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عشق کهنه و پنهان کاوه بعد گذشت چند سال از مخفي 
 ماندنش رو مي شه و اين اتفاق همزمان مي شه با رو شدن

 .گذشته ديگه اي از اتيواقع

 :مقدمه

دلتنگ همه ي سالهاي رفته، دلتنگ همه ي  دلتنگم،
 روزها، دلتنگم، دلتنگ نبودن همه عاشقانه هايم. دلم تنگ

 ستم،ي. دلي نمانده تا دلتنگ باشم. نستيدلم ديگر ن ست،ين
 گم شده ام. در گذشته ي گنگ و مبهمي جا مانده ام که

در حسرت فروبرده است.  اهييو آينده ام را در س حال
 .رفتن روزهاي رفته

 دايروز سگ دو زده بودم تا داروهاي مامان رو پ تموم
و گرسنه و  ديکنم اما نتونسته بودم و کالفه و خسته و ناام

 يخ زده

 .داغون داشتم بر مي گشتم خونه که موبايلم زنگ خورد و

بود. با دستاي سر شده از سرما دکمه موبايل رو  انيک
گوشم رو کر  شيفته صداي عصبانفشردم و هنوز الو نگ

 !کرد

 



  

و نه  قتمينسبتي با تو ندارم! نه رف چيکاوه من ديگه ه
 !پسرعموت! خجالت نمي کشي واقعاً؟

 !ديد حرفي نمي زنم گفت: الل مردي؟! الو؟ وقتي

 شما؟ -

 !منو نمي شناسي آره؟:

 .خودت گفتي با من نسبتي نداري -

 ... کاوه مي يام از تو تلفن :

 ان؟يشده زنگ زدي ک يزيچ -

 کجايي اين وقت شب؟ :

مي گه انگار  نياين وقت شب ساعت  شبه ها. همچ -

 !ساعت  نصفه شبه

 !کجايي کاوه؟ :

 .دارم مي رم خونه -

 .از کجا؟ شرکت که نبودي :



! دنبال داروهاي مامان بودم. ري؟يراپورت منو مي گ -

 .االن چند روزه، فايده اي هم نداشته

 ؟االن کجايي :

 نزديکاي خونه ام. چطور؟ -

 خونه خودتون؟ :

نه خونه پدرجدم! خوب آره ديگه! خودم به اندازه کافي  -

 !خسته و کالفه هستم تو هم داري اصول دين مي پرسي؟

خونه ما؟ ديشب مامانت نگفت شام خونه  اييقرار نبود ب :

 ن؟يما هست

م پس گفتم: من ياد ومدييادم ن زييفکر کردم و چ هيثان چند
 .نمي ياد

 !زهرمار :

 .انيمودب باش ک -

 .سمت خونه ما. مامانت هم اينجاست ايراهتو کج کن ب:

 .انيخسته ام ک لييحوصله ندارم. خ -

يعني چي؟! شام نخورديم و منتظر توايم. مي ياي يا  : 

 !ارمت؟يو با پس گردني ب اميخودم ب



يا براش  اريآخر شب خودت مامان رو ب افتييا زحمت ب -

 !. کاري نداري؟ريانس بگآژ

شام  اييمي گم تا اين وقت شب منتظرت مونديم ب کهيمرت:

 !بخوريم تو واسه برگشتن مامانت ايده مي دي؟

 .. ! همدميهم کالفه ام! هم خسته ام! هم ناام انيک -

 !ومدييهم و ... استغفرهللا! به جهنم که ن :

 بودم دم دهيرو گفت و تماس رو قطع کرد. ديگه رس اين
 .اطيانداختم و رفتم تو ح ديدر خونه. کل

 .خونه قديمي و نقلي و اجاره اي يه

فوت پدر سالها مي گذشت. تو تموم سالهاي بي پدري  از
اين مامان بود که با زحمت خرجم رو مي داد و حاال چند 

 وقتي

طراحي شهري فارغ  سانسيبا گرفتن مدرک فوق ل بود
 دوستاي قديمي شده و کاري توي شرکت يکي از ليالتحص

کرده بودم و ديگه اجازه نمي دادم مامان دست  دايپ پدرم
 .به چرخ و دوخت و دوز ببره

. از ديدنش تو اکثر ميينزديک بودم و صم لييخ انيک با
 مواقع خوشحال مي شدم اما از رفتن به خونه اشون فراري



 .بودم

و  رهيت لييخ انييعني پدر ک ومرثيمن و عمو ک ارتباط
اشون  ارتباطبابا و عمو سال ها با هم قهر بودن و  تار بود.

 خوب

شروع و به فوت پدر  راثي. دعوايي که سر ارث و منبود
منجر شد. وقتي  سالم بود بابا وسط يه دعواي لفظي با 

 عمو

 مارستانيتوي خونه ي مثل کاخش سکته کرد و تا به ب و
 برسوننش تموم کرد. بي پدري و سختي هاي مالي بعد از

رو از چشم  ميميحقارت ها و بي پناهي هاي يت نش،رفت
 جوري چياي که تو دلم ازش داشتم ه نهيعمو مي ديدم و ک

 .و رجوع نمي شد رفع

مي  حيهم متقابالً عالقه اي به ديدن من نداشت و ترج عمو
 .داد کمتر جلوي چشمش ظاهر بشم

فابريک بود.  قيعکس من مامان با زن عمو شهال رف بر
درکش کنم که چرا براي عمو اين همه احترام نمي تونستم 

 قائله



رفتار مي کنه. شايد  مانهيچرا انقدر باهاشون صم و
با زن عمو مال اين بود که قبل از ازدواج هر  تشيميصم

 دوشون با

 .و همسايه بودن قيتا برادرها با هم رف دو

بود  دهيو سختي هاي زيادي که به خاطر من کش تنهايي
ه جلوش واستم و مانع از رفتنش به نمي ذاشت سرسختان

 خونه

اينا بشم اما توقع داشتم من رو درک کنه و ازم نخواد  عمو
که پام رو جايي بذارم که پدرم رو توش به کشتن داده 

 !بودن

گذشته ي پدر و  ريرفتم توي هال،انقدر ذهنم درگ وقتي
که تو تاريکي  انيعمو شده بود که در لحظه اول متوجه ک

 روي

بود نشدم و وقتي  دنيکش گاريسته و مشغول سنش مبل
 !و پريدم عقب دميکش نييديدمش با وحشت ه

و گفتم :  ديرو گذاشتم روي قبلم که شديداً مي کوب دستم
 !ديوونه سکته کردم



 گارييرو توي زيرس گارشيبا خونسردي تموم س انيک 
خاموش کرد و گفت: روزي صد بار من از  زيروي م
 دست تو

يه بار هم تو سکته کن که بفهمي من چي مي کنم  سکته
 !مي کشم

که گفت:  دميکش قيروي مبل روبروش يه نفس عم نشستم
 دي؟يواقعاً ترس

زده شدم يکي تو تاريکي تو خونه  جانينه! خوشحال و ه -

 !امون نشسته! اينجا چه غلطي مي کني؟

 برات؟ ارميآب ب :

پس با جت  ن؟يمگه نگفتي شام نخوردين و منتظر من -

 ... اومدي يا

 !شم واسه صبحونه ببرمت کله پاچه بهت بدم مجبور

! دنبال داروهاي مامان بودم. گفتم بهت انيداد نزدن ک -

نمي  ريما گاز نصف شهر رو زير پا گذاشتم ا شتريکه! ب
 ياد. تا

دارو نداره. مي دوني که اگه نخوره زنده  شتريديگه ب هفته
 !نمي مونه



تکون داد و پاشد رفت سمت پالتوش  ديسري به تأي انيک
که روي دسته يه مبل ديگه گذاشته بود و از توش يه 

 نايلکس

و گفت: اين هم داروها! حاال  زيآورد و انداخت روي م در
ري واسه خورد بودن اعصابت و بهونه ي ديگه اي دا

 ومدنين

 !ما؟ خونه

 !: از کجا آورديشون؟دميپرس متعجب

جون جوني  قيبگه يهو گفتم: نگو از رف زيياومد چ انيک تا
 !بابات گرفتي

گفت:  ديخونسرد و در حالي که پالتوش رو مي پوش انيک
 بابام گرفتمشون! چه فرقي داره قيچرا اتفاقاً از همون رف

لکي بهونه مي ياري؟! داروها مال کارخونه ! چرا اکاوه
! اون خريده ما هم ازش خريديم! ستيباباي طرف که ن

 پولش رو

تا قرون آخر دادم بهش و از حلقوم تو هم مي کشم  هم
 !رونيب



و  انيک نهينايلکس رو برداشتم و کوبوندم تخت س پاشدم
 گفتم: برشون گردون! خودم از هر خراب شده اي که شده

 !کنممي  دايپ

ومو باز انيسمت اتاقم که لباسام رو عوض کنم اما ک رفتم
شتري!  نهيسمت خودش و گفت: دست بردار کاوه از اين ک

 از

نداره، بهش بي احترامي و  بييبه دل داري، ع نهيک بابام
 که يه ربط زيينداره! با هر چ بييکم محلي مي کني، ع

 بييبه بابام داشته باشي مشکل داري اون هم ع کييکوچ
ي کني! اينو بازنداره! ولي حق نداري با جون مامانت 

 !بفهم

و رفتم توي اتاقم و در  رونياز دستش ب دميرو کش ومباز
حال عوض کردن لباسام گفتم: يا برشون گردون يا خودم 

 مي

 !دور ندازمشون

که گفت: جرأت داري اين کار رو  دميرو شن انيصداي ک 
 !بکن



و رومو شستم و اومدم توجه به حرفش رفتم دست  بدون
و در حالي که صورتم رو با دستمال کاغذي خشک  رونيب

 مي

برداشتم و از پنجره  زيداروها رو از روي م کردم
 . آشپزخونه انداختم توي کوچه

از  تيکه روبروي آشپزخونه نشسته بود با عصبان انيک
من واستاد و با حرص از  نهيبه س نهيجاش پريد و اومد س

 الي

و  بازفت: انقدر بي شعور و يه دنده و غد و لج گ دندوناش
 !حرفي ندارم بهت بزنم چيني ني کوچولويي که ه

 .به هم و رفت ديدر هال رو محکم کوب بعد

 شيوجدان داشتم که تا اين حد ناراحت و عصبان عذاب
کرده بودم، از طرفي هم به خودم حق مي دادم چون بارها 

 و

واسه حل مشکالت سر اين مسئله که حق نداره  بارها
زندگي من و مادرم پاي پدرش و هر کسي که ربطي به 

 پدرش

رو وسط بکشه با هم بحث کرده بوديم اما تو گوشش  داره
 !نمي رفت که نمي رفت



از بابت قرص هاي مامان راحت شده بود. وقتي با  الميخ
آورد با يک کم  ريي مي شد از يه داروخونه گبازپارتي 
 تالش و

 .کرد داشيشد از جاي ديگه اي هم پمي  شتريب پول

خسته بودم که حال گرم کردن و خوردن غذا رو هم  انقدر
و زل زدم به تلويزيون  دمينداشتم و روي کاناپه دراز کش

 و

 .کي خوابم برد دمينفهم

صداي زنگ موبايلم از خواب پريدم و با تعجب ديدم  با
هوا روشن شده! تماس از شرکت بود و تا من بخوام از 

 جييگ

و جواب بدم قطع شد. سر و صورتم رو هول  اميدرب
. ابونيسمت خ دميهولکي شستم و سريع حاضر شدم و دوي

 اون

 ميو بايد ن مياول وقت توي شهرداري جلسه داشت روز
 دم در شرکت مي بودم و از شانس گندم عدل شيساعت پ

 .امروز خواب مونده بودم نيهم



، گفت که منشي شرکت، خانوم کرماني دميرس وقتي
مديرعامل و معاون و يکي دو تا از کارشناسها رفتن جلسه 

 و آقاي

يعني همون مديرعاملمون سپرده بمونم شرکت تا  يوسفي
 !رو روشن کنه فميو تکل اديب

هاي  لياوضاع آشفته کار و تعداد زياد فارغ التحص تو
 بابا يعني عمو منصور مييمن به لطف دوست صم کار،يب

 رغميو عل ارميب ريم اين کار رو گتونسته بود خسروي
مي داد جاي من  حيخواسته مديرعامل شرکت که ترج

 خواهرزاده

 نيرو استخدام کنه دستم بند شده بود و هم عزيزکردش
بهونه اي بود واسه اينکه هر روز و هر روز به پر و پاي 

 من

 لييو از کارهاي بي ايرادم ايرادهاي بني اسرائ چهيبپ
 .رهيبگ

ازم خواسته بود برم و توي شرکت اون کار  بارها انيک
 کنم اما چون دوست نداشتم کوچکترين ارتباط مالي با



و حسام در  رعلييعمو داشته باشم قبول نمي کام خونواده
حال خوردن چاي بدن که با سالم من برگشتن سمتم و 

 و زميحسام نگرون پاشد اومد کنار م

 : خوبي؟ پس چرا اينقدر دير اومدي؟گفت

 !واب موندمخ -

 يعني چي؟ مگه ساعت کوک نکرده بودي؟ :

يادم رفت. نمي دونم. شايد هم کوک کردم و تو خواب  -

 !خودم قطعش کردم

! خدا به دادت هيبرزخ لييگزک دادي دست يوسفي! خ :

 .کنه دارتيبرسه! حداقل به مامانت مي سپردي ب

بود؟! سابقه نداشت  ومدهيراستي مامان چرا خونه ن مامان؟
 اينا بمونه. فوري موبايلم رو در آوردم و انيب خونه کش

رو گرفتم. کلي بوق خورد و با صداي خواب  انيک شماره
 .آلودي الو گفت

 مامانم خونه شماست؟ اني: کدميدلهره پرس با

با صدايي که معلوم بود دلخوره جواب داد: نمي دونم!  انيک
 .و قطع کرد



 !احمق پسره

اينبار که گوشي رو برداشت شماره رو گرفتم و  دوباره
 .حتي الو هم نگفت و منتظر موند من حرف بزنم

رو کمي بردم باال و گفتم: مي گم مامانم خونه  صدام
 چرا؟حالش خوبه؟ طوري که ومدهيشماست؟ ديشب خونه ن

 !انيچرا گوشي رو قطع مي کني؟! الو ک نشده؟

يه مکث کوتاه گفت: من نمي دونم مامانت کجاست هاچ  با
 ور عسل! من خونه ي خودم هستم! پاشو برو خونه مازنب

هست يا نه! مگه دست من سپرده بوديش که از من  نيبب
 !؟ اآلنم خوابم مي ياد و مي خوام بخوابمرييسراغشو مي گ

 !زنگ نزن ديگه

و دو  ميتماس رو قطع کرد. با اخم زل زدم به گوش دوباره
نم يا نه دل بودم اون وقت صبح به خونه عمو اينا زنگ بز

 که

گفت: نگرون نباش. ديشب خونه عموت اينا رفته  حسام
 !بوده؟

 آره :

 .خب حتماً شب رو مونده همون جا -



وقت اين کار رو نمي کرد. به نظرت زنگ بزنم  چيه :

 خونه اشون؟

 .اينقدر ناراحته بزن التياگه خ -

آخه احتماالً عموم خونه است االن! دلم نمي خواد مجبور  :

 !حرف بزنم شم باهاش

 .مي گفتي به خونه اشون زنگ بزنه انيخب به ک - 

 !باهام قهره :

که سعي مي کرد لبخندش رو پنهونه کنه گفت: واسه  حسام
 چي؟

 !ولش االن -

 کم فکر کردم و گفتم: نکنه حال مامانم بد شده باشه؟ يک

اگه حالش بد شده بود که يه خبري به تو مي دادن. به  -

طمئناً شب مونده همون جا. االن به فکر دلت بد راه نده. م
 يه

واسه يوسفي باش. باور کن انقدر عصباني بود که  بهونه
توپش پر بود  ليي! خرونيمي يومد ب شياز تو گوشاش آت

 وقتي



 !مي رفت داشت

از کاراي بدون ايرادم بهونه مي گرفت  شهيبه جهنم! هم :

 ! همهرييموجهي داشته باشه واسه بهونه گ لييه بار هم دل

 .مامانمه رياالن درگ ذهنم

. انيساعت ديگه هم صبر کردم و دوباره زنگ زدم به ک يه
 اينبار ديگه صداش خواب آلود نبود. اما همچنان لحنش

 !؟باز هيبود. گوشي رو که گرفت گفت: هان چ دلخور

نگرون مامانمم! بفهم تو رو خدا! يه زنگ بزن  انيک :

 !؟اونجا مونده شبو نيخونه اتون بب

واقعاً نگرونشي؟! اگه نگرون بودي داروهاي اونقدر کم  -

 !يابش رو نمي انداختي دور

 نيبا هم قاطي مي کني؟! مي گم بب ويزدم: چرا همه چ دادم
 !خونه اتون مونده يا نه؟

خودت زنگ بزن! من پشت رلم نمي تونم با تلفن صحبت  -

 !کنم

 !گفتم: پس اآلن داري چي کار مي کني؟ کالفه



اومد و بعد صداي  نيو بسته شدن در ماش باز صداي
لحظه ديگه پشت رلم! در  نيگفت: از هم انياستارت و ک

 ضمن

تو از ديشب به اين ور ربطي به من نداره!  مشکالت
 !خودت حلشون کن. خدافظ

تماس رو قطع کرد! دلم مي خواست کله اش  باز کهيمرت
 !رو بکنم

شدن در  ازببه خونه عمو زنگ بزنم که صداي  خواستم
ورودي شرکت و پشت بندش صداي عصباني يوسفي که 

 از خانم

 .سراغ من رو مي گرفت به گوشمون خورد کرماني

صداي بلندتري جوري که خودم بشنوم گفت: بهش بگو  با
 !اتاق من اديب

قبل از اينکه خانم کرماني صدام کنه خودم پاشدم رفتم  
 مي نموي. نگروني رو تو چشماي منشسيسمت اتاق رئ

لبخندي زدم و دم در با عمو  مچهيبخونم. يه ن تونستم
منصور مواجه شدم. آروم زمزمه کرد: معلوم هست 

 کجايي تو؟



 .تر از صداي اون گفتم: خواب موندم. متأسفم آروم

رو به نشون سکوت گزيد و چشماش رو روي  نشيپاي لب
 نگو. از دستت چييهم فشرد و بعد گفت: هر چي گفت تو ه

 !نرفت شياره! جلسه خوب پشک لييخ

 .سيبه در زدم و رفتم تو اتاق آقاي ري تقي

نگاه مي کرد.  رونيکرده به در اتاق از پنجره به ب پشت
بعد کمي مکث و ناديده گرفتن حضور من توي اتاق واسه 

 ريتحق

برگشت و اومد جلوم واستاد و گفت: واسه چي اينجا  کردنم
 جا کار کني يا به!هان!؟ واسه اينکه اينري؟يحقوق مي گ

مي کني مي توني  اليخسروي هستي خ لياينکه فام صرف
 !مفت بگردي؟

بگم که دستش رو به نشونه سکوت آورد  زيييه چ اومدم
 ساعت ميباال و گرفت جلوم و با تن صداي باالتري گفت: ن

اون هم فقط به  ن،يواستاديم تا شازده تشريف فرما بش تموم
 ودي که جلسه به اينخاطر اصرارهاي خسروي! کجا ب

 !راحت از دست دادي؟ اليرو با خ مهمي



قانع  لياومدم يه حرفي بزنم که اين بار داد زد: تنها دل باز
ديگه اي  ليدل چيکننده مرگ نه نه و باباي آدمه! واال ه

 نمي

من خودتو نرسوني به  ديقانعم کنه بعد اون همه تأک تونه
 !جلسه

 هيرفتم! يعني راضحرفش چنان عصباني شدم که گر گ از
 نياز دهن من بشنوه مادرم يا پدرم مرده ان و واسه هم

 !ره؟يآروم بگ الشيو خ اميسروقت ب نتونستم

شد  بازهر چي از دهنم در مي ياد بهش بگم که در  اومدم
 لييو عمو منصور اومد تو و در رو بست و با صداي خ

 آرومي

 !آخه هييوسفي گفت: خجالت بکش علي! اين چه حرف به

 .کاوه تا صدات کنم رونيرو کرد به من و گفت: برو ب بعد

مي خواست يه حرفي بزنم اما عمو منصور هولم داد  دلم
سمت در و گفت: برو پسرم. برو من خودم درستش مي 

 .کنم

 ومدهياعصابم متشنج شده بود که اگه عمو منصور ن انقدر
 .اتفاق مي افتاد نمونيب زيکييف رييبود تو شايد درگ



و  فيو ک زمياينکه کسي رو نگاه کنم رفتم سمت م نبدو
 پالتو و شال گردنم رو برداشتم و اومدم طرف در که حسام

 !رو گرفت و گفت: کجا؟ جلوم

که  رونياز جلوي در کنار و خواستم برم ب دمشيکش آروم
و دستم رو گرفت  رونيعمو منصور از اتاق يوسفي اومد ب

 و

 .کارت دارم اي: بگفت

توي راه پله. يه دستم تو دست عمو بود اما با  ميبا هم رفت 
 .باال اديدست آزادم دکمه آسانسور رو زدم تا ب

! کجا داري مي ري؟! نميمنصور گفت: وايستا بب عمو
 .گفت زييعصباني بود يه چ

به زبونش مي  زييبايد هر چ هيخشم گفتم: آدم عصبان با
ر چي ياد بگه؟! آره؟!منم از ديشب عصباني بودم! بايد ه

 دلم

 !بگم؟ شيخواد به باعث و بان مي

! نذار به هدفش هي! خودت که مي دوني هدفش چسيه -

 .برسه



! بهم بفهمونه منو نمي رون؟يمنو بندازه ب ه؟يهدفش چ :

اضافي ام اينجا؟! باشه قبول! مي  روييخواسته؟! يه ن
 گفت: گم

برو بهتر از اين چرندي بود که بارم کرد! شما که همه  شو
 ني! اين رو نگفتنيزندگي من رو واسه اش گفت نيو پاي باال

که  نيپدر و مادرم چقدر تعصب دارم؟! يا شايد گفت روي
 !موضوع؟ نيانگشت گذاشته رو هم

 !! آروم ترسيکاوه! ه -

ولي  نيمرسي از اينکه سعي کردين واسه ام کار جور کن :

 به درد کار اييجايي که هر چقدر زحمت بکشي به چشم ن

 !نمي خوره. خدافظ کردن

توي آسانسور و در مقابل چشماي بهت زده عمو  رفتم
از سوز  رونيمنصور بسته شد. از ساختمون که زدم ب

 برف و سرما

و  دميبه اشک نشست و لرز کردم. پالتوم رو پوش چشمام
اما خاموش بود. حاال بايد چي  انيزنگ زدم به موبايل ک

 کار



 نيبه هم دشيهمه ام کردم؟! به مامان چي مي گفتم که مي
 !شندرغاز حقوق من بود؟

رو گرفتم و زن عمو گوشي  ومرثيخونه عمو ک شماره
 ن؟يرو برداشت. گفتم: سالم زن عمو. خوب

عمو با لحن دلخوري گفت: چه زن عمويي کاوه؟  زن
خجالت نمي کشي يه سر به ما نمي زني؟! کارت دعوت 

 زنده هم

ازت  لييخ ومدي؟يواسه ات ناز کردي و ن فرستاديم
 !دلخورم

کار داشتم، يادم هم نبود که  لييشمرنده به خدا. ديروز خ :

 !شما مونده؟ شياونجا. مامان پ اميبايد ب

 .آره عزيزم اينجاست -

 !گوشي رو مي دين بهش؟ :

عمو مامان رو صدا کرد و بعد چند لحظه مکث گفت:  زن
وهللا چي بگم کاوه جان! مامانت قهره باهات، گوشي رو 

 ينم

 !رهيگ



آراسته شد! اون از  زيپوفي کردم. گل بود به سبزه ن آروم
 !اون از يوسفي و کارم و اين هم از مامان ان،يک

که صدام کرد و گفت: مي شنوي  دميزن عمو رو شن صداي
 .ارياينجا از دل مامانت در ب ايچي مي گم کاوه؟! بلند شو ب

 واسه چي قهر کرده؟ : 

مام تو گوشت خونده که واسه اينکه پريشب  ساعت ت-

 نيهم قاً يمهموني خونه ما رو پشت گوش نندازي و تو دق
 کار

 !کردي رو

دنبال داروهاش بودم به علي! همه شهر  نيبه مامان بگ :

رو زير پا گذاشته بودم. تازه اصالً يادم نمي ياد مامان 
 از زييچ

 !مهموني گفته بوده باشه اين

زري هم مي گه  رو بهش گفت. نيهم انيديگه بدتر! ک-

يعني من  ساعت داشتم با ديوار حرف مي زدم؟! حاال 
 ايپاشو ب

 .ارياز دلش در ب خودت



من دارم  نيکم فکر کردم و گفتم: زن عمو به مامان بگ يه
خونه با هم حرف  ادي. بستيمي رم خونه. حالم خوش ن

 مي

 .ميزن

 !شده؟ زييچ :

 !ن؟ينه. سرم يه ريزه درد مي کنه. بهش مي گ -

گفتن رو که مي گم ولي فکر نمي کنم اين جوري باهات  :

 !آشتي کنه

 ميگرنيرفتم خونه. سردرد م ميکردم و مستق خداحافظي
عود کرده بود. چند تا مسکن خوردم و يه دوش گرفتم و 

 کنار

 .اتاقم بالشت گذاشتم و رفتم زير پتو بخاري

چرت بودم اما سردرد نمي ذاشت کامل خوابم ببره.  تو
بود. از  انينم چقدر گذشت که يکي تکونم داد. کنمي دو
 زير پتو

کنار و گفت: پاشو  ديهوم زيرلبي گفتم که پتو رو کش يه
 .کارت دارم کاوه



و يه چشم بسته نگاهي به ساعت انداختم.  بازيه چشم  با
 :دميساعت تازه  ظهر بود. دوباره چشمام رو بستم و پرس

 !چي کار مي کني؟ اينجا

 !ارمپاشو کارت د -

 !مگه قهر نبودي؟! واسه چي اومدي اينجا؟ :

 !عمو منصورت بهم زنگ زد -

 !کردم و با اخم زل زدم بهش و گفتم: خب؟ بازرو  چشمام

 !رون؟يزدي از شرکت ب -

 !که نييمي ب :

 

 حاال مي خواي چي کار کني؟! برنمي گردي که؟ -

 .اوهوم :

 !اوهوم يعني آره؟ -

با دست فشار دادم و گفتم:  هام رو قهيسر جام و شق نشستم
 اومدي منو رو هوا رونياز شرکت زدم ب دييتا فهم

 !بقاپي؟



شد رفت روي تخت نشست و گفت: غلط کردي! کسي  بلند
 که هنوز جوهر مدرکش خشک نشده به درد شرکت من

 !خوره نمي

 !پس اينجا اومدي واسه چي؟ -

و بهم ريخته اي،  ستيعمو منصور گفت حالت خوش ن :

 !تو اين وضع و دلم خنک بشه نمتيبب اومدم

 !خب، حاال که ديدي مي توني بري -

هر وقت دلم بخواد مي رم. مي خواي چي کار کني؟!  :

به سر کار رفتن تو  دشياگه زن عمو بفهمه چي؟! همه ام
 .بوده

ياد مامان افتادم و قهر کردنش. آروم زمزمه کردم:  يهو
ي بد مي ياد چون بد شود يک ده شود، ده صد شود! وقت

 نيهم

هم  ونيليهاي من از م ارييپشت هم مي ياد! بدب جوري
 !گذشته

شاکي گفت: انقدر که تخس و بي شرفي! مي مردي  انيک
 يه ديشب خالف خواسته ات مي يومدي خونه ما؟! بابام که

 !خوردت نمي



 !! هر چي دلت مي خواد بار من کنانيبگو ک -

 !نه؟سرت درد مي ک هيدروغ که نمي گم! چ :

تکون سر جواب مثبت سوالش رو دادم که گفت:  با
 !داروهاتو خوردي؟

جام پاشدم و همون جوري که به قصد آشپزخونه از  از
: اوهوم ديگفتم: اوهوم. دوباره پرس رونياتاقم مي رفتم ب

 يعني

داد به اپن و گفت: لباس  هي! و دنبالم راه افتاد و تکآره؟
 .ي کنبپوش بريم خونه ما با مامانت آشت

آب و در همون حال گفتم: من  ريرو گذاشتم زير ش کتري
 .ستميباهاش قهر ن

هم دلخوره ازت!  لييمي دونم. اما اون باهات قهره! خ -

هر غلطي مي کني هي مي يام  ستميمامانت که ديگه من ن
 پا

 !مي ذارم و باهات آشتي مي کنم شيپ

 !بي ادب :

 



رخوري زير گاز رو روشن کردم و روي صندلي ناها
خونه  اديکن ب شيوسط آشپزخونه نشستم و گفتم: برو راض

 .انيک

ازت  لييديشب کلي باهاش حرف زدم اما اين بار ديگه خ -

 !هيشاک

 !خونه شما؟ ومدنيفقط واسه يه شب ن :

به  ديو خودت خوب مي دوني که از ع ستييه شب که ن -

 اين ور که مي شه حدود  ماه ديگه نرفتي اونجا! مامانت

 !خودسر شدي ناراحته ليياز اينکه خ شتريب

 !گفت: زهرمار! پاشو بريم ديگه انيزدم که ک پوزخندي

من  ارتباطمي کنه با قهر کردن مي تونه  الينمي يام. خ -

و بابات رو خوب کنه! نمي فهمم چه اصراري داره که ما 
 ميبش

 !جون جوني؟ دوست

 ميستما يعني من و تو؟! من و تو که دوست جون جوني ه :

 !سرمون ريخ



خنگ جان منظورم من و باباته! بذار چند روز خونه  -

راهي براي  چيشما بمونه. بالخره بايد با اين مسئله که ه
 بهبود

 !اديما وجود نداره کنار ب روابط

 !ما يعني من و تو؟ :

