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 ی با همراهان رمانسرا" سخن"

 با سالم 

تلگرامی، اقدام به چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های 
انتشار رمان های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه 

 ی جبران ناپذیری به سایت وارد می کنند.

کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر 
منافع خویش بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و 

جع رمان های کانال های مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز مر
 متضرر خواهید بود.

یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان به رمان 
 هستید و این امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

لود برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دان
 مستقیم رمان از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
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 بخش اول

 
 پارچه رو از نایلون بیرون آورد و گفت: خیلی نازه.ی ههانی برای صدمین بار گوش

 مم افتاد.لبخند زدن نداشتم. فقط گفتم: از بس گفتی از چشی هحوصل
 ترسیدم پیدا نکنیم.می چه شانسی داشت.-
 کنی براش مهم بود؟می فکر-
-... 
 بندم همین که پاش خونه رسید یادش رفت چی انتخاب کرده.شرط می-
 ت هست!تو امروز یه چیزی-

رقصه، اصال  براش می کنی اون موقعی که با شوهر جونشمی اخم کردم و گفتم: فکر
 لباسش زحمت کشیده؟ طراحش کی بوده؟ خیاطش کی بوده؟مهمه کی چقدر برای 

 کنیم!که واسه رضای خدا کار نمی ما هم-
دم. دعواهای شمی د عصبیشمی روم رو برگردوندم و چیزی نگفتم. موقع پریودم که

تر از همه حسی بود که از چهل روز ش بود ولی مهماخیرم توی مزون هم دلیل دیگه
و امروز به اوجش رسیده بود. اتوبوس با تکون شدیدی پیش به جونم افتاده بود 

نی زل زده و حتی هات. حس کردم مردی به صوردنمتوقف شد و چند نفر پیاده ش
که براش میرم، نیست. زن بغل دستی به خانوم مسنی گفت: ای متوجه چشم غره

 شما بشینید.
 خانوم مسن به تعارف گفت: نه... راحتم دخترم.

 آرنجش توی شکم من فرو رفت و گفت: بفرمایید.زن راه باز کرد. 
 بینید شلوغه؟می، من بشینم! مگه نشینیمیعصبانی گفتم: ن

 فرهنگ.بی زن پشت چشم نازک کرد و گفت:
 هانی دستم رو گرفت که حرفی نزنم. چیزی نگفتم. آروم پرسید: با این همه خستگی

 خوای بری مراسم؟می
 .هستن هامراسم که تموم شده. فقط خودی-
 خدا کنه به قولش عمل کرده باشه.-
 عمل کرده. مطمئنم.-
اون بیچاره هوش و حواس درست و حسابی نداشت... خودت رو برای همه چیز -

 آماده کن.
 پس برای چی معتمد مسجد رو خواسته بود؟-
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 ممکنه اسم تو از یادش رفته باشه.-
 نه. نرفته.-

روحی خوبی نداشت ولی دقیقا  همون  ی آخر اوضاعهادرسته که پدربزرگم این سال
ش که اهل مسجد هاروزی که من ازش کمک مالی خواسته بودم، یکی از دوست

شون رو پیش حاج هااهل محل وصیت نامهی همحل بود رو دعوت کرده بود. هم
 . این که تصادفی نبود!تناشذمی کریمی امانت

 آقا درست برون. خورد. من دلم رو گرفتم و گفتم:ای اتوبوس تکون دیگه
 تر از من بود، داد زد: ناراحتی با آژانس برو!راننده که اعصابش داغون

 شده؟!ت هانی توی صورتم دقیق شد و گفت: سحر چه
 کنه.می دونم... از صبح یه چیزی روم سنگینیمین-
 چه چیزی؟-
 یه حسی مثل تنها شدن.-
که یکی مرده تنها ای خونهکنی تو می چند بار بگم برگرد خونه تون؟ چطور جرأت-

 زندگی کنی؟ هزار جور اتفاق ممکنه بیفته.
 این حس خیلی واقعیه.؛ اما من ترسو نیستم-
 برگرد خونه سحر. تنهایی فکر و خیال میاره.-

شاید حق با هانی بود. این حس درست از روز مرگ آقاجون سراغم اومده بود و تا 
کردم اگر توی مراسم چهلم نباشم، حالم می امروز که چهلمش بود ادامه داشت. فکر

که آقاجون ای ی مسخرههاه ولی فرقی نداشت. نباید انقدر به داستانشمی بهتر
 تونستم با کسی در میون بذارم. همه تصورمین؛ حتی کردممی کرد فکرمی تعریف

 هانی که غریبه نبود!؛ اما دیوانه شدم دنکرمی
کنه. هر وقت می کناری خیره شده و گریهی هبه سمتش برگشتم که دیدم به شیش

رسه، می هر کس به ما»اومد وضع همین بود. توی دلم خندیدم و گفتم می بارون
از توی جیبم دستمال کاغذی درآوردم و به طرفش گرفتم. یه دونه «. بدتر از ماست

تر حواض هاو چراغ ماشین هابخار گرفته رو پاک کرد. آدمی هبرداشت و باهاش شیش
م رو هام چهرهدیده شد. به صورتم زل زدم. ابروهای کلفت مشکی و برجستگی لب

. اتوبوس به ایستگاه من نزدیک شده بود. موهای فر دادمی همیشه بچگونه نشون
ی خرید هانامرتبم رو زیر شالم فرو بردم. زیپ کاپشن آبی رنگم رو بستم و به نایلون

 مزون اشاره کردم.
 ه.شمی ... این فریبا خیلی خوش به حالشاهتاکسی بگیری-
 باشه.-
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 مراقب این مرده هم باش، با تو پیاده نشه.-
به سمت همون مرد نگاه کوتاهی انداخت و سر تکون داد. اتوبوس ایستاد و من 

معمولی ی هدید. من قیافمیپیاده شدم. وقتی هانی باهام بود، چشم کسی من رو ن
 . دادمی د. هنوز اول غروب بود اما هوا تاریک نشونداشتم ولی هانی خیلی زیبا بو

 که قرار بود امروز باز بشه فکرای تمام طول مسیر تا خونه رو به وصیت نامه
دیگه هم ی هکردم. چیز زیادی از پدربزرگم نمونده بود و یه عمه و عموی زندمی

ی هبچ داشتیم. تمام امیدم به چند تکه جنس خانوادگی بود که نسل به نسل به
گردنبند طالیی بود که شکل  هاد. یکی از اون جنسشمی بزرگ خانواده منتقل

بزرگم فوت شده بود و تکلیف ی هرسید. عممی خورشید داشت و خیلی گرون به نظر
کرد که به عمو ایرج که بعد از عمه بزرگترین می مشخص نبود. ساغر تصور هاجنس
ه. این وسط من هم شم میتر بزرگ عمهرسه. مامان مطمئن بود سهم دخمی بود،

 دلم رو صابون زده بودم.
اومد. هوا سرد بود اما فکر یه سالن مد کوچیک برای می بارون اوایل دی هنوز نم نم

های فریبا خبری بود، نه از سر و د. دیگه نه از غرغر و بهانه گیریکرمی خودم، گرمم
ی هکردم و وارد کوچها هوا ی بدسلیقه. نفسم رو تویهاکله زدن با مشتری

افتادم و اخم کردم. روز بدی رو گذرونده  هام. یاد رو به رو شدن با فامیلشدمیقدی
رسید چه می اگر گردنبند به من؛ حتی بودم و امیدی به بهتر شدن اوضاعم نداشتم

رو م زدم؟ جواب خانوادهمی فروختمش و با پولش سالنمی جوری دور از چشم همه
ی هم کسی چشم دیدن من رو نداشت. به آسمون سیاه طور م؟ همیندادمی یچ

 «.کشم... یه راهی جلوم بذارمیدیگه ن»نگاه کردم و گفتم 
م جلوی در پارک بود. تو حیاط هارفت ماشین بابا و شوهرعمهمی همونطور که انتظار
آرش ی هسانتاف د که همیشه سهم عمو بود. جلوتر رفتم.شمی فقط یه ماشین جا

قدیمی بود. دوباره خونم به جوش اومد و ی هتابلوترین چیز تو این کوچه و این محل
خورد. چاقو رو از جیبم بیرون آوردم و می کله خریم گل کرد. حالم ازش به هم

ضامنش رو کشیدم. روی الستیک جلو خم شدم و خواستم فرو کنم که کسی از پیاده 
 ؟!انهکنی دیومی کاریرو داد زد: چ

نگاه کردم. این دیگه برای چی اومده بود؟ ش سریع ایستادم و به صورت بهت زده
 کار داری؟!یجلوتر اومد و گفت: به ماشین من چ

روز پیش تو مراسم با یه زانتیای مشکی اومده بود! کم  40ماشین اون؟ همین 
 نیاوردم و گفتم: جلوی در پارکینگ ما پارک کردید!

 من مهمون اینجام!-
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تر رفتم. صورتم تو نور قرار گرفت. با شناختنم اخم کرد و به سمت زنگ در رفت. جلو
این آرش، نبودنش هم دردسر بود. کلید رو توی در انداختم و قبل از اینکه همراهم 

ی هاکوچیک حیاط رد شدم و پلهی هوارد خونه بشه در رو کوبیدم. از کنار باغچ
ای م رو درآوردم و گوشههاد. بوتشمی هورودی رو باال رفتم. صداهای داخل شنید

ی هاجلوی پله عموزنجفت کردم. با باز کردن در گرمای داخل روی پوستم نشست. 
ی قدیمی با راهروی کوچیکی از فضای هادوم ایستاده بود که به سبک خونهی هطبق

 د و با موکت خاکستری پوشیده شده بود. متفکرانه نگاهشمی اصلی خونه جدا
 دونست چطوری برخورد کنه. گفتم: من سحرم! سالم.میکرد و نمی

 ابرو باال انداخت و گفت: سالم.
شلوغ و به هم ریخته شدم. مامان توی ی هپس ساغر نیومده بود. وارد خون

خواد خونه می آشپزخونه بود. به سمتش رفتم و گفتم: چرا تو مسجد نگرفتید؟ کی
 رو جمع و جور کنه؟

 خیسم نگاه کرد و گفت: برو عوض کن. کجا بودی تا االن؟ یهابه لباس
 خرید واسه مزون.-
 رفتی؟میحتما  باید همین امروز -

 سفید دم در بود!ی هجواب ندادم و فقط گفتم: سانتاف
 واه! آرش که رفته امارات.-

 آشپزخونه اومد: مهندس از آرش خریده.ی هاز گوش عموزنصدای 
 مامان: چرا؟

 .ست: قراردادش با الشهاب چهار سالهوعمزن
 من: الشباب.

 چهار سال میره غربت.م صورتش غمگین شد و ادامه داد: بچه
 پول میاره!مون یه عمر جون کندن همهی همن: عوضش به انداز

اونجاست؟ ش گفت: مگه همه عموزنو مامان به  تنهر دو به من چشم غره رف
 که.میره، میاد... غصه نداره 

هام رو که توی همین طبقه بود رفتم. لباسکاپشنم رو در آوردم و به سمت اتاقم 
عوض کردم و با یه بلوزو دامن ساده و شال مشکی بیرون اومدم. مردها توی اتاق 

که درش بسته بود و از اوضاع و احوال خونه مشخص بود که حاج  دنپذیرایی بو
کریمی هنوز از نماز جماعت مسجد نیومده. دوباره به آشپزخونه رفتم. دخترهای عمه 

باز کردم، . به سمت یخچال رفتم. همین که در رو دنو عموم هم اینجا جمع شده بو
 .شمیم گفت: دنبالش نگرد
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 درست کرده بودم رو نشون داد.که دیشب ای و ظرف خالی الویه
 راحت باشید. یه وقت تعارف نکنید! -

 ش کم بود.ابا خنده گفت: سس
 !ریختممی ی بیشتردادمیبرات رژیمی درست کرده بودم. سفارش -
 ی بعد.هاباشه دفعه-
 کردم واسه رفتن داداشت ناراحتی!می فکر-

 رو بهش داده. BMWمینو وسط حرفمون پرید: چرا ناراحت باشه؟ قول یه 
 مبارکه.-

 وقتی به من گیر داده بود که پول تو جیبیش رو از باباش»و توی دلم ادامه دادم 
 مریم از پشت بغلم کرد و گفت: کیمیا کجاست؟«. گرفتمی

 : سحره.تنشمیم و مینو با هم گف
 از من جدا شد و گفت: اهوم. خوبی؟

 مرسی.-
شده  که تو نه سالگی ایجادم وی شقیقهدو قلو بودن هم دردسر شده بود. اگر زخم ر

. با وجود اینکه دادمی زور من و ساغر رو تشخیص بود رو نداشتم، مامان هم به
مامان ظرف حلوا و شیرینی  ساغر ازدواج کرده بود و یه دختر سه سال و نیمه داشت.

 رو به سمتم گرفت و گفت: ساغر نمیاد.
 کو؟یه تیکه حلوا برداشتم و گفتم: نیلوفر 

 با امیره.-
 ور؟!پس چرا ما نمیریم اون-

 وره؟مو گفت: تو چرا هولی؟ مگه کی اونعشمیم بلند خندید و زن
تونست توهین کنه. به مامان که مینتر کردم. از این واضحمی با دهن باز نگاهش

زد، نگاه کردم. حلوا رو توی سطل آشغال پرت میمثل ماست ایستاده بود و حرفی ن
 اری تنها زندگی کنه؟ذمی شنیده شد: چطور عموزنیرون رفتم که صدای کردم و ب

جواب مامان رو نشنیدم. خواستم به اتاقم برگردم که عمه از کنار آیفون حرکت کرد و 
 گفت: برو بگو حاجی رسید، همه بیان تو پذیرایی.

 چی شده؟شونه باال انداختم و به سمت پذیرایی رفتم. از کنارم رد شد و گفت: باز 
کنار بخاری نشستم. برای عمو ای چیزی نگفتم و وارد شدم. در رو باز گذاشتم و گوشه

و بابا سر تکون دادم و به نیلوفر که کنار امیر بود، لبخند زدم. با این  هاو شوهر عمه
از من بود و تر . ساغر خیلی خوش اخالقدناحوالپرسی خشک همه من رو شناخته بو

پلکید. شمیم کنارم نشست و می ولوی لوس همیشه دور و برشالبته یه دختر کوچ
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با اومدن دوست آقاجون همه بلند شدیم و دوباره  .دنبقیه هم کم کم وارد اتاق ش
نشستیم. پیرمرد کنار عمو نشست. از همین حاال استرس گرفته بودم. به مریم نگاه 

باعث شده بود  خوند و همینمی کردم که امشب رقیب اصلی من بود. ارشد صنایع
ما سن ازدواج پایین ی هباشه. تو خانواد تو بیست و چهار سالگی هنوز ازدواج نکرده

قبل از آقاجون م دونستم اون هم امیدواره. عمهمی بود. مریم کنار بابا نشسته بود و
گردنبند و چند تا تیکه ی هرسید. احتماال  فقط به بهانمیمرده بود و چیزی بهشون ن

، ممکن بود دادمی رو به من ها. اگر آقاجون این جنسدنتیقه اومده بوطال و ع
خرج دانشگاه آزادش خیلی تنگ  عذاب وجدان بگیرم چون دست بابای مریم برای

تونست ازدواج کنه ولی من می ترم. اوندونست که من مستحقمی ولی خدا ؛بود
 نه.

 شمیم زیر گوشم گفت: ببین لئو چه به پدرزنش چسبیده!
زد، نگاه کردم و گفتم: می حرف هابا تعجب به صورت شمیم که هنوز مثل دبیرستانی

 چی؟!
 دونی؟میتو ن-
 چی رو؟-

 گیم لئوناردو.آرومی گفت: ما به این میعاد میی هبا خند
گرفت و یاد برخوردی که جلوی در باهاش داشتم افتادم. به م خندهش از خنده

ه پدر مریم چسبیده بود. گفتم: الحق که شبیه همون طرف نگاه کردم. دقیقا  ب
 الکپشته.

 الکپشت چیه؟ چیو میگی؟-
 ی نینجا دیگه.هاالکپشت-

 گیم.دوباره خندید و گفت: دلت میاد؟... ما دیکاپریو رو می
 انزجار جمع کردم و گفتم: این؟! صورتم رو به حالت

حتی  ؛رسیدمینبه نظرم ای شباهت دیگهای نگاهش کردم. جز ریش و موی قهوه
روشن بود، نه آبی. بیشتر شبیه عکس شهیدهای جنگ بود. ای ش هم قهوههاچشم

 آروم گفتم: به نظرت این خوشگله؟!
 نیست؟-
 به نظر من که فقط کمرنگه!-
 سلیقه.بی-

اومد. آرش هم مشکی بود. خوشبختانه کسی می من از چشم و ابروی مشکی خوشم
 کردیم باشه، خبر نداشت.می یا حداقل فکراز چیزی که بین من و آرش بود، 
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 شه؟آرش بره دلت تنگ نمی-
 یم.شمی نه بابا... از شر زنش راحت-
 کنه!می مامانت که خیلی با آب و تاب از عروسش تعریف-
کنیم، فقط آرش میاد. انگار دو تا فیلم بازی می از دماغ فیل افتاده... شام دعوتشون-

 !لیوودی نیستها هکرده کی هست! حاال خوب
خورد. هنوز دو ماه از قراردادش با می پوزخند زدم. این همون زنی بود که به دردش

استقالل نگذشته بود که از خداخواسته یه بهانه برای باز کردن من از سرش پیدا کرد. 
 ست!! یادش رفته بود از کدوم خانوادهزن هنرپیشه

ی معمولی تموم شد. هاحرفو  دنباالخره با یه صلوات و فاتحه همه سکوت کر
حاجی پاکتی رو از جیبش بغل کتش درآورد و به طرف عمو گرفت که عمو سریع 

 کنم. بفرمایید. ما از چشممون بیشتر به شما اعتماد داریم.می گفت: خواهش
حاجی تشکر کرد و کاغذ رو از پاکت بیرون آورد. آروم گفتم: حاال انگار آقاجون چی 

 داشته!
 ریم که بد نمیشه.واسه م-
 حاال از کجا معلوم به مریم برسه؟-
 رسه؟ بابام؟پس به کی می-

خوند واقعا  می ی جمع وقتی اسم من روهاابرو باال انداختم و چیزی نگفتم. صورت
ی اول نامه بود و عمه و مامان هاحرفدیدن داشت. حاجی مشغول خوندن دعا و 

کرد و می ناراحت شده بود. مریم به زمین نگاه. صورت عمو و بابا هم دنکرمی گریه
سیب رو با چاقو به طرفش گرفته بود. تو دلم ی همیعاد یا به قول شمیم لئو، نصف

 از مادرم شنیده بودم. به همشون یی دربارههاحرفیه «. شیرینی خودهمرتیک»گفتم 
با همچین آدم . مریم با شالی که تا روی پیشونیش آورده بود، باید هم دناوممی

 کرد.می خشکه مقدسی زندگی
ها تقسیم ی طالقان رو بین بچههاتهران و زمینی هجمع، خونی هطبق انتظار هم

خاطر دن. بهخورمی و به درد کشت و کار تنالبته ارزش مالی زیادی نداش ؛کرده بود
بودم فقط منتظر  ؛شون یه زمین بهشون داده بودحق مریم و مینو از مادر فوت شده

.. شامل گردنبند خورشیدنشان و .مشخص بشه که حاجی گفت: هاکه تکلیف جنس
 گیرد.می خنجر و گلدان به اولین فرزند ِ دختر بزرگم، منیژه تعلق

 دیدی گفتم؟-
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توجه به شمیم به صورت مریم که با لبخند تیکه سیب رو توی دستش گرفته بود، بی
تونست بره. میتی بدون من حمام هم نکردم. پس من چی؟ سه ماه آخر حمی نگاه

یه لباس اتو نکشیده هم تنش ؛ حتی کردم که تو خونه راه برهمی من کمکش
رسیدم. چرا الکی من رو امیدوار کرده بود؟! می کردم. از یه پرستار بیشتر بهشمین

 کردم که بلند نشم و کازه کوزه رو به هم نریزم. همهمی داشتم خودم رو کنترلخیلی 
 .دنمشغول گفتگو بو

ما میعاد چشمش هنوز به زد امی مریم سرش رو پایین انداخته بود و با میعاد حرف
کرد. حاجی ادامه داد: چند لحظه فرصت می نامه بود و منتظر نگاهکاغذ وصیت

 بدید.
ام، ی من به نوههنقش ترنج هدیی هکه گفت: و اما قالیچ دندوباره همه سکوت کر

 به امید اینکه فرزندانم از... سحر نظری است.
باالخره یه اسمی از من برده شد. توجه همه به من جلب شده بود و شمیم زیر گوشم 

زد... طال می باید هم لبخند ؛زدمی کرد. به مریم نگاه کردم که به من لبخندمی وز وز
رزشی ش به اون رسیده بود و یه قالیچه که من تا حاال ندیده بودم و اگر او عتیقه

کرد. می ، سهم من بود. این آقاجون هم عجب کارهاییتندونسمی داشت همه قبال  
حداقل باعث شده بود امیدم رو از ارث گرفتن بردارم. نفسم رو فوت کردم و چشمم 

کرد. اخم روی صورتش نشست و سرش می به میعاد افتاد که مستقیم به من نگاه
 شمیم هم نبود. بلند شدم و بیرون رفتم. .دنرو برگردوند. یه عده پراکنده شده بو

کسی رو نداشتم. عمه به سمتم ی هزدم. حوصلمی هدف تو بالکن جلوی خونه قدمبی
ی تشکر کنه که روزهای آخر کنارش بودی. ما طور اینخواسته می اومد و گفت: حتما  

 دونیم چقدر براش زحمت کشیدی.می همه
 !وعمزنپوزخند زدم و گفتم: مخصوصا  

 ارزشی نیست ولی مهم نیتش بوده. نه؟دونم چیز بامی لبخند زد و ادامه داد:
بعد از ؛ حتی بودم د همین عمهشمی سر تکون دادم. اگر یه آدم عاقل تو فامیل پیدا

با من بد برخورد م فامیل و حتی خانوادهی هماجرای سه سال پیش هم مثل بقی
دوم رفتم. به اتاق آقاجون. وقتی به ی هبه طبق نکرد. با هم وارد خونه شدیم و من

. اگر کاری هم کرده بودم دادمی کردم بغض عجیبی گلوم رو فشارمی تخت نگاه
من که گفته بودم واسه  ؟!شد یه کم به فکر من باشهمیبدون چشمداشت بود ولی ن

ا پولی که . خودم هم بدادمیشروع یه کار جدید پول الزم دارم. بابا که به من پول ن
اش داغون بود. اصال  اومد. وضع حافظهمینبر تا حاال جمع کرده بودم، کاری از دستم

 کرد.تر میبعید نبود من رو با مریم اشتباه گرفته باشه. این فکر خیالم رو راحت
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بودم که میعاد  هاخودم رو توی آینه مرتب کردم و بیرون رفتم. روی اولین پله
 ه یه لیوان آب به من بدید؟شمی !عموزننه زد و گفت: به در آشپزخوای ضربه
گفت. توی مراسم می «عموزن»ی این خونه هازنی هبرادر آقاجون بود و به همی هنو

ختم هم خیلی به امیر و عمو و بابا کمک کرده بود. مریم لیوان آب رو با پیش دستی 
که باعث شده بود ای ربونیبه سمتش گرفت. با تشکر برداشت ولی از اون همه مه

خواستگاریش از مریم تو فامیل بپیچه، خبری نبود. مریم کمی این پا و اون ی هزمزم
و وقتی اتفاقی نیفتاد وارد آشپزخونه شد. حاال پشت سرش  ننپا کرد که حرفی بز

 رسیده بودم. بلند گفتم: ببخشید!
رش رو پایین انداخت و اکراهی به من، س از جلوی در کنار رفت و بعد از نگاه پر

 لیوان خالی رو به طرفم گرفت.
 زحمت این رو ببرید داخل.بی-
 به من چه؟!... چرا به مریم خانوم نمیگی؟-

جوریه که دختره همون»گفت می حتما  توی دلش؛ با تعجب به من نگاه کرد
 آروم گفت: چرا باید به ایشون بگم؟!«. !ننکمی تعریفش رو

 کنی!می سیب براش پوستبه همون دلیلی که -
 کردید؟می ؟ اخم کرد و گفت: به من نگاهرنفکر کرده بود مردم خ

 کنم؟می ، من زیاد به مردها نگاهتنی فامیل بهتون نگفهامگه حاج خانوم-
ناراحتی نیم ساعت ؛ حتی کردممی چی بگه و من تفریح دونستمیدیگه از تعجب ن

البته نه مردهای فامیل.  ؛داختن مردها بودمود. عاشق دست انپیش از یادم رفته ب
 ، کفر من رو دردادمی بود. وقتی خودش رو پسر امام حسین نشون ءبار استثنااین
 آورد. دوباره گفتم: ببخشید!می

کرد. وارد آشپزخونه شدم و رو به جمع گفتم: یکی ؛ حتی نگاه هم نمیبیشتر کنار رفت
 لیوان آقای مهندس! رو بگیره.

 
2 

ساعت کنار بالش زنگ خورد و من کورمال کورمال قطعش کردم. دیشب تا دیروقت 
. به زور شدمیم باز نهای خونه بودم و چشمهامشغول جمع کردن ریخت و پاش

بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. به سمت دستشویی حرکت کردم و اولین چیزی که 
اهی کشیدم و سر جام به چشمم خورد، مردی با پالتوی مشکی بود. جیغ کوت

میخکوب شدم. به طرفم برگشت و با دیدن من سریع روش رو برگردوند و گفت: 
 امیر جان! خواهرت.
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راه رفته رو برگشتم و در اتاق رو پشت سرم کوبیدم. این چه وضعی بود؟ بدون اجازه 
خبر سرش رو انداخته بود و اومده بود داخل! به تاپ و شلوار عروسکیم نگاه بی و
شدم. یه مانتو و شال پوشیدم. چند ضربه به در خورد و صدای تر دم و عصبانیکر

 امیر اومد: 
 سحر! ماییم. مگه تو نرفته بودی خیاط خونه؟-

 و مزون.ئو باز کردم و گفتم: خیاط خونه نهدر ر
نقدر زود! وارد دستشویی شدم. رفتم اما نه امی ی زوجهاخبری از میعاد نبود. روز

 ؛ البتهخوردمها میرو شستم و مسواک زدم. معموال  صبحونه رو با بچهصورتم ودست
کرد. موهام رو جمع کردم و بیرون اومدم. می روزهای فرد که خونه بودم وضع فرق
نشسته بود و  هااومد. میعاد هم روی پلهمی صدای امیر از باال و حتما  اتاق آقاجون

 و گفتم: چرا اومدید؟ رفت. به طرفش رفتممی با ساعت مچیش ور
 بدون اینکه نگاهم کنه گفت: اسناد و مدارک خونه رو الزم داریم.

 !؟با تعجب گفتم: برای فروش
 م؟هاسرش رو بلند کرد و گفت: من شبیه بنگاهی

چه عیبی  هاگرفت. با پوزخند گفتم: مگه بنگاهیمی انگار خیلی خودش رو دست باال
 ؟رندا
 ولی من این همه درس نخوندم که داللی کنم! رنعیبی ندا-
 سال درس نخوندم که خیاطی کنم... 4من هم -

 کنم.می رو رد کردم و همزمان گفتم: ولی هااز کنارش پله
لباسم هم بهش برخورد نداشته باشه. ی هخودش رو جمع کرده بود که حتی گوش

کم کم وسایلت رو جمع  توی دستش دیدم که گفت:ای امیر رو با پوشه هاباالی پله
 کن.
 واسه چی؟-

 باشه.تر با هم پایین اومدیم و گفت: قراره اینجا رو بکوبیم که تقسیم ارث راحت
 چرا انقدر زود؟-
 م.هامالکی هبه من ربطی نداره. من فقط نمایند-

 .شنکمی به میعاد اشاره کرد و گفت: آقای مهندس زحمت ساخت و ساز رو
ها از اینجا جم شون نگاه کردم و گفتم: من که به این زودیهابه لبخند روی صورت

 خورم.نمی
امیر چپ چپ نگاهم کرد و به سمت در رفت. میعاد که هنوز ایستاده بود، آروم 

 گفت: پس مجبوریم هر روز شما رو زیارت کنیم!
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 قبول باشه.-
ن ماه م رو پوشیدم که دیر نکنم. توی ایهاو من سریع لباس تنبدون خداحافظی رف

 گزک به دستش بدم. ستمخوامیدو بار با فریبا بحث کرده بودم و دیگه ن
 روی فریبا و یه خانم دیگه که اسمش یادم نبود و عصبانی نگاهمیک ساعت بعد روبه

 .دنکشیمی به سالن سرک های دیگه هم از اتاقهاکرد، ایستاده بودم. بچهمی
 خودتون بفرمایید.باالخره فریبا به حرف اومد: خانوم کیانی 

 خوام.می من که بهتون گفتم. این لباسی نیست که من-
 جلوتر رفتم و گفتم: خودتون طرحش رو دادید.

اصال  به من نمیاد. تو انقد اصرار کردی، من مجبور  ؛خواستممیمن همچین چیزی ن-
 شدم همون مدل یقه و آستینی که تو گفتی رو انتخاب کنم.

 کرد.می ته نگاهمفریبا با ابروی باال رف
 من اصرار نکردم. راهنمایی کردم. شغلم همینه.-

 صدای هانی از کنار در اومد: راست میگه... من هم بودم.
 خانوم کیانی: فریبا جان قابل تو رو نداره ولی من دو برابر بیرون پول دادم.

 فریبا: در رو ببند هانیه.
خترها لباستون رو طراحی کنه. هانی در رو بست و فریبا گفت: میگم یکی دیگه از د

 ه.شمی خسارت این لباس هم از حقوق سحر کم
دم. مگه حقوق ما چقدر بود؟! شمی ی که من این ماه یه چیزی هم بدهکارطور این

چیزی نگفتم و به طرف در رفتم. خانوم کیانی گفت: حاال شاید بشه همین رو 
 درستش کرد.

کنه. گفتم: می ده و به من نگاهبه طرفش برگشتم که دیدم صورتش ناراحت ش
 مشکلی نیست خانوم. حقوقمون خیلی باالست.

شد دو دقیقه الل و با پوزخند به فریبا بیرون رفتم. مهدیس سریع گفت: حاال نمی
 شی؟

 من: تو باز گوش وایسادی؟
 هانی: راست میگه دیگه. زنه راضی شده بود.

 من: ولش بابا.
 دم.دستشون رو به طرف اتاق طراحی کشی

 مهدیس: دیشب چی شد؟
 من: هیچی. من اگه شانس داشتم که اوضاعم این نبود.

 هانی: هیچی؟
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 من: نه. یه قالیچه.
 جوریه؟مهدیس: شاید گرون باشه. چه

 . اینجا نیست. طالقانه.تنمن: اگر گرون بود همه ازش خبر داش
 هانی: شاید ارزش تاریخی داشته باشه؟

ها بود که از اون فرشبینی؟ آقاجون من کی می با خنده گفتم: فیلم تخیلی زیاد
 !داشته باشه

 !دنناراضی بو هاره که مشتریباباز شد و فریبا گفت: این چندمیندر اتاق 
 هم با نگرانی نگاهم هاخواست من رو اخراج کنه. بچهمی توی دلم خالی شد. نکنه

 .دنکرمی
 فعال  خبری از طراحی نیست... بیا بیرون.-

ی کشیدم. وسایلم رو برداشتم و با هم به سمت اتاق خیاطی رفتیم. در رو نفس راحت
 ترسم اینجا هم خرابکاری کنی!می باز کرد و گفت:

توی سکوت رفتنش رو تماشا کردم و وارد شدم. نه اینکه خیاطی چیز بدی باشه یا 
اینکه یه  ؛ ولیگذشتمی دوست نداشته باشم. برعکس با هانی اینجا خیلی خوش

کرد. من چهار سال طراحی دوخت و لباس می اومد ناراحتممی جور تنبیه به حساب
و  هادیها و سین مجلهتریکوچک؛ حتی باشم نه خیاط دیزاینر خونده بودم که

کردم. من برای طراحی لباس به دنیا اومده می ی خارجی رو هم مطالعههامقاله
 بودم.

 
که بیاد تا بریم سراغ کارهایی که مونده. اینکه کنار میز هانی نشستم و منتظر شدم 

که وارد شد، به طرفم اومد و خیلی بودم، از سرم هم زیاد بود. همین اخراج نشده
 جدی نگاهم کرد. گفتم: چیه؟

 ی.شمی سحر داری اینجا حروم -
-... 
 تو دختر باهوشی هستی. بهترین دوست منی. -

 خندیدم و گفتم: خب؟
 اسه خودت سالن بزنی؟مگه آرزوت نیست و -
 با کدوم پول؟ هیچی بهم نرسید. -
خودت بری دنبال ؛ باید شهدونم... با اینجا نشستن که چیزی درست نمیمی -

 شانست!
 رو به خودت نمیگی؟ هاچرا این -
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صورتش ناراحت شد و گفت: من امکانش رو ندارم. من دختر سرایدار این 
 ساختمونم.

تونستم بکنم که دختر سرایدار می کاریونه؟ من چسعی داشت چی رو به من بفهم
 ونست. چیزی نگفتم.تمین
 .ننمنتظر بمو هانیست که دخترای دیگه دوره زمونه -
 منتظر چی؟ -
 دنبال یه مرد پولدار باش. -

 زدم زیر خنده و گفتم: چرا چرت و پرت میگی؟ کدوم مرد پولدار میاد من رو بگیره؟
 پایین نگاه کرد.کنار پنجره ایستاد و به 

 این. -
بلند شدم و کنارش ایستادم. به پایین نگاه کردم. سرم رو با عصبانیت به طرف 

 !صورت کنجکاو هانی چرخوندم و گفتم: این زن و بچه داره
 زنش طالق گرفته. از فریبا شنیدم دخترش اومده... بهترین فرصته. -
 نیست. والمبیچاره اصال  تو این ع -
 خط.بیارش تو  -

میام. به سمت چرخ رفتم و بر زد که انگار من واقعا  از پس این کارهامی جوری حرف
مه دادن این بحث رو نداشتم. ادای هرو از کمد بیرون آوردم. حوصل هاپارچه
موندم. می جوری هم یه کم ذهنم رو درگیر کرده بود. تا کی منتظر یه اتفاقهمین

 ی کسی مثل من بیفته؟اصال  چه اتفاقی ممکن بود تو زندگ
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 ظرف شله زرد رو از دست امین گرفتم و گفتم: موتور کیه؟
 .هایکی از بچه -
 دونه؟می بابا -
 شی؟مگه تو مفت   -

 فهمی!می اخم کردم و گفتم: وقتی به مامان گفتم نذاره سوار شی،
 !کنیمی غلط -

ها... منتظر گردونهبا من وارد خونه شد و ادامه داد: نذار بابا رو تیر کنم برت 
 ست.بهونه

 خیال بشه. مستقیم به طرف آشپزخونه رفت و گفت: چی داری؟بی حرفی نزدم که
 .ننکمی یخ هابرو بقیه رو برسون. ظرف -
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 برم حاال.می -
ی کرم قدیمی گذاشتم و به موهای فشن و شلوار آویزونش هاظرف رو روی کابینت

 خونی؟می زنش گفتم: اصال  واسه کنکورنگاه کردم. در قابلمه رو بست. با سر
 کی خواست درس بخونه؟ -
-... 
 خوام برم دنبال فوتبال.می ببین آرش دو سه ساله بارش رو بست. من هم -
 اون شانس آورد. ماها شانس نداریم. -
 ؟ننمن فوتبالم خوبه. مگه همه باید درس بخو -

 یه قاشق برداشتم و یه کم از شله زرد خوردم.
 ین ریخت میری جلو بابا، چیزی نمیگه؟با ا -
 کدوم ریخت؟ -

 ش فقط مال من بود!هابه شلوار و موهاش اشاره کردم و گفتم: الم شنگه
 ی نمیرم.طور اینخب حاال. من که جلوش  -
 به مامان بگو شیرینیش کمه. -
 خودت بگو. -

 یه پس گردنی بهش زدم و گفتم: ساغر هم اونجاست؟
 ازش نیست.نه. چند وقته خبری  -

 بریزه. هاچرخ نزنی ظرفچرخ مکتلفن خونه رو برداشتم و گفتم: برو دیگه... تک
 به طرف در رفت و گفت: مگه خرم.

 ساغر رو گرفتم و گفتم: خر که هستی.ی هشمار
تا بوق زد و صدای روشن شدن موتور از حیاط اومد. کسی گوشی رو تلفن چند
 زدم. زیادی مشکوک شده بود.می بهشهمین روزها یه سری ؛ باید برنداشت
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کردم. بهنوش خندید و می کنار میز ایستاده بودم و حرکت قیچی روی پارچه رو دنبال
 م.شمی جوری نگاه نکن هولگفت: این

 واه! مگه مادرشوهرتم؟ -
 ی.شمی بدتری... پای برش که میاد وسط یهو بدجنس -

 اسی.شنمی ا نه. فریبا رو کهبری یمی خندیدم و گفتم: باید ببینم درست
 کارم؟گیرم. مگه تازهمی من شش ماهه دارم یاد -
 !عفو کنید استاد -
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 روت رو برگردون. -
به سمت در چرخیدم و بعد از چند ثانیه سکوت، سریع برگشتم و محکم دست زدم. 
جیغ کشید و قیچی از دستش ول شد. با خنده پریدم بیرون از اتاق. مهدیس به 

 گشت.می ومد و گفت: َفری جون دنبالتسمتم ا
 دنبال من؟ نفهمیدی چیکار داشت؟ -

 سرش رو نزدیک گوشم آورد و گفت: داداشش با دخترش اومده.
 فهمیدم. آروم گفتم: خب؟می گفتنش« َفری جون»باید از لحن 

 شونه باال انداخت و گفت: من برم. تو سالن مشتری دارم.
نی زدم که مشغول دوختن بود. ها هبشم، سری ب قبل از اینکه وارد اتاق مدیریت

سرش رو بلند کرد و گفت: تو کجایی؟ با دخترش اومده، حواست رو جمع کن. 
 دخترش یه ماهه که ایرانه.

 یعنی چیکار داره؟ -
 م.دونمین -
-... 
 ی من که یادته؟هاحرف -

 اخم کردم و گفتم: آره.
د شمی در زدم. منشیش که دوست ما همبه سمت اتاق فریبا رفتم و چند ضربه به 

ود که وقت بد. خودش پشت میز نشسته بود. خیلیورود دای هسر جاش نبود. اجاز
آموزش هنرجوهایی مثل بهنوش که ؛ حتی کردهیچ کاری به جز مدیریت نمی

که دختر نوجوونی ش هم با ما بود. برادر و برادرزاده دنزمی چند ساعت سرای هفته
برادرش درست نشست . با وارد شدن من، دنی مخملی لم داده بوهاوی کاناپهبود، ر

. با دادمی شلوار مشکی پوشیده بود که سنش رو کمتر نشونوو لبخند زد. کت
یادآوری حرف هانی کمی استرس گرفتم اما سریع خودم رو جمع کردم. لبخند زدم و 

 گفتم: با من کاری داشتید؟
 اسی؟شنمی برادرم رو که جا شد و گفت:فریبا جابه

جز زد. انگار بهمی فریبا با وجود سن باال هنوز مجرد بود و برادرش خیلی اینجا سر
. سر تکون دادم. ادامه داد: شرول تازه به ایران اومده و تنهمدیگه کسی رو نداش

ی اینجا مشکل داره. دوست نداره بره خرید... فرزین خان هاقراره بمونه، ولی با لباس
 از من خواسته چند دست لباس مناسب براش تهیه کنم.
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خواست می همین چند روز پیش به من گفته بود حق طراحی ندارم. حاال از من
طراحی کنم؟! دوباره سر تکون دادم. از جاش بلند شد و گفت: شرول! با من و سحر 

 بیا اتاق طراحی.
ه. دونمیفارسی رو درست نکرد. واضح بود که دختر می کلمات رو با مکث و کامل ادا

 ردیم.گمیهمراه ما بیرون اومد و فریبا به برادرش گفت: االن بر
جقت  ی عجق وهاتا از این طرحوشم گفت: ببین چی دوست داره. چندتوی راه زیر گ

 .رنخومی رو براش بزن. به درد این یکی
هنوش سر گرفت. در اتاق طراحی رو باز کرد و برای مهدیس و بم از حرفش خنده

تنوع ایجاد کنه روزهای کاری رو زوج  هاو دوخت هاتکون داد. برای اینکه توی طرح
ش دو برابر باشه. نامل به کسی نده و هم تعداد کارکنو فرد کرده بود تا هم حقوق کا

شرول رو راهنمایی کرد و دوباره با صدای آرومی به من گفت: فقط یه کاری کن، 
 !درم دبه دربیارهم واسه براخوامیبمونه. ن

 باشه. گرفتم. -
 از فرصت استفاده کردم و قبل از اینکه در رو ببنده، گفتم: حقوقم!

 کنم.می ش رو ریز کرد و گفت: یه کاریشهاچشم
خندیدم و به طرف صندلی شرول رفتم. عجب اسم بدآوایی هم داشت. کنارش 

نمیاد. شمرده  دونستم اصال  بهممی نشستم و سعی کردم خوش اخالق باشم که
 ی اینجا رو دوست نداری؟هاشمرده گفتم: شرول به من بگو چرا لباس

 دونم.می مهدیس برام ادا درآورد و شرول با لهجه گفت: فارسی
 okلبخند زدم و گفتم: 

 اینجا را دوست ندارم. -
 من هم دوست ندارم ولی کاری نمیشه کرد. -

ی حال کرده بود. موهای لخت مشکیش بلند بلند خندید و سر تکون داد. ظاهرا  خیل
بود رو از اطراف گردنش کنار زد. با دست عدد دو رو نشون داد ش که کپی پدر و عمه

... از کورش و داریوش و یلدا و نوروز و تنو گفت: دو هفته است همه از ایران گف
 مهرگان و...

ظ و سعدی و سرش رو با گیجی چند بار تکون داد و من ادامه دادم: فردوسی و حاف
 خیام و...

 با هم خندیدیم.
 ی همه همینه.هاحرفشرول! حقیقت اینه که تو باید بمونی. دلیل  -

 دونم.می صورتش غمگین شد و گفت:
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 جور لباسی دوست داری؟هخیله خب. چ -
 ی خودم.هابا ناراحتی گفت: لباس

 دونی.می اینجا نمیشه هر چیزی رو پوشید. خودت هم -
-... 
 کنی. خیلی زود.می تعاد -
 خوای بساز. فرقی نداره.می چیهر -
 پس بذار سایزهات رو یادداشت کنم. -

 بلند شد و من با متر کنارش ایستادم.
 یی دوست داری؟هابسپرش به من. چه رنگ -

 ای.ن مهم نیست گفت: سفید، آبی، قهوهیی که هیچ چیز براشوهاشبیه آدم
پوشیدن نداره و کارهاش برای اذیت کردن پدرشه. عدد رو از االن معلوم بود که قصد 

 توی دفترچه نوشتم و گفتم: شاید پدرت مجبور بوده تو رو برگردونه.
ونسته دوری تنها تمیبا ناراحتی نگاهم کرد که حرفم رو درست کردم: یعنی دیگه ن

 دخترش رو تحمل کنه.
 ون داد و گفت: بزرگ.رو نشش حالش بهتر شد. بعد از چند دقیقه با دست یقه

 یقه باز؟ -
 ده.اهوم. اذیت می -

رو نوشتم و  هاعددی هپوشید. بقیمی شاید ؛اقل االن یه کم براش مهم شده بودحد
 گفتم: خوبه. بریم.

 !از اتاق بیرون رفتیم و دوباره گفت: عمه
د روز و با صورتش ادا درآورد. این بچه هم فریبا رو شناخته بود. خندیدم و گفتم: چن

 ه.شمی که بری گردش همه چی درست
 دوست ندارم. -
 کنی.می . عادتهستنی همه جای دنیا مثل هم هاآدم -

لبخند زد و در اتاق مدیریت رو باز کرد. فریبا با دیدن ما صحبتش پشت تلفن رو 
 کوتاه کرد و گوشی رو گذاشت.

 چی شد سحر؟ -
 okشرول رو به پدرش گفت: 

 نگاه کرد و گفت: ممنون. پدرش با لبخند به من
 بود.م وظیفه -

 جور کنن.وها بگو جمعفریبا به ساعت نگاه کرد و رو به من گفت: به بچه
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 باشه. -
 ه با ما...شمی از جمع خداحافظی کردم و برای شرول چشمک زدم که سریع گفت:

گشت. می جملهی هو دستش رو بین خودش و پدرش حرکت داد. انگار دنبال بقی
 ناقصش رو اصالح کرد: اجازه بدید برسونیمتون.ی هش جملپدر

 ش رو گرد کرد و من گفتم: نه. مزاحم نمیشم.هافریبا چشم
 زحمتی نیست. -

 فریبا به حرف اومد: اینجا مسیرش تاکسی خوره.
من سر تکون دادم و بیرون رفتم. این فریبا هم که نذاشت یه آژانس مجانی 

! توی دلم خندیدم و به اتاق خیاطی و طراحی سرک مزاحمی هنصیبمون بشه. عفریت
 .هاکشیدم و گفتم: ساعت چهاره بچه

م رو با بوت عوض کردم. با هاکاپشنم رو روی مانتوی مشکیم تن کردم و دمپایی
یم، مانتو و شلوارمون رو عوض اینکه محیط اینجا زنونه بود گاهی که حوصله نداشت

گشت و اندامش هم می ی شیکهادامنوبا کتشه خود فریبا همی ؛ البتهکردیمنمی
ما ی هواقعا متناسب بود. زیپم رو کامل باال کشیدم. انگار هوای اینجا سردتر از محل

ی کردم و بیرون خداحافظ هابود. از بچه هاهم مال این باال شهری هابرف؛ حتی بود
انسور رو زدم و آسی هرفت و من یکراست به جنوب. دکممی زدم. مهدیس به شرق

 منتظر موندم.
 نرفتی؟ -

 د.شمی این صدای شرول بود که با پدرش نزدیک
 هنوز نه. -
 بریم.می ما -

بار که دیده بودمش کامال متوجه کرد. هرمی پدرش با خنده حرف زدنش رو تماشا
شده بودم که خیلی خوشرو و خوش برخورده. ظاهر بدی هم نداشت. آسانسور 

 ما خیلی دوره.ی هرسید و گفتم: خون
 خوام شرول همه جای تهران رو ببینه.می مهم نیست. -

 کنید.می از خدا خواسته گفتم: لطف
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گشتیم. برامون بستنی گرفته بود و شرول ها مینیم ساعت بود که توی خیابون
روزی بود که یلدا رو رد کرده بودیم، هوا زود  ُنهپرسید. می همه چیز سوالی هدربار
 د. شرول چشم از پنجره برداشت و گفت: شام با ما باش.شمی کتاری
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 شه عزیزم.نمی -
 تنهاییه.خاطر بهجلو نگاهم کرد و گفت: ی هپدرش با خنده از آین

 ام.متوجه -
 م انقدر زود با یه ایرانی صمیمی بشه.کردمیفکر ن -

 هایاحتماال  آدمد که درکش کنه. با من صمیمی نشده بود. یه نفر رو پیدا کرده بو
هم روش  ؛ شایدنناعتمادش رو جلب ک دنکراطرافش حتی به دروغ سعی نمی

. به بستنی توی دستم نگاه کردم. توی این سرما حسابی دناشتباهی انتخاب کرده بو
اومد نمی ی هانی افتادم. من از این کارها خوشمهاحرفچسبیده بود. دوباره یاد 
خورد. چشم و ابرو نمی بهش 42آدم بدی نبود. بیشتر از  ولی این فرزین به نظر

مشکی هم بود با تارهای سفید جذاب بین موهاش. برعکس بابا اخالق سگی 
 نداشت.

تونست یه زندگی آروم برام بسازه. با وجود حرف و می مرد رویاهام نبود اما
ق واقعیم ی پشت سرم، قید ازدواج با فامیل و آشناها رو زده بودم. اخالهاحدیث

 ؛ البتهساله 25. یه زن شدمیهم بیشتر دافعه داشت تا جاذبه! برای اون هم که بد ن
رو تجربه نکرده بودم. از همین حاال ترس برم داشته ای من تا به حال همچین رابطه

 بود.
 صداش من رو از فکرهام جدا کرد: همین خیابون؟

 بله. درسته. -
 ر واقع اون سر دنیا!خودم رو مظلوم کردم و گفتم: د

 زیاد هم دور نبود. -
 جنوب شهر که میگن همین جاست. -
 .ها نیستاین چیز به هانه این حرف رو نزنید. ارزش آدم -

د که آب از سرم گذشته بود. یه لبخند شمی از این حرفش خوشم اومد. خیلی وقت
ش هاو چشمزد می ی توی آینه دادم. شرول کنارم چرتهاگل و گشاد تحویل چشم

 بسته بود. یه کمی آمار گرفتن بد نبود.
 دخترتون چند سالشه؟ -
 چهارده -

 ساله داشته باشید. چهارده بهتون نمیاد دختر با خودشیرینی گفتم: اصال  
 همه میگن. -
 ... الزم نیست وارد کوچه بشید. ممنون.رنحق دا -
 کنم. چیزی نیست.می خواهش -
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 م چطوری تشکر کنم. خیلی لطف کردید.دونمین جلوی در پارک کرد و من گفتم:
 چیه. هاحرفاین  -

 در رو باز کردم و پیاده شدم که گفت: آخ آخ. یادم رفت.
 هالباسی هخواستم دربارمی به صورت شرول توی خواب نگاه کرد و آروم گفت:

 حرف بزنم. حیف شد.
 تماس بگیرید.م سریع گفتم: بعدا  با شماره

 دید؟می اره روممنون. شم -
 بله. یادداشت کنید. -

می کردیم و من در رو بستم. گر کرد و شماره رو نوشت. خداحافظیگوشیش رو بلند 
 االن وقت عذاب وجدان نیست. زندگی»نفسم رو فوت کردم و به خودم گفتم 

 نوبت اون بود که زنگ بزنه یا نه. ش رو که بهش انداخته بودم. بقیهم شماره «همینه.
قتی ماشین حرکت کرد، به سمت خونه رفتم. کلید در آوردم و چند متر مونده به و

 شدم و گفتم: امرتون؟تر در، مرد جلوی در رو شناختم. نزدیک
ا تأسف به طرف پیچید نگاه کرد و بعد بمی ی ماشین که از انتهای کوچههابه چراغ

کرد می مرتبش بستهی هرو روی یقش که شال گردن تیرهمن برگشت. درحالی
 تا این موقع بیرونید؟ نندوتون میگفت: خانواده

 کشید.می احتماال  شما زحمتش رو -
 خواست به من نگاه نکنه.می توی دستش رو مرتب کرد. مثال  ی هپوش

 .نه بیکار ،من نه فضولم -
 من هم سر کار بودم. -
 سرویس محل کارتون بنزه؟ -
 برادر یکی از همکارها بود. -
 ی مرتبش کشید و گفت: به من ارتباطی نداره.هاستی به ریشد

دوباره شیطنتم گل کرد و جلوتر رفتم. سریع یه قدم به عقب برداشت که نزدیک بود 
داخل جوب بیفته. من آروم خندیدم و اون با اخم به اطراف نگاه کرد و گفت: 

 بفرمایید داخل! جلوی در نایستید!
م گرفت. خندهمی م کال  همه چیز رو سریع جدیو به سمت ماشینش رفت. این آد

 بیشتر شد و گفتم: کی بهتون کلید داده؟
-... 
 خوشم نمیاد وقتی نیستم بیایید اینجا! -

 ماشینش رو روشن کرد و جوابم رو نداد.
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 کش رو زمین گذاشت و گفت: چکار کنم؟مهدیس خط
 تو طرح پانچو رو بزن. -
 ی؟دادمی اصال  گوش -

 ستم اذیتش کنم. گفتم: چیزی گفتی؟خوامی
 زنما!می قیچی رو باالی سرم نگه داشت و گفت:

 خوای؟می با خنده گفتم: واسه دوستی ساده
 خواد.می یطور اینفکر کنم اون  -

دونست نباید تمرکزم می مشغول پیاده کردن سایزهای شرول روی کاغذ الگو بودم.
آب روی طاقچه رفت. مهدیس و هانی با رو به هم بزنه. بلند شد و به طرف پارچ 

خصوص از دو سال پیش که آقاجون بابا رو راضی کرد، من دن. بهمن خیلی راحت بو
. آقاجون دوست داشت دور و برش دنزمی باهاش زندگی کنم، خیلی به من سر

 کرد، دست کیمیا رومی که ساغر با کیوان قهر هابعضی وقت؛ حتی شلوغ باشه
دوختیم و می براش پیراهن و پیژامه هااومد اینجا. گاهی با بچهمی گرفت ومی

آوردیم. آقاجون از اون پیرمردهای باحال بود می بازی درموقع سایز گرفتن مسخره
گشت. یه جور دیوونگی باحال میکه بخشی از این اخالقش به افکار و توهماتش بر

بعد از اینکه  ؛ البتهی بلند و یکدست سفیدش خیلی هماهنگ بودهاکه با ریش
 کردیم کمتر شلوغ بازی کنیم.می سکته کرد و حال جسمیش هم خراب شد، سعی

. یه مشت رنطوکاغذ رو کنار گذاشتم. عینکم رو درآوردم و گفتم: مردها همه همین
 .شناسنمی ، نهدن، دیگه نه تو رو نه دیرسنمی عوضی... تا به یه جایی

 زدم.می آرش حرفی همهدیس دقیقا  درباری هداشتم به جای دوست تاز
 آخه اون که وضعش همین االن هم خوبه. -
 پس مواظب باش جای خلوت گیرت نیاره. -

د نه آرش. مهدیس چیزی نگفت و من ادامه دادم: شمی این یکی مربوط به آریانا
 خواد همینه.می تنها چیزی که

 ه.شمی زنه، از زندگی سیرمی آدم با تو حرف -
 ای خودش توی لیوان آب ریخت.بر
 کار؟یخواد چمی گم... آخه بیچاره! خبرنگار روس تو روچون من واقعیت رو می -
 !سحر -
 گم تو. یه دختر ایرانی.نمی -
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م که واقعا  دادمی شاید خوشش اومده باشه. آخه تو اون مصاحبه من جوری جواب -
 خوشش اومده بود.

کرد. نه اینکه می دادنت رو نداشت، همون موقع اقدام اگه قصد بازی ؛ ولیدونممی -
 دست رو دست بذاره و آخر هم یه چیزی رو بهانه کنه.

گو و گفتم و کامال  از گفتمی آرشی هکرد. باز داشتم دربارمی با تعجب به من نگاه
م رو اصالح کردم: منظورم اینه که ازش بپرس فقط هاخارج شده بودم. جمله

 دوستی؟
 شه.نمیروم  -
 االن چند وقت شده؟ !رن. نترسکه تعارف ندا هاخارجی -
 ماه. 2 -
 فقط بپرس. -

ی هاسیم نبود. فامیلبی شونه باال انداخت. تلفن زنگ خورد و من به سمتش دویدم.
ی هشمار« معلوم نیست دختره کجاست؟» تنگفمی و بعد دنکرمی ما هم زود قطع

 ؟خونه افتاده بود. جواب دادم: بله
 صدای ساغر توی گوشم پیچید: هنوز راه نیفتادی؟!

 تو هم اونجایی؟ -
 کهنه دیدی؟ی هپاشو بیا دیگه. چی از اون خون -
 آرامش. -

 بعد از مکث کوتاهی گفت: زودباش. مامان باقالی پلو برات درست کرده.
 صداش رو آروم کرد و ادامه داد: بابا رو سر لج ننداز.

 گفتم: مهدیس اینجاست. مهمونه.نفسم رو فوت کردم و 
 گوشی رو بده ازش عذرخواهی کنم. -
 کنم.می خودم -
 منتظریم. -
 .خداحافظباشه...  -

قطع کردم و به مهدیس که گوشش رو به گوشی چسبونده بود، گفتم: شاید 
 خصوصی بود.

 برو بابا. -
 تون. مهمونی تموم شد.پاشو برو خونه -

 م.دادمی خواهرت رو ترجیحبا خنده گفت: عذرخواهی 
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ی چیپس و ماست موسیر رو روی میز آشپزخونه گذاشتم و گفتم: چه خبر هابسته

 شده؟ چند روز پیش گریه زاری راه انداخته بودید، حاال مهمونی گرفتید!
 مامان با خنده از جلوی گاز برگشت و گفت: اومدی؟ مهمونی چیه؟! خودمونیم.

نیستم وگرنه هر هفته از « مونخود»خیلی وقته جزء  بله. یادم رفته بود که من
. دیگه شدنمی ی خلف بابا با هم جمعها. بچهتنی خانوادگی داشهاجور دعوتاین

. یه راست به طرف دنچه نیازی به من بود؟ امین و ساغر با هم وارد آشپزخونه ش
 .دناوم هاچیپس

 مرسی از استقبال گرمتون. -
 بیا خاله. ساغر بلند صدا زد: کیمیا

 من: بیا چیپس.
 کنه.می متری زندگی 600کنه تو آپارتمان می زنید آدم فکرمی امین: شما که داد

کردم گفتم: واسه تو که بد می شال گردن سفیدم رو از دور گردنم باز کهدرحالی
 اختی.اندمی. زمین فوتبال راه شدمین

 هم زیادیه!تون امین: اصال  تو چرا پا شدی اومدی؟ همین یکی
 و به ساغر اشاره کرد. مامان با اخم گفت: امین!

 ساغر تو بازوش زد. کیمیا پرید توی آشپزخونه و گفت: چی خریدی سحر؟
 ساغر: خاله سحر.

 سک سک رو بهش دادم و روی زانوم روی صندلی نشوندمش.ی هبست
 بیا بازش کنیم. -

زنگ در به صدا همین بود.  اش داشتشد چند دقیقه تو بغل نگهمی تنها دلیلی که
زور بلند شد که بره آیفون رو بزنه. چند دقیقه بعد امیر و نیلوفر در اومد و امین به

. دنو مشغول احوالپرسی ش تناپن گذاش . جعبه شیرینی رو روی سنگدنوارد ش
ش هاکیمیا از روی زانوم پرید و به طرف امیر دوید. امیر بلندش کرد و روی شونه

زد. معموال  خیلی ساکت و می غ جیغ کیمیا شروع شد. نیلوفر هم لبخندگذاشت و جی
آورد. ما هم کاری به زندگیشون نمی کم حرف بود. عروس بازی برای مامانم در

 نداشتیم.
گشاد از اتاق بیرون اومد. معلوم بود که از خواب بیدار ی هبابا با پیراهن زیر و پیژام

 خبرتونه باز؟ شده. وارد آشپزخونه شد و گفت: چه
خندید، چشم غره رفت و گفت: بیا پایین می ساغر برای کیمیا که هنوز بلند بلند

 کیمیا... امیر به این رو نده!
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شد. همیشه وضع همین بود. همه تر امیر بوسش کرد و پایین گذاشتش. جو آروم
 زدنمی . به غرغرهای بابا عادت کرده بودیم. اگر غرشدنمی توی آشپزخونه جمع

 م رو تیکه تیکه درهالباس کهدرحالیکردیم و انگار یه چیزی کم بود. می تعجب
آوردم با ساغر به طرف اتاق قدیمی خودم رفتیم. آپارتمان سه خوابه بود ولی می
 . مانتو و شالم رو آویزون کردم و روی تخت نشستم.دنزیاد بزرگ نبو هااتاق

 رو دوست داشتم. هاچقدر این روتختی و پرده -
 از کنار در تکون خورد و داخل اومد.

 زنی.می حرف از پارچهش تو هم که همه -
 با خنده گفتم: جدی؟

اخیر هم خبری ازش نبود. ی هکردم که غمگینه. این هفتمی کنار من نشست. حس
 اختمش، ما دو قلوی همسان بودیم.شنمی اینکهبر عالوه

 چرا کیوان نیومده؟ -
 میاد. -
 با هم خوبید؟ -
 آره. -
 چی شده؟ -
 مگه قرار بود چیزی بشه؟ -
 به خدا من مشکلی ندارم. اگر ناراحت منی. -

 سرش رو پایین انداخت و گفت: همین روزها بابا گیر میده که برگردی.
 ساخت و ساز؟خاطر بهچرا؟  -
 آریانا.خاطر به -

 دن برگشته ایران!پس معلوم شد ناراحتیش از چیه. ادامه داد: هنوز نفهمی
 با تعجب داد زدم: مگه برگشته؟

 هیس! -
کردیم؟ ساغر هم غمگین می کارچیاومد. ناراحت نگاهش کردم. حاال  کار من در !وای

 به صورت من زل زده بود. آروم گفت: من نگرانم.
 شاید بخواد زود برگرده... مگه درسش تموم شد؟ -

کافی ی هرو بیرون دادم. من به اندازم سر تکون داد. نفس حبس شده« آره»به معنی 
 ؛بیشتر از این زندگیم رو خراب کنهم دادمیسر آریانا تاوان داده بودم. دیگه اجازه ن

 این ساغر تو خودش بود.خاطر بهپس 
 ...نگران نباش. من نــ -
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 مامان در رو باز کرد و حرفمون نیمه کاره موند، ولی مگه حرفی هم مونده بود؟!
 بیرون. چرا اینجا موندید؟ بیایید -

ش رو فشار دادم که هامن و ساغر همزمان بلند شدیم. موقع بیرون رفتن شونه
؛ کنممی نشینیترسم یا عقبمی ستم فکر کنه که از چیزیخوامیخودش رو نبازه. ن

 اصال  آریانا همه چیز رو فراموش کرده بود. آروم پرسیدم: تو از کجا فهمیدی؟ شاید
 مهد کیمیا دیدمش. جلوی -

های چینی حالی مشغول ریختن ماست و ترشی توی کاسهبی چند دقیقه بعد، با
 بودم که زنگ خونه زده شد.

 ساغر: کیوانه.
 و وقتی کسی نرفت، خودم به سمت آیفون رفتم. ننمنتظر شدم در رو باز ک

کوتاهم، خیره ی هاکیوان جلوی ورودی رسید و با دیدن شال و شلوار جین و آستین
 از من لباستر موند. از هفتم آقاجون ندیده بودمش. ساغر حتی تو خونه هم سنگین

 پوشید. به شالم اشاره کردم و گفتم: من سحرم.می
 جونی زد و گفت: سالم. خوبی؟بی لبخند

 ممنون. بفرمایید. -
تو شب عروسی امیر یادم نمیره. همیشه با دیدن صورتش ش وقت چهرههیچ
کردیم عادی رفتار می م. با اینکه توی این سه سال هر دو مثال  سعیشمی ندهشرم
بار خدا رو شکر کرده نفرت رو تو صورتش دیده بودم و هرمن اون شب  ؛ ولیکنیم

ش رو جفت کرد و با من وارد شد. سریع به هابودم که تصمیم درستی گرفتم. کفش
که دوباره صدای زنگ شنیده شد. با طرف بابا و امیر رفت. هنوز دور نشده بودم 

 تعجب گفتم: دیگه کیه؟
 امیر: میعاد.

کار داشت؟! دکمه رو زدم و وارد آشپزخونه شدم. امیر به طرف یاون اینجا چ !جانم؟
 در رفت. 

 رو به مامان گفتم: برای چی دعوتش کردید؟
 .ننخوان در مورد ساختن خونه حرف بزمی وراث شده،ی هامیر نمایند -
 این همه معمار... چرا اون؟ -
چرا نه؟ باالخره فامیله. مثل اینکه تو شهرداری آشنا داره. وگرنه انقدر راحت مجوز  -

 .دننمی
 حتما  شب چهلم هم واسه همین اومده بود! -
 بنده خدا خودش پیشنهاد داده. -
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 !مشکوک پرسیدم: اون پیشنهاد داده؟
 .دنگفته بوده... همه راضی بوآره. انگار عموت قبال  یه چیزهایی بهش  -

صدای سالم و خوش و بش از پذیرایی شنیده شد و «. جز منبه»توی دلم گفتم 
. مامان آخرین لحظه گفت: درست سر تنمامان و ساغر برای خوشامدگویی بیرون رف

 کن.
اشتم. سرش رو دور ذمی منظورش شال نازک روی سرم بود که معموال  جلوش رو باز

 . دوباره ظرف ماست رو برداشتم و مشغول شدم.گردنم انداختم
 ساغر کنارم به کابینت تکیه داد و گفت: با این بدبخت چیکار کردی؟

 چی؟ -
 اولش من رو با تو اشتباه گرفته بود! -

من هم خندیدم و گفتم: هیچی. پسره ُخله. قبال  که چسبیده بود به مریم اینا... حاال 
 چسبیده به ما.

اهم کرد ولی چیزی نگفت. برای اینکه اذیتش کنم گفتم: چند ساغر با شیطنت نگ
 سالشه؟

 .34 -33دونم. از امیر بزرگتره. مین -
 چرا زن نگرفته؟ -

ی کوچیک ماست و بورانی رو توی سینی چیدیم هاسینی رو روی میز گذاشت. ظرف
خانوم زد، گفت: از نعیمه می یی که دیگه داشت از کنجکاوی بیرونهاو ساغر با چشم

 بپرس.
یاد مادر چادریش افتادم که خیلی شبیه میعاد و خواهرش بود. از سفیدی زیاد 

توی ؛ حتی کردمی دید برام پشت چشم نازکمی زد. هر بار من رومی ش برقهاگونه
 مراسم ختم از دستم خرما و حلوا برنداشت. با خنده سر تکون دادم.

 مامان گفت سفره رو بچینیم. -
 ی پذیرایی نشسته بودیم و من و کیمیا خمیازههابعد روی کاناپهیک ساعت 

. شام توی سکوت ما دنکشیدیم. سالن کوچیک بود و همه دور هم جمع شده بومی
ی زیاد مامان و بابا و امیر به میعاد گذشته بود با اینکه فقط یه نصفه هاو تعارف

بود. مردها  هاستن ظرفبشقاب خورد. ساغر کنار من نشسته بود و نیلوفر مشغول ش
. ساغر از اپن سرک کشید و گفت: نیلوفر! دنزمی آقاجون حرفی هخونی هدربار

 خسته شدی، بیام؟
 ورم.شمی من هم که تازه یادم افتاده بود، گفتم: بیا بشین نیلوفر، خودم شب
 نیلوفر برای چندمین بار گفت: نه دیگه. تموم شد. چیزی نیست.
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رسید رو حساب کرد که می نگشتی قیمت واحدهایی که به ماامیر با یه حساب سرا
گذار اومد. که چهار تا مال سرمایهمی زیاد نبود چون از اون زمین ده واحد کوچیک در

آقاجون خونه رو چهار تا  شدمی. زیر لب گفتم: نهاساخت بود و شش تا مال وارث
 خیابون باالتر بخره؟

ی باال یا هابود. زمین هاهران اصلی این سمتموقع تمامان از طرف چپم گفت: اون
 ده بود یا خطرناک.

 بگید، نه من! هارو به باالشهری هاحرفاین  -
ی ها. بابا به سمت مامان نگاه کرد و گفت: مثل اینکه مهندسدنمامان و ساغر خندی

 پایین.ی هنقشه برداری همین روزها میرن خون
 .شاءاهللانمامان گفت: 

نگاه کرد. من هم فهمیده بودم که منظور بابا من بودم. گفتم: یعنی همه  و به من
 چیز قطعیه؟... چقدر زود.

 امیر: میعاد جان آشنا داشت.
 .دنمیعاد: از آشناهای شرکت بو

خواست بگه خودش اهل پارتی بازی نیست! پوزخند زدم و آروم جوری می حاال مثال  
 مایه از کیه؟که فقط مامان و ساغر بشنوند، گفتم: سر

 ش.من گفت: از خودش و یه دوست دیگه مامان هم به آرومی
 ؟ننکمی رسید. ساغر بلند گفت: کی شروعمی یعنی دو واحد بهش

 بابا: احتماال  همین هفته.
به جز میعاد که سرش رو با استکان چای گرم کرده بود.  دنکرمی همه به من نگاه

کنم. بعد از چند ثانیه فکر کردن گفتم: جمع ستم چی بگم که بابا رو حساس ندونمین
 .دنم باز مونهاکشه. چند تا سفارش از مشتریمی کردن وسایلم یه کم طول

 میعاد: مشکلی نیست خانوم.
برد. حاال مگه من می کرد و توقع همه رو باالمی زیاد از حد متین و سنگین رفتار

 نگاه کردنش بودم؟!ی هکشته مرد
 ، کارهات رو ردیف کن.دنها نیومامیر: پس تا کارگر

 باشه. -
من «. نه تا قبل از اینکه تکلیف فرزین خان رو مشخص نکردم.»و توی دلم گفتم 

 شدی؟ هاخونه بیا نبودم. از امیر پرسیدم: چرا تو وکیل مالک
و میعاد سرش رو باالخره باال آورد. ادامه دادم: این همه کار رو  دنهمه سکوت کر
 سرت ریخته.
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 د؟شمی یره. مثال  کیگمیزیاد وقت ن -
تونستم تخریب می ی در جریان کارها بودم و حتیطور این«. من»ستم بگم خوامی

 گفتم: مثال  مریم.؛ اما رو عقب بندازم
 به صورت میعاد زل زدم. ابرو باال انداخت و روش رو برگردوند.

 !امین: چرا مریم؟
 .هستنباالخره با آقای مهندس بیشتر جور  -

کردم. مامان با می میعاد دوباره دستپاچه شده بود و من با این حالتش خیلی حال
آرنج به پهلوم زد و بابا کفری نگاهم کرد. دیدم ممکنه بابا رو بندازم به جون خودم، با 

 کردم. ببخشید.می ی فکرطور اینلحن مظلومانه گفتم: من 
نیلوفر  .بخندش رو نبینهساغر دستش رو جلوی دهنش گذاشته بود که کسی ل

نشست. میعاد به حرف اومد: بین ای کرد، گوشهمی ش رو خشکهادست کهدرحالی
 یی خیلی سختگیرم!هامن و ایشون چیزی نیست. من توی همچین انتخاب

ی هم توی فامیل گاو پیشونی طور خودم رو کنترل کردم که دیگه چیزی نگم. همین
 ی جمع با مرد غریبه کل کل کنم.سفید بودم. چه برسه به اینکه جلو

 آروم به ساغر گفتم: نمیشه امشب بمونی اینجا؟ هاموقع رفتن بچه
 کیوان چی؟ من که گاهی میام خونه پایین پیشت. -
 ترسم شما رفتید، بابا دعوام کنه.می -

 ش رو بست و گفت: نه. امروز حالش خوب بود.هادکمه
سش رو مرتب کنه. برگشتم و میعاد رو خندیدم و ساغر به سمت کیمیا رفت که لبا

ی کسی هاچون معموال  به چشم ؛ شایدش عصبانی بودهاپشت سرم دیدم. چشم
رسید. سریع مسیر نگاهش رو عوض کرد و می به نظر طوراینحاال  شدمیخیره ن

 آروم گفت: ببخشید!
زودتر برداشتم. ش رو برداره. از جلوی جالباسی کنار رفتم. خواست پالتوی قهوه ای

 ؟خوایدمیی پالتو رو به سمتش نگه داشتم و با نیشخند گفتم: کمک نهاشونه
د. شمی کرد، خیلی بامزهمی کشید یا تعجبمی چپ چپ نگاهم کرد. وقتی خجالت

لبخند زدم و پالتو رو به طرفش گرفتم. با اخم وحشتناکی از دستم کشید. مستقیم به 
 رغر بابا خودم رو به خواب بزنم.سمت اتاقم رفتم تا قبل از غ
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ام ی شرول تموم شده بود و مشغول آخری بودم. تمام سعیهاطراحی سه تا از لباس
جور در بیاد. ش رو کرده بودم که هم به سن و سالش بخوره، هم با فرهنگ دوگانه
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خورد و توی تن خوب خودش رو می یکی از کارها سارافون یقه بازی بود که کمر
ی پانچوی جلو باز بود که خیلی راحت و شیک به ها. کار بعدی تو مایهدادمی نشون
ی مناسب رو انتخاب نکرده بودم. صدای افتادن چیزی هارسید. هنوز پارچهمی نظر

ی هاگلدون هارو از حیاط شنیدم. فوری سرم رو از روی کاغذ بلند کردم. گاهی گربه
حسی خاطر بهولی  دنکرمی بالکن پرتی هگل شمعدونی آقاجون رو از باالی دیوار

که این روزها بهم دست داده بود، ترس برم داشت. یه روسری سر کردم و بیرون 
رفتم. از حیاط صدای گفتگوی آرومی رو شنیدم و به همون سمت دویدم. از کنار 

جاکفشی توی راهرو، چوبی که برای همچین مواقعی آماده کرده بودم رو برداشتم و 
رفتم. با تر شده بود. چوب رو باال بردم و نزدیکتر خارج شدم. صداها واضحاز در 

میعاد بود خیالم راحت شد و سر جام ایستادم. هر  هادیدن سه مرد که یکی از اون
 . یکی از مردها با لبخند گفت: ببخشید ما قصد بدی نداریم.دنسه متوجه من ش

م و چوب رو پشتم قایم کردم. چشمش به چوب بود که سریع دستم رو پایین آورد
 خوام.می مرد دوم گفت: پای من گیر کرد. عذر

 یک اشاره کرد.ئزاوی روی مهاو به گلدون شکسته و خاک
 عیبی نداره. -

 آورد.وضیح بده. اصال  به روی خودش نمیبه میعاد خیره شدم که ت
 ه یه لحظه؟شمی آقای مهندس! -

. میعاد به سمت من اومد. با دنش دو نفر مشغول حرف زدن و بررسی اطراف
 !عصبانیت گفتم: دو تا گردن کلفت رو بدون اجازه آوردید داخل؟

 عادت دارید! هاشما که به این جور گردن کلفت -
حتی برام مهم نبود که  ؛ی من چه هشدارهایی بهش دادههستم مادرش درباردونمین

 !تر شدم و گفتم: درست صحبت کنبدونم. عصبانی
 !ها هماهنگ کردمد زد و گفت: من با مالکپوزخن

 کسی با من هماهنگ نکرده. -
 برای نقشه آپارتمان... کسی با تو کاری نداره. ننفضا رو ببی دنفقط اوم -

 گفت: اگه تو باهاشون کاری نداشته باشی.تر و آهسته
 م رو گرد کردم و خواستم چیزی بگم که با دست در رو نشون داد.هاچشم

 داخل. تو حیاط نمون.برو  -
کردم. این آدم می ی من رو جدی گرفته بود. دیگه نباید تکرارهاشاید واقعا  شوخی

زد، حتی می ی حرفطور اینمن قضاوت کرده بود و ی هکه ندیده و نشناخته دربار
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ارزش جواب دادن هم نداشت. نیشخند زدم و به سمت در رفتم. نرسیده به در 
 .ستمرد، بلند گفتم: آقا! جارو و خاک انداز کنار باغچهبرگشتم و رو به همون 

مرد دوم ی هبا دست گلدون شکسته رو نشون دادم. سرم رو برگردوندم و صدای خند
نشستم و سعی کردم تمرکزم م و وسایل دیگه هاتوی حیاط پیچید. دوباره کنار کاغذ

ی سه ربع و زیپ هاستیناین یکی رو شل انتخاب کردم با آی هیق رو به دست بیارم.
د. شمی با شلوار جین چیز جالبی خصوصبهاز بغل که زیاد شبیه مانتو نباشه. 

اشتم. برای ذمی مشغول بریدن الگوها شدم. الگوهای هر لباس رو تو باکس جدا
اصلی در ی هیی با طرح و رنگ متفاوت اما همجنس پارچهاهم تکه هاتزیین لباس

 دستم رو باز گذاشته بود. هابرای این لباس نظر گرفته بودم. فریبا
و « ای بابا»گفتن اومد. زیر لب گفتم « یااهلل»دوباره چند ضربه به در خورد و صدای 

 قیچی رو پرت کردم. بلند شدم و همزمان با پوشیدن مانتوم گفتم: بفرمایید.
خیلی  این میعاد ظاهرا   ؛ ولیطوری هم مشکلی نداشتم همینهاچند که لباسهر

شلواری رو که هر دو نیششون باز بود، به وزنک بود. وارد شد و مردهای کت خاله
 سمت حیاط خلوت پشت آشپزخونه راهنمایی کرد. در واقع نورگیری که روش

کردیم. مردی که گلدون می رو نگهداری هاپرتوایرانیت گذاشته بودیم و توش خرت
 رو شکسته بود گفت: امرتون اجرا شد.

 باشید. وراونی هامراقب شکستنیپس  -
 چشم قربان. -

روی بهدن و میعاد با اخم روزد. لبخند زدم. مردها وارد آشپزخونه شمی بامزه حرف
ود. گفتم: چیه؟! رفقای شما من ایستاد. کت خاکستریش رو روی ساعدش انداخته ب

 به من چه؟ ،انکرمکی
پایین آورد و گفت: به قول معروف،  اصطالح مهدیس رو به کار برده بودم. صداش رو

 کرم از خود درخته!
رفتم و با اشاره به سر تر اومد. نزدیکمی بدجوری از دست انداختن این آدم خوشم

 ی دیگه هم سرایت کرده؟!هاتا پاش گفتم: ظاهرا  به درخت
 رو جلب نکرده بود. در واقعام با لبخند بهش زل زدم. قبل از فوت آقاجون زیاد توجه

م نگاه ها. برعکس ِ همیشه به چشمتنبه جز عیدها و مراسم، با ما رفت و آمد نداش
کرد و با حالتی شبیه تأسف گفت: خیال کردی این ادا و اطوار دخترونه پیش هر 

 !مردی خریدار داره؟
 روشن، خالی از هر حسی.ای قهوهی هتفاوت بود. دو تا تیلبی نگاهش کامال  

 کنم.ردها فکر و خیال نمیی مهنه! من دربار -
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روش رو برگردوند و من به سمت وسایلم رفتم. صداش از پشت سر اومد: دو روز 
 پیش قصدتون از بردن اسم مریم چی بود؟

 برگشتم و گفتم: قصدی نداشتم.
جور روابط بود باور نکرده، گفت: همه که مثل شما مشتاق اینکه مشخص درحالی

 .تننیس
 اسم دو تا از دوست پسرهای مریم رو بگم؟ یدخوامی با لبخند گفتم:

 ابروش رو باال انداخت و واضح بود که جا خورده. ادامه دادم: به خودش مربوط
 ش.شه. نه به من، نه به شوهر آیندهمی
-... 
، که دناما شما دنبال نجابتش نبودید. منتظر بودید سهم مادرش رو به اون ب -

 آقاجونم ناامیدتون کرد!
 جب گفت: چی داری میگی؟با تع

خیال مریم شدید! من بی شب دیدمتون که منتظر بودید... خیلی هم ناگهانیاون -
 کندذهن نیستم!

ستم چرا پول انقدر باید براش مهم باشه. خودش وضع مالی خوبی دونمیفقط ن
ای داشت! صدای یکی از مردها از آشپزخونه اومد. هر دو ساکت شدیم. حرف دیگه

. همون مرد آخرین تنو به سمت در رف دننده بود. هر سه خداحافظی کرباقی نمو
 لحظه احترام نظامی گذاشت که من به در خروج اشاره کردم.

 
9 

ماکارونی رو از کابینت بیرون آوردم. هنوز هم هیچی از پول خودم برای خونه ی هبست
؛ کردمی نخریده بودم. آقاجون همیشه عادت داشت یه دفعه برای چند ماه خرید

این اواخر من مسئول خرید بودم. اگر قیم من شده بود، االن حقوق  البته
رسید ولی بابای من که حی و حاضر بود. ظرف آب رو روی می بازنشستگیش به من

توی ی هگاز گذاشتم. موبایلم زنگ خورد و فکرهام رو قطع کرد. به سمت طاقچ
هفت ماه پیش یه آدم مزخرف باعث  -پذیرایی رفتم. گوشی قراضه رو برداشتم. شش

شد گوشی از دستم بیفته تو جوب و دیگه پول خریدن یه چیز درست و حسابی رو 
 نداشتم.

 بله؟ -
 سالم. -
 سالم. بفرمایید؟ -
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 من ملکیان هستم. فرزین ملکیان. -
 کردم.تر یه کم هول شدم. منتظرش بودم ولی نه انقدر زود. لحنم رو مالیم

 رو شناختم.بله. صداتون  -
 خوب هستین؟ -
 به لطف شما. ممنون. شما چطورید؟ شرول جان خوبه؟ -
 صحبت کنیم. هالباسی هکنم... تماس گرفتم اگر وقت دارید دربارمی تشکر -

کمی فکر کردم و بعد گفتم: راستش االن مشغول کاری بودم. ظهر وقتم آزاده. ایرادی 
 که نداره فرزین خان؟

 گیرم.می ر تماسظه ،نه چه ایرادی -
آویزون شد که ادامه داد: اگر م باشه. لب و لوچه هاحرفاین تر کردم جنتلمنمی فکر

 وقت دارید ناهار در خدمت باشیم؟
ی که طور اینسریع نیشم باز شد و بدون توجه به اینکه فقط تعارف زده بود، گفتم: 

 ه!شمی زحمت
 خوره؟ می مسیرتونرستوران آفتاب* به 12:30کنم. می خواهش -

 آفتاب کجا و اینجا کجا؟ احتماال  فکر کرده بود که مزون هستم.
 باز هم ممنون.؛ بینمتونمی بله. -

رسیدم. جیغ کوتاهی زدم می فقط باید به موقع ؛قطع کردم. از ماکارونی راحت شدم
من تو بساط  هاو طرح هام دویدم. تنها چیزی که با بهترین جنسهاو به طرف لباس

دوختی انتخاب کردم بود. مانتوی مشکی و قرمز خوش هاد، همین لباسشمی پیدا
که ضخیم باشه و نیازی به پالتو نداشته باشم. شال قرمز پوشیدم و آرایش مالیم 

ی درشتم بیشتر هماهنگ های تیره با موهای فر مشکی و چشمهاکردم با اینکه رنگ
م. به دادمی بود که من بهش اهمیت حال زیبایی چهره آخرین چیزیهربهبود. 

با آخرین سرعت خودم رو به ؛ باید سمت آشپزخونه رفتم و زیر گاز رو خاموش کردم
 رسوندم.می رستوران

وارد رستوران شدم و دنبال میز  12:35بار تاکسی عوض کردن رأی ساعت بعد از چند
ی هنجره یه گوشدونستم خوش قوله. خصوصا  تو قرار اول. کنار پمی فرزین گشتم.

ونستم تمیدنج نشسته بود. با دیدن من لبخند زد. به طرف میز رفتم. تمام مدت ن
، از ذهنم بیرون کنم. روی صندلی ی مردها سر و ته یه کرباسنهاین فکر رو که هم

 نشستم.می نشستم و لبخند زدم. زندگی همین بود. تا کی منتظر سرنوشت
 رو خودش داد؟ هاو به من گفت: طرح لباسرو داد ر هابعد از اینکه سفارش

 رو پرسیدم.ش نه. فقط سلیقه -
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 خوبه. -
 چطور؟ -
ن بمونه باید مثل همه بیشتر دقت کنید. اگر قرار باشه ایرا هاخواستم روی طرحمی -

 باید یاد بگیره مثل بقیه باشه. ؛لباس بپوشه
 چرا آوردینش؟ -
 اونجا براش مناسب نبود. -
-... 
 باری که رفتم از پارتی تولدش شوکه شدم! مادرش حتی خبر نداشت! آخرین -
 اونجا عادیه. -
 روی عادی نیست.حتی اونجا هم زیاده -

 ستم چی بگم.دونمیسر تکون دادم. ن
ونستم بگم. تمیرو ایرانی بدوزید. با فرهنگ خودمون. جلوی خودش ن هالباس -
 زندانی من باشه.م فکر کنه قراره از این به بعد خوامین
 من هم همین قصد رو داشتم. - 

اومد. کی به می دوباره لبخند زد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. به نظر خیلی سردرگم
سوزی ستم حس دلخوامیمن اهمیت داده بود که من به کسی اهمیت بدم. ن

کنه و کردم که به من نگاه ای گیری بود. تک سرفهتصمیمم رو عوض کنه. وقت قلق
 گفتم: من کمتر پدری رو دیدم که مثل شما به فکر دخترش باشه.

 م نیست.هاطورایننه  -
 آرزوشونه انقدر بهشون توجه بشه. هاخودم رو مظلوم کردم و گفتم: خیلی

 و سرم رو پایین انداختم. توپ تو زمین اون بود.
 جوری سر از کارگاه فری جون در آوردید؟شما چه -
 احی دوخت خوندم. این شغل رو دوست دارم.خب... من طر -
 ؟انخانواده راضی -
 کنم با تنهایی کنار بیام.می زندگی مشکالت داره... من هم سعی -
 !تنهایی؟ -

 ه کرد؟شمی نفسم رو فوت کردم و گفتم: قسمته دیگه. چه
 دن؟!شما خیلی جوونید. چطور خانواده اجازه می -
د. تقصیر من خوامیکسی تو اون خونه من رو ن خودم دوست داشتم مستقل باشم. -

 نیست.
 !جدی؟... جالبه -
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 قدم بعدی روی هو مشغول خوردن شدیم. تمام مدت نقش دنغذاها رو آور
خواستم این بود که نیتم رو بفهمه. بنابراین تمام می آخرین چیزی که؛ اما کشیدممی

رو بازی کردم. برای مدت خوردن سکوت کردم و نقش دخترهای تودار و افسرده 
اولین قرارمون کافی بود. وقتی فهمید خونه میرم با اصرار خواست من رو برسونه. 
ظاهرا  یا حس همدردیش رو تحریک کرده بودم یا من رو قابل دسترس فرض کرده 

 بود که در این صورت براش متأسف بودم!
 

