نداشتم..اصال زندگ گهیقطع کردم..د ویگوش
شم تو شده.بلند  یخودش رمانه.تا االن دفتر خاارات لپ تابم ثبت 

بخورم.خونه غرق در سررکوت  یزیچ هیآشررپزخونه  یشرردم برم تو
 الخچی..برامون مهمم نبود.از میبود.اصال منو رادمان ازهم خبر نداشت

حال اریخ هی ک خوردمیکه م یبرداشررتم و در په راحتبه سررمت  نا  یا
 تاریگ یبودم که صرردا زیخ میرفتم.هنوز ننشررسررته بودم و سرررجام ن

دنبال صرردا رفتم..چقدر  زد؟بهیداشررت م ینجا؟کیتار؟ای..گدمیشررن
صدا از بالکن م شوومدیصداش آرامش بخش بود. وم و ب شویی.در ک  یآر

دمان را د؟آرهشروع به خوندن کرد.رادمان بو ییصدا هیصدا باز کردم که 
شنگ مبود.چقد صداش فوق العاده تونمی.به جرات مخوندیر ق  بگم 
شو بکن رادمان پاپو رپ  شدیم یبودرچ شه.اوه..فکر رادمان خواننده ب

تر شرردم..پشررتش به من  زیو بهش نزد دمیخند زیبخونه.از فکرم ر
و یبود.با کم صله ر شستم.ن یسکو یفا د پاهامو ر فتم؟دارمیبالکن ن
 کنمیپاک م
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 یبغ تو از سرت وا کن نیا که
 از من کالفم منو درک کن من
 یکن دایپ یبه من حس خوامینم
 ..یکن دایپ یبه من حس خوامینم

 برمیدارم از خودم م خودمم
 که عادت شده ینیبب خوامینم
 ..خورمیم نیو دائم زم یستین تو

 سکوت نیا یکن به آوازه  نگاه
و حرف مردم کنم خوامینم  تو ر
 یاشتباه ِ من نیباتریز تو
و با خودم ُگم کنم دینبا  تو ر

 سکوت نیا یکن به آوازه  نگاه
و حرف مردم کنم خوامینم  تو ر
 یاشتباه ِ من نیباتریز تو
و با خودم ُگم کنم دینبا  تو ر
و با خودم ُگم کنم.. دینبا  تو ر

 کردم که از خواب ِ من هیگر چقد
 یش داریلحظه ب هیقد  فقط
 گهید دیخستمو تو نبا خودم

 یگرفتار ش امیخستگ نیا به
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 کدوم حس ِ خوب تو ام هیشب
 ستیجز درد ن یزیمن چ یسراپا
 یکن دایپ یبه من حس خوامینم

 ..ستیدرد ن نیحواسم به ا خودمم
 سکوت نیا یکن به آوازه  نگاه
و حرف مردم کنم خوامینم  تور
 یاشتباِه من نیباتریز تو
و با خودم گم کنم. دینبا  تور
 .دینبا

 هیشب صداش کنمی.حاال که دقت مخوندیتو فکر.چه با بغا م رفتم
باشه  دهیکه جن د یبابز جهانبخشه..البته اگه با بغا بخونه.انگار

ویا عیبرگشت ارفم.انقد سر عیسر  کرد من شوکه شدم و خودمو نکار
که  نییاز شررش ابقه پا فتمیبود ب زیبه عقب هل دادم و بعله نزد
نجات بده  خوادیکال عادت داره م نیکرد.ا بازم رادمان از کمر منو بغل

بار  هیخونه. یبار تو پله ها هی..شگاهیبار تو آزما هی.دهیاز کمر نجات م
سور.. یتو سان سته بود نی.تو همنجایبارم ا هیآ شمام ب  فکرا بودم و چ

 :گفتیکه م دمیرادمانو شن یکه صدا
 ؟یاناز؟خوب-

سکو آورد پا سرمو وم از  و نییبه عالمت آره تکون دادم که منو آر  یو ر
شمامو کامل باز نکرده  ییصندل شوند.هنوز چ سته بود ن ش که اونجا ن
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شمم باز م نیا یبودم..ه ستمیبعد م کردمیچ شممو باز یه ب  اون چ
 گفت: دوی.رادمان زانو زد جلوم و خندبستمیبعد م کردمیم
 نجاتت داد. بازم تینترس..خطر رفع شد.ناج-

 زدم و گفتم: یلبخند
 اناز. یممنون..ناج-

 توهم شد و گفت: اخمهاش
 ؟یکردیم کاریچ نجایا نمیبب-
 ُهل شدم و با تته پته گفتم: دفعهی
صدا یخب اومده بودم تو-  جانیبعد اومدم ا دمیشن تاریگ یهال که 

 و ن.
 قطع کرد و گفت: حرفمو

 اونجا؟ ینشست-
 که نشسته بودم اشاره کرد.سرمو به عالمت آره تکون دادم. ییبه جا و

بون لبخند  زد و گفت: یمهر
و رهیآخه دختر خوب.مگه آدم عاقل م-  نه؟یشیلبه م یر

 هامو توهم کردمو گفتم: اخم
 گه؟یمن کله پوکم د نکهیاالن منظورت ا-

 و گفت: دیبازم خند رادمان
 .هنوز مغزت خامه.ییجورا هیآره -
 بهش زدم و گفتم:چشم غره  هی
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 ..شششششیا-
 بود؟ خوندم؟خوبیم زدمویم یحاال چجور-رادمان

 ذوق گفتم: با
 باحال بودر یلیآره..خ-

وم خند چشماش  :حرفمو پس گرفتم و گفتم عی.سردیگرد شد بعدم آر
 کردم.. ادیداغشو ز ازیالبته هوا ورت نداره.پ-

 آره.حرف راستو از بچه بشنو.-رادمان
 رستمیمن بچه ن-زدم غیج

 .یرفترکر شدم.آ یِا.پرده گوشمو پاره کرد-رادمان
س شار م دیچیپیبه خودش م نی..همچدمیتر شو ف ش فتم گ دادیو گو

وی و َکر کردم حاال با ار  بدم. هید دیر
 ؟یشد یچ-
شررنوه؟بدبخت  ینم ی.واکردیاون همچنان داشررت آه و ناله م یول

 یکنیم..گوش ننییپا اریب غتویولوم ج نیانازرصرردبار گفتم ا یشررد
هسررتم.فکرامو جمع کردم و به ارفش  یجور نیکهرخب من هم
و  نشسته بود.شونشو تکون دادم برگشت ارفم. نیزم یخم شدم که ر

 ؟یخوب-
مت چ سرررشررو وغ م یگیم یبه عال بارهیگیتکون داد..در  ؟َکر؟دو

 کردم و گفتم: زیصورتمو بهش نزد
 ؟یَکر شد-
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 به گوشام اشاره کردم. و
 ریو زد ز دیدماغمو کشرر دفعهیکه  کردینگاهم م جیگ یجور نیهم

و دماغم و بازم ج  زدمر غیخنده.دستمو گذاشتم ر
 .گهیاه..َکر شدمربسه د-رادمان

 زدم و گفتم: انهیلبخند موذ هی
 .یِا..شما که َکر شده بود-
 جبهه گرفتم و گفتم: عیسر بعد
رم افتاد. ؟دماغمیکشیچرا دماغمو م-

ُ
 از ف

و با انگش و  ت سبابم به ارف باال دادم.دماغمو ر
باره م-رادمان  .گهید یکنیعمل م یریخب فوقش دو

باره؟عمل؟منکه دماغم عمل-  .ستین یدو
 منم عر عر.-رادمان

و نم-  .هینجوریا ی..برو از همه بپرس..دماغ من خداداگمیِا..در
 نبود.از مامان به ارث برده بودم." ی"واقعاهم دماغم عمل

وغ؟-رادمان  َاهههه.در
 جون تو.رادمان؟به -

 بله؟-رادمان
 ؟یدیم ادی تاری..بهم گزهیبهم.چ-

 ؟یدوست دار-رادمان
 .رمیبگ ادیشد نتونستم  ولنیو و انویانقد وقتم صرف پ ی..ولیلیخ-
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 خودشو جمع و جور کرد و گفت: رادمان
 ؟یدر ازا تاریگ-
 کردم و گفتم: فکر
 .دونمینم-

 ادیفقط به اون شرط بهت  ی.ولگمیبهت م کنمیحاال فکر م-رادمان
 ..دمایم
 .از اون کارا که.یباشه.ول-

 قطع کرد و گف: حرفمو
 .ستمین ییغلطتو بکن..من آدم عوض-

 زدم. یلبخند
 باشه.-

 برداشتم. تارشویشدم و گ بلند
 از االن؟-رادمان

ودتر بهتر.-  هرچه ز
و رادمان ست ر ش ویصندل ین ستم جلوش ر ش  هیو تک نیزم ی.منم ن

صندل وی.گیمو دادم به  شو بهم نزد تار کرد  زیگرفتم بغلم و اونم خود
و هیو  شت ر و هی تاریگ ییقسمت باال یدستمو گذا قسمت  یدستمو ر
وینییپا  ریشونم بود.چه صحنه باحال ی.سرش ر

ست دار ی.ولزنمیاگه بهت دست م دیببخش-رادمان  ادی یخودت دو
 .یریبگ
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 نداره. یبیع-
وحاال دست راستت-رادمان  تارها تکون بده. یو ر

و انگشررتامو بلند  نگشیر نگیر یتکون دادم که صرردا تاریگ یتارا یر
 :دادیبهم آموزش م یجور نیشد.هم

و اون.-  دستتو بزار ر
 نه برش دار.-
و سوم-  ..یانگشتتو بکش ر
 ..یحاال اول-

عاده بود.هم میریادگی قدرت  تاریگ ادگرفتنیغرق  یجور نیفوق ال
 م:و گفت دمیکش تاریکردم..دست از گ یبودم که احساس گرسنگ

 رادمان؟-
 بله؟-رادمان

 ست؟یگشنت ن-
به خودش گرفت و با انگشررت سرربابش به  یحالت بامزه ا رادمان
 آورد بعد گفت: یفشار م قشیشق
 چرا. کنمیاالن که فکرم-
 .ارنیبرم بگم برامون غذا ب-

 اد؟یدمتکار بمگه قرار نبود برامون آشپز و خ-رادمان
شپز-  ی.ولکننیم یخدمتکار من همون سه تان..همون سه نفرم آ
 باال. فرستتشونینم یچرا دد دونمینم
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 ؟یدد-رادمان
 ..گمی..بابامو مگهیآره د-

 آسونه.بگم؟ یلیآها.شرط من خ-رادمان
 بگو.-

مان قت خوب گ-راد باهم  هی یگرفت ادی تاریهرو بار تو جمع 
 ؟یم؟اوکیبزن
 تعجب گفتم: با
 ن؟یفقط هم-

تکون دادو بلند شررد رفت تو اتاقش.چه شرررط سرراده  یسررر رادمان
و  گفتمیراگه من بودم میا  ریکن زیهفته تم هیخونه ر

 ارنیتلفنو برداشررتم و به سررارا زنگ زدم و گفتم شرراممونو ب یگوشرر
 بزرگ از غذا اومدن باال.گذاشرتنش ینیسرر هیسرراعت با  میباال.بعد از ن

شپزخونه و رفتن.بع یتو ساآ شام و  فردا جمع یبرا لموید از خوردن 
 .دمیکردم و گرفتم خواب

زنگ زد و گفت 6:30ساعت الیشدم.ل داریاز خواب ب عیسر6ساعت
وز.سر2 یرامسر.برا میبر میخوایدنبالم.گفت م انیدارن م صبحونه  عیر

وسر دیخوش دوخت سف یکت یمانتو هیخوردم.. اتن س یبا شلوار و ر
 هیفش....نه..کلیرژقرمز و تکم ،یو مشک دیسف شیسرم کردم.آرا یمشک

سف شک یولک فیرکیسانت10 دیکفش  توش  مویکه لباس راحت مویم
شتم و از خونه زدم ب شته بودم بردا م با به رادمان گفت شبی.درونیگذا
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اشرره آمار منو داشررته ب سررتینگفتم کجا..قرار ن یسررفر..ول میریم الیل
 یاصررال بهش نماتاقش. یکهراونم فقط سرررشررو تکون داد و رفت تو

سنگ سور اومدم ب نیگفتم  سان شانسرونیتر بودم.واللهراز آ بدم  .که از 
شد و به ارفم  دیرتا منو درونیبابا از اتاقش اومد ب چشماش متعجب 

 اومد.
 .ییبابا ریسالم.صبح بخ-
 ؟یدخترم..کجا به سالمت ریصبحت بخ-بابا
شرروهرت پس کو؟خب  گهیرآخه نمتیبگم؟خب واقع ی..حاال چاه
وز بدون شوهرر هی  ر
 رامسر. رمیم نایا الیراستش دارم با ل-
 ابروشو باال داد و گفت: هی
 بدون شوهرت؟-
 گفتم؟ یدی..دایب
 خب..اجازه داده بهم.-
 بگه زهراخانوم گفت: یزیبابا خواست چ تا
 خانوم دم در منتظرتونن. الیاناز خانوم..ل-
 .امیبگو االن م-

و ب*و*س گونه  و گفتم: دمیبابا ر
 .ییداحافظ باباخ-
 زد و گفت: یلبخند بابا
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 مراقب خودت باش.-
 چشم.حتما.-

نه زدم ب عیسررر ئود رونیاز خو و جلو الیل یمشررک یکه آ پام  یر
 بعلهرژاله خانومم اومدن. دمی.جلو نشستم که ددمید
 سالم.-
 گلم. یسالم برآبج-الیل
باهاش دسررت  نوسیژ له هم بود.برگشررتم عقب و  خواهر بزرگه ژا

 دادم.اما هم سن من بود.
س دیاناز جون؟ببخش یخوب-نوسیژ ستم عرو  دیبا وح امیب تینتون

 کانادا. میرفته بود
 نداره. یبی.عزمینه عز-
تر  زیم کوچسال از هینه. ای کنهیسالم م نمینگاه بد به ژاله کردم بب هی

ور گفت: یبود.پشت چشم  نازک کرد و به ز
 سالم.-
 رزیعل-
با  عالمه هیراه  ی.تومیبرگشررتم درسررت سرررجام نشررسررتم.راه افتاد و
تا هیحرف زدم.. الیو ل نوسیژ به خودش زحمت م مییوق له   و دادیژا

 الیمال ل الیرامسررر.و میدی.باالخر بعد چند سرراعت رسررزدیحرف م
تاق.ژ هی یتو الی.منو لمیبود.م*س*تقر شررد له تو نوسررویا  هی یژا

 میاشررتو د مینشررسررته بود نوسی.منو ژدنبچه ها تو راه بو هیاتاق.بق
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 یزدم و رفتم تو فونویبه صرردا در اومد.آ الیکه زنگ و میزدیحرف م
جور دنبال  نی.دخترا اومده بودن.ترنم،ترنج،تمنا،مهسررا، هماطیح

و شن یچوب بودم که صدا  :زدیحرف م یکه با کس دمیژاله ر
نهیدختره فکر م نیا- ماشررگهیهسررت د یک ک تا   هیداره.. نی.دو

تا شرررکت د  لیهسررتراز دماغ ف یک کنهیفکر م گهیعمارت..دو
 ریچ یعنیپولدار بودن  کنمیم شیحال ادیافتاده.بزار کامران ب

 .دمیارف مقابلشو شن یصدا باالخره
 ه؟یکامران ک-
 .ادیم گهیماه د هینامزدم.-ژاله
ناز ا- باره ا که ارف  ی.اون هراوریحرف نزن ینجوریبهتره در

 .کنهیباهاش برخورد م زنهیمقابلش باهاش حرف م
 ؟یارف اون ه؟توئمیِا..مرض-ژاله

ض س-هیمر سلما ارف ک شتش بد م یخب م ستم که پ صال ا گنیه
ست ن بارش در بونو ستیهم ق اوتت در شوخ و مهر .اناز دختر 

 خوشرم شیژگیو نی.منم از ابرنیکه همه ازش حسرراب م هیباجذبه ا
 .ادیم

سلما ملویک لویک شدیتو دلم آب م قند ستمی.و م ض دون منو  هیکه مر
گفت و  یشیکنه برام.ژاله ا ینیریبخواد خود ش ایکه به قول بع  دهیند

 .هیرفت.رفتم کنار مرض
 تو پرشار یزد-
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 زد و گفت: یلبخند هیمرض
 ِا..دختر بد..فال گوش؟-

 خطاکار نشون دادم و گفتم: یمثل بچه ها خودمو
 .گهید میخانم..ما ف ول دیببخش-

باره آبجطونیشرر-هیمرضرر .بد گفتیگلم بد م ی.آخه داشررت در
 ق اوت کرده بود.

.چرا انقدر کم یتو حرف بزن دمیبار د هیمن  یممنون خوشررملم.ول-
 ؟یحرف

سرراغر اومد که  ی.صرردانییبا خجالت سرررشررو انداخت پا هیمرضرر
 :گفتیم
 یچ دونمی.نمرفتیراسررتو باال م وارید یزمان هینوم خا هیمرضرر نیا-

و ادیحوصلش نم گهیشده د  رواریسنگ پا بزاره چه برسه به د هی یر
 ؟یاز کِ -

 .شهیم یچهار سال ایسه  بایتقر-ساغر
 نگاه کردم که گفت: هیتعجب به مرض با
 .رمیمن م دیببخش-

 ازمون دور شد. عیسر بعدم
 دم گوشم گفت: ساغر
 شده. رمیگوشه گ ویخجالت-
 ؟یآخه واسه چ-
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 .دونهیباشه داداشش م یهرچ یوالله.ول دونمینم-ساغر
 واقعا؟-

 همن. زیتو ج زیآره بابا.ج-ساغر
بون مرض ریاز ز دیبا یم،ولیاومد رونیاز اون بحث ب گهید  دمیکشیم هیز
صدش تو یشده..ف ول یچ  هیاز بق ادتریمن ز یتو ذاتم بود..البته در

ت میبود.همه دور هم نشست وشن کرد شیو آ  .ترنم و ساغر مشغولمیر
س ست کردن  ت ینیزم بیدر شویشدن.ترنج گ یشیآ ست آورد و ن تار ش

 کنارم.
 .یدیم تارتویلحظه گ هیِا..ترنج -

 زد و گفت: یلبخند ترنج
 .ایب-
ویگ  که کنارم نشسته بود گفت: الیازش گرفتم،ل تار
 تو؟ یبلد تاریمگه گ-

 گفتم: رفتمیور م تاریگ یمایکه با س یم و درحالزد یلبخند
 .دهیم ادیآره.رادمان بهم -
 .یآ یآ یآ-الیل
 بهم زد.خودمم خندم گرفت.ترنج گفت: یچشمک و
 یریادگی نهیهز گهیشرروهرا..د نیوالله..تا خدا بده از ا گهیخوبه د-
 .ید ینم تاریگ

 و گفتم: دمیخند



                
 

 

187 

 1یدونه منیکی 

فت در ازاش ازم رمیگیم ادیازش  تاریچرا.من گ-  ویکار هی.اونم گ
 که انجام بدم. خوادیم

 ؟یچه کار-ترنج
 جمع بزنم. یگرفتم باهاش تو ادی یوقت نکهیا-
 گفت: دویکش یراحت ینفس الیل
 اوفف.فکر کردم از اون کارا.-
 زدم پس کلش و گفتم: یکی
 .ارشوریمنحرف نشو خ-
و از کجا  کهیت نیا-الیل  ؟یگرفت ادیهار
م هی- مان  نمیر مش اخو ه تره  خ و  کهیت نی.د هار
مان و رادمانو آر انویشا نایِا..بچه هارا-میمر ارشور،گوجه،بادی.خپبرونهیم

 .نویشرو
 مهسا گفت: شویبق
و مسعود و محسنو..ِا..ا-  .شناسمینم نویمنصور

 .یاون داداش منه.مهد-هیمرض
 .مشیپ ادیاشاره کردم ب الی.به لکردنیم کاریچ نجایا نایخدا.ا یا
 ه؟یچ-الیل
 .ومدنیپسرا اشاره کردم که داشتن به سمتمون م به
 م؟ییخبر داشتن ما کجا کنن؟مگهیم یچه غلط نجایا نایا-
 والله. دونمینم-الیل
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 چیتعجب کرده..ه دنمیبهمون.معلوم بود رادمان از د دنیرس باالخره
 .مینیبب نجایهمو ا میکدوممون انتظار نداشت

 دست زد و گفت: انیشا
 انازر یبود یعال شهیمثل هم-
 رادمان تو هم بود. یاخمها یهم پشت سرش دست زدن ول هیبق
 نجا؟یشما؟ا نمیبب-
ستیکجا م الیل دمیفهم یمکیمن قا-انیشا سادیب خوا و ..منم پ رار

 جمع کردم اومدم.
داد.همه  لشیلبخند تحو هیهم  الینگاه کرد.که ل الیبا عشق به ل بعدم

 دخترا باهم گفتن:
 ُعقر-

ناراحت  الیل انویداشررتن و شررا یباهم شرروخ لیفام یبچه ها همه
 :دیکش غیج الی.لمینشدن..آخه همه از اخالق هم باخبر بود

 .مینیبیدخترا.شمارم م رسهینفهمارنوبت شمام م-
 .دنیخند همه
 .میو مختلط بش میبه جمع دخترنتون وارد بش شهیحاال م-نیشرو
ا حرص رفتم سرررجام دخترا موافقتشررونو اعالم کردن و منم ب همه

 گفت: یحرص یمن نشست.با صدا شینشستم..رادمانم اومد پ
 آخه..-

 داد و گفت: رونیبا حرص ب نفسشو
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ب دیمثل تو با یباز..دختر یف ا نجایآخه..ا-  بر*ق*صه؟ر یعر
شرد؟همه سررشرون گرم حرف زدن باهم  ینجوریچرا ا نیاوه..ا اوه

 شد.با تعجب گفتم: یمتوجه ما نم یبود.کس
 مگه چشه؟-

مان مهیا یگی.نمسرررتیتو بگو چش ن-راد هت  نه گا پسررر دارن ن
 کنن؟یم
 .میرادمان..قرار بود تو مسائل هم دخالت نکن الیخ یاوففف..ب-

داشررت آروم  یسررع یول زدیکه خشررم توش موج م یبا صرردا رادمان
 باشه،گفت:

که  میرفتار کن یقرار نبود اور ی.ولمیکه دخالت نکن میآره..قول داد-
 .رتمیغ یفکر کنن من ب هیبق
 کنه؟یفکرو م نیا یک-

صال هرکیمهد-رادمان وانمود  یجور دیرمگه نبای.مسعود..محسنرا
 م؟یکه عاشق هم میکن
 فهمم حرفتور ینم-

 از کنارم ُجم نخور. میرامسر یکه تو یپس خواهشا تا زمان-رادمان
 نیریبرام شرر خاشیتوب نی..ارتشیغ نیدونم چرا ا ینزدم.نم یحرف

 گفت: نیبود.شرو
 ..پس.میآهنگ عشقوالنه بزن میخوایَاند جنتلمن.م یدیل-

 گفتن: همه
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 سکوتر-
ساکت بود منو شرومیرادمان  شا تاریشروع کرد به گ نی.  نایزدن و 
به .خوردی.نگاهم به ژاله افتاد که داشررت رادمانو با نگاهش مخوندیم
ده بود اتا آرنج د نشررویکه آسررت دیسررف رهنیرادمان نگاه کردم.پ پیت

شلوار ج شک قهی.با جلدیسف نیباال. شم یخوش دوخت م ..موها
وغ نگم ت ختهیرچشررم راسررتش  یابق معمول جلو  پشیبود.در

مرموز  یآدما نیا هیدختر کش شده بود..مخصوصا مدل موهاش.شب
نهیم پیت نیشررده بود..حاال ا گاه بخورنش.من  زارهیم ز با ن دخترا 

ب  یفکرکنن من ب خوامینم گهیم رهیگیم رادی*ق*صررم ازم اریم یعر
 نکهیا .بخااررتمیغ یمن ب کننیهام فکر م ی.خب االن بع رتمیغ

ب ژالهحرص  و در و شونه رادمان.رادمان ارمیر لحظه  هی..سرمو گذاشتم ر
 جاخورد..بهم نگاه کرد..با حرص گفتم:

 .رتمیغ یفکر کنن ب خوامینم-
و لبش و دسررتمو گرفت.همه غرق آهنگ هی  لبخند محو نشررسررت ر

با حرص نگاهم ممیشررده بود له که  به ژا .حاال کردی..نگاهم افتاد 
مات راد یکرد،برایهاروگرنه االن خفه ام م مهیخوبه نگفتم شوهر سور

ست زدکردیتور پهن م شد همه د شرومیرآهنگ که تموم  وتیگ نی.  ار
 داد به رادمان.

 بزنه. یکیبخونه.. یکی-نیشرو
وم گفت: رادمان  سرشو آورد کنار گوشمو آر
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 .یشراتو اجرا کن دیحاال با-
 بلند گفت: یبا صدا بعد

 ..اون بخونه.زنمیکردم..من م نیمن با اناز تمر-رادمان
که چشررمک با گاهش کردم  فت.. یتعجب ن  هیبهم زد..خندم گر

 .رهیگیآدم خنده اش م زنهیازش سر م ییرفتارا هی مییوقتا
سا و جون عمه اتو-مه شرو هین، آهنگش تور شه. شاد با  نیکوچولو 

 خوندن.نگاه کن.اشکام دراومده.. نیته ته غمگ نایا
وم گفتم: میدیبه چشماش اشاره کرد..خند و  و من به رادمان آر
 چطوره؟ ییپاشا یمهمون..مرت -

 آره خوبه.-رادمان
 شروع کرد به زدن..منم خوندم: بعدم
 دل عاشق بالست نیکه چقدر ا یوا-
 دعواست شهیدل با من هم ونیم
 غمو تو خونت راه نده گمیدل م به
 خداست بیجونم مهمون حب گهیم
 وونهیدل د نیگفت به ا شهیم یچ
 بهونه رهیگیباز م گمیم چیه

 کردم و همه گفتن و دست زدن: سکوت
 وونهیدل د نیگفت به ا شهیم یچ-

 بهونه رهیگیباز م گمیم یهرچ
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 پنهون نداشت یدلم غصه  یکاشک-من
 نداشت وونیو ا اطیدل ح ی خونه
و دیکش یپرم  لبانم یخنده ر
ون نداشت هیچشام  ابر  قطره بار
 وونهیدل د نیگفت به ا شهیم یچ
 بهونه رهیگیباز م گمیم یچ هر

 وونهیدل د نیگفت به ا شهیم یچ -با دست زدن همه
 بهونه رهیگیباز م گمیم یچ هر
 دارهیمن ب یدل خوابه و چشما-من
 من خبر نداره یناله ها از
 خونه خرابه ها شه نیترسم ا یم

باره یگل دست  به آب بده دو
مال دخترا  غشیزدن..البته ج غیاز اتمام آهنگ همه دسررت و ج بعد

عت باالخره سررا  یالیپسرررا..و یالیهمه عزم رفتن کردن..و12بود.
 هی یهر دو ارف دخترا و پسررا هر کدوم تو یراحت یما بود.برا یکنار
شتم م الیو ستمو گرفت و  الیسمت و رفتمیمجزا بودن.دا که رادمان د

با تعجب داشررتم نگاهش  یجور نیچرخوند سررمت خودش.هم
وسر کردمیم و مویکه ر  زدم و گفتم: یسرم.لبخند یگذاشت ر
 کرد؟یم کاریدست تو چ نیممنون.ا-

 زد و گفت: یهم لبخند رادمان
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 افتاد. ادمیترنم داد بدمش به تو.االن -
 غلم کردرتو ُشز بودم که دم گوشم گفت:ب دفعهی
 .کنهیمراقب خودت باش.مسعود داره بد نگاهت م-
سعود بود منو بغل کرد.مآها  کارا از رادمان نیآخه ا گمی..پس بخاار م
که ددهیبع جدا شررردم  له..مسررعود داره حرص  دمیرازش  بع
شم با غخورهیم شو برگردوند و رفت.برا ای.بعد و شکل یر  یرادمان م
 نه؟نک جادیا

 ها. شهیم شیزیچ هیمسعود  نیرادمان..توهم مراقب باش..ا-
 زد و گفت: یلبخند رادمان

 .ستیپنبه که ن کلیه نینگران نباش..ا-
 و گفت: دیاومد دستمو کش ترنم
 .ری.شب بخگهید شینیبیاه رادمان..فردا م-
رد و درآو بشیرادمان دست تکون دادم.که اونم دست راستشو از ج یبرا

و سطشو کنارم هم گذاشت.گذاشت ر و  قشیشق یانگشت سبابه و و
عد از شررق قایزیچ نیچاکرم؟همچ یعنیدورش کرد. قشیب فا  ی.ات
و تو و عیلپ تابم نوشررتم.سررر یامروز م تخت یلباس عوض کردم و ر
وز خوبدمیدراز کشرر مواظبمه و حواسررش بهم  رادمان نکهیبود.از ا ی..ر

شم م ست خو ستم فکر کنم گهیکه د ومدیم .انقدر خوابمادیه و  نتون
گاه از خواب پر لند .بسوختیم ی.گلومم از خشکدمیخوابم برد.ناخودآ

ا برداشررتم و ب یآب معدن یبطر هیکوچولوئه اتاق  خچالیشرردم و از 
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سف شلوارک  شتم آب م یرفتم تو دیهمون تاپ و   ردمخویبالکن.دا
و قیتو گلوم..دق دیآب پر دمیکه د یزیکه با چ ه ک یفرد یشرردم ر

شت داد و هوار م ساحل بود و دا صل ج یعنی.کردیلب   غیو ج غیدر ا
ض دمیکه دقت کردم د کمی.کردیم ض هیمر سه چ هیست.مر اره د یوا
ودرتو ب یکه دختر سرراکت هی.مرضررده؟یآزارش م یکنه؟چیم غیج غیج
باره به نقطه ا نیهم  ی.ولبود نگاه کردم هیکه مرض یفکرا بودم که دو
 دونمی.نمرونیرفتم ب الیخداربدو از اتاق و بعدش از و ای..دمیند یزیچ

 نبودرداد زدم: هیبود که مرض نیلب ساحل..مهم ا دمیرس یچطور
 رهیمرض-
باره با ج یجواب یکس یول  و داد گفتم: غینداد..دو
 ره؟ی؟مرضییکجا-
 نی.همیچینگاه کردم.ه زدیشررب موج م یاهیسرر یکه تو ایدر به

ام آب..باد به موه زی..رفتم نزدگشررتمیو اونور دنبالش م نوریا یجور
هام خورد.وودادیهوا تکونشررون م یو تو زدیم پا به  چه ییی..آب  .

وهامو مالش دادم.که   یجسررم قرمز رنگ هی دفعهیسرررده.با دسررتام باز
و  دنشویدنبالش بود که د دیمثل شال سف زدرا زیچ هی ی.ولدمیآب د یر
سون م یکیتار یتو ض دمیکه فکر کردم د کمی.کردیآ ش هیمر ال هم 
 سیه خآب..اصال توجه ب یفکر بدو رفتم تو نیگذاشته بود.با ا دیسف

 هوشیبهش..ب دمیبود.باالخره رسرر هیشرردنم نداشررتم..مهم مرضرر
ساش خهوشیب سنگ سی.چون همه لبا به شده بود. نمیشده بودن 
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ور داشررتم م که مونده بود برسررم به  کمیلب سرراحل. دمشیکشرریز
 داسیشررلوار آد هیر شررد که با جلومون ظاه یسرراحل قامت مهد

و  هی.با کمز هم مرضومدیبه کمکمون م یکاپشن مشک هیو  یمشک ر
 لب ساحل..خوابوندمش و تکونش دادم: میبرد
 شو. داریب هی..مرضهیمرض-

 فشار داد و گفت: نشویقفسه س یمهد
 .یاحمق خودسر..ِدپاشو لعنت ی..دختره هیمرض ی..آبجیآبج-
زدم بهش کارسرراز  یلیکرد..دوتا سرر ینم یحرکت چیه هیمرضرر یول

شست و مینبود..هردو خسته ن ضع نکهیشنها.از ا یر  یمهد تیبا اون و
شت منو م شدم..انگار دید یدا ش دهیکه فهم یمعذب  شن شه کاپ و با

باره رفتدمشیدرآورد و داد به من.تشررکر کردم و پوشرر  باال سررر می.دو
ض صا موهام.وا سی..همه بدنم خهیمر حال  یک یشده بود.مخصو
ویداره ا ض نار سه باره مر باره و  شز کنه؟دو س هیخ و تکون دادم   یلیر

رفه کرد و س کمیفشار دادم که باالخره آب باال آورد. نشیزدم به قفسه س
اومد کنارش و  ی.مهدنهیباالخره چشررماشررو باز کرد.کمز کردم بشرر

 گفت:
ویا یچ یگلم؟آخه برا یآبج یخوب-  ه؟بش یچ ؟کهیکنیم نکارار

نزد..بغا کرده بود و چشررماش از اشررز پر  یحرف چیه هیمرضرر
 ادامه داد: یبود.مهد
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صله ما ن- شت فرو نمستنیصدبار گفتم اونا و سر .اورهی..تو گو ن پ
 .یاز دست بد یخوایکه بخاارش جونتو م ستیانقدر مهم ن

و هق هقش هوا رفت.بغلش کردم..اونم  دیترک هیبغا مرض باالخره
 و گفت: بلند شد یمنو به خودش فشرد.مهد

س-  نکارایوقتا از ا یخواهر من عادت داره بع  نیاناز خانوم..ا یمر
ویبار ا3بکنه.تا االنم  وش ها نکار  ونمدیمختلف.نم یکرده..البته به ر
 .ختمیریتو سرم م یچه ِگل دیبا نیاگه شما نبود

 ام گرفت و گفتم: خنده
و در خطر نجات  یکه جون آدم هیهر کسرر فهیه؟وظیچه حرف نیا- ر

 بده.
و به مرض بعد  گفتم: هیر
 .میشد دهیکه هردومون موش آب کش میحاال پاشو بر-

ض شت یلبخند هیمر شد دا ادمانو که لحظه آخر ر میرفتیم میزد و بلند 
 هیو  کردیخودشررون بهمون نگاه م یالیکه داشررت از بالکن و دمید
س پمیپ ستش بودررادمان  شیم گارید صالیک دمم وبه من چه؟خ د؟ا

ومو کردم هیفوقش سه ماه  یول دمیکشیم گاریس یحیتفر سمت  بار. ر
 و گفتم: یمهد
 داره؟یرادمانم ب-

هد  ونیقل مویکردیباز م نیو شرررو انیبا شرررا میآره..داشررت-یم
و شن هیمرض غیو ج غیج یکه صدا میدیکشیم  .میدیو تور
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و درآوردم و دادم بهش و گفتم: ی.کاپشن مهددمیخند  ر
 ..ری..با اجازه..شب بخنطوریکه ا-
به سررمت رادمان نگاه کردم که رفت تو  گهیبار د هیجوابمو داد. اونم
سمت و ی.مهدالیو سامونو عوض کردمیرفت الیرفت..ماهم به   می.لبا

کدوم نهیشرروم یجلو میو نشررسررت ته  هی.هر  پتو دورمون گرف
ت نمونی.سکوت بمیبود ل زده  نهیشوم شیحکم فرما بود.هر دو به آ ز
 سکوتو شکست و گفت: هیکه باالخره مرض میبود
 ممنون.-
وم گفتم: منم  مثل خودش آر
 .کنمیخواهش م-

ت هیمرض ل زدم. شینگاهشو از آ  گرفت و به من دوخت..منم بهش ز
 اناز؟-هیمرض
 جونم؟-

 ؟یامشبو فراموش کن یماجرا شهی..مشهیم-هیمرض
 کردم و با خنده گفتم: بغلش

 .رررزمیعز شهیمعلومه که م-
شروع به ب سرشو شونم و  و  شت ر به  شتریکردن کرد.ب هیصدا گر یگذا

 کرد؟هرلحظهیم تشیاذ نقدریبود که ا یخودم فشررردمش.دردش چ
و از خودم جدا کردم و گفتم: هیرمرضشدیم شتریب میداشت ف ول  ر

 گلم؟ یشده آبج یچ یبهم بگ یخواینم-
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وم یدر حال هیمرض  گفت: کردیم یکه هق هق آر
 تو دلم بگم تا راحت شم. یهرچ خوامیخسته شدم.م گهیچرا..د-
 .شنومیبگو م-
 جابه جا شررد و کمی..دیدماغشررو باال کشرر دینگاه مشررتاقمو د یوقت

 دستشو فشردم. یدستمو گرفت.به گرم
 از کجا بگم؟-هیمرض
 .تیاز اول زندگ-

 بود گفت: نییکه سرش پا یدر حال هیمرض
لدهیوضررع خونوادم چطور یدونیخب خودت م- از  یکی.میار.پو

ش یشگاهایتهران..بابام نما یپولدارا ره.من دا رانیا یتو یبزرگ نیما
بزرگ open یلیخ ایکه به قول بع  یخونواده ا نیتو همچ دیشا

عادونمیحد و حدود خودمو م یشرردم ول و  کنمیم تی.حجابمو ر
و خ ست دارم.ماجرا یلیخدار صل یدو شروع  یا شگاهم  از دوران دان

شته گراف ساغر اون موقعه ها خخوندمیم زیشد.ر ر و ش یلی.به قول 
..از تمذاشیکالس سر به سر همه م ی.توگهیبودم.آره راست م طونیش

ص ستم عا سرا.همه از د شتن. یدختر گرفته تا پ ستم دا  هیبودن..دو
ماه ند گذشرررت  یچ گاه  جد هیکه از دانشرر مد تو دیفرد   یاو

شتم بهش نزد که یکالسمون..کس مو اخ شهیبشم..هم زیجرات ندا
 هیبهش شررز کردم..اون  دمیاسررمشررو شررن ی"از وقتریِ بود."آرسررن م

ستفاده م یبود.کنجکاو شدم بشناسمش.از هر راه یحیمس که  ردمکیا
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شانس من با  زیبهش نزد شم.از  ستیگروه م هیب و  یپروژه ا میخوا ر
 که. میانجام بد
 قطع کردم و گفتم: حرفشو

 آرسنم جزءش بودر-
 زد و گفت: یلبخند هیمرض
 همچنان غرورشو داشت. یآره.کم کم با من سر صحبتو باز کرد ول-

 دادم و گفتم: رونیبا حرص ب نفسمو
 بازم غرور پسرار-

 زد و ادامه داد: یلبخند تلخ هیمرض
و باالخره  دیخندی.باهام مکردیم تیکه ازم حما دیرسرر ییبه جاها-

سه زندگ یتو یسالگ6بهم گفت چرا انقدر تو خودشه.تا  دهرکیم یفران
مده بود ا عد او به ب ناز.نمرانیو از اون  در چق گفتیم ی.وقتیدونی.ا

 هیحیمسرر هیاون  نکهیمدرسرره و خونوادهاشررون به خاار ا یبچه ها
 .اون دلشسرروختمیاون..نج..سرره..م گفتنیو م کردنیم رشیتحق

شکسته بود.کم کم بهش عالقه مند شدم.اونم به من عالقشو ابراز کرد 
 .ی.ولمیبه ازدواج گرفت میکه تصم میدیرس ییبه جا
 دادمو گفتم: هیحرفشو قطع کردم و به مبل تک بازم
 که خونوادهاتون اجازه ندادن؟-

شز پر بود.منم  هیمرض سرشو به عالمت آره تکون داد..چشماش از ا
 بغشم گرفت و با ناله گفتم:
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 خدااا. یا-
 ادامه داد: هیمرض
خالف بودن.ول- به شررردت م ها  جدا نم یخونواده   یما از هم 
ور شوهر بودن که با آرسن فرار  خواستنیبار م هی ی..حتمیشد منو به ز

بهمون کمز  یلیکردم.رادمان و آرسن باهم دوست بودن و رادمان خ
و ارد کنن.مامانم  خواسرتنیبازم نشرد.هردو خونواده م یکرد.ول ما ر

ل نم رتویشرر گفتیم ت منو سررسرر نای..همکنمی..عاقت مکنمیحال
آرسررنم تحت فشررار خونوادش بود.مامان و خواهر آرسررن به .کردیم

نادا بودن. نا،خواهرشیخاار درس آرم وز آرسررن خبر داد که  هیکا ر
نادا..م کا ته بره   گهیبره و د دمیترسرریبره..م دمیترسرریمادرش گف
 انگرو من ن رهیمامانشررو قانع کنه م نکهیبرنگرده.اونم گفت بخاار ا
 ؟یچه رفتن ینباشم..قبول کردم..رفت..ول

 برنگشت. گهیو د-
و هیمرض  .دنیچکیگونه هاش م یاشکاش ر
ض شد.هرچ-هیمر سه ماه  شد.. شت..دوماه   زدمیزنگ م یآره..برنگ

سه چهار ماه فقط  شتو رفت.بعد  که  داد امیپ هیخاموش بود.منو گذا
 گهی.دگذرهیچهار ساله که از اون زمان م ؟االنیمنتظرم بمونرآخه تا ک

 .؟یچه انتظار
 ری.زفشردمش ی.بغلش کردم و به خودم مختنیریمحابا م یب شاشکا

 گوشش زمزمه کردم:
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وم مزمیکن عز هیگر-  .منو ببخش..یشی..آر
..چه عشررق ی..چه عشررق نافرنجامکردیم هیهمچنان گر هیمرضرر
 دنشیمنظمش که خبر از خواب ینفسا یکه گذشت صدا کمی.یتلخ
و دادیم شد ر و یبلند  وبرو یکاناپه خوابوندمش.خودمم ر  شیکاناپه ر

ش یشدم.چشما رهی.به چهره معصومش خدمیخواب شک دهیک با .یم
ها با یمژه  ند..ل ماغ ق یبل  ی.موهایلممتوسررط و خوش فرم.د
ماش خیقهوه ا عذاب نیجذاب بود.ا یلی.چشرر چه   یدختر 
ش صدادهیک سر و  صبح با  شممو باز کردم.اول ی. ر نف نیبچه ها چ
ض وبروم د هیمر و ر سته و داره دمیر ش خند ..بهش لبکنهینگاهم م که ن

 داد و نشست کنارم. لیبهم تحو یزدم که لبخند گرم
ویا نای؟ایخانوم یپاش یخواینم-هیمرض و سرشونا. نجار  گذاشتن ر
شو بلند ست سمت د سالم بلند ی.وقتییشدم و رفتم به   ییباال اومدم 

جوابمو دادن.به خاار  یصرردا به ارز بامزه ا هیدادن که همشررون 
و ادیتعدادمون ز نکهیا و با کلمینشست نیزم یبود ر خنده  ی.صبحونه ر

ارف بود.باالخره موقع  هی ی.بعد صرربحونه هرکمیخورد یو شرروخ
باره سفره ر ا زده شد.مهس فونیآ یکه صدا میپهن کرد وناهار شد و دو
 گفت: یبلند یرفت سمتش و بعد با صدا

اهران خو انیبرادرا دارن م نیخودتونو جمع و جور کن نیپاشرر-
 .یگرام
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سامونو با  میدیخند همه ش هیو لبا .همه میتر عوض کرد دهیلباس پو
 دیت سفبا ساپور ییاال زیتون هیآخه. میبود دهیتاپ و شلوارک پوش

 .موهامم با کش بستم.پسرا اومدن.رفتم به ارفشون.دمیپوش
 ریسالم به برادران گرام-

 ها.دختر..پسر.. شهینم میمن برادر خواهر حال-مجسن
و مبل و گفت: انی.شامیدیخند همه  خودشو پرت کرد ر
 .ستیدر دسترس ن انیشا یتا ااالع ثانو-
شونیکه به ت کمی ش دمیدقت کردم د پا ز ست ور ستثنا   یهمه بدون ا

داد  هیتک مبل یزدنرگرمکن با شلوار.نگاهم افتاد به رادمان که به پشت
زش هیبود و چشماشو بسته بود. و موهاشو د..بو دهیپوش دیسف یست ور
 چشمش. یهم ابق معمول جلو

 ناقالها؟ نیکجا بود-الیل
 االغ هار لهیاو-نیشرو
با زن داداشررش ا یادب..ب یشررعور.ب یب-الیل که   ینجوریخرد.آدم 

 .کنهیصحبت نم
 نه؟ ای نیکجا بود نیگی..مالیخیاه..بابا ب-

زشر-رادمان  ور
زشکار ارف پیاک هیاوه اوه..پس ما االن با -میمر  بابا. ولی..امیپسر ور

 آب بده دست من. هی یکی شهی.اگه زحمت نمگمایم-منصور
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 و پارچ آب از آشررپزخونه اومده بود وانیل ینیسرر هیکه اتفاقا با  نوسیژ
 رفت سمت منصور. رونیب

وی..برو اون پالستنیشرو-مسعود  .یاز گشنگ میمرد اریب کار
 که گفت: مینگاه کرد نیتعجب به شرو با
 .میهمه گرفت یمنو..برا نیبابا نخور-

ست نوی..که شرومیدیخند غذا  یاکه محتواش ظرف ییکایمحسن با پال
والیو یبود اومدن تو و ر و شرروع به خوردن  میدیسرفره چ ی.همه ر

ژاله  نی.رادمان کنار من نشرسرته بود و کنار رادمانم ژالهراصرال به امیکرد
به رادمان م یآلرژ عد  نویا گفتیداشررتم.همش  بدهراه اه.ب بده اونو 

لپ شررردن تو و مه ت هار ه لب  رونیرفتن ب ای.فقط بع ررالینا
تم گوشم گذاش یتو یساحل.منم رفتم لب ساحل و نشستم.هنذفر

 یرفته بودم توMy Heart Will Go Onبه نام"" زیتانیو آهنگ تا
و بهم القا م یحس خوب خوردیکه به موهام م یحس.باد  مکی.کردیر

حنه دن صیبلند شدم که برم..برگشتن من همانا و دکه اونجا موندم 
قدم  یا خانوم  له  با ژا مان  قا راد نارآ ما به جوش آورد ه که خونمو 
به کلگرفتنیو قلوه م دادنی..دل مزدنیم بهم  ی.اعصرررابم 
وبرو سرررادنی..واختیر که از  هیهم.. یر به من  له  گاه ژا ظه ن لح

شده بودم افتاد..به چه حق تیعصبان شوهر من همچ یقرمز   نیبا 
.خودمو با گهید نهی.ما نقشررمون همگهیمن؟اه آره د کنه؟شرروهریم
 هی یکرد و تو یطانیخنده شرر هیژاله  دمیکه د کردمیجوابا قانع م نیا
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رادمانم .شدیگردتر نم نیبغلشرررچشمام از ا یحرکت رادمانو گرفت تو
و نب م .اما برگشررتننمیخشررکش زده بود.برگشررتم که اون صررحنه ر

تو  دمیدسررفت .همانا..به خودم که اودم  زیچ هیا.خوردن به همان
بدتررمنو مهدمیبغل مهد  یعنی.میهم زمان از هم جدا شررد یرررِد 
صالیرادمان د صدا نیع نهیبزار بب ده؟ا رادمان از  یمن حرص بخوره.