چشم غره بهش رفتم که پاشد و رفت کتري رو خاموش  يه
 .رونيکرد و گفت: پاشو الاقل ناهار بريم ب

دادي ها! تو چه مديرعامل  ري. گانيک ستيحالم خوب ن -

 شرکتي هستي که  صبح تو رخت خوابي و  ظهر سيو رئ

 !خونه ما؟ تو

 !کن اون شرکتو با اين وضع ليتعط

و گفت: اونش به خودم  رونيرفت از آشپزخونه ب انيک
 .واسه ناهار رمينخور مي رم غذا بگ زييمربوطه! چ

 .رونينم رفت از هال باومدم اعتراض ک تا

زير کتري رو روشن کردم و رفتم سراغ موبايلم.  دوباره
 چند تا تماس از عمو منصور و حسام روش بود که آخريش



بود. حوصله حرف زدن نداشتم،  شيبه يه ساعت پ مربوط
 انيساعت از رفتن ک مي. نزيپس موبايلم رو گذاشتم رو م

 مي

 .که زنگ در رو زد گذشت

 !نداري؟ ديگفتم: مگه کل پاي آيفون از

 !زد: وا کن دستام پره غر

 

سالم  انيکردم و رفتم واسه چايي دم کردن. ک بازدر رو 
و بعد شستن  زيکرد و اومد غذاها رو گذاشت روي م

 دستاش

گفت: عمو  نيو در همون ح زيم دنيکرد به چ شروع
جواب  تويمنصور بهم زنگ زد و دنبالت مي گشت. گوش

 ندادي

 .انگار

کال دارم. نگفت چي کارم  سيسايلنت بود. تازه ديدم م :

 داره؟

 .مثل اينکه مي خواست وساطت کنه برگردي شرکت -



و گفتم: از فردا هم بايد دنبال داروهاي  زيپشت م نشستم
 !مامان باشم هم يه کار واسطه خودم

گفت: مامانت  ديجوري که واسه خودش غذا مي کش همون
 !زم گرفت. الکي دنبالش نگردداروهايي که من گرفتم رو ا

نرفته غذا زهرم شد! دست  نيلقمه از گلوم پاي نياول هنوز
 !و گفتم: يعني چي؟ دمياز خوردن کش

شتري  نهيحرص نخور کاوه! يعني مامانت مثل تو ک -

 .رئوف و مهربونه ليينداره از کسي. اون خ

توقع داري با کسي که خون بابام گردنشه چه جوري  :

مردن بابام بشم، مي شم  اليهان؟! اگه بي خ رفتار کنم؟!
 مهربون

 !دل رحم؟ و

و اي خدايي زير لب گفت و  ديدست از خوردن کش انيک
زل زد تو چشمام و گفت: چه ربطي داره آخه؟! اگه باباي 

 من

کشته بود اآلن يا باالي دار بود يا گوشه زندون! اينو  باباتو
 !بفهم کاوه



پاشدم  زيشدم و از سر م نمويبگم اما پش زيييه چ اومدم
و رفتم نشستم جلوي تلويزيون و الکي شروع کردم به 

 کانال

 .کردن عوض

 .ناهارتو بخور اياومد کنار مبل واستاد و گفت: پاشو ب انيک

! پاشو مي ه؟ييا چبازندادم که گفت: کاوه اين بچه  جوابشو
 !گم

 !نکن باز! دهن منو انيولم کن ک -

کن دهنتو هر چي دلت  بازشي اگه اين جوري آروم مي  :

 ناهارتو بخور بعد بريم دنبال ايمي خواد بار من کن ولي ب

 !مامانت

مي کردم چي مي گفتم؟ گذشته گنديده دو نفر  بازرو  دهنم
ديگه که حاال دامن من و مادرم رو گرفته بود رو مي 

 ريختم

 هيراحت با قض لييداريه؟! از مامان هم دلخور بودم! خ رو
کنار  ومرثيو سکته کردنش به خاطر عمو کمرگ بابا 

 اومده



. انگار اصال براش مهم نبود صاحب اون خونه اي که بود
انقدر اصرار به رفت و آمد توش داشت باعث و باني 

 مرگ

 !شده شوهرش

 

جوري بي هدف دکمه هاي کنترل رو فشار  نيداشتم هم
 و تلويزيون رو خاموش دشياز دستم قاپ انيمي دادم که ک

غذاتو بخور.پاشو  اي. حق با توِا. پاشو بديو گفت: بخش کرد
 .پسر خوب

 !شو الي! اآلن اعصابم خورده! بي خانينمي خورم ک -

واستاد يه ريزه نگاهم کرد و رفت سمت پالتوش و  انيک
مامانتو  ايگفت: وقت کردي ب دشيهمون جوري که مي پوش

 از

ه ما وردار ببر که انقدر حرص و جوش نخوري موند خونه
 !تو خونه قاتل شوهرش! خدافظ

توي  دميناهار همون جوري موند و رفتم دراز کش زيم
جام. ذهنم اونقدر آشفته بود که نمي دونستم به کدوم يکي 

 از



 .فکر کنم مشکالتم

زود رفتم  لييشب الکي خودم رو مشغول کردم و خ تا
 .دميخواب

و به چند تا شرکت  رونيزود از خونه زدم ب صبح
ر زدم و رزومه ام رو دادم و فرم پر کردم شهرسازي س

 رويکه اگه ن

 .رنيباهام تماس بگ خواستن

رفتم دنبال داروهاي مامان و آخر شب که داشتم مي  بعد
 .بود فميرفتم خونه داروها تو ک

و ناهارم رو با هم خوردم و شروع کردم به باال و  شام
ان ها که يهو ياد داروهاي مام ازمندييکردن صفحه ن نيپاي

 افتادم

خبري هم  چيکه با دلخوري رفته بود و ه انيبعد ياد ک و
ازش نبود. يه اس ام اس بهش دادم و ازش خواستم به 

 مامان

کردم و اگه الزم داره بفرستم  دايکه داروهاش رو پ بگه
 .واسه اش

 !جوابم فقط نوشت: خفه شو در



 !بي ادبي ليي: خنوشتم

تخس و از خود : بي ادب باشم بهتر از اينه که نوشت
به فکر  لييراضي و مغرور و يه دنده و عوضي باشم! خ

 مامانت

مي يومدي اينجا چهارتا غلط کردم مي گفتي جلوش  بودي
و از دلش در مي ياوردي نه اينکه بذاري از ناراحتي 

 !بترکه

! خودت بترکي! هر کي قهر کرده خودش تي: بي تربنوشتم
 !بر مي گرده

 !مزاحم نشو کار دارم !ستيي: واقعاً آدم ننوشت

 .: به مامانم بابت داروها حتماً بگو.باينوشتم

اينوري و با مامانت  ايي: اگه دنبال بهونه هستي که بنوشت
 .واسه اش اريآشتي کني. باشه! الزمشون داره، ب

بابات رو هم ببر  قي: گمشو مسخره! داروهاي رفنوشتم
 !پس بده

خواي خودت : اونا رو که زن عمو گرفت ازم. مي نوشت
 !و ببر پس بده ريبرو ازش بگ

 



جوابشو ندادم و اونم ديگه اس نداد. روي موبايلم چند تا 
تماس از عمو منصور هم بود، اما چون ديروقت بود نمي 

 شد

 .بزنم زنگ

بوق برداشت و گفت:  نيحسام رو گرفتم. با اول شماره
 !معلوم هست کجايي پسر؟

 .دنبال کار -

 .شرکت ايبخل شدي؟! فردا صبح  :

 .کنم دايديگه نمي يام حسام. بايد بگردم يه کار ديگه پ -

ديوونه نشو تو که رفتي خسروي و يوسفي با هم  :

دعواشون شد. مثل اينکه يوسفي مي خواسته خواهرزاده 
 اش رو

 نياما خسروي موافقت نکرده و تو رو آورده. سر هم ارهيب
 .هم يوسفي دنبال بهونه بوده همش

 .ينارومي دونم ا -

شد که  ريخسروي کلي بهت زنگ زد. يه خورده هم دلگ :

 .جواب تماساش رو ندادي



 .رمي. فردا باهاش تماس مي گدميهر بار که زنگ زد نشن -

حاال قرار شد هم تو برگردي و هم خواهرزاده يوسفي  :

 .اديب

بوده  نيمن برنمي گردم حسام. انقدر حرفش واسه ام سنگ -

 حي. ترجامياب هم پا نمي شم بکه حتي واسه تسويه حس

 !نميدم اصالً يوسفي رو نب مي

پس مي خواي چي کار کني؟ تو هم که بدتر از من تموم  :

 .آب باريکه برنامه ريزي شده بوده نيروي هم تيزندگ

احترامي نسبت به يوسفي  چيمي دونم اما واقعاً ديگه ه-

حس نمي کنم . کوچکترين حرفي بزنه ناخودآگاه تو روش 
 در

! مي هييام و مي شه جنگ اعصاب واسه خودم و بق مي
مي کنم. حتماً که نبايد مربوط به  دايگردم يه کار ديگه پ

 رشته

 .باشه خودم

کردن  دايم فکراتو بکن. کار پبازنمي دونم وهللا چي بگم.  -

 !اين روزا وحشتناک سخته

 مي دونم. ممنون. فعالً کاري نداري؟ :



 به سالمت. خدافظ -

 ظخداف :

 

وقت  چيتا خوابم ببره همه هوش و حواسم به مامان بود. ه
اين همه مدت باهام قهر نمي کرد. ديگه فکر کنم اين بار 

 اونه

دلخور بودم. با  لييرو محکم بکوبه!خ خشيمي خواد م که
 عمو سکه شيقهر کردنش و پناه بردنش به اون خونه منو پ

برگرده و پول کرده بود. از طرفي هم از اينکه مامان  يه
 مي دادم دستم حيشدم استرس داشتم و ترج کاريبفهمه ب

 .بند بشه و بعد باهاش روبرو بشم جايي

**** 

کردم و نه مامان  دايروز ديگه هم گذشت و نه کاري پ يه
 ن،يبرگشت. کالفه کالفه نشسته بودم توي هال، روي زم

 دم

اينکه  الياومد. به خ اطيشدن در ح بازکه صداي  بخاري
رو  انيکردم اما ک بازنه خوشحال پريدم و در هال رو ماما
 ديدم



 .سالنه سالنه مي يومد سمت ساختمون که

واستادم، اومد و يه تنه بهم زد و  نهيدر هال دست به س دم
 کياز کنارم رد شد و رفت تو. دنبالش رفتم و گفتم: عل

 !سالم

:واقعاً نمک نشناسي کاوه! مامان ديبرگشت طرفم و توپ يهو
 ختت گناه نداره آخه؟! دلت مي ياد اين جوري ناراحتشبدب

 !کني؟ مي

مگه من چي کارش کردم؟! الکي الکي قهر کرده، اومده  -

 !بست نشسته خونه بابات

! به هر حال ازت ناراحته! نبايد لييهر چي! به هر دل -

 !اري؟ياز دلش در ب اييب

 ... منم ناراحتم! يه کاره بلند شده اومده خونه :

 !يه دنده کهيبابا! صد دفعه اينو گفتي تا حاال! مرت بسه -

 !البد ستين الشميخ نيخونواده تو ضايع کرده ع شيمنو پ :

 ليي! تازه تو خستين الشيخ نيتو ديديش که مي گي ع -

خونواده من ضايع هستي! از اون روزي که  شيوقته پ
 عالم و



اومدن و بهت گفتن کدورت ها رو کنار بذاري و بي  آدم
اين جنگ چندين چند ساله بزرگترا بشي و تو پات  اليخ

 رو

 ...تو يه کفش که راه پدرت رو ادامه بدي کردي

هم بهت گفت، پدراي ما  شيبسه ديگه! چرند نگو! دفعه پ :

 سر پول با هم مشکل داشتن اما من سر خون پدرم با پدرت

 !دارم مشکل

 

 تاليبکشش خ ايباشه! مشکل داشته باش! اصالً پاشو ب -

 امرزتيراحت بشه! اآلن حرف من تو يا بابام يا پدر خداب

! حرف من مامانته که از ناراحتي چند روزه  تا  تا ستين
بي  اليقرص مي خوره و از شام و ناهار افتاده! بي خ

 اليخ

اون  ستيمي کني و اصالً واسه ات مهم ن تويزندگ داري
 !داره چي مي کشه؟

! بابا خودم از ن؟يکن ! چرا اين جوري ميانيداد نزن ک -

و اون هم از وضع  ميهمه داغون ترم! اين از وضع زندگ
 !کارم



کي ندونه تو که مي دوني تو چه شرايطي هستم؟! سر  هر
نمي شه، وقتي هم که مي ياي واسه دعوا  دايو کله ات پ

 مي

 !؟ياي

براي لحظه اي آروم گرفت  انيملتهب و عصبي ک چهره
آخه قربونت برم! هم وضع و بعد مکثي با ماليمت گفت: 

 تيزندگ

 ايهم وضع کارت رو خودت ريختي به هم! مي گم ب و
من واسه کار مي گي نه! چند بار بهت گفتم شرکت  شيپ

 من يه

 ايربطي به بابام نداره! نمي گم که ب چيمستقله و ه شرکت
واسه من کار کن و حقوقت رو سر  ايشريکم شو! مي گم ب

 هر

هم خودت داري به هم  تيندگ!بعدش هم وضع زريبگ ماه
مي ريزي! يک کم سر به راه بودن و سرسازگاري داشتن 

 و به

رو روبه  زيدادن همه چ تيو خواسته هاشون اهم انياطراف
 .راه مي کنه

 !نصايحت تموم شد؟ -



شرکت. قول مي دم انقدر ازت کار بکشم  اياز فردا پاشو ب :

 !که حقوقت حالل حالل باشه

نفي تکون دادم که غريد: زهرمار و رو به نشونه م سرم
 شيپ ميکي نگ چينه! واسه چي آخه؟! مي خواي اصالً به ه

 من

مي کني؟! مخصوصاً بابام؟! قول بدم بهت که بويي  کار
 نبره راضي مي شي؟

پدرامون خوب بود و يا  ارتباطبودم تو فکر که اگه  رفته
 ميبرادر بزرگترم بود چقدر همه چي تو زندگ انياگه ک

 مي رييتغ

اينکه دارم رو  اليبه خ انيو خوب مي شد. ک کرد
فکر مي کنم با ذوق گفت: بابا اصالً فکر کن  شنهادشيپ

 مي خوام يه

از نامردي بابام در حق تو و خونواده ات رو جبران  ريزه
 !کنم! چه اشکالي داره؟

. ميکس نمي گ چياين فرصت رو بهم بده ديگه. به ه خب
 . فقط تا وقتي که يه کار خوبخودم و خودت مي مونه نيب

 !کني. باشه؟ دايپ



 !مگه تو مي توني دهنت رو بسته نگه داري؟ -

! دارم بهت قول مي دم ستمي! ديگه دهن لق که نريخفه بم :

 !خره

 بذار فکرامو بکنم. باشه؟-

فکر نمي خواد که؟! فردا خودم مي يام دنبالت با هم بريم :

 .خب؟کس خبردار نمي شه چيشرکت. به خدا ه

 .زدم بهش و رفتم تو فکر زل

 

منتظر نگاهم مي کرد. رفتم نشستم روي مبل و  انيک
 !انيزمزمه وار گفتم: روح بابام عذاب مي کشه ک

خرافاتي حرف مي  رزنايياي تو روحت کاوه که مثل پ :

زني! بابات اآلن خودش قاطي حوريا و توي کلي ناز و 
 نعمت داره

چه خبر داره از از حال  مي کنه و حالشو مي بره! زندگي
تو و مامانت؟! تازه از خداشم هست که تو يه جوري حقت 

 رو از

 !رييداداش کالش مفت خورش بگ اون



 !انيزشته ک :

چي اينکه بابات با حورياست يا اينکه باباي من مفتخور  -

 !و کالشه؟

 !نمي کنه ني! آدم به پدرش توهانيک :

طرفداري مي کنه!  کي داره از باباي من نياوه اوه! بب :

 !حاال خوبه به چشم يه قاتل بهش نگاه مي کني

من به هر چشمي که نگاهش کنم تو حق نداري راجع به  -

 !بابات اين جوري حرف بزني

پاشو جمع کن به من درس اخالق نده! راست مي گي  :

 !ات را با مامانت خوب کن ارتباط

 رفت تو آشپزخونه و کتري گذاشت و در همون حال بعد
 !من شکايتت رو کرده شيگفت: مامانت کلي پ

 !واسه چي؟ -

 !واقعاً برات مهمه بدوني مامانت چرا از دستت ناراحته؟:

مي گفت اصالً به حرفاش گوش نمي دي! همش تو  -

تو خونه  ديي. همش چپستييخودتي. اصالً به فکر خودت ن
 ... و



 وسط حرفش و گفتم: چقدر دلش پر بود!؟ پريدم

کلي ديگه هم گفته. مي گفت فکر کنم پسرم آره تازه  :

 .مشکلي داره که از همه دخترا فرار مي کنه

 !تييبي ترب لييخفه اين ديگه شر و ور خودته! خ -

هنوز يه نفر تو  دييراست مي گم ديگه ! به اين سن رس :

 .ستين تيزندگ

 !مثل تو باشم؟! چند تا چندتا تو دست و بالته؟ -

. من ديگه از دست رفتم ستيننه تا اون حد هم خوب  :

 ريولي حاال يه دونه که ايرادي نداره؟! تازه واسه امر خ
 .مي گم

 !بکني ستيکه قرار ن گناه

 !چييالزم نکرده واسه من نسخه بپ -

تو آشپزخونه که قوري رو بشورم و توش چايي بزنم،  رفتم
 ديدم زير کتري رو روشن نکرده. گفتم:  ساعته اين جا

 !از رو روشن نکردي؟چرا گ واستادي

 



و گفت: برو لباس  رونياومد هلم داد از آشپزخونه ب انيک
 .بپوش کارت دارم

 !لباس تنمه! کارت رو بگو -

 .هلم داد و گفت: برو حاضر شو مي گم دوباره

مي کني؟! مي خوام چايي  نياعتراض گفتم: چرا همچ با
 .بذارم

 مي خوام ببرمت يه جايي. برو حاضر شو . همون جا -

 !چايي هم مي خوريم

 !کجا؟ :

 !ي کوچولوبازمي خوايم بريم شهر -

 !شو جان من الي. حال ندارم. بي خانيشوخي نمي کنم ک:

 !اه! حال آدمو به هم مي زني -

فايده اي نداشت. کاري رو که مي  انيکردن با ک بحث
و رفت  رونيخواست بايد انجام مي دادي. زديم از خونه ب

 دم در

 .د و گفت: بمون اآلن مي يامپاساژ واستا يه



کادو تو دستش.  کييه رب اومد، با يه جعبه کوچ بعد
 !ان؟يک هي: جريان چدميرو که روشن کرد، پرس نيماش

 !افتاد و گفت: مي ريم خونه ما راه

 !کجا؟ -

بچه  ني. عارييخونه ما. مي ريم که از دل مامانت در ب :

و مي گي  آدم اين کادويي که گرفتم رو مي دي به مامانت
 غلط

 ميو دستشو ماچ مي کني و يه شام هم با هم مي زن کردم
 .و بعد مي رسونمتون خونه

 !انينگه دار ک -

 !يعني چي؟:

 .خودم فردا صبح مي رم دنبالش -

 .. فردا هم که مي ريم شرکتستيبابام خونه ن :

خوشحال شدم و گفتم: پس يه گل  ست،يگفت بابام ن وقتي
 .ادو رو هم بده به مامان خودتفروشي نگه دار. اين ک

کاوه به خدا انقدر مي زنمت که صداي سگ بدي ها! هر  -

 !چي من مي گم يه ساز مخالف مي زنه



 

 !بي ادب:

آقا اصالً من کاغذ بدم بهت که من بي ادب ترين انسان  -

مي شي؟! سر برج هم پول کادو  اليهستم بي خ نيروي زم
 رو

 .حقوقت کم مي کنم از

 .واسه تو کار کنم اميياد گفته باشم قبول کردم ب يادم نمي :

 .چرا، گفتي. منتها آلزايمر داري، يادت رفته -

 نيحرفي نزديم. با صداي بوق ماش ومرثيخونه عمو ک تا
حسن آقا باغبون و سرايدار خونه اشون اومد و در  انيک

 بازرو 

 لييخ ليياينا برعکس خونه ما يه خونه خ اني. خونه ککرد
د با يه باغ قشنگ دور تا دورش. نمي تونستم بزرگ بو

 درک

آپارتمان مثل قفس خودش رو چه جوري به  انيکه ک کنم
 .مي ده حيترج بازاين خونه دل

سمت  ميشديم و همونجوري که مي رفت ادهيپ نيماش از
 .گفت: يه امشب رو مثل آدم رفتار کن کاوه انيساختمان ک



 !گناه داره مامانت

 انينفر کوشاان برادر کوچکتر ک نيولخونه شديم و ا وارد
 انياومد جلو و باهام دست داد و احوال پرسي کرديم و ک

 : مامان کجاست؟ديپرس

 .و گفت: باالن نمييه تعارف به من کرد که بش کوشان

 .تا من خبرشون کنم نيرو کرد به من و گفت: بش انيک

 لميکوشان جلوي تلويزيون روشني که داشت ف همراه
 ش مي کرد نشستم و از درس و دانشگاه کوشانپخ نمايييس

زديم و بعد زن عمو همون جوري که از چله ها  حرف
يه سالم گرم بهم کرد. بلند شدم و باهاش  نيمي اومد پاي

 دست

و احوال پرسي کرديم و بعد اينکه گله هاش تموم شد  دادم
 : مامان کجاست؟دميپرس

 .عمو يه لبخند زد و گفت: مي ياد االن زن

و زيرگوشم گفت:  نياز باال اومد پاي انيربع گذشت و ک يه
پاشو برو باال تو اتاق کناري اتاق من. يه چهارتا غلط 

 کردم

 .بلکه مامانت ببخشدت بگو



!؟ پاک هيي مامان واسه چبازبودم اين همه بچه  مونده
آبروي منو برده بود. واقعاً عصبي شده بودم. از جام 

 انيپاشدم. ک

دستم رو گرفت و گفت: با مامانت درست  به پله ها دهينرس
 .و با آرامش حرف بزن کاوه

به عالمت مثبت تکون دادم و رفتم باال. مامان روي  سري
تخت نشسته بود و پشتش به در بود. رفتم توي اتاق و در 

 رو

و سالم کردم. مامان جوابم رو نداد. رفتم روبروش  بستم
 !واستادم و گفتم: سالم کردم مامت ان

عکس العمل مامان سکوت بود. نشستم روي تخت و  باز
 و گفتم: حاال ديگه مي ري گاليه دميکش قيچند تا نفس عم

به اين و اون مي کني؟! انقدر دلت پره ازم؟! مامان با  منو
 !شمام

 

بهم: براي چي اومدي؟!  ديمامان بدون اينکه نگاهم کنه توپ
 !حاال هم نمي يومدي



هر کردي و موندي جايي و پوچ ق چيشما واسه چي سر ه:

 !که خودت مي دوني من انقدر روش حساسم؟

توزيت  نهيبي خود! مگه قسمت نداده بودم دست از اين ک -

 !برداري؟

مامان صاحب اين خونه باعث مرگ پدر من شده! يعني  :

 !شوهر تو! اينو يادت رفته؟

کاوه؟! چند  ستيزل زد تو چشمام و گفت: بس ن مامان
! ره؟يبايد دامن  تا خونواده رو بگ رييسال ديگه اين دلگ

 مگه

برادر و  نيراضي به مرگ برادرش بوده؟! ب عموت
مي ياد! دعواهاي گذشته ي   شيدلخوري پ شهيخواهرا هم

 تا برادر

 !به تو نداره ربطي

خورد تو  مييدعواهاي کذايي مهر يت نيوسط هم -

شناسنومه من مامان! من به خاطر اشتباهات برادر پدرم 
 بيتو 



بزرگ شدم! تو به خاطر اين  ريو نداري و تحق پدري
رو گذاشتي پاي اون چرخ  تيدعواها جووني و سالمت

 اطييخ

 !لعنتي

برادري که ازش حرف مي زني و از دست  نيخاطر هم به
 شده! اينا دهيبه گند کش مونيپسرت بهش پناه آوردي زندگ

 چه جوري مي توني فراموش کني مامان!؟ رو

قدر عصبي شده بودم که تن صدام رفته بود ان ناخودآگاه
و  دياومد تو و مچ دستم رو کش انيشد و ک بازباال. در 

 :گفت

 !تر کاوه يواش

و کالفه بردم توي موهام  رونيب دميرو از دستش کش دستم
 تيو نشستم روي تخت. مامان از کنارم بلند شد و با عصبان

 اديروز ب ! به جاي اينکه بعد چندروني: بلند شو برو بگفت
 !اومده طلبکاره ارهياز دل من در ب

کردم آروم باشم و با ماليمت گفتم: من اصالً نمي  سعي
 هيمامان. واسه يه دور هم هيفهمم حرف حساب شما چ

 معمولي



 غمبريبه پ ر،ي! بابا به پرون؟يکردي و زدي از خونه ب قهر
اينجا.  اميکه گفتي شب بايد ب دميمن اون روز اصالً نشن

 همه

 !نمي اومد ريپي داروهات بود که گ حواسم

عذر بدتر از گناه! پس من از اين به بعد با در و ديوار  -

 !حرف مي زنم. فکر کنم بهتر از حرف زدن با تواِ 

 !بود ريمي گم ذهنم درگ :

دل مشغولي هاي بي خودي که با  ريچي؟! درگ ريدرگ -

ي هات با عموت واسه خودت درست کردي؟! بازلج
 من داروهاي

آورد. اگه حال من واسه ات مهم بود  ريگ انيکه ک رو
 !همونا رو قبول مي کردي

که گزارش کامل داده بود  انيلجم گرفت. هم از ک دوباره
به مامان و هم از مامان که دلمشغولي هاي من رو بي 

 خود مي

کني  ليمي خواي بهم تحم وي! پاشدم واستادم و گفتم: چديد
 چيم ثابت کني؟! اينکه همي خواي به ويمامان!؟ چ

 



نداري؟! باشه! از اين به بعد يادم مي  انيمشکلي با باباي ک
 که تنها کسي که از خون تباه شده بابام دميمونه! کامالً فهم

خودمم! ولي مامان نمي توني به زور منو وادار  نگذشته
راحت فراموش  لييرو که خودت خ زايييکني اون چ

 کردي

م و نه مي خوام! حتماً برات مهم کنم! نه مي تون فراموش
وسط سالن  ن،يخونه و اون پاي نيکه بابا توي هم ستين

 !مرده

 !اصالً از اول واسه تو مهم نبوده که بابا مرده شايد

. فکر نکرده رونيدونم چرا اين حرف از دهنم پريد ب نمي
و مامان رو هم تا حد  تيحرف زده بودم، از روي عصبان

 جنون

آبدار خوابوند زير گوشم و  دهيم.  تا کشکرده بود عصباني
 : اينو از اين جا ببر! بعد رو کرد به من وانيداد زد سر ک

 !روني: گمشو بگفت

 نيباري بود که از مامان کتک مي خوردم. اصالً اول نياول
باري بود که اين جوري با هم دعوا مي کرديم. مات مونده 

 بودم



 نيي يومد پايزل زده بودم به اشکاش که از چشماش م و
و نمي دونستم چي کار کنم که وضع نرمال بشه. مامان 

 دوباره

 !اينو از جلوي چشمام دور کن اني: کديکش داد

واستاد  نمونياومد ب انيبگم اما ک زييسمتش که يه چ رفتم
 !ومو گرفت و گفت: اآلن برو کاوهبازو 

 .: مامان دميلب نال زير

 !! برونمتي! نمي خوام ببروني: گمشو بديکش داد

عمو هم که از وسطاي بحث ما اومده بود باال و دم در  زن
واستاده بود اومد تو در حالي که سعي مي کرد مامان رو 

 آروم

 .به من گفت: برو تا آروم شه کاوه کنه

و نشستم روي پله ها و سرمو گرفتم توي دستم.  رفتم
 ري. عجب گديصورتم گر گرفته بود و سرم داشت مي ترک

 کرده

و مريم خانوم  رونيمن! زن عمو از اتاق اومد ب دمبو
کارگر خونه اشون رو با هول صدا کرد و ازش خواست 

 آب وانييه ل



 .ارهيب

رفتم سمت اتاق و گفتم: چي شده؟! و خواستم برم تو  پاشدم
 سمت پله ها و ديومو کشباز رونياومد ب انياتاق که ک

بري تو عصبي تر مي شه! الزم نکرده  نهي: تو رو ببگفت
 .اتاق

و نشستم دوباره سر پله ها و سرمو گذاشتم  دميرو کش دستم
 روي زانوهام. نمي دونم چقدر گذشت که يه دستي اومد

 وانيشونه ام. سرم رو بلند کردم ديدم کوشانه با يه ل رو
و زير  دميرو گرفتم و تا ته سر کش وانيآب تو دستش. ل

 لب

نم حالش ماما نيي: مي ري ببدميکردم و پرس تشکر
 !چطوره؟

: دمي. پاشدم و پرسرونياز اتاق اومد ب انيلحظه ک نيهم
 !چطوره؟

دلخور بود ازم که يه تنه بهم زد و گفت: خوبه!  لييخ انگار
 !با آرامبخش آروم شد

 !راه افتادم و گفتم: قلبش چي؟ دنبالش

 



 !حتماً بهتر هم مي شه نهيداروهاشو خورده. اگه تو رو نب -

ي و قبل از اينکه بره تو برگشت و زل سمت دستشوي رفت
 بگه اما به يه چشم غره زييزد تو چشمم و خواست يه چ

 .کرد بسنده

برداشتم و از کوشان که کنارم واستاده بود  پالتومو
 دهينرس اطي. هنوز به در حرونيخداحافظي کردم و زدم ب

 بودم که

دوون دوون خودش رو بهم رسوند و مچ دستم رو  انيک
 ت: کجا!؟گرفت و گق

که خودمو از دستش خالص کنم که اجازه  دميکش دستمو
نداد و مچم رو محکم تر فشار داد و گفت: بهت مي گم 