 * غیر واقعی
 

گذرونده بودیم. جلوی در برای تذکر چند نکته توی دوختن لباس زیادی وقت 
کم داشت وآمدهای زیاد میعاد هم کمی سفید پارک کرد. این رفتههمزمان با سانتاف

ترسیدم حرفی از دهنش بپره و به امیر یا بابا چیزی بگه. دیگه می د.شمی دردسر
 طوری وانمود ؛ البتهزیاد معطل کرد. تمام طول مسیر مشغول مخ زنی بودم شدمین

ی هم عقیدهاحرفم کسی رو درگیر مشکالتم بکنم و بخشی از خوامیکه ن کردممی
میاد، بر شرول کمکی از منی هواقعیم بود. قبل از پیاده شدن گفتم: خالصه اگر دربار

 حتما  بگید.
 م.شمی مرسی خانوم. مزاحم -
  .ممنون بابت ناهارباز هم  -
 من از شما ممنونم. -

شسته بودم. با لبخند خداحافظی کردیم و به طرف در رفتم. بار روی صندلی جلو ناین
خوشبختانه زودتر از من داخل رفته بود و خودش رو به ندیدن زده بود. اصال  حوصله 

نداشتم. در حیاط رو پشت سرم بستم. با کت زمستونی شکالتی جلوی باغچه 
باغچه ش بود. بدون اینکه نگاهش رو از هاش توی جیبهاایستاده بود و دست

 برداره، گفت: حتما  از سر کار برگشتی.
 شالم رو جلو کشیدم و گفتم: یادمه گفته بودید فضول نیستید.

 !شونه باال انداخت و گفت: آخه امیر گفته بود روزهای زوج میری
 همین روزهای فرد میایید؟خاطر بهبا خنده گفتم: پس 

خواهری مثل تو  سریع صورتش رو به سمتم چرخوند و خیلی جدی گفت: اگه
 کردم.ش میداشتم، خفه

 کرد!می به سمت خونه رفتم و گفتم: اون زودتر این کار رو
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دیگه خسته شده بودم که این آدم هر روز بیاد اینجا و یه سری تیکه بار من کنه و از 
خواد به من می کردممی بیاره. عجیب این بود که حسری کار و زندگی من سردههم

ه. قبل از چهلم آقاجون اصال  به من نگاه هم شمی تنفرش مانعش نزدیک بشه ولی
! به طرفش برگشتم که دیدم چشمش به منه. صورتش ناراحت بود. سرش کردمین

ه شمی رو پایین انداخت و با آرامش گفت: قراره سرکارگرم بیاد، ببینیم از چیه خونه
 .استفاده کرد. این ساختمون کار خودمه، از طرف شرکت نیست

کرد؟ گیج شده بودم. گفتم: می بود؟! چرا مظلوم شد؟ چرا برای من تعریفاین چش 
 باشه. مشکلی نیست.

ناشناس افتاد. من کسی رو نداشتم که تازه یادم افتاده ی هگوشیم زنگ خورد و شمار
 باشه! جواب دادم: بله؟

 صدای مردی توی گوشم پیچید: سالم.
 شما؟ -
 آریانا. -

ونستم بزنم. صداش عوض شده تمی. هیچ حرفی ندنم پاشیده بوانگار آب سردی رو
 بود؟ دوباره گفت: قرار نیست یکی جواب منو بده؟ای بود یا من حواسم جای دیگه

 منو از کجا آوردی؟ی هحتما  ساغر ریجکتش کرده بود. گفتم: شمار
 کنی؟می چرا مثل هیوال با من رفتار -

گفتم؟ میعاد تا جلوی می کشیدم. چی باید دستم نفسم رو فوت کردم. روی گونه
بالکن نزدیک شده بود. براش اخم کردم و به سمت خونه رفتم. صداش از ی هنرد

 !د: برادر اون یکی همکارته؟شمی پشت سر شنیده
 در رو کوبیدم و گفتم: کی برگشتی؟

 صدای کی بود؟ -
 چرا؟ -
آمد دارید؟ مثال  فامیل وبا هم رفتم رو ببینم. هنوز اومدم خانواده ؛درسم تموم شد -

 بودیم!
 چرا؟ -
 از ساغر بپرس. -
 دست از سرمون بردار. من سه ساله تاوان دادم. -
 دونی...می من آدم بدی نیستم. خودت هم -

تماس رو قطع کردم و گوشی رو توی جیبم چپوندم. کافی بود توی فامیل بپیچه که 
کردم. بین می باید خودم رو آماده ؛ البتههازبون آریانا برگشته، تا من دوباره بیفتم سر
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د. دوباره همون حس عجیب به وجودم هجوم شمی فامیل ما همه چیز زود پخش
 کشید.می آورد. هر بار انگار به روحم سوهان
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بابا مشغول ریز ریز کردن پوست پرتغال توی ظرف جلوش بود و من مطمئن بودم 
اره به صورتم نگاه کرد و قاشق بعدی رو توی دهن کیمیا که یه خبری شده. ساغر دوب

سال از کیمیا  4گذاشت. عمه مژگان مشغول غذا کشیدن تو بشقاب دخترش بود که 
. منتظر ننکه سر سفره شلوغ بازی نک دادنمی زودتر غذا هابود. به بچهتر بزرگ

ستم خوامیولی ن سر رفته بودم وصلهحاز بیکاری  فرصتی بودم تا با عمه حرف بزنم.
 از آشپزخونه بیرون برم. رو به عمه گفتم: کمکی الزم ندارید؟

 م رو دعوت نکرده بودم.ها... خیلی وقت بود داداشستعمه: نه. همه چیز آماده
 ساغر: خوب کاری کردید.

یه بالیی سر آقاجون بیاد تا همه چیز  دنتوی دلم خندیدم. انگار همه منتظر بو
 یادشون بیفته.

 بری؟می عمه: سحر یه دور چایی
 !آره. حتما   -

ی پر رو روی سینی چیدم و بیرون رفتم. صدای ممتد زنگ توی خونه هااستکان
 : امین!تنپیچید و من سینی رو وسط هوا نگه داشتم. همه همزمان گف

م از سر شب تا االن عموزنبه طرف آیفون رفت. سینی رو دور گردوندم. م شوهر عمه
 عروسیت. شاءاهللانکرد. موقع برداشتن گفت: می نگاهم چپ چپ

ی هاحرفو لبخند مرموزی زد. به مامان که دستپاچه شده بود نگاه کردم. به لطف 
 بود و شاهد عینی هم محسوب عموزنپشت سرم که یکی از منابعش همین 

واستگاری که خ هاد، خیلی وقت بود دور ازدواج رو خط کشیده بود. فامیلشمی
، برام جهنم دنیشنمی هم بعدا  که چیزی از دهن فامیل ها. غیر فامیلکردنمین

چی مرد. امین با خنده پرید وسط پذیرایی و دن. گور بابای هرکرمی درست
ی ههم ؛ ولیشروع شد. به نفر بعدی تعارف کردمم ی عمو و شوهرعمههاشوخی

ی هش پرت بشه. دوباره گفت: خدا همحواس عموزنکه  شدمیباعث ن هااین
 رو عاقبت به خیر کنه. هاجوون
از برگشتن آریانا با خبر شده بود. سینی رو جلوی شمیم  ؛ شایدزدمی بار نیشخنداین

 گرفتم و با خونسردی گفتم: خدا پی قلب هرکس بهش میده!
 ولی خودم هم حرفم رو باور نداشتم. دیگه امیدم به همه چیز ته کشیده بود. 
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نگاه هم نکرد. چیزی نگفتم و سینی رو برگردوندم. وسط ؛ حتی بابا چایی برنداشت
راه امین دو تا استکان از توی سینی برداشت و کنار مینو نشست. طبق یه قانون 

منوع بود ولی امین یه جورایی همیشه ننوشته، بعد از یه سنی شوخی با دخترها م
 زد.می قوانین رو دور

امشب مریم نیومده بود. عمه کنار اپن اومد و گفت: تو رو خدا میوه بفرمایید... 
 چینم.می داداش بفرما... االن سفره رو

 . عمه رو به امین گفت: چرا دیر کردی؟تنی معمول رو گفهاهمه تشکر و تعارف
 کردم.می امین: تمرین
 ی.شمی تهران قبول شاءاهللان !عمه: آفرین

 مامان: نه مژگان. میره فوتبال بازی.
 ما رو ضایع نکنی؟ شدمیامین: حاال ن
تموم  هاو من سینی شسته شده رو توی کابینت گذاشتم. غذای بچه دنهمه خندی

شده بود. ساغر سفره رو از داخل کشو برداشت و بیرون رفت. عمه وارد آشپزخونه 
 د و گفت: امین چه یهو قد کشید!ش

 ساغر که هنوز دور نشده بود گفت: عقلش که همونه.
 گذاشت و پرسید: چرا تو خودتی؟م عمه دست روی شونه

 عمه؟! -
 جان؟ -

تونستم ازش بپرسم. آروم گفتم: اون چیزی که از می توی فامیل تنها کسی بود که
 کردن...می بچگی همه از ما پنهان

 !ش رو برات تعریف کردههاگفت: پس آقاجان قصه عمه خندید و
 زد.می حرف یه چیز روش ش نیست. راستش... این اواخر همههامنظورم قصه -
 دختر خوب! پیرمرد عقلش رو از دست داده بود. -

 !اخم کردم و گفتم: نه
ی باور کنی؟ روز ختم هم خوامیتأکید تکون داد و گفت: چرا نی هسرش رو به نشون

 گفت.می ش رو یادت نیست؟ رفتارش؟ خیلی وقت بود که پرت و پالهاحرفگفتم. 
 کرد.می شوخی -

یی که آماده شده بود هاو ظرف دنصورت عمه یهو ناراحت شد. شمیم و مینو وارد ش
و  رو پایین گذاشتم هارو برداشت و رفت. قابلمه ها. عمه هم پارچدنرو بیرون بر

دادم و عمه موقع گرفتن  هاریختن شدم. چند تا بشقاب به بچه تمشغول خورش
 آخری گفت: تنها توی اون خونه موندی، فکر و خیال نکنی!
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ظرف رو برد. امین باالی سرم ایستاد و گفت: سالم عفریته! چرا نیومدی به من 
 خوشامد بگی؟

 ور.حوصله نداشتم و فقط گفتم: برو اون
 ... اونو بده من نارنجی کنم.!چرا سگ شدی؟ -

ظرف برنج زعفرونی رو بهش دادم که هم بزنه. عمه برگشت و کنارم نشست. با 
همین. من  ؛کار نیست عزیزم. یه بیماری ارثیهصدای خیلی آرومی گفت: طلسمی در 

 از دکتر آقاجان خصوصی پرسیدم. ژن دیوونگی تو فک و فامیل ما هست...
 زنی.می جوری در گوشی حرفعمه! این هاامین: خیلی زشته

 عمه: برو پیش مردها.
 امین: مگه من مردم؟

 من: پررو!
عمه با لبخند ظرف رو از امین گرفت و روی برنج رو تزیین کرد. دیس رو از عمه 

انداخت و وقتی دید کسی  عموزنگرفتم و کنار سفره بردم. شمیم نگاهی به 
 حواسش نیست، گفت: شنیدی آریانا برگشته؟

 خیلی عادی گفتم: چرا به من میگی؟
 گفتم شاید دلت بخواد بدونی. -
 ست.خوامیدیدی که دلم ن -

خاطر مرتب کنم. همراهم اومد و گفت: بهرو  هاسفره رفتم که ظرفی هبه سمت دیگ
 نه.خودت میگم. برو دنبال قضیه رو تموم ک

منظورش این بود که بیاد ازم خواستگاری کنه و حرف و حدیث تموم بشه. صدام رو 
 آروم کردم و گفتم: مادرت نگفته حرف زدن با من بدآموزی داره؟!

 دیوونه! -
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عمه دیر برگشته بودم و صبح جمعه رو به زور بیدار شده بودم. ی هدیشب از خون

رو کمی  هام. یقهدادمی ی شرولهااسداشتم یه سری تغییرات توی سایزهای لب
تر گرفته بودم. سرم رو بلند کردم. بودم و طول مانتوها رو بلندکرده تر بسته
کشید. لبخند زدم و دوباره می ی کیمیا هنوز بسته بود و خیلی آروم نفسهاچشم

مشغول شدم. صبح زود ساغر کیمیا رو آورده بود که ازش مراقبت کنم تا بتونه به 
رستان بره و به مادرشوهرش رسیدگی کنه. قرار بود فردا یه عمل برداشتن صفرا بیما

 داشته باشه.
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اومد و با تر کیمیا با نق نق بیدار شد و روی تشکش نشست. نگاهش کردم. نزدیک
 دیدن قیچی توی دستم گفت: مامان ساغر کو؟

 اخت.شنمی هنوز گیج خواب بود و من رو از روی قیچی
 مامان بزرگت.رفته پیش  -
 چرا؟ -
 مامان بزرگت رفته دکتر. -
 چرا؟ -
 عمل کیسه صفرا داره. -

 ؟!ها با تعجب به من زل زد و گفت:
 نیست؟ت هیچی... گشنه -
 نه. -

جلوتر نشست و من دیگه فهمیدم که تابساط من رو پاره پوره نکرده، باید جمع کنم. 
آشپزخونه رفتم. دنبال من اومد. یه  برگردوندم. به طرف هاتند تند وسایل رو به بسته

 شیرکاکائو و کیک بهش دادم و گفتم: بریم بیرون؟
. یک ساعت هاستم یعنی آره یا نه. امان از این بچهدونمیبرام شکلک درآورد که ن

گشتیم که با می ییهازدیم. سمت مغازهمی بعد با هم توی بازار پارچه مولوی قدم
سرمای خاطر به. دنکرمی رو خیلی خوب حساب هاو قیمت پارچه دنمزون آشنا بو
جالب و مناسب بودم که از فردا ی هاز همیشه بود. دنبال چند جور پارچتر دی خلوت

 مشکی رو گرفت که به درد مانتوی هکار دوختن رو شروع کنم. چشمم یه پارچ
م خورد. از همون جنس سفید هم گرفتم که با تضادشون دیزاین لباس رو انجامی

کشیدم ش بدم. یک متر از هر کدوم خریدم و دوباره شال گردن کیمیا رو جلوی بینی
 و گفتم: سردت نیست؟

سر تکون داد. شبیه اسکیموها شده بود. لبخند زدم و گفتم: دوست « نه»به عالمت 
 داری مثل خاله لباس درست کنی؟

ار ر کافی بود. از بازیی که خریده بودم به نظهاسر تکون داد. پارچه« آره»به عالمت 
م، کردمیجنبیدم و ازدواج نمی رفتیم. اگر دیر دخارج شدیم و به سمت یه فست فو

گذروندم. دلم گرفت ولی اینم یه می ی خواهر و برادرمهاآخر عمرم رو باید با بچه
جور زندگی بود دیگه. به صورت کیمیا نگاه کردم. برای اینکه ازش حرف بکشی خیلی 

 اوضاع ساغر توی خونه بدونم.ی هخواست دربارمی خیلی دلمکوچیک بود. 
 روی صندلی کنارم نشوندمش و گفتم: چرا انقد عاقل شدی؟!

 حرفی نزد. شال رو از جلوی دهنش پایین کشیدم که گفت: چی؟!
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 خوری؟می چی -
 آبگوشت. -

آبگوشت . گفتم: اینجا شنآبگوشت دوست داشته با هاتا حاال ندیده بودم بچه .َاه َاه
 نداره. پیتزا دوست داری؟

 آره. -
م. *ن*س*ا*یه دونه پیتزا سفارش دادم. این روزها کمی تپل شده بودم. خصوصا  ب

، کیمیا بازش تنخوردم بهتر بود. همین که پیتزا رو روی میز گذاشمی چی کمترهر
ش کردم خودم باید بهش غذا بدم. همهمی کرد. برشی برداشت و مشغول شد. فکر

 سال و نیمه بود. سه
 خورین؟می زیاد پیتزا -
 آره. -

وقته حوصله نداره. یه برش برداشتم و م هم متوجه شده بودم که ساغر چندخود
 گفتم: با مامان ساغر؟

 نیست.ش با کیوان. مامان ساغر گشنه -
 چرا؟ مگه با کیوان قهره؟ -
 زنه.نه. قهر کار شیطونه. وقتی به آدم گول می -

راست به خونه ساغر رفتیم که نزدم. بعد از ناهار یه ای رف دیگهخندیدم و ح
 مردم مسئولیت داشت اگر الزم نبودی هجا منتظرش بمونیم. بیرون بردن بچهمون
 رفتم. وقتی از تاکسی پیاده شدیم به پاهام چسبید و گفت: بغل.نمی

مجبور باشم از همچین اومد. فکر اینکه یه روز ها خوشم نمیاز سر و کله زدن با بچه
موجودی مراقبت کنم هم خنده دار بود. یه ماشین همون لحظه پشت ما نگه داشت 

بینی که دستم می و مردی پیاده شد. جلوی پل بودیم به کیمیا اخم کردم و گفتم:
 پره.

حرکت کردم و اون هم مجبور شد با غرغر دنبال من بیاد. بهش نگاه کردم و گفتم: 
 .بدو دیگه رسیدیم

ستم ضایع کنم. خوامیسر کوچه بودیم. حس کردم همون مرد مراقب ماست ولی ن
 حرکت کنه. خودش رو آویزون کرد و گفت: بغل کن.تر دست کیمیا رو کشیدم که تند

 ِا... مگه من مادرتم؟ بدو رسیدیم. -
د. برگشتم و دیدم مرد سریع به طرف شمی صدای قدم برداشتن از پشت سرم بیشتر

کنه. به صورتش دقت کردم ولی پشتش به من بود. تاکسی می حرکتخیابون 
 تونستم اندام آریانا رو تشخیص بدم.می از پشت سر هم؛ حتی گرفت و سوار شد
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دونستم که من رو با ساغر اشتباه گرفته بود و منتظر موقع مناسب بود. احتماال  می
رسه. نمی ق من به جاییدونست از طریمی رو بشه.خواست با من روبهمیفعال ن

دونست؟ شاید برای رسیدن به می نگاهم به کیمیا افتاد و ترس برم داشت. کی
دونستم. می زد. هر چند که خیلی بعیدمی هدفش دست به کارهای خطرناک هم

شون رو توی ساعدم انداختم. کیمیا رو بغل کردم و با سرعت به سمت خونه هانایلون
 دویدم.
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 رو برانداز کرد و گفت: به فریبا نشون نمیدی؟ هامهدیس پارچه
 خوام برش کنم. گفته امروز نمیاد.می نه. -
 به نظر من که خوبه. شروع کن. -
 باشه. -
 ی؟خوامیکمک ن -

 رو تموم کنی، شاهکار کردی!« گنجی»با خنده گفتم: تو کارهای 
 جیغ کوتاهی کشید و به سمت میزش رفت. همزمان گفت: یادم نبود.

عیب و نقص بی خواستم کارممی الگوها رو روی پارچه انداختم و قیچی اول رو زدم.
 خودم بود.ی هباشه. تنها کاری بود که همه چیزش به عهد

کار برش مانتوی اول تموم شد. گردنم رو ماساژ دادم و درست ایستادم. وقتی 
ایستاده بود و با لبخند رفت. هانی باالی میز می مشغول این کار بودم، زمان از دستم

 کرد.می نگاه
 گیرم.می بینم انرژیمی سحر تو رو -

 کنه.می ها به قیچی و پارچه نگاههانی رو به مهدیس گفت: مثل عاشق خندیدم و
 اومد و گفت: چه خبر؟تر مهدیس هم خندید. هانی نزدیک

 مهدیس: از چی؟
 هانی با خنده گفت: خصوصی بود.

 داریم.مهدیس: خصوصی مصوصی ن
 من: خبری نیست.

 ونی بپیچونی!تمیهانی: من رو ن
 مهدیس: چی شده؟

 خطیرم.ی همن: هیچی. من مشغول یه پروژ
 ادامه دادم: تور کردن فرزین خان!تر و آروم
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 نی غمگین شد.ها تی گرد پرید طرف ما ولی حس کردم صورهامهدیس با چشم
 هانی: خوب پیش میره؟
 کرد.من: آره. یه ناهار دعوتم 

 چه زود! !مهدیس: دروغ
 من: نقطه ضعفش دستم اومد. خیلی اهل ترحم و دلسوزیه.

 هانی: آدم خوبیه.
 مهدیس: پیره.
 من: نه اونقدر.

 مرد به اون خوشتیپی. !هانی: کجاش پیره؟
 زنی؟!می مهدیس: ببخشید خب. چرا

 من: دعوا نکنید.
 و به طرف اتاق خیاطی رفتم.

رو هم با خودم  هاپارچهی هموقع برگشت به خونه خرید کردم. بقی هامثل اکثر شنبه
آورد تا دوشنبه صبر کنم. نمی به خونه آوردم که کارشون رو انجام بدم. دلم طاقت

جلوی در خونه یه کامیون بزرگ سفید پارک بود و در خونه کامال  باز شده بود. اسباب 
از دستم ول بشه. محکم  هالونخونه رو از داخلش تشخیص دادم. نزدیک بود نای

 گرفتمشون و وارد شدم.
 میعاد مشغول حرف زدن با مردی بود. به طرفش رفتم و گفتم: چی شده؟

 جوابم رو نداد و رو به خونه صدا زد: امیر جان! خواهرت اومده.
کرد من مشتاق حرف زدن باهاشم؟ اون هم با این اخالق سگیش! امیر بیرون می فکر

 سالم سحر!اومد و گفت: 
 سالم -

به خودش چسبونده بود. به کارگرهایی که در حال رفت و  هاکتش رو مثل سرمازده
 اشاره کرد و گفت: اومدیم اسباب خونه رو ببریم انبار. دنآمد بو

 م همه جای اتاق پخشه. کارهام مونده.هابه این زودی؟ هنوز سفارش -
 کنیم. خوبه؟نمی لیکمی فکر کرد و بعد گفت: اتاق و آشپزخونه رو خا

 سریع گفتم: آره خوبه.
 ه.شمی میعاد: نه! دوباره کاری

 من: داداش!
 برم مهندس!می امیر: خودم سری دوم رو
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کرد می به امیر لبخند زدم و حتی به میعاد نگاه هم نکردم. امیر اگر یه نفر پرش
 د ولی معموال  خوب بود.شمی خیلی گوشت تلخ

 ذاری؟نمی حاال چرا اینا رو زمین -
 ی توی دستم نبود.هاحواسم به نایلون

 رت و پرته.خ -
به طرف در ورود رفتم و از کنار امیر رد شدم. امیر دوباره گفت: مثل مامان همیشه 

 دستت پره!
 چه ایرادی داره؟ -
 ی همکار من یاد بگیر.هایا در حال پخت و پزی یا لباس دوختن. بیا از خانم -

توی دانشگاه هم با این ؛ حتی از دنیای مردها فاصله گرفتم دونستم کهمی خودم هم
که قبول شده بودم، همکالسی پسر نداشتم. به شال و کاپشن و کفش ای رشته

 صورتیم نگاه کردم و گفتم: دخترها باید شبیه دخترها باشن دیگه.
 ای.فمون پرید: نه جلوی چشم هر غریبهمیعاد دوباره وسط حر

 م که مخفیش کنم.کشمین از جنسیتم خجالت نم !آقای مهندس -
 مخفی کردن با خودنمایی فرق داره. -

کوتاه به لبم نگاه کرد و سریع راهش رو گرفت و رفت. امیر به من ی هبرای چند لحظ
گردی که می چشم غره رفت و اشاره کرد که برم داخل. همزمان گفت: چرا یه جوری

 ه؟کس به خودش اجازه بده هر حرفی بزنهر 
 ه؟!شمی هم مگهتر ردم. از این معمولیگمیمن جور خاصی ن -

دوباره به در اشاره کرد و دنبال میعاد رفت. وارد خونه شدم و مستقیم به آشپزخونه 
. دنبو هارفتم. چند تا کارگر توی پذیرایی مشغول بسته بندی و کارتن زدن جنس

؟ در زود این خونه رو بکوبنکه انق کردمی دلم برای آقاجون تنگ شد. کی فکرش رو
کوچیک کنار یخچال به صورتم نگاه کردم. رژ ی هبارها رو روی کابینت گذاشتم و از آین

صورتیم خیلی جیغ بود. از جیبم دستمال بیرون آوردم و روی لبم محوش کردم. باز 
 یاد آقاجون افتادم و آه کشیدم.

 
13 

رسید که داره جلو میاد اما می به نظر طورایندوخت و می رو هاسوزن چرخ پارچه
. با دقت روی مسیر دوخت خیره شده بودم و به این تنرفمی عقب هادر واقع پارچه

خواستم. توی ایران دیزاین لباس معنای می کردم که این کاری نیست کهمی فکر
 کردم.می درستی نداشت و اول و آخر باید همین کار رو
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بودم، سه تا کارگر مشغول باز کردن درها و کمد  امروز وقتی به خونه رسیده
م همچین روزهایی کردمیوقت فکر ن. هیچدنبو هاو حتی رکوب و پنجره هادیواری

اما انگار بقیه  ؛ره داشتیم. اینجا بزرگ شده بودیمرو ببینم. ما همه از این خونه خاط
اتاق من کار  بخاری رو توی دن. امیر وقتی خونه رو خالی کردنفراموش کرده بو

 باید تکلیف فرزین رو زودتر مشخص ؛ته بود. آشپزخونه همچنان سرد بودگذاش
ی بابا و اذیت کردن امین شروع بشه، هاکردم. فکر اینکه برگردم خونه و غرغرمی

نداشته باشم. حداقل باید ای ستم جوری بشه که چارهخوامیریخت. نمی ذهنم رو به
 کردم. یه چیزی مثل فرزین.می بازامید برای خودم ی هیه روزن

کردم هنوز آمادگی ازدواج رو ندارم و می آستین بعدی رو زیر سوزن گذاشتم. حس
 ؛تونستم باورشون کنممین ،اومدد که از مردها خوشم نمین دلیلش این بوتریمهم

دم. شمی ی بیرون دورهاناراحتیی هولی چاره چی بود. وقتی با آقاجون بودم از هم
با  ،وقت دلم نیومد بگم که خل و چل بودهیچخودش هم آدم جالبی بود و من 
 یقه رو زیر چرخ آوردم. مامان همیشه با بابا مدارا اینکه این تو فامیل ما ارثی بود.

کرد که ممکنه بابا هم مثل آقاجون بشه... المپ باالی سرم می کرد. خیالمی
با عصبانیت قیچی کنار  قطع شده بود. خاموش شد و چرخ از حرکت ایستاد. برق

افتاد. در اتاق رو می دستم رو پرت کردم و بلند شدم. انگار هر روز یه اتفاق بدی باید
از داخل قفل کرده بودم. از وقتی رسیده بودم مانتوم رو هم در نیاورده بودم. مردها 

 . هوا هنوز روشن بود.دنو کلید و پریز بو هامشغول باز کردن المپ
 چرا برق رو قطع کردید؟ -

 کم افغانی گفت: خطرناکه.ی همرد با لهج
گفت. زمستون بود و امکان اتصالی و می و به پریزهای باز شده اشاره کرد. راست

 برق گرفتگی زیاد بود.
 کنید؟می کی دوباره وصل -
 .تنوصل نمیشه خانم آقای مهندس گف -
 شنه.من قبال  با ایشون هماهنگ کردم. یخچال رو -
 خبر ندارم. -

. نگاهی به دور و بر و فضای خلوت دندو مرد دیگه هم دست از کار کشیده بو
اطراف انداختم و سعی کردم ترس به دلم راه ندم. با سه کارگر توی این خونه تنها 

 آقای مهندس رو دارید؟ی هبودم. گفتم: شمار
از مال من خیلی دست توی جیب شلوارش کرد و موبایلش رو بیرون آورد. گوشیش 

. دو دل بودم رو سیو کردم دادمی کهای بهتر بود. من هم گوشیم رو درآوردم و شماره
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دل به دریا زدم و شماره رو گرفتم. بعد از چند  د.شمیاصال  روم ن؛ که زنگ بزنم یا نه
 بوق جواب داد: بفرمایید؟

 سالم. -
 سالم علیکم. بفرمایید؟ -

 گفتم؟می چی باید
 .من سحرم -
 اشتباه گرفتید. -

 ست قطع کنه که گفتم: سحر نظری.خوامی
 بعد از مکث کوتاهی گفت: امرتون؟

 !دناین آقایون برق خونه رو قطع کر -
 من بهشون گفتم. -
 چی؟! -
 برم.؛ باید وقت ندارم -

عصبانی گفتم: صبر کن ببینم. یعنی چی؟ مگه قرار نشد یه مدت به من کاری نداشته 
 باشید؟

 !اریددکاری ندارم. شما دست از سر من برمیمن با شما  -
 ی برقی دارم.هاکنم. یخچال دارم. وسیلهمی آقای محترم! من دارم اینجا زندگی -
 فهمید؟کوبیم... نمیمی داریم خونه رو -

 حق داشت ولی... ؛ شایدصداش رو بلند کرده بود و من هم واقعا  ناراحت شده بودم
 !مونید؟نمی رف خودتون همشما رو ح -

 چند ثانیه سکوت کرد و بعد آروم گفت: استغفراهلل
خوای اونجا می کرد؟ دوباره به حرف اومد: تا کیمی این چرا مثل پیرمردها رفتار

 بمونی خانوم؟
 ه.کشمیصدام رو مالیم کردم و گفتم: کارم زیاد طول ن

مطمئن نبودم که روی این ؛ اما کردممی مظلومیت استفادهی هدوباره داشتم از حرب
کرد و با صدای خیلی جدی گفت: گوشی رو بدید به ای جواب میده یا نه. تک سرفه

 یکیشون.
 آقا میعاد... -

 !خداحافظوسط حرفم پرید: 
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رو م ونستم جلوی خندهتمیگوشی رو به همون مردی که جلوم ایستاده بود دادم. ن
حال با هرطور بود. بههم واقعا  اخالقش همین ؛ شایدبگیرم. خیلی جوگیر بود

 مردهایی که تا به حال دیده بودم خیلی فرق داشت.
 گفت و آخر گوشی رو داد دستم.« مهندس»و « چشم»و « بله»بار اون مرد چند

 سوزی باشید!کنیم. مراقب آتشمی پریزها رو که باز کنیم، برق رو وصل -
کنه. سر تکون دادم و به اتاقم می ولیتش رو ردزد که انگار داره مسئمی جوری حرف

 برگشتم. دوباره در رو قفل کردم.
 

14 
زودتر ؛ باید زدم callی هبار گوشی رو توی دستم چرخوندم و باالخره روی دکمچند

کردم وقت زیادی ندارم. بعد از دو تا بوق جواب می کردم. حسمی تکلیفم رو روشن
 داد: بله؟

 فتم: سالم فرزین خاننفس عمیقی کشیدم و گ
 سالم... خوب هستین؟ -

ه خودم گوشزد گشت. دوباره ببرمی صداش خیلی دلنشین بود که به طرز برخوردش
 «.انشون عوضیهمه»کردم 

 ممنون. شما خوبید؟ شرول جان؟ -
 کنم. طوری شده؟می تشکر -
بل از شرول ق یدرو برای پرو آماده کردم ولی گفتم شاید بخوا هاواال... من لباس -

 خودتون ببینید.
شما رو ی هبزنه ولی گفت: نه. من سلیقمون قرار بعدیی همنتظر شدم که حرفی دربار

 قبول دارم.
که پیدا بود یا من نتونسته بودم نظرش رو جلب کنم یا اون اصال  تو این  طوراین

 عوالم نبود.
 پس به خود فریبا جان میگم قرار پرو رو بذاره. !عالیه -
رو بیارید اینجا، شام  هاه لباسشمی چرا به فری جون بگید؟ من و شرول تنهاییم. -

 در خدمتتون باشیم؟
 ؛ ولیشون؟! شاید اصال  شرول اونجا نبودرفتم خونهمی خیلی غیرمنتظره بود.

 پیشرفت خوبی به حساب میومد. کلی وقت داشتم که مخش رو بیشتر بزنم. اگر بابا
آورد. هجوم فکرهای مثبت و منفی رو توی سرم حس می درفهمید پدرم رو می

 کردم. وقتی دید سکوت کردم، گفت: گوشی.
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 چند ثانیه بعد صدای شرول اومد: هی!
 سالم -
 ددی درست گفت. بیا برای شام. -
 م.دونمیچی بگم. ن -
 بیا. تنها هستیم. -

گفتم: باشه  و منتظر جواب من موند. دوباره فکرهام رو سبک سنگین کردم و آخر
 میام ولی باید زود برگردم.

- Ok 
با پدرش حرف زدم. آدرس گرفتم و تماس رو قطع کردم. به ای دوباره چند جمله

طرف کمد رفتم که یه لباس خوب انتخاب کنم. نه خیلی امروزی که دلش رو بزنه، نه 
 سفیدی طوسی و هاخیلی پوشیده که فکر کنه قصد خاصی دارم. فرزین معموال  لباس

پوشیدم. هوا سرد بود و با ولخرجی تمام ای پوشید. مانتوی طوسی و جین سرمهمی
آژانس گرفته بودم. وقتی جلوی مجتمعی که آدرسش رو داده بود، پیاده شدم و 

بار دیگه خیلی دیوونه بازی درآورده کرایه رو حساب کردم، از کارم پشیمون شدم. این
 من آدمی نبودم که جا بزنم.؛ اما بودم. چند دقیقه جلوی در قدم زدم

تونستم جلوی گردش چشمم به اطراف رو می آپارتمان لوکس و بزرگی بود. به سختی
 قشنگی دارید.ی هبگیرم. با لبخند گفتم: چه خون

شرول که جلوی در ایستاده بود خندید و فرزین گفت: ممنون... عزیزم اجازه بده 
 سحر خانم بیاد داخل.

قهر بابا دلم بگیره. شرول کنار رفت و خاطر بهلحنش خیلی پدرانه بود که باعث شد 
 و تصحیح کرد: من هولم. sorryگفت: 

 ندیده بودم.ای با خنده وارد شدم و رو به فرزین گفتم: من تا حاال همچین خونه
 خودتونه. راحت باشید.ی هخون -

ی پذیرایی نشستم. هااز کاناپه و روی یکی« خدا از زبونت بشنوه»با خودم گفتم 
خورد. جو یه کم آروم شده بود و استرسم از می اینجا به درد فوتبال بازی کردن امین

 ی من؟هاکنار پام اشاره کرد و گفت: لباسی هبین رفته بود. شرول به بست
 آره. -

 کنارم نشست و گفت: ممنون.
 وقتهیچود. خود واقعیم ما چیزی بین صمیمیت و رو دربایستی بی هرفتار هر س

ی معمولی و احوالپرسی، هاحرف. بعد از چند دقیقه کردمیهمچین جوی رو تحمل ن
 فرزین به شرول گفت: دخترم مگه قرار نبود تو پذیرایی کنی؟
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 چای بیارم؟... باید yaشرول از جا پرید و گفت: 
اولین مهمون من سر تکون دادم و اون به سمت آشپزخونه رفت. فرزین گفت: شما 

 رسمی ما هستید.
 جدی؟ -
 آره. هنوز آمادگی رفت و آمد و آشنایی رو نداره. -
 گرفتید که راهنماییش کنه.می فهمم. کاش پرستاری، چیزی براشمی -
 !... یه خانوم رو بیارم تو خونه؟؛ ولیخودم هم تو فکر هستم -

داشت خانومی رو  و سرش رو به حالت سردرگمی تکون داد. یکی به نفع من. قصد
کردم. می ست چطور ممکنه. خب من راهنماییشدونمیبیاره تو این خونه! ولی ن

 برای خودم شکلک خنده گذاشتم و سکوت کردم.
 خیلی خوشحال شد که اومدید. -
من هم خوشحالم که اینجام. راستش اول جا خوردم، بعد با توجه به شناختی از  -

 شما دارم تصمیم گرفتم بیام.
 شما لطف دارید. -

رو به مون تعارف کرد که همه های چای برگشت و به سبک ایرانیهاشرول با فنجون
 کهدرحالی. دنحسابی باهاش کار کرده بو هاخنده انداخت. احتماال  توی این هفته

 کرد گفت: شام پاستا شده.می به چای خوردن ما نگاه
 خوای خودت درست کنی؟می -
 بله. -
 دوست داری؟ -

 فرزین با خنده گفت: فقط همین رو بلده.
 االن یه پا آشپزم!؛ اما همین رو هم بلد نبودم سالم بود 14من  -

فرزین بیشتر شد و گفت: چقدر خوب... تا حاال با زنی آشنا نشدم که آشپز ی هخند
 فری جون.؛ حتی خوبی باشه

نباشه. رو به شرول گفتم: ی من زیادی تابلو هاامیدوار بودم که این ابراز وجود کردن
 ی؟خوامیکمک ن

 خوام.می با خوشحالی گفت:
کیفم رو روی کاناپه گذاشتم و بلند شدم. چیزی به غروب نمونده بود. با هم وارد 

سوخت. توی خونه به این بزرگی آدم از می آشپزخونه شدیم. دلم برای دختر بیچاره
کردم تمام می حس ؛ ولیپوسید. تازه از مادرش هم جدا شده بودمی تنهایی
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ی باشه، اما طور اینست خوامیم ساختگیه. دلم نهااحساسم، تک تک جمله
 ی بود.طور این

توی آشپزخونه پیچیده بود و شرول با ای شام خیلی سریع حاضر شد. عطر فلفل دلمه
چید. احتماال  با این کارها یه کم احساس می یه لبخند گشاد میز ناهار خوری رو

کرد. سه تا بشقاب، سه تا لیوان، سه تا چنگال... دختری نبود که نشه می ل بودننرما
فری  باهاش کنار اومد. روی صندلی نشست و گفت: ددی یک هفته خونه بود...

 بار سرش رو تکون داد.های گرد شده چندو با چشمووجون هرروز اینجا بود. و
 کنم.می درکت -

 ذارن.گفت: راحت نمیانگشتش رو به سمت خودش گرفت و 
 ه.شمی . کم کم درستدناالن یه کم گیج ش -

 بلند شد و گفت: میرم دعوتش کنم.
کردم و فرزین از می تمام طول شام خوردن، من با مهربونی ِ حال به هم زنی رفتار

کرد. به طرز وحشتناکی تازه فهمیده بودم که می دستپخت و هنرهای من تعریف
م. من یه دادمی الق واقعی من این چیزی نبود که نشونچقدر کارم اشتباهه. اخ

بعد  ودم که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه و همه چیز رو خراب کنه.بعتی بمب سا
انقدر از  ؛ البتهرو برای پرو به شرول دادم که خیلی خوشش اومده بود هااز شام لباس

 با خوشحالی مدادمی من حرف شنوی پیدا کرده بود که اگر چادر هم بهش
کردم. حالم از این می کرد. دوباره داشتم قاطیمی پوشید. این مورد هم ناراحتممی

همه تعارف تیکه پاره کردن بد شده بود. ساعت از هفت گذشته بود که از جام بلند 
زد که آمار من رو بگیره و خونه بودنم رو چک می زنگ هاشدم. مامان بیشتر شب

 رسیدم. فرزین سریع کتش رو آورد و گفت: منمی قبل از هشت؛ باید کنه
 رسونمتون. بارتون زیاده.می

من رو با ماشین اون ببینه. گفتم: ای کس دیگهخواستم دوباره میعاد یا هر میاصال  ن
 . ممنون. خودم میرم...نه
 نمیشه. ماشین حاضره، همین االن میریم. -
 مونه.می . شرول تنهانه نه -
 شرول هم میاد. -
 اصرار نکنید. با آژانس راحت ترم. -

 مایلید... طورچند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: باشه. هر
 میارم. هاآژانس رو روی دستمزد لباسی هو با خنده ادامه داد: ولی کرای

 من هم خندیدم و گفتم: خیلی لجبازید!
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خونه زد. وقتی از می بیشتر شد. شرول هم بازوش رو گرفته بود و لبخندش خنده
هدفم، بی بیرون اومدم یه کم عذاب وجدان داشتم ولی با یادآوری آرش و زندگی

خودم رو آروم کردم. حاال که یه دست آویز برای ادامه دادن پیدا کرده بودم، 
چند تا ایراد کوچیک داشت که مجبور شدم دوباره  هاستم ولش کنم. لباسخوامین

رسیدم می د. احتماال  تا به جنوب تهرانبرگردونمشون. برف هم نم نم شروع شده بو
 د. برای اولین تاکسی دست تکون دادم.شمی تبدیل به بارون

 
15 

کرد هالل ماه بود. مه تا می هوا خیلی تاریک بود. تنها چیزی که فضا رو قابل دید
 کرد ومی م سنگینیهاپوشوند. کیسه روی شونهمی یک متری سطح زمین رو

فهمیدم. حس این رو داشتم که کسی نمی زیاد حال خودم رودویدم. از خستگی می
رفتم می ستم چیه. به سمت جاییدونمیکردم که نمی کنه... از چیزی فرارمی تعقیبم
ستم کجاست. تنها حسی که داشتم ترس بود. پام به سنگی برخورد کرد و دونمیکه ن

م تا مچ توی آب فرو هاروی زانوهام افتادم. مه اطراف کمی پراکنده شده بود. دست
کرد. آب می جلوی روم باشه من رو به سمت جلو خمای رفته بود و حس اینکه برکه

شدم تر رو داخلش دید. نزدیک هاد تصویر شاخ و برگ درختشمی کامال  زالل بود و
رو به جای صورتم ای ی مرد پا به سن گذاشتههاو به خودم توی آب زل زدم. چشم

م اما صدام، صدای همون مرد بود. تا حد مرگ ترسیده بودم. به دیدم و جیغ کشید
پتو رو از روی صورتم  صورت توی آب چنگ انداختم و با فریاد روی تشک نشستم.

کشیدم و هیچ چیز به می تند نفسم بدنم خیس عرق بود. تندپرت کرده بودم و تما
 گلوم فشار دونستم که کابوس دیدم. انگار چیزی بهمی فقط ؛رسیدنمی ذهنم
آورد. سریع بلند شدم و با تلوتلو برق اتاق رو روشن کردم. دوباره همه چیز مثل می

بود  5:30قبل شد. به دیوار تکیه دادم و نشستم. چند تا نفس عمیق کشیدم. ساعت 
و هنوز سپیده نزده بود. حال خیلی بدی داشتم. ژاکتم رو پوشیدم و برای وضو گرفتن 

ی که آب زیاد گرم نبود، ترجیح دادم که دوش بگیرم. بعد از نماز با وجود بیرون رفتم.
حالم بهتر شد ولی صورت اون مرد خیلی واضح توی ذهنم مونده بود. دیگه خوابم 

 نبرد. برق رو هم خاموش نکردم و فقط منتظر موندم.
از بیرون اتاق صدای کوبیدن  مشغول پوشیدن پالتو و حاضر شدن برای مزون بودم.

. یه رژ کمرنگ زدم که اگر دناومد. احتماال  باز کارگرها اومده بومی جا کردنو جابه
بیرون با میعاد برخورد داشتم، حرف مفت تحویلم نده ولی نیومده بود. چهار روز بود 

 که ندیده بودمش.
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. در اتاق و دنچند تا جوون با تیشه و کلنگ به جون باغچه و حیاط افتاده بو
ه بودم و خوشحال بودم که موقع خرابی خونه، مجبور نیستم آشپزخونه رو قفل کرد

ی رز باغچه که خودم هاتماشا کنم. با تأسف از حیاط بیرون رفتم. دلم به حال گل
گردوندم و می کردم سوخت. عصرها آقاجون رو توی حیاطمی بهشون رسیدگی

لوم آب بده. بغض توی گ هاداشتم که خودش به گلمی شلنگ رو توی دستش نگه
نشست اما ردش کردم و به طرف ایستگاه اتوبوس رفتم. تمام طول مسیر به خوابی 

 کردم. خیلی منقلب شده بودم.می که دیده بودم فکر
همین که وارد مزون شدم بوی چای و بربری تازه توی سالن ورودی پیچیده بود و در 

نه خوردن اتاق خیاطی باز بود. هانی و مهدیس و مرضیه کنار میز مشغول صبحو
 !. هانی سریع گفت: دیر کردیدنبو
 اتوبوس دیر اومد. -

 نی گرفتم.ها توسایلم رو یه گوشه گذاشتم و لقمه رو از دس
 مرسی. -

لیوان دسته اژدهاییم رو جلوم گذاشت و چای ریخت. مشغول خوردن شدم. 
ه. کرد و تابلو بود که منتظره اون بیرون برمی مهدیس زیرزیرکی به مرضیه نگاه

 بشورم. درو برداشت و گفت: اگه خوردید بدیمرضیه استکانش 
 ورم.شمی من گفتم: نه خودم

 بده. مال خودم که هست. -
ی ما رو هم جمع کرد. وقتی بیرون رفت، هاو استکانش رو باال گرفت و لیوان

 مهدیس تند پرسید: خب؟ چه خبرا؟
 خودم رو به اون راه زدم و گفتم: خبر چی؟

 به پشت گردنم زد و گفت: گمشو... لوس نکن خودتو.هانی محکم 
 خندیدم و گفتم: تو چی میگی؟

 مهدیس: شنیدم دیشب شام مهمون بودی.
 خوره.نمی نی نگاه کردم و گفتم: لپه تو دهنت خیسها هب

 هانی: چیکار کنم. این زیادی فضوله. حاال چی شد؟
، خوشش اومد ؛پرو کرد هاش روشام با شرول پاستا درست کردم. خوردیم. لباس -

 رو بگیرم. هابرگشتم. حاال امروز قراره عیب و ایراد لباس
 هانی: این رو که پای تلفن هم گفتی!

 من: همین بود دیگه.
 مهدیس: کامل بگو. حرفی... بوسی... بغلی...
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نی کرد که سریع خم شده بود و در ها هدومون رو متوجصدای افتادن ظرف پنیر، هر
 بود.حال برداشتنش 

 مهدیس: چی شد یهو؟
 هانی: هیچی نیست. آوردمش.

کردم. خودش این فکر رو تو سرم انداخته بود. چرا می نی نگاهها همشکوک ب
 شکسته بود و ازش آبش کرد؟! ظرف رو روی میز گذاشت. گوشهمی ی رفتارطور این
؛ حتی مچکید. رو به مهدیس گفتم: برو بابا. چندش... من اهل این چیزها نیستمی

 دستش هم بهم نخورده!
 !خوای شوهر کنیمی س: پس چطوریمهدی

 کنم.می شونه باال انداختم و گفتم: حاال وقتش شد یه غلطی
ی که نمیشه کسی رو تو راه آورد. اون هم مردی که قبال  زن داشته. طور اینمهدیس: 

 دونه با چند تا زنه.می خدا
همین به سحر گفتم... بیچاره اصال  خاطر بههانی با ناراحتی گفت: اون آدم خوبیه. 

 پی این کارها نیست.
 دونی؟می مهدیس: تو از کجا

 هانی حرفی نزد و با ظرف پنیر و نون بیرون رفت.
 مهدیس: این چرا اینجوری شد؟!

 م.دونمیمن: ن
 !خواست بیرون بره که گفتم: مثل اینکه تو بدت نمیاد

 برگشت و گفت: چی؟
یی هادونم چه جور عوضیمی مهدیس نری با اون پسره یه جای خلوت... من -

 .هستن
 .وراونور و بابا. نمیرم. با ماشین میریم ایننه  -
 خارج از شهر نرید. -
 نترس مامان بزرگ! -

وقتی بیرون رفت، صدای فریبا از جلوی در اومد که از مهدیس پرسید: سحر 
 کجاست؟

 تو اتاقه. -
 به طرف در رفتم و بازش کردم.

 من اینجام. -
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خواست وارد اتاق بشه که از جلوی در کنار رفتم. در رو بست و با تعجب گفت: 
 !برادرم بودی؟ی هدیشب خون

 .دندفاع کردم و گفتم: بله. خودشون دعوت کری هخودم رو آماد
 تو هم که از خداخواسته قبول کردی! -

 شرول.خاطر بهانداختم و گفتم:  ابروم رو باال
 خاطر شرول؟با حرص گفت: به

 کی؟خاطر بهپس  -
 لطف کن دیگه دور شرول! رو خط بکش. -

خواهی و داد. منتظر معذرتمی «فرزین»رو گفت که معنی « شرول»و جوری 
بار به برادرتون سر تکون دادم و گفتم: باشه. این کرد.می دستپاچگی من، نگاهم

 شما خوشتون نمیاد من...میگم که 
 ی باز طراحی کنی دیگه. نه؟خوامیرو کامل کنم و گفت: کافیه!... تو نم نذاشت جمله
زدم. ادامه داد: برو ای د با برادرش در بیفته. لبخند پیروزمندانهخوامیواضح بود که ن

 مراقب کارهات باش.؛ اما اتاق دیزاین
 کنم.می شونه باال انداختم و گفتم: سعی
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ژاکت نازکی رو دور خودم پیچیده بودم و از قاب بدون پنجره به حیاط به هم ریخته 
کردم. بوی خاک و گل توی دماغم پیچیده بود. آسمون صاف و می و داغون نگاه

تو ماه  دنستم دلیل اینکه پی کندن ساختمون رو انداخته بودونمیآفتابی بود ولی ن
 شانس نداشتم. تو همین فکرها بودم که مامان بهمن چی بود! من کال  تو هیچ چیز
ش آورده بود وسط قاب در ظاهر شد. گاهی اایبا چادر مشکی که روی روسری قهوه

زد. به طرف حیاط رفتم و می اومد ولی معموال  اول زنگمی برای مچگیری سر زده
با روی بالکن ایستادم. صورت مامان از همین جا هم غرق تعجب و پریشونی بود. 

کرد. همون می حیاط که به دیوار تکیه زده بود، نگاهی هدر کنده شدی هگیجی به لنگ
 دن. خدا رو شکر کردم که کارگرها رفته بونندری که قرار بود عصر دوباره نصبش ک

چرخوند. می اومد و سرش رو به اطرافمی آورد. جلوترمی وگرنه پدر من رو در
خراب شده موند. منتظر ی همش روی باغچمشغول بررسی اوضاع حیاط بود. چش

بودم که هر لحظه منفجر بشه. حاال دیگه جلوی بالکن رسیده بود. با عصبانیت به 
 !من نگاه کرد و گفت: اینجا که خراب شده

 ؟!کجا خراب شده -
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 چرا تو تلفن میگی خبری نیست؟ -
-... 
 اینجا کارگر هست؟ -
 یرن.نه. میان، کارشون رو انجام میدن و م -
 میان؟! -
 وقتی من نیستم. -
 دروغ میگی؟ش چرا همه -

باال اومد  هاخیلی ناراحت شدم. جوابی ندادم. معلوم بود که یه نفر پرش کرده. از پله
 ی خوراکی توی دستش رو زمین گذاشت.هاو نایلون

 کنی؟!می کاریبیا خونه دیگه! دو ماهه تنها اینجا چ -
-... 
 باال بیاد.نذار اون روی بابات  -
 کنم.نمی من که کاری -
 دونم. بیا خونه، دهن همه بسته بشه.می -
 مگه کسی چیزی گفته؟ -

رو بلند کرد و وارد خونه شد. یه راست به سمت آشپزخونه رفت. من هم  هانایلون
رو روی کابینت گذاشت و من گفتم: بریم تو اتاق. اونجا  هارفتم. بستهمی دنبالش راه

 گرمه.
 وارد اتاق شدیم. چادرش رو برداشت و به دستگیره آویزون کرد. با هم

 ... سرش با مغازه گرمه.دنه کار اینجا رو شروع کردونمیبابات هنوز ن -
 مگه امیر خبر نداره؟ -
 نه. اگر بیاد ببینه و به بابات بگه... -

ند با ترس دستش رو روی اون یکی دستش زد. دوباره رگ عصبانیتم گل کرده بود. بل
 خواد کنه؟!می گفتم: مثال  چیکار

 سحر! -
 گیری.می طرف اون روش چیه؟ هی سحر، سحر، همه -

 بعد از چند ثانیه سکوت گفت: این پسره سراغت رو نگرفته؟
 کی؟ میعاد؟ -

 با تعجب به من نگاه کرد و گفت: مهندس؟! چرا اون سراغت رو بگیره؟
 مامان حالت خوبه؟ تو خودت پرسیدی. -
 پسر گلرخ رو گفتم. من -
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ی هاگلرخ مادر آریانا بود. اسمش رو که آورد تمام بدنم لرزید. یاد تمام اون ماه
. شنکمی دونستم دیر یا زود حرفش رو پیشمی سرزنش و تحمل کردنم افتادم.

 آروم گفتم: اون ماجرا مال خیلی وقت پیش بود. تموم شد و رفت.
 پس چرا برگشته؟ -

 کدوم به من ربطی نداشت.نست داشته باشه که هیچتومی هزار تا دلیل
 دونم.می من چه -

 کرد.می ش مشکوک نگاهمهاچشم
 کردین؟می چت هارفتین تو این چیزا... سایت مایتمی -

 ت. اصال  واسه چی اومدی اینجا؟. پاشو برو خونه..داد زدم: نه
کنار راهرو نشستم. تا یه کم ی هااز اتاق بیرون اومدم و در رو محکم کوبیدم. روی پله

. یه دنکرمی د دوباره یه چیزی رو برای رنجوندن من بهانهشمی م کمهاناراحتی
 غلطی کرده بودم و بعد از سه سال هنوز از ذهن کسی پاک نشده بود.

. دناوممی آوردم همه کوتاهمی مامان از اتاق بیرون اومد. وقتی من دیوونه بازی در
تقصیر من بود. اعصابم خرد شد. ش کش رو پاک کرد. همهچادر اشی هبا گوش
اومد و با صدای ناراحتی گفت: خودت بیا خونه. نذار بابات بفهمه. من که تر نزدیک

 شم.حریفت نمی
ببین  کار کنم؟یتو رو چ ؛ ولیراحتهتون سرم رو برگردوندم. دوباره گفت: خیالم از بقیه

 چه به روزمون آوردی؟
-... 
 یه وقت اومد سراغت، به امیر بگو. دوباره دست گل به آب ندی.اگر  -

ونستم تمیدم نشمی م گرفتم. عصبی کههابلند جیغ کشیدم و سرم رو بین دست
ترسوند. دستش می کردم که گاهی بقیه رومی درست فکر کنم. کارهای عجیب غریب

 گذاشت. داد زدم: برو!م رو روی شونه
 باشه. ..باشه. -

 رو بستم و وقتی باز کردم مامان رفته بود. مهاپلک
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 رفتم مزون ومی سه روز از بحثم با مامان گذشته بود و هیچ خبری از کسی نبود.

م. اوضاع خونه هم تغییر نکرده بود، جز دادمی گشتم. کارهای معمولیم رو انجامبرمی
ته بودم و . توی خونه تنها نشسبذارندر رو جا ی هاینکه مجبورشون کردم لنگ

سر رفته بود. مامان حتی یه تلفن خشک و خالی هم نزده بود و من هم م حوصله
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ی هتلفن خونه قطع بود. گوشی موبایلم رو برداشتم و شمار اهل منت کشی نبودم.
تا بوق خورد و جواب نداد. توی آژانس مسافرتی و هواپیمایی ساغر رو گرفتم. چند

 ن جلسه داشت. صدای کارتونی که داشت پخشبا رئیسشو ؛ شایدکردمی کار
رو خاموش  تلویزیوند رو بیشتر کردم. پنج دقیقه بعد ساغر تماس گرفت. شمی

 جوریه؟!کردم. صداش خیلی گرفته بود، پرسیدم: چرا صدات این
 خواب بودم. -
 مگه سر کار نیستی؟ -
 نه. مرخصی گرفتم. -
 چرا؟ -
 کاری داشتی زنگ زدی؟ -
 ت شده؟چِ  -
-... 
 حتما  باید کاری داشته باشم؟ -
-... 
 ساغر؟ -
 سحر... -

 کنه و گفتم: با کیوان دعوا کردی؟می حس کردم داره گریه
 نه. -
 آریانا؟ -

 با گریه گفت: گفت بهت زنگ زده، جواب سر باال دادی!
 آره. زنگ زده بود. -
 خواد منو ببینه... مرخصی گرفتم، برم.می -
 چرا تو بری؟ -
 م دوباره روزگارت رو تلخ کنن.خوامیدیروز از دستت کفری بود، ن مامان -
 الزم نیست... من میرم، ببینم حرف حسابش چیه. -

 کنی!تر ذارم زندگیت رو از این خراببلند گفت: نه. دیگه نمی
 ذارم کسی بفهمه.نمی -
 !نه -
 مراقبم. -

 م تو این ماجرا.دوباره زد زیر گریه و گفت: منو ببخش سحر! من تو رو کشوند
 گمشو! تقصیر تو چیه؟ آدرس رو بده؟ -
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انقدر موقع آدرس دادن فین فین کرد که به زور یه چیزی رو کاغذ نوشتم و 
 خداحافظی کردم.

از قصد یه مانتوی کوتاه و شال چند رنگ پوشیدم که بفهمه خودم رفتم. وارد 
 ر جاها خوشمجوشاپ دنجی که آدرسش رو گرفته بودم شدم. از جو اینکافی
اون روزها به آرش هم گفته ؛ حتی دادمی اومد. همیشه یه حس غریبگی بهمنمی

ی خشک و مصنوعی نمیام. جلوی میزش هابودم که باهاش تو همچین محیط
رو م آیندهی هکردم این بود که این آدم هممی توقف کردم و به تنها چیزی که فکر

 خراب کرده بود.
ی زیاد پوشیده بود و جلوی موهاش شبیه هارنگ با جیبکت کوتاه زیتونی 

 روشنفکرها کم پشت شده بود. سرش رو بلند کرد و با دیدنم گفت: ساغر کجاست؟
 به تو ربطی نداره. -
 م تو بیای!کردمیفکر ن -

 روی صندلی رو به روش نشستم و گفتم: حاال که دیدی اومدم. حرفت رو بزن.
 ستم زندگی تو رو خراب کنم.خوامیمن نبعد از چند لحظه سکوت گفت: 

خواست زندگی یکی دیگه رو خراب کنه نه من. با خونسردی گفتم: واسه می معلومه.
 گفتن این اومدی؟

 توجه به سوال من ادامه داد: انتخاب خودت بود.بی
 پشیمون نیستم. -
 کنی؟می ی رفتارطور اینپس چرا با من  -
 .ننکمی ایران باشی، من رو محدود برگشتی... تا وقتی دنهمه فهمی -
 میاد؟!بر . چه کاری از دست مننای تو سنتیهخانواد -
خوای حس خوبی که مال می بار. چراست از سرمون بردار. برای هزارمیند -

 ست رو با این کارهات به گند بکشی؟هاگذشته
 خوام ساغر رو ببینم.می نداره.ای حرف زدن با تو فایده -
 سته! بفهم. دیگه چطوری بگم؟خوامین وقتهیچد تو رو ببینه. خوایماون ن -

 دونی؟ خودش باید بهم بگه.می با حرص صداش رو بلند کرد و گفت: تو چه
پسر جوونی به سمتمون اومد و منو رو به دستمون داد. سکوت کردیم. دو تا قهوه و 

دودی بود و کسی شاپ ی کافیهاکیک خواستیم که زودتر بره. خوشبختانه شیشه
ی برگردی، سرت به کار خوامید. با آرامش گفتم: اگر نشمیمتوجه حضورمون ن

 خودت باشه.
 تونم زندگی خواهرت رو خراب کنم. خیلی دوستش داری نه؟می -
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 ونی ثابت کنی؟تمیتو هیچ چیز رو ن -
 یه عالمه عکس و فیلم با هم داریم. -
 که مال خیلی وقت پیشه. -
 کنی برای شوهر و پدرش مهمه؟ کافیه اسمی ازش ببرم.می فکر -
 رو بهش میگم. هاباشه. میرم خونه همین -

 !تم بلند بشم که سریع گفت: صبر کنخواس
 م...خوامینشستم. دوباره گفت: من دوستش دارم. ن

 سر درست نشه. خب؟کس دردپس بذار برای هیچ -
 ط به فکر خودتی!ش بلند کرد و گفت: فقهاش رو از روی چشمهادست

لرزید و خودم رو هم متعجب کرده بود، گفتم: من به فکر می با صدایی که از بغض
 خودمم؟!

ش ناراحت شد. خواست دستم رو بگیره که سریع عقب کشیدم و گفتم: به هاچشم
 من دست نزن!

« خداحافظ»بلند شد. کیف چرم باریکش رو از صندلی کنارش برداشت و به جای 
 گفت: 

 کنم.می حساب-
ی خالی اومد و با بالتکلیفی به من و جا هااز کنار صندلیم گذشت. پسر با سینی قهوه

رو خیره شدم. بوی تند ادکلنش هنوز تو فضای اطراف نگاه کرد. به صندلی روبه
عکس امیر یا بر زد.می یی که روزه بودم، حالم رو به همهامونده بود که مثل وقت
 .دنزینم میعاد که معموال  عطر

ی هبلند شدم و به طرف در رفتم. تمام طول راه که زیاد هم دور نبود به گذشت
کردم. وقتی وارد اتاق کوچیکم می ی مختلفم، فکرهاکه داشتم و به تصمیمای مسخره

م رو هاشدم و سرم رو روی بالش گذاشتم، تازه فهمیدم چقدر حالم بده. لباس
که به سمت حیاط خلوت بود به ای ها پنجرهاتاق پرت کرده بودم و از تنی هگوش

م هاکردم. یک ساعتی گذشته بود و نزدیک بخاری، پلکمی دیوارهای بلند سفید نگاه
رفت که زنگ خونه به صدا در اومد. با غرغر سر جام نشستم می کم کم داشت رو هم

 تونست باشه.می و به این فکر کردم که کی
تم. شلوار جین و بلوز آستین بلند تنم بود و شال رو برداشتم و روی سرم انداخ

 گفتم: کیه؟ ها. از جلوی پلهدنمشکلی نداشت. آیفون رو جمع کرده بو
 جوابی شنیده نشد. جلوتر رفتم و وسط حیاط دوباره پرسیدم: کیه؟

 صدای میعاد به گوشم خورد: باز کنید.
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رژم رو کمرنگ کردم  کار داشت؟! با پشت دستهامروز که کارگر نیومده بود، اینجا چ
و به طرف در رفتم. باز کردم و الی در ایستادم. مثل همیشه نگاهش به آسفالت کف 

 رسید.نمی شهابود. قدم بیشتر از پایین شونه
 مگه کلید نداشتید؟ -
 اجازه نیام.بی فرموده بودید -
 خب؟ -

 ل داد و گفت: برید کنار.کمی در رو ه
 ه؟شمی نرم چیل دادم و گفتم: مثال  من هم ه

ی هاکنم. نگاهی به خونهمی ه رفتار*ط*ی*ل*س یهاحس کردم دارم شبیه زن
 اطراف انداخت و با حرص گفت: اگر شما آبرو ندارید، من دارم.

کردم وگرنه چیزی که اون و می اعصابم از جای دیگه خرد بود و داشتم سر اون خالی
برام اهمیت ای شون، ذرههانایهیا حتی نیش و ک دنکرمی من فکری هبقیه دربار
 نداشت.

تمام صورتش اخم کرده بود. کنار رفتم که وارد حیاط بشه. در رو با یه حرکت تند 
 شم!تون نمیبستم که گفت: اومدم به کارم سرکشی کنم. نترس مزاحم خلوت

خونه قدم بعدی. سکوت کردم. چند متر به سمت ی هاین هم از کنای !خلوتمون؟
 !کن، لباس تنش کنهریع گفتم: صبر برداشت، س

منتظر واکنشش موندم. به طرفم برگشت و با بهت نگاهم کرد. با لحن تندی گفتم: 
 فکر کردی خودت خیلی فرزند صالحی؟!

 حرفی نزد و من به سمتش رفتم.
 چشمم به این و اونه.ش آره. حق با شماهاست. من همه -
-... 
 خودتون چی؟ -

جور کنه و من بهش بخندم اما ورفتم. انتظار داشتم خودش رو جمع دوباره جلوتر
آورد. نمی عوضی تکون نخورد و فقط با صورت عصبانی بهم نگاه کرد. سر از کارم در

 شدم و گفتم: فکر کردی رام کردن آدمی مثل تو برام سخته؟!تر باز نزدیک
رم رو بگیرم چه کشیدم دست برادمی توی دلم به حرف خودم خندیدم. من خجالت
ش دربیاره، ازم هاش رو از جیبهابرسه به این چیزها. بدون اینکه حتی دست

فاصله گرفت و باصدایی که هیچ حسی ازش قابل تشخیص نبود، گفت: من از اون 
 مردها نیستم که با چشم و ابروی زیبا دل و دینم رو ببازم!
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 کرد و حسمی نگاهم آرامش و سردی توی صداش کمی من رو ترسوند. با پوزخند
رسم. بدون هیچ حرفی به سمت خونه می ی زخمی به نظرهاکردم شبیه پرندهمی

ی هیجانیم رو نشون داده بودم که بعدا  باعث هارفتم. باز یکی از همون حرکت
مطمئن بودم  ؛ البتهستم خودم رو توی دردسر بندازمخوامید. اصال  نشمی پشیمونیم

با کسی م ت و من هم براش اهمیتی ندارم که بخواد دربارهنیس که آدم دهن لقی
حرفی بزنه. در اتاق رو از پشت قفل کردم و دراز کشیدم. دوباره از کار چند دقیقه 

 گرفت. حداقل به نظر یه نفر خوشگل بودم.م پیشم خنده
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با  های یکی از لباسهانوع دوخت تیکهی هدر اتاق خیاطی رو باز کردم که دربار

 هانی مشورت کنم. همزمان اسمش رو صدا زدم. کنار پنجره ایستاده بود و سرک
کشید. دختر فضولی نبود. دستش رو به طرفم دراز کرد. به سمتش رفتم. دستش می

 .دنرو گرفتم و کنار پنجره ایستادم. آروم گفت: اوم
چشم  به بنزی که پایین ساختمون پارک شده بود نگاه کردم. شرول به سمت باال

 هاانداخت و من و هانی سریع خودمون رو عقب کشیدیم. گفتم: حتما  اومدن لباس
 رو تحویل بگیرن.

 مگه نداده بودی؟ -
 نه. گذاشتم جلوی خود فریبا. -
 پس برو حاضرشون کن. -
 باشه. -

اتاق گذاشتم و بیرون رفتم. وارد دستشویی شدم که ی هپیراهن توی دستم رو گوش
ه بررسی کنم. موها و لباسم رو مرتب کردم. وقتی بیرون اومدم، خودم رو توی آین

. فرزین با دیدنم لبخند زد و جلو اومد. دنفرزین و شرول و فریبا توی سالن اصلی بو
بانمکی ی همن هم به سمتشون رفتم و باهاشون خوش و بش کردم. شرول با قیاف

 گفت: از این راحت شم.
لو کشید. موهاش نامرتب زیر روسری فرو با دست مانتوی مشکی توی تنش رو ج

 رو بیار. هارفته بود. فریبا رو به من گفت: سحر! لباس
توی کمد اونجا، الی کاور آویزون بود. شرول  هابه سمت اتاق طراحی رفتم. لباس
 دنبالم راه افتاد و گفت: من بیام؟

 با لبخند گفتم: بیا.
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رو از کاور بیرون آورد و گفت: ولی ذوق نکرد ولی خوشحال بود. ا هااز دیدن لباس
 خور.تن

 خوای تن خورش رو ببینی؟می احتماال  این اصطالح رو از فریبا یاد گرفته بود. گفتم:
 گرفته بود.م سر تکون داد. از رفتارش خنده

 خوشحال شدی؟! هااون همه لباس تو آمریکا هست... واقعا  واسه این لباس -
 ارم.بله. جالب بود... دوست د -

در اتاق پرو رو براش باز کردم و کنار مهدیس منتظر نشستم. مهدیس با تعجب 
 زنه.می نگاهم کرد و آروم گفت: دختره مخش شیش و هشت

 کنیم.می و خونه زندگیمون دور بشیم قاطی هاما هم اگه از دوست -
مانتوی یقه شل رو برداشته بود. من و مهدیس خیلی خوشمون اومد. تو هیکل 

اومد. با هم می تش خوب نشسته بود. خصوصا  طرح شلوغ و کمر پهنش بهشدرش
بیرون رفتیم و شرول واقعا برای نشون دادن لباس به پدرش هیجان داشت. توی 

 سالن بلند گفت: خوبم؟
. فرزین و فریبا دنبه طرف ما نگاه کر دنهم که تازه وارد شده بو هادو تا از مشتری

به صورت فرزین که با خوشحالی به طرفم برگشته بود، نگاه . دنبا تأیید، سر تکون دا
 کردم.

 شرول.ی هروحیخاطر بهم چطوری تشکر کنم... بیشتر دونمین -
 بود.م قابلی نداشت. وظیفه -

نی افتاد که به هاهی ریز شده برادرش رو زیر نظر گرفته بود. نگاهم بهافریبا با چشم
کرد. دلم گرفت. از می بود و یه جوری به ما نگاه در اتاق خیاطی تکیه داده چهارچوب

چون دختر سرایدار این  ؛ ولینظر ظاهر خیلی از من سر بود. اخالق خوبی هم داشت
ی هاساختمون بود و دانشگاه نرفته بود، از همه چیز ناامید بود. وقتی متوجه چشم

این بود که دارم دونستم منظورش می من شد، سریع لبخند زد و برام سر تکون داد.
 خوب پیش میرم. سرم رو پایین انداختم.

، فریبا من رو تو اتاقش نگه داشت و با ِمن ِمن گفت: تنوقتی فرزین و شرول رف
 باالخره کار خودت رو کردی. آره؟

 شم!متوجه نمی -
 .ستخب... برادر من خیلی ساده -
-... 
 د.شمیاگر ساده نبود که گرفتار اون زن ن -
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 دونستم شبیه گناه کارها به نظرمی کردم موضع خودم رو حفظ کنم ولیمی سعی
 رسم.می
 برادرم واسه تو خیلی پیره دختر. -
 گید!فهمم چی مینمی -

 با حرص گفت: دنبال پولشی؟
زد که انگار من چیزی می از اتاق بیرون زدم. جوری حرف« ببخشید. کار دارم»با یه 

اشتم که ذمی داشتم جوونیم رو پای این جریان سالم بود. 25کم دارم. من فقط 
قصیرها رو تی هبابام. برادرش هم همچین فرشته نبود که همی هدوباره برنگردم خون

 .گردن مادر شرول بندازن
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کردم که دیگه هر ساعت ممکنه از این خونه می توی اتاق نشسته بودم و به این فکر

د. شمی از حیاط شنیده هاجا کردن وسیلهها و جابهرفتنی باشم. سر و صدای آدم
بلند شدم و گره روسری ساتنم رو بستم. از دو روز پیش که کارگرها مشغول کیسه 

، من غذای دنکشیدن اطراف ساختمون و آجر چیدن برای اتاقک خودشون بو
اخیر همه با استرس ی هدرست و حسابی از گلوم پایین نرفته بود. روزهای این هفت

از فرزین گرفته  okخواست حداقل قبل از رفتنم به خونه یه می د. دلمگذشته بو
 شده!ای باشم. به سمت آشپزخونه رفتم و زیر لب گفتم: عجب روز جمعه

مرغ برداشتم که یه چیزی سر هم کنم تا از گرسنگی نمردم. یک زمینی و تخمسیب
ی هازمینیببته به نفعم بود. مشغول شستن سیکیلو وزن کم کرده بودم که ال

پوست کنده بودم که میعاد با اهن اهون و یا اهلل وارد آشپزخونه شد و گفت: 
 .شنمی کارگرهام فردا مستقر

 م رو با دستمال کنار یخچال خشک کردم.هاسر تکون دادم و دست
 دونم...می -

 بینم، حتما  یه اتفاقمی شما روی همستقیم نگاهش کردم و ادامه دادم: هر وقت قیاف
 بدی قراره بیفته.
 «.جغد شوم»و توی دلم گفتم 

 یرم.گمیشغلمه. برای انجام دادن شغلم از کسی اجازه ن -
 واقعا  الزمه، مهندس معمار انقدر به ساختمون سر بزنه؟! -
 !نه! از دیدن شما سیر نمیشم -

 کرد. به بیرون اشاره کرد و گفت: جواب نمیدی؟می گوشیم از داخل اتاقم جیغ جیغ
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ناشناس افتاده ی هبیرون رفتم و گوشی رو روی فرش اتاق پیدا کردم. همون شمار
م آریانا دوباره تماس بگیره. نگاهم با تعجب روی صفحه گوشی کردمیبود. فکر ن

کرد. از بس می بود. سرم رو بلند کردم. میعاد جلوی در ایستاده بود و مشکوک نگاهم
 موند. بدتر از همه این بود که حسمین اینجا بود، هیچ اتفاقی از چشمش دور

ستم جلوش جواب بدم. زنگ گوشی خوامین !زنهمی کردم زیادی به کارگرها سرمی
 قطع شد و من گفتم: مزاحم بود.

 رو به امیر بدید که حلش کنه.ش شماره -
 خودم بلدم چطوری حل کنم. -

تموم نشده بود. زخونه بهش برخورد و من به سمت در رفتم. هنوز کارم توی آشپ
 حال من اومدم بگم که باید تخلیه کنید.هرگفت: به

گوشی توی دستم زنگ خورد و باز همون شماره افتاد. دستش رو به طرفم دراز کرد و 
 گفت: بده به من.

 الزم نیست. -
خواستم ریجکت کنم که جلوتر اومد و با اخم گوشی رو از دستم کشید. به 

 !هافرشه ش اشاره کردم و گفتم:هاکفش
رو زد و موبایل رو به طرف گوشش برد. آماده بود که بد  callی هتوجه به من دکمبی

ستم دونمیبار طرف کنه اما ساکت شد و با عصبانیت به من نگاه کرد. ن راهو بی
 آریانا چی گفته. دستم رو دراز کردم و گفتم: بده به خودم.

چند ثانیه قطع کرد و گفت: من  رفت که دست من به گوشی نرسه. بعد ازتر عقب
 !؟مزاحم بودم یا اون
ونستم تمیدونست. آب دهنم رو قورت دادم و منتظر موندم. نمی خوبه خودش هم

 ستم عشقت برگشته!دونمیچیزی حدس بزنم. گوشی رو به سمتم گرفت و گفت: ن
ادبانه بی اومد. لحنش بیشترش نمیبستهی هحرف زدن اصال  به ریش و یق طوراین

اخت که صداش رو تشخیص بده؟ آریانا شنمی آمیز. این آریانا رو از کجابود تا کنایه
خورد. دوباره با نمی یکی از اقوام دورمون بود ولی از نظر سن و سال اصال  به میعاد

 کنایه گفت: تعجب کردی؟
-... 
 خواست بره، من کمکش کردم آیلتس بگیره.می وقتی -

من و آریانا پیچیده بود، کامال  خبر ی هایی از ماجرایی که درباراین آشنخاطر بهپس 
 رو فوت کردم. دلیل این تنفرش رو حاال بهتر درکم داشت. نفس حبس شده
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کردم. تازه با اعتقادات خاصی که داشت. موهاش رو از روی پیشونی کنار زد و می
 گفت: زندگی مردم به من ربط نداره ولی...

ست و من از چیزی دونمیونستم بزنم. این آدم واقعیت رو نتمیاصال  هیچ حرفی ن
 کشیدم.می که توی فکرش بود خجالت

 چند روز آزادی داشتن واقعا  ارزشش رو داره که انقدر رو اینجا موندن پافشاری -
 کنی؟!می
 !؟«آزادی داشتن»
 ببین دختر این کارها آخر و عاقبت نداره. به فکر آبروی پدرت باش! -
 !؟«ین کارهاا»

 مردی از حیاط وارد خونه شد و جلوی در صدا زد: مهندس! یه لحظه.
 خوره!نمی آریانا آدم خوش گذرونیه. به درد خانواده -
 !؟«به درد خانواده»
شدم می چی از دهنش در اومده بود بار من کرده بود. من دوباره داشتم عصبیهر
 رفت.می ن صدام داشت باالوتُ 
 گید؟!چیزها رو به من میچرا این  -
 خوام.می من صالحت رو -
 دونم.می صالحم رو خودم بهتر -

 اومد که شبیه آخوندها نصیحت کنه. با پوزخند گفت: اگر تو رونمی خوشم
 ایستاد.می . پای کاری که کرده بود،کردمیخواست که فرار نمی

مرد مجرد جوون م حس کردم. حالم خیلی بد بود. یه هاسوزش اشک رو توی چشم
زد. مرد کنار در دوباره گفت: مهندس مشکلی پیش می رو بهم هاحرفداشت این 

 اومده؟
 زنیم.می میعاد بلند گفت: چیزی نیست، داریم حرف

اراده بلند شد و بی و دوباره به من پوزخند زد. دیگه خیلی تحملش کرده بودم. دستم
 : من اهل حرف زدن نیستم. عملتوی صورتش فرود اومد. رو به اون مرد گفتم

 کنم.می
 ست چی بگه. میعاد هم هاج و واج نگاهمدونمیحرکت ایستاده بود و نبی مرد
زد. نمی پلک هم؛ حتی کرد. واضح بود که اصال  توقع همچین کاری رو نداشتهمی

پیدا شد. در ش دستش رو به طرف صورتش برد و کم کم موج عصبانیت توی چهره
آروم شده بودم. با صدای مالیمی گفتم: تو که چیزی از زندگی من عوض من 

 جلوی زبونت اومد نگو!هرچی  ی،دونمین
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چند قدم عقب رفتم و وارد اتاق شدم. در رو محکم کوبیدم و بهش تکیه دادم. صدای 
 ش رو شنیدم.هادور شدن قدم
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صورتم رو گرفت. بارون از اتوبوس که پیاده شدم، طبق عادت "ها" کردم. بخار جلوی 
م رو تندتر برداشتم. عاشق هوای هات گرفته بود. چترم رو باز کردم و قدمشدمیک

 هااگر حس خیس شدن داشتم. از صدای رد شدن ماشین ؛ البتهگرفته و بارونی بودم
اومد. بچه که بودیم با عمو که دست ساغر و مریم رو می ی آب خوشمهاتوی چاله

خرید. من از همون می کشیدیم و برامون خوراکیمی سرک هامغازهگرفته بود به 
 هابچگی هم حاضر نبودم دستم رو به کسی بدم و مدام خودم رو تو چاله چوله

 اختم تا صدای شاالپ شلوپ آب رو دربیارم.اندمی
سالم  هاکردم. توی صف نونوایی به یکی از همسایهمی حرکتمون به طرف کوچه
شرویی جواب داد. وقتی به خونه نزدیک شدم، چتر رو کنار کشیدم و دادم که با خو

بن بستمون پارک شده ی هاولین چیزی که به چشمم خورد بولدوزری بود که ته کوچ
کرد و منظره می یی که اطراف خونه کشیده شده بود توی باد حرکتهابود. کیسه

 و آه از نهادم بلند شد. تراژیکی ایجاد کرده بود. دوباره نگاهم به بولدوزر افتاد
 رو بشم.دونستم قراره با چی روبهمی

ی هابزرگ آهنی با ردهی هو به جاش یه قطع دندر خونه رو دیروز از جا در آورده بو
آهن وارد خونه شدم. کف حیاط و بالکن و ی ه. از گوشدنزرد و سیاه کار گذاشته بو

از اطاقکی که با آجر ساخته از خونه ویران شده بود و صدای حرف زدن ای گوشه
د. ترس تمام وجودم رو گرفته بود. سریع به طرف خونه دویدم. از شمی ، شنیدهدنبو
ی خالی ایجاد شده بود باال رفتم. تغییرات از صبح که به هایی که حاال با جعبههاپله

زد. صدای می مزون رفته بودم خیلی زیاد بود. سکوت و تاریکی فضا خیلی توی ذوق
پیچید. دوباره ترس برم داشت. به سمت اتاق رفتم. درش رو می م توی خونههامقد

م داخلش بود، چرخ خیاطی و یه دراور هاجز یه کمد که لباسدن و بهبرداشته بو
اشتم چیزی توی اتاق ذمی ی دیگه رو توشهای خیاطی و چیزهاکوچیک که وسیله
 و فرش. هیچی. ، نه بخاری، نه پنجرهتلویزیوننمونده بود. نه 

از اتاق به دیوار تکیه دادم. مطمئنا  آشپزخونه هم خالی شده بود. سرما توی ای گوشه
لرزید. زانوهام رو بغل کردم و سرم رو روشون می تنم نشسته بود و سر تا پام

 نداشت. حالم خوب نبود. به این فکرای گذاشتم. دیگه آخرش بود. مقاومت فایده
بدم که دنبالم بیاد. برق روشن شد و اتاق توی نور فرو رفت.  کردم که به کی خبرمی
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کرد؟! وقتی می سرم رو بلند کردم و نگاهم به میعاد افتاد. این وقت شب اینجا چکار
 دم و کاری از دستمشمی آورد، اللمی دم یا عصبانیت خیلی بهم فشارشمی زیاد گیج

 گفتم: المپ سر جاشه! نمی اومد. کمی بعد که به خودم اومدم با پوزخندبر
 وارد اتاق شد. به دیوار تکیه داد و گفت: وسایلت رو جمع کن.

 ست اسباب رو ببره؟خوامیمگه امیر ن -
 بهش نگفتم. -
-... 
 فکر کردم بهتره خودت بری خونه، قبل از اینکه به زور ببرنت. -

ورده بود، نفسم رو فوت کردم و چیزی نگفتم. با اون سیلی که چند روز پیش از من خ
اینجا بودنش خیلی باعث تعجبم بود. هر کس دیگه بود غرورش رو به دلسوزیش 

 اومد.نمی و دادمی ترجیح
 اومدی که خودت بیرون بندازیم؟ -
-... 
 انتقام؟ -

گرفت. جلوتر اومد و گفت: وسایلت رو م یه لبخند نصفه نیمه زد. خودم هم خنده
 ببند... رو زمین نشین!

 دونستم کتک بخوره آدم میمی انداختم و چیزی نگفتم. اگرشونه باال 
 حتما  آویزون شده بود.م زدمش! قیافهمی شه، زودتر

 پاشو... اینجا کارتن هست. -
 بیرون رفت و با دو تا کارتن خالی بزرگ برگشت. جلوی من گذاشت.

 پاشو. سه ساعته اینجا منتظرم. -
 چرا؟ -

 به نظرتر ی گربه شفاف بود و روشنهامثل چشمش زیر نور مستقیم المپ هاچشم
 !ننرسید. نگاهش رو برگردوند و گفت: پنج تا مرد اون بیرومی

. از جام بلند شدم و یکی دنامروز اولین شبی بود که در ورود نبود و کارگرها اومده بو
 رو به سمت کمد کشیدم. هااز کارتن

 تمیزه؟ -
 آره. -

از دیدن اون همه لباس که روی هم و فشرده آویزون هر دو در کمد رو باز کردم. 
خواستم کشوی می کرده بودم، تعجب کرده بود. همه رو مرتب توی کارتن چیدم.
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ی زیرم رو خالی کنم. باالی سرم ایستاده بود. سرم رو بلند هادراور رو باز کنم و لباس
 کردم و گفتم: وسایل خصوصیه.

سریع بیرون رفت. تو این شرایط حال و حوصله اول با گیجی به من نگاه کرد و بعد 
 زدم زیر خنده.می نداشتم وگرنه

زحمت ؛ حتی و چرخ خیاطی رو یکی از کارگرها تا جلوی ماشین میعاد آورد هاکارتن
از این تر د. من هم خیلی ناراحتادمیلباس رو به خودش نی هبلند کردن یه بست

 ست که برم.خوامیدلم ن؛ حتی بودم که وسایلم رو ببرم هاحرف
کردم که گریه نکنم. چشمم می روی صندلی جلوی ماشینش نشستم. تمام تالشم رو

به عروسک کوچولوی جغد سفید افتاد که به آینه وصل شده بود. چند بار تکونش 
دادم. خیلی بامزه بود. ماشین رو روشن کرد. در رو کامل نبسته بود که چراغ روشن 

 ی بری؟خوامیچه خبره که نتون ن اینکه نگاهم کنه پرسید: مگه تو خونهبمونه. بدو
خوان می با این سوال و پالتو و پلیور مشکی مثل پدرهای بداخالقی شده بود که

. دیدمی. خوبیش این بود که من رو در حال بررسی کردن خودش ننننصیحت ک
 ؟دنامون خدا ول کرتو رو به ت سرش رو به سمتم چرخوند و گفت: چرا خانواده

این بار من سرم رو به سمت شیشه برگردوندم. این خبرها هم نبود. هر روز رفت و 
 . تازه قبلش که آقاجون زنده بود. اصال  چی باید بهشدنکرمی آمدم رو چک

 گفتم؟می
 چرا انقدر جلوت کوتاه میان؟! -

روی ریش  رو چرخوند وی روبههنگاهش کردم که سریع صورتش رو به سمت شیش
کوتاهش دست کشید. مصمم بود که تا جواب نگیره حرکت نکنه. دستم رو جلو بردم 

 ن تکرار بشه.خوامیخاطر این. ندادم که مچم رو ببینه و گفتم: بهو آستینم رو باال 
ی افقی مچم زوم کرد. خوشبختانه این یکی رو کل هابه دستم نگاه کرد و روی زخم

. به اخم ابروهاش که توی هم فرو رفته بود نگاه دنبو ایل و تبارمون باخبر نشده
ش گرفت. درست هاکردم. ناخودآگاه دستش رو جلو آورد و مچم رو بین انگشت

مثل اینکه دم موشی رو گرفته باشه با چندش ولش کرد و دستش رو توی جیبش 
ایین آستینم رو پ !فرو برد. ببین توی این ناراحتی و غصه کی به تور ما خورده بود

سیستم گرمایشی ماشین رو روشن کرد  قایم کردم.م دادم و مچم رو توی دست دیگه
زدگی دستم رو فهمیده بود. در رو بست و راه و تنظیمش رو درست کرد. حداقل یخ

تقریبا  به مون افتاد. دوباره عروسک جغد رو توی دستم گرفتم و ول کردم. خونه
 ؟ستی گناه کبیرهدونمیبه حرف اومد: نآقاجون نزدیک بود. دوباره ی هخون
-... 