 پشت سرم اومد:
 جات راحته؟-

صب صداش ص یع سه چ نمیبب سایبودروا یو حر صب یوا کار  مگه؟یع
و کرد.با پررو نیهم شیپ قهیکردم؟خودشرم چند دق یاشرتباه  ییکار

ل زدم تو چشماش و گفتم:  ز
من  ست؟کاریجرم ن ؟اونیکردیم کاریکردم..خودت چ ینم یکار-

 جرمه؟برو به دل و قلوه دادنت برس.
سرتاپا و ست به  شاره کردم.ژاله چشم غره ا یبا د  به من رفت یژاله ا

ند د با پوزخ به وضرروح داشرررت حرص که جوابشررو  مان  ادم.راد
شه.خوردیم ش دفعهی.هرآن ممکن بود منفجر ب ستم ک از  شد و دهید

مان دور شررردم.برگشررتم د هد دمیراد با خودش  یم داره منو 
شکشهیم ستش ک ستمو از د سرونیب دمی..د شت  هش اخم ..بمتم.برگ

 ند. ی..من قصددیببخش-یکردم.مهد
 قطع کردم و گفتم: حرفشو

 .دادمایحرصش م نجا؟داشتمیا ی.چرا منو آورددونمیخودم م-
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 زد و گفت: یلبخند یمهد
 بشه براش دوستو آشنا نداره. ی..عصبانیشناسیتو رادمانو نم-
 نفرت گفتم: با
 ه؟یرفکر کرده کیریکبیا-

 شوهر تو.-یمهد
 .ستیاون شوهر من ن-
عهی هد یگفتم..جلو یچ دمیفهم دف  با تعجب یدهنمو گرفتم.م

 .کردیبهم نگاه م
 اناز؟ ستیشوهرت ن یچ یعنی-یمهد
 .زهیچ-

 با تحکم گفت: یمهد
 .ینکن در بر یسع-

 و گفتم: رونیبا حرص دادم ب نفسمو
 بهت اعتماد کنم؟ تونمیبرات بگم.اصال م نیبش-

 .خورمیکسم که خونوادمن قسم م نیزتریبه جون عز-یمهد
و یدونم چ ینم  یسنگ یشد که تونستم بهش اعتماد کنم..نشستم ر

ض یو همه چ و براش تو شد.رفت  نکهیدادم.بعد از ا حیر حرفم تموم 
 گفت: یشده بود..بعد از مدت رهیخ یتو فکر..به نقطه ا

 ن؟ی..از کجا معلوم وابسته هم نشنیکرد یکار اشتباه-
 و گفتم: دمیاز جام پر عیسر
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 .میمحالهرما قرار داد بست-
 و بلند شدو گفت: دیخند یمهد
صب- شه..حاال چرا ع شقیشیم یانبا شاخو دم نداره.. ؟ع  ییهویچه 
 .یخودت بفهم نکهیتو قلبت..قبل از ا ادیم
 .ذارمیمن نم یول-

هد هت پ-یم هادیب و بکن نیهم کنمیم شررن مان یکار ..چون راد
ور اعتراف ی.اگه هم عاشق کسادیخوشش م یسخت از دختر  بشه به ز

وی..البته تاحاال اکنهیم  نکرده. نکار
 ریاوه اوه..به مغرور گفته زک-

ویحاال ا-یمهد  م؟یحرصش بد یای.مالیخیب نار
 ذوق گفتم: با
 هستمر یوا-

وشررو به ارفم گرفت..اولش خجالت کشرر یمهد بعد  یول دمیباز
وبرمون  میدسررتامو دورش حلقه کردم..شررروع کرد به قدم زدن..که ر

 .دنیخندیو م گفتنیرادمان با ژاله نشسته بودن و داشتن م
 ژاله خوشش اومده. هی..من موندم رادمان از چیریکبیه اه..اا-

 خوشگله کهر-یمهد
 رینیبب شوییبایپرونده ز یبر دیبله..خوشگله..البته با-

وغ؟-یمهد  عمله؟ نایهمه ا یعنیدر
 ..چند سالته؟یآره بابا.مهد-
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 .26-یمهد
 .یِا..پس دوسال از رادمان بزرگتر-

 آره.-یمهد
 برادرته. نیحتما ع-

 .میوقتا باهم دعوا دار شتریگفت برادر.ب شهینم-یمهد
 و گفتم: دمیخند
 رچه شود.یدوتا خروس جنگ-
با غ میدیدو خند هر به رادمان افتاد که  گاه به ایکه نگاهمون   ن

هد گاه من شرررد پوزخند یوقت ی..ولکردیم یم جه ن با  یمتو زد و 
سمت و شون  نهی.ژاله هم عالیحرص رفت  جوجه دنبالش.بعداز رفتن

 خنده. ریز میو زدهرد
 .خورهیخدا.چه باحال حرص م یوا-

 نکن. یباز ریگفتن با دم ش میاز قد یول-یمهد
بست..پ نیبابا ا-  کوچولو.. یشیهنوز گر

 انیتفاوت به ما داشررت با شررا ی.رادمان بالیو یتو میو رفت میدیخند
سته بودکردیصحبت م ش م گوشم د الی.لمیزدیو حرف م می.با دخترا ن

 گفت:
 ؟یکنیبه ژاله نگاه م رغ بیم نی..عهیچ-
من رادمانو بغل  یبادمجون..رفته راسررت راسررت جلو یدختره -
 ؟یکنیرباور مکنهیم
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 کردو گفت: یطونیش یخنده  الیل
 ؟ی..حسودی..آیآ-
رادمان شرروهر منه چرا  دونهی.اونکه مگهید رهیگیخب حرصررم م-

 من؟ میبه حر کنهیم یدست دراز
 کرد و گفت: یخنده ا الیل
 تو؟ میتاحاال رادمان شده جزء حر ی..از کیوا-
 حرص گفتم: با
 اسمه نحسش رفت تو شناسنامم. یاز وقت-
 شد و گفت: یجد الیل
 .هیازدواج تو رادمان سور دونهیژاله م-
 زدم: غیج بایتقر
 ردونه؟یم-

منو  داد دست رونینفسشو با حرص ب الیسرا برگشت سمت مارل همه
ش ستالیو رونیبگفت و منو برد  یدیگرفت و ببخ ش و ن می.ن  مکتیر

 .اطیتو ح یها
 گفتم: تیعصبان با
 .شنومیدفاعتو م-
 و گفت: دیکش یقینفس عم الیل
 یتو میرفته بود انیژاله اومد خونه ما.منو شا یچند شب بعد عروس-

 ترسهیگفت م انیاومد و شا شیبحث شما پ دفعهیکه  یکار یاتاق برا
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 نیاز ا شررتری..من گفتم اناز اراده اش بادیب شیپ یوابسررتگ نتونیب
عد اکنهیحرفاسررت..زانو خم نم  یسرر رهیم یسررال هرک هی نی..ب

که ب تاق  مدا رونیخودش.از ا فالگوش  میدید میو له پشرررت در  ژا
 نکهی..فقط امیبهش بگ میمجبور شررد ی..ولمی.دعواش کردسررادهیوا

 .هیازدواجتون سور
ند به ل یجور نیلحظه هم چ ل زده بودم  تامو کردم تو .دالیز سرر

 زدم. غیموهام و از ته دل ج
وم.-الیل  آر
 شیقدر نحاال چ ی.واالیل شدینم نی.بدتر از اشدینم نیبدتر از ا گهید-

 خدا منو بکش. یژاله.ا نیبارم کنه ا هیو کنا
 ود.ب انیمنو شا رینشده.منو ببخش..تقص یزیحاال که چ-الیل
کهیبگم؟بگم..از ا تونسررتمیم ینگفتم.چ یزیچ به راد ن له  مان ژا
از شد و ب الی.عمرا.در وشهینم میمن حسود شه؟نهیم میحسود چسبهیم

 .رونیترنم اومد ب
 رستورانر میبر میخوایم دیاماده بش نیایبچه ب-ترنم

 .میایاالن م-الیل
شدم. ترنم شد که بلن الیافتاد.ل ادمی یزیچ دفعهیرفت داخل.بلند  د 
وبروش.چشمامو ر سادمیوا  :دمیپرس دیگفتم و با ترد زیر
 مگه ژاله..نامزد نداره؟ نمیبب-
 چشماش درشت شد و گفت: الیل
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 بهت گفته؟ نویا ینامزد؟ک-
ض- شت با مر شن کردیصحبت م هیدا سمش گفتی..مدمیمنم   ا

 کامرانه.
 یوهام یتو یدسررت یو با کالفگ رونینفسررشررو با حرص داد ب الیل

 که تا سرشونش بود و گفت: دیکوتاهش کش
وغ گفته.اون کامران پسرعمشه.د- بوده  کرده یبار ازش خواستگار هیر

س5اونم..اوووو. و صال ب ستیست..معلوم ن هیسال قبل..االنم که ر  ادیا
 نهر ای
 شدم و گفتم: رهیخ نیاز زم ینقطه ا به
 شدر ادیاحتمال خطر ز-
 ؟یچ-الیل
له چون م- نهیژا کامران ن دو به سررمت ادیامکان داره  مانو  .داره راد

 .کشونهیخودش م
س یراحت نیفکر نکنم رادمان به هم یول-الیل سمت هرک  شیگرا یبه 
 کنه. دایپ
ویحاال ا-  تو. می..برالیخ یب نار
 ؟یخواهر یبخشیمنو م-الیل

ناراحت نیهمچ  یبرارف شررد و لبخند میمظلوم نگاهم کرد که 
 زدمو گفتم:
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با لمی..برزمیآره عز- به هر  میرفت الی. مد جلومون و  مان او خل.آر دا
بت داد.با تعجب به آرمان نگاه کردم..انقدر  وانیل هیکدوممون  شررر
وم و ب  رنجاستیاونم ا دمیسرو صدا بود اصال نفهم یآر
 ؟یکنینگاه م هیچ-آرمان
 ریینجایتوئم ا دمیآرمان؟اصال نفهم-

 گرفت و گفت: یحالت مظلوم آرمان
 کرد. یح ورمو احساس نم یک چیاور بودم..ه نیهم شهیهم-

 گفت: الی.لمیدیخند
 نجاست؟یآرمانم ا یدیواقعا نفهم-
 .دمشینه به والله.فقط همون شب اول لب ساحل د-

 .دیبش میتقس دیبا نیای.برونایب میبر میخوایبچه ها م-تمنا
و مینشست میرفت  مبال. یر
 .خب؟مینفر21ما-انیشا

 :میگفت همه
 خب؟-

 ینفر اضرراف هیتا.20شررهی.پنج چهارتا ممیدار نیتا ماشرر5-انیشررا
 اد؟یم ییتنها ی.کمونهیم

 .امیمن م-رادمان
 بگه..رادمان گفت: یزیخواست چ انیشا تا
 البته با انازر-
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 یریبم ی.ازدیم یطونیتعجب بهش نگاه کردم که داشت لبخند ش با
 داره برام. یچه نقشه ا نیربدبخت شدم که..ببیه
 یینها یبند میتقس اطی..تو حنیاماده ش نی.بچه ها بریاوک-انیشا

و انجام م  .میدیر
 یآب یمانتو هیرفتم سررمت اتاق و لباسررمو عوض کردم. یحال یب با
وار تنگ .شلشدیساتن که باالش تنگ بود و از کمر کلوش م یا روزهیف
وشن.با کفش پاشنه یآب یبا رگه ها دی.شال سفدیسف نیج  یسانت10ر
نگ.آرا یآب با رژ مالکرد میمال شیخوش ر ته  باسرر میم..الب  کمی.یکال

و ختمیموهامو کج ر ست فی..کصورتم یر شتم و ا دمویسف ید ز بردا
تاق ب مدم.همه تو رونیا کاپو بودن.دسررته جمع یاو  یوت میرفت یت

شاطیح سوار ما شونی.همه   هیتک الیخ یرادمان ب یشده بودن.ول نا
مو خود ای.خداکردینگاهم م ایو با غ نشیداده بود به کاپوت ماشرر

ونیآم ی.الهسپرمیبه خودت م  تمکین یرهمه رفتن.من موندم که ر
ئود نینشسته بودم و رادمان که به کاپوت ماش داده  هیتک دشیجد یآ

سمتم اومد. سرعت به  شدم که با  شتم..خودت به ایبود.بلند   امام ه
ومو به شدت گرفت و برد سمت پارک  نشیاشکه م ینگیدادم برسم.باز

وم تو یب نگیکپار هیپارک بود.. داشت  شیقو یدستا یسقف بود.باز
ومو مالرونیب دمیکش و.دستمشدیخورد م  و گفتم: دمی.باز

 ریِا..چته وحش-
 ؟ها؟ی.تو چمیِا من وحش-رادمان
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 ؟یگیم یچ-
 یگیم یبریمنو م یآبرو یدسررت یدسررت ینه؟دار یفهم ینم-رادمان

.از یآزاد ینکن اسمت تو شناسنامم اومده.ازدواج کرد ؟فکریگیم یچ
 ویکار نیهمچ زارمی.من نمسرررتیخبرا ن نیفکرا نکنراز ا نیا

سررررکرروفررت بررخررورم..کرره بررگررن  خرروامیرر.نررمرریبررکررنرر
 چته؟- خوی؟نمیفهمیزنت..ه*ر*ز*ه*سترم

 تر شد و گفت: ظیرادمان غل اخم
بونتو کوتاه کن وگرنه. یبهت چ-  گفتم؟نگفتم ز

 قطع کردم و گفتم: حرفشو
 ؟یکار دار یخب حاال..چ-

 .نیمن بش نیتو ماش ابرویب-رادمان
 .نمیبش الیل شیپ خوامی..مخوامینم-

 صورتشو آورد جلو و گفت: رادمان
 منو نبر؟رتو گوشت نرفت؟ یمگه نگفتم آبرو-

قب کشرر خودمو با دمیترسرر ی.ازش مدمیع باره منو  دیکه  دو
 .ستیدست خودم ن گهیبب*و*سهرترسه د

 .میخب فکر کنن باهم قهر-
 زد و گفت: یپوزخند رادمان

 چرا؟ گنینم-
 باال انداختم و گفتم: یا شونه
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 زنو شوهر دعوا کنن..ابلهان باورر-
عدم فت سررمت نیماشرر ینشررسررتم تو ب با حرص ر مانم  .راد
االن اخالقم  دونسررتنینگفتن چون م یزیچ هی.بقنشیماشرر
شاهیسگ ش انی.. شن کرد.وقت نویاومد و ما و  که آرمانو دمیدور زد د یر

 نیاشررم یتو نم؟ژاله؟اونمیبیردرسررت منمیبب سررایتمنائو ترنمو..وا
نه؟دختره  ما خاار حرص  یراد نگ.ب لد مان ا من  دادناحمقرراد

ویا ومو برگردوندم و مشررغول صررحبت با بق ایکرده.با غ نکار  هیر
خاار هم میگشررتیشررردم.فردا برم مه  عیسررر نیتهران.ب ه

 دلخور ی.صرربح اصررال رادمانو آدم حسرراب نکردم.ازش به کلدنیخواب
ته ا له م یونم دسرررت کمبودم..الب با ژا نداشرررت. فتیاز من   گ

 نیماش یبرگشتم تو راه یگرم گرفته بودم.تو یرمنم با مهددیخندیم
صال باهاش حرف نزدم.وقت یرادمان بودم.ول س میا  خونه انقدر میدیر

رفتم تو اتاقم..لباسرامو عوض کردم و خودمو  عیخسرته بودم که سرر
و سلطنت یانداختم ر  دارید.خود به خود ب.و کم کم خوابم برمیتخت 
به م یکس دمیشدم که د  شوز سرب نیع شهی.رادمان که همزنهیبه در ضر

 ه؟یک نیتو.پس ا ادیم ندازهیم
 .دییبفرما-
اومد داخل و پشت سرش دوتا کارگر با چندتا تخته چوب اومدن  سارا

 داخل.
 بود. دهیجمع و جور کردم.لباسم پوش خودمو
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 سالم اناز خانم.-سارا
 .ششیسالم تکون دادم و رفتم پ یبه معن سرمو
 سارا؟ نیک نایا-
 کساتونه.ع نای؟ایعکاس نیرفت شیهفته پ ستین ادتونیمگه -سارا

 زدم و گفتم: یلبخند
 ؟یگیَا..راست م-

شتن تابلوها کارگرا صب م یدا سامو ن که  ونشیکی.کردنیبزرگ عک
و میعکس با لباس عروس لمو بودم و دسته گ دهیشکم دراز کش یبود.ر

شتم و  اهام به پ یدیباال آورده بودم که سف یاز پاهامو کم یکیدستم دا
ه اناز ک ی..با همون لباس خوابگشرونید یکیمعلوم شرده بود. یکل

شته بودم ز هاربود،بود.چ دهیبرام خر ستامو گذا سته بود و د ش  ریزانو ن
لت مظلوم حا با  ب یچونم و   شررده بودم.موهامم رهیخ نیبه دور

به خودشررون گرفته بودن و دورم  سیخ لت مواج  کرده بودم که حا
با  یکیبودن. ختهیر و  نباله دکلته که د یمشررک یلباس مجلسرر هیر

 یاز دستامو به کمر زده بودم..رو یکی.اهیمرموز س شیداشت.آرا یبلند
ستم گرفته بودمش یکیبه حالت کج بود که با اون  یسرم تاج و با  د
ب یبدجنسرر ل ز نیبه دور و میکیده بودم.ز  رهنیپ هی..با ییایکامال ر

و یبلند و پفدار.موها یدکلته با دامن یگلبه ونم شرر یِفر شررده که ر
 بایقرباغ که ت هی یتا آرنج.تو دیبودمشررون.دسررتکش ها سررف ختهیر

قصرر بود و من دسرتامو به هم قالب کرده بودم و به سرمت  هیشرب
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ستم خ  نیافتادم و خندم گرفترا ندرالیس لمیف ادیشده بودم. رهیرا
 دیسررف یبود که با پالتو یعکسررم همون هیبود. الیل شررنهادیعکسرره پ

 سارا به خودم اومدم: یدوستش داشتم.با صدا یلیانداختم بودم..خ
 .رایو سم هی.منو سممیخانم.ما از امروز در خدمت شما هست-سارا

 سمتشون و با ذوق گفتم: برگشتم
 زی..هم حوصله تمرفتیداشت هم حوصلم سر م گهیردیمرس یوا-

ویکردن ا  نداشتم. نجار
سه شن مطمئنا از رفتارا نجایا نایزدن.اگه ا یشون لبخند هر منو  یبا
 ویداره..پس بهتره بهشون همه چ رادیا یزیچ هیکه  فهمنیرادمان م

 .کمشویبگم.البته فقط 
و نشررسررتم بزرگ عکس  یتخت..نگاهم به تابلو یمبل جلو یر

س س مونیعرو شو دور کمرم حلقه  یافتاد.همون عک ست که رادمان د
و شته بودم ر  و دستمو دور گردنش نشیس یکرده بود و منم سرمو گذا

و رهیخ نییحلقه کرده بودم و به پا  یسرررمو م یشررده بودم.اونم ر
گاه لبخنددیب*و*سرر  اخم کردم و عیسررر یبه لبم اومد ول ی.ناخودآ

 گفتم:
 .بهتون بگم ویزیچ هی خوامیم-
 و گفتم: دمیکش قینفس عم هیجلوم. سادنیسه شون وا هر
 .میانجام داد یمنو.منو رادمان..ازدواج سور-
 با تعجب گفتن: ینفر سه
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 ر؟یچ-
 زانو زدن جلوم. و
 بابا خالص بشم. یاز دست خواستگارا و حرفا نکهیا یبرا-
 نبود؟ یراه چیه یعنی-سارا
گه د- حاال هم ا تارامون غ نیدینه نبود. مان رف  هیعاد ریکه منو راد
 مسئله ست. نیبخاار هم نیبدون
 .میگینم یچیکس ه چیچشم خانم.ما به ه-رایسم
 .میدیقول شرف م-هیسم
 ممنونم.از همتون ممنونم.-
 خانوما. نیمراقب خودتون باش یول-رایسم
 و گفتم: دمیخند
 چشم.-
 سه شون گفتن: هر
 بال. یب-
 مبل و گفتم: یدادم به پشت هیتک
 .یاز گشنگ رمیمیکه دارم م نیبرام درست کن یزیچ هی نیخب بر-

ند تاق رفتن ب دنیخ مان یدرآوردم ول موی.گوشرررونیو از ا که  یر
شروع کردم به خوندن و از دن خوندمویم اارافم غافل  یایباز کردم و 

صال با رادمان حرف نزده  هیشدم.. شته بود.ا سر گذ سفر رام هفته از 
کال م ادی زبودم.. مشید ین تود مون  ف حر مه  ه وز ا ی.  نیر
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و سرروز  میشررده بود اسررفندماه.وار د نیبود:"سررالم..خداحافظ"هم
 نجایمن االن ا کردیفکرشررو م یرکدیع یبودو حال و هوا یسرررد

اومدم و بعد از شرررکتش خارج  نییشرررکت بابا پا یباشررم؟از پله ها
سر تا  نی.به افمیکه قرار بود ترجمه کنمو انداختم تو ک یشدم.مقاله ا
و  ینیانداختم.شررال گردنمو محکم تر دور ب ینگاه ابونیاون سررر خ

 هیاما  نمی..خودمو جمع کردم و رفتم به سررمت ماشرردمیچیدهانم پ
 نکرده بودم و االنم که دیوقت بود خر یلیپاساژتوجهمو جلب کرد.خ

خل و اول دیع یکاینزد غازه نظرمو جلب کرد.. نیبود.رفتم دا  هیم
بند اال دیسف یمانتو  یوله تفنگل یمشک نی.شلوار جییتا زانو با کمر

سف شال  شو ک هیاومدم فقط  رونی.از مغازه بییاال یها رگهبا  دیبا  ف
مغازه نظرمو جلب کرد..داخل شدم  هیجلوتر  یکم داشت..کم فیک
شنه  هیو  ست فیبا ک دیسف یسانت7کفش پا شک ید و  دمیرخ یورن یم

ه ب ییآشررنا یکه صرردا کردمینگاه م دامی.داشررتم به خررونیاومدم ب
 گوشم خورد.سرمو بلند کردم که.

ل زده بودم و اون به و نکهیراعععععیه مغازه  نیتریرادمانهرمن به اون ز
 یمابلوند و چش یدختر با موها هی دفعهیشب داشت. یکه لباسا یا
 گفت: یخاص یو با لهجه  رونیاومد ب زدیم یدیبه سف شتریکه ب یآب
 .ایلحظه ب هیرادمان.-

مان جه  یسررر راد غازه..دختره له خل م فت دا تکون داد و ر
شت.لهجش کجا شار آوردم نفهم یبود؟هرچ ییدا  دی..بدمیبه مغزم ف
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شنوم. گهیبار د هی شو ب  زینزد که بودن یمغازه ا نیتریو هی کمیصدا
و  یلیخ یلباس مشررک هی یشرردم..دختره دسررتشررو گذاشررته بود ر

تا ند  با لبخ مانم  یبازرراد ند دشی غازه دور  یکرد.پوزخ زدم و از م
که بودم و از  یمغازه ا یاومدن..رفتم تو رونیاز مغازه ب دفعهیشرردم.

باز گذاشررتم که صرردا و بشررنوم..وقت یعمد درشررو  رد  یدختره ر
به خودم تویفرانسررو هیشرردن..موفق شرردم.. ل  نهیآ یر مغازه ز

شتم؟موها یزدم..واقعا من چ  یبه رنگ شب.چشما یمشک یکم دا
نگ در یآب باایبه ر به رنگ خون و  یی..رنگ چشررمام خاص بود.ل

مامان  فیتوص نیبه رنگ برف.ا دی.پوست سفیخوش فرم و قلوه ا
 رونیب الیراز فکر و خیبرف دیسررف گفتیبهم م شررهیاز من بود..هم

شتم از کوچه ا شدم..دا صل  ابونیکه به خ یاومدم و از مغازه خارج  و
صدا شدمیرد م شدیم صدا ییکه  همون  یشاخکامو فعال کردم..

 میبرگشررتم سررمت کوچه و خودمو گوشرره کوچه قا عیدختره..سررر
ش هیکردم. س نیما شک یشا .همون دختره و متیگرون ق یبلند م

.از اون دیدم گوش رادمان گفت که رادمان خند یزیرادمان.دختره چ
 ..اونوقتگرانهید یخنده خوشگالش.بفرما..آقا خوش خوشانش برا

نه. یمش برااخم و تخ عهیم خت دور گردن  دف ندا دختره دسرررت ا
 غیدهنم گرفتم که ج ی.دسررتمو جلودیرادمان و لباشررو ب*و*سرر

ستاش تو ج سادهیحرکت وا ینزنم.رادمان ب  شیآب نیج بیبود..و د
باز کرد و  یبود.ب جدا شرررد و در عقبو  مان  کتردختره از راد حر
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شست.انگار ش ین شت.ما شد.ولدور زد و از کنارم  نیراننده دا ن م یرد 
و بب میخودمو قا ل و ..خوشگنمیکرده بودم..تونستم صورت دختره ر

.بدو رفتم سررمت ابونیبه سررمت خ ومدیجذابررادمان داشررت م
ش شنمیما ستم داخل ما ش و نی.دلم گرفته بود.ن شتم ر سرمو گذا  و 

 یمثل همه مرداسررت؟حاال ه نمیا یدیاناز خانوم؟د یدیفرمون.د
کاره..خ*یکه خ* نمیبگو رادمان فرق داره.ا *ا*ن*ت ی*ا*ن*ت

 ه؟چراشیم یرتینداره..پس..پس چرا برام غ یاون به من تعهد یکار؟ول
ق ..اه ولش کن.اون حگهی.مگهیبهم م یتو بغل مهد وفتمیم یوقت

شن ر نویبهش بگم.ماشر نویا دیباهام رفتار کنه.با یاور نینداره ا و
وندم.صرردا باعث  نیغرش موتور ماشرر یکردم و تخته گاز تا خونه ر

ش یلیخ شدیم سام  نمیبرگردن و به ما سر سرعت  نگاه کنن که با 
ندیم یآور له بگرو فاصرر به کلرنی.و ازش   ختهیبهم ر ی.اعصرررابم 

از  دامویمخصرروصررش پارک کردم و خر نگیپارک یتو نویبود.ماشرر
صدا  یم..که تقرمحکدمیبا پام کوب نویکنارم برداشتم..در ماش یصندل
خه ایداد.اوخ چه گ*ن*ا*ه نیماشرر نی.آ خت  که  یبدب کرده 

سرش درم صتو  سالم دادن و  ؟بهیاریحر سمت خونه رفتم نگهبانا 
با غرور و اخم هم نار رفتن. خل  یسررر میشررگیک تکون دادم و دا

ز یسمت آسانسور که صدا رفتمیرفتم..داشتم م رجام بعث شد س تایر
 .برگشتم و با لبخند گفتم:سمیوا
ز-  معرفت. یب یبهرر
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ز  کردو گفت: یاخم بامزه ا تایر
سُتپراوال که ا-  رونیب و یهفته ست داخل خونت هیکه  ییشما نیُا..ا
دو  هفته فقط هی نیتو خونت.تو ا یدی..به قول معروف چپیاینم

 .دهی.. دلم برات تنگدمتیبار د
ز و  دمی.شاکردیدرجه با رادمان فرق م180تایبعدم اومد و بغلم کرد.اصال ر

 ..از خودم جداش کردم و گفتم:کردمیفکر م ینجوریمن ا
 .زمیعز دیببخش-
ز  زد و گفت: یلبخند تایر
 ؟یخوای..مهمون نمیخیب-
 چرا که نه.-
ز  اونجام. گهیساعت د میباشه..من تا ن-تایر
 باش.-

موند.چون رادمان اومد داخل خونه.بدو رفتم تو  مهینصررفه ن حرفم
شم پر سور..بعد سان سم دمیآ سارا و  سم رایتو خونه. شپزخ هیو  ونه تو آ

که سرررسررر که کردن  جوابشررونو دادم و رفتم تو  یبودن..سررالم 
 ناشیه آستستش ک رهنیتا زانو با پ دیشلوارک سف هیاتاقم.لباسامو با 

و وم بود عوض  یتا ر وکردمباز ستم و ر شل ب ستم  ی.موهامو  شونه را
و یانداختم.اومدم تو کتاب  هیمبل و  یسررالن و خودمو پرت کردم ر

و باز کرد.صرردا هیگرفتم دسررتم.که زنگ در به صرردا دراومد.سررم  یدر
سمت راهرو م شن رفتیقدماش که به  و  کال ازش بدم اومده  ی.ولدمیر
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وزه بو نینبودم.ا ییا نهیبود.آدم ک ند ر تام چ عدش از بدنفر  نی.ب
وبروم وا ینره.با فاصله ازم ول نیممکنه از ب ی.ولرفتیم  گفت: و سادیر
 رزیعل-

کدوم از کلمه هاشررو  چیه یکتاب بود ول یجور که سرررم تو نهمو
 بودم گفتم: دهینفهم
 سالم.-

 سمت اتاقش که گفتم: رفتیم داشت
ز-  .ایرفتار کن.. ی.لطفا عادنجایا ادیداره م تایر

سط راه پشت به من وا نگاهمو بود  ادهسیاز کتاب گرفتم و بهش که و
 گفتم: یدوختم و با نفرت خاص

 راین رونیاقت باصال از ات ای-
تاقش..آخ یو پوزخند برگشررت دلم خنز  کمی..شیزد و رفت تو ا
 خنز نشده.داد زدم: گرمیهنوز کامل ج یشد..ول

 سارار-
 اومد. رونیاز آشپزخونه ب سارا
 بله خانوم؟-سارا
و نیبچ ینیریو ش وهی.ممیمهمون دار-  .زیم یر
 چشم.-سارا
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ز رایرفت.زنگ در به صدا دراومد که سم و و باز کرد.ر  شاد و خندون تایدر
با سرره نفرشررون دسررت داد و پر خل و  مد دا و دیاو نار من ر  یک

 مبل.نشستم که گفت:
 گلم اخماش تو هم باشه. یآبج نمینب-

 زدم و گفتم: یلبخند
ز-  ه؟ی؟خبریزنیشنگول م یر
ز .شرراخکام فعال هیواقعا خبر گهی.نه دنییسرررشررو انداخت پا تایر

و هی..و سمینیریش رای.سموهیشد.سارا م بت آوردن و ر  دنیچ زیم یشر
بت برداشتم و گفتم: وانیل هیو رفتن.  شر

ز-  ه؟یخبر ی؟نگفتیر
ز و یلبخند تایر وم باز و بسررته کرد که  یاز ر خجالت زد و پلکاشررو آر
وم باشه گفتم: کردمیم یکه سع یآره..با ذوق درحال یعنی  صدام آر
وغ؟حاال ارف ک-  ه؟یدر
ز  من من کرد: تایر
 .مح..محسن..پسرعمت.راستش-

بت ز دیپر شر  :گفتیپشتم و م زدیم تایتو گلوم..ر
 اناز؟ یشد یچ یوا-
 یکیت..رف ینم نییپا یمحکم زد پشررتم که نفسررام باال اومد ول یکی
 گتم:و ف دمیکش یفرستادم و نفس راحت رونیزد که بازدممو ب گهید
ز یوا-  .نهی..چه دستت سنگیر
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ز  ..دردت گرفت؟دیببخش-تایر
 توجه به حرفش گفتم: دونیب
 بهت گفت؟ یحاال ک-
ز  زد و گفت: یلبخند تایر
وز نی..گفت از اولنجایامروز اومد ا- از من خوشررش  دهیکه منو د یر

 هفته مهلت خواستم. هیکرد..منم  یاومده.ازم خواستگار
بارش چ-  ه؟یخب نظرت در
ز  ؟یکنیفکر م ی.تو چهیبه نظر من که پسر خوب-تایر
 ادم و گفتم:د هیمبل تک یپشت به
بون.مهییمحسن..پسره کار- .اگه تو هیگفت آدم خوب شهی.شوخ و مهر

 که حله. یدوستش دار
ز  گفت: عیسر تایر
 هست. گمید زیچ هینه..-

 نگاهش کردم که گفت: منتظر
 ؟ی..با رادمان صحبت کنشهیاناز.م-
 جبهه گرفتم و گفتم: عیسر
ز نوینه..ا-  .یاز من نخواه ر
ز  دمغ گفت: یا افهیبا ق تایر
نزد- که االن  تو  بهشررر نیتر زیچرا؟ من یکس  و  مان ر .راد

 حساسه..خواهش..
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مان؟ نیتر زینزد به راد  به ی.ولرممکنیغ زیچ هیکسراونم من؟
 ناچار گفتم:

 .کنمیباشه..باهاش صحبت م-
ز  و گفت: دیو گونمو ب*و*س دیپر تایر
 .کنمی..جبران می.مرسیاناز یدار ییفدا-

 براش رفتم و گفتم: یغره ا چشم
 من ازت جبران خواستم؟-
ز بون آبج-تایر  .یقر

سارا برامیدیخند صدامون کرد.رادمان برا ی.  گفت ومدیشام ن یشام 
عد خوردن م میکار داره.شررامو که خورد ز زایچ نیو ا وهیب رفت  تایر

سته بودم ول نکهی..با انییپا و ترجمه کردم.ن یخ ستم و مقاله ر ش  یمن
و یدونم چ و داریب یخوابم برد.وقت زیم یشررد که ر تخت  یشرردم ر

و نمیسا ببیبودم.نشستم سرجام.وا ود.چقدر خوابم برده ب زیم یمنکه ر
 دهیبرام خر الیکه ل یگرممه.بلند شرردم و همون لباس خواب مشررک

شنم بود.تودمیبودو پوش ام اتاقمم فقط انواع و اقس یتو خچالی ی.ت
شابه و آبم سترو نو صال آب وهیدل صله داره حو یشد.ک ینم ادیپ یبود.ا

و ر دمیو دراز کشرر مشررد الشیخ یخودشررو تا آشررپزخونه بکشررونه.ب
خت..ول با حرص رفتم توبرهینهرخوابم نم یت ند شررردم و   ی.بل

نه و در   هیتو  وانی.لختمیآب ر وانیل هیباز کردم  خچالویآشررپزخو
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ستمو بطر ست د هیتو  ید ستم بطرگمید و بزارم تو  ی.خوا  خچالیر
 :گفتیاز پشت سرم بلند شد که م یمردونه ا یکه صدا

و نزار تو  یبطر-  .خچالیر
از دسررتم  وانیو ل دمیکشرر غیه؟جیک گهید نیرالیح رررت ف ای

شتم که د ش یب یرادمانه.ا دمیافتادربرگ شت به   شهیشعور.با تعجب دا
 تیها با عصبان شهی.بدون توجه به شکردیپام نگاه م ریز یخورده ها

 گفتم:
 ؟یشیجن ظاهر م نیع یتو عادت دار-

 زد و گفت: یپوزخند رادمان
 ه؟یمشکل-
و دسررت تو.خودت بدبخت  فتمیبله مشررکله.من سررکته کنم م- ر
 ؟یخوایم نویا یشیم
 :هیگفت شب یزیچ رلبیز
و دستم. یفتیب یباش شمیپ خوامیآره..م-  ر

بود  یحرف چ نی.منظورش از اومدیداشررت از حدقه در م چشررمام
وشن کنه. یکیقا؟یدق  زدم و گفتم: دنیخودمو به نشنمنو ر
 ؟یگفت یزیچ-

 سرشو بلند کرد.اخم کردو گفت: عیسر رادمان
 نه.دستتو بده من.-
 .امیخودم م-
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ستم قدم- شو گرفتمشهینه.نم دمیبردارم که د یخوا ست .با .به ناچار د
و یکمرمو گرفت و منو از اونجا دور کرد..وقت گشیدست د شتم ر  یگذا

ل زدم که  نیزم افتادم تو بغلش.سرررمو بلند کردم و به چشررماش ز
نگ اوسرر یتارک یتو ما شیشرررب ر عا ن جذاب یواق  یخاص و 

 داشت.ازش جدا شدم و گفتم:
 ممنون.-

شت.نگاه رفت سرتا پام انداخت و یسمت اتاقش.لحظه آخر برگ  به 
ام اتاقش.وا.به سرررتا پ یو رفت تو دیموهاش کشرر یتو یکالفه دسررت
و دور پت هیحواس پرت. نیخاک بر سرت کنن اناز با ا ینگاه کردم.ا
 خودت ومدیسرررت م ییبال هی.حاال رونیب یاومد یدیچیخودت نپ

سئول بود شا هی یجلو ادی.آدم با لباس خواب میم محرمم  دیمرد؟
شت یقرار نیما که همچ یباشه ول ارا .بدو رفتم تو اتاقم..سمیباهم نذا

شد.ولکردیجمعشون م ومدیصبح که م  دمیمآخر نفه ی.آبم کفتمون 
ود خواب یک  .دمیمنو گذاشت سرجام.انقدر خسته بودم ز

و یزیکردم چ احسرراس شررکمم به سررمت صررورتم باال  یداره از ر
باز  به صورتم.چشمامو با وحشت دیکه رس یینکردم تا جا یی.اعتناادیم

زدمیکردم که د و تای..ر  یانگشت سبابه و وسطشو به حالت راه رفتن ر
.اخم کردمو دسررتشررو پس خندهیصرردا م یو ب دهیرتم حرکت مصررو
ز  زد و گفت: یلبخند تایزدم.ر

 ؟یدیزن داداش؟خوب خواب یچطور-
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 .نیاگه شما بزار-
ز  با اعتراض گفت: تایر
 ظهره ها.12بابا.ساعت یا-
 ؟یاومد یتو ک-
ز  االن. نیهم-تایر

 یآب سرد به صورتم زدم و در حال ی..مشتییشدم و رفتم دستشو بلند
له خشررز م با حو مدم ب کردمیکه صررورتمو  زرونیاو تاق  تای.ر تو ا

که د ینبود.رفتم تو و دمیسررالن  ته ر بل و داره م ینشررسرر  وهیم
ندخورهیم ند جوابمو داد.رفتم تو  ی.بهش لبخ با لبخ که  زدم 

 آورد. وه.سارا برام قهزیآشپزخونه.نشستم پشت م
 سارا؟-
 بله خانوم؟-سارا
وم ز یاور آر  فتم:نشنوه گ تایکه ر
 منو سرجام گذاشت؟ یک شبید-
ز دونستمیم نکهیا با ونه حرفمو بشنوه.سالن تا آشپزخ تایامکان نداره ر