 !کجا

 !دارم مي رم خونه -

اصالً يه خرده هم عذاب وجدان نداري مامانتو به اين  :

 !رونيروز انداختي نه؟! نمي ذارم پاتو بذاري ب

اين روز ننداختم! : من مامانمو به  دميداد کش عصباني
 !باباي تواِ  ريهمش تقص

 !رو داري لييواقعاً که خ :



 !ولم کن -

! بايد هر چي نمي! برگرد ببرونينمي ذارم پاتو بذاري ب :

خراب کردي خودت درست کني! بعد هر جهنمي خواستي 
 بري

 !برو

 !ولم کن انيک -

سمت ساختمون. حس کردم  ديبا همه قدرت منو کش انيک
 !انينده شد! داد زدم: کدستم از جا ک

 !ه؟يکرد و گفت: چ ولم

 .مي رم مامانم آروم شد برمي گردم -

انقدر راحت هست که بذاري و بري؟! يه ساعت،   التيخ :

و خداي نکرده  رهيساعت ديگه اگه قلب مامانت بگ
 طوريش

! مي شي يکي مثل باباي ري؟ياز عذاب وجدان نمي م بشه
 !من

شه! مي رم صبح که آروم عصبي تر مي  نهيمنو مي ب -

 .شد مي يام



جا بمون که اگه خداي نکرده طوري  نيدارم مي گم هم :

 !شد خودتم باشي

 

توي  مينمي گه. برگشت راهييک کم مکث کردم و ديدم ب
 هايي که خورده دهيساختمون. گوشم و صورتم هنوز از کش

 .درد مي کرد، سرم بدتر بودم

ومد باالي سرم و ا انيکاناپه نزديک در نشستم. ک روي
 .بريم تو اتاق من يه لباس راحت بهت بدم. پاشو ايگفت: ب

باالي سر واستاد و بعد  هيجام تکون نخوردم. چند ثان از
داده  هيرفت. نمي دونم چقدر گذشته بود که سرم رو تک

 بودم

پشتي مبل و چشمام رو بسته بودم و داشتم به بدبختي  به
کي رو روي دستم هام فکر مي کردم که گرماي دست ي

 حس

بود. صاف نشستم و  اني. چشمام رو وا کردم. ککردم
 !: مامانم چطوره؟دميپرس

 .لباسات رو عوض کن اي. پاشو بدهيخواب -

 .سرم داره مي ترکه :



 .يه مسکن بهت بدم ايپاشو ب -

و روي  دميرفتم توي اتاقش و لباس راحتي پوش انيک با
 انيروي تخت. کنشستم و سرم رو از عقب گذاشتم  نيزم

 با يه

غذا و چند تا قرص اومد تو و سني رو گذاشت روي  ييس
 .تخت و گفت: شامتو بخور بعدش قرصا رو

برداشتم و با آب خوردم و دوباره  نييرو از توي س قرصا
 .سرمو گذاشتم روي تخت

بخور کاوه شايد سردردت بهتر بشه  زييگفت: يه چ انيک
 .ها

 !چراغا رو خاموش مي کني؟. باشه بعد. انينمي تونم ک -

 .پس پاشو دراز بکش رو تخت :

 .رونيبرق رو خاموش کرد و رفت ب انيک

و تا ساعت  صبح از اين پهلو به اون پهلو  دميکش دراز
 شدم اما خوابم نبرد. ساعت  يهو صداي پچ پچ توجه ام رو

کرد. با همون حال ناخوش و سردرد افتضاح زدم  جلب
و زن عمو دم در اتاقي  انيمو و کو ديدم ع رونياز اتاق ب

 که



 .توشه واستادن مامان

نگرون شدم که از ديدن عمو که قرار بود خونه  انقدر
 : چي شده؟دمينباشه اصالً تعجب نکردم و نگرون پرس

رو  نيگفت: مي رم ماش انيبرگشت نگاهم کرد و ک عمو
 .نيپاي ارينشيروشن کنم. شمام ب

ده و در همون حال رفتم با هول و ترس گفتم: پي ش دوباره
 .توي اتاق مامان

روي تخت نشسته بود و دستش روي قلبش بود.  مامان
 !فوراً کنار تخت زانو زدم و گفتم: مامان؟

 

با تموم دردي که صورتش رو مچاله کرده بود روش رو 
ازم برگردوند. دستش رو گرفتم و گفتم: مامان تو رو قرآن 

 اين

 ديچي گفتم. خوبه؟! ببخش دمينکن. غلط کردم. نفهم جوري
 .تو رو خدا

ماچ کردم و پاشدم نشستم کنارش و گفتم: مگه من  دستشو
 !از شما کسي رو دارم که اين طوري مي کني باهام؟ ريغ



 قيو چند تا نفس عم رونيب ديدستشو از دستم کش مامان
 ازت ناراحتم لييو بدون اينکه نگاهم کنه گفت: خ ديکش

 !کاوه

برم. هر کاري بگي مي کنم که از دلت مي دونم قربونت  :

بعدش با هم  مارستاني. شما فقط اآلن پاشو بريم باديدر ب
 حرف

مامان از فردا دارم مي رم شرکت  ني. باشه؟ ببميزن مي
مي خواستي.  شهيبود که هم زييواسه کار. اين چ انيک

 مگه

 .! حاال پاشو بريمنه؟

که شايد کار  بود دهيبه دلش تاب دييکه انگار نور ام مامان
 مقدمه اي باشه واسه آشتي کردن من و انيک شيکردن پ

سعي کرد دردش رو پنهون کنه و گفت: قرصامو  عمو
 .ستيالزم ن مارستانيخوردم.خوب مي شم. ب

راحت مي شه. پاشو  المونيخ نتت،يمي ريم يه دکتر مي ب :

 .مامان

. يه قرص ديگه مي خورم و کم کم خوب ستين اجيياحت-

 .مي شم



که تا چند لحظه قبل کنار در اتاق واستاده بود اومد  انيک
 جلو و گفت: راست مي گه زن عمو. بريم يه دکتر چکاپتون

 .همه امون راحت مي شه الي. اين جوري خکنه

مصر سري به عالمت مخالفت تکون داد و گفت:  مامان
 .جان انيخوبم ک

 نويدستش رو گذاشت رو شونه من و گفت: برم ماش انيک
 !موش کنم؟خا

 !به مامان نگاه کردم و گفتم: مامان بريم ديگه ملتمس

 .قرص ديگه رو از روکشش در آورد و گفت: خوبم يه

رفت  انيدلخور بود اما يه ريزه آروم شده بود. ک هنوز
. پاشدم ديو مامان قرصش رو خورد و دراز کش رونيب

 برم برق

 ؟انيک شيرو خاموش کنم که گفت: واقعاً مي ري پ اتاق

 .آره . از فردا -

 .يه کم راحت مي شه الميخوبه خ :

برعکس من که تازه عذاب وجدانم شروع مي شه!  -

 مارستان؟يمطمئني که نريم ب



 .بهترم ليياآلن خ :

 

 .ريشب به خ -

. نشسته بود لبه تخت. در رو بستم و انيتو اتاق ک رفتم
 !آره؟ اد،يگفتم: قرار بود بابات شب خونه ن

. يهو ساعت  شب ستيکاراش که معلوم ن چه مي دونم :

 !اومد. حاال تو رو که نمي خوره

: سرت ديچشم غره بهش رفتم و کنارش نشستم. پرس يه
 چطوره؟ تونستي بخوابي؟

. صبح ساعت چند بايد شرکت دميافتضاحه. نه نخواب -

 !م؟يباش

مي کنه اما تو  دايمعموالً  به بعد شرکت حالت رسمي پ :

 !توني  اونجا باشي اگه دوست داري مي

 .آرنجم آروم زدم تو پهلوش و گفتم: مسخره با

 .به صبح نمونده زييجاش پاشد و گفت: بخواب، چ از

 .سر جاي خودت بخواب ايو گفتم: ب پاشدم



سمت در و گفت: امشب بهت افتخار دادم تو تخت  رفت
 .ريپادشاهي من سر کني. شب به خ

م برد. صبح با کي خواب دميرفت و در رو بست. نفهم بعد
: ديکنم پرس بازبدون اينکه چشمام رو  انيصداي ک

 !ساعت؟

 .مي: ده و نگفت

کردم و زل زدم به ساعت روبه روم که  بازرو  چشمام
. پاشو يه صبحونه بخوريم مهيگفت: دروغ نمي گم. ده و ن

 و بريم

 .شرکت

 !مامانم چطوره؟ :

ي زنه. داره با مريم خانوم و مامانم حرف م نيخوبه. پاي -

 .سردردت چطوره

 .بهترم :

جام پاشدم، خودمو کش و قوس دادم و بعد از شستن  از
 زي. مامان اينا تو آشپزخونه دور منيدست و روم رفتم پاي



بودن و داشتن همراه چايي خوردن حرف مي زدن.  نشسته
سالم کردم و بر خالف تصورم مامان جواب سالمم رو 

 .نداد

 !ن خانوم سالم کردمجلوش و گفتم: ماما وايسادم

بدون اينکه نگاهم کنه جواب داد و زن عمو گفت:  زيرلبي،
 تا مريم خانوم واسه زيتو هال پشت م نيکاوه جان برو بش

 .ارهيچايي ب ات

مي رم،  انيکردم و به مامان گفتم: مامان دارم با ک تشکر
 ارينيو دوست دارين تشريف ب نيشمام اگه ناراحت نمي ش

 موم شد بر مي گردم خونه. خدافظ. من کارم تخونه

 

و ده ديقه بعد حاضر و آمده يه  رونياز آشپزخونه زدم ب
 انيتا ک اطيوسط ح مکتيخدافظ بلند گفتم و نشستم رو ن

 .اديب

از همون باالي تراس صدام کرد و گفت: صبحونه  انيک
 !بخوري ها ستين چييخوردي؟! تو شرکت ه

 !بريم؟ ارييب و گفتم: مي شه لطف کني و تشريف پاشدم



؟ چرا سگرمه باز هيگفت: چ ميکه مي رفت نشيماش سمت
 !هات تو همه؟

 !چييه -

 !نه جان من بگو چي شده؟ :

 !اين بچه هاي  ساله قهر کرده نياز مامان دلخورم. ع -

 !ِا مگه هنوز قهره؟:

 !آره بابا. اصالً تحويلم نگرفت -

 شد چند مرتبه اومد داريعجبا؟! از صبح زود که ب :

حالت خوبه يا نه. آخه مامان بهش گفته بود  نهيباالسرت بب
 سردرد

 .بودي شده

 دايآهان پس داره ناز مي کنه. تو شرکتتون چايي که پ -

 مي شه؟

 .البته نسکافه و قهوه هم اگه بخواي داريم :

 .هيهمون چايي کاف -

. شرکتش طبقه يازدهم يه برج تجاري انيشرکت ک ديميرس
 از شرکت و کارکناش و پروژه انيراه کبود. تو تموم طول 



حرف زد اما من فقط تو فکر بابام بودم. حس مي  هاشون
کردم دارم ناراحتش مي کنم. حس مي کردم داره از اين 

 کارم

 .مي کشه. هم از من و هم از مامان عذاب

که اصالً  ديپرس زيييه چ انيسوار آسانسور بوديم ک وقتي
 : حواست کجاست؟! . آروم زد تو پشتم و گفتدمينشن

 !تو گوش خر مي خونم؟ نيدارم ياس ساعته

 !بي ادب -

 .بريم که حسابي دير شد :

رو گرفتم و گفتم:  انيدر قبل از اينکه بريم تو دست ک دم
 !ان؟يک

و يه نگاه پرسشگر بهم انداخت و منتظر موند  برگشت
 !ستيکار درستي ن انيحرفم رو بزنم. گفتم: ک

 

 !ست؟ياليمي گفت: چي کار درستي نکالفه اما با صداي م

 .اينکه دارم مي يام اينجا مشغول بشم -

 ست؟يچرا کار درستي ن ست؟ياز نظر کي کار درستي ن :



حس مي کنم دارم بابامو ناراحت مي کنم. اون دستش از  -

 ...کوتاهه ولي اياين دن

وسط حرفم و گفت: کاوه! اين شرکت و دم و  پريد
ام نداره! من اين شرکت با پول ربطي به باب چيدستگاهش ه

 خودم و 

وقت پاش رو  چياز شرکام سرپا کردم. بابام تا حاال ه تا
هم اينجا نذاشته! تمومش کن خب؟! بابات که خدا رحمتش 

 کنه،

. بايد به فکر مامانت باشي! نديدي چقدر خوشحال شد رفته
 !من؟ شيمي ياي پ ديوقتي فهم

 .تو ميو رفت ديدستم رو کش بعد

روز صبح وقتي مي خواستم پام رو بذارم تو شرکت  اون
فقط نگرون ناراحت شدن روح پدرم بودم. نمي  انيک

 دونستم

کردن زخم کهنه و ناسوري  بازبه اون شرکت يعني  رفتن
 !که همون يه ذره آرامشم رو هم به باد مي ده

 قيو چند تا نفس عم رونيب ديدستشو از دستم کش مامان
 ازت ناراحتم ليياهم کنه گفت: خو بدون اينکه نگ ديکش



 !کاوه

مي دونم قربونت برم. هر کاري بگي مي کنم که از دلت  :

بعدش با هم  مارستاني. شما فقط اآلن پاشو بريم باديدر ب
 حرف

مامان از فردا دارم مي رم شرکت  ني. باشه؟ ببميزن مي
مي خواستي.  شهيبود که هم زييواسه کار. اين چ انيک

 مگه

 .پاشو بريم! حاال نه؟

بود که شايد کار  دهيبه دلش تاب دييکه انگار نور ام مامان
 مقدمه اي باشه واسه آشتي کردن من و انيک شيکردن پ

سعي کرد دردش رو پنهون کنه و گفت: قرصامو  عمو
 .ستيالزم ن مارستانيخوردم.خوب مي شم. ب

راحت مي شه. پاشو  المونيخ نتت،يمي ريم يه دکتر مي ب :

 .مامان

. يه قرص ديگه مي خورم و کم کم خوب ستين اجيياحت-

 .مي شم

که تا چند لحظه قبل کنار در اتاق واستاده بود اومد  انيک
 جلو و گفت: راست مي گه زن عمو. بريم يه دکتر چکاپتون



 .همه امون راحت مي شه الي. اين جوري خکنه

مصر سري به عالمت مخالفت تکون داد و گفت:  مامان
 .نجا انيخوبم ک

 نويدستش رو گذاشت رو شونه من و گفت: برم ماش انيک
 !خاموش کنم؟

 !به مامان نگاه کردم و گفتم: مامان بريم ديگه ملتمس

 

 .يه قرص ديگه رو از روکشش در آورد و گفت: خوبم

رفت  انيدلخور بود اما يه ريزه آروم شده بود. ک هنوز
. پاشدم ديو مامان قرصش رو خورد و دراز کش رونيب
 رم برقب

 ان؟يک شيرو خاموش کنم که گفت: واقعاً مي ري پ اتاق

 .آره . از فردا -

 .يه کم راحت مي شه الميخوبه خ :

برعکس من که تازه عذاب وجدانم شروع مي شه!  -

 مارستان؟يمطمئني که نريم ب

 .بهترم ليياآلن خ :



 .ريشب به خ -

. نشسته بود لبه تخت. در رو بستم و انيتو اتاق ک رفتم
 !آره؟ اد،يگفتم: قرار بود بابات شب خونه ن

. يهو ساعت  شب ستيچه مي دونم کاراش که معلوم ن :

 !اومد. حاال تو رو که نمي خوره

: سرت ديچشم غره بهش رفتم و کنارش نشستم. پرس يه
 چطوره؟ تونستي بخوابي؟

. صبح ساعت چند بايد شرکت دميافتضاحه. نه نخواب -

 !م؟يباش

مي کنه اما تو  دايعد شرکت حالت رسمي پمعموالً  به ب :

 !اگه دوست داري مي توني  اونجا باشي

 .آرنجم آروم زدم تو پهلوش و گفتم: مسخره با

 .به صبح نمونده زييجاش پاشد و گفت: بخواب، چ از

 .سر جاي خودت بخواب ايو گفتم: ب پاشدم

سمت در و گفت: امشب بهت افتخار دادم تو تخت  رفت
 .ريکني. شب به خ پادشاهي من سر



کي خوابم برد. صبح با  دميرفت و در رو بست. نفهم بعد
: ديکنم پرس بازبدون اينکه چشمام رو  انيصداي ک

 !ساعت؟

 .مي: ده و نگفت

کردم و زل زدم به ساعت روبه روم که  بازرو  چشمام
. پاشو يه صبحونه بخوريم مهيگفت: دروغ نمي گم. ده و ن

 و بريم

 .شرکت

 !وره؟مامانم چط :

داره با مريم خانوم و مامانم حرف مي زنه.  نيخوبه. پاي -

 .سردردت چطوره

 

 .بهترم :

جام پاشدم، خودمو کش و قوس دادم و بعد از شستن  از
 زي. مامان اينا تو آشپزخونه دور منيدست و روم رفتم پاي

بودن و داشتن همراه چايي خوردن حرف مي زدن.  نشسته
رم مامان جواب سالمم رو سالم کردم و بر خالف تصو

 .نداد



 !جلوش و گفتم: مامان خانوم سالم کردم وايسادم

بدون اينکه نگاهم کنه جواب داد و زن عمو گفت:  زيرلبي،
 تا مريم خانوم واسه زيتو هال پشت م نيکاوه جان برو بش

 .ارهيچايي ب ات

مي رم،  انيکردم و به مامان گفتم: مامان دارم با ک تشکر
 ارينيو دوست دارين تشريف ب نيراحت نمي ششمام اگه نا

 . من کارم تموم شد بر مي گردم خونه. خدافظخونه

و ده ديقه بعد حاضر و آمده يه  رونيآشپزخونه زدم ب از
 انيتا ک اطيوسط ح مکتيخدافظ بلند گفتم و نشستم رو ن

 .اديب

از همون باالي تراس صدام کرد و گفت: صبحونه  انيک
 !بخوري ها ستين چييخوردي؟! تو شرکت ه

 !بريم؟ ارييو گفتم: مي شه لطف کني و تشريف ب پاشدم

؟ چرا سگرمه باز هيگفت: چ ميکه مي رفت نشيماش سمت
 !هات تو همه؟

 !چييه -

 !نه جان من بگو چي شده؟ :



 !اين بچه هاي  ساله قهر کرده نياز مامان دلخورم. ع -

 !ِا مگه هنوز قهره؟:

 !نگرفتآره بابا. اصالً تحويلم  -

شد چند مرتبه اومد  داريعجبا؟! از صبح زود که ب :

حالت خوبه يا نه. آخه مامان بهش گفته بود  نهيباالسرت بب
 سردرد

 .بودي شده

 دايآهان پس داره ناز مي کنه. تو شرکتتون چايي که پ -

 مي شه؟

 .البته نسکافه و قهوه هم اگه بخواي داريم :

 .هيهمون چايي کاف -

 

. شرکتش طبقه يازدهم يه برج تجاري انيکشرکت  ديميرس
 از شرکت و کارکناش و پروژه انيبود. تو تموم طول راه ک

حرف زد اما من فقط تو فکر بابام بودم. حس مي  هاشون
کردم دارم ناراحتش مي کنم. حس مي کردم داره از اين 

 کارم



 .مي کشه. هم از من و هم از مامان عذاب

که اصالً  ديپرس زيييه چ نايسوار آسانسور بوديم ک وقتي
 . آروم زد تو پشتم و گفت: حواست کجاست؟! دمينشن

 !تو گوش خر مي خونم؟ نيدارم ياس ساعته

 !بي ادب -

 .بريم که حسابي دير شد :

رو گرفتم و گفتم:  انيدر قبل از اينکه بريم تو دست ک دم
 !ان؟يک

و يه نگاه پرسشگر بهم انداخت و منتظر موند  برگشت
 !ستيکار درستي ن انيبزنم. گفتم: ک حرفم رو

 !ست؟ياما با صداي ماليمي گفت: چي کار درستي ن کالفه

 .اينکه دارم مي يام اينجا مشغول بشم -

 ست؟يچرا کار درستي ن ست؟ياز نظر کي کار درستي ن :

حس مي کنم دارم بابامو ناراحت مي کنم. اون دستش از  -

 ...کوتاهه ولي اياين دن



و گفت: کاوه! اين شرکت و دم و  وسط حرفم پريد
ربطي به بابام نداره! من اين شرکت با پول  چيدستگاهش ه

 خودم و 

وقت پاش رو  چياز شرکام سرپا کردم. بابام تا حاال ه تا
هم اينجا نذاشته! تمومش کن خب؟! بابات که خدا رحمتش 

 کنه،

. بايد به فکر مامانت باشي! نديدي چقدر خوشحال شد رفته
 !من؟ شيمي ياي پ ديموقتي فه

 .تو ميو رفت ديدستم رو کش بعد

روز صبح وقتي مي خواستم پام رو بذارم تو شرکت  اون
فقط نگرون ناراحت شدن روح پدرم بودم. نمي  انيک

 دونستم

کردن زخم کهنه و ناسوري  بازبه اون شرکت يعني  رفتن
 !که همون يه ذره آرامشم رو هم به باد مي ده

 ت: عالي. جلسه چطور بود؟پور گف نيام خانم

 ايلبخندي زد و گفت: عالي. کاوه کارت تموم شد ب انيک
 .بريم ناهار



پور مشغول پروژه ها  نيساعت ديگه با خانم ام مين يه
يه رستوران نزديک  ميبا هم رفت انيبوديم و بعد من و ک

 شرکت

مي گفت انقدر خوشحاله که قبول کردم  انيناهار. ک واسه
 !ي خواد ناهار مهمونم کنهکار کنم م ششيپ

يه ريزه از جلسه حرف زد و  انيو ک زيپشت يه م مينشست
 .بعد بي مقدمه گفت: بابام زنگ زده بود بهم

 

 !خب؟ :

 .من شيکه تو اومدي پ دهيشن -

که گفت: اين جوري  دميکرده دست از غذا خوردن کش بق
 دهينکن! وقتي داشتي به مامانت مي گفتي مامانم شن گاهين

 !هش گفتهب و

 !داشت حاال؟ کاريچ :

 .داد که بهت بگم شنهادييه پ -

 !چي؟ :



 ه،يگفت اگه دوست داري مي تونه، يعني مي دوني چ -

وقته دنبال کسي  لييفتاح مي خواد سهمش رو بفروشه، خ
 مي

. بابا هم در جريانه. مي گفت اگه تو بخواي مي تونه گرده
شي شريک بهت پول قرض بده که سهم فتاح رو بخري و ب

 من

 .بعد خورد خورد پول بابا رو پس بدي و

الزم  دهيبه بابات بگو از شما به اندازه کافي به ما رس :

 !ارهيي در ببازحاتم  ستين

رو که نمي بخشه. مي  زييي در نمي ياره. چبازحاتم  -

 .خواد قرض بده بهت

 !الزم نکرده :

خب . بهش مي گم کاوه گفت الزم نکرده! حاال  لييخ -

ديگه. دختر شريکم که با ما همکاره  زيذاتو بخور. يه چغ
 لييخ

 .خودت نيو سگ اخالقه، درست ع بدقلق

 +!بي ادب :

 !تو روزي باالي  بار به من مي گي بي ادب رنيآمار بگ -



 !کنم دايحرف ديگه اي در مورد تو نمي تونم پ :

 !کنه ريداشتم مي گفتم، دوست ندارم پرت به پرش گ -

 !وريم؟يمگه ما ط :

اما هر دوتون خروس الري  نيستينه مرغ و خروس ن -

 به نيافتيبا هم.  تا کله شق ب نيش ريمي ترسم درگ ن،يهست

 !جنگ دونيمي ترسم شرکت بشه م هم

 .من کاري به کسي ندارم. اومدم که کار کنم :

 .خوبه. خوردي پاشو بريم -

 

شرکت و تا ساعت  سرگرم پروژه ها بودم و سرم  ميبرگشت
 اين چند ساعت چه جوري دمي. اصالً نفهموتريتوي کامپ

 .گذشت

 زشيفقط منشي شرکت پشت م رونياتاق که اومدم ب از
رفتن  شيرو گرفتم که گفت: يه ساعت پ انيبود. سراغ ک

 و

 .رينيشما باهاش تماس بگ گفتن



کردم و بساطم رو جمع کردم و زدم از شرکت  تشکري
مده باشه خونه و خدا . خدا خدا مي کردم مامان اورونيب

 رو شکر

 .بود و سر سجاده نماز و در حال خوندن قرآن خونه

 .دادم بهش و زل زدم به مامان هيرو بستم و تک در

 پور گفت: عالي. جلسه چطور بود؟ نيام خانم

 ايلبخندي زد و گفت: عالي. کاوه کارت تموم شد ب انيک
 .بريم ناهار

شغول پروژه ها پور م نيساعت ديگه با خانم ام مين يه
يه رستوران نزديک  ميبا هم رفت انيبوديم و بعد من و ک

 شرکت

مي گفت انقدر خوشحاله که قبول کردم  انيناهار. ک واسه
 !کار کنم مي خواد ناهار مهمونم کنه ششيپ

يه ريزه از جلسه حرف زد و  انيو ک زيپشت يه م مينشست
 .بعد بي مقدمه گفت: بابام زنگ زده بود بهم

 !خب؟ :

 .من شيکه تو اومدي پ دهيشن -



که گفت: اين جوري  دميکرده دست از غذا خوردن کش بق
 دهينکن! وقتي داشتي به مامانت مي گفتي مامانم شن گاهين

 !بهش گفته و

 !داشت حاال؟ کاريچ :

 .داد که بهت بگم شنهادييه پ -

 !چي؟ :

 ه،يگفت اگه دوست داري مي تونه، يعني مي دوني چ -

وقته دنبال کسي  ليياد سهمش رو بفروشه، خفتاح مي خو
 مي

. بابا هم در جريانه. مي گفت اگه تو بخواي مي تونه گرده
بهت پول قرض بده که سهم فتاح رو بخري و بشي شريک 

 من

 .بعد خورد خورد پول بابا رو پس بدي و

الزم  دهيبه بابات بگو از شما به اندازه کافي به ما رس :

 !رهايي در ببازحاتم  ستين

رو که نمي بخشه. مي  زييي در نمي ياره. چبازحاتم  -

 .خواد قرض بده بهت



 

 !الزم نکرده :

خب . بهش مي گم کاوه گفت الزم نکرده! حاال  لييخ -

ديگه. دختر شريکم که با ما همکاره  زيغذاتو بخور. يه چ
 لييخ

 .خودت نيو سگ اخالقه، درست ع بدقلق

 +!بي ادب :

 !باالي  بار به من مي گي بي ادب تو روزي رنيآمار بگ -

 !کنم دايحرف ديگه اي در مورد تو نمي تونم پ :

 !کنه ريداشتم مي گفتم، دوست ندارم پرت به پرش گ -

 !وريم؟يمگه ما ط :

اما هر دوتون خروس الري  نيستينه مرغ و خروس ن -

 به نيافتيبا هم.  تا کله شق ب نيش ريمي ترسم درگ ن،يهست

 !جنگ دونيت بشه ممي ترسم شرک هم

 .من کاري به کسي ندارم. اومدم که کار کنم :

 .خوبه. خوردي پاشو بريم -



شرکت و تا ساعت  سرگرم پروژه ها بودم و سرم  ميبرگشت
 اين چند ساعت چه جوري دمي. اصالً نفهموتريتوي کامپ

 .گذشت

 زشيفقط منشي شرکت پشت م رونياتاق که اومدم ب از
رفتن  شيتم که گفت: يه ساعت پرو گرف انيبود. سراغ ک

 و

 .رينيشما باهاش تماس بگ گفتن

کردم و بساطم رو جمع کردم و زدم از شرکت  تشکري
. خدا خدا مي کردم مامان اومده باشه خونه و خدا رونيب

 رو شکر

 .بود و سر سجاده نماز و در حال خوندن قرآن خونه

 .دادم بهش و زل زدم به مامان هيرو بستم و تک در

مامان سرش رو آورد باال و چشم تو چشم  هيچند ثان بعد
 .که شديم سالم کردم

همون لحن دلخور صبح جوابم رو داد و دوباره مشغول  با
 رو گذاشتم روي مبل و نشستم روي فميقرآن خوندن شد. ک

 !: هنو دلخوري؟دميکنارش و پرس نيزم



قرآني  ني: مامان قهري ؟! به همدميرو که نداد پرس جوابم
 که گفتي فرداشب دمينيداري مي خوني من اون شب نشکه 

 .اينا انيخونه ک اميب بايد

 

 !اينا نه و خونه عموت انيخونه ک -

مامان داري اشتباه مي کني! با قهر و زور و اجبار نمي :

 !نفر رو درست کني  ارتباطتوني 

 !پاشو برو حواس منو پرت نکن -

 .خسته ام ليي! به خدا خست؟يمنو. بس ن نيمامان بب :

 !خب بلند شو برو استراحت کن -

و به زور سرم رو روي پاي مامان  دميجا دراز کش همون
 جا دادم و گفتم: باشه پس من يه چرت مي زنم واسه شام

 !کن دارميب

 .زور سرم رو بلند کرد و گفت: پاشو زشته جلو قرآن به

 !خب قرآن رو جمع کن -



لي کنار عس زيقرآن رو بست و گذاشت روي م مامان
دستش و در همون حال گفت: پاشو خودتو لوس نکن! 