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 9 

 

 اصال  چیزی رو قبول داری؟ -
دونستم اگر جواب می کرد من همه کاره ام. ناراحت شدم ولیمی پیش خودش فکر

افته. سکوت کردم و اون سرش رو با تأسف تکون داد. می بدم یه دعوای اساسی راه
 ترسو؟!ی هچیه پسربخاطر بهوارد خیابون اصلی شد و گفت: 

-... 
 ال اله اال اهلل -
-... 
 آره؟ 6-25اون موقع چند سالش بود؟  -
یی مثل تو هارفتار آدمخاطر بهخاطر اون نبود. وباره سر تکون داد و من گفتم: بهد

 بود!
 مگه من هم قدتم؟ !چیه؟ تو -

خیلی عصبانی بود و ترجیح دادم چیزی نگم. همین خودکشی ناموفقم باعث شده 
من نن؛ اما با آقاجون زندگی کنم و فشارشون کمتر ک دنکه دو سال پیش اجازه ب بود

 اون موقع قصدم واقعا  مرگ بود.
ی سیاه جغد هاشب بود و توی ترافیک سبکی گیر کرده بودیم. چشم 7ساعت حدود 

کنه. بهش دست می کردم مثل من غمگین نگاهمی به من خیره شده بود و حس
؛ ی نداشتخصوصبهی من هم درشت و مشکی بود ولی هیچ حالت هازدم. چشم

سوخت هم برای این می اومد. امشب هم دلم برای خودمنمی به صورت گردمحتی 
کرد. دستش روی صورت می جغده که هر روز باید اخالق این آدم مزخرف رو تحمل

و از جغد اومد و عروسک رو توی مشتش گرفت. با تعجب نگاهش کردم. بندش ر
 پشت آینه بیرون آورد و روی پای من انداخت. این چه وضعش بود؟!

 مش!خوامیمرسی... ن -
جواب نداد. ترافیک باز شد و حرکت کرد. عروسک رو روی داشبورد گذاشتم و گفتم: 

 مش.خوامین
 دوباره برداشت و خواست از پنجره پرتش کنه که سریع گفتم: بده.

ی نداشت. عروسک رو کف دستم گرفتم. خیلی بدتر از من اعصاب درست و حساب
 اومد پسش بدم.نمی بامزه بود. دلم

جلوی در آپارتمان نگه داشت و هر دو پیاده شدیم. توی آیفون به امین گفتم: بیا 
 وسایلم رو ببر باال.

 اشتباه گرفتین. -
 نشو.زودباش. لوس -
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فت. تا آخرین لحظه ی رخداحافظرو از عقب سانتافه بیرون آورد و بدون  هاکارتن
حال حاال که از هرکرد. نظرش برام مهم نبود. بهمیاخم روی صورتش بود و نگاهم ن

مش. نفسم رو فوت کردم و دیدمیآقاجون اومده بودم، دیگه سال به سال نی هخون
 منتظر امین ایستادم.
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ش رو به معنی هاخانوم حسینی دوباره به عکس توی مانیتور نگاه کرد و لب
تکون داد. مشغول توضیح دادن عکس شدم: ببینید من از عمد یه تیکه « مدونمین»

آستین اینجا کار کردم که هم پر بودن بازوهاتون رو بپوشونه، هم برای سن و سالتون 
 باشه.تر مناسب

 واه! مگه من چند سالمه؟ -
 منظورم این نبود. -

 ست.هاجا شد و گفت: این لباس پیرزنهبروی صندلی جا
دیگه واقعا  کالفه شده بودم. بیشتر از دو ساعت بود که داشتم با خودش و این 

خواد رو می کهای دونستم آخر باید همون چیز مسخرهمی زدم ومی عکس سر و کله
سفید و صورتی که ای اصال  به درک به من چه! همین مانتوی دو تیکه ؛قبول کنم

سال. با آرامش گفتم: من  40ن باالی خورد تا ز ها میتنش بود به درد دختربچه
 هالیوود دیده بودم.ی هشبیه این طرح رو تن یه هنرپیش

 حال مناسب من نیست.هربه -
ه ساعت باالی کامپیوتر از جاش بلند شد و به طرف در خروج از اتاق مشاوره رفت. ب

صندلی  کردم! وقت ناهار بود. به پشتیمی کشیحتما  االن باید ازش منت ؛نگاه کردم
تکیه دادم و گردنم رو مالیدم. چند دقیقه بعد در باز شد و فریبا همراه همون خانوم 

 وارد شد. رو به من گفت: مشکل چیه سحر؟
 من که مشکلی ندارم. -

خوام فریبا جون. نازی می خانوم حسینی به حرف اومد: من یه دیزاینر دیگه
 کجاست؟

 فریبا جواب داد: نازی روزهای فرد میاد.
 آهان! پس من میرم، فردا میام. -
 حتما  عزیزم. منتظرتم. به نازی هم میگم کارت رو زود راه بندازه. -

آمیزی به من دن و من نشنیدم. زن با نگاه طعنهشون رو بیرون اتاق زهاحرفی هبقی
کیفش رو روی دوشش انداخته بود و بیرون رفته بود. من هم کامپیوتر رو خاموش 
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وم سکوت کنم. حاال که به شنمی چیاتاق طراحی رفتم. مجبور بودم هر کردم و به
دم! به پولش هم شمی جا هم نیام که دیوونهبرگشته بودم، اگر قرار بود همین خونه

سالن مدی که آرزوم بود رو  هایه روز با همین خرده پول ؛ شایداحتیاج داشتم
 کردم.می تأسیس

م که فریبا بهم نزدیک شد و دادمی امی سفیدم رو باالی بلوز اندهاوسط راه، آستین
 ی روزهای فرد بیشتره؟هادونی مشتریمی گفت:

 ایستادم و گفتم: آره. خودتون یه صد باری گفته بودید!
 نازی بدش نمیاد روزهای زوج رو هم اینجا کار کنه. -

که دسالیدم و با پوزخند گفتم: تو این چنم رو تو جیب جین تنگ مشکیم کرهادست
 !تا طرح ازش ندیدم 7-6اسم بیشتر از شنمی نازی رو

 ست.هاتا باب میل مشتری 7-6در عوض همون  -
دنیا! اما انگار ی همن بیشتر از بیست تا طرح ارائه دادم. مطابق میل هم -

 .دنی اینجا از دنیا دور افتاهامشتری
 وی معرفیت کنم.باشه به فشن تی پس یادم ؛خوبه -

دونست که من کارم رو بلدم می رو ندادم و وارد اتاقم شدم. خودش هم جوابش
برای شروع ای دیگهی هخواست. حس کردم بهونمی وگرنه خیلی وقت پیش عذرم رو

 د چیزی بروز بده.خوامیبحث داره ولی ن
ساعت از چهار گذشته بود که از مزون بیرون اومدم و مسیر همیشگی رو تا ایستگاه 

هنوز خیلی دور نشده بودم که ماشینی برام بوق زد و نگه داشت. با دیدن قدم زدم. 
بنز فرزین لبخند زدم و جلو رفتم. شیشه رو پایین داد و با خنده گفت: بفرمایید، 

 برسونمتون.
و برای اینکه به  کردمیکوتاهم زیاد گرم نای سالم و احوالپرسی کردیم. کاپشن قهوه

یده بودمش. از خدا خواسته تو این هوای سرد سوار ی ساقدارم میومد پوشهاچکمه
 شدم و گفتم: شرول کجاست؟

 م.هابا دختر یکی از دوست -
 جدی؟! چه خوب. -
 شده. دیگه زیاد تو خودش نیست.تر رو گرفته عادی هااز وقتی این لباس -

بود. ماشین رو حرکت داد و « از وقتی شما رو دیده»لبخند زدم. احتماال  منظورش 
 گفت: شما خوبین؟

 ف خوبی. حوصله پیاده روی نداشتم.دممنون... چه تصا -
 با خنده گفت: دیروز اومده بودم سالن. فری جون گفت فقط روزهای زوج میایید.
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 پس خیلی هم تصادفی نبود! -
 حقیقتش، نه. -
-... 
 زدم.تون ی خونههایه چرخی هم طرف -
 البته تصادفی! -

چقدر آدم خوش اخالقیه. با وجود اخالق سگی بابا و  هر دو خندیدیم و حس کردم
برادرهام خیلی عجیب و ناشناخته بود. حتما  دیروز اومدنش دلیلی داشت ولی 

ستم سوال پیچش کنم. گفت: آره تصادفی... گفتم یه سری بهتون بزنم... خوامین
 !صحبتی کنیم. خونه پر از کارگر بود

 ه.شمی بله. داره ساخت و ساز -
 رسته... شما کجایید؟د -

 پدرم.ی هبار تصنعی نبود گفتم: خونبا ناراحتی که این
 اومد.نمی یادمه زیاد خوشتون -
 چاره چیه؟ مجبورم. ؛ ولیبله -
 واال چی بگم؟ -
-... 
 اگر مشکلی داشتید به من بگید. -
 ! حتما ؛چشم -
-... 
 شما خیلی با محبت هستید. نسبت به همه. -

 ویژگی شخصیتش بود. تأکید کردم: قبال  هم بودید.ن تریبارز
رو مهمون شام  هازد. یادمه دو بار کل بچهمی و منظورم هربار بود که به مزون سر

 خوند و میدون رو دور زد. با صدایتولد فریبا. فرمون رو کمی چرخاطر بهکرده بود. 
 فت: نقطه ضعفمه!گ میمالی

 گفتم؟می حس خیلی بدی بهم دست داد. چی باید
 وقتی مادر شرول رو دیدم، یه دختر دانشجوی بلند پرواز بود. -
 هم دانشگاهی بودید؟ -
همیشه  ؛ ولیمعمولیی هثروتمندی داشتم و اون یه خانوادی هآره... من خانواد -

 پدر پولداری داره. دنکرمی جوری میومد دانشگاه که همه فکر
 ید؟ناخودآگاه از دهنم پرید: دوستش داشت

 ستم کیه.دونمیموقع نی خانواده وایسادم. اونهبه خاطرش جلوی هم !خیلی -
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 کی بود؟ -
 فرصت طلب! -
-... 
اموال من و تنها دخترم سال بعد با نصف  3من پاش به آمریکا رسید. ی هبه واسط -

 با یکی دیگه ازدواج کرد. حاال از اون هم جدا شده. ،طالق گرفت
برگشتم. این کی بود که من انتخاب کرده بودم. این که خودش با تعجب به سمتش 

 رو به من هاحرفکردم! چرا این می زندگی خرابی داشت. من هم داشتم خراب ترش
 شو داده بود.وفریبا مغزش رو شست ؛ شایدزد؟ نکنه بویی برده بودمی
 ست؟خوامیشما رو ن -
 ی نبود که بیشتر از چند سال تحملم کنه.انقدر  ؛ ولیخواستمی شاید یه زمانی -

مردهای ی هرسید. من داشتم کار آرش رو به پای همنمی این بیچاره آدم بدی به نظر
؛ اما نوشتم. حقش نبود باز هم زنی قسمتش بشه که دوستش ندارهمی دور و برم

بود دم. مرد جذابی بود. قرار نشمی بعدا  عاشقش ؛ شایدمن که قصد بدی نداشتم
 چیزی براش کم بذارم. حرفی نزدم.

 من حتی دلم نیومد شرول رو ازش بگیرم. با اینکه خرجش با خودم بود. -
ذارم دوباره تکرار بشه! کوتاهی به من نگاه کرد و ادامه داد: البته نمیی هلحظ
 موقع جوون و خام بودم.اون
خواست از طرف من مطمئن می احتماال   ؛دادمی ش رنگ و بوی اتمام حجتهاحرف

رو  هاجور کردم. جملهوآشنایی رو پیش بکشه. خودم رو جمعبشه، بعد حتی حرف 
توی ذهنم مرتب کردم و با اعتماد به نفس گفتم: شاید یه روز آدم خوبی وارد 

 زندگیتون بشه.
 دوباره نگاهی به من انداخت و چیزی نگفت.

 وضع مالی اون خانوم براتون مهم نبود؟ -
 نه. -
 سطح خانوادگیش چطور؟ -
 پرسید؟می نه. چرا -
 اگر... -
-... 
 بروز نده... وقتهیچاین چیزها خاطر بهاگر کسی شما رو دوست داشته باشه ولی  -
 کافی دارم.ی همن که گفتم برام مهم نیست. به انداز ید بفهمونید؟خوامی چی رو -
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احتیاج داشتم که فکر کنم.  نفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم. اون هم حرفی نزد.
یی که اون گرفته هابگیرم. از مدل زندگی و تصمیمای ستم تصمیم عجوالنهخوامین

خرید از یه فروشگاه پیاده شدم و ی هبود خوشم اومده بود. بعد از پنج دقیقه به بهان
 اجازه دادم که اون هم فکر کنه.
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طور دست کردم. اتاقم همونروی تخت غلت زدم و به قاب عکس برج ایفل نگاه 
 هاهمین امروز وسایلم رو از کارتن؛ اما گذشتمی نخورده بود. چند روز از برگشتنم

ونستم بکنم. هر تمیسر رفته بود و اینجا عمال  هیچ کاری نم خالی کرده بودم. حوصله
د. گرچه بابا از وقتی اومده شمی حرف کوچیکی هم با امین و بابا به بحث تبدیل

مامان  م توی اتاق بمونم.دادمی کرد و ترجیحمی رفتار هاودم تا امروز مثل غریبهب
 بندی؟می وارد اتاق شد و گفت: چرا در رو

اصال  چیز خصوصی  ؛بستنمی ما کسی درها روی هدر رو تا آخر باز کرد. تو خون
یشتر نیت مامان ب ؛ البتهدنکرمی وسایل آدم رو دستکاریی همعنی نداشت. هم

رفتم که این عادتشون مصیبت می تمیزکاری و مرتب کردن بود. وقتی دبیرستان
شده بود. باالی تخت ایستاد و گفت: چرا نمیای بیرون؟ االن چه وقت خوابه؟! 

 اینجا کز کردی!ش همه
روی تخت نشستم و دستم رو زیر چونه زدم. مامان مشغول مرتب کردن کاغذهای 

د و توی سطل انداخت. احتماال  اغذ رو هم مچاله کرروی میزم شد. یه تیکه ک
نظرش آشغال اومده بود. خودکارها رو هم جمع کرد. توی کشوی میز انداخت و به

 گفت: پاشو دیگه!
 دو سال بود که راحت شده بودم. دوباره شروع شده بود.

 بیام بیرون چیکار کنم؟ -
 کنی؟می کاریمگه اینجا چ -

شدم و بیرون رفتم. روی مبل پذیرایی نشستم. نیم  با حرص از روی تخت بلند
کلم و کرفس و هویج وارد  رت زدن بودم که ساغر با دو تا گلساعت بعد در حال چ

رو از دستش گرفت. کیمیا با  هاخونه شد. مامان برای استقبالش رفت و نایلون
بستنی و صورت کاکائویی جلوی من سر تکون داد. لپش رو کشیدم و رو به ساغر 

 گفتم: تو این سرما بستنی گرفتی براش؟
 م؟شمی مگه حریفش -

 روی مبل کنار من نشست و گفت: پس باالخره اومدی. بابا چیزی نگفت؟
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 نه. چی بگه؟ بیرونم کنه؟ -
 لم گرفتم یه کم ترشی بذارم. سری قبل تموم شد.خندید و گفت: گل ک

این کارها رو ی هرو بو کشیدم. تنهایی حوصل هابه سمت آشپزخونه رفتم و کرفس
خاطر روابط عمومی خوبش فقط به درد بهاومد. نمی نداشت. کدبانو بودن بهش

جور کارها بودم. برعکس ساغر، من عاشق این خورد.می ن آژانس هواپیماییوهم
. مادرم عادت داشت همه رو توی سبزی دنکرم میم مسخرههاوی دانشگاه دوستت

خردکن بریزه ولی من دوست داشتم به هر کدوم شکل بدم و بوشون رو موقع خرد 
 شدن حس کنم.

 شون رو بگیرید تا من بیام.هامامان از آشپزخونه بیرون رفت و گفت: آشغال
یز پهن کردم. تیشرت و شلوار راحتی تمی هچاقو رو برداشتم و روی زمین سفر

آورد و کنارم نشست. مشغول جدا کردن شیده بودم. ساغر هم مانتوش رو درپو
غر هم چاقو رو برداشت و گفت: بودم. سا هاسبزیی هی خراب شدهاتکه

 حال شوهرت.بهخوش
 چرا؟ -

اینجا که از رو آوردم  هااشاره کرد و گفت: همه چیزش به راهه... من این هابه وسیله
 سرم باز کنم.

 و به حرف خودش خندید.
 از بیکاری که بهتره. -
 فقط ظاهرت شبیه منه. -
 از آژانس چه خبر؟ -
 مثل همیشه... قراره وام بگیرم، ماشین رو عوض کنیم. -
 کیوان راضیه؟ -
 آره خودش هم خسته شده. تنوع بد نیست. -

 آریانا؟چند ثانیه بعد صدام رو آروم کردم و گفتم: از 
مثل من آروم گفت: سیمکارتم رو فروختم. فعال  به همین اعتباریه زنگ بزنید. یادم 

 براش میارم.ای باشه به مامان هم بگم. یه بهونه
 شاید من هم همین کار رو کنم. -
 مامان خیلی ناراحته. -
 دونم.می -
 میگه پسره نیاد سر راه سحر. -
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به زد که نگاهش کنم و با صورت جدی گفت: به فکر مامان نیشخند زدم. به پام ضر
 جوابش رو ندی یه وقت!

 نه. جواب نمیدم. دنبال چیه؟ -
ساغر سرش رو پایین انداخت و مشغول کارش شد. چند لحظه بعد با ناراحتی گفت: 

 مزاحمت... سادیسم داره!
 با ترحم به من نگاه کرد فکرش رو خوندم و گفتم: کی گفته من بدبختم؟

 منه.تقصیر  -
 ا!ولش باب -
 اشتم.ذمی نه. من نباید -
-... 
 گرفتم.می باید جلوت رو -
 کنم.می کافی بهش فکری هساغر! حرف گذشته رو نزن. به انداز -

که کیمیا روی دوشش بود وارد آشپزخونه شد و حالیهر دو ساکت شدیم. امین در
 گفت: چه خبره؟ دوباره بو راه انداختید؟!

 بری بیرون.می رو با پات هاساغر: برو. خرده
 ین درست کنین؟خوامی امین: ترشی چی

 من: نظرسنجی نداره!
 امین: خب تو که خودت هستی. ترشی واسه چی؟

 !ساغر: پررو نشو امین
 شه... عادی شده براش.امین: نه بابا، این ناراحت نمی

داشت. امین سال و نیمه  3ی هشاید هم حق با اون بود. خواهر دوقلوی من یه بچ
ی هبا لیوان شربتی که برای خودش ریخته بود بیرون رفت. موقع رفتن با زانو به شون

 من که اخم کرده بودم ضربه زد و گفت: خب حاال!
 تقصیر منه.ش ساغر آروم گفت: همه

 ؟دناوممی چرا؟ چون اخالقت بهتر از من بود و خواستگارها برای تو -
 دونی چرا.می خودت -
 .انشون مثل هممردها رو ندارم. همهی هام. حوصلضیمن را -

ل نشسته بود اشاره کردم و ادامه دادم: این هااپن تویی هو به امین که پشت دیوار
 هم یکیشون!

 مثال  من که تو بیست سالگی شوهر کردم کجا رو گرفتم؟! ؛گمازدواج نمیخاطر به -
-... 
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 رو هم نداشتم. کی بود که تشویقم کنه؟ اگر اصرار خودم نبود، همین فوق دیپلم -
د این بحث رو خوامیدونستم نمی بلند شد و ظرف سبزی رو توی سینک خالی کرد.

، فوق دیپلم کمه! حرفی ننترکومی دنیا رو رنادامه بده. حاال نیست که دکترها دا
 نزدم.
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به نظر عقب به ماشینی که ی هبرای چندمین بار سرم رو برگردوندم و از شیش
ی همشکوک بود نگاه کردم. دورتر از ما بود و صورت دقیق راننده پیدا نبود. رانند

 جلو به من نگاه کرد و گفت: خانوم چیزی شده؟ی هتاکسی از توی آین
 نه.-
 کسی مزاحمتون شده؟-
 فقط انگار...؛ نه-
 چی؟-
 کنه؟می اون پژوی خاکستری داره ما رو تعقیب-

 واسه چی؟ !تعقیب؟مرد با تعجب گفت: 
های مسافر جلویی هم تا نیمه برگشت و به من نگاه کرد. حس کردم شبیه قاتل

 ام.فراری
 طوری گفتم. از وقتی سوار شدم دنبال ما راه افتاده.م. همیندونمین-
 وقتی پیچیدیم هم بود؟-
 بله.-
 من متوجه نشدم. خیاالتی شدید.-
 آره. فکر کنم.-

جلوی بانکی پیاده شد. موقع پیاده شدن باز « لطفا   هابغلهمین »مسافر با گفتن 
چپ چپ به من نگاه کرد. راننده کمی مکث کرد و بعد راه افتاد که مشخص بود 

کارش عمدیه. پژو از کنارمون عبور کرد و من صورت آریانا رو تشخیص دادم. اون هم 
؛ شاید به سمت من برگشت و مستقیم نگاهم کرد. خودش رو مخفی نکرده بود

برسه. ای خواست به یه نتیجهمی خواست چیزی رو به من بفهمونه. باالخرهمی
ی هراهش زیاد فرقی نداشت! جلوتر نگه نداشت و به مسیرش ادامه داد. رانند

 جوون با هیجان گفت: شناختی خانوم؟
 !. گفتم: نه. اشتباه کردم. ببخشیدجور ماجراهاکرد برای اینمی انگار سرش درد

 کنم.می خواهش-
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سریع  قبل از اینکه بخواد پسرخاله بشه و شماره بده، نزدیک کوچه پیاده شدم،
سیو هم ؛ حتی آریانا گشتمی هدنبال شمار هاآوردم و توی لیست تماسگوشیم رو در

 نکرده بودم. با اولین بوق جواب داد: من هم از دیدنت خوشحال شدم.
 ؟!گذرههیچ معلومه چی تو فکرت می-
 ستم دلت برام تنگ شده، گفتم سراغی ازت بگیرم.دونمی-

 کردم که نزدیک خونه موبایل دستم نباشه.تر م رو آرومهاقدم
 خوای؟می دونی چیمی خودت-
 حتما  طاقت نداشتم که اومدم! ؛من الکی برنگشتم ایران-
-... 
 ونم بمونم. ساغر سیمکارتشو رد کرده؟تمیزیاد ن-
 آره.-
 چرا؟-
 ی؟ مزاحم داشت!دونمیپوزخند گفتم: نبا 
 !مزاحم؟-
-... 
 برگشتم که تکلیفم رو روشن کنم. عشق من واقعی بود. چند سال دوری عوضش-

 کنه.نمی
کنی؟ چرا تو نمی بغض توی صداش ناراحتم کرده بود ولی گفتم: حرفش رو باور

 منگنه گذاشتیش؟
تونه من رو به چشم شوهر می ببینم،م به خودش بیاد. بهش بگو بدم نمیاد خوامی-

 خواهرش ببینه یا نه!
شدم. سریع گفتم: یه بار می خواست بچه بترسونه. داشتم به خونه نزدیکمی انگار

 زنم به پلیس!می م بشی زنگحدیگه مزا
 بزن.-
 دم. من چیزی برای از دست دادن ندارم. به لطف تو.به همه خبر می-
 کنی.می راه منو هموار ؛یست. به همه بگومنتی سر من ن، تیخودت خواس-

ی قطع کردم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم. یه لحظه به این فکر کردم خداحافظبی
ستم دونمیکه شاید بخواد بحث خواستگاری از من رو پیش بکشه. بدنم یخ زد. ن

خالصی از من و حرف خاطر بهشک نداشتم که . تونست باشهمی واکنش بابا چی
تهدیدش رو  وقتهیچکرد ولی اگر پای عشق در میون بود، آریانا می ولمردم قب
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. دستم به کلیدم خورد و بیرون آوردمش. جغد سفیدم از دسته کلید کردمیعملی ن
 آویزون شد. سرش رو ناز کردم و لبخند زدم.

ش توی جیب بود. هاچرخید و دستمی وقتی وارد خونه شدم امین دور پذیرایی
کرد. عادت داشت که موقع موزیک گوش دادن راه می رو به رو نگاهخیلی جدی به 

 بره. صدای مامان از اتاق اومد: محمود؟
 وارد اتاقشون شدم و گفتم: منم.

 چه خبر؟-
 هیچی. بابا نیومده؟-
 نه.-
 چرا؟-

 ش زیاد شدن. دیرترهاتوی دستش رو بست و گفت: این روزها مشتریی همجل
 بنده.می
کردم، گفتم: روغن ماشین و الستیک چه ربطی می ی مانتوم رو بازهاکه دکمهحالیدر

 به عید داره؟ تازه هنوز اول بهمنه!
-... 
 ش زیاد شدن یا مزاحم توی خونه داره؟هامشتری-
 !چیه هاحرفخبه خبه. این -

مونه. مانتو و شالم رو روی تخت می من تا دیروقت تو مغازهخاطر بهستم دونمی
 آورد.هاش رو دربه سمت امین رفتم. هدفونگذاشتم و 

 آهنگ جدید چی دانلود کردی؟ -
 من پاپ ماپ گوش نمیدم. -
 حاال کی پاپ خواست؟ -

به طرف اتاقش رفت و من وارد دستشویی شدم. وقتی بیرون اومدم جلوی ضبط 
هال نشسته بود. فلش توی دستش رو نشون داد و گفت: یه آلبوم از اسلیر گرفتم، 

 خدا.
و خیلی خوشگل بود. گفتم: میهم و اسلیپ نات چی؟  دنبط رو تابستون خریده بوض

 نداری؟
 بهت نمیاد! ..ه.ه اُ گفت: اُ با تعجب 

 بینی؟می صدا رو زیاد کرد و گفت: اصال  کار این باند خیلی درسته.
ی قبلیشون رو هم تا حدی شنیده بودم. سر تکون دادم که هابدم نیومده بود. آلبوم

 !صدای آهنگ قطع شد. رو به امین گفتم: چرا قطع کردی؟یهو 
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 کردید؟ه ها رو زابراچه خبره، همسایه -
اومد. به سمتش برگشتم که با اخم می این صدای داد عصبانی بابا بود که از پشتم

سرش رو برگردوند و وارد اتاق شد. یه کم سر مامان غر زد. من هم به اتاق خودم 
خودی گیر به کثیفی نده. بیرون که اومدم مامان رو به بی رفتم و مرتبش کردم که

 گفت: چقد زود همه چی پیش رفت!می بابا
 .رنخومی آره. پسره کارش حرف نداره. یه شرکت سرش قسم -
 ه.شمی واحدهامون رو بفروشیم، دستمون باز -
 ه.شمی خرم. کارم سکهمی بغلی رو همی هاگه بفروشم، مغاز -

 آقاجون؟ی هآشپزخونه رفتم و به مامان گفتم: خونبه سمت 
 !ریخت. گفت: آره. خدا بیامرزدشمی داشت برای بابا چای

دلم یه کم گرفت. چه روزهای خوبی رو تو اون خونه گذرونده بودم. بابا دوباره به 
 حرف اومد: پسره از کف مریم رفت.

 امین: سحر بیا.
رو بده بهم. بد موقع بود و  هاآهنگ خواستمی حتما   ؛اومدمی صداش از اتاقش

نشنیدن زدم. مامان سینی چای و قندون رو جلوی بابا گذاشت و گفت:  به خودم رو
 !دنشون رو زهاحرفی هکردم هممی نفهمیدی چی بهش برخورد؟ من که فکر

نزدیک مامان نشستم و گوش دادم ولی بابا مشغول خوردن شد و به نشونه 
 داد. امین دوباره گفت: سحر!ندونستن سر تکون 

 من: اومدم.
 تونه بگیره.می مامان: البد فکرهاش رو کرد، دید زن بهتر

 من وسط حرفشون پریدم: کی از مریم بهتر؟ فوق لیسانس صنایع.
 داره. هاصورت بابا تو هم رفت و مامان گفت: نعیمه واسه تک پسرش نقشه

زنه. با چشم می انگلیس حرفی هلکمی هو جوری سرش رو تکون داد که انگار دربار
 غره ادامه داد: تو برو به کارت برس.

 
24 

ی هاخوردیم. امین از بچهمی کوچیک نشسته بودیم و شامی هپشت میز چهار نفر
هدف شده بی . همه چیز مسخره ودادمیکرد و کسی گوش نمی تعریفشون مدرسه

کردم که می نبود ولی حاال حس بود. بابا وقتی بچه بودیم هم خیلی خوب و مهربون
کرد که جذبه از خودش نشون بده تا می ام. اگر هم بابا فقط سعیرسما  اینجا زیادی

م ونستتمیکرد و نمی برداشتای من مثال  سر و گوشم نجنبه، احساس من جور دیگه
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زندگیم کردم که چطور باید می فقط به این فکر ؛خودم رو با جو خونه هماهنگ کنم
کردم و به می شاید اگر کمی براش خودشیرینی؛ از این وضعیت خارج کنم رو

گفتم که آریانا مزاحمم شده و می م یا به امیر و بابادادمی ی همه گوشهاحرف
اختم به جون بابا اندمید. بعد امیر و مامان و ساغر رو شمی ، اوضاع بهترننکمکم ک

 رای سالن مد به من بده. سود بابا رو همکه یکی از واحدهای ساختمون آقاجون رو ب
ترسیدم می د. از طرف دیگهشمی وردهآی آرزوهام با هم برهی همطور اینم. دادمی

 آریانا ماجراهای قدیم رو وسط بکشه و اوضاع بدتر بشه.
م رو برای خودم نگه داشتم. قاشق بعدی رو خوردم. هاآه کوتاهی کشیدم و فانتزی

تونستم می ه کردم. سخت و سرد بود. مثل صخره... چطورزیرچشمی به بابا نگا
کشید. رو به مامان گفت: خوشمزه شده. چی می راضیش کنم. حداقل پنج سال طول

 ریختی توش؟
 مامان به ظرف قرمه سبزی اشاره کرد و گفت: سبزیش تازه بود.

 صدای زنگ گوشیم از اتاق شنیده شد و امین گفت: چه آهنگ ضایعی!
بانی بابا به سمت من چرخید. حق نداشتم زیاد با موبایل حرف بزنم. ی عصهاچشم

تونستم گوشی می . سریع به سمت اتاق رفتم. اگر آریانا زنگ زده بودهاخصوصا  شب
 فرزین افتاده بود.ی هشمار؛ اما رو دست بابا بدم

بعد از سالم و احوالپرسی هول هولکی، گفتم: ببخشید، االن مهمون داریم... من 
 گیرم.می خودم شب تماس

فرزین بیچاره با عذرخواهی قطع کرد و من سریع به آشپزخونه برگشتم. مامان برای 
 ت خونه زنگ بزنن.هاخودش آب ریخت و گفت: بگو دوست
 خود! چه معنی داره؟!بی سر تکون دادم و بابا با بداخالقی گفت:

پام ضربه زد و گفت: راست از جاش بلند شد و به پذیرایی رفت. امین از زیر میز به 
 میگه دیگه.

 ه.شمی قانونش شامل تو هم -
 زنم!نمی پرم تو کوچه... زنگمی م حرف بزنمهامن بخوام با دوست -

 کنی.می عصبانی گفتم: به من ربطی نداره چه غلطی
 مامان آروم گفت: هیس!

 امین بیرون رفت و من و مامان آشپزخونه رو مرتب کردیم.
گذشته بود و خونه توی تاریکی فرو رفته بود. از موقع شام تا حاال  11:30ساعت از 

کار داشت. آروم توی راهرو قدم یدلم پیش زنگ زدن به فرزین بود و اینکه با من چ
و خونه کوچیک بود. حرف زدن تو سکوت شب به  دننزدیک هم بو هاگذاشتم. اتاق
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صحبت کرد. سه سال پیش بابا  دشمی رسید ولی از بالکن اتاق امینمی گوش همه
همه تقصیر آریانا بود. آروم وارد اتاق امین شدم. روی  ها، اینکردمیانقدر محدودم ن

رفتم که صدایی می شکم خوابیده بود و پتو از روش کنار رفته بود. روی نوک پا راه
 بستم، صدام رومی روش دم و در کشوییشمی توی اتاق پخش نشه. اگر وارد بالکن

م. هل داددر گذاشتم و آروم آروم ی هید. به در رسیده بودم. انگشتم رو به لبشنمین
رد شدنم جا باز شد، ی هکشیدم که سرما وارد نشه. همین که به اندازمی نباید زیاد

پریدم بیرون و با همون آهستگی در رو بستم. با اینکه سویی شرت پوشیده بودم، 
 زین رو گرفتم. بعد از دو تا بوق جواب داد: سالم.فری هشمار تنم سرد شده بود.

 با صدای آهسته گفتم: سالم. ببخشید، خواب که نبودید؟
 نه... منتظر تماست بودم. -
 با من کاری داشتید؟ -
 بله... درواقع... -
 بفرمایید؟ -
 من... اون روز حرف اشتباهی زدم؟ -
 نه. چطور مگه؟ -
 شدید! انگار از من رنجیدید. زود پیاده -

 پس زنگ زده بود که ته و توی ماجرا رو دربیاره. حرفی برای زدن نداشتم.
 چی بود؟ هامنظورتون از اون سوال -
 ست یا نه!هاحرفم االن وقت مناسبی برای این دونمیراستش ن -
چطوری  .ب و اینا نبودم. اگه شما به من..دنبال پول و اصل و نص وقتهیچمن  -

 بگم...
 خان!فرزین  -
 بله؟ -
 اسم که شما رو دوست داره.شنمی من کسی رو -
 منظو... -
 منظورم خودم نیست. -
-... 
 بدونید کی؟ خوایدمین -

 هابود تا سیل سوالای احتماال  منتظر شنیدن چیز دیگه ؛حس کردم خیلی شوکه شده
م. ستم کسی رو جلوش تابلو کنخوامیمن ن؛ اما و شاید اتهاماتش رو سرازیر کنه
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حداقل تا وقتی که خودش بخواد بدونه و با این مسئله کنار اومده باشه. همچنان 
 سکوت کرده بود و من گفتم: به شرول سالم برسونید. به امید دیدار.

 .خداحافظبله.  -
داشتم ای قطع کردم و روی بازوم دست کشیدم. خیلی سرد بود. حس ناراحت کننده

آهستگی قبل، در رو باز کردم. اولین چیزی که  ستم برای چیه! به هموندونمیکه ن
ای به چشمم خورد، صورت امین بود که توی تاریکی به من زل زده بود. جیغ خفه

شنیده  هاحرفستم چیزی از دونمیکشیدم و سریع دستم رو جلوی دهنم گذاشتم. ن
 یا نه. در رو پشت سرم آروم بست و گفت: چرا گرخیدی؟!

-... 
 کی بود؟ -
 هدیس.م -
 مهدیس کیه؟ -
 پرسی؟می شناسی چرانمی وقتی -
 بگم بابا بیاد با آقا مهدیس! آشنا بشه؟ -

دست پیش رو گرفتم و گفتم: فکرت حسابی منحرفه! بهش بگم به جای کالس کنکور 
 میری فوتبال؟

صدای هردومون از بس خفه حرف زده بودیم گرفته بود. به طرف تختش رفت و 
 گیریم!می بالکن روی هگفت: بعدا  اجار

فرزین رسید.  smsلبخند زدم و بیرون رفتم. هنوز سرم رو روی بالش نذاشته بودم که 
 نوشته بود: کی؟

این بیچاره کمبود محبت داشت. کار خوبی کردم که بازیش ندادم. چند ثانیه فکر 
 ی مزون.هایکی از بچه ؛م رو به دریا زدم و نوشتم: هانیهکردم و بعد دل

 «.خدا به خیر کنه»وی دلم گفتم و ت
 

25 
نی بود که ها همشغول بریدن کاغذهای الگوی روی میز بودم اما تمام حواسم ب

ر تو این . تمرکزم رو کامل از دست داده بودم. اگدادمی رو به مهدیس نشون هاپارچه
 العملی هم نشون داده بود، هانی اصال  به روی خودشدو روز گذشته فرزین عکس

 و مهدیس گفت: امروز یه جوری نشده؟ دنآورد. هر دو به من نگاه کرنمی
 هانی: آره.

 مهدیس: نظرت چیه انقد بزنیمش تا اعتراف کنه؟!
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ام؟جوابم رو وی کاغذ انداختم و گفتم: چه جوریهانی خندید و من نگاهم رو ر
وارد اتاق به در خورد و فریبا همراه خانوم حمیدی ای . چند دقیقه بعد ضربهدنندا

صورت  !ی کارها، نه وسط اتاقدناوممی توی اتاق مشاوره یا سالن هاشد. مشتری
 خانوم حمیدی خیلی خوشحال بود. رو به جمع گفت: دخترها، ببخشید اومدم اینجا.

 فریبا با خنده گفت: خوش اومدید.
خترها! طبق عادت یه دست بلند زد که حواسمون رو جمع کنه و رو به ما ادامه داد: د

ی ما باشه... برای سالن هافروش لباس عروسی هخانوم حمیدی قصد داره نمایند
 خواد.می جدیدش یه مسئول خوب

فت. گمیمرضیه هم چیزی ن؛ حتی کردیممی هر چهار نفرمون با سکوت نگاهشون
فریبا دوباره گفت: کدومتون دوست داره مسئول یه سالن عروس تو بهترین پاساژ 

 شه؟تهران با
خواستم فروشنده بشم، لیسانس روابط عمومی می زد. من اگرنمی هنوز کسی حرفی

کرد چون می فکرای گرفتم نه طراحی دوخت! اما فریبا جور دیگهمی و بازاریابی
 نگاهش مستقیم به من بود. بهترین راه برای دک کردن من همین بود. چرا همه

 ت جمع طوالنی شد.سکو !؟ننمن رو از سرشون باز ک تنخواسمی
 یه نفر که هم از طراحی و خیاطی سر در بیاره... -

 مهدیس به من نگاه کرد.
 هم روابط عمومی باال داشته باشه. -

 مرضیه هم به من نگاه کرد.
 هم دنبال حقوق خیلی باالتر باشه. -

کرد. چشمم رو بین جمع چرخوندم. توجه همه به من می حاال هانی هم به من نگاه
 تو شانس من!ای  بود.

 سریع گفتم: من کارم رو دوست دارم.
پس بین  ؛ر من هم تو حیفینظسر تکون داد و با لبخند گفت: به خانوم حمیدی

 تون سفارش کنید.هادوست
بعد با عذرخواهی بیرون رفت. فریبا به من اشاره زد که همراهشون برم. این تا تو 

وسی که برای حمیدی گفت: طرح عر، ول کن نبود. بیرون در کردمیمن نی هپاچ
 !ارغوان زدی عالی بود

چند ثانیه طول کشید که یادم بیاد ارغوان کیه. رو به فریبا که به زور لبخندش رو 
ی سنتی دیگه تموم شده... هاحفظ کرده بود گفت: شانس آوردی فری. دوران خیاط

 دزدنش!می تهادیر بجنبی رقیب
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کرد ولی همین قدرش هم جلوی می زدم. اغراقو به من چشمک زد. بهش لبخند 
فریبا خیلی بود. کارتش رو به من داد و گفت: باید برم... خیلی کار سرم ریخته. 

 نظرت عوض شد تماس بگیر.
تونستم سالن مد خودم می ازش خوشم اومده بود. کارت رو توی جیبم گذاشتم. اگر

موقع زنده بود. تو دلم خندیدم. رفتم. اگر تا اون می رو راه بندازم، حتما  سراغش
دونستم که آرزوم خیلی دور و درازه. خداحافظی کرد و فریبا تا دم در می خودم هم

 کرد.می ش کرد. وقتی برگشت مرموز نگاهمابدرقه
 ه چقدر شاکی داری!دونمین -
-... 
 اسمش، خوب پول میده.شنمی تا کسی رو پیدا نکرده، بجنب. -
 ن خالص شید؟از دست م یدخوامی -
 کنم... چرا نقشه بکشم؟می اگر بخوام که اخراجت -
 بهتره.تون خودم برم برای وجهه -
 !هاجلوی بچهم هوجه -
 نه. جلوی یه نفر دیگه. -

ذارم نمی گفت: من تریاومد و با صدای آرومتر متوجه منظورم شده بود. نزدیک
 اشتباهش رو تکرار کنه!... تو فقط پی پولی.

ی شناخته بود خیلی ناراحت شدم ولی به طرف اتاق رفتم. طور ایناز اینکه من رو 
به دستش بدم. وقتی وارد اتاق شدم، هانی پشت در ایستاده ای ستم بهانهخوامین

کرد که حرفی بزنم. دیگه مطمئن شده بودم که می بود و با کنجکاوی به من نگاه
ی فضولی هام چون معموال  از این عادتبه فرزین اشتباه نکردش عالقهی هدربار

 نداشت.
 بدش نمیاد پرتم کنه بیرون. -

خاطر بهبه مرضیه که همیشه سرش به کار خودش بود نگاه کرد و آروم گفت: 
 برادرش؟

- .  تقریبا 
 زنی؟می تو که قرار نیست به برادرش لطمه بزنی. نه؟... -
 پرسی؟!می چرا -
 دونی که.می کنی، تو سرت انداختم.می ختشدونستم تو خوشبمی من... چون -
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 سر تکون دادم. هر دو به مهدیس نگاه کردیم که با توجه به پچ پچ کردن ما جلو
کشه و می دیدم یه جای دیگه داره سرک؛ اما اومد. خیلی باعث تعجب بودنمی

 لبخند زدم.
 این چه نازه. -

به طرف کیف رفتم و گفتم:  کرد.می به جغدم که از زیپ کیف بیرون زده بود اشاره
 مال میعاده.

 !: میعادتنهر دو همزمان گف
 مرضیه هم از ته اتاق گفت: میعاد!

آقاجون بهشون نزدم. کلید رو بلند ی هیادم افتاد که حرفی از معمار بداخالق خون
کردم و جغد آویزون رو تکون دادم. صورت میعاد که ده روز بود، ندیده بودمش 

دلخوریش از من، تو آخرین برخورد، خاطر بهشد و دلم یه لحظه جلوی چشمم ظاهر 
 گرفت. سریع گفتم: فکر الکی نکنید!

 ت.نده گفت: آره جون ننهمهدیس با خ
 راست میگم. -
 پیداست.ت از قیافه -

 و مشکوک نگاهم کرد. مرضیه گفت: برگرد ببینمت.
اصال   ؛و من عروسک رو به کیف برگردوندم هر چهار نفرمون از حرفش زیر خنده زدیم

ستم چرا همچین فکری به ذهنشون خطور کرده. فقط اسم یه پسر رو برده دونمین
 بودم!

 
26 

 
زیر چرخ چشم برداشتم و به مامان که با انگشت روی بینیش جلوی در ی هاز پارچ

 ایستاده بود، نگاه کردم. سریع چرخ رو خاموش کردم و گفتم: چیه؟
 س! ساعت هشت و نیمه.هی -
 تازه سر شبه. -
 کنه.می میگرن بابات عود -
 بندم.می در رو -
 شر به پا نکن. -
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چرخ ضربه زدم و از صندلی بلند شدم. دستم درد گرفت و چند بار ی همحکم به بدن
داری به ش کنی؟ همهمی یطور اینتوی هوا تکونش دادم. مامان گفت: آخه چرا 

 زنی!می خودت آسیب
 هانصیحت شنیدن نداشتم. به سمت پذیرایی رفتم و روی یکی از کاناپهی هحوصل

رو زمین پخش شده بود و  تلویزیونافتادم. امین با تیشرت و شلوارک ورزشی جلوی 
 شی؟کرد. بابا توی اتاقشون بود. رو به امین گفتم: تو خسته نمیمی فوتبال تماشا

 از چی؟ -
 از فوتبال. -
 زنی. این...می حرف هامثل پیرزن -

مه داد: این عمه عطی از تو اوت شد، ادا موقعیت حساس بود و سکوت کرد. توپ که
 تره.باحال

کرد. از آقاجون کوچیکتر بود می بابا بود که تو طالقان تنها زندگیی هعمه عطی عم
 ولی باز هم پیر بود.

 90ن و ئدومی یه توپنفر آدم دنبال  20حاال اگه یه نفر از این ورزش مزخرف که  -
 زنن، خوشش نیاد پیرزنه؟!می ارن سر کار و پول نجومی به جیبذمی دقیقه ملت رو

 چه خبره؟ نفس بگیر! انقد کالری نسوزون. -
برای تنفر از فوتبال داشتم. چیزی نگفتم که خود  تریالبته من دلیل خیلی شخصی

 رق فامیلیت کجا رفته؟امین گفت: پس عِ 
 برو بابا. -
 کنه.می الشبابه... آرش هم داره فیکس بازی بازی -

ی آرش هیجان هاروی کاناپه درست نشستم و روی صفحه زوم کردم. قبال  از بازی
کردم. می دم اما امروز زیاد تأثیری برام نداشت. خوشبختانه داشتم عادتشمی زده

هیچ چیز  فقط دلخوری بود نه ؛اون دوران جوونی باقی مونده بود اگر حسی هم از
 ای.دیگه

صدای زنگ در مامان رو از اتاق به سمت آیفون کشوند و ما از جامون جم نخوردیم. 
 گفتم: ساغره؟

 موقع؟اینمامان جواب داد: 
 گوشی رو برداشت و بعد با کلی خوشرویی گفت: بفرمایید باال.

 و رو به ما گفت: مهندس!
! گفتم: امیر که اینجا جوری خوشحال شده بود که من نزدیک بود حسودیم بشه

 نیست. چرا اومده؟
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مامان شونه باال انداخت و روسری بلندش رو از روی جالباسی برداشت و جلوی در 
ایستاد. بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. بابا که صدا رو شنیده بود، توی اتاقشون 

وارد اتاق  !کردمیکرد. چطور حاال میگرنش عود نمی ش رو عوضهاتند تند لباس
شدم و روی تخت دراز کشیدم. چند دقیقه بعد صدای خوش و بش مامان و بابا و 

ونه بازی رو با دقت تمیمیعاد به گوشم خورد. احتماال  حرص امین در اومده بود که ن
 ببینه.

آقاجون بود و صدای به هم خوردن چاقو و ی هکارهای خونی همشغول صحبت دربار
 گفتید امیر هم بیاد.می . مامان گفت: اگه چیزی شده بوددشمی بشقاب هم شنیده

 میعاد: نه. اتفاق خاصی نیست.
 بابا: بفرما پسرم. یه چیزی بخور.

؛ خواست بدونم برای چی اومده. چرا به امیر نگفته بود. لبخند زدممی خیلی دلم
 اومده بود با من کل کل کنه. شاید

 بابا گفت: چیزی الزم داری؟ ی معمولیهاحرفبعد از چند دقیقه 
 ی خونه رو الزم دارم.هامیعاد با ِمن ِمن گفت: من آخرین قبض

بابا بعد از سکوت کوتاهی که احتماال  از روی جا خوردن بود، گفت: واال همه چی 
 گفتم سر راهش فردا برات بیاره.می پیش امیره. کاش زنگ زده بودی،

 .طوراینمیعاد: که 
ی هد. خودش اومده بود. تماسی هم نگرفته بود. یه بهانشیم قضیه داشت جالب

 آبکی هم آورده بود. با فرزین که به جایی نرسیدم، بد نبود این یکی رو امتحان
د. از تخت بلند شدم. سریع بلوز شتر میکردم. شرایط خونه روز به روز برام سختمی

هنوز هم بین بابا و  آستین بلند یاسی و شال همرنگش رو پوشیدم و بیرون رفتم.
د. آروم سالم کردم که کوتاه جواب شمی کار رد و بدلی هیی دربارهاحرفمیعاد 

سالمم رو گفت و به صحبتش ادامه داد. همین؟! خیلی تو ذوقم خورد و کنار مامان 
م. اون کجا و دادمی بهش حق ؛ البتهحس ترحم هم به من نداشت؛ حتی نشستم

قت بود که ندیده بودمش. بافت مشکی و شلوار دودی پوشیده من کجا! خیلی و
 . به طرف من برگشت. حس کردمدادمی ش هم بلندتر از قبل نشونهابود. ریش

 خواد چیزی بگه.می
 !هاامین فوری پاهاش رو توی کاناپه جمع کرد و گفت: خود آرشه

. من فقط یه دادمی نگاه کردم. امین با دست کف پاهاش رو فشار تلویزیونسریع به 
دیدم که با سرعت به سمت دروازه میره. هال توی سکوت فرو رفته می آدم رو از دور

زل زده بودیم. توپ به دست دروازه بان خورد و کرنر  ی تلویزیونهبود و ما به شیش
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ش رو روی زانوهاش زد و گفت: خاک تو سرت! تک به هاشد. امین با حرص دست
 تک بود.

خوندم و با نگاه مستقیم میعاد ز تمرکز زیاد اخم کردم. سرم رو چرمتوجه شدم که ا
نگاه کرد. حاال دوربین روی صورت  تلویزیونرو شدم. سرش رو برگردوند و به روبه

تر د. موهای دو طرف سرش رو کوتاهشمی آرش بود که داشت برای زدن کرنل آماده
 کردم بیشتر به این نتیجهمی شده بود. هر چقدر فکرتر کرده بود و به نظرم تپل

مخابرات برای ی هستم. همون کارمند سادخوامیرسیدم که همچین شوهری رو نمی
ای من بس بود ولی با رفتنش توی تیم اداره، در واقع سرنوشتش رو جور دیگه

 انتخاب کرد. جدا از من.
رو شوت خیره شده بودم. متوجه نشدم کی توپ  تلویزیونبه خودم اومدم. هنوز به 

باز هم چشمش به  زد و کی گل نشد. دوباره به سمت مهمون ناخونده نگاه کردم که
کند به امین گفت: امین صداش می که برای خودش خیار پوستحالیمن بود. بابا در

 کنیم.می رو کم کن! داریم صحبت
 !ش معلومه... چی رو ببینیم. اهامین با بداخالقی خاموش کرد و گفت: نتیجه

رو زیر لب زمزمه کرد. میعاد با اخم عمیقی که روی صورتش بود  هاغرولوندی هقیو ب
 بازی اومده بود.خاطر بهگفت: چرا خاموش کردی؟ خواهرت 

زد! انتظار داشت جلوی می حرف هایا من خیاالتی شده بودم یا اون خیلی شبیه بچه
 !در برم به استقبالش؟

 نه... من از فوتبال خوشم نمیاد. -
 .دیدمیبه هر حال میعاد سرش رو پایین انداخته بود و ناراحتی رو تو صورت من ن

 
27 

د و چون بوتیک رو تازه شمی ی بوتیک باید تا آخر هفته حاضرهادو سری از سفارش
افتتاح کرده بودیم، برای فریبا خیلی مهم بود که سر موعد آماده بشه. همه مشغول 

نی هاهسالن رو به مهدیس سپرده بودیم. رو بی هاو مشتری دنبرش و دوخت بو
 گفتم: چه خبر از روزهایی که ما نیستیم؟

 بدون اینکه سرش رو بلند کنه گفت: هیچی.
اومد. کارش خیاطی بود و تنوعش زیاد مهم نبود. دیگه می هانی روزهای فرد هم

مهم نیست" پس اون همه " ؛دم که فرزین قصد نداره حرکتی کنهمطمئن شده بو
 ش بلوف بود.هافتنگ

 نی گفت: تو به کجا رسیدی؟هاه بعد از چند دقیق
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لو دادنش ختم ی هگفتم که به قضیمی یه کم دست و پام رو گم کردم. چی باید
 خیال طرف شدم.بی نشه؟ فقط گفتم:

 با تعجب سرش رو بلند کرد و گفت: راست میگی؟!
 آره. چطور؟ -
 تو اومده.خاطر بهکردم می اینجا. فکرآخه دیروز با شرول اومده بود  -
 دونه من فقط روزهای زوج میام.می -

پاش رو گم کرده بود. لبخند زدم و وهاش نگاه کردم. حاال اون دستمستقیم به چشم
 گفتم: باهات حرف زد؟

 در حد چند تا جمله. -
 ؛رفتنقد سرخ و سفید شدم که آبروم و با خنده اضافه کرد: جلوی در دستشویی... ا

من و مرضیه هم آروم خندیدیم.  رفتار کرد. هاحتما  میگه دختره چرا مثل خل وضع
دوباره مشغول شدم. دیگه دستم هم درد گرفته بود. با اخم گفتم: مگه اینجا تولیدی 

 لباسه؟
 ش مال ماست... کالس گذاشتنش مال فریبا!هافعال  که بیگاری -
 خسته شدم پای چرخ. -
 ه.شمی درستتا آخر هفته  -

 بار به طرفین چرخوندم و گفتم: شک دارم!کمرم رو راست کردم. چند
 مرضیه هم به حرف اومد: من هم خسته شدم. این چه وضعیه؟!

 با لبخند ادامه داد: اگه تو سالن بزنی، باید من رو اولین نفر استخدام کنی.
 برم.می روتون اگر سالن بزنم که همه -

ه سمت اتاق طراحی رفتم که یه دور بزنم. خود فریبا هم از صندلی بلند شدم و ب
اخت. به اندمیرو راه  هادست از اتاق مدیریت برداشته بود و کنار مهدیس مشتری

 من نگاه کرد و گفت: چی شده؟
 اومدم یه دوری بزنم. -

 بند کنی. نه؟ وراونونی تمیساختگی گفت: نی هبا خند
ی آشنا لبخند زدم. مهدیس مشغول هاتا از مشتری شونه باال انداختم و برای چند

توضیح دادن مدل یقه و رنگ لباس برای یکی از دخترها بود که توی قسمت 
 شنیدهتر طرف آهستهبه طرفشون رفتم. موسیقی اون ؛دنانتهایی سالن نشسته بو

کرد. می د. جلوی مانیتور ایستادم. دختر با صورت آویزون به عکس نگاهشمی
دونستم حسابی می ش رو درشت کرد و لپش رو باد کرد.هارو به من چشممهدیس 
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گرفته بود. دختر برگشت و گفت: من اومدم اینجا که م خندهش کالفه شده. از قیافه
 لباسم متفاوت باشه، نه انقدر ساده.

به صفحه اشاره کرد. اتفاقا  لباس ساده نبود. هم از نظر رنگ هم مدل. به جای 
 م: ولی مناسب بودن بهتر از متفاوت بودنه.مهدیس گفت

 پس این همه پول برای چی میدم؟ -
که صدای « گیره بپرسمی از اونی که»ونستیم بکنیم. خواستم بگم تمیما که معجزه ن

 .دنفریبا به گوشم خورد: سحر جان! اجازه بده کارشون رو انجام ب
 هاتو این عکس سکوت کردم و دختر گفت: من پشت گردنی دوست دارم. چرا

 نداری؟
 تونیم چند تا طرح رو با هم ادغام کنیم. اما...می میارمشون. یدمهدیس: اگه بخوا
 دختر: اما چی؟

ی لباس خیلی طور اینی استخونی پیشنهاد نمیشه. هامن: پشت گردنی برای خانوم
 رسه.می آویزون به نظر

 دختر: من قبال  هم پوشیدم.
 فریبا: سحر!

 کردم که با اخم ادامه داد: چرا همیشه باید تو هر کاری دخالت کنی؟به طرفش نگاه 
کردیم. لحنش خیلی تند می وجود نداشت. همه به هم کمکای اینجا چیز خصوصی

سحر رو . چیزی نگفتم. مهدیس جواب داد: من کار هابود مخصوصا  جلوی مشتری
 فقط مشورته.؛ بیشتر از خودم قبول دارم

 نه؟ و به دختر گفت: مگه
 دختر سر تکون داد و فریبا گفت: سحر برگرد سر کارت.

 م دوباره قاطی کرد و گفتم: کارم طراحیه. فراموش کردید؟هاول کن هم نبود. سیم
. فریبا دنکرمی با تعجب به بحثی که تا حاال پیش نیومده بود دقت هاخانوم
 .کردمیی صحبت نطور اینبا دخترهای مزون  هاجلوی مشتری وقتهیچ

 گفت: کارت چیزیه که من میگم. تریبا لحن تند
من شغلم رو خیلی ؛ اما د من اینجا کار کنمخوامیدقیقا  مطمئن شدم که دیگه ن

 دوست داشتم. با پوزخند گفتم: مشکل شما چیه؟
 مهدیس دستم رو کشید و گفت: سحر! آروم.

 !مأکنی من اینجا استخدام تومی فریبا: مشکل تویی دخترم که فکر
 یی که به دردشونهاخوای لباسمی آروم خندید و من بلند گفتم: هایکی از خانوم

 .هاخوره رو بندازی بهشون، کسی هم صداش در نیاد؟! اون هم با این قیمتنمی
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ی فریبا از عصبانیت درشت هارفتم. چشممی گفتم ومی اگر قرار بود برم، واقعیت رو
و همهمه توی سالن پیچید. خواست چیزی بگه که گفتم: پس معنی مشاوره  شد

 چیه اگه قرار نیست راهنمایی کنیم؟
 فریبا بلند داد زد: برو بیرون ببینم!

 داد زدم: قصدم هم همین بود.تر بلند
ی پشت سر هم هاو به طرف در رفتم. یک راست به سمت اتاق خیاطی. بین سوال

جمع کردن وسایلم شدم. زیپ کیف رو بستم و گفتم: اگه هانی و مرضیه، مشغول 
 گیرم.می چیزی جا گذاشته باشم بعدا  ازتون

 ی بگی چی شده؟خوامیهانی: ن
 من: از مهدیس بپرس. دعوا کردیم.

 مرضیه: این که کار هر روزتونه.
 من: این دفعه فرق داشت.

یشخند گفتم: خودم راه بیرون رفتم و فریبا رو در حال قدم زدن جلوی در دیدم. با ن
 رو بلدم!

 چی به برادرم گفتی؟ -
-... 
 زنه.نمی هنوز نرسیده پرش کردی؟... سه روزه با من حرف -
 پس مشکل مشخص شد. -
-... 
 زنید؟ به چه حقی؟می من با برادرتون حرفی هچرا دربار -
 !خواستی یه گوشه بشینم و نگاه کنم؟می پس -

 من گفت؟ی هدربارسر تکون دادم و گفتم: چی 
 گفت؟ انکار کرد.می چی باید -

دوباره با تأسف سر تکون دادم و در رو باز کردم. قبل از رفتن گفتم: به آدم اشتباهی 
 کسی که چیزی از دست داده تویی، نه من! ؛ ولیگیر دادی

 و در رو محکم بستم.
 

28 
 رو زجر میدی؟! مامان لیوان آب پرتقال رو به دستم داد و گفت: حاال چرا خودت

-... 
 جا نشد، یه جا دیگه.اون -
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-... 
 ت رو جواب نمیدی؟هاچرا تلفن دوست -
 زنم.می خودم بعدا  زنگ -
 برو تا بابات نیست بزن. -
 خب حاال... دیشب خواب آقاجون رو دیدم. -
 خوابی.می از بس شب دیر -
 ریم تو جا.مثل مرغ می 11ما که ساعت  !خوابممی دیر -

 مامان از اتاقم بیرون رفت و گفت: خوشحال بود؟
 دنبالش به طرف آشپزخونه رفتم و کمی از آب پرتقال رو خوردم.

 مثل همون روزها بود. -
 کجا؟ -
 طالقان. -
گفتیم پیرمرد رو تو زادگاهش دفن کنن، به گوش ت راست میگی؟ چقدر من و عمه -

 عموت نرفت.
 .شدمیهوا برفی بود. ن -
 رم بهشت زهرا.فردا می -

 لیوان رو سر کشیدم و روی کابینت گذاشتم.
 چرا همین دیشب که بیکار شدم باید خوابش رو ببینم؟! -
 البد فکرش بودی. چطور مگه؟ -
 که به من رسیده طالقانه.ای گفت قالیچهمی عمه مژگان -

 خوای بری دنبالش؟می با تعجب به من نگاه کرد و گفت:
 نرم؟ -
کنی؟ همون روزهای مراسم هم بیچاره اسیر  هراهالی اون پیرزن رو زابیه قخاطر به -

 ما شده بود.
 جوری نیست.عمه عطیه اون -
 کن اول به بابات بگم.صبر  -
 رفتم.می من که قبال  با آقاجون -
 االن که تنهایی. -
 بابا نذاره هم میرم. الکی که خواب ندیدم. -
 بابات بلبل زبونی نکنی! ی جلوطور ه. اینشمی حاال ببینم چی -
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کردم و منتظر برگشتنش بودم. وقتی اومد مامان با می تمام عصر به واکنش بابا فکر
یه چایی تازه دم و کلی آب و تاب خوابی که هنوز براش تعریف نکرده بودم رو با 

ی ههم«. کنهمی اگه نذاریم بره آقات قهر»جزئیات کامل به بابا گفت! و تأکید کرد 
تخیل مامان انقدر ی هم قوکردمییدم. اصال  فکر نشنمی رو من از کنار در اتاق هااین

ایجاد شد و آخر بابا گفت: با امیر بره، ای قوی باشه. بینشون سکوت خسته کننده
 من وقت ندارم.

؛ بینمنمی ستم اگر کار به این و اون بیفته تا دو سال دیگه هم رنگ قالی رودونمی
ونه تمیدا پیش میاد. پریدم توی قاب در و گفتم: امیر که نبس که امروز و فر

 ردم.گمیمرخصی بگیره. خودم میرم، ظهر نشده بر
خواست کاری کنه که روی من به روش باز نشه می بابا صورتش رو برگردوند. مثال  

بودم. مامان برام چشم غره رفت و من دوباره گفتم:  هاحرفاز این تر ولی من پررو
 ردیم.گمیمن و مامان میریم. تا عصر برفردا 

موافقت گذاشتم و به اتاقم برگشتم. ی هکسی چیزی نگفت و من این رو به نشون
 امیدوار بودم که با اون قالیچه زندگیم متحول بشه. هر چند خیلی مسخره به نظر

 بود.ای یه چیز درست و حسابی ؛ شایدرسیدمی
 

29 
م رو هابود که گلی نشه. هوا خیلی سرد بود. دستمامان چادرش رو باال کشیده 

ضخیمم فرو برده بودم. هر دو منتظر پارک کردن بابا بودیم.  ی پالتویهاتوی جیب
قرار نبود بیاد ولی اومده بود. یه قسمتی از مسیر مجبور شد زنجیر چرخ ببنده. هوا 

ی خریدی که هابرای نفس کشیدن و دویدن. بابا پیاده شد و نایلون دادمی جون
 برای عمه کرده بود رو بیرون آورد. رو به مامان گفت: بریم.

خلوت پر از برف و یخ حرکت کردیم و مراقب بودیم که سر ی هبا هم توی کوچ
ی هانداشت. گاهی بچهای نخوریم. شوهر عمه عطیه خیلی زود فوت شده بود و بچه

 ی آقاجون رو برای دیدنشولی اغلب تنها بود. وقت دنزمی دو تا برادرش بهش سر
داشت. اگر فریبا می د و به زور ما رو چند هفته نگهشمی آوردم خیلی ذوق زدهمی

اومدم. آقاجون می شتم تهران و دوباره برای آوردن آقاجونگمی، بردادمیمرخصی ن
ش رو از کار و زندگی نندازه. هااز من بخواد بیارمش تا بچه دادمی همیشه ترجیح

 کردم و وقتم از بقیه آزادتر بود.می ط نصف هفته کارمن هم فق
جلوی در آهنی سفید رنگ رسیده بودیم. بابا زنگ زد و چند دقیقه بعد صدای عمه از 

 محلی گفت: کیه؟ی هحیاط شنیده شد که با لهج
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 د؟خوایمیبابا جواب داد: مهمون ن
 خوش اومدید.در باز شد. عمه با لبخند و البته بدون لهجه گفت: بفرمایید. 

زد. یادم میاد اولین می فارسی غلیظ حرف دناوممی یی که از تهرانهاجلوی مهمون
م که مال یه پیرزن باشه. بابا رو بغل کردمیباری که دست خط خوبش رو دیدم باور ن

کرد و بعد از کلی ماچ و بوسه ولش کرد. از لبخند روی لب بابا حس کردم یه کم 
و مامان هم احوالپرسی گرم کرد. با هم وارد حیاط پر از خوش اخالق شده. با من 

ی فلزی که کامال  با موکت پوشیده شده بود هادرخت و شیب دار خونه شدیم. از پله
 کرد.می عمه مدام تعارف چکید.ها میرفتیم و آب از شیروانیمی باال

نفتی رفتم و ی تنها. کنار بخاری هازنی ههمی هخونه مثل همیشه بود. شبیه خون
م رو گرم کردم. یه چراغ گرمکن عالءالدین هم توی اتاق پذیرایی روشن بود هادست

کرد. روستا هنوز گاز نداشت و می و کتری بزرگی که برای رطوبت هوا بود، روش بخار
ی بزرگ پر از های با نمک شیروانی دار و حیاطهالطفش هم به همین بود. خونه

 در کار نبود. ایسبزین که فصل زمستون بود سر؛ البته االدرخت و گل
گفتیم صبحونه خوردیم هرچی می صبحونه بود وی هعمه مشغول آماده کردن سفر

کذایی چیه که حتی بابا هم ی ه. دل توی دلم نبود که ببینم این قالیچکردمیباور ن
 ندیده بودش.

به زانوم زد. نگاهش  خوردم. مامانمی کنار مامان نشسته بودم و نون و پنیر محلی
کرد که من تو راه شیرکاکائو و کیک و یه کاسه می کردم که با چشم و ابرو یادآوری

م افتادم. نون شیرین محلی رو با افسوس توی *ن*س*ا*حلیم خوردم. یاد رژیم و ب
سفره گذاشتم. بابا فقط یه چای خورد و با تشکر کنار رفت. منتظر بودم حرفی بزنه 

اب عکس قدیمی آقاجون رو توی اتاق پذیرایی دیده بود تو حال و اما از وقتی ق
رفته بود. عکس آقاجون کنار عکس پدر بزرگ میعاد و عکس پدرشون ای هوای دیگه
رو جمع کنه که من بلند شدم. کنار بابا نشست و  هاعمه خواست ظرف آویزون بود.

بود و حس کردم االن آقاجون حرف زد. فضای بینشون خیلی ناراحت کننده ی هدربار
افته. من هم یه کم حالم گرفت و برای اینکه بدتر نشم، می گریه زاری مامان راه

د حتما  یه اتفاق بدی شمی شدم. هر وقت حال من بد هامشغول شستن استکان
 افتاد.می بعدش

. چند دقیقه بعد بابا گفت: عمه جان! آقام دنوقتی بیرون اومدم همه سکوت کرده بو
 یه قالی داشته؟ اینجا

 ترنج رو میگی؟ی هعمه کمی فکر کرد و جواب داد: قالیچ
 آره. -
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 تو انبار خونه سنگیه. -
ی هاپدریشون بود که حاال خراب شده بود. نزدیک پرچینی هخونه سنگی، خون

 اش داره.خواد یادگاری نگهمی انتهای همین باغ بود. مامان گفت: بخشیده به سحر،
 کرد و گفت: به تو؟عمه به من نگاه 

 بله. -
 سر تکون داد و گفت: پس به تو رسید.

 به سمت بابا برگشت: کلید انبار و صندوق رو میدم، خودم پای راه اومدن ندارم.
نیم ساعت بعد بابا در حال باز کردن قفل قدیمی در انبار بود و من به زور دنبالش راه 

 ش از آبیار محل کمکهاآبیاری درختافتاده بودم. باغ بزرگی بود که عمه برای 
ی عمه هادرآمد قابل توجهی داشت که از هزینه هاگرفت. فروش گردوها و سیبمی

کردم که گلی و کثیف نشم. وقتی وارد انبار شدیم، می روام د. تمام سعیشمی زیادتر
بابا چراغ شارژی توی دستش رو روشن کرد. این انبار سیم کشی برق نداشت. نورش 

 و زیاد کرد و جلوتر از من راه افتاد. انبار زیاد بزرگ نبود اما پر از اسباب و وسایلر
اینجا ای مختلف و اغلب به دردنخور بود. حاال دیگه مطمئن شده بودم که چیز قیمتی

واظب گشتم. مها میکنجکاوی بود که بین وسیلهخاطر بهپیدا نمیشه و فقط 
 .هام بودم که خراب نشنناخن
گشت و صدای می وجود چراغ باز هم همه جا تاریک و مرطوب بود. بابا همبا 

 بینمونی همثل چراغ و گلدون و ظرف توی سکوت سه سال ایلیبرخورد وس
پیچید. باز همون حس عجیب و خاص سراغم اومده بود. حسی که بعد از فوت می

رو ای مسی اراده به سمت راست چرخیدم و سماوربی آقاجون خودش رو نشون داد.
بلند کردم. چیزی از پشتش نظرم رو جلب کرد. دست بردم و جلوتر آوردمش. یه 

 صندوق قدیمی بود. به بابا گفتم: اینجاست.
به طرف من برگشت و چراغ رو باال گرفت. صندوق رو جلوتر آورد و مشغول ور رفتن 

طمینان غیر درش شد. همین که باز شد چراغ رو بلند کردم. با ای هبا قفل زنگ زد
م. داخلش کامال  خشک بود و شمی دونستم که با چی مواجهمی قابل انکاری

قرمز پیچیده شده بود. بوی نفتالین و مواد نگه ی هلوله شده بین یه پارچی هقالیچ
دارنده تو فضا پیچید و من جلوی بینیم رو گرفتم. بابا قالیچه رو بیرون آورد. صندوق 

 و گفت: صندوقش سنگینه. هل دادرو سر جای اولش 
توجه به من راه افتاد. دوباره دنبالش دویدم. چراغ رو خاموش کرد و من هم بی

ش گرفته بود خیلی کوچیک و هابیرون اومدم. در رو قفل کرد. چیزی که توی دست
 رسید.می کهنه به نظر
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ین همه بابا کلیدها رو به عمه برگردوند و قالیچه رو روی زمین ایوان گذاشت. از ا
کردم کنترلش کنم، تعجب کرده بودم. قالیچه رو پهن کرد و همه می هیجان که سعی

بهش زل زدیم. طولش بیشتر از یک متر نبود. طرح شلوغی از گل و بوته و ترنج و 
قرینه هم  هاطرح؛ حتی دادمیخطوط مختلف داشت که هیچ چیز خاصی رو نشون ن

شاید عمه »بود. توی دلم خندیدم و گفتم  . یکی دو قسمتش هم جویده شدهدننبو
حال یادگاری باحالی بود و هربه«. ی دیوونگی آقاجون حق داشت!همژگان دربار

اخت. سرم رو بلند کردم. عمه و مامان به من اندمیهمیشه من رو به یاد آقاجون 
 !تسرسید. لبخند زدم و گفتم: بامزهمی و مامان کمی غمگین به نظر دنکرمی نگاه

. دوباره به قالیچه نگاه تنو همراه بابا به سمت اتاق پذیرایی رف دنهر دو خندی
ش دست کشیدم. انگشتم رو روی حاشیه اش حرکت دادم. روی هاکردم. روی گل

های رو برگردوندم و طرحش شده بود. گوشهتر یی که حاال انگار پررنگهانقش
وخته شده بود. مرد کنارم زانو زد زمختو آفتاب س مهادست پشتش رو بررسی کردم.

 هاو قالیچه رو جمع کرد. گرد و خاک توی هوا بلند شد که با دست پس زد. با کلمه
لند گفت. چیزی نفهمیدم اما بای که چیزی ازش سر درنمی آوردم، جملهای و لهجه

خورد و همراه هم می بار رو روی دوشم انداختم. آفتاب توی صورتمونشدم و کوله
زد. نگاهم رو به می کرد و حرفمی ی اطراف اشارههاکردیم. مرد به درهمی حرکت

یی هاستم کجام. جملهدونمیخیره شدم. اصال  نای همون سمت برگردوندم و به نقطه
صدام عوض شده بود و به ؛ حتی فهمیدمآوردم که مفهومش رو نمیمی رو به زبون

 وحشت افتاده بودم.
کرد. نگاهم به صورت می خورد و آسمون جلوی چشمم حرکتیم م تکونهاشونه

م دقیق هام بود و توی چشمهاش روی شونههاعمه میخکوب شده بود که دست
 شده بود.

 حالت خوبه دختر؟!-
فشار دادم. حس کردم اگر م سینهی هنفس عمیقی کشیدم و دستم رو روی قفس

ه کردم. هنوز توی ایوان خونه بودیم دیرتر رسیده بود، خفه شده بودم. به اطراف نگا
 و آسمون اون طرف پنجره ابری و گرفته بود. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: خوبم.

 صدات زدم بیای میوه بخوری.-
 ببخشید حواسم نشد.-
 زل زده بودی به این فرش!-

 دوباره به قالی نگاه کردم و مردد گفتم: عمه جان؟!
 بله.-
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 این اواخر آقاجون...-
 کوت کردم که گفت: چی؟س
 کرد.می م... رفتارهای خاصیدونمین-
 یی داشت.هابرادرم از همون جوونی یه حالت-

 یی؟هاتوی دلم خالی شد و پرسیدم: چه حالت
 رو فشار داد و گفت: چی شنیدی؟ خودش حرفی زده؟م شونه

 نه...-
 آقاجانت آخر عمر مشاعرش رو از دست داده بود.-

خیلی ناراحت شده بود. دیدم خیلی نگرانش کردم، سر تکون دادم و اش حاال چهره
 طوری یادش کردم. خدا بیامرزدش.گفتم: همین

 بلند شد و با دست کمرش رو نگه داشت. گفتم: خوبید؟
 آره. بریم تو اتاق.-

ستم خوامیقالیچه رو لوله کردم و همراهش به اتاق پذیرایی رفتم. اصال  ن
خواستم به اعماق ذهنم می م بکنم. واقعا  هارد عالئم و توهمترین فکری در موکوچک

 برونمش و دیگه هرگز بهش اهمیتی ندم.
 

30 
اتاقم انداختم. گربه از ی هی مرغ رو توی پیاده روی پایین پنجرهاو پوست هاآشغال

تکون خورد. منتظر بودم که به سمت تر بزرگ چند متر اون طرفی هکنار سطل زبال
بیاد. پرده بیشتر کنار رفت و امین نزدیک گوشم گفت: انقد به اینا غذا نده،  هامرغ

 دور خونه پر از گربه شده.
عصبانی از پنجره دور شدم و گفتم: بیرون که نرم، با تلفن که حرف نزنم، زنگ موبایلم 

 !هم غذا ندم، پس چه گهی بخورم تو این خونه؟ هاکه بلند نشه، به گربه
 !پنجره رو بست گفت: خفه، آبرومون رفتامین با خنده 

 یه چیزی هم بدهکار شدیم!-
 مامان از پذیرایی بلند گفت: بیا به من کمک کن.

 جوری سرت رو ننداز پایین بیا تو اتاقم!رو به امین گفتم: همین
 چه پررو شدی هنوز نیومده.-

 بگوها!از اتاق بیرون رفتم و به مامان گفتم: یه چیزی به این گل پسرت 
 مامان اخم کرد و گفت: حاال بابات نیست، دور ور ندار واسه من.
 وارد آشپزخونه شدم و مامان رو به امین گفت: نیشت رو ببند.
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 خوان بیان؟ها میهایستادم و گفتم: بچ هاهباالی قابلم
 امیر، مهندس رو دعوت کرده.-
 زنه!می پسر ارشدش حرفی هکه انگار دربار« مهندس»گفت می جورییه
 بخشه؟!می خلیفهی هخودش دعوت کنه. از کیسی هامیر اگه دوست داره، خون-

امین حرفم رو تأیید کرد. مامان خندید و آخرین سیب رو هم از سبد برداشت که 
 .دنزمی برق هاهخشک کنه. میو

. امیر گفته ما رفتیم دنبال قالیچه، اون بنده خدا هم دلش خواسته قالیچه رو ببینه..-
 گفتم دعوتش کنه.

 به من نگاه کرد و ادامه داد: چیه مگه؟
 حاال چرا انقدر با امیر جور شده؟-
 دیگه. نچه عیبی داره. هم سن و سالَ -
 زنه؟می من باهاش حرفی هامیر چرا دربار-

 !تو؟ی همامان ابروش رو باال انداخت و با کنجکاوی گفت: دربار
 سریع گفتم: چیکار مونده؟

 بشور.برنج -
و جای ساغر خیلی خالی بود. نیلوفر  دندو ساعت بعد همه توی پذیرایی نشسته بو

کنار من مشغول پوست کندن نارنگی بود. نصفش رو به سمت من تعارف کرد و 
 گفت: از ساغر خبر نداری؟

 کذایی چه شکلیه!ی هنارنگی رو گرفتم و گفتم: دیروز یه سر زد، ببینه این قالیچ
 همه رو گذاشتی سر کار.ت ت: با این ارثیهلبخند زد و گف

خندید. ، سه نفره گیر کرده بود، اشاره کردو به میعاد که وسط بابا و امیر، روی مبل 
گفت. یه پر نارنگی خوردم و دوباره به سمت می گرفت. راستم خودم هم خنده

بهانه  خواست یهمی وقتل صحبت با امیر بود. از اینکه هرمیعاد برگشتم که در حا
رسید کششی نسبت نمی کرد که به اینجا سر بزنه مشکوک شده بودم. به نظرمی جور

اصال   ؛ شایدننکنمی تفاوت و سرد رفتاربی انقدرها به من داشته باشه. مسلما  عاشق
بیرون از این  کردمیبلد نبود چطوری باید احساسش رو نشون بده! حتی سعی ن

کر خودم خندیدم. آخرین پر نارنگی رو خوردم. نیلوفر آروم خونه من رو ببینه. به ف
 با مادرش نمیاد؟ وقتهیچگفت: چرا 

ما فکر و خیالی به سرشون ی هست خانوادخوامیبودم. مادرش نش من دلیل زنده
خواد می بزنه. نیلوفر وقتی سکوتم رو دید دستپاچه نگاهم کرد و دقیقا  حس کردم که

ه بابت چی! از اینکه اطرافیانم رو تو همچین موقعیتی دونمیعذرخواهی کنه ولی ن
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قرار داده بودم منتفر بودم. امیر به من نگاه کرد و گفت: سحر میری قالی رو بیاری؟ 
 آقای مهندس چیزهای قدیمی رو دوست داره.

 شستمش، تو بالکن امینه.-
 میعاد با تعجب نگاهم کرد که گفتم: کوچیکه، انقده.

ه ببینم؟ خیلی کنجکاو شمی رو نشون دادم. میعاد بلند شد و گفت:با دست طولش 
 شدم.

و به سمت اتاق امین « تو که دیگه بلند شدی، اجازه گرفتنت چیه؟»تو دلم گفتم 
 حرکت کردم و بلند گفتم: بفرمایید.

ش رو باال کشید و دنبال من راه افتاد. برق بالکن رو روشن ایهای پلیور سرمهآستین
 درش رو باز کردم. تعارف زدم: بفرمایید.کردم و 

 شما بفرمایید.-
 کنم!می نه. خواهش-

ی هدیدم داخل نمیره، خودم حرکت کردم که جلوی در محکم به هم خوردیم و شیش
شق و رق ایستاد.  در هم تکون بدی خورد و لرزید. خودش رو یه گوشه جمع کرد و

مالیدم وارد شدم. با می ودم و آرنجم رورو گرفته بم که به زور جلوی خندهحالیمن در
 لبخند گفتم: بفرمایید... انگار این در مشکل داره.

 گفتن وارد شد و گفت: با من؟« یااهلل»با اخم و 
 ببخشید.؛ باید واسه عظمت روحی شما کوچیکه-

آویزون بود  هاهاخمش بیشتر شد. کنار قالیچه که کف زمین بود و انتهاش از زیر نرد
 گفتم: اینه. نشستم و

 هایطرف بالکن روی پاهاش نشست و به قالیچه دست کشید. اون مات نقشاون
شلوار ندیده بودمش. واون. تا حاال با لباسی غیر از کتقالی شده بود و من مات 

 اومد. آروم گفت: کجا بود؟می و انصافا  بهش دادمی سنش رو کمتر نشون
 انبار ته باغ عمه عطیه.-

 خونه سنگی؟! با تعجب گفت:
 آره. تو یه صندوق.-

 فرش رو گرفت که برگردونه. به نظر زیادی کنجکاوی هبا اخم سر تکون داد و گوش
 اومد. فرش رو به طرف خودم کشیدم و گفتم: خیسه... بهتره بریم.می

. درست رندوباره دستش رو به طرف فرش برد که بلند شدم و گفتم: بفرمایید، منتظ
 برادر!نیست تنها باشیم 
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 مجبور شد که بلند بشه و متفکرانه نگاهم کرد. به در اشاره کردم. با پوزخند گفت:
 ترسم دوباره بازی در بیاره.می
 کنم.می من ضمانتش رو-
 کنه؟می کی ضمانت شما رو-

بود؟ باالخره بیرون رفتیم و وسط این چش  کرد عمدا  بهش خوردم؟!می واقعا  فکر
 اتاق گفت: راستی...

 سمتش برگشتم و گفتم: بله؟به 
 خونه اومدی بیرون.امیر گفت از خیاط-
 منظورش مزون بوده، بله.-
 منشیم رفته شهرستان!-
 براش دعا کنم؟-
 تونم با رئیس شرکت صحبت کنم شما به جاش بیایید.می ،خوایدمی اگه-
 من طراحی دوخته... بیام شرکت معماری؟!ی هرشت-
 نه؟ کارهای اپراتوری که بلدین.-

 پیدا کنم.تر خوام یه شغل مناسب؛ ولی میسر تکون دادم و گفتم: آره
. خواستم حرکت دادمی سرش رو پایین انداخته بود و یکی از ساعدهاش رو فشار
 کنم که دوباره با ِمن ِمن گفت: تو این اوضاع بیکاری؟!

خواست هر روز ؛ شاید میستم چرادونمیکرد. نمی گیج نگاهش کردم. داشت اصرار
 شاید کارهاش لنگ منشی بود! شاید دلش برای من سوخته بود و !من رو ببینه

ترسید باز هم دست به خودزنی بزنم. از فکر آخرم عصبانی شدم و گفتم: می
 .رنبفرمایید. منتظ

با دست به بیرون اشاره کردم که سرش رو بلند کرد. ابروش رو باال انداخت و با 
 !هاتگفت: حقوقش باالسای هحالت وسوسه کنند
هستم. تا یه حدی بودم ولی نه سر ای من آدم پولکی دنکرمی لبخند زدم. همه فکر

 هر چیزی.
 مثال  چقدر؟-
 یک و پونصد.-

 خیال بشه گفتم: من دو میلیونبی برای یه منشی ساده حقوق خوبی بود. برای اینکه
 گیرم.می

ستم و بیرون رفتم. بابا به رفت. من هم نیشم رو باز من به طرف در تر اخم کرد و زود
ترسید جوون مردم رو از راه می حتما   ؛؛ شاید لفتش داده بودیمچپ نگاه کردمن چپ
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به در کنم. وقتی میعاد با حالت عادی کنارشون نشست و شروع به صحبت کرد، بابا 
از نظر اون هم فرش  میعاد با امیر فهمیدم که هایحرفهم سرش رو برگردوند. از 

 ارزش مالی نداشت.
 

31 
بعدی رو آوردم و مشغول گشتن شدم. تا حاال هیچ کاری که حداقل یه ذره ی هصفح

دولتی هم که ناامید  هاینزدیک باشه پیدا نکرده بودم. از استخدام ادارهم به رشته
ردم ولی هیچ خواد که برگمی کردم فریبا به یه هفته نکشیده، ازممی شده بودم. فکر

هم به چیز ها خبری نبود. چند دقیقه پیش با هانی و مهدیس حرف زده بودم و اون
. تنها چیزی که دستگیرم شده بود این بود که نازی روزهای دنخاصی اشاره نکرده بو

رسید. هر دو تأکید می نظرم خیلی خوشحال بهزوج جای من رو پر کرده بود. هانی ه
العملش رو ببینم. و به یه فرش فروش نشون بدم و عکسرکه قالیچه  دنکرده بو

خاطر بهاصال   ؛ده بودم که شاید قیمت داشته باشهخودم هم به این نتیجه رسی
 همین رفته بودم دنبالش.

م. موبایلم رو برداشتم و هل دادآشپزخونه ای روزنامه رو بستم و روی میز شیشه
مسئول سالن عروس بودن که از هیچی کارت خانوم حمیدی رو جلوم گذاشتم. باز 
 بهتر بود. بعد از دو تا بوق جواب داد: بله؟

 سالم. سالن عروس نگین؟ -
 بله. امرتون؟ -
 تونم با خود خانوم حمیدی صحبت کنم؟می -
 نه عزیزم. ایشون نمیان سالن. -
 پس... -
 شخصیشون رو در اختیار کسی بذارم.ی هونم شمارتمیمتأسفانه من ن -
 ام.له. متوجهب -
 تونید پیغام و شماره بذارید.می -
 .تنگشمی دنبال کسی برای بخش فروش سالن -
 پیش استخدام شدن خانومی.ی ههفت -
 بله. -
 میاد؟بر کمکی از من -
 موفق باشید. خدانگهدار. -
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گوشی رو روی میز پرت کردم. بله متوجه شدم که دنیای ناز کردن نیست. سریع 
برداشتم و دور و برش رو بررسی کردم که از همین هم نیفتم! بعد روی میز گوشی رو 

مامان جلوی اپن ایستاد. تلفن توی دستش  دست کشیدم که ترک نخورده باشه.
 بود. گوشی رو پایین آورد و گفت: امیر میگه مهندس منشی الزم داره.