 من من کردو گفت: کمیداشت.سارا نگاهم کرد.. یادیفاصله ز
و میدیما د- .ما که میکن دارتونیب میدیترسرر ی..ولدیدیخواب زیم یر
ستینم و بلند کن میتون س ی..ممیشمار جور که  نیهم.نیبفت میدیتر

شت ستیدر اتاقتونو م میدا قا رادمان اومدن تو میب  ویزیچ اتاقتون که یآ
و د یبردارن.وقت و دنیشمار  ت.تخ یبغلتون کردن گذاشتنتون ر
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و ختیخوردو قهوه ر زیقوه تو دسررتم ل وانیل  غیج غیلباسررم.ج یر
 کنان پاشدم و گفتم:

 ..سوختم.یمامان یوا-
 نم.پاکتون ک نیخانوم.صبر کن یوا-سارا

 یبرگردم برم اتاقم که رادمان اومد تو خواسررتمیپس زدم..م دسررتشررو
که د نه.منو  عد پق دیخو ز ریزد ز یاول تعجب کرد و ب م ه تایخنده.ر

 م:شدم و گفت ی.عصباندنیبه حال من بدبخت خند یاومد و دونفر
 چتونه؟ر-

 گفت: کردیکه خنده شو جمع م یدر حال رادمان
 ؟یشد یچرا قهوه ا-
 واری.به ددمیفهم یرمنظورشررو از قهوه اایح یادب ب یب یپسررره  یا

و هیتک زانوهاش بود.رفتم باال  یداده بود.خم شررده بود و دسررتاش ر
و  مختیر دفعهیمونده بودو  یباق وانمیل یکه تو یسرررش و قهوه ا ر

سر ضع خودش نگاه کرد.وا عیسرشر شو گرفت باال و به و ه چ یسر
ز ریزدم ز یکه پق دمباحال شده بودررحاال من بو  نیهم به ا تایخنده.ر

 ی.در حالومدی یخون رادمان در نم یزدی.کارد مدیخند یکل کل ما م
 گفتم: دمیخند یکه م
و سرت..قهوه ا ی..کدوم بچه انمیبب-  ؟یشد ینشسته ر
که خنده مو جمع  یصررورتش از حرص قرمز شررده بود.در حال گهید
 گفتم: کردمیم
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 .زمیحاال حرص نخور عز-
کون داد و به نشانه تاسف ت یسر یبا تمسخر گفتم.که با کالفگ زمیعز

ز یرفت تو اتاقش.وقت و اتاقم و من رفتم ت میدیبازم خند تایرفت منو ر
سمو عوض کنم. سرمه ا هیتا لبا سف یتاپ  شلوارک  و ..موهامدیبا 

 ی.رفتم تویصررندل سرررمه ا هیسرررم بسررتم.با  یشررونه کردم و باال
ز باهم حرف  یو رادمان تو تایسررالن.ر سررالن نشررسررته بودن.و 

ز ی.حاال وقت حرف زدن با رادمان برازدنیم ار بود.رفتم نشستم کن تایر
رادمان.دستشو گرفتم تو دستم.بدبخت تعجب کرده بود..با ابرو اشاره 

ز ست شیپ هیکردم که  تایبه ر ست وهیم ید شغول پو  جلوش بود و م
کمرم و  دور نداختموضوعو گرفت و دستشو ا عیکندن پرتقال بود.سر

 یبرا یول ومدیبدم م ختنیاز عشوه ر نکهیمنو به خودش چسبوند.با ا
ز ویا دیبا تایر  .با ناز گفتم:کردمیم نکار
 ؟یرادمان-

 که خندش گرفته بود گفت: رادمان
 جونم؟-
باره  خوامیم-  موضوع باهات صحبت کنم. هی یدر

 ؟یچه موضوع-رادمان
 گفتم: عیرفتن نداشتم.سر هیحوصله حاش اصال
ز یبرا-  خواستگار اومده. تایر
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ز ش جا آب بهش داد.که نفس وانیل هیتو گلوش..سارا  دیپرتقال پر تایر
 اومد.
ز یبا چشما رادمان  .بعد گفت:کردینگاه م تایمتعجب به منو ر

 هست؟ یحاال ک-
 محسن..پسرعمم.-

باره پرتقال برداشررت و دو هیبا  یدسررت شیپ هی لکسیر یلیخ رادمان
 سرجاش نشست و گفت:

 خب باشه..منو سننه؟-
ز منو  .میبا تعجب نگاهش کرد تایر
ز- وش حساس تایآخه ر و قبول نم یو هرکس یگفت تو ر  .یکنیر

ز یآره..حسرراسررم..ول-رادمان  یزندگ اریبزرگ شررده..اخت گهید تایر
 .هیخودشو داره.محسنم پسر خوب

ز  گفت: یبا خوشحال تایر
 .یمرس یداداش یوا-

ز یبرا یاخم بامزه ا رادمان  گفت: یکرد و با لحن بامزه ا تایر
پردی.چشررم سررفایح یب-  یخوای.مهیزی.خجالتم خوب چدهی..ور
 درصد خجالت بهت بدم؟10
ز و نییسرشو با خجالت پا تایر سرشو  یموها یانداخت که رادمان ر

 و گفت: دیب*و*س
 .انیبگو ب-
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همون رادمان اخموهسررت؟رجاشررون عوض  نیدهنم وا موند.ا من
ص شخ شده؟نه بابا همونه.دو   یب ندارمرفقط یحرف گهی..من دتسین

و یکیزحمت  و ر پوسررت پرتقال  یفز منو جمع کنه.رادمان چاقور
ش و دیک شد و ر ش یکه گرده ش بلند   .احساس کردمدیصورت من پا
ارم.شروع د تیساسمن به گرده پرتقال ح یتونم نفس بکشم.وا ینم
زومدی یم به سرررفه کردن.نفسررم باال نمکرد هم و رادمان با ترس ب تای.ر

 گفت: ی.رادمان با نگرانکردنینگاه م
 ؟یشد یاناز؟چ-

.با ترس اومد رونیتونستم حرف بزنم.سارا بدو از آشپزخونه ب ینم اصال
 گفت:

 اسپره بزنن. دیخانم آسم دارن.با-
ز  اسپرت کجاست؟-تایر
ور تونستم بگم: به  ز
و-  .مزی. میر
گاهم م فکر با ترس ن مان  ه ک کمی.کردیکنم کبود شرررده بودم..راد

ز شت ر سر تایگذ ستم.. و داد د سپره ر ه ک کمیزدمش. عیبدو اومد و ا
س نف هیمبل.و  یدادم به پشررت هیگذشررت حالم جا اومد.محکم تک

ش قیعم و یکی.دمیک صورت قائم ر ستام به  ود..اون ب میشونیپ یاز د
و یکی ست یپام..گرم یر و ید و ر ستم یر شم باز  د ساس کردم..چ اح

بون دمیکردم که د وم گفتم:کنهینگاهم م یرادمان با مهر  ..آر
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و جون به لب کرد-  دفعه؟یشد  ی.چیتو که مار
وم گفتم: با  دستم به پرتقال اشاره کردم و آر
 گرده پرتقال.-
ز ز یدست شیپ تایر و به ر  گفتم: تایپرتقالو ازم دور کرد..ر
 ؟یدیمبهش جواب  یحاال ک-
ز و یلبخند تایر  خجالت زد و گفت: یاز ر
 .گهید یهمون هفته -
 گفتم: یزار با
 من لباس ندارم. یوا-

ز رادمان  و رادمان گفت: دنیخند تایو ر
 ه..تو که کمدت پر لباسشهیلباس خالصه م یدخترا تو یایکل دن-

 کردم و گفتم: اخم
وز  نکهینه ا-  ریزنیم پیت هیتو هر ر

 نازک کردو گفت: یبا لحن دخترونه پشت چشم رادمان
 حسرررودر-
ز منو ز میدیخند تایر  گفت: تایو ر
و بزار هی- وز  .دی..هم لباس عمیهم لباس مجلس بخر میر

 دفعه گفت: هی رادمان
ود. شه؟چقدریم دیَا.داره ع-  ز
 گفتم: هیکنا با



wWw.JustRoman.iR  234 

 

ود گذرد.-  بعله..خوش باشد ز
 اخم کردو گفت: رادمان

 بود؟ هیاالن کنا نیا-
 زدم و گفتم: یپوزخند

ن داره..م یبرداشت کن..به ارز فکرت بستگ خوادیهرجور دلت م-
زدیخر امیفردا م  ؟ی..باشه ر

ز  .نییبرم پا گهیباشه.من د-تایر
ز رفت.خواسررتم بلند بشررم برم تو اتاقم که رادمان مچ دسررتمو  تایر

باره نشوندتم سرجامو گفت:  گرفت و دو
 ؟ینگفت-
 دارهر یگفتم به ارز فکرت بستگ-

و شیبزنه که گوش یحرف خواست و  یبود زنگ خورد.گوش زیم یکه ر ر
صفحش نگاه کرد انگار شت و به  دو دل بود جواب بده.منم  یبردا

رحتما همون زای..لیداشررتم.اسررم ارفو خوندم:ل دیبه صررفحه د
زدم و از جام بلند شرردم و رفتم تو اتاقم و  ی.پوزخندسررتیفرانسررو

شغ شدم.نمم شز  رچقد دونمیول ترجمه مقاله  شته بود که با خ گذ
ز به خودم دادم و ا ی.کش و قوسدمیشدن کمر و گردنم دست از کار کش

از قهوه امو خورده بودم که سارا  کمی.ارهیقهوه برام ب هیخواستم  هیسم
مرمر.با  یسنگ زیسالن نشستم.م یتو زیناهار صدام کرد.پشت م یبرا

پا کمشیکه  ییصررندال ها ز.چقدر ایهاش چوب هیمرمر بود و   ییتن
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 از اتاقش زیو پ زیکه رادمان شرر دمیغذا کشرر کمیرادیخوردن بدم م
مد ب حافظرونیاو فت ب ی.خدا ندادم.ر که جوابشررو   ی.بورونیگفت 
..من با نفرت و تمسررخر به رفتن ومدیم نجامیکه زده بود تا ا یادکلن

سمکردمیرادمان نگاه م سارا و  سم هی..  یندگچه ز نیرببیا ناراحتب رایو 
شتم ا سرت انازرد ی..اخوردنینا غم منو میدا شتهام  گهیخاک تو  ا

مت  باره رفتم سرر مه خوردم و دو ور دو لق به ز کوره شرررده بود.
ساعت شد.رفتم ابقه 9مقاله.بکوب تا  شب ترجمه کردم که تموم 

و بدم به بابا.در اتاقشو زدم که گفت برم تو.  اول که مقاله ر
کارررفتم پ زیشرررت ممعمول پ ابق و گونشررو  شررشیو مشررغول 

 گفتم: دمویب*و*س
با- به خودت سررخت یبا قدر  قدر  نی؟ببیدیم یگلم..چرا ان چ

 .گهیشرکتت بزرگ شدهربسه د
و یلبخند بابا  برداشتو و گفت: نکشویزد و ع یخستگ یاز ر
 مراقبش بود. دیاالن که بزرگ شده با قایدق-

 زدم و گفتم: یلبخند
 مقاله. نمی..انییبفرما-
و و و گذاشتم ر  .بابا برش داشت و ورقش زد و گفت:زیم یمقاله ر
 دختر گلم.. یمرس-
 ام بدم.انج تونمیگلم م یبابا یکه برا هیکار نیکمتر نایخواهش.ا-
و گذاشت کنار و گفت: بابا  مقاله ر
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 ؟یسر بزن هیبه کارخونت  یخواینم-
و یحالیب با  مبل و گفتم: ینشستم ر
و اداره  نیو کتاب ندارم.مگه شرررواصررال حوصررله حسرراب - اونجار
 کنه؟ینم
 بهتره. یبار سر بزن هیگفتم  یچرا..ول-بابا
 .رمیباشه..اگه وقت شد م-
 خب. اریبس-بابا
 شدم و گفتم: بلند
 سر به مامان رضوانه بزنم.با اجازه. هیبابا من برم -
 .زمیبرو عز-بابا
س رونیاتاق بابا ب از س نهیاومدم که  قط با رادمان برخورد کردم.ف نهیبه 

مد گاه م گهیه و ن گارمیکردیر گاه م ی.ان به هم  میخواسررتیبا ن
رازش جدا شدم و رفتم سمت اتاق ادیچقدر ازهم بدمون م میبفهمون

 نبودر یمامان رضوانه.ول
 تو آشپزخونن.-
باب  ای..دمیبنفش کشرر غیج هیهوا و  دمیسرره متر پر یزن یصرردا با

بون و خندون پش افهیزهرا خانوم با ق دمیالحوائجربرگشتم که د تم مهر
و بسته کردمو گفتم:سادهیوا  .چشمامو با حرص باز
 چه ارز خبر دادنه؟رقلبم افتاد تو پاچم. نیزهرا خانومرا یوا-
 و گفت: دیخانوم خند زهرا
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 آشپزخونن. یخانوم.رضوانه جون تو دیببخش-
 تعجب گفتم: با
 ن؟یشد یمیشده انقدر صم یرضوانه جون؟رچ-
 و گفت: دیخانوم بازم خند زهرا
 رضوانه جون. میخودشون به خانوما گفتن بهشون بگ-
 رضوانه جون؟ نیآها.حاال کجان ا-
 آشپزخونه.-خانوم زهرا
سررمت آشررپزخونه بزرگ خونه.اوووفف چقدر شررلوغه.مامان  رفتم

و ب  کردم.پشتش به من بود.از پشت دستامو دایپ تیجمع نیرضوانه ر
و  سادیحرکت وا یچشماش.ب یگرفتم جلو شت ر شو گذا و دست ها

 دستام.بعد گفت:
 زهرا خانوم؟-

وم م چندتا شتن آر  ی.منم جلودنیخند یخدمتکار که اونجا بودن دا
 خندمو گرفته بودم.مامان رضوانه گفت:

ز نکهیا-  کردم که گفت: ؟اخمییتو یدستاش نرمه.ر
 آهارعروس گلمه.-

ستامو شتم که بر یاز جلو د شمش بردا شت ارفم.بغلش کردمو چ گ
 گفتم:

 حدستون بودم؟ نیمن آخر-
 گفت: دویرضوانه خند مامان
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 نورا؟یشده از ا ی.چزمیسخت بود عز صتیخب تشخ-
 جدا شدم و گفتم: ازش
 ن؟یمامان شما چرا تو آشپزخونه ا-

مان نه ما له ام سررر م-رضرروا با..من حوصرر تاق  هی رهیبا ند تو ا ب
 .کنمیکمز م هیبه بق نجایا امی..منمیشیم
 .یول-

 قطع کردو گفت: حرفمو
 برام سرگرم کنندست فدات شم. نکاریا-

 و گفتم: دمیخند
 .لتونهیهرجور م-

ستمو  کمیاومد.. رادمان شدم که اومد جلوم و د ضوانه دور  از مامان ر
 گرفت.
وم گفت: رادمان  آر

 .میریباهم م-
باره رفت ناچار  باهاش حرف زد و کمیمامان رضوانه.رادمان  شیپ میدو
سور.وقت میبعد رفت سان سور  یسمت آ سان و زد و در آ شش ر دکمه ابقه 

 سرد گفت: یبسته شد از رادمان جدا شدم.رادمان با لحن
 بگم. ویزیچ هیبهت  خواستمیم-

 نزدم..ادامه داد: حرف
باره ل-  .زایدر
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 یرادمان رفتم تو یآسرانسرور باز شرد و من بدون توجه به حرفها در
و بسررتم.منو سررنن باره ل میخب حس کنجکاو یه؟رولاتاقم و در  زایدر

 حی.کم مونده بود برم از رادمان بخوام برام توضردیشرده بود شرد ادیز
ما نم بارم فکر خواسررتمیبده.ا و یدر تاقو قفل کردم و ر  یبکنه.در ا

که رادمان  دمیدر فهم رهیاومدن دستگ نیی.با باال و پادمیتختم دراز کش
سارا ا شت دره.چون  .چندتا تقه به در زد.انقدر غرور داره زدنیدر م نایپ
صدا نم سممو  ش دمی.فهمومدین ییصدا گهی.دزنهیکه ا نم که رفته.گ

 .دمینبود..مسواک زدم و خواب
شرردم.من چرا سرراعتو زنگ  داریب یسرراعت زنگ یبا صرردا صرربح

ز شتم؟آها..ر به دست  یو آب یی.بلند شدم و رفتم دستشودیو خر تایگذا
صرربحونه مختصررر خوردم.داشررتم  هی و رونیو صررورتم زدم.اومدم ب

تاقش ب رفتمیم مان از ا که راد تاقم  مد. رونیا  یچشررم غره  هیاو
هم بزارم ب نکهیکردم.بدون ا نیوحشررتناک بهم رفت که خودمو رنگ

شو قفل کردم. زینزد شه بدو رفتم تو اتاقم و در  یسرمه ا یمانتو هیب
فش ک هی.یسرمه ا دیشال سف هی.با دیسف نیخوش دوخت.شلوار ج

باز سررف با کدیجلو  مه ا فی. مدم میمال شیآرا هی.یسررر تاق او ..از ا
مد برونیب تاقش او با پیمشررک نیج هی.رونی.رادمان هم از ا  رهنی..

کت مخملیکمشرر مه ا ی..و  با کفش ورن دهیپوشرر یسررر  یبود.
آسررانسررور.رادمان به  یتو می.موهاشررم باال داده بود.باهم رفتیمشررک

 حرف اومدو با اعتراض گفت:
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وم قفل م نمیبب- و ر  ؟یکنیچرا در
 دوست دارم.-

 .یکنیاشتباه فکر م ینشد.تو دار لیدل نیا-رادمان
 ارفش و گفتم: برگشتم

قا نیبب-  ینم یازیندارمرپس ن یسررنم چیمنش.من با تو ه رانیا یآ
 .یباز کن تویکه برام مسائل شخص نمیب
ز با سانسور بحث ما تموم شد..ر اومد و  رونیاز اتاقش ب تایباز شدن در آ

ئود  .ابونایتو خ میرادمان راه افتاد یبا آ
ز  م؟یاناز.به نظرت کدوم پاساژ بر-تایر
شرکت..همون کمی ساژ کنار   زایکه رادمان و ل یفکر کردم.آها..همون پا

و اونجا د  .دمیر
 پاساژ کنار شرکت ما. میبر-

 عکس العمل نشون داد و گفت: عیسر رادمان
 چرا اونجا؟-رادمان

 .ادیخوشم م لشیوسااز لباسا و -
سمت رفت.تو یحرف ساژ پارک کرد و همه  نگیپارک ینزد و به اون  پا

ومیشد ادهیپ ز میرادمان حلقه کردم و رفت ی.دستمو دور باز  تایداخل.ر
 یاز همون مغازه ا خواسررتمیکرد.اما من م دیاز چندتا فروشررگاه خر

که ل دیخر مانتو و ا دیخر زایکنم  ته   یم ولبود دهیخر زایچ نیکرد.الب
 به همون مغازه. میدیبود.رس ندهلباس شبم مو
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زنیسیوا-  ست؟یلباسه قشنگ ن نیا نیبب ایب ی.ر
 انتخاب کرده بودو هنوزم اونجا داشتن. زایکه ل یشانسم همون لباس از
ز  آره.خوشگله..برو پرو کن.-تایر

تو  یکه اخمهاش حسرراب دمیمغازه که رادمانو د یتو میرفتیم میداشررت
شد یهم بود..آخ شو م هی..ناراحت  ست دختر  خوامیلباس مثل دو

 لباس هیتا چشررات درآد.رفتم و پروش کردم. خرمشیبپوشررم.حاال م
و یمشک یتور یها نیساتن.دکلته بود و آست یمشک چ دستام م یتا ر

شت و  صتم.ول شتانگ یتو فتادیبند م هیدا شت کم یش رش باز از پ
بدر ضر ست لباس مچ هی.خوردیبند م یبود و  ا ت خوردیاک از ارف را

و ز یر رادمان اخمهاش  یهم قبول کرد..ول تایزانوم.خوشم اومده بود.ر
بدم  لیلباسو تحو خواستمیکه م یزد.لحظه ا یتوهم بود و حرف نم

 گوشم گفت: ریرادمان مچ دستمو گرفت و ز
 .ستیبزار.اصال خوب ن نویا-
 گفتم: یُتخس با
 دوستش دارم. یلی.خرینخ-

 بازه. یلیپشتش خ یول-نرادما
و سننه؟-  اصال تور

 یعنی..ِا..رونیبا حرص مچ دسررتمو ول کرد و از مغازه رفت ب رادمان
خاب کرد لبخند م زایل ی؟وقتیچ باسررو انت اخم  من یبرا ی..ولزدیل
شرراپ  یکاف هیو به  میاومد رونی.از مغازه بدمی..لباسررو خرشی.اکنهیم
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ومیرفت زب نیی.رادمان سرش پامیچهار نفره نشست زیم هی ی.ر با  تایود.ر
 د که چشه؟منم شونه باال انداختم.یسر ازم پرس

ز نی.هممیهر سرره نفر قهوه سررفارش داد باهم پچ پچ  تایجور منو ر
 که. میکردیم
 رادمانر-
بود؟ررادمان سرشو باال آورد و هر سه نفر با چشم دنبال  یک یصدا نیا

وزائهیل نکهیکه.اه اه..ا میگشتیصدا م نار رادمان ک یصندل ی.بدو اومد ر
وبرو  من نشست.با همون لهجه ش گفت: یو ر

 .نمتیبب نجایانتظار نداشتم ا-
 جا خورده بود گفت: یکه حساب رادمان

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-
و پاسرراژو با ت نی.اومدم لباس بخرم.چون هممیداشررت یپارت هی-زایل

و بلد بودم. نیاومده بودم فقط هم  جار
و آبر ختیزدم.پته رادمان ر پوزخند  ر
 اخم کردو گفت: رادمان

 اور. نیکه ا-
و به رادمان گفت: مییما دیبه ما افتاد و فهم زاینگاه ل تازه  هسترر
 رادمان جون؟ یکنینم یمعرف-
ز ی..رادمان جونررادمان نگاهشیا  کردو گفت: تایبه ر

ز-  .تایخواهرم..ر
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ز ت دسرر زایبه ل یبا سرررد ومدهیخوشررش ن زایکه معلوم بود از ل تایر
و به من کرد و با کم  تامل گفت: یداد.رادمان ر

 اناز.همسرم.-
 با تعجب به من نگاه کرد و گفت: زایل
 .یازدواج کرد دونستمینم-
 دست دادم و گفتم: زاینفرت به ل با
 .کنهیم میقا ویهمه چ شهیرادمان هم-
وم زد ول هی زبود یبازم دردم گرفت..ک یدفعه پام لگد شررد.آر و  ی؟به ر
..نگاهم به رادمان کردنیداشررتن به هم نگاه م ینگاه کردم..ول زایل

ومو کردم به سمت ی.آخکردیافتاد که با حرص بهم نگاه م .بدبخت.ر
 و با ناز گفتم: زایل
 و شما؟-
ورک زایل  زد و گفت: یلبخند ز
 هستم.دوست رادمان. زایل-
ز یابرو یتا هی  باال افتاد. تایر

وم گفتم: ریز زدم و یپوزخند منم  لب آر
 ریکردیدختر آخرش اضافه م هی-

ه .وا..مگکردینگاهم م یبه رادمان افتاد که با اخم وحشررتناک نگاهم
 نه؟یا ریغ
 جان؟ زایچند سالته ل-
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 .22-زایل
 .میپس همسن-
 نازک کرد و گفت: یپشت چشم زایل
 بله ظاهرا.-
 ن؟یهست یفرانسو-
 با عشوه گفت: بازم
 بله.-
صم گرفته بودربا آخ ستش حر  گرمیج کردمیم یکار هی دیبدجور از د

 خنز شه..
 جان؟ زایل نیسفارش داد یزیشما چ-
 قهوه اسپرسو. هیبله -زایل

شامونو بگ رفتم سفار سرمیکه خودم  س ینی. و دستم گرفتم و به  مت ر
ز زیم تم برو.بلند گف رلبی.زرهیفاصله بگ زیاشاره کردم از م تایرفتم.به ر

 دمیسر یزدم.داشتم م ی.لبخند مرموزییشد و رفت به سمت دستشو
ستمو به پا یکه پا زیبه م  یسکندر دادم و ریگ یکنار زیم یصندل هیرا

شتم.ولزیرفتم تو م شون افهی..آخ آخ قی.البته خودمو نگه دا و.قهوه ها
و ختهیها ر .دهناشررون باز مونده زایسررر و صررورت رادمانو ل یبود ر
 هیخندمو گرفتم و رفتم به ارفشررون.با  یود.دسررتاشررونم بازرجلوب

 لحن ُهل گفتم:
وخدا. دین؟ببخشیشد ی..چزمیرادمان عز یجون.وا زایل یوا-  تور
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 دستما برداشت و با حرص گفت: هی زایل
 نداره اناز جون. یبینه ع-
صص من تو گرمیج شیآخ صال تخ ضدحال زدن با  یحال اومد.ا

ستررادمان که م ستیقهوه   یکه ازش خون م ییکارمنه.با چشما دون
شو دیچک ست سمت د شد و رفت به  زییبلند  با  شمویبدو اومد پ تای.ر
 گفت: زدیکه خنده توش موج م ییصدا
 ومد؟ی یخونش در نم یزدیرادمان کارد م یکار کرد یچ یوا-

 زدمو گفتم: یروزیاز سر پ لبخند
 شده بود؟ یقهوه ا یدینه د-
ز وم با دستش ز تایر  د تو کمرم و گفت:آر
 .نویا افهیق ی.واطونیش یا-
سمت ل و سخره زایبهش زد که ل ییحرفا هیو  زایرفت به   یا لبخند م

شو ست سمت د شییزد و رفت به  زنگ خورد.رادمان بود..جواب  می.گو
 دادم:
 بله؟-

 اناز. کنمیم زتیر زیر ارمیب رتیمن گ-رادمان
 گلم؟ ی.حاال کار داشتیجراتشو ندار-

 کمی نویاشم ریازم بگ نویماش چییسو ایگلم گلم.ب یبرو بابا ه-رادمان
 .میسوار شم بر اریجلوتو ب
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صدا تا ستم جواب بدم  صدا زایل یخوا شت تلفن اومد که با   یاز پ
 :گفتیم زیاعتراض آم

 چشونه؟ نایرادمان..ا-
 گفتم: هیسر
شو زایزائه؟لیبود؟ل یک نیا- ست  کنه؟نکنهیم یمردونه چه غلط ییتو د
 خاک عالم.تو. ی؟وایزنونه ا ییدستشو یوتو ت

 حرفمو قطع کردو گفت: رادمان
ودباش ب-  .ایز
ود قطع کرد.بدو رفتم سمت دستشو و  سای.وا.سادمیدرش وا ی.جلوییز
 یه صرردا.رفتم داخل کگهیبرم د تونمیکه رفت پس منم م زایل نمیبب
شن زایل و  شو دمیر صورت ستو  شت د شون به من بود.رادمان دا شت ..پ
وشو گرفته بود.م زای.لشستیم و*سه گونه رادمانو بب* خواستیهم باز

گاه با صدا  بلند گفتم: بایتقر ییکه ناخودآ
 ؟یکنیم یچه غلط یدار-
با ترس برگشررت سررمتم.رفتم ارفش..اونم رفت عقب.تا  دفعهی زایل

 گفتم: دیگلوشو با تهد ریگرفتم ز موی.گوشواریکه خورد به د ییجا
ستات به رادمان بخوره من م گهیبار د هی.فقط گهیبار د هی-  دونموید

 هومه؟ر.مفیمونیزنده نم رمیبگ ممی.تصمیتورتو منو هنوز نشناخت
و با داد گفتم که ل ست.دختره نازک  زای"مفهومه"ر شو ب شما با ترس چ

 سرش و گفتم: زیرسرمو بردم نزدینارنج
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 دم؟ینشن-
ون گفت: ییبا صدا زایل  لرز
 آ..آره.-

 و گفتم: ییدور شدم و ُهلش دادم سمت در دستشو ازش
ر-  ریهرر
 سادهیوا نهیدست به س اقینگاه پر از التماس به رادمان که با اشت هی زایل

و نگاه م یبود و دعوا  گفتم: عی.سرکرد،انداختیمار
 .رهی.مواظب باش..چشمات داره چپ میهو-
باره با ترس نگاهم کرد و بدو از دسررتشررو زایل ومو .مانتنرویزد ب ییدو

تم ..رادمان از پشرآبیمرتب کردم.مانتومو مرتب کردم و رفتم سمت ش
 کردو گفت: زیسرشو بهم نزد

 .یعجب جذبه ا-
 همون حال گفتم: در
 بب*و*ستت؟ یبزار یخواستیواقعا م-

 گفت: تیبا عصبان رادمان
خاار ا یدینه.نفهم- کهیب مد پ ن نگ زدم ب شیاو هت ز  یایمن ب

 ؟یدکش کن
 ؟یتونستیمگه خودت نم-

 نه.-رادمان
 و گفتم: برگشتم
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 ؟یدوستش دار یلیخ-
 نه.-رادمان

 ؟یدکش کن یپس چرا نتونست-
بواه.-رادمان  به خودم مر

با د ییدسررتشررو یمرد اومد تو هی ما تعجب از سررر و روش  دنیو 
سخره ادیباریم مت س می.رفتمیاومد رونیو از اونجا ب میزد ی.لبخند م
ز ت به سررم میو رفت میشررد نی.سرروار ماشرررونیب میو باهم رفت تایر

 .دمیخونه.بعد از خوردن شام بالفاصله خواب
 رادمان
ستگار امروز وز خوا ز یر سوم ع تایر عقد کنن.در حال  دیبود.قرار بود 

ماده شررردن بودم. کت قهوه ا یقهوه ا رهنیپ هیآ با  وشررن.  یر
دوش ادکلن گرفتم و از  هیسرروخته. ی.با شررلوار کتون قهوه ایمخمل

تاق زدم ب تاق ب رونیا مان اناز از ا مد.اوففف..اصررال  رونیکه همز او
ال ت رراد بار بدراصرر هیبار خوبه  هی..انهیبتونم تحملش کنم  دونمینم

 داره.رفتم جلوش و گفتم: یاخالق
 م؟یبر-

 .سایوا-اناز
 گشت و گفت: شویدست زیکوچ فیفکر کرد.ک کمی
 .میآره بر-
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به سمت آسانسور..داخل آسانسور شروع  میو رفت میاومد رونیخونه ب از
ش دیسف زیتون هیکردم. زشیبه آنال ز شلوار ور  یشال آب و دیسف یبا 

وشن.شال با چشماش هماهنگ بود.با صداش به خودم اومدم:  ر
 کردنت تموم شد؟ زیآنال-
ساعته به دختره  عیسر سرت رادمان دو  ومو ازش گرفتم..خاک بر  ر

ل زد شدیز سور خارج  سان شت  میراز آ ومو گرفت.بابافرزاد دا و اناز باز
 یتو دیبه ارفش و اناز پر می.رفتدادیبه چندتا خدمتکار دسررتور م

و لبم نشست.من ز یلبخند تشونیمیصم دنیبغلش.با د وقت  ادیر
خوندم.اونم سرگرم  یبشم.من همش درس م یمینکردم با بابام صم

 دمید دفعهیخاک بود. ریام زشرررکتش بود.چشررم بهم زدم باب یکارا
وبروم وا  .کنهینگاهم م یو با نگران سادهیاناز ر

 ؟یخوب-اناز
داشررت؟حالمو واسرره  یحرفش چه معن نیحرفش تعجب کردم.ا از
و دفعهیرپرسه؟یم یچ  فت:گ دویگونه راستم کش یاناز دستشو ر
 ه؟یواسه چ تیگر-

.چند قطه اشررز از دمیبه خودم اومدم و به گونم دسررت کشرر عیسررر
بون یچشمام جار  زدو گفت: یشده بود.اناز لبخند مهر

ز نکهیا یبرا-  ره؟یداره م تایر
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ز دفعهیبهش زدم. یلبخند اومد ارفمون.پشررتمو بهش کردم و  تایر
و برگشررتم.خداروشررکر  دمیکشرر قینفس عم هیاشررکامو پاک کردم.

 نشد.رفتم سمت بابا فرزاد. یزیمتوجه چ
 پدر جان؟-
 برگشت ارفم. فرزاد بابا
 جانم بابا جان؟-فرزاد بابا
که از من و خونوادم  یتیخواسررتم ازتون تشررکر کنم.بخاار حما-
 .و مجلس امشب.نیدار
 فرزاد شونه هامو گرفت و گفت: بابا
سر.تو دامادم نیا- شبخت کردیحرفو نزن پ ..منم در ی.دخترمو خو

ویعوضش دارم ا  .می.کامال هم راضکنمیم نکارار
خت م ینددلم پوزخ یتو و خوشررب رحس کنمیزدم.من دارم اناز

ست داد.گوشیخ* شناس  می*ا*ن*ت بهم د شماره نا زنگ خورد.
صله گرفتم و رفتم  یانگار یعنیبود. شور بودراز بابا فرزاد فا از خارج از ک
 گوشه خلوت. هی
 بله؟-
 ؟یسالم داداش خوب-
 شما؟ دیببخش-
وخدا نگاه.بب-  ؟یرفت.نشناخت ادتیمنو  یدیماه منو ند هی نیتور
ر بزن بگو ک شیسوال یب نمی..حاال ااه  رهگید ییگرفته..خب ز
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 .اوردمیبه جا ن دیببخش-
 رامیبابا آر-
 شماره ناشناسو عجق وجق بود. دی؟ببخشییِا..تو-
 .گهید نجاستیآره خب..شماره ا-ایآر
 اوضاع شرکت چطوره؟-
 خوبه.خواستم فقط حالو احوالتو بپرسم.اناز خانم خوبن؟-ایآر
 ممنون.اونم خوبه.-
 .خداحافظ.رانیا گردمیبرم دی.تا عنمتیبیباشه داداش.م-ایآر
 .خداحافظ.دارید دیبه ام-

و قطع کردم که اناز صدام زد..از همونجا اشاره کردم چ یگوش  ه؟یر
وم گفت: اناز  آر
 اومدن. نایبدو محسن ا-

شو بهم  کتمو شو گرفتم.اونم خود ست مرتب کردم و رفتم کنار اناز و د
 گهید خنگم یداشتم..ول یحس خاص هی یکینزد نهمهیکرد.از ا زینزد
شوهر عمه اناز اومد و  ینم فهمم.باالخره مهمونا اومدن.اول از همه 

س و میکرد یگرم باهم احوالپر شم عمه اش.عمه اش اناز ز ا کمی.بعد
من دور  زیت یگفت که از گوشا ییزایچ هیشش گو ممن فاصله داد و د

س ینموند.درحال صور احوال پر شون گوش کردمیم یکه با من  به حرفا
 دادم:
 ؟یندار یخوبه؟مشکل تیاناز جان زندگ-عمه
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 خوبه. مینه عمه جان به لطف خدا زندگ-اناز
گهیکه نم تتیرادمان دوسررتت داره؟اذ نمیبب-عمه  نیهمچ کنه؟ا
 کرد به بابات بگوها. یکار

 با اعتراض گفت: اناز
 عمهر-

 .یدوست داشتم عروس خودم باش یلیخ ی.ولزمیباشه عز-عمه
و فراموش کن نیمن ازدواج کردم.لطفا ا گهید یول-اناز  .نیبحثار
ز بعدم رفت.مسعود خصمانه باهام  تایاز عمه اش دور شد و به ارف ر

ست داد و رفت  ست.حرفا هید ش شه ن زا هیاول یگو شد.ر  و تاینجام 
 مبل از من دورتر نشسته بود.منم هیصحبت.اناز  یمحسن رفتن برا

و و شن یمبل دونفره.صدا یتنها ر  :گفتیکه م دمیاناز
 .یاه..مسعود تو چقدر کنه ا-

 بدم. یتشخص تونستمی.نمومدیکم م یلیمسعود خ یصدا
انجام  یتونیم کاریچ نمیبکن.بب خوادیدلت م یاصررال هرغلط-اناز
 .یبد

 گمشو بابا.-اناز
 بلند شد و اومد نشست ور دل من. بعدم
 گفت؟یم یچ-

 گفت: دویکش قینفس عم هیشالشو مرتب کرد و  اناز
 ؟مسعود؟یک-
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 نه عمه من.-
 برام رفتو گفت: یچشم غره ا اناز
باشرر ایب گفتیم-  یارک گفتیم کردمی..منم که ردش ممیباهم 
 رتارچرتو پ نیداغتون به دل هم بمونه و از ا کنمیم

 زدم و گفتم: یپوزخند
 بکنه؟ر یچه غلط خوادیسرش م رهیخ-

ز اناز  اومدن. رونیو محسن از اتاق ب تایخواست جواب بده که ر
ز هیخب؟نظرت چ-مامان  ؟یر

ز  آورد و گفت: نییسرشو با خجالت پا تایر
 ندارم. یمن مشکل-

و به مامان گفت:میدست زد همه  .عمه خانم ر
 .میدست دخترت نشون بنداز یرضوانه جان.اگه اجازه بد-

 به من انداخت که با لبخند جوابشو دادم. یرضوانه نگاه مامان
 .دییچراکه نه.بفرما-مامان

ز دسررت .منو اناز بلند میحلقه انداختن.و بازم همه دسررت زد تایر
و گذاشتمیگفت زیو بهشون تبر میشد رفتن  و همه عزم می.قرار مدارا ر

و عیکردن.سر  . انازدمیتخت دراز کش یرفتم تو اتاقم.و ر
خودم انقدر خسرته  یآخ.از کتو کول افتادم.چرا واسره خواسرتگار آخ

و ونیزینشرردم؟رتلو وشررن کردم.ر  نیا یکاناپه لم دادم و ه یاتاقمو ر
خش پ لمیکردم که ف دایکانال پ هی.باالخره کردمیکانال اون کانال م
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شتم نگاه م جانیجور با ه نیرهم18.اوه اوه.+کردیم  یبع .کردمیدا
و ذاشررتمیم امواز دسررت یکیوقتام  و باز انگشررتام نیب یصررورتم.ول یر

شتمیم شت کارازا سر ی.دا شون م یخاک بر  و مطمئنا من لپام  دادین
ُگل انداخته بود که در به شرردت باز شررد.و من با ُهل از کاناپه پرت 

 گفتم: تی.برگشتم و با عصباننییشدم پا
و برا نیا گهی.میزی..چیُاهون هی یَاهن هی- ن گذاشرت یخوشررگل یدر

و.مگه. ینیبی؟نمیآخه پدر صلوات  در
از  یجور چشررمامو بسررته بودم و دهنمو باز کرده بودم و هرچ نیهم

و باز کرده بود م یبه کسرر ومدیدهنم درم ..چرا اِ  دمیکه د گفتمیکه در
و دمیباز کردم که د اد؟چشرماموینم ییصردا  یرادمان هنوز دسرتش ر
ستگ ب رهیخ ونیزیدره و به تلو رهید شماش اندازه گال رلب یشده و چ

شمییپا سمت تلو گازبا دندوناش  ن شتم   یا دمیکه د نویزیگرفته.برگ
و م لمهی.هنوز داره فیوا با کنترل خاموشررش کردم که  عیرسررردهیر

 رفتیشررد.داشررت از اتاق م ینگاه رادمان به من افتاد و لپاش ارغوان
 که گفتم: رونیب
 ِا..کجا؟-

شتم خودم نم چقدر و دا ستمیر  هشیربدبخت داره از خجالت آب مدون
 ِا..کجا؟ر گمیمن م
وم یبود.با صدا نییسرش پا یبرگشت..ول رادمان  گفت: یآر
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وز جلس نیآخر یکت و شلوارمو بردارم.فردا شرکت برا خواستمیم- ه ر
 ست.
 بردار. ایخب ب-

 :و گفت سادمیسمت کمد لباس مشترکمون.پشت سرش وا رفت
 جلسه؟ نیآخر یچواسه -
 کرد؟ یشکل نیچرا ا نیبرگشت ارفمروا.ا یبلند ععععیبا ه دفعهی
 ر؟یشد ینطوریچرا ا-

 برگشت سمت کمد و گفت: رادمان
سه ا نی.آخریچیه- وز شرکت به 7مدت  یبعدش برا نکهیجلسه وا ر
خ زاد؟لهیتعط دیع التیتعط لیدل  رآندرستند خانم فر
 دست مت و شلوار برگشت ارفم. هیبا  و
 .یاوک-
 کت و شلوارش نگاه کردمو گفتم: به
 ؟یبپوش یخوایم نویا-

 به لباس انداختو گفت: ینگاه رادمان
 ا؟یداره عا یآره..مشکل-
 قهیل.سشهیداره خز م نکهی.هم ایدیپوش یلیخ نویا نکهیخب هم ا-
 کهر یندار
و بعدم و ازش گرفتم و گذاشررتم ر کت و  هیو  زشیآو یکت و شررلوار

 دادم دستش. یو کراوات سرمه ا دیسف رهنیبا پ یشلوار سرمه ا
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 .ادیبهت م شتریرنگ ب نیا ایب-
 زدو گفت: یلبخند رادمان

سررت کردن لباس حرف نداره  یت تو قهیبرعکس من تو سررل-
 ؟یکرده بود میهنراتو کجا قا نیبال ا یها.ا
 .بمیتو ج-
ل زد و بعد باهم زد با ه که ب یخنده.رادمان درحال ریز میتعجب بهم ز

 گفت: رفتیسمت در م
 .ریبهرحال ممنون از کمکت.شب بخ-
 شبت خوشر-

و رفتم ادمان ر نکهیداشررتم.از ا یحس خوب هی.دمیتختم دراز کشرر یو ر
بونه خ ینجوریا نکهیکنارم بود.ا با اون رادمان که  یلیشرروخ و مهر

 فکرا به خواب رفتم. نیاخمو و مغروره بهتره.با هم
خواسررتم امروز برم  یشرردم.م داریاز خواب ب میزنگ گوشرر یصرردا با

نه داشررتم.اول هیکارخونم  کارخو تا  هار  یشرریآرا یسررر بزنم.کال چ
شت سومییمواد غذا ی.دومیبهدا ش ی..  یو چهارم نیقطعات و بدنه ما

 یشرریبرم کارخونه آرا خواسررتمیخونه.االنم م ونیمبلمان و دکوراسرر
و برا نیکه شرررو یبهداشررت م .بلند شرردم و رفتکردیم تیریمد ماونجار
 نیر ج.با شلوادیخوش دوخت سف یکت یمانتو هی.اومدم و ییدستشو