 انقدر ازت

 !ارييکه با اين کارا نمي توني دلم رو به دست ب دلخورم

جور که چشمام بسته بود گفت: من دل شما رو از  همون
 !ارميدست ندادم که بخوام به دستش ب

رو يادته؟! يادت مي  شيسر جام نشستم و گفتم:  سال پ بعد
 دي قسمم دادي، قهر کردي، دعوا کردي، جفت پاياد اوم

 ديکه يا بايد کاري که مي خواي رو انجام بدم يا ق واستادي
تو رو بزنم؟! يادته گفتي جز من کسي رو نداري و نمي 

 خواي

از دست بدي؟! حاال من بهت مي گم. منم جز تو کسي  منو
 نيرو ندارم و به خاطر يه آدم بي ارزش با تنها کست همچ

 .رو نکن! خدا رو خوش نمي ياد اريرفت

اوالً اون آدم بي ارزشي که ازش حرف مي زني عموته  -

يعني برادر پدرت! در ثاني من اگه حرفي مي زنم به 
 خاطر

 ... که خودته



اگه به خاطر خودمه که من اين جوري راحت راحتم!  :

من و اون درست بشه.دلم نمي  نيب چييدلم نمي خواد ه
 خواد

 !خاطر روح بابا هم که شده دلم نمي خودبه  مامان،

 !کاوه رهيمي گ تويدامن زندگ نهيشعله هاي اين ک-

! دهيکش شيرو به آت مونيوقته زندگ لييگرفته مامان! خ:

 !ني؟يوضعمونو نمي ب

که مي گم تمومش کن. واسه اينکه شايد  نهيِد واسه هم -

 .خدا يه نظري بهمون بکنه

 

رآني که داشتي مي خوندي ق نينمي تونم مامان. به هم :

 گرون ليي. فوت بابا واسه ام خستينمي تونم. دست خودم ن

شده. بعدشم آشتي با عمو مي دوني يعني چي؟ يعني  تموم
 من برم دست بوسش و معذرت خواهيِ کار نکرده ام رو

و اونم با افتخار سرش رو بندازه باال و خوشحال  بکنم
 نيش رو تونستم به زمباشه از اينکه بالخره پدره نشد، پسر

 !بزنم



دلخور از جاش پاشد و رفت سمت آشپزخونه و در  مامان
 .همون حال گفت: عموت اين جوري فکر نمي کنه

شما مگه جاي اون فکر مي کني که انقدر مطمئن حرف  -

 !مي زني؟

نه ولي باهاش حرف زدم و به حرفاش گوش دادم! تو  :

 .منفي فکر مي کني لييخ

اي که روي گاز بود  تابهيواستم در ماهسر گاز و خ رفتم
 !رو بردارم که مامان گفت: ناخونک نزن

از اينکه انقدر  ومرثيگفتم و مامان ادامه داد: ک چشمي
 .ناراحته لييازش دوري مي کني خ

ناهارخوري و گفتم:  زيدادم به م هيزدم و تک پوزخندي
 !ديگه از چي ناراحته عمو جان؟

فت: مسخره نکن، دارم جدي برگشت نگاهم کرد و گ مامان
 !حرف مي زنم

بر منکرش لعنت! ولي مامان جان اصالً واسه من مهم  -

 !ناراحته زايييخان از چه چ ومرثيکه ک ستين



و  ميشونيکه دستش بود زد به پ رييآروم با کفگ مامان
گفت: اين باال رو درست کن کاوه! اين جوري خودت 

 داغون مي

 !شي

 لييگفتم: داغون هستم مامان خسمت در آشپزخونه و  رفتم
 .که فکر مي کني زيياز اون چ شتريب

روي تخت و از خستگي فکري خوابم برد. با  دميکش دراز
 داريصداي حرف زدن مامان با يه نفر ديگه از خواب ب

 .شدم

بدم شبه يا روز.  صيمنگ بودم و نمي تونستم تشخ هنوز
روشن شدن برق اتاق باعث شد دستم رو بذارم روي 

 .چشمام

 !دي؟يکه گفت: سالم. خواب دميرو شن انيک صداي

 !سالم. تو مگه مي ذاري کيعل -

نشست لبه تخت و گفت: اسکندري نگفت بهم زنگ  اومد
 !بزني؟

 .چرا گفت:

 !خب؟ -



 !خب که خب؟ :

 !خب و مرض! چرا زنگ نزدي؟ -

 

 !مي دونستم کار مهمي نداري :

 !هم مهم بود ليياتفاقاً کارم خ -

 !: چه کاري؟دميشدم و پرس زيخ مين کنجکاو

 .يه روان پزشک نوبت گرفتم شيواسه ات پ -

 !ديوونه :

حسام زنگ زده بود گفت بچه ها دور هم جمع شدن خونه  -

 .اش، ما هم بريم

 !خب اس مي دادي بهم :

 ستيچقدر به حرف رئ نميمي خواستم امتحانت کنم بب -

 !گوش مي دي

انداخته واسه من! فقط تو راه  سيرئ سيپاشو جمع کن! رئ:

 ...! خارج از ساعت اداريسمييشرکت رئ



اون که بله! خارج از ساعت کاري افسار منه که دست  -

 .دهيشام رو چ زيتوِا! پاشو مامانت م

. تو طول شام زيآبي به صورتم زدم و نشستم پشت م يه
سر به سر من گذاشت و مامان رو کلي خندوند. منم  انيک

 مي

اون جريان  اليحال بودم که مامان بي خو خوش خنديدم
 .شده

گفت: پاشو بريم يه جايي. يکي مي خواد  انيشام ک بعد
 .نتتيبب

 !کي؟ -

يکي از شرکام خواسته ببرمت خونه اش که مصاحبه و  :

 !گزينشت کنه

 !واسه چي؟ -

خب مي خواد بدونه چه کسي قراره معاون من بشه تو  :

 .شرکت

 !معاون؟-

 .شو برو حاضر شوحاال هر چي. پا :



معاون کدومه؟! واسه چي انقدر به من اعتماد مي  انيک -

 !کني؟

از تو نمي تونم  ريمن بهت ايمان دارم کاوه. به کسي غ:

 شرکت رو بسپرم بهش. مي خوام ستمياعتماد کنم و وقتي ن

که وقتي مي رم مسافرت و مأموريت آب تکون  باشي
 .نخوره تو دلم

 !هاي من حساب وا کردهاز حد رو توانايي  شيب -

 

من مي دونم کجا دارم پامو مي ذارم. قدماي بعديم هم :

 .حساب شده است. مطمئن باش

ساعت بعد  ميشدم و از مامان خداحافظي کردم و ن حاضر
 که مي ادهيدم در يه خونه وياليي واستاد. پ انيک نيماش

م دارم متذکر مي شم کاوه. پر به پر بازگفت:  انيک شديم
 !ين يارو نمي دي هادختر ا

 !باشه. چشم. چه لولوخورخوره ايه اين دختر؟ -

 .يک کم دزش از تو کمتره :



وش که دستش رو گرفت و گفت: بازتو  دميمشت کوب با
 !زدن رو بلدي! آره؟ نيآخ آخ! از مردونگي فقط هم

 .بريم ديگه :

پوش  کيتو. يه آقاي ش ميشد و رفت باززديم و در  زنگ
آروم  انيود دم در هال روي ايوون. کو مسن واستاده ب

 زير

بداخالق و جدي و خشن و اخمو  شهيگفت: مثل هم گوشم
 !ردتيباش که جدي بگ

جلوتر  انيبه پله ها. ک ديميلب يه مسخره گفتم و رس زير
 از من رفت باال و سالم کرد و با شريکش دست داد و منو

و هم  قمهيمعرفي کرد و گفت: هم پسرعمومه، هم رف بهش
 مورد اعتمادم. بعد رو کرد به من و گفت: آقا بهمن هم از

 .شرکت هستن و البته دکتراي معماري هم دارن شرکاي

کردم و باهاش دست دادم. انگار داشتم مي رفتم  سالم
 لييجلوي کالس امتحان شفاهي بدم! استرس گرفته بودم خ

 .ناجور



ساعتي که اونجا بوديم و جواب  ميتو خونه و تو ن ميرفت
 سيسواالي آقا بهمن رو مي دادم داشتم از شرشر عرق خ

 مي

که زنگ خورد يه نفس  انيساعت موبايل ک مي. بعد نشدم
 .چون بلند شديم که بريم دميکش قيعم

 انيپوفي کردم و همزمان با من ک م،يکه نشست نيماش توي
 !راحت شد الميخ شيگفت: آخ

 متيسمتش و گفتم: واقعاً فکر مي کني تصم برگشتم
 درسته!؟

مي کني  اليبهم انداخت که گفتم: خ زيياستفهام آم نگاه
 اين اعتماد کردن به من اون هم اين قدر زياد در جهينت

 اميبه نفع شرکتته؟ اگه يه وقت تو زرد از آب در ب نهايت
 چي؟

زد و راه افتاد و در همون حال گفت: اگه تو زرد  استارت
! درشو بذار از آب در اومدي به عنوان موز مي خوريمت

 مرد

 ويشق القمر کني؟! خودم همه چ ستي! قرار که نحسابي
راحت مي  التيخ اديبهت ياد مي دم. قلق کار که دستت ب

 .شه



شدم و تشکر کردم و  ادهيپ نيدر خونه از ماش دم
رو  نشيهم ماش انيخداحافظي و رفتم سمت در که ديدم ک

 پارک

 !نمي ري؟: خونه دميو دنبالم اومد. با تعجب پرس کرد

 !کرد و گفت: وا کن درو شاقالوس زدم نچي

 

 !واسه چي خونه نمي ري؟ -

 !به تو چه آخه؟ :

 .. بي-

 اميخودم مي دونم! بي ادب! بابا وقتي صبح مي خوام ب :

اينجا دنبالت، خب چه کاريه اين وقت شب برم اون سر 
 .شهر

 !جا کپه مرگمو مي ذارم ديگه نيهم رميگ مي

ي کني!  روز ديگه که مجبور شم با مترو داري بدعادتم م -

 !رهيمي گ ميتنبل اميب



تا  اييب ادهيحاال يه چند باري هم مجبورت مي کنم پ :

شرکت که قدر همون مترو رو هم بدوني! راستي يه 
 . گفتمزييچ

اول کاري اخالق  نيبهمن محکم باش نگفتم هم جلوي
 هنشسته و با اخم زل زد نيسگتو بهش نشون بده که! همچ

به فنجون چايي که گفتم اآلن فنجونه خودشو از ترس  بودي
 !مي کنه سيخ

 ويجلسه امتحان! تو هم که همه چ نيخب معذب بودم! ع -

 نود به آدم مي گي. نتونستم خودمو اصالً  قهيمي ذاري دق

 !کنم آماده

خب حاال در برخورد با فتاح بهت از قبل جزوه مي دم  :

 !شدم تو سرمابخوني. بريم بابا بستني يخي 

با هم حرف مي زديم و آخرش با داد و  ميديروقت داشت تا
 کي صبح دميکردم. نفهم دنيرو وادار به خواب انيتهديد ک

. اصالً دلم نمي خواست از جام پاشم. مامان صدام کرد شد
 داره صبحونه مي خوره. پاشو انيو گفت: پاشو کاوه ک

 .مي شه ديرتون

 .لب گفتم: اآلن پا مي شم زير



 .و گفت: پاشو کاوه ديپتو رو از روم کش مامان

که گفت: زن عمو اگه بلند نمي شه  دميرو شن انيک صداي
 !اميمن ب

 !جام پريدم و داد زدم: الزم نکرده از

يا قلقلک يا کتک رو شاخشه،  اديب انيدونستم اگه ک مي
 خودم پاشدم و رفتم دستشويي و وقتي برگشتم نيواسه هم

و هم خورده بود و حاضر و آماده صبحونه اش ر انيک
 .نشسته بود روي مبل

حاضر شدم و چايي خورده و نخورده راه افتاديم. از  تندي
 جدي لييتو اتاقم و خ دميشرکت چپ ديميلحظه اي که رس

کردم به سر در آوردن از پروژه ها. مي خواستم  شروع
 .اديزود روال کاري شرکت دستم ب لييخ

 ايکرد و گفت: ب بازدر رو  انيحدود  بود که ک ساعت
 .صبحونه

 

 !: صبحونه که خورديم؟دميمتعجب پرس



که دير بجنبي بچه ها  اي! پاشو بهيآره ولي اين ساعت ده -

 !نمي ذارن واسه ات چييه

 واقعاً جا داري اآلن واسه خوردن؟:

من که آره ولي از اونجايي که تو فقط يه وعده در روز  -

مي کني مي توني  ريا سمي خوري و باقي روز رو با هو
 و اييب

 .آشنا بشي شتريچايي بخوري و با بچه ها هم ب يه

انقدر واستاد تا از جام پاشدم و دنبالش  انيبودم اما ک معذب
 .راه افتادم سمت آبدارخونه

و آقا سجاد داشت  زيبچه ها نشسته بودن دور يه م همه
و  ريجلوشون چايي مي ذاشت و اونا هم داشتن نون و پن

 بامر

 .خوردن و حرف مي زدن مي

از قالب يه آدم جدي در اومد و  انيکنارشون و ک مينشست
 شروع کرد با بچه ها شوخي کردن. داشتم به حرفاش مي

مي خوردم که يه  ميچاي وانيو آروم آروم از ل خنديدم
 .صداي ظريفي گفت سالم



سمتش که اون هم نگاهش افتاد به من و در جا  برگشتم
 !خشکم زد

ومون زل زده بوديم به هم. يه لحظه همه ساکت شدن. د هر
 !انگار زمان ايستاده بود. باورم نمي شد

که جواب سالمش رو داد و گفت:  دميرو شن انيک صداي
 ! ايشون هم هديهايمعرفي مي کنم. وزير اعظم بنده کاوه ک

 .سماواتي دختر عزيز کرده آقا بهمن خانوم

آروم زد به  زيز زير ما انيمونده بودم به هديه که ک مات
 و زل زدم به نيپام. به خودم اومدم و سرم رو انداختم پاي

 جانيچايي. حس مي کردم گر گرفته ام و دستام از ه وانيل
 .مي لرزه

از همون دم در گفت: آقا سجاد واسه من  ومدياما تو ن هديه
 .لطفاً  ارينيچايي ب وانييه ل

خودم رو پرت رفت من هم بلند شدم و تشکر کردم و  وقتي
 .کردم تو اتاقم

 انيکردم با نفس هاي بلند به اعصابم مسلط بشم که ک سعي
 واستاد و نهيکرد و اومد تو اتاق و دست به س بازدر رو 

 !: خب؟گفت



 !سمتش و گفتم: چي خب؟ برگشت

 !ه؟يجريان چ -

 !چه جرياني؟ :

حالتي که نشون مي داد کفري شده گفت: کاوه دهن منو  با
 !هديه رو از کجا مي شناسي؟نکن!  باز

 

 !من گفتم مي شناسمش؟ -

وم گرفت که آخم بازمحکم از  شگونياومد جلو يه ن انيک
 !: مي گي يا؟ديدر اومد و پرس

 !آخه بابا!؟ دستم داغون شد ويچ -

پس در نگاه اول يک دل نه صد دل عاشقش شدي که مات :

 !موندي بهش؟

 !واسه خودتول کن ديوونه! چرت و پرت سر هم کردي  -

 !پس برم از خودش بپرسم! اون عادت نداره دروغ بگه:

 !سمت در که گفتم: شب واسه ات مي گم! خوبه؟ رفت

 !همو؟ نيگفت: پس مي شناس طانييو با يه لبخند ش برگشت



 !آره :

 !رينيبا هم ديگه هم کارد و پن -

 !آره :

 !يه دشمني ديرينه ديگه؟ -

 !آره :

گذشته رو اينجا وسط بکشي!  آره و زهرمار! حق نداري -

بوده که نمي دونم چي بوده  نتونيکاوه؟! هر چي ب دييفهم
 و

شب بهم مي گي رو تو همون گذشته دفن مي کني! به  تو
 !دي؟يرو مي گم! فهم نيهديه هم هم

 !آره :

. رونيبارم کنه اما نگفت و از اتاق رفت ب زيييه چ اومد
 .واسه کار کردناما ديگه تمرکز نداشتم  زمينشستم پشت م

تصاويري از گذشته مي يومد جلوي چشمام! اي خدا  مرتب
 !گند بزنن به اين شانس



مبلي که يه گوشه از اتاق بود نشستم و سرم رو  روي
گرفتم تو دستام.مونده بودم تو کار خدا. آخه مگه مي شه؟! 

 تو

 ريموندم خدا! چرا دوست داري من رو اينقدر درگ کارت
ي خواي زجرم بدي؟! واسه ات بنده گذشته کني؟! چرا م

 خوبي

! خدايا يه ذره ات آرامش خواستم اين جوري بهم ستم؟ين
آرامش دادي؟! خدايا نوکرتم شروع نشده اين جريان 

 خودت

 وياين يک ميکن! به اندازه کافي مشکل دارم تو زندگ تمومش
 !ديگه خودت يه جوري حلش کن

 

شرکت موندن به اين فکر مي کردم که با وجود هديه تو 
 . بادميکه صداي هديه رو شن ستيمن ديگه به صالح ن

حرف مي زد. رفتم دم در اتاقم و  انيداشت با ک تيعصبان
 . منشي نبود اما هديه دم در اتاقدميتوي راهرو سرک کش

حرف مي زد. خوب که  تيواستاده بود با عصبان انيک
 .به چي معترضه دميدقت کردم، فهم



! خودت گفته بودي ستين جواب من ن! ايان؟ييعني چي ک :

 کردي دايهر وقت واسه اين سمت و اين اتاق کسي رو پ

بعد قبول و استخدام مي شه!  م،يبا هم بررسي مي کن اول
خواستي، ورداشتي، يه روزه آوردي و  ويسرخورد هر ک

 يه

 !رو انداختي گردنش؟ رييخط تيمسئول نيهمچ

تو  اياينکه ب که گفت: اول دميرو به زور شن انيک صداي
 نکن، سرم غيج غياون در رو ببند و بعد هم اينکه انقدر ج

يعني چي؟! گفتم مثل چشمام به خودش و  وي! هر کرفت
کارش اعتماد و ايمان دارم! در ضمن تو نبودي به جاش 

 با بابات

هديه؟! با  هيکرد. مشکلت چ ديکردم و اونم تأي مشورت
ا کالً با اين اينکه با تو مشورت نکردم مشکل داري ي

 !شخص؟

 !هردوش :

 !شتر؟يکدومش ب -

ماه تموم اين اتاق رو خالي نگه  شيچه فرقي مي کنه؟! ش :

 !نمي کنم دايداشتي به اين بهونه که اوني که مي خوام رو پ



بهونه بود ديگه؟! منتظر فرصت بودي اينو به زور  همش
 !بچپوني تو اين پست؟

 قميترين رف مييمو آدمه! داري در مورد ص ستياينو ن -

 !حرف مي زني هديه! کاوه رو از کجا مي شناسي؟

! مهم اينکه اين آقا به درد اين کار نمي ستياينش مهم ن :

 تر از اين رو بهت معرفي کرديم قبول تيخوره! با مسئول

 !نکردي

! درست ته؟ياز کجا اينقدر مطمئني که کاوه بي مسئول -

 !ه؟يتعريف کن من بفهمم جريان چ

! وقتي دارم بهت مي گم انيايناش کاري نداشته باش کبه  :

 امروز مي گم نييعني به حرفم ايمان دارم! به بابام هم هم

 !بهت زنگ بزنه و مخالفتش رو اعالم کنه که

که به در نزديک شد و  دميرو شن انيپاهاي ک صداي
واستاده  بيخواست در رو ببنده که من رو ديد. دست به ج

 بودم

گوش مي دادم. يه لحظه مکث کرد و بعد  عرايض هديه به
 !اينجا کاوه ايگفت: ب



رو با اين دختر افاده اي روشن مي  فيجلو. بايد تکل رفتم
 داشتم که بي نانيکردم! هر چي بود انقدر به خود اطم

 !ستميو بي کفايت ن تيمسئول

پشت سرم در رو بست. هديه با اخم  انيتوي اتاق و ک رفتم
 لوي پنجره و پشت کرده به ما ورفت ج نهيو دست به س

 .واستاد اتاق

 

نشست و گفت:  زشيرفت پشت م انيواستاده بودم دم در. ک
 آدم تعريف کنه همو از کجا مي نييک کدومتون ع

 !ن؟يشناس

و وقتي حرفي نزد  اديکردم شايد هديه به حرف ب مکثي
 .سانسيآروم گفتم: هم دانشکده اي بوديم ل

 !و با تعجب گفت: خب؟يه ابروشو برد باال  انيک

 !نيهم -

روشو کرد سمت هديه و صداش کرد. هديه با يه اخم  انيک
 : چرا کاوه قابل اعتماد وديپرس انيبرگشت و ک ظيغل



اين شغل و سمت رو  اقتي! چرا لست؟يپذير ن تيمسئول
 !نداره؟

بده!  حيواستاده بودم و منتظر تا هديه توض نهيبه س دست
 !ستيو گفت: چون قابل اعتماد نبا نفرت زل زد به چشمام 

 ... نداره تو شرکت باباي من کار کنه! چون اقتيل چون

و گفت:  زيروي م ديعصباني بلند شد و محکم کوب انيک
چي بوده؟! حرف بزن  نتوني! بنميبب نيدرست حرف بزن

 !کاوه

 انيجوري تو سکوت زل زدم به کف اتاق که داد ک همون
 !از جا پروندم: با توام کاوه

 !زمزمه کردم: داد نزن آروم

و گفت: باشه. داد نمي زنم ولي  نيرو آورد پاي صداش
 !درست و حسابي تعريف کنه توني! يکنيحرف بزن

اعتماد و بي  رقابليچي بايد بگم؟! مگه من گفتم ايشون غ :

 !بدم؟ حيکه بخوام توض تهيمسئول

و گفت: مي گم چه جرياني  ديکش قييکالفه نفس عم انيک
 !بوده؟! چه مشکلي با هم دارين؟ نتونيب



به هديه که عصباني با يه پوزخند رو لبش واستاده  نگاهي
 انداختم و گفتم: من با ايشون مشکلي انيک زيبود کنار م

 .ندارم

براق شد تو صورتم و گفت: معلومه که نداري! منم  هديه
جايي که اين آقا از صد  انيکه با تو مشکل دارم! ک

 شيفرسخ

 !وجه يه لحظه هم نمي مونم چيه من به هرد بش بخواد

 تونيدوباره داد زد: مي گم يک انيبره سمت در که ک اومد
 حرف بزنه منم بفهمم چرا با هم مشکل دارين! به خدا بلند

شم مي يام جفتتون رو مي زنم، چپ و راستتون مي  مي
 !کنم ها

چي  نميمنتظر بودم هديه حرفي بزنه. مي خواستم بب همش
 گه و اون هم که بدتر از من و احتماالً منتظرمي خواد ب

عصبي و کالفه بلند شد و  انيکنم. ک بازمن دهن  اينکه
کردم مي خواد  الياومد سمت من که يه لحظه واقعاً خ

 بزنتم و

يه قدم رفتم عقب که هديه زد زير خنده! عصبي  ناخودآگاه
 گفت: ترسو! آدماي ترسو زييرآميخنديد و با لحن تحق



يه ترسو بودي و هنوزم  شهي! همانيک ستنيتماد ناع قابل
 !هستي

 

رفت سمتش، دستش رو گرفت و آوردش سمت من  انيک
کرد و بعد يقه من رو هم گرفت و جفتمون  بازو در رو 

 رو هل

و برين  نيهاتونو جمع کن لهيو گفت: وس رونياز اتاق ب داد
 خونه و هر وقت آدم شدين و زبون آدم سرتون شد و

جريان  نيدرست و حسابي واسه من تعريف کن نيخواست
 نيبرگردين شرکت! تا ده ديقه ديگه تو شرکت نباش هيچ

 !نياينکه بخواين حرف بزن مگه

و پالتوم رو برداشتم و در مقابل نگاه متعجب  فيک رفتم
. رونيپور و خانم اسکندري زدم از شرکت ب نيخانم ام

 هوا

ه مامان بويي سرد بود که نمي تونستم واسه اينک اونقدر
عالف بگردم و ساعت  برم خونه.  ابوناينبره الکي تو خ

 حوصله



رفتم خونه. تو طول  ميرو هم نداشتم. مستق ابونيخ شلوغي
 .فقط گذشته بود که از جلوي چشمام مي گذشت ريمس

کردم و بلند سالم  بازانداختم و رفتم تو. در هال رو  ديکل
 .گفتم که مامان از ديدنم هول نکنه

و با  رونيبا يه کارد تو دستش از آشپزخونه اومد ب مانما
 !: چرا اآلن اومدي خونه؟! طوري شده؟ديتعجب پرس

کنم و  رونيکردم با يه لبخند نگروني رو از دلش ب سعي
چند تا فايل  انيگفتم: نه ماماني. جلسه بوديم بعدش هم ک

 داد

 .تو خونه روش کار کنم که

 !کردي روشونواه؟! خوب همون شرکت کار مي  -

که داره برف مي باره.  رونميبود، ب اينزديک نيجلسه هم :

 تونيجويبازگفت ديگه نمي خواد تا اون باال برم. حاال 
 تموم

 مي تونم برم لباس عوض کنم؟ شد؟

اي که کامالً مشخص بود قانع نشده برگشت  افهيبا ق مامان
تو آشپزخونه. بعد عوض کردن لباسام رفتم تو آشپزخونه 

 و



خودم چايي ريختم نشستم روي اپن. مامان برگشت  واسه
رو دوست  انيک شي: کار ردن پديو نگاهم کرد و پرس

 داري

به زور اونجايي؟!منصور مي گفت يا يوسفي دعوات  يا
 !شده و استعفاء دادي

 !عمو منصور کي زنگ زد؟ -

 .ديروز :

آره استعفاء دادم.يوسفي از روز اول هم منو نمي  -

 .خواست

 !پناه آوردي؟ انيس از اونجا رونده شده بودي که به کپ :

آره مامان! اگه مي خواي بشنوي که مجبور شدم رفتم  -

 آره. زورکي قبول کردم و هنوزم عذاب وجدان ان،يک شيپ

 !دارم

 

مامان چپ چپ نگاهم کرد و گفت: عذاب وجدان واسه 
چي؟! روح بابات چرا بايد از اينکه پسرش داره از راه 

 پولحالل 



مي ياره ناراحت باشه؟! اونقدر که به فکر ناراحت  در
 شتمينشدن روح بابات هستي به فکر من که حي و حاضر پ

 !ستيين

 !مامان جان تو رو خدا دوباره شروع نکن :

بي فايده است! باالخره بايد به  ميهر بار که بحث مي کن -

 !يا نه؟ مياي برس جهييه نت

! من ميوقت نمي رس چيه هاي که شما مد نظرت جهيبه نت :

! ازش ستميبا عمو آشتي نمي کنم! اصالً باهاش قهر ن
 !متنفرم

 !ندارم ومرثيعمويي به نام ک اصالً 

 نهيبابات رفتار مي کني! ندونسته بغض و ک نيداري ع -

رو  چييرو تو دلت اونقدر پرورش دادي که چشمات ه
 نمي

 !نهيب

م و تو حافظه رو خوب ديد زاييي. يه چستياين جوريام ن :

 شدن وهيشدنم، ب ميام ضبط کردم. از دست دادن بابام، يت



هموني که  راييتنهايي و بي کسي هامون، تحق مامانم،
مي زني، کتکايي که از پدرم نخوردم و  نهيسنگشو به س

 از اون

 ...خوردم

تو بهش بي احترامي مي کردي! غرورش رو جريحه  -

ست روت بلند دار مي کردي و اون عصباني مي شد و د
 !مي کرد

 نمي کنم ولي ديکار اونو تأي من

 !من با قاتل پدرم سازش نمي کنم مامان :

پس واسه چي داري از شرکت پسر قاتل بابات نون مي  -

 !خوري؟

و گفتم: دلت نمي خواد اونجا کار  نياز رو اپن پاي پريدم
 !کنم؟

 اليبا جديت زل زد تو چشمام و گفت: نه تا وقتي خ مامان
 !کني پدرش دشمن خونيِ تواِ  مي

عالقه اي  لييسمت ورودي آشپزخونه و گفتم: منم خ رفتم
 کنم مجبورم دايندارم به اونجا موندن ولي تا وقتي کار پ

 !کنم تحمل



گفت باال چشمت ابرو  ستيکني و تا رئ داييه کار ديگه پ -

 !روز از نو روزي از نو؟ بازو  رونيبزني ب

ري ازش حرف مي زني دري باال چشم ابرويي که دا :

وري بوده به بابا و مامان من! بعدشم اين دفعه جايي مي 
 رم کار مي

که منو به زور راه نداده باشن و واقعاً الزمم داشته  کنم
 !باشن

هم بوداره! اولش که گفتي  انيک شيمي دونستم رفتنت پ -

کردم عاقل شدي و مي خواي  اليداري مي ري اونجا خ
 يه

اسه رفع اين کدورت! اگه منصور ديروز برداري و قدم
خام مي موندم! حق  اليبهم نگفته بود، هنوز هم تو اين خ

 نداري

 

 انيقاتل کامرانه، ک ومرثي! اگه کارييرو ب انيديگه اسم ک
هم زنگ  انييعني پسرقاتل بابات! به ک ومرثهيهم پسر ک

 مي

 !و مي گم دور و ور تو نپلکه زنم



ر دوست دارين منو تحت فشار ! هر چقدنيباشه زنگ بزن -

 !رو عوض نمي کنه زييقرار بدين! ولي اينا چ

توي اتاقم و در رو بستم و کالفه نشستم روي صندلي  رفتم
 .و سرمو گرفتم تو دستام وترميچرخون کامپ

که گفت: الو سالم  دميلحظه بعد صداي مامان رو شن چند
رو با جديت  زييجان. مرسي خوبم. زنگ زدم يه چ انيک

 ازت

وجه پشت گوش بندازي! ديگه  چي! دوست ندارم به هبخوام
 ايينمي خوام با کاوه مراوده اي داشته باشي! نمي خوام ب

من چي مي گم.  ني! نه گوش کن ببشينيبب رونييا ب اينجا
 به اين نام نداري يا اينکه تا حاال باهاش قييکن رف اليخ

 !بودي و حاال بهم زدين قيرف

که من نمي  انيکرد و به حرفاي ک يه لحظه مکث مامان
گوش داد و دوباره گفت: من نمي دونم تو شرکت  دميشن
 چه

افتاده که اين زود اومده خونه. فقط ديگه نمي خوام  اتفاقي
 مي کنه بابات پدرش رو کشته رفاقت اليکاوه با تو که خ