 «خب؟»به امیر بگو  -
 میگه حقوقش هم خوبه. -

گفت این گلدون رو پرت کنم وسط می قوق اومد وسط. شیطونهای بابا باز حرف ح
در عوض سکوت کردم و به سمت اتاق رفتم. مامان هم دنبالم راه افتاد و  !پذیرایی ها

 گفت: امیر میگه به شرطی که آبروریزی نکنی.
 عصبانی برگشتم و دستم رو دراز کردم.

 گوشی رو بده به من. -
عقب رفت. دوباره سعی کردم گوشی رو بگیرم که باز هاش رو گرد کرد و مامان چشم

 دستش رو عقب کشید.
 یرم!گمیبهش بگو من کمتر از دو میلیون ن -

 مامان توی گوشی گفت: شنیدی امیر؟
و آروم خندید و به سمت آشپزخونه رفت. امین جلوی در اتاقش ایستاد و گفت: بگو 

 نظر امین رو دو و پونصده.
 اید این دست از گدابازی برداره!رو به من ادامه داد: ش

 ته.گدا عمه -
 ه.شمی تو همی هعم -
 بشه. -
 فردا ولنتاینه.پس -
 کادوش رو دوست دختر تو بگیره... پولش رو من بدم؟! -

 سر تکون داد و گفت: واقعا  که. هیچکی به فکر من بدبخت نیست.
گفت: بابا هم پول یم دشمی روی تخت دراز کشیدم و امین همزمان که از اتاق دور

 اون دو ماهی که تابستون براش کار کردم رو نداد.
 صدای مامان از دور اومد: تو چی میگی؟ مثه کنیز حاج باقر!

سریع بلند شدم و لباس بیرون پوشیدم. تا بابا نیومده بود باید قالیچه رو به چند تا 
 رفتارشون بود ازای م. اگر چیز عتیقهدادمی محل نشون هایاز فرش فروش

تونستم بفهمم. حاضر شدم و بیرون رفتم. رو به امین گفتم: بیا این قالیچه رو می
 بردار، ببریمش به چند نفر نشون بدیم.
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 ون اسب پیشکشی روددنکه آخر مامان گفت:  دنکرمی دو با تعجب به من نگاههر
 ؟هشمرن. مگه نگفتی یادگارینمی

 بفروشم؟چیکار کنم؟ مگه خودم خوشم میاد که  -
 خوای بفروشی؟!می -
 اگه خیلی قیمتی باشه. -

 امین زد زیر خنده و گفت: اون؟!
 نه اون یکی!... پاشو حاضر شو. -
 خرن؟می کنی چقدر ازتمی فکر -
 شاید عتیقه باشه... از این فرش صادراتی ها. -

 خندید.می حاال مامان هم کرکر
 شاید باشه. ؛حاال بردارش -

تونستم حملش کنم ولی بهتر بود کسی همراهم باشه. مامان سر تکون می خودم هم
 داد و رفت. امین گفت: مگه من حمالم؟!

 ؟!فردا ولنتاین نیست دیگهپس -
 !ریع گفت: هیسس

 و به سمتی که مامان رفته بود نگاه کرد.
 به تو هم میگن خواهر؟ -
 میای یا نه؟ -
 پس صبر کن موتور علیرضا رو بگیرم. -

ترک موتورش نشسته بودم و قالیچه هم پشتمون با طناب بسته  بع بعد منیه ر
محل  هایهم خارج بشیم چون اکثر کاسبمون تونستیم از محلهمی شده بود. حاال

که بابا خبری از حالینن، درو ممکن بود حرفی از ما بهش بز تناخشنمی بابا و ما رو
ارزش بود آبروی بابا رو برده بودیم و بی ماجرا نداشت و این بد بود. یا اگر قالیچه

چند تا چهارراه رو رد کرده بودیم و من تازه داشتم با  پدر هردومون رو درمی آورد.
فرش فروشی افتاد و گفتم: امین ی هکردم که چشمم به مغازمی موتور سواری حال

 نگه دار!
 مغازه پارک کرد.کمی رد کرده بود که انداخت توی پیاده رو و موتور رو جلوی در 

 پیاده شدم و گفتم: قفلش کن موتور مردمه.
گفت و موتور رو قفل زد. قالی رو برداشت و با هم وارد مغازه شدیم ای «باشه»امین 

که باالی درش قفس دو تا مرغ عشق بود. همین که پامون رو داخل گذاشتیم، ویغ 
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ا برانداز کردن هر دو شروع شد. یکی از مردها به سمتمون اومد و ب هاهویغ پرند
 گفت: بله.

که ای به امین که مثل ماست ایستاده بود، اشاره کردم. فرش رو روی دوازده متری
نصفش پهن بود گذاشت و لوله رو باز کرد. من گفتم: حاج آقا یه فرش از پدربزرگم 

 بهم رسیده که هر کی دیده گفته قیمتیه.
خواستم نظر شما رو هم می ادامه دادم: امین آروم به کفشم زد. روی لبش لبخند بود.

 بدونم.
 مرد عینکش رو از جیبش بیرون آورد و گفت: سالم.

 یادم رفته بود. هر دو با هم گفتیم: سالم.« سالم کردن»از بس هول بودم 
بود بلند شد و به تر مرد خندید و عینک رو به چشمش زد. مرد دوم هم که مسن

و چند بار پشت و  دنفرش دست کشیی هرفت سمت ما اومد. روی پرزهای از بین
 . بعد از مدتی مرد اولی به من گفت: کی بهت گفته قیمتیه؟دنروش رو بررسی کر

 هر کی دیده. -
 از کجا آوردی؟ -
 پدربزرگم. طالقان.ی هخون -
 قدیمی هست ولی... -
 ولی چی؟ -

 که قیمت نداره دخترم!ای مرد دوم گفت: هر چیز قدیمی
 من یه بار توی عمرم شانس بیارم؟! شدمیال نای بابا. حا

 ارزه؟نمی یعنی هیچی -
 یادگار پدریت رو نگهدار. -

ولی فقط تشکر کردم. امین فرش رو دوباره « شما بودمی همنتظر اجاز»خواستم بگم 
 لوله کرد و با خداحافظی از مغازه بیرون اومدیم. سریع گفت: دیدی گفتم.

 بگیر.خب حاال. بیا جایزه  -
 گیری؟می منوی هارزش نداره، چرا پاچت قالیچه -
 !زودباش -

 گفتی دقیقا  کیا بودن؟می کهای «همه»مشغول باز کردن قفل موتور شد و گفت: این 
 روشن کن... نمک نریز. -

 !که گفتم: چخه دندوباره ویغ ویغ کر هاپرنده
ترکش نشستم و گفتم: امین بلند شد و پشت موتور نشست. من هم ی هصدای خند

 .شدمیکه چیزی سرشون ن هادیگه بریم... اینی هیه مغاز
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 امین باز هم خندید و حرکت کرد. با اینکه هوا سرد بود و باد توی صورتمون
به شوهر ؛ باید خورد ولی خیلی خوشم اومده بود. احساس رهایی و پرواز داشتممی

. یه فرش دادمی ن هم مدام گازگفتم به جای ماشین موتور بخره. امیمی فرضیم
فروشی دیگه پیدا کردیم و جلوش نگه داشتیم. موقع داخل رفتن از شیشه به صورتم 

 که احتماال  سرخ شده بود نگاه کردم اما چیزی پیدا نبود.
یه مرد تسبیح به دست پشت میزش نشسته بود. جلوتر رفتیم و سالم کردیم. 

قبلی رو براش ی هزدن ما موند. همون قص تسبیح رو روی میز گذاشت و منتظر حرف
 تکرار کردم. از جاش بلند شد و گفت: کجاست؟

 امین قالیچه رو پهن کرد. به صورت مرد زل زدم که واکنشش رو ببینم ولی کامال  
بین و با ذرهکرد. بعد از پنج دقیقه چپ و راست کردن می تفاوت فرش رو بررسیبی

 نگاه کردن، عاقبت گفت: عجیبه!
با عالمت سوال به امین نگاه کردم که اون هم شونه باال انداخت. مرد دوباره گفت: 

 ارزه!نمی ولی
ی که رنگ و روش چدم که توضیح بده. ادامه داد: هربا حرص به صورتش نگاه کر

 رفته باشه که صادراتی نیست جانم!
 چیزی نگفتم و امین مشغول جمع کردن فرش شد.

اصیل نیست. احتماال  یه نقش محلیه. طرح دو طرف  گوشت که نداره. طرحش هم -
 ... شرمنده جانم!!هم که هماهنگ نیست

 کنم. ممنون.می خواهش -
 بذارم این گوشه اگه مشتری داشت، خبرتون کنم؟ خوایدمی -

 بریمش.می سریع گفتم: نه نه
 صالحه. طورهر -
 ممنون -

دنبالش بیاد. از حرف آخرش  پا کردم که شایدپا و اونون اومدیم و من اینبیر
مشکوک شده بودم ولی مرد سراغ کار خودش رفته بود. امین گفت: زوره مگه؟!... 

 بازم بگردیم؟
 بریم خونه. -

زیاد دور نشده بودیم. خوشبختانه قبل از رسیدن بابا برگشتیم و امین فوری موتور رو 
 به صاحبش برگردوند. مامان گفت: چی شد؟

 یست.من: هیچی حالیشون ن
 ارزه.امین: گفتن نمی
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 خود خودتون رو خسته کردید.بی مامان:
تومنی از کیفم بیرون آوردم و روی میز  50به طرف اتاقشون رفت. دو تا تراول 

 کامپیوتر امین گذاشتم.
 نخریا!تر گرون -
 کنم.می یه کاری -
 گیره، بسشه!می با کادوهایی که از پسرهای دیگه هم -

 گفت: فکر کردی همه مثه...لبخند زدم که 
که با دیدن ابروی باال رفته و اخم من ساکت شد. فوری « مثه تو»ست بگه خوامی

ترسم می رفتم گفتم:می تراولها رو از دستش در آوردم و همزمان که بیرون یکی از
 سردیش شه.

 شعور!بی اومد:می صداش از پشت سر
 

 بخش دوم
 
1 

 میعاد نشستم و گفتم: سالم. در آپارتمان رو بستم. تو ماشین
 جواب سالمم رو داد ولی حرکت نکرد. نگاهش کردم و گفتم: نمیریم؟

 مقنعه بزنید. شال مناسب نیست. -
 مگه شرکت خصوصی نیست؟ -

 با اخم به صورتم نگاه کرد و گفت: خب باشه!
دار مشکی و جین آبی پوشیده مانتوی دکمه با حرص پیاده شدم و به خونه برگشتم.

رو برداشتم و سر کردم. آرایشم خیلی کم ای سرمهی هباالی کمد مقنعی هودم. از میلب
برعکس همیشه کفش بدون پاشنه پوشیده بودم. دیگه نزدیک بود از تیپم ؛ حتی بود

افسردگی بگیرم. وقتی برگشتم اخمش باز شده بود. توی ماشین نشستم و حرکت 
 کردیم.

وره داشتم. دیروز امیر زنگ زده بود و گفته بود که مشغول بررسی اوضاع بودم و دلش
شرکت حقوق دو میلیون رو قبول کرده. من هم دیگه نتونستم جلوی همه مخالفتی 

یی هم هاکردم، با پولمی ی اگر چند سال کارطور اینبکنم. اتفاقا  خوشحال هم بودم. 
بود که چند سال تونستم یه سالن مد بزنم. کافی می که تا به حال جمع کرده بودم

آسمون گرفته بود. زمین هم از بارون دیشب خیس شده بود.  رو جگر بذارم. دندون
بابا از میعاد خواسته بود که روز اول خودش من رو برسونه که مسیر رو یاد بگیرم. 
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چند دقیقه بود که سکوت کرده بودیم. دستش رو به سمت ایستگاهی که نزدیک بود 
 ی.شمی سواربلند کرد و گفت: اینجا 

 پرسیدم: چند تا ایستگاه بعد پیاده شم؟ هاهنوز آدرس رو نداشتم. مثل بچه
 م... دو تا بعد از نواب.دونمیدقیق ن -

دوباره حواسم به جغد سیاهی پرت شد که از آینه آویزون بود. فقط رنگش با جغدی 
 که به من داده بود فرق داشت. خیلی با نمک بود.

 ه ما فامیلیم. من یکی از آشناهای شوهر خواهرتم.دونمیرئیس شرکت ن -
 !مون یکیههافامیلی -
 تشابه اسمی. -

 ولی سکوت کردم. خودش گفت: از من چیزی« رنمگه مردم خ»توی دلم گفتم 
 که مجبور باشم دروغ بگم. پرسننمی

 من دروغ بگم اشکالی نداره؟ -
 ی بدتر از دروغ هم کردید.هاشما گناه -

 رد بود. من هم سعی کردم لحنم خونسرد باشه.کامال  خونس
 بود! تریدر مقابل چیز باارزش هااون -

با پوزخند نگاهش کردم. دوباره سکوت شد. حس ش ی رنجیدههاو جلوی چشم
کردم به جای تشکر بابت پیدا کردن کار برام، ناراحتش کردم ولی مطمئن بودم که 

خودش سکوت رو  ا تلطیف فضا.ه تشمی حرف زدن من باعث ناراحتی بیشترش
 چی کمتر با کارمندها قاطی بشی، بهتره.ها هرشکست: توی اینجور محیط

 احتیاجی به گفتن شما نیست. -
 مراقب رفتارت هم باش. من آبرو دارم. -

 .نویسننمی عصبانی شدم و گفتم: رفتار من رو پای شما
 ُمعرفت منم! -

رنگی رو تو ای نقرهی هفرمون افتاد که حلقجوابش رو ندادم. چشمم به دستش روی 
 یکی دیگه. چقدر ؛ شایددوباره سراغ مریم رفته بود ؛ شایدانگشت حلقه انداخته بود

ونستم انکار کنم. مگه ممکن بود به کسی تمیناراحت شده بودم و اصال  ن !خبربی
کرد می نگاهچیزی نگفته باشه! سرم رو به سمت جغد که مثل اون شب غمگین 

برگردوندم. باز به حلقه نگاه کردم که فرمون رو حرکت داد و دستش از دیدرس خارج 
آویزون شده بود. این چه وضعی م شد. از آینه بغل به خودم نگاه کردم. لب و لوچه

دستم  رو از خودم دور کنم.ای سریع لبخند زدم و سعی کردم هر حس مسخره !بود؟
رو تکون بدم ولی توی نیمه راه پایین آوردم. ترسیدم دوباره رو بلند کردم که جغد 
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مجبور بشه عروسکش رو بده به من. چند دقیقه بعد به ایستگاهی اشاره کرد و 
 ی.شمی گفت: اینجا پیاده

 توی خیابونی پیچید و پارک کرد. به اطراف نگاه کردم و گفتم: کجاست؟
 اونجا. -

 م. دور بود.به جایی که اشاره کرده بود نگاه کرد
 درست نیست تو پارکینگ شرکت از ماشین من پیاده بشی. -

ی ه! در ماشین رو باز کردم که گفت: طبقدادمیاین آدم به چه چیزهایی که گیر ن
 دوم، اتاق مدیر پروژه... این هم کلید.

کلید رو از دستش گرفتم و سعی کردم لرزش دستم رو پنهان کنم. واقعا  استرس گرفته 
 آروم گفتم: نباید خودم رو به رئیستون معرفی کنم؟بودم. 

 ست.هاحرفاز این تر الزم نیست... اون وقتش مهم -
ذاشت جوابی بدم. خودش فهمید نمی آخرین کنایه رو هم تحویلم داده بود. استرسم

وقت مناسبی برای کل کل نیست و مودبانه گفت: منظورم اینه که بیشتر روزها 
 نمیاد.

 باشه. -
یاده شدم و راه افتادم. کلید رو به دسته کلید جغد سفیدم وصل کردم. فاصله پ

برداشتم. به تر م رو تندهااونقدرها زیاد نبود. ماشینش همچنان پارک بود. قدم
تابلوی بزرگ ساختمون نگاه کردم. نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم. نگهبان پرسید: 

 کار اداری دارید؟
 .. درواقع... منشی جدیدم.جلوتر رفتم و گفتم: نه.

 جای کی؟ -
 م.دونمیسر تکون دادم و گفتم: اسمش رو ن

 منشی کی هستید؟ بدون مصاحبه؟ -
 همین مونده بود که به همه جواب پس بدم. گفتم: مهندس نظری.

 بله. اسم شریفتون؟ -
 نظری. -

 با تعجب نگاه کرد ولی فقط گفت: بفرمایید.
اول و حیاط ساختمون ی هی مدرن بود. طبقساختمون خیلی بزرگ و با معمار 

رسید و من می . محیط خیلی مردونه به نظردنبود و اکثر کارمندها مرد بوتر شلوغ
بود. کمی هم  هابه همچین چیزی اصال  عادت نداشتم. همیشه دور و برم پر از زن

دوم و یه ی هدست و پام رو گم کرده بودم ولی با دیدن خلوتی و سکوت نسبی طبق
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شد. چند متر دورتر از میز تر خانوم پشت میزی توی سالن انتظار جنوبی خیالم راحت
کنار در  که احتماال  مال من بود. دنمیزی گذاشته بوای اون، نزدیک در اتاق دیگه

و ای با اسم میعاد نصب شده بود و به محیط قهوه« مدیر پروژه»تابلوی طالیی رنگ 
 هگرفته بود. اینجا هم داشتم بم اومد. از کار خودم خندهمی شکالتی و درهای چوبی

 کردم.می فکر هارمونی و کنتراست رنگها
جلوتر رفتم و به خانومی که مانتو و شال خاکستری پوشیده بود، سالم کردم. جوابم 

 رو داد و گفت: بفرمایید؟ طبقه رو درست اومدید؟
و به خانوم اول داد و به من نگاه کرد. با رای از کنارم رد شد. برگهای خانوم دیگه

 لبخند گفتم: من منشی جدید این اتاقم.
کردم که از فضا اومدم. اولی می . انگار داشتم اعالمدنکرمی هر دو با تعجب نگاه

 !گفت: منشی مهندس نظری؟
 بله. -
 خوش اومدید. -
 ممنون. -

رفتم که چیزی روش نبود و به صورتش نگاه کردم که سریع لبخند زد. به سمت میز 
 کامال  خالی بود. به طرفشون نگاه کردم و گفتم: همین جا باید بشینم؟

 ؟دنبله... صبر کنید اول مهندس تأیید کنه. خودشون درخواست منشی داده بو -
 مگه منشی قبلی نرفته شهرستان؟ -
 یک سال پیش رفت. -

 صد رفتن نداشت.حاال من هم تعجب کرده بودم و خانوم دوم هم انگار ق
 پس تو این یک سال؟! -
 من بود.ی ه. بعضی کارها هم به عهددنکرمی خودشون رسیدگی -

نگاهی بینشون رد و بدل شد. کیفم رو روی میز گذاشتم و در اتاق رو باز کردم. اتاق 
. تو قسمت شدنمی با پارتیشن از هم جدا هابزرگی بود که دو بخش داشت. بخش

ایستاده بودم، یه میز مستطیل شکل و چند صندلی اطرافش قرار داشت. اول که من 
ز وجود بزرگ رو به روی میی هبه قسمت دوم سرک کشیدم. میز کار و فقط یه کاناپ

معمولی دیگه. لوردراپه و دیوارهای هر دو بخش  ایلداشت. کمد و گلدون و وس
 «.هاش میادچشم به مو و»ا خودم گفتم و کرم داشت. بای همرنگ و تم قهوه

بیرون اومدم و روی صندلی، پشت میز خالی نشستم تا خودش بیاد و تکلیفم رو 
اول دیده بودم، ی همشخص کنه. زن دوم رفته بود. دو تا مرد که یکیشون رو طبق

 . به نظر خیلی صمیمیدنکرمی و صحبت دنکنار میز همون خانوم ایستاده بو
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مسلما  این خانوم منشی «. مجری طرح»ه کردم. . به تابلوی اتاق دوم نگادناوممی
این اتاق بود. پشت این سالن توی بخش شمالی فضایی بود که باالش نوشته شده 

ها دوم پارتیشنی هو با پارتیشن کرم جدا شده بود. نیم« بخش مالی»بود 
ی این طور اینموقع اومدن دقیق ندیده بودم.  ؛ ولیپالستیکی مثل شیشه شفاف بود

 گرفت. در کل محیط دلچسبی بود.می اون طرف هم نور هایسالن از پنجره
 یکی از مردها با لبخند گفت: شما منشی جدید هستین؟

 بله. -
 موفق باشید. -
 ممنون. -

 زن پرسید: کلید رو از خودشون تحویل گرفتید؟
 بله. -

ون . مرد دوم با خنده گفت: نترس. اونقدری که نشدنفضولی بو هایعجب آدم
 میده بداخالق نیست.

شوخی نداشتم و حرفی نزدم. انتظار داشتند من روز اول ی ه. حوصلدنهر سه خندی
ره گفت: ناراحت ابرو باال انداختم و سرم رو برگردوندم. مرد دوبا !کارم بگم و بخندم؟

 ؟...شدید؟ خانوِم 
به یکی  صدای میعاد از جلوی در اومد که بلند سالم کرد. به سمت صداش برگشتم.

 از مردها دست داد و به من گفت: بفرمایید داخل.
دوم اتاق رفت. کیفش ی هکیفم رو برداشتم و همراهش وارد اتاق شدم. به سمت نیم

 رو روی میز گذاشت و گفت: مگه کلید نداده بودم که بیای تو؟
 میزم بیرون بود. -

 !شنمی اینجا زود خودمونی هایپالتوش رو آویزون کرد و گفت: بچه
 من کاری به کسی ندارم. -
 خوره.نمی . به دردرنبمی داخل. میز گفتگو رو هم رنمیگم میزت رو بیا -
 بیرون که بهتره... -

زدم. با اخم نگاه کرد و گفت: از تو نظر می حداقل با اون زن بیرون اتاق حرف
 نخواستم.

 من هم اخم کردم و گفتم: اینجا دلگیره.
د بیرون اومد و مجبور شدم از جلوی در شمی دش محسوباز بخش دوم که اتاق خو

من رو عقب کشید. نور توی اتاق پخش شد. فضا یه کم ی هکنار برم. لوردراپه نیم
توجه بی کردم. خواستم چیزی بگم کهمی شده بود اما من هنوز غریبیتر قابل قبول
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اون طرف  دونستم صدا واضحمی خودش شد و در نازک رو هم بست.ی هوارد نیم
 میره. گفتم: آدم مزخرف!

 
2 

روز سوم کارم بود. تمام دو روز گذشته به یاد گرفتن کارها از منشی بیرون اتاق و 
م و وقت داشت و شدمیاگر مزاحمش ن ؛ البتهگاهی هم از میعاد سپری شده بود

کامپیوتری که نداشتم. ای نبود ولی چارهم شغل مورد عالقه !سر جاش بودش حوصله
یا رفت و ها کردم و منتظر تلفنمی رو از صبح روشن دنتازه روی میزم گذاشته بو

م. دادمی گفت انجاممی موندم. کارهایی بهممی پایینی هآمد کارمندهای طبق
و چیزهای دیگه رو هم براش تایپ و  هاهکردم. صورت جلسمی قرارهاش رو تنظیم

هانی رو گرفتم. وقت ی هموبایلم رو برداشتم و شمار دم.کردم. اغلب تنها بومی منظم
و  دنتوی مزون کنار هم جمع شده بو هاهناهار بود ولی اشتها نداشتم. حتما  بچ

. هانی جواب داد و بعد از احوالپرسی گفت: جات راحته؟ کارت دنگذرونمی خوش
 سخت نیست؟

 خوبن؟ هاهنه. سخت نیست. بچ-
 .ننرسومی مرضیه و مهدیس سالم-
 سالم برسون. بگو ماللی نیست جز دوریتون.-

 خندید و من با تردید پرسیدم: فریبا حرفی از من نزده؟
گیری! برق از سرش می چرا. حالت رو ازم پرسید. گفتم ماهی دو میلیون حقوق-

 پرید.
 کردیم و براش خرید هممی هر دومون خندیدیم. اونجا ما از صبح تا عصر کار

. دادمیبهمون ن 700بردیم. بیشتر از می بعضی کارها رو به خونه هم کردیم، حتیمی
گرفت. هانی گفت: صبر می و کلی حقوق کردمیبیمه هم نبودیم. اینجا کسی کاری ن

 کن! دفتر تلفنم تو کیفمه.
 با منی؟-
 گوشی.-

 .شنناراحت ن هاهخواستم بیام بیرون، بچمی چند ثانیه بعد گفت:
 چی شده؟-
 هم زدی؟فرزین بهتو با -
 هم بزنم.چیزی بینمون نبود که بخوام به-
 حاال همون.-
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 مال خیلی وقت پیشه. چطور؟-
 بهت پیشنهاد داد؟-
نه... گفتم که هیچی پیش نیومد. من پشیمون شدم، اون هم هیچ میلی به من -

 نداشت.
 بود وارد اتاق شد.« لیال»چند ضربه به در خورد و خانوم منشی که اسمش 

دیگه  هایل اینکه یه هفته پیش از فریبا پرسیده بوده که اسم من چیه و سوالمث-
 کرده.

 جدی؟-
گفت: آره.  و با انگشت به لیال اشاره کردم که یه دقیقه صبر کنه. سر تکون داد. هانی

میاد دنبال فریبا. هر دوشون یه جورایی ش روزها هم همهمهدیس شنیده بود. این
 .ننکمی رفتار

هانی باالخره یه جایی به ی هزدم که صورت خوشگل و معصومانمی د حدسخب بای
 خوره. گفتم: آدم خیلی خوبیه.می دردش

 م.دونمی-
 برو با فریبا جور شو که چوب الی چرخت نذاره.-
 ه.شمی فعال  که خودش داره با من جور-

سر بی نیها هحتما  با خودش فکر کرده ک ؛م گرفت و صورت فریبا رو تصور کردمخنده
خوره که البته بود. اخالقش برعکس من تند و می و زبونه و به درد فرزین و زندگیش

 تیز نبود.
 من اصال  دلم نیومد یه ذره هم سرکارش بذارم. اگه ازت خوشش میاد، قبول کن.-
 کنم. از خدامه. فقط...می معلومه که قبول-
 بیای.تونی با همه کنار می نگران نباش. تو خوب-
 رسم وضعمون رو ببینن پشیمون بشن!تمی-
 کی از تو بهتر؟-

قطع رو زدم. با عذرخواهی به لیال که دست به ی هخیالش رو راحت کردم و دکم
 سینه ایستاده بود، نگاه کردم و گفتم: ببخشید لیال جان! معطل شدی.

پایین. هم کنم. دیدم دو روزه اینجا تنهایی، بیا بریم می با لبخند گفت: خواهش
 ماکروویو هست. هم سلف.

 من غذا آوردم.-
 کنیم.می من هم آوردم. میریم گرم-
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رو به  هاهظرف غذام رو برداشتم و بیرون رفتم. لیال هم ظرفش رو برداشت و پل
اون هم فامیلیم رو صدا کردم که می سمت پایین حرکت کردیم. عمدا  با اسم صداش

هنوز باهاش ؛ اما رو برای اطرافیان توضیح ندمتشابه اسمی ی هبار قضینزنه و هر
معموال  ها . خانومدنم. توی راه گفت: بیشتر کارمندها مرکردمیاحساس راحتی ن

 نمیرن سلف.
 چرا؟-
 ه.شمی ؛ غذا کوفتمونننکمی خرکی هایروشون بهمون باز شده، شوخی-

 به حرف خودش خندید و من گفتم: خب تذکر بدید.
 رو نداریم!ها حرفآخه با هم این -

شباهت به نیشخند نبود. ادامه داد: بی با تعجب نگاهش کردم و لبخند زدم که
بدبخت... من رو  های، به جز ما منشیرناینجا معموال  اتاق خصوصی دا هایخانوم
 بلدم.های حرفی نگاه نکن، سه تا زبان رو طور این

آبدارخونه چند نفری تو صف ماکروویو خودم افتادم و چیزی نگفتم. توی ی هیاد رشت
متعجب همه  های. لیال من رو معرفی کرد و دوباره جلوی چشمدنایستاده بو

 .هستنتوضیح دادم: تشابه اسمیه! ایشون از آشناهای خیلی دور ما 
 انکار کرد چون من ناگهانی و بدون مصاحبه اومده بودم. شدمیاین مورد رو ن

 و این صمیمیت به نظرم دنکرمی با مردها رفتارخیلی راحت ها خانمی ههم
. تنها شنخورد که متأهل بامی و بهشون عنی بود. بیشترشون سن باال داشتنمبی

مورد رو نداشتم. ظرفم های بیشوخیی هزد من بودم! حوصلمی کسی هم که مقنعه
رو میعاد مونم. توی راهمی رو با دستمال برداشتم و به لیال گفتم که بیرون منتظرش

. از صبح بیرون رفته بود. دنکه لیال منشیش بود، مشغول گفتگو بوای و مرد دیگه
فقط سر  دنکرمی موند. به کارمندهایی که از کنارش عبورنمی کال  زیاد توی شرکت

. از این طرز برخورد متفاوتش واقعا  کردمیرو هم اصال  نگاه نها . خانمدادمی تکون
 متأثر شده بودم.

ی هکه جداکنندای سرتاسریی هاالخره سرش رو باال آورد و من رو از پشت شیشب
سالن و راهرو بود، دید. سر تکون دادم اما به روی خودش نیاورد و به حرف زدنش با 

مردی از آبدارخونه بیرون اومد  مرد ادامه داد. تمام حس چند ثانیه پیشم محو شد.
 و به من گفت: بوق بوق.

 کنار رفتم. از جلوی راهش
 لیال نوبتش رو به من داد. -



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 5 

 

موندم. یه لبخند نیمه جون زدم که بره ولی هنوز می این یعنی باز هم باید منتظر
ایستاده بود. اصال  از این محیط خوشم نیومده بود و تمام مدت اخم روی صورتم 

 ببخشید.غذا بخوریم! مرد خواست چیزی بگه که گفتم: ها بود. البد قرار بود با این
م. از کنار میعاد رد شدم که دادمی و به سمت خروجی رفتم. همون اتاق رو ترجیح

هنوز  باال رفتم. هاهسریع سرش رو پایین انداخت. من هم اعتنایی نکردم و از پل
خوردن نکرده بودم که لیال و خانومی که روز اول دیده بودم در نزده ی هظرف رو آماد

 اومده!: مهمون دن و گفتنوارد ش
اتاق جلوی میز ی هو دو صندلی رو از گوش دنحرفی نزدم. روی میز رو خالی کر

کنی؟ این دوستم می که دور هم بخوریم. لیال گفت: چرا انقد غریبی دنکشی
 .ست«سعیده»

 «سحر»به من اشاره کرد و گفت: ایشون 
 ی حملهطور اینتازه واردها ی هبراش لبخند زدم و گفتم: کارمندهای اینجا به هم

 ؟ننکمی
 مزاحمت شدیم؟! ای وایو سعیده گفت: دنهر دو خندی

 منظورم شما نیستید. کال  میگم. بقیه. -
 زیاد نیست. هاه. آخه تعداد بچستخب... فضای شرکت دوستانه -

، قاشق اول رو به فسنجون مامان زدم. سعیده به دنتعارف کردم و وقتی تشکر کر
 !اومدیمی باالخره یه جای ساکت پیدا کردیم... کاش زودتر اتاق اشاره کرد و گفت:

خوردیم مشغول گپ زدن شدیم. لیال گفت: چقد خودت می طور کهخندیدم. همین
 ازدواج نکردی؟ !کنیمی رو جمع و جور

تا شاید  دن. مشخص بود که از قصد این سوال رو پرسیدنو هر دو روی من زوم کر
 دارم.ای از زیر زبونم در بره و بگم که با مهندس نظری رابطه

 نه. -
 شالش رو شل کرد و روی گردنش انداخت.

 چیه؟ت رشته -
 لیسانس طراحی لباس دارم. -

لیال تعجب کرد. سعیده لیوان رو پایین گذاشت و گفت: چقد خوب. من هم خیلی 
 به هنر عالقه داشتم ولی حسابداری خوندم.

 کنه.می لیال: تو همین بخش مالی کار
 من: موفق باشی. حسابداری که خیلی خوبه.

 گیری؟ این ماه تستی هستی؟می گیرم. تو چقدمی سعیده: آره حقوق خوبی
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 ؟رنگیمی اینجا چقدر هایمن: صحبت دقیق نکردم. منشی
 لیال: یک و پونصد. خوبه اما بیمه هم با خودمه.

 من: آهان.
 کنی؟می کاریآقای دو آتیشه چلیال: با این 

 من: آره. متوجه شدم!
 سه خندیدیم. لیال با خنده گفت: ساز مخالف این شرکته! بس که اینجوریه.هر

دوباره زیر  و ادای میعاد رو در آورد. سرش رو پایین انداخت و اخم کرد. از حرکتش
مزون  هایهاش بود. تازه جو بینمون بهتر شده بود. یاد بچخنده زدم. خیلی شبیه

 افتاده بودم.
 ش.خرطوم فیل افتاده... با اون حلقهلیال: از 

فرسته بیرون خیالش راحته... مثل هادی می رو کهحال زنش. اینبهسعیده: خوش
 ه تا برگرده!شمی نیست که من گوشت تنم آب

 یه؟طور اینمن: شوهرت 
 سعیده: نه با این شدت.

 من: کی گفته این زن داره؟
: دن و گفتناتاق میعاد اشاره کردم. هر دو همزمان به من نگاه کری هبه نیمو با سر 
 نداره؟

 من: داره؟
ه... خوب شمی لیال: آره بابا... دلت رو خوش نکن. خیلی وقته حلقه داره. سه سالی

 پایین داریم.ی ههست ولی بهتر از اون هم طبق
ی لیال مشت زد و گفت: تو اومد؟ با این اخالق! سعیده به بازومی به نظرشون خوب

 پایینه.ی ههم که خودت رو کشتی با اونی که طبق
عشقوالنه داشت. این دو تا از ی هاز گلوش درآورد که ریشای لیال صدای مظلومانه

 .دنزمی پسرها حرفی همهدیس هم بیشتر دربار
 من: قبال  کی جای من بود؟

 خوند.می لیال: یه پسر دانشجو. ارشد کامپیوتر
 من: منشی مرد!
 معذبه.ها لیال: آره. آقا با زن

شرکت شده اینکه تو رو تا توی اتاقش هم راه ی هو با خنده ادامه داد: االن سوژ
 !داده
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 دو نیمه اتاق از هم جدا شده بود اما عمال  یه اتاق بود و میعاد وقتی مأموریت
حرف زدن در مورد غذا رو هم با ی هکرد. بقیمی رفت قسمت خودش رو قفلمی

و رفتارهاشون گذروندیم. من دیگه از این همه  هاتکارمندهای شرکت و عاد
هنوز ده دقیقه از ورود میعاد نگذشته  توی مغزم، گیج شده بودم.ی هاطالعات فشرد

 بود که وارد اتاقش شدم و گفتم: بچــ...
 هیس. -

رو بررسی کردم. تاپ بود. ساکت شدم و اطراف مشغول وارد کردن چیزی به لپ
زیاد  هایکرد، گلدون بزرگ کنار پنجره و کتابمی بیشترین چیزهایی که جلب توجه

طور دو تا قاب خاتم که داخلشون دو تا غزل خوشنویسی بود. همین هاهداخل قفس
 . جلوتر رفتم و توی دلم خوندمشدمیشده بود. از این فاصله خونده ن

 مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من»
 «برید از من...که جز مالل نصیبی نمی

جغد و این شعرها، حتی رنگ آمیزی و  هایخیلی خوشم اومده بود. اون عروسک
گفت که این آدم خیلی احساساتیه اما ظاهر و رفتارش می نور کم اتاق، همه چیز

 کرد.می همه رو انکار
 پسندیدی. -

 سریع به سمتش برگشتم و گفتم: بله. خیلی.
 رو.خط من  -
 رو.« منزوی»شعر  -

کار یمکث کرد. خطش هم یه گواه دیگه... خواستم حرفی بزنم که باز با اخم گفت: چ
 داشتی؟
گرفت. با لحن می روچه کردم. توی خونه بهتر بود. اینجا خیلی خودش روقدندون 

 یک و پونصده...ها حقوق منشی ها گفتنهجدی گفتم: بچ
 قبال  که گفته بودم. -
 که رو حقوق من اومد چی؟ 500 پس اون -

منظورم این بود که تکلیفش رو روشن کنم ولی با پوزخند گفت: نترس! قراره از جیب 
 خودم بدم.

 عصبانیتم بیشتر شد و گفتم: الزم نکرده.
 به طرف در رفتم و همزمان گفتم: نگهدار واسه خودت جانماز و تسبیح بخر!

 ار نیاز داری.کردم به کمی صداش از عقب شنیده شد: فکر
 به سمتش برگشتم و گفتم: شما سوپرمنید؟!
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 رو بگیره و گفت: به تو خوبی هم نیومده؟ش سعی کرد جلوی خنده
 دلیل نه.بی خوبی -

 نذاشت شعر دوم رو بخونم.؛ حتی بیرون رفتم
 
3 

تونم می صبح... خودمی همامان لیوان شیر رو جلوم گذاشت که گفتم: برو بخواب کل
 صبحونه درست کنم.

ولو وارد آشپزخونه ی هدستش رو به طرف امین که با موهای سیخ سیخ شده و یق
 شده بود گرفت و گفت: عادت دارم.

 تعطیل نبودی؟! هاهزد، گفتم: مگه پنجشنبمی رو به امین که هنوز چرت
 رو ببره. هاهریم کوه. مرده شور بچداریم می -
 ام.تو این سرما؟! خب بگو نمی - -
 نمیشه که. ول کن نیست اون مادر... -

زد جلوی زبونش رو گرفت و در عوض گفت: همون ش که مامان به شونهای با ضربه
 سعید!

 چی تعارف کننم. مامان رو به من گفت: تو که هربا خنده لیوان شیر رو زمین گذاشت
 خوری. پاشو، دیرت شد.می

 من: حاال خوبه چاق نیستم.
 خوره!برمی امین: چه بهش

بلند شدم و ظرف غذام رو توی کیفم چپوندم و بیرون زدم. دم در ساغر دستش رو به 
 طرف زنگ برده بود. با خنده گفتم: سالم.

و ساغر گفت: نه میای به من سر بزنی، نه وقتی من  دنساغر و کیمیا با هم سالم کر
 میام هستی!

کرد می ان دوری کنم. تالشکردم که از کیومی روام از سه سال پیش تمام سعی
شب موقع مچ کشیدم. اونمی چیزی رو به روش نیاره ولی من هنوز ازش خجالت

خاطر بهبود. تر اما حضور کیوان تحملش سخت دنهم بو عموزنگیری، بابا و عمو و 
 دونست.می رفتم. خودش هم بهتر از من دلیلش رونمی ساغری ههمین زیاد به خون

 رو مرتب کرد و گفت: برو. به مامانی سالم برسون. کیمیای هکول
رو دوید و من در رو بستم. ساغر دوباره گفت: امروز مهدشون تعطیل  هاهکیمیا پل

 بود.
 چرا؟ -
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 تعمیر داشت. -
 کدوم وری میری؟ -
 گیرم.می سر خیابون تاکسی -

 با هم به همون طرف حرکت کردیم و پرسید: کارت خوبه؟
 ی ندارم.خصوصبهکه گفتم. هیچ کار  طورههنوز همون -
 بهتر. راحتی. -
 از آریانا خبری نیست؟ -
 فرسته.می رو نداره ایمیلم کنه ولی جلو نمیاد. از وقتی شمارهمی گاهی تعقیبم -
 ایمیل؟! -

 چون ؛ید کردن خودم به ساغر نگفته بودمتهدی ههر دو خندیدیم. هیچ چیز دربار
ونستم تصور کنم چرا یه نفر انقدر تو مزاحمت ایجاد تمین ولی؛ دونستم توخالیهمی

 کردن مصره و هنوز هم نتونسته باور کنه که ماجرا تموم شده!
 خواد پیش نیومده که بیاد جلو.می شاید شرایطی که -
خواد با این کارها دوباره من رو می کنم. احتماال  حرفت رو گوش کرده. فقطنمی فکر -

 خام کنه.
 دوباره؟! -

م. مراقب أ؛ ولی هنوز نگران توهاستسریع نگاهم کرد و گفت: منظورم همون موقع
 باش. بهش رو نده.

 ترسم آسیبی ببینه.می فقط از کیمیا مراقبت کن. ؛نگران من نباش -
 دونم کاری به کیمیا نداره.می به مسئول مهدشون سفارش کردم... -

 زدی! ایکرد و گفت: چه تیپ کارمندیمن نگاه ی هبدون پاشن هایبه کفش
 از دست حاج مهندس مجبورم! -
 !هاهپسر خوبی -
 اش داره!ش نگهخدا واسه ننه -
 خوشگل هم هست. -

 خوشم نمیاد.ها براش چشم غره رفتم و گفتم: من از این شیربرنج
روزها بهش سر بزنم. وقتی به شرکت د و از من جدا شد. قول دادم همینخندی

 رسیدم، لیال سریع گفت: اومده.
 به ساعت نگاه کردم و گفتم: مگه چنده؟!

 فقط ده دقیقه دیر کرده بودم.
 ناراحت شد؟ -
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 اون که ناراحت خدایی هست! -
لبخند زدم و وارد دفتر شدم. در رو محکم بستم که بفهمه اومدم. چند ضربه به در 

ویزون بود و داشت با راستش آی هقسمت اون زدم و داخل رفتم. کتش روی شون
 رفت.می ورش یقه
 !ورود داد؟ی هکی اجاز -
 من که در زدم. -

انداخت گفت: تو میسریع دکمه رو بست و همزمان که کتش رو روی جا لباسی 
درست رفتار کنی... اول از همه، دیر نیای! بدون اجازه ؛ باید ایاینجا یه منشی ساده

 وارد نشی.
 م که بوروکراسی یادم میره.شمی خودبی ن از خودآخه انقدر با دیدنتو -

فضای جدید هنوز یخم باز نشده بود و خیلی احترامش رو خاطر بهتو این چند روز 
دار شده بود. ش دوباره خندهنگه داشته بودم. انتظار این حرف رو نداشت. قیافه

 جلوتر رفتم و کاغذی رو روی میزش گذاشتم.
 امروزتون. هایبرنامه -

از روزهای قبل شده بود بیشتر ها تلفن چیزی نگفت و من بدون معطلی بیرون رفتم.
تر بعدی راحت هایپرسید که توی تماسمی گرفت اسمم رومی کس تماسو هر 

کردم. دیگه خودم هم از می باشه. هر بار هم جریان تشابه اسمی رو با خنده مطرح
شون و هر توضیحی که الزم بود هاتشرکو ها این همه تکرار حالم بد شده بود. اسم

 کردم که بعدا  گیج نزنم.می رو تو یه فایل ذخیره
های اینجا خودمونی آدمی هلیال دوباره از پشت در اومد. تقریبا  با همی هصدای خند

 هایدیوارخاطر بهزد و می رو با لیال گپای د یه چند دقیقهشمی کس ردبود. هر 
به در خورد. گفتم: ای شد و ضربهتر ردیم. صداشون نزدیکبمی نازک، ما هم فیض

 بفرمایید.
 از اون ایستاد.تر لیال همراه مردی وارد اتاق شد و عقب

... بهشون گفتم که من دیگه کارهای این رنسحر جان! ایشون با مهندس کار دا -
 دفتر رو انجام نمیدم.

 امرتون؟ لبخند زدم و تشکر کردم. رو به مرد گفتم: بفرمایید.
لیال موقع بیرون رفتن با چشم و ابرو به مرد اشاره کرد و لبخند زد. واضح بود که 

گفت بهتر از میعاده. مرد با خوشرویی جلو می همون شخص مورد نظر لیالست که
 اومد و گفت: باید آقای نظری رو ببینم.

 اجازه بدید بهشون اطالع بدم.-
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طمئنا  میعاد صدا رو از بیرون هم شنیده بود تلفن رو برداشتم و داخلی رو گرفتم. م
 فهمیدم. جواب داد: بله؟نمی روها چه برسه به اینجا. دلیل این مسخره بازی

 آقای...-
 به مرد نگاه کردم که گفت: رحمتی.

 .دنمهندس رحمتی تشریف آور-
 بگو بیاد.-
 بله.-

 .رنقطع کردم و گفتم: منتظ
 مرسی.-

بود. مثل آرش موهای مشکی داشت. دیگه از اینکه به طرف در رفت. ظاهرش خوب 
بینمون نبود ولی من ای همه رو با آرش مقایسه کنم، خسته شده بودم. چیز آنچنانی

 شناختم.نمی که مردهای زیادی رو
 جلوی در ایستاد و با لبخند عجیبی پرسید: اسمت چی بود؟

 هنوز هم هست.-
 یه!طور این... خندید و گفت: اِ 

کردم برای کارمندهای این شرکت می فهمیدم! حسنمی مه کنجکاوی رودلیل این ه
 شبیه یه اسباب بازی جدیدم که هنوز دلشون رو نزده. جواب دادم: نظری.

 با انگشت به در اشاره کرد و با تعجب پرسید: خانومشی؟!
 نه!-
 زدم. با کسی نیستی؟می حدس-

 و گفتم: نه! مکث کردم. چقدر پررو بود. ابروم رو باال انداختم
 زدم. چند سالته؟می این هم حدس-

 صدام خود به خود عصبانی و بلند شده بود: حدس بزنید؟
سررسید توی دستش بیرون کشید. جلوتر اومد. رو میز من  رو ازای خندید و برگه
 م زل زد و گفت: شبیه اینی.هاچشمگذاشت. به 

رسید. می به نظرتر بامزه تمام صورتش لبخند بود. حاال که نزدیک شده بود خیلی
مخصوصا  با بینی خوش فرمش. پایین رو نگاه کردم. یه بروشور تبلیغاتی برای عید 

چشم و  هایکرد، عکس یه خاتون بود. همون دخترکمی بود. عکسی که بهش اشاره
چند تار موی پیوند  دادمیابرو مشکی با لباس سنتی. تقصیر مامان بود که اجازه ن

 کرد.می داشتم، غرغربرمی رو بردارم. همین یه مقداری هم که بین ابروهام
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ستم باید بخندم یا ناراحت بشم. عصبانی نگاهش کردم و جدی گفتم: من دونمین
 بینم!نمی شباهتی

-... 
 .رنمنتظ-

 اش رو جمع کرد. بروشور رو بلند کردم و گفتم: یادتون نره.خنده
دن. هرچی یه مشت عوضی بوشون از دستم گرفت و به سمت اتاق رفت. همه

 تر، بدتر! همین که در رو بست صداش اومد: سگ بستی؟!خوش قیافه
و محو میعاد به گوشم خورد: از قصد بلند گفت که من هم بشنوم. صدای آهسته 

 کسی رو نمیارم تو اتاقم!من هر 
زد که انگار منظورش می نشنیدم. جوری با غرور حرفای و آروم خندید. چیز دیگه

م که هل داداتاق خوابه! یه فحش هم نثار اون کردم و جاخودکاری رو روی میز 
 نزدیک بود بیفته.

خواست ده ها میهرفتن نداد. مثل بچی هتا ده دقیقه بعد از وقت اداری اجاز
صبح رو جبران کنه. من هم پنج دقیقه روش گذاشتم. جهنم و ضرر! در ی هدقیق

تاریکمون رو بدوم. اتوبوس هم دیر رسیده بود ی همجبور بودم طول کوچعوض حاال 
 و بابا دوست نداشت تا دیروقت بیرون باشم.

نفس نفس زنون کلید آپارتمان رو انداختم. بوی زعفرون و گوشت از واحد ما توی 
 پیچیده بود. با باز کردن در چشمم به بابا افتاد که از آشپزخونه بیرون هاهراه پل
د تصویر صورتش شمی جوری خیرهاومد. چند ثانیه به صورتم زل زد. وقتی اینمی

تونستم فراموش کنم، می آورد. تا آخر عمرم نه منمی توی اون شب به ذهنم هجوم
ده بود. اون هم تو شب عروسی دیش تو خونهای نه بابا که دخترش رو با پسر غریبه

ان کشید، این رو فهمیدم. فامیل ما از جلوی بقیه. وقتی کارش به بیمارست ؛پسرش
 آورد حق داشت.می ی ساده رد نمیشه. هر بالیی سرمهایهمچین رسوایی

گذاشتم. هنوز هم هام رو توی جاکفشی بابا صورتش رو برگردوند و من کفش
ی هو برای بدرق دنشب انقدر ناگهانی همه تصمیمشون رو عوض کرنفهمیدم چرا اون
ما! شاید ی هبه خون ی خود امیر نرفتن!... چرا برگشتنهخونعروس و داماد به 

رقم خورده بود که آبروی من تو عروسی برادرم، تو همین اتاقی که  طورسرنوشت این
حماقت خودم  ؛ شایدنوجوونیم رو توش گذرونده بودم بره و کاری هم از دستم برنیاد

 باعثش شده بود.
 وقتهیچجره ایستادم و به تاریکی زل زدم. بابا کیفم رو روی تخت گذاشتم. کنار پن

عمو و ؛ حتی ونستمتمیونست حضور آریانا رو تو اتاق من هضم کنه. من هم نتمین
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. از نظر بابا آریانا حتی پای کاری که کرده بود تونستنمیو کیوان هم ن عموزن
 نایستاد و با برگشتنش به سوئد، درواقع فرار کرد.
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 ؟شنمی... خسته نبیرونن شهمه -

منظورم میعاد و مهندس صداقت بود که کارشون بیشتر بیرون از شرکت بود. 
مخصوصا  میعاد که قصد داشت شخصا  همه چیز رو پیگیری کنه. لیال سر تکون داد و 

 .رنگیمی ه. کلی پول اضافهشمی گفت: هر بار مأموریت حساب
 پول رفت و آمدشون چی؟ -
 .رنشرکت میی هبا رانند -
 نخوندم.ای من که اصال  حوصله ندارم. خوب شد همچین رشته -
؛ حتی رنحسابداری خوب پول در میا هایخانوم؛ اما آره. من هم زبان خوندم -

 های خانوم.آرشیتکت
پایین اشاره کرد و آروم گفت: یکیشون هم از این مهندس نظری ی هبا دست به طبق

 بدش نمیاد!
 دونی؟می از کجا -
 .نندومی شرکتی ههم -
 چرا من نفهمیدم؟! -
 بذار دو روز از اومدنت بگذره. -
-... 
 د.شمی بهش رو نمیده وگرنه هر روز اینجا تلپ -

کرد دونستنش برای من اهمیتی داره! ولی می از طرز صحبت کردنش خندیدم. خیال
فرزین واسه ی هشده بودم. همون قضیها جور نقشه کشیدنخیال اینبی من دیگه

هفت پشتم بس بود. تلفن اتاق که درش رو باز گذاشته بودم، زنگ خورد. پریدم 
داخل و گوشی رو برداشتم. یادداشتی که الزم بود رو نوشتم و لیوانم رو از کشوی میز 
در آوردم. لیوان لیال رو هم ازش گرفتم و برای آب جوش پایین رفتم. هنوز یک هفته 

خوردیم. می رهام روتین شده بود. این وقت صبح با لیال نسکافهنگذشته بود ولی کا
 یک بار هم سعیده به ما ملحق شد.

. اون هم با دیدن من روش شدمیتوی راه به چند نفر سالم کردم که شامل رحمتی ن
اول این ساعت خیلی پر رفت و آمد بود. وارد آبدارخونه شدم و ی هرو برگردوند. طبق
 گفتم: آب جوش هست آقا خلیل؟ها رچیرو به یکی از آبدا
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 ریزم.می سر تکون داد و خواست بلند بشه که گفتم: شما زحمت نکشید،
 دستت نسوزه بابا؟ -

شیر سماور رو باز کردم و بهش لبخند زدم. همین یه ربع پیش چایی آورده بود. من 
بودم مردم. تا جایی که من متوجه شده نمی هم با دو تا لیوان آب جوش ریختن

رو توی سینی ها لیوان«. بابا»ی هزد. با کلممی جوری صداکارمندها رو اینی ههم
ی هکوچیکی گذاشتم و خواستم بیرون برم که چشمم به همون مردی که تو خون

هام گرد شد. هول شدم و گوش میعاد زده بودم، افتاد. چشم آقاجون جلوش تو
بین سالن و راهرو ای هنوز از در شیشه سریع بیرون زدم. اون متوجه من نشده بود.

ی هو پیراهن چارخونای شلوار سورمهوکترد نشده بودم که میعاد جلوم سبز شد. 
؛ حتی دادمی نشونتر پوشیده بود که شخصیتش رو خیلی سردای سفید و سرمه

تصور اینکه یه موقعی کسی رو دوست داشته باشه یا بهش ابراز عالقه کنه خیلی 
شناسه. من نمی کرد که انگار به کل من رومی دار بود. توی شرکت جوری رفتار خنده

 رفتم. هاههم خودم رو به ندیدن زدم و به سمت پل
 شغل دومته؟! -

به طرفش برگشتم. با من بود و کسی هم اطرافمون نبود وگرنه مطمئنا  چیزی 
 فت. ادامه داد: مگه اینجا آبدارچی نداره؟گمین

 حاال به شما چه ربطی داره؟!آروم گفتم: 
 ی...دادمی من رو جواب هایاالن باید تلفن -

 همون مرد از آبدارخونه بیرون اومد و من حرکت کردم.
 کجا؟ حرفم تموم نشده. -

دونستم. از نظر اون اصال  حق نداشتم از اتاق می صداش عصبانی بود و دلیلش رو
د و با لبخند دو تا پله پایین اومدم. آروم باال پام رو بیرون بذارم. فکری به ذهنم رسی

 گفتم: امری داشتید مهندس؟
گیج نگاهم کرد و من منتظر بودم که شاید اون مرد این طرفی بیاد. نگاهش به 

 پشت شیشه راهرو لغزید و سریع گفت: برو باال!
 لبخندم رو جمع کردم. خودم رو به اون راه زدم و گفتم: مگه نگفتید...

 برو... -
دستش رو به طرف میعاد دراز کرد و تا چشمش به من افتاد، نگاه متعجبش  مرد

ی شده بود که یه ماهی هایبین من و میعاد به چرخش در اومد. میعاد شبیه آدم
تابه به سرشون خورده و من هم دلم خنک شده بود. مرد برام سر تکون داد. من هم 

 بندازم پایین و برم باال. جوابش رو دادم. دیگه خیلی ضایع بود که من سرم رو
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 تازه اینجا مشغول شدید؟ -
 بله. -

 دنبال چیزی گشت.هاش لیوان چای رو به میعاد داد و توی جیب
 سیگار نمیشه... میگم قبال  ندیده بودمتون...بی چایی -
-... 

 سیگار و فندک رو درآورد و با خنده گفت: البته اینجا.ی هبست
رو دست بگیره. از کارم پشیمون شدم. حاال من هم خواد سوژه می واضح بود که
و خواستم « با اجازه»کردم. گفتم می خوردم و به دود سیگار نگاهمی داشتم حرص

 باال برم که پرسید: ولی اون خونه خیلی زود پیش رفت. نه؟
 من: بله.

 میعاد: بفرمایید خانوم.
 . دو واحد عرضیخونه خوب بود و از دست میعاد گرفت و گفت: برِ مرد چای ر

 افته. پشیمون شدم که سرمایه گذاری نکردم.می
 من: من سر در نمیارم.

 بسته رو به میعاد تعارف کرد و گفت: مهندس!
 .کشممیمیعاد: ن

 کنه!می آقا... حتما  وضو رو باطلای مرد خندید و گفت:
تم. رو گرفم زور جلوی خندهاز این حرفش خیلی خوشم اومد و بهخودش خندید. 

 معلوم نبود صورتم چه شکلی شده. مرد رو به من گفت: شما چطور؟
 میعاد: خانوم بفرمایید باال.
 مرد: کدوم بخش مشغولید؟

 میعاد: منشی منه.
 دوباره رو به من پرسید: خیلی وقته؟

 میعاد: نه.
 قلق هست ولی شما حریفشی!رد با کالفگی گفت: مهندس نظری بدم

کنه و قصدش اذیت کردن می سیلی خوردنش اشارهی هواضح بود که به قضی
هستم. بخش « فیضی»میعاده. جلوتر اومد. دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت: 

 معماری خارجی.
 استفادهای م جور دیگههاتم. گفتم: من از دسدادمی من فقط با آشناهام دست

 کنم.می
 هم بدجور احتیاج دارید!ابروش رو باال انداخت و من با پوزخند ادامه دادم: شما 
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با تعجب دستش رو عقب کشید و من به سمت آبدارخونه رفتم که دوباره آب جوش 
روی لب میعاد بود و به مرد ای سرد شده بود. لبخند نصفه نیمهها بگیرم. این لیوان

 اومد.می زل زده بود. سعی کردم به این فکر نکنم که چقدر به صورتش
مون رو هاهاقش بود. من و لیال هم مجبور شدیم نسکافتمام صبح میعاد داخل ات

جدا بخوریم. وقت ناهار بود و منتظر بودم که بیرون بیاد ولی هنوز خبری از باز شدن 
ورود بده. ی هدر اتاقش نبود. خودم بلند شدم و در زدم. منتظر موندم که مثال  اجاز

 خوند.می پشت میزش نشسته بود و چیزی
 بله؟ -
 ازده و نیمه.ساعت دو -
 دونم.می -

 دستم رو با لبخند جلوی صورتش تکون دادم و گفتم: ببخشید.
رو پایین نذاشت و بدون نگاه به من گفت:  هاهمنتظر شدم که سرش رو بلند کنه. برگ

 بفرمایید!
کرده بود. گفتم: از من مطمئن م این همه آب به تسبیح کشیدنش دیگه خسته

 نیستید یا از خودتون؟
 کنم!می رو روی میز گذاشت. ادامه دادم: دارم با شما صحبت هاهخره برگباال
 من هم گوشم با توئه. -
-... 
 چشمم هم حتما  باید باشه؟! -

هاش شبیه ببرهای شد روشنی چشممی ی دقیقطور اینهام زل زد. وقتی به چشم
گم کرد. خواستم بمی رسید و حس ناامنی رو به آدم منتقلمی وحشی به نظر

ولی گفتم: وقت ناهاره... مامان برای شما هم چند « ی بهتر بودطور همون !خیالبی»
 تا دلمه گذاشته. گرمشون کردم.

صندلی فشار داد. انقدر که نوک ی هش رو به دستهاتدوباره به میز نگاه کرد و دس
 جداست... بیارم؟ هایش سفید شد. خیالش رو راحت کردم: تو ظرفهاتانگش

 ممنون. -
اومد و براش زحمت کشیده بود. ظرفش رو با نون می حیف مامان که ازش خوشش

به اتاقش بردم و روی میزش گذاشتم. بدون حرف برگشتم و ظرف خودم رو باز کردم. 
بیرون نرفتن خاطر بهکرد. لیال و سعیده هم می خوب کارها اتاقی هخوشبختانه تهوی

رو هم صدا بزنم. ها خواست اونمی . دلمشناتاق ب که وارد دنمیعاد جرأت نکرده بو
 مامانم معروف بود. هایدلمه
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. یه صندلی جلوی میز بعد با ظرف بیرون اومد و روی میز من گذاشتی هدو دقیق
ظرش درست نبود که تنها حتما  عذاب وجدان گرفته بود و به ن ؛کشید و نشست

 !کسی نبودمحال من مشتاق تماشای غذا خوردن هربخوره. به
 از مادرت خیلی تشکر کن. -
 قابلی نداره. -

ساز کردم دردسرمی چند تا لقمه بیشتر نخورد. به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: فکر
 بشی.

 ؛ البتهرسیدمی به نظرتر ی هیکلیطور ایننگاهش کردم. کتش رو در آورده بود و 
د. قاشق رو پایین گذاشتم و با هیکلش ورزشکاری نبود. از این نظر آرش خیلی سر بو

 آرامش گفتم: چه دردسری؟!
 .تریشونه باال انداخت و گفت: به نظر از بقیه کارمندهای این شرکت قابل اعتماد

 و پوزخند کوچیکی زد. چیزی نگفتم.
 ت باز نشده!شاید هم هنوز یخ -

میدم رفت. گفت: ترجیح می میز وری هچپ چپ نگاهش کردم که متوجه نشد. با لب
 اولی باشه.

 دید.برام مهم نیست شما چی ترجیح می -
 برای من هم مهم نیست، تو چی برات مهمه. -

 مایلید. طورلبخند زدم و گفتم: هر
-... 
 رو جمع کنم.ها خوام ظرفمی -

دم اما به جاش، از شمی عصبانی؛ باید ش رو برداشت و بیرون رفتبطری آب معدنی
 بهتر شده بود خوشحال بودم.اینکه نظرش نسبت به من 
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 هانی توی گوشم گفت: پس همه چی رو به راه شده.
 گذره. شما چطورید؟آره دیگه. می -
 ما هم مثل همیشه ایم. -

خورد و مثل معتادها هواییم کرده می صدای آروم چرخ از اون طرف خط به گوشم
 بود. هانی بعد از چند ثانیه گفت: چرا ساکت شدی؟

 چی بگم؟ -
 شب وقت داری؟ -
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 شب؟! -
 شام بریم بیرون. -
 من و تو؟! -

 تا به حال تنهایی رستوران نرفته بودیم. مخصوصا  شام.
 نه. من و تو و... -
 کی؟ -

 با خنده گفت: فرزین و شرول.
خواد بگه از خوشحالی جیغ کوتاهی کشیدم و با می دونستم همین رومی با اینکه

 ؟!خنده گفتم: دروغ میگی
خندید. در اتاق می . هانی هم پشت خطداشتم به این زودی به نتیجه برسنر نانتظا

 !فلزی ایستاد. با اخم گفت: چه خبره خانوم؟ چهارچوبمیعاد باز شد و توی 
سریع ساکت شدم و دستم رو روی لبم فشار دادم. اصال  حواسم نبود که داخل اتاق 

لی فقط یه ورق فلزیه. آروم گفتم: اتاق اصی هو مرز بین دو نیم رنچند نفر جلسه دا
 ببخشید.

 با همون اخم وارد اتاق شد و هانی گفت: چی شد؟
 هیچی گند زدم. -
 چرا؟ -
 ن برین؟خوایمی ولش. کجا -
 کن. smsیم. میاییم دنبالت. فقط آدرس دقیقت رو دونمیهنوز ن -
 باشه. زودتر از پنج نیایید. -
 خوای زنگ بزنم به مامانت بگم؟می -
 نه. از وقتی میام این شرکت کمتر گیر میدن. -
 بینمت.می پس -

ی کردیم و من آدرس رو فرستادم. دوباره خداحافظبود.  4:30به ساعت نگاه کردم. 
بدجنس توی ذهنم  هایبه در بسته نگاه کردم. خیلی بد شده بود؟! عکس اون ترول
د. شمی شنیده دنخل بواومد و لبخند زدم. صدای زمزمه مانندی از چهار نفری که دا
شده بود. صبح برام قهوه تر از دیروز که با هم ناهار خورده بودیم خیلی خوش اخالق

دوباره  ؛ ولیبار سوال پیچم کنهیال رو کلی خندوند و باعث شد چندخریده بود که ل
 االن گزک به دستش دادم.

 هانی رسید: ما دم دریم. smsساعت پنج دقیقه به پنج بود که 
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خیلی هیجان زده شده بودم. کنار پنجره رفتم و بنز فرزین رو دیدم. باالخره یه 
دونستم بعد از اون دیگه موقعیتی برام پیش نمیاد. می نفرمون سر و سامون گرفت.

از اطرافیانم نه کسی اهل ازدواج بود، نه من اهل دوستی. دیگه کنار اومده بودم... 
د. امیدوار بودم که شمی زیادشون م اختالف سنیبود ولی باز هتر هانی از من بزرگ
 مشکلی پیش نیاد.

. آخر از همه میعاد بود که دنو برام لبخند ز دنمردها یکی یکی از اتاق بیرون اوم
منتظر خروج مردها از در اصلی شد. بعد رو به من، با صدای آروم اما جدی گفت: 

 این چه طرز خندیدنه!
 !با تعجب گفتم: بله؟

 !سر و صدا وسط جلسه بود نه طرز خندیدنخاطر بهار بود بازخواست بشم اگر قر
 .دنتو رو دست من سپرت خانواده -
 کنم. دست کسی سپرده نشدم.می من اینجا کار -

از جلوی پنجره دور شدم. کیفم رو برداشتم و ادامه دادم: االن هم وقت اداری تموم 
 شد.

 کنم.می ودم قفلبا پوزخند به سمت اتاقش رفت و گفت: خ
از اتاق بیرون رفتم و با لیال هم خداحافظی کردم. ته دلم ناراحت بودم. هر باری که 

 دم.شمی ناراحت دنکرمی فکر بدی در موردم
زد. در رو باز می وقتی به ماشین نزدیک شدم هانی جلو نشسته بود و شرول لبخند

تو فرحزاد به ای خانوادگیجا شد. تمام طول مسیر تا رستوران کردم و شرول جابه
حواسم به شرول بود که احوالپرسی و خوش و بش و تعریف از کار و زندگی گذشت. 

نشستیم و من با خونه تماس گرفتم  هاترسید. روی یکی از تخمی نظرخوشحال به
ردم، راضی کردم. گمی. مامان رو با کلی خواهش و تمنا که زود برشنکه نگرانم ن

 شغل جدید راضی هستید؟ فرزین پرسید: از
 !الیهاره، گفتم: بله. خیلی عذمی ستم با فریبا در میوندونمی
کرد می ، هنوز گمان«سحر خانوم کجاست؟»چه خوب... وقتی از فری جون پرسیدم  -
 ردید.گمیبر

 با لبخند گفتم: قسمت نبود.«. مرد بهم بگه!می»توی دلم گفتم 
 شرول: من لباس اگر خواستم چی بشه؟

 دوزم.می من: بیار خودم برات
 شرول: راست؟

 نی هم هست.ها هسر تکون دادم و گفتم: تاز
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نی انداخت و لبخند ها هو به فرزین نگاه کردم که واکنشش رو ببینم. نگاه کوتاهی ب
 ه.شمی کارهای ما برای اونی ههم طوراینزد. شرول هم با خنده گفت: 

 فته گردن تو.اکه کارهاشون میهانی خندید و من گفتم: منظورش اینه 
 هانی: فهمیدم منظورش رو.

که دورتر بود نگاه کردم و ای چند دقیقه توی بالتکلیفی گذشت. به حوض تزئینی
 بانمکی داره. دست شرول رو گرفتم و گفتم: بریم ببینیم؟ی هگفتم: چه فوار

احتماال  فهمید که با مکث به من نگاه کرد و بعد سریع بلند شد و همراهم اومد. 
تونستیم با می اطراف وسیع بود وی هقصدم تنها گذاشتن هانی و فرزین بود. محوط

ی هزدیم و قدش تقریبا  هم اندازمی با هم آروم قدم گشتن، بهشون کمی وقت بدیم.
 داره!ای کنم پدرت تصمیم جدیمی من بود. گفتم: فکر

 به طرف تختشون نگاه کرد و گفت: بله.
 از این موضوع ناراحتی؟تو  -
 نه... ماما هم شوهر دوباره داشت. -
 هانی دختر خوبیه. پدرت رو هم دوست داره. -
 دونم.می بله. -
 به شرطی که نذاری عمه فریبات دخالتی کنه. -

کرد و می ، آب فواره رو رنگیمیش لبخند کوچیکی زد. به نورهایی که توی گرگ و
کردم. دستم رو گرفت و گفت: تو هم بیشتر به می پوشوند، نگاهمی مون روهاتصور

 خانه ما میایی.
 .عندوستام یه جا جمی هبه سمتش برگشتم و گفتم: آره. هم

 زنیم.می یا... حرف -
 و با دست عالمت تلفن رو نشون داد.

 رو بهت میدم.م آره. حتما  شماره -
 ده؟دوباره توی محوطه راه افتادیم و گفتم: از تهران خوشت اوم

 crazyهام... جاش دیدم، دوست که نیست... معلمهمه -
؛ با دست چند تا ادای گیج کننده اطراف صورتش در آورد. گفتم: هانی دوست خوبیه

 داره.ای با هم مسافرت برید. ایران جاهای دیدنی فوق العاده شاید
 کنم...می با ناراحتی گفت: من... حس
 مناسب بسازه و گفت: مثل مهمان شدم.ی هچند ثانیه صبر کرد تا جمل

 م، همیشه آماده. تا ماما...هاههام، بستمنظورش نشدم که دوباره گفت: کیف متوجه



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 1 

 

 call me and I …, but everything tells me “you must stayبا گریه ادامه داد: 
here… for ever” 

 حاال من هم حسابی ناراحت شده بودم.
- I call and call … I miss her 

که هیچ  شنش رو فشار دادم و گفتم: اگر قرار بود روزهای سخت تموم نهاهشون
گیری داره. مثل وقتی که تو سخت تصمیمی هکس یه لحظموند. هر نمی آدمی زنده

 اومدی ایران.
هاش رو پاک کرد و منتظر شدیم تا حالش بهتر بشه و برگردیم. سعی کردم اشک
نیم که حواسش رو پرت کنه. شام تو فضای صمیمی و چیزهایی حرف بزی هدربار

م شرول بتونه خودش رو خوب کنترل کنه. کردمیشادی خورده شد که اصال  فکر ن
فرزین من رو با بیشترین سرعت ممکن به خونه برگردوند. کسی هم دعوا راه 

ی هآخر شب میعاد هم smsننداخت که به نظر خوش شانسی آورده بودم، اما با 
پاتختی بود من رو ی هامروز خراب شد. صدای زنگ گوشی که روی شیش هایخوشی

 با ترس از خواب پروند. خیلی کوتاه نوشته بود: خوش گذشت؟
 جواب دادم: چی؟ .1:30به ساعت نگاه کردم. 

 !با برادر همکارت که پشت پنجره منتظرش بودی -
ستم چی باید بگم. دونمی. ندیدمیاگر زودتر از پنجره دور شده بودم ماشین رو ن

 کردم عوض شدی!می کردم قضاوتم اشتباه بوده! فکرمی دوباره نوشت: فکر
رو گرفتم. ریجکت کرد. دوباره ش در اتاق رو آروم بستم. پنجره رو باز کردم و شماره

من برداشت بدی داشته باشه. ی هست دربارخوامیگرفتم و باز ریجکت کرد. دلم ن
Sms  دست از این کارهات برداری؟ وقتهیچبعدیش اومد: قرار نیست 
پیچید. نوشتم: من کار می خوندم اما صدای عصبانیش توی گوشممی رو هاهواژ

 خوام حرف بزنیم.می اشتباهی نکردم.
رو گرفتم. خاموش بود. انقدر ناراحت شده بودم که برای ش جوابی نداد. شماره

وقتی سرم رو روی بالش گذاشتم این فکر به ذهنم خودم هم جای تعجب داشت. 
من رو از اون باری که موقع قطع برق باهاش تماس گرفته بودم، ی هرسید که شمار

 کردم.می خودم خندیدم. فردا درستشی هسیو کرده. از فکر مسخر
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زدم. می تازه رسیده بودم. دیشب نتونستم درست بخوابم و پشت میزم چرت
کار امروز میعاد بودم. رأس ساعت هشت با پالتوی ی هدن برناممشغول مرتب کر
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مشکی روی بافت زرشکی وارد اتاق شد و مثل همیشه کیف لپ تاپش رو از دسته 
توجه به حضور من به سمت قسمت خودش رفت. بلند گفتم: بی .دادمی تکون
 سالم.

 گفتن واجبه برادر!ها میجوابم رو نداد. دوباره گفتم: قدیم
مردها ها در نگه داشت. برگشت و با پوزخند گفت: قدیمی هتش رو روی دستگیردس

 نداختن خواهر!اتیکه می
 پس مشکل از قدیم هاست. -

دونستم امروز قراره رو اعصاب من می جوابی نداد و وارد اتاق شد. از همین االن
من تو ی هرداده بود و شما smsپینگ پونگ بازی کنه. انگار نه انگار که نصفه شب 

گیری داشت؟! منی که تو قلقای گوشیش سیو بود. اصال  این چیزها براش معنی
ونستم حدسی بزنم. ده دقیقه بعد با چند تا تمیمعروف بودم، در موردش نها آدم

یا »زونکن بزرگ برگشت. یک راست و تند به طرف میزم اومد. توی دلم گفتم 
گرد و خاک بلند شد. با انگشت بهشون روی میز من گذاشت و کمی «. ابوالفضل

که برات ِشیر کردم وارد ای رو توی برنامه هاتضربه زد و گفت: اطالعات این لیس
 کن.

نگاه کردم ها برنامه زدم. به زونکن installوارد فولدری که فرستاده بود شدم و روی 
 ؟هاتنباشه، گفتم: تمام این لیس هاهکردم شبیه بچمی و با صدایی که سعی

 بله... تمامشون! -
 تا کی؟ -
 عصر. -

ش خیلی هاچشمکرد. می دود از سرم بلند شد و با تعجب نگاهش کردم. به من نگاه
 !د تا عصرشمی دلخور بود. صورتش رو برگردوند. انصاف نبود. مگه

 تا عصر که نمیشه. -
 ه!شمی نچرخی و پشت تلفن هر و کر نکنیها اگه انقد تو راهرو -
 !رفتم؟ها من کی تو راهرو -

 انگار اصال  سوال من رو نشنید.
 کنی؟می همینجوری با مظلوم نمایی همه رو تحمیق -

 کردم.می با بهت نگاهش
 ولی دیدی که روی من اثر نداشت. -

 ای!عصبانی گفتم: بله. شما ضد ضربه
 بزن بره. -
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 !بذارم؟خوام رو شما اثر می زدم و گفتم: کی گفته من nextروی 
آقاجون رو جدی گرفته بود ولی از این آدم بعید ی همثل اینکه مسخره بازی تو خون

قبلیت هنوز تموم نشده! ی هبود. صداش رو پایین آورد و گفت: آره خب. پروژ
 .ستانرژیت رو واسه بنز بذاری بهتر از سانتافه

ود که عصبانیتش رو خالی بهونه بها حرفاین ی هدیگه واقعا  بهم برخورده بود. هم
 منطقی هدربی کنه. بهترین راه سکوت بود. چرا باید وقتم رو با همچین آدم

 کنم.می م؟ به مانیتور نگاه کردم و گفتم: چشم. وارددادمی
ش رو پشتش هاتنصب رو انجام دادم. اون هم به سمت پنجره رفت. دسی هبقی

طوالنی که من اولین ی هز سه دقیقگره کرد و از شیشه به بیرون خیره شد. بعد ا
زونکن رو برداشتم، جلوتر اومد و با صدای خیلی مالیم گفت: حق با توئه. زندگی تو 

 به من ربطی نداره.
 به طرف اتاقش رفت. گفتم: دیدید که من صندلی عقب نشسته بودم.

-... 
 نامزدش جلو بود.-
-... 
 عقب بود.ش ساله 14دختر -

م. هنوز هم دادمی تفاوتی ترجیحبی عصبانیتش رو به ایندر رو بست. من 
گفت. به اون چه ربطی می راست ؛ البتهست قبول کنه که رفتارش اشتباههخوامین

من سفارشش کرده بود. نفسم رو فوت کردم و ی هشاید بابا زیادی دربار !داشت؟
 ازش وقتهیچاومد، می اولین لیست رو برداشتم. اگر سوالی هم برام پیش

 پرسیدم.نمی
تمام طول روز مشغول وارد کردن یه سری اسم و شماره و آدرس و تلفن یا یه سری 
اسم و قیمت و مشخصات بودم، اما هنوز نصف زونکن اول هم مونده بود. ناهار رو 

بار از شرکت بیرون رفته بود. زودتر تموم بشه و کارم برسم. دو تنها خورده بودم که
ز ساعتی که گفته بود و بدون در زدن، برگشته بود و قبل رفتن روی هر بار زودتر ا

 . اگر سر غیرت همدادمی تأکید کرده بود. حاال ساعت نزدیک پنج رو نشون هاتلیس
؟ لیال وارد اتاق دادمی موندم، جواب بابا رو کیمی افتادم و تا موقع اضافه کاریمی

 شد و گفت: امروز اصال  ندیدمت!
 اشاره کرد و اضافه کرد: دیروز خریدمش... خوبه؟به کیفش 

 چرم کرم بود. به نظرم قشنگ بود. جواب دادم: قشنگه عزیزم. مبارکه.
 مرسی. نمیری؟-
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 یه کم کار دارم.-
رفت. بدون اینکه نگاهم می خداحافظی کرد. میعاد از اتاقش بیرون اومد. واسه خونه

 کنه گفت: جمع کن.
نپرسید کارهایی که بهت دادم و ؛ حتی اصلی رو بستخداحافظی نکرد و در اتاق 

قرار بود تا عصر تموم بشه، چی شد. مگه من بچه بودم که سرم رو با نخود سیاه گرم 
 !چشمم چکید و زیر لب گفتم: آشغال یه قطره از !کنه که از اتاق بیرون نرم

فتم و کلید رو از رو خاموش کردم. بیرون رها میزم رو مرتب چیدم و کامپیوتر و برق
 کیف در آوردم. هنوز توی سالن بیرون ایستاده بود. با گروهی از مردها صحبت

که از کارمندهای اینجا بعید بود.  دنکرد. همه خیلی متین و مودب ایستاده بومی
 مشغول قفل کردن در شدم که یکی از مردها گفت: منشی جدید شماست؟

 میعاد جواب داد: بله.
 وز اخراج نکردی؟این یکی رو هن-
 هنوز امتحانی میاد.-

ید، شنمی . خیلی زشت بود که درباره کسی که داشت صداشون رودنهمه آروم خندی
! کلید رو توی کیف انداختم و به سمت ورودی راهرو رفتم. من که سالم ننحرف بز

 ، من همرنمن رو نادیده بگی تونستنها میبکن به این جماعت نبودم. اگه اون
 . همون صدا گفت: خانوم!رنگفتم که کنار ب« ببخشید»نستم! تومی

 ایستادم و گفتم: بله؟
 مونه.می خاصی دارید، تو ذهن آدمی هبا خنده گفت: چهر

کرد و رو به من، با سر اشاره زد که برم. از حرف مرد تعجب کرده ای میعاد سرفه
. دوباره دنه بورسید. بقیه هم تعجب کردمی بودم. آدم مسن و محترمی به نظر

 گفت: من رو نشناختید؟
ولی من این مرد  دنگرد شده منتظر جواب من بو هایهر چهار نفر اطراف با چشم

 رو ندیده بودم.
 با گیجی گفتم: باید بشناسمتون؟

 .شست و بقیه جلوی خودشون رو گرفتنلبخند نشون روی لب یکی
 اشتباه گرفتید. من به جا نمیارم!-

 .هستن« پرتو سازان»مرد خندید و میعاد گفت: ایشون دکتر مدنی، رئیس کل 
 خوام. من که عکستون رو ندیده بودم.می من: عذر

 ید... بفرمایید.شمی نیست... بعدا  معرفی کاملای میعاد: مسئله
 .دادمی گرفت. امیر هم انقدر به من گیر نداده بود که این هاهدستش رو به سمت پل
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 من شما رو جای دیگه دیدم.مدنی: 
یین انداخته بود. . به جز میعاد که سرش رو پادنزمی حاال همه با کنجکاوی لبخند

 نشد.ای گرفت. خوب شد که اون کارهمی میعاد هم خودش رو رئیسشون یک صدِم 
 کجا؟-
 یادتون نیست؟ گوشیتون، جوی آب، جردن.-

در ماشینش رو ناگهان باز کرد و یادم افتاد. این همون مردی بود که نزدیک مزون 
 !وایای باعث شد گوشیم توی جوب بیفته.

 بله. االن فهمیدم. چطوری یادتون مونده!-
روز چند تا فحش آبدار هم نثارش کرده بودم. احتماال  از آدرنالین زیاد سرخ شده اون

 بودم.
 خانوم رو برای لباس برده بودم جایی.-

کنم وگرنه می د؟! خوب شد نفهمیده بود که اونجا کارکرمی حاال چرا برای من تعریف
 گفت. لبخند زدم و گفتم: دنیای کوچیکیه.می جلوی همه شغل نامرتبطم رو

از کنارش رد شدم. به روی خودم « با اجازه»با خنده سر تکون داد و من با گفتن 
اگر  نیاوردم که یه زمانی بهش فحش داده بودم. اصال  من از بچگی شانس نداشتم.

کردم و کال  می تا آشنای دیگه هم پیدا 6 -5چرخیدم حتما  می زیاد توی شرکت
 افتاد.می دست همهم زندگینامه
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توی دستم رو پایین گذاشتم و گوشی رو برداشتم. ی هگوشیم روی میز ویبره رفت. برگ
 ساغر بود. جواب دادم: سالم.ی هشمار

 سالم. مزاحم شدم؟-
 ت.نه. رفته مأموری-
 ونی زودتر بیای؟ مامان کیمیا رو از مهد برداشته. امشب اونجاییم.تمین-
 ونم. تو تعطیل شدی؟تمیتا برنگشته ن-
 آره.-
 بیا اینجا، با هم بریم خونه. تو خونه که نمیشه درست و حسابی حرف زد.-
 بدم که نمیاد.-

 خندیدم و گفتم: پاشو بیا. آدرس رو که داری؟
 .آره. میام... فعال  -



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 6 

 

مال هشت سال ها باقی مونده نگاه کردم. بعضی از تاریخ هایقطع کردم و به زونکن
 نشسته بودم. از بیکاری بهتر بود با اینکهها پیش بود. از صبح پای همین

رو بهم داده. حداقل یه سر و سامونی به ها دونستم برای سر کار گذاشتن من اینمی
 م.دادمی بایگانی دفترش

به در خورد و ساغر پاورچین وارد اتاق ای ه و نیم گذشته بود که ضربهساعت از س
شد. با دیدن من خندید و تند به سمت میزم اومد. هنوز سالم نکرده بودم که لیال در 

رو باز کرد و با تعجب به ما زل زد. بعد خندید و گفت: خدا مرگم بده... به عقل 
 خودم شک کردم!

 ه. ساغر.با خنده گفتم: خواهر دوقلوم
 به لیال اشاره کردم و گفتم: دوستم لیال.

 و لیال گفت: گفتم سحر کی بیرون رفت؟ چرا لباسش عوض شد؟! دنهر دو سالم کر
ها خندیدیم و لیال سر کارش برگشت. ساغر روی یکی از صندلیمون دوباره همه

 و تمیزه.تر ! ون هم تعجب کرده بود. شرکت خوبیهنشست و گفت: نگهبانت
 خوری؟می مرسی. چای-
 نه. تازه خوردم.-
 باید یه کم بشینی. شازده هنوز نیومده.-
 عیبی نداره. کارت رو بکن.-

 زونکن رو بستم و گفتم: باشه واسه فردا. واجب نیست.
 بریم یه دست لباس برای کیمیا بگیرم... عید شد، به هیچ کارم نرسیدم.-
 تازه اول اسفنده. کو تا عید؟-
 یره.گمینم ه، حوصلهشمی شلوغها گه انقدر بازارچند روز دی-
 خوبه که. من عاشق شلوغ پلوغی عیدم.-
 !َاه َاه-
 رید؟نمی امسال جایی-
 مهمون داری ندارم.ی هچرا. کیوان رو مجبور کردم مرخصی بگیره، بریم شمال. حوصل-

 هیچی رو نداری.ی هشده؟ حوصل تمشکوک نگاهش کردم و گفتم: چ
-... 
 .دنمیا و کیوان چه گناهی کرکی-

شونه باال انداخت و گفت: دیگه چه کار کنم؟ کار خونه، کار بیرون، مادرشوهر داری، 
 خوان؟می دیگه چی از جونم
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اوضاعش حرف نزده بود. از پشت ی هخیلی ناراحت شدم. قبال  انقدر واضح دربار
 میزم بلند شدم و کنارش نشستم.

 کیوان که مرد خوبیه.-
دونستم می د.شمی مثل جشن امیر پر از دلهره شده بود و به من هم منتقلحالتش 

؛ اما کردممی نباید تو کارش دخالت کنم. اون روز توی سالن هم نباید دخالت
ای بار به این فکر کرده بودم که اگر دخالت من نبود جریان جور دیگهنتونستم. هر
کردیم. اگر عروسی به می و ریسکرد و فقط باید جزئیات رو راست می فیصله پیدا

م که دیدمیاصال  چیزی ن ؛نبود، وضعیتمون یه جور دیگه بود اصرار نیلوفر مختلط
مشکوک بشم و دخالت کنم. دستم رو گرفت و آروم گفت: کیوان مرد خوبیه. اول 

 ستمش ولی کم کم...خوامین
خوام عید می ه.ترسم همه چیز خراب بشمی کنه.می بعد عصبی ادامه داد: چه فرقی

کنم بعد از تعطیالت عید هم ایران نمی اینجا نباشیم. از این محیط دور شیم. فکر
 دونی که.می م کیوان حتی یه لحظه به من شک کنه.خوامیبمونه. ن

کنه که نیت ما چی نمی دونم... اگه بخواد به کیوان حرفی بزنه کسی باورمی آره-
 بوده و... اون مزاحم شده.