شک یلوله تفنگ سریم و شک ی.ر  یسانت10..کفشدیسف فی..و کیم
تم اومدم.نشس رونیخوشمل کردمو از اتاق ب شی..آرادمیپوش دممیسف
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 هک یو صبحونه مو خوردم که رادمان با همون کت و شلوار زیپشت م
سونت و  فیبراش انتخاب کرده بودم با ک  دوش کامل ادکلن هیسام

و با تعجب بهم چشررم  زیو نشررسررت پشررت م رونیاز اتاقش اومد ب
 گفتم: خوردمیم موییقلپ از چا هیکه  یدوخت.درحال

 ه؟یچ-
و گرفت دستش و گفت: رادمان  فنجون قهوه ر

 ؟یریبپرسم.کجا م شهیاگه اشکال نداره م-
 فتم:ُگل کرد..گ خباثتم

بط-  بهت داره؟ یر
 ُهل شد و گفت: رادمان

 خواستم. ینه..فقط..م-
 قطع کردم و گفتم: حرفشو

 قرار. هیسر  رمیم-
 گرده شده بهم چشم دوختو گفت: یبا چشما رادمان

 از اونا؟ ای یکدوم قرار؟کار-
فت.ول نویا نیهمچ ندم گر فت خ هت گ خودمو  یجلو یبا ب

 رونی.رفته بودن بکنمیم تشیاذ بودن دارم دهیفهم نامیگرفتم.سررارا ا
شپزخونه و م شون اومده بود.با ُهل به  گهی.ددنیخندیآ ست اخالقم د

 ساعتم نگاه کردمو گفتم:
 ناهار بهش قول دادم. ی.براشهیم رمی.داره دیوا یا-
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ومو  کردم سمت رادمان و گفتم: ر
 منو برسونر شهینم رتیاگه د-
 تعجب نگاهم کردو گفت: با
 ر؟یبا من-
 .گهی.با توئم دمنمینه پس در -

 کردو گفت: یاخم رادمان
قا پسر بگو دو دق-  .گهید یرسیصبر کنه م قهیبه اون آ
رباورش شررده بود.بلند شرردم و با دمیترکیداشررتم از خنده م گهید

و کردم  امیکه دارم م نیاس ام اس دادم به شرو هیاضطراب  اونجا.بعد ر
 به رادمانو گفتم:

 ؟یبریحاال منو مفرستادم. امیبراش پ-
 شد و کتشو مرتب کردو گفت: بلند
 ؟یازدواج کرد دونهیم-
 نه.-
 تعجب گفت: با
 ؟یباهاش ازدواج کن یخواینه؟رپس بعدش چطور م-
 شد. رمید گهیاه بدو د-
ومو کردم به سمت آ بدو انسور آس نهیرفتم سمت آسانسور.رادمانم اومد..ر

وسررر  هی نهیآ یمرتب کردم که نگاهم به رادمان خورد که از تو مویو ر
خاصرر ند یجور  ل زده بود.لبخ که جوابش  یبهم ز  هیبهش زدم 
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.از آسررانسررور یخیشررده؟رب ینطوریچرا امروز ا نیلبخند تلخ بودروا.ا
 ریاول راه ز ی.تومیرادمان شرد نیسروار ماشر مو باه میاومد رونیب

 هیر کارخونم.آخه کنارش دادم کنا ویآدرسرر هینظرش داشررتم.بهش 
ودیرسیرستوران بود.کالفه و پکر به نظر م آورد.به  یگاز فشار م ی.مدام ر

س ستوران که ر و دیر  یبود با کله برم تو زیترمز که نزد یمحکم زد ر
وم د کهیبدبخت من هزار ت یکله  شهیش یو بجا شهیش شهرآر ر ب
 آخر برگشتمو گفتم: یباز کردم.لحظه  نویماش
 رادمان؟-

سرمو خم کردم که  ادهیو بهم نگاه کرد.پ برگشت ستم و  و ب شدم و در
ش ش شهیبتونم  ونمیبب نویما شته بود ر شو گذا ست در  ی.رادمان آرنج د

ونیماش لبش.و منتظر بهم چشم دوخته بود.به  ی.و پشت دستشو ر
 کارخونم اشاره کردمو گفتم:

 کار داشتم.قرار در کار نبود. نجایمن ا-
و  که کارخونه دیزدم..رادمان با بهت گردن کشر طونیلبخند شر هی و ر
وشررن کرد و گازشررو گرفتو به سرررعت از  نوی.بعد با اخم ماشررنهیبب ر

بهت مونده  یخودم تو یشرد.من همون جور دیناپد دمید یجلو
صاف وا نیچرا همچ نیبودم.ا وم  شکل داره ها..آر و با  سادمیکرد؟م
سمت کارخو ییقدمها ستوار به  من  ندیان با دحرکت کردم.نگهب نها

سالم تکون دادم و ز سرمو به عالمت  سالم داد. و باز کرد و بهم   لبریدر
با غرور هم  یبه ارف دفتر کارخونه رفتم.تو میشررگیسررالم گفتم.
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 دنید یو تا منو م گشتنیپاشنه کفشام برم یساختمون همه با صدا
سالم م شدنیبلند م سر تکون م ی.براکردنیو  شون  ه و ب دادمیهم

و باز کردم که د ریسررمت دفتر مد و نیشرررو دمیعامل رفتم.در  یر
و ریمد یصندل و یعامل نشسته و پاشو ر کتشم  و زیم یپاش انداخته ر

و خودمو  یجلو یصررورتش.از حالتش خندم گرفت.ول یگذاشررته ر
شاالپرخورد یمحکم یگرفتم و اخم کردم..و به در دفتر تقه   زدم.که 

 یرچند نف دمیو خند رمیخنده مو بگ ینتونسررتم جلو گهی.دنیزم
صدا زیکه بهم نزد سمت من  یبدون با  شونو برگردوندن  و خندم ر

و به منش عیسر یول  گفتم: یخندمو جمع کردمو اخم کردم.ر
 دوتا قهوهر-
شرو و ستم. و ب ساژ  نیرفتم داخل اتاقو در شو ما شده بود و کمر بلند 
و نی..شرومی.نشستم پشت صندلدادیم  یصندل یبا آخ و اوخ نشست ر

 :زدیغر م رلبیکنار و ز
 مکی شرهیسراقط شره.خب دسرتت اوفف م ایبود از دن یهرک یاله-

ومتر م  شعور مردم آزار؟ یب یزدیآر
کردم که با ترس سرررشررو  یتوجهش به من نبود.تز سرررفه ا اصررال

 :گفتیم رلبیگرفت و باال و ز
 بسم الله.قل والله و احد..الله اصمد.لم.-
 قطع کردم و گفتم: رفشوح
 ر؟یکنیم یدار کاریِا..چ-
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 و گفت: دیانگشت شصت و سبابشو گز نیب نیشرو
 رنه؟یا گنیجهنم که م ی.حورایخدا-
 زدم: غیج
 رنیشرو-
وشو کرد به سقفو گفت: نیشرو  ر
بون دستت ا-  بفرست. ایکن.از اون بهشت  شیتعو نویقر
ته بود عج از ندم گرف فاش خ هام م ری.زدم زبیحر با نده.اونم   یخ

وده بر شد کمی.دیخند  گفتم: میکه ر
 واسه خودت؟ یگفتیم یچ یچ-
 سرجاش جا به جا شدو گفت: کمی نیشرو
س نیآخ..کمرم.ا-  هیبود  رتویغ یچه ارز در زدن بود آخه؟بخدا اگه ک

 ریگانیراست با
 .بامزه بود.ومدیواقعا خوشم م نیشوخ بودن شرو اگه
 ؟ینخوند اممویمگه پ-
 بر؟ یمبن-نیوشر
 .نجایا امیم نکهیبر ا-
 ازت نداشتم. یامینه.من پ-نیشرو
 بهش انداخت. یبرداشت و نگاه شویگوش
 نگاه نکردم. یاوا.داشتم.ول-نیشرو
 ؟یمگه کجا بود-
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 باز کرد و گفت: امویپ نیشرو
 جا. نیهم-
 حالت مشکوک گفتم: با
 اونوقت؟ یکردیم کاریچ-
 .میترکوندیبا دوست دخترم الو م-نیشرو

 کارا؟ر نیا نوی.شرودیباال پر ابروهام
و شویگوش نیشرو  :داد و گفت هیتک یُسر داد و به صندل زیم یر
 اد؟یبهم نم هیچ-

 چونم گذاشتمو گفتم: ریز دستمو
ویعرضه ا نمیبیم کنمیفکرم یآره خب.هرچ-  .یندار نکارار

 گفت: کردیمرتب م زویم یجلو یکه ورقه ها یدرحال
ه مخ زدن.اونجور ک یتو ستمین یاون که بعله.در برابر شما من عدد-

 .یتو مخ رادمانو زد
 گفتم: عیسر
 ؟یگفت یچ-
 ُهل شد و بهم نگاه کردو گفت: نیشرو
با-  .نکهی.و ای.دل رادمانم بردیکنیم ییاونجور که شما دلر

 گفتم: دمویحرفش پر وسط
 گه؟ید یمثال جملتو اصالح کن یاالن خواست-
 .گفتم:دیخند نیشرو
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باره کارکرد شرکت بهم بد یااالعات هی.من اومدم که میبگذر-  .یدر
 گفت: یکش دار یبا صدا نیشرو
 چشررررمر-
 به در خورد. یا تقه
 .دییبفرما-نیشرو

شد و فنجون ها یمسن رمردیکه پ یآبدارچ و یبود داخل  و ر  یقهوه ر
 گذاشتو گفت: زیم
 ن؟یندار یبا من امر-
 .دیینه بفرما-نیشرو

 که گفتم: رفتیداشت م یآبدارچ
 .نیسیوا-

 با ترس برگشت و گفت: هیآبدارچ
 بله خانوم؟-
 اسمتون مشت صفر بود درسته؟-

 .یبله خانم.صفر محمد-یآبدارچ
 زدم و گفتم: یلبخند

صفر محمد- شت  و ت یشرکتو جمع کن یتموم کارکنا شهی.میم
 محواه؟

 زدو گفت: یلبخند پدرانه ا یآبدارچ
 چشم خانوم.-
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شرو و س یبرگه ها یسر هی نیرفت. سابر شت جلوم و  یح  هیگذا
و و هی.و زیلبه م یدستشو گذاشت ر  یصندل یباال یدستشو گذاشت ر

 من.و گفت:
و جمع م یواسه چ-  ؟یکنیکارکنار

 گفتم: کردمیکه با ورقه ها با دقت نگاه م یدرحال
 .التیموضوع تعط یبرا-
و نگاه کردم.با شرو کمی .همه میبه سمت محواه رفت نیکه ورقه هار

وومدیپچ پچشون م یرصدایتیبودن.چه جمع  نیروسکو.ش ی.رفتم ر
 گرفت دستش و گفت: کروفونویم

Please remain silentLadies and Gentleman - خررانرم(
قا  (دی..لطفا سکوت کنونیها..آ
مه ند ه مان از دسرررت ا دنیخ کت شررردن.ا عد سرررا  نیو ب
 کردمو گفتم: یداد دست من.تز سرفه ا کروفونوی.منیشرو
سختانه در ا- سر شغول کار نجایسالم.از همتون ممنونم که  اگه .دیم

 شتریب قبل ی.من سالهادیرس ینم ییکارخونه به جا نیا نیشما نبود
وز تعط الزم  خب یبود ول یریسرخت گ دونمی.مذاشرتمینم یلیاز دو ر

 نیبهتر از یکی نینیبی.اما حاال مکردیبود.شرکت ما داشت تازه رشد م
و تا لیدل نیشررده.به هم رانیا یکارخونه ها وز کار8من شررمار  یر

 براتون باشه. یسال خوب و پراز برکت دوارمی.امکنمیم لیتعط
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صدا کم ست زدن و ج یکم  شد.بع  غید  نگفتیم ایو هورا بلند 
ستون دار گفتنیم ایممنون.بع  خ زاد دو صه از امیخانوم فر  نی.خال

وبه شروها و تشک قیتشو  کردمو گفتم: نیرها.ر
 .یلیتوهم از االن تعط-
 زدو گفت: یلبخند نیشرو
وز تعط8.شیاوخ-  اناز. ی.مرسیلیر
شیزحمت م هیخواهش..حاال -  گهید یشرکتا میبر یایبا من ب یک

 م؟یخبرو بهشون بد نیو ا میسر بزن
 .میصدرصد.بر-نیشرو
.شامو میر زدس گهیو به سه کارخونه د میشد نیشرو یمشک یبوگات سوار

شدم  میباهم خورد سوند خونه و خودش رفت.وارد خونه که  و منو ر
 .خوردیرادمان داشت شام م

 گفت: سارا
 خانم.شام بکشم؟-

 به عالمت نه باال آوردم و گفتم: دستمو
 نه خوردم.-

جا یپوزخند یصرردا تا  مان زد  بودمم  سررادهیکه من وا ییکه راد
گه من چ مد.م خب بود وا کاریاو با کردم؟ر عا  قرار  یپسررر هیق

واقعا کنار من موندن انقدر براش سررخته؟ررفتم به  ذاشررتم؟نکنهیم
ست رهنیپ هیسمت اتاقم. سف نیآ شلو دمیپوش دیکوتاه  ارک تا زانو با 
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شت ف دمان.رارونی.از اتاق اومدم بیسرمه ا وکردینگاه م لمیدا  هی ی.ر
و  هیکاناپه  نفره نشررسررتم که رادمان بلند شررد و رفت تو اتاقش و در

ارم انقدر رفت یعنیناراحت شرردم..بهم برخورد. یلیبسررتررراز کارش خ
ست.حاال من چرا  شمام حلقه ب شز تو چ بد بود؟بغ م گرفت.ا

و  اریو سررم اناراحتم؟رسررار کنهیم یرادمان بهم کم محل نکهیانقدر از ا
ور پام زانو زدن.سارا با یجلو هیسم  گفت: ینابار
 ن؟یکنیم هیخانوم؟رگر-

ردمو پاکش ک عی.سردیقطره اشز از گونم چک هینگاه کردم که  بهش
ون و با بغا گفتم: ییبا صدا  لرز

 نه.-
قا رادمان بهتون کم محل نکهیا یبرا-هیسم  کنن؟یم یآ
 ندارم. ازین یمن به محل گذاشتن کس-
قا رادمان چرا. یبرا یول-رایسم  محبت آ
 ه؟یمنظورت چ-
 .نیندار شونویا یمحل یشما تحمل ب-رایسم
 ؟یچ یعنی نیخب ا-
 .نیدوستش دار یعنیبابا. یا-سارا
نده خ هیخنده. ریزدم ز دفعهیشدم. رهیلحظه با ُبهت بهشون خ چند

با جد دمید یو مسررخره.ول یعصررب ل  تیهرسرره شررون  بهم ز
 زدن.خندمو قطع کردمو اخم کردمو گفتم:
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 امکان نداره.-
 کان داره.ام یول-هیسم
 نه. گمیم-
 آره..-رایسم
 ..شهینم-
 .شهیم-سارا
 ندارم. یحرف گهیمن د-

 .دنیشون خند هرسه
سرنیخانوم خب بهش فکرکن-سارا سر .اگه بهش عالقه مند ی.نه 
 .نیکه اونو عاشق خودتون بکن نیشد
شقم واقع- شه. یفکرنکنم.ع شه.من عادت دارم  ایبا شق با صال ع ا

 .زارمیب یمحل یهمه بهم توجه کنن.از ب
 یب بهتون یکسرر نینیجاسررت.شررما اگه بب نیخب نکته هم-سررارا
سگم نم گهید کنهیم یمحل که  نینیشما دنبال ا ی.ولنشیزاریمحل 

قا رادمان صحبت کن  فرق داره. نی.انیبا آ
 ه؟یسارا؟رشتت چ-
 مشاوره خونواده.-سارا
 .نهیپس هم-
 .نی.خوب فکرکنمیگیبهرحال خانوم بازم م-هیسم
 از دستتون بره. نینزار نیاگه دوستش دار-رایسم
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 دادم و گفتم: هیمبل تک یپشت به
 تو سرما. نیفکرو انداخت نیبابا.شما ا یا-
وشن شدن ن هیشما به -سارا  .نیداشت ازیر
 چرا از دستم ناراحت شده خانوم مشاور؟ نیا دمیحاال من نفهم-
 و گفت: دیخند سارا
 .نیکرد یباز رتشیشما با غ-
 ها؟؟؟؟؟؟-
باره خند سارا  و گفت: دیدو
به عنوان شرروهرتون حسررراس  شررونیا نیقرار دار نیگفت یوقت-

وغ گفت دنیفهم نکهیشدن.بعد ا  .نیمسخرشون کرد دنیفهم نیدر
 آها.خب.-
 یدایز گهی.دگفتینداشررتم بزنم..سررارا راسررت م یواقعا حرف گهید

 بازم از عالقه ام به رادمان شز داشتم. یشورش کرده بودمرول
 .کنمیممنون.بهش فکرم تونییباشه..از راهنما-
گفتن.جوابشونو دادم و رفتم  ریزدن و شب بخ یسه شون لبخند هر

سارا و  یکه بخوابم.ول سمت حرفا  صبح خوابم نبرد..همش فکرم  تا 
واقعا عاشررق شررده  یعنی.شرردیم دهیو رادمان کشرر هیو سررم رایسررم

سبت به رادمان  ی.نمشهیبودم؟من؟باورم نم  یسم ولح یبشه گفت ن
صبح 4ازظهر بود.ساعت  عدب2ساعت  دی.عستین یانقدرم حسم قو

 باالخره خوابم برد..
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 یشرردم.با خواب آلود داریاز خواب ب یدیشررد یبا تکون ها صرربح
 گفتم:

 ..مگه زلزه اومده؟ولم کن.گهی..اه..تکون نده دهیچ-
 .نیانجام نداد یشما هنوز کار دهیع گهیساعت د هیخانم.-سارا
س عیسر سته کردم که خوب  خیسرجام  و ب شستم.پلکامو چندبار باز ن
 به بدنم دادمو گفتم: ی.کشو قوسنمیبب
 عواقبو هم داره. نیموندن ا داریصبح ب4تا-
 ن؟یموند داریب یواسه چ4تا-سارا
 .کردمیبه حرفاتون فکر م-
 جه؟یو نت-سارا
 .ستمیعاشقشم ن ی.ولستمیحس ن یبهش ب نکهیا-
 .نیصبحونه بخور نیای.بشهینم یا دفعهی یخب آره..همه چ-سارا
شو از شدم و به ارف دست صورتم آب زدم و  ییجام بلند  سرو  رفتم.به 

آشپزخونه و صبحونمو خوردم.رادمان هنوزم از  ی.رفتم تورونیاومدم ب
تاقش ب مدهین رونیا با و ب دیبود. گه ا ی.ولارمیاز دلش در رور غ نیم

گهیم خدا. ی؟وایپسررم زد چ زاره؟ا مدم ب هینه  عه.او ب و  رونیدوش ر
و زانوم به رنگ اب یحلقه ا رهنیپ هی املکه شرر دمیع یلباسررا  یتا ر
وشن.   هی.رژ قرمز.خط چشم..ساملیر هی.دمیهم پوش یآب یصندل هیر

سارا سالن ن یتو یاومدم.کس رونیراز اتاق بلیپودر و تکم کمی.یآب بود.
ش یتو نایا شپزخونه   .رفتم سمت اتاق رادمان و بدوندنیچیم ینیریآ
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چه  نجای.اصررال من ایه یریمب یرادمینشررن یدر زدم.جواب یمعطل
در  یرخواسررتم برگردم که در باز شررد و رادمان جلوکنم؟یم یغلط
ارون .گنج قنمیمن بب زارهیداره نم یاتاقش چ ی.حاال انگار توسررادیوا

 .ستیکه ن
 سالم.-

 کردمو گفتم: یتکون داد.اخم یسر رادمان
مهیا- ند نه هت  یسرررال فرانسررره درس خو ندادن.جواب  ادیب

 سالم..سالمه؟نه سر تکون دادن؟ر
مان کل  یخوایبخواه..نم یخوای.ممیجور نیمن هم-راد مشرر
 خودته.

 تو؟باهات حرف دارم. امیب یبزار شهیم-
 ندارم. یمن حرف یول-رادمان

ضدحاله ااه سر.کنارش زدم و رفتم تو اتاقش.ترک نی.آخر  تاقش ا بیپ
اش خوشررم  قهیو سرربز پر رنگ بود..از سررل یسرربز مغز پسررته ا
و کاناپه گوشه اتاقش.اونم نشست کنارم.آرنج دستاشو  یاومد..نشستم ر

و  چونش ریزانو هاش و دستاشو به هم قالب کرده بود و ز یگذاشت ر
به زم ل نیقرار داده بود و  نال هیزده بود.تو  ز  رهنیکردم.پ زشینکاه آ

 قهیبا جل.یاوس نیتا آرنج باال داده بود.شلوار ج ناشویکه آست یاوس
 چشم راستش. ی.موهاشم ابق معمول جلودیسف
 راستش.-
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 برگشت به ارفم. سرش
باره.موضوع قرار قالب خواستمیم-  .روزید یدر

 قطع کردو گفت: حرفمو
هات ه- با ئل  نمیب یندارم.پس الزم نم یسررنم چیمن  که مسررا

 .یبرام باز کن تویشخص
فاکرد اخم به رخم م یم..داره حر مارمولککشررهیخودمو   ی.عجب 
 تورخودمو جمع و جور کردم و گفتم: یهست
باره قرار د خواسررتمی.من نمیگیالبته که راسررت م-  حرف روزمیدر

خاار ا یعذر خواه خواسررتمیبزنم.م به  کهیکنم  مسررخره ات  ن
 .یاز دستم ناراحت شد دونمیکردم.م
 ؟یدیپس خودتم فهم-رادمان

 آره.-
 نیشد.هم رهینزد و از جاش بلند شد.برگشت و بهم خ یحرف رادمان

ل زده بود  که در اتاق زده شد. میجور بهم ز
 د؟ییبفرما-رادمان
 اومد داخل و گفت: رایسم
 .دییسال مونده.بفرما لیبه تحو قهیدق10..فقط دیببخش-

سمرونیاز اتاق رفت ب رادمان شدم برم که  تو جلومو گرف رای.منم بلند 
 گفت:

 بازم از دستتون ناراحته؟-
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مت نم شررون به عال نداختم.و رفتم ب دونمیهامو  به رونیباال ا .
و و ر .نشررسررتم کنار میگذاشررته بود نیزم یدرخواسررت من سررفره ر

سم سم رایرادمان. سارا و  شته بود و  هیو  وبرمون.رادمان قرآنو بردا هم ر
سارا ا ونیزی.منم به تلوخوندیم افتاد  نایچشم دوخته بودم.چشمم به 

ون با د یکه ه ربا تکون دادن سرم دادنینشون م ستاشونحرکات موز
و گرفته هیدستاشون اشاره کردن.سم ه؟بهیچ دمیپرس بود  دست سارا ر

دست رادمانو  ؟؟؟؟منیرچکردیو به منو رادمان اشاره م دادیو نوازش م
براشون رفتم و چشمامو بستم.از  ی.چشم غره ااهی.صد سال سرمیبگ

ستم شمامو باز کردم یکنه.فقط هم ریعاقبت منو به خ خدا خوا نرچ
وب*و*س نایتوپ سارا ا دنیشن یکه با صدا .فقط یشروع کردن به ر

آشررپزخونه و ما  یرفتن تو نای.سررارا امیمنو رادمان سرراکت مونده بود
سمتم دراز کرد.با تردمیدوتا موند شو  ست شو گرفت دی.رادمان د ست م و د

 گفت:فشردم.به رادمان نگاه کردم که 
بون  هیشررب ایبه بعد ب نیاز ا- دوتا دوسررت و هم خونه باهم مهر
 .قبوله؟میباش
قبول  یعنیکردم. فکر نه  به عنوان هم خو مانو  عا من راد ق وا

 .شهیبد م یلیکارکنم؟بگم نه که خ یچ ایداشتم؟خدا
 قبول.-

 .دم گوشم گفت:دیزد و منو درآغوش کش یلبخند
 مبارک هم خونه. دتیع-
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صاب خورد گهیزدم.حداقل د یلبخند نبود.با  یها خبر یاز اون اع
سارا ا یصدا شد نایسرفه  صورت هامون ُگل انداخته میزا هم جدا  ..

ش سارا  شد و رفت تو اتاق. صا رادمان.بلند   نگاهم طونیبود.مخصو
 کرد و گفت:

 تموم؟-
 کردمو گفتم: یاخم
 زیسررالو تبر گهیتموم؟به عنوان دوتا دوسررت به همد ویچ یچ-
 .میفتگ
 شدرفرررررس. یچرا احساس کردم بادشون خال دونمینم

سا نییسرش پا یاومد..ول رونیاز اتاق ب رادمان ست کنارم.به  ش را بود.ن
تا تراول داد.سررمت من  ینفر نایا با تعجب از  هیدو فت. به گر جع

 دستش گرفتم.
 مال منه؟ر-

 نه مال عمه مه.-رادمان
 کردمو گفتم: یبامزه ا اخم
تو بگ یتو هم از هرچ-  .ریآ
 .نیایشما هم ب نییپا میریما م-سارا
و باز کردم..آخ نایا سارا ود.سه تا گل ب انیدستبند برل هی..یرفتن.جعبه ر

شت که با نگ و نییبنفش تز یها نیچهار برگ دا  یشده بودن.و ر
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 رهیخ یلیها خ نیکار شررده بود.نگ نینگ هیهر بند از دسررتبند هم 
 کننده بود.گرفتمش سمت رادمان و گفتم:

 دستم کن.-
 چقدر ناز بود. یدستم گرفت.دستمو بردم جلو.برام بستش.آخ از
و قشنگه.. یلیرادمان..خ ی..مرسیوا-  ناز

 .نییپا میو باهم رفت میزد.بلند شد یدر جواب فقط لبخند رادمان
س الیاوه همه بودن.رفتم ارف ل اوه وب*و*  یو سراغرو ترنم.باهم ر
گشتم ..بردیدستمو کش یکی.که میزدیجور باهم حرف م نی.هممیکرد
 شادو خندون که ازش سراغ نداشتم. افهیق هیست.با  هیمرض دمید
 مبارک. دتیجان..ع هیسالم مرض-

وب*و*س هیمرض  کرد و در همون حال گفت: یباهام ر
 توهم مبارک گلم.اناز؟ دیع-

 جدا شدم و گفتم: ازش
 جانم؟-

 خبر خوبر هی-هیمرض
 بگو گلم.-

 .کنمیدارم ازدواج م-هیمرض
سن نبود؟روقت ُکپ کارم بردو به اف یپ دید افمویق یکردمرمگه منتظر آر

 گفت:
 آرسن برگشتهر-
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شدم که خودم باورم نم یعنی شحال  شحال یانقدر خو  و یشدربا خو
 ذوق بغلش کردمو گفتم:

 .مبارک باشه.رررررزمیعز-
 به خودش فشرد و گفت: منو
 .یسمر-
 اومد.ازم خودم جداش کردمو گفتم: ادمی یزیچ دفعهی
 ه؟یحیآرسن مس یمگه نگفت یول-

ض ش هیمر ستمو ک و دید شوند ر شست و  یبرد ن شم کنارم ن مبل..خود
و  پاش انداختو گفت: یپاشو ر

 چرا..گفتم.-
 خب؟-

 کردو گفت: یخنده ا هیمرض
 کاشفا شدهر نیمثل ا افتیق یوا-

فهیق شررمیف ررول م یوقت دونسررتمیم خودمم  یام چجور ا
 یزی.بعدشم به چمونهیباز م کمی..دهنمم شهیرچشمام درشت مشهیم

 کردمو گفتم: ی.خنده اشمیم رهیفعال کرده خ مویکه ف ول
 .گهیبگو د-

 یاتاقم بودمو تو یشررروع شررد.تو شرربی.ماجرا از دنیبب-هیمرضرر
ش گشتمیم نترنتیا شناس بود..منم به میکه گو شماره نا  زنگ خورد.

 زنگ یلیشدم..خ الیخ ی.پس بدمیناشناس جواب نم یشماره ها
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عدش  مد.تو امیپ هیزد..ب  نمکینوشررته بود:خواهش م امیپ یبرام او
باره  یبردار.منم کنجکاو شدم..وقت  فتم:زد بالفاصله برداشتم.گ زنگدو

 د؟ییبفرما-
ا .صررداوردمیاومد.داشررتم بال درم یوقت یاومد.ول ریتاخ یبا کم صرردا
 گفت:

 ه؟یمرض-
سن بودرباورت نم خود صداشهیآر لرزون  یی.بغا گلومو گرفته بود با 
 گفتم:

 ؟یآرسن خودت-
 ..خودمم.زمیآره عز-آرسن
ودتر زنگ بزن یتونستینامرد..االن وقت زنگ زدنه؟چهار سال.نم-  ؟یز

 داشتم. ازیمن به زمان ن-آرسن
 خب؟-

و مال خودم کنم. گردمی..برمرانیا گردمیدارم برم-آرسن  که تور
 که نرفته. ادتیآرسن.. یول-

 قطع کردو گفت: حرفمو
 ؟ی.تو ازدواج کردنمیبب سایوا-

 گفتم: یرولکردیم دادیصداش ب یتو ترس
 نه.-

 گفت: دویکش یراحت نفس
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باره از بابات خواستگاررانیا امیم- و دو  .کنمیم ی.تور
 .نامونیآرسن.د یول-

 من مسلمون شدمر-آرسن
 باال و گفتم: دمیو پر دمیکش غیج
 ر؟یگیراست م-

 کردو گفت: یخنده ا آرسن
 بله.-
و تخت و با ناراحت دفعهی  گفتم: ینشستم ر
 بخاار من؟-

سن شتم فکر کنم.تو ا4نه.من-آر سال خ نیسال وقت دا  یلیچهار
بال و مکه هم  هیکردم..قرآن خوندم.مسجد رفتم.مرض قیتحق من کر

 .میریباهم م شاللهیرفتم.مشهدم ا هیرفتم.سور
 .شهیآرسن باورم نم یوا-

 ؟یخونیتو نماز م نمیبب-آرسن
تازه مسررلمون.واسرره من تکلیهو یهو- نکنا.بله  نییتع فی..
 ..تز و توک.خونمیم

 و گفت: دیخند آرسن
 .نمتیبیباشه عشقم..م-
 ؟یایم یک-

 گرفتم. طیواسه فردا بل-آرسن
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 .نمتیبیباشه.م-
 .دارید دیبه ام-
ناز خ یوا هد یلیا با م عدش رفتم  حالم.ب بت  یخوشرر صررح

و  یلیخ میکردم..مهد شد.رفت به پدر و مادرم گفت..مادر شحال  خو
 ندارن. یپدرمم مخالفت

و بغل کردمو گفتم: هیمرض یخوشحال با  ر
 .هیمرض هیعال یلیخ یحله.وا یپس همه چ-
 ن؟یکنیبغل م گرویهمد یشده شما ه یچ-

ساغر بود.دستامو به ارفش دراز  میبرگشت صاحبش  صدا که  به ارف 
 کردم و گفتم:

 بغلم. ایحسود.ب-
 دستاشو گرفت جلوش و گفت: ساغر
 که دپرس یانقدر منو به خودت فشررار داد زینه ممنون.واسرره تبر-

 شدم.
 رفتمو گفتم: یغره ا چشم
 دلتم بخواد.-

و ساغر شو انداخ یاومد ر ست ست..و د ش سته مبل کنار من ن ت دور د
نا و ترنجو مهسرررا مر الیگردنم.ل ز نایسرررار مویو ترنمو تم  هم تایو ر

و وبرمون ر  .نیزم یاومدن.نشستن ر
 کنه؟یداره ازدواج م یک-ساغر
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شاره ض ا ساغر هیکردم به مر و دفعهی. شد ر ه .همنیزم یاز مبل پرت 
 .میدیخند
 با بهت گفت: ساغر
وغ؟-  در

وغم چ-هیمرض  ه؟یبرو بابا..در
 ه؟همون آرسن-ساغر
 آره.-هیمرض
بون ساغر و بغل کردو گفت: هیمرض یبا مهر  ر
 .هی..حاال حقت خوشبختیدی..چقدر زجر کشزمیعز یوا-

و بعدم  .هیدسته مبل کنار مرض ینشست ر
 .کنهیازدواج م گمینفر د هی-

ز همه  کردمو گفتم: تایبا سوال بهم نگاه کردن که اشاره به ر
قا محسنرشونویا-  .آ

شا همه سن که کنار رادمانو  شتن ارف مح س نیشرو انویبرگ ش ته ن
 بود.محسنم برگشت ارف ما و گفت:

 منو صدا کرد؟ یکس-
 .نمی.برگرد ببریانقدر به خودت نگ-

وشررو کرد سررمت به ارف پسرررا.همه برا دیخند محسررن ز یو ر  تایر
 گفتن. زیدست زدن و بهش تبر

 .شهیساغرم داره مزدوج م یآج هینجوریا-نایسار
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 :میو باهم گفت میبه ارف ساغر با تعجب نگاه کرد همه
 ساغر؟ر-

 و گفت: نییاز دسته مبل پرت شد پا دفعهی ساغر
و خدا جبهه نگزهیچ-  االن. نیهم خواستمی.منیری..تور

 رفتو گفت: ی.چشم غره امیکردیالبکارانه بهش نگاه م همه
 منو؟ نینخور-

 مش؟یشناسیم ه؟مایساغر.ک گهیاه..بگو د-مهسا
 اوووو.شما که بعلهر-ساغر
 ؟ییراهنما-میمر

 خودتونه. لیفام-ساغر
 منصوره؟-میمر

بونتو گاز بگ-ساغر  تره.. زی..اون که از من کوچریِا..ز
 .تمنا گفت:میدیخند
 مسعوده؟-

 گفتم: دفعهیبه تمنا رفت. یبامزه ا یچشم غره  ساغر
 نه؟یشرو-

 با تعجب بهم نگاه کردو گفت: ساغر
 ..نی..آفرنیآفر-
 تعجب گفتم: با
 رنه؟یشرو-
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 ا؟یعا یشناسیکه به من بخوره م گهیشما پسر مجرد د-ساغر
شو بمیگفت زیو بهش تبر میدیخند همه ستا شد و د هم .ترنم بلند 

 گفت: یو با حالت شرمندگ نییقالب کردو سرشو انداخت پا
 اعتراف کنم. دیپس منم با-

سرشو آورد باالمیبهش نگاه کرد جانم؟؟؟؟؟ترنم؟منتظر س. ت  و خوا
 زدو گفت: یچشمک دفعهیحرف بزنه که نتونست.

 آرمانر-
 متر باز مونده بود.ترنم با ُهل نشستو گفت: هیدهانمون  همه
 برم االقش بدم. نیخوایاگه م-
 .میگفت زیبهش تبر بازم
مایم- مه تو ی..چگ نه  رنیسرررال دارن م نیهم یشرررده ه خو

 ؟یبراشون بوده ها.تمنا تو چ یومنیبخت؟امسال سال خوش 
 گفت: کندیپوست م وهیکه م یدر حال تمنا
 .کنمیحال م یمحرد یمن که عمرا.دارم با زندگ-

 ترنج؟ یتو چ-هیمرض
 دور منو خط بکش. ؟من؟شوهر؟لطفایک-ترنج
 نا؟یسار یتو چ-ساغر
 درس بخونم. خوامیاه اه.من م-نایسار
و کردم به مهسررا و مر نایاز لحن سررار همه  مویخنده مون گرفت.ر
 گفتم:
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 شما دوتا؟-
 .ستیمن معلوم ن-مهسا

 که گفت: میتعجب بهش نگاه کرد با
 .دمی..شد بهتون خبر مستیبابا معلوم ن-
شوهر دار-میمر صله   نیا نیع شمیوجهرم چیندارم به ه یمنم حو
وسرتا یزنا آشرپزخونه درهم  هیذهنم  یازدواج.تو گنیراصرال تا مییر
ن بچه بسررتم به پشررتم..او هیو  کنمیم ی.با من که دارم آشررپزختهیر

 .اه اه.نهیبیم ونیزیشوور نداشتمم داره تلو
 ..میبهش نگاه کرد ایو ترنم با غ هیو مرض الیساغرو ل منو
 بود؟ یاالن منظورت چ-الیل

و نیا یهمه  می..مرمیکردیم یباهاش شرروخ میداشررت و از ر  یحرفار
 .زدیم یشوخ
 .رمیم گهیمن د-میمر
شد.و ماهم زد و سرعت ازمون دور  ساعت ریز میبه  همه 10خنده.تا 

شام رفتمیزدیباهم حرف م سه  شت ییرایسالن پذ یتو می.وا  زیم و پ
 فت:مچ دست راستمو گرفتو گ الیخواستم غذا بکشم.ل یبزرگمون.وقت

 بودمش؟ دهیبهت داده؟ند یک نویا-
وم گفتم: رلبیزدمو ز یطونیش لبخند  آر

 رادمان.-
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ترا  زی.بعد شررام..بزرگترا به کوچدیخند زیچشررماش برق زد و ر الیل
ت گرفت پاک هی ششیپ می.بابا منو رادمانو صدا کرد..رفتدادنیم یدیع

 جلومون.
 ماه عسلتون. یبه مقصد موناکو.برا طیدوتا بل نیا-بابا
 تعجب پاکتو گرفتم. با

 شرکت؟ یبابا..کارا یول-رادمان
بون بابا  زد و گفت: یلبخند مهر
 ..نیبرگرد نوی.برنینگران اونش نباش-
بود؟رتا  ی..آخه ما ماه عسرلمون واسره چمیرادمان بهم نگاه کرد منو

و ی.رفتم تومیفکر بود یآخر شرررب تو تاقم و ر خت دراز  یا ت
ش ز نیفرورد4یپرواز برا خی.تاردمیک سفر  نیبه ا دی.نباتایبود.بعد عقد ر
گه مرفتمیم عاشررقش بشررم؟وارفتمی.ا عا  نه واق  یلینه خ ی..نک

بره.انقدر به  نیخوام غرورم از ب ی.نممسررخته.من باهاش قرار داد دار
 مسئله فکر کردم که خوابم برد.***** نیهم

 رادمان
 ها. شهیم رمونیانازرد گهیبدو د-

 گفت: دیپوش یکه پالتوشو م یدر حال اناز
 .می.برگهیخب د لهیخ-
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.سرروار میو ازش خارج شررد میبه ارف درش رفت شررگاهیآرا یراهرو از
شد یگاالردو شمیو به ارف تاالر حرکت کرد میاناز  گ اناز زن ی.گو

 خورد.جواب داد:
 بله؟-
-.. 

 از گوشش دور کرد.بعد برد سمت گوشش و گفت: ویگوش اناز
 ؟یکنیم غیج غیغرغرو ها ج رزنیپ نیحاال چرا ا-
-.. 

 .گهید می.اومدالیاه.ل-اناز
ل زد. نهیکرد.دست به س قطع بعدم  به جلو ز
 غرغر کرده؟ الیشده؟ل یچ-

 دادو گفت: رونینفسشو با حرص ب اناز
 .نیومدی..عروس و داماد اومدن شما ننیکرد ریچرا د گهیم-
تا سرراعت یخب وقت- عت یخواب10شررما  عدش سررا  یریم11.ب
 .گهید رهیتاالر خب د یریم یدار3..االنم که ساعتشگاهیآرا

 با اعتراض برگشت ارفم و گفت: اناز
 ِا..رادمان؟ر-

گاه  گفتم: ناخودآ
 جانم؟-

 ُکپ کردربرگشت سرجاش و گفت: بدبخت
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 .یچیه-
.در میشررد ادهیپ نیرد و بدل نشررد.از ماشرر مونیب یتا تاالر حرف گهید

ود باز کرد یور و  تاالر ناز  هی یتو می..رفتمیسررراختمون  که ا تاق  ا
ب شو در شت مارهیپالتو ست پ ش باره به خود کمی..و شیاآر زی.ن ش دو

شک هیاتاق نگاه کردم. یقد نهی.به خودم تو آدیمال شلوار م با  یکت و 
ز.اون انا ی..موهامم داده بودم باال.ولیون مشررکی.و پاپدیسررف رهنیپ

شک شته بودو  یلی.خیلباس م شو دورش باز گذا شده بود.موها ملوس 
 نیبره ب ینجوریا خواسرررتیچرا دلم نم دونمینم یِفر کرده بود.ول

س قایمردم.دق شتو انتخاب کرد.من نم زایکه ل یهم لبا ستمتیبردا به  ون
ست به یبودم؟ول کارشیبگم..مگه چ یزیچ زایل شد و د  یاناز.بلند 
 .اومد ارفم.دیموهاش کش یتو

 م؟یبر-اناز
 .میبر-

وم که گفت: خواست  دستشو ببره دور باز
 لحظه. هی-

نداخت و ا رونیب دیازش کش ریحر یشال مشک هیو  فشیارف ک رفت
شونه هاش.که پوش  یکارش خوشم اومد.لبخند نیشدن.از ا دهیدور 

باهم رفت فت و  ومو گر باز بازمو گرفتم ارفش.  یتو میزدم و 
به  الیبودن که اومدن ارفمون.ل انیو شررا الینفرات ل نیسررالن.اول

و پ یشوخ  گفت: چوندویگوش اناز
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پر یبود یتا االن کدوم قبرستون-  .دهیدختره ور
 ارف دمی.اناز کشررمیدیخند یبه کاراشررون م میداشررت انیشررا منو

 که افتاد تو بغلم و گفتم: یخودم.جور
 ..نکش گوششو..گ*ن*ا*ه داره..الیِا..ل-
 گفت: دویخند الیل
 .دهیکه جواب نم شمیمنو کشت.گوش نیا-

 ساغرم اومدن ارفمون. نویجلوتر که شرو میرفت باهم
 وم.خان یاین گهید یخواستیعبر آورد.م یآمدو بو به به..باد-ساغر
 به اناز نداشته باش ساغر. یِا..کار-نیشرو
 شدو گفت: زینزد نیبه شرو دیبا حالت تهد ساغر
چلچراغ  ؟بعله؟چشررممیکنیاونو م یخب خب؟که حاال ارفدار-

 بشه.کالهمو بندازم باالتر.
شاره کرد ب دیقدم عقب رفت و لبشو گز هی نیشرو ا و با چشم به من ا

 گفت: یلحن بامزه ا
 الله.. یسرم شوور داره ها.ال اال ح رهی.خدهیزشته ساغر.از شما بع-
 .گفتم:میدیزد پشت دستش.خند و
سز خانومو ازم ندزدن.نه  نیکالهمو بندازم باالتر که ا دیمن با- عرو

 شما ساغر خانوم.
ستم ن یحرف قصد خاص نیا از شتم.فقط خوا  یقشمو خوب بازندا

 هیقبه ب خواسررتمیم مییجورا هی سررتمیخنگ که ن یکرده باشررم.ول
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مانم اومدن.اناز لبخند نه.ترنمو آر مال م که اناز فعال   یبفهمونم 
 بهم زد.