زنگ مي زنم به  اني! اگه خواسته ام رو عملي نکني ککنه
! مي رهيام جلوي رفاقتتون رو بگبابات و ازش مي خو

 دوني که

 !نمي ندازه نيزم حرفمو

مامان گفت: نه الزم  هيسکوت شد و بعد چند ثان دوباره
 .اينجا! کاري نداري؟! خدافظ اييب ستين

و سرگرم  زيدر اتاق رو قفل کردم و نشستم پشت م پاشدم
 خوندن اطالعات يکي از پروژه ها شدم تا شايد يک کم

 .رهيهمه دلمشغولي فاصله بگ از اون ذهنم

و  دميساعتي مشغول بودم که اول صداي زنگ رو شن دو
رو! خوبه  انيبعد چند ديقه صداي سالم و احوال پرسي ک

 حاال

که دم به ساعت  هيمديرعامل يه شرکت به اون بزرگ اين
بود فکر کنم کالً تو  کاريهي اينجا ظاهر مي شه! اگه ب

 خونه ي

 !يمي کرد داشيبايد پ ما

 انيو ک ديجوابش رو داد و حال زن عمو رو هم پرس مامان
 : چي شده زن عمو؟! من کاري کردمديتشکري کرد و پرس



 ازم دلخورين؟ که

واسه ات يه چايي  نيکه گفت: بش دميمامان رو شن صداي
 .ميبعد حرف مي زن ارميب

که صداش به در اتاقم نزديک مي شد گفت: پس اجازه  انيک
صدا کنم که سه تايي يه دعواي درست  بدين کاوه رو هم

 و

 !راه بندازيم حسابي

زد به در و گفت:  انيشد و بعد ک نياتاق باال و پاي رهيدستگ
 !کاوه وا کن کارت دارم

 

بي شعور  کهياز مامان دلخور بودم! مرت شترياز خودش ب
به خاطر اون دختره ي  ک،يش لييجلوي کارمنداش خ

 پررو

حاال هم انگار نه انگار  رون،يکرده بود از شرکت ب پرتم
 !اتفاقي افتاده

رو کردم  ميروي تخت و هندزفري گوش دميدراز کش رفتم
تو گوشم و آهنگي رو پلي کردم. حوصله بحث هاي بي 

 مورد



 .رو نداشتم جهيبي نت و

شدم. هوا تاريک بود.  داريکم خوابم برد و وقتي ب کم
و دلم صدايي از خونه نمي يومد. ناهار نخورده بودم 

 ضعف مي

. ستيکردم و ديدم مامان خونه ن باز. در اتاق رو رفت
بود و  دهيرفتم تو آشپزخونه و به غذايي که مامان کش

 گذاشته

تا بذارم تو مايکروويو و گرمش کنم و بخورم  زيرو م بود
درست کردم و با يه  ريندادم و  تا لقمه نون و پن تيياهم

 وانيل

دم تو نت و داشتم يه سري برگشتم تو اتاقم. رفته بو آب
اطالعات در مورد يکي از پروژه ها که قرار بود 

 شيکارشناس

و بسته  بازمي کردم که در هال  دايپ رميبه عهده بگ رو
 شترياينکه مامانه سرم رو ب اليشد و يکي اومد تو. به خ

 کردم

 !سالم کيگفت: عل انيکه ک وتريکامپ تو

که بفهمه ازش  کردم شتريسمتش و اخمام رو ب برنگشتم
 ايدلخورم. اومد نشست جلوم و لپ تاپم رو بست و گفت: ب



 .مي خوام باهات حرف بزنم کاوه نيبش

جدي گفت که جرأت نکردم مخالفت کنم اما از جام  اونقدر
 پاشد نشست لبه ي تخت و بي انيهم تکون نخوردم. ک

وقت عشقت رو به هديه اعتراف  چي: چرا هديپرس مقدمه
 !نکردي؟

شده برگشتم سمتش و زل زدم تو چشماش! مونده  شکه
 ادامه داد: وقتي اونقدر انيبودم هديه چي بهش گفته؟! ک

 !داشتي چرا ازش دوري کردي؟ دوستش

مي رفت.  نيام باال و پاي نهي. سدمينفسام رو مي شن صداي
 مي ياد. از جام بلند شدم و شيحس مي کردم از دماغم آت

خواست در مورد اين  . دلم نميرونياتاق رفتم ب از
اما سمج تر از  انيبشنوم و حرفي بزنم. ک زييموضوع چ

 اين حرفا

صبح معذرت مي  هي. دنبالم اومد و گفت: بابت قضبود
خوام، عصباني شده بودم از اينکه آدم حسابم نمي کردين 

 و

و حسابي حرف نمي زدين. اما اآلن مي خوام بدونم  درست
 بعد ولش کردي به چرا دختره رو عاشق خودت کردي و



 .خدا امون

تو صورتش و چشمام رو ريز کردم و گفتم: اين  برگشت
 !چرندياتو خودش بهت گفته؟

چرنديات؟! عشق هديه به تو چرندياته يا عشق تو به  -

 !اون؟

 !عشقي در کار نبوده :

 !ديکامالً مي شه فهم تياز اين واکنش عصب -

 !چرت نگو :

 

يد يه درصد هم به ذهنم باشه قبول! راست مي گي. نبا -

پشنتي مي توني  نييزم بيخطور مي کرد که توي س
 عاشق

 !بشي! اما هديه رو مطمئنم که عاشقت بوده هم

 !خودش گفت يا خودت کشف کردي؟ :

 !دمياز مامانت پرس -

 نيموندم تو صورتش. امکان نداشت مامان يه همچ مات
 .بودگفته باشه وقتي خودش تو جريان همه اتفاقات  زيويچ



. به همه اتفاقاتي که شايد هرگز شيبرگشت به  سال پ ذهنم
 .رو بهم ريخت مينبايد مي افتاد و افتاد و تموم زندگ

سوم دانشگاه بودم. پشت در اتاق مديرگروه منتظر  سال
بودم تا برم تو. با آقاي جانلو، مديرگروهمون بايد واسه 

 اردويي

هو يه دختر برنامه ريزي مي کردم. ي ميداشت شيدر پ که
خانم بدون اينکه به وجود من توجه کنه تقي به در زد و 

 رفت

! انگار نه انگار که بايد منتظر بمونه تا اول کار من تو
 !افتهيانجام بشه بعد کار اون راه ب

شدم و دنبالش رفتم تو اتاق و همون شد شروع بحث  شاکي
 ي هاي بچه گونه ي بعدش و وقتي وسط اينبازو لج

و من رو  هفته  ديانضباطي کش تهيکار به کم ها يبازلج
 همديگه. با دوستاش هيمعلق کردن ديگه شديم دشمن خون

کاري مي کردن که منو دست بندازن و مسخره کنن.  هر
تر بود ولي اکثر روزا تو  نيبا اينکه يه سال از من پاي

 دانشگاه



ديدمش و اونقدر رفتاراش آزاردهنده بود که سعي مي  مي
فرار کنم و باهاش برخوردي نداشته باشم. کردم ازش 

 شتريب

 قيکه دوباره کار بکشه به حراست و تعل دمياين مي ترس از
و حتي اخراج! وقتي ديد کاري به کارش ندارم، خودش 

 هم

 .شد الميکم خسته و بي خ کم

اينکه سر يکي دو تا درس با هم همکالس شديم. بعضي  تا
 ساده تر واسه اش جاها رو متوجه نمي شد و من با زبون

خصمانه امون تبديل شد  ارتباطمي دادم و کم کم  حيتوض
ي دوستانه. اکثر مواقع توي دانشگاه با هم  ارتباطبه يه 
 بوديم

اين اوقات بهونه با هم بودنمون درس بود و پروژه  شتريب و
باري که ازم شماره ام  نيهاي دانشگاهي. خوب يادمه اول

 رو

مظلوم گفت  افهيعد که با يه قاول جا خوردم و ب خواست
به خاطر امتحان  روز بعدش و رفع اشکال مي خواد 

 شماره ام



داشته باشه، از ته دل خوشحال شدم و شماره اش رو  رو
 .ازش گرفتم يه تک بهش زدم

دونم چرا اما تموم طول اون شب رو منتظر بودم که  نمي
 بهم زنگ بزنه يا اس بده. خودم که اصالً روم نمي شد و

 چيه

که بخوام بهش زنگ بزنم. از  دياي به ذهنم نمي رس بهونه
بود. من آس و پاس بودم،  افتنييدست ن لييديد من اون خ

 با

و با  ادهيتو يه خونه مستأجري زندگي مي کردم، پ مامان
 شاسي نيمترو و اتوبوس مي رفتم و مي يومدم و ديدن ماش

چقدر با هم  که زير پاي هديه بود کافي بود تا بفهمم بلندي
 .فاصله طبقاتي داريم

اون روز نزديکاي ظهر بود که موبايلم زنگ خورد  فرداي
گوشي رو برداشتم که يه صداي  انهياينکه ک اليو به خ
 ظريف

 !گفت: الو؟ دخترونه

 



تنم لرزيد. مي دونستم يه اتفاقي واسه احساسم افتاده اما 
چرا اينو هم مي دونستم که بايد سرکوب بشه. نمي دونم 

 اما

مقدار خشک جوابش رو دادم و اون هم که معلوم بود  يه
 د،يسريع اشکاالتش رو پرس ليياز رفتار من هول شده خ

رو يادداشت کرد و بعد يه تشکر تماس رو قطع  جواباش
 .کرد

. احساسم نمشيجديد که شروع شد دل تو دلم نبود بب ترم
 مي خواستش و عقلم پسش مي زد. اونقدر به بودنش در

توي دانشگاه عادت کرده بودم که اگه يه روز نمي  کنارم
 احساسم مي ريديدمش روزم شب نمي شد. داشتم کم کم اس

 .و عقلم رو سرکوب مي کردم که اون اتفاق افتاد شدم

 داي: پديموشکافانه پرس انيتکون دستي به خودم اومدم. ک با
 !نکردي؟

ه که ده ديق زيويزل زدم بهش که گفت: همون چ متعجب
 !است داري تو صورت من دنبالش مي گردي؟

: دميسمت آشپزخونه و در همون حال با دلخوري پرس رفتم
 واسه چي اومدي اينجا؟! مگه مامانم نگفت ما ديگه حق



 !کردن نداريم؟ رفاقت

بدت  نيروي مبل و گفت: مثل اينکه تو هم همچ نشست
 !ومده؟ين

گفت:  انيک آب از يخچال گرفتم و برگشتم تو هال. وانيل يه
 .گرم کن بخور زه،يناهارت رو م

 !الزم نکرده نگرون من باشي -

 .جريان هديه رو تعريف کن نيبش ايب :

 دييهر چي مي خواستي رفتي از اين ور و اون ور پرس -

 !هم مونده من بگم؟ زييديگه! چ

سر  لييو اون هم حرفي نزد. خ دميفقط از مامانت پرس :

 مدت با هم بودين و بعد يهويي بسته گفت که تو دانشگاه يه

 !به هم خورده ارتباط اين

ديگه اي واسه تعريف  زيکه مامان گفته. چ نهيخب هم -

 .کردن نمونده

 !هديه اما صبح حرفاي ديگه اي مي زد :

حرفي نزد اما مي  مينگاهش کردم که گفت: مستق کنجکاو
 که عاشقت بوده و تو پسش زدي! کاوه اونقدر ديشد فهم



ارم که بدونم هديه واسه هر مردي يه زن ايده آله! د تجربه
 !ش؟يچرا نخواست

 !کني؟ ميجويبازاومدي  انيک -

 !کنم داياومدم يه دردي واسه اين گرفتاري جديد پ :

 کدوم درد؟ -

 

 !جنگي که تو شرکت راه افتاده نيهم :

اومدن من از شرکتت تموم مي  رونياين جنگ فقط با ب -

 !شه

کن که من بخوام  رونيو از تو گوشت بکاوه اين پنبه ر :

 !خوبي مثل تو رو از دست بدم رويين

 !به تنت بمالي ويهمه چ هيپس بايد پ -

از  لييدر اومد و پشتش مامان اومد تو هال. خ صداي
دستش ناراحت بودم. يه سالم زيرلبي کردم و رفتم توي 

 .اتاقم

 هم بعد يه چند ديقه اومد و در رو بست و گفت: با انيک
 !مامانت قهري؟



 شو خواهشاً  الي! بي خانيحوصله ندارم ک -

 !سر باباي من البد؟ :

من و مامانم  نيجز باباي تو مگه مشکل ديگه اي هم ب -

 !هست؟

 اليبا بابام صحبت مي کنم که باهاش حرف بزنه و بي خ :

 !تو بشه، خوبه؟

مي شه حتماً! مامانمو نمي شناسي! تا  اليآره اونم بي خ -

. مثل ستيکه مي خواد انجام نشه دست بردار نکاري 
 هيقض

 !هديه

 !ه؟يهديه؟! کدوم قض هيقض :

 !خودش چي واسه ات بلغور کرده؟ -

 زايييزيادي نگفت. فقط يه چ زيبي ادب! چ هيبلغور چ :

يش توي دانشگاه گفت و کالساي بازدر مورد لج و لج
 خصوصي

يه که  ديبراش گذاشته بودي. از حرفاش مي شد فهم که
 .زموني دوستت داشته



 !آره يه زموني دوستم داشته! اما اون دوستم داشته نه من -

که هديه  زايييداري دروغ مي گي ديگه؟! از اون چ :

قبوله که عاشقش نشده  رقابليتعريف کرد، واسه ام غ
 !باشي

تصورات يه دختر   ساله بود! اشتباه از خودم بود. فکر  -

 برداشتي نييه همچ مينمي کردم از کمک هاي درس

 !بکنه

متفکر اومد جلوم، چشماش رو ريز کرد و موشکافانه  انيک
 !نگاهم کرد و گفت: چرا دروغ مي گي کاوه؟

. انقدر اين ديبه ذهنم نرس چييبگم اما ه زيييه چ خواستم
 خودم تکرار کرده بودم که خودم هم کم کم شيدروغ رو پ

 .شده بود باورم

 

سمت در و گفت: اگه نمي  که سکوتم رو ديد رفت انيک
از  شتريکتمان عشقت رو بگي ب ليخواي حرفي بزني و دل

 اين

رو مي خوام بدونم. يعني  زيينمي کنم اما يه چ اصرار
 !بايد صادقانه بگي. هنوزم دوستش داري؟



! اونقدر رونييه نه قاطع و بلند از دهنم پريد ب ناخودآگاه
 د و خواستيکه اي خور انيهول اين کلمه رو گفتم که ک

بگه اما جاش يه لبخند مرموز زد و آروم زمزمه  زييچ
 .رونيکرد: خودتي! بعد رفت از اتاق ب

رفتم و ديدم پالتوش رو از روي مبل برداشت و  دنبالش
مامان رو صدا کرد. مامان با چادر نماز از اتاقش اومد 

 و رونيب

 .اني: شام بمون کگفت

فت: ممنون. تشکري کرد و رفت سمت در هال و گ انيک
 .مامان اينا منتظرن برم اون جا. با اجازه

گفت: واسه فردا شب به شهال يادآوري کن. خودتم  مامان
 .يادت نره.سالم هم برسون

پرسشگر من گفت: فردا  افهيچشمي گفت و در مقابل ق انيک
 .شب شام اينجا تشريف داريم! به مامانت کمک کن! فعالً 

اتاقم که صداي متحکم که رفت خواستم برگردم تو  انيک
 .دميمامان رو شن

بي  چيفرداشب عموت هم مي ياد! دلم نمي خواد ه :

 !نمياحترامي و کم محلي ازت بب



 !ن؟يراه انداخت کنونيسمتش و گفتم: مراسم آشت برگشتم

 !تو اين جوري فکر کن -

عمل هم  نيباشه اين جوري فکر مي کنم اما منتظر نباش :

 !بکنم

خدايي که دارم  نياده اي که پهنه! به همسج نيکاوه به هم -

 ... عبادتش مي کنم اگه دست از اين دشمني برنداري

خشک بزرگ شدم.  ريحاللم نمي کني؟! من با ش رتويش :

دادي به اين  رييادت که نرفته؟! چرا اآلن چند وقته گ
 !ه؟يقض

و تاره، يهويي چرا انقدر برات  رهيت ارتباطساله که اين  
 !مهم شده؟

بعد من تنها مي شي کاوه! بي کس مي شي! نمي خوام  -

 !رو هم که داري از خودت بروني لييتا دونه فام  نيهم

 !مگه قراره شما جايي بري که مي گي بعد من؟ :

تا کي دووم  ستي! معلوم نني؟يوضع قلب منو نمي ب -

 !ارميب

 !: ماماندمياعتراض داد کش با



 !مگه دروغ مي گم؟ هيچ :

داشته باشم يا نه!  ليي خوام اصالً باشم که فامبعد شما نم -

 مييکي دو روزي که با هم نيبسه مامان جان. باشه؟! هم
 رو

خاطر ديگران به تشنج نکش! بذار کنار هم با آرامش  به
 !ميزندگي کن

 

رفتم تو اتاق و در رو بستم. کالفه شده بودم! تصور نبود 
ا مامان مامان ديوونه ام مي کرد. يه ساعت بعد وقتي ب

 نشسته

و  دينکش شيشام مامان ديگه بحثي رو پ زيسر م بودم
 .راحت شامم رو تا ته بخورم اليتونستم با خ

وقتي وارد شرکت شدم خانم اسکندري سالم و احوال  صبح
و پالتوم  في. کانيپرسي کرد و ازم خواست برم اتاق ک

 رو

ه . دم پنجرانيتو اتاقم و در زدم و رفتم تو اتاق ک گذاشتم
 !ديمي کش گاريواستاده بود و داشت س



. کيکه کردم برگشت سمتم و جواب داد و گفت:عل سالم
 !دير اومدي؟

 !کار داشتم يکي دو جا. کارم داشتي؟ -

 .نيبش :

هم نشست روبروم  انيو ک زشيروي مبل جلوي م نشستم
 مي دايو گفت: تا يکي دو ساعت ديگه سر و کله هديه هم پ

 .شه

 !خب؟ -

 !قول بدي سر به سرش نذاري؟مي شه  :

 !مگه سر به سرش مي ذارم؟ -

نه يعني مي گم مي شه قول بدي هر چي گفت تو سکوت  :

 .کني؟ اگه جوابش رو ندي اون هم کم کم نرم مي شه

پوزخندي نشست رو لبم و گفتم: مطمئني؟! دفعه  ناخودآگاه
از کنارش گذشتم تا مرز اخراج رفتم  اليي قبل که بي خ

 و

رو  سانسميشدم يه ترم کامل معلق بشم و  ترمه ل مجبور
 !رميبگ



بدم و  حيتوض شتريبا نگاه پرسشگر منتظر موند ب انيک
 !ه؟ي: منظورت چديوقتي ديد من حرفي نمي زنم پرس

 .. من کاري به کارش ندارمچييجام پاشدم و گفتم: ه از

و زل زدم به  زميو نشستم پشت م رونياتاق اومدم ب از
 .ش و رفتم تو فکرخامو توريمان

اون روزي که توي پارک روبروش واستادم بهش گفتم  بعد
که عالقه اش بهم يه طرفه بوده و از رفتارها و کارهاي 

 من

اي  دهياشتباه کرده، فکر نمي کردم به جز درد کش برداشت
 ديگه اي رو هم زاييکه ازش خورده بودم بايد درد چ

زنه از کنارم کنم. با گريه و بدون اينکه حرفي ب تحمل
گذشت و از فرداش دانشگاه شد واسه ام جهنم. هر کاري 

 مي کرد

کنه. وضع مالي بدم رو مضحکه دست خودش  رميتحق که
و دوستاش قرار داده بود و از هر فرصتي واسه متلک 

 گويي به

استفاده مي کرد. توي محوطه دانشگاه که از جلو  من
رد مي شدم فقط نگاه هاي  قاشيخودش و رف

 بود زشونيرآميقتح



خنده هاي پر تمسخرشون. چند باري پسراي دانشگاه رو  و
 بي خود ازشون کتک زاييانداخته بود به جونم و سر چ

 

 ميبرگه هاي امتحان طنتيخورده بودم. يکي دوباري با ش
رو عوض کرده بودن و باعث شده بودن از استادا که 

 شهيهم

ر آخرش توقع نمره باال داشتن حرف بخورم! و کا ازم
 .ضربه نهايي بود واسه اينکه دلش کامالً خنک بشه

روز گرم بهاري بود و نزديک امتحانا. تو کالس نشسته  يه
 بودم و داشتم درس مي خوندم که يکي از دوستاش با هول

کرد و گفت: هديه تو دستشويي حالش بهم  بازرو  در
 !خورده و بي هوش شده

دنبال طرف و دم نگرون شدم که بدون فکر پريدم  اونقدر
 !در دستشويي گفتم: کجاست؟

نگاهم کرد و گفت: اون تو! شما برو، من برم يه  دختره
 .مسئولو خبر کنم



کردم و رفتم تو دستشويي خانم ها! هديه سر و  بازرو  در
. متعجب زل زدم بهش نهيمر و گنده واستاده بود جلوي آي

 که

تابلوي  با خونسردي نگاهم کرد و گفت: نهيتو همون آي از
 !دم در رو نديدي که عکس يه خانم روش بود؟

خواستم حرفي بزنم برگشت سمتم و گفت: واسه اذيت  تا
کردي اين  اليکردن من اومدي تو دستشويي خانم ها؟! خ

 جا

 !و بي صاحبه؟ کريدر و پ بي

رفته صداش اوج گرفت و وقتي به خودم اومدم که  رفته
که در  رميرو بگ. پريدم جلوي دهنش ديمي کش غيداشت ج

 باز

با  تا از حراستي ها و چند تا از پسراي  قشيو همون رف شد
 اومدن تو دستشويي. يه چک از يکي از پشونياک

ها خوردم و يه مشت هم از يکي از پسرا اما درد  حراستي
 دانشجوهاي کنجکاو زيرآميبدتر از نگاه هاي تحق چکدوميه

 .دستشويي نبود رونيب



 سيو ناسزا بردنم تو اتاق رئ کشون و با فحش کشون
و چه التماسايي که  دميدانشگاه. بماند چه حرفايي که نشن

 !نکردم

کس نمي خواست حرفم رو بشنوه چه برسه به اينکه  چيه
اما شايد  ديباور کنه. اولش کار داشت به اخراج مي کش

 چون

از بچه درس خون هاي دانشگاه بودم يا شايد به خاطر  يکي
 انضباطي لطف تهيدانشگاه و مسئول کم سيالتماس هام رئ

 !و يه ترم معلقم کردن کردن

فکر مي کردم! انتقام!  زيتموم اون لحظه ها فقط به يه چ تو
 الياما مامان اونقدر باهام حرف زد تا آروم شدم و بي خ

 .هديه

 .شدن در منو از افکارم جدا کرد باز صداي

تن که يه گف ايپور سالمي کرد و گفت: آقاي ک نيام خانم
خالصه گزارش مي خوان در مورد پروژه ي شهرک 

 . شماديام

 ... يا نينويس مي

 !واسه کي مي خواد؟ :



منه ولي شما مي  وتريتا ظهر. اطالعاتش تو درايو کامپ -

 .دواِ  وترمي. شماره کامپنشياز اينجا بخون نيتون

 

 .تشکر کردم و متذکر شد که اگه سوالي دارم ازش بپرسم

به نوشتن خالصه گزارش گرم شد و ظهر  ظهر سرم تا
شرکت تا تايپش کنه و  ستيتايپ ريان،يدادمش به خانم م

 بعد

 وانميتو آبدارخونه که يه چايي واسه خودم بريزم. ل رفتم
 که صداي پايي اومد و بعد رونيرو برداشتم و اومدم برم ب

 .ظاهر شد هديه

 که گفت: هر کاري مي رونيبي توجه بهش برم ب خواستم
! از اآلن واسه خودت دنبال رونيکنم که از اينجا بندازنت ب

 يه

 !جديد باش! نمي ذارم نون خور بابام باشي کار

سمتش و گفتم: منم هر کاري مي کنم که اينجا  برگشتم
بمونم! در ضمن من نون هنر و فکر خودم رو مي خورم 

 نه نون



 شيتو رو! نون درسي رو مي خورم که به آب و آت باباي
تا نتونم تمومش کنم! همون جور که اون موقع  زدي

 نتونستي به

 !برسي اآلن هم آرزوش رو به گور مي بري هدفت

ديد! بعد بدون اينکه واسه  ميزد و گفت: خواه پوزخندي
 .خودش چايي بريزه رفت

ازم خواست  انيساعت بعد تلفن اتاقم زنگ خورد و ک يه
 و اتاق ناخودآگاهبرم اتاقش. تقي به در زدم و با ديدن هديه ت

 : کارم داشتي؟دميافتاد. دم در پرس ميشونيروي پ اخمي

تو در رو ببند. کاري  ايسر جواب مثبت داد و گفت: ب با
. سرش تو يه زشيکه گفته بود رو کردم و رفتم سمت م

 سري

بود. هديه هم چند خط از چند سطر يه سري ديگه  برگه
. انيدست کاز برگه ها رو با خودکار عالمت زد و داد 

 منتظر

گفت: پروژه شهرک  انينگاهشون مي کردم که ک داشتم
 !رو از قبل خونده بودي؟ ديام



برگه هاي تو دستش خالصه گزارش تايپ و  دميفهم تازه
 .دهيپرينت شده روي چک پرينت شهرک ام

به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: از قبل که،  سري
در اطالعات به ديروز و امروز يه ريزه خوندمش اما انق

 دست

 !. چطور؟ارميکه ازش يه خالصه گزارش در ب آوردم

برگه ها رو گرفت سمتم و گفت: اين قسمت هايي که  انيک
 شده رو يه بار ديگه بخون و مطمئن شو مشکلي دهيخط کش

 .باشه نداشته

 جهي: خودت به اين نتدميپرس رمياينکه برگه ها رو بگ بدون
 !مشکل دارن؟ دييرس

خونسرد گفت: نه خانم سماواتي متوجه شد.  يليخ انيک
 ... . خودت بخون وستميالبته من مطمئن ن

وسط حرفش و گفتم: نگفته بودي ايشون مسئول  پريدم
 !ويرايش کاراي منه؟

اومد جوابم رو بده، هديه براق شد تو صورتم: بي  انيک تا
 که حروم اشتباهات دهيخودي تو اين شرکت پول نخواب

 !مشيتو بکن امسال



 دييمطمئني اشتباهه؟! تو دانشگاه به اين علم رس لييخ -

 !يا تو کالساي خصوصي؟

 

ديگه اي ياد  زيجز شر و ور چ ميتو کالساي خصوص :

 !نگرفتم

آهان همون شر ورا رو سر هم کردي که اآلن از کار  -

 !آره؟ رييمن ايراد مي گ

به شر و ور هم  ازييکردن ايراداي کار تو ن دايواسه پ :

 زي! در حد انشاء بچه هاي دبستاني هم نمي توني چستين

 هيچه برسه به اينکه گزارش و خالصه گزارش ته بنويسي
 !کني

 ... انشاء هاي بچه مدرسه اي من مي ارزه به نيهم -

و بسه ي بلندي که  زيروي م انيضربه محکم دست ک با
 .گفت از جا پريديم

 !نيبش وم رو گرفت و گفت:بازبلند شد و اومد  انيک

هر  نينيکه گفت: بش ارميدستم رو از دستش در ب خواستم
 !دو تون کارتون دارم



 .اکراه نشستم، هديه اما رفت واستاد جلوي پنجره با

با اخم نگاهي بهم انداخت و سري به تأسف تکون داد  انيک
 :قراره تا کي اين جنگ اعصاب ادامهديو با تحکم پرس

 !باشه؟ داشته

که هديه گفت: حق انتخابش با  نيرو انداختم پاي سرم
 !خودته

 !يعني چي؟ -

تا دوباره آرامش به شرکت  رونيمي توني اينو بندازي ب :

 !برگرده

با دست اشاره کرد ساکت باشم  انيبگم که ک زييچ خواستم
 !ستيکن اين راه حل شدني ن اليو خودش گفت: خ

 شنهاديعالج نداشته باشه! يه راه ديگه پ ستيکه ن سرطان
 !کن

به من انداخت و  زيرآميبرگشت سمتمون يه نگاه تحق هديه
 در حد زيهييه چ قتيکه گفتي! اين رف هيهمون قاً يگفت: دق

تا کثافتش  روني! به همون خطرناکي! بندازش بسرطان
 !همه ي شرکت رو برنداشته



گفتم:خطرناک منم يا تو که  تيجام پاشدم و با عصبان از
قانه ات حاضري شرف به خواسته هاي احم دنيواسه رس

 و

 !ري؟يي بگبازديگرون رو به  آبروي

هه! شرف؟! آبرو؟! از چي حرف مي زني؟! مگه تو  -

 !شرف و آبرو سرت مي شه؟

 نيمي کن الياز تو و بابات و امثال شماها که خ شتريب :

 !بخرين! حتي عشقو فتونيمي شه با اون پول کث ويهمه چ

مي شه خريد! اينو  وي! با پول همه چتهي! واقعستين اليخ-

 خودت خوب مي دوني که دنبال پسرعموي پولدارت موس

 !مي کني موس

 

تموم تنم مي لرزيد و به نفس نفس افتاده  تياز عصبان
بگم اما ديدم دهن که وا کنم جز  زييبودم. خواستم يه چ

 فحش

نمي ياد پس بدون اينکه حرفي  رونيب زييبي احترامي چ و
 که لميينکن ف اليه گفت: خبزنم رفتم سمت در که هدي



از  دمينکن نفهم اليي کردي رو باور کردم! خباز جلوم
ترس و احساس حقارتي که نسبت به من و خونواده ام مي 

 کردي

رو پنهون کردي ازم! البته اآلن خوشحالم چون  عشقت
يه هوس زودگذر بچه گونه  ريفرصتي بهم دادي که اس

 !نشم

 نيو سرم رو گرفتم ب زيتو اتاقم و نشستم پشت م رفتم
 بودم و دهياز حرفايي که شن دميدستام. داشتم مي ترک