 دونم اگه پاش بیفته باز هم هر کاری ممکنه بکنی.می تو نگرانم.خاطر به ربیشت -
 من بچه نیستم.-
 رسم تهدیدت کنه. حال روحیش داغونه.تمی-
 مگه سراغت اومده؟ به من که دیگه زنگ نزده.-
 رسه.ه با تو به نتیجه نمیدونمی-
-... 
 به تلفن خونه زنگ زده بود.-

 گفتم: کیوان چی؟!با تعجب نگاهش کردم و 
 شما زنگ بزنه.ی هترسم به خونمی نبود.-
 خب بزنه... بابا پدرش رو درمیاره.-
 رده.گمیفت دست خالی برنگمی-
 چرت میگه. نگران...-

در اتاق باز شد و میعاد داخل اومد. متوجه شده بود که من حرفم رو قطع کردم. با 
ساغر هم بلند شد و احوالپرسی  دیدن ساغر اخم عمیقش رو باز کرد و سالم گفت.

دید امروز سحر یک می کرد که ساغر گفت: اجازهمی کرد. میعاد هنوز با تردید نگاه
 ساعت زودتر با من بیاد؟
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 لبخند زد و گفت: ایرادی نداره. بفرمایید.
بلند شدم و با بداخالقی گفتم: این زونکن تموم شد. روی  !خندید؟نمی چرا برای من
 رو یادداشت کردم.ها تماس این کاغذ هم

 برگه رو از دستم گرفت و با خداحافظی کوتاهی وارد اتاقش شد.
 ی حرف زدی؟!طور اینکیفم رو برداشتم و با ساغر بیرون اومدیم. بالفاصله گفت: چرا 

 طرز برخوردمون همیشه همینه. -
 گیرم.می بینمش، یه آرامش خاصیمی بارچه مرد با وقاریه. هر -

.. .ت میزش نبود. حرکت کردیم و من گفتم: همین یه صفت رو کم داشت!لیال پش
 روشنی پوستشه.خاطر به
 شاید. -
 ه.شمی بینمش، دلم آشوبمی باررمن که ه -

 پایینی من بود، برگشت و مستقیم نگاهم کرد.ی هخودم خندیدم و ساغر که پل
 ی؟شمی منظورت اینه که هیجان زده -

کنه که می گفتم: آره قلبم همچین شروع به تاالپ و تولوپچپ چپ نگاهش کردم و 
 !نگو

آروم خندید و من گفتم: از حق نگذریم خیلی با بقیه خوب و متینه. خیلی هم چشم 
 پاکه.
لباسی که قرار بود برای کیمیا بخریم پرسیدم. ی هحرف رو عوض کردم و دربار بعد
خواست تمام مدت خرید کردن از یم خواد من بدوزم یا نه. دلممی اینکهی هدربار

مشترک نوجوونیمون. به یاد  هایخوبمون. دوست هایخودمون بگیم. از گذشته
با مریم و آرش، یه کم هله هوله خوردیم. وقتی وارد خونه شدیم کیمیا به ها بچگی

جا جلوی در ها مشمای لباس رو توی هوا کشید همونسمتمون دوید و مثل وحشی
د از یه کمی گریه که چرا با خودمون نبردیمش، بغل ساغر نشست. بازش کرد. بع

کرد. می ردها صندلی هایخونه کامال  به هم ریخته بود و امین توپش رو از بین پایه
تابلو بود که بابا هنوز نیومده. بلند و با خنده گفتم: زنگ بزنم بابا بیاد وضع خونه رو 

 ببینه؟
 وش میده!امین: چقدر هم که به حرف تو گ
 ساغر: حاال خوبه االن در رو وا کنه.

 رسه.می مبل رو از روی زمین برداشت و گفت: جمع کنید یه وقت سر کوسن مامان
 ساغر: امیر نمیاد؟

 مامان: نه. اضافه کاره.



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 9 

 

 ساغر روی مبل نشست و گفت: مگه بابا دعوا کرده؟
 مامان: نه. تازه یه کم خیالش از این راحت شده.

 من اشاره کرد و ادامه داد: حاال که تو شرکت، مهندس باالی سرشه.با دست به 
 مانتوم رو باز کردم و گفتم: یهو بگید نگهبان گذاشتید دیگه! هایدکمه

 توپ امین به زانوم خورد. برش داشتم و به سمت اتاق رفتم.
 امین: بندازش.

آرش افتادم. جالب اینجا بود که  هایتوپ رو چند دور چرخوندم و یاد اون وقت
ای جدیی هواقعا  هیچ رابط ؛ شایدامردم از هر خاطره درمورد آرش خالیکمی حس

دونستم اگه اوضاع رو به راه بود و ؛ ولی مینداشتیم. دیگه به همه چیز شک داشتم
 زد، شاید االن زن یه فوتبالیست معروف بودم.نمی آریانا به زندگیم گند

 ین: بنداز.ام
زد. نمی توپ رو از همون جا پرت کردم. اگر واقعا  دوستم داشت انقدر ساده جا

مانتوم رو روی تخت انداختم. تقصیر خودش هم نبود. پدر و مادرش تو وقت بدی 
 ، چشم پوشیدنتنها دیده بوای . چطور از اینکه عروسشون رو با مرد دیگهدنسر رسی

ش نگفت. به خودمون به خانوادهی هصال  چیزی دربار؟! کار درستی کرد که ادنکرمی
 اومد.هر حال از پسشون برنمی

وقتش رسیده  ؛ شایددیدمشیدم. من دیگه سالی یک بار هم نمینفس عمیقی کش
 با دل پاک یه راهی تو زندگیم باز ؛ شایدبردارم و ببخشمشام بود که دست از کینه

دونست. از اتاق می ست، خدا کهدونمیکسی هم ند. من گناهی نداشتم. اگر شمی
 بیرون اومدم و داد زدم: مامان!

 جواب داد: بله؟
 مهندس رو هم دعوت کردید؟ -
 نه. واسه چی؟ -
 طوری...همین -
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در حال یادداشت کردن چیزی روی کاغذ بودم که در باز شد. تا سرم رو بلند کردم، 
و خاکستری، با لبخند از ای دار آبی و سرمهطرحای و شال زنی با مانتو و شلوار سرمه

جلوم رد شد. در اتاق میعاد رو باز کرد و وارد شد. من هنوز با دهن باز به در بسته 
 کردم. نه اجازه ای، نه حرفی. سریع بیرون رفتم. لیال داشت به سمت در اتاقممی نگاه
 !اومد. همین که رسید گفتم: این کی بود؟می
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 گرفت و گفت: مهندس قیاسی. همون که...ش من خنده تحیرمی هاز قیاف
 ؟!تنفهمیدم. یعنی انقدر راح -

 ؟دنبا کنجکاوی پرسید: مگه چکار کر
 جوری رفت تو اتاقش!هیچی. همین -

 خندید و گفت: آها. حاال گفتم چی شد.
-... 
 خوره.می هاتون یکیه، حتما  جااگه بفهمه فامیلی -
 یعنی تا حاال از کسی نشنیده؟چرا باید جا بخوره؟  -

تون اصال  شبیه هم نیست که هاهبه طرف میزش رفت و گفت: راست میگی. چهر
 بشه گفت خواهرشی.

لبخند زدم و وارد اتاق شدم ولی تا در بسته رو دیدم حس بدی بهم دست داد. ده 
 اما دلمدیدم می کردم و این اولین باری بود که این زن رومی روز بود که اینجا کار

خواست از اینجا پرتش کنم بیرون. شبیه دخترهای عهد عتیق شده بودم. خیر می
زندگی شخصی مردم به »دونستم. به خودم یادآوری کردم می سرم خودم رو روشنفکر

 «.ربطی نداره
 یک ربع بعد لیال در رو باز کرد و نایلکسی رو نشون داد.

 .دناز باال آور -
ازش  پوشیده با کاغذ کرم رنگ بود روای داخلش بستهتشکر کردم و نایلکسی که 

هاشون تم در بزنم و بسته رو بدم که حرفبار خواسگرفتم. روی میز گذاشتم. چند
ناتموم بمونه ولی سریع از فکرم خجالت کشیدم و منتظر شدم که قیاسی خودش 

 بیرون بیاد
میعاد بود. قیافه  هایو لبخند پهنی هم روی لب دنچند دقیقه بعد هر دو بیرون اوم

؛ دناش به مسخرگی جیم کری تو فیلم ماسک شده بود. هنوز مشغول صحبت بو
رفت مأموریت در واقع با این خانوم تو می ی که مثال  هایتمام این وقت شاید

کدوم به من کرد. عصبانی بودم اما هیچمیچرخید! کسی هم شک نها میساختمون
 ربطی نداشت. به درک!

 اسی به من نگاه کرد و گفت: منشی جدیدی خانومی؟!قی
 خب مهربون هم که بود. چی کم داشت؟ از قصد گفتم: نظری هستم.

 با تعجب از میعاد پرسید: از اقوام؟
 میعاد با لبخند گفت: از آشناهای دور.

 برام سر تکون داد و با خنده گفت: امیدوارم مهندس فراریت نده!
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 .اممیعاد: از کارشون راضی
تو رو خدا بیا ناراضی باش. اخم کردم و توی دست چپش دنبال حلقه گشتم. سر 

قیاسی با کلی این پا و اون پا کردن بیرون رفت. با حرص به سمت  جاش نبود.
م رو از هاهمیعاد برگشتم که لبخند عریض و طویلش! جاش رو به اخم داده بود. برگ

خل نرفت و جلوتر اومد. انتظار روی میز بلند کردم و مشغول کارم شدم ولی دا
د کردم که گفت: تو اینجا چه دختره بگم؟! سرم رو بلنی هداشت نظرم رو دربار

 ای؟کاره
 شم.ابرو باال انداختم و گفتم: متوجه نمی

 چرا به من اطالع ندادی که داره میاد؟-
 ستید گوسفند قربونی کنید؟خوامی-

 !پایین و میاد تو اتاق منندازه اکس سرش رو میبا حرص گفت: هر 
-... 
 ؟ستمگه اینجا طویله-
 اصال  به من فرصت نداد.-

 گفت: از این به بعد بدون هماهنگی کسی رو راه نده.تر نفس عمیقی کشید و آروم
 چشم.-
 کس!هیچ-
 .دناین بسته رو از باال فرستا-

کرد و وارد  وراونور و بار ایندجا خورد و نایلکس رو برداشت. چن ربطمبی از حرف
اتاقش شد. یک دقیقه بعد بیرون اومد و بسته رو با عصبانیت روی میز من گذاشت. 

 با کنایه گفت: مال شماست.
کاغذ روش رو نشون داد. بسته بندی رو تا نصفه پاره کرده بود. روی کاغذ اسم من 

یا خوب.  ستم االن تو شرایط بدی هستمدونمین«. از طرف مدنی»ی هبود و یک جمل
گوشی موبایل بود. ی ههیچ نظری نداشتم. پوشش کرم رو کامل پاره کردم. بست

نزدیک بود که از خجالت آب بشم. مرد بیچاره تاوان موبایلی که توی جوب انداخته 
 بود رو فرستاده بود.

 ه.شمی به صورت میعاد نگاه کردم که گفت: آره. اول با گوشی شروع
د من رو خوامیدگیم به کسی توضیح بدم... کسی که نزنی هخوشم نمیاد دربار-

 هایکه هستم بشناسه. از وقتی من رو دیدی تا همین االن داری به شکل طوراون
 کنی. صبر من هم حدی داره.می مختلف به من توهین

 «مردرد هم دارم. اعصاب هم ندارم.ک»کردم. توی دلم ادامه دادم ای چه سخنرانی
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 !توهین؟-
توی دستم تکون تکون داد و گفت: پس این چیه؟ چرا واسه بقیه هدیه بسته رو 

 یره؟گمین
 کارهای من به اون چه ربطی داشت که سوال پیچم کنه؟! حرفی نزدم.

 ماشینش بهتر از بنزه... وقتت رو با قبلی حروم نکن.-
 زیادی به مردهای متأهل دارم. مشکلی هست؟ی هحق با شماست. من عالق-

نگاهم کرد و من گفتم: این کار رو نکن، اون کار رو نکن، با این حرف  فقط با تعجب
 ؟!ننکمی نزن، به اون نخند... مادر و خواهرتون چطوری شما رو تحمل

 زد.می هنوز گیج
 کار دارید؟یمن فقط منشی شمام. به زندگی خصوصی من چ-
 تو کی هستی که من به زندگی خصوصیش کاری داشته باشم؟!-

 لی ناراحت شدم و گفتم: پس به کار خودتون برسید.از حرفش خی
 شما هم مسائل شخصیت رو نیار محل کار!-

 و به بسته اشاره کرد و به سمت اتاقش رفت.
 به شما ربطی نداره. -

درشت به سمتم برگشت و من نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم:  هایدوباره با چشم
 پرسم؟می رکتش هایرفت و آمد شما با زنی همگه من دربار

خودم هم متوجه لرزش و تزلزل صدام شدم. با ابروی باال رفته نگاهم کرد. بعد از 
 چند ثانیه ِمن ِمن خواست چیزی بگه ولی فقط سرش رو تکون داد و رفت.
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چرخوندم. روزهام خیلی می پشت میز نشسته بودم و صندلی کامپیوتر رو به طرفین
رسید. مشکل اینجا بود که من نمی به مشامم تکراری شده بود و بوی تغییری هم

کرد؛ باید چند سال میآدم ایده آلیستی بودم و همچین سرنوشتی راضیم ن
ز کجا ا؛ اما رو راه بندازمم کردم تا پولم جمع بشه و کار مورد عالقهمی گریمنشی

داشته  موقع پول کافی باشه یا من انرژی شروع دوباره رومعلوم که با این تورم، اون
کردم. به این که می باشم. بدتر از همه این بود که دیگه داشتم به این شرایط عادت

هر روز بیام به این شرکت، با میعاد بحث کنم، با لیال و گاهی سعیده غیبت کنیم، 
میعاد رو چک کنم. کم کم داشتم به خودش هم  هایرو بدم و برنامهها جواب تلفن

 خوبی نبود.ی ه نشونکردم و این اصال  می عادت
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آرزوهام... موبایلم رو برداشتم و ی هرسیدم که از دنیای قبلیم فاصله بگیرم، از همتمی
هانی رو گرفتم که تنها پل ارتباطیم با گذشته و رویاهام بود. سریع جواب ی هشمار

 داد: سالم.
 سالم. نکنه یه خبری از من بگیری.-
 همین دیروز حرف زدیم! !واه-

گفت. دیروز که جمعه بود از کالفگی و بیکاری نیم ساعت حرف می م. راستخندید
 زدیم و آخر با غرغر مامان قطع کردم.

 چه خبر؟-
 از دیروز تا حاال؟-

 زنه.می دوباره خندیدیم و گفت: بیا با شرول حرف بزن. داره بال بال
 !اونجاست؟-
 هی.-
 سالم. خوبی شرول جان؟-
 بله. آمدم به عمه سر...-
 سر بزنی؟-
 بله.-
 به عمه یا هانی؟-

 خندید و گفت: هانی.
 روراستی بود. پرسیدم: با هم خوبید؟ی هچه بچ

 بله. ماما به من... تماس گرفت.-
خاطر بهمیعاد از اتاقش بیرون اومد و من سعی کردم به روم نیارم که کالفگی دیروزم 

 چی گفت؟ !بود. توی گوشی گفتم: جدی؟ چه خوببحثمون 
 رو بازرسی کنم.« ماد» هایمیعاد نزدیک شد و گفت: دارم میرم ساختمون

 شه!با غرغر ادامه داد: تا خودم نرم، نمی
 سر تکون دادم و شرول گفت: خواست که من برگردم به خونه.

خوای می به بسته گوشی روی میز بیرون رفت و من گفتم:ای میعاد با نگاه مسخره
 برگردی؟!

 حاال نه.-
 چرا؟-
 دوست داشتم که... بخواد اما...-
 فهمم عزیزم.می-
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فهمیدم. چند دقیقه حرف زدیم. وقتی گوشی رو روی میز گذاشتم، یاد می و واقعا  هم
افتادم که مدنی خریده بود و امروز برای پس دادن آورده بودم. هنوز انقدر ای گوشی

 به فالکت نیفتاده بودم که تاوان گوشیم رو بگیرم.
. دنهنوز توی سالن بوای و بیرون رفتم. میعاد و صداقت و مرد دیگهبلند شدم 

رفتم یه کوپه از آقایون و گاهی مختلط مشغول گفتگو می تقریبا  هر وقت بیرون
 چرخی!می گفت که ولمی میعاد هم جزءشون بود. بعد به من هات. بیشتر وقدنبو

 رو به لیال گفتم: دکتر مدنی روزهای زوج هست؟
 خوای بپرسم؟می کنم باشه...می میاد. فکر هاهمعموال  شنبآره. -
 زنم.می نه. االن یه سر-

به اتاق برگشتم و بسته رو توی کیفم گذاشتم. وقتی بیرون اومدم کسی توی سالن 
سوم رو ندیده بودم. به هر حال همین روزها باید برای ی هنبود. تا به حال طبق
پایین بود ولی رنگ آمیزی ی هالنش، هم اندازرفتم. سمی معرفی و قرارداد دائم

تزیینی داشت. بخش ی هکمتر بود و مسلما  جنبها داشت. تعداد صندلی تریروشن
 خورد.می راست راهرو به سالن کنفرانس

ستم باید وقت قبلی بگیرم دونمیخوام نمی جلوی میز منشی ایستادم و گفتم: عذر
 دم.یا نه... من یکی از کارمندهای جدی

 . اسمتون؟رنبرای کارمندها مشکلی نیست ولی االن قرار مالقات دا-
 نظری.-

 گوشی رو بلند کرد و بعد از چند ثانیه گفت: خسته نباشید دکتر. خانوم نظری
 .ننخوان شما رو ببیمی

 اشاره کردم: بگید کار کوتاهیه.
 «میگن کار کوتاهیه»
 «بله»

 گوشی رو گذاشت و گفت: بفرمایید داخل.
بود و من هول شده بودم. در زدم و وارد شدم. تر و این طبقه انگار خیلی رسمیج

طبیعی. اتاق توی سکوت کامل بود. جلوتر  هایاتاقش دو برابر اتاق ما بود و پر از گل
رفتم که با دیدن لبخند روی لبش خونسردیم رو به دست آوردم. سالم کردم که سر 

 تکون داد و اشاره کرد که بشینم.
 احتم.ر-

گوشی رو از کیفم بیرون آوردم. روی میزش گذاشتم و گفتم: ی هجلوتر رفتم و بست
 اومدم که این رو پس بدم.
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 چرا؟-
 چرا باید بگیرم؟-
 من باعث شدم گوشیت خراب بشه. اون روز هم خیلی عصبانی شدی.-
 مال خیلی وقت پیشه... من بعدش گوشی خریدم.-
 حاال که دیدمت. ؛ ولیبگیریروز صبر نکردی که خسارت اون-
 عصبانی بودم.ای روز از جای دیگه؛ اما اصال مهم نیست. من اونممنون-

 ی که داده بودم توی ذهنم رژه نره.هایو تالش کردم که فحش
 مطمئنی؟ -
 کامال   -
 کنم خانم.نمی پس بیشتر اصرار -
 ممنون. با اجازه. -

 طرف اتاق افتاد.ه اونبه طرف در برگشتم که چشمم بلبخند زد و من 
اش بود. با گاه چونهتهای اتاق نشسته بود و دستش تکیهانی همیعاد روی کاناپ

م. دادمیتعجب سر جام متوقف شدم. کی باال اومده بود؟ کاش توی اتاق لفت ن
کرد. میعاد بلند شد و گفت: پس می نگاهی به مدنی انداختم که با تفریح به ما نگاه

 فرستم.می رداگزارش اصلی رو ف
 هم نبود پسرم. همون فرداای داری گفت: حاال عجلهمدنی با لبخند معنی

 آوردی...می
اون لحظه حاضر بودم با کمال میل گردن هر دو رو بشکنم! برای اینکه آبروریزی راه 
نندازم، زودتر از اون به سمت در رفتم و بیرون زدم. صدای بسته شدن در رو پشت 

 صدای آرومش رو: صبر کن! سرم شنیدم و بعد
اتاق قایم شدی که مچ من رو ی هسر جام ایستادم. به سمتش برگشتم و گفتم: گوش

 موقع دلبری بگیری؟!
 سریع گفت: نه!

 ی؟کشمیخجالت ن-
حاال واقعا  صورتش خجالت زده شده بود. دوباره حرکت کردم و از جلوی منشی که 

 شدم. میعاد هم با سکوت کامل دنبالم کرد، ردمی به ما نگاهها مثل آدم فضایی
 اومد.می

خیلی عصبی بودم. پام رو روی اولین پله گذاشتم. چشمم سیاهی رفت و حس کردم 
خیس رو روی  هایرد علف؛ حتی کشه. فضا تاریک بودمی چیزی من رو روی زمین

م رو به اطراف حرکت دادم تا به چیزی چنگ بندازم هاتکردم. دسمی پوستم حس
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چسبیده بودم. صدای  هاهکه من رو نگه داره. وقتی به خودم اومدم به محافظ پل
 میعاد از کنارم گفت: چی شد؟
 سر تکون دادم و گفتم: هیچی.

 چی دیدی؟-
دونست چیزی دیدم؟! سریع می با تعجب نگاهش کردم. صورتش خیلی نگران بود.

 تو نیومده بودم باال.خاطر بهگفت: 
رو عوض کنه کامال  موفق شده بود. دوباره یاد اتاق رئیس  اگر سعی داشت موضوع

 افتادم. حرکت کردم و گفتم: مهم نیست.
 هاهبار نفس عمیق کشیدم که حالم بهتر بشه. همراهم اومد. قیاسی از پایین پلچند

 گفت: مهندس اینجایید؟ ما خیلی وقته پایین منتظر بودیم!
رده بودم و من رو تو اون حالت ندید. خوشحال بودم که زود خودم رو جمع و جور ک

 با پوزخند و آروم گفتم: یادت نره حلقه رو در بیاری!
موند. برای اینکه جوابم رو بده دیر شده بود. از جلوی می فتم روی دلمگمیاین رو ن

آشنایی برای هم لبخند زدیم. لبخند ی هکه هر دو به نشونقیاسی رد شدم. درحالی
شون هات. ظاهرا  مأموریتناول رفی هشد و باهم به طبقتر رنگقیاسی برای میعاد پر

مشترک بود. حق داشت که نذاره زیاد از اتاق بیرون بیام. ممکن بود خیلی چیزها رو 
 متوجه بشم!

 کار داشتی؟یلیال با دیدنم گفت: با رئیس چ
 واسه قرارداد.-
 دیدیشون؟-

 به راهرو اشاره کرد.
 آره. خوش باشن.-

 اتاقم رفتم.به طرف 
 رو هم آورده بود.ش امروز بچه-

 برگشتم و گفتم: چی؟
 آورده که به بابای جدیدش عادت کنه.-

 آروم به حرف خودش خندید.
 مگه شوهر داشته؟!-

 دوباره خندید و گفت: داره.
 !با گیجی گفتم: چی داری میگی؟



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 4 7 

 

گناه کسی رو م خوامیسحر!... من نای صداش رو پایین آورد و گفت: خیلی ساده
خوبی ی هکنه. لقممی بشورم ولی معلومه که داره واسه بعد از طالقش برنامه ریزی

 رو هم برداشته.
 ونستم هضم کنم.تمیکردم و نمی هنوز با گیجی نگاهش

 به دنیای واقعی خوش اومدی!-
 

10 
نگاهم به لیوان خودکارهای روی میز بود و پای راستم با هر تیک ساعت یه ضرب 

زد. از ظهر که ساغر زنگ زده بود تا همین االن دلهره داشتم می پارکت کف اتاق روی
د. همه چیز رو برای رفتن و تموم کردن ماجرا آماده کرده شمی و هر لحظه بیشتر

کرد. ممکن بود توی تعطیالت عید اتفاق می بود. دیگه نباید بیشتر از این کش پیدا
شرکت رو پیچوند. میعاد از اتاقش  شدمیبود و ن 4:30بدی بیفته. هنوز ساعت 

 بیرون اومد و گفت: من دارم میرم.
کردم برخوردم رو می از دو روز پیش که تو اتاق رئیس دیده بودمش دیگه سعی

کرد. می کمتر بشه. خودش هم همکاریها باهاش به حداقل برسونم که این تنش
کرد. می شده رو بررسیفقط سر تکون دادم. داشت مانیتور خاموش و میز مرتب 

 بره.تر دست به سینه جلوی پنجره رفتم که سریع
 ظاهرا  شما بیشتر عجله داری!-

 حرفی نزدم. با کنایه گفت: کسی منتظره؟
 با آرامش گفتم: زنگ زدم به آژانس.

ساعت  هایماشین هنوز نرسیده بود و زود هم بود. سر جام برگشتم و به عقربه
 تونی زودتر بری.می ال بیرون رفتن گفت:دیواری نگاه کردم. در ح

 تونستم تو خیابون منتظر بمونم.می از خداخواسته کیفم رو برداشتم.
بیست دقیقه بعد جلوی آپارتمان ساغر پیاده شدم و به سمت در دویدم. راننده صدا 

 زد: ببخشید خانوم!
 بله؟-
 قابلی نداره ولی...-
 آخ ببخشید. چقدر شد؟-

 دونستم ساغر پشت پنجره منتظر منه.می کردم. در ساختمون باز شد.پول رو حساب 
 همین که وارد خونه شدم گفتم: کسی نیست؟

 نه. کیمیا خوابه. منتظرم بیدار بشه تا برم.-
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 با گیجی گفتم: انتظار داری بذارم خودت بری؟ اگه برنامه چیده باشه چی؟
 خیالش راحت نمیشه. ن آدمی نیست. خودم باید برم. تا من رو نبینههمچی-
ن تموم شده بود. این همه اصرارش برای چیه؟ وقتی رفت سوئد، همه چیز بینتو-

 بار بهش گفته بودی ولت کنه. مگه نه؟اون شب هم که صد
 آره... وقتی رنگ لباس کیمیا رو گفت و خواست باهاش حرف بزنم، قبض روح شدم.-
 مربی که بچه رو دست غریبه نمیده!-
 زودتر حلش کنم. تو پیش کیمیا بمون.؛ باید م انداخت ولیار دستباین-
 ممکنه کیوان سر برسه!-
 نه... کاش اصال  بهت نگفته بودم. نمیشه ازت چیزی پنهان کرد!-

 ناراحت شدم و گفتم: گفته ساعت چند؟
 بهتره خودم برم.-
 کنم.نمی من کاری رو نصفه ول-
-... 
 هات کو؟مراقب خودم هستم. لباس-

به طرف اتاقشون رفتیم و لباس فرم آژانس مسافرتی رو که بیشتر اوقات تنش با هم 
رو هم  هاهآوردم و مال اون رو پوشیدم. مقنعدستم داد. مانتو و شلوارم رو در بود به

کیف دستیم رو. رژ ماتش رو از روی میز آرایش برداشتم و روی لبم ؛ حتی عوض کردم
فقط مونده بود  ؛یه بار کشیدم و ماتش کردمرو فقط کشیدم. طبق عادتش رژگونه 

چند تار موی وسط ابروهام. روش دست کشیدم و از آینه به ساغر نگاه کردم. گفت: 
 کنه.می مامان دعوات

 تیغ رو از توی کشوش در آوردم و گفتم: وقت ندارم.
ی کردیم و ولی من زودتر از اون تیغ رو کشیده بودم. خداحافظ« معلوم نیست»گفت 
هاش نیفته. آخرین لحظه گفت: فقط بگو اگه تموم نکنه کردم نگاهم به چشم سعی

 ؛کنممی اطالع میدم. بگو اگه برنگرده به پلیس شکایتش به همه حتی به خانواده
 اصال  وارد جزئیات نشو.

ستم. با همون سرعت بیرون رفتم و به سمت انتهای دونمیخیلی چیزها بود که من ن
 ید خودم رو تا نیم ساعت دیگه به یه ساختمون نیمه کارهکوچه حرکت کردم با

رسوندم. از قصد همچین مکانی رو انتخاب کرده بود که احتمال دیده شدنمون با می
 هم صفر باشه.

دیوار فروریخته وارد شدم و به اطراف نگاه کردم. کسی ی هسر وقت رسیدم. از گوش
نیست. خراب کردن زندگی من از  دونستم که آریانا اهل اذیت کردن کسیمی نبود.
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باشم. حیاط مخروبه رو رد کردم و وارد تر م محتاطدادمی ترجیح ؛ ولیروی عمد نبود
زد. در زدم و وارد می ساختمون شدم. داخل ساختمون از زیر یک در کهنه نور بیرون

 شدم.
وچیک با کی هاش به دیوار بود. یه پسربچها نشسته بود و تکیهیه گوشه روی خاک

بسته توی بغلش خوابیده بود. با دیدن من چند ثانیه ماتش برد و فقط  هایچشم
 م؟شمی نگاه کرد. ترسیدم که من رو شناخته باشه ولی گفت: بابای خوبی

هام رو ر شدم. سعی کردم لحن و جمله بندیاز قیافه و حالت صداش خیلی متأث
دو  هایکشید و کلمهمی میرو ک هاهشبیه ساغر کنم که عادت داشت آخر جمل

 کرد. گفتم: کارت رو بگو؟می بخشی رو محکم ادا
دونی به می باالخره باور کردی تا خودت نیای منو ببینی نمیرم؟! خودت هم-

 م.کردمیهام عمل نتهدید
 بار ناراحت بودم که به جای ساغر اومدم. گفتم: قرار نبود بیای!برای اولین

 رو شروع کرده. پسر اونه.ش آیدین بقیه هایاز دوستاین خونه رو یادته؟ یکی -
-... 
اینجا رو که از برادرم دارم. ماشین زیر پام مال بابامه. اینجا هیچی ندارم ولی -
 ونم اونجا بند کنم.تمین
-... 
کنم، برگشتم شوهر کرده بودی... دوباره رفتم که می گفتم میرم سوئد فراموشت-

 بعدی که برگردم چیی هدفع«... قرار نبود بیای»برگشتم میگی واقعا  فراموشت کنم، 
 ه؟شمی
دردسر آب پاکی رو روی بی کار کنم. در اصل اومده بودم کهیستم باید چدونمین

 خوای تحویل پلیسم بدی؟می دستش بریزم. دوباره گفت: چرا چیزی نمیگی؟
اون که با روزی که  یهبه هم ریخت ای بود. خصوصا  سر و وضعفضای ناراحت کننده

م خونه زندگیم از خوامیشاپ دیده بودمش خیلی فرق داشت. گفتم: من نتو کافی
 هم بپاشه.

 ساغر! همین؟-
 چه انتظاری داری؟-
ونه من رو فراموش تمیگفت نمی گفت از لج من شوهر کرده؟! کی بودمی کی بود-

 کنه.
که تو عروسی امیر ساغر  چی؟! از حرفش تو فکر رفتم. حاال دیگه شک کرده بودم

 تابی کیمیا برگشته بود خونه یا...خاطر بیبه
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 رو زنده نکن. هاهگذشت-
 بچه؟خاطر بهی زندگی کنی؟ طور اینعمرت رو ی هی همخوامی-

گفتم که گاف نداده باشم؟ ساغر گفته بود وارد جزئیات نشم اما حق داشتم می چی
گناهم یا خواهر بی واسه نجات خواهر چی خودم رو قربانی کردم.خاطر بهبدونم 

 گناهکارم؟
 جلوتر رفتم و گفتم: همون شب تو مجلس جوابت رو دادم.

درد بخور بده عات بهدونست! امیدوار بودم اطالمی حاال این جواب چی بود، خدا
 ولی با تعجب گفت: پس چرا حاال حرفت رو عوض کردی؟

کار نبوده و ساغر به میل خودش  پس اون شب مزاحمتی در ؛جمله توی دهنم یخ زد
کرد. ممکن می خودش رو توجیهی هراهش داده... تو اتاق من! این نرفتنش به خون

امیر به مال ما بود ی هنزدیکی خونش . هرچند که بهانهرنش بویی ببهاهبود همسای
ونی رو گوسفند قرب !کردتر بابا کارش رو راحت ؛ البتهکه برای بدرقه خودش رو برسونه

 خواهرم تو سرم بود دلخور بودم.ی هخودمون آورد. از فکرهایی که درباری هبه خون
 کنه!نمی خونسردی خودم رو حفظ کردم و گفتم: برگشتن تو چیزی رو درست

کرد. دوباره گفتم: من به یکی تعهد دارم. تو هم باید بری دنبال می گیج نگاه
 سرنوشتت.

 م گره زدم.م رو به عادت ساغر پشتهاتدس
 !اگه فقط تعهده که شوهر بدبختت هم حقش نیست. چرا هر دقیقه یه چیز میگی؟-

 !یه روز میگی عاشقشی، فرداش تعهد داری؟
 سریع گفتم: من کیوان رو دوست دارم. زندگیم خوبه.

 صورتش ناراحت شد و گفت: دروغ میگی.
-... 
 عوض نشدم.کنه؟ من بعد از پنج سال می مگه سه سال چی رو عوض-
 !بسه-
 رفت. اگه...می باورم نمیشه. همه چی داشت خوب پیش-

 نداخت وسط؟ااش رو کامل کردم: اگه سحر خودش رو نمیدلم خیلی گرفت. جمله
و زودتر از بقیه  کردمیپسربچه تکونی خورد و من دوباره گفتم: اگه به رفتار تو شک ن

ی هند کشیده شد؟ یادته آیندرسوند چی؟ یادته عروسی امیر به گنمی خودش رو
 خودش رو...
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دونم اما همه چیز رو خراب کرد. ما تصمیمون می سرش رو پایین انداخت و گفت:
قطعی بود؟ تو مثل االن شک نداشتی؟ وقتی قرار بود بریم سوئد حرف مردم چه 

 اهمیتی داشت؟
که حالیرن. درکه ساغر طالق بگیره و ب دنقرار گذاشته بوها موقعچه جالب! پس اون
کردم، آریانا به قصد مزاحمت دور و بر ساغر میاد. پوزخند می من تمام مدت تصور

 زدم.
 همه چیز از همون روزی که رفتی سوئد خراب شده بود.-
 موقع با من بیای.تونستی همونمی رو ول کنی...ت تو نخواستی خانواده-
 تونستی بمونی.می تو-

 زنه.جوری صداش میدونستم ساغر چهمی . حرفی نزد.از اون ماجراها با خبر بودم
 خواستی رو در رو حرف بزنیم که زدیم. همه چیز تموم شده.می آریا!-
-... 
منطق تصمیم بی ونی خامم کنی کهتمینها قبل با این دیوونه بازیی همثل دفع-

 بگیرم.
 کنم.می ترسی؟ من همه چیز رو ردیفمی منطق یعنی چی؟ از کسی-

 خودم بزرگشی هبریم. مثل بچمی تو بغلش نگاه کرد و گفت: کیمیا رو همی هبه بچ
 کنم.می

دیگه اعصابم از همه چی خرد شده بود و التماس توی صداش بدتر از همه بود. به 
ونم باور کنم عاشقش تمیسرتکون دادم و اون با بغض گفت: من ن« نه»ی هنشون
 شدی.

گفت و دوباره بست. به « عمو»از کرد و با دیدن آریانا هاش رو بپسر وول خورد. پلک
 بینی که یادت میره ساغری هم بود.می سمت در رفتم و گفتم: یه روز کسی رو

وارفته نگاهم کرد. با ی هفقط با قیاف ؛خودم بود هایحرفاین جمله زیادی شبیه 
 موندم شاید بویم ی کوتاهی بیرون رفتم و در رو بستم. اگر بیشتر اون توخداحافظ

م ساغر کردمیبرد. حس بدی داشتم و از حال و هوای اتاق ناراحت بودم. فکر نمی
ی باشه. من بهترین کار رو کرده بودم. اگر اون شب به آریانا مشکوک طور این
ها رفتم خونه، اگر به جای من اسم ساغر سر زبوننمی م و دنبال سحرشدمین

برای مردم مهم نبود حقیقت داشته باشه یا نه که البته افتاد واقعا  فاجعه بود. می
 وقتهیچ. دنزمی حاال فهمیده بودم حقیقت داشت! مردم حرف خودشون رو

 ، نگاهدنکیوان وقتی به صورت عصبی آریانا و ساغر که هنوز گیج و مات بوی هقیاف
؛ حتی زد، از ذهنم پاک نمیشهمی آبروریزی سحر! حرفی هکرد و با من دربارمی
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کار خواهر زنش هم دیوونه شده بود! به عنوان ساغر گفته بودم وقتی رسیدم خاطر به
قصد اصلی  .دنهر دو رو دیدم و خواستم زودتر آریانا رو رد کنم که بقیه وارد ش

خودم هم همین بود. برای آماده کردن خونه زودتر اومده بودم که خونه رو واسه 
خواستم مطمئن بشم که آریانا مزاحم می در واقعاما  ؛جشن بدرقه و قربونی چک کنم

ساغر نشده. وقتی تو خونه دیدمش از تعجب فکم افتاد. خود ساغر هم جا خورده 
ست مسیر ماشین عروس عوض شده. فرصتی نداشتیم که آریانا رو رد دونمیبود و ن
ابا و بعد عمو سوم بودیم. وقتی کیوان و بی هو طبق شدمیاز پنجره هم ن؛ حتی کنیم
، من تصمیم آنیم رو گرفتم و به جای ساغر با کیمیا جلو رفتم. اگر دنوارد ش عموزنو 

. شنبا مانتو نبودم و آرایشمون مثل ماسک عمل نکرده بود، ممکن بود متوجه ب
جشن به هم خورد و آریانا با بدبختی از زیر دست بابا در رفت. من و ساغر با 

ون رو پاک کردیم و سر جای خودمون برگشتیم. همین... به بیشترین سرعت آرایشم
 همین سادگی.

رو از دیوار کنار در برداشتم. خواستم م کرد. تکیهمی تاریک روشن غروب حالم رو بدتر
 حرکت کنم که صدایی از سمت راست گفت: چرا؟

 هام رو روی هم فشار دادم و سعی کردم کامال  عادی باشم. چرا دست از سرمپلک
 !اشت؟! جلوتر رفتم و با لحن ساغر گفتم: آقای مهندس شمایید؟دمینبر

این ی هفرمم رو از نظر گذروند. دوباره گفتم: واسه مناقص هایحرفی نزد و لباس
 مجتمع سر زدید؟

 تو واسه چی اینجایی؟-
کمی جا خوردم. این مدل حرف زدن با ساغر نبود. حرکت کردم و با تعجب گفتم: 

 بله؟!
 همراهم اومد. با صدای آهسته اما عصبی گفت: بس کن!

 حالتون خوبه مهندس؟-
به اتاقی که حاال ازش فاصله گرفته بودیم اشاره کرد و گفت: شاید اون نفهمه ولی 

 من احمق نیستم.
-... 
 ماشین باباش دم دره.-
 .رنخونمی اومدم نصیحتش کنم که مزاحم خواهرم نشه. به درد هم-

 اومد گفت: آره. این حرفت رو باورمی با آرامشی که به نظر ساختگی سر تکون داد و
 خواهرت اومدی... دیگه حاضری چه کارهایی براش کنی؟خاطر بهکنم. می

 و با عصبانیت بیشتری گفت: تا کی؟
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 اشتباه متوجه شدید. -
به سمت خروجی ساختمون رفتم. دنبالم اومد و گفت: دیدمت که با عجله رفتی 

 اون بیرون اومدی! هایو با لباسش خونه
هامون شنیده بود. حتما  چیزی از حرف ؛کرده بود و من احمق نفهمیده بودمتعقیبم 

 بدون توقف گفتم: سحر اومد خونه که مراقب دخترم باشه تا من برگردم.
داره. ایستادم و به طرفش برگشتم. سریع آستین ام آستین مانتوم رو گرفت که نگه

 اسم.شنمی گفت: این همه پنهان کاری واسه چیه؟ من تو رورو ول کرد و 
 بار دهنم رو باز کردم که حرفی بزنم ولی چیزی برای گفتن نداشتم.چند

 ی برای خواهرت دردسر نشه؟ چرا؟خوامی-
-... 
 موقع هم شوهر داشت، هم بچه.اون-

 زنید!می زد. عصبانی گفتم: دارید جلوی روم به من تهمتمی تنفر توی صورتش موج
اومد و جلوم ایستاد. مجبور تر سرعتم رو به سمت خروجی حیاط بیشتر کردم. تند

کردم و می شدم قبل از برخورد باهاش بایستم. حالم خوب نبود. دوباره داشتم قاطی
دم، دست شمی ست اون حرف زشتی از زبونم بشنوه ولی وقتی عصبیخوامیدلم ن

دار با دو ی طرحهکرد. دستش رو از کنار مقنعمی خودم نبود... یه جور خاصی نگاه
 اسمت.شنمی برد و گفت: من بدون این همم نوار طالیی، به سمت زخم روی شقیقه

گرما زیر پوستم دوید. از این حرکت بعیدش گیج شده بودم. تند دستش رو پایین 
 هایآورد و پشتش قایم کرد. نگاهش خیلی مستأصل شده بود اما هجوم حس

د از صورتش خوند. شمی ختلف پشیمونی و خوشحالی و دلسوزی و غم روم
که برعکس همیشه خیره شده بود. باالخره بعد از این سکوت پرسید: چرا  خصوصبه
 دو نفر دیگه زندگیت رو خراب کردی؟خاطر به

فقط گفتم: چون اگر اون هم جای من  ؛ز این که فهمیده بود خوشحال بودمته دلم ا
 کرد.می کار روبود همین 

چند لحظه فکر کرد و بعد از جلوم کنار رفت. جوابم قانع کننده بود. به سمت خروجی 
سوخت. دو تا می رفتم و حتی برنگشتم که حالش رو ببینم. دلم برای آریانا هم

کردم تا می زدم و فکرمی قدم؛ باید ساغر از تاکسی پیاده شدمی هچهارراه قبل از خون
ا بتونم چیزی از ماجرایی که تازه فهمیده بودم به روم نیارم. من آدمی بشم. تتر آروم

 خواهرم. خصوصبهکسی قضاوت کنم. ی هنبودم که دربار
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اختم تلفنی صحبت شنمی کی، با هر کنجکاو مامان و بابا هایدیشب جلوی چشم
هنوز خیلی  ؛ ولیکرده بودم که حال و هوای گذشته و خودم و ساغر از سرم بره

غمگین بودم. نفسم رو پوف کردم و عکس رو بستم. یاد مزون افتاده بودم و تو نت 
کار کردن نداشتم. امروز هم ی هکردم. حوصلمی مجلسی و عروس سرچ هایلباس

نداخت و اخودم می هایمن رو یاد طرحها زیادی سرم خلوت بود. هر کدوم از لباس
. دنیای شدنمی م رو ابراز کنم، تکراریهاتبتونم خالقی کرد. قبل از اینکهمی ناراحتم

 موند.نمی مد راکد نبود. منتظر پولدار شدن من هم
ه از مهندس بپرسید شمی تلفن زنگ خورد و مرد بعد از سالم و خسته نباشید گفت:

 ساختمون ارکیده رو بازبینی نکرده؟ی ههنوز نقش
 کنید؟می بله. اسمتون رو لطف -
 از پایین. اگه حاضره بیام تحویل بگیرم. ؛ستماسدی ه -
 گیرم.می پرسم. خودم تماسمی االن -
 ممنون عزیزم. -

کارمندها اینجا نیفتاده بود که به اسم بشناسمشون. به ی ههنوز گذار هم !جانم؟
رفتم. داخلی میعاد نمی ش، از اتاق بیروناتنبیهی هایمیعاد و زونکن هایلطف غرغر
 جواب داد: بله؟رو گرفتم. 

 ساختمون ارکیده تموم شده؟ی ه. بازبینی نقشتنآقای اسدی تماس گرف -
 ونم. بگو فردا.تمینه. امروز ذهنم درگیره، ن -
 باشه. -
 کنه؟می سیستمت عکس خوب باز -

 از سوالش تعجب کردم و گفتم: چی؟!
 سرعت دانلودش چطوره؟ -

 کنید؟!می : دسکتاپ من رو چکمانیتور نگاه کردم و عصبانی گفتمی هبه صفح
 فقط امروز! -
 با چه حقی؟ -
 با حقی که رئیس شرکت بهم داده! اینجا محل کاره نه تفریح و سرگرمی. -
 !ذهنتون درگیر مانیتور منه؟ -

مجلسی رو  هایلباس هایبدون منتظر شدن برای جواب گوشی رو گذاشتم و صفحه
بستم. با پایین تماس گرفتم و به اولین نفری که جواب داد، گفتم: از طرف آقای 

 گیرم. لطفا  آقای اسدی...می مهندس نظری تماس
 بله. گوشی. -
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اسفند بود و  هایارچوب فلزی تکیه داد. دیگه وسطهدر اتاق میعاد باز شد و به چ
همرنگ موهاش. مرد توی ای قهوهپوشید. پیراهن کرم و شلوار می روشن هایرنگ

 گوشم گفت: بفرمایید؟
 مونه واسه فردا.ها میهنقش !مهندس امروز سرشون خیلی شلوغه -
 رو با نگاه کردن به صورت میعاد گفتم.« خیلی شلوغ»و 
 بسیار خب. ممنون. -
 کنم.می خواهش -

یکی از قطع کردم و صندلی رو به سمت مانیتور چرخوندم. جلوتر اومد و روی 
رو نشست. توجهی نکردم. دو دقیقه بعد که دوباره نگاهش کردم، های روبهصندلی

که  طوراینرفت. دلم سوخت و گفتم: می شلوارش وری هسرش پایین بود و با پارچ
معلومه از این به بعد باید توی خودکارها رو هم بگردم، شاید میکروفون کار گذاشته 

 باشید!
 نفسش رو فوت کرد و گفت: کار قبلیت رو دوست داشتی؟به روی خودش نیاورد. 

 دبانه پرسیده بود. موس رو ول کردم و گفتم: آره.ؤخیلی م
 خوای بری سراغ همون کار؟می -
 بتونم یه سالن تأسیس کنم. ؛ شایدکنممی فعال  پول جمع -
 کشه.می خیلی طول -
 نیست.ای چاره ؛دونممی -

 و روی زانوهاش گذاشت و گفت: اگه...رهاش به جلو خم شد. آرنج
 چی؟ -
 تونم کمکت کنم.می اگه انقدر پول الزم داری من -

 خود باال رفت و گفتم: برای چی شما کمک کنید؟ابروم خودبه
 کرد گفت: چه عیبی داره؟می ش بازیهاتکه با انگشالیحدر

از  ؛ شایدکامال  مشخص بود که فکرش هنوز مشغول ماجراییه که تازه فهمیده
خواست یه کاری می دلش سوخته بود و ؛ شایدش به من پشیمون شده بودهاتتهم

ممکن نیست همچین  ؛ ولیحال نیت بدی نداشت. گفتم: ممنونهربرام بکنه. به
 کشه.می چیزی رو قبول کنم. بابام من رو

 ه یه کار دیگه کرد.شمی یک دقیقه سکوت کرد و بعد گفت:
 ون چه کاریه؟منظورت -
 ه.شمی رو به من بفروشی. پدرت هم قانعت تونی قالیچهمی تونی...می -
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کنم اون نمی با تعجب نگاهش کردم. قالیچه رو پاک فراموش کرده بودم. گفتم: فکر
 ارزش مالی داشته باشه.

 نگران این نباش... قصدم کمکه. -
-... 
 جور چیزهای قدیمی خوشم میاد.من از این -
 کهنه و داغون؟!ی هیه قالیچ از -

 خرید؟می اومد. گفتم: چقدرمی سر تکون داد. من از ترحم بدم
 قدر.واسه سالنت پول الزم داری؟ همون چقدر -

 ارزش انقدر پولی بیهتعجبم بیشتر شد و تو فکر رفتم. چرا باید برای یه قالیچ
باالخره گفتم: قالیچه  !؟! اگر به قول خودش قصد کمک داشت، چرا انقدر زیاد؟دادمی

 یادگاریه.
تونی پول رو به می پس ؛طور راحتیروی ریش نامرتبش دست کشید و گفت: هر

 عنوان وام ازم بگیری.
 اگه آمادگیش رو پیدا کردم. !ممنون -

ی آدم جلوم هبه اطراف نگاه کرد. قصد رفتن نداشت و حاال که دو دقیقه مثل بچ
خواست گفتگو رو ادامه بدم. یاد حرف اون روزش می طرز عجیبینشسته بود دلم به

جوری که ضایع نباشه حرف رو به اون سمت «. چی دیدی؟»افتادم که پرسیده بود 
 کشوندم. با لحن آرومی گفتم: گاهی... یه حسی... مثل فشارهای عصبی دارم.

دم هام رو توجیه کرده باشم اما قصه مثال  بداخالقیاین جمله رو انتخاب کردم ک
رسوندن منظورم بود. صورتش نگران شد. بلند شد و به طرف پنجره رفت که 

 لحنم زیادی مالیم بود. خودم رو جمع و جور کردم. ؛ شایدنگاهش به بیرون باشه
 جور فشاری؟چه -
 م.دونمیدقیق ن -
 از کی؟ -
 ها.تازگی -

 کنی.می بعد از مکث طوالنی به طرفم برگشت و گفت: عادت
 نگاهش هنوز پایین بود. جوگیر! چیزی نگفتم و اون وارد اتاقش شد. !همین؟

 پنج دقیقه به پنج بود که جلوی میزم ایستاد و گفت: جمع کن بریم.
 کنم.می شما برید. کارم تموم بشه خودم قفل-
 رسونمت.می زنم،می شما... به ساختمون سری هخون هایدارم میرم طرف-
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که باز بود رو بستم و وسایلم رو جمع کردم. رفتارش خیلی  ایسر تکون دادم و برنامه
کردم که اون حرکت دیروزش، بعد از مالقات می عوض شده بود. من تمام تالشم رو

 آریانا رو فراموش کنم و عادی باشم ولی خودش خیلی تابلو بود.
جلوتر از من از اتاق بیرون رفت. موقع قفل کردن در، سرش رو پایین انداخت و 

رفت. با تعجب برگشتم و دیدم لیال مشغول عوض کردن شالش بوده. گفت: گفتم تا 
 سالن خلوته این رو در بیارم!
 خندیدم و گفتم: عیبی نداره.

 کنه.نمی آره بابا... این که نگاه-
 با صدای آروم ادامه داد: به مرد بودنش هم واال شک کردم!ها بعد مثل پیرزن

 عادت کرده بودم. خندیدم و گفتم: چرا داری رنگ عوضدیگه به این کارهای لیال 
 کنی؟می

 به پایین اشاره کرد و گفت: حاج آقا زرشکی دوست داره.
 ت!ررو افتادم و گفتم: با اون سلیقهیاد رحمتی پ

منتظر ایستاده بود.  هاهبا خنده دست دادیم و من به سمت راهرو رفتم. وسط پل
 ت منتظر باش.از شرکتر آروم گفت: چند متر دور

 اومد. گفتم: باشه.می کردم اما خوشممی از این همه رعایت کردنش تعجب
خیله »ایستاد. خواستم بگم  هاهحرکت کرد و از من فاصله گرفت. دوباره پایین پل

رو بود. وقتی بهش رسیدم متوجه ولی نگاهش به روبه« م ته خیابونخب. اصال  میر
اومد. برای من سر تکون داد. می این سمت خانوم قیاسی شدم که با لبخند به

آشامی از جا بکنم های خونرو مثل این سریالش خواستم بپرم و کلهمی ناخودآگاه
ولی به جاش فقط سر تکون دادم. رو به میعاد گفت: مهندس! قبال  بیشتر به بخش 

 زدید؟!می ما سر
 خوام دیرمون شده.می معذرت-

 ایید.و رو به من ادامه داد: بفرم
کرد. تعجب کرده بودم. طرز می رفت اشارهمی ی که به سمت پارکینگهایبه پله

میعاد نگاه کردم که برای صحبتش به من برخورد ولی قیاسی با لبخند دور شد. به 
ونستم تمیدبانه نبود. نؤ؛ ولی کارش اصال  مزدمی دب به نظر برسه لبخندؤاینکه م

من این وسط چه  ؛ ولیسرسنگینش خیلی برام جذاب بودانکار کنم که این رفتارهای 
 !کاره بودم که نظر بدم؟
 زیر لب گفت: بیا دیگه!
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پایین ی هیادم افتاد که ما دیرمون شده بوده ولی هنوز ایستادیم. همراهش به طبق
 عقب بشینم؟ خوایدمی رفتم. وقتی سوار ماشین شدم، گفتم:
 راه افتاد و گفت: دیگه که نشستی.

از پنجره به بیرون نگاه کردم. از پارکینگ خارج شد. برای چند نفر بوق زد و دست 
! هنوز به خیابون اصلی نرسیده دنتکون داد. حاال امروز همه این دور و بر ول بو

 دونستید شوهر داره؟می بودیم که گفتم:
 کی؟-
 خانوم قیاسی.-
 ربطی به من نداره.-
 از مرحله پرت باشید.اتفاقا  داره... مگر اینکه خیلی -

فهمم کی... احساسی بهم می پوزخند زد و گفت: مطمئن باش نیستم. بهتر از بقیه
 داره.

من خیره شد. من اصال  به روی خودم نیاوردم.  هایو برگشت و چند ثانیه به چشم
 زنه به اون راه!دوباره به خیابون نگاه کرد و گفت: و خودش رو می

گفت؟! من که حسی بهش می سکوت کردم. این چیآب دهنم رو قورت دادم و 
نداشتم... امیدوار بودم که نداشته باشم. خودش سکوت رو شکست: من مسئول 

 خطای مردم نیستم... کاری هم نکردم که کسی هوایی بشه.
تو  خصوصبهکرد. می توی دلم خندیدم. همین طرز رفتار و اخالقش بیشتر هوایی

 یدم: ازش خوشت میاد؟همچین شرکتی. خیلی عادی پرس
دونستم. می با اخم نگاهم کرد و چیزی نگفت. خودم جوابش رو قبل از پرسیدن

بخواد طالق بگیره. منظورم اینه  ؛ شایددوباره گفتم: شاید با همسرش مشکل داره
 که...

 با کالفگی حرفم رو قطع کرد: زندگی مردم به من ربطی نداره.
مون فر«. !زنه؟می داره زاغ سیاه منو چوب ستفتهپس کیه که یه ه»توی دلم گفتم 

بار حال پسرش رو پرسیدم که شوهرش رو یادآوری رو چرخوند و همزمان گفت: چند
 ها.خیاالت برش داشته! از دست شما زن ؛ شایدکنم
 آقای مهندس! تنتو حسرت شما نیسها زنی همطمئنا  هم-
 خدا رو شکر...-

خواست من پررو نشم ادامه داد: یکیشون می که مثال  ای نصفه و نیمهی هبا خند
 انصراف داد!
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رو م لبخند زدم و منتظر رسیدن شدم. مامان اصرار کرد که شام بمونه اما رفت. مقنعه
در آوردم و آویزون کردم. گوشیم زنگ خورد. از بس صداش رو کم کرده بودم، به 

 رو روی سرم گذاشتم و با آریانا بود. دستمی هد. شمارشمی زحمت شنیده
 صلگی جواب دادم.وحبی
 م مزاحم بشم. زنگ زدم چیزی بگم.خوامیکردم دیگه تموم شده ولی گفت: نمی فکر

 با صدای آهسته گفتم: خودش رو که دیدی!
 آره. با تو کار دارم.-
 خب؟-
 ونم بمونم. کارهای رستورانم رو هواست.تمیدارم میرم. بیشتر از این ن-
 من میگی؟ چرا به-
 با من میای؟-
 یزی که شنیده بودم میخکوبم کرد. اصال  انتظارش رو نداشتم. با تعجب گفتم: من؟!چ
 کنم.می سه سال پیش این کار رو کنم. حاال دنآره. همه منتظر بو-
 من منتظر نبودم.-
-... 
 خواهرم کردم، نه تو.خاطر بهاین کار رو -
کنم به می چی؟ با من بیا. درآمدم خوبه. کمکتخوای اینجا بمونی که می م.دونمی-

 ت برسی.هاهخواست
 چرا؟-
 دیگه برنگردم ایران. ؛ شایدم زن غیر ایرانی بگیرمخوامیمن که ن-
-... 
 زنم.می فکرهات رو بکن. زنگ-

 کردم.می تماس رو قطع کرد. هنوز به گوشی تو دستم نگاه
 

12 
 جلوی در برگشت و گفت: این؟از ها فروشنده با یکی از کاغذ کادو

 مشکی.ی هنه. اونی که قلب داشت رو زمین -
ش ل مردونهراه برگشت. ابروهای نازکش به هیکپشت چشم نازک کرد و با اک

 اومد. از همون جا نشون داد: این؟نمی
 بله. -
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کردم. مهدیس از اینجور می د نگاهشمی به عروسک پشمالویی که توی کاغذ پیچیده
ی پیاده شدم، دلم واقعا  اومد. وقتی جلوی در مزون از تاکسمی خیلی خوششچیزها 

م هاهآسانسور هم من رو یاد خاطر هایآینه؛ حتی روزها رو کرده بودهوس اون
نداخت. بعد از سه هفته رفت و آمد به شرکت، دوباره یکی از مانتوهای شیک و امی

مول این ساختمون ِ تقریبا  تجاری باز رنگ روشنم رو پوشیده بودم. در مزون طبق مع
بود. برای مسئول سالن که پشت میزش نشسته بود لبخند زدم. با خوشحالی بلند 

 ما کجان؟ هایشد و احوالپرسی گرمی کردیم. گفتم: بچه
 تو اتاق دیزاین. -
 مرسی. -

. به همون سمت رفتم و کادو رو پشتم قایم کردم. در زدم. خود مهدیس در رو باز کرد
 با دیدنم، ذوق کرد و جیغ کوتاهی کشید.

 مرخصی گرفتی؟ -
مهدیس ی هزدم. از باالی شونمی چند وقت بود که فقط تلفنی باهاشون حرف

نگاهی به مرضیه و هانی انداختم که با لبخندهای گل و گشاد آمادگی خودشون رو 
 لدت مبارک!. بسته رو از پشتم بیرون آوردم و هر سه با هم گفتیم: تودناعالم کر

 فکر کردم یادتون رفته... چرا امروز؟ هاتمهدیس خندید و بعد گفت: کثاف
خواستیم می تولدش پنجشنبه بود و ما امروز یعنی شنبه تبریک گفته بودیم. درواقع

چرا »و « دستت درد نکنه»کادو رو با کلی  هایی غافلگیرش کنیم. بستهطور این
آوردن کیک از داخل یخچال رفت و ما میز  و... گرفت. هانی برای« زحمت کشیدی

 .هاهرو آماده کردیم. مهدیس کادوها رو برداشت و گفت: اول هدی
 کرد مثل هر سال ادا و اصول دخترهای دبیرستانی رو درمی هر کدوم رو که باز

برش از کیک رو توی بشقابم گذاشتم و گفتم: خب یاال  هی کرد.می آورد و ذوقمی
 تعریف کنید. من زیاد وقت ندارم. اول تو مرضیه.

چنگال ها نشست و مثل اشرافیای میکه با همون آرامش همیشگی گوشهحالیدر
ی هافته. هفتنمی کرد، گفت: چی بگم؟ اتفاق خاصی که اینجامی رو توی کیک فرو

 تو عید برای لیسانس بخونم.پیش کتاب گرفتم که 
 کنی.می من: جدی؟ خوب کاری

مهدیس: واسه کار باید پارتی داشته باشی. فوق دیپلم و لیسانس نداره. مثال  ما که 
 لیسانس داریم کجا رو گرفتیم؟

 دو ساله.ش من: به حرف این گوش نده. باز مدرک داشتن بهتره. همه
 مرضیه: مادرم هم همین رو میگه.
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 ه.یقورت دادم و گفتم: خبرهای اصلی پیش هانیکیک رو 
 هانی یه کم هول شد و گفت: واه.

 ؟دوننمینها من: این
 مهدیس: وایسا ببینم. چی رو؟

 من: شما چقدر خنگید.
 نی نگاه کردم که بهم اطمینان بده که همه چیز رو به راه شده یا نه که گفت:ها هب

 خواستم اول قطعی بشه.می
 : چی؟تنهمزمان گف مرضیه و مهدیس

 ه.شمی من: داره زن داداش این عفریته
که منظور من از عفریته کیه. مهدیس با تعجب گفت: دیدم یه  تندونسمی و همه

 ... یارو هر روز اینجا وله.هاهزنمی نمه مشکوک
 نی ادامه داد: تو چقدر آب زیر کاهی دختر!ها هرو ب

 مبارکت باشه.مرضیه هم خندید و گفت: راست میگه. 
شون تمام جزئیات مهم رابطهی ههانی تشکر کرد و یک ربع بعد به حرف زدن دربار

خواست که با سرخ و سفید شدن می مهدیس جزئیات غیر مهم رو هم ؛ البتهگذشت
 خیال شد. آخر پرسیدم: فریبا نق نزد؟بی هانی

 اشت.هانی: یه میتینگ دونفره برام گذاشت ولی چوب الی چرخمون نذ
 دونستم.می من:

. رو به مهدیس گفتم: دنکار رو ول کرده بوشون دو دقیقه سکوت کامل شد و همه
اِفت به کجا بی کنه. تو بامی خواد درس بخونه. اون هم که داره شوهرمی این که

 رسیدی؟
 خندید و گفت: کدومشون؟!

 مرضیه: تو روحت.
 ده بود. چی بود؟ خبرنگار؟همه خندیدیم و من گفتم: همون آخریه که گیجت کر

 مهدیس: محض اطالعت اون آخری نبود.
 چی. بهش بگو.هانی: حاال هر

 مهدیس: اون که رفت پی زندگیش.
 من: یعنی پروندیش؟

 رفته.شون مرضیه: حاال تو نخ پسر همسایه
 !من: برو تو نخ مادرش بلکه بختت باز شه
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خیر، چقدر هم با خنده گفت: یاد آقاجونت ب خودم زودتر از همه خندیدم و مهدیس
 دیم.شمی شما جمعی هخون

 مرضیه: این یعنی دیگه نپرسیم؟
 مهدیس: قربون آدم چیزفهم.

 بخیر. قاجون لبخند زدم و گفتم: یادشبا یادآوری آ
 هانی: خدا رحمتش کنه.

 روح اومدی؟!بی بعد از سکوت غمگینی مهدیس پرسید: تو چرا انقدر
 گفتم: چی؟با تعجب 

 بدون آرایش نبودی. وقتهیچهانی: راست میگه. تو 
کردم. حاال که موقعیتش پیش می تو این دو روز تمام مدت به رفتن به سوئد فکر

اومد از دستش بدم. از بس فکر و خیال خارج رفتن داشتم که نمی اومده بود دلم
م وی روحیهحال و هوای محل کار جدیدم هم ر؛ اما آرایش کردن توش گم بود

از شد و فریبا توی تاثیر نبود. شونه باال انداختم و خواستم چیزی بگم که در ببی
 فقط براش سر تکون دادم که گفت: جشن گرفتید؟! ؛ارچوب ایستادهچ

و هانی گفت: سحر همین چند دقیقه پیش  دنمهدیس و مرضیه سریع بلند ش
 اومد.

 بله. خبرش رسید.-
 مزگی لبخندی بود که من تحویلش دادم.بی و به من لبخند زد که به

 شنیدم کار خوبی پیدا کردی؟ -
 خدا رو شکر بله. -

 خوردی!می با پوزخند گفت: از اولش هم به درد همون کارهای اداری
 کنه.می من هم پوزخند زدم و گفتم: زمان همه چیز رو مشخص

 من دیگه باید برم. تا بعد. هاهادامه دادم: بچ هاهرو به بچ
به اتاق فریبا رفتم تا تسویه حساب کنیم. تمام مراحلش توی سکوت گذشت. فریبا 

خداحافظی سر تکون داد و خواست حرفی بزنه ولی جلوی خودش رو ی هبه نشون
گرفت. با همه خداحافظی کردم. کمی چشم چرخوندم که نازی رو ببینم و وقتی 

کردم که می ه این فکردیدم نیست، از مزون بیرون زدم. تمام طول مسیر رو ب
تونم پوز فریبا رو بزنم. فکرهای عجیبی به ذهنم رسیده بود. مهمترینش می چطوری

 .دادنمی این بود که با آریانا برم. اون طرف به استایلرها و دیزاینرها خیلی بها
تونستم یه سالن مد بزنم. معروف بشم و حتی اسمم به گوش فریبا و می
 «.بیدار شو»و فوت کردم و به خودم گفتم ش برسه. نفسم رهاتدوس
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آب و گل ها زدم و مواظب بودم که ماشینمی شلوغ پلوغمون رو قدمی هطول کوچ
این اطراف مشکل داشت. واقعا   های. صبح بارون زده بود و جوبشنرو به سمتم نپا

همه  رو مدام به روم بیاره.م رفتم. کسی هم آشنا نبود که گذشتهمی د اگرشمی چی
افتاد که خجالت بکشم. ایستادم و نمی . چشمم هم زیاد به خواهرمدنغریبه بو

گوشیم رو درآوردم. اول یه نگاهی به دور و بر کردم که از نبودن بابا مطمئن بشم. 
آریانا رو گرفتم. کامال  مصمم بودم که از این ی هشمارای بعد از مکث چند ثانیه

 به زندگیم بدم.بالتکلیفی در بیام و یه تکونی 
 بعد از یه بوق جواب داد: سالم.

 سالم.-
 تصمیم گرفتی؟-

 به این زودی جواب بدم. کردمیاحتماال  فکر ن
 بله.-
 خب؟-
 بگو دلیل بردن من چیه؟ لاو-
 م ازدواج کنم. همین.خوامی-

 دوباره به سمت خونه حرکت کردم و گفتم: چرا من؟
سه سال پیش مادرم دیگه تحویلم خاطر بهوقت ندارم دنبال دختر بگردم. -
 یره... چرا تو نه؟گمین
 نداریم.ای من فقط ظاهرم شبیه خواهرمه. هیچ شباهت دیگه-
 ی!کردمیم. اگر داشتی اصال  به پیشنهادم فکر هم ندونمی-

گفت ولی حرفش بهم برخورد و گفتم: به می ازدواج با عشق سابق خواهر... راست
 به رفتنم از ایران فکر کردم!ازدواج با تو فکر نکردم، 

کاری که برای خواهرت کردی ؛ اما اسمشنمیبعد از کمی سکوت گفت: تو رو زیاد ن
 خیلی قابل احترامه.

-... 
 بیا بریم. از همه چی دور شیم. یه زندگی آروم داشته باشیم.-

کرد. مثل وقتی که با م میلحن صداش خیلی افسرده بود، اما پیشنهادش وسوسه
زدیم. به خونه رسیده بودم. کلید رو می آرزوهامون حرفی همدرسه دربار هایبچه

 توی قفل در انداختم. دوباره پرسید: میای؟
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که دستم به جغد دسته « آره»اینجا نداشتم. دهنم رو باز کردم بگم ای من هیچ آینده
 سیاهش زل زدم و غم و نیاز عجیبی به وجودم هجوم هایکلیدم خورد. توی چشم

 آورد. جغد رو توی دستم فشار دادم و گفتم: نه.
فکر و ذهنم ی همون انتظار این جواب رو نداشتیم. برای چند ثانیه همهیچ کدوم

ستم به دلیل این حسم خوامین؛ حتی شده بود« ندیدن میعاد وقتهیچدیگه »درگیر 
م حاال جلوم کردمی بود انکارش هاتستم جدی بگیرم. حسی که مدخوامیفکر کنم. ن

 کنی.نمی آرامشخاطر بهقد علم کرده بود. آروم گفتم: تو این کار رو 
-... 
 کنی.نمی فراموش کردنخاطر به-

 کلید رو از قفل بیرون آوردم و توی کیفم انداختم. هنوز چیزی نگفته بود.
 ی صورت ساغر همیشه همراهت باشه.خوامی-

ی اول هطبق هایهمینه. روی پلهدونست که دلیلش می جوابی نداد. خودش هم
... بگرد تا ستشاید سهمت یه جای دیگه ؛ور نخواهزایستادم و گفتم: چیزی رو به

 پیداش کنی.
 ستاره نیست.کس بیهیچآه کشید و گفت: آره. آسمون 

د طی شمی ترین سرعتی کهرو با کم هاهقطع کردیم و من پلای بدون حرف دیگه
خواست می کهای اون شازدهخاطر بهکردم. تنها شانسی که به سراغم اومده بود رو 

 م.کردمیاصال  احساس پشیمونی ن؛ اما سر به تنم نباشه، از دست داده بودم
 

13 
. همین که از دادنمی رو نشون 9:10 هاهدوباره به ساعت دیواری نگاه کردم. عقرب

کشیدم و مامان که رو به ای دیگهی هبودیم. خمیازشرکت رسیده بودم، راه افتاده 
جوری نکنم. دست خودم نبود. تو روم نشسته بود با چشم و ابرو اشاره کرد که این

جز مردی که بیشتر عادت داشتیم با انگیزی نبود بهی عمو هیچ چیز هیجانهخون
ببینیمش. دوباره به سمتش  ی تلویزیونهمختلف و از پشت شیش هایلباس تیم

عید و سر زدن به ایران اومده بود ولی دلیل اصلیش مصدوم ی هنگاه کردم. به بهان
کرد. لبخند زد. می شدن پاش بود وگرنه هنوز وسط اسفند بودیم! داشت به من نگاه

که اومده و  تندونسمی بار توی امشب بود! زنش برنگشته بود ولی همهاین سومین
قابل ندونسته. در واقع لطف بزرگی به ما کرده بود. کسی چشم دیدنش رو اینجا رو 

 نداشت و من امیدوار بودم حداقل در مورد خودم حسادت دلیلش نباشه.
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اومده و می یه زمانی از من خوشش« آرش نظری»گفتم که می مهاتاگر به دوس
کدوم از هیچ دن. من بهآورمیزنه، از تعجب شاخ درمی حاال هم مدام بهم لبخند

استقالل پسرعموی منه. در واقع ی هدانشگاهیم نگفته بودم که خط حمل هایدوست
 که ازش داشتم حرفیای کینهخاطر بهاون موقع انقدر معروف نشده بود. بعد هم که 

 زدم.نمی
زدیم. ترجیح می از بعد شام مریم بین من و ساغر نشسته بود و عمال  هر سه چرت

امین  هاید به مزه پرونیشمی شنیدهها ای ویزویزی که بین خانومدادم به جای صد
اشت. دیگه تیشرت و دمینبر گوش بدم. از وقتی آرش رو دیده بود دست از سرش

 توپی نداشت که برای امضا نداده باشه.
 !آرش خان! کمتر خودتو برا ما بگیر لژیونر-

زنم، شام هم که نذاشتی می آرش خندید و گفت: از سر شب که دارم با تو حرف
 بخوریم!

و امین گفت: چیزی که زیاده شام. بابا ورزشکار  دنبابا و عمو و کیوان همزمان خندی
 باید خاکی باشه.

 چند ضربه به شلوارش زد و گفت: ببین. یاد بگیر.
ا حاال با قرارداد اومده نویی بیست بار تندید و امین ادامه داد: این قلعهآرش فقط خ

 کرده داداش.م اصال  کالفه ؛موندر خونه
خندید و من با خودم فکر کردم اگر امین نبود تا حاال از دست من دق می بابا ریز ریز
 کرده بود.

 آرش: مرد خوبیه. انقدر اذیتش نکن.
 ام.ان تو راه نداره... من پرسپولیسیامین: نه به ج

 کیوان: امین از منچستر براش بگو.
 خندیدیم.میو  بود وراونحاال من و مامان هم که حواسمون به 

 امین: آره. این مردیکه فرگوسن به خودش جرأت داده از من دعوت کنه.
 آرش: داداش سفارش ما رو هم بکن.

امان دستی جلوی صورتم تکون خورد و به طرف صاحبش برگشتم. شمیم بود. کنار م
 سحر.شده  نشست و گفت: شنیدم کارت عوض

ساغر نگاه کرد و گفت: تو شوهر کنی از رو چی بفهمیم ی هبعد سریع به حلق
 خودتی؟!

رو برگردوند و  هم پوزخند زد. مامان با اخم سرش عموزنبه حرف خودش خندید و 
تا دونه تار موی بین ابروهام افتاده. به شمیم نگاه کردم. این  چهار تابلو بود که یاد
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م به ارث برده بود وگرنه دو ساعت بود که جلوشون رژه عموزن یه ذره بدجنسی رو از
بحث نداشتم. لبخند زدم و گفتم: آره. تو ی همختلف! حوصل هایرفته بودیم. با لباس

 یه شرکت.
بشینه و اون هم جا بشه. نشست و گفت: تو تر به شمیم زد که جمعای مینو ضربه

 شرکت آقا میعاد؟!
 ما رو ببره! هایشور فامیلمریم چرخید. مردهها به سمت چشمی ههم
 کنه.می شرکت دکتر مدنی. ایشون هم اونجا کار-
 آهان.-

از دست دادنش خاطر بهخیر سرم خواستم یه ذره تو سر مال زده باشم که مریم 
ناراحت نباشه ولی بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. دهنت سرویس میعاد! دختر 

کردی! یاد جای خالیش افتادم. امیر هم نبود که به هوای اون مردم رو الکی امیدوار 
 «.ولش بابا». عادت کرده بودم دور و برم ببینمش. بعد توی دلم گفتم نندعوتش ک

ساغر جای خالی مریم رو گرفت. از سرشب تنها گیرش نیاورده بودم که حرف بزنیم. 
انتحاری انجام ی هحمل خوانمی ی بود کههاید شبیه این آدمشمی وقتی از در وارد

ه. قول میدم دست از شمی . زیر گوشم گفت: این جماعت رو ول کن. درستدنب
 .رنادمیسرت بر

 .دنفعال  اون روی من رو ندی-
مزاحمت آریانا دروغ گفته بود. چیزی در مورد ی هسعی کردم فراموش کنم که دربار

 پیشنهادش هم نگفتم. بعد از کمی سکوت گفت: آریا رفت؟
 رسید که بره.می م. به نظردونمین-
-... 
 ستی من جات برم نه؟ من دوباره خودم رو تحمیل کردم؟خوامین-

 خواستم تو دردسر نیفتی.می با تعجب نگاهم کرد و گفت: فقط
 فقط همین؟-
 منظورت چیه؟-
-... 
 نیام.ش برترسیدم از عهدهمی اتفاقا  کار درستی کردی...-
 روز بهم گفتی.اوندونم. صد بار از می-

نگاهش رو دنبال کردم. روی کیوان بود که کیمیای خواب آلود رو توی بغلش گرفته 
 بود.

 پشیمونی ساغر؟-



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 6 7 

 

خوام همه چیز رو درست کنم. می بدون اینکه نگاهم کنه گفت: آره. از خیلی چیزها.
 کنم.می کاری که با تو کردم رو جبران

حرفی نزدم. چند دقیقه بعد ساغر بلند شد و به کار افتاده اما  حس کردم کانتر بمب
طرف کیوان که کمی دورتر از مامان نشسته بود، رفت. کنارش نشست و موهای 

دیدم که کنار یه می کیمیا رو ناز کرد. من هم گاهی اوقات خواب یه دختر کوچولو رو
 بافم.می رودخونه موهاش رو

ت صورتش باز تبسم داشت. دیگه سرم رو برگردوندم و چشمم به آرش افتاد که حال
ای تفاوتی مسخرهبی که چند ماه پیش بهش داشتم جای خودش رو بهای اون کینه

جوری باهاش حرف بزنم و به اون هم بگم ولی ه یهخواست باالخرمی داده بود. دلم
 جوری که زیاد جلب توجه نکنه گفتم: آقا آرش! ستم کسی رو کنجکاو کنم.خوامین

م هاته با من عکس بندازید به دوسشمی ه طرفم چرخید. ادامه دادم:تا کله ب 17
 نشون بدم؟
کامال  جا خورد. بقیه هم تا حدی  ؛که انتظار نداشت بشنوه همین بود تنها چیزی

کنه باهاش عکس می . امین گفت: به من هم هر روز التماسدنتعجب کرده بو
 بندازم.

 میل کنم.خوام کلکسیون حیاط وحشم رو تکمی آره.-
 کنم.می دبانه بلند شد و گفت: خواهشؤدن. آرش خیلی مدوباره همه خندی

رفتیم. رو به شمیم گفتم: ها گوشیم رو از کیفم در آوردم و با هم به طرف یکی از اتاق
 بیا بنداز.

همراهمون اومد. چند تا فیگور مختلف گرفتیم و شمیم عکس انداخت. منتظر موندم 
 گفت: ببین خوب شد؟ که بره. جلو اومد و

رو رد کردم. با هر کدوم گفتم: خیلی خوبه. ها گوشی رو از دستش گرفتم و عکس
 مرسی.

 کنم.می خواهش-
مشغول ور رفتن با گوشی شدم و آرش هم که متوجه منظورم شده بود، نرفت و به 

چرخید. عاقبت شمیم از رو رفت و خارج شد. آرش  CDکتاب و  هایسمت قفسه
سفید پوشیده بود که ی هتو خون هایروی لبه تخت اتاق قدیمیش نشست. لباس

 گذره؟. آروم گفتم: امارات خوش میدادمی نشونتر موهای مشکیش رو پرپشت
از اینکه بعد از این همه وقت، اون اخم و تخم همیشگی رو کنار گذاشته بودم و 

سر ش زدم تعجب کرده بود. اون هم آهسته گفت: بد نیست. همهمی ش حرفباها
 تمرینیم.
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اسیم که تو اردوی شنمیرو ن هاتکنید! ما شما فوتبالیسمی تمرینش آهان. همه
رو گرفتم و گفتم: از زندگیت م گیرید! جلوی خندهمی تیم ملی میرید استخر آفتاب

 راضی هستی؟
 آره. خوبه.-
 هام تا حاال از پا درت آورده.کردم نفرینمی فکر خوشحالم.-

 آروم خندید و گفت: خودت همه چیزو خراب کردی.
 کنی.ش میمن هم خندیدم و گفتم: تو داری بهونه

این دو تا دیالوگ رو بعد از مثال  آبروریزی من بین فامیل، هزار بار تکرار کرده بودیم و 
گاهم کرد و گفت: حق با تو بود. من بچه آرش غمگین ن خاطره داشت.ی هاالن جنب
 بودم.

-... 
-... 
ه شمی انقدر بالهای مختلف سرم آوردن که فهمیدم هر چیزی روها تو این سال-

 بخشید!
 چه باور کنی چه نه من گناهی نداشتم.-
 م.دادمی اگر هم داشتی نباید اهمیتی-

 تره.خوری عمیقها میآدمی که از باور نکردن هایسر تکون دادم و ادامه داد: زخم
 !خونی؟می کنی یا فلسفهمی فوتبال تمرین-

اشتباه من رو نکن. تا وقتی دیر نشده  وقتهیچتوجه به شوخی من گفت: تو بی
 ببخش.

حرفش خیلی روم تاثیر گذاشت. خیلی برام ارزش داشت. باز سر تکون دادم و اون با 
 خنده گفت: تو چی؟ راضی هستی؟

کس هیچچند ثانیه مکث کردم تا جواب قابل قبولی پیدا کنم و بعد گفتم: آسمون 
 ستاره نیست.بی

کرد. وقتی بیرون اومدم جمع پراکنده می من سبک شده بودم و اون غمگین نگاه
. به طرف آشپزخونه دنمیوه بو هایشده بود و دخترها مشغول جمع کردن ظرف

رد. برای اینکه خیالش رو راحت کنم گفتم: این کمی چپ چپ نگاهم عموزنرفتم. 
 آقا آرش چقد فروتنه!

 گل از گلش شکفت و تأکید کرد: پسرم اصل داره.
 رسه بقیه رو به جا نمیاره.می تا یکی به یه جاییها تازگی-
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و جو کنجکاو بهتر شد. عمه به پهلوم زد و لبخند زد.  دنبقیه هم حرفم رو تأیید کر
 برای چیه. بهش لبخند زدم و با هم بیرون اومدیم.ها حرفد این اون هم فهمیده بو

 رو ببینم.ت مقدمه گفت: یه روز میام قالیچهبی
 بفرمایید.-
 .دنرو که خراب کرش ازه... خونهاندمیمن رو یاد آقا جانم -

 صورتش ناراحت شد و من گفتم: عمه!
 بله؟-

و چادرش رو برداشت. دنبالش رفتم پذیرایی رفت و پالتو ی هبه سمت جالباسی گوش
 آقاجون چطوری بود؟ وقتی جوون بود. هایدونی حالتمی و گفتم:

 تو هنوز نگران اونی؟-
 نگران که نه.-
 فقط بعضی؛ رنگیمی پوشید گفت: فقط مردها اون مرض رومی که لباسحالیدر

 .هات هم که صحیح و سالمنشهاشون. بابات و دادا
 پرسیدم. جوریم. همیندونمی-

 لبخند زد و گفت: برم. نیکی دیگه از هوش رفته.
از کنارم رد شد. بهتر بود دیگه بیشتر از این کنجکاوی نکنم. ظاهرا  کسی دوست 

سالن ایستاده بود و کیمیا رو بغل کرده ی هنداشت در این باره حرف بزنه. ساغر گوش
؛ حتی کردمی اشت نگرانمکرد. دوباره با رفتارش دمی بود. با حسرت به کیوان نگاه

 طور بود. مامان گفت: برو لباس بپوش بابات حاضره.موقع شام هم همین
د. حاال هم شمی ید و سریع جمعکشمیمون زیاد طول نشام هایمعموال  مهمونی

. آرش بدبخت دنی بوخداحافظهمه در حال لباس پوشیدن یا جمع و جور کردن و 
. به ساغر رسیده دادمی ایستاده بود و با همه دستهم مثل تازه دامادها دم در 

کرد. اطرافمون شلوغ بود. جوری که صدام رو بشنوه می بودم و حاال به من نگاه
 گفتم: چرا عجیب غریب شدی؟

وقت اکی بکنه. هرخواد کار خطرنمی فقط نگاه کرد و چیزی نگفت. حس کردم
 اره گفتم: چی شده ساغر؟افتاد. دوبمی د بعدش یه اتفاق بدیشمی یطور این

خوام پیش می کنم گفت: امشبنمی چند ثانیه سکوت کرد و بعد که دید ولش
 کیوان اعتراف کنم. فردا هم به بقیه میگم.

اول متوجه نشدم چی میگه. بعد کم کم فهمیدم منظورش چیه. دوباره از عصبانیت 
تم ونستمیدم نشمی زیاد زبونم بند اومده بود. از حالت صورتم ترسید. وقتی شوکه

 کنی!می العمل نشون بدم. بعد از مدتی، بازوش رو گرفتم و گفتم: غلطعکس
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این همه مدت تحمل نکرده بودم که حاال همه چیز رو خراب کنه. کسی کار من رو 
 .دنکرمی جدید پیدای هفقط سوژ کردمیفراموش ن

 ی.شمی جا بشینم و ببینم تو بدبختتونم یهمیمن ن-
 بدبخت نیستم.من -
 جوری زندگی کنم؟ه از وقت شوهر کردنت گذشت، من چهدو سال دیگه ک-
 مگه خوشبختی به شوهر کردنه؟ اون هم شوهر نفهمی که چشمش به دهن مردمه!-
 اگه یه وقت از کسی خوشت...-
 من کسی رو دوست ندارم.-
 شاید یکی تو رو دوست داشته باشه.-

کردم کسی بهش دیکته کرده. توی صورتش خیلی مشکوک بود. حس هاش حرف
 کنی؟می جوری نگاهدقیق شدم که سریع گفت: چرا این

رو یادت ها حرفدونم کی این می غلش وول خورد و من گفتم: من کهبکیمیا توی 
 داده.

خواستم واکنشش رو ببینم. ابرو باال انداخت و گفت: می ستم ولیدونمیالبته که ن
 نزده.کسی با من حرف 

 بهش بگو سحر کسی رو دوست نداره.-
 ممکنه اون...-

 جلوی زبونش رو گرفت و من شکم به یقین تبدیل شد.
 مشکل خودشه.-
 سحر!-
بار بگم ساده نباش. دیگه حق نداری به کنه. چندمی استفادهداره از احساس تو سوء-

 ذارم به خودم بد بگذره!این مسئله فکر کنی... من نمی
 انداخت و گفت: چی شده؟م ام رو روی شونههمامان لباس

 هیچی.-
 حاضر شو دیگه. بابات دو ساعته منتظره.-

مشغول پوشیدن لباس هام شدم و ساغر آروم گفت: از کجا فهمیده؟ دیر یا زود به 
 همه میگه. بهتره کیوان از زبون خودم بشنوه.

 اخم کردم و گفتم: حرف الکی نزن. آدمی نیست که به کسی بگه.
-... 
من رو تعقیب کرده بود. بابا بهش گفته هوای من رو داشته باشه، شده کارآگاه -

 خصوصی!
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 حاال دیگه مطمئن شدم تو رو دوست داره.-
آخرین دکمه رو بستم و خیالش رو راحت کردم: گفتم که. مشکل خودشه. من ازش 

 خوشم نمیاد.
بود رفتم. دوباره  صورت کیمیا رو بوسیدم و به طرف مامان که جلوی در ایستاده

جا به سرش نزنه. این بچه بی برگشتم و با انگشت به کیمیا اشاره کردم که باز فکر
 چه گناهی داشت؟

 
14 

زور یچیدم. شب دیر خوابیده بودم و بهاز اتوبوس پیاده شدم و توی خیابون شرکت پ
د بار هم بیدار شده بودم. چهار ساعت توی تاریکی اتاق به میعاد فکر کرده بودم. چن

داده بودم که مطمئن بشم کار دست خودش نداده. آخرین بار  smsبه ساغر 
از ای و من کلی خجالت کشیدم. صدای زنونه دنفهمونده بود که رو تخت مشغول بو

 پشت سر گفت: ببخشید خانوم.
 برگشتم و گفتم: بله؟

 اسید؟شنمی «میالد»اینجا پاساژ -
 باید خیابون اصلی رو باال برید.-
 ممنون.-

چند قدم بیشتر طی «. کنه!می وسط دعوا نرخ تعیین»برگشتم و توی دلم گفتم 
 چشمی هنکرده بودم که ماشینی بوق زد و کنارم ایستاد. سفیدیش رو از گوش

بودم که به طرفش نگاه کنم. کنارم حرکت کرد ها حرفاز این تر دیدم ولی ناراحتمی
شدم که بره. سرعتش رو بیشتر کرد و رد شد. من هم و دوباره بوق زد. وارد پیاده رو 

دوم شدم و با لیال ی هحرکت کردم که دیرتر از وقت اداری نرسم. وارد طبقتر سریع
 دست دادم.