 .نیکن تیخونواده نشسته..لطفا رعا نجایخب حاال.ا-نیشرو
باره  اناز زنگ خورد. ی.گوشمیدیبه حرفش خند دو
 جان؟ هیجانم مرض-اناز
-.. 
 ذوق گفت: با
وغ م-  ر؟یگیدر
-.. 

 باشه باشه.اومدم.-اناز
و بهمون گفت: اناز  قطع کردو ر
ن معذب آرس نکهیبود.گفت با آرسن پشت در تاالرن.بخاار ا هیمرض-

 داخل. میایبا اونا ب ششونیپ مینباشه گفت که بر
 .میپس بر-انیشا
.ترنمو آرمان.دست به دست هم نی.ساغرو شروانیو شا الیاناز.ل منو
شون.تو میرفت ستقبال س هیکه  میتاالر بود اطیح یبه ا شک سیجن  یم

شررد و از در راننده هم  ادهیاز در کمز راننده پ هیوارد شررد.و مرضرر
سر جذاب سن.پ شت یآر شک یبود.چشما یپیو خو  یا قهوه ی.موهایم

شن.لبها و سف هی.با ردونهم ینی..بزونیم یر شلوار   رهنیا پب دیکت و 
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و گرفت و به ارفمون اومد.آرسررن اومد  هی.دسررت مرضرریمشررک ر
 دوستام بود. نیاز بهتر یکی.میدیارفم..همو در آغوش کش

 بچه مسلمون؟ یچطور-
 ؟یمسلمون.پس خودت چ یگیکه تو م نجوریا-آرسن
 مسلمونم. میمن قد ی.ولیتو تازه مسلمون-

 و گفت: دیخند آرسن
 دلم برات تنگ شده بود پسر.-
 اور. نیمنم هم-

 اومدن ارفمون. هیو مرض اناز
ودت به اسررالمو هم تبر یخوش اومد یلیخ-اناز قا آرسررن.ور  زیآ
 .گمیم

و ز فیتعر هیممنون اناز خانوم.مرض یلیخ-آرسن  .دکریم ادیشمار
 لطف داره. هیمرض-اناز

تو  میرب نیای.بنیکنیپاره م کهیخب بابا..چقدر تعارف ت-هیمرضرر
 .گهید

ز میبر میخواسررت ه عقدش دسررت ب یبا اون لباس مجلسرر تایتو که ر
 .رونیسدت محسن اومدن ب

ز  زدو گفت: یفیخف غیج تایر
 باهم آره؟ شنیحاال تنها تنها جمع م-

ز زیرفت ارفش و بهش تبر اناز  اومد ارفمون. تایگفت.ر
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ز  شناسم. ینم شونوی.ادیببخش-تایر
 به آرسن اشاره کرد. و

ز یدسررتت درد نکنه آبج-آرسررن  ؟آرسررنمیشررناسرریمنو نم.تایر
 ؟یکردیم تیمنو رادمانو اذ شهی.دوست رادمان.همگهید
ز  فکر کردو گفت: کمی تایر
قدر تغیوا یا- و یکرد ریی..آرسررن..چ خب حق دارم تور  ادمی.
 دمت؟یچندساله ند یدونی.مادین

 شما ببخش.-آرسن
ز و بخونه. خوادیتو..عاقد م میبر انیب گهیخب د-تایر  خطبه ر

باره ون م یدوسررت نیبه ا نیداخل.همه بزرگا با تحسرر میهمه رفت دو
زکردنینگاه م و  الی.اناز و لگاهشررونیو محسررن رفتن سررر جا تای.ر

 انوی.منو شادیسابی.اناز قندو مرنیساغر رفتن که پرده باال سرشونو بگ
سش .باالخره بعد سه بار پرمیاول نشسته بود فیرد یآرمان تو نویشرو
ز ز یلفظ ریز تنو گرف تایاز ر شون تب تایر شدم و به و داد.بلند   زیربله ر

شررروع شررد.اناز کنار من نشررسررته  زایچ نجوریگفتم.ر*ق*ص و ا
 .میبود.بابا فرزاد اومد ارفمون.بلند شد

 .نینیبش-فرزاد بابا
وبرومون. نشستم  و اونم ر

 ن؟ی.آماده انایبر دیخب.فردا با-فرزاد بابا
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گاه کرد منو و  ینامعلوم نگران زیچ هی ی..هردومون برامیاناز بهم ن
 .به بابا فرزاد نگاه کردمو گفتم:میدلشوره داشت

 .میآره آماده ا-
گوشه  هید و بر دیموند و بعد رفت.اناز دستمو کش گهید کمیفرزاد  بابا

 خلوت سالنو گفت:
 م؟یبر دیحتما با-
 م؟ینر-

 م؟یبر دیچرا با-اناز
 سفر؟ نیمن دوست دارم برم به ا یکنیاناز تو فکر م-

 .میخب نر-اناز
 اگه بابا شز کنه؟-

شو انداخت پا یحرف اناز سر ستمو گرفتم زنیینزد و  و  چونش ری.د
ل زدم تو چشماش و گفتم:  صورتشو آوردم باال.ز

 ؟یهست ینگران چ-
 و گفتم: دیازم دزد نگاهشو

 .یچیه-
 کنه؟ینگرانت م نینشم.ا زیبهت نزد خورمیقسم م-

 نبودم. نجاینه.اگه بهت اعتماد نداشتم االن ا-اناز
 زدم و گفتم: یلبخند

 ست؟ین یپس مشکل-
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ل زد.نم به که از دورن فرو  یتو یچ دونمیچشررمام ز گاهش بود  ن
 .ازش جدا شدم.دستشو گرفتم و گفتم:ختمیر
 م؟یدور بر*ق*ص هی-

 زدو گفت: یطونیلبخند ش اناز
 .میبر-

و  الیر*ق*ص ل نی.بمیدیو ر*ق*صرر سرررتیپ یتو میرفت باهم
شا شرو انیساغر..با  شدن.رفت نمیو  ضافه  بعد شام. یبرا میبهمون ا
و حس کردم.سرررمو بلند کردم که د ینگاه کسرر ینیشررام سررنگ  دمیر

هد گاه م یم به اناز ن .اخم کردمو دسررتمو دور کمر اناز کنهیداره 
ناز سررر ندمش.ا به خودم چسرربو قه کمرم و  به ارفم  شرروحل

و ویکف دسررتش نوشررتم:مهد یچرخوند.ر کف دسررتم  ی.اونم ر
 دستش.ساغر اومد ارفمون. یباشه.بعدم دستمو گرفت تونوشت:
 ر*ق*ص دو نفره؟ یبرا نیایبچه ها.نم-ساغر
 .میایچرا م-اناز
سط.آهنگ ب میو رفت میشد بلند ش کویتانیکالم تا یو  هیته بودن.گذا

و تم.اونم دستشو گرف هی گهیدست د هیکمر اناز.با  یدستمو گذاشتم ر
و هی  دیکه از آهنگ گذشت.انا زچرخ کمیشونم. یدستشو گذاشت ر

شو بغل کردم و خودمو بهش  شت کمر شت به من قرار گرفت.از پ و پ
ت و آهنگ برگش یام.آخرا نهیه داد به سیکردم.اناز سرشو تک زینزد
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دستشو حلقه کرد دور گردنم.منم دستمو دور کمرش حلقه کردم.بعد 
 گفت: دویگردنش کش ریز ی.اناز دستمیو نشست میاز اتمام آهنگ رفت

و درآورد یقشنگ یممنون..هماهنگ-  .میبود..چشم ژاله ر
 ژاله؟-

 بهم کردو گفت: ینگاه اناز
 .یزدیرامسر کنارش لب ساحل قدم م یبله..همون که تو-

 کردمو گفتم: اخم
 انازر-

 و گفت: برگشت
 اره؟د یبی.عکنمیم ختی..منم توبیکرد خیمنو توب ه؟تویچ-
بت برداشتم و جرعه جرعه ازش نوش وانیل هی  .دمیشر
 ؟یبس کن شهیم-

تازه م-اناز وز ادیم ادتیبگم. گمید زیچ هی خوامینه  با ل یر  زایکه 
ودم.چه اونجا ب ن؟منیدیلباسو خر نیپاساژ کنار شرکت.ا نیرفته بود

 .یکردیخوب باهاش معاقشه م
ه؟رحاال اشب دهید دویمنو ب*و*س زایکه ل یینگاه کردم.نکنه اونجا زیت

بارم فکر بد نکنه.من نم عد اون به .بفتهیکه اون اتفاق ب خواسررتمیدر
شه.د زیبهم نزد گهیگفتم د زایل ستمو نگ یحت گهین  هی.همون رهید

م قفل به یدندونا یانجام بدم.از ال یبارم تو ُشز بودم نتونستم کار
 :تمشده ام گف



                
 

 

293 

 1یدونه منیکی 

 بس کنر-
 .اه..یبس کن دیبا شهیآره..تا نوبت خودت م-اناز
 بلند شد و رفت.اناز بعدم
وتاه ک دیبا رسهی..تا نوبت خودشون مننی..همه مردا همگهید نهیهم
و اطیح ی.رفتم تویایب و سرکو نشرسرتم.منه خنگو بگ هی یتاالر و ر

شق ک سرت اناز..آدم قحط بود؟هم یعا  یجور نیشدمرخاک بر
و یکه دست دادمیپاهامو تکون م شت یر  مشونم قرار گرفت.با ترس برگ

اهم نگ زشیم*س*ت داره با نگاه ه یپسر خوشگل..ول هی دمیکه د
 .کنهیم
 ؟یخوایم یچ-

سره وئه..دستمو از دستش کش دویدستمو کش پ  دمیبلند کرد.ِا..چه پرر
 گفتم: رونویب
 ..یادی..غلط زیهو-

 م*س*ت و کشدارش گفت: یبا صدا پسره
 ؟یشیباشه بابا.چرا ناراحت م-
 برو گمشو بابا.-

 برم که دستمو گرفت و گفت: اومدم
 ؟یریگیچقدر م-
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نه باورا گاه کردم..احمق عوضرر نا ..فکر کرده من دختر یبهش ن
خه تو ا با اگهید هیک نی؟ایمهمون نیخرابم..آ کهی.  م*س*ت بود ن

 .با تنفر گفتم:شکستیبود.دستم داشت م یبدجور قو یول
 ی*ن؟عوضرریهمه مثل خودت ل*ا*ش* یولم کن.فکر کرد-

 ولم کنر
ه گوشم.اشز تو چشمام حلق ریخوابوند ز یلیس هیرچیکه نکرد ه ولم

 یبزنم کمز بخوام.صدا غیمن ج ستین نجایا میک چیبست.حاال ه
نده بود.ول نگ کر کن که ع یآه گاهش  سرررادمینمیدوغ وا نیمن  ن

 زدم: غیگوشش.و ج ریخوابوندم ز یلیس هیکنم.
 ریالشخور عوض-

 گفت: پسره
 میای..باهم کنار مکنمی.رامت مادیسرررکش خوشررم م یاز دخترا-

 خوشگلم..
عدم با شرردت ینیماشرر هیو برد ارف  دیدسررتمو کشرر ب ون  بار .

خدادیباریم ندم ی..خودت کمکم کن.براای.  غیبار ج نیچ
ود و منم کفشررام پاشررنه بلند ب رفتیتند راه م نکهی.بخاار ادمیکشرر
نا نمنیزم خوردمیم ما اون اعت نه.وا یکرد.ا ی.ا هات بشررک  یپا

 زدم: غیخدا.ج
وخدا.ر-  کمزرتور
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سره ش پ شدم..ب ی.وانشیمنو انداخت تو ما شد یبدبخت   یعفت 
شت فرمون.من موندم چه ر ست پ ش شم ن سمیاناز رفت.خود  لک

ود و باز کنم پیهستررفت سمت در ور  دمیشم که د ادهی..خواستم در
شکام ب شار مختنیریمهابا م یقفله..ا شاوردمی.به در ف به  شهی..به  ضر

ود ی..ولزدمیم غی.جزدمیم ش یانگار نه انگار.منتظر بود در ور ه.که باز ب
ش یجلو دیپر یکی شنیما شکا نی.به خاار نور ما  یکه جلو ییو ا
 کردمویم هیبدم.فقط گر صیتونسررتم تشررخ یگرفته بودن نم دموید

 نویدر ماش خواستمیم یشد.هرچ ادهیکرد و پ ی.پسره پوفزدمیضجه م
ارف  شهیش دفعهیبودر یبیغر بیعج نیشد.عجب ماش یباز کنم نم

شررکسررته شررد.با ترس به ارفش نگاه کردم.رادمان بود که با  انندهر
ون خ رهیترس به من خ شده بودن  سیشده بود و موهاش بر اثر بار

و زد و درا باز شررد.بدو  یدکمه ا هیچشررماش. یبودن جلو ختهیو ر ر
بارم چ و باز کرد.برام مهم نبود در  فکر کنه.فقط یاومد ارف من و در

 هی.خودمو انداختم تو بغلش.گرتی.به امنتمداشرر ازیامن ن یجا هیبه 
 :کردیو دم گوشم زمزمه م دادی.اونم منو به خودش فشار مکردمیم
شد.همه چ- شد..گر یتموم  وم نترس..تم گهی.دزمینکن عز هیتموم 

 نکن. هی..گریشد خانوم
وکردمیم هیمن فقط گر یول دوشررم.بازم  ی.کتشررو در آورد و انداخت ر

مدت عد  تازه متوجه  یبغلم کرد.ب جدا شرردم و  وم شرردم ازش  که آر
بون یتیجمع شدم.با مهر شون کردنیبهمون نگاه م یدورمون   ای.هم
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شده بودن.ساغر و ترنم اومدن جلو.ساغر بغلم  سیخ ایچتر داشتن 
 گوشم گفت: ریکردو ز

بونت برم.نترس د ی..الهزمیعز-  .گهیقر
آهنگ  یصرردا دفعهیمنو به خودش فشرررد..رادمان دمیلرزیم هنوزم

ون ر یاومد.و همه دختر و پسرررا تو  ی.ولواننید نایوسررطرررا ختنیبار
شنگ کویصحنه جالبو رمانت ضافه  یق شون ا شده بود.منو رادمانم به

 ناشونیهمه سوار ماش میشد دهیکامال موش آب کش نکهیو بعد ا میشد
ر ادمان دستشو دو.ردمیلرزیآسانسور م یتوشدن و رفتن خونه هاشون.
ال دارم..االن اص ازین تیبه امن دونستیم یشونه هام حلقه کرد..انگار

 ی..جوردمیلرزینداشتم که دستشو پس بزنم..به شدت م نویحوصله ا
سمخوردیکه دندونام بهم م سارا و  سم هی. ضعمون دنیبا د رایو   سرو و

عد ا یتعجب کردن.رفتم تو تاقم و ب  یسررر هیدوش گرفتم و  نکهیا
سا و یبرا لیلباسو و ود  و دمیتختم دراز کش یسفرمون جمع کردم ر ز
 خوابم برد.
مامو با چهره  چشرر ما  گل  یباز کردم ا وبرو  هیخوشرر پسررر ر

ستهیکار م یچ نجایشدمروا..رادمان ا ش و کنه؟ن  تخت کنارم و یبود ر
ل زده بودر  خودمو جمع کردم و گفتم: کمیبهم با لبخند ز

 ؟یکنیمن نگاه م دنیبه خواب یکار ی؟بیکنیکار م یچ نجایتو.تو ا-
 و گفت: دیخند
و د یکدوم مرد- پف  یدیر  اد؟یزن خوشش ب هیاز خرو
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 تعجب با انگشت اشاره ام به خودم اشاره کردم و گفتم: با
 من؟-

 تکون داد و گفت: سرشو
پفت تا اتاق منم م یآره.صدا-  .ومدیخرو

 و گفتم: نشستم
 ن؟م میحر یتو یچرا پاتو گذاشت یبگ شهی.حاال مدهیاز من بع-
 من اشاره کردو گفت: به
 تو؟ر میحر-

 مرتب کردمو گفتم: موهامو
 بله.-

 باال انداخت و گفت: یا شونه
 لیفام یبهت بگم همه دخترا و پسرررا امی.خواسررتم بالیخ یب-

 کنن. یاومدن ازمون خداحافظ
 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با
 خبر ندارم؟ رمیرمگه قراره بم؟یخداحافظ-
 و گفت: میشونیزد تو پ یکی
 موناکو؟ میبر دیخنگول..مگه نبا یا-
شد.من به خودم اام ادمیسفرمون  تازه  اننیافتاد و آه از نهادم بلند 

و سرم ت یچه ِگل شدمیعاشقش م گرفتینداشتم..اگه خر مغزمو گاز م
 آخه؟ ختمیریم
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و شونم و گفت: رادمان  زد ر
جازه خودت - بدون ا هت قول دادم  که ب قدر آه نکش.من  حاال ان

 .شمینم زیبهت نزد
مو کرد طونیخودش شرر نی.منم نگاهمو عکنهیم تمیداره اذ ایح یب

 گفتم:
 باش تا اجازه بدم.-

شو بعدم ست شدم رفتم د .. .با همه رونیاومدم و رفتم ب رونی.بییبلند 
س شپزخونه حرکت کرد یاحوال پر سمت آ م.بعد از خوردن کردم و به 

 :ساغر گفت یدخترا نشستم.بعد از مدت شیصبحونه رفتم و پ
 بود؟ یک یشبیاون پسره د یبدون یخوایاناز؟نم-
ستم.بعد ا شبید یادآوری با شمامو ب گاه چ شون ک نکهیناخودآ ردم باز
 گفت: انی.شاکننیهمه دارن بهم نگاه م دمید
 شده بود. ریاون اج-

رانه نگاه پرسشگ ؟بایشده؟از ارف ک ری.اجرونیاز تعجب زد ب چشمام
 بهشون نگاه کردم که رادمان گفت:

 مسعود.-
باالخره زهر خودشررو ر لبمو رم سرر ییبال هی.گفت ختیگاز گرفتم..
وشررکر که به خ ی..ولارهیم  نیبه زم یجور نیگذشررت.هم ریخدار

 کنار گوشم گفت: الیچشم دوخته بودم که ل
 .ایایبچه ب هیاونجا با  ینر-
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 گفتم: اعتراض با
 رالیل-
 که حواست باشه. گمیکوفتردارم بهت م الئویل-الیل

و به ترنم گغتم: یغره ا چشم ومو ازش برگردوندم.ر  براش رفتم و ر
 م؟یبخور ینیریش دیبا یپس ک-

و یلبخند گرم ترنم  گونه هاش چال افتاد و گفت: یزد که ر
 .میریگیم مونویماهم جشن نامزد نیایشما ب نکهیبعد ا-
 مبارک باشه.-

ومو  کردم به رادمان و گفتم: ر
 رادمان؟-

 سمتم و گفت: برگشت
 جونم؟-

 یتو نویا دیکنه.اصررال با یگرفته بود.خوب بلد بود نقش باز خندم
 رکردنیقطعه هنرمندان دفن م

 م؟یپرواز دار یک-
 به ساعتش نگاه کردو گفت: رادمان

 .گهیساعت د4-
شتم شون پ برگ ضسمت دخترا و به بحث باها اومد  هیرداختم که مر

 میبودمش.پشت سرش آرسن اومد.رفت دهیدخترا ند نیداخل خونه.ب
وب*و*س  .میکرد یبه استقبالشون.باهاشون ر
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 ن؟یتا االن کجا بود-
ب هیمرض زد  یکه نگاهش افتاد به آرسن.لبخند ارهیخواست شالشو در

و شالو ر  ی.ولمیکردیسرش مرتب کرد.همه با تعجب نگاهش م یو 
شت کردمیمن درکش م ست ندا سلمون بود و دو سن تازه م .خب آر

ب بطارهیکه زنش شررالشررو در به ما ر مانتوشررو  هینداره.مرضرر ی..
و نشستبود. دهیپوش دیسف زیتون هی رشیدرآورد..ز نار من مبل ک یر

 و از پشت دستشو دور شونم حلقه کردو گفت:
 .میبود یعروس لیوسا ریُمردم.تا االن درگ یوا-

 .یها شد تی  م نیپس بگو ع-ساغر
 مبل چسبوند و چشماشو بستو گفت: یسرشو به پشت هیمرض
 سخت پسنده. یلی.خگهیآرسنه د ریتقص-
 گفت: یا دفعهی بعد
 فرودگاه. ادیراست م هی.نجایا ادیتونه ب یاناز.داداشم گفت نم یراست-

 زدم و گفتم: یلبخند
 .هیچه حرف نیا-
.همه سرروار میاز خوردن ناهار.کم کم آماده رفتن به فرودگاه شررد بعد
 یو.تمیشد الیو ل انیشا نیخودشون شدن.ماهم سوار ماش ینایماش

شوخ شرو یها یفرودگاه با  شدم.از همه  نیساغرو  وده بر  از خنده ر
 یکه دو نفر بدو به سررمتمون اومدن.مهد میکرد یشررون خداحافظ
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و نم یکیو.اون  ناختم.ر یر هد ندیسررشرر مان  یبهمون.م با راد
وب*و*س  کردو گفت: یر

ور تونستم ب دیببخش- وخدا.سر جلسه بودم..االنم به ز  .امیتور
 نداره. یبی؟عیمهد یایب میمگه مجبورت کرد-رادمان
 پسره اومد جلو و گفت: اون
 سالم.-

 .کامیاز شر یکیدوستم حامده. شونی.ادیببخش-یمهد
ست داد باهاش شبخت مید به حامد  ی.حس خوبمیکرد یو اظهار خو

شتم.مرموز تر از مهد ل زده  یندا بود.نگاهم به حامد افتاده که بهم ز
سمت  صورتمو به حالت چندش جمع کردم و همراه رادمان به  بود.

ود .چشررمامو بسررتم و هدفون میشررد مای.سرروار هواپمیرفت یور
که گذشت خسته شدم.هدفونو برداشتم که متوجه شدم  کمیگذاشتم.

رادمان  کنار دمیکه د دمیگردن کش کمی.زنهیحرف م یا کسرادمان داره ب
رادمان وسط منو اون دختره نشسته بود.اگه کنارم  یعنیدختره ست. هی

.دختره رمیازت بگ یحال هی.زهیریم می.چه عشوه اکردمیبود نصفش م
و فیاول رد و ص یصندل ینشسته بود و من ر  کردم و داسوم.مهماندار

ها هنوز مشغول صحبت بودن.مهماندار اون یدرخواست قهوه دادم.ول
شدم و ل زیبا م سمتم اومد.خم  خ دار به  صرف قهوه  هی وانیچر بار م

و برداشرتم.ول و ختیاز قصرد دسرتمو کج کردم و همه قهوه ر یر  یر
ما من خ غیج غیدختره.ج یپا ند شرررد..ا جاش بل نان از   یلیک
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پاک کردم و هدفون گذاشررتم تو لکسیر  یبا دسررتمال دسررتمو 
به مال مردم چشم نداشته  ی..دلم خنز شد..تا تو باششیگوشم.آخ

وم رادمانو کنار گوشررم م یخنده ها ی.صرردایباشرر چون  دمیشررنیآر
 یزدم و آهنگو پل طنتیاز سررر شرر ینکرده بودم.لبخند یآهنگو پل

باز و بسررته  یرادمان داره دهنش ه دمیکردم.چشررمامو باز کردم که د
..آهنگو قطع کردم.هدفونو زنهیرف مداره ح دمی.دقت که کردم دشهیم

 برداشتم.
 .میدیشو..رس ادهیپ گمیساعته دارم بهت م ؟دویَکر-رادمان
 شدم. خیس سرجام

ود.م؟یدیرس-  رچقدر ز
 گفت: داشتیبرم شویکه کوله پشت یدر حال رادمان

که همش خواب بود یبرا- ما  حاال ب یشرر ود بود. له ز  میبر ایب
 ران؟یا یبرگرد مایهواپ نیکه با هم یخواینم

له پشررت عیسررر جب رونیبرداشررتم و همراهش رفتم ب مویکو .ع
تاب ف نامونو تحویآ مدو ع .اوالال..وضرررونیب میو رفت میگرفت لیرچ

ویا سانار سام باز ن گهیرمن ددنیپوش یی.چه لبا به  ی.سرتسیانقدر لبا
 ی.البمیتو به سمت هتل رف میگرفت یتاکس هینشانه تاسف تکون دادم.

ش بوط به  یچ دیخودش با گهید.کهیهتل که  شهررادمان کارت مر با
 میو رفت میاتاقو گرفت و رفت به سررمت آسررانسررور.سرروارش شررد

و م زدیراهرو قدم م یرررتو20ابقه تاقار  هی ی.جلوخوندیو شررماره ا
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تاق وا و سرررادیا کارتو ر که  یو  وش بود  هیلوالش  گاه ر دسررت
تاقدیکشرر خل.وا میررفت410.ا ورهیمنو بگ یکی یدا یای.چقدر ر  هی.هی

شپزخونه نقل س یآ سته ا ونیبه رنگ دکورا ست  هی.با یسبز مغز پ د
و به بزرگ ک یپنچره قد هیرنگ بودنر هی.که هر کدوم یکاناپه راحت ه ر

 نجایرایوا یدونفره.و.ا زیم هی.نچیا50ید یال ا ونیزیتلو هیبود. ایدر
تاق داره.رفتم تو هیکه  تاق. یا خت دونفره مشررک هیا و  یت
شودیسف ست شه اتاق پرت یآرا زیو حموم.م یی.د شو گو ش.رادمان کوله 

و چوب  یکرد و رفت سررمت پنجره و بازش کرد.مانتومو درآوردم و ر
ردنم درد گ یبودم ول دهیخواب مایهواپ یتو نکهیکردم.با ا زونیلباس آو

و یداشتم.نم ازیخواب ن هیگرفته بود.به  تخت  هی یتونستم با رادمان ر
 برگشت ارفم.کردم که  یبخوابم.سرفه ا

 .ادیم می.من..خوابزهیچ-
و بست و گفت: رادمان  پنجره ر

 بخونم؟ ییبرات الال امیب یخوایخب بخواب..م-
 نگاهش کردمو گفتم: ایغ با
ست دختراتون الال یبرا نی..برستین ازی.نرینخ- .االن نینبخو ییدو

 تخته. هی نجایکه ا نهیمشکل من ا
 به تخت نگاه کردو گفت: رادمان

 دوتا باشه؟ یخواستیم-
 باشه؟ دینبا-
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و تخت و گفت: رادمان  نشست ر
 م؟ها؟یخواب یکه به بابات بگم منو اناز باهم نم یانتظار نداشت-

و نشستم وبروش و ز یر  گفتم: رلبیاون ارف تخت ر
 .ایح یب-
 گفتم: یعاد یبا صدا بعد
 اجاره کن. گهیاتاق د هیتونم با تو بخوابم.برو  یخب من نم-

وک رادمان  اتاق و گفت: یکاناپه تو یتشو درآورد و انداخت ر
و نکن.من پولمو برا یفکر نیاصررال همچ-  ییزایچ نیهمچ یر

 .دمیهدر نم
 من. یول-
 کرد و یثیخب ی.خنده دمیسررمتم.خودمو عقب کشرر ادیداره م دمید

و دیخواب شو کرد  یتخت.ا یر شت سر منحرفت کنن انازرپ خاک تو 
و کشرر و دیبه من و پتور  هگیم نکهی.اادیخودش.اه..خب خوابم م یر

و یکار و از تو پت هی.به ناچار رهیگیکاناپه که کمرم درد م یبهم نداره.ر
و  .دمیبه رادمان خواب شتتخت پ یکمد برداشتم و ر

که د هی باز کردم  مامو  لت خوردم و چشرر مان  دمیق صررورت راد
باره سرجام درازیخوابه.آخ دمیکه د دمیجلومه.صورتمو عقب کش  .دو

ش صورتش خ دمیک سرت  رهیو به  شده بود.خاک تو  شدم.چقدر ناز 
سریشد زیچقدر ه ایاناز تازگ شدم و از اتاق ب عی.  رونیاز جام بلند 

و باز کردم و  .مون کارلو.شررهر دمیکشرر قیعم سنف هیرفتم.پنجره ر
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و زشیشرراهزاده ها.واقعا همه چ بان گفتار ییایر  شررونیبود.چون ز
سو و یبود زنگ زدم به الب یفران ستم ر ش ست غذا کردم.ن  یو درخوا

 نیزنگ بزنم.اول الیبرداشررتم تا به سرراغر و ترنم و ل مویمبل و گوشرر
 ربعد از دوتا بوق برداشت:الیل
 الو؟اناز؟-الیل
 ؟یخانوم خوب الیسالم ل-
 ن؟یدی.به سالمت رسزمیعز یمرس-الیل
 .میپ ن پرهنوز تو راه-
 .ایبزار انیشد منو درجر ی.هر خبروونهید یا-الیل
 مثال؟-
 .نمیبب یای..نایمراقب خودت باش-الیل

 زدم: غیقطع کردم و ج حرفشو
 رالیل-
 .زمیخب بابا..غلط کردم.خوش بگذره عز-الیل
 ؟یندار ی..فعال کاریمرس-
بونت.-الیل  نه قر
 .انیسالم برسون به شا-
 اور. نی.تو هم همرسونمیتو م یبزرگ-الیل
 فعال.-

 تا بوق برداشت.4قطع کردم و به ترنم زنگ زدم.بعد از  ویگوش
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 سالم گلمر-ترنم
 تعجب گفتم: با
 ؟یسالم ترنم.خوب-

 .شارژ شارژم.زمیآره عز-ترنم
 کردمو گفتم: طونیش صدامو

 شارژت کرده؟ یخب خب؟ک-
 نه گذاشت نه برداشت گفت: بدبخت

 آرمانر-
 ترنم که گفت: یسکوت شد.با صدا نمونیب دفعهی
 رععععیه-
 خنده. ریز زدم
لهیا رنیکوفت.اون ذهن منحرفتو ِگل بگ یا-ترنم از  رمنظورمشررال

 خوبر یبودرخبرا نایخنده و ا
 م:گفت زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا یقطع کردم..ول خندمو

 ؟یخب؟چه خبر-
ود راه مگهیازدواجمون د یبابا خبرا-ترنم  .فتهی.داره کارا ز
 .زمیعز یخب به سالمت-

قاتون؟ گذرهیخوش م-ترنم  با آ
له بعد ازم گ دمیحرفو نزن.زنگ زدم بگم رسرر نیا گهیِا..ترنم؟تو د-
 .نینکن
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 .کندمیکلتو م یزد یبعله.اگه زنگ نم-ترنم
 و گفتم: دمیخند
 ؟یندار یکار-

 .فعال.زمینه عز-ترنم
 بوق جواب داد. نیکردم و شماره ساغرو گرفتم.با اول قطع
 د؟یی.بفرمادیشما با ساغر تماس گرفت-ساغر
 با خودشون صحبت کنم. خواستمیم-

 ها کردو گفت: یمنش نیلحنشو ع ساغر
 .نیریفعال جلسه دارن خانوم.بعد تماس بگ-
پر ایب-  آدم حرف بزن. نیرعدهیبرو گمشو دختره ور

 و گفت: دیخند ساغر
 ؟یچطور موتور-
 خوبه؟ نی؟شرویخوبم..تو خوب ی.مرسوونهید-

 من.-ساغر
 گفت: یحرفشو قطع کرد و با لحن شوخ و اعتراض دفعهی
ود تند سراینکن در بر ی؟سعیکار دار یچ نیتو به شرو- رچه سر عی.ز

 ؟یباهاش دار یو سر
و پامو  پام انداختم و گفتم: یر
 منو سننه؟ یتو به خودتو خونوادت اعتماد ندار-

و وسط م یپا-ساغر  .ماکشیخونوادتو وسط م ی؟پایکشیخونواده ر



wWw.JustRoman.iR  308 

 

 ریپاشونو وسط بکش باش تا-
 و گفت: دیخند ساغر
س- هفته بعد عقد ترنم  هیافتاد  مونی..همه خوبن.نامزدزمیعز یمر
 .نایا

 گلم. یبه سالمت شاللهیا-
 ..اونجا چطوره؟یمرس-ساغر
 گفتم: و نمیج بیج یاز دستامو انداختم تو یکیلب پنجره و  رفتم
 بار اونم با بابا اومده بودم. هیباحاله.من فقط  یلیتوپرخ-

 بارم با شوورتر نیا-ساغر
 شعور. یب-

 عمه اته.-ساغر
 ریعمه منو وسط نکشارخودت یپا یهو-

 خالته.-ساغر
 .نهی.عموته.شروتهییدا-

 رادمانه.-ساغر
 بسته شد و گفتم: دهنم
 .یآخ..راست گفت-

 خنده.گفتم: ریز میزد بعدم
 ؟یندار ی.کارزمیخب عز-

 .برو به عشق و حالت برس.زمینه عز-ساغر
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 فعال.-
صدا در اومد.در حال قطع شماره  یکردم.زنگ در به  ض یکه  و  هیمر ر

و آورده بودن.اشرراره کردم ب گرفتمیم هار غذا باز کردم. و   ارشررونیدر
شتم.از تو یتو.گوش و دم گوشم گذا و میدست فیک یر بل بود م یکه ر

بد کمی ت تازه  که  به  لشیپول  برداشررتم و دادم  بودم  کرده 
ضشخدمتهیپ صدا دیگه ناامی.ددادیجواب نم هی.مر  یشده بودم که 

 :دیشادش به گوشم رس
 خودمر یسالم به آج-هیمرض
 خوبه؟ ؟آرسنیجون خودمرخوب هیسالم مرض-

 آرسن نه.محمدر-هیمرض
 تعجب گفتم: با
 ر؟یچ-

 و گفت: دیخند هیمرض
 اسمشو گذاشته محمد.-

 گفتم: زدم و یلبخند
 گذره؟یآها..مبارک باشه..خوش م-

 خوبه؟ ؟موناکویبه من که آره..تو چ-هیمرض
 گفتم: دمیکشیغذاها سرک م یکه تو یدرحال
 رهیآره..عال-

 رادمان کجاست؟-هیمرض
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 در اتاق نگاه کردمو گفتم: به
 خوابهر-
.هنوز همون لباسررا تنش رونیدر اتاق باز شررد و رادمان اومد ب دفعهی

 گفتم: عیبود.سر
 ردارهیاالن ب-

 و گفت: دیخند هیمرض
 سالم برسون.-

و به رادمان گفتم: یگوش یجلو و گرفتم و ر  ر
 .رسونهیسالم م هیمرض-

 سالمت باشه.-رادمان
و گذاشتم دم گوشم و گفتم: یگوش  ر
 .رسونهیسالم م-

 بهتون خوش بگذره. شاللهیسالمت باشه..ا-هیمرض
 یبرم غذا بخورم که از گشررنگ ؟منیندار ی.فعال کارزمیعز یمرسرر-

 ُمردم.
 و گفت: دیخند هیمرض
 شکموربرو..خداحافظ. یا-
 ..یبا-

و قطع و ر .رادمانم اومد زیو نشستم پشت م دمیچ زیم یکردم و غذاهار
 نشست و گفت:
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 .هی..ساغر..ترنم..مرضالیل-
 تعجب نگاهش کردم..سرشو آورد باال و گفت: با
 ه؟یک یبهش زنگ بزن یکه بخوا ینفر بعد-
و حرفام یعنی..ی؟وایمن یگرفت..آخه بگو تو ف ررول کارا  ررمیغ

 نینزدم و غذامو خوردم.سررکوت براش بهتر یدرکرحرف ده؟بهیشررن
که خورد بلند شررد و رفت تو اتاق.بعد از چند  کمیجواب بود.رادمان 

که  دیسررف رهنیپ هیرپشررویاومد.اوالال.ت رونیحاضررر و آماده ب قهیدق
.کالج یمشررک قهیبا جل دیسررف نی.جودداده بتا آرنج باال  نشررویآسررت
شک شم انداخته بود جلویم وغ نگم دلم  ی.موها ستش.در شم را چ

شد؟خوش به حال زن  یشد مال من م یم یبراش ضعف رفت..چ
اندخت و  یبهم نگاه شیخوش رنگ اوسرر یاش.با چشررما ندهیآ

 گفت:
 ؟یآماده بش یخواینم-

 ازش گرفتم و بلند شدم. نگاهمو
 کجا؟-

 .یسوار قیلب ساحل..قا میبر-رادمان
 ذوق دستامو به هم زدم و گفتم: با
 .قمیآخ جونرمن عاشق قا-

 گفت: دویخند رادمان
وخدا نگاه..شب-  .ایبچه دبستان هیتور
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 سمتش و گفتم: برگشتم
 ؟یگفت یچ-

 ؟یدی.نشنییایبچه دبستان هیگفتم شب-رادمان
شده واریبه د دی.چسبسادمیو جلوش وا رفتم ا بود.برجاهامون عوض 

 قورت دادو گفت: یآب دهن یترس الک
 شوور دارما. ؟منیدار کارمیچ-

و رفتم به سررمت اتاق که دسررتمو گرفت و منو برگردوند.از  دمیخند
 کاریچ-نوشت و داد دستم.  ییزهایچ هیو توش  دیکش مویدستم گوش

 ؟یکرد
 آدرسه. هی دمیاشاره کرد..نگاهش کردم و د یگوش به
 ه؟یچ نیا-

 رونیماه ب هی نیا یتو یبخوا انای.اگه احنجاسررتیآدرس ا-رادمان
 .یداشته باش که گم نش نویا یبر
 ممنون.-

ست دیسف نیشلوار ج هیتو اتاق. رفتم که  دیسف یحلقه ا نیبا بلوز آ
 یسررانت10پاشررنه ی.کفش ورندمیبود پوشرر ییقسررمت باالش اال

ستم.آرادیسف سرم ب سا شی.موهامو محکم باال  شمل..رژ قرمز.  هیخو
 هیخط چشررم و تمومربا  هیبلند بود.. ی.مژه هام به اندازه کافیمشررک
.با رونیمدم بو او دمیپوش دیرنگ سف بهلباسام بود  یکه برا شرتییسو

 سیجنسرر هیگذاشررته بود.. نی.بابا برامون ماشررنییپا میرادمان رفت
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شدیمشک سوار  ه راه نگاه رادمان ب ی.تومیراه افتاد ایو به سمت در می.
و انداخته بودم.لبخند ه زد و ب یدسررتم افتاد که همون دسررتبنده ر

 شد.گفتم: رهیجاده خ
ویا-  ؟یشناسیم نجار

 .نجایا ومدمیفرانسه ست.با دوستامون م زینزد نجایآره.ا-رادمان
س مونیب یحرف گهید شد.ر شت دمیرد و بدل ن ساحل.دا  میرفتیم میبه 

که دور و ورمو نگاه  کمیتمو گرفت.به سرمت سراحل که رادمان دسر
سر دارن بهم نگاه م هی دمیکردم د شو آورد کنار کننیعده پ سر .رادمان 

 گوشم و گفت:
 ؟یقرمز تر نبود بزن نیرژ از ا-
 تعجب نگاهش کردمو گفتم: با
 .زدمیقرمز م شهیمن که هم-

 حاال لطف کن پاکش کن.-رادمان
 نوچ.-

 گفت: یحرص یبا صدا رادمان
و-  .پاکش کنراریسگ منو باال ن یانازراون ر

 .رهیگی.حرصم میدیبهم دستور م یدار-اناز
 جلوم و گفت: سادیوا رادمان

 پاک کن. کمی..اون رژتو ی..خانومزمیعز-
 خرم کنه.گفتم: خواستی.مثال مدمیخند
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 .یکنیخرم م ینه..دار-
 ؟یکن یپاک نم-رادمان

 نه نه نهر-
 داره..نگفتم؟ یچه عواقب یبهت گفتم با من لج کن-رادمان

و لبام قرار  زیدر  دمینگاهش کردم که د یحالت منگ با آن لباشررو ر
س شروع کرد به ب*و* شما نهوی.منم عدنمیداد و  ست با چ از  یما

 بسته دستمال هی بشیحدقه در اومده خشکم زده بودرازم جدا شد از ج
اک شررده بود پ یلب خوشرردو که رژ یکیآورد با  رونیب یبیج یکاغذ
 نگاهش کردم که گفت: تعجبداد به من.با  میکیکرد..
 شد. یدور لبت رژ مال-
با شرر و عد  با غدیخند طنتیب دسررتمالو گرفتم و لبمو پاک  ای.

ها نیکردم..بب چه راه  فاده م ییپسررره احمق از  نهیاسررت  یربک
سمشو آخر  یموتور نیگرفت از ا قیقا هیشعووووور.رادمان  شگال.ا خو

 یوچولو برااتاقز ک هیکه  یینایاز ا دونمی..فقط مرمیبگ ادینتونسررتم 
و  قی.نشسته بودم لبه قامیسوار شد رادماندارنه.فقط منو  قیراننده قا
گاه م ایبه در بازکردمین با موهام  باد  ه ب یخنک میو نسرر کردیم ی.