 !که نداده بودم جوابايي

و بسته شد. بوي  بازدونم چقدر گذشت که در اتاق  نمي
رو حس کردم اما اصالً حوصله نداشتم با کسي  انيعطر ک
 روبرو

 .بشم

ايستاد و دستش  زيرو ديدم که اومد و کنار م انيک پاهاي
 !گذاشت روي شونه ام و گفت: کاوه؟رو 

و سرم رو بلند کردم و سري به  دميکش قينفس عم يه
نشست روي مبل و  انيتکون دادم. ک هيعالمت اينکه چ

 :گفت



نگفته بودي کاري به کارش نداري و جوابش رو نمي  مگه
 دي و کل کل نمي کني باهاش؟

 !! حوصله ندارم بحث کنمانيک اليبي خ :

دعوا و جدل با هديه رو داري! به من حوصله بحث و  -

 !که مي رسي زورت مي ياد دو تا کلمه باهام حرف بزني؟

برگردوندم و شروع کردم با  انيروم رو از ک عصبي
اما ول کن نبود. با  انيي کردن. کبازخودکار توي دستم 

 سماجت

: تو دانشگاه چه اتفاقي افتاد که عشقت تبديل به نفرت ديپرس
 !شد کاوه؟

و از شمرده و با حرص گفتم: عشقي در کار نبوده  آروم
 !انيک

 تو دانشگاه چه باليي سرت آورد؟ -

 !نمي خوام درموردش حرف بزنم :

 !برم از خودش بپرسم؟ -

برو از هر کسي دلت مي خواد بپرس! البته اگه روش  :

 !بشه اون کار شرم آور رو تعريف کنه واسه ات



 .تو بهم بگو -

 .ستيوندنم هم اينجا ديگه به صالح ن! مانينمي خوام ک :

مي  ريکاوه يه بار ديگه اگه حرف رفتن رو بزني با زنج -

 !زيبندمت به اين م

 !مي گي چي کار کنم؟ :

 

اون که نمي دونم وهللا! دو تا آدم زبون نفهم و کله شق  -

 رمياتون رو بگ ونهيافتادين به جون هم، من اين وسط بايد م

 !مي شمرقمه حريفتون ن چيه که

 !کنه رمياز اين تحق شترينمي خوام بهش فرصت بدم ب :

باهاش حرف مي زنم به شرط اينکه تو هم يه ذره کوتاه  -

 ! يعني چي که يه کاره برگشتي گفتي اين شده مسئولاييب

کاراي من! خوب تحريکش کردي که پاچه ات  ويرايش
 !رو گرفت ديگه

 !مگه سگه؟ انيدرست حرف بزن ک :

 !شدي اآلن؟ رتييغاوه اوه  -



حرف زدنت رو درست  اتي! منظورم اينکه ادبرمينه خ :

 !کني

آهان همون بي ادب ديگه؟! يه جلسه داريم با کارفرما تو  -

 هم مي ياي باهامون؟

 هديه هم هست؟ :

 ... آره ولي -

سکوتم رو که ديد گفت: ولش کن. باشه دفعه بعد. مي  انيک
 .هم مي ريم ناهاررم و دو ساعت ديگه بر مي گردم با 

 .ايناهارتو بخور بعد ب رونيحوصله ندارم همون ب -

که رفت سرم رو به خوندن و نوشتن گزارش هاي  انيک
که از ذهنم  زييمربوط به چند تا پروژه گرم کردم اما چ

 رونيب

رفت هديه و حرفاش بود. غرورش با پس زدن من  نمي
رو جريحه دار شده بود و هر کاري مي کرد تا بتونه 

 زخمش

بذاره. شايد حق داشت. ديدن مني که با بي رحمي  مرهمي
 واستاده و زل زده بودم تو چشماش و گفته بودم حق



کنه واسه  بازروي محبت هاي من حساب عاشقانه  نداشته
 اش آزاردهنده بود و حاال هر کاري مي کرد که من اينجا

من رو تحمل کنه. مگه به  قهيو مجبور نباشه هر دق نباشم
 خاطر خودش پسش نزده بودم؟! مگه واسه اينکه اذيت نشه

و سکوت نکرده بودم؟! مگه به  دهيسال تموم زجر نکش 
خاطر خودش نبود که پا روي دلم گذاشتم و با بي رحمي 

 از

روندمش و احساس خودم رو کشتم؟! حاال هم مثل  خودم
 و حتي بدتر. موندنم تو اين شرکت ناراحتش شيچند سال پ

کسي رو که يه روزي با تموم وجود بهش دل کنه.  مي
بستم و يه روز ديگه به خاطر خودش با تموم وجود از 

 خودم

رو دارم زجر مي دم که يه لقمه نون کوفتي در  روندمش
 !ارميب

. تو اون رونيهام رو جمع کردم و زدم از شرکت ب لهيوس
 سرما رفتم بهشت زهرا سر خاک بابام بلکه يه ريزه آروم

 .رميبگ



سر خاک و بعد فاتحه زل زدم به اطراف. تو اون  شستمن
کس اون دور و ور نبود.  چيوقت روز و توي اون سرما ه

 يه

با بابا درد و دل کردم و بعد راه افتادم سمت خونه.  خورده
پاهام از سرما زق زق مي کرد و تو چشمام اشک جمع 

 شده

 

رو  دنيبود اما حوصله خونه رفتن و از مامان حرف شن
 نداشتم! رفتم نشستم تو ايستگاه مترو زل زدم به آدمهايي هم

بودم  اليمي شدن. تو فکر و خ ادهيبا عجله سوار و پ که
 به خودم اومدم. از خونه بود. به ميکه با تکون ويبره گوش

 !نگاه کردم، شده بود  شب ساعت

دادم و در همون حال از جام پاشدم و راه افتادم  جواب
کجايي  کهيتو گوشي: مرت ديچيپ نايسمت خونه. صداي ک

 !تو؟

 !امشب؟ نينداشت مهمون

 .دارم مي يام -



و  دييکه مامانت پوست کله ات رو مي کنه وقتي رس ايب :

 !چون دلمون خنک مي شه ريميما هم جلوش رو نمي گ

 !واسه خونه؟ رمينمي خواد بگ زييچ -

زحمت مي افتي! اآلن ديگه؟! تو لطف کن خودتو واسه  :

 !شکشيسون خريد کردن پشام بر

 فعالً  -

انداختم و رفتم تو خونه. مامان و زن  ديساعت بعد کل مين
زن عمو منصور تو آشپزخونه بودن و  دهيعمو و خاله حم

 عمو

کوشان و عمو منصور هم توي هال رو مبال نشسته  و
 !هم در ديد نبود انيبودن و ک

کردم و با عمو منصور و کوشان دست دادم و از  سالم
کرده  شهينار عمو گذشتم. کاري که توي اين  سال همک

 .بودم

و ديدم مامان کنار ورودي آشپزخونه واستاده و  برگشتم
رفتار منو زير نظر گرفته و البته يه اخم گنده هم به 

 !ابروهاشه



مامان به خاطر دير اومدنم کم  تياينکه از عصبان واسه
با اکراه و  ومرثيکنم ناچاراً دستم رو بردم جلوي عمو ک

 زيرلبي

سالم گفتم. عمو اما دستم رو محکم فشرد و جوابم رو  يه
به گرمي داد. جاي تعجب نداشت. توي جمع حفظ ظاهر 

 مي

 .بود شيشگي. کار همکرد

رو گرفتم که گفت داره تو اتاقم با  انيکوشان سراغ ک از
 .تلفن حرف مي زنه

توي اتاقم و ديدم نشسته رو صندلي گردونم هي  رفتم
دلي رو مي چرخونه و در همون حال با يکي هم تلفني صن

 حرف

 .زنه. با سر سالم کرد و آروم گفت: اآلن مي يام مي

رو گذاشتم رو تخت و رفتم آبي به دست و صورتم  فميک
زدم و از دم اپن به زن عمو و خاله سالم کردم. زن عمو 

 اومد

هم  دهيو خاله حم ديباهام دست داد و حالم رو پرس رونيب
 ظرفشويي حال و احوال کرد و گله که نکيز همون دم سا



 .شدم دايکم پ چقدر

پاره کردن ها که تموم شد سر  کهيو تعارف ت عذرخواهي
 سمت ديشد. مچ دستم رو گرفت و کش دايهم پ انيو کله ک

 !کارت دارم ايو گفت: ب اتاق

 

زدي  ميبعد هلم داد تو اتاق و در رو بست و گفت: کجا ج
 !دم ظهر؟

خونسرد نشستم روي صندلي و گفتم: ديگه بر نمي  يليخ
 .گردم شرکتت

و اخم کرده اومد دستاش رو گذاشت روي دو تا  متعجب
 !دسته صندلي و زل زد تو صورتم و گفت: چي؟

ديگه نمي يام شرکت. نمي خوام جايي که هديه هست  -

 .کار کنم

 !عقب و عصبي پوفي کرد و گفت: داستان جديده؟ رفت

 !شهياش مال چند سال پ هياً قضنه اتفاق -

 !نمي ذارم جايي بري کاوه :

 !جايي نمي رم! شرکت تو هم نمي يام -



ِد آخه االغ واسه دو تا جر و بحث ساده با يه دختر  :

! به خاطر يه مشت مزخرفاتي دي؟ياحساساتي پا پس کش
 که بارت

 !کرد؟

مزخرفاتي که تو انقدر ساده از کنارش رد مي شي چندين  -

 نيديگران، تو دانشگاه، ب شيکرده! پ ريه منو تحقسال

پدر همون  شيمادرم! پ شيتو افکار خودم! پ دانشجوها،
 !بشم ريدختر احساساتي! ديگه نمي خوام جلوي تو هم تحق

که باباش زنگ زد و هرچي از دهنش در  شيسال پ چند
کنه برم  بازدهن  نياومد بهم گفت، دلم مي خواست زم

 !توش

 !؟! چون هرچي مي گفت راست بوددوني چرا مي

اونا تو خونه وياليي زندگي مي کردن و باالي شهر،  چون
 نايي! چون اونا با ماشنيما تو خونه مستأجري و اين پاي

و راننده اين ور و اون ور مي رفتن، ما با پاي  آنچناني
! چون حساب بانکي اونا پر پول بود، مال ما پر ادهيپ

 دفترچه



نطقي مي زد که مي گفت پس فردا، ! باباش حرف مقسط
 تزافروشييحتي تو پ زوريميبا مدرک پ ميليبعد فارغ التحص

 اقتيکنم! راست مي گفت که ل داينمي تونم کار پ هم
دخترش رو ندارم! وقتي اومد دم در خونه و هر چي از 

 دهنش در

جلوي همسايه ها به مامان گفت، مامان هم پشت به  اومد
خواست دور هديه رو خط بکشم!  پشت اون واستاد و ازم

 هر

کرد که منو، تنها پسرش رو از اون خونواده دور  کاري
نگه داره و موفق هم شد! يعني در اصل اين پدر هديه بود 

 که

. هديه راست گفته که به ديشد و به خواسته اش رس موفق
! درست گفته دميخاطر نداريمون پاهام لرزيد و عقب کش

 که

اون هم عاشقم بشه و بعد پا پس شدم و گذاشتم  عاشقش
 ! بودن من تو شرکت تو هديه رو زجر مي ده و مندميکش

نمي خوام. با تموم نامرديهايي که در حقم کرده هنوز  اينو
 !انيک نميرو بب شياونقدر دوستش دارم که نتونم ناراحت



تا بتونم لحظه لحظه ي با اون بودن رو  ديطول کش لييخ
 تا احساسم رو بکشم و برم دميزجر کش لييفراموش کنم. خ

سخت بود واسه  لييبگم که عشقش يه طرفه بوده! خ بهش
 و دم نزنم! نمي تونم جايي که نميام که خورد شدنش رو بب

هست کار کنم چون مي ترسم احساسم زنده بشه! نمي  اون
 !خوام به اون روزاي جهنمي برگردم

 

بودم اونقدر با بغض حرف زده بودم و اونقدر سعي کرده 
که گلوم گرفت و به سرفه  رونيصدام باال نره و از اتاق ب

 .افتادم

آب برگشت و گرفتش سمتم و  وانيرفت و با يه ل انيک
 .گفت: بخورش

خواست  انيک نکهيو هم دميرو گرفتم و تا ته سر کش وانيل
 وقته با اين مسئله ليي. خانيک اليبگه گفتم: بي خ زييچ

 ايم دنبال کار. باالخره دناومدم. از فردا هم مي ر کنار
روي يه پاشنه نمي چرخه. برو منم يه خورده آروم مي 

 شم بعد

 .يام مي



بعد چند لحظه مکث نگاه متفکرش رو از روم  انيک
. سرم از شدت درد داشت رونيبرداشت و از اتاق رفت ب

 .ديمي ترک

داشتم يه دوش آب گرم بود و  اجيکه احت زييتنها چ به
 .ه مهمونا تو هال نشسته بودنک فيتنهايي اما ح

و نشستم کنار عمو منصور. دستش رو گذاشت  رونيب رفتم
 .انيک شيکه رفتي پ دميروي پام و گفت: از مامانت شن

خوشحال شدم. بلکه تو باعث شي اون شرکت داغون  لييخ
 .يه تکوني بخوره! بعد يه چشمک زد بهم

معترض گفت: شرکت ما تکوناشو خورده شما بپا  انيک
 !زير گرد و غبارش له نشي

 !انيبا اعتراض زيرلب غريد: ک ومرثيک عمو

که سعي مي کرد لبخندش رو پنهون کنه نگاهي به  انيک
من انداخت و با حرکت دهن و بي صدا گفت: بي ادب! 

 بعد

به تأسف واسه خودش تکون داد و شروع کرد در  سري
 .مورد چند تا پروژه با عمو منصور صحبت کردن



رو که کوشان  لمييودم به تلويزيون و الکي فزده ب زل
نگاه مي کرد نگاه مي کردم که عمو  اقيداشت با اشت

 ومرثيک

 !قبول نکردي؟ شنهادموي: چرا پگفت

نگاهي بهش انداختم و دوباره چشمام رو به تلويزيون  مين
 !رو نگفت؟ لشيدل انيدوختم و گفتم: ک

قبول يهو ساکت شد. عمو گفت: فقط بهم گفت که  انيک
 .نکردي

 !دهيبهش گفتم بهتون بگه از شما به اندازه کافي به ما رس -

که تا حاال تو آشپزخونه بود با اعتراض اسمم رو  مامان
 !صدا کرد و گفت: کاوه با عموت درست صحبت کن

راستم عصبي تکون مي خورد و دستم رو گذاشته  پاي
! عمو سکوت رو شکست و رهيبودم روش که آروم بگ

 گفت:يه

 .بود. مي تونستي خورد خورد پسش بدي قرض

تا آخر عمرم به کسي مثل شما مقروض  نمينمي ب لييدل -

 !باشم



: کاوه احترام عموت رو نگه دار! مگه ديمامان توپ دوباره
 !ستم؟يبا تو ن

از جام بلند شدم و رو کردم به مامانم و گفتم:  عصباني
 !مگه من چي گفتم؟

و  نيسمت پاي ديرفت و کشهم پاشد و مچ دستم رو گ انيک
 !کاوه نيگفت: بش

 

پفي کردم و نشستم که مامان انگار تازه سر درد و دلش 
 :شده اومد جلو و نشست روبروي عمو منصور و گفت باز

منو با  فياينجا که تکل اينيامشب خواستم ازتون ب منصور
 !نيکاوه روشن کن

و کالفه زل زدم به مامان و در عجب بودم که  متعجب
عاً مي خواد جلوي مهمونا علي الخصوص عمو واق
 ومرثيک

رو مطرح کنه که صداش بلند شد: منصور يه  مشکلمون
فکري به حال کاوه بکن! مگه کامران قبل فوتش مرتب 

 نمي



اگه طوريش شد تو جاي پدر کاوه هستي؟! مگه اونو  گفت
داره راه اشتباه رو  نييبه تو نسپرده بود؟! چرا وقتي مي ب

 مي

 !ري؟يت مي کني و جلوشو نمي گسکو ره

از جام پاشدم و رو به مامان گفتم: چه راه  معترض
اشتباهي؟! با کسي که باعث مرگ پدر شده سازش نمي 

 کنم از نظر

 !اشتباهه؟ شما

با خشم واستاد تو روم و گفت: پدرت سکته کرد!  مامان
 !اينو بفهم

 دميکه سعي مي کرد آرومم کنه کش انيرو از دست ک دستم
 ... و گفتم: آره سکته کرد ولي از دست رونيب

خونسرد  لييرو نشون بدم ديدم خ ومرثيکه عمو ک برگشتم
 .نشسته و زل زده به اين تأتر مسخره

داري لذت مي بري که مادر و  لييگفتم: خ تيعصبان با
 !پسر به خاطر تو افتاديم به جون هم آره؟



د! دستم اي که مامان زد تو گوشم برق از سرم پرون دهيکش
رو گذاشتم رو صورتم و مات موندم به مامان که زن عمو 

 و

عقب و سعي مي کردن آرومش کنن.  دنشيمي کش خاله
رفتم سمت در هال و در همون حال گفتم: اين شد دو بار 

 که

 فيآدمي دست رو من بلند مي کني! ح نيخاطر يه همچ به
 لييوقتي مي فهمي اين آدم ارزشش رو نداشته که ديگه خ

 !ديره

. با اينکه رونيزدم از خونه ب رهنيو با يه ال پ تيعصبان با
عصباني بودم اما لرز گرفتم و دستام رو زدم زير 

 ام. داشتمحصار

از پشت  انيو تند تند قدم بر مي داشتم که ک تيعصبان با
 : چي مي خواي ازدمي. برگشتم و داد کشديدستم رو کش

 !جونم؟

دستش بود انداخت رو خونسرد پالتوم رو که تو  لييخ
 نمي خوام. سرده، سرما مي خوري زييدوشم و گفت: چ

 .رونياومدي ب اينجوري



 !: به دردک! به جهنمدميکش داد

خونسرد گفت: باشه هم به جهنم و هم به درک. زشته  لييخ
 .کاوه، به خاطر عمو منصور و زنش هم که شده برگرد

به خاطر  به عالمت منفي تکون دادم و گفتم: اتفاقاً  سري
همون ها مامان بايد آبروداري مي کرد که نکرد! بر نمي 

 گردم

که آرامش و آسايش و احترامم رو به خاطر يه قاتل  جايي
 !زير پا خورد مي کنن

 

خونه  ميمي خواي چي کار کني پس؟! شب که ما رفت -

دلت مي ياد مامانت رو با اون قلب مريضش تنها ول کني 
 تو

 !خونه؟

: خسته شدم! خسته دمييه لحظه بستم و نال رو براي چشمام
 !انيشدم ک

کردم جلوي لرزش چونه ام و بغضي که داشت مي  سعي
 دست انداخت دور شونه ام و منو اني. کرميشکست رو بگ



اآلن که داشتم مي  نيسمت خونه و گفت: هم برگردوند
يومدم بابام داشت با مامانت حرف مي زد. تنها کسي که 

 مي

ه رو بخوابونه همون بابامه که خدا رو شکر اين قائل تونه
برو يه آبي به صورتت  ايکار رو مي کنه. ب نيداره هم

 بزن و يه

 .دراز بکش و استراحت کن تا شام حاضر بشه خورده

 بازبرگشتم خونه و از در تراس که به اتاقم  انيزور ک به
رفت و بعد  انيرو تخت. ک دميمي شد رفتم تو و دراز کش

 چند

چايي اومد و گفت: پاشو اينو بخور که  وانيا يه لب ديقه
 .گرمت کنه

: نمي خوام. برو مي خوام تنها دميکردم بهش و نال پشت
 !باشم

اين جوري که نمي شه کاوه! زشته جلو عمو و زنش.  -

 !. باشه؟رونيب اييک کم آروم شو واسه شام ب

 .و در رو بست رونيديد جواب نمي دم رفت ب وقتي



 گرنيرد گرفته بود و اين از عاليم مطرف سرم د يه
بودم. سرمو  رشياس شيعصبي اي بود که از چند سال پ

 کرده بودم

. نمي دونم چند ديقه رميبالش که يه خورده آروم بگ تو
شدن در اومد و  بازجوري مونده بودم که صداي  نيهم
 بعد

پس تکون  انهينشست رو شونه ام. احتمال دادم ک دستي
 بلند شدم و دم،يعمو منصور رو که شننخوردم اما صداي 

. عمو منصور نشست کنارم و دست گذاشت روي نشستم
 !پام و گفت: بهتري؟

رفته بوده  شيديد جوابي ندادم گفت: مامانت هفته ي پ وقتي
 .دکتر

خوب  چينگاهش کردم که ادامه داد: وضع قلبش ه متعجب
 .سين

 !: يعني چي؟دميپرس نگرون

روني رو ازم دور کنه و گفت: کرد با يه لبخند نگ سعي
داده که با عموت آشتي کني فقط واسه اينکه يه  رياگه گ

 خورده



مي کنه قراره طوريش بشه و  الياش رو باخته. خ هيروح
 !راحت باشه الشيمي خواد از بابت تو خ

 !مگه دکتره چي گفته بهش؟ -

 .مراقب خودش باشه شتريترسونده اتش که ب چييه :

 !ن؟يمطمئن -

 

گه مطمئن نبودم بهت نمي گفتم. تو که انقدر نگرونشي ا :

 !چه جوري دلت مي ياد اينقدر ناراحتش کني؟

داده به اين جريان عمو! بابا مگه مي شه   ريچند وقته گ -

 !نفر به زور همديگه رو دوست داشته باشن؟

کاوه. مامانت فقط يه خورده  ستيبحث دوست داشتن ن :

 .احترام مي خواد ازت

 !من بهش احترام نمي ذارم؟مگه  -

 !مي گم ومرثويمامانت رو نمي گم. ک :

 !ستيواسه من اين آدم اصالً قابل احترام ن -

 !دهياين حرف رو نزن کاوه. از تو بع:

 !ده؟يچرا از من بع -



بهش احترام  کترياته به عنوان کوچ فهيکاوه جان وظ:

ا افتاده که به اينج نتونياتفاقا ب لييبذاري. مي دونم خ
 دييرس

ببخشش که. مي گم به خاطر مامانت هم که  اينمي گم ب اما
. الکي تظاهر که مي توني بکني. تو فقط ايشده کوتاه ب

 سعي

بهش بي احترامي نکني تمومه! يه وقتي مي شه که  کني
 !حسرت مي خوري چرا به حرف مامانت گوش ندادي ها

ارزش حسرت خوردن رو  ومرثيک نيمي کن اليواقعاً خ -

 !اره؟د

اونو نمي گم! حسرت اينکه چرا به تنها خواسته مادرت :

 ! يه خوردهستييندادي رو مي گم! تو که ديگه بچه ن تياهم

 !بايد به فکر مامانت باشي شتريب

. سرم رو محکم گرفتم تو دستام. ديداشت مي ترک مغزم
عمو دست گذاشت رو شونه ام و گفت: پاشو مي خوايم 

 شام

 .پسر خوب . باريک هللابخوريم



صداش کردم و  رونيجاش که پاشد بره از اتاق ب از
: واقعاً دکتره واسه ترسوندن مامان اون حرفا رو دميپرس
 !زده؟

از اين بود مطمئناً اين حق رو  رييه لبخند گفت: اگه غ با
 .ناراحته لييمامانت خ ايداشتي که بفهمي. پاشو ب

ني به عالمت مثبت تکون دادم و عمو رفت. نگرو سري
کرده بود. يه  ريمامان بدجوري ذهنم رو درگ تياز وضع
 ربع بعد

 ايکرد و دال شد تو و گفت: پاشو ب بازدر اتاق رو  انيک
 .شام

کرد و از  بازدر رو کامل  انياکراه از جام پاشدم. ک با
شده بود اما  دهيشام چ زيکنارش رد شدم و رفتم تو هال. م

 با اينکه

ايي نداشتم. بق کرده نشستم هم نخورده بودم اشته ناهار
 و عمو. زيرچشمي نگاهي به مامان انيک نيب زيپشت م

رو نشون نمي داد. انگار نه انگار  زيياش چ افهيق انداختم،
 اتفاقي افتاده. احتماالً داشت مهمون داري و آبروداري مي

 !کرد



 

ي کردم تا همه غذاشون رو بخورن و تحمل بازبا شام 
م بشه! بعد شام هم به زور کردن اون جو مسخره تمو

 نشستم

تا آخر شب زودتر برسه و بچپم تو اتاقم و به  کنارشون
 !رميدرداي خودم بم

که رفتن خواستم برم تو اتاقم که مامان صدام کرد.  مهمونا
 سر جام واستادم تا حرفش رو بزنه. اومد روبرو وايساد و

 .: بابت امشب معذرت مي خوامگفت

ود آوردم باال و دوختم به چشماش. ب نيرو که به زم نگاهم
 ادامه داد: تند رفتم، خودم مي دونم. بذار به حساب اينکه

 !. باشه؟نگرونتم

 !نگرونم بودي اين جوري آبروم رو بردي؟ -

 .متأسفم:

 .ستي. اآلن اصالً حالم خوب نميباشه بعداً حرف مي زن -

 .برو بخواب:



مامان رو صدا يادم افتاد.  زييبرم تو اتاق يهو يه چ اومدم
 !: رفته بودي دکتر؟دميکردم و پرس

 !هول کرد و برگشت سمتم و گفت: آره. چطور؟ يهو

 !عمو منصور گفت بهم. از اون بايد بشنوم؟ -

 .نمي خواستم بي خودي نگرونت کنم :

 !چي گفت دکتر؟ -

 .شگييهمون حرفاي هم :

که ممکنه  دييرس جهيبه اين نت شگيياز همون حرفاي هم -

 !نها بذاري؟منو ت

 .ستيواسه نگروني ن زييچ :

 !مطمئني؟ -

 .آره :

 .ششيفردا خودم مي رم پ -

ولي اگه دوست داري هفته ديگه خودم  ستين اجيياحت :

 .نوبت دارم، با هم مي ريم

ناراحت مي شم اگه مسئله اي بوده باشه و ازم پنهون  -

 .کرده باشي مامان



 

ن واسه ات مهمم مامان لبخندي به لب آورد و گفت: اگه م
بخواب صبح  ريسعي کن به خواسته ام عمل کني. برو بگ

 بايد

 .سر کار بري

وضع قلبي مامان و سردرد شديد به زور  اليفکر و خ با
از خواب پريدم.  ميخوابم برد. صبح با صداي زنگ گوش

 مطمئناً 

مردم آزار نمي تونست باشه. نديده و چشم  انيجز ک کسي
و با صداي دورگه از خواب بسته گوشي رو آن کردم 

 :گفتم

گفتم که نمي يام شرکت مرض داري زنگ مي زني  انيک
 !مي کني؟ دارميب

 !سه متر از تو جام پريدم ديچيهديه که تو گوشم پ صداي

و يه يا قرآن زيرلبي گفتم و صدام  ميشونيدونه زدم تو پ يه
 !رو صاف کردم و گفتم: الو؟

که با تحکم  خشک و جدي هديه به گوشم خورد صداي
 !شرکت کارت دارم ايگفت: پاشو ب



: دميکردم تعجبم رو مخفي کنم و بعد يه مکث پرس سعي
 !چي کارم داري؟

 !بهت مي گم ايب -

بدون اينکه حرف ديگه اي بزنه يا حتي خداحافظي  بعد
کنه تماس رو قطع کرد. واسه چند لحظه شکه شده زل 

 زده بود

باهاش  اني. نکنه کديرس به ذهنم زييموبايلم و يهو يه چ به
 حرف زده باشه؟! واي خداي من! نکنه بهش گفته باشه که

 نيهنوز دوستش دارم؟! واي بدبخت مي شم اگه يه همچ من
 !به گوش هديه برسه زييچ

هول از رو تخت پاشدم و همون جوري که مي رفتم  با
 انيو سريع حاضر مي شدم، شماره ک رونميسمت لباساي ب

 رو

 !خاموش بود . لعنتيگرفتم

شرکت رو گرفتم، اشغال بود! داشتم از استرس مي  شماره
 جلو دهنش رو گرفته انيمردم. فقط خدا خدا مي کردم ک

کنم که هديه نبايد از  دي. يادم رفته بود ديشب بهش تأکباشه
 !حرفايي که زدم بويي ببره



و رفتم سمت در هال که صداي مامان  رونياز اتاق ب زدم
چايي واستاده بود دم ورودي  وانيل متوقفم کرد. با

 .آشپزخونه

 .سالم کيکنجکاوي بهم انداخت و گفت: عل نگاه

 دارميگفتم: سالم مامان. عجله دارم. ديرم شده، چرا ب هول
 نکردي؟

و اومد جلو و  زيرو گذاشت روي م شيچاي وانيل مامان
همونجوري که يقه پالتوم رو مرتب مي کرد گفت: 

 صورتت رو مي

صبح زنگ زد و گفت بذارم بخوابي و  انياقل! کال شستي
 .شدي بگم که بري شرکت داريهر وقت ب

 !واي مامان بدبخت شدم -

 !خدا نکنه واسه چي؟ :

 

 !با هديه حرف زده انياحتماالً ک -

شده؟!  دايسر و کله اش پ بازهديه؟! يعني چي؟! مگه  :

 !هديه رو از کجا مي شناسه؟ انيک



ي کنن. باباش سهام دار شرکت تو شرکت با هم کار م -

 !انهيک

 !خداي من! جدي نمي گي؟ :

يه بارم که شده دهنش رو بسته  انيواي مامان دعا کن ک -

 .باشه

که اومده بود اينجا از تو و هديه پرس  شيديدم چند روز پ :

 اون از کجا مي دونه دميو جو مي کرد. وقتي ازش پرس

 !تو واسه اش درد و دل کردي گفت

بهش گفتم که نبايد مي گفتم. مي ترسم  زاييييه چديشب  -

 !رفته باشه گذاشته باشه کف دست هديه

 بهش زنگ زدي؟ :

 !به کي؟ -

 !ديگه انيک :