 نیومد باال؟-
 عینکش رو زد و گفت: نه عزیزم.

 خوبی؟ چه خبر؟-
 هست.م ای؟ آقا با دو نفر دیگهچه خوبی-

 با تعجب گفتم: رحمتی؟!
 !نکبت-

رو ناراحت م گرفته بود ولی جلوی خودم رو گرفتم و چهرهم از حالت صورتش خنده
 کردم.
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 از کجا فهمیدی؟-
 با پررویی تمام یکیش رو گفت. اون یکی رو خودم فهمیدم.-
 مال همین جاست؟-
 یکیشون.-
 کنید.می تقصیر خودتونه که آدم حسابش-

فتادم که حاال دیگه خیر سرم ولی یاد آرش ا« انشون عوضیهمه»خواستم بگم 
که تو  دادمی بخشیده بودمش. به طرف اتاق رفتم و در رو باز کردم. لیال گفت: اگر رو

 این شرکت خورده بودنش.
 دم گفتم: همون بهتر.شمی وارد کهدرحالیمنظورش به میعاد بود و من 

خود  هایبرنامهسر جام نشستم و سیستم رو روشن کردم. در حال ور رفتن با یکی از 
 شرکت بودم که وارد اتاق شد و موقع رد شدن از کنار میز گفت: علیک سالم.

 جوابش رو ندادم که مکث کرد و بعد گفت: چرا سوار نشدی؟
باز هم جوابش رو ندادم. وارد اتاق خودش شد. نیم ساعت بعد بیرون اومد و گفت: 

 م چیه؟هاهبرنام
صبح. فایل ورد مربوط به  8:30ون بیاد! ساعت این چه سوالی بود که به خاطرش بیر

 گیرم.می کارهای روزانه رو باز کردم و گفتم: االن پرینت
 الزم نیست. خودت بگو؟-

صبح با مهندس کیانی  10:30از روی فایل شروع به خوندن کردم: یه مالقات ساعت 
ی میدون ها. بازبینی نقشهتنیه سری به دکتر مدنی بزنید، امروز هس؛ باید دارید

 ...پاستور. تأیید طرح
 م.اچند ضربه به باالی مانیتور زد و گفت: من اینجا

سرم رو بلند کردم و منتظر موندم. خودش از رو رفت و نگاهش رو روی میز انداخت. 
محلی کنه و بی روی میز رو تکون داد. انگار عادت کرده بود که به همه هایپوشه

 چشم بقیه دنبالش باشه!
 دونید!می تون روهاهاز من برنام شما بهتر-

 به سمت اتاقش راه افتاد.  هاهحرفی نزد و مثل بچ
ش و مهندس ناظر هاتدو ساعت و نیم بعد همراه مهندس کیانی که یکی از دوس

ن مالقاتی بود که تا به حال تریکرد. کوتاهش شهرداری بود، بیرون اومد و بدرقه
ش توی جیب شلوارش بود. هاتستاد. دسداشت. چند دقیقه معطل توی اتاق ای

آورد. جلوی پنجره می حاال که اواخر اسفند بودیم، همین اول صبح کتش رو در
 .ننایستاد و گفت: هوا گرم شده... بگیم شوفاژها رو کم ک
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 خودم رو به نشنیدن زدم. دوباره گفت: بگم؟
 مایلید. طورهر-
 ام.من گرمایی-
 مهم نیست.-

که باز بود، گرم کرده بودم. داشتم ای مانیتور و برنامهی هصفحهمچنان سرم رو به 
مثال  کاکتوس روی میزم رو ؛ کردم که حرکت ناهنجاری نکنممی خیلی خودم رو کنترل
 به سمتش پرت نکنم.

 دلیل این رفتار چیه؟-
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چه رفتاری؟

 زنم.می کنی؟ دارم حرفمی کجا رو نگاه-
 رم گوش میدم.من هم دا-
 کنی!می داری کارت رو-

 حرف خودش رو تحویلش دادم: گوشم با شماست. چشمم هم باید باشه؟
 بله.-

 م و صندلی رو به سمتش چرخوندم و گفتم: خب؟هل دادموس رو روی میز 
 دستش رو به طرفم گرفت و گفت: منظورم همین رفتاره.

 بدونید؟ خوایدمی واقعا  -
-... 
 تماس گرفتید؟ با منزل خواهرم-
 نظر اصال  جا نخورد و با آرامش گفت: بله.به

 ولی من عصبی گفتم: شما سر سیری یا ته پیاز؟
 م شاید به من ارتباطی نداشته باشه اما...دونمی-
 !حتما   ..شاید نه.-
 اجازه بده...-
چون شما زنگ زدی و احساساتیش ؛ ن بود خرابکاری کنهاگر دیر فهمیده بودم ممک-

 !کردی
 اونی که احساساتی شده تویی!-
-... 
 منطقت رو گذاشتی کنار و این وضع زندگیته.-

انقدر خودکار توی دستم رو فشار داده بودم که دستم قرمز شده بود. روی میز پرتش 
شد، می کی از کنارم ردر مانیتور زل زدم تا گورش رو گم کنه. هی هکردم و به صفح
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اتاقش برگشت و در رو محکم بست که ترسیدم دیوار ! به دادمی به زندگیم نظرراجع
کاذبی که بین دو نیمه بود از لرزش زیاد پایین بیفته. زودتر از اون برای ناهار و 

 استراحت بیرون رفتم که باز چشمم بهش نیفته.
بد رحمتی و بعد از چند قطره اشک عشق  هایخصوصیتی هبا کلی اطالعات دربار

شوهر سعیده، از لیال و سعیده ی هدن ماجرای دختر پسرخالجانسوز لیال و تعریف کر
نشسته بود و دستش زیر ها جدا شدم و در اتاق رو باز کردم. روی یکی از صندلی

پاور کیس پایین میز رو زدم که یه ی هچونه بود. روی صندلی خودم نشستم و دکم
بار دیگه ندم داشته باشم، اما روشن نشد. چچیزی برای مشغول نشون دادن خود

 زدم و باز روشن نشد.
 سیمش رو کشیدم.-

 کاریبا اخم نگاهش کردم که چشمش به پارکت کف اتاق بود. من با این آدم چ
کردم؟! صورتم رو با آب خنک شسته بودم و فعال  که آروم بودم. از جام بلند شدم می

از نگاه  و به سمت پنجره رفتم. تا نیمه بازش کردم. هوای خنک روی پوستم نشست.
صداش از نزدیک به گوشم خورد: بهتر بود  اون که بهتر بود. هایکردن به لجبازی

 خواهرت حقیقت رو بگه تا من.
 هاش رو نشنیده بودم. بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: برای کی بهتر بود؟صدای قدم

 برای همه.-
شلوغ بود.  سر تکون دادم و چیزی نگفتم. حواسم رو به خیابون رو به رو دادم که

 و سر هر عابری به کار خودش گرم بود. دنکرمی وقفه حرکتها بیماشین
 خودت میگم.خاطر به-

د. پنجره با شدت شمی شنیدهها دوم بودیم و صدای حرکت و بوق ماشینی هطبق
بسته شد و من به سمتش برگشتم که دستش روی دستگیره بود. عصبانی گفتم: این 

 چیه؟!ها مسخره بازی
 ونه ازت خواستگاری کنه.تمیبا این وضعیت هیچ مرد خانواده داری ن-

 اصال  منتظر همچین حرفی نبودم و فقط با تعجب نگاهش کردم.
 کنه!می اگر آشنا هم نباشه، از فامیل تحقیق-

. دنزمی زد. ساغر و آریانا اون شب فقط حرفمی حالم رو به همها حرفشنیدن این 
. تناشذمی مطرح بود که یه جای دیگه قرارای تنشون بود. اگر چیز دیگهلباس بیرون 

 معنی فامیل بود که از کاه، کوه ساخته بود.بی و رفتارهایها حرفهمین 
 بلند گفت: حرف بزن!

 بار واقعا  ناراحت بود.خیلی به من نزدیک شده بود و این
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 رو شما زدی!ها حرفبلند گفتم: 
 ذاره!ردی خودش رو تو همچین شرایطی نمیقبول کن هیچ م-

 عصبانی گفتم: دعوتنامه نفرستاده بودم.
 کردی.می گفت: پس رفتارت رو درستتر دستش به بازوم چنگ انداخت وعصبانی

 رفتار من ایرادی نداره.-
 کارهات ایراده!ی ههم-
 به تو مربوط نیست.-
 هست.-

 ن جلوی هم بود و خیره نگاهموهاتمتوجه موقعیتمون شدم و سکوت کردم. صور
هام بود و من حتی صدای نفس از حد نزدیک بودیم. نگاهش به لب کردیم. زیادمی

د. شمی زد، گیجی اون هم بیشترمی چی قلب من تندترشنیدم. هرمی کشیدنش رو
 منقلب نگاهمی هیه قدم عقب برداشت و دستش رو از بازوم جدا کرد. هنوز با چهر

فهمیدم. باالخره پلک زد و نگاه گیجی به دور و نمی خودم رو کرد و من حالمی
برمون و دستش انداخت. چند قدم به عقب برداشت. دستش رو مشت کرد و آخر 
به سمت اتاقش برگشت. دیگه هیچ حرفی نمونده بود که بزنیم. میعاد به اتاقش 

ه بعد باید با این پناه برده بود و من با دلتنگی به جای خالیش زل زده بودم. از این ب
 رسید.می نظرکننده بهکردم؟! همه چیز خیلی ناامید می احساس لعنتیم چه غلطی

 
15 

 
ستم دونمیدیروز بدون حتی خداحافظی از شرکت رفته بودیم و من از خجالت ن

ه باید چطوری رفتار کنم. امیدوار بودم اصال  نیاد تا من یه شمی امروز که از در وارد
 به در اتاقش نگاه کهدرحالیدر رو باز کرد و  8شم ولی رأس ساعت نفس راحت بک

داد و با بیشترین سرعت داخل رفت. تا ظهر چیزی نپرسید و من هم « سالم»کرد می
؛ دادمی «خیر»و « بله»کوتاه  هایفقط چند تا تلفن بهش وصل کردم که هر بار جواب

ن واقعا  ناراحت بودم. از اینکه که بود مهرچی  دونست ولیمی من رو مقصر شاید
ی هتو خون خصوصبهشاید رفتارم اون اوایل جوری بوده که از راه به درش کرده. 

ی هن تماس امروز، از طبقتریآقاجون که من خیلی سر به سرش گذاشته بودم. مهم
حتی برای ناهار از اتاق بیرون نیومد. مأموریت هم نداشت. من هم اصال  ؛ باال بود
چقدر هام رو خورده بودم. هرتایی برای خوردن نداشتم و فقط یه دونه از کتلاشته
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؛ شاپ سر خیابون نرفتم. از طرف دکتر مدنیهم که لیال اصرار کرد باهاشون به کافی
 رفتم.می عصر برای بستن قرارداد یک ساله به دفترشباید 

چیز به هم ریخته  حالم خوب نبود. چند تا عدد رو اشتباهی تایپ کرده بودم و همه
بود. تمرکز کار کردن با برنامه رو نداشتم. برنامه رو بستم و یه فایل ورد باز کردم. با 

حواسش به دسکتاپ من بود.  ؛ شاید«مقصر من نیستم!»فونت درشت نوشتم 
کرد خیره شدم. می آخرش شکلک ناراحت گذاشتم و به لیوان چای رو میز که بخار

اختم که من رو از این وضعیت در اندمیبه هر چیزی چنگ  حالم خیلی بد بود و
 بیاره.

. شما ستآقا خلیل از اتاق میعاد بیرون اومد و با شوخی گفت: آقا مهندس که روزه
 خوری.نمی هم که

 به لیوان من اشاره کرد و ادامه داد: نکنه چایی ایراد داره!
: نه خیلی هم خوبه. دستتون ش رو بو کشید. لبخند زدم و گفتمو لیوان توی سینی

 درد نکنه.
 کنم.می خواهش -

ها بیرون رفت و من سرم رو روی میز گذاشتم. تقصیر من بود. میعاد اصال  تو این فاز
کار دیروزش روزه گرفته. صدای باز شدن در اتاقش رو خاطر بهدونستم می نبود.

رسیدم چون سرش رو با می حتما  خیلی مظلوم به نظر ؛سرم رو بلند کردمشنیدم و 
 حرف بزنیم.؛ باید ناراحتی تکون داد و گفت: بیا تو

خودش داخل رفت. از جام بلند شدم و وارد اتاقش شدم. پشت میزش نشسته بود 
جلوی میز نشستم. نگاهش رو ی هو پیراهن و شلوار مشکی پوشیده بود. روی کاناپ
 از کاغذهای روی میز جدا کرد و به من دوخت.

 یلی بهت فکر کردم.دیشب خ-
بعدش شوکه ی هولی با جمل« طورمن هم همین»اختیار لبخند زدم. خواستم بگم بی

 شدم.
 م...ــما اصال  به هم نمیایم... ام-

دنبال کار ؛ باید خواد من رو از سرش باز کنهمی رو خورد. حس کردمش جملهی هبقی
 هاهکه به سختی کلمگشتم. روی ریشش دست کشید و من متوجه بودم می جدید

چینه. حاال ناراحتیم بیشتر شده بود ولی سعی کردم لبخند بزنم. می رو کنار هم
 ستم بفهمه برام مهمه. دوباره گفت: طرز فکرمون... سنمون...خوامین
 منظورتون رو واضح بگید.-
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م باز تو فکر فرو رفت و من گفتم: من از اینکه اوضاع این دفتر انقدر غیرعادی و به ه
 فهمم!نمی شما رو هایحرفناراحتم ولی دلیل این  ستریخته
کرد عصبانیتش رو کنترل کنه، گفت: منظور من اینه که بعضی می سعی کهدرحالی

 خواسته.می سرنوشت اون چیزی نیست که آدم همیشه هاتوق
 من هم عصبانی گفتم: من به سرنوشت اعتقادی ندارم.

 ؟!اختمشنمی سرنوشت مدیونی وگرنه من تو رو از کجاقدرش هم به داد زد: همین
 بلند شدم و به سمت در رفتم. این آدم خیلی تو توهم بود. بلند شد و دنبالم اومد.

 !صبرکن-
دستم رو روی دستگیره گذاشته بودم که متوقف شدم. به من رسید. در رو نگه داشت 

 !گفت: برو بشین. حرفم تموم نشده و
 شنیدم. کافیی هبه انداز-
 !ال اله اال اهلل... برو بشین-
برام مهم نیست. با اینکه هر روز مثل گاو سرت رو بندازی پایین و ها حرفاین -

 مونه.نمی پس بحثی ؛الم بیای تو اتاق هم مشکلی ندارمبدون س
م رو مشت هاتهاش گرد شده بود. من دوباره قاطی کرده بودم. دساز تعجب چشم
 !ی در نیارم. اخم کرد و گفت: بشیناز این دیوونه باز کردم که بیشتر 

سر جام برگشتم. رو به روی من به میز تکیه داد. دست به سینه ایستاد و گفت: من 
 گیج شدم.

-... 
ه همکارمه. یه آدم جدی که بش هایکردم اون آدم، یکی از مهندسمی همیشه فکر-

 نه کسی که...دب و متین باشه. ؤروش حساب کرد. چادری باشه... م
کنه و مثل دخترهای می وسط حرفش پریدم و به جاش گفتم: کسی که خیاطی

 کنه؟می معمولی زندگی
یا باید آب و ش همه هاهبه من اشاره کرد و گفت: همین رفتارت رو ببین! مثل جوج

 کنی.می دون برات بریزن یا رو مغزشون جیک جیک
 م؟!هاهمن مثل جوج-
-... 
یه پیرمرد مراقبت کردم. حرف همه رو به جون خریدم. به کارهام هم من دو سال از -

 خرابه... هایرسیدم. حاال چون یه کیف سامسونت دست نگرفتم وسط ساختمون
خواد اخراجم کنه که کال  صورت مسئله می رسید کهمی حرفم رو نزدم. به نظری هبقی

 کرد.می پاک بشه. توی سکوت به زمین نگاه
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 مشکل منم. از خدامه دیگه اینجا نیام.گفتم: اگر 
بورم از میز رو دور زد. روی صندلیش نشست و بعد از دو دقیقه فکر کردن گفت: مج

 پوشی کنم.حرف و حدیث پشت سرت، چشم
-... 
 .ننکمی حتما  خیلی مخالفت ؛جبورم جلوی مادر و خواهرم بایستمم-
-... 

 اتفاق دیروز... ؛ ولینیستیم سطحمستقیم نگاهم کرد و گفت: از هیچ لحاظ هم
-... 
 خوام از پدرت خواستگاریت کنم.می من خیلی فکر کردم...-

العمل به صورتم خیره بود و من سکوت کرده بودم. هاش دنبال عکسچشم
مثل پتکی ش ی که زده بود چیزی به جز ناراحتی برام نداشت. هر جملههایحرف

هم هست. وقتی سکوتم ای ود این وسط یه عالقهنگفته ب؛ حتی توی سرم خورده بود
 اول مادرم نیاد...ی هرو دید ادامه داد: ممکنه تو جلس

دستم رو بلند کردم که چیزی نگه. سعی کردم با احترام و اعتماد به نفس کامل حرف 
 تون.بزنم و صدام نلرزه. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: ممنون از صداقت

 .دادمی کنجکاوی بود گوش یهبا اخم کوچیکی که نشون
 تأثیری تو جواب من نداره. ؛ البتهمطرح نکنیدم بهتره با خانواده-

 توی صورتم دقیق شده بود.
 همه ناراحتی! و مصیبت! رو تحمل کنید.من راضی نیستم شما این-
 منظورت چیه؟-
 سطحتون باشه ازدواج کنید.کنم با کسی که هممی پیشنهاد-

فت. بعد از مکث طوالنی به حرف گمیکرد و چیزی نمی بزنه نگاه بدون اینکه پلک
 !اومد: داری جواب رد میدی؟

 قول ازدواج دادم.ای سر تکون دادم و با آرامش گفتم: بله... من به کس دیگه
 د.شمی اخم روی صورت میعاد و بغض من هر لحظه بیشتر

 کی؟-
 آریانا.-

هاست که دنبال قضیه رو بگیره. از هیچ طریقی تر از این حرفمطمئن بودم که مغرور
خواد کار سه می ونست صحتش رو بفهمه. برای اینکه تمومش کنم گفتم:تمیهم ن

 سال پیشش رو جبران کنه.
 بهش اعتماد داری؟-
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 بیشتر از شما.-
د شمی حس کردم االنه که فکش با پارکت کف اتاق اصابت کنه. با پوزخند که باعث

م که نتونستید به دست شمی ادامه دادم: البد من تنها چیزی بغضم مخفی بمونه
 بیارید!

 
. شدمیی نطور اینکرد. فقط اگر یه کم بهتر حرف زده بود می حرکت نگاهبی همچنان

جلوم رو نگرفت. بعد از ؛ حتی برای اینکه پشیمون نشم بلند شدم و به سمت در رفتم
از اولش هم اشتباه کردم  ؛ شایدکار کنم ونستم تو این شرکتتمیاین شرایط دیگه ن

که اینجا مشغول شدم. وسایلم رو از کشو و کمد میز جمع کردم و بیرون زدم. چیزی 
 ستم برداشت بدی داشته باشه. هر چیزیخوامیرو جلوی لیال بروز ندادم. ن

ر نزدیک بود به گریه بیفتم ولی به زو هاهباشه. توی پل رفتنمی هتونست بهونمی
انتظار همچین چیزی رو نداشتم که حاال بخواد  وقتهیچجلوی خودم رو گرفتم. من 

 از پا درم بیاره.
 

16 
زن با ادا و اصول جلو اومد. چند ثانیه توقف کرد و به طرفین چرخید. بعد دور زد و 

رو به ای برگشت. لباس جالبی پوشیده بود. نفر بعدی از همون جنس اما طرح دیگه
فشن رو در  هایایستاد و سعی کرد ادای مدل تلویزیونتن داشت. امین جلوی 

پاشنه دار من رو پا کرده بود و شال مامان رو دورش پیچیده بود.  هایبیاره. صندل
 حیف که حال خندیدن نداشتم.

 خوشگل شدم؟-
 . حوصله ندارم.وراونبرو -
 تو کی حوصله داری؟!-

 فت: اون رو خاموش کن االن بابات میاد.مامان از توی اتاق گ
 خب بیاد.-
 کشم.تون میاز دست همه-

 هاشون رو ببینم.خوام لباسمی رو به امین گفتم: برو کنار.
 اری؟دمینبر هاتتو دست از سر این خیاط بازی-

 کنار رفت و ادامه داد: من رو ببر مانکن کن.
 تو درس و زندگی نداری؟!-
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زدیک بود با سر خودش رو به مامان هم نشون بده. یه لحظه نبه طرف اتاق رفت که 
 راه میری؟ها جوری با اینهام رو درآورد و گفت: چهبخوره زمین. صندل

 به راحتی... بذار سر جاش.-
 مامان! این چرا سه روزه سگ شده؟-

یری؟ شالم رو گمیمامان با جاروبرقی از اتاق بیرون اومد و گفت: تو حرف زدن یاد ن
 چروک نکنی.

 امین: مگه دروغ میگم؟ کارش رو ول کرده، انگار ما مقصریم.
هام رو مقایسه ما مثل همیشه با عالقه و ذوق طرحزل زده بودم اها به لباس زن

اصال  تمرکز نداشتم. تمام حواسم تو دو سه روز گذشته به میعاد بود و به  ؛کردممین
بدبخت کردم. من که ازش خوشم اومده کردم که دستی دستی خودم رو می این فکر

کردم که می تونستم اولش قبول کنم بعد کاریمی بود، چرا انقدر گه بازی درآوردم؟!
کست شمی اصال  من که همین غرورش رو دوست داشتم اگر جلوم ؛جلوم کوتاه بیاد
 موند؟می دیگه چی ازش

کوبید. مامان از می سعی کردم دوباره گریه نکنم. صدای جارو روی اعصاب داغونم
قصد آورده بود که قبل از برگشتن بابا ماهواره رو خاموش کنم. انگار فقط به درد 

جلوی دیدم ایستاد  !خورد و کسی حق نداشت استفاده کنهمی اخبار گوش کردن بابا
 و سر جارو رو جلوی پاهام حرکت داد.

دیگه  ؛ ولیبگهتر بانهدؤناز کنم که پیشنهادش رو متونستم یه کم قهر و می حداقل
کشی کوچولو بودم اما خبری نبود. همه چیز تموم شده بود. سه روز منتظر یه منت

ون هنوز سر حرفش باشه دیگه وقتش بود که به آریانا زنگ بزنم و بهش بگم که اگه ا
رفتم از اینجا بهتر بود. می جایگه طاقت این خونه رو نداشتم. هرام. دمن هم پایه

 بای عشق.گور با
زد. با حرص پاهام رو جمع کردم روی مامان باز جلوتر اومد و لوله رو به پاهام می

 کاناپه و به گوشیم دست کشیدم. سه روز بود با خودم توی دستشویی هم
از میعاد. مامان از رو رفت و جارو رو به سمت  smsبردمش ولی دریغ از یه می
 ا گفت: چرا سر و صدا راه انداختی؟هال کشید. در خونه باز شد و بابی هدیگ

افتاد. چپ چپ نگاه کرد و به سمت  ی تلویزیونهچشمش به من و بعد به صفح
 اتاقشون رفت. همزمان گفت: سالم.

 مامان جوابش رو داد و رو به من آروم گفت: خاموشش کن.
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من شونه باال انداختم و اون جارو رو خاموش کرد. بابا بیرون اومد و به سمت 
دستشویی رفت. امین کنترل رو از دستم کشید و ماهواره رو خاموش کرد. به پاش 

 لگد زدم و گفتم: به تو چه؟
 کنید!نمی وم. مثال  کنکور دارم، یه ذره رعایت حالم روشنمی غرغرش رو من-

 روی لبش نگاه کردم و گفتم: وای مامانمینا!ی هبه خند
به کل یادش رفته  ؛ شایداما باز پشیمون شدمدوباره تو فکر زنگ زدن به آریانا رفتم 

وقتی بیشتر روش فکر کرده بود، پشیمون شده بود. گوشی توی جیبم  ؛ شایدبود
میعاد افتاده بود. از هول ی هویبره رفت. به هوای هانیه نگاهش کردم ولی شمار

با بابا حرف  شاید؛ کار کنم. بلند شدم و به اتاق خودم رفتمیستم چدونمیشدن زیاد ن
ی هزده بود. ته دلم خیلی خوشحال شده بودم. در رو نبستم که کسی شک نکنه. دکم

call رو زدم و گفتم: بله؟ 
 امیدوار بودم خوشحالی زیادم توی صدام مشخص نباشه. جواب داد: سالم.

 سالم-
 بد موقع زنگ زدم؟-

 نگاهی به راهروی خالی انداختم و گفتم: نه بفرمایید؟
 چرا نیومدی سر کار؟-

 لبخند زدم و گفتم: دیگه نمیام.
 پس دنبال منشی جدید باشم؟-

تفاوت بی کردم برای عذرخواهی زنگ زده ولی صداش بیش از حد سرد ومی فکر
 !ود. غم توی دلم نشست و گفتم: بلهب
 کن. پس بعدا  بیا تسویه-
 .خداحافظباشه. -

 خوای بری دنبال کار مزون؟می خواستم قطع کنم که سریع گفت: صبر کن...
 نه.-
 مگه پول الزم نداشتی؟-
 خب؟-
 خوام.می من قالیچه رو-

خوره؟ نکنه می پوزخند زدم و با صدایی به سردی خودش گفتم: به چه دردتون
 ؟ستعتیقه

 حرفی نزد. بعد از یه دقیقه گفتم: هستید؟ قطع شد؟
 خودت نخواستی! خواستم از راه شرافتمندانه وارد بشم،می نه. من-
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 شم!متوجه نمی-
 اون قالیچه رو من دارم.ی هلنگ-

 ونستم حرفی بزنم. خودش ادامه داد: خریدارشون هر دو جفت روتمیاز تعجب ن
 کدوم.خواد. یا هر دو یا هیچمی

کردی می نزدیک بود بزنم زیر گریه. با صدایی که بیشتر شبیه ناله بود گفتم: فکر
 یدم؟قالیچه رو به شوهرم م

-... 
 ارزه؟می پول؟ مگه چقدرخاطر به-
 که زندگی دو نفر رو زیر و رو کنه!ای به اندازه-
-... 
 م چرا پدربزرگت قالیچه رو به تو داد!دونمیفقط ن-

کاش قبلش ای خواست زندگیم رو سر و سامون بده ولیمی منی هآقاجون بیچار
 ن آدم میاد سراغم.دونست باالخره ای؛ شاید میزدمی بهم حرفی

 بزرگی هبرسه. همراه اون گردنبند و گلدون به بچت انتظار داشتم به دخترعمه-
 هم که فوت شده بود.ت رسید... عمهمی
 خواستی همه چیز آماده باشه.می گرفتی؟می این با مریم گرمخاطر بهپس -

شدم. فکر نفسش رو فوت کرد و گفت: دختر خوبی بود... وقتی به تو رسید شوکه 
 م بتونم تحملت کنم.کردمین

منو باال ی هونی پول قالیچتمیپوزخند زدم و گفتم: حاال چرا گفتی؟ حاال که فهمیدم، ن
 بکشی!

 اون قالیچه رو الزم دارم که بتونم مال خودم رو بفروشم. مال تو نباشه نمیشه.-
-... 
 گیری.می تو هم سهم خودت رو-

 مال آقاجون، یکی مال برادرش.. یکی دنجفت بو هاهپس قالیچ
 مگه دنبال پول نبودی؟-

شاید  ؛دنکرمی فکر طوراینام. حاال که همه کرد من پولکیمی حتی میعاد هم فکر
تونستم روی پای خودم بایستم و از این به بعد تو گوش می واقعا  بودم. چرا که نه؟

 .انشون عوضیهر مردی بزنم که حتی بهم سالم کرد. همه
 خوام بفروشمش. کی؟ کجا؟می شه.با-
 بهتر نیست به پدر و برادرت اطالع بدی؟-
 نه ممنون! !که دیگه تو خواب ببینم پولش به من برسه؟-
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دومی در کار نبود و ی هقالیچ ؛ شایدتازه هنوز مطمئن نبودم که واقعیت داره یا نه
صورت دربیاره که در اونجوری از چنگم قصد میعاد فقط این بود که مال من رو یه

 !دنکرمی بابا و امیر کامال  بهش اطمینان
خوام خودت هم باشی که بعدا  می مون.شناسی که گفتم، فردا میاد خونهاون عتیقه-

 ببینه.؛ باید زیرش نزنی. قالیچه رو هم بیار
 کنید. smsآدرس خونه رو -

م. قصد من دادیم د رو بهتشمی با ِمن ِمن گفت: ببین... چیزی که سهمت
 ناراحتی...

 شو!خفه-
کنه ولی می دونستم با مادرش زندگیمی رسید. smsقطع کردم. دو دقیقه بعد 

 از مامان گرفت. شدمیآدرس دقیق رو که ن
 

17 
راننده سر خیابون نگه داشت. پیاده شدم و طول خیابون خلوت رو طی کردم. 

 خرید حتما  می قیمت خوبیتصمیم خودم رو گرفته بودم. اگر قالیچه رو با 
کردم با وجود این همه می خواست. حسمی فروختم. آقاجون هم همین رومی

فروش و خریدار مطمئن، به میعاد اعتماد کنم. ی هتونم تو زمینمی پنهان کاری باز هم
داشت ایستادم.  15که پالک ای آدمی نبود که حق کسی رو بخوره. جلوی در خونه

و ها که مادرش چشم دیدن من رو تو مراسم خصوصبهکمی ترس برم داشته بود. 
ستم باید چطوری باهاش برخورد کنم یا چه توضیحی دونمینداشت. نها جشن
ای بهش بدیم. کاش قرار معامله رو جای دیگه هاهخریدار و قالیچی هدربار
 از خونه.تر مئنچه جایی مط؛ اما اشتیمذمی

 تنها زنگ کنار در رو زدم. آیفون تصویری بود. صداش رو شنیدم که گفت: بیا تو.
معمولی با نمای سنگ ی هیک طبقی هوارد حیاط شدم که زیاد بزرگ نبود. یه خون

رسید. ماشین میعاد زیر درخت خرمالوی می سفید براق. همه جا خیلی تمیز به نظر
جلوی ورودی باال رفتم. ی هه پارک شده بود. از سه تا پلبدون برگ، کنار یه باغچ

 خودش جلوی در ایستاده بود. به داخل اشاره کرد و گفت: بفرمایید.
راحتی تنش واقعا  جا خوردم. تیشرت و شلوار ورزشی طوسی.  هایاز لباس

ی هایم رو توی همچین موقعیتهاتستم چکار کنم. خودم همیشه دوسدونمین
نبودم. همیشه ای عرضهبی من آدم ؛ البتهدم اما حاال گیر افتاده بودمکرمی سرزنش
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 !بودای د. این چه فکرهای مسخرهشمی کاتر و اسپری تو جیب و کیف هام پیدا
 جلوی کسی مثل میعاد نظری. آروم گفتم: مادرتون منزل نیست؟

 قالیچه رو نیاوردی؟-
اصال  تا قبل  ؛ی بابا از خونه بیرون بیارمو جلوونستم قالیچه رتمیامروز جمعه بود و ن

اون قصد آوردنش رو هم نداشتم. گفته بودم باید مهدیس رو ی هاز دیدن قالیچ
 ببینم و چون مامان قبال  مهدیس رو دیده بود چیزی نگفت.

 اون کارشناس کجاست؟-
 دونستم قالیچه رو نمیاری!می نیومده.-

 یه قدم عقب رفتم و گفتم: یعنی نمیاد؟
 ی ببینیش؟خوامیمن که هست. نی همیاد. بیا تو، قالیچ-

شکالت میدن! کمی دلشوره داشتم ولی به ی هرو داشتم که بهش وعدای حس بچه
این آدم از لحاظ چشم پاکی اطمینان کامل داشتم. یه نگاه به سر تا پاش کردم. 

پوشم خیلی بامزه شده بود. عصبانی گفت: معطل چی هستی؟ برم کت و شلوار ب
 ه؟شمی درست

ای که گفته بود، شدم. دیدم خیلی دارم مسخره بازی در میارم و شبیه همون جوجه
دلباز و خوش ساختی بود. ی هآوردم و همراهش وارد شدم. خونهام رو درکفش

بشینم. نشستم  هاهو مبلمان هم با سلیقه بود. تعارف کرد که روی کاناپ هاهطرح پرد
گاه کردم. ده دقیقه به پنج بود. به طرف آشپزخونه رفت و با و بالتکلیف به ساعت ن

دو تا ایستک که سرشون باز شده بود برگشت. یکی رو روی عسلی کنار من گذاشت 
 و یه جرعه از مال خودش خورد. کمی رفتارش عجیب شده بود. استرسش رو حس

باریک ی هنجرزدم. چند دقیقه بعد کنار پنمی حال که من لب به چیزیهرکردم. بهمی
 و بلند رفت و نگاهی به حیاط انداخت.

 !کلید داره؟-
 آره. آشناست.-
-... 
 خوای؟ای میبخور دیگه... چیز دیگه-
 نه. کی میاد؟-
 رسه.دیگه میها االن-

 به طرف من برگشت و گفت: پس با آریانا رابطه داری!
 شاید بشه گفت. م دوباره این موضوع رو مطرح کنه. کوتاه گفتم:کردمیخیال ن

 با پوزخند گفت: اون که برگشته سوئد!
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 اعتماد به نفسم رو از دست ندادم و گفتم: برگشته کارهامون رو ردیف کنه.
خورد. ای دیگهی ه. جرع5:5و دوباره به ساعت نگاه کرد.  با حرص سر تکون داد

 عزیزمون!ی همن رو ببین. ارثیی هشیشه رو روی میز گذاشت و گفت: بیا قالیچ
 به سمت یکی از درها رفت. بازش کرد و گفت: بیا دیگه.

بلند شدم و به همون طرف رفتم. با خودم فکر کردم اگر همین االن کیفم رو بردارم و 
به سمت حیاط بدوم خیلی بچه بازی در آوردم؟! وارد اتاق شدیم. در رو بست. اتاق 

رد و گفت: بشین تا بزرگ داشت. بهش اشاره کی هخودش بود. تخت یه نفر
 بیارمش.

سر جام ایستادم. صندلی کنار پنجره رو برداشت و جلوی کمد دیواری گذاشت. روش 
 ایستاد و در باالی کمد رو باز کرد. تا قبل از اینکه قالیچه رو توی دستش ببینم، فکر

زنه. پایین اومد و فرش کوچیک رو روی تخت پهن کرد. کنار می کردم بلوفمی
و اندازه مثل مال من بود ولی ستم و با تعجب نگاهش کردم. از نظر رنگ قالیچه نش

رو برگردوندم. ش نامفهوم داشت. گوشه هایشکل طورهاش فرق داشت. همونطرح
 طرح پشت و روش هم شبیه مال من، دو چیز مختلف بود.

 اش داد. کنارم نشست و گفت: راضی شدی؟یچه رو لوله کرد و به دیوار تکیهقال
 پس چرا نمیاد؟ بهش زنگ بزن.-
 قبال  چک کردم. تو راهه.-

بود. امیدوار بودم دار بود ولی دلم براش تنگ شده هبه صورتش نگاه کردم. خند
 هام نخونه. به لباسم اشاره کرد و گفت: راحت باش.حسی رو از چشم

ی هاز حرفش دهنم باز موند. نگاهش روی ساعت کنار تخت لغزید. دلشور
ی به جونم افتاد. من و اون تو اتاق خوابش تنها بودیم. بلند شدم و وحشتناک

داشت و به طرف خودش کشید. جیغ ام خواستم به سمت در برم که از کمر نگه
 !کنی؟می کاریکوتاهی کشیدم و گفتم: چ

شون دستش رو روی دهنم فشار داد و گفت: تو که با عالم و آدم رابطه داری، یکی
 هم من.
م داشت از کاسه هاچشمونستم حرف بزنم و فقط تمیمنتظره بود که من نانقدر غیر
زد. دقیقا  من رو کنارش نشونده بود. وقتی دید زبونم بند اومده، دستش می بیرون

ونستم لرزش غیر تمیخالی بود. نای رو برداشت و بهم خیره شد. ذهنم از هر واژه
به اون اعتماد داشتم. جلوتر اومد و  ارادی تمام بدنم رو کنترل کنم. از خودم بیشتر

تخت تکیه دادم. یه قطره از چشمم چکید که ی هشالم رو کنار کشید. به دیوار
 کابوس نیست.ها یادآوری کرد بیدارم و این
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 ترسی؟می گفت: از چیص با حر
-... 
 من هم یکی مثل بقیه...-

تونستم می اگر؛ حتی تونست سرم بیارهمی تو این خونه نبود و هر بالیی کسهیچ
شنید. از شوک زیاد تمام بدنم منقبض شده بود و حتی نمی داد بزنم، کسی صدام رو

ونستم کنم. دوباره جلوتر اومد و من خودم رو عقب کشیدم. با تمیگریه هم ن
خودم رو  وقتهیچم زل زده بود. هاچشمم به رو تختی چنگ انداختم. به هاتدس

دستش رو بلند کرد و من خودم رو جمع کردم. بیشتر  رده بودم.پناه حس نکبی انقدر
بودم. دستش از چند سانتی بازوم برگشت  عرضهبی کردممی از اون چیزی که تصور

ای از بیرون ش پر از غم شد. باز به ساعت نگاه کرد. صدای ضعیف زنونههاچشمو 
 ای؟اومد: میعاد! خونه
در رفت. دستش بازوم رو گرفت و کشید.  من کنده شد و روی هاینگاهش از چشم

حاال دقیقا  بهش چسبیده بودم و دستش دورم حلقه بود. در باز شد و صدای زنونه 
 گفت: میعاد...

مبهوت شد و دستش رو روی قلبش گذاشت. چادر از روی ش با دیدن ما چهره
ه من گرد ب هایروسری ساتنش سر خورد و کیف از دستش افتاد. با دهن باز و چشم

کردم. می کرد و من کم کم تمام اتفاقات چند دقیقه پیش رو تو ذهنم مرورمی نگاه
 !میعاد دستش رو از بازوم برداشت و گفت: مامان

احتماال  به  ؛شناختمی اما نگاه مادرش مات صورت من بود. این چهره رو خوب
 پسرش سفارش کرده بود مراقب من باشه. میعاد بلند شد و گفت: مامان.

در رو گرفته  چهارچوب کهدرحالینعیمه خانوم که حاال کمی به خودش اومده بود، 
 کنی؟می بود که نیفته، رو به من داد زد: اینجا چه غلطی
 د.چرخیمی مهاچشممن هنوز توی شوک بودم و فقط تصاویر جلوی 

 حرف بزن؟-
داد. می فشارش سینهی هد و با دست به قفسشتر میهر لحظه سرخش چهره
 هام رو روی هم فشار دادم و سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم.پلک

 کنی؟می من چه غلطیی هتو خون-
 داد زدم: از پسرت بپرس!

رگشت و گفت: تم! به سمت میعاد بباالخره یه چیزی گفتم که معلوم بشه الل نیس
 بار گفتم نیارش تو اون شرکت.تم به این جماعت خوبی نیومده. صدبار گفدص

 رو به من داد زد: تو آبرو و حیا سرت نمیشه؟! تو خوبی حالیت نیست؟
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ست. دونمیمن نی هاز مادرش برام مهم نبود. اون هیچی دربارها حرفشنیدن این 
و  ام کرد و هیچ ربطی هم به تصادفچیزی که مهم بود، کاری بود که میعاد باه

ریزی شده بود. به صورتش زل زدم که سریع سرش اتفاق نداشت. همه چیزش برنامه
رو پایین انداخت. مادرش بیرون رفت و همزمان گفت: باید تکلیف تو رو جلوی 

 ی نمیشه.طور مادرت روشن کنم. این
 بیا ببینم.در رو باز گذاشت. از بیرون گفت: تلفن کجاست؟... میعاد 

هام رو بغل کرده بودم. لرزید زانومی ی که هنوزهایبا گیجی بهش نگاه کردم. با دست
 گفتم: چرا؟... این چه کاری بود؟

نگاهش روی دم اسبی موهای فرم افتاده بود. دستپاچه شد و بدون جواب بیرون 
اصال  باورم  ؛شدمیرفت. از استرس و ناراحتی حالت تهوع گرفته بودم. باورم ن

. باالخره از جام بلند شدم و از آینه اتاقش به صورتم نگاه کردم که مثل گچ شدمین
ی رو هکهن هایرنگ باخته بود. روی پیشونیم دست کشیدم و چشمم به جای زخم

هام رو با دست پاک کردم. شال رو از شد. اشکمی لحظه بدترمچم افتاد. حالم هر
 حاضرها خودم رو برای بدترین اتفاق؛ باید م انداختمروی تخت برداشتم و روی سر

ی هکردم. فقط ترسم از این بود که بابا کارش به بیمارستان بکشه. من اگر به هممی
خوردم محال بود کسی حرفم رو باور کنه. اون هم با وجود می مقدسات هم قسم

 .خوردنمی آدمی مثل میعاد که همه سرش قسم
نداشتم. گاهی م د و من هیچ تصوری از حال و روز خانوادهبیست دقیقه گذشته بو

ی که چیزی براشون مهم هاید. مثل مسخ شدهشمی صداهایی از بیرون اتاق شنیده
زیتونی ی هم. روی تخت نشسته بودم و به روتختی و پردکردمینیست، گریه هم ن

در باز شد و میعاد با کردم. منتظر بودم یه نفر من رو از این خراب شده ببره. می نگاه
زیاد اون طرف تخت نشست. از این همه آرامش کاذبی که داشتم تعجب ی هفاصل

اری، سرت ذمی گیری، ریشمی اومد گفتم: روزهمی کرده بود. با صدایی که از چاه در
 رو باال نمیاری...
 دار کف خیره بود.به موکت طرح

یش بشه طور  تر چی؟ اگه بابامچی؟ بازی کردن با زندگی یه دخ این همه دروغ-
 چی؟

 ش فشار داد.هاتروی صورتش دست کشید و سرش رو بین دس
 همین بیست دقیقه پیش داشتی به زور...-

 با صدای آروم گفت: بسه لطفا  
 کنی. نه؟می گفتم: بعدا  توبهای مسخرهی هبا خند
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اعتقاداتم گذاشتم؟ خندی؟ خوشحالی که به خاطرت پا رو می با اخم گفت: به چی
 آبروم رو به آتیش کشیدم.

م رو به هم فشار دادم و هاتصدای قیل و قال از بیرون به گوشمون خورد. من دس
اشهدم رو خوندم! صدای مامان و بابا و مادر میعاد بود. بیشتر از همه بابا بود که از 

باره راه هام دوگفت. دلم به حالشون سوخت و اشکمی عصبانیت زیاد پرت و پال
بار دیگه تقصیر شن. اینمن این همه زجر بکخاطر بهکه  تنافتاد. چه گناهی داش

 افته.نمی حماقت خودم بود. میعاد گفت: نگران نباش. اتفاقی برای کسی
 هام رو پاک کردم و گفتم: از من مطمئن نباش. دیگه واقعا  بریدم.اشک

در با شدت باز شد و بابا توی  کرد کهمی مچم رو بهش یادآوری کردم. گیج نگاهم
بره. نفسم بند اومده بود و می قاب ایستاد. حس کردم چیزی من رو توی خأل فرو
م زل زده بود و با حرص هاچشمخودم رو به دست زمان سپرده بودم. مستقیم به 

کشید. صورتش سرخ شده بود. صدای مادرهامون هم جلوی در توی هم می نفس
بود از خودم دفاع کنم، اینجا و این موقعیت مناسب نبود. اصال  پیچیده بود. اگر قرار

کی بود که حرف من رو باور کنه؟! سرم رو پایین انداختم و خواستم حرفی بزنم که 
بابا به سمتم هجوم آورد. میعاد به زور جلوش رو گرفت که سیلی محکم بابا نصیبش 

ترشون رو جمع کنن، شد. صدای نعیمه خانوم اومد: چه خبره؟! عوض اینکه دخ
 من!ی هافتادن به جون بچ

 مامان عصبانی گفت: درست حرف بزن خانوم!
کنم می دوباره جیغ جیغ بیرون در باال گرفت. بابا رو به من گفت: این دفعه یه کاری

 که تا ابد یادت بمونه.
ش رو گرفت. سعی کرد یقهش اش داشت و بابا یقهبه طرفم اومد. میعاد دوباره نگه

. بابا دوباره تو صورتش زد. کردمیرو جدا کنه ولی کاری برای صدمه زدن به بابا ن
جدا کرد و گفت: من ش صدای مادرش رو اعصاب همه بود. دست بابا رو از یقه

 ایستم.می جایی نرفتم! اگه کاری کردم پاش
 خود... همینم مونده.بی نعیمه خانوم داد زد:

 طور باشه.مینبابا عصبانی گفت: بهتره ه
حیاتون رو بی مادر میعاد باز جار و جنجال به پا کرد و گفت: زنگ زدم جلوی دختر

 من رد بشید.ی هچیه؟ مگه از جنازها حرفبگیرید... این 
 من رو کشونده اینجا دو قورت و نیمت هم باقیه؟ی همامان: پسرت، بچ

بود روسری رو از سرش بکشه. بابا مادر میعاد دوباره داد و بیداد کرد. دیگه نزدیک 
رو گرفت. کیفم رو م ساعدم رو گرفت و به طرف در کشید. مامان بازوی دیگه
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از اون خونه بیرون رفتم. داد و فریاد نعیمه خانوم سر ها برداشت. دقیقا  شبیه زندانی
د و تمام حرفش این بود که من خودم رو آویزون شمی میعاد توی حیاط هم شنیده

هنوز به در ماشین نرسیده، سیلی بابا تو صورتم خورد و  م و اون نباید زیر بار بره.کرد
رو کردم که صدام در نیاد. در عقب رو باز کرد و مثل یه بسته روی ام من تمام سعی

 پرتم کرد. تمام طول راه از شیشه به بیرون زل زده بودم. کسی حرفیها صندلی
پیچید می تصادف کنه و به هر کس از کنار ماشین زد و بابا نزدیک بود سه بارنمی

. توی این دنیا به خودت هم نباید اعتماد کنی. من اشتباه بزرگی کرده دادمی فحش
 بودم و توی خونه شرایط بدی در انتظارم بود.

 
18 

یک ساعت هم خواب راحت به ؛ حتی م رو باز کنمهاچشمباعث شد  smsصدای 
درهم و برهم دیده بودم. فکرم یک  هایطول شب کابوس سراغم نیومده بود. تمام

از  smsلحظه هم آزاد نشده بود. امین که روی تختم نشسته بود در حال خوندن 
اومد. نمی زیاد دری هگوشیش بود. من گوشیم رو خاموش کرده بودم. صدام از گری

 به زور گفتم: چرا مثل جغد باال سر من نشستی؟!
 و اشکم دوباره راه افتاد. با صدای آروم گفت: ساغر دم دره. یاد جغد سفیدم افتادم

 ؛دبلند شد و از اتاق بیرون رفت. به ساعت نگاه کردم. ده دقیقه به شش صبح بو
ست این موقع زنگ در رو بزنه و همه رو بیدار کنه. البد امین خوامیحتما  ساغر ن

ود که بابا دوباره سراغم بهش خبر داده بود که بیاد. تمام شب تو اتاق من مونده ب
میعاد رو براشون گفته بودم، اما به جز امین کسی باور ی هنیاد. دلیل رفتنم به خون

 .نند که حرفم رو باور کشمی نکرده بود. اگر قالیچه رو با خودم برده بودم یه مدرک
بابا . ساغر وقتی من رو با اون حال و روز دید هول کرد. دنامین و ساغر وارد اتاق ش

حتی اجازه نداد مامان کنارم بیاد. مامان هم برای اینکه بابا یهو سکته نکنه حرفش 
رو گوش داده بود. من هم راضی نبودم که بابا با مامان هم دعوا راه بندازه. ساغر 
روی زانوهاش کنار تخت نشست و با گریه گفت: چی شده؟ چرا مامان به من 

 نگفته؟
 امین: گفتم که.

 ه؟ چرا رفته بودی اونجا؟شیم ساغر: مگه
 جوری دراز بکشم.دنم کوفته بود و ترجیح دادم همینسعی کردم بشینم ولی ب

 ساغر: سحر یه چیزی بگو؟
 گرفت و گفتم: گفت واسه قالیچه مشتری داره.م باز گریه
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 امین: کثافت!
 هاش بیشتر شد و گفت: خب؟ساغر هم اشک

 به پا کرد. من: مادرش یهو ما رو دید. جار و جنجال
 ساغر: همین؟

کشیدم بگم. شک داشتم اگر پای دادگاه هم وسط بیاد، روم می رو خجالتش بقیه
بدبخت رفتار کرده بودم و اون کاتر توی  هایبشه حرفی بزنم. من مثل دختربچه

 تونستم فرار کنم. اگر مادرش توی حیاط ما رومی جیبم رو یادم رفته بود. اصال  
بینی ر بود. بدتر از همه این بود که انقدر برای میعاد قابل پیشدید خیلی بهتمی

که داشتم و ای بود. هم با سابقهای بودم. اینکه بابا حرفم رو باور کنه انتظار بیهوده
 هم با پیازداغی که مادر میعاد اضافه کرده بود.
رو ناز  موهامی ه. امین گوشدنکرمی ساغر و امین توی سکوت و با ترحم به من نگاه

کرد. دیشب خیلی سعی کرده بود جلوی بابا رو بگیره ولی نتونسته بود. بدجوری 
کتک خورده بودم. یک ربع بعد مامان پاورچین وارد اتاق شد و با دیدن ساغر و من 

زندگیش که یکیش من بودم،  هایشروع به گریه کرد و با صدای آروم از بدبختی
لب و ی هو دلم برای خودم سوخت. گوشگفت. نگاهم به خون روی بالش افتاد 

دونستم خون مال اینجاهاست. ساغر بلند شد و می کرد ومی باالی چشمم واقعا  درد
 گفت: برم یه مسکن برات بیارم.

 مامان به امین گفت: برو بخواب مدرسه داری.
 امین: نمیرم.

 مامان: بلند شو برو... تو یکی دیگه حرصم نده.
خوام می آب قند وارد شد و همش زد. به زور خوردم و گفتم:ساغر با قرص و لیوان 

 برم حموم.
 : نه!تنهمه همزمان گف

کردم. حالم اصال  خوب می هم ؛ شایدباز کار چند سال پیشم رو تکرار کنم دنرسیتمی
کردم؟ درد بدنم هم می کردم؟ دیگه چقدر تحملمی نبود. دیگه با چه امیدی زندگی

د. شم میسینهی هنفس کشیدن هم باعث سوزش قفس؛ حتی بودروش اضافه شده 
 ساغر به مامان گفت: به امیر گفتی؟

 بابات گفت. سفارش کردم به نیلوفر هیچی نگه.-
 اره مهد.ذمی من هم چیزی به کیوان نگفتم. خودش کیمیا رو-
 !خدا به خیر کنه-
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دای غرغر و دادش سر ساغر ساعت از ده گذشته بود. بابا رو هنوز ندیده بودم ولی ص
زور به مدرسه فرستاده بودیم که از این محیط شنیدم. امین رو بهمی و مامان رو

ه ست که روی امین به بابا باز بشه. با کمک ساغر بخوامیدورش کنیم. مامان ن
کردم. این سومین بار بود که بابا می هام رو تمیزدستشویی رفته بودم و داشتم زخم

سالگی به زور  13د. یه بار سر جریان آریانا و یه بار هم وقتی تو شمی انقدر وحشی
اردوی خارج از شهر رفته بودم و نزدیک بود تو دریاچه غرق بشم. پای چشمم کبود و 

لبم کمی بریده بود که ی هاومد. گوشمی چپمی هباالش زخم بدی بود که تا روی گون
بود که دید داشته باشه و نشه با لباس موقع حرف زدن درد بدی داشت. بقیه جایی ن

دستمال رو توی سطل انداختم و رو به ساغر توی آینه گفتم: خوبه دیگه.  پوشوند.
 بریم.

 در حال جمع کردن موهام پشت سرم بود. کش رو سفت کرد و گفت: بریم.
هام رو پایین دادم و بیرون اومدیم. دوباره روی تخت دراز کشیدم. ساغر آستین

 دقیقه سرت رو بردار. گفت: یه
سرم رو بلند کردم. بالش رو برداشت و روکشش رو درآورد. با ناراحتی گفت: برم این 

 رو بشورم.
م رو بستم و با صدای داد امیر باز کردم که هاچشمبیرون رفت و من باز گریه کردم. 

د. اصال  نفهمیدم کی خوابم برد ولی یک ساعت گذشته شمی انگار نزدیک اتاق من
 بود.

 وای! آبرو واسه ما نذاشته.ای دوباره داد زد:
 صدای ساغر اومد که گفت: به نیلوفر گفتی؟

 یه پول کنم؟!ی هبگم که خودم رو سک-
 ولش کن.-
 م حرف بزنم باهاش... برو کنار.خوامی-

ی طور اینصدای داد بابا هم اومد: هی ولش کن، ولش کن. اگه همون دفعه 
 بهم بزنه!ای کس یه نیش و کنایهانقدر بیچاره نبودم که هر الن من ید، اکردمین

 ساغر: بابا جان! هزار بار از صبح گفتی. حاال یه اشتباهی شده...
 تون.؟ برید از جلوی چشمم دور شید همهت! اصال  تو چرا نمیری خونهبابا: یه اشتباه؟

 جام رسیده.رفی نزد و بابا گفت: دیگه به اینساغر ح
 آروم.ساغر: بابا 

 شاهد.تون کنم بیرون. همهمی بابا: اگه این پسره نخوادش، به خدا پرتش
 مامان بلند شد و امیر گفت: صبح زود بهم زنگ زد.ی هصدای گری
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و من هم گوشم رو تیز کردم. امیر گفت: اول داد و بیداد کردم  دنهمه سکوت کر
 گفتم؟می سرش، دیدم صداش در نمیاد... چی

 خوره!می دونم از کجا آبمی ما  بشنوم گفت: من کهو جوری که من حت
 !ساغر: ساکت

 ه مامان؟!شمی بار بهت نگفتم بره اون شرکت دردسرامیر: صد
 بابا: چی گفت؟

آقای نظری بگه من حاضرم و از هرچی  دونممی امیر: حالش رو پرسید و گفت چه
 این چیزا.

 !زیر لب گفتم: آشغال
ل رفتم و جلوی تعجب ها تداشتم. مستقیم به سم بلند شدم. موقع راه رفتن درد

 مش.خوامیهمه گفتم: من ن
 بابا به سمتم پرید و گفت: غلط کردی!

خوری باید فکرش رو می ساغر جلوم ایستاد و امیر داد زد: اون موقعی که هر گهی
 کنی!

 مامان بابا رو عقب کشید و در خونه باز شد. امین داخل اومد و تند تند گفت: شورا
 .دنداشتیم. زود تعطیل کر

حاال انگار کسی ازش پرسیده بود. تابلو بود که زنگ آخر رو پیچونده. در عوض جو رو 
آروم کرده بود. ساغر من رو به طرف اتاق کشید و امین هم با یه نگاه به جمع دنبال 
 ما اومد. روی تخت نشستم و ساغر با سردرگمی گفت: صبر کن ببینم اینجا چه خبره!

رو روی تخت گذاشت و مشکوک گفت: تو فقط رفته بودی که مشتری ش ن کولهامی
 قالیچه رو ببینی؟!

 آره.-
 ه قالیچه رو نبری؟شمی مگه-

بار سناریو رو تعریف کرده بودم. با کالفگی گفتم: قرار بود مشتری هر دو تا چند
الیچه رو خود قی هچون لنگ ؛سیدم که سرم کاله بره و نبردمشقالیچه رو ببینه. من تر

 میعاد داره.
 !میعاد؟-
 چی بگم؟ مهندس نظری؟!-
 تو لنگه رو دیدی؟-
 آره. شبیه مال منه.-
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ساغر کنارم نشست و گفت: خواهر من! اون قالیچه یه دونه باشه یا ده تا چه ارزشی 
 داره؟ چرا باور کردی؟

رداشت و رو بش خواست جیغ بکشم. امین کولهمی سرم رو با دست فشار دادم. دلم
 به سمت اتاقش رفت. ساغر که حال بد من رو دید، دیگه سوال نپرسید.
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 به در خورد و صدای ساغر اومد: سحر!ای ضربه
 گفت: سحر! تریحال جواب دادن نداشتم. با صدای نگران

 هوم.-
 چرا جواب نمیدی؟-
 چیه؟-
 بیا بیرون دیگه.-

کشید. می چسبونده بود و سرکباالی در آلومینیومی حموم ی هصورتش رو به شیش
م کنار زدم و از وان بیرون اومدم. آب گرم خیلی حالم رو هاچشمموهام رو از جلوی 

بهتر کرده بود. از صبح دیروز تا االن ساغر اینجا بود و برای کیوان بهونه آورده بود که 
نگیره. چند آنفوالنزا  کیمیا رو هم ندیده بود که مثال  از مامان؛ حتی مامان مریضه

دقیقه بعد حوله رو دور خودم پیچیدم و بیرون رفتم. هنوز جلوی در ایستاده بود. 
 گفتم: اومدم دیگه.

 به دور و برم نگاه کرد که دوباره گفتم: سالمم!
شده تر لبخند زد. بابا صبح زود رفته بود مغازه که چشمش به من نیفته. خونه آروم

 و ساغر گفت: مامان غذا کشیده. بیا.بود. با هم به سمت اتاق من رفتیم 
 خورم.نمی به طرف آشپزخونه رفت و من گفتم:

 کنی؟ بابا که نیست.می دیروز هم که نخوردی. چرا اینجوری-
 گیره.می لبم درد-

ساغر با ناراحتی رفت و من مشغول لباس پوشیدن شدم. روی تخت نشستم. با 
خوای خودم بهت می آوردم... ظرف سوپ برگشت و گفت: آروم بخور. قاشق کوچیک

 بدم.
کنارم نشست. ظرف رو گرفتم و بو کشیدم. دلم ضعف رفت. عادت نداشتم این همه 
مدت چیزی نخورم. به ساعت نگاه کردم. یک و نیم ظهر بود. مشغول خوردن شدم و 

گفت نعیمه خانوم تو شرایط بدی شما رو می ساغر سکوتش رو شکست: مامان
 دیده.
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 اسی؟شنمیگفتم: تو من رو ن نگاهش کردم و
 حداقل به من راستش رو بگو. دوستش داری؟-

 !ای خوردم. تأکید کرد: راست بگوقاشق دیگه
 م حس کردم و آروم گفتم: داشتم.هاچشمسوزش اشک رو توی 

 یعنی چی؟-
 ی زن بگیره!طور اینشونه باال انداختم و ساغر گفت: هیچ مردی حاضر نمیشه 

-... 
. وقتی به من زنگ زد که اعتراف کنم، فهمیدم. چطوری نفهمیدی؟ اگر دوستت داره..-

 اومد خواستگاریت.می مثل آدم کردیمی یه کم صبر
 خواستگاری کرد.-
 !چی؟-
 قبول نکردم.-

بعد از سکوتی که از تعجب زیادش بود، گفت: چرا؟! مگه دیوونه ای؟ بابا بفهمه 
 پدرت رو در میاره.

 نکرده باشه؟کار مونده که یدیگه چ-
 ت شد.حد زد و با خوشحالی گفت: خیالم رالبخن

رفت گفت: پاشو خودت می به سمت در کهدرحالیبلند شد و لپم رو محکم بوسید. 
 رو آماده کن. فردا قرار خواستگاری گذاشته.

همه کرد همچین شوهری کنی؟! اینمی شیطونی ادامه داد: کی فکرش روی هبا خند
 رزید!امی کتک خوردی ولی

 ها.بود که گفتم: به مامان چیزی نگی براش چشم غره رفتم. هنوز در رو نبسته
 نمیگم.-

ممکن بود که خیال ساغر راحت شده باشه اما من اون قالیچه رو دیده بودم. از قصد 
من رو به اون خونه کشونده بود ولی دلیلش دوست داشتن من نبود. همه چیز به 

ت. پوزخند زدم... که فردا قرار خواستگاری گذاشته بود! گشها برمیهقیمت اون قالیچ
بعد از این همه بال که سرم آورده بود چه انتظاری داشت؟ گوشیم رو که از همون 

گرفت. بابا حواسش نشده می موقع خاموش بود، روشن کردم. احتماال  با من تماس
سایلنت کردم و  از میعاد داشتم. سریع smsبود که موبایل رو ازم بگیره. چند تا 

برسه. گوشی بالفاصله زنگ ها smsنخونده پاکشون کردم. منتظر موندم که دلیوری 
 رو زدم ولی چیزی نگفتم. خودش گفت: باالخره روشن کردی؟ callی هخورد. دکم

-... 
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 خودتی؟-
 ؟بفرمایید-
 حالت خوبه؟-
 مگه قرار بود بد باشم؟! !امعالی-
 نگرانت بودم. دیشب تا صبح...-
 ام.نترس. زنده-

تون، قرارهامون رو با نی شد و بعد گفت: فردا میام خونهحرفی نزد. سکوتش طوال
 پدرت بذاریم.

 یه بار خواستگاری کردی و جوابت رو گرفتی.-
 ببین...-
 بار دیگه هم بیای من جوابم منفیه. مخصوصا  حاال.بسه دیگه. صد-
-... 
 .ستون قالیچهدونم چیزی که برات مهمه امی حاال دیگه-
 نه.-
ممکنه کسی اینجا حرفم رو باور نکرده باشه، ممکنه نتونم ثابت کنم، ممکنه همه -

 بخوان حاال که موقعیت پیش اومده از شرم راحت بشن، ولی...
 ...خوامیدرد گرفت و سکوت کردم. به حرف اومد: من نم سینه

 خفه!-
 باشه. بگو.-
 من تصمیمم رو گرفتم.-
 ستم تو...خوامیمن نتموم شد؟ -

زدم رو زده بودم. حرف اون هم دیگه برام مهم نبود. می قطع کردم. حرفی که باید
 افتاد تأثیری روش نداشت.می من واقعا  تصمیمم رو گرفته بودم و هر اتفاقی که فردا
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که در انتظارم بود ای بلوز و دامن و شال مشکی پوشیده بودم و روی تخت به آینده
سر جاش بود. ها کردم. اوضاع چشم و گونه و لبم بهتر شده بود اما هنوز زخمیم فکر

رسید. می ساغر سر کار رفته بود و صدای آروم صحبت کردن امیر و بابا به گوش
منتظر بودم که هر لحظه صدای زنگ بلند بشه و میعاد برای حرف زدن با بابا بیاد. 

؛ حتی اومد، شکی نداشتمنمی جریان کنار با اینها در اینکه مادرش به این زودی
ی که پشت تلفن بهش زدم، پشیمون شده باشه. در هایحرفممکن بود خودش با 
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کرد. مامان، امین رو به زور به مدرسه فرستاده بود تر میاین صورت کار من رو راحت
 «.و ندیابه پسره ر»گفت می آخر هم به منی هباشه. طفلک تا لحظتر که خونه آروم

 اتاق اومد. با دیدن من اخم کرد و گفت: این چه وضعیه؟! 
 باز چیه؟-
 چرا مشکی پوشیدی؟-
 بهم میاد.-
 بلند شو عوض کن، تا نرسیده.-
 خوبه.ها همین-

بازوم رو کشید که صدای آخم بلند شد. سریع ول کرد و با ناراحتی گفت: عوض 
 کن... به خدا مشکی شگون نداره.

 وصله ندارم.ولش بابا. ح-
گشت. یه بلوز صورتی و خاکستری بیرون آورد و ها در کمد رو باز کرد و بین لباس
 گفت: حداقل این رو بپوش.

 خوبه.ها مامان! گفتم همین-
 خواستی رسیدی. این کارها چیه؟می به کسی که-

 خوای گربه رو بکشی؟ این راهش نیست.می پوزخند زدم و اضافه کرد:
 گربه ما رو کشته!فعال  که -
 پس یه ذره کرم بزن زیر چشمت.-
 ما!شمی مامان! حالم داغونه، گیر نده. دیوونه-

ش خواد. جلوی خونوادهمی بلوز رو داخل کمد برگردوند و گفت: خیلی خاطرت رو
م همچین دیدمیخوای؟ تو خواب هم نمی وایساد. پشتت رو خالی نکرد. دیگه چی

 دامادی.
-... 
 های فامیل سرتره.جوونی هاز هم-
-... 
 همین مریم از خداش بود که این بگیردش. اگه خوب نبود که بابات پاش رو قلم-

 کرد.می
 !مامان-

زیر لب چیزی گفت و از اتاق بیرون رفت. بلند شدم و در رو بستم. نیم ساعت 
نیاد. رفتار کردم که شاید اصال  می گذشته بود و هنوز خبری از میعاد نبود. به این فکر

اومد من همین یه کم وجهه رو هم از نمی بینی نبود. اگربابا بعدش برام قابل پیش
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م. در باز شد. سرم رو از روی زانوم بلند کردم. بابا رو به روم ایستاده دادمی دست
بود. از اینکه اینجا اومده بود جا خوردم. نگاهی به سر تا پام انداخت. صورتش رو 

 ن ِمن گفت: مرد خوبیه.جمع کرد و با مِ 
چیزی نگفتم و خودش ادامه داد: همین که پای کارش موند ازش خوشم اومد... بلکه 

 نیومدیم.بر اون بتونه تو رو جمع کنه، ما که از پست
! من رو دلداری بده یا شاید عذرخواهی کنههاش مثال  اومده بود با این حرف

ه. حرفی نزدم. دیگه شمی چه شکلیخواستم ببینم وقتی میعاد نیومد، صورتش می
دوستش نداشتم. بعد از یه دقیقه که توی سکوت نگاهم کرد بیرون رفت. یک ربع 

دیگه گذشت و باز هم خبری نشد. از اتاق بیرون رفتم تا سر و گوشی آب بدم. صورت 
مامان هم کامال  نگران بود. همون موقع زنگ به صدا در اومد و مامان سریع به 

 رفت. جواب داد و بعد گفت: بفرمایید. سمت آیفون
 گوشی رو گذاشت و گفت: حاج کریمی!

امیر با دیدن من با اکراه سر تکون داد و روش رو برگردوند. به مامان گفتم: اون برای 
 چی اومده؟

 تو کاریت نباشه. برو اتاقت.-
ادم که برای . یاد روزی افتتنپیرمرد با یااهلل وارد شد و بابا و امیر برای پیشوازش رف

پوشیده بود. ای آقاجون اومده بود. مثل همون روز ابای قهوهی هخوندن وصیتنام
اومد و بهش سالم کردم و به طرف اتاقم برگشتم. پنج دقیقه بعد دوباره صدای زنگ 

ستم برای چی هول کردم! یا چرا دونمیبار خودش بود و نگل سر از دستم افتاد. این
 که قرار بود ناراحت باشم. از اومدنش خوشحالم! من

کنار در اتاقم ایستادم. صدای سالم و احوالپرسی معمولی بود. صدای میعاد. بدون 
گفتگو خیلی آروم بود. ی همادر یا خواهرش. مامان بهش تعارف کرد که بشینه و بقی

شنیدم. روی تخت نشستم. از سه سال پیش هیچ خواستگاری که به نمی چیزی
اشتم و حاال هم همه چیز مسخره بود. من گناهی نداشتم اما خودم بیاد ندمون خونه

رفتم بیرون و برای خواستگاری که ؛ باید میدیدممی رو تو موقعیت خجالت آوری
بردم. ظاهر امر این می آبرویی مجبور به اومدن شده بود، چایبی جبرانخاطر به

 بود.
الاقل بیا چایی بیار بلکه شروع مامان در رو باز کرد و گفت: کسی که چیزی نمیگه، 

 .ننک
سر تکون دادم. مامان رفت. واقعا  موقعیت بدی بود. نزدیک بود به گریه بیفتم. چند 
تا نفس عمیق کشیدم و بیرون رفتم. یه سالم سرسری کردم و وارد آشپزخونه شدم. 
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اصال  متوجه واکنشش نشدم. فقط سالمش رو شنیدم. وقتی با سینی چای برگشتم، 
ش پایین بود. باز هم پسر پیغمبر شده بود! به همه تعارف کردم و آخرین نفر به سر

فشار دادم.  لرزیدمی م رو که از استرس زیادهاتاون. کنار مامان نشستم و انگش
شلوار مشکی و پیراهن دودی روشن پوشیده بود و سبد گل رزش روی اپن بود. وکت

چرخوند. روی من مکث کرد. کبودی و سرش رو بلند کرد و نگاهش رو روی جمع 
سیاهم نگاه کرد و دوباره با  هایزخم چشم و لبم از این فاصله هم پیدا بود. به لباس

 غصه به صورتم خیره شد.
مصلحتی بابا باعث شد که سریع سرش رو به سمت بابا برگردونه. بابا ی هصدای سرف

 حاج آقا.ی هشروع به صحبت کرد: با اجاز
 کنم. بفرمایید.می ن داد و گفت: خواهشحاجی سر تکو

 بابا ادامه داد: آقای نظری!
 میعاد: بله.

 بابا: فکر نکنم حرفی برای گفتن داشته باشی...
 میعاد: در واقع...

ش دست کشید و به من نگاهی کرد که با اخم بهش چشم دوخته بودم. اروی ریش
 با دستپاچگی گفت: من...

دنیا رو با چشم بهش  هاین انرژیتریکردم منفیمی باز به من نگاه کرد که سعی
تصور  وقتهیچمنتقل کنم. اخم روی صورتش نشست و گفت: ببینید... من 

م بعد از این همه سال مجرد موندن، بخوام همچین ازدواجی داشته باشم! کردمین
 ، خودم هم آمادگی ندارم.تنراضی نیسم احترامی کنم ولی خانوادهبی مخوامین

ریخت. با پوزخند به صورتش می مثل یه پارچ آب یخ بود که روی سرمش هر جمله
کرد. روم رو برگردوندم به سمت مامان که با دلهره می زل زدم که مستقیم به من نگاه

بهم نگاه کرد. بابا چاقوی میوه خوری توی دستش رو روی بشقاب پرت کرد که 
 اینه؟صدای ناجوری داشت و امیر گفت: حرف آخرت 

ست اینجا چه خبره. میعاد دونمیکرد و نمی حاجی با دهن باز به هر کدوم از ما نگاه
 از من موند. بعد با حرص گفت: بله.ای دوباره به من نگاه کرد و منتظر اشاره

منتظر بود که بابا حرف رو ادامه بده و اصرار کنه، اما  ؛ شایدو به سمت بابا برگشت
هنوز بابای من رو نشناخته بود. ممکن بود که بعد از رفتنش  فت.گمیبابا چیزی ن

. امیر با خونسردی گفت: پس دادمیپدر من رو در بیاره ولی جلوی اون هیچی بروز ن
 بفرما بیرون.

 بلند شدم که به اتاقم برم. میعاد سریع گفت: اجازه بدید.



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 9 

 

به بابا گفت: از  مامان دستم رو گرفت که بشینم. نشستم و منتظر موندم. میعاد رو
 طرف دیگه اگر اقدامی تو این زمینه نکنم، آرامش زندگی خودم از بین میره.

زور به واهر منو بهجا کردی خبی گیم!امیر داد زد: خجالت بکش. هی ما هیچی نمی
 کشوندی!ت خونه

 مامان: امیر جان!
 بابا: پاشو برو پی زندگیت.

 خودشون صحبت کنم؟ ه باشمی میعاد به من اشاره کرد و گفت:
 امیر: نه!

و بعد از چند ثانیه میعاد با لودگی گفت: خیله خب. مشکلی  دنهمه سکوت کر
 نیست. ظاهرا  مجبورم.

 هام رو روی هم فشار دادم و چیزی نگفتم.دندون
 بابا: پس حرف مهریه و روز عقد رو بزن.

م جریان خوامیدوباره سکوت شد و بعد میعاد گفت: عقد که همین جمعه خوبه. ن
 کنه.نمی طوری هم زیر فشارم... مهریه هم فرقیکش پیدا کنه. همین

 بابا: حاج کریمی بزرگ ماست ولی انگار امروز مزاحم اوقاتشون شدیم.
 اهلل خوشبخت بشن.ءشالطف داری محمود آقا. انحاجی: 

، خواستم افته به بعد از عیدمی کردم عقدمی بابا با حالت عذرخواهی ادامه داد: فکر
 حاال که الزم نیست. ؛ ولیمحرمیت رو بکشیدی هشما زحمت صیغ

دست مامان رو فشار دادم و با تعجب بهش خیره شدم. این چه کاری بود بدون 
کرد و با خجالت گفت: ای نظرخواهی از من. صیغه یعنی چی؟ میعاد تک سرفه

ی من طور این. قراره برای آزمایش خون و کارهای دیگه بریم. نناتفاقا  اگر ممکنه بخو
 راحت ترم.

حق به جانب میعاد ی هامیر با چندش زیر لب چیزی گفت و من با دهن باز به قیاف
 کشید؟می کردم که بابا گفت: حاج آقا زحمتمی نگاه

. آوردنمی دست مامان رو بیشتر فشار دادم که یه کاری بکنه ولی به روی خودش
جیغ بکشم اما شون ترسیدم بلند بشم و سر همهمی دوباره عصبی شده بودم و

 د.شمی م خرابهاهی نقشطور این
 خونم به مبارکی و میمنت. وقت عقد باطلش کنید.می حاجی: چرا که نه. یک ماهه

ی هکردیم. بابا دربارمی دو تا کاغذ از الی دفترش بیرون آورد. احتماال  باید امضاشون
نظرش انقدر هول بودم که ین دیگه واقعا  تیر خالص بود. بهچی فکر کرده بود؟ ا من
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 وقتهیچترسید میعاد پا پس بکشه؟! دیگه می ممکن بود هر کاری ازم سر بزنه؟ یا
 .شدمیدلم با بابا صاف ن

همه خواست از شرم راحت بشه وگرنه این می حاجی متن عربی رو خوند. بابا رسما  
حال من که تصمیمم رو گرفته بودم. همه منتظر هرعنا نداشت. بهمحکم کاری م
. نگاهی به بابا و بعد میعاد که ابروش رو باال انداخته بود، کردم و دنجواب من بو
 گفتم: بله.
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م رو باز کردم. گنگ به اطراف و امین که باالی سرم ایستاده هاچشمبا تکون خوردن، 
 م دست کشیدم و گفتم: چیه؟هاچشمزد. روی نمی بود نگاه کردم. حرفی

 بلند شو اون گوساله اومده.-
 کدوم گوساله؟-

تونیم داشته باشیم. می اخم کرد و بیرون رفت. یادم افتاد که اینجا فقط یه گوساله
ه بود که من صیغه کردم، باهام امین از دیروز که از مدرسه برگشته بود و فهمید

نگاه کردم. تازه اول صبح بود و من بعد از سه روز، دو سنگین شده بود. به ساعت سر
ساعت خوابیده بودم که شازده بیدارم کرده بود. مامان وارد اتاق شد و گفت: چرا پا 

 شی؟نمی
 کار داره؟یچ-
 وقت آزمایش خون گرفته.-
 سحر!ی هقحطی شده؟ کل-
 پاشو. منتظره.-
 نترس. کسی از منتظر شدن نمرده.-

 و گفتم: کجا نشسته؟پتو رو کنار زدم 
 له.ها هت-

 پس به راهرو دید نداشت. به مامان گفتم: بگو صبر کنه.
به سمت دستشویی رفتم. یک ربع بعد با لباس و کیف و شکم گشنه جلوی آینه 
ایستاده بودم. به عکس خودم خیره شدم و اخم روی صورتم نشست. این چه 

؛ اما زندگیم زیر و رو شده بودی هدم همبود! از وقتی با این آدم آشنا شده بوای قیافه
رو تغییر بده. عصبانی شدم اون یه ذره هم تغییر نکرده بود، فقط سعی کرده بود من 

طراحی خودم گشتم. سریع یه  هایهام رو در آوردم. توی کمد دنبال لباسو لباس
د. شمی و مانتوی کرم و شکالتی جلوباز پوشیدم که فقط با کمر بستهای جین قهوه
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خط چشم و رژ و سایه هم کشیدم ؛ حتی و طالیی هم انتخاب کردمای یه شال قهوه
 و بیرون زدم. با ابروی باال رفته جلوش ایستادم و گفتم: بریم.

ای نگاهی به من انداخت و بعد به مامان. حاال حالم خیلی بهتر شده بود. تک سرفه
 کرد و گفت: حاضری؟!

 کشیدم و گفتم: آره.تر کردم. شالم رو عقب موهای روی پیشونیم رو مرتب
کرد. بلند می آثار حرص خوردن توی صورتش پیدا بود و مامان هم چپ چپ نگاهم

 شد و کیفش رو برداشت. به سمت در اشاره کرد و گفت: بریم.
تا خود آزمایشگاه حرفی بینمون رد و بدل نشده بود. کالس رو که قرار بود بپیچونیم، 

انتظار سفید رنگ نشسته بودیم و میعاد با تیک عصبی، پای  هایروی صندلی
. سالن زیاد خلوت نبود اما آروم بود. چند تا زوج انتهاش دادمی راستش رو تکون

سر رفته بود. م . هم آزمایش ادرار داشتیم، هم آزمایش خون. حوصلهدننشسته بو
 آروم گفتم: کی وقت گرفتی؟

 عکس گرفتم واسه محضر.روز از مادرت شناسنامه و همون-
 !ستفشار زیاد خانوادهخاطر بهبود؟ حتما  ای با پوزخند گفتم: چه عجله

 نگاهم کرد و گفت: این چه طرز لباس پوشیدنه؟!
 ی دیدی!طور اینمعمولی منه... قبال  زیاد من رو  هایلباس-
 بهتر نیست مناسب شأنت بپوشی؟-
 پوشم.می راحت باشم طورمن هر-

م خیره شد و مالیم گفت: حجاب به نفع خودته هاچشماش متوقف شد. به حرکت پ
 تا من، سحر جان!

زد. به روی خودم نیاوردم و گفتم: اگه انقدر می اولین باری بود که اسمم رو صدا
 ؟!کنی میعاد جاننمی خوبه، تو چرا چادر سر

سفید از لبخند محوی زد و سرش رو برگردوند. دو دقیقه بعد مردی با روپوش 
دومون انداخت. روی من مکث شت و وارد اتاقی شد. نگاهی به هرجلومون گذ

 بینی؟ خوشت میاد هر مردی که ردمی کوتاهی کرد. میعاد با اخم نگاهم کرد و گفت:
 ه همچین نگاهی بهت کنه؟شمی

من هم اخم کردم و گفتم: معلومه که بدم میاد ولی این تقصیر من نیست. به من 
 ؟!رنجلوی خودشون رو بگی ننوتمیکه بقیه نسخت بگذره 

 ها همینه.طبیعت آدم-
... تا وقتی که براشون ننشون کار کهاچشم. حاال هم باید رو حاصل تکاملن هاآدم-

 عادی بشه.
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 فکر کرده بود از این به بعد من توسری خور اون ؛ شایدکردمی با تعجب نگاهم
 ناراحتش آستین هام رو تا آرنج باال دادم و گفتم: گرممه! هایم. جلوی چشمشمی

سرش رو برگردوند و دوباره حرکت پاش روی سرامیک سفید شروع شد. دو نفر از 
. مدتی توی سکوت دنبود که وارد شای و نوبت زوج دیگه دناتاق بیرون اوم

 گذشت.
 هامون به هم نخوره چی؟ دختر مردم رو بدنام کردی!اگه آزمایش-

 روی لبم، اخم کرد و گفت: چرا نخوره؟ی هبه سمتم برگشت و با دیدن خند
 اومدیم و نخورد!-
 بچه مجبورم بگیرمت.بی غصه نخور. من چه با بچه، چه-
 ولی من بچه دوست دارم.-

چیزی نگفت و سرش رو پایین انداخت. حرکت پاش تندتر شده بود. دستم رو 
زد. شیطنتم  سابی جا خورد و به دستم زلمحکم روی پاش فشار دادم که بس کنه. ح

نداشتم. ابروش رو باال انداخت و کاری نکرد. شیطون نگاهش گل کرد و دستم رو بر
کردم و دستم رو حرکت دادم. یه لبخند کج و کوله زد و دستش رو روی دستم 
. دنگذاشت که من سریع دستم رو کشیدم. ریز ریز خندید و زوج از اتاق بیرون اوم

 ا بود.نوبت م
 وقتی از آزمایشگاه بیرون اومدیم، گفتم: خودم میرم.

 ریم یه چیزی بخوریم.می-
 میل ندارم.-

 به صورتم اشاره کرد و گفت: داری از حال میری!
 خورم.می یه چیزی تو راه-

پیاده رفتن نداشتم، سوار شدم. ی هدستم رو گرفت و به سمت ماشین کشید. حوصل
 الت اخطار گفت: با من لجبازی نکن وگرنه...ماشین رو روشن کرد و به ح

 تونی سرم بیاری؟می وگرنه چی؟ دیگه چه بالیی-
 سحر!ام از توتر من مغرور-
 زد.می خورد اگه مثل آدم حرفش روبرمی دونم. آقا به غرورشمی بله.-
-... 
 زنم یعنینمی کنی چون حرفیمی چی از این بهتر که بگن مجبور شد؟! خیال-

 فهمم؟نمی
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دختره خودشو قالب »کردم و گفتم هاگفت. صدام رو شبیه خاله زنکچیزی نمی
مجبور شد قبولش کنه... بس که »، «اصال  به هم نمیان»، «مهندس حروم شد»، «کرد

 «.آدم خوبیه
 ماشین رو حرکت داد و گفت: آره. حق با توئه!

با این صراحت م نشست. انتظار نداشتم هاچشمبغض گلوم رو گرفت و اشک توی 
. دوباره گفتم: این اسمش غرور نیست، دادمی قبول کنه. حداقل یه کم دلداریم

 خودخواهیه!
دونی من تو می یه لحظه نگاهم کرد و گفت: مگه قراره چیزی برات کم بذارم؟ تو چه

 چه برزخی گیر کردم؟
-... 
 خورد اهل کتک زدن باشه...نمی به بابات-
 س وگاسه! با این چیزها مشکلی نداره...الی هآره. بابای من بچ-

کرد. من چطوری از همچین آدمی خوشم می حرفی نزد. فقط مستقیم به جلو نگاه
دونستم این احساس موقتیه. تو شرایطی که می اومده بود! چطور دوستش داشتم!

این چهار ماه گذرونده بودم و مدام جلوی چشمم بود، طبیعی بود که حسی بهش 
خواست می ی محال بود که حسابی روی این احساس باز کنم. دلمپیدا کنم ول

رو راضی کنه، این نقشه رو کشیده ش ونسته خانوادهتمیفکر کنم که چون ن طوراین
 فت که من رو دوست داره!گمیولی حتی حاال هم ن

 واقعا انقدر سخته!-
 نگاهم کرد و گفت: چی؟

 که دلیل واقعی کارت رو بگی؟-
 م... از یه چیزهایی مطمئن بشم.مـاز... ا اول باید...-

نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم: پس تا قبل از اینکه اهمیتش رو از دست بده، 
 بگو!