و بهم القا م یکه حس خوب خوردیصررورتم م ب*و*سرره  ادی.کردیر
و  داشتم..چرا؟ یخوب هیلبم گذاشتم..حس یرادمان افتادم.دستمو ر

 ؟یخندیم یشد وونهید-
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سته بود و با پوزخند  قویرادمان که قا به ش خاموش کرده بود و کنارم ن
ومو ازش برگردوندم و به در کردینگاهم م  اینگاه کردم و اخم کردمو ر

ل زدم.به دسررتمال دسررتم بود نگاه کرد و  یبود و تو یکه هنوز رژ یز
وم خند  نگاهش کردم و گفتم: ایغ.با دیآر

سرره  رتا االنیمون یزنده نم یبشرر زیبهم نزد گهیبار د هیکوفتر-
 ریبهم بدهکار ونیلیم

 گفت: طونیش یکردو با صدا زیخودشو بهم نزد رادمان
باره نزد-  ؟یکن کاریچ یخوایشم م زیمثال اگه دو
شماتو  زنمیم فیک نی.با همکنمیخفت م- سرت.با ناخونام چ تو 
 .ارمیدرم

 به اارافمون کردو گفت: ینگاه رادمان
 ه؟هریچ سره کنمارنظرت هیکارتو  تونمیم ستین نجایا یاالن که کس-

 بزن. غیج یخوایچقدرم م
 ترس نگاه کردم و از سرجام بلند شدم. با
 .یکن ینم یکار نیتو همچ-

عه دف هی.ومدیاون جلو م رفتمیشررد و به ارفم اومد.من عقب م بلند
شتم ن یحس کردم که راه از  عیآب که رادمان سر یتو موفتادمیدارم دا
 تمطنیکه حس شرر میکردیبهم نگاه م یجور نیکمر بغلم کرد.هم

سر شده بودم و  عیُگل کرد و  شد..من خم  شتم،جامون عوض  برگ
وموهامو گرفته بود  رادمانو از کمر بغل گرفته بودم..رادمان با تعجب باز
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تهیکه ن  یارهرواد نیکه ا یکلی..هفتمیبود منم ب زینزد ی..ولف
شایخدا ست..لبخند  شک ستم  شمک یطونی.د که  بهش زدم یزدم..چ
مرشو ول ک عیحرکت سر هیشده بود.با  یدنیاز تعجب د افشیق گهید

ستم کف قا ش  یاز مدت دبخند.بع یو نخند ک قیکردم که افتاد تو آبرن
و یکسرر دمیبلند شرردم و د دمیکه خوب خند  ای..یرواسررتیآب ن یر

 .کجاست؟ستیصاحب صبر.رادمان ن
 رادمان؟-

ون قیکار کنم؟من که قا یچ نجایمن تنها ا ای..خدادمینشرن یجواب  یر
وستمیبلد ن ون گفتم: ییخم شدم و با صدا قینرده قا ی.ر  لرز
 باال. اینکن..ب تیرادمان؟اذ-
 یطمن چه غل ادیسر رادمان ب ییغلط کردم.اگه بال ایسکوترخدا بازم

ش یکنم.تو ینم تشیاذ گهیگردون.د برش ایبکنم؟خدا شمام ا ز چ
ار  سیخ هافیجمع شررده بود.بغا گلمو گرفته بود.برگشررتم که با ق

ه کن یچه فکر ای سررهیخ نکهیتوجه به ا یآب رادمان مواجه شرردم.ب
عد ب یباز مونده بود.ول سررتاشبغلش کردم.شررکه شررده بود.چون د
ون گفتم: یدستاشو دور کمرم حلقه کرد.با صدا  لرز

 ..ی.نمدی؟ببخشیبخو-
 قطع کردو گفت: حرفمو

ناراحتت کنم.گفتم منو اذ یتو منو ببخش.من نم-  تیخواسررتم 
 ..زمیعز دیکنم.ببخش تتیمنم اذ یکرد
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 جدا شدم و گفتم: ازش
 ست؟یسردت ن-

 و گفت: دیخند رادمان
 .یشد سیخ ؟توهمیتو چ-
سررفرمون  میتا هردومون سرررما نخورد میراه بنداز بر قویقا گمیم-

 خراب نشده.
ستم  قیسمت فرمون قا رفت ش شنش کرد..ن و شه.به خو هیو ر دم گو

شتم دمیلرزیم عد هتل.ب میبه حال رادمانررفت یوا کردمیم خی.من دا
از  ینگ.با احساس تشمیکه بخواب میلباس و خوردن شام رفت ایاز تعو

و داریخواب ب کنار تختم  یعسرل یشردم.دسرتمو دراز کردم و از پارچ ر
عه سررر ختمیخودم ر یبرا وانیل یآب تو کمی ..نشررسررتم و الجر

ش صورتمو بهش دمیک شمم به رادمان افتاد. ستم بخوابم که چ .خوا
گه هوا گرم بود؟دسررتمو  نیکردم..ا زینزد چرا عرق کرده بود؟م

و پ و شیشونیگذشاتم ر دستمو  عیگدازه.سر یکه انگار دست گذاشتم ر
و کشدیلرزیودش مکار کنم؟به خ ی.چقدر داغه.حاال چدمیکش  دمی.پتور

وش.هم ته بودمو فکر م نیر که دکتر کردمیجور نشررسرر ..من 
وینبودم..ا جار ناختم.الک یهم نم ن کار یهم نم یشرر  یتونسررتم 
ب یکنم.چ ب خدا؟ کنم  مردم چ نیکار  کرد یبا پسررر   یکار 

ه تلفنو برداشتم و شمار عی.سرخونهیم یانازرآها.ساغر.اون دراه پزشک
وز بود.بعد از دوتا شو گرفتم.اونجا االن   برداشت. بوقر
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 جونم اناز جان؟-ساغر
ب یصدا با  گفتم: یم طر
 ساغر؟-

 ؟یشده؟چرا نگران یچ-ساغر
 یپزشررک یداغه.گفتم تو دار میلی.رادمان تب داره.خزهیسرراغر چ-
 ؟یکمکم کن یتونی.میخونیم

 شه؟ی.حاال مگه رادمان سرما بخوره خوب میوا-ساغر
 کار کنم؟ یحاال چ-

و باز کن.-ساغر  برو پنجره ر
 که گفتو انجام دادم. یکار

 ؟یپاشورش کن یتونیم نیبب-ساغر
 تعجب گفتم: با
 ر؟یچ یچ-

 ؟یتا حاال نکرد-ساغر
 .دمیاصال اسمشم نشن-

ویب ی..پایکنیتشررتو ُپر آب م هی نیبب-سرراغر وت یزاریم مار  یوش.ر
 سرد. بای.آب تقریزیریپاهاش آب م

 .زنمیباشه بهت زنگ م-
و قطع نار رادمانو ک یتخت و پتو یکردم و رفتم تشتو آب کردم.آوردم ر
 :کردمیغر غر م رلبیزدم.ز
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ستم به پاکنهیوادار م ییآدمو به چه کارها نیبب-  چیه ی.من تاحاال د
 کس نخورده.

و پاهاشررو پاها آب  یتو آب گذاشررتم و پاچه شررلوارشررو باال زدم.ر
ویکه ا کمی.ختمیر  ساغر. انجام دادم زنگ زدم به نکار
 کار کنم؟ یاالن چ-

و سیدستمال خ-ساغر  .شیشونیپ یبزار ر
 ها؟-

 ؟یستیبلند ن نمیا-ساغر
 .دمید لمایآها..چرا چرا.تو ف-

و خ هیجا  همون و سیحوله کوچولو ر  .شیشونیپ یکردم و گذاشتم ر
 خب؟-

 صبر کن.بعد آب به بدنش بزن. کمی-ساغر
 بلند که ناله رادمان در اومد گفتم: بایتقر ییصدا با
 کار کنم؟ر یچ-

شوی..پیاوه.گوشمو کر کرد-ساغر ب رهن و اریدر شو با حوله آب یر  بدن
 ه؟یبزن..کاره سخت

 خجالت گفتم: با
 آخه.-
 .ادامه دادم:میکرد یعروس یکه خبر نداشت منو رادمان سور اون
 .کنمیم شیکار هیباشه -
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و بهم خبر بد جهیباشه..نت-ساغر  ه.ر
 ممنون.فعال..-

 فعال..-ساغر
و قطع کردم.د یگوشرر  سیحوله خ هیکار کنم؟ربه ناچار با  یچ گهیر

ومو کردم اونور و دکمه ها ستم کنار رادمان..ر ش شویپ ین .. باز کردم رهن
و نکهیبدون ا و ر ز ینگاهش کنم حوله ر  دفعهی.دمیاش کش دهیبدن ور

ص سته بود.با  که از ته  ییاددستمو گرفت.با ترس برگشتم..چشماش ب
 گفت: ومدیچاه م

 ؟یکنیکار م یچ-
 کردمو گفتم: زیبه گوشش نزد سرمو
 .دمیم حیفعال حالت بده.بعدا توض-

ستش صبر  د ضعش بدهرخدا به من  شد و کنارش افتاد.چقدر و ُشل 
که تاحاال نکرده بودم کردم..حاال پرستارم شدمرتا صبح  ییبده.چه کارا
و4شررده بود.سرراعت نیکارم هم  یصرربح بود.دسررتمو گذاشررتم ر

 یپهلو .بهدمی.کنارش دراز کشررنیی.تبش اومده پاشی.آخشیشررونیپ
 داریب6سرم و خوابم برد.ساعت ریدستمو گذاشتم ز هی.دمیراستم دراز کش

 نویا.کردمیبراش سوپ درست م دیبا ی.ولمردمیشدم.داشتم از خواب م
لدم افتخ به خودم که سرروپ ب لد بودمرچقدر   یو.رفتم تکنمیار مب

شپزخونه و  شتم و  هیآ و بردا سوپ خوشمزه درست کردم.سر قابلمه ر
 قاببشتو  کمیزدم و خر ذوق شدمر ی..به شاهکارم لبخنددمیبو کش
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و ختمیر ستم ر ش س یو رفتم به ارف اتاق.ن و گ ینیتخت و  شتم ر ذا
وم باز کرد.  جلوم.رادمانو تکون دادم.چشماشو آر

 سوپ بخور. ایب-
وم و  ینیداد.سرر هینشررسررت و به پشررت سرررش تک آر و گذاشررتم ر ر

باره نشستم.درحال ستم بلند بشم برم که دستمو گرفت.دو  یپاش.خوا
وم گفت: ییباز گذاشته بود با صدا یکه چشماشو به سخت  آر

 .یبد حیتوض ویزیچ هی دیبا-
 و؟یچ-

 ؟یباز کرد رهنمویپ شب؟چراید-رادمان
 خنز کنم. سواالست؟خواستم بدنتو نیاالن وقت ا-

 .یبهم دست بزن ادیمن خوشم ن دیشا-رادمان
 به حالت چندش جمع کردمو گفتم: لبامو
 .یا دهیپوش یلیاالن خ نکهینه ا-
تنه برهنه نشسته بود نگاه کردو شروع به خوردن  میخودش که با ن به

شد.از اتاق رفتم ب سته  شد.آخ..دهنش ب سرونیسوپش  صلم  ر .حو
 .بروشررور منااقرونیب ادیتونه ب ینمحالش  نیرفت.رادمان که با ا

شگر سویو موزه اق دمیشو د یو فرهنگ یگرد انتخاب کردم.رفتم  انو
.موهامو یبا تاپ سرمه ا دیشلوار برمودا سف هیاتاق که آماده بشم. یتو

شت مختمیدورم ر ستم پ ش ستم رژلب قرمز بزنم که بشیآرا زی..ن ا .خوا
 یرژلب کالباسرر هیزدم و  یمواجه شرردم.لبخند نهیآ ینگاه رادمان تو
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شم و تمومرکتون هیزدم.. ش یسرمه ا یها یخط چ  هیو با  دمیمو پو
و یاز خونه زدم ب دیسف یریکوچولو زنج فیک رون.با هزار تا باال موزه ر
 یها کهی.تامیب نجایبا رادمان ا دیرباهیباحال یکردم.عجب جا دایپ

 شتمگیجور داشتم م نیها.اااااه..چقدر باحاله.هم یمونده از کشت یباق
قسمتاشو  یهشت شد؟هنوز بع  یرررکِ 8که چشمم به ساعت افتاد..

هوا چه سرررد  ییی.وورونیشرردم و از موزه زدم ب الیخ یبودم.ب دهیند
ش هیکاش  یشده بود.ا ش یتر م دهیلباس پو سدمیپو مت .راه افتادم 

 خاموش مینهرگوشرر ی.وانمیدرآوردم که آدرسررو بب موی.گوشررابونیخ
شدراه.لعنت یسع یبود.هرچ شنش کنم ن و  ادهسی.همونجا وایکردم ر

ه ها.هر چ ابونیخ یبمونم.راه افتادم تو نجایا دیبودم.تا آخر که نبا
ش یواقع یشدم.به معنا یتر م جیو من گ گذشتیقدر م ده کلمه گم 
گاه کردم.واهیگر ریبود بزنم ز زینزد گهیبودمرد عت ن به سرررا  ی.
تم ازش خواس یزن از کنارم گذشت.به فرانسو هیکار کنم؟ یرچ11ساعت

.رفتم هگید ابونیکجاسررت؟گفت دوتا خ سیورا ادراه پل نیبهم بگه ا
اناز  یکنیکار م یچ اال..حسیاداره پل نمیبه همون سررمت.خب ا

خب م ماس برام بگ هی گمیخانوم؟ .رفتم و ازشررون گهید رنیت
نگ بزنن.خ مان ز ماره راد به شرر  دهیترسرر یلیدرخواسرررت کردم 

شده بود.ب شمام جمع  شز تو چ  اومد کنارم و گفت سهیپل هیودم..ا
شتامو م نی.همادیمنتظر بمونم تا رادمان ب و  وندمشکیجور قلنج انگ

شد و رادمان با  ضرب نیبا پام به زم لوار ش هیگرفته بودم.در اداره باز 



                
 

 

323 

 1یدونه منیکی 

شک نیج شک رهنیو پ یم شک هیبا  یم ش .با اون حال خرابیپالتو م
بهم رفت و رفت سررمت  یمن چشررم غره ا ندیاومد داخل.با د

وشررم؟با گ ری.نزنه زرونیگفت و اشرراره کرد برم ب ییزایچ هی.شررخوانیپ
شو تو سادهیاداره وا اطیح ی.تورونیترس رفتم ب ستا  بیج یبود و د

 .پشررتش به منزدیسررنگ لگد م هیشررلوارش کرده بود.با پاش به 
ماش برگشت ارفم.چش عیکردم.سر یبود.رفتم سمتش و تز سرفه ا

تاده بود.فکر کنم خودمو رنگ کردم.آب دهنمو قورت  نیخون اف
 قدم رفتم عقب. هیدادش  یدادم.با صدا

 یندویچندبار زنگ زدم؟م یدونی؟میدیجواب نم تویچرا گوش-رادمان
 ویرات سآدرس هتلو ب گشتم؟مگهیدنبالت م ابونایتا االن داشتم تو خ

ل شد  اب بدهررِد جو؟ینکرده بودم؟چرا ال
و اشررز و  دیکشرریشرردن.تند تند نفس م یگونه هام جار یهام ر

شت کرده بود.مطمئنا خ شو م ستا شته  یجلو یلید شو نگه دا خود
 تا نزده برم .حاالشکنمیبود که نزنه تو گوشم.غلط کرده بزنهردستشو م

ون ب ییشرردم و با صرردا زیقدم بهش نزد هیبگم. قتویحق ود که لرز
 گفتم:

گشررتم تا.تا  یلی.خاموش بود.شررارژش تموم شررده بود.خمیگوشرر-
ویتونستم ا  کنم.من.. دایپ نجار

و یو منو گرفت تو زینزد اومد و  دیکش یموهام م یبغلش.دستشو ر
شش  مین هیگر گهیگفت.د ینم یچیه شده بودم.آغو ساکت  کردم..
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و  خت ر ندا پالتوشررو درآورد ا جدا شرررد. بهم آرامش داده بود..ازم 
 .نگاهش کردم و گفتم:نیبرد سمت ماش دوشم.دستمو گرفت

 ؟یخوب-
و باز کردم.اونم  یزد و سررر یلبخند تکون داد.در ارف کمز راننده ر

ش ست ب شو باز کرد.خوا شت دفعهیکه  نهیدر ارف خود شو گذا ست  د
و  رفتم ارفشو گفتم: عی.و چشماشو بست.سرنیسقف ماش یر
 رادمان؟حالت خوبه؟-

دم سمت در کمز راننده و نزد.چشماشو با درد بست.هلش دا یحرف
 گفتم:

 .کنمیم یبرو من خودم رانندگ-
شو تک یحرف چیه بدون سر شدم. سوار  ست. ش صندل هین و  یداد به 

وشن کردمو گفتم: نویچشماشو بست.ماش  ر
وخونه کدوم ارفه؟ نجایا-  دار

 کردو گفت: ابونیبه خ ینگاه رادمان
 برو. میم*س*تق نویهم-

وخونه.از دکترش  بعدم سمت دار ست.حرکت کردم به  شو ب شما  هیچ
وها بتو  یسرماخوردگ یبرا ییدار تم قرص داد.نشس هیخواستم.دوتا شر

ش یتو شست  می.رفتنیما سمت هتل.کمز کردم بره تو اتاق..ن به 
و و بهش دادم..درحال وانیل هیتخت.با  یر بتار شر صو  سر  که یآب قر

و م بتار  گفتم: بستمیشر
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 .یبش ینطوری.من باعث شدم تو ادیببخش-
.خودمم خسررته بودم لباسررامو عوض کردم دینزد و دراز کشرر یحرف
 .دمیوخواب

***** 
 رادمان

کوهربهم گفت به خاار اون  هیسرررم شررده اندازه  کردمیم احسرراس
بت م یوقت بردمیلذت م یشررردم.ول ینطوریا ه چ نی.اکردیازم مراق

الش .همه شهرو دنبزدیشور م یلیکرده بود دلم خ رید یبود؟وقت یحس
گار یگشررتم.وقت نگ زدن ان ویدن یبهم ز بدون ه ار  چیبهم دادنر

که د یمعطل جا..اولش  بان یلیخ دمشیرفتم اون  یاز دسررتش عصرر
گاه دراطیح یتو یبودم..ول بم کرد.بییای..اون ن غلش ب اریاخت ی..ذو

قدر بهم آرامش داد..ا کهیکردم.چ نگ بود  ن قدر قشرر نگرانم بود چ
به چهره  یحسرر نیبار بود همچ نیولبرام..ا داشررتم.برگشررتم و 

 یاز اون غرور نبود نگاه کردم.نم یاثر چیخواب ه یمعصومش که تو
 شده بودم که خوابم برد.. رهیمدت بهش خ هدونم چ

 سادهیچشمامو باز کردم..اناز با لبخند باالسرم وا یدست یتکون ها با
سنگ شمام  شمم م نیبود.هنوزم چ فتاب به چ ستزدیبود.نور آ  ..د
و وم گفتم: یراستمو به صورت قائم ر  چشمام گذاشتم و آر

 .ادهینورش ز-
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و اناز و کشرر یاز ر باره اومد دیتخت بلند شررد و رفت پرده ر ..دو
 چشمم برداشتو گفت: یسمتم.دستمو از جلو

 .پاشو صبحونتو بخور.اریمن در ن یبرا یحاال انقدر لوس باز-
هات دمیبا وخدا بب نیسررنگ با و نیباشررم..تور تادم ر وز اف  یدو ر

وم نشستم.س وم گفتم: ینیتخت.اه.آر و گذاشت جلوم.بازم سوپ.آر  ر
 خورم. ینم-

 تو هم کردو گفت: اخمهاشو
 ؟یکنیم یلجباز یمگه بچه ا-
 بابا خسته شدم انقدر سوپ خوردم.-

و تو قاشق بشقاب برد و از سوپ پرش کرد.آورد سمت دهنم و تو  یر
ل زد.بعد گفت:چشما  م ز

و زهیریبخورش..وگرنه..م-  ؟یخوایم نویلباست.ا یر
 اخم نگاهش کردم.قاشقو زد به لبم و گفت: با
 .دماینکش وی.من تاحاال ناز کسگهیشد.بخور د میدهن ایب-
نگاهش بود که دهنمو باز کردم.قاشررق قاشررق  یتو یدونم چ ینم

اناز  دنیمامانا.د نیدهنم.شررده بود ع ی.مذاشررت توکردیبرام ُپر م
شقاب خال یلیخ تیموقع نیا یتو دن از شد.خور یبرام جالب بود.ب

شت که نم یلذت هیدست اناز  ستم چ یدا  خواستیدلم م ی..ولهیدون
 سالتهرگفتم:24سرت رهیرادمان خ رتبازم اون بهم غذا بده.خاک بر س

 من هنوز گشنمه ها.-



                
 

 

327 

 1یدونه منیکی 

 .با همون لحن گفت:کردیتعجب نگاهم م با
 بازم؟ر-

باره سوپ آورد.نگاهش کردم.هم رفت نشسته بود  یجور نیو برام دو
 .کردیبهم نگاه م

 شدم. ریخورم.س ینه نم-
 اعتراض گفت: با
گه مرض دار- ور  ای شیخوریم ای.ندازمیدور نم نویرمن ا؟یم به ز
 تو حلقتر زمیریم
 راه دوم بهتره. یتونیاگه م-
بان با مت  تیعصرر قاشررقو ُپر سرروپ کرد و آورد سرر و حرص 

و ر هیقاشررقو که آورد از دسررتش گرفتم و بق نیدهنم.خوردمش..دوم
 خودم خوردم.در همون حال گفتم:

 .رونیب میریبرو آماده شو.م-
 با تعجب گفت: اناز
 حالت؟ نیبا ا-
 .برو..شمیبمونم.خوب م نجایتونم ا یمگه چمه؟تا آخر که نم-

موهاش  یتو ی.موهاشررو باز کرد و دسررتنهیشررد رفت سررمت آ بلند
بود؟نکنه.نهرامکان  یچه حسرر نیلحظه محوش شرردم..ا هی.دیکشرر

شتامو م نیقولم بزنمهم ریز دینداره..نبا و با  ندمشکویجور قلنج انگ
وار شررل هیضرررب گرفته بودم.در اداره باز شررد و رادمان با  نیپام به زم
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شک نیج شک رهنیو پ یم شک هیبا  یم ش .با اون حال خرابیپالتو م
بهم رفت و رفت سررمت  یمن چشررم غره ا دنیاومد داخل.با د

وشررم؟با گ ری.نزنه زرونیگفت و اشرراره کرد برم ب ییزایچ هی.شررخوانیپ
شو تو سادهیاداره وا اطیح ی.تورونیترس رفتم ب ستا  بیج یبود و د

 .پشررتش به منزدیسررنگ لگد م هیشررلوارش کرده بود.با پاش به 
ماش برگشت ارفم.چش عیکردم.سر یتز سرفه ا .رفتم سمتش وودب

تاده بود.فکر کنم خودمو رنگ کردم.آب دهنمو قورت  نیخون اف
 قدم رفتم عقب . هیدادش  یدادم.با صدا

ش-ادمان  یدونیچندبار زنگ زدم؟م یدونی؟میدیجواب نم تویچرا گو
 ویرات سآدرس هتلو ب گشتم؟مگهیدنبالت م ابونایتا االن داشتم تو خ

ل شدنکرده بو  رِد جواب بدهر؟یدم؟چرا ال
و اشررز و  دیکشرریشرردن.تند تند نفس م یگونه هام جار یهام ر

شت کرده بود.مطمئنا خ شو م ستا شته  یجلو یلید شو نگه دا خود
 تا نزده برم .حاالشکنمیبود که نزنه تو گوشم.غلط کرده بزنهردستشو م

ون ب ییشرردم و با صرردا زیقدم بهش نزد هیبگم. قتویحق ود که لرز
 گفتم:

گشررتم تا.تا  یلی.خاموش بود.شررارژش تموم شررده بود.خمیگوشرر-
ویتونستم ا  کنم.من.. دایپ نجار

و یو منو گرفت تو زینزد اومد و  دیکش یموهام م یبغلش.دستشو ر
شش  مین هیگر گهیگفت.د ینم یچیه شده بودم.آغو ساکت  کردم..
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پالتوشررو درآورد جدا شرررد. و  بهم آرامش داده بود..ازم  خت ر ندا ا
 .نگاهش کردم و گفتم:نیدوشم.دستمو گرفت برد سمت ماش

 ؟یخوب-
و باز کردم.اونم  یزد و سررر یلبخند تکون داد.در ارف کمز راننده ر

ش ست ب شو باز کرد.خوا شت دفعهیکه  نهیدر ارف خود شو گذا ست  د
و  رفتم ارفشو گفتم: عی.و چشماشو بست.سرنیسقف ماش یر
 رادمان؟حالت خوبه؟-

نزد.چشماشو با درد بست.هلش دادم سمت در کمز راننده و  یحرف
 گفتم:

 .کنمیم یبرو من خودم رانندگ-
شو تک یحرف چیه بدون سر شدم. سوار  ست. ش صندل هین و  یداد به 

وشن کردمو گفتم: نویچشماشو بست.ماش  ر
وخونه کدوم ارفه؟ نجایا-  دار

 کردو گفت: ابونیبه خ ینگاه رادمان
 برو. میم*س*تق نویهم-
وخونه.از دکترش  عدمب سمت دار ست.حرکت کردم به  شو ب شما  هیچ

وها بتو  یسرماخوردگ یبرا ییدار تم قرص داد.نشس هیخواستم.دوتا شر
ش یتو شست  می.رفتنیما سمت هتل.کمز کردم بره تو اتاق..ن به 
و و بهش دادم..درحال وانیل هیتخت.با  یر بتار شر صو  سر  که یآب قر

و م بتار  گفتم: بستمیشر
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 .یبش ینطورین باعث شدم تو ا.مدیببخش-
.خودمم خسررته بودم لباسررامو عوض کردم دینزد و دراز کشرر یحرف
 .دمیوخواب

***** 
 رادمان

کوهربهم گفت به خاار اون  هیسرررم شررده اندازه  کردمیم احسرراس
بت م یوقت بردمیلذت م یشررردم.ول ینطوریا ه چ نی.اکردیازم مراق

الش .همه شهرو دنبزدیشور م یلیکرده بود دلم خ رید یبود؟وقت یحس
گار یگشررتم.وقت نگ زدن ان ویدن یبهم ز بدون ه ار  چیبهم دادنر

که د یمعطل جا..اولش  بان یلیخ دمشیرفتم اون  یاز دسررتش عصرر
گاه دراطیح یتو یبودم..ول بم کرد.بییای..اون ن غلش ب اریاخت ی..ذو

قدر بهم آرامش داد..ا کهیکردم.چ نگ بود  ن قدر قشرر نگرانم بود چ
به چهره  یحسرر نیر بود همچبا نیبرام..اول داشررتم.برگشررتم و 

 یاز اون غرور نبود نگاه کردم.نم یاثر چیخواب ه یمعصومش که تو
 شده بودم که خوابم برد.. رهیمدت بهش خ هدونم چ

 سادهیچشمامو باز کردم..اناز با لبخند باالسرم وا یدست یتکون ها با
سنگ شمام  شمم م نیبود.هنوزم چ فتاب به چ ستزدیبود.نور آ  ..د
و وم گفتم: یراستمو به صورت قائم ر  چشمام گذاشتم و آر

 .ادهینورش ز-
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و اناز و کشرر یاز ر باره اومد دیتخت بلند شررد و رفت پرده ر ..دو
 چشمم برداشتو گفت: یسمتم.دستمو از جلو

 .پاشو صبحونتو بخور.اریمن در ن یبرا یحاال انقدر لوس باز-
هات سررنگ دمیبا وخدا بب نیبا و نیباشررم..تور تادم ر وز اف  یدو ر

وم نشستم.س وم گفتم: ینیتخت.اه.آر و گذاشت جلوم.بازم سوپ.آر  ر
 خورم. ینم-

 تو هم کردو گفت: اخمهاشو
 ؟یکنیم یلجباز یمگه بچه ا-
 بابا خسته شدم انقدر سوپ خوردم.-

و تو قاشق بشقاب برد و از سوپ پرش کرد.آورد سمت دهنم و تو  یر
ل زد.بعد گفت:  چشمام ز

و زهیریوگرنه..مبخورش..-  ؟یخوایم نویلباست.ا یر
 اخم نگاهش کردم.قاشقو زد به لبم و گفت: با
 .دماینکش وی.من تاحاال ناز کسگهیشد.بخور د میدهن ایب-
نگاهش بود که دهنمو باز کردم.قاشررق قاشررق  یتو یدونم چ ینم

اناز  دنیمامانا.د نیدهنم.شررده بود ع ی.مذاشررت توکردیبرام ُپر م
شقاب خال یلیخ تیموقع نیا یتو دن از شد.خور یبرام جالب بود.ب

شت که نم یلذت هیدست اناز  ستم چ یدا  خواستیدلم م ی..ولهیدون
 سالتهرگفتم:24سرت رهیرادمان خ رتبازم اون بهم غذا بده.خاک بر س

 من هنوز گشنمه ها.-
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 .با همون لحن گفت:کردیتعجب نگاهم م با
 بازم؟ر-

باره سوپ آورد.نگا رفت نشسته بود  یجور نیهش کردم.همو برام دو
 .کردیبهم نگاه م

 شدم. ریخورم.س ینه نم-
 اعتراض گفت: با
گه مرض دار- ور  ای شیخوریم ای.ندازمیدور نم نویرمن ا؟یم به ز
 تو حلقتر زمیریم
 راه دوم بهتره. یتونیاگه م-
بان با مت  تیعصرر قاشررقو ُپر سرروپ کرد و آورد سرر و حرص 

و ر هیقاشررقو که آورد از دسررتش گرفتم و بق نیدهنم.خوردمش..دوم
 خودم خوردم.در همون حال گفتم:

 .رونیب میریبرو آماده شو.م-
 با تعجب گفت: اناز
 حالت؟ نیبا ا-
 .برو..شمیبمونم.خوب م نجایتونم ا یمگه چمه؟تا آخر که نم-

موهاش  یتو ی.موهاشررو باز کرد و دسررتنهیشررد رفت سررمت آ بلند
بود؟نکنه.نهرامکان  یچه حسرر نی..الحظه محوش شرردم هی.دیکشرر

 قولم بزنم.اناز ریز دینداره..نبا
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گاهم برخورد. نهیآ یتو ن مان  گاهشررو ازم  هیبه راد عه ن دف
لوار .با شیگریبلند ج نیآست هیکمد  ی.وا..مشکل داره ها.از تودیدزد
هامو گدمیبرداشررتم پوشرر یمشررک نیج  شیآرا هیکردم. سی.مو
پا بود  دیسف ی.کتونمیمال سر ور  قرمز.تمومرنگاهم به رادمان افتاد.به ز

 هیراونم نیبه من صبر بده از دست ا ای.خدارونیب ادیب خواستیبعد م
 یمشررک نیاسررپرت.با شررلوار ج یگریبا کت ج دیسررف رهنیپ

ش شکدیپو سلی.کالج م سمت ع شو برد  ست شو داد باال.د  هیو  ی..موها
ستش کرد..دق ویزیچ شت د شدم حلقه  قیبردا شدم متوجه   یکه 
قه ام دسررتم  ینگیر گاه کردم..حل به دسرررت چپم ن نه. ازدواجمو

شتم ولدمینبود..خجالت کش ستش دا ن ازدواجمو یحلقه  ی..من دو
ست کردم تو ستم نبود.د سه تا  فمویک ید وش  حلقه امو در آوردم.ر

 یهر چ .بهیسلطنت یکاخ ها میخوشگل براق بود.باهم رفت نینگ
سیم شتایلب در میداد بر شنهادی.رادمان پمیگرفتیم عکس میدیر  می.دا

ستی.دلم ممیزدیکنار هم قدم م ز .دستمو درارمیدست رادمانو بگ خوا
 نییرم پاس ی.ولکردمینگاهشو حس م ینیکردمو دستشو گرفتم.سنگ

عهیبود. مان مرد دف صررردا کرد و ازش خواسرررت ازمون عکس  ویراد
زد.در همون حال بهم  ی.با تعجب نگاهش کردم که چشررمکرهیبگ

مرده ازمون عکس گرفت..فکر کنم عکس  میزدیقدم م میکه داشررت
شه.با وجو یباحال و نیو ا ایدر دشده با ستم ر ش  شن یپرنده ها.ن
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ب زیچ یها.صرردا .صررورتمو برگردوندم.رادمان با دمیشررن نویدور
ب ب سادهیجلوم وا نیدور  چشمش برداشتو گفت: یاز جلو نویبود.دور
 ؟یخور ینم یزیچ-

 به عالمت مثبت تکون دادم. سرمو
 .امیاالن م-رادمان
ب شت ول قهیدق10بهم داد و رفت. نویدور شدم ومدیرادمان ن یگذ .بلند 

 ییمغازه ها نیکردم.از ا داشیشرراپ پ یکاف هی یرفتم دنبالش..جلو
بود و  شخونیپ یبود.رادمان جلو شخونمیپ هیداشت. زیکه جلوشم م

ستش. سر هیدوتا قهوه د وبروش. ب عیدختره هم ر  هیدرآوردمو  نمویدور
بود رادمان کالفه سررت..همش با پاش  لومعکس ازشررون گرفتم.مع

و به م نیزم یر کرد.بدو رفتم  یاز دختره خداحافظ عی.سرررزدیضررر
و بهم  ییسمت جا که بود و نشستم.رادمان اومد کنارم نشست.قهوه ر
عد از ا یداد.لبخند و خورد نکهیبهش زدم..ب  می.بلند شرردمیقهوه ر

تل..از در کشررو میرفت مان جلو میرفت یالب ییه اه از من ر ترتو..راد
فتیم بر ک نوی.دور و فمیاز  عکس دختره زوم  یبرداشررتم و ر

 ی.صررداامیکردم..چقدر آشررنا بود.رادمان صرردام کرد.گفتم بره من م
سرم اومد.برگشتم د تو  دختره نیهم دمیخنده چندتا دختر از پشت 

ست. شنا سهرچقدرآ شت عک ن شدم.فکر ک میمبل قا هیبدو رفتم پ
ها اون دخت ناز..فکر کن..آ مان ور ور  مایهواپ یتو رها با راد که 

پریه رمیاز تو بگ یحال هیمن  یراکردیم چشررم  دهیردختره ور
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کار داره؟ربا دوسررتاش بود..رفت سررمت  ی..با شرروهر من چدیسررف
سانسور.بعد ا سانسور..جلوش  نکهیآ درش بسته شد..بدو رفتم سمت آ

صرراحب  ای...بد و رفتم از پله ها باال16..15..14..13..11.12..10.سررادمیوا
ش دفعهیصبر. شد.برق رفت؟اه..چراغ گو شن  مویبرقا خاموش  رو

باال. با اون رفتم  قه چندمم؟ دفعهیکردم  مد.اب گاه ک هیبرق او ردم ن
که  کمیابقه مائن؟ یرتوادسرریوا20.ابقهرهیآسررانسررور داره م دمید

قت کردم د قه دمید قه18اب بدو رفتم اب نفس برام  گهی..د20امم.
صدا ش ینمونده بود. شونویکارت ک شه یمکی.قادمیشن دن  وارید از گو

شون کردم که در  ت کارگاه گج نیواحدو باز کردن رفتن تو.ع هینگاه
صورت یو با قدما سته مثل پلنگ  و یآه در  یپنجه پام رفتم جلو یر

 گفتم: رلبیردستمامو به کمرم زدمو ز420احد..و
وغنش چند منه. نیبرات درست کنم بب یآش هی نیحاال بب-  ر
حال ا هی ظه شرررز کردم..درسرررت گفتم.اه بهر کهیلح حالتو  ن
باس  ی.رفتم جلورمیگیم با ل مان  و زدم..راد حد خودمون.در در وا

و یراحت و باز کرد.کنارش زدم رفتم تو.خودمو ولو کردم ر  مبل. یدر
 ؟یچته؟پنچر-رادمان

 .رمینفرو بگ هیحاله  خوامیم-
 ؟یک-رادمان

 ؟یسفارش داد یزیبماند.چ-
 نه..برو سفارش بده..-رادمن
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 گفتم: رلبیشدم رفتم سمت تلفن و ز بلند
 تنبل تن پرور..چه بهش خوش گذشته.-

و بست.بعد از خوردن  ی..رفت تودمیشن زشویخنده ر یصدا اتاق و در
شس هیشام  وبند ن زنگ زدم رافتمی..آها کردمیمبل و فکر م یته بودم ر

و خوب م آدرس گرفتم.فعال  هی..ازش شررناختیبه ترنم..اون موناکو ر
که فردا..رفتم پشررت در اتاق.. یبرا ذاشررتمیم دیتونسررتم برم..با ینم

 آهنگ. هی..دمیرادمانو شن هزمزم دنیشن یصدا
 سکوت نیا یکن به آوازه  نگاه
و حرف مردم کنم ینم  خوام تور
 یاشتباه من نیباتریز تو
و با خودم گم کنم دینبا  تور
 .دینبا
شد و بعد  یشعر چه معن نیا صداش قطع  شت؟در اتاقو زدم که  دا

 گفت: یمدت
 تو. ایب-

و تخت نشسته بود و سرش ب رفتم ستنم دستاش بود.با نش نیداخل.ر
و  تخت سرشو آورد باال و به سمتم برگشت. یر
 ؟یکردیزمزمه م یاشتد یچ-

 گفت: یبا لحن خسته ا رادمان
 ؟یدیشن-
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 بودم. دهیلحنو از رادمان نشن نیکردم..تاحاال ا تعجب
 ؟یآره.نگفت-

 حرف دلم.-رادمان
 که گفت: کردمیجور داشتم نگاهش م نیهم
ل زد-  ؟یچرا بهم ز

 ازش گرفتمو گفتم: نگاهمو
 .یچیه-
و دیکشرر دراز نارش دراز کشرر یر خت.ک به پهلو دمیت راسررتم  یو 
شو ز دهی.ااق باز خوابدمیخواب ستا شته بود.باز ریبود و د م سرش گذا

ل زدم.خ  یکرده بود.حرف دلم؟اه ب ریحرفش ذهنمو درگ یلیبهش ز
و بهم خوابالیخ  ریمن دستشو گذاشت ز نیو ع دی.برگشت ارفم و ر

شم هم  شم تو چ ل زد.چ ل زده میبودسرش و بهم ز ..منم پرو پرو ز
وشررو برگردوند.اما من عبودم بهش  منگوال نهویرخنده اش گرفت و ر
شتمو بهش کردم و خوابکردمینگاهش م ودتر از رادمان دمی.پ صبح ز .

..با یمشک نیبا شلوار ج یسرمه ا یپالتو هیشدم.هوا سرد بود.. داریب
ه ترنم ک تمرف ی.به آدرسررونیو از خونه زدم ب دمیپوشر یکاله مشرک هی

فتم بتونه کارمو راه بندازه.ر دوارمیبهم داده بود.به تابلوش نگاه کردم.ام
 ..منم گفتم:خوامیم یچ دیداخل.مرد فروشنده اومد جلوم و ازم پرس

-souris؟ 
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شو تکون داد و رفت داخل  مرده شت و هیاتاقز.با  هیسر  جعبه برگ
و وم سرشو باز کرد. شخونیپ زیم یر وبروم گذاشت.آر  خونشیاز پ کمیر

به موش تو با چندش  گاه کردم.ول یفاصررله گرفتم و  با  یجعبه ن
و به مرده گف یثیبکنم لبخند خب خوامیکه م یکار یادآوری  تم:زدم و ر
 Je le veu(خوامیم نوی(هم -

شو و هیحساب کردم و به سمت  پول و ر  زیم یاداره پست رفتم.جعبه ر
 گذاشتم و گفتم: شخونشیپ
-Envoyez-le à moi(.نیبرام بفرست نوی)ا 

سم رادمانو دادم.آخ  آدرس ست که ا ستنده خوا سم فر هتلو گفتم.ازم ا
شاد ی.در حالشهیاالن از رادمان متنفر م ستامو از   یبهم م یکه کف د

تا .نیبود بخاار هم ژهیاومدم.پسررت و رونیاز اداره پسررت ب دمیسرراب
هتل و درخواسررت قهوه  یالب ی.رفتم تورفتیم گهیچند سرراعت د

 هیشررد و  یوارد الب یپسررتچ دمیکه د بودمدادم.درحال خوردن قهوه 
سته ا و داد به پ یب ست شخدمتیهتل.بعدم رفت.پ شخدمتیر  یما

و و گذاشتم ر تم و بدو رف زیم یگرفت و رفت به سمت آسانسور.قهوه ر
 یچشم ریآسانسور.به جعبه ز یتو میرفت شخدمتیسمت آسانسور.با پ

گاه ک قدر ازا یردم و لبخند مرموزن که  ادیم وشررمکارام خ نیزدم.ان
شد و من خودمو پرت کردم ب سور باز  سان  دمتهشخیکه پ رونینگو.در آ

زدم و به سمت واحد خودمون رفتم  یتعجب کرد..لبخنده مسخره ا
حد اون دختره  که وا مت راسرررت  به سرر ومو کردم  و زدم.ر و در
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و زد و دختره ب شررخدمتهیبود.پ و گرفت و رفت او رونیدر مد.جعبه ر
با رادمان  هنیبه سرر نهیزدم و خواسررتم برم تو که سرر یثیتو.لبخند خب

.کنارش زدم و رفتم تو.خودمو کردیبرخوردم.پرسررشررگرانه نگاهم م
و وبروم.با شز نگاهم کردو گفت: یانداختم ر  مبل.رادمان نشست ر

 رون؟یب یصبح از خونه زد ؟چرایتا االن کجا بود-
سرم  گهیم طونهی؟شریمگه تو ف رول من آخه بگم خونه دوسرت پ

 موضرروع مهم تر هی.حوصررله کل کل نداشررتم.االن یخیب یبودم.ول
 ذاشتم:گ مینیب یبود.کالهمو از سرم برداشتم و انگشت اشاره مو جلو

 رررررسیه-
 :شمردمی.با انگشتام مکردیتعجب به من نگاه م با
 ر3..2..1-

صداشو  میتونستیپنجره باز بود مدختره بلند شدرچون  غیج یصدا
و قلبش گذاشتو گفت:میبشنو  .رادمان دستشو ر
 رلیح رت ف ای-
به سررمت در  زدمیاز خنده گاز م نویجور که زم نیخنده.و هم ریز زدم

و باز کردم و جلو  یکنون تو غیج غی..دختره جسادمیدر وا یرفتم.در
ن هوا تکو یو دسرتاشرو تو کردیم نییپاهاشرو باال پا یراهرو بود و ه

 :گفتیم یرانیو به ا دادیم
 موشرکمزر-
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 باز بهش یوضررع دختره با تعجب و دهن دنی.با درونیاومد ب رادمان
تاقاشررون بکردینگاه م اومده  رونی.حراسررت هتل اومدن.همه از ا

شتا و یبودن.انگ شته بودم ر شاره مو گذا شم که ج یا  غیسوراخ گو
و گ شررخدمتاینکنه.پ تیگوشررامو اذ غاشیج  رفتن و رفتنموشرره ر

که اومدن سمت ما.خب نقشه اول به  میدید یسمت دختره.بعد مدت
شه دوم برا یسپر تیموفق و هیتنب یشد.حاال نق ستامو ر  یرادمانرد
ست روزمندانهیقفل کردم و با لبخند پ نمیس ش و رفتم داخل اتاق.ن م ر

و پامو ر مدت یمبل و  عد  گذاشررتم.ب گاه  یپام  خل.ن مد دا مان او راد
ز ا رونیبه من انداخت و رفت پالتوشررو برداشررت و رفت ب ی رریغ
ردن گ زیکه کردم.همه چ یاز کار دمیپر نیی.بلند شرردم و باال پاقاتا

م .داشررتشی..از هردو انتقام گرفتم.آخدیرادمان افتاد.دختره هم ترسرر
باز شررد و رادمان عصررب زدمیو دسررت م غیج تاق  اومد  یکه در ا

سبوند به سمتم و منو چ با  و لکسیر یلی..اما من خوارید داخل.اومد 
و  بهم قفل شده اش گفت: یدندونا نیب ز..اکردمینگاهش م ییپرر
 کار تو بود؟-

 بار پلز زدم و گفتم: چند
 کدوم کار؟-

 به اسم منر نیاون موش؟فرستادنش به نازن-رادمان
 ..شناسهیبه.پس خانومو م به
 کاره منه؟ یکنیچرا فکر م-
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 بلند داد زد: یصدا با
 باشه؟رها؟ تونهیم یکار کپس -

 بستم و با حرص گفتم: چشمامو
 من نبر باالر یصداتو برا-

ب یتو رفتم تاق و دور و نویا و نشیسرر یآوردم زدم ر  یو نشررسررتم ر
و ینشررسررتم و پا نهیمبل.دسررت به سرر راسررتم  یپا یچپمو ر
و  و اونور کردن عکسررا به نوریا یمبل و بعد از کل یانداختم.نشررسررت ر
 گفت: رلبیو چشماش چهارتا شد.ز دیعکس خودش رس

 .نیا-
 شدم و رفتم باال سرش و گفتم: بلند
 ی.همه میآشررنا دار تینها یموناکو ب یرادمان.ما تو نیرببنیآره ا-

و م و با اشناسنیاونام تور  نیبود؟آها نازن یدختره.اسمش چ نی.اگه تور
 شدر یمن بد م یبرا دیدیخانوم م

ویا و یو ه گفتمیم نار .تا عقب رفتیو اون م شدمیمصورتش خم  یر
شت ییجا وبرو یکه به پ صورتش ر ت.از صورتم قرار گرف یمبل خورد و 
 قفل شده ام گفتم: یدندونا یال
ست انیاز االن تا پا- ست دخترات قرار  یقرار دادمون.هروقت خوا با دو
و  دیباکس ن چی..هکنمیم دیکسرتاک چی.هیکنیکنسررلش م یبزار تور

 ر؟یدی.فهمنهیبب یبا دختر
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 کردمیاستفاده م یلحنو وقت نیاز لحنو حرفام ُکپ کرده بود.ا بدبخت
و یجد یلیکه خ باشررمو بخوام حرفمو ر  یکرسرر یو محکم 

و دفعهیکه  میکردیجور بهم نگاه م نیبشررونم.هم  یدسررتامو که ر
دم کامل پرت ش یزانوهام بود گرفت و منو نشوند کنار خودش.به معن

و  :فتمبل.خودمو جمع و جور کردم که گ یر
 .نامزدم بود.نینازن-
 یوکه ت یبودم.با غم دهیتعجب نگاهش کردم.نامزد؟تاحاال نشررن با

وبرو دوخت و با لحن  دفعهینگاهش بود نگاهم کرد. نگاهشررو به ر
 که مخاابش خودش بود گفت: یسرزنش وار

 .دیرادمان..نبا یگفتیم دینبا-
شدو رفت تو بعدم ستراه..انقدر بدم م یبلند  و محکم ب  ادیاتاق و در

ران بح یاصررال آدمو تو کننیبعد وسررط راه ولش م گنیم ویزیچ هی
نجره اتاق.کنار پ یبه امون خداربلند شدم و رفتم تو زارنیم شیف ول

س سادهیوا شیم گاریبود و  سردیک سف تکون دادم و  ی. شانه تا به ن
 :فتمکردم که برگشت سمتم.گ ینشستم لب تخت.سرفه ا

 بشنوم. خوامیم-
شدم و به ارفش رفتم.درهمون حال با  دیابروش پر یتا هی باال.بلند 

 لحن ف ولم گفتم:
 دینبا ای..من االن شرراخکام فعال شررده.بعدش توهم زهیآخه..چ-
 تا آخرش بگو. یحاال که گفت ای یگفتیم
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 زدو گفت: یلبخند
 ؟یبشنو یدوست دار یمطمئن-

 گفت: دویکش یبه عالمت آره تکون دادم.آه سرمو
ز میسررالگ17بابام ُمرد تا یگفتم که وقت-  یبودن.وقت شررمیپ تایمامانو ر
شق 20 س یکیسالم بود عا شدم..اونم  یتو امیاز همکال شگاه   هیدان
بچه  عموش که شیبود.خونواده نداشت و پ نیبود.اسمشم نازن یرانیا
رس د یبودن..اونم برا رانیا نایعموش ا ی.ولکردیم ینداشررت زندگ یا

وزا دی.بامیچشررم بهم زدن نامزد کرد هی.تو نسررهاومده بود فرا  یبگم ر
ش شت یخو و دا ستم به هی یسال..تو هی.بعد ی.ولمیر م شب.بهراد دو

و تو نیخبر داد نازن باور  دمیکرده.تا ند دایخونه ف*ح*ش*ا پ هی یر
و تو نینازن یوقت ینکردم..ول  یابه معن دمیمشررت مرد د هیجمع  یر

 نیاون سرن کم.من همچ یکلمه شرکسرتم.خرد شردم..تو یواقع
نازن ویزیچ به کردم. فت د نیتجر ویا گهیگ کار نهینم ن ون .منم چک

باره تو اون خونه ها  شتم قبول کردم..اما دفعه دوم که دو ستش دا دو
و م ینتونسرتم تحمل کنم.من دختر گهیکردم د داشیپ  تمخواسریر

شه.نه ا ست گهیصدتا مرد د نکهیکه متعلق به خودم با زده  بهش د
 باشن.