چه خاکي تو سرم  نميخاموشه. برم شرکت بب شيگوش -

 شده. فقط دعا کن مامان. بهت زنگ مي زنم. فعالً 

دم : رو که ديدم داد ز نيماش نيو اول ابونيتو خ دميدوي
 !دربست



تا برسم و انقدر حرص خورده  ديدونم چقدر طول کش نمي
 تا آسانسور ديبودم که تموم تنم مي لرزيد. وقتي طول کش

رو سوار  شينصفه طبقه ها رو با پله رفتم و باق ن،يپاي اديب
 آسانسور شدم و موقعي که رفتم تو شرکت به نفس نفس

آشفته من متعجب  افهيبودم. خانم اسکندري از ديدن ق افتاده
 !: طوري شده؟دياز جاش پاشد و سالم کرد و پرس

 اييعني آقاي ک انيو گفتم: ک دميکش قيتا نفس عم چند
 !اومدن؟

اسکندري با سر جواب مثبت داد. اومدم برم سمت  خانم
. رفتن جلسه. تا يه ساعت ديگه ستنيکه گفت: ن انياتاق ک

 بر

 .گردن مي

لهره مي مردم! اومدم برم رفتم. تا يه ساعت ديگه از د وا
 .تو اتاق خودم که گفت: خانم سماواتي منتظر شمان

و با ترس زل زدم بهش که به اتاق هديه اشاره  برگشتم
 .کردن وقتي اومدين بگم برين اتاقشون ديکرد و گفت: تأک

شدم. بايد  مونيسمت اتاقش و خواستم در بزنم اما پش رفتم
 به خانم اسکندري حرف مي زدم. برگشتم و انياول با ک



: يه چند تا کار دارم انجام مي دم بعد مي رم، فقط اگه گفتم
 اومد بهم حتماً خبر بدين. يه کار واجب انياين وسط ک

 .باهاش دارم

 

و پالتومو انداختم روي مبل و شروع  فيرفتم تو اتاقم و ک
وجب جا قدم زدن. يه ساعت گذشته  ميکردم تو همون ن

 .بود

سرم رو به کار گرم کرده بودم  وتريکامپبودم پشت  نشسته
 .اما دل تو دلم نبود

ظاهر شد و سالم کرد.  انيي خندون ک افهيو ق بازاتاقم  در
 متعجبش افهيبا ديدنش از جام پريدم و بدون توجه به ق

در رو بستم  رونياز شرکت ب دمشيرو گرفتم و کش دستش
 !و آروم گفتم: به هديه چي گفتي؟

د تو صورتم و گفت:عوض سالم و با اخم زل ز انيک
 !احوال پرسي کردنته؟

تو موهام و گفتم: به هديه چي گفتي  دميدستم رو کش کالفه
 !! جواب منو بدهان؟يک

 !در مورد چي، چي گفتم؟ -



 !از حرفاي ديشب من بهش چي گفتي؟:

 !! مگه قرار بود بهش بگم حرفاتو؟چييه -

باهام شرکت  اميپس واسه چي صبح زنگ زد و گفت ب :

 !کار داره؟

 !خب البد کارت داره ديگه -

 دميتر و مضطرب تر از قبل دستي به صورتم کش کالفه
جون من راستشو بگو. حرفي بهش زدي که  انيو گفتم: ک

 راضي

! نکنه بهش گفتي من هنوز دوستش ره؟يبا من تماس بگ شده
 !دارم؟

 !مگه هنوز دوستش داري؟ -

دارم! با باليي که سرم احساسي بهش ن چي! ديگه هانينه ک:

 جايي تو قلب من نداره! يه وقت چيآورد تو دانشگاه ديگه ه

 !کرده باشي؟ دوارشيباشي الکي ام نرفته

 !تو نگرون چي هستي؟ -

 !پس حرف زدي باهاش :



که تو فکر مي کني! ديروز  زيينه در مورد اون چ -

دادم که اگه  حيعصر باهاش حرف زدم و واسه اش توض
 تو برنگردي

اون هم بايد بره! واسه اش روشن کردم که جايگاه  شرکت
 کردم که نبودن هشيمن چقدر عزيز و مهمه و توج شيتو پ

مساويه با نبودن اون، چون بايد معلوم بشه کي تو  تو
 !سهيشرکت رئ

هديه اي که من مي شناسم با اين حرفا راضي به زير پا  :

 !گذاشتن غرورش نمي شه

بود  بيزده واسه خودم هم عجصبح که گفت بهت زنگ  -

ولي به هر حال زنگ زده ديگه. اآلن هم که تو اينجايي. 
 من

که بخوام حرفاي ديروز تو  نمشيوقت نکردم زياد بب اصالً 
 اومدم شرکت رفتم يه جلسه نکهيرو به گوشش برسونم. هم

 .تو شهرداري فوري

 

به سرت نزنه بري به اين  انيو گفتم: ک دمينفس راحتي کش
 دهيوقته اون دندون پوس لييواهي بدي! من خ ديام دختر



 !و انداختم دور دميکش رو

 !که اينقدر بهم ريختي؟ نهيمطمئني فقط واسه هم -

از باباش و کارايي  زييبه گوشش چ اني. کنهيآره فقط هم:

 نمي زييمن کرده نرسه ها! اون چ دنيکه واسه عقب کش

اگه يه زموني به سرش بزنه.  االتيو دلم نمي خواد خ دونه
 ديگه عالقه اي قميدوستش داشتم بعد جريان دانشگاه و تعل

 .ندارم بهش

که ديشب بهم گفتي مي ترسي با اومدنت به  نهيواسه هم -

 !شرکت حست دوباره برگرده؟

نگرون اون هم هستم ولي مطمئنم کاري که باهام کرده :

 کنم نتونم از دايتو دلم کاشته که اگه فرصت پ نهيانقدر ک

 !گرفتن بگذرم انتقام

 !چه کاري ؟ -

بعداً واسه ات تعريف مي کنم. قول مي دم. فقط تو هم  :

 .بشي دييگذشته من و اون و هرچي شن اليقول بده بي خ

 !باشه؟



سري به عالمت مثبت تکون داد و رفت سمت در و  انيک
گفت: تا وقتي دهنم بسته مي مونه که دوتايي خودتون رو 

 به

ن عشق و عاشقي و جنگ و جدل و تنفر ندين سر اي کشتن
 !و انتقام

و  رونيشد و هديه اومد ب بازبگم که در  زيييه چ اومدم
سالم کرد و گفت: مي رم تا  انيبدون توجه به من به ک

 شرکت

 .رميسازه که نقشه ها رو بگ طراحان

تشکري کرد و به من گفت: فردا با يکي از کارفرماها  انيک
 ريپور بگ نيعات پروژه رو از اميه جلسه مهم داريم. اطال

 و

 .اريخالصه گزارش از توش در ب يه

خودش رفت تو. اومدم دنبالش برم که هديه گفت:  بعد
 !اسکندري نگفت کارت دارم؟

 !سمتش و گفتم: چرا ولي خودم کار داشتم برگشتم

آهان! به هر حال خواستم بهت بگم اگه قبول کردم که  -

 ه که يه فرصت درست وشرکت فقط واسه اين بود اييب



 ريباشه تا حسابي بچزونمت! من شمش ارميدر اخت حسابي
رو از رو بستم، تو هم اگه دوست داري خودتو واسه يه 

 جنگ

 نيآماده کن! دوست دارم يه بار ديگه زم اريع تموم
! درست مثل اون روزي که تو دانشگاه نميخوردنت رو بب

 چو افتاد

رو تو دستشويي  نييپايخواستي يکي از بچه هاي سال  مي
 !مورد آزار و اذيت قرار بدي

 هيآسانسور بسته شد و هديه از جلوي ديدم رفت. تک در
 .رميدادم به ديوار و چشمام رو روي هم گذاشتم تا آروم بگ

 

مي شد. همه رفته  ليپنج شنبه بود و شرکت ساعت  تعط
 روي يه ميمونده بوديم و داشت انيبودن و فقط من و ک

هم  انيه کار مي کرديم واسه جلسه ي شنبه. کنقش سري
 داده بود که بايد تو جشن تولد نامزد حسام رياز صبح گ

کرد که از کوره در  لهي. انقدر گفت و گفت و پميکن شرکت
. از ديروز ناراحت وضع رونيرفتم و زدم از شرکت ب

 قلبي



و دکترش  ستيخوب ن چيبودم. مي دونستم حالش ه مامان
 حيو ازش توض نمشيسافرت و نمي شد ببهم رفته بود م

 .بخوام

 ديبرسم خونه اونقدر مترو شلوغ بود که کلي طول کش تا
 رو ديدم که دم در پارکه از انيک نيو وقتي سر کوچه ماش

 !اي بود اين پسر لهيشاخم در اومد! عجب بدپ تعجب

ناهارخوري نشسته بود  زيپشت م انيرفتم تو هال ک وقتي
ورد! بدون اينکه سرش رو بلند و و داشت ناهار مي خ

 نگاهي

: دميرو گذاشتم روي مبل و پرس فميبکنه سالم کرد. ک بهم
 !اينجا چه غلطي مي کني؟

و  ديقاشق ديگه غذا چپوند تو دهنش و با آرامش جوي يه
! برو ني؟يقورت داد و گفت: دارم ناهار مي خورم! نمي ب

 دست

نقدر خوشمزه غلط رو بکن! ا نيهم ايروتو بشور تو هم ب و
 !است



بارش کنم که مامان از دستشويي اومد  زيييه چ اومدم
که گفت: بهترم.  دمي. سالم کردم و حالش رو پرسرونيب

 برو

 .ناهار ايعوض کن ب لباساتو

 !شما خوردين؟ :

 .من روزه ام -

 !رينيمامان! با اين قلبتون فقط مونده روزه ي مستحبي بگ :

. بايد رميرو دارم مي گ ! روزه هاي قضامه؟يمستحبي چ -

 !رو بدم زودتر اميبده

 !ستيآدم مريض روزه بهش واجب ن:

. زودتر رميحاال که امروز گرفتم. از فردا ديگه نمي گ -

 .غذا سرد مي شه زيپشت م نيبش

 !منم نمي خورم :

 !کاوه اريي در نبازيعني چي؟! بچه  -

مامان من؟! از صبح تا شب همش دل  هيي چبازبچه  :

اينم که يه وقت شما تنها تو خونه حالت بد نشه،  نگرون
 اونوقت



 !واسه من؟ رييروزه مي گ شما

واسه تو روزه نگرفتم، واسه خدا گرفتم! حالمم خوبه.  -

نمي خواد نگرون من باشي. منم با اين زبون روزه حرص 
 نده،

 !زيسر م ايب اريلباساتو در ب برو

 

ه بود اما از غذاشو تموم کرد انيک زيوقتي نشستم پشت م
جاش بلند نشده و زل زده بود به صورت من. با اخم 

 نگاهش

 !! نشستي لقمه هاي منو بشمري؟ه؟يو گفتم: چ کردم

گفت و آروم زير گوشم گفت: خدا به داد زن تو برسه  نچي
 !کاوه

سگ اخالقي به  ليينگاهش کردم که گفت: خ پرسشگر
ردي، قرآن! اون از شرکت که پاچه ي منو گرفتي و رم ک

 اين هم

 !دادي به مامانت ريخونه که گ از

و رم هم خودت مي کني! در  رييپاچه رو خودت مي گ -

 !ستيخوب ن چيمورد مامانم حق دارم چون حالش ه



از تو آشپزخونه گفت: تو اگه به  ديکه صدام رو شن مامان
 !فکر مني کاري که ازت مي خوام رو انجام بده

 دميم تو بشقاب و پفي کشرو برنداشته دوباره گذاشت قاشق
 شروع شد! مامان مي خواي دوباره بحث راه بازو گفتم: 

 لييبودم، خ داريبگو برم بخوابم! ديشب تا صبح ب بندازي
 !خسته ام

و گفت: بحث راه نمي ندازم ولي کاوه  رونياومد ب مامان
 ارتباطپريشب هم بهت گفتم فقط يه ماه فرصت داري که 

 ات رو

 .ون بديعموت سر و سام با

من و عمو تا يه ماه  ارتباطاگه نشه چي مامان؟! اگه  -

 !ديگه خوب نشه چي کار مي کني؟

ديگه اسمتو نمي يارم! همون رفتاري که تو با عموت  :

 !کاوه رمتيمي کني با تو مي کنم! ناديده مي گ

باشه حاال تا يه ماه ديگه کلي مونده اآلن مي شه روزمون  -

 !ي؟رو با اين بحث تلخ نکن



هم  انيرو داري گفت و رفت تو اتاقش. ک ليييه خ مامان
پاشد و رفت تو اتاق من. مي دونستم اومده اينجا که منو 

 شب

زور ببره خونه حسام. بعد خوردن ناهار و شستن ظرفا  به
 و ساعدش روي دهيروي تختم دراز کش انيرفتم تو اتاقم. ک

 .بود چشماش

و خواستم کنار بخاري  توي کمد يه بالشت و پتو برداشتم از
 رو تخت خودت ايشد و گفت: ب زيخ ميدراز بکشم که ن

 .بخواب

. بعد يه ريزه نيرو زم دميراحت باش گفتم و دراز کش يه
: چقدر از سهام شرکت به نام پدر هديه دميسکوت پرس

 است؟

گريد شرکتمونه. ناراحتي که  ريدرصدش. مدرکش هم گ  :

 باباش سهام دار شرکته؟

 !بفهمه من همون کاوه ام بي چاره ات مي کنهوقتي  -

اين سماواتي باباي هديه است؟!  دييتو چه جوري نفهم :

 !مگه قبالً نديده بوديش؟



نه. دو باري که اومد دم در خونه من نبودم. يه بارم که  -

 آشغال نيرفتم شرکتش به نوچه هاش دستور داد منو ع

 ...نو دزو اون باري هم که نوچه هاش م رونيب بندازن

 

که ناخودآگاه به زبونم اومده  زيييهو ساکت شدم. از چ
 .بود کسي خبر نداشت

اما گرفت چي مي خواستم بگم. نشست سر جاش و  انيک
 !گفت: دزديدنت؟! نوچه هاي بهمن؟

کردم بهش و سرمو بردم زير پتو و گفتم: ول کن  پشت
 .بابا. بخواب

از زير پتو  تو سرم ديبا بالشت کوب انيضربه اي که ک با
. پاشد در اتاق رو بست و اومد کنارم نشست رونياومدم ب

 و

 !ه؟ي: جريان چگفت

 .الي. بي خشهيمال چند سال پ هي. قضانيک ستيمهم ن -

شد و بعد انگار که  رهييه خورده تو صورت من خ انيک
که سه  شيباشه گفت: چند سال پ دهيبه کشف بزرگي رس

 روز



رس و نگروني بستري شد شده بودي و مامانت از ت بيغ
 !بهمن دزديده بودت؟ مارستانيب

سر جواب مثبت دادم که گفت: تو که گفتي اشتباهي برده  با
 ... بودنت! تو که

 !دروغ گفتم -

! عاشق شدي، ازم مخفي کردي! فارغ شدي هيخوبه! عال :

ازم مخفي کردي! معلق شدي تو دانشگاه بهم نگفتي! 
 دزديده

گه تو اين زندگي سراسر ازم مخفي کردي! دي شدي
 !چه اتفاقايي افتاده که من بي خبرم؟ جانتيه

خب اتفاق که زياده. البته فقط چند تا ديگه مونده که تو  -

 !بي خبري ازشون

جدي منتظر بود که اون چند تا اتفاق رو هم  لييخ انيک
بدم. پاشدم رفتم سمت در اتاق و گفتم:  حيواسه اش توض

 يکي

ردم، يکي دو فقره قتل تو پرونده امه! فقره آدم دزدي ک دو
يه چند تايي هم پول شويي و زد و بند و اختالص! اينا رو 

 که



 !ات اعتراف کنم ديگه پرونده ام پاک پاکه واسه

. رونيگفتم و قبل از اينکه بهم حمله کنه زدم از اتاق ب اينو
 بگه که به اتاق زييدنبالم اومد و با حالت تهديد خواست چ

 !نمي دونه زييره کردم و گفتم: چاشا مامان

 انيهال و ک زيتا چايي ريختم و آوردم گذاشتم رو م  رفتم
 !: کتکايي که خوردي هم کار نوچه هاي اون بوده؟ديپرس

ي اون روزايي که مي يومدي خونه و مي گفتي  همه
 !دعوات شده از بچه هاي سماواتي کتک مي خوردي؟

رو  شييه چندتايکم فکر کردم و گفتم: نه فکر کنم  يک
! ول کن ديگه بابا! جريان ابونيواقعاً دعوام شده بود تو خ

 مال

! اآلن تا وقتي سماواتي نفهمه من همون کاوه شهيسال پ چند
 .هستم همه چي امن و امانه

 لييگفت: برم يه چرت بزنم، خ انيرو که خورديم ک چايي
خوابم مي ياد. راستي يه سوال جدي بپرسم، جدي جوابم 

 رو

 !دي؟ يم

 



با سر جواب مثبت دادم که گفت: اگه يه دختر خوب بهت 
 ...معرفي کنم حاضري

خوابت مي  لييوسط حرفش و گفتم: مثل اينکه خ پريدم
 !بخواب ريياد! برو بگ

من  ه،يخوب ليينه جدي مي گم. معماري خونده. دختر خ -

 . فقط يههيواقعاً عالي و ايده آل سيمي کنم. ک دشيتأي

 لييهست اين وسط! يعني دو تا مشکل خ کوچولو مشکل
 .کوچولو لييخ

چي مي خواد بگه که  نمينگاهش مي کردم که بب منتظر
 پاشد واستاد و گفت: مشکل اينه که هم يه خورده چشم ديدن

 .رو نداره و هم اسمش هديه است تو

رو که پرت کردم سمتش جا خالي داد و فرار کرد  کوسن
کي خوابم  دميو نفهم دميتو اتاق من! همون جا دراز کش

 .برد

مي  ميبوديم و داشت انيک نيشب دو تايي تو ماش  ساعت
 داد و گفت و گفت که ريسمت خونه حسام. انقدر گ ميرفت

کرد.  رونيهم کالفه شد و جفتمون رو از خونه ب مامان
 .ميکرد که تو اين جشن شرکت کن مونييعني راه



و حسام و و چند تا کارمنداي شرکت قبلي  رعلييام جز
 آشنا نبودن واسه ام. با بچه ها حال و هيبق ن،ينامزدش ثم

. داشت از رعلييروي مبل کنار ام ميکرديم و نشست احوال
 انيشرکت يوسفي و اوضاعش حرف مي زد که ديدم ک

 پاشد

دم گوش حسام پچ پچي کرد و بعد با چهره اي گرفته  رفت
 زييبرگشت و نشست کنارم. آروم زير گوشش گفتم: چ

 !شده؟

بهم انداخت و مردد بود که بگه چي شده يا نه.  نگاهي
 !: چي شده؟دميدوباره پرس

 .کارت دارم ايرو گرفت و پاشد و گفت: ب دستم

توي آشپزخونه. صبر کرد يکي دو نفري که  ميهم رفت با
 مي دنيينوش وانايو داشتن توي ل زيواستاده بودن دور م

 !يه هم داره مي يادو بعد آروم گفت: هد رونيبرن ب ريختن

اما عمق فاجعه رو براي لحظه اي  دمياش رو شن جمله
 دييدرک نکردم. زل زدم تو چشماش که گفت: الو! شن

 چي

 !گفتم؟



 !دهنم رو به زور فرو دادم و گفتم: يعني چي؟ آب

اآلن از يکي از بچه ها اسمش رو  نينمي دونستم. هم -

د. دخترخاله گفت داره مي يا دميو از حسام که پرس دميشن
 اش

 .نهيثم هيميصم قيرف

ناهارخوري و سرمو  زينشستم روي صندلي م همونجا
گرفتم تو دستام! فقط به اين فکر مي کردم که اگه پاش 

 برسه به

 انيحسام آبروي منو جلوي همه ي بچه ها مي بره. ک خونه
 عقب و روبروم نشست و گفت: به علي دييه صندلي کش

 .واال نمي آوردمت اينجادونستم که اونم هست  نمي

زل زدم به صورتش که گفت: نمي ذارم حرفي  مستأصل
 !بزنه بهت. نگرون نباش. خب؟

 

سري به تأسف تکون دادم و گفتم: آخه من نمي فهمم! شهر 
 !به اين بزرگي چرا هي بايد جلوي من سبز بشه



بچه ها.  شيبريم پ ايپاشد دستم رو گرفت و گفت: ب انيک
 چياش با من. ه هي! بقشينمي شناس تو فقط وانمود کن

 اتفاقي

 .افته نمي

 شيراه افتادم و در همون حال گفتم: تو نمي شناس دنبالش
! نمي دوني که وقتي بخواد خودشو آروم کنه هر انيک

 کاري

 .کنه مي

دورترين و خلوت ترين نقطه سالن نشستم و شروع  رفتم
 !کردم به خودخوري که اين شب لعنتي زودتر تموم بشه

 نيزنگ در اومد و بعد چند لحظه هديه و خانم ام صداي
پاشد اومد کنارم نشست و دست  انيپور اومدن تو. ک

 گذاشت

نگو،  چييپام و زير گوشم گفت: هر حرفي زد تو ه روي
 !خودم جوابشو مي دم. باشه؟

حرفش تکون دادم گفت: اين  ديرو که به نشونه ي تأي سرم
 !نباشه ها شيباشه مثل دفعه ي پ



رو نداده بودم که هديه اومد سمتمون و  انيجواب ک هنوز
سالم کرد و گفت: اينو چرا دنبال خودت راه  انيبه ک

 انداختي

 !آوردي؟ و

خونگي  وونيحرف مي زد انگار داره در مورد ح نيهمچ
 !حرف مي زنه انيک

بگه که هديه گفت: اگه مي دونستم  زيياومد يه چ انيک
 اصالً نمي يومدم! بعد يه ايشيقراره اينجا هم تحملش کنم 

 .نيو رفت سمت ثم گفت

حسام. نشسته  شييه اآلن مي يام گفت و پاشد رفت پ انيک
 بودم و داشتم به معماري خونه حسام اينا نگاه مي کردم

. با حرص اما دميصداي هديه رو از پشت سرم شن که
صداي آرومي گفت: تو کار خدا موندم که چرا هر جا مي 

 رم تو

 !سبز مي شي؟ جلوم

بگم که گفت: کاري مي کنم از اومدنت  زيييه چ اومدم
 !بشي مونيپش



هري ريخت! مي دونستم با قساوت قلب هر کاري مي  دلم
رو تو هر فرصتي  ششيکنه! يه مار زخمي بود که بايد ن

 تو

فرو مي کرد. برگشتم زل زدم تو چشماش و گفتم: اين  تنم
 سعي نمي کني جوري به خودت هم خوش نمي گذره! چرا

! با اين کارات خودتو تابلو مي ري؟يمنو ناديده بگ وجود
 شيکني! شايد هم وقتي داري تالش مي کني که منو پ

 مهمونا

کني جريان عشق خام و بچه گونه و يک طرفه ات  ضايع
خوبه اين  لييرو واسه اشون تعريف کردم! واسه فان خ

 طور

 !ست؟ين

ت:واقعاً جرأتش رو پشت مبل اومد جلوم واستاد و گف از
 !داري؟

 

پاشدم واستادم روبروش و گفتم: چرا فکر مي کني جرأتش 
 ست،يکه رنگي ن اهييرو ندارم؟! ديگه باالتر از س

 !هست؟



به موضوع از يه طرف ديگه نگاه نمي کني؟! چرا  چرا
فکر نمي کني که اين تويي که من هر جا پا مي ذارم جلوم 

 ظاهر

چندين و چندسالمه  قيامزد رفشي؟! اين جا که تولد ن مي
 !مهيميصم قيو شرکت هم که مال پسرعمو و رف

زد و گفت: اون شرکتي که ازش يه حقوق بخور  پوزخندي
با پول باباي من  ري،يتا از گرسنگي نم رييمي گ ريو نم
 داره

 !چرخه مي

 ...و مفت خور انهيبله همه زحمتاش به پاي ک -

نمي کني پريدن با  درست حرف بزن اوالً! در ثاني فکر :

! فکر نمي ست؟يدر حد تو ن انيبچه هايي مثل حسام و ک
 کني

تو و اونا؟! فکر نمي کني رفاقت با  نيفاصله است ب کلي
 !واسه دهن توي گشنه؟ هياين بچه پولدارا لقمه ي بزرگ

شما نگرون من نباش. من اين لقمه هاي بزرگ رو به  -

ا بپا با اون همه زور آب و نوشابه هم شده فرو مي دم! شم
 پزي



 !از باباي پولدارت مي دي يه وقت رودل نکني که

برگشت سمت  اني. کانيگفتم و رفتم سمت حسام و ک اينو
 ديخدا؟! شر خواب ديو گفت: سنگاتونو وا کندين به ام

 !ديگه؟

تخت تخت! کاش نمي  التيخ ديتمسخر گفتم: آره! خواب با
 .يومدم

 شي. از چند روز پمتارياصرار داشت ب لييمامانت خ -

 ازم خواست حتماً با خودم مياين مهموني رو دعوت ديکه فهم

 !اموزييو رفتار انساني رو ب نييکه  تا آدم بب ارمتيب

 !بي ادب :

 !من يا مامانت -

 !انيک :

 !خب آخه من که نگفتم مامانت گفته اين جمله رو -

چپ نگاهش کردم که آروم زد تو پشتم و گفت: بريم  چپ
 بذاريم تو اين دهن وامونده! خشک شد از بس زيييه چ

 !و جوش خورديم حرص



 دنييکه روش انواع و اقسام خوراکي ها و نوش زييم دور
و چند تا ديگه از بچه  رعلييبودن واستاديم. ام دهيها رو چ

 ها

و با همديگه به لودگي ها و مسخره  شمونياومدن پ هم
م که هديه در مي آورد مي خنديدي انيي هايي که کباز

 بهمون

ما هم بخنديم  نيشد و گفت: به چي مي خندين بگ نزديک
 !خو

 ميبه چي داشت ميبگ ميبرگشت سمتش و گفت:نمي تون انيک
 !مي خنديديم

 

کرد و گفت: مسخره! بعد  انيوي کبازهديه مشتي حواله 
 !کردي آقا؟ پيبه مقدمه برگشت سمت من و گفت: خوش ت

ي جديد بخونم بازز اين سعي مي کردم ذهنش رو ا داشتم
 خوش شهيگفت: کاوه با اين قدي که داره هم رعلييکه ام

 !! گوني هم بپوشه بهش مي يادپهيت

اين  انيلبخندي زد و گفت: اوهوم. موافقم! راستي ک هديه
 واسه ام آشناست. تن تو نديده لييبلوز و شلوار خ



 !بودمشون؟

 زيخونسرد ناخونکي به خوراکي هاي روي م لييخ انيک
رو دارم. منتها  رهنيپ نيهم نيزد و گفت: نه ولي منم ع

 کرمه

وقتا از يه جا  شتريمن. آخه من و کاوه عادت داريم ب مال
 !نزديک به همه لييهامون خ قهي. سلميخريد مي کن

و برگشت سمت من و گفت: پولشو از کجا  اورديکم ن هديه
 !ديگه؟ انييمي ياري؟! مهمون ک

آروم دستي  انيجوابشو بدم که ک گر گرفت. اومدم گوشام
 و گفت: واسه چي مهمون من؟! اين آقاي ديبه پشتم کش

با اون فوقي که از بهترين دانشگاه گرفته دو سه  دانشمند
 !جايي کار مي کنه

خنده ي مرموزي کرد و گفت: آره يکي دو باري  هديه
گلوريا ديده بودمت کاوه. بعضي وقتا با دوستام  تزايتوي پ

 مي

 !اونجا يايم



طعنه مي زد که هم درس مي  ميبه دوران دانشجوي داشت
گلوريا کار مي کردم. اون موقعها  تزايخوندم و هم تو پ

 نظر

. آدم اين جوري ستياي داشت. مي گفت کار عار ن ديگه
که از تک و  دميرو شن انيخود ساخته مي شه! صداي ک

 تا

و شرکت ره پويانه  ايو گفت: آره. همون نزديک افتادين
عصرايي که کاوه بايد بره اون جا ناهار رو گلوريا مي 

 .خوريم

عصبي شده بود با حرص  انيکه از حاضر جوابي ک هديه
نگاهش کرد و گفت: واسه اينکه پول ناهار رو ندين کاوه 

 ظرفا

 !مي شوره و سرويس مي ده؟ رو

 !کار مي کني؟ تزافروشيي: تو پديمتعجب پرس رعلييام

آوردم و گفتم: ايشون مزاح مي مصنوعي به لب  لبخند
 !کنن

خونسرد گفت: کاوه جان بچه ها که غريبه  لييخ هديه
 !ستي! کار هم که عار نستين



تن صداش رو برد باال و با جديت گفت: بسه  انيک يهو
 !ديگه هديه

بدم: من نه  حيهاي متعجب بچه ها باعث شد توض نگاه
تو  اني! انقدر کتزافروشييصد جا کار مي کنم، نه تو پ

 شرکتش

 !کار مي کشه که جنازه ام مي رسه خونه ازم

اومد حرفي بزنه که هديه گفت: چرا پنهون کاري مي  انيک
 اونجا مجبورشي انيکني کاوه؟! مي ترسي بچه ها ب

 !رو حساب کني؟ ناهارشون

 

برگشتم زل زدم تو چشمش و گفتم: دروغ گويي کار خوبي 
 !خانم سماواتي ستين

 !فرقي با دروغ گويي ندارهپنهون کاري هم  -

 !چه پنهون کاري کردم که خودم خبر ندارم؟ :

مهموني  نيسر و وضعي که باهاش مي گردي! هم نيهم -

رفقاي پولداري  نيهايي که توشون شرکت مي کني و هم
 که



خودت انتخاب مي کني! اينا تو وضع مالي افتضاح  واسه
 !ايجاد نمي کنه ريييتو و خونواده ات تغ

ز چي رو مي دي؟! پول باباتو؟! هر وقت خودت با تو پ :

 !اون وقت افتخار کن دييتالش خودت به جايي رس

من با پول بابام به هر جا بخوام مي رسم! نگرون خودت  -

فقط درجا مي زني و  ريباش که با اين حقوق بخور و نم
 با اين

 !اقتصادي مملکت عقب گرد هم مي کني به زودي وضع

کردناي باباي تو هم سر مي رسه! وقتي دوران پول پارو :

مجبور  دهيهمه بفهمن از چه راهي به اين همه ثروت رس
 مي

تاوان پس بده! پول حروم خوردن نداره! حناق مي شه  شه
 !رهيگلوتونو مي گ خيب

اي که هديه خوابوند زير گوشم جري ترم کرد.  دهيکش
 !جلومو گرفت و گفت:کاوه انياومدم برم طرفش که ک

باري بود که  نيبارت نه سوم نيص گفتم: اين دومحر با
 !زدي تو گوش من! منتظر تالفي باش



با اون يکي  انيبهم نزديک شد که ک تيبا عصبان هديه
 !دست آزادش هلش داد عقب و گفت: بسه ديگه

و چند نفر ديگه هم اومدن سمتمون. حسام  نيو ثم حسام
 !: چي شده؟ديمتعجب پرس

غلطي نمي توني بکني!  چيفت: هبا صداي بلندتري گ هديه
 ...چون دست از پا خطا کني همون بابام پدرتو

 ... آره مي دونم! پي تهديداش قبالً به :

سکوت کردم. چي داشتم مي گفتم! داشتم بند رو آب  يهو
مي دادم! از سکوتم استفاده کرد و گفت: حواست باشه 

 ديگه

وقت دهنت رو واسه چرت و پرت گفتن در مورد  چيه
 !در من وا نکنيپ

 اتيمن چرت و پرت نگفتم! مشکل باباي توِا که واقع -

 !فرقي با چرت و پرت نداره شيزندگ

هم دستم رو گرفت  رعلييو اين بار ام ديومو کشباز انيک
 !کارت دارم ايو گفت: کاوه جان ب

هم که اصالً نمي دونست جريان از چه قراره رفت  حسام
 !؟سمت هديه و گفت: چه خبره اينجا



بي توجه به حسام رو به من گفت: واسه اين مي  هديه
سوزي که وقتي رفتي شرکت بابام واسه آبدرچي بودن 

 تست

چندين و چند ساله رو هنوز هم  نهيقبولت نکرد! اين ک بدي
 !تو چشمات مي شه ديد

عصبي زدم و گفتم: مزخرف نگو! خوب بلدي  پوزخندي
 !داستان سر هم کني

 

ار داستان! حتماً اينکه مامانت با يه آره تو اسمش رو بذ -

 و داغون خرجت رو مي داده هم زورييپ اطييچرخ خ

 !داستانه

خالص کنم و برم  رعلييو ام انيخودمو از دست ک اومدم
 سمتش که حسام با تحکم گفت: بسه خانم! تمومش کن! بعد

 !ببر از اينجا قتويو گفت: رف نيکرد به ثم رو

پور به زور  نين خانم اميعني همو لييو ل نيثم وقتي
 جهيبردنش تو اتاق خواب يه لحظه حس کردم سرگ

 دارم.دستمو



 انيو سرم رو گرفتم. ک رونيب دميکش رعلييدست ام از
واسه  ارميآب ب وانييه ل نيبش ايو گفت: ب ديومو کشباز
 .ات

و رفتم سمت در و قبل از اينکه بهم  رونيب دميکش وموباز
 .رونيبرسه زدم از خونه ب

عصباني و ناراحت بودم که يادم رفت پالتوم رو  ونقدرا
بردارم. برف مي باريد. بدون توجه به سرماي هوا رفتم 

 نشستم

يه پارک. دلم مي خواست يه جايي بودم که مي تونستم  توي
 !افتمياز ته دل داد بکشم، اونقدر داد بکشم که از نفس ب

شلوارم درش  بيبلند شد. از تو ج ميزنگ گوش صداي
وردم و شماره ي حسام رو رجکت و گوشي رو خاموش آ

 .کردم

و تحملم رو طاق کرد راه  ديکه به مغز استخونم رس سرما
 اون جا انيافتادم سمت خونه. فقط خدا خدا مي کردم ک

. دلم مي خواست تنها باشم. دلم مي خواست حتي با نباشه
 .مامان هم روبرو نشم

! وايسادم يه ريزه به رو که ديدم وا دادم انيک نيدر ماش دم
 ته کوچه زل زدم و بعد بدون توجه به اون که نشسته بود



 بازرو در آوردم و در رو  ديرفتم سمت در و کل نيماش تو
 .کردم

و خواستم در رو ببندم که پاش رو گذاشت  اطيتو ح رفتم
 !در و مانع شد و گفت: کاوه يه لحظه وايسا نيب

 ميتم تو خونه و مستقرو ول کردم و بدون توجه بهش رف در
 مانع شد و بازرفتم سمت اتاقم و اومدم در رو ببندم که 

 !: کاوه خواهش مي کنم ازتگفت

کردم که خورد به ديوار و برگشت و داد  بازرو محکم  در
 !! چي کار داري؟ه؟ي: چدميکش

و گفت:  رونيترس خورده از آشپزخونه پريد ب مامان
 !ان؟ي! چي شده؟! کاوه؟! که؟يچ

بلند کنم!  انيدست رو ک دميعصباني بودم که مي ترس درانق
 خالي کنم! يقه انيدق دليِ هديه رو روي ک دميمي ترس

! مي انيرو گرفتم و هلش دادم عقب و گفتم: گمشو ک اش
 !خوام تنها باشم

 نياما با سماجت دوباره اومد جلو و گفت: وايسا بب انيک
 !چي مي گم بعد برو بچپ تو اون اتاق

 !ندارم دنيمن حوصله ي موعظه شن گمشو -



! ان؟ي: چي شده کديپرس انياومد جلو و با جديت از ک مامان
 !سر چي دعواتون شده؟

 

مچ دستم رو گرفت و مانع شد برم تو اتاقم و رو به  انيک
 ...مامان گفت: با هديه بحثش شده! کاوه باور کن

نمي خوام  ويچيباور نمي کنم! ه ويچيباور نمي کنم! ه -

 !نوم! دستمو ول کنبش

: احمق مامانت داره پس مي افته! يه ديقه ديداد کش انيک
 !آروم باش

سمت مامان. قلبش رو گرفته و نشسته بود رو  برگشتم
 !مامان؟ هيمبل. رفتم جلوش و زانو زدم کنارش و گفتم: چ

آب آورد و گرفت سمت مامان و گفت:  وانيپريد يه ل انيک
رو  وانيکه. مامان لنشده  زييبخورينش زن عمو. چ

 گرفت

خورده ازش خورد و به من گفت: برو لباساتو عوض  يه
 !آبي سيکن خ



و سرم رو گرفتم تو دستام.  نيجا نشستم رو زم همون
اومد کنارم  انيداشتم ديوونه مي شدم از اين همه فشار. ک

 زانو

و دست گذاشت رو شونه ام و گفت:پاشو برو يه دوش  زد
 .. پاشو کاوهميبا هم حرف مي زن ايبعد ب ريآب گرم بگ

ومو گرفت و بازنخوردم از جام. مامان اومد جلو  تکون
 !پهلو مي کني نهيگفت: پاشو بچه س

رفتم تو حموم و نشستم زير دوش.  انيزور مامان و ک به
انقدر ناراحت بودم که اصالً تمرکزي روي افکارم نداشتم. 

 يه

دوگانگي  نيدوگانه بهم دست داده بود و به خاطر هم حس
کالفه شده بودم. از اينکه هديه شغل مامانم رو تو جمع 

 جار

بودم و حاال از خودم خجالت مي  دهيبود خجالت کش زده
بود و با يه چرخ  اطي. مگه گناه بود که مامان خدميکش
 اطييخ

بود؟! پس چرا حرف هديه  دهيرو کش مشيبچه ي يت خرج
که همه ي واسه ام گرون تموم شده بود؟! مگه نه اين

 جووني



پاي اون چرخ حروم شده بود تا من به اينجا برسم؟!  مامان
 !پس چرا احساس حقارت کرده بودم؟

 نيبرگشت به عقب. به اون روزي که هديه براي اول ذهنم
 .بار اومد خونه امون

*** 

مامان گفته بودم فردا يکي از همکالسي هام مي ياد  به
اينکه طرف  اليبه خ اينجا که باهاش درس کار کنم. مامان

 پسره

 .گذشته بود هيبي تفاوت و عادي از کنار قض لييخ

مامان  افهيتو ق ميکردم و با هديه رفت بازکه در رو  فرداش
 ديدني بود. هديه مي دونست که مامانم خونه است و تا

هم مي دونست که مامان چه جور افکاري داره و  حدودي
 .نگرون بود لييخ

جمع و جور کنه و به گرمي با  سعي کرد خودشو مامان
هديه سالم و احوال پرسي کرد و حال خونواده اش رو 

 . ازديپرس

تا برگردم و همراه  نهيخواستم توي هال روي مبل بش هديه
 مامان رفتم تو اتاق خودم. مامان بدون اينکه حرفي بزنه



بي تفاوت برگشتم  لييبدم. خ حيزده بود بهم که توض زل
و تو درساش  مهي: مامان همکالسنگاهش کردم و گفتم

 مشکل

 اديبه امتحانامون نمونده و قرار شد ب شتري. يه هفته بداره
 . يعني من يه جاهايي رو باهاش کارميکه با هم درس بخون

 .کنم

اما قانع نشد. در حالي که سعي مي کرد صداش از  مامان
 !ه؟يمي کني کار درست الينره گفت: خ رونياتاق ب

 

تو پارک  مياره وقتي تو اينجايي؟! مي رفتچه ايرادي د -

 !يا خونه ي اونا خوب بود؟

 !خجالت بکش کاوه :

. تو ميمامان به جون خودت فقط مي خوايم درس بخون -

 !نيکنارمون بش ايهم ب

 !اي با هم دارين؟ ارتباطچه  :

 !فقط ميهمکالسي هست -



اونوقت چرا به اين همکالسي اعتماد کرده و پاشده اومده  :

 !ونه اش؟خ

اونشو ديگه نمي دونم ولي فکر مي کنم بعد يه سال ديگه  -

 . البتهادييه خورده شناخت نسبت به من داره که همراهم ب

کاري مي کردم مطمئناً اين  نيمن دختر بودم و همچ اگه
 !حق رو داشتي که کله ام رو بکني

اون روز سرش رو تو آشپزخونه گرم کرد و وقتي  مامان
 اجازه داد واسه درساي مي داريم درس مي خونديد ما واقعاً 

 .خونه مون اديهم هديه ب ديگه

اون رفت و آمدها بود که هديه سر در آورد مامان با  توي
مي بره. اون روزا احساس  شيخرج خونه رو پ اطييخ

 حقارت

 مونياز اينکه وضع مال شتري. بهيکردم از اين قض نمي
ودم احساس حقارت و بي پدر ب ميخوب نبود، ار ابنکه يت

 مي

تا سرپرست خانوار بودن مامانم. خوب يادمه وقتي  کردم
 آخرين امتحانمون رو داديم مامان ازم خواست با هديه برم



. گفت واسه اش يه مانتو دوخته و مي خواد اون خونه
خوشحال شد و  لييپروش کنه. هديه وقتي مانتو رو ديد خ

 روز

اش گفت که مانتوش به دوست دشيکه تو دانشگاه پوش اولي
 .واسه اش مهمه ليييه هديه است از يه عزيز که خ

کرده بود. حاال چقدر راحت  رييتغ زيراحت همه چ چقدر
 !مي کرد ريپسر همون عزيزکرده رو تحق

*** 

از اين خورد بود که به خاطر يکي ديگه پا رو  اعصابم
احساسم گذاشته بودم و به خاطر يکي ديگه سکوت مرگ 

 کرده

مي شدم! به خاطر  ريو به خاطر يکي ديگه داشتم تحق بودم
 بودم و به خاطر يکي ديگه از دهييکي ديگه به عشقم نرس

. فقط دميکه عاشقش بودم بدترين حرفا رو مي شن اوني
 مونده بودم تا کي مي تونم دهنم رو بسته نگه دارم و سکوتم

نشکنم. فقط از خدا صبر مي خواستم. تقه اي به در  رو
 .صدام کرد انيک خورد و



 انيو بدون توجه به ک دميرو بستم و حوله ام رو پوش آب
که پشت در حموم منتظرم بود رفتم توي اتاقم و دراز 

 دميکش

چايي اومد و  وانيبا يه ل انيتخت. چند ديقه بعد ک روي
و  زيبرق اتاق رو روشن کرد و چايي رو گذاشت رو م

 گفت: پاشو

هم ريخته و ناراحتي؟! از بخور.کاوه از چي انقدر ب اينو
شغل مامانت خجالت زده اي؟! من دست مادرتو مي بوسم 

 که

. مامان من خوبه دهيواسه خاطر پسرش زحمت کش اينقدر
که اصالً نمي دونه دو تا پسرش چه جوري بزرگ شدن 

 و چه

 !دارن زندگي مي کنن؟ جوري

 

 !ستمي: از شغل مامان خجالت زده ندمينشستم و توپ

 !پس چي؟ -

 !دو دلم :

 !از چي؟ -



به شک افتادم! دودل شدم که اصالً ارزشش رو داشته  :

که چند سال زجر بکشم؟! اصالً ارزشش رو داشته که اون 
 همه

 !تحمل کنم؟! اصالً ارزششو داشته که سکوت کنم؟ عذابو

 !در مورد چي سکوت کني؟ -

 !چييه :

حرف بزن کاوه! چي اين وسط هست که من طبق معمول  -

 !برم؟بي خ

 !نکن به من لهي! حوصله ندارم پچيي! هانيک چييه :

 .باشه. بخور چايي رو -

نبض مي زد  نيطرف سرم اونقدر درد مي کرد و ع يه
که داشتم از درد باال مي آوردم. پاشدم رفتم سر کمد لباسام 

 و

 !مي خوام لباس بپوشم روني: برو بگفتم

فت لباس که ر انيرو صدا کرد. ک انيمامان هم ک همزمان
همراه مامان برگشت  انيرو تخت. ک دميو دراز کش دميپوش

 و



 !گفت: بهتري کاوه؟ مامان

 !: قلبتون چطوره؟دميو پرس نشستم

گفت: خوبه. چي شده کاوه؟! مگه ديشب نگفتي که  مامان
 کاري به کار هديه نداري؟! مگه نگفتي فقط دو تا همکارين

دوباره چرا ! ست؟يکاراتون هم زياد به هم مربوط ن که
 !بشه؟ دايپ مونيگذاشتي سر و کله اش تو زندگ

به حرفاي ديشب اشاره مي کرد که به خاطر آروم  مامان
 بود با دهيکردنش مجبور شده بودم بگم. از صبحش که شن

داده بودم که  نانيهمکارم بهم ريخته بود. بهش اطم هديه
 ساعتا رو تو شتريو ب ستميزياد با هديه در تماس کاري ن

! به خاطر خاطرجمعي اون مجبور شده بودم ستين شرکت
 يه مقدار دروغ مصلحتي سر هم کنم! مامان سکوتم رو که

: کاوه چرا گذاشتي يه زخم کهنه دوباره ديدوباره پرس ديد
 !کنه؟ بازسر 

 !ندارم مامان! انگار تقديره رييمن تقص -

 !مي خواي چي کار کني؟ :

 !ن تو اين شرايط نبودمنمي دونم! اگه مي دونستم که اآل -



 

اين دختر نابودت مي کنه! اگه خودش هم کاري به کارت  :

 نينداشته باشه باباش نمي ذاره يه آب خوش از گلوت پاي

 !بره

 .مي دونم-

 !وقتي مي دوني ؟ انيک شيچرا موندي هنوز پ:

حقمه بخوام کاري رو که دوست دارم انجام بدم و حفظش  -

ارم رو دوست دارم مامان! د انيک شيکنم! کاري که پ
 ضمن

 !هم داريم اجيبهش احت اينکه

برو کارگري کن و خودتو از شر اين  اجهياگه واسه احت :

 !خونواده خالص کن

 نيکه تا حاال سکوت کرده بود گفت: از چي مي ترس انيک
 !زن عمو؟

 زايييگفت: از اينکه يه دونه پسرم به خاطر تموم چ مامان
 اده و بايد تو همون گذشته مي موندهکه تو گذشته اتفاق افت



شريکتو بهتر از من مي شناسي!  اني! کافتهيدردسر ب به
مي دوني که وقتي بخواد خطرناک باشه چقدر راحت مي 

 !تونه

 اهيسال بعد آشنايي کاوه و هديه با هم روزگار پسرم س يه
 !انيحروم يه عشق ممنوعه شد ک شيشد! تموم جوون

باباش مخالف بود؟! واقعاً عاشق  چرا ممنوعه؟! فقط چون -

 بودي کاوه يا نشستي دو دوتا چهارتا کردي و ديدي يه

رو به  تيزودگذره و ارزش نداره خودت و زندگ هوس
 !کنار؟ دييخطر بندازي و کش

رو بدم که مامان گفت: اگه يه نفر تو  انيجواب ک اومدم
وقت در موردش  چيعشق ثابت قدم باشه اون کاوه است! ه

 يه

فکري نکن! برداشتايي رو که هديه از رفتاراي  نيچهم
 !کاوه و از سکوتش کرده رو تو نکن

چه معني مي ده زن  نيسکوتي که ازش حرف مي زن :

 !ه؟يعمو؟! کاوه جريان چ

 !: ماماندمياومد حرفي بزنه که توپ مامان



معترض گفت: کاوه اگه بخوام  انيسکوت کرد و ک مامان
 ويون برسونم بايد همه چاين جريان رو به سر و سام

 !بدونم

 !حرف بزنه الاقل تونييک

 چيبه عالمت منفي تکون دادم و گفتم: اين جريان ه سري
 . مثل يه معادله چندمجهوليرهيسر و ساموني نمي گ

 !حله رقابليغ

که حس مي کردم داره قفل دهنش شل مي شه گفت:  مامان
 ميکه اينا رو خوب  اني! بذار الاقل کست؟يکاوه بس ن

 !و يه فکري بکنه رهيدر جريان قرار بگ شناسه

 شيواستادم و با داد گفتم: مامان قول دادي!  سال پ پاشدم
 خونه روي سجاده اي که نماز مي خوندي قول نيتو هم

به من که به کسي حرفي نمي زني! قولتو بشکوني  دادي
! قسم مي خورم! به همون صاحب نييديگه منو نمي ب

 سجاده

! پاشو برو خونه اتون. بذار منم اني! برو کمي خورم قسم
 .! برو پس فردا مي يام شرکترميآروم بگ

 



 !مي کني؟ رونميمتعجب نگاهم کرد و گفت: ب انيک

 .ايگرفتم و گفتم: فکر کن آره. اآلن برو ، فردا ب وشوباز

و با اکراه از اتاق رفت  ديدستي به صورتش کش انيک
رو تخت و رفتم تو  دمي. مامان هم دنبالش. دراز کشرونيب

 فکر

 .شيپ سالهاي

**** 

خوب با هم بودن من و هديه شايد به چند ماه هم  روزهاي
 . اولش که فقط درس بود و درس. کم کم احساسدينکش

واقعاً دوستش دارم. از ته دل. اگه يه روز نمي  کردم
ديدمش ديوونه مي شدم. بي تاب مي شدم و تا صبح خوابم 

 نمي

 لييشرکتش بود و خ سيوزا سرگرم تأساون ر اني. کبرد
همديگه رو نمي ديديم. اگه هم مي ديديم اونقدر دهن لق 

 بود

نمي تونستم بهش اعتماد کنم و حرف دلم رو بهش بزنم.  که
 وقتي مامان پي به عشقم به هديه برد اولش سکوت کرد و



گفت. از اينکه اصالً  مونيشب نشست و از فاصله طبقات يه
ديه اجازه ندن اين عشق به سرانجام برسه شايد خونواده ه

 و

اينکه اگه واقعاً هديه رو دوست دارم بايد پي همه ي  از
 بهش برام رخ بده رو به تنم دنياتفاقاتي که ممکنه تو رس

 .بمالم

نمي  زيچ چيگفتم که هديه رو از ته دل مي خوام و ه بهش
 .به اون بشه دنميتونه مانع از رس

رو  زيو همه چ نميبچ تيينا موقعداشتم بعد امتحا ميتصم
. ومدين شيواسه هديه اعتراف کنم. اما هرگز فرصتش پ

 پدر

ما به هم. هديه از  دنيشد بزرگترين مانع واسه نرس هديه
مانع تراشي هاي پدرش بي خبر موند چون پدرش اين 

 طور

خواست. مجبور شدم سکوت کنم و انگ نامردي و بي  مي
ور شدم همه ي بي احساسي رو به جون بخرم. مجب

 احترامي

چون اگه متوجه مي  ارميهديه رو تحمل کنم و دم بر ن هاي
 شد از طرف من هم عشقي هست و اين پدرشه که اجازه



مي  شيرو به من نمي ده اونوقت همه ي زندگ ابرازش
ريخت بهم. حرفايي از گذشته رو مي شد که هديه و همه 

 ي

ي خواستم. هديه اش رو نابود مي کرد و من اينو نم آينده
رو از ته دل دوست داشتم. اونقدري دوستش داشتم که 

 واسه

خوب  ليينشدنش هر کاري بکنم و اينو سماواتي خ نابود
 .بود دهيفهم

سماواتي اونقدري مامان رو ترسونده بود که  تهديداي
آوردن اسم هديه رو هم واسه ام ممنوع کرد. ديگه همه 

 زويچ

که اون اتفاق افتاد و واسه سه ريختم تو دل خودم تا اين مي
 .زد بميروز غ

جلوم و  ديچيپ نياز دانشگاه بر مي گشتم که به ماش داشتم
تا به خودم بجنبم به زور پرتم کردن توش و گاز و گرفتن 

 و

چشمام رو بستن و يه  نيبرو که رفتي! تو همون ماش دِ 
انداختنم تو يه  انينصفه روز هم بدون اينکه سراغم ب

 انباري



و تاريک و دو روز بعد رو هم يه خورده با کتک  ورنم
ازم پذيرايي و بعد تو يه جاده ي فرعي اطراف تهران پرتم 

 .کردن

دزدين چون  انيمي کردم منو اشتباهي به جاي ک اليخ
باباي اون بود که پولش از پارو باال مي رفت اما تماسي 

 که از

 وزيهديه چند روز بعدش باهام گرفته شد همه چ باباي
 .مشخص کرد

 

و خسته و داغون و آش و الش خودم رو  ادهيبا پاي پ
به  دميعبوري رس ناييرسوندم به جاده ي اصلي و با ماش

 .شهر

. با هول انيآوردم زنگ زدم به ک ريتلفن رو که گ نياول
 !: کدوم گوري هستي کاوه؟ديتماسم رو جواب داد و پرس

تو همون اطراف نگاه کردم و اسم شعبه ي بانکي که  به
ازم خواست همون جا  ديبا تأک انيبود و گفتم و ک ابونيخ

 بمونم

 .اديب تا



بودم رو پله ي بانک و سرم رو گرفته بودم تو  نشسته
و دلنگرون پريد جلوم  دهي. ترسدياز راه رس انيدستام که ک

 و

گذاشت رو شونه ام و صدام کرد و گفت: کاوه معلوم  دست
 !هست کجايي؟

د کردم و چهره ي خوني و کبود و داغونم سرم رو بلن وقتي
 !رو ديد مات موند و بعد يه مکث گفت: چي شده؟

رو به چپ و راست تکون دادم و سعي کردم بلند شم.  سرم
 نيتو ماش نميم رو گرفت و کمک کرد بشحصارزير  انيک

 و در

 !: کي اين بال رو سرت آورده کاوه؟ديحال پرس همون

م واقعاً نمي دونستم اما دو لحظه وقتي گفتم نمي دون اون
به کسي  زييسکوت کردم و چ دميروز بعد هم که فهم

 .نگفتم

مي خواست با اين کار من رو تهديد و از دخترش  سماواتي
براي با  هيدور کنه که البته موفق هم نشد! بعد اون قض

 هديه



راحت از نقطه  لييمصر شدم اما پدرش خ شتريب بودن
از زندگي دخترش  شهيه همضعفم استفاده و من رو واس

 دور

 !کرد

. وقتي مارستانياز نگروني من افتاده بود گوشه ي ب مامان
 با دمينفهم مارستانيبا تته پته بهم گفت که مامانم ب انيک

رو باال رفتم  مارستانيحال زارم چه جوري پله هاي ب اون
و زن  دهيو بدون توجه به حضور عمو منصور و خاله حم

 عمو

گذاشتم روي دست مامان روي تخت و زدم سرم رو  شهال
به  قييزير گريه. آروم که شدم و با مامان تنها، نگاه دق

 افهيق

کتک خورده ام انداخت و گفت: مي دونم که کار باباي  ي
 !هديه است

به عالمت منفي تکون دادم و گفتم: چطور انقدر  سري
 !مطمئني مامان؟! من خودم هم خبر ندارم

: من مطمئنم کاوه! دور هديه رو خط اما قاطع گفت مامان
بکش! نمي خوام به خاطر يه عشق خام و بچه گونه سرتو 

 به



 !بدي باد

قلبي که روي تخت  ماريکردم چون نمي شد با يه ب سکوت
 .بود جر و بحث کرد مارستانيب

فرداي اون روز عزم مامان واسه دور کردن من از  از
اري مي هديه جزم تر شد. خودش خوب مي دونست هر ک

 کنه بي

و  دميفهم دميرو که نبايد مي فهم زيياست تا اينکه چ فايده
 !مجبور شدم از عشق هديه به خاطر خود هديه بگذرم

گرفتم هديه رو از خودم برونم.  ميشدم وقتي تصم داغون
حتي از خود هديه هم داغون تر. اون با انتقام گرفتن از 

 من

د و من با جريحه دار شده اش رو درمون مي کر غرور
تر مي شدم. تو تموم اون  دهيسکوت روز به روز تک

 روزايي که با

تابي و افسوس و حسرت گذشت مامان کنارم بود و  بي
فقط با حرف دلداريم مي داد. واسم مي گفت که روزاي 

 سخت

 



مي گذره و از هديه فقط يه خاطره مي مونه. اينکه راه 
ه ي دوباره درستي رو انتخاب کردم و کلي وقت دارم واس

 عاشق

 .و يه زندگي جديد رو تجربه کردن شدن

 زيياما مرهمي واسه دلم نبود. تنها چ دميمي شن حرفاشو
 مي داد سرپا بودن هديه بود و اينکه هنوز رويکه بهم ن

اي داشت که بهش افتخار کنه. خوشحال بودم از  خونواده
دوري ازش انداختم ولي گذشته  شياينکه خودم رو تو آت

 ي

بکشه واسه  شيکه مي تونست زندگي اونو به آت ريکيتا
 .اش رو نشده

**** 

 .فکر کردم و فکر کردم که خوابم برد اونقدر

فرداش که جمعه بود با يه سردرد و گلو درد  صبح
شدم. ساعت نزديک  بود و  داريوحشتناک از خواب ب

 اونقدر همه



تنم درد مي کرد که حال بلند شدن از رو تخت رو  ي
. برگشتم سمت در و همون جوري که لرز کرده نداشتم

 توي خودم

بودم نگاهي به هال انداختم. صدايي نمي يومد. نمي  جمع
 بود، چون داريدونستم مامان خونه است يا نه. مطمئناً ب

داشت بعد نماز صبح ديگه نخوابه. صداي سرفه اي  عادت
که از گلوم خارج شد اونقدر ناجور بود که خودم يکه 

 .خوردم

با صداي سرفه ام اومد تو اتاق و گفت: سرما  مامان
نازک  رهنيخوردي کاوه! اون چه وضعش بود آخه! با يه پ

 تو اون

 !روي هم کردي ادهيدو ساعت پ سرما،

حال زل زده بودم به چهره ي نگرونش که گفت: پا  بي
 !مي شي بريم دکتر؟

انداختم باال به نشونه ي نه. رو ترش کرد و  ابروهامو
ديگه! نه درست و حسابي غذا مي خوري! نه  نيهم گفت:

 درست و



هواي خودتو داري! مريض هم که مي شي از دکتر  حسابي
و قرص و دارو فرار مي کني! يه باره بگو قصد خودکشي 

 داري

! لعنت به اون روزي که رفتي توي اون دانشگاه ديگه
کوفتي ثبت نام کردي! لعنت به اون روزي که هديه رو 

 !ديدي

 ... نتلع

با اعتراض صداش کنم که از دردي که تو گلوم  اومدم
 .رونيخفه شدم، اون هم ديگه ادامه نداد و رفت ب ديچيپ

شد، همچنان رو تخت  دايکه سر و کله اش پ انيک عصري
 و درد نييافتاده بودم. تب و لرز و سردرد و آبريزش ب

و درد ريه و گلودرد و سرفه هاي خشک و  استخونا
 !هم بد نبود لييکه مي ذاشتي کنار حالم خ دردناک رو

نشست لبه ي تخت، موهامو از رو صورتم زد کنار  انيک
 کردم سعي کرد نگروني بازو آروم صدام کرد. چشم که 

رو با يه لبخند پنهون کنه و گفت: اگه زودتر مي  صورتش
 مريضي با هديه مي يومدم که تو اين وضع اسفبار دميفهم

 !رده خنک بشهو دلش يه خو ندتيبب



اي کردم و گفتم: اآلن هم دير نشده مي خواي زنگ  سرفه
 !! آدرس اينجا رو دارهاديبزن بهش بگو ب

 

با صدايي تو  ارهيکه سعي مي کرد اداي منو در ب انيک
دماغي گفت: مکنه دختره رو گول مي زدي مي ياوردي 

 خونه

 !اتون؟

م رو سر دميجواب دادن بهش رو نداشتم. پتو رو کش حال
 .کنار و گفت: پاشو بريم دکتر دشيکه با سماجت کش

برو باباي زير لبي گفتم و سعي کردم پتو رو از دستش