 حداقل میگی که مهمه.-
 کنن.می حرفم رو باورم اگر پافشاری کنم خانواده-

یع جلو اشاره کردم. سر ی هبا ترس نگاهی بهم انداخت. پوزخند زدم و به شیش
 ولی... دنحواسش رو به خیابون داد. گفتم: همین االن هم باور کر

 خوان تا تنور داغه بچسبونن.می ولی-
ست چطور با یه دختر حرف بزنه. گفتم: تا حاال دونمیاصال ن ؛از صراحتش جا خوردم

 کسی بهت گفته حرف زدن بلد نیستی؟!
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 لبخند محوی زد و گفت: همه!
 داشت و گفت: پیاده شو.شاپ نگه جلوی در یه کافی

 نگاهی بهش انداختم و گفتم: با این ریش و کیف؟!
 تاپش رو برداشت و گفت: چه ربطی داره؟ظاهرش خیلی رسمی بود. کیف لپ

پیاده شد و منتظر موند. من هم بعد از پنج دقیقه که دیدم برای منت کشی نمیاد، 
هم اومد که یادم انداخت دور صدای دو تا نارنجک پشت سر ی هپیاده شدم. از فاصل

خودمون بودیم و بقیه برای ی هامشب چهارشنبه سوریه. پارسال من و آقاجون خون
. یادش به خیر. همه جمع بودیم. خیلی دنآتیش روشن کردن به حیاط ما اومده بو

خوش گذشت. امین نزدیک بود شمیم رو بسوزونه. شمیم هم آخرش به گریه افتاد و 
من  ؛ شایدشاپ فضای تیره و دلگیری داشتدیدیم. کافیما تا آخر شب بهش خن

 هایها و چیدمان، حتی شیشهدونستم این رنگمی کردم.می حس طوراینامروز 
 خوری؟می و گفت: چی هل دادمیعاده. منو رو به سمتم ی هدودی باب سلیق

 کنه.نمی فرقی-
 لیموناد خوبه؟ چیزکیک و-
 م. رژیم دارم.خوامیکیک ن-

 در کمال تعجب روی بدن من زوم کرد و بعد از بررسی کامل گفت: الزم نیست.
 متعجبم افتاد و با خنده گفت: من باید راضی باشم که هستم. هاینگاهش به چشم

 کنم، نه بقیه!می من برای خودم زندگی-
 نیستم!« بقیه»من هم -

چه ت : از قالیچههامون رو به مرد میانسالی که اومده بود، داد و من گفتمرشسفا
 خبر؟

 رسونه.می سالم-
 کرد و این پررو شدن ناگهانیش خیلی جالب بود.می م نگاههاچشمتمام مدت به 

 قسمت نشد خریدار رو زیارت کنم!-
 چیه عزیزم؟ها منظورت از این سوال-

 «!عزیزم»پوزخند زدم و گفتم: 
 با من بودی؟-
 واقعا  انقدر برات مهمه؟-
 آره مهمه.سایزهای تو؟ -

کردم و دیگه  تدقیقه سکوپنج زد. می هام رو بستم و باز کردم. لبخندبا حرص پلک
 نتونستم طاقت بیارم.
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 چرا این بازی رو راه انداختی؟ کافی بود ازم بخوای؟-
 حاال نمیشه االن بخوام؟-

 به دور و بر نگاه کرد و ادامه داد: البته اینجا که نمیشه!
برای اینکه  !لرزید. این از کی تا حاال انقدر شیرین شده بود؟می ش از خندههاهشون

قالیچه حرف بزنی! باشه، ی هی دربارخوامیزیاد خوش به حالش نشه گفتم: پس ن
 باشه...

مرد با سفارش هامون برگشت و من بعد از رفتنش گفتم: فکر کن من برم خونه و 
 قالیچه رو بسوزونم!

ال از دستش بیفته که سریع سفت گرفتش. دیگه فوری نگاهم کرد. نزدیک بود چنگ
خوره؟ ارزشی که نداره. جا می مطمئن شدم یه خبری هست. دوباره گفتم: به چه درد

 رو تنگ کرده!
 اخم روی صورتش نشسته بود. آروم گفت: چرا باید این کار رو کنی؟

 فکر کن واسه انتقام.-
کنم این کار می فت: پیشنهادچنگال رو روی بشقاب گذاشت و با صورت کامال  جدی گ

 رو نکنی.
 خواد جلوم رو بگیره؟ عشق تو؟می چی-
 ی که قراره بعدش بیفته!هایاتفاق-

دونستم که می ترش کرده بود.صبانی بود و این فضای گرفته تیرهش خیلی عهاچشم
کنه. با صدای مالیم گفتم: پس راحتم بذار، می زنه و داره تهدیدمنمی الکی حرف

 م دور و برم باشی... به قول خودت این شرایط اجباریه!خوامیسراغم نیا، ن انقدر
چند وجه به اخم و تخمش تموم کردم. هرحرفی نزد و من کیک خوشمزه رو بدون ت

 رسید تازه نباشه.می و به نظر دنخیلی زود آورده بو
 

22 
پیش که  خورد. از دو روزای روش بلند کرد و جرعهاز عسلی روبه فنجون چای رو

چهارشنبه سوری رو با ؛ حتی کرده بود، یه تلفن هم نزده بودم جلوی در خونه پیاده
هم تبریک نگفته بود. هیچ خبری ازش نبود تا همین یک ربع پیش که  smsیه 

رو گرفتم، بریم حلقه بگیریم ها جواب آزمایش»سرزده به دیدنمون اومد و فقط گفت 
 ک نگاهش کردیم.مشکو مون و همه« برای فردا

در حال بررسی تیپ اسپورتش بودم. یه تیشرت آستین بلند اندامی و شلوار جین 
که کال  قیافه و هیکلش رو عوض کرده بود. صورتش هم فقط یه ته ریش ای سرمه
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بابا مچم رو «. تو روحت! االن وقت این شکلی شدن بود؟!»داشت. توی دلم گفتم 
 برو کمک مادرت.موقع دید زدنش گرفت و گفت: سحر 

بلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم. صدای بابا اومد: فردا بیست و هشت اسفنده. 
 !بازه؟! جمعه هم که هستای چه دفترخونه

 واسه صبح فردا وقت گرفتم. منزلشون. عاقد خواهرم هم ایشون بود.-
و توی ظرف بود. نگاه عجیبی به من انداخت و گفت: ت هاهمامان در حال چیدن میو

 بهش اصرار کردی؟!
 «زودتر من رو عقد کن!هرچی  بیا»عصبانی شدم و گفتم: آره! من بهش گفتم 

امین با اخم و بدون سالم از جلوی بابا و میعاد رد شد و کنار گوش من گفت: چرا 
 زنه؟!می انقد هول هول

 خواست ساغر هم موقع حلقه خریدن باشه.می شونه باال انداختم و گفتم: دلم
 : فعال  که کیوان سر سنگینه.مامان

 من: چرا؟
 امین: گفته همه کارتون رو کردید، تازه به من خبر دادید!

یه خواستگاری درست و حسابی ؛ حتی ست هیچ کار خاصی نکردیمدونمیبدبخت ن
هم نداشتم. هنوز هم برام جای تعجب داشت که میعاد چطور تونسته رو حرف 

بزنه. امین یه خیار برداشت و بیرون رفت. ظرف رو مادرش با اون آتیش تند، حرفی 
بلند کردم که ببرم. مامان دستم رو گرفت و با نگرانی و اخم گفت: این همه عجله 

 واسه چیه؟
منظورش رو فهمیدم و خیلی ناراحت شدم ولی حرفی نزدم. دوباره گفت: نکنه چیزی 

 هست که به کسی نمیگید؟
جمع شد. ظرف رو روی میز گذاشتم و گفتم:  و به شکمم نگاه کرد. اشک توی چشمم

 خودت ببر. میرم حاضر بشم.
کاربنی رنگش، ست کرده بودم. توی ماشین جغد  -هام رو با تیشرت مشکیلباس

 ؟ننکمون مشکیش رو تکون دادم و گفتم: چرا هولی؟ نمیگی ممکنه فکر بدی درباره
 ؟!ننکمی مگه فکر خوبی هم-
 کجا بودی تو این دو روز؟-
 دلت تنگ شده بود؟-

زد. با اخم گفتم: گفتم شاید پشیمونت کردن!... هرچند من از این می لبخند
 ندارم!ها شانس

 شد و گفت: خودت خواستی دور و برت نیام!تر لبخندش بزرگ
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 کنی. نه؟می نگاهش روی لبم سر خورد و اضافه کرد: با من لج
 راحتی فکر کن. طورهر-

 چیک روی داشبورد رو به طرفم گرفت و گفت: پاکش کن.دستمال کاغذی کوی هجعب
کرد می طوری هم جلب توجههام همین؛ البته لبامروز رژم خیلی خوش رنگ بود

م. جعبه رو از دستش گرفتم و روی کردمیولی من عمرا  به حرف اون پاکش ن
 داشبورد گذاشتم.

 دیرمون شد.-
 نشنیدی چی گفتم؟-
 رهام دخالت کنی!دوست ندارم انقدر تو کا-

 دوباره به جعبه اشاره کرد و گفت: باید عادت کنی.
 تو باید عادت کنی.-

 کنم.می با نیشخند گفت: پاکش کن وگرنه خودم پاک
تا من در رو باز ها لبخند زدم و چیزی نگفتم. منتظر بودم دستش بره سمت دستمال

. سریع اخم کردم و به آورد کنم و بیرون برم اما بازوم رو گرفت و صورتش رو جلو
لش دادم. خندید و جعبه رو به سمتم گرفت. خواستم پیاده بشم ولی جلوی عقب ه

شتم. پوزخند زدم و دستمال رو بیرون گمیمامان و بابا خیلی ضایع بود که بر
د! ماشین رو شمی کشیدم. بذار یه امروز دلش خوش باشه. از فردا دهنش سرویس

بغل نگاه کردم، مات ی هبم گذاشتم و برداشتم. توی آینروشن کرد. دستمال رو روی ل
 شده بود. به سمتش برگشتم و گفتم: خوبه عزیزم؟!

 بود.تر با خنده گفت: روش من کارآمد
 آورد؟!نمی راه افتاد. گفتم: کجاست اون حاج آقا نظری که سرش رو باال

 کنیم؟ رودربایستیتوی خیابون اصلی پیچید و گفت: انتظار داری تا آخر عمرمون 
 نه. فقط انتظار نداشتم سر یه روز انقدر تغییر کنی!-
 خیر سرمون زن و شوهریم.-
 کنه؟!می عربی انقدر معجزهی هواقعا  یه جمل-

 با اخم نگاهم کرد و گفت: ازدواج همینه دیگه.
 ولی عشق این نیست!-

 رسید کهمی نظرر رو با دور برگردون عوض کرد. بهسرعت ماشین بیشتر شد و مسی
 گردیم خونه؟برمی خواد همه چیز رو تموم کنه، گفتم:می
 ذاری که.نمی اشتباه اومدم. حواس-
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، گفت: مادرم رو راضی «شهرام ناظری»بعد از چند دقیقه سکوت ما و آواز خوندن 
 کردم فردا بیاد... مائده هم به حرف مادرم گوش میده.

 کدوم از من خوششون نمیاد.هیچ-
 .ننکمی تعاد-

 ت برسی!هاهعالی به خواستنن، که جنابدنیا عادت کی هعصبانی گفتم: هم
-... 
 فکستنی.ی هیه قالیچ-
 زنم؟می کنی فقط جوش خودم رومی بس کن دیگه. فکر-
 نبود. هاهاگه قرار بود سهمی به من برسه که احتیاجی به این برنام-

 بدم. خوام گوشمی خواست حرفی بزنه که گفتم: هیس!
صدای ضبط رو زیادتر کرد. مدتی گذشت تا جلوی در یه پاساژ طالفروشی نگه داشت 

 و گفت: پیاده شو!
تفاوتیش عصبانی شده بودم. گفتم: کی از تو حلقه خواست؟ کدوم کارمون بی از این

 رو اصول بوده که این دومیش باشه؟
 حوصله ندارم. پیاده شو.-
 ساز تو برقصم؟ کنی من مجبورم به هرمی چرا فکر-
 !من کور نیستم-

جوری هبار چبینم هرمی م خیره شد و گفت:هاچشممتوجه منظورش نشدم. به 
چرا اومدی شرکت؟ چرا  کوتاه میای؟ش کنی. از خودت بپرس چرا همهمی نگاهم

 ی اعتراف کنی.خوامیمون؟... فقط ناومدی خونه
سخته. خیلی عصبانی و کالفه لی از کسی که دوست داری خیها حرفشنیدن این 

اومد ناراحت ببینمش. پیاده شدم و به نمی رسید و من هنوز هم دلممی نظربه
ن مغازه تری. وارد خلوتکردمیسمت پاساژ رفتم. دنبالم اومد. هیچ چیز برام فرقی ن

.ی هشدم. دنبالم اومد و به فروشنده گفت: حلق  ازدواج لطفا 
 ز ویترین چشمتون رو گرفته؟مرد با خوشرویی گفت: چیزی ا

 جواب دادم: ندیدم.
ساده و رسمی  هایاز ویترین بیرون آورد و جلومون گذاشت. یکی حلقه دو سری

پرنگین و گرون بود. چند تا رو امتحان کردم. خواستم  هایداشت. یکی پر از حلقه
 خصوصبهاذیتش کنم. بزرگترین حلقه رو برداشتم که واقعا  هم یه چیز رویایی بود. 

هم که ای الکیی هبرای ما که میعاد احتماال  قصد ست کردن نداشت. حلق
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تونستم هر چیزی بردارم. توی دستم بررسیش کردم و به می بود.ای اخت نقرهاندمی
 میعاد گفتم: نظرت چیه عزیزم؟

. میعاد دنکرمی با خنده به میعاد نگاه دنهر دو مرد فروشنده که مثل پدر و پسر بو
 ش رو تکون داد و گفت: بد نیست.سر

 هاش اصله. سنگین در میاد!تر گفت: نگینمرد جوون !فقط بد نبود؟
 کردم، گفت: خوشت اومده؟می میعاد به من که با لبخند و ابروی باال رفته نگاهش

 خیلی.-
 اول وزن کنم؟ خوایدمی مرد جوون با لبخند گفت:

ادم. روی ترازو گذاشت و قیمت رو توی حلقه رو از دستم بیرون آوردم و به مرد د
 800میلیون و  63ماشین حسابش وارد کرد. آخر گفت: 

 به صورت میعاد زل زدم که ریلکس گفت:کارتخوان دارید؟
 مرد پیر: بله.

ی مثل ما خیلی گرون بود ولی از حرکتش خوشم اومد. هایاین حلقه برای خانواده
جوون انگشتر رو داخل جعبه گذاشت.  مرد دستگاه کارتخوان رو باال آورد و مرد

میعاد کارتش رو به مرد داد. مرد کارت رو نزدیک دستگاه برد که سریع گفتم: یه 
 لحظه اجازه بدید.

باریک بدون نگین برداشتم و رو به میعاد گفتم: ی هساده یه حلق هایاز بین ردیف
 بذار یه چیزی برداریم که تو هم بتونی بندازی.

پالتین بیرون ی هسادی هو ما با دو تا حلق دنچپ نگاهمون کرها چپهفروشند
اومدیم. هنوز زیاد دور نشده بودیم که میعاد دستم رو محکم فشار داد و گفت: این 

 !چه کاری بود؟
 ملیون پیاده نشدی؟! 62با خونسردی گفتم: ناراحتی که 

 رفتارت رو میگم. خیلی زشت بود. هر دو تاشون فهمیدن!-
 ه هست.همینه ک-

از پاساژ بیرون اومدیم. هوا خیلی خوب بود و اطراف پر از سبزه و ماهی قرمز و 
. دلم گرفت. عید امسال من کجا بودم؟ چه دادمی جمعیت بود. همه چیز بوی عید

د. دست میعاد روی بازوم بود و شمی وضعیتی در انتظارم بود؟ دلم برای همه تنگ
رفتیم. موسیقی شاد از چند تا فروشگاه می دیگهبه جای ماشین به طرف پاساژهای 

رو واسه م سرمایهی هبود. بقیمون د. توی گوشم گفت: پول رهن خونهشمی پخش
 پدربزرگت گذاشتم...ی هخون

 خریدیش مجبور بودی با مادرشوهر عزیزت زندگی کنی!می و با خنده ادامه داد: اگر
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 اون دیگه مشکل شوهر عزیزم بود. -
 وهر عزیزت سر گنج نشسته؟!مگه ش -
 جدیدا  قراره پول دستش بیاد. -

 کرد و گفت: چی؟ نشنیدم!تر من رو به خودش نزدیک
 خندیدم و حرف قالیچه رو دوباره وسط نکشیدم.

 یکی از واحدها رو میدم به تو... کاری که دوست داری رو شروع کنی.-
، ستحتما پول فروش قالیچه یاد مزون افتادم و نیشم باز شد ولی با یادآوری اینکه

 چینیم.می اخم کردم. با نگاهی به اطراف گفت: امسال با هم هفت سین
کرد، از نظر گذروندم و یه می نگاهها صورت خوشحالش رو که به وول خوردن ماهی

به چند تا فروشگاه رفتیم ولی چیزی  !شدمی لحظه ناراحت شدم. دلم براش تنگ
نداشتم. یک ساعت بعد جلوی در خونه پارک کرد و بدون  خریدی هنخریدیم. حوصل

 گفتم: برو خونه، مادرت منتظره. هاهتعارف من، همراهم باال اومد. روی پل
 کنی؟!می با تعجب گفت: بیرونم

 بعدا  نگه تک پسرم رو دزدیدن!-
 ید؟کشمیحرکت کرد و گفت: راست میگه دیگه. خجالت ن

کرد. می خندیدیم، نگاهمی به ما که از تیکه پرونی هم بابا در واحد رو باز کرده بود و
تر دیدمش، برام راحتمی کمتر دور و برمهرچی  خواست میعاد زودتر بره.می دلم

رفت. میعاد دستش ها بود. همین که وارد هال شدیم امین بلند شد و به سمت اتاق
 رو به طرف امین گرفت و گفت: سالم آقا امین!

 من و بعد بابا انداخت. دست داد و گفت: سالم.امین نگاهی به 
رفت. میعاد کنار بابا نشست و گفت: اومدم باال که ها ولی باز هم به سمت اتاق
 آدرس رو بدم آقای نظری.

 بابا سر تکون داد و گفت: خوب کاری کردی.
 ساعت یازده اونجا منتظرتونیم.-

 دیگه؟ تنمامان گفت: حاج خانوم هم هس
 !بله. حتما  -

پسر. خدا شاهده اگه غیر از تو بابا اشاره کرد که بشینم و بعد رو به میعاد گفت: ببین 
 کردم.می م هیچ، شکایت همدادمیکس دیگه بود، دختر که نهر 

خوردم. می فت. توی دلم حرصگمیمیعاد سرش رو پایین انداخته بود و چیزی ن
ی طور ایندستی دستی ما رو تو این وضعیت بد قرار داده بود که حاال بابا بخواد 
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حرف بزنه. ادامه داد: هنوز هم حیرونم! اصال  با مغزم جور در نمیاد... جلوی خودش 
 میگم...

به من اشاره کرد و گفت: اگر یه وقت بفهمم اشتباه کردم، دیگه هیچی جلودارم 
 نیست.

 چشم.-
 احترامش رو نگه ندارید، اونوقته که... خوایدبت همم خودت یا خانوادهاگه بف-
 چشم.-

کشه، بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. مامان هم می دیدم زیاد داره خجالت
 دنبالم اومد و گفت: چی خریدید؟

کرد و گفت:  وراونور و م و نشونش دادم. کمی جعبه رو اینانگشترم رو بیرون آورد
 !این؟

 چیه؟-
 خواستی جواهر داشته باشه؟!می تو که همیشه-
 خواستم شوهرم هم خودم انتخاب کنم.می آره...-

. درسته تندونسمی و با دلخوری نگاهش کردم. همه خیلی واضح نظر منفی من رو
حرفم رو باور ؛ حتی ونست جلوی بابا رو بگیره ولی حتی سعی هم نکرده بودتمیکه ن

خوای می دونم چیمی ناراحت نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که گفتم:نکرده بود. 
 اومد!نمی بگی. از این بهتر گیرم

پوزخند زدم و به سمت اتاقم رفتم. مشغول در آوردن مانتوم بودم که میعاد وارد اتاق 
 شد و در رو بست.

 دارم میرم.-
 مونی؟نمی مانتو و شال رو آویزون کردم و گفتم: شام

 نه.-
 .داحافظخ-

 با خنده گفت: همین؟!
ین رو داشت. استرس به ش همون حالت توی ماشهاچشمسوالی نگاهش کردم. 

کردم می شوهرداری رو نداشتم. حس هایاین مصیبتی هاصال  حوصل ؛سراغم اومد
گفتیم می هنوز آمادگی ندارم. تازه انقدر ناگهانی. همین چند روز پیش بود که به هم

 تم و گفتم: بذار واسه بعد از عقد.دورتر رف«! شما»
 عربی اعتقادی نداری! هایجلوتر اومد و گفت: تو که به این جمله
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خواستم فرزین رو تور کنم؟ حق با مهدیس بود، من تو ای میچطور با همچین روحیه
کرد و من دوباره مثل می این مسائل خیلی احمق بودم. با تعجب من رو بررسی

شده بودم. قلبم توی دهنم اومده بود. باز هم جلوتر اومد ن شوهمون روز توی خونه
کرد. می که به دیوار چسبیدم. سرش رو شبیه کبوترها کج کرده بود و مهربون نگاه

دونستم شبیه می ستم چکار کنم. فقطدونمیدست چپش رو روی کمرم کشید. ن
م رو زیر چونه کرد. دستشمی رسم و این بیشتر از همه اذیتممی به نظرها لکاوس

 ترسی؟!می گذاشت و گفت: چرا
صداش خیلی مالیم بود ولی حال من اصال  خوب نبود. به هم خیره شدیم و با لبخند 

 شیطونی گفت: بذار ببینیم عشقه یا نه!
ش روی پوست گردنم حرکت کرد و هاتترسیدم. انگشمی خواستمش هممی هم

لبم نشست. هیچ ی ههاش گوشهام رو بستم. لبچشمسرش رو پایین آورد. 
ونستم جلوی حسم رو بگیرم. وقتی تمیمقاومتی نکردم. واقعا  دوست داشتمش و ن

م. به دادمی نباید اجازه ؛هاش حس کرد، جرأتش بیشتر شدهم رو روی شونهاتدس
چسبیدم. می بوسید و من هر لحظه بیشتر بهشمی همین راحتی داشت من رو
ی هموند من رو از هممی د. اگر بیشتر توی این اتاقدستش زیر تیشرتم رفته بو

کرد. من تصمیمم رو گرفته بودم. یه قطره از می ی که کشیده بودم، منصرفهاینقشه
م. کمی هل دادگذاشته بودم رو به عقب ش چشمم چکید. دستی که روی سینه

 من گفت: چی شد؟ی هگرفتی هفاصله گرفت و با دیدن قیاف
 گفت: سحر!م م و حرفی نزدم. جلوی گونهسرم رو چرخوند

 بذار... واسه بعد.-
ش نیفته. کامل هاچشمرفت. سرم رو پایین انداخته بودم که نگاهم به تر کمی عقب

جدا شد و روی صورتش دست کشید. کنار پنجره ایستاد. پیشونیش رو روی شیشه 
وهام انداختم م رو دور زانهاترو بست. روی تخت نشستم. دسهاش گذاشت و پلک

 و سعی کردم به حس چند لحظه پیشم فکر نکنم. بدبختی این بود که اگر باز هم
کردم. دو می رفتارها ونستم مخالفت کنم و دوباره مثل احمقتمیخواست، من نمی

 دقیقه بعد جلوی تخت زانو زد و مستقیم نگاهم کرد.
 ترسی؟می از من-
-... 
 روز؟خاطر اونبه-
-... 
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ش گرفت و بین ابروهام رو بوسید. موقع هاتناراحت بود. صورتم رو توی دسخیلی 
 بینمت.می بیرون رفتن گفت: فردا

 «.مطمئن نباش!»سر تکون دادم و توی دلم گفتم 
 

 بخش سوم
 
1 

اطراف جاده خیره بودم. وقتی با چمدون و  هایاز پشت شیشه به دورترین نقطه
م، از خونه بیرون زدم، هوا هنوز تاریک بود. حاال که از شب آماده کرده بودای قالیچه

د که خورشید طلوع کرده بود. آسمون آبی و صاف بود اما هوای شمی یک ساعتی
بعد رگبار ی هطالقان این موقع سال اصال  قابل پیشبینی نبود. بعید نبود چند دقیق

که جا نشده ی هایبستم دلم برای لباسمی شروع بشه. از همون وقتی که چمدونم رو
م رو از دفتر تلفنم پاره کردم که اگه دنبال هاتدوسی ههمی هبود، تنگ شد. شمار

. کلید رو هم نیاوردم اما هر کاری کردم، نتونستم تن، بقیه تو دردسر نیفتننشونه گش
 جغدم رو جا بذارم.

 صدای زنی که کنارم نشسته بود گفت: دختر خانوم حالت خوبه؟
 خیسم کشیدم و گفتم: بله. هایو گونهها دستمال رو روی چشم

 جاده حالت رو بد کرده؟ به اتوبوس عادت نداری؟ هاینکنه پیچ-
 مشکلی نیست. یاد کسی افتادم. ؛نه. عادت دارم-

م رو بگیرم و مسافرهای هاهونستم جلوی گریتمیسر تکون داد. نیم ساعت بود که ن
. دنو حال و هوای عید و شادی بوکه همه ت خصوصبه. دناطرافم کنجکاو شده بو

به ساعت نگاه کردم. هشت صبح بود. وقتی خودم رو با آژانس به ترمینال رسوندم، 
اصال  امید نداشتم بلیط گیر بیارم. با کلی خواهش و تمنا جای یه مسافر تنها رو 

گرفتم که با اتوبوس ظهر بره. دوباره فین فین کردم و آینه رو از کیف دستیم بیرون 
م خیلی قرمز هاچشموردم. تمام طول شب مشغول جمع کردن وسایل الزمم بودم. آ

 شده بود.
تو زندگی  پشت سرم رو خراب کرده بودم ولی دیگه چیزی هایپلی هبا این کار هم

ی ازدواج طور ایند. من آدمی نبودم که شمی روز هم بدترمن درست بشو نبود. روزبه
عاد خیلی کوچیک شده بودم. این که ازدواج نبود! خودم و میی هکنم. جلوی خانواد

حتی آمادگی هم نداشتم و میعاد خیلی تو نقش شوهر فرو رفته بود. احتیاج به 
 ونستم این همه سرعت و عجله رو تحمل کنم.تمیزمان داشتم و ن
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عمه عطیه ی هجلوی در خون ،شیرینی به دستی هیک ساعت بعد با کلی بار و جعب
فعال  هیچ جایی نداشتم که برم. مانتو و شال زیتونی رنگ رو انتخاب  ایستاده بودم.

کرده بودم که با حال و هوای عید هماهنگ باشه. وقتی در رو باز کرد و من رو دید با 
 خوشحالی گفت: بیا تو دختر. خوش آمدی.

ی هگرفت و گفتم: من لهجم کرد کامال  بدون لهجه باشه خندهمی از صداش که سعی
 راحت باشید. ؛جان فهمیدم عمهمی جون روآقا

 راحتم. بقیه کجان؟ طورایندونم. من می لبخند زد و گفت:
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من تنهام.

 اومدید.می با هم وارد حیاط شدیم و عمه گفت: چرا تنها؟ همه
 یاد آقاجون افتاده بودم. گفتم یه سر اینجا بزنم دم عید.-

خورد، گفت: خدا می کشیدم و کیف رو دوشم سرمی من چمدون رو کهدرحالی
رحمت کنه برادرم رو. دیشب براش نذری دادم. آخرین جمعه نتونستم برم سر 

 خاکش.
فقط بابا و  ؛خیر گرم بود که نرفتیم بهشت زهراا هایاز بس سرمون به این اتفاق
 .دنمامان و امیر یه سر زده بو

 بیا باال. سرده.-
 !چشم-

اتاق دم دستی گذاشتم. یاد آقاجون افتادم. عید پارسال ی هچمدون و قالیچه رو گوش
عید تموم بشه. بین دو  هایخواستم مهمون بازیمی هم سه روز اومده بودیم اینجا.

خودم ؛ اما خودمون باشمی هتا خونه گیر کرده بودم و مامان اصرار داشت تو خون
 خیر. همیشه راه حل بود.د آقاجون بجلوی فامیل نیام. یا خواستمی دلم

که به ای و به هر شماره تنگشمی حتما  همه االن دنبال من ؛هام رو درآوردملباس
 دنکرمی حتما  تصور ؛ننتا قبل از قرار عقد پیدام ک دنزمی د زنگشمی من مربوط

من به ی هبرای این فرارم خیلی برنامه ریزی کردم ولی تنها چیزی که جزء نقش
اومد این بود که مطمئن بودم اگر مجبور به این ازدواج باشم، باید برم. می حساب

 خاصی نداشتم. خود بابا هم گفته بود اگر میعاد من رو نخواد پرتمی ههیچ برنام
ای جور زندگیل نگفته ولی من حاضر نبودم به هردونستم از ته دمی کنه بیرون.می

ط خوبی هم بودم. حسابم بود. خیاط بودم، خیا کافی پول تویی هبه انداز تن بدم.
تونستم خرج خودم رو در بیارم. دیگه آبرویی هم برام نمونده می رفتممی جاییهر

بود که با فرارم بریزه. نگران چیزی نبودم. عمه وارد اتاق شد و وقتی دید کنار یکی از 
 شتم.نفتی نشستم، گفت: چرا غصه داری؟ بیا برات صبحونه گذا هایچراغ
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 یه چیزی خوردم. زحمت کشیدید.-
ی هزیر نگاه مشکوکش بلند شدم و به سمت ایوان جلوی آشپزخونه رفتم. سفر

کوچیکی انداخته بود. خودش هم کنارم نشست و گفت: خوب موقعی رسیدی، 
 خودم هم نخورده بودم.

 مونم.نمی لبخند زدم و گفتم: مزاحم شدم. زیاد
دونستم که همه توی تهران می از آسیاب بیفته.ها آبموندم که می باید دو سه روز

پرسیدم. می قالیچه از عمهی هی رو هم دربارهایباید سوال ؛ البتهدنگرمی دنبالم
رفتم پی زندگیم. از سماور کنارش دو تا چایی ریخت و می دشمی طرفبر هام کهشک

خوردم و بعد ای خوشحال بودم. لقمه کردمیسر سفره گذاشت. از اینکه سوال پیچم ن
 تا سوال دارم.تم: عمه جان! من چندگف

 قالیچه؟ی هدر کمال تعجب گفت: دربار
 دونستید؟!می از کجا-
 پارسال هم حرفشون پیش اومد.-
 دونید یکی دیگه هم هست.می پس-

 خندید و گفت: چیز پنهونی نیست.
 اون یکی مال کی بود؟-
 شناسی.نمی تو-

رسیده بود م برادرم. به برادرزادهی هزدم و چیزی نگفتم. خودش گفت: مال نوپوزخند 
 که عمرش به دنیا نبود. رسید به پسرش.

 عمه!-
 منتظر نگاهم کرد. کمی هول شدم ولی گفتم: یه چیزی بپرسم راستش رو میگید؟

زار تو دختر عاقل و ه ؛ ولیدننحس بو هاهقالیچ تنگفمی بدون اینکه بپرسم گفت:
که نباید حرف خرافات بزنی. نگران هم ها با کماالتی هستی. مثل ما پیرزن هللءاماشا

 همه حرفه.ها نباش... این
رو به اون  هاهیه کم تو دلم خالی شد. من منتظر شنیدن چیزی بودم که این قالیچ

مشتری عتیقه وصل کنه؛ اما حاال که بحث به اینجا رسیده بود گفتم: آقاجون 
 زد.می حرف نفرین و این چیزها روش گفت ولی همهمی آخر پرت و پال زیاد هایماه
پیداش  هاهرو زد تا آخر تو کوها حرفجور شده بود. انقدر این آقام هم همین-
 ... تو دره افتاده بوده.دنکر
 چرا؟-
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پا کرد آقای من رو با اون یال و کوپال از می دختر جان مریضیه دیگه... کی فکر-
 بندازه.

 اون نفرین چی؟-
تن. همه ما هس هایاینجا فامیل هاینظریی هخودت گفتی پرت و پال. هم-

 م عمه. خدا بزرگه.دونمی... نها همه سالمنایم. اونعموزاده
ها رو شستم. اگر چیز دیگه حرفی از قالیچه نزدم. سفره رو جمع کردم و ظرف

ز بیکاری خونه رو براش تمیز کردم. قیمتی هم بود، عمه خبر نداشت. اگرون
هم نداشت که ای . بچهدیدمیرو نها ش ضعیف شده بود و خیلی از کثیفیهاچشم

نبود که ازم  کسهیچدم و شمی بهش رسیدگی کنه. خودم رو جای اون گذاشتم. پیر
باغ ؛ حتی مراقبت کنه. من همین حقوق بازنشستگی شوهر فوت شده رو هم نداشتم

 کردم و باز ذهنم به سمت میعادمی روها این فکری ههم در کار نبود. همی امیوه
 رفت. دلم براش تنگ شده بود ولی نه اونقدر که اجازه بدم هر کاری باهام بکنه.می
 . عمه چادر نمازش رو در آورد و بلند شد. نشسته نمازشدنمی به زور رد هاتساع
. به سفره اشاره کرد و گفت: خسته شدی از خوند. ناهار رو من درست کرده بودممی
 مدی بیگاری؟!اوبح. ص

 نیستیم کمکی کنیم. وقتهیچلبخند زدم و گفتم: ما که 
 کمی برنج کشید و گفت: مجبور شدی نمک و روغن نریزی. نه؟

 خورد. عادت دارم.می طوریآقا جون هم همین-
 درم بیاره، ولی... یه قاشق از غذا خورد و گفت: من از خدامه یکی از تنهایی

جا هم خبر اومدن من تعجب کنه. تا همینبی یطور اینواقعا  حق داشت که از 
زنگ نزده بود. خودم گفتم: عمه م فکرانه برخورد کرده بود که به خانوادهخیلی روشن

 جان! کسی خبر نداره من اینجام.
احتی پرسید: روی دست چپش ضربه زد و زیر لب به زبون محلی چیزی گفت. با نار

 چرا؟ به دلم افتاده بود.
 خواست به زور شوهرم بده.می دو ساعت پیش قرار عقدم بود. بابام-

درشتم چندان کار سختی  هایمظلومی به خودم گرفتم که با وجود چشمی هقیاف
 ه؟! تو این دوره زمونه؟!شمی نبود. صورت عمه خیلی تو هم رفت و گفت: مگه

دونه یا نه؛ ولی می حرف و حدیث پشت سر منی هستم چیزی درباردونمین
 هم خبر نداشت. ؛ شایدآوردنمی اومدم به روی خودشمی ی که با آقاجونهایوقت

 ردم خونه.گمیم. بعد برشمی فعال  چند روز مزاحم شما-
 گشتم.البته مسلما  خونه برنمی
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 مادرت نگرانته.-
خودش در حقم لطف نکنه، گفتم: مادرم خبر برای اینکه به خونه زنگ نزنه و به خیال 

 ه.شمی زنم، چون بابام مشکوکنمی داره. کم و بیش. زنگ
مون دونستم باید چهارچشمی مراقب تلفن باشم که خبری به خونهمی حرفی نزد و

 نده.
 
2 

هفت سینی که با عمه چیده بودیم برداشتم و مشغول ی هرو از توی سفرها سیب
کرد عید کنار هم می ا دستمال شدم. یاد حرف میعاد افتادم که فکربرق انداختنشون ب

چینیم. دلم گرفت ولی به خودم قول داده بودم دیگه می هستیم و با هم سفره
 تمومش کنم. این همه فکر کردن به چیزی که قیدش رو زدی معنی نداره.

 سمنو نداریم. به جاش سماق بذاریم. دارید عمه؟-
 لعذار سمنو میاره.نزدیک سال تحویل گ-
 ؟ننکمی خودشون درست-
 بله. مهمون نداره، میاد دور هم باشیم.-

 لبخند زدم و گفتم: چه خوب.
تابستون و  .کردمی ش تهران زندگیهاهبچگی عمه بود که با بچ هایاز دوست

تابی و تحت نظر گرفتن تلفن گذرونده بی اومد. دو روز گذشته رو من بامی عیدها
. زنگ در به صدا دادمی ظاهرا  خوشحال بود و به پا و کمرش استراحت بودم و عمه

 کنم.می در اومد و من گفتم: باز
 رفتم صدا زدم: کیه؟می پایین هاهاز پل کهدرحالی

 صدای زنی گفت: باز کنید.
دن. عمه معموال  مهمون نداشت هر دو خانوم مسن با دیدن من تعجب کرده بو

 گفت: بفرمایید. هاهاز باالی پلخصوص روز عید. عمه به
گفت: ای مزهی باهرو به من با لهجها . یکی از خانومشنوارد بها کنار رفتم تا مهمون

 ما مهمون قبل از سال تحویلیم.
 لبخند زدم و گلعذار خانوم به عمه گفت: برادرزاده ته؟

 مرتضی.ی هنو-
ریختن سمنو تو ظرف اصلی  گذاشته بودم و مشغولها چای و میوه رو جلوی خانوم
جوونیشون خندیده بودم که  هایکرد. از بس به خاطرهمی بودم. کارهای خونه آرومم

از من و مهدیس و ها م نشسته بود و دلم درد گرفته بود. اینهاچشماشک توی 
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کرد گفت: بیا می رو زیاد تلویزیونصدای  کهدرحالی. عمه دنبوتر هانی هم باحال
 ه.شمی تحویل دخترم. االن
شده بود. ظرف رو سر جاش گذاشتم و کنارشون نشستم. سفره رو تر حاال جو آروم

کردم که فکرم به هیچ سمتی می زل زدم. تمام تالشم رو تلویزیونمرتب کردم و به 
د و هیجان جالبی بین همه افتاده شمی منحرف نشه. دعای قبل تحویل سال پخش

خواست بزنم زیر می عید پخش شد، من دلم بود. وقتی توپ شلیک شد و آهنگ
شباهت به آه نبود. عمه صورتم رو بوسید و گفت: بی گریه. نفس عمیقی کشیدم که

 .شنسپیدبخت بها جوونی ههم شاءاهللان
زور لبخند زدم و عید رو تبریک گفتم که از دن. بهکرمی هر سه به من چپ چپ نگاه

و عید و هوا و  هاهگفتگوهای معمولی درباره بچمشغول  این تابلوتر نباشم.
 که خود عمه گذاشته بود ورای و من با سبزه دنتوی راهشون ش هایمهمون

دوباره به ؛ اما کردممی دونستم دوری ازش انقدر سخته، بیشتر فکرمی رفتم. اگرمی
 دم. نه حاال.شمی خودم نهیب زدم. نباید پشیمون

ت تلفن زنگ خورد و من دوباره هاش برگشهمونی مههمین که عمه از بدرق
ما نباشه ولی من ی ههام رو تیز کردم و نزدیک رفتم. دعا کردم که از طرف خونگوش

 کجا شانس آورده بودم که این دومیش باشه؟!
داری به من یک عید سکوت کرد و بعد نگاه معنیعمه بعد از احوالپرسی و تبر 

من بود. عمه گفت: نه، ی هچیزی دربار ؛ شایدانداخت. دستم رو روی لبم گذاشتم
 سالمتی، خبر خیره. امسال سرم خیلی خلوته.

مصطفی سر  هایدوم نوهی هدوباره به من نگاه کرد و بعد از مکث گفت: شاید هفت
بیایین، هوا خوبه... سالم برسون...  هاه... خیلی ممنون... ناهید خانم با بچننبز

 خدانگهدار.
ای بهش زل زده بودم. گوشی رو گذاشت و به من اخم کرد. خواستم بهونهتمام مدت 

 بیارم که با ناراحتی گفت: مادرت خبر نداشت!
 ذاشت.گفتم نمیمی اگر-
 من از دروغ هیچ خوشم نمیاد.-
 !ببخشید-

موندم می . اگردنمش. حرفم رو باور نکرخوامیروش رو برگردوند و من گفتم: من ن
 .دنکرمی مجبورم

 رو خون کردی!ت دوباره نگاهم کرد و گفت: لعنت بر شیطون. دم عیدی دل خانواده
 د.شمی می موندم یه عمر دل خودم خون-
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خوان. می جواب داد: خیر و صالحت رو«. نه که االن خون نیست»و توی دلم گفتم 
 چه عیبی داشت؟ همگه پسر

 مش.خوامیشونه باال انداختم و فقط گفتم: من ن
گفت و بلند شد. به سمت در رفت و از جالباسی پشت در چادرش رو « اال اهللال اله »

برداشت. چادر کمری رو از کمرش باز کرد. پیراهن نو پوشیده بود. چادر بیرون رو 
نگین دار به روسریش زد. عینکش رو از ی هروی سرش انداخت و به جای گره، گیر

 کنه.می م. دیر برم گلهبرداشت و گفت: میرم به دایه سر بزن طاقچه روی
 زنه.می دوباره موقع بیرون رفتن گفت: یه خبری بهشون بده. دلشون شور

 زنم.می سر تکون دادم و گفتم: چشم به خواهرم زنگ
بیرون رفته باشه. سریع م از خونه بیرون رفت. ترسیدم که برای خبر کردن خانواده

خودم خبر میدم. چیزی به کسی دنبالش رفتم. هنوز توی حیاط بود که گفتم: عمه! 
 نگید.

لقانی. اصطالح محلی طا) گفت: من دور دوره جادو * نیستم!اخم کرد و به محلی 
 .(منظور آدم فضول و سخن چین

دونستم می .دنگرفت و وارد خونه شدم. حتما  االن همه نگران من شده بوم خنده
و قبل از عید  دنمن کرده بوی هجو درباروپرسی هکه تبریک عید رو بهان

که من اینجا باشم  دادنمیپس احتمال ن ؛ننآرامش پیرزن رو به هم بز تنسخوامین
 .دنوگرنه تا االن اومده بو

گوشیم رو از کیفم بیرون آوردم و روشن کردم. از صبح به جونم افتاده بود که روشن 
بود که رسیده  smsتا  7خالف انتظارم فقط بر کنم و ببینم میعاد در چه حاله.

خواستم بهش بگم بیاد دنبالم می !عاد نبود. دلم برای دلتنگیم سوختکدوم از میهیچ
، امین تشویقم دنولی حتی سراغم رو نگرفته بود. ساغر و هانی و مهدیس نگرانم بو

 «.جرأت داری برگرد»کرده بود، امیر فحش داده بود و گفته بود 
 و یه جای خلوت.به ساغر دادم: بر smsاز حرفش خندیدم و یه 

 به ثانیه نکشید که زنگ زد و سریع جواب دادم: سالم.
 سحر چکار کردی؟!-
 کجایی؟-
 تو پارکینگم. تو کجایی؟-
 م. نگران نباش.هاتیکی از دوسی هخون-
 نیه و مهدیس سر زدم.ها هکدوم دوست؟ من ب-
 زنی؟می چرا داد-
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 آوردی؟دونی چه به روز ما می کرد و گفت:تر صداش رو آروم
-... 
 تو رو خدا بگو کجایی؟-

دونستم حتما  به مامان می د کرد؟!شمی کاریبغض کرده بود. ناراحت شدم ولی چ
شناسید. قراره نمی دوستم. دانشجوی شهرستانیه. شمای همیگه و جدی گفتم: خون

 باهاش برم.
 با ناله گفت: چه جور آدمیه؟ چطور بهش اعتماد کردی؟

 ریم.از تعطیالت از تهران میدختر خوبیه. بعد -
 رید؟ای وای... با ما چکار کردی سحر؟! کجا می-
 کنی؟می من حالم خوبه. پول هم دارم. چرا گریه-
 به خدا با بابا حرف زدم. خودش هم ناراحته. بیا خونه. دیگه حرف پسره رو هم-

 زنیم. فقط بیا.نمی
 میعاد چطوری فهمید؟-
 اومد خونه، مجبور شدیم راستش رو بگیم.بابا بهش گفت پشیمون شدیم. -

داد و بیداد  ؛ شایدرو تصور کنم. احتماال  خیلی عصبانی شده بودش ونستم قیافهتمی
 راه انداخته بود.

 کار کرد؟یچ-
 ساغر سکوت کرد و دوباره گفتم: چی شده؟

-... 
 زنی؟نمی نگران شدم و گفتم: چرا حرف

 هیچی.-
 ده؟یعنی چی؟ بالیی سرش اوم-

 با ناراحتی گفت: اصال  به روی مبارکش هم نیاورد. حق با تو بود. به درد تو
 رفت. هاهخوره... مثل از خدا خواستنمی

تر از دونستم مغرور؛ باید میاشک توی چشمم جمع شد. خود ساغر هم ناراحت بود
بود. ست و فقط دنبال قالیچه خوامیهاست. اصال  شاید یه ذره هم من رو ناین حرف

 .رنساغر آهسته گفت: مادرشوهرم اومد. خبر ندا
 از قالیچه نپرسید؟-
 نه. سریع رفت.-
 برو منتظره.-
 میره از دلواپسی.می تو رو خدا خاموش نکن. مامان داره-
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 .خداحافظزنم. می نگران من نباشید. مستقر شدم بهت زنگ-
 ن هم از عید امسال.قطع کردم و گوشی خاموش رو با ناراحتی ته کیفم انداختم. ای

 
3 

فت: آمدی استراحت کنی، شدی هاش بست و گعمه در رو پشت سر مهمون
 دار من!مهمون

 کنم.نمی من که کاری-
 نشست و گفت: سه روزه سر پایی. هاهروی پل

م هر سال از هاهخودمون هم وضع همین بود. خالی هکنارش نشستم و گفتم: خون
 مهمونه.شیراز میان. خونه پر از 

نبودن من براشون تعریف کرده بود. همین دید و ی هحتما  مامان کلی قصه دربار
. برای اینکه شند وقت زیادی برای گشتن دنبال من نداشته باشمی باعثها بازدید

عمه گرم کرده بودم. به موزائیکهای کف ی هفکر و خیال نکنم سرم رو با کارهای خون
 کردم و گفتم: بشورم؟ حیاط که گلی شده بود اشاره

 هاره.شه. هوای اول بمی نه دختر گلم. باز کثیف-
اومد. زنگ در می بارید. گاهی مهمی هوا خیلی خنک و دلچسب بود. گاهی بارون
صبح بود. روز دوم نوروز.  11:30برای دومین بار توی امروز به صدا در اومد. 

 هاشون رو دورادوردن. بعضیودور ب هایعمه از اهالی روستا یا فامیل هایمهمون
 کنم.می اختم. خواستم بلند بشم که عمه گفت: من بازشنمی

وسط رو جمع و جور کنم که در باز شد و نفس من بند  هایبلند شدم که اتاق و ظرف
 اومد.
زد، بغلش می موقع سال اینجا چکار داشت؟! عمه که از ذوق زیاد محلی حرفاین

نسل قبلش! رو هم پرسید. میعاد هم با خوشرویی جواب  کرد و احوال خانواده و سه
ست شبیه خوامیداد. عمه از جلوی در کنار رفت و من نفس عمیقی کشیدم. دلم ن

تفاوت بود که تو بی وقتی اون انقدر خصوصبهتوی لک به نظر برسم.  هایقناری
شد  این موقعیت به مسافرتش هم برسه و خوشحال هم باشه. همین که وارد حیاط

م رو توی جیب سارافون خاکستریم هاتچشمش به من افتاد و خشکش زد. دس
. عمه به من اشاره کرد و گفت: دختر دنگذاشتم و ابروم رو باال انداختم. جلوتر اوم

 اسی؟شنمی آقا محمود رو
 میعاد سر تکون داد و با اخم گفت: نه زیاد.
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ت به من رو بده. دیگه برام سخوامیتوی شرکت شده بود که نها شبیه همون موقع
 مهم نبود. عمه گفت: بیا باال. خوش اومدی... میرم تو اتاق چراغ بذارم.

 زحمت نکشید.-
ش هاهبلندی روی شونای باال رفت و میعاد هنوز با اون پالتوی قهوه هاهعمه از پل

همین امشب ؛ باید کردمی انداخته بود، دم در ایستاده بود و سرد و تلخ نگاهم
 شدمینای نداشتم ولی کار دیگهای رفتم. هیچ برنامهمی کردم ومی وسایلم رو جمع

ش برداشت و طبق عادتش به ساعدش آویزون کرد. هاهکرد. پالتو رو از روی شون
فلزی رو  هایپلههاش باال رفتم. با سرعت دنبالم اومد. قدم هاهاخم کردم و از پل

نرسیده بودم که  هاهر کردم. هنوز به وسط پل. من هم سرعتم رو بیشتدادمی تکون
بهم رسید. دستش رو دور کمرم انداخت و عقب کشید. با صدای عصبانی زیر گوشم 

 کنی؟نمی گفت: از شوهرت استقبال
رو تند  هاهپلی هواقعا  ترسناک شده بود. جیغ کوتاهی کشیدم. سریع ولم کرد. بقی

 گفت: چی شد؟طی کردم و وارد خونه شدم. عمه با تعجب 
 واقعا  هول شده بودم گفتم: نزدیک بود بیفتم. کهدرحالی

 سریع داخل اتاق رفتم و در رو بستم. صدای خوشامد گویی عمه هنوز هم شنیده
دقیقه بعد که  15د. مشغول قدم زدن توی اتاق شدم. عجب گیری افتاده بودم. شمی
ه. این همه رانندگی کرده. گفتم بخواب !ق بیرون اومدم عمه آروم گفت: هیساز اتا
 .ستخسته

اشت ذمی جا پابود. چه کار خطیری کرده بود! هر دو ساعت پشت فرمون نشسته
کرد ولی کسی مثل من اون روش رو ندیده بود. فکری به ذهنم می کشته مرده پیدا
تونستم برم. قبل از اینکه گندش در بیاد. روز بود و خطری هم می رسید. همین االن

ها هت. به سمت اتاق رفتم که وسایلم رو جمع کنم؛ عمه گفت: میای این وسیلنداش
 جا کنیم.رو جابه

د. همراهش وارد آشپزخونه اول به عمه و بعد به ساعت نگاه کردم. هنوز دیر نبو
د. عمه گفت: هی میگم من یه نفر شمی جور خوراکی و خوار و باری پیداشدم. هر

 ازه.اندمیزنه خودش رو تو خرج به من سر میآدم، خرجی ندارم. باز هر کی 
 کنم.می شما بشین. من جمع-

رو خالی کردم و هر کدوم رو سر جاش گذاشتم. سعی کردم با آرامش ها تمام نایلون
کرد. وقتی از آشپزخونه بیرون رفتیم می کامل انجام بدم چون تمام مدت عمه نگاهم

ن برام ریخت و گفت: دستت درد نکنه. نشیمی هعمه یه استکان چای از سماور گوش
 سن تو بود.م د؛ االن نوهشم میاگه من هم بچه
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 خوردم و بعد ازش خداحافظیمی دلم براش سوخت و استکان رو گرفتم. اول چای
 کردم. قند برداشتم و گفتم: همیشه سر میزنه؟می
 خواد این اطراف زمین بخره.می وقت بتونه میاد. آخههر-
 ای چی؟زمین! بر-
 دونم خاکش باید جور باشه.می خواد مزرعه بزنه... چهمی-
 آهان.-

 خواد بکاره.می خوردم و گفتم: حتما  بذر خاصی روای جرعه
 انگار به کارش نمیاد.ها اون زمین ؛ ولیکاشتمی آقام تو دشت جلوی ده بنشن-

 چایی. چای رو خوردم. صدایی از عقب گفت: منمی هسر تکون دادم و بقی
 من نفسم رو فوت کردم و عمه با خنده گفت: بیا بشین. خوابت نبرد؟

 نه. خسته نیستم.-
کردم که ذهنم به می کنار من نشست و عمه براش چای ریخت. تمام تالشم رو

 بود، خیلی سختم توی اتاق منحرف نشه. برای من که اولین تجربهی هسمت بوس
که براش ای شمم به دستش افتاد. به حلقهگذشت. استکان رو از عمه گرفت. چمی

ی هکشیدم که حلقتر زد. دلم گرفت. آستینم رو پایینمی خریده بودم و توی نور برق
 ؟دنخودم پیدا نباشه. به سمت من برگشت و پرسید: چرا خانواده نیوم

 توی دلم فحش دادم و گفتم: مهمان از شهرستان داشتیم.
 در پیش دارید! چه جالب! شنیده بودم امر خیری-

 یه لبخند مسخره زدم و گفتم: منتفی شد.
 ؟تنچرا؟ چه عیبی داش-

 با حرص گفتم: سر تا پاشون عیب بود.
 عمه وسط حرفمون گفت: چرا نعیمه خانم نیومد؟

صورت عمه کامال  متعجب و اخم کرده بود. من سرم رو پایین انداختم و میعاد گفت: 
 مائده حالش خوب نبود.

 سالمتی.به-
رو فقط برای من داشت و من هاش روش نشد بگه خواهرش پا به ماهه. پررو بازی

 . رفتنم رو به عصر موکول کردم.شدمیهم اصال  برام عادی ن
غذای ی هرو خیلی دوست داشتم. مزهاش پخت عمه بود و من کوکوسبزیناهار دست

ون رفتن میعاد خوابیده بود و من منتظر بیرای . خودش گوشهدادمی مادربزرگم رو
بودم تا بار و بندیلم رو جمع کنم و برم. از خیر خداحافظی کردن با عمه هم گذشته 

رو به  هایانگار میعاد قصد بیرون رفتن نداشت و توی ایوان به نرده؛ اما بودم
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د و روش شمی ختم هاهی که به پلهایبرگ تکیه داده بود. نردههای بیدرخت
در ورود، ی هنشیمن جلویی نشسته بودم و از پشت شیششیروانی اومده بود. توی 

ا رو باز کرد و بعد از کمی این پا و اون پای دیدم. در نیمه شیشهمی هیکل محوش رو
 روی من نشست.کردن، روبه

م توش بود برم که گفت: برگرد خونه، من که همه بلند شدم تا به اتاقی که وسایل
 چیز رو کنسل کردم.
زد! به طرفش برگشتم و گفتم: تو که همه چیز می موردش حرف چقدر هم راحت در

 رو کنسل کردی؛ برات چه اهمیتی داره من کجا باشم؟
 زنی؟نمی که مهمه. چرا بهشون زنگت برای خانواده-
 دونی زنگ نزدم؟می تو از کجا-
-... 

 تونم متأسف باشم. همین.می تو فقطی هپوزخند زدم و گفتم: دربار
 هات برام مهمه؟!کنی دیگه حرفمی فکر-
 عالی مهم نیست!نه. هیچی برای جناب-

 بلند گفت: کاری که...
 ساکت.-

گفت: کاری که با تر و به نشیمن پشتی که عمه توش خوابیده بود اشاره کردم. آروم
 کنم.نمی فراموش وقتهیچمن کردی رو 

 !عصبی گفتم: کاری که من با تو کردم؟ی هبا خند
-... 
 خوام هم خودت، هم کاری که باهام کردی رو فراموش کنم.می ولی من-

 بعد از چند ثانیه سکوت گفت: من کار هردومون رو راحت کردم.
 تو زندگی من رو خراب کردی!-

 سرش رو برگردوند و چند بار تکون داد. بعد از مکث کوتاهی، با ناراحتی گفت: خیال
دونستم تو تکلیفت با می ذاره... چهمین کردم من رو دوست داری ولی غرورتمی

 !دلت روشن نیست
خب درست فهمیده بود. دوستش داشتم. خواستم یه جوری بهش بفهمونم که 

 گفت: خیله خب... دیگه مهم نیست.
-... 
 فقط برای کار ناتموم خودم اومدم. ؛خاطر تو نیومدمبهمن -

 پر از دلخوری گفت: دیگه واسه من ُمردی! هایگیج نگاهش کردم که با چشم
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کردم. صدای تکون خوردن می حرفش خیلی تکون دهنده بود. فقط با بهت نگاهش
د. میعاد بلند شد و شمی چیزی از نشیمن پشتی اومد که با دیوار و درگاه از جلو جدا

به طرف اتاق مهمان رفت. عمه آروم آروم وارد شد. با دیدن سکوت من مشکوک 
 هم کرد و گفت: حالت خوبه؟نگا

 حالم اصال  خوب نبود و نزدیک بود گریه کنم ولی گفتم: بله.
 سر رفته. ها؟ت حوصله-
 زدم.می م... داشتم با آقای مهندس حرفــنه... ام-
م برم دیدن کسی. میگم میعاد بره اطراف دور بزنه... تا من برنگشتم نمیاد خوامی-

 که تو راحت باشی.
کرد. می ترمتصدا برم. موندنم اینجا فقط ناراحسر و بی بود که منبهترین فرصت 

تا همین حاال هم دلم نیومده بود که دوباره ازش جدا بشم ولی آب پاکی رو روی 
 دستم ریخته بود. گفتم: باشه. شما به کارتون برسید.

 ی با من بیای؟خوامی-
 شناسم.نمی من که کسی رو-
 ردم.گمیپس من زود بر-

ته بودم. به اتاق میعاد رفت که کون دادم. بیچاره رو از کار و زندگی عادی انداخسر ت
و حاضر کردن  هاهجور کردن وسیلوبیرونش کنه و من سریع مشغول جمع دبانهؤم

و قالیچه و کیفم آماده بود. . چمدون تنمانتوم شدم. چند دقیقه بعد هر دو بیرون رف
پایین بردم. همین که در رو باز  هاهور از پلزهام رو پوشیدم و چمدون رو بهلباس

کردم هیکل میعاد جلوی چشمم ظاهر شد که به ماشینش تکیه داده بود و به در 
 کرد.می نگاه

 برید؟می ایی تشریفج-
 گردم خونه.برمی کنم؛می شما عملی هنفس گفتم: دارم به توصیاعتمادبه با
 گوی ماهری شدی.آفرین. دروغ-

 کردم و گفتم: معلم خوبی داشتم. به خودش اشاره
 اخم کرد و گفت: برگرد باال.

 به تو ربطی نداره.-
 رسی دور و بر من بودن تصمیمت رو عوض کنه؟تمی-
 هنوز هم توهم داری که دوستت دارم؟-

جلو اومد و گفت: برگرد باال؛  چمدون رو کشیدم و یه قدم برداشتم که عصبانی
 برو.ی کن و خداحافظوقت خودش اومد هر
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که دیوارهای  خصوصبهبیشتر از این بحث کردن توی کوچه صورت خوشی نداشت. 
. دوباره برگشتم توی اتاق و منتظر تناطراف چفت و بست آنچنانی نداش هایخونه

عمه موندم. هیچ خبری ازش نبود. بیست دقیقه بعد که نزدیک بود از بیکاری خوابم 
م. میعاد توی نشیمن نشسته بود و با ببره، برای سر و گوش آب دادن بیرون رفت

 !غمگین به در اتاق من خیره بود. چقدر هم به حرف عمه عمل کرده بودی هچهر
دونستی من می جلوش ایستادم و سوالی که ذهنم رو مشغول کرده بود، پرسیدم:

 اومدم اینجا؟
 آره.-
 عمه بهت گفت؟-
 جو میای.وزدم واسه پرسمی نه. حدس-

 قالیچه اومدی؟خاطر بهفتم: پوزخند زدم و گ
 با همون نگاه مات گفت: آره.

 عصبانی داد زدم: حداقل انکار کن لعنتی!
 چی رو انکار کنم؟-

خواستم ازت حمایت می با تأسف سر تکون دادم که ادامه داد: اینکه انقدر احمقم که
 کنم؟

-... 
 نذارم حتی بفهمی، که آب تو دلت تکون نخوره.-
-... 
 احمقم.آره من -

ونستم تمین؛ حتی ستم چرا بغض کردمدونمیصداش خیلی ناراحت بود و من ن
 حرفی بزنم که از این گیجی در بیام.

 زنم... بعد...می زندگی خودم جوشخاطر بهکردم می اوایل فکر-
 اون قالیچه چه کوفتیه؟ ارزش این همه دردسر واسه نزدیک شدن به من رو داشت؟-

تونستم از چنگت در بیارم... بخرم... بدزدم... از امیر می د و گفت:دوباره عصبانی ش
 بخوام برام بیاره. دیگه چه احتیاجی به ازدواج بود؟

 سوال من هم هست.-
 سرش رو پایین انداخت و گفت: خودت رو به نفهمی زدی!

 ونستی مثل همه خواستگاری کنی.تمی-
 داد زد: کردم؛ جوابت یادت رفته؟

 طوری؟داد زدم: اون
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گفتم؟... خوشحالم که به هم نمیاییم؟! خوبه که این می پس چطوری؟ باید دروغ-
 کنه؟!نمی جون که مادرم تو رو قبولهمه حرف پشتته؟! آخ

-... 
 گفتم؟می فتم، به کیگمیاگه دردم رو به تو ن-
 اول احساست رو به من ثابت می...-

یقی کشید و با صدای آرومی دستش رو تکون داد که حرفم رو قطع کنه. نفس عم
 ستم جواب واقعیت همونه.دونمیگفت: حق با توئه. من ن

 تو حتی سعی نکردی...-
 !بسه... همه چی تموم شده-

تونست انقدر راحت تمومش کنه! چرا می کرد. چطورمی این آرامش زیادش عصبیم
 برای من سخت بود؟

 هر دو تامون.ی هپول. برای آینددوباره گفت: من به اون قالیچه نیاز دارم. نه برای 
 ای؟با بغض گفتم: چه آینده

 چند روز هم صبر کن. من همه چیز رو آماده کردم.-
 در ورودی باز شد و عمه رو به من که ایستاده بودم گفت: آسمون بدجور گرفته.

متوجه میعاد که نشسته بود، شد و با دستپاچگی نگاهمون کرد. همون لحظه صدای 
 توی فضا پیچید و میعاد سریع گفت: دیدم هوا بارونیه، برگشتم.بلند رعد 

 عمه با نگاه عجیبی به من گفت: خوب کردی.
به طرف نشیمن پشتی رفت و من مانتوم رو توی اتاق آویزون کردم و به دنبالش به 

برنج رو از دستش گرفتم و خودم مشغول شستن شدم. ی هآشپزخونه رفتم. قابلم
خوای که جلو آقات وایسادی، می یستاد و آروم گفت: این روجلوی سینک کوچیک ا

 شوهرت نده؟
رون رفت و من تا موقع شام فقط نگاهش کردم که اخم کرده بود. از آشپزخونه بی

 کرد با هم قرار گذاشتیم.می حتما  خیال ؛ندیدمش
کردیم. می سر سفره با هردومون خیلی سر سنگین بود. من و میعاد با غذا بازی

ها نداشتم. عمه قاشقش رو توی بشقاب گذاشت و گفت: این راه و رسمش اشت
 نیست.

میعاد سرش رو پایین انداخت و عمه که طرف حرفش اون بود گفت: بعدا  آقاش 
 کار کردی؟ینمیگه عمه چ

 میعاد به حرف اومد: عمه عطی...
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ل چطور بذارم اینجا بمونی وقتی به دختر مردم چشم داری؟! نذاشتی بره دنبا-
 نشست.می به دلش ؛ شایدبختش

دونستم رو این چیزها می میعاد ناراحت به من زل زد و من سرم رو پایین انداختم.
خیلی حساسه. بلند شد و به اتاقش رفت. عمه هول شد و به محلی گفت: نگفتم که 

 بری... اهلل اکبر.
. همون صیغه برگشت و نشون عمه دادای بلند شد که جلوش رو بگیره. میعاد با برگه

. عمه عینکش رو از طاقچه برداشت دنرو به میعاد داده بوش نامه بود که یه نسخه
 و میعاد گفت: مثال  زنمه... روز عقدمون فرار کرد.

ن خیره شد. نگاهش با و با نفرت به من نگاه کرد. عمه عینکش رو برداشت و به م
ونم تمیمن پناه آورده... ن بار بین من و میعاد چرخید و بعد گفت: بهناباوری چند

 بدمش دست تو.
 من نیومدم ببرمش. واسه کار خودم اینجام. این هم هیچ اهمیتی برام نداره. -

با دست به من اشاره کرد. خیلی عادی سر سفره نشست و مشغول خوردن شد. عمه 
ستم که باید برم یا صبر دونمیهم نشست و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد. ن

م عمه قبل از مشخص شدن اوضاع کردمیروشن بشه. فکر ن هاهکلیف قالیچکنم ت
اطالعی بده. قاشق رو برداشتم و به اشتهای باز م بذاره من برم یا کسی به خانواده

میعاد نگاه کردم. سرش رو بلند کرد. ابروم رو باال انداختم و مشغول خوردن ی هشد
 شدم.

 
4 

توی سینی گذاشتم و به سمت سینک بردم. موقع  صبحانه رو هایو ظرفها استکان
 برداشتن قوری عمه گفت: صبر کن عمه! شاید بیدار بشه.

 بود میومد.ش با اخم گفتم: اگه گرسنه
 چرا انقدر ازش دل چرکینی؟-

 خوره دیگه.نمی خودم رو به اون راه زدم و گفتم: دل چرکین برای چی؟! میگم حتما  
 صداش زدی، بیدار بود؟-
 دار بود ولی جواب من رو نداد!بی-

عمه آروم خندید و چیزی نگفت. در اتاق میعاد که از نشیمن پشتی هم دید داشت، 
بیرون تنش بود. کیفش رو هم برداشته بود. سریع گفتم: داری  هایباز شد. لباس
 میری تهران؟
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د. جوری بوودم هم فهمیدم که لحن پرسیدنم یه. خدنهر دو با تعجب به من نگاه کر
 دوباره گفتم: یعنی... میگم سفره رو جمع کنم.

 اطراف رو بررسی کنم. هایجلوی قاب در ایستاد و رو به عمه گفت: دارم میرم زمین
 عمه: برا همون مزرعه؟

 رو تازه گرفتم.ها میعاد: بله. جواب تست خاک
 کردم معماری خوندی!می پوزخند زدم و گفتم: فکر

 نداری عمه عطی؟توجه به من گفت: کاری بی
 عمه: نه. خدا به همراهت.

ی کرد و رفت. دو تا خداحافظهام رو فشار دادم و چیزی نگفتم. فقط از عمه دندون
کرد برام مهمه؟ عمه صدام می فکر !ظرف دیگه برداشتم و به آشپزخونه رفتم. به درک

 رو بهش بده تا نرفته. هاهزد و گفت: سحر خانوم! بیا این لقم
 عمه. خورهنمی-

 خوره.می رو به طرفم گرفت و گفت: از دست تو هاهلقم
ستم روی عمه رو خوامیمکث کردم و بعد از دستش گرفتم و دنبال میعاد رفتم. هم ن

 هاهاومد گرسنه بره. مشغول پوشیدن کفش بود. لقمنمی زمین بندازم، هم خودم دلم
 رو به طرفش گرفتم و گفتم: بیا. گرسنه نرو.

 د نکرد و گفت: از دیشب تا حاال مهم شدم؟!سرش رو بلن
 برای من نه. عمه داد.-

 پاش رو از روی پله برداشت و درست ایستاد. دستش رو توی جیبش کرد و گفت:
 خورم.نمی

 خوری!نمی به طرف در رفت. دنبالش رفتم و گفتم: برو به خودش بگو
 داری؟برمی رو بگیرم دست از سرمها برگشت و گفت: این

 .نه-
رو گرفت. بیرون رفت. صدای روشن شدن ماشین رو شنیدم و به  هاهلبخند زد و لقم
میعاد برای ناهار نیومد. عصر یه مهمون برای عمه رسید و من اصال   خونه برگشتم.

 پذیرایی نداشتم. تمام طول روز به این فکر کرده بودم که آخر و عاقبتم چیی هحوصل
ه. توی یه بالتکلیفی و سردرگمی بزرگ گیر افتاده بودم. عروسک جغدم رو توی شمی

تیرگی بین من و  وقتهیچکردم می ش زل زدم. حسهاچشمدستم چرخوندم و به 
 !شده بود. کاش دوباره ندیده بودمشمیعاد از بین نمیره. هنوز نرفته دلم براش تنگ 

از همون طرف رفته  ؛ شایداق نیستتو اتای وسیله»نیم ساعت پیش عمه گفته بود 
 «.ی نمیرهخداحافظنه. بدون »من جواب داده بودم «. باشه تهران
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باز شد که با دست پاکش کردم. تو م دوباره بغض گلوم رو گرفت. رد اشک روی گونه
ش اتاق رفتم که شیشهی هکار کنم. کنار پنجریستم باید چدونمیوضعیت بدی بودم. ن

اط بود و از این باال بخشی از کوچه دید داشت. دم غروب بود و بارون نم رو به در حی
ی از میعاد نبود. چند بخار گرفته دست کشیدم. هیچ خبر ی هبارید. روی شیشمی نم

 جوری به کوچه نگاه کردم.دقیقه همین
 در اتاق باز شد و صدای عمه اومد: چرا اینجا تک و تنها نشستی؟

به سمتش برگشتم. جلوی در ایستاده بود. جلوتر اومد و  م رو پاک کردم وهاچشم
 کنی؟می گفت: دختر چرا گریه

 کنم!نمی گریه-
 دلت برا خونه تنگ شده؟-
 آره.-

 خوای زنگ بزنم به مادرت؟می بعد از چند ثانیه سکوت گفت:
 سریع گفتم: نه. نه.

 به زور دادنت به پسره؟-
کشیدم. چیزی نگفتم که می خجالتحالم خوب نبود. از حرف زدن با عمه هم 

لب چیزی گفت و بیرون رفت. ساعت از پنج عصر گذشته بود. شال بافت خودش زیر
م انداختم و به حیاط رفتم. حداقل دیگه الزم نبود تو خونه هاهمثلثیم رو روی شون

روسری سر کنم. هوا خیلی دلگیر شده بود. یاد اردیبهشت پارسال توی شمال افتادم. 
طوری موقع هم هوا همین؛ حتی ساغر و امیر. خیلی خوش گذشت. اوندنهمه بو

من غمی به این بزرگی نداشتم. اصال  میعادی در کار نبود. دوباره به جغد توی ؛ اما بود
دستم نگاه کردم. زیر شال بردمش که پرهاش خیس نشه. روی سکوی سیمانی 

 ر شده بود.کردم. بارون تندتمی نشسته بودم و به آسمون نگاه
 .یچایمی ایوان ایستاد و گفت: بیا تو.ی هعمه روی اولین پل

 کنم و بعد از گفتم: زیر سایبونم.می کردم که صدام نشون نده گریهای اول سرفه
 بیا... سرده.-
 نه. هوا خوبه.-

 شال رو باالتر کشیدم و عمه عصبانی گفت: اگه حاال بیاد، میگه دختره هوله.
هست. بلند شدم و از ای کرد چه تحفهمی گفت. خیالمی . راستبه در نگاه کردم

کرد رد شدم. بلوز و شلوار خیسم رو با یه دست می جلوی عمه که با سرزنش نگاهم
خورد می د بیشتر فرشمی دیگه عوض کردم و کش موهام رو باز کردم. موهام خیس

شته تهران. برای چسبید. وقتی برای شام هم نیومد حس کردم که برگمی و به هم
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اینکه جلوی عمه به روی خودم نیارم، کنار بخاری مشغول دوختن چند تا درز و تنگ 
 نوی عمه بودم. هایکردن دو تا از لباس

 خدا تو رو رسوند به این خونه سامون بدی.-
 لبخند زدم و گفتم: تنهایی سخته؟

عمره. پیری و ی هآه کشید و گفت: دختر چی بگم؟ تا حاال که گذشت. ترسم از بقی
 هزار دردسر.

شرایطم خواستگار نداشتم. بارها و بارها به این خاطر بهخیلی دلم سوخت. خودم 
ه. چطور گلیمم رو از آب بیرون بکشم. وقتی پیر شمی چیم فکر کرده بودم که آینده
 د.شمی کنه... از این به بعد اوضاعم بدتر هممی شدم کی از من مراقبت

 م، ما.چی؟ بابام هست، عموم، عمهس برای تر-
سر تکون داد و من دسته چرخ قدیمی رو چرخوندم. صدای چرخ با صدای باز شدن 

چه وقت  ها بودم که نگاهش کنم. اینحرفاز این تر در قاطی شد. خیلی ناراحت
ی هروی پارچش اومدن بود؟! صدای سالمش رو شنیدم که عمه جواب داد. سایه

روم دیدم. عمه با کردم و هیکل غرق آب میعاد رو روبه سرم رو بلند جلوم افتاد.
 تعجب پرسید: چی شده؟

 پالتوش رو روی دستش آویزون کرده بود گفت: یه کم قدم زدم. کهدرحالیمیعاد 
 عمه: مگه ماشین نداشتی؟

 میعاد: پیاده شدم.
 عمه مثل اینکه چیزی یادش افتاده باشه گفت: بیا. بیا کنار چراغ.

میعاد ساکش رو از روی زمین بلند کرد و به سمت اتاق رفت. همزمان گفت: میرم 
 لباس عوض کنم.

رسید. پیرزن رو توی دردسر انداخته بودیم. می به عمه نگاه کردم که نگران به نظر
بلند شد و به اتاق مهمان که حاال مال میعاد بود، رفت. یک دقیقه بعد که فضولی 

دم و دنبالشون رفتم. کنار در گوش ایستادم. صداشون آروم بهم فشار آورد، بلند ش
 بود. میعاد گفت: نگران چی؟

 چه کاری داشتی از صبح تا حاال؟-
 رفتم.می باید جایی-
 مگه نگفتی قدم زدی؟-

 خوای بدونی عمه عطی؟می بعد از چند ثانیه سکوت جواب داد: چی
 کار کردی زنت ازت فراریه؟یپسر گلم!... چ-
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خواست واکنشش رو ببینم. عمه دوباره گفت: نکنه آقاش می فی نزد. دلممیعاد حر
 راضی نبود؟!

 د.خوامیمنو ن-
 تو چی؟-

کارم رو انجام دادم. عمه ی هسکوتش طوالنی شد. به سمت چرخ برگشتم و بقی
وار ورزشی و یه حوله روی سرش بیرون اومد و چند دقیقه بعد میعاد با تیشرت و شل

ی هعمه رو تا کردم. چرخ رو به گوشی هحاضر شد هاینشست. لباسطرف اتاق اون
 م و به میعاد گفتم: غذات رو چراغه.هل داداتاق 

 خودم ور دارم؟!-
 کنه میاد.می رو بزن؛ پروازش نه. دکمه-

 اخم کرد و گفت: سیرم.
حوله رو برداشت و موهای سیخ سیخش رو هم درست نکرد. عمه که در حال چرت 

 گفت: من میارم. زدن بود
غذا رو جلوش  هایمیعاد نگاه کردم و بلند شدم. ظرفی هبه لبخند پیروزمندان

 خوای قاشق هم بذارم تو دهنت؟می گذاشتم و گفتم:
 بدم که نمیاد. زحمتت نیست؟-

م رو درشت کردم و با سر به عمه اشاره کردم که سرش رو به دیوار تکیه داده هاچشم
 ه بود. کنارش نشستم.رو بستهاش بود و پلک

 خوری؟نمی با خنده بشقاب رو برداشت و گفت: تو
 ما خوردیم.-
 گفتم شاید از دلواپسی من چیزی از گلوت پایین نرفته.-

 کشه، گفتم: شناختی؟می ش زیادی کارهاچشمبه صورتم خیره شد. دیدم داره از 
زور خودم رو کنترل کردم که به موهاش دست نزنم.  مشغول خوردن شد و من به

ی که روی هوا بود خیلی بانمک شده بود. سرش رو بلند کرد و گفت: طور این
 شناختی؟

 کرد؟می ابروم رو باال انداختم و گفتم: کی به تو نگاه
اموش کرد. رو که صداش خیلی پایین بود، خ تلویزیونش رو باز کرد و هاچشمعمه 

 بره.نمی خوابمها رفت و گفت: این شبها خوابدیواری رختبه سمت کمد 
 پرسیدم: چرا؟

 به تنهایی عادت دارم.-
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ادامه داد: یکی تو  !کرد؟می با ابروی باال رفته به میعاد نگاه کردم. داشت ما رو بیرون
 م.شمی اتاقم بخوابه بدخواب

 خوابم.می جاپس من همین-
 اینجا سرده.-

 خواست یه فرصت دیگه به ما بده.می مثال   ؛ور عمه چیهتابلو بود که منظ
 کجا سرده؟! خیلی هم خوبه.-

با اخم به طرف میعاد که عین خیالش نبود برگشتم که یه چیزی بگه. رو به عمه 
 خوابم.می گفت: میره تو اتاق مهمون. من اینجا

 تخس دوباره گفت: نه. اینجا سرده. هایعمه مثل بچه
 !کرد؟می هوش من چه فکریی ه. دربارنفسم رو فوت کردم

 اتاق مهمان بزرگه. شما هم که محرمید... خواب منو گرفته.-
خیلی ریلکس تشک و بالش رو از کمد دیواری برداشت. یعنی انقدر به میعاد اعتماد 
داشت؟! میعاد باالخره دل از بشقابش کند. بلند شد و لحاف عمه رو همراهش برد 

و کیف من برگشت. عصبانی نگاهش کردم و گفتم: تو چرا با به اتاق و با چمدون 
 کنی؟!شمی دمت گردو

 خود دلت رو صابون نزن! من که گفتم همه چی بین ما تمومه.بی اخم کرد و گفت:
بار ردش کرده بود من بودم! وسایلم کرد. خوبه اونی که چندمی پررو برای من ناز هم

رو جمع کردم و لحاف و ها شد. ظرف رو توی اتاق مهمان برد و وارد دستشویی
با لحاف و تشکش توی اتاق  تشکم رو به اتاق مهمان بردم. لولو خرخره که نبود.
تزئینی و دو تا پنجره. تشکش ی هاومد. یه اتاق هجده متری پر از پشتی. با یه طاقچ

 خوام.می رو به جنوب انداخت و گفت:من پنجرهی هرو بین مال من و پنجر
تشکش به زور جا شده بود و من با تعجب نگاهش کردم که ببینم جدیه یا نه. 

تشکم خواد من رو اذیت کنه. می ش شیطون شده بود و کامال  واضح بود کههاچشم
اقل به بخاری نزدیک باشم و گفتم: از تو هیچی بعید رو تا وسط اتاق کشیدم که ال

 نیست.
 جا سرده!دوباره تشکش رو نزدیک آورد و گفت: اون

خوردم. باز تشکم رو به دیوار ته اتاق چسبوندم و می خندید و من حرصمی اون
 گفتم: این اداها رو واسه یکی دیگه در بیار حاج آقا!

خواد می من پتو انداختم و اون تشکش رو به مال من چسبوند و گفت: حاللمی! کی
 جلوم رو بگیره؟

 ی؟کشمیالت نشده بود و من گفتم: خجتر صورتش حاال جدی



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 3 4 

 

 رو گفتی.« بله»چه خجالتی؟ خودت -
 مجبور بودم.-
 شبیه مجبورها نبود!ت قیافه-
رسه، این نمی گفت همه چی تموم شده؟!... ما که کارمون به عقدمی کی بود-

 دیگه چیه؟ها مسخره بازی
 کنم به التماس بیفتی که عقدت کنم.می اگه بخوام یه کاری-

پایین اومده بود و من از حرفش که معنی بدی داشت واقعا  پچ صدامون در حد پچ
 عصبی شدم.

 اشکنی نگهمی کنی! من راهم رو انتخاب کردم. اگر حامله هم بشم، فکرمی غلط-
 کنم؟!می دارم و به تو التماسمی
کرد و می رو جوری گفتم که از صد تا فحش بدتر بود. با صورت بهت زده نگاهم« تو»

روشنش ناراحت شد و گفت:  هایفهمیدم حرف بدی زدم. چشممی من کم کم
 منظورم این نبود!

 ش بیشتر شد. مچم رو گرفت و نشونم داد.ناراحتی
 کنی؟!می من رحمی همیاد. به خودت رحم نکردی؛ به بچبر کاری ازتدونم هر می-

رق دستم رو پرت کرد که نزدیک بود اشکم در بیاد. تشکش رو به سمت پنجره برد و ب
 من هم هست.ی هرو خاموش کرد. من گفتم: بچ

 در حال باز کردن تای لحاف گفت: چقدر هم که برات مهمه!
 گم.اش هم دارم به تو نمینگه-
 من خر نیستم که نفهمم.-

که ای بچهی هلحاف رو روی سرش کشید. هنوز عقد نکرده بودیم و داشتیم دربار
کردم می ایمبه حال این احساسات لحظه یه فکریکردیم! من باید می نداشتیم بحث

م انداختم. چند هاهآورد. دراز کشیدم و پتو رو تا شونمی که هر چیزی رو جلوی زبونم
 دقیقه بعد گفتم: کجا رفته بودی؟

 کامل زیر لحاف بود و جوابم رو نداد.
 میگم صبح کجا رفتی؟-

 از همون زیر گفت: دنبال زمین.
 طیه بگو، نه من.رو به عمه عها این دروغ-

 سرش رو بیرون آورد و گفت: دروغ نگفتم.
 واسه چی دنبال زمینی؟ مزرعه؟!-
 نه.-
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 چرا واقعیت رو به من نمیگی؟-
 م.دونمیچون خودم هم ن-
 دنبال چی هستی؟-
 م این نفرینی که میگن رو باطل کنم.خوامی-

 رو باور کردی؟!ها حرفخیز شدم و با تعجب گفتم: تو این نیم
 تحقیق کردم.-
 م انقدر خرافاتی باشی!کردمیفکر ن-
 هیچی تو این دنیا تصادفی نیست.-
 خب؟-
هرچی  م.ئباری که با پدر بزرگت حرف زدم، فهمیده بود دنبال اصل ماجراآخرین-

 دونست بهم گفت.می
 گفت.می آقاجونم آخرها چرت و پرت-
 بگیر بخواب.-
 بگو؟-
ستم واقعیت رو بهت بگم که نگران خوامیاصال  نکنی... نمی چی بگم؟ تو که باور-

 نشی، ولی مجبورم کردی.
 چه ربطی به من داره؟-
 قالیچه.-
-... 
ه قالیچه دونمیست من خودم رو تو دردسر بندازم. بهم گفت نخوامیپدر بزرگت ن-

آخر عمرش پشیمون شد و حرف  ؛ شایدکجاست. عمه هم چیزی به من نگفت
 م.دونمیش آورد. نقالیچه رو تو وصیت

 قصه تعریف نکن! راست بگو.-
 گفتم.می اصال  نباید بهت-
 بگو؟-

 سکوت کرد. بعد از دو دقیقه سر جام نشستم و گفتم: خوابی؟
-... 
 میعاد!-
 هوم-
 ه؟شمی طلسم با قالیچه باطل-
 م.دونمین-
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 سرش رو زیر لحاف برد و من هم دیگه چیزی نپرسیدم.
 
5 

بدم ی هماشینش بیرون آورده بود، کنار مال من گذاشت. یاد خاطرقالیچه رو که از 
 افتادم اما به روی خودم نیاوردم. هر دو رو باز کردم و گفتم: خب؟

 چیه؟-
 تو بگو چیه؟-
 .تنجایی هسی هنقش هاهدونم اینه که این قالیچمی تنها چیزی که من-
 !نقشه-

ما ی هچطوری دست خانواد عجیب و غریبشون نگاه کردم و گفتم: هایبه طرح
 افتاده؟

 سال پیش چه خبر بوده! 200دونم می من چه-
 !؟رنسال قدمت دا 200ها این-
 آره.-
 پس جریان نفرین رو از کجا مطمئنی؟-
 حتما  یه چیزی هست دیگه. دنوقتی این همه سال، همه حرفش رو ز-
 همین؟-
-... 

 نگاه کردم و گفتم: من که چیزی سر در نمیارم. هاهچند دقیقه تو سکوت به قالیچ
 رو برگردوند. هاهکنارم نشست و با خنده قالیچ

 نقشه این طرفه.-
این طرف نگاه کردم که متفاوت بود ولی باز چیز خاصی  هایبا تعجب به طرح
 کرد سمت مهمش پشت باشه. جور خاصی بافته شده بود.می نفهمیدم. کی فکر

 ته؟رو بافها کی این-
 صاحب گنج.-

 دستش رو گرفتم و گفتم: گنج؟!
 آوردن.خوشحال نشو. قبال  در-

 آویزون شد و گفتم: گنجش سهم یکی دیگه شده، طلسمش سهم ما!م لب و لوچه
 که میگی جد خودمون بوده.ای «یکی دیگه»اون -
 ما شجره نامه داشتیم؟-
 من که پیدا نکردم. همه جا رو گشتم. از همه پرسیدم.-
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 زدی؟می بوده که انقدر به اینجا سرها این تحقیقخاطر بهزخند زدم و گفتم: پو
 تا حدی.-

 هر دو به قالیچه زل زدیم و من گفتم: چرا نیومدی مثل آدم بگی؟
 کردی.می ستم نگرانت کنم. تازه اگر باورخوامین-
 ترسیدی جیک جیک جوجه هه زیاد بشه؟-

 کنم.می ری؟ دارم فکشمی اخم کرد و گفت: ساکت
روم رو برگردوندم که فهمیدم هنوز دستش توی دستمه. ولش کردم که اخمش بیشتر 

ی هکرد. قالیچمی نگاهها شد. دورتر نشستم و به پشتی تکیه دادم. با دقت به طرح
مال خودش انداخت. دوباره بررسی کرد. نگاهم به ی همن رو جمع کرد و طرف دیگ

کوه در اومده بود. میعاد صورتش رو جلو برد. من سر خطوط بود که حاال به شکل یه 
ی رو که از قالی من هایجام برگشتم و به شکلی که درست شده بود خیره شدم. خط

 د، نشون دادم و گفتم: این کوهه.شمی د و تو قالی اون تمومشمی شروع
 اسم.شنمی دونم. من وجب به وجب اینجا رو با اسممی دستم رو گرفت و گفت:

 تم رو به سمت قسمتی روی قالی من برد که رنگ آبی چرک داشت.دس
 ه.شمی این مرداب پشت روستاست. از یه آبشار پای کوه پر-
 خیلی راهه؟-

 کرد گفت: زیاد نه.می م بازیهاتبا انگشکه درحالی
 کار کنیم؟یبریم اونجا که چ-
 ن چیز همونه. نگاه کن.تریم. واضحدونمین-

کردم. حق داشت. عمه وارد اتاق شد. من خدا رو شکر کردم و به همون نقطه دقت 
 هاهدستم رو بیرون کشیدم. در رو باز گذاشته بودیم و بعد از صبحانه سراغ قالیچ

شد و رو به میعاد گفت: عمه جان! باز این قالی رو آوردی تر اومده بودیم. نزدیک
 وسط؟!

 طوری هم ما رو گرفته.نترس عمه. نحسیش همین-
رسید. نگاهش نکردم و گفتم: حاال که هر دو تا می ش یه کم دلخور به نظرصدا

 هست، شاید بشه کاری کرد.
 عمه سر تکون داد و من پرسیدم: چه گنجی بوده؟

، یادمون تنپدرهامون گفهرچی  م واهلل... مال خیلی وقت پیشه. ما همدونمین-
 مونده.