س نجایا به ستاش گرفت..بعد ینزد.جلو یحرف دیکه ر شو با د  صورت
 دستاشو برداشتو گفت: یمدت
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 یچهارسررال با دخترا یسررخت بود.تو یلیازش جدا شرردم.خ-
 نیدلخواهمو نداشت.نازن تیجذاب یک چیدوست بودم اما ه یمختلف
 شیاما من اون رادمان خام چهارسررال پ شررمیکرد برگرده پ یسررع

ست دخترم ل نینبودم..آخر سیبود.که م زایدو ستم .هنوز نتونشیشنا
به لطف تو تو سررراغمو  گهید اپشرر یاون کاف یاونو دک کنم که 

 نگرفت.
 کنه؟یم کاریچ نجایا الیخب؟حاال ل-

 یدنبو یامروز صرربح وقت یکرده.ول دایدونم چطور منو پ ینم-رادمان
با  یمونیو اظهار پشرر انجیاومد ا عمل  هیکردو گفت عوض شررده.
فا زویهمه چ یجراح چه  ما   یاونو نم گهیکه من د دهیحل کرده.ا

به بد  بد. یلی..خدمید یخواستم.من از اون اتفاق ضر
ساس و اح شو ر شار م یکردم لبا  نکنه.برگردوندمش هیکه گر دهیهم ف

شز تو س یچشما یسمت خودم..ا شده  یاو شگلش جمع  خو
منم  یناراحت شرردم.اشررز تو چشررما شیغمو ناراحت دنیبود.از د

وخدا.نازن نیجمع شررده بود.بب کار کرده که انقدر  یباهاش چ نیتور
گاه م نیدلش ُپره.هم تامو دور کردیجور بهم ن .بغلش کردم..دسرر

و حق  یک چیچسرربوندم.ه نشیسرر یکمرش حلقه کردمو سرررمو ر
نه.عشرر تینداره عشررق منو اذ عاشررق ک قم؟آره عشررقم.من 

خوشررحال  شیندارم..از خوشررحال شررویرادمانم..تحمل دردو ناراحت
وشمیم صورت نوازش وار ر ستمو به  شیکمرش م ی.د .از خودم دمیک
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و دمیجداش کردم که د شده.با تعجب  وانگونه اش ر یچندتا اشز ر
 گفتم:

 دختر؟ر هیراونم تو؟بخاار ه؟یگر-
 تاسف بار تکون داد و گفت: سرشو

 کنترل احساساتم. نیک برسرم با اخا-
 گفتم: یحرف برام سخت بود ول نیا نکهی..با ادمیخند
 ؟یهنوزم دوستش دار-

بزنه  ینگاه کرد.به دهنش چشم دوخته بودم و منتظر بودم حرف بهم
 که گفت:

 آره.-
 تعجب نگاهش کردمو گفتم: با
 آره؟ر-
وم و آر  و گفت: میشونیپ یبا دستش زد ر
ضع و کارا- ش تونمیکه اون کرده،من م ییبه نظرت با و ستش دا ته دو

 باشم؟
 منگوال نگاهش کردمو گفتم: نیع
 نه؟ ای ی.االن دوستش داریکرد جمیگ-

 نه.-رادمان
 تعجب گفتم: با
 نه؟ر-
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و تختو گفت: رادمان  از من جدا شدو رفت نشست ر
 شبه یحس چیدر حد اورانگوتانرخب معلومه که نه.من ه ویک یآ-

 ندارم.
 آها.-
 گفتم: دفعهی
 شد؟ یماجرا موشه چ-
 بهم نگاه کردو گفت: ایغ با
 .نیوتیال گ ذاشتنیبود وگرنه گردنمو م نینازن یشانس آورد-

 و گفتم: دمیخند
 خب. دیببخش-

 گرفتمو گفتم: میا ینیبه سمت ب لباسمو
 .رمیدوش بگ هیموش گرفتم.برم  یبو کنمیاه..احساس م-
له برداشررتم و رفتم تو هی  یا قهیدوش ده دق هیحموم. یحو

و زیجعبه کوچ هیکه  دمیپوشرریم رمویگرفتم.داشررتم لباس ز  یر
شتم و بازش کردم..با ددمیحموم د یسکو سز  دنی.برش دا سو

شدم و با تمام توانم ج یتو  و از حموم زدم دمیکش غیجعبه مور مورم 
ستامو تورونیب سته بودم و د شمامو ب اهامو پ دادمویکون مهوا ت ی.چ

پا مانو د غامیج نی..بکردمیم نییباال  گاهم  دمیراد با تعجب ن که 
و کردویم سته بود.پام به جا یر ش شپلقراف ریگ ییتخت ن  هیتادم کردو 

باز کردم دییجا مان جلو  یالیصررورت گودز دمی.چشررم  راد
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و  دمیهم فشار داده بود.دقت که کردم د یچشممه..اونم چشمامشو ر
و دستاش دور کمرم  دمی.خاک برسرم..خواستم جدا بشم دشافتادم ر

خودمو به  ایشد.خدا رهیحلقه شده.چشماشو باز کرد و به چشمام خ
شم؟ر ی.بسپرمیخودت م شت گردنم و  هیعفت ن شت پ شو گذا ست د

و زیسرررمو نزد هم فشررار داده بودم که  یکرد.چشررمامو با ترس ر
 یلذت هبود.چ دهیب*و*سرر مویشررونیداغ شررد.رادمان پ میشررونیپ

ُگر گرفتم.ازش جدا شدمو خودمو انداختم کنارش.دستمو  یداشت.وا
و  گفتم: دمویگردنم کش یر
 چقدر گرمه. یوا-
گاه کردم.واااااااااااا هی به خودم ن باس زیلحظه  مان  ریرفقط ل مه.راد تن

 صورتش یمن چشماش چهارتا شدردستامو جلو دنیبلند شد و با د
 تکون دادمو گفتم:

 کن. شیو..چشماتو دریهو-
و کشرردیخند و با  دمی.پتور و خودم.رادمان بلند شررد رفت سررمت در ر

 گفت: طونیلحن ش
 .دمیکن..من که ند میآره..قا-
 زدم: غیج
 رادمانر-
ش رونیرفت ب بدو شلوارمو پو ست. و ب سمو انداخت قهی.دمیو در م لبا
 گفتم: عیباز شد سر مهیگردنم که در تا ن یتو
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 .دمیتو..هنوز نپوش این-
وزهیچ-رادمان .فقط بخاار تیشررونیپ ی..فقط اون ب*و*سرره ر
 گوش دادن به حرفام بود.برداشت بد نکن.. یتشکر برا
 زدمو گفتم: یلبخند

 نکردم. یبرداشت-
 ممنون.-رادمان

و بست.نفس و و محکم فرستادم  نمیس یکه تو یدر حبس شده بود ر
 شررهیهم؟یهسررت یک گهیتشررکر؟بابا تو د یب*و*سرره برا هی.رونیب

 غیج هیو  واریباشرچشررمم خورد به سرروسررز کنار د یجور نیهم
 اتاق و گفت: ی.رادمان خودشو پرت کرد تودمیبنفش کش

 کمان؟ نیاز نوع رنگ یکشیم غیراه به راه ج یچته؟چرا ه-
و نشررونش  یتو همون حالت ترس خنده ام گرفت و سرروسررکه ر

و یدادم.جعبه دسررتمال کاغذ و دیبرداشررت کوب شیآرا زیم یر  یر
گاه گفتم:  سوسکه که ناخودآ

پس.-  او
 راحت شد؟ التیخ-رادمان

 شه؟یم دایکه توش سوسز پ هیچه هتل نی..انمیبب-
 ..امکان نداره.زهیاز هر نظر تم نجایا-رادمان

 پس.-
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و برداشررتم و اومدم ب یرفتم تو بدو و به  رونیحموم.اون جعبه ر و ر
 رادمان گفتم:

 ؟یتو گذاشت نویپس ا-
 جعبه دخترونه داشته باشم؟ ورهخیبه من م-رادمان

ست م کمی ست..منم که مرض گهیبه جعبه دقت کردم..را ..دخترون
 .منیبب سای.واومدهین نجایا یدختر گهیندارم خودمو بترسونم.د

 رادمانر-
 ره؟یچ-
 نجا؟یاومده ا یک گهی..دنیاز نازن ریبه غ-

شو ز رادمان ست سقف نگاه  رید شت و به حالت تفکر به  چونش گذا
 کرد بعد گفت:

 .نیفقط نازن-
پر-  شه. دهیکار خود ور
سمت واحد نازن رونیاز واحدمون ب بدو صدا کردن نیزدم و رفتم  .به 

رادمان پشررتم بود.زنگو  دمیدر که رسرر ینکردم.جلو یرادمانم توجه
 .با حرص نگاهششررهیدر باز شررد.خوده عوضرر یقیزدم.بعد از دقا

 م:نگاه متعجب به رادمان.گفت هینگاه به من کرد بعد  هی.اول کردمیم
 د؟یببخش-
 شد. رهیصورتم خ به
 ؟410واحد دیشما امروز اومده بود-
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 به رادمان کردو گفت: ینگاه نینازن
 بله.-
 از دستامو به کمرم زدمو گفتم: یکی
 اونوقت چرا؟-
 اخمهاشو توهم کردو گفت: نینازن
بط-  داره؟ یبه شما ر

 گفتم: البکارانه
بط دارهر-  بله که ر
 خودم دستشو به کمرش زدو گفت: نیهم ع نینازن
بط؟ لیو دل-  ر
 .کنمیم یچون منم تو اون واحد زندگ-
 با انگشت اشاره به واحد خودمون اشاره کردم. و

 با تعجب به رادمان نگاه کردو گفت: نینازن
 دوست دخترته؟-

و بهش نشرون گر نیصرورت نازن یچپمو جلو دسرت فتمو حلقه ر
 دادمو گفتم:

 ..زنشم.رینخ-
تونست تعجب کنه.دست چپ رادمانم بهش  ینم نیاز ا شتریب گهید

 نشون دادمو گفتم:
 باورت شد؟-
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 خودشو جمع و جور کردو گفت: یجا خورده بود ول نکهیا با
وز رفت یهست یپس تو همون-  واحد رادمان؟ یتو یکه اون ر
قااوال دخترخاله نشررو..را- منش.بعدشررم بله من  رانیا یدمان نه آ

 ؟یاتاقمم رفت یواحد من تو یاومد یهمونم.و حاال اومدم بپرسم وقت
 آره چطور؟-نینازن
 راهرو و گفتم: واریچسبوندمش به د رونیگرفتم آوردمش ب قشوی
 خب؟-
 ِا..چته؟-نینازن

 شونمو گرفتو گفت: رادمان
 نکن اناز.-
 .کردهیم یتو اتاقم چه غلط نمیبب خوامیصبر کن رادمان.م-

و بهش نشون دادمو گفتم: جعبه  ر
 مال توئه؟ نیا-
 ترس به جعبه نگاه کرد. با
 ؟یمگه َکر-
 چشماشو بستو گفت: نینازن
 آره مال منه.-
ویا یواسه چ-  ؟یکرد نکار
دختر وارد واحد رادمان شررد.بعدشررم که  هی دمید نکهیا یبرا-نینازن

 کنم. تتی.خواستم اذدمیدخترونه د یاومدم اونجا لباسا
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 کردم سمت واحدشو گفتم: پرتش
 کوفتر یا-

و انداختم جلو پاشو گفتم: بعدم  جعبه ر
ا ..حسررابت بیدور و ور رادمان باشرر گهیبار د هی.فقط گهیبار د هی-

 یجاسرراز زایچ نیبارتم باشرره سرروسررز و ا نی.آخرنهیکرامون کاتب
 تو حموم و اتاقا.اه اه..چندش. یکنیم

رادمان داره  دمیداخل که د رفتمیسررمت واحدمون.داشررتم م رفتم
نگاه  نیدسررتشررو گرفت.رادمان از شررونش به نازن نینازن دفعهی.ادیم

آوردم..صداشونو واضح  رونیدر ب گاهیواحد و کلمو از جا یکرد.رفتم تو
 .دمیشنیم

 .نیولم کن نازن-رادمان
 گفت: یبا دلخور نینازن
 .یردازدواج ک یوافعا زنته؟تو نگفت-

و ورم نبپلزر گهی..دیدیکه فهم گفتم؟حاالیم دیبا-رادمان  در
همچنان دسررت رادمانو گرفته  نینازن ی..ولادیخواسررت ب رادمان

 .رونیب دیکش نیبود.رادمان برگشت و با شدت دستشو از دست نازن
ش یمن باور نم-نینازن شته با ست دا ..ما یکنم..تو..تو اون دخترو دو
باره باهم باش میتونیم  .میدو

ل زدو گفت: نهیدست به س رادمان  بهش ز
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شتباه م دیبا- و از جونم بیکنیبگم ا ست د شتری.من اناز ارم.به دو
 پاک ترهر یلیاز دستش بدم.اون از تو خ ستمیوجه حاضر ن چیه

بان ادمان بودن؟رگمون نکنم.ر یحرفاش واقع یعنیقلبم رفت باال. ضر
واومد سمت واحد که رفتم داخل  مبل.رادمان اومد تو و  یو نشستم ر

ستامو بهم قفل کرده بودم و م ش یسفارش ناهار داد.د شردم.گو  یف
 رادمان زنگ خورد.

 ن؟یجونم شرو-رادمان
-.. 

وغ؟-رادمان  در
-.. 

 .نمیب ی..میاوک-رادمان
-. 

 .نیباش تا ببر-رادمان
-. 

 هه.هه..فعال.-رادمان
و به من گفت: ویگوش  قطع کردو ر
سع کمی رمیمن م- سه ا یتنقالت بخرم..تو  شبکه  و پ رانیکن   دایر
 .یکن
 تعجب گفتم: با
 ؟یواسه چ-
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 گفت: دشیپوش یکه م یبرداشتو در حال پالتوشو
بهت  امی؟میازت بخوام تو سرروال نکن یزیچ هیبار  هیشررد من -
 کن. داشی.تو پگهید گمیم

وبرو بلند  هی.نروی.رادمان رفت بونیزیتلو یشرردم رفتم نشررسررتم ر
و پ قهیدق20 همش  هنکیکنم.ا دایگذشررت که تونسررتم شرربکه سرره ر
زش..واسررره نه؟اِ یبب غیتبل خوادیکاره م ی.بغهیتبل مه ور نا ..بر
سپول ادمی.؟اهههههیچ ل پر ستقال ادمان ر یعنیدارن. یباز سینبود.ا

شد.بدو رف ه؟دریکدوم ارف  فهایو بازش کردم..رادمان با ق تمواحد زده 
پر از تنقالت اومد داخل.رفت  زیپالسررت هی.با طونیخندون و شرر

 ارفش گفتم: رفتمیکه م یسمت کاناپه ها.در حال
 م؟یچه خبره؟مگه ما ناهار سفارش نداد-

و ر پسیتز چ تز و توسید یتو ختیها و پفز هار  ی.تخمه هار
 بشقابو گفت:

و کنسل کردم.هم- ویناهار  ..رونیب میری..شام ممیبخور نار
 .یاوک-

نارش. نشررسررتم قاب چ هیک و  پسیبشرر برداشررتم..اونم تخمه ر
شت..باز شد.در حال یبردا  میودشده ب رهیخ ونیزیکه به تلو یشروع 

 گفتم:
 ؟یآب ای یقرمز-

 در همون حالت گفت: رادمانم
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 .هیعشقم آب-
 حالت چندش بهش نگاه کردمو گفتم: با
 من عاشق رنگ گرم قرمزم. یول-

 یدونم ااقت باختو دار ینوچ نوچ نوچ.برات متاسررفم.نم-رادمان
 .انهی
 .متونیببر ییتا6باش.بزار الیخ نیهه هه..به هم-
 یادم.تود لشیتحو یطانیلبخند شرر هیبهم نگاه کرد.منم  ایغ با
سپول26قهیدق شحال هی سیپر  غیو ج دمیپر نییباال و پا یُگل زدربا خو
ش و ی.رادمان انقدر عصبدمیک ستمو گرفت پرتم کرد ر مبلو  یبود که د

 گفت:
 انقدر سروصدا نکنر نیاه..بش-

بون درآوردمو گفتم: براش  ز
 مونده. گهیتا د5حاال -

باز یحرف بدبخت چه حرصرر ینزد و  گاه کرد. و ن  ی.توخوردیم یر
ل 63قهیدق ستقال شحال هیا شد و با خو ه داد زد.ب یُگل زد.رادمان بلند 
 اشاره کردمو گفتم: ونیزیتلو
 اعالم شد. دیبابا.آفسا نیبش-
 نگاه کردو گفت: ونیزیتعجب به تلو با
 امکان نداره.-

و بعدم  مبل.دم گوشش گفتم: یبا حرص خودشو پرت کرد ر
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 .شهیتر م فی..کثفتی.خون کثزمیحرص نخور عز-
ونم گرفت که ج شررگونیو هی هوا رفت و محکم با پاشررنه پام  غمیاز ر

و ُگِل..مجر یلحظه صرردا نیپاش.در هم یزدم ر  یتو یداد ُگل 
نه پ با ترس برگشررتدیچیخو بازم ونیزیارف تلو می. که..اه.. ..

ل.د بغ کرده ها  نیزده نشررد.ع یگل چیه یتا آخر باز گهیاسررتقال
و نهیدست به س شت تموم شد.رادمان برگ یمبل نشسته بودم.باز یر

 ارفمو گفت:
 .دیکه ماس گهیتا ُگل د5-
 زدم: غیج
 .نیخطا کرد ی.الکنیکرد یردقل بازستیقبول ن-

 خودم ببرمت؟ یخوایبگو.م یحاال تو ه-رادمان
 ؟یچ-
 اشاره کردو گفت: یونیزیتلو ریز هی
 .میکن یفوتبالشو باز ای..بشیهست هم باز شنیاست یهم پل نجایا-
 نگاهش کردمو گفتم: طونیش
 قبوله.اما به شراه ها و شرواه هار-

 .ذارمایمن شرط سخت م-رادمان
 .یباشه قبولرول یهرچ-
 نگاهش کردمو گفتم: کمی
 .یرنه موارد خاک بر س-
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 گفت: دویخند رادمان
و نیبش ای.حاال بیچشم خانم شرا-  .نیزم یر

وبرو مینشست هردو و ونیزیتلو یر  .نیزم یر
عد ا نکهیشرررط من ا- و میبرگشررت نکهیب فار مدت دوهفته ظر به  .

 .یبشور
 .گمیم یقبول.من شرامو بعد باز-رادمان

 انقدر به خودت مطمئن نباش.-
و دسررتم داد و باز یکی.مینیب یم-رادمان و شررروع  یاز دسررته هار ر
و ُبردم.باز یبهش زدم.هر دوتا باز یدوتا باز یتا ُگل تو4.میکرد  یر

 یسررومو هم باختم.با صررورت یتا به نفع اون باختم.و باز2سررومو..
وبرو شو کرد ارفم.رادمان  یشکست خورده ر و شستم..اونم ر رادمان ن
 دستاشو بهم زدو گفت:

 حاال شرطر-
شاره کردربا  آب شاره به لبم ا دهنمو با ترس قورت دادم که با انگشت ا

 تعجب به لبم اشاره کردمو گفتم:
 لبم؟ر-

 لبت. ینه بابا منحرف.باال-رادمان
 لبمو گفتم: یگذاشتم باال دستمو

 خب؟-
 نگاهم کردو گفت: طونیش رادمان



wWw.JustRoman.iR  358 

 

 رنیآتش لیسب-
 زدم: غیج
 نهر-

 ..جر زن نباش..ستیآره.قبول ن-رادمان
و خدا.-  تور

 اصال ببخشش ندارهر-رادمان
 صورتمو جلوش گرفتمو چشمامو بستمو گفتم: یناراحت با
وباشر-  پس ز

شت سط لبم و به ارف مخالف  یها انگ شت باال.و شو گذا صت ش
ش سدیک سطش که ر شمامو باز کردم  دی..اما و توقف کرد.با تعجب چ
خودشم  یصورتش اومد جلو.بازم من تو هنگ موندمرانگار دمیکه د

شده  صورتم قفل  ستاش دوارف  از کارش تعجب کرده بود چون د
شدمو  رهیخ نیبودن..خودمم با تعجب به زم شده بودم..ازش جدا 
و مم شررک یتو یتخت..قلبم انگار یبدو رفتم تو اتاق.نشررسررتم ر

شت م سرزدیدا شلوار ج یپالتو هی عیررر شک نیقرمز با  وت ..با بیم
شک یها ش یتا زانو م شت م فیک هی..دمیپو شستم پ ست قرمز..ن  زید
ساشمیآرا شتم. شک هی.موهامو کج گذا  بایو قرمز.خط چشم..رژ تقر یم

س ازقرمز.در اتاقو ب س نهیکردم که  سر نهیبه   دمیشک عیرادمان خوردم.
و کاناپ ی.اونم انگاردمیکش یکنار.ازش خجالت م شستم ر ه کالفه بود.ن

بن رهنیپ هی.با یقیها.بعد از دقا شلوار ج یآب کار شک نیبا  .کالج یم
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جلو چشمشو شونه  یقرار گرفت.موها نهیآ ی.جلورونیاومد ب یمشک
 گفتم: دیاز دهنم پر دفعهیکرد.
 .ومدیبهت م شتریب هیسرمه ا رهنیاون پ-
سرد دوینگاهم کرد.ابروهاش باال پر یقد نهیتو آ از ازش  که یبا لحن 

 مدت کم سراغ داشتم گفت: نیتو ا
 استم؟من از تو نظر خو-

بچه ها  نیبود که ع شیپ قهیرادمان دو دق نیشررد چهارتارا چشررام
شت باهام باز شده؟عدهیکرد؟بعیم یدا شون عوض ن هو  نی.جاها

 .پالتوشو برداشت و از خونه خارجیخیبود؟اه ب ی.اسمش چالهیسر نیا
خاارا ینجوریچرا ا نیشررردرا کهیشرررد؟ب بدو رفتم  ن جا نمونم 

و کنار رادمان قرار  انسرورآسر یمن به جلو دنی.همزمان با رسررونیب
سر خارج هیگرفتن. سور.تو میاومد کنارمون.رفت یپ سان سور آ یتو آ سان

 گفتم: رلبی.زکردیم زیهمش پسره منو آنال
 تموم شدم.-

مان ند ارفم.ب راد  یسرررشررو برد تو الیخ یسرررشررو برگردو
ودتر از همه نی.اایرررخداشیگوش سانسور که باز شد ز  کاب*و*سه؟در آ
 نگیاز پارک ونشیهتل.رادمان ماش رنیتند رفتم ب یی.با قدمارونیرفتم ب

ا بودرب شیگوشرر یپام ترمز کرد.بازم سرررش تو یآورد و جلو رونیب
 تم:کرد.برگشتم ارفش و گف یم.حرکت ننیماش یحرص نشستم تو

 رادمانر-
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ل زدو گفت: سرشو  آورد باال و تو صورتم ز
 ها؟-
م و با بست تیادبرچشمامو از عصبان یشعور ب یو کوفترها و دردرب ها

 گفتم: یلحن عصب
و المصرربو بزار ت یگوشرر ؟ها؟اونیکه منو به کشررتن بد یخواینم-
 رفتیراه ب بتیج

و یگوش و پرت کرد ر  میدیراه انداخت.باالخره رس نویداشبورد و ماش یر
 نییپا دمیرپ نیبودم که از ماش یرستوران..انقدر از دستش عصبان هیبه 

ودتر ر ستوران.همه مو ز و یزایفتم داخل ر ستم ر ش  یدو نفره ُپر بود.ن
و زیم هی شتم ر ستامو گذا صورتمو زیم یچهار نفره.آرنج د ستام   و با د

رادمانم شررده قوز باال  نی.اومدهیبه من ن ی.اصررال خوشررندمپوشررو
 ره؟یچ یقوز..آخه بگو سرد و خشز بودنت برا

 م؟ینیبش نجایما ا شهیم نییاگه تنها-
تا پسررر.مامان  سرررمو ..چقدر جذاب رهیمنو بگ یکیبلند کردم.دو
پا یبودن.ول مان نم یبه  با غدنیرسرر یراد ومو  ازشررون  ای.ر

باره گفت:  گرفتم.همون پسره دو
 سکوت عالمت رضاست؟-
و جمع نیگمشرر نیربرتهیبار عالمت عصرربان نی..ارینخ-  تا همه ر

 .نجاینکردم ا
 گفت: کویاومد نزد پسره
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ها..تو یبکن یلطچه غ یخوایمثال م- تز و تن  یدختر کوچولو؟
 ب؟یکشور غر

 زنم. یبلوف نم یمن که الک-
 پسره گفت: یک اون
و..ا ن؟اونیآرم-  ست؟یدختره ن نیعکسه ر
س به ست آرم یارف عک شتم.ااااههه.ا نیکه دو شون داده بود برگ  نین

که منم چون ا سرررال 4عکسررو خودم گرفتم. نیکه منمرمطمئنم 
بل..تو باال یق له وا یکوه. ب میبودم.عکس از ن سرررادهیق به  اال تنم 
ت میآب یبود.چشما و آ  .زدیم شیهنوزم همه ر

 ره؟یک نیا-نیآرم
 برو گمشو. نیبب-
و پ ی.وقتگهینه د-نیآرم  .میستیگم بشو ن میکرد دایشمار
 زدم: غیج بایتقر
 گمشور گمیم-
م نچند نفر اومدن.دوتا از اونا گارسون بود.دوتاشو دفعهیُکپ کرد. نهیآرم

شلوار یمرد ها سن بود.. یلیخ شونیکی.یکت و   یلیخ شونمیکیم
شنا بود برام.حاال معلوم ن نیجوون.ا رادمان کدوم  نیا ستیجوونه آ

ل زادست..اومد داخل.اون چهارتا رس یگور  دنیگذاشته رفته.آها.حال
مان  گاهبهمون.راد ما  ین  تیجمع هیبه دور و ااراف کرد.چون 
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کرد و به سررمتمون  دامونیپ عیسررر میدرسررت کرده بود زیکوچ
 اومد.اون مرد مسنه گفت:

 اومده خانوم؟ شیپ یچه مشکل-
قا نیا-  مزاحم شدن. ونیآ
 پسر جوونه با بهت و پرسشگرانه گفت: دفعهی
 اناز؟ربا تعجب برگشتم ارفشو گفتم:-
 ..اون عکسه..د؟آهایشناس یشما منو م-
شما کمی شک یتو چ سره خ یم .و دمیشکبلند  ععععیه هیشدم. رهیپ
 بغلش..اونم منو بغل کردو گفت: دمیپر
 .شهینم ؟باورمیاناز خودت-
 .یی..ااهایداداش یوا-
مانو د از جدا  دمیگوشررره چشررم راد ها  اا جب کرده بود.از  که تع

بت عوضش کرده بود.  شدم.چقدر عوض شده بود.داداش گلم..غر
 نجا؟ی..تو؟ایداداش-

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-ااها
 اومد جلو و گفت: رادمان

 هستن؟ یک شونیاناز؟ا-
 اشاره کردمو گفتم: زمونیبا تعجب به رادمان نگاه کرد.به م ااها
 .دمیم حیبه هردوتون توض دینیبش دیایحاال ب-
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وبرو رادمان و  یو ااها ر ست ااهار ستن..منم کنار ااها..د ش هم ن
و ب یتو سرار سونا پ ستم گرفتم.اون گار  هیشب یلیکردن.ااها خ رونید

و  هیبابا بود.همون اور که من شررب مامان بودم..البته اگه منو ااهار
.همه حاالت صورتمون میخواهرو برادر شدیکنارهم معلوم م یذاشتیم
 چشمامون فرق داشت. نگهم بود..فقط ر هیشب

شایاتیبچگ نیاناز گلم.هنوزم ا گهیخب بگو د-ااها ش ..چقدر ک
 ریدیم

 و گفتم: دمیخند
 رادمان؟-

 برگشت ارفم.با سر به ااها اشاره کردمو گفتم: رادمان
خ زاد..داداشمه  شونیا-  سال ازم بزرگتره.4ااها فر

 .با تته پته گفت:یچشاش شد اندازه نلبعک رادمان
 ؟یتو داداش داشت-
 .ییماجرا هیآره.بخاار -
جایا به که رسرر ین ناراحت دمیحرفم  گاهم اونم  یبا  که ن ها  اا به 

 بود کردم. نیغمگ
 ادم:د ادامه
و مجبور کرد که با دختر دوسررتش ازدواج شیسررال پ4- ..بابا ااهار

نه. جار هی نیا یعنیک ها هم قبول نکرد و  یازدواج ت اا وز  هیبود. ر
 بار بهم زنگ زدو گفت که حالش خوبه. هیزد.فقط  بشیغ
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و یکی  ااها و گفتم: یزدم به باز
ورش م یب-  زنگ بهم بزنه. هی ومدیمعرفت ز

و ااها  گفت: دویمو ب*و*سسر یموها یر
بونت برم..ببخش-  .ینازم..تو چقدر خوشگل شد یآبج دیقر
 .شدمید نجای.تا امروز که اگفتمیااهارانقدر لوسم نکن.داشتم م-
 زدمو گفتم: دیرستورانو د دایبد دیند نیع
 ااها؟-

 جونم؟-ااها
 .همش.همررررشرمال خودته؟نجایا-

 گفت: دویخند ااها
 ؟یخر ذوق شد یدید یزیچ هیبازم تو -
 نگاهش کردمو گفتم: تند
 .یهنوزم که عفت کالم ندار-
 گفت: دویسرمو به نشانه تاسف تکون دادم.ااها خند و
 .هیشعبه اصل نجامیماله منه.ا گهیتا شبعه د5..هم نجایهم ا-

 بهش چسبوندمو گفتم: خودم
 خوشحالم ااها. یلی..خیوا-

 تم:زدم و گف یابروش باال بود..پوزخند یتا هیبه رادمان افتاد. نگاهم
 رشونیو ا-
 به رادمان اشاره کردم. و
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 همسر بنده هستن. شیاز سه ماه پ شونیا-
 از تعجب شاخ درآورده بود. گهید ااها
 مسعود. یکردم بعد ماجرا یمن فکر نم-ااها
 گفتم: عیسر
 ؟یدونستیمسعودو م یتو ماجرا-

 .دیرسیآره..خبرا برام م-ااها
 ؟یاز ک-

 .ستیحاال مهم ن-ااها
 اعتراض گفتم: با
 ااهار-

ست من  یکه م ااها با  مستیبدونم ول کن ن ایبخوام  ویزیچ هیدون
 گفت: یناچار
 تمنا.-
 تعجب شده بودرتمنا؟ یامشب تعجب تو گهید
 .؟نکنهیتمنا واسه چ-

وشو  گرفتم و با ذوق گفتم: باز
و دوست دار-  ؟یتمنار

وشو کرد ارفم و با نشانه ااها  تاسف گفت: ر
و باش..گفتم االن غ-  .یشیم یرتیخواهر مار
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سش دار- منا .تگهید نی..ازدواج کنرانیبرگرد ا وونهی.خب دیپس دو
و و ر  .زننایهوا م یر
 اومدم.. گهیدوماه د دیحاال سرم شلوغه..شا-ااها
 ..شهیخوشحال م دنتیبابا..از د-

 نگاهم کردو گفت: یبا نگران ااها
 .ستمیمطمئن ن-
و م منم با ر با خاار همدونسررتمیاخالق  چشررم  نیبه زم نی..ب

 دوختم.ااها گفت:
 ن؟یسفارش داد یزیچ-
 نهر-

 یغذا سررفارش داد.نم هیهر کدوم  یگارسررونو صرردا کرد و برا ااها
وغ بگم..با گفتم که منو رادمان ازدواجمون  یم دیتونسررتم به ااها در

و نکردی..مطمئنا درک مستین یواقع  :ودن.گفتمب اوردهی.هنوز غذار
 ااها؟-

 جونم؟-ااها
 ؟یااها..داداش-

 گفت: دویخند ااها
 آره؟ یکاشت یگند هیموقعه ها  نجوریا-

 جا شدم و گفتم: جابه
 .یکار اجبار هیگند که نه -
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ل زده بود. نهیبه رادمان نگاه کردم..دست به س و  به منو ااها ز
ستم و آوردن..ول خوا شاخکاش فعال  یدهن باز کنم که غذاهار ااها 

 گارسونا رفتن گفت: نکهیشده بود.بالفاصله بعد ا
 خب بگو؟-
 یمنو به پسررر دوسررتش بده..منم چاره ا خواسررتی.بابا مزهیچ-

 .نکهی..جز انکهینداشتم که جز ا
 وسط حرفمو گفت: دیپر رادمان

 اناز.-
 .کنهیااها درک م-

 دادم: ادامه
 کنم. یبا رادمان ازدواج سور نکهیجز ا-
 دلسترشو خوردو گفت: کمی.دیااها پر یتو گلو ذاغ
 ؟یکرد یرادمان ازدواج سور ؟بایکار کرد یتو چ-
 ..میکه بعدش از هم جدا بش میسالم قرار داد گذاشت هیآره خب..-

 که نفس جا اومد گفت: ااها
.بهتر از من بود یکرد یشونه خال یاز ازدواج تجار یتو هم به نحو-

 رنمیبب سایکه فرار کردم..وا
نگاهمون  طونی..ااها شررمیرادمان با تعجب بهش نگاه کرد منو

 کردو گفت:
 شما دوتا. نیب-
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و نشون داد و ادامه داد: و  با دست ما دوتار
 .یزی..چیاتفاق-
 :میگفت عیرادمان سر منو
 نه اصالر-

 گفت: دویخند ااها
خ شد-  .نیبخور ن؟غذاتونویحاال چرا انقدر سر
 همون تابلو که عکس من بود. یجلو میاز اتمام غذا رفت بعد

 اناز؟ یفرشته ا هیتو  یدونستیم-ااها
 .یکنیلوسم م یااها..بازم دار-

 یدونسررتم حرفامو به ک ی..من نمی.اگه تو نبودگمیراسررت م-ااها
 بزنم.
و  کرد به رادمانو گفت: ر
قا خوشت-  من خوب مراقبت کنا. ی..از خواهرپهیآ

 زدو گفت: یلبخند رادمان
 حتما.-

 و کرد به عکسه و گفت:ر ااها
 .که ازت دارم هیعکسو دوست دارم..تنها عکس نیچقدر ا یدونینم-
 درآوردمو گفتم: مویگوش عیسر
 شمارت.-

 ؟یچ-ااها
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 شمارتو بگو.-
و گوش هیشمارشو گفت. ااها  .تهفیب شیتز بهش زدم که شمارم ر
 .میگردی.ما هفته بعد برمرانیا یایب دیحتما با-

ها هی نیااها..ا-رادمان جا باش..همه  ما  با  و   یحیتفر یهفته ر
و نشونمون بده. یگردشگر  ر
 بهم زدمو گفتم: دستامو

 رقبول کن.گهیراست م-
 گه؟ید نی..هتلامی..مزنمیباشه..پس فردا بهت زنگ م-ااها
 آره.-

شت.رادمان  هی.اون رونیب میاونجا..باهم بر امیم-ااها هفته هم گذ
باهم عج تا رف نیجور شرردن..ع بیو ااها  به جا قیدو  ییفاب..

در  ..البته منم از خجالتشونکردنیمسخره م ییبود که منو دوتا دهیرس
و اشونوی.همه عروسرانیا میاومدم..سه ماه برگشت یم کاناپه  یگرفتن.ر

وز ادی ی..وقتخوندمیم نلم داده بودمو رما  رانیا میکه برگشررت یاون ر
وده بر م وفتمیم سمت بچه ها که با  می.با رادمان اومدشمیاز خنده ر

بودن منتظرمون.رادمان خودشررو انداخت بغل  سررادهیدسررته گل وا
 گفت: نی.شرونیشرو
 وا.چته رادمان؟-

 گفت: یبه شوخ رادمان
 .یدیوانمو م یببند دهنو..بو-
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 گفت: دویخند نیشرو
 دم؟یوانتو م یوسط فقط من بو نیا-

 جدا شدو گفت: نیاز شرو رادمان
نه خ یکس بود نیکتریرچون تو نزدرینخ- عد تو یلیوگر  ها ب

 هستن.
و کرد به نفر بعد بعدم ساغر بودر نیشرو یر ش دفعهیکه  ت ارف برگ
 و گفت: نیشرو
 .یدیوانمو م ی.خودت بورمیگیحرفمو پس م-
 خنده. ریز میفرودگاه همه زد یاون شلوغ تو
ل زده بود. ابونای.رادمان به خمیبود نیماش یتو  گفت: دفعهیز
 ران چقدر چنج شده.گادرته یاوه ما-

ل زد همه منو .میبود نیشرررو نیبهش.البته تو ماشرر میبا تعجب ز
 رادمان. نویساغر و شرو

تازه -نیشرررو خه احمقرتو  هه رفت هیآ عد ا یما  ینجوریخاجر ب
 ؟ینشد ینجوریچرا ا یسال فرانسه بود نهمهیرا؟یشد

باره گارمیدیهمه خند دو مان ان تنگ  رانیا یبرا یلیدلش خ ی.راد
ویشده بود.چون با ذوق خ باره با دو میدیرس می.وقتکردینگاه م ابونار

وده ُبر شررد یایمزه پرون بامزه  یلیرادمانم بخواد خ نی..امیرادمان ر
و برداشررتم و ت یو یها.کنترل ت شررهیم وشررن کردم..ا یو یر و ر  نیر

نا کا نال و اون  که  لکا مه ا هیکردم  نا لب  یبر ج مو  ظر ن
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ما حوصررلشررو  رمیبگ ادیت داشررتم دوسرر یلیرخیکرد..آشررپز ا
 گفت: هیبرنامه بود.مجر ینداشتم.آخرا

وز و هم نیهم گهید یهفته -  .نیساعت منتظر ما باش نیر
چرا اقنرد  نای.امیرسیساعت که باز آخر برنامه م نیآخه احمقرهم خو
شنیکویآ سم ااها  می.گو شروع به لرزش کرد.که ا ستم بود  که کنار د
و به چنگش زدم و سر نیافتاد..ع میگوش یر  جواب دادم: عیگر
 جونم داداش گلم؟-

بون شد یوا-ااها  ریتو چقدر مهر
بون باشه ها..خوب قهیذارن دو دق یبفرما.نم-  ؟یآدم باهاتون مهر

 چطوره؟ ؟رادمانی..تو خوبزمیعز یمرس-ااها
به..منم خوبم..تو خوب- ما خوبیاون خو ما خوبدی..شرر ها می.. .آن

 خوبند.
بونتو ز یپشت گوش نیبرام راه ننداز که از هم اتویباره ادبااااااااهردو-ااها

 .کنمیم
 گفتم: دمویخند
 ؟یشده زنگ زد یخب بابا..چ لهیخ-

 .رانیا امیدارم م-ااها
و وهیم یدسررت شیباال که پ دمیفنر پر نیجام ع از ود افتاد پام ب یکه ر
و وی..سارا بدو اومد که اشاره کردم انیزم یر و زیتم نجار اپه کان یکنه.از ر
 اونور و گفتم: دمیپر
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 ؟یایم یرکیخب به سالمت-
 به خونت؟ یخسارت زد-ااها
 ..گهی..بگو دیخیب-

وز د-ااها  ..اگه بابا ردم کنه؟ترسمیم یلیخ ی..ولگهیدو ر
 یکیسر پ ی.مطمئنم بابا انقدر دلش براای.تو بزمیعز شهینم یزیچ-
 گه. ینم یچیدونش تنگ شده که ه هی

 .نمتیبی.پس میاوک-ااها
 فعال داداش گلم.-

 نازم.. یآج یبا-ااها
سه ماه  نیقطع کردم که در خونه باز شد و رادمان اومد داخل.ا ویگوش

ندگ حد سررالم و یتکرار یبازم شرررده بود ز فامون در  بازم حر .
با الیخ یخداحافظ.ب تاقم رفتم. بهکردمیم یفکر هی دیبه ا همه  ..

وز د یزنگ زدم و برا لیفام  کردم.دعوتشون  گهیدو ر
**** 

تا زانو بود.و  ریحر رهنیپ به و هیکه  ند ر ب  و خوردیکمرش م یکمر
مت دامنش کلوش م نگ آب شررردیقسرر وشررن دسرررت  یبه ر ر

دم.فکر کنم بو دهیکش سی.موهامو بابلدمیپوش مویآب ی.صندالدمیکش
رداشررتم.از ب مویدسررت فیکنم.ک شییاال دی.باادیبلوند بهم ب یموها
شلوار  رونیاتاق ب  یشده بود..ول رینظ یب یآجراومدم.رادمان با کت و 
قت بود بهم اهم یلیخ ها نی.آخرمیدادینم تیو باهم  یما
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مدم ب الیخ یبودنمون.ب نه او مه  رونیاز خو قه اول.ه و رفتم اب
 بودن.ساغر و ترنم اومدن جلو.

 چه کردهر نیبه به..بب-ساغر
 خانوم؟ دنیافتخار ر*ق*ص به من م-ترنم
 .نیرخودتونم خوشگل شدنیاریدرن یزلوس با-

 هدیپوشرر یمشررک نیبا ج یخفاشرر نیقرمز آسررت رهنیپ هی سرراغر
 یسرررمه ا رهنیپ هیسرررش بسررته بود.ترنمم  یبود..موهاشررم باال

 هیهم اومد. الیبود.موهاشررم دورش باز بود.ل دهیپوشرر یبند نیآسررت
 یآب رهنیپ هی..یزانو.همراه با سرراپورت مشررک یتا باال یدامن مشررک

بن بع.موهاشرو موجدار ح نیآسرت یکار  یک چیداده بود..ه التسره ر
 ..فقط گفته بودم خودشونو خوشگل کنن.هیماجرا چ دونستینم
 گوشه. هیزنگ خورد.ااها بود..رفتم  میگوش
 ؟ییالو کجا-

ود یجلو-ااها  .یدر ور
ور ذوقمو کنترل کردمو گفتم: به  ز
و ب ؟تمنایگیراست م-  ارم؟یر

 .شهیاگه م-ااها
 ..منتظر باش..یاوک-

و دهیپوش دیسف رهنیپ هیسمت تمنا.. رفتم سه  نیتزانو.آس یبود تا ر
بع.با صندل سف ویسانت7دیر  نشسته بود. یصندل ی.تنها ر
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 تمنا جان.-
 زد و اومد ارفم. یلبخند تمنا
 کارت دارم. میبر ایب-

 کجا؟-تمنا
 ..گمیم میبر ایب-

شو ست شروع میاومد رونیگرفتم و از خونه ب د صال .دنییکردم به دو. ا
ر به د میدی.رسرردییدو یخودشرتمنا هم دنبالم م یبود برا یجاده ا

بزرگ.به نگهبان اشرراره کردم بازش کنه.در باز شررد و وارد جاده  یآهن
و تو نوریا کمی.میشررد هار اا که  په مشررک یو اونور گشررتم   شیکو

و با دستام ب ی.برگشتم چشمام.براش دست تکون داددمید ستم تمنا ر
 و بردمش جلو.

 .ترسمایاناز.من م-تمنا
 ..شهینم یچی..هزمینترس عز-

 رهنیپ هیباز کرد.المصب داداشم دخترکش شده بود. نویدر ماش ااها
شک شلوار جیم شک نی. وبرویقهوه ا ی.با پالتویم و ر اها ا ی.تمنار

ند ها زدم و  یقرار دادم.لبخ اا عهیبه  ما دف باز  یچشرر و  نار تم
شررم دادا یزد که دلم برا یتمنا لبخند پر از عشررق دنیکردم..ااها با د

ها.تمنا کامال  هیزیضعف رفت..خاک بر سرشون..خجالتم خوب چ
 تو هنگ بود.زمزمه کرد:

 ااها.-
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 1یدونه منیکی 

شون شتم م از صله گرفتم.دا حظه ل هیداخل جاده خونه که  رفتمیفا
و گ یبرگشررتم و نگاهشررون کردم.ااها دسررتا  رفته بود.تمناهمتمنار

تازگی.آخکردیم هیگر بونشررون. بدو رفتم  ی..قر چه دل رحم شرردم.
و به  یکیگذشررته بود که  قهیده دق هیداخل. از نگهبانا اومد داخل و ر

 بابا گفت:
بان..- و بب خوادینفر م هیقر  .نهیشمار

 بدو اومد داخل و کنار من قرار گرفت. تمنا
 شد؟ یچ-

و بترسمیم یوا-تمنا  کنه. رونی..نکنه ااهار
 .زمینترس عز-
و یلیخودمم اسررترس دارم.بابا خ دونسررتمیم نکهیا با  یمغرورانه از ر

همه مشررکوک شررده  ی..انگاراطیح یمبل بلند شررد و رفت تو
و به ح یقد یکنار پنجره ها میبودن..رفت  ف رروال نی..همه عاطیر

 یو م میهمو گرفته بود ی.منو تمنا دستااطیبه ح میچشم دوخته بود
ود. دور ب یدمون قرار گرفت..اما کمید یقامت ااها تو دفعهی.میفشرد

 همه با هم گفتن:
ز یو آرسن و مهد هیااها. مرض- و مامان رضوانه از ماجرا خبر  تایو ر

وبروکردنینگاهمون م جیگ نینداشررتن..بخاار هم ااها  ی.بابا ر
 ییزایچ هی.ااها نیسررنگ یلیبود..خ ینیقرار گرفت..سررکوت سررنگ

سکوت کرده بود. گفتیم  یلیس هیدست بابا باال رفت و  دفعهیو بابا 
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و  غیدهنم گذاشررتم و ج یجانانه نوش جون ااها کرد.دسررتمو ر
ش یفیخف ش عععیه ای غیج ای.همه دمیک شروع  شی.ااها گرمیدیک

صررورتش  یشررد.داداشررم.ااها دسررتاشررو جلو شیدلم ر یشررد.وا
ستا و یگرفت.بابا د و از ر شت. یااهار  هیصورت ااها محکم بردا

شروع کرد به حرف زدن.که بابا  ییحرفا باره  لش بغ دفعهیزد.ااها دو
صحنه ا هیکردن به گر شروعکرد.هردو   می.همه بدو رفتیکردن..چه 

گاه هممون دسررت زداطیح یتو ..ااها و بابا برگشررتن می.ناخودآ
بود لبخند  یکه چشررماشررون اشررک یارفمون.هردوشررون در حال

مزدنیم کا نیاهم هم.. پاک کردم و رفتم  یاور.اشرر و گونمو  ر
و در آغوش کش  و گفتم: دمیسمتشون.ااهار

 .یداداش یخوش اومد-
ها مه رفت یمحکم بغلم کردو حرف اا مه دور  مینزد.کم کم ه تو.ه

.تمنا و ااها همون کردنیااها جمع شرردن و باهاش صررحبت م
شب  یبرا شونیهمه گفتن و قرار عروس یعشقشونو برا یشب ماجرا

 شد. لدای
**** 

ره .باالخارمیم نمینازن یسررر موها یی.دارم چه بالشررمیم وونهیدارم د اه
مدل  یدادم که دسررت از سرررم بردارم..ه تیبعد از دوسرراعت رضررا

.اعصررابم خورد شررده بود.رفتم و لباسررمو کردمیموهامو عوض م
 قهیبودم که  دهیپوش یگلبه رهنیپ هیکت  ریکت وشلوار.ز هی.دمیپوش
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 1یدونه منیکی 

و ییاش اال وسمت چپ  یبود.ر سف هی نمیس یر شده دیگل   زده 
 ودمیکت سررف یاز دکه ها یکی.یمشررک نیشررلوار تنگ ج هیبود.

و شررونه راسررتم گذاشررته  یبسررتم.موهامو موج دار کرده بودمو ر
شک یورن فیبودم.ک ست یم شتم.کفش  موید شک یسانت10بردا  مویم
ورونی.از اتاق اومدم بدمیپوشرر ت و ک هیه بود.مبل نشررسررت ی.رادمان ر

ا حرص ب دنمی.با ددیسررف ونیو پاپ یمشررک رهنیپ با دیشررلوار سررف
 داد و به ارفم اومد. رونینفسشو ب
 حرف بخورم.. دی.همش من بایومدیم رترید کمی یذاشتیم-رادمان
 کردمو گفتم: اخم
باره پاچه م-  نکهیاز خصررلتام ا یکیدخترمو  هی.من یریگیچته؟دو
 ؟یآماده شم..اوک قیدق

که جواب  یزنگ خورد.در حال میبهم بده که گوشرر یجواب خواسررت
 به سمت آسانسور رفتم: دادمیم
 جانم؟-
 داداشته ها. یعروس ی؟ناسالمتییکوفت..پس کجا-الیل
 مگه عروسو داماد اومدن باغ؟-
ود م یان..ول هینه آتل-الیل  .رسنیز
 .یزنیغر م دنیخب پس ببند دهنتو هنوز که نرس-

کهیا بدون جد یبزارم جواب ن بده قطع کردم.. ود عصررب دایبهم   یز
 رونیباشه در من اثر کردراز آسانسور ب نمی.کمال رادمان که همنششدمیم
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ود سمت در ور سور  قهیرفتم.بعد از چند دق یاومدم و به  سان رادمان از آ
صرروص مخ نگی..رفتم سررمت پارکنگیپارک یتو میاومد.رفت رونیب

 گاالردوم که رادمان گفت:
 کجا؟-
 .گهید میبش نیسوار ماش میشجاع.خب بر خونه آقا-

و زد و  یموتیر رادمان ش هیر شد و  نگیته پارک نیما شن  و چراغاش ر
که د کیکاد هی دمیصرردا خورد.برگشررتم سررمتش  خوشررگل  ال

 به بدنش یو دسررت کشیقرمزه..المصررب دهنم کف کرد.رفتم نزد
 .دمیکش
 ؟یدیخودت خر نویا-

ئود سرویآره..جنسر-رادمان و فروختم ا یآ ..حاال خر ذوق دمیخر نویر
 سوار شو. اینشو ب
ست هینگاهش کردمو  ایغ با به به ال بود  دهیاف یزدم که ب کشیضر

 یپامو باال نگه داشته بودم..ل هیکه  یخودم پنچر شد.در حال یچون پا
زد و سرروار  یکنان رفتم سررمت در کمز راننده..رادمان پوزخند یل

و اعصرراب ب نیماه ا6 نیشرردرتو ا  گفتیم طونهیود.شررپوزخنداش ر
گول  هیقو مانمیمن ا ی..ولنییپا ارمیصررورتشررو ب ونیبزنم دکوراسرر

 صورتش.. فهیخورم..ح ینم طونویش
**** 
 رادمان
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 1یدونه منیکی 

 حرص به اناز گفتم: با
بندور-  ببند اون کمر
ند با که پوزخ گاهم کرد  خل خ یحرص ن  یاصررل ابونیزدم و دا
تل می.رفتدمیچیپ  یبودن..باهاشررون احوال پرسرر نایکه ااها ا یا هیآ

صرار اونا  میکرد و بغل میعکس انداخت هیو به ا شت کمر اناز .من از پ
و دستام گذاشته بودو از  و شونش بود.اونم دستاشو ر کرده بودم و سرم ر

و شدم..من نبا نی.از اکردیشونش به من نگاه م یر سا متنفر   دیعک
حس  یهش بب دمیماه فهم6نیا یبه اناز وابسررته شررم..با اتفاقا

و ندارم..اناز کار نیوجه..حق ا چیکنه.به ه شرفتیپ دینبا ی.ولستمین
سم مستیمال من ن شب زنهی.مطمئنم پ ود ..چقدر زلدائهی..امشب 

وز پ نیهم یسررال گذشررت.انگار زی بهم  نازبود که ا شیچند ر
اغ..با به ب میدیداد و حاال..اوفففف..باالخره رس یازدواج سور شنهادیپ

و با سررنگ رمیبه ته باغ رفت نیماشرر ُپر  یرنگ یها زهی.کف جاده ر
 توجه به سمت تنمو ساغر و یشدم.اناز ب ادهیپ نیکرده بودن.از ماش

نا هم الیل فت.ز مه چ رسررنیتا م گهید ننیر فل  زیبهم از ه غا
به کجا  نیخوای..مثال منیکن بتی..حاال غی..مثال اومدن عروسشنیم

ادر تمنا براشررون اسررفند دود آخه؟ااها و تمنا اومدن.م نیبرسرر
سمت جا سو دوماد به  شونیکرد..عرو همه  یرفتن..بعد از مدت گاه

شسته بودم  هیشروع به ر*ق*ص کردن..انازم رفت.اما من  گوشه ن
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و تموم کنم. دیفکر بودم.امشب با یو تو اومد  نی.شروشهیهم یبراکار
 سمتم.
قا رادمان تو فکرن؟ یچ-نیشرو  شده آ
 .نیِکِسلم شرو-
 ؟یِا..واسه چ-نیشرو
چهه هشی..واسررره  ب ب یچ ؟ گم  ب گم؟ غرور و عشررق  نیب

صد من نم صدر ستم از غرورم بگذرم..اگه به اناز بگم و  یموندم؟ تون
ع وقت گردنمو مشهیاون بهم نه بگه غرورم خورد خورد م  زارمی.در اسر

 .نیوتیگ یال
 ؟ییرادمانرکجا یهو-نیشرو
 .حوصله ندارم..نیشرو الیخی.بیچیه-

 مد ارفمون.او ساغر
 ن؟یشرو-ساغر
 جونم؟-نیشرو
 گفت: دویخند طونیش ساغر
 تانگو؟ میبر-
 ر*ق*ص کردو گفت: ستیبه پ ینگاه نیشرو
 خانومم. میبر-
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خاار عشررق دیشرررد.شرررا میحسررود بهشررون که بهم  یبه 
شتن.چرا؟اه..لعنت ساغر  ی..چرا نمیدا شم؟ ست با و را تونم با خودم ر

 گفت:
 برو با اناز بر*ق*ص.تنهاست. ای؟بییرادمان؟چرا تنها-
 یترنم نشررسررته بود و به ر*ق*ص دونفره  شیسررمت اناز که پ به

 نیآخر دینبود.شررا مینگاه کردم.بد فکر کردیدخترا و پسرررا نگاه م
سمتش..لبخند شدم و رفتم  شه.بلند  و زدم یر*ق*ص باهاش با

 گفتم:
 شاهزاده خانوم؟ نیدیافتخار ر*ق*صو م-

 نیسررر تاپام کرد.بدبخت حق داشررت.تو ابه  یبا تعجب نگاه اناز
سمتش دراز کردم و با  دهیند یزیماه بجز اخم از من چ6 ستمو  بود.د

زد و دسررتمو گرفتو بلند  ی.اونم لبخند گرمادیچشررم اشرراره کردم ب
ستمو دور کمر اناز حلقه کردمو به خودم ستیپ یتو میشد.رفت .د

داشررت..اون چشررماش هر  یبیدختر کشررش عج نیچسرربوندمش.ا
ستر م یزیچ و خاک ستاکردیر شویظر دویسف ی.د ه دور گردنم حلق ف

 یبود..ول نیی.سرررش پامیکرد و هماهنگ شررروع به ر*ق*ص کرد
خوب نگاهش کنم.سرشو  خواستمی..مکردمیمن فقط به اون نگاه م

آورد باال و دور و اارافشررو نگاه کرد..چشررمش به ااها و تمنا افتاد که 
باره  ی.لبخند تلخدنی*ق*صررریم باهمعاشررقونه  زد..خواسررت دو

م چشماش غ یکه با من چشم تو چشم شد.تو نییسرشو بندازه پا
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سرشو انداخت پا یبیعج باره  شد..ولنییبود..غم؟ردو  ی.آهنگ تموم 
نده بود یما ب کت مو گارمیحر از آغوش هم  میخواسررت ینم ی..ان
ب ومیایدر شتم بود گذا هموهاش که گردنشو پوشوند ی..دست راستمو ر
و .اونم چشماشدمینرم ب*و*س شویشونیخم کردمو پ کمیسرشو و 

کردن.من  قیآرامش بهم تزر یبسررت..منم چشررمامو بسررتم..انگار
 گهیرمن حقشررو نداشررتم.ددی..نباشرردمیم دیعاشررقش بودم؟نه..نبا

ااقت اونجا موندنو نداشررتم.ازش جدا شرردم و از مراسررم فاصررله 
د پام به سررنگا لگسرراده بودم و با یباغ وا یعمارت تو یگرفتم.جلو

وزدمیم کمرم گذاشررتم و نفس  ی.دکمه کتمو باز کردم و دسررتامو ر
با مموی.تصررمدمیکشرر یقیعم م به .رفتکردمیتمومش م دیگرفتم..

و پ تویسررمت جمع تم و ترنم نشررسررته بود..رف الیکردم.کنار ل دایاناز
 گفتم: یکنارشون..با سرد

و ؟یایلحظه م هیاناز جان..- سررنگ قبرش  یبه عکس بابا که ر
وم خواب و یبود.دسررت دهیبود نگاه کردم..کنار مامان آر عکسررش  یر

وز.همه گر نیا ی.اشررکام خشررز شررده بود تودمیکشرر  هیچهل ر
هدکردنیم مانو م ها و راد اا که کسرر یدود نزیع ی.  یزده بودن 

شونو نب شکا شرکتمون کال ور دمی.بعدا فهمنهیا ده و بابا ش شکستکه 
خاار هم ته کرده.حرف نیب گار یمن یسررک ل شرررده  یزدم ان ال

بغلمویبودم.سررراغر و ترنم ز ند شررم. ر  هیگرفتن و کمکم کردن بل
سمم تو وشدیخونه برگزار م یمرا سته بودم ر ش رنم توالت.ت زیم ی.ن
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اس برام لب تی.اصال تو اون موقعختیریو اشز م کردیموهامو شونه م
شک رهنیپ هیمهم نبود. ش زیش یم ا بودم ت دهیو خوش دوخت پو

و  یسررانت10پاشررنه ی.با کفشررایمشررک یزانو..با جوراب شررلوار یر
شک ست و  ی.ترنم موهامو باالیم شب رهیگ هیسرم ب کاله  هیبزرگ که 

و ریبه سرررم زد.ز گرفتیصررورتمو م یجلو شیبود و تور مشررک مو باز
 نهی..به آنچسبونده بود یمنو به صندل یگرفت که بلندم کنه اما،انگار
ل زده بودم.ترنم با گوش بعد  یقیگرفت..نشستم جلوم و دقا یاستم یز

 اومدن داخل اتاق و اونام جلوم زانو زدن. هیو ساغر و مرض الیل
بونت برمرب-ترنم  .نییپا میبر ایقر
 نزدم..ساغر دستمو گرفتو گفت: یکردمو حرف یترنم نگاه به
صرردات تنگ شررده ها  یبرا ؟دلمونیباما حرف بزن یخواینم-
 رسیخس
نده  هیبق ما من ب یالک یخ ندونن ا که منو بخ فاوت  یکردن  ت

 .کردمینگاهشون م
 گفت: دویلپمو کش هیمرض
 .میعمو فرزاد قرآن بخون یبرا میبر ایربیلپ ُگل-
شکام ب نیا تا شم دوختن.منم ا و یحرفو زد همه بهش چ  یصدا ر

 اشکامو پاک کردو گفت: عیسر الی..لدنیگونه هام چک
ویمروار نیا زینر-  .کنمایم هیجا گر نیهم نمیشی..مدار

بون نگاه  زدو گفت: یبهش کردم که لبخند تلخ یمهر
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 همه منتظرتن. نییپا میبلند شو..بلند شو بر-
پا یراضرر باالخره هاشررون برم  با ونییشررردم  ها  هی ی.ر بل تن م

ش سمت رادمان ک ستم.نگاهم  ش شا دهین شت با  ت صحب انیشد.دا
من متوجه  دیدیدوخت اما تا م ینگاهشو بهم م یاما هر ازگاه کردیم

وشررو برم و مرخص کرده گردوندینگاهاش شرردم ر .همه خدمتکارار
ود و هم ازم  ونهخ نیا یبودم.شرررکت ورشررکسررته شررده بود و به ز ر

پاگرفتنیم تا  به  انی. نقطه چشررم دوخته بودم.همه  هیمراسررم 
مدنیم مه خواسررتم رفتنیو م گفتنیم تیو بهم تسررل و .از ه

ستمیبرن.م شم.همه رفتن. خوا شک هدفعیتنها با  یدو جفت کفش م
سرمو باال گرفتم که ددمیجلوم د و هیرادمانه. دمی.. شت ر  یپاکت گذا

وبروم و گفت: زیم  ر
و فروختم.پول زحمتامو تو- ماه برداشررتم و  هی نیا یمن کارخونه ر
 .گردونمیهم بهت برم شویبرم خارج.بق خوامیم
 ربا خشم بلند شدم وکرد؟یکار کرد؟رداشت بهم ترحم م یاالن چ نیا

 با داد گفتم: نشویس یتو دمیپاکتو برداشتم و کوب
بهش  یمکک هیشدم  میتی یرگفتسوزه؟یردلت برام م؟یچ یعنی نیا-

قدر پسرررت  یرفکر نم؟یکرد یفکر نیبکنم؟آره همچ کردم ان
 .تو.یباش
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مان اخ دهیخوردم.شررن حرفمو کت  یپارت ادیز رایبودم راد شررر
شده بودو آدم حر شهی.دخترام همکنهیم ور د صمیدور و برشن..پولدار 

 .گفتم:ادیورش ز
باش."اور حتوینصرر نیا- ندگ یاز من داشررته  که بگن  یز نکن 

 .یبود ی.بزار بگن کاشکیبود یل*ا*ش*
خ شد.با حرص گفت: تیاز عصبان رادمان  سر

 نه؟یبرات انجام دادم االن جوابم ا ومدیاز دستم برم یمن هرکار-
اونموقع کنترلم دسرررت خودم  یبودم.ول یعصررب یادیز دونمیم

به بد  زدمو گفتم: یزده بود..پوزخند ینبود.رادمان بهم ضر
.حاال نوبت پاهاته.گورتو یکرد ومدیاز دستت برم ی.تو هرکارزمیعز-

برو  شررنهادیپ هی ی..ولیدوسررت دار یگم کنرآها.برو خارج هرکشررور
 پرستنتیهند،مطمئنم اونجا خوب م

و نشون دادمو گفتم: یه که با دستم در خروجبزن یاومد حرف رادمان  ر
 ررونیگمشو ب-

باره داد زدم: رادمان  با تعجب بهم نگاه کرد..دو
 ربروررونیگمشو از خونه من ب-

عقب عقب رفت و بعد برگشررتو از خونه خارج شررد.بدو رفتم  رادمان
و بسررتم و بهش تک یابقه شررشررم خونه خودم..رفتم تو  هیاتاقم.در

 وونشرریدادم..به اتاق خوابم که بعد از االق گرفتن از رادمان دکوراسرر
..کاغذ یمشک یواری.کمد دیتخت مشک هیداده بودم نگاه کردم. رییتغ
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شک یوارید شک تتوال زی..میم شک ی..پرده هایم و یم  نیزم یکه ر
و دهیدنبالشررون کشرر واحرنشررسررتم ر  یشررده بود.شررده بود اتاق ار

وزدسررتام گرف نی.سرررمو بیپاتخت بودم  هدیبود رادمانو ند یتم.چند ر
سم از ب سا شت اح ستم د یبه خودم که نم ی..ولرفتیم نیدا روغ تون

 مکمک ایبگم..هنوزم دوسررتش داشررتم..اما اون مال من نبود.خدا
شتم بهش دل م یکن.خدا جون کاش اون موقع ستم ع یکه دا  نیب

و دستمو م یزدیمامانا م  یام ب.اشکستیمال تو ن نی..ازهی..جیگفتیر
 یاز سرم کندم و موهامو باز کردم.صدا موی.گل سره تورختنیریصدا م

ش  اطی.با غرور به حیپنجره قد یاومد.رفتم جلو نیغرش موتور ما
ششردیرادمان داشرت ازش رد م یککه کوپه مشر کردمینگاه م  نی.ما

شسادیوا سرشو گرفت باال و به پنجره  نوی.چون سقف ما شته بود، بردا
ل زد.. سرداتاقم ز ل زدم.رادمان  یاما من تکون نخوردم..و با  بهش ز
شو پا سرعت از خونه زد ب نییسر ..خرامان خرامان رونیگرفت و با 
و اد..همون افت دمان.چشمم به پوستره دونفرم با رایپاتخت ینشستم ر
وز عروسرر یکه تو یعکسرر ته بود یر ها گرف به  هی.میاا لحظه زد 

..با سادمیرفتم و جلوش وا تند به سمتش ییسرم.بلند شدم و با قدما
پوستر و از وسط پاره اش کردم.عکس  یحرکت دست انداختم باال هی

و د موند و عکس رادمان تو دسررتم.به عکس رادمان نگاه  واریخودم ر
و مکردم.چشررم لت افتاد.با  یبه فندک ر رش ب گاریجعبه سرر هیتوا
شتم و با  ش یلی.خاطیح یپالتو رفتم تو هیدا ستم سوت و کور بود.ن
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و ت نیزم یلب اسررتخر.پوسررترو گذاشررتم ر  هیم.زد شررشیو با فندک آ
شنش کردم..پز محکم گاریس و  یازش زدم.چشرما یبرداشرتم و ر

ت یرنگ و جذاب رادمان تو یاوسرر  نیا دینبا گهی.دسرروختیم شیآ
اره زنگ خورد..شم می.گوششدیم زی.هوا داشت تارادیب ادمیچشما به 

 داشتم:ناشناس بود.برش 
 بله؟-
خ زاد؟-  سالم..خانوم اناز فر
 بله خودم هستم.و شما؟-
 .یهستم.احمد یبانز مرکز یادار ریمن مد-
 ..امرتون؟یاحمد یبله آقا-

 ییو همه اموال و دارا نیکه ورشکست شد نیدونیراستش م-یاحمد
 مصادره شده.

 خب؟-
با-یاحمد مصررادره  یمصررادره بشرره..فردا برا دیخونتون..اونم 

 داده باشم.. یزنگ زدم که هشدار نی.بخاارهمانیم
بار باره جواب هم نیبخاار هم دو و  یشررگیبهم زنگ زده بودن.دو ر
 دادم:
 .خدانگهدار.نیاور.ممنون که خبر داد نیکه ا-

 خدانگهدارتون..-یاحمد
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 یتم بتونسرر ینم گهیدلم بزارم؟د یکجا نویقطع کردم..حاال ا ویگوشرر
شتم..پس م الشیخ شم.پس انداز دا ستمیب  یکنم..نمب شیکار هی تون

و ب لیفام یخواسررتم به بچه ها زحمت  یلیخ نجاشررمی..تا اارمیر
ش شدنیک سارارگو شو گرفتم..بعد از دوتا بوق  وی..آها.. شمار شتم و  بردا

 جواب داد:
 بله؟-
 سارا؟منم اناز.-
 خوشحال گفت: با
 خوبه؟ ن؟حالتونییاناز خانومرشما یوا-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند
 .بهم بگو اناز.ستمیخانوم ن گهیمن د-

 براتون انجام یکار تونمی..مکنمیخب..به مرور عادت م لهیخ-سررارا
 بدم؟
 ..گردمیخونه م هیراستش..من دنبال -
 پس اندازتون؟-سارا
کارا شررترشررویخب..ب- به الب با..فقط  یدادم  برام  ونیلیم20با

 مونده..
تاق تو هی نیتونیاوصررراف..م نیبا ا-سرررارا ن جنوب تهرا یا

وبرونیریبگ ها..ر ما  ی..آ نه  نه ا هیخو جاره و فروش  هیخو تاق ا که ا
 .ونیلیم17ای16ادیدرم رم؟فوقشیاتاق براتون بگ هی نیخوای.مدنیم
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 گفتم: یحالینبود.با ب یتهران؟رچاره ا جنوب
 مصادره خونه. یبرا انی..فردا مخوامشی.فردا میاوک-
و تحو نیایچشم..شما فردا ب-سارا  .دمیم لتونیمن اونجار
 ..ی.فعال بایمرس-
 .ی.باکنمیخواهش م-سارا
رادمان نگاه  یسرروز داشررت..بلند شرردم به خاکسررتر عکسررا هوا

سوخته بودرپامو  کمیکردم.. شماش ن صورتش معلوم بود.هنوزم چ از 
وشو ز  گفتم: رلبیگذاشتم ر

و دلم گذاشت ینجوریتوهم ا-  نامرد.. یپا ر
وشررون رد شرردم.رفتم داخل خونه.تو از  یغذا بود.برا لخچای یر

غ درسرت کردمو خواب هیخودم  س ی.نمدمیتخم مر  یخوام سرر بار ک
نا وقت ها یباشررم..و مطمئ چه  بهم ترحم  نیمنو بب لیفام یب

با شیب یعنی..از ترحم متنفرم..کننیم ندازه متنفرمرپس  پد دیاز ا  دینا
شم..برا شدم.اشهیهم یب شو یتو ز.وارد اتاق   یتوالتم ادکلن زیم یک

سامو عوض کردم. شتم.لبا شک یت هیبردا شلوار آد یشرت م  داسیبا 
فرو  یپشت یزدم.سرمو تو میو ادکلنو به پشت دمی.دراز کشدمیپوش یمشک

 مینیو عطر تلخ و سرررد رادمانو وارد ب دمیکشرر قینفس عم هیکردم و 
ت نی.ادمیکشررر ق مون و ق اال بل از  ق نو  ل ک بود  یاد ن نه  خو

همه از اون نیا دیداشررت که نفهم انقدر ادکلن رداشررتم،خوشرربختانهب
شده.ول ستمیم یادکلنش کم  ست داره.ول یلیخ نویا دون را بازم چ یدو
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آرامش گرفتم و به خواب  یازش متنفر شم.کم دیدوستش دارم؟رمن با
 ییوشدم.رفتم دستش داریاز خواب ب میزنگ هشدار گوش یرفتم.با صدا

صورتم زدم.اومدم ب یو آب ستو  ست یقهوه برا هیو  رونیبه د  خودم در
سا یکردم.رفتم تو  یگریجمع کردم داخل چمدون ج لمویاتاق و و

 یا ردهاب یو شال مشک یمشک نیبا شلوار ج یمشک یمانتو هیرنگم.
ل اسررتار مشررک یاوسرر  ی.منتظر موندم تا آقادمیپوشرر یبا کفش آ
آماده  وشفر ی.سررارا بهم زنگ زد و گفت که خونه براادیب یاحمد

شو بر س ساعتست.آدر صدا 5ام اس ام اس زد. بعداظهر زنگ در به 
وح مرده و سرد خونه گذشتم  ی.از ف انییدراومد.با آسانسور رفتم پا ر

ود به در ور ود ی.رفتم جلودمیرسرر یو  قا یدر ور بازش کردم.آ  یو 
در  یمرد که هم سررنش بود جلو هیبود با  یکه مرد مسررن یاحمد

باره داخل انیبود.تعارف کردم ب سور باال و با چمدونم دو سان .رفتم با آ
خونه  دیو اون مرد مسررن در حال بازد یاحمد ی.آقانییبرگشررتم پا

و و از ر  یکارش برداشتم.تموم تابلو ها زیم یبودن.رفتم و عکس بابا ر
قا شیااها.رفتم پ یعکسررامو فرسررتاده بودم خونه  و  یاحمد یآ

 گفتم:
 .دمتونیبرم.خوشحال شدم د گهیخب..من د-
قا  پدرانه زدو گفت: یلبخند یاحمد یآ
باره تسل-  .یداشته باش یخوب یزندگ دوارمیدخترم.ام گمیم تیدو

 زدمو گفتم: یلبخند
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 ممنونم.خداحافظ.-
قا  خداحافظ.-یاحمد یآ
نه ب از تاکسرر رونیخو با  مدم. نه ا یرفتم جلو یاو که سرررارا  یخو
 شد. داشیجت پ نی..به سارا زنگ زدم که عگفتیم

 اناز خانرررروم.سالم -سارا
 زدمو گفتم: یتلخ لبخند

 سالم سارا خانررروم.-
 .میدست داد بهم
 رفت؟ یاوضاع در چه حاله؟همه چ-سارا
 ..همه.نای..زمنای..خونه شرکت..ماشیآره.همه چ-
 بغلم کردو گفت: سارا
تازه یبیع- ناز.تو  ته..م22نداره ا و یتونیسرررال خودت  یپا یر
 .یتونی.من مطمئنم تو میسیوا

 زدم. یجدا شدم و لبخند ازش
 ؟یکنیم یتو کجا زندگ-

 نشون دادو گفت: مونویبغل دست ییالیو خونه
کار- خدمت با پول  جا.. ویتونسررتم ا یاون جار خودمون  یبرا ن

 .میکردیم یاتاق زندگ یبخرم.قبلش ماهم تو
دش تر از خو زیبرادر کوچ هی  ویسارا فوت شده بود،با مادر مر یبابا

 .کردیم یزندگ رایو سم هیو سم
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ونیم تونویزندگ یچطورن؟چطور هیو سم رایسارا،سم-  ن؟یگذر
 زدو گفت: یلبخند تلخ سارا
ور..ول یاایخ هی یمن که تو- و  هیمس یمشغول به کار شدم.اونم به ز
وزه دنبال کارن..اما کو کار..از صبح رفتن، رایسم ت چند ساع هیچند ر
 .گردنیبرم گهید
 م؟ی.برنطوریکه ا-
 و گفت:زد یلبخند سارا
 .میبر-

جام داد میرفت باهم کاراشررو ان ک و تموم  و  میمشرراور امال نه ر و خو
مدم تودمیخر نه دسررته جمع اطیح ی.او راوووههه.چقدر یاون خو

 ی.زن ها هم تورفتنیشررلوغ بود..بچه ها از سررر و کول هم باال م
و حرف  شررسررتنیم وهیو م یسرربز اطیوسررط ح زیحوض کوچ

جب فکزدنیم که نم ی..ع ما  ندم شرر از پس  نیتون یدارنرمن مو
ب و به  دیاز خانوما منو د زیه؟یچ یبچه آوردنتون برا نیایخودتون بر

 :بهم زد که واقعا به دلم نشستو گفت یبخش یارفم اومد.لبخند گرم
 .نجای..زن صاحب اسمیسالم دخترم.من ان-

 فشررردمو لبخند تیمیبه ارفم دراز کرد..دسررتشررو با صررم دسررتشررو
 زدمو گفتم: یکمرنگ

 .دمیاز سارا شن فتونوین؟تعرییخانوم شما سیپس ان-
 سارا جان لطف دارن.-خانوم سیان
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گار هی مد ارفمون.ان بامزه او چه  خانوم بود  سیدختر ان یدختر ب
ل  دی.رسزدیچون مامان صداش م بهمون و تا چشمش به من افتاد ز

 که گفت: کردمیزد بهم.با تعجب داشتم بهش نگاه م
 .یی.عجب چشما.یمامان-

چه دختره ب نیا یول ادیازم خوشررم نم کننیکه م ییفایاز تعر معموال
ست نه ا ش امزه حرف ب یلیکرده نهرخ فیازم تعر نکهیبدجور به دلم ن

وبروش و گفتم:زدیم وم نشستم ر  .آر
 توهم خوشگله.. ی.چشمازمیعز نهیبیچشمات قشنگ م-
 یدرشت.با موها یفوق العاده مشک یصورت گرد داشت..با چشما هی

 بهم زدو گفت: ی.لبخندرررررزمیکرده بود..عز سیکه گ یقهوه ا
 .یخوشگلتر یلیخ نمیبیفاصله که م نینه از ا-
بونو از کجا آورده؟رلبخند نیبچه ا نی..اوا  زدمو گفتم: یز
 ه؟یاسمت چ-
 سما.-

 کردمو گفتم: بغلش
 .چندسالته؟ی..چه اسم قشنگزمیعز یوا-

 سال.4-سما
 کوچولو...چه یاوخ-

 ازم جدا شدو گفت: سما
 .ستمیمن کوچولو ن-
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 و بلند شدمو گفتم: دمیخند
 بر منکرش لعنترخوشملم.-
 گفت: دویجون خند سیان
ست یلی.از تو خرهیگیگرم نم یسرما با هرکسر-  یخوشرش اومده..را

 ه؟یاسمت چ
و  بهش گفتم: ر
 اناز.-
 .مثل خودت.هیاسم قشنگ یلیخ-خانوم سیان
ود که باز شده ب شموی.نشدمیداشتم خر ذوق م فیهمه تعر نیاز ا یوا

 بستمو گفتم:
 .نیشما لطف دار-
 شدو گفت: زیمرده بهمون نزد هی
 .سیان-
 خانوم برگشت ارفشو گفت: سیان
قا؟ یبله عل-  آ
قا که همون همسر ان یعل  بهمونو گفت: دیخانوم بود رس سیآ
 ؟یباهاشون آشنا شد-
 .هیبله..دختر باوقار و خانوم-خانوم سیان
 .نیکنیم فیتعر یادیز نیدار گهید-
وغیچ یادیز فی..تعرزمینه عز-خانوم سیان  گم.. ینم ه؟در
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قا یعل مدن  نیخانوم،ا سیخب.ان لهیخ-آ تازه او خانوم  ناز  ا
 ؟یبراش جور کن یکار هی یتونینجا،میا
 بسپرم به خانوما. دیبا-خانوم سیان

 یکارا نیشرررکت بکنن..از هم یمنو ببرن منشرر خوانیانگار م حاال
 .گهیبکنم د دیپا افتاده با شیپ

قا یعل  خب.دخترم برو استراحت کن.. اریبس-آ
 کردمو رفتم به ارف اتاقم. یخداحافظ ازشون
شدم.. دهیکه خر یاتاق وارد ساده..با  هیبودم  شت هیاتاق  و پتو  یدست پ

.پنجره ها دور تا دور اتاقو پوشررونده بودن و یمتر12فرش هیو تشررز.
و ش یر ستم و با نفرت  دهیپنجره ها هم پرده پو شده بود.در اتاقو ب

ل زدم.رفتم ارف  تاق ز از پنجره ها و پرده شررو کنار زدم و به  یکیا
وخدا مردم تو چه خونه ها نی.ببوختمچشررم د اطیح  یزندگ ییتور
 نیدونستم همچ یسال تو ناز و نعمت بزرگ شدم اصال نم22.کننیم

 یو برام دسررت تکون داد.لبخند دیهم هسررتن.سررما منو د ییآدما
باره مشغول باز ه با بچ یبهش زدم و براش دست تکون دادمم.اون دو

باره افتاد جلو و ول کردم که دو شد.پرده ر ستم تک یها  ش  هیپنجره.ن
 یرنجویباهام ا ای.پاهامو تو بغلم جمع کردم.حاال که دنواریدادم به د
 رفت..خودم همه شیپ یهمه چ لمی.حاال که بر خالف مکنهیرفتار م

ما.م یتونم مثل قبل زندگ ی.نمدمیم رییتغ زویچ  یجور نمتویکنم ا
کنم.از  دایپ هرا هی دیده کوره محتاج نباشم..اما با نیکنم که به ا یزندگ
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باره به اوج برسم..من کشهینم یبه فرش..اما اول دمیعرش رس  که دو
 ردیبه اوج برسم.با دیبا

 کنم یرد پاهامو پام م دارم
 یبغ تو از سرت وا کن نیا که
 از من کالفم منو درک کن من
 یکن دایپ یخوام به من حس ینم
 یکن دایپ یخوام به من حس ینم

 برمیدارم از خودم م خودمم
 که عادت شده ینیخوام بب ینم
 خورمیم نیو دائم زم یتینس تو

 سکوت نیا یکن به آوازه  نگاه
و حرف مردم کنم ینم  خوام تور
 یاشتباه من نیباتریز تو
و با خودم گم کنم دینبا  تور
و با خودم گم کنم دینبا  تور

 کردم که از خواب من هیگر چقد
 یش داریلحظه ب هیقد  فقط
 گهید دیخستمو تو نبا خودم

 یگرفتار ش امیخستگ نیا به
 کدوم حس خوب توام هیشب
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 ستیجز درد ن یزیمن چ یسراپا
 یکن دایپ یبه من حس خوامینم

 ستیمرگ ن نیحواسم به ا خودمم
 ریاشتباه من نیباتریز تو
 بخش اول" انی"پا