 ریه دیگه.نشست و ادامه داد: بعضیش هم یادمون نمونده. پی
 من: واقعا  که چه اطالعات کاملی داریم!
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 درد و مرضهرچی  و بعد عمه گفت: واهلل قدیم دنچند دقیقه همه سکوت کر
 مال نفرین این و اونه. تنگفمی ،تنگرفمی

رو  هاهبلند کرد و صورت عمه رو زیر نظر گرفت. قالیچ هاهمیعاد سرش رو از قالیچ
 جمع کرد و گفت: عمه عطی راست میگه. زیاد حساس شدیم.

د عمه وارد این جریان بشه. حرفش رو تایید کردم و با هم از خوامیفهمیدم که ن
اتاق بیرون رفتیم. میعاد به من اشاره کرد که سر عمه رو گرم کنم. دستش رو گرفتم و 

 گفتم: عمه تو آشپزخونه کاری نداری؟
 افته.می ذاشتم. خودش جانه. آبگوشت بار گ-

بیرون رفت. ده دقیقه بعد  هاهما وارد نشیمن پشتی شدیم و میعاد تند با قالیچ
 زمینی که انتخاب کردم با حاج محمد حرف بزنم.ی هبرگشت و گفت: میرم دربار
 عمه: به سالمت. دیر نکنی.

 سر رفته.م سریع گفتم: من هم میام. حوصله
 .ستنه. کار مردونه-
 خوام بیام.می یعنی چی؟ من هم-
 !کار داری؟یتو با حاج محمد چ-

 عمه رو به میعاد گفت: همین کارها رو کردی دیگه! ببرش بیرون، یه دور بزنید.
میعاد اخم کرد و من با خنده وارد اتاق شدم که لباس بپوشم. همزمان گفتم: میام 

 احوال حاج محمد رو بپرسم!
که جاده خاکی فرعی ادامه داشت، پارک کردیم و  ایماشین رو توی آخرین نقطه

 میعاد گفت: بقیه رو باید پیاده بریم.
 اطراف رو هایو دشت هاهپیاده شدیم. خورشید توی آسمون صاف بود و آفتاب کو

ی هکردیم. به گفتمی رسید حرکتمی کوهی هپوشوند. توی دشتی که به دامنمی
کوهپایه بود. قسمتی از دشت رو با دست میعاد مردابی که دنبالش بودیم توی 

 نشون داد و گفت: اونجاست.
 چقدر دوره.-
 بهت که گفتم نیا.-

 حس کردم ناراحته. با تعجب نگاهش کردم و گفتم: االن این یعنی چی؟
 چی؟-
 ناراحتی؟-
گم بگو ازی؟... وقتی چیزی میاندمی نباشم؟ چرا جلوی بقیه حرف من رو زمین-

 چشم.
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کردم! می گفتم: حاال که چیزی بینمون نیست ولی اگر بود من درستتخندیدم و 
 .دنانگار خیلی بهت رو دا

 لبخند محوی زد و گفت: اگر حرف گوش کن بودم که نمیومدم خواستگاریت.
 مرسی از لطفی که در حقم کردی!-

اون قسمت دشت رو که نشون داده  خندید و پالتوش رو در آورد. آفتاب داغی بود.
ی هرسید. منظرای میاز سمت شمال به یه کوه و از سمت شرق به کوه دیگهبود؛ 

اطراف هنوز حالت زمستونی داشت و از بهار و سرسبزی خبری نبود. به کوهی که از 
ور م اشاره کردم و گفتم: مطمئنی اینکردیمی متری حرکت 500کنارش به موازای 

 نیست؟
 تره؟ور نزدیکخندید و گفت: چون اون

 خواستی رژیم بگیری سحر خانوم!می هم خندیدم. دوباره به حرف اومد: تو کهمن 
 روی نیست.مدت حرص خوردم. احتیاجی به پیادهکافی تو این ی هبه انداز-

 خوای بغلت کنم؟می بازوم رو کشید و گفت:
 خندید و من با اخم ازش فاصله گرفتم.می هنوز

 ای!نهش منتظر بهاهمه-
 تا گودال کنار هم زیر یه درخت بزرگ رسیدیم. به نظر زیاد قدیمیکمی بعد به دو 

 اومد. میعاد به من که باالی گودال ایستاده بودم گفت: صبر نکن. وقت نداریم.نمی
 ؟انها چیاین-

اییه که به گنج . اینجا جزء چند تا روستدنحرکت کردیم و گفت: به هوای گنج کن
از طرف دولت و میراث ؛ حتی یه ناخنکی زدهکی از راه رسیده داشتن معروفه. هر 
 .هاهفرهنگی و... کله گند

 ستم. آخه وسط دشت؟!دونمیجدی؟ من ن-
. ننکنمی هم رحم هاهنامه داشته باشه. به امامزادای باشه. یا گنججا که یه نشونههر-

 .ستتازه و کهنه هایاین اطراف پر از گودال
 ؟دنچیزی هم پیدا کر-
 ال زیاد.به احتم-

د. دوباره پرسیدم: چرا این شمی مهربون تاریخ هایموقع توضیح دادن شبیه معلم
 روستا؟

تا روستاهای دیگه ادامه نداره. مردم برای ش یعنی جاده ؛بستهنجواب داد: اینجا ب
ش هنوز هم هاه. جاددنکرمی پیاده مسافرت هاهرسیدن به شمال باید از این کو
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... اگه ننرو تجربه ک هاتخوان اینجور مسافرمی ی کههایهست برای توریست
 گیریم...می زنیم. کلی عکس و فیلممی بخوای یه بار با هم میریم. چادر

 خیال! من همین یه ذره رو موندم. بیام وسط کوه؟بی-
 ذوق! تازه ما که قرار نیست با هم بمونیم.بی خیله خب.-
-.  دقیقا 
یا ها . مثل دزدشدنمی افرها گاهی تو راه دچار خطرکجا بودم... آها. این مس-

 پنهان هاههاشون رو یه جایی بین دشت و کوها و پولسقوط یا بار زیاد. جنس
 وقتهیچولی  دنتا بعدا  برگر ،تناشذمی و یه چیزی رو نشونه دنکرمی
 .تنشگمیبرن
 ها.لکاس-
که بعدا   دنکرمی جمعهاشون رو یه جا ای جنسحتی بعضی دزدهای گردنه-

 .دناز طرف حکومت تحت تعقیب بوها . بعضیشنبفرو
 افته.می آدم یاد چهل دزد بغداد !جالبه-

 .تناشذمی هاشون روی محل مخفی کردن طلسمخندید و گفت: اتفاقا  خیلی
. خندید و چیزی نگفت. دیدم دادمی «خفه بابا»جوری نگاهش کردم که معنی یه

ی همنه، دور شدم و گفتم: رعایت فاصلی هشده و دستش دور شوندوباره پسرخاله 
 ایمنی!

 جریمه هم داره؟-
 شک نکن.-

ی هدیم که نشونشمی نزدیک هاتمدتی توی سکوت گذشت. کم کم داشتیم به درخ
سوزوند. پرسیدم: می آفتابش خیلی !کاش حداقل یه کاله همراهمون بودای آب بود.

 همون گنجه؟ی هگه باقی مونددی هایپس گردنبند و جنس
 .تنفروخها آره. البد بقیه رو همون موقع-
 پس چرا ما بچه پولدار نیستیم؟-

 میعاد لبخند زد و من گفتم: دنبال یه گودالیم؟
 یه گودال یا یه چیز خاص تو اطراف مرداب.-

قراره یه ها مشمای توی دستش رو تکون داد و گفت: اگه به جاش برسیم، با این
 کارهایی کنیم.

 این چیه؟-
 واسه باطل کردن طلسمه.-

 زدم زیر خنده و میعاد چپ چپ نگاهم کرد.
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 ی جادوگری کنی؟خوامی-
-... 
 از کجا آوردی؟-
 از یه دعانویس تو قزوین. اون بود که گفت باید منتظر قالیچه دوم باشم.-
 دونست؟می از کجا-

 ابروش رو باال انداخت و گفت: حاال بخند!
 .ستد فهمیده نقشه نصفهشای-
 .ستگنج پشت قالیچهی هدونست نقشمی اون که روستا رو ندیده بود! حتی-

 نفسم رو فوت کردم و گفتم: حاال که چی؟ دعا نوشته؟
دونستم براش توضیح دادم؛ گفت احتماال  موقع برداشتن گنج هرچی می من-

 هاشون افتاده.نن، روی نسلباطل ک تنطلسمش رو نتونس
 پوزخند زدم و گفتم: حتما  کلی هم پول بهش دادی!

 توجه به حرفم گفت: این هم از مرداب.بی
به اطراف نگاه کردم. بیشتر شبیه برکه بود تا مرداب. آب روونی داشت که یه شعبه 

ها تبدون برگ درخ هایریخت. شاخهمی انتهای این دشتی هازش به سمت در
داشت. ای العادهفوقی هتوی تابستون اینجا منظر طرفی رو پوشونده بود و حتما  هر

تعجب کردم که چرا بابا تا به حال ما رو اینجا نیاورده بود. اطراف رو بررسی کردم. 
میعاد باورم  هایحرفکردم می کاریخورد. هر نمی چیز خاصی تو نگاه اول به چشم

کردم. دست می درکش. به صورتش که متوجه من نبود نگاه کردم. به شدت شدمین
کرد هست، دور نگه داره. حاال دقیقا  می زد که ما رو از خطری که فکرمی کاریبه هر 

زدیم. خاک دور و بر گل بود. میعاد برای می رو کنار هاهکنار آب رسیده بودیم و شاخ
 کشید. چند لحظهمی پیدا کردن یه سر نخ شروع به گشتن کرد. به هر طرفی سرک

جوش میعاد که دورتر ودیدن جنببا  دم و از سکوت محیط لذت بردم.حرکت مونبی
شده بود، از جام تکون خوردم. جلوتر رفتم و لب آب نشستم. به صورت خودم توی 

آب نگاه انداختم. موهام خیلی به هم ریخته شده بود. زیر شال مرتبشون کردم. 
توی  هایزدم و با خزهدستم رو توی آب فرو بردم و تکون دادم. از خنکی آب لبخند 

به پشت سرم خورد. درد شدیدی به تمام سرم فشار آورد. ای آب ور رفتم. ضربه
هام روی هم و برم به حرکت در اومده بود. پلکزد و همه چیز دور می م موجهاچشم

تم بزنم و حس خفگی به ونستمیهیچ حرفی ن؛ حتی افتاد و با سر توی آب فرو رفتم
هام رو باز کردم. به آب تاریک اطرافم چنگ نفوذ کرده بود. پلک هامتک تک سلول

 فقط حباب بود که گاهی جلوی چشمم ؛نداختم ولی چیزی برای گرفتن نبودا
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اومد. ماه باالی سرم توی خون فرو رفته بود. خونی که از زخم سرم بود و این رو می
 جودم مرگ رو حسد. با تمام وشمی دونستم. بدنم هر لحظه سردترمی به خوبی

م. صورتم از آب بیرون کردم. دستی دور کمرم پیچید. به سمت باال کشیده شدمی
 لرزید و به زور نفسمی هامدندونهام رو به نور باز شد. از سرما اومد و پلک

خورد. صداش رو می تکونهاش کشیدم. صورت میعاد جلوی چشمم اومد که لبمی
 سحر!بعد از یه سکوت طوالنی شنیدم: 

ستم چی باید بگم. حالم اصال  خوب نبود. دونمیستم حرف بزنم ولی نخوامی
 خدا حرف بزن.میعاد با صدای گرفته داد زد: تورو ونستم نفس بکشم.تمین

کرد. آب از می م خیره نگاههاچشمش گرفته بود و به هاتصورتم رو بین دس
 کردم.می کرد، فکرمی منتقلچکید و من فقط به آرامشی که کم کم بهم می موهاش

 ؟!یه چیزی بگو سحر-
 به زور گفتم: خوبم.

 بار گفتم نیا.چی شد؟ چی دیدی؟ صد-
م رو باز کنه. روی سومین دکمه دستش رو گرفتم. به صورتم هاهدست برد که دکم

 !کشیدم. دوباره گفتم: خوبممی نفستر نگاه کرد. حالم بهتر شده بود و آروم
پالتوش رو که روی زمین پرت شده بود، برداشت و دور من پیچید. کمک کرد بشینم. 

 م.شمی پالتو رو به خودم چسبوندم و گفتم: فکر کنم من هم دارم دیوونه
 ذارم.م رو گرفت و گفت: من نمیهاتدس

 اختم.شنمی دوباره به برکه نگاه کردم. من اینجا رو
 ؟ستهقالیچخاطر ها بهقبال خواب اینجا رو دیدم. این-
 باره؟چندمین-
 م.دونمیپنج، شیش، ن-

 ی شدم.طور اینصورتش ناراحت شد و گفت: من تو این چند سال فقط دو بار 
 مگه تو هم شدی؟-
 آره. چیزهای گنگ...-
 اگه من دیوونه شدم تو برو دنبال زندگیت.-
-... 
 اگه االن نبودی حتما  مرده بودم. سرنوشتم همینه.-

 کرد و بعد گفت: تو که به سرنوشت اعتقاد نداری.تو سکوت بهم نگاه 
شد. صدای آرومش تر مون نگاه کردم. بهم نزدیکهاتنفس عمیقی کشیدم و به دس

 رو از کنار گوشم شنیدم: تقصیر منه.
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 نه.-
 چرا.-
 این مرض تو خون ماست. به هر کسی ممکن بود برسه.-
 م.هام این طلسم لعنتی رو بیدار کردمن با این پیگیری-

گرفت و کال  فضای تراژیک بینمون عوض م که خنده« طلسم»گفت می همچین غلیظ
 م رو ول کرد. عقب رفت و گفت: نخند!هاتشد. دس
 کردم نخندم گفتم: شاید حاال واقعا  الزمه که مسئله حل بشه؟می سعی کهدرحالی

 .رو زودتر از پا در میارهها زن ؛ شایدبعد از این همه سال؟!... نه-
 ام!ی بهتریهبعد از مکث کوتاهی گفتم: شاید من واسط

 منظورت چیه؟-
 ام.کنم به جای یه نفر دیگهمی حس-
-... 
 یه نفر یه جای دیگه... ُمرده.-
 گودال هم نیست.؛ حتی من چیزی اینجا پیدا نکردم-
 دوباره بگرد.-

تر دست از پا درازبلند شدیم و یه دور دیگه اطراف رو گشتیم. چیز خاصی پیدا نشد. 
 به طرف ماشین برگشتیم.

متعجب عمه و نیشخند  هایآبگوشت دوست نداشتم ولی از گرسنگی جلوی چشم
 هایرو هم جدا ریختم. آخر میعاد گفت: گوشتش میعاد دو تا کاسه خوردم. کوبیده

 خوای؟می من رو
 باشه.شگون گرفتم که آخش بلند شد و گفتم: سرت به ظرف خودت نیساعدش رو 

روی زیر آفتاب هامون توی پیادهو خوشبختانه لباسبرای ناهار دیر رسیده بودیم 
 که جای خطرناکی نرفتیم. کردمیخشک شده بود وگرنه عمه اصال  باور ن

یک راست به اتاق مهمان رفتم. میعاد کنار بخاری نشسته بود. ها بعد از شستن ظرف
کرد. جلوی دیدش ایستادم و گفتم: می هبه پشتی تکیه داده بود و به پنجره نگا

 دپرسی؟
 رو باد کرد و بعد گفت: آره.هاش لپ
 ه دیگه.شمی ولش بابا. یه چیزی-

 کار کنم.یم چدونمیسر تکون داد و گفت: ن
 الزم نیست کاری کنیم.-
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م دست رو دست بذارم که خوامیعصبانی شد و گفت: یعنی چی الزم نیست؟!... ن
 همه چی از بین بره.

-... 
 من واسه زندگیم زحمت کشیدم. کلی نقشه دارم.-
-... 
 م دیوونه بشم.خوامین-

 خودی نگرانی.بی سرش رو با حالت عصبی برگردوند. کنارش نشستم و گفتم:
 نگاهم کرد و ادامه دادم: هر مشکلی یه راه حل داره.

 رسه.نمی من دیگه چیزی به ذهنم-
اطالعات کافی هم نداشتم که نظری بدم. به رسید. نمی من هم چیزی به ذهنم

که بتونم رنگ  کردمیغمگینش خیره بودم. یه زمانی انقدر نگاهم ن هایچشم
ش رو درست تشخیص بدم ولی حاال حس نزدیکی عجیبی باهاش داشتم و هاچشم

 صیغه نداره.ی همطمئن بودم ربطی به یه جمل
فهمیدم زیادی بهش زل زدم و  دستش رو دور کمرم انداخت و خواست بغلم کنه که

هرچی  خودم رو عقب کشیدم. دستش رو کنار کشید. سرم رو پایین انداختم و گفتم:
 دونی به من هم بگو.می

 با دلخوری گفت: شاید برات بهتر باشه کم بدونی.
گفتی... هنوز هم به جای من می عصبانی نگاهش کردم و گفتم: از اولش باید بهم

 گیری!می تصمیم
-... 
 خوای من رو عذاب بدی؟!می با این کارهات-

ه. کشمیبلند شد و به سمت پنجره رفت. با پوزخند گفت: نترس. عذابت زیاد طول ن
 وقتی همه چیز حل شد، میرم پی کارم.

-... 
 تو هم که از خداته دور و برت نباشم!-

حق  ؛ شایدحرفی نزدم و میعاد بیرون رفت. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود
ی که سراغم اومده بود، تقصیر من نبود. هایداشت ازم دلخور باشه ولی این حس

اعتماد بشم. قبال  هم دیده بود که به نزدیک شدنش بی خودش باعث شده بود بهش
 ونست بهم وقت بده که باهاش کنار بیام.تمین؛ حتی حساسم
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کردم. از بس می نوروزی رو نگاه هایکنار عمه نشسته بودم و تکرار یکی از سریال
 هایزد. ذهنم درگیر اتفاقنمی مزخرف بود حتی تمرکزم رو موقع فکر کردن به هم

رفت. از دیروز تا االن هیچ حرفی بین من و میعاد رد و بدل گمیاخیر بود و آرامش ن
 موقع خواب، حتی سر صبحانه.؛ حتی نشده بود

سر رفت. می با کاغذها و سررسیدهای توی کیفش وراز اتاق نشسته بود و ای گوشه
 تلویزیوند. کنترل رو برداشتم و صدای شمی لحظه بیشترش هراخشو صدای خش

ش باز هم بیشتر شد. حاال با یه روزنامه سر هاهرو زیادتر کردم. صدای تکون دادن برگ
 د؟زد. عمه که اوضاع رو دید گفت: پسر گلم. کارت به جایی رسیمی و کله

 روزنامه رو زمین گذاشت و گفت: بله.
 کنی؟می کی شروع-
 ه.شمی تابستون. ببینم چی شاءاهللان-
 .شاءاهللان-

عمه دادم و به اتاق دوباره روزنامه رو برداشت و صفحه رو عوض کرد. کنترل رو به 
د و در اومد. پنج دقیقه بعد میعاد هم وارد اتاق شنمی بازی اصال  خوشمرفتم. از بچه

 رو بست. کنار من جلوی پنجره ایستاد و گفت: حاضر شو بریم دنبال کارمون.
 هنوز هم اخمالو بود. با حرص گفتم: خودت برو. برای من بهتره که ندونم!

 کنی.می خودت رو لوسش همه-
 !من؟-
 بینی من تو چه وضعی افتادم؟نمی مگه-
 ه منم. نه تو!شمی اونی که داره خل-
 هم همینه. مشکل من-

گفتم: من هم که حرفی ندارم... برو تر حت بود. آرومانگاهش کردم که خیلی نار
 حلش کن.

 بازوم رو گرفت که سریع گفتم: انقد به من دست نزن.
 خواد.می دلم-

 هام مشکلی نداری؛ مشکلت اینه.اخم کردم که گفت: ببین! با حرف
 : واسه همین فرار کردی.گفت. دستش رو برداشت و گفتمی حرفی نزدم. راست

 که از من داره، چیای اومدم جلوی مادرت با اون پیش زمینهمی عصبانی گفتم:
 ؟«سالم. من عروستونم»گفتم؟ می
-... 
 ذاشتی.نمی اگه یه ذره دوستم داشتی، منو تو اون موقعیت -
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، تو ننموقعیت خودم بد نبود؟ یه عمر جوری زندگی کردم که همه روم حساب ک-
تو وسط خاطر بهن چیز زندگیم آبروم بود که تریهیچ زنی نگاه نکردم، مهم روی

 گذاشتم.
 با بغض گفتم: من گفتم این کار رو بکن؟

 گذاشتی؟ای تو راه دیگه-
ش رو ماساژ داد. هاچشمت و اشاره سهای شهر دو سکوت کردیم و میعاد با انگشت

رو روی سرم ش شت بغلم کرد و چونهاز پنجره به بیرون نگاه کردم. دو دقیقه بعد از پ
 گذاشت. گفتم: عمه!

 نمیاد.-
ستم دوباره بهش گیر بدم. برای اینکه فکرم از اینکه تو بغلشم منحرف بشه، خوامین

 تره.ها خیلی قشنگپرده رو بیشتر کنار زدم و گفتم: تابستون
 شد و گفت: آره.تر ش محکمهاتدس
 توهین کردی.به من ت روز با هر جملهتو اون-
 ستم بفهمی به خاطرت از خیلی چیزها گذشتم.خوامی-

 پوزخند زدم که گفت: ولش کن.
پنجره نشست و من رو هم با خودش کشید. با خنده گفت: چرا با من راه ی هلب

 نمیای؟
فقط لبخند زدم  ؛کشیدممی وضع بدی بود. روی زانوش نشسته بودم و خجالت هم

م. موهام رو از روی صورتم کنار زد و پشت گوشم برد. و به بیرون پنجره نگاه کرد
پشتش تکیه داده بود. از ی هصورتم رو برگردوند تا نگاهش کنم. سرش رو به دیوار

اومد. با ابروی می کردم که یه زمانی از مردهای مو مشکی خوشممی خودم تعجب
 دیده بودی؟تر باال رفته گفت: از من رمانتیک

ی هگذاشت و موهام رو ناز کرد. جلوش رو نگرفتم. روی شیشش سرم رو روی شونه
کنارم دست کشیدم و به نفس کشیدنش گوش دادم. از این حالت خوشم اومده 

بعد از چند  زد.نمی احساسی داشت تا جنسی. اون هم حرفیی هبود. بیشتر جنب
 خواد.می دقیقه گفت: مادرم خوشبختی من رو

-... 
دوزی و بگی به رنگ موهات میاد، همه چی یادش میره. اگه یه دست لباس براش ب-

 اسم.شنمی من مادرم رو
 اگر نرفت؟-
 گیم.جریان آریانا و خواهرت رو براش می-
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 !نه اصال  -
 کنیم.می یه کاریش-
 خوام عادی باشم. این که زندگی نشد!می من-

خودش خواستم بشنوه ولی من رو از می فقط ؛خواستممیسکوت کرد. من راه حل ن
جدا کرد و با اخم بهم زل زد. بلند شد که مجبور شدم بایستم. به سمت در رفت و 

 گی. یادم نبود راهمون رو از هم جدا کردیم.گفت: راست می
کردم. این چه کاری بود که کرد؟ من واقعا  خوشم اومده می من هنوز خیره نگاهش

 بود.
 حاضر شو بریم.-
-... 
 یه چیز مناسب بپوش!-
-... 
زدیم. به می خاکی و گاهی آسفالت قدم هایند دقیقه بعد با هم توی کوچهچ

خاطرش یه مانتوی مشکی ساده و شال طوسی پوشیده بودم که وقتی با منه معذب 
دونستم داریم کجا می نباشه. خیلی ناراحت بود. نه جرأت داشتم حرفی بزنم. نه

 میری باید عجله کنیم. که تو داری پیش طوراینریم. خودش به حرف اومد: می
 صداش خیلی جدی بود. سکوت کردم که توضیح بده.

 نه ژنتیک. ستقالیچهخاطر بهاین دیوونگی یا هر مرضی که هست،  -
 بلند گفتم: چی؟!

 خودت خواستی همه چیز رو بدونی. -
 روها د دست داد و احوالپرسی کردیم. اینجا خیلیشمی با مردی که از کنارمون رد

کردم کار یه ژن برای انتقال بیماریه. مرد دور شد و میعاد می اختیم. من فکرشنمی
 هایتونستم چک کردم. همه صاحبمی فامیل رو تا جایی که هایگفت: دیوونه

 .دنبو هاهقالیچ
 یعنی چی؟ -
هاشون برسه. بعد هبه کسی غیر از بچ دن، وصیت کرده بودنفهمیده بوها بعضی -

ما تقسیم شد. پدرم به سن پیری نرسید؛ تصادفی که باعث  هایبزرگپدرهم که بین 
 گرفت.می ی فراموشی مقطعیهایمرگش شد مشکوک بود. یه وقت

 پس چرا آقاجون به من داد؟! -
 شاید حال درستی نداشته. -
 کنی.می دونست پیگیریمی تو باهاش حرف زده بودی. -
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من و ی هدونست تو میای سراغ قالیچمی !با خنده ادامه دادم: من هم که کله خراب
 کنیم.می ماجرا رو تموم

 خواسته ما رو با هم آشنا کنه.می پوزخند زد و گفت: شاید
 بزنی!ها حرفگفتم: تو که میری پیش رمال باید هم از این ای با حالت مسخره

 .ستاین علوم فراطبیعی ثابت شده -
خواد چیزی رو به ما بفهمونه. من می ت. کسیقبول دارم اما طلسمی در کار نیس -

 بدبخت هم مدیوم هستم. همین.
 پس این مریضی چیه؟ -
 نتونسته. افتاده به جون من. ؛کرده با بقیه ارتباط برقرار کنه مریضی نیست... سعی -
 بوده!ها طلسم کار اون ؛ شایدرنما یه دشمن دای هخانواد -
. سر آب، زمین، رناین روستا که همه با هم مشکل دادونم ولی تو می یه چیزهایی -

 پول...
 گنج! -

سر جام ایستادم که مجبور شد بایسته. گیج نگاهش کردم. ادامه داد: همه فقط 
 . اما...تنشراکت داشها مون قدیمهاهمیگن خانواد

رومون اشاره کرد. همراهش وارد حیاط پایینی که با دست به ساختمون مسجد روبه
د اما حاال خلوت بود. به دری که رو شمی مردونه بود، شدم. موقع اذان شلوغقسمت 

د چند ضربه زد. مرد مسنی که دیده بودمش ولی اسمش رو شمی به کتابخونه باز
ستم در رو برامون باز کرد و با میعاد احوالپرسی گرم کرد. وارد کتابخونه دونمین

 ضی خان هستن.مرتی هشدیم و میعاد به مرد گفت: ایشون نو
 مرد سر تکون داد و با لهجه گفت: خدا بیامرزدش. خوش اومدید.

 خوام حاجی.می تشکر کردم و میعاد گفت: من همون قرآن بزرگه رو
هم  A4ی همرد لبخند زد و رفت. چند ثانیه بعد با کتاب بزرگی برگشت که از انداز

 . کار داشتید، صدام بزنید.بزرگتر بود. کتاب رو به دست میعاد داد و گفت: تو حیاطم
همین که بیرون رفت میعاد کتاب رو روی میز چوبی جلوی در، باز کرد و گفت: به 

 رو بررسی کردم. ورق به ورق.ها رفت و آمد من عادت داره. تمام این کتاب
د که از شدت کهنگی شای میآخر کتاب رو آورد. هفت هشت صفحه هایصفحه
کامال  زرد و  هاهداشت و رنگ صفحای . جلد چرم قهوهش از بین رفته بودهاهگوش

 تیره شده بود.
 دونی این قرآن چه قیمتی داره؟می -
 قدیمیه؟ -
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 حداقل دویست سال قدمت داره. مال دوران قاجاره. نگاه کن. -
کنارش رفتم. به خطش اشاره کرد و گفت: دست نویسه. این نوع نستعلیق رو به این 

 ه.شمی پیدا کرد. این کتابخونه زیر نظر میراث فرهنگی محافظتنمیشه ها راحتی
 زنی؟ من خریدار نیستم حاج آقا!می حرفها حاال چرا مثل بنگاهی -

 باالخره یه لبخند نصفه نیمه زد و گفت: این صفحه.
من، ی هکردم. سرش رو بلند کرد و با دیدن قیافمی با خوشحالی از موفقیتم نگاهش

 شد و اضافه کرد: حواسم رو پرت نکن!تر لبخندش پر رنگ
غیر چاپی عادت  های. به خطشدمیدقت کردم. اصال  چیزی خونده ن هاهروی نوشت

زنم، گفت: من قبال  خوندم. با بقیه هم مشورت می نداشتم. وقتی دید خیلی زور
 کردم.

 خب؟-
خاص رو پشت این قرآن  هایانگشتش رو روی یه خط گذاشت و گفت: اتفاق

 .دنکرمی یادداشت
 م. مثل تاریخ تولد و مرگ.دونمی-
 مال همه نه... اینجا نوشته که مرد مورد نظر ما...-
 ؟کدوم مرد-

ش رو ریز کرد و گفت: همونی که حتما  با جد ما هاچشمجلوی لبخندم رو گرفتم. 
 شراکت داشته.

 خب؟-
 ناپدید شده.-
 چرا چرت میگی؟ !غیب شده؟-

عبرت مردم اینجا خاطر بهم شده. مسئله پیدا کردن گنج بوده. خندید و گفت: نه. گ
 گنج کنی کار ناپسندی بوده.ها قعومتن. اوننوش

 ؟ستدونی این مرد مال همون خانوادهمی از کجا-
 همه میگن.-

قضیه شدم. یه شریک  هایدادهی هروی صندلی نشستم و مشغول فکر کردن دربار
. از دنما دشمن شی هبا خانوادش توی گنج کنی که گم شده بود. بعد هم خانواده

ونست افتاده باشه. هرچند که تمیکردی اتفاقی به جز قتل نمی که نگاهای هر زاویه
ی هکسی بویی نبرده بود. همون مردی که توی برکه مرده بود و من حتی لحظ

 م. میعاد جلوم روی پاهاش نشست و گفت: به چی فکرمرگش رو حس کرده بود
 کنی؟می
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 خواد.می اون مرد چیزی از من-
-... 
 میعاد!-
 جانم؟-
 میاد؟بر سال پیش مرده چه کاری از دستم 200من برای کسی که -

 م.دونمیسر تکون داد و گفت: ن
 ترکونیم!کنه داریم الو میمی پاشو. االن یکی بیاد، خیال-

 ا خنده گفت: چیه؟ به خودت اطمینان نداری؟بلند شد و ب
 ی کردیم.خداحافظجوابش رو ندادم. کتاب رو سر جاش برگردوندیم و از مرد 

 خواستی همه چیز رو برای من مستند کنی؟می مثال  -
 ی مخفی کاری کنم.خوامیخودت گفتی ن-
-... 
 باز بریم سمت مرداب؟-
 اون مرد. هاییکی از نوهی هنه. بریم خون-
 .ننکنمی ایران زندگیش . دو تا برادر دیگهتنفقط یه خانواده هس-
 کارآگاه نظری!-

 لم داد و گفت: بریم...خندیدم. به جلو ه
کرد. میعاد می باغ بود و فاصله رو زیاد هاهروستای زیاد بزرگی نبود اما حیاط خون

 اینجاست. دیم، نشون داد و گفت: معلمشمی کوچیکی رو که از کنارش ردی همدرس
 جدی؟-
 نه شوخی!-
 با ما قهره؟-

 نداشته که حاال قهر باشه.ای خندید و گفت: اصال  رابطه
 هاهترتر خندید. برای اینکه نخنده گفتم: پس قدمت قالیچ« قهر»ی هو دوباره به کلم

 ساله! 200بیشتر از 
با این  ندسال پیش که بابا فوت ش ... پنجآره. احتماال  چهل _ پنجاه سال بیشتر -

 قالیچه یه گردنبند هم به من رسید که به مائده دادم.
 پس من چی؟ -

کرد و ادامه داد: تو هنوز به دنیا نیومده ای خندیدم. تک سرفهمی حاال من ترتر
فقط پول  رسه. وقتی گنج رو در آوردننمی سال 300گفتن قدمتش به ! میبودی

 ی نبوده.موقع که اثر تاریخفروشش بهشون رسیده. اون
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خورد که مال می که مد نظر ما بود.ای به یه ویالی کوچیک و معمولی رسیدیم. خونه
یه معلم باشه. اطراف خونه چند دقیقه پرسه زدیم تا اتفاقی بیفته ولی خبری نشد. 
؛ دستم رو روی در گذاشتم که شاید این لمس باعث بشه چیزی ببینم که کمک کنه

د. دور خونه حصار سیمی بود و داخل هم چیز خاصی توجه باز هم اتفاقی نیفتا ولی
ار . بعد از چند دقیقه زنی از در خونه وارد حیاط شد و ظرفی رو از کنکردمیرو جلب ن

جا ما رو دید و کمی مشکوک نگاه کرد. بعد حوض سفید رنگ برداشت. از همون
 گفت: بفرمایید؟

 و گفت: سالم.شناسه، هول کرد نمی میعاد که معلوم بود زن رو
 سالم.-

ست تعارف کنه یا نه. دست دونمیزدیم و زن هم ننمی هیچ حرفیها مثل احمق
میعاد رو کشیدم که راه بیفته. حرکت کردیم و زن هم وارد خونه شد. میعاد گفت: 

 شون؟مگه نگفتی بریم ببینیم
 بریم یهویی چی بگیم؟-

که دستش رو از دستم بیرون اصلی شدیم ی هحرفی نزد و تو فکر رفت. وارد کوچ
 .شناسنمی آورد و گفت: زشته. اینجا من رو

 چپ چپ نگاهش کردم و جلوتر راه افتادم.
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دیم و میعاد مثل مرغ سر برای اینکه عمه تنها نباشه؛ تمام عصر توی خونه مونده بو
ت و زور حموم فرستاده بودمش که توی خلوچرخید. حاال بهور میاونور و کنده این

کردم. هر دو تا رو می رو بررسی کنم. در نهایت خودم باید یه غلطی هاهسکوت قالیچ
خواب خودم و میعاد پهن کرده بودم و با تیشرت و شلوار لیمویی جلوشون بین رخت

خیره شدم. عمه ها نشسته بودم. دوباره جهتشون رو عوض کردم و به خطوط و شکل
 نم شما دو تا بچه فکرتون کجاست.دومی وارد اتاق شد و گفت: من که

کردم خوابیده. خودم رو مظلوم کردم و گفتم: می اشاره کرد. فکر هاهبه قالیچ
 خواد حلش کنه.می ذهنمون مشغول شده. میعاد

هامون با خنده سر تکون داد و مهتابی ی دو کیلومتری بین تشکهبا دیدن فاصل
 روی دیوار رو روشن کرد.

 افته.می سوتاریکه. چشمت از -
 مرسی.-
 خیرشب ب-
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عمه بیرون رفت و بعد از چند لحظه برق رو خاموش کردم. همون یه المپ کافی 
نگاه کردم. تا وقتی جای  هاهبود. نور کم رو بیشتر دوست داشتم. دوباره به قالیچ

 کاری کرد. شدمییم، نکردمیگنج رو پیدا ن
ته بود و به عکس باب اسفنجی میعاد با لباس راحتی و ته ریش کوتاه جلوم نشس

کرد. موهاش دوباره سیخ سیخ و بامزه شده بود. بدون می تیشرت لیموییم نگاه
کرد. نگاهم رو به سمت می ش بیشتر جلب توجههای چشمهریش حالت کشید

 نقشه برگردوندم و گفتم: به چی زل زدی؟
 رسیم.می کنیم کمتر به نتیجهمی چی تالشهر-
 بم.خوامیدستگیرم نشه، ن من امشب تا چیزی-
 گم!خودمون رو می-

زد. چشمم به بازوهاش زیر تیشرت مشکی بود. می دوباره نگاهش کردم که لبخند
 خوری!می گرم کردم و گفتم: پاشو یه چیزی بپوش، سرما هاهسرم رو با قالیچ

 نزدهجا کردم. این آدم ها رو جابهریز ریز خندید. من به روی خودم نیاوردم و قالی
م سیاهی هاچشمفهمید. می رقصید. وای به حال وقتی که چیزی از احساس منمی

ها از کف دستم روی زمین هرفت و توی نور شدید باز شد. مشتم رو باز کردم و سک
فرو بردم و  هاهم رو بین سکهاتزد. دسمی تأللو طال برق گوشه از خاک ازریخت. هر 

 هایم بود. به دستهاهکسی بین پنج هایمشت کردم. وقتی بازشون کردم، انگشت
 صورتم رو باال گرفت و گفت: چی شد؟ میعاد زل زده بودم.

بود. دوباره پرسید: تر بار کوتاهم و سعی کردم آروم نفس بکشم. اینهام رو بستپلک
 چی دیدی؟

 ردم و گفتم: همین حالت درسته. مطمئنم.رو لمس ک هاهنفس عمیق کشیدم. قالیچ
به  هاهاز قالی میعاد بود و از لبتر . مال خودم پاییندنهم طراز هم نبو هاهحاال قالیچ

کوچیک شده ی هرو با چشم دنبال کردم. به شکل یه درها . خطدنهم چسبیده بو
کشیده بود و گرفت. میعاد خودش رو به طرف من می قرارتر بود و کوه و برکه پایین

دونم می دست کشید و گفت:ها کرد. روی خطوط و شکلمی نگاه هاهبه قالیچ
 کجاست.

 .ستاینجا دره-
 که پشت دشت بود.ای همون دره-

دره که به شکل یه هفت کوچیک و نامرتب بود، انگشت ی هاز دیوارای روی نقطه
 گذاشت و گفت: اینجا!

 یه فرو رفتگیه؟-
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 جن.ی هبهش میگن در-
 از اسمش جا خوردم و گفتم: جن؟!

 ره.ش هم هست. ببین! کسی اون دور و بر نمیهاتدرخ؛ حتی اسمشه دیگه-
 !هاجز جنبه-
 ها!کنجز گنجبه-

اصلی. احتماال  آب هم داشت که اطرافش ی هکوچیک وسط دری هجالب بود. یه در
ن آورد. باالی سرم ایستاد وگیاه بود. سریع بلند شد و گوشیش رو از جیب کتش بیر

 رو نشونم داد و گفت: خوبه؟ها تا عکس از کل نقشه انداخت. عکسو چند
کامال  واضح بود. سر تکون دادم و گوشیش رو ها تاچش بزرگ بود و طرحی هصفح

 افتم.می برگردوندم. ساعتش رو کوک کرد و گفت: فردا صبح زود راه
 افتیم!می راه-

رو جمع کردم. المپ رو خاموش کرد و دراز کشید.  هاهالیچچپ چپ نگاهم کرد. ق
که دیده بودم هیجان و دلهره داشتم. کاش این ای صحنهخاطر بهمن هنوز هم 

ونستم دائم با این وضع زندگی کنم. روی تشکم تمین! شدمی زودتر تمومها اتفاق
باال کشیدم. میعاد  نشستم و به پشتی تکیه دادم. زانوهام رو با دست گرفتم و پتو رو
خودم فکر ی هطبق معمول لحاف رو روی سرش کشیده بود. به حال و روز آشفت

من، از طرفی نگرانی خونه و مامان و  هایکردم. از طرفی این ماجرای قالیچه و توهم
شدن این ساغر. گوشیم همچنان خاموش بود. تصمیم گرفته بودم تا قبل از حل 

خواستم به چیزی فکر کنم که آرومم کنه. شروع می فقط ؛مسئله با کسی تماس نگیرم
 کردم به مرور خاطراتم تا زمان زودتر بگذره. از وقتی با ساغر و مریم تو باغ عمه بازی

سواری تو شمال. وقتی شمیم برد قایقمی رومون کردیم تا روزهایی که آرش همهمی
هایی که کسی نیش و . سالکردیممی ، دست به سردنو مینو رو که کوچکتر از ما بو

 ...کردمیبار من نکنایه
 بی عزیزم؟خوامیچرا ن-

 م بخوابم.خوامیصدای آروم میعاد بود. جواب دادم: ن
 خیز شد و گفت: حالت خوب نیست؟نیم
 ممکنه کابوس ببینم... تو خواب راه بیفتم.-

دراز کشید و چیزی نگفت. دوباره مشغول فکر کردن شدم. ده دقیقه بعد لحافش رو 
 بخواب. ؛من تو همون حالت گفت: شاید نبینیکنار زد و با دیدن 

 من راحتم.-
 من ناراحتم.-
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 طوری گیرهمین هاتچیزی نگفتم. یاد سمج شدن مهدیس افتادم. بعضی وق
دنیا تنگ شده ی هم. دلم برای همم حس کردهاچشم. سوزش اشک رو توی دادمی

که  دنحتما  تا االن فهمیده بو ؛هام نداشتمتبود. هیچ خبری از خانواده و دوس
فرارم جدیه. امروز پنجم بود و مطمئن بودم ساغر به مزون سر زده. حالم بد ی هقضی

تا ستم میعاد دونمین؛ حتی مرده به دنیا آوردهی هبود. حالت زنی رو داشتم که بچ
 کی مرخصی داره.

 !کنی؟می کاریپتو کنار رفت و میعاد خودش رو کنار من جا کرد. با تعجب گفتم: چ
 بره.نمی دستش رو دورم انداخت و گفت: من هم خوابم

رو خیره شدم. سرش رو روی تر اومد. به روبهخودم رو جمع کردم که باز نزدیک
 .دننمناک بو موهام گذاشت و ساعدم رو نوازش کرد. موهاش هنوز

 تا کی مرخصی داری؟-
 هفتم.-
 هفتم میری؟-
 تو با من نمیای؟-
 نه.-
 !حواست هست تو بغل منی؟-

 لرزید. یادم انداخت که نباید بهش عادت کنم.می از خندهش سینه
 انتظار داشتی چی بگم؟-
 .مونیممی دونم... بگی حتی اگه این طلسم باطل نشد ما تا آخر عمر کنار هممی چه-
 یم!شمی کنار هم دیوونه-

کرد و من گفتم: تر دستش رو تنگی هبیشتر شد و من هم خندیدم. حلقش خنده
 حواست هست قرارمون چی بود؟

 کنی!می آره... هر روز یادآوری-
 بره. سکوت کردم.می صداش خسته بود. حس کردم همین االن خوابش

 
8 
آسمون پشت پنجره افتاد که داخل رو  میش هام رو باز کردم و چشمم به گرگ ولکپ

کرد. نگاهم رو به اطراف چرخوندم و ناگهان متوجه موقعیت شدم. میعاد می روشن
توی تشک من به پهلو خوابیده بود و من سرم روی بازوش بود. کمی پتو رو کنار 
زدم. به نظر زیادی به هم نزدیک بودیم. صدای میعاد از کنار گوشم اومد: بیدار 

 شدی؟
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مالید و می ش روهاچشمداشت  ؛ ولیر جام نشستم و براش چشم غره رفتمس
 استفاده چی!ءدید. با بداخالقی گفتم: سومین

کتفم خشک شد که با تکون  ؟!استفادهءخوابید و اون هم بداخالق گفت: سوباز طاق
 خوردنم بیدار نشی!

موهام رو توی دستش گرفت و روم رو برگردوندم و پتو رو کامل کنار زدم. یه تیکه از 
 با لحن مالیمی گفت: تازه نمازم هم قضا شد.

 حتما  تقصیر منه!-
 موهام رو دور انگشتش پیچید و با خنده گفت: سیم تلفن.

داشت و ام با اخم موهای فرم رو از دستش بیرون آوردم. خواستم بلند بشم که نگه
 ا؟گاه کرد و گفت: کجشید. آرنجش رو تکیهکنار خودش ک

نگاه نکنم و گفتم: ش دوباره سر جام دراز کشیده بودم. سعی کردم به موهای بامزه
 ستم تو شیطون رو درس میدی.دونمیکردم... نمی ی اذیتتطور ایناون اوایل من 

 دم. همین.شمی من از رفتار عجیب غریبت گیج-
-... 
 محرم هم نبودیم.-

مرتب کردم. خوشش اومد و م پنجهباالخره نتونستم مقاومت کنم و موهاش رو با 
ش رو بست. من دوباره هاچشمگذاشت و م سرش رو روی سینه هاهمثل بچه گرب

ترسی... می طپش قلب گرفتم و نزدیک بود بازی دربیارم که با خنده گفت: از من
 چرا؟

. کردمیرو باز کرد و به پنجره خیره شد. هیچ حرکتی نهاش ستم چرا. پلکدونمین
 رسم.تمیم رو بین موهاش حرکت دادم و گفتم: نهاتشده بودم. انگشتر عادیحاال 

 این چیزی که بینمونه الکی نیست...-
م حرفی نزدم. سرش رو بلند کرد و خودش رو باالتر کشید. دستش روی شقیقه

 ست بلند بشم. به جای زخمم رسید و گفت: مال چیه؟خوامیکرد و دلم نمی حرکت
 ا کردم. زخم مداد رنگیه.دعو هاهبا بچ-

ش مهربون شد و روی زخم رو بوسید. کنار گوشم گفت: یادته گفتی تو تنها هاچشم
 دست بیارم؟!هچیزی هستی که نتونستم ب

سوالی نگاهش کردم و ابروم رو باال انداختم. دستش رو دور کمرم انداخت و نیشش 
 ها!م غره رفتم و گفتم: چه غلطباز شد. دوباره چش
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ش حرصم رو در آورده بود. یه مشت تو شکمش هاهخندید و من نشستم. خنداون 
کوبیدم که بیشتر دست خودم درد گرفت. دلش رو گرفت. کنارم نشست و با خنده 

 ی؟شمی گفت: تو چه مرگته؟! چرا وحشی
 فهمی.می فردا که تو سرما خوابیدی،-

گوشیش رو نشون دادم و دوباره محکم بغلم کرد. لپم رو بوسید و از جاش بلند شد. 
 گفتم: چقدر هم زنگ زد!

 داشت گفت: تو مهلت دادی دو دقیقه بخوابیم؟برمی روش حوله کهدرحالی
روندیم. امروز می د،شمی غربی که تا نزدیک دره کشیدهی هیک ساعت بعد توی جاد

روی داشتیم. برای عمه یه نامه با خط درشت نوشته بودیم و بدون خیلی پیاده
کردیم. یه نایلون می این مسئله رو همین امروز تموم؛ باید حونه راه افتاده بودیمصب

پر از خوراکی و دو تا کلنگ هم همراهمون بود. خود میعاد هم کامال  مصمم بود. رو 
به مردی که روی صندلی جلو نشسته بود، گفت: باز هم شرمنده احمد آقا، شما رو از 

 کار و زندگی انداختیم.
 که تعطیله. هاهکنم. مدرسمی تفاوت گفت: خواهشبی صدای کلفت و مرد با

میعاد از توی آینه اخمی برام کرد. من مجبورش کرده بودم که اون مرد رو هم 
وسط  ؛ شایدستم موضوع بیشتر از این کش پیدا کنهخوامیهمراهمون ببریم. دیگه ن

خواست چیزی رو می ن بود کهکردیم. باالخره جد اومی کار به حضورش احتیاج پیدا
 به ما بفهمونه. مرد گفت: فقط... من درست نفهمیدم برا چی اینجام!

میعاد خیلی سربسته برای مرد توضیح داده بود و بقیه رو به طول مسیر موکول کرده 
که مهندس  طورخاکی پارک کرد. پیاده شدیم و من گفتم: همونی هبود. انتهای جاد

ریان این اختالف خانوادگی بین شما و خودمون رو روشن گفت، ما قصد داریم ج
حتما  شما هم  ؛نفرین و بیماری هستی هی بین فامیل ما دربارهایحرفکنیم. یه 
 شنیدید.

کرد. بعد نگاهی به سر و وضع و ماشین ما انداخت و می مرد خیره خیره به من نگاه
 برا این اینجا کشوندید؟گفت: این خیاالت دیگه چیه؟! از شما بعیده! من رو 

میعاد دستی بین موهاش کشید و گفت: از شما خواستیم بیایید تا جای اون گنجی 
دونید رو پیدا کنیم؛ باقیش با ما... ما اینجاها رو درست بلد می که حتما  در موردش

 نیستیم.
 دونم.می یه چیزهایی-

 ید که.دونمی گیری گفت: اون گنج رو درآوردن.با خنده و حالت مچ
 یم.دونمی-
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 شونه باال انداخت و گفت: بفرمایید.
به طرف اون قسمت از دره که راه باریک ِ رفت و آمد داشت حرکت کردیم. ده دقیقه 

راه باز کنیم. زیاد دور ها و شنها بعد، راه کامال  محو شد و مجبور شدیم از بین سنگ
 ریم؟داریم مینشده بودیم که مرد ایستاد و گفت: صبر کنید! کجا 

که ما ای کرد. میعاد گفت: طبق نقشهمی به عقب برگشتیم. مرد مشکوکانه به ما نگاه
 پایینی.ی هکنیم مال همون گنجه، باید بریم سمت درمی فکر

 مرد تکونی خورد و با اخم گفت: من دیگه جلوتر از این نمیام.
 اجوری داره ولی...دونم اون دره اسم نمی دقیقا  متوجه منظورش شدم و گفتم:

 ولی چی؟-
 شما که گفتید اهل خیاالت نیستید!-
 این فکر و خیال نیست خانوم. من اعتقاد دارم.-

رو درآوردن که من و شما بترسیم و مثال  نزدیک ها حرفمیعاد محترمانه گفت: این 
 ؟!ستبینید این اطراف پر از گودال و نشونهنمی نشیم. مگهها زیرخاکی

 وزخند زد و گفت: جد پدری خودتون جنی شد و سر به کوه گذاشت.مرد پ
زد. من و میعاد به هم نگاهی کردیم و چیزی می داشت در مورد همون طلسم حرف

پدرش که بماند! جن تو جلدش رفته بود، به  هاینگفتیم. مرد دوباره گفتم: قصه
 زد. داستانش همه جا نقل مجلس بوده.می خودش خنجر

جن به جون من افتاده بود.  ؛ شایدتوی دلم خالی شد و نزدیک بود بیفتمیه لحظه 
کنم. مرد رو به میعاد می دونست دارم به چی فکرمی میعاد به من زل زده بود و

خود گنج هم حاضر نیستم خاطر بهادامه داد: خدا شاهده که خیلی محتاج پولم ولی 
 بیام... چه برسه به جاش!

 م مجبورتون کنم.خوامیمن نمیعاد جواب داد: 
 مریض تو خونه دارم که چشم امیدشون به منه.ی هتا بچنه اینکه بترسم، دو-

 ی که گرفتی رو بیار دوباره چک کنیم.هایمن دلم سوخت و به میعاد گفتم: عکس
گوشیش رو دست من داد. روی عکس زوم کردم. دنبال چیزی بودم که ما رو از رفتن 

باال نگاه کردم و تنها چیزی که نظرم ی هنه. عکس رو از زاویبه اون سمت منصرف ک
ی تیره توی دو قالیچه بود که هد بهش تکیه کرد، دو تا نقطشمی رو جلب کرد و

 ؟تنچی هس هاهروی هم قرار داشت. به میعاد نشون دادم و گفتم: این نقطروبه
رد و گفت: بار گوشی رو چپ و راست ک. میعاد چندمرد منتظر تصمیم ما بود

 .تنهم هسی هقرین ؛ شایدندونم... همرنگمین
 یکی نیست. هاهاز مرز قالیچشون فاصله-
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 نگاهم کرد و گفت: ولی اون دره تو مرزه.
 خب؟-

از هم رو اندازه گرفت. هر دو شبیه  هاهنقطی هروی عکس دقیق شد و چشمی فاصل
. فاصله رو نصف شدنمی هو حتما  نسبت به چیزی که مد نظر ما بود، قرین دنهم بو

کرد و به جایی رسید که روی نقشه هیچ چیز خاصی نداشت، اما جلوتر از اون دره 
 سر بزنیم. سر راهمونه. هاهبود. گفتم: بهتره اول به وسط نقط

 اونجا که خالیه. هیچ شکلی نیست.-
 بیاره!کسی بتونه سر در کشن که هر میرو جوری ن هاهشاید برای رمز گذاشتنه. نقش-

جنه! اگر چیزی ی هسر تکون داد. رو به مرد گفتم: تا اونجا میایید؟ خیلی جلوتر از در
 گردونیم.برمی پیدا نکردیم شما رو

اصلی شدیم. پایین پر از درخت و بوته بود ی هموافقت کرد و با هم وارد سراشیبی در
طرف دره رو اونشدیم و می از وسط آب رد؛ باید و جویبار کوچیکی هم جریان داشت

جن بیشتر شبیه یه شکاف کوچیک بود که اطرافش رو ی هکردیم. درمی بررسی
؛ شاید حتی معدن ز سنگ سیاه داشتاای بلند و زیاد پوشونده بود و رگه هایدرخت

حال چیزی هربه سنگ بود. از اینجا فقط یه شکل کلی ازش قابل تشخیص بود.غالز
 رفتیم.می همون طرف پرتگاه بود که به سمتش که منتظرش بودیم احتماال  

 شده بود. از محیط و هدفی که دنبالتر اصلی رسیده بودیم و فضا تاریکی هبه ته در
تونستم می یه روحی هکردیم، ترس برم داشته بود. در بهترین حالت، اگر واسطمی

ترس توی صورتم  ؛ شایدباشم، شاید آمادگی الزم برای میزبانی یه جن رو هم داشتم
 پیدا بود چون میعاد گفت: خوبی؟

قابل کسته بود. سر تکون دادم. صورت هردوشون احساس غیرسکوت طوالنی رو ش
بیرون اومده از جویبار کوچیک رد شدم. برای  هایدرکی داشت. از روی قلوه سنگ

ده آب نشها موقع سال خیلی کم بود. هنوز برفنگل نشدن بود وگرنه آب جویبار ای
دست داده بود. بعد از و من حس بدی بهم  دن. هر دو اون سمت منتظرم بودنبو

روی توی سرباالیی دره به جایی رسیدیم که میعاد گفت: حتما  اینجاست مدتی پیاده
 دیگه.

به اطراف نگاه کردیم. دنبال یه چیز خاص بودیم. مرد گفت: درختی، سنگی، 
 چاهی،...

تعادلم رو از دست دادم و پام روی سنگی لغزید. روی صدای بلندی توی فضا پیچید. 
لیز خوردم و جیغ کشیدم. میعاد بازوم رو گرفت و نگه داشت. دوباره با کمک ها شن
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باال رفتم. مرد هم ترسیده بود ولی گفت: چیزی نیست. سنگ تو دره افتاد.  هاهبوت
 تو بهار طبیعیه.

لم رو نپرسید. بهش نگاه کردم که از ترس حالت تهوع گرفته بودم. میعاد حتی حا
کوه ی همیخ چیزی شده بود. رد نگاهش رو دنبال کردم. به سنگ بزرگی روی دیوار

های کرد. روش دقت کردم. در کمال تعجب شبیه صورت یه انسان بود. حفرهمی نگاه
 مدگی بینی، خط دهان. هر سه همزمان گفتیم: سنگ.آچشم، بر

ور نبود. از سرباالیی خارج شده بودیم و توی دشت به طرفش دویدیم که زیاد هم د
 کردیم. وقتی بهش رسیدیم اون قدرها هم بزرگ به نظرمی کوچیک و همواری حرکت

شناس ضوح دید. میعاد با ذوق یه باستاندره به وی هرسید که بشه از طرف دیگنمی
ست روی سنگ که بخشی از اون با خاک و خزه پوشیده شده بود، دهای حرف

ی توی زمین بود. هایکشید. دقیقا  پایین سنگ و حتی و چپ و راستش شکاف
قدیمی. روی سنگ دست کشیدم تا شاید ویژنی دریافت کنم. اتفاقی برام  هایشکاف
نشست و به ها اون حس عجیبم تحریک نشد. مرد کنار یکی از شکاف؛ حتی نیفتاد

 .دنبوتر داخل نگاه کرد. همزمان گفت: از ما زرنگ
 من: واسه گنج کندن؟

 مرد: آره. این یکی خیلی قدیمیه. دیگه از حالت مصنوعی در اومده.
سال قدمت  200زنم که همینه. ممکنه می میعاد کنارمون نشست و گفت: حدس

 داشته باشه؟
 شناسی بدونم.گم نه اینکه زمینمرد: ممکنه. از روی تجربه می

 کار کنیم؟یمن: چ
 باشه.مرد: گیرم که خودش 

 میعاد: من حس خاصی ندارم. تو چی؟
 من: نه.
این  هایم رو بستم. از طرفی هم از جنهاچشمشکاف دست کشیدم و ی هروی لب
؛ مدونمیم رو باز کردم و گفتم: نهاچشمترسیدم. چیز خاصی حس نکردم. می حوالی
 ست.هاهحتما  همینه. دقیقا  مرکز تقارن نقط ولی

کوچیکی ی هو چند تا سنگ از اطراف جمع کرد. به شکل دایرمیعاد سر تکون داد 
روی زمین جلوی شکاف چید. باالخره اون مشمای مرموز توی دستش رو باز کرد. من 

باریک و علف و چوب بیرون آورد و داخل ی هسریع باالی سرش رفتم. چند تا شاخ
کردیم. یه می من و مرد ایستاده بودیم و کارهاش رو با چشم دنبال دایره گذاشت.

به ای با حالت مسخره پنهان کرد و به من نگاه انداخت.ها چیز فلزی رو وسط چوب
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کردم. یه تیکه کاغذ بیرون آورد می عقلی نداشت نگاهی هاین رفتارها که از نظرم پای
مثل بنزین گر ها و روی همه گذاشت. در نهایت با کبریت آتش روشن کرد که چوب

 رو گرفتم و گفتم: مراقب باش!ش رو عقب کشید. شونه گرفت و میعاد سرش
از آتیش دور شدیم. منتظر یه اتفاق خاص به دور و بر نگاه کردم. مرد گفت: به خدا 

 کشه.می آدم خجالت
ها از حرفش خندیدم و پیدا بود که به میعاد برخورده. مرد دوباره به حرف اومد: این

 رو از رمال گرفتید؟!
میلیونی دوستم رو از دست دزد  500، ماشین «رمال»گید می می کهمیعاد: این آد

 برگردوند!
 ولی آخه این... ننکمی دونم یه کارهاییمی مرد:

نامه با دست به آتیش اشاره کرد. میعاد گفت: به من گفت هر گنجی که نقشه و گنج
ی هدربارمونه. هیچی می داره، طلسم هم داره. اگه موقع در آوردن باطل نشه، باقی

 دونید؟ یه علمه... بازی با حروف و عناصر.نمی« جفر»
 من: االن باید منتظر چی باشیم؟

 تونه باشه.می اسب، مار، هر چیزیی همیعاد: آتیش، شیه
 من: بعد چی؟

 کنم.می میعاد: بعد یه کار دیگه
کرد. هیچ خبری نشده بود و اعصاب می یک ربع گذشته بود و مرد به ساعتش نگاه

بود. یه بیسکوئیت بزرگ باز کردم و به مرد  11:30یعاد به هم ریخته بود. ساعت م
تعارف زدم. دو تا برداشت و از جاش بلند شد که چرخی بزنه. جرأت نداشتم به 

ش رو هاتزد و دسمی میعاد نزدیک بشم. با حالت عصبانی باالی شکاف قدم
از ژستی که گرفته بود  پشتش قفل کرده بود. موهاش روی پیشونیش ریخته بود.

یف بود که خرابش کنم. گوشیش رو از جیب پالتوش که کنار حاومد. می خوشم
رفتم. به این فکر کردم که تنها ها عکسی هآوردم و تو پوشها روی زمین بود، درکلنگ

نقشه رو آوردم و دوباره  هایمردیه که نیازی به چک کردن گوشیش نیست. عکس
 بررسی کردم.

 خوای از گوشیم؟می روی گوشی افتاد و گفت: چیش قیقه بعد سایهچند د
 دوست دخترهاتم!ی هدنبال شمار-

 کردم.می گفتی، آشناتونمی با لبخند کنارم نشست و گفت: به خودم
 با اخم گفتم: هنوز هم دیر نشده!

 بیسکوئیت کاکائویی خوردی؟ بدون من-
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 گفتم: گشنته کوچولو؟صداش رو بچگونه کرده بود. زدم زیر خنده و 
یه دونه برداشت. سرش رو جلو آورد و به عکس نقشه نگاه کرد. گفتم: حتما  

 اشتباهی کردیم.
 .دننه. درسته... حتما  خودشون طلسم رو باطل کرده بو-
 !پس ما خودمون رو عالف کرده بودیم؟-

 هلیکوپتر!؟ بدون دنشونه باال انداخت و گفتم: اصال  این نقشه رو چطوری کشی
 .دناطراف ایستا هایروی بلندی-

رو بررسی  هاهبار موقعیت نقشه و سنگ و کوها نگاه کردیم. چندهبه سمت همون کو
 جا.د گفت: مثال  اونجا... آره. همونکردیم و آخر میعا

روی کوه مشرف به شرق دشت ای یه گاز به بیسکوئیت زد و با انگشت به نقطه
سمت همین دره بود و برکه هم روش قرار داشت. دوباره  اشاره کرد. دشتی که اون

توی ذهنم زده شد. از جام ای به موقعیت خودمون و اون کوه دقت کردم. جرقه
 پریدم و گفتم: میعاد!
 با گیجی گفت: هوم؟

 پاشو!-
 بیسکوئیت رو قورت داد و گفت: چیه؟

 به اون کوه اشاره کردم و با هیجان گفتم: اونجاست.
 ه من و کوه و دره نگاه کرد. دوباره گفتم: برکه هم باالست...متفکرانه ب

-... 
 انداز داره. نه اینجا. رمزش همینه.گنج جاییه که به این نقشه چشم-

سر تکون داد و موهاش رو مرتب کرد. هنوز توی فکر بود. مرد که از سر و صدای من 
 به این طرف اومده بود، گفت: چیزی شده؟

و همه چیز رو توی مسیر برگشت براش توضیح دادیم. عکس رو نشونش دادم 
خواست همین می فلزی رو از الی آتیش بیرون آورده بود. احتماال  ی همیعاد تک

رو خوردیم. میعاد  هاهمراسم رو اونجا هم انجام بده. توی راه کلوچه و آب میو
د و تصمیم پیشنهاد داد که اول مرد رو برسونیم ولی ظاهرا  اون هم کنجکاو شده بو

 داشت که با ما بیاد.
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 تونم بیام.می بار دستم رو گرفت. جوری که مرد نشنوه گفتم: خودمبرای چندمین
 بالیی سرت بیاد، جواب بابات رو چی بدم؟-
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 نگران بابامی؟-
 لبخند کوچیکی زد و گفت: مراقب باش!

 دیدی همون روز اول گفتم تو این کوهه.-
 هنوز که مطمئن نیستیم.-
 من هستم. یادته فکر کردی از تنبلیمه.-
 کردم.می رو بیشترت گفتی مهریهمی پس استعداد پیشگویی هم داشتی!-
 ندیدیم!ای واال ما که مهریه-
 تو گذاشتی به اونجا بکشه؟-

 پام روی سنگ رفت. نزدیک بود بیفتم که میعاد سریع گفت: دیدی!
 گفت از هزار تا پایین نیا.می خودم رو جمع کردم و گفتم: اگه مهدیس بود

گیرن که سریع سند می با خنده گفت: پس همچین هم زرنگ نیست... االن ملک
 بخوره.
لش دادم. دستم رو ول کرد و با اخم گفت: ی راه ههو به سمت شیب لب« ؟!آره»گفتم 

 یه کم مهربون باش. ؟!دلت میاد
د! خوامید نخوامیه داد: نیه لبخند مسخره زدم و دستم رو روی کمرش گذاشتم. ادام

 الزم نکرده کاری کنی.
با خنده ازش جلو افتادم. مسیری که انتخاب کرده بودیم بر اثر رفت و آمد تبدیل به 

. تنطالقان خیلی بکر و وحشی هس هایراه شده بود. خطرناک نبود ولی کوه
 هاهن از صخرکه ما مد نظرمون بود زیاد باال نبود. چون باال رفتای خوشبختانه نقطه

رفتیم و واقعا  خسته می بود. از صبح راهها هایحرفد و کار شمی خیلی سخت
اخت. شنمی کرد. مسیر رو خیلی خوبمی بودیم. مرد با فاصله، جلوتر از ما حرکت

من تا به حال این سمت ده نیومده بودم. میعاد ایستاد و ما هم توقف کردیم. 
 چک کرد و گفت: هنوز مونده.مقابلش رو با عکس ی همنظر

د. شالم رو جلوتر آوردم شمی راه خیلی باریک هایدوباره راه افتادیم. بعضی قسمت
که آفتاب پوستم رو خراب نکنه. چند ساعتی از وقتی ضد آفتاب زده بودم، گذشته 
بود. نفسم رو فوت کردم. برای اینکه وقت بگذره گفتم: احمد آقا تو روستا زندگی 

 نیست؟ کردن سخت
 رو کم کرد. حاال میعاد از ما عقب افتاده بود. گفت: سخت که هست.ش فاصله
 خواستم انتقالی بگیرم برا تهران؛ نشد.می
 امکانات کم؟خاطر بهجدی؟ -
 نه.-
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سکوت کرد و من هم چیزی نپرسیدم. چند لحظه بعد ادامه داد: دوقلوهام باید 
 ش نیست.. اینجا دستگاهشندو بار دیالیز بای هفته

خیلی ناراحت شدم و به میعاد که فوری خودش رو به ما رسونده بود، نگاه کردم. 
 سرش پایین بود. یاد خودم و ساغر افتادم. خیلی دلم سوخت.

 کنید؟می کارینخوره گفتم: پس چبر جوری که بهش
 برمشون کرج یا قزوین.می بارای دودو ساله هفته-
 خدا شفاشون بده.-
 د.چی خدا بخواهر-

 ؟رنآه کشیدم و گفتم: دخت
 یه دختر، یه پسر.-

مثال  خواستم حرف بزنیم که از این حال و هوا خارج بشیم! ولی هر سه تامون بدتر 
نگاه کرد. گوشی رو ها پکر شدیم. چند دقیقه بعد میعاد دوباره ایستاد و به عکس

 سمت من گرفت و گفت: ببین.
گشتیم. می ادم. دنبال یه عالمت خاصمنظره شبیه عکس بود. به مرد هم نشون د

اطراف  هایو تپه هاهحتی شکل در هاهو صخرها دور و بر رو بررسی کردم. سنگ
هیچ ؛ حتی خیلی برام آشنا بود. حس کردم قبال  اینجا بودم، اما چیزی مشخص نبود

. بعد از دو دقیقه میعاد روی تخته سنگی نشست و شدمیشکاف و گودالی دیده ن
 گفت: فایده نداره.

مهد کودکی شده بود و اگر این مرد کنارمون نبود،  هایآویزونش شبیه بچهی هقیاف
کردم. با لبخند سرم رو چرخوندم و به سمت روستا خیره می همون موقع بغلش
خیلی دور فقط ی هاز فاصل هاهکرد کوه و تپه و دشت بود. خونمی شدم. تا چشم کار

ی هاز هم پاشید هاید. هوا خنک بود و آفتاب از پشت تکهشمی شون دیدهشیروانی
 ه. پر از سبزه و گیاه. مگه نه؟شمی نظیربی تابید. زیر لب گفتم: اینجا تابستونمی ابر

به طرف میعاد برگشتم که تصدیق کنه اما نبود. سرم رو به اطراف چرخوندم. دور 
. دلم فرو ریخت و داد هاهنی خونخودم گشتم. نه میعاد بود، نه احمد آقا، نه شیروا

 زدم: میعاد!
بار دیگه صدا زدم. وقتی اثری ازشون ندیدم، ترس تمام وجودم رو پر کرد. اون چند

احساس تنهایی و دلهره که بعد از چهلم آقاجون به سراغم اومده بود حاال به 
 شدیدترین شکل ممکن رسیده بود. با گریه داد زدم: میعاد کجایی؟

. همه چیز بیش از حد واقعی بود. توی مسیر دویدم و شدمیشنیده نحتی صدایی 
مردی رو ی هگرفتم که مانع افتادنم بشه. چند متر جلوتر سای هاهدستم رو به دیوار
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دیدم. اسم میعاد رو داد زدم و جلو رفتم. مرد با لباس سیاه بلند و  هاهپشت صخر
کرد سنگ و خاک رو می و سعی افتاده بودای کاله قدیمی و مسخره به جون صخره

ید. کشمیانقدر طول ن وقتهیچولی ام دونستم دوباره تو یه جای دیگهمی بکنه.
 ترسیده بودم. صدا زدم: آقا!

 صدام رو نشنید. اصال  سرش رو برنگردوند که صورتش رو ببینم. دوباره داد زدم: آقا!
ی هنی دور شد و با فاصلشدم. باز نگاهم نکرد. با سرعت باور نکردتر بهش نزدیک

پیدا بود. دوباره به سمت ش زیاد ایستاد. به صخره نگاه کردم که شکافی از گوشه
 مرد برگشتم. نبود.

م رو وادار به هاتاز روی شکاف شدم و حسی دسها مشغول برداشتن سنگ و خاک
 کرد. داد زدم: میعاد!می کندن

م رو پوشوند. به صخره زل زده هاهگونی که به زور مانعشون شده بودم، هایو اشک
شدید سرم رو برگردوندم.  های. با تکوندادمی م رو تکونهاهبودم و چیزی شون

 میعاد پشتم ایستاده بود و هر دو دستم رو محکم نگه داشته بود. من به زور نفس
چرخید و توی دورترین فاصله از من، به نمی کشیدم. احمد آقا از ترس زبونشمی
 ره چسبیده بود. با نفس نفس گفتم: اینجاست.دیوا

چسبوند. جوری که انگار قرار نیست ش لرزید. میعاد سرم رو به سینهمی صدام
 ولم کنه. با گریه گفتم: چیکار کردم؟ وقتهیچ

ن. ی... نزدیک بود بیفتی پاییدادمی گفت: داشتی منو سکتهای زدهبا صدای وحشت
 ات داشتیم.به زور نگه

 هاهقالیچ هایکردم مرگم حتمی بود. بالیی که سر چند تا از صاحبمی قوطاگر س
نشسته بودم و میعاد ای دقیقه بعد به خودم مسلط شده بودم. گوشه 15اومده بود. 

. مرد بیچاره جور دنزمی ضربه هاهو احمد آقا با کلنگ هاشون به نوبت روی صخر
ی هفرقی با بقی هاهاال صخرکشید. من یه شکاف دیده بودم ولی حمی من رو
کامال  طبیعی بود. رفتار من هاش جنس خاک و سنگ؛ حتی کوه نداشت هایقسمت

 .دنزمی هیچ سوالی فقط ضربهبی انقدر روشون تأثیر گذاشته بود که
. دیگه واقعا  تحمل نداشتم. شناشتم که یه وقت غیب ندمینبر کدومچشم از هیچ

با صدا فرو ریخت و با شل شدن ها خاک اطراف کلنگبعد از چند دقیقه سنگ و 
خاک، بخشی از دیواره جدا شد. این یه غار طبیعی بود که عمدا  پوشونده شده بود. 

هر دو نگاه کردم. احمد آقا به شدت هول کرده بود و انتظار همچین ی هبه چهر
متوقف شد.  زد. باالخره با نفس عمیقیمی ضربهتر چیزی رو نداشت ولی میعاد تند



 

 

 رمانسرا کتابخانه مجازی رمانسرا –ی پنهان ستاره

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 6 5 

 

کدوم که هیچدرحالیهر سه داخل غار کوچیک و تاریک رو بررسی کردیم. 
 تونه داخلش باشه.می ستیم چه چیزیدونمین

میعاد موبایلش رو بیرون آورد و فالشش رو روشن کرد. داخل غار برد. دستش رو 
 گرفتم و گفتم: مواظب باش... مار.

تر از به چیزی خیره موند. سرم رو نزدیکسرش رو جلو برد و با دهن بتر کمی محتاط
 بردم و گفتم: چیه؟

 مرد هم سرش رو از دهانه داخل برد. دوباره پرسیدم: چیه؟
-... 
 میعاد چی شده؟-

 . دنبه هم نگاه کر هاههر دو مثل مسخ شد
کنارشون زدم و خودم نگاه کردم. نزدیک بود گوشی میعاد از دستم بیفته. اون داخل 

ش سینهی هی از قفسهایده بود که از این زاویه فقط جمجمه و تکهیه اسکلت پوسی
 .شدمیکردم. باورم نمی پیدا بود. با بهت به صحنه نگاه

ستم به خوامینشستم و زانوهام رو بغل کردم. نای خوردم گوشهمی تلو تلوکه درحالی
خواست می دتاین می هچیزی فکر کنم. حالم بد بود. تا حاال مرده ندیده بودم. هم

 خودش رو به من نشون بده؟! حاال باید با خجالت به احمد آقا نگاه هایاستخون
کردیم؟! یکی از اجداد ما یکی از اجداد اون رو کنار برکه کشته بود و گنج رو باال می

کشیده بود! شاید هم موقع دزدی و فرار گیرش انداخته بود... چه اهمیتی داشت؟ 
خواست محل دفنش رو می فقط ؛ شایدرو نفرین کرده باشهشاید حق داشت که ما 
 ستیم.دونمینشون بده. هیچ چیز ن

نشسته بود. میعاد دوباره ای کس گوشهزد. هر نمی رفت و کسی حرفیمی سرم گیج
 خوای درش بیاری؟می بلند شد و با گودال داخل دیواره ور رفت. گفتم:
کمک کرد. من خودم رو برای دیدنش  چیزی نگفت. احمد آقا هم به طرفش رفت و

کردم که جیغ نزنم. یا حالت تهوع نگیرم. به جای اسکلت صندوق آهنی می آماده
اش نشده بودم. بلند شدم و به که من متوجه دنزنگ زده و داغونی رو بیرون آور

طرفشون رفتم. انقدر داغون بود که حتی قفل هم نداشت. میعاد به زور مشغول باز 
شد که انگار چسبیده بود. هر سه با هم زور زدیم. باز نشد. در نهایت با  کردن درش

 در صندوق رو شکستیم.ی هکلنگ، آهن زنگ زد
چیزی که جلوی چشممون بود خارج از تصور بود. بعد از یک دقیقه سکوت که از 

العملشون رو ببینم. هر دو مات صندوق گی بود. سرم رو بلند کردم که عکسبهت زد
 بزرگ طالیی رنگ بود که احتماال  مال دوران زندیهی هتا سکز هزار؛ شاید بیشتر ادنبو
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نوشته داشت. ما به همین مسخرگی گنج پیدا کرده بودیم.  هاهبود. هر دو سمت سک
من نه خوشحال بودم نه دن؛ اما و پیدا نکرده بو دنچیزی که همه دنبالش بو

شغول کرده بود. باالخره سکوت رو هیجان داشتم. اون اسکلت تمام فکرم رو م
 شکستم.

 .دنرو نبر هاهمن: چرا سک
 .تننداشبر . حتما  از روی ترس یا هرچی... سهمش رودنمیعاد: سهم خودشون رو بر
 ؟دنمن: چرا جنازه رو خاک نکر

 ان.ها نقشههست قالیچدونمین جا بوده؟ کسی نتریمیعاد: اینجا امن
دلیل اینکه جدتون سراغ من اومده همینه. حق من: این سهم شماست احمد آقا. 

 شما بوده.
 ... گیج شدم! باورم نمیشه... مگه ممکنه؟!!احمد آقا: من؟
شون حتی بیشتر از قیمت طالشون دست هم نزدم. ارزش تاریخی هاهحتی به سک

توی دستش رو ی هبود. دوباره سکوت کردیم که میعاد به حرف اومد. با پوزخند سک
 پرت کرد و گفت: بیایید بریم تا همدیگه رو نکشتیم!بین بقیه 
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 کردم. بعد از چند ماه،می چند دقیقه بود که بیدار شده بودم و به سقف نگاه
گرم بود و  تلویزیونخیالی و الکی خوشی قدیم سراغم اومده بود. عمه سرش به بی
کله خوابیده بودم ست بیدارم. از وقتی برگشته بودیم و دوش گرفته بودم، یه دونمین

تا االن که چهار ساعت گذشته بود. انقدر آرامش داشتم که مطمئن بودم همه چیز 
 بعد از درد.ی هحل شده. مثل خلس

بعدا   ؛ شایدبه عمه حرفی نزده بودیم. احمد آقا هم قرار نبود به کسی چیزی بگه
ست باید با دونمید و نکرد، شاید نه. کامال  به هم ریخته بومی رو منتقلها استخون

میراث فرهنگی خبر بده و ی هکار کنه. میعاد بهش پیشنهاد داد که به اداریچ هاهسک
مبلغی رو به عنوان پاداش بگیره ولی من در کمال خباثت، دور از چشم میعاد بهش 
گفتم که با یه طالفروش آشنا بشه. همه رو آب کنه و خرج درمان و دستگاه دیالیز 

شناس بفروشه و پول بیشتری بگیره. تونست به یه عتیقه؛ حتی میکنهش هاهبچ
 یه حکمتی داشته.ها باالخره این اتفاق

 کس تعریفگار از چند ساعت پیش تا حاال چندسال گذشته بود. احتماال  برای هر ان
. برای خودم هم هنوز گیج کننده بود. نفس عمیقی کشیدم و کردمیکردم، باور نمی

 عمه!گفتم: 
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 با خنده گفت: ساعت خواب! همیشه به گردش و تفریح.
 ارزید. دوباره گفتم: میعاد کو؟؛ ولی میچه گردش و تفریحی هم کردیم

 زنه.می با مادرش حرف-
اومد گوش دادم. صدای می روی تشک نشستم و به صدای آروم میعاد که از ایوان

بخشی شده شترکیب آرام د.شمی بارون به شیروانی هم شنیده هایبرخورد قطره
بود. حالم خیلی خوب بود. با خیال راحت به پشتی تکیه داده بودم. فقط منتظر 
؛ بودم میعاد ازم معذرت خواهی کنه تا بالفاصله ببخشمش و همه چی تموم بشه

دونستم از این به بعد می دنیا کنار بیام.ی ههم هایحاضر بودم با نیش و کنایهحتی 
بخشی از زندگیمه اما من تا حاال کم نیاورده بودم؛ از این به ها یثاین حرف و حد

اش چیزی مثل میعاد بود. عشق آوردم. مخصوصا  حاال که جایزهنمی بعد هم کم
دردسر هم داره. از فکر خودم خندیدم. صدای بسته شدن در و بعد میعاد اومد: بذار 

 ببینم بیداره.
اه نشیمن پشتی ایستاد. نور از نشیمن جلو با دیدن من که نشسته بودم توی درگ

اطرافش رو پر کرده بود. لبخند زدم. وارد شد و گوشی رو به طرفم گرفت و با نگاه 
 مهربونی گفت: با تو کار داره.

 با تعجب گفتم: کی؟
 مادرم.-

 با صدای خیلی آهسته گفتم: چیکار داره؟
ستم چی دونمیداشتم. ننشست. کنار گوشم نگه ای گوشی رو به دستم داد و گوشه
 «.حرف بزن»باید بگم. میعاد عالمت داد که 

 کردم و گفتم: بله؟ای تک سرفه
 بعد از سکوت کوتاهی گفت: سالم.

 سالم.-
آوردم. مادرش با صورتم شکلک در«. چی میگه؟»ید دوباره ساکت شدیم و میعاد پرس
 گفت: خوبی؟... عیدت مبارک.

 گذاشته بود؟! جواب دادم: ممنون.این چرا یهو شمشیرش رو زمین 
 مادرت نگرانته.-
-... 
 برگرد خونه، دم عید کجا گذاشتید رفتید؟!-
-... 
 شما که با همید! مشکلتون ما بودیم؟!-
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-... 
 زنی؟نمی چرا حرف-

 کشیدم، هم حرفی نداشتم. پنج روز کنار هم بودیم با یه خط صیغه!می هم خجالت
 چی بگم؟-
 تون رو روشن کنیم.پاشید بیایید تکلیف-
 چه تکلیفی؟-

 خندید. مادرش با جیغ جیغ گفت: به اون میعاد بگو مگه برنگرده!می میعاد
گوشی رو از گوشم دور کردم که میعاد بلندتر خندید. مادرش اضافه کرد: ارواح خاک 

 باباش، ببینمش پدرش رو درمیارم... پاشید بیایید ببینم چه خاکی تو سرم کنم.
 گرفته بود. گفتم: بهش میگم.م من هم خنده

بزن. ما زنگ نزدیم که شماها فکرهاتون رو کنید. چی ت تو هم یه زنگ به خونه-
 شد؟

-... 
 قدر هم به زور از پدرت وقت گرفتم.مادرت نگرانته... همین-
 !چشم-

ی کردیم. گوشی رو به میعاد دادم. به عمه چپ چپ نگاه کردم که اصال  به خداحافظ
 آورد و گفتم: کی خبرشون کرده؟نمی روی خودش
 میعاد: من!

 ؟دنمن و عمه با تعجب نگاهش کردیم. ادامه داد: نگفتی چرا یه بار هم اینجا سر نز
 .دنگرمی با اخم گفتم: گفتم حتما  مهمون داریم... تو تهران دنبالم

 من همون روز اولی که دیدمت خبرشون کردم.-
 !عصبانی داد زدم: زحمت کشیدی

خواستم از بابات فرصت بگیرم. می م. جواب داد:دادمی اگر عمه نبود فحش هم
 مادرم خواهش کرده.

گیج بهش خیره شدم و بعد سرم رو با تاسف تکون دادم. عمه بعد از چند ثانیه 
 گفت: چرا حرف نزدی دختر؟ با مادرشوهر گرم بگیر، بذار زندگیت شیرین شه.

 با پوزخند گفتم: کدوم زندگی؟!
 مه اخم کرد و بلند شد. به سمت آشپزخونه رفت و گفت: از دست شما!ع

کرد. با می روشنش با دلخوری و تعجب به من نگاه هایبه میعاد نگاه کردم. چشم
 صدای عصبی ولی آروم گفت: راست میگه! کدوم زندگی؟
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شب بود. بلند شد و جلوی در آشپزخونه ایستاد. خیلی جدی  8به ساعت نگاه کرد. 
 : عمه! من دیگه دارم میرم. مادرم منتظره.گفت

بدون نگاه کردن به من به سمت اتاق مهمان رفت. عمه ناراحت گفت: این وقت 
 شب؟ جاده خطرناکه... الاقل صبح برو. سر فرصت.

به حرفش توجهی نکرد و وارد اتاق شد. عمه دستم رو کشید و با چشم و ابرو اشاره 
شگون از نیانداختم. برام چشم غره رفت و یه ه باال کرد که دنبال میعاد برم. من شون

 دستم گرفت که جلوی آخ گفتنم رو گرفتم و به سمت اتاق رفتم.
وارد شدم و در رو بستم. هنوز پیراهن بیرون نپوشیده بود و چیزی تنش نبود. 

 یره.گمیخواستم سریع برگردم که عصبانی گفت: نترس، گازت ن
 !و گفتم: مادرت که همچین هم چشم انتظارت نبودبهم برخورد. سر جام ایستادم 

 دونه.می توی ساکش گفت: مادرم واقعیت رو هاهدر حال چپوندن وسیل
 .نندومی با تعجب نگاهش کردم که اضافه کرد: همه

 چی؟-
 زیپ ساکش رو بست و گفت: حاال چرا جلو در وایسادی؟
 و کنار رفتم.سریع دستم رو که پشتم بود، توی جیب شلوارم فرو بردم 

 م جلوت رو بگیرم.خوامیمطمئنا  ن-
 دونم از خداته برم.می از جاش بلند شد و گفت: آره.

پیراهنش رو از جالباسی برداشت. به دیوار کنار پنجره تکیه دادم و گفتم: چرا بهشون 
 گفتی؟

 پرسیدن داره؟!-
در آوردن  دقیقا  جلوم ایستاد و مشغول پوشیدن پیراهنش شد. تمام حرکاتش برای

گفتم. از ت حرص من بود. گفت: همون روزی که اومدم اینجا، قبلش به خانواده
 اومدم.تون میخونه

 چی رو گفتی؟ جریان قالیچه؟-
 مون.جواب ردتو. کشوندنت به خونه-
 دیوونه شدی؟-

لغزید. گفتم: بابام می بست و من چشمم روی پوست روشنشمی ش روهاهدکم
 چیکار کرد؟

 ومد و توی صورتم گفت: بابات چکار بلده بکنه؟!جلوتر ا
که شبیه ت پس باز هم از بابا کتک خورده بود. دلم خنک شد و با لبخند گفتم: قیافه

 پشیمون نیست! هایآدم
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آورد. واکنشی نشون ندادم و فقط گفتم: نکنه یه وقت بگی تر سرش رو پایین
 ، آسمون به زمین بیاد.«ببخشید»

 کنم!نمی عشق عذرخواهیخاطر به جلوی لبم گفت: من
 خوای برم؟می دست خودم نبود. واقعا  منتظر بوسه بودم. دوباره گفت:

-... 
 ردم.گمینبر پام رو از این در بیرون بذارم، دیگه-

زدم. با اخم و ناراحتی ازم فاصله نمی جدیش خیره بودم و حرفی هایبه چشم
داشت و به طرف در رفت. دستش رو گرفت. پالتوش رو پوشید. کیف و ساکش رو بر

روی دستگیره گذاشت و با التماس نگاهم کرد که جلوش رو بگیرم ولی من حرفی 
ی هبرای گفتن نداشتم. دستگیره رو فشار داد اما باز نشد. دوباره در رو کشید. دست

 کیف و ساک رو ول کرد و با عصبانیت به جون دستگیره افتاد.
 نمیشه!گفتم: نکن! شکستیش... باز 

برگشت و چپ چپ نگاهم کرد. دستم رو از جیبم بیرون آوردم و با ابروی باال رفته، 
 کلید در رو تو هوا تکون دادم.
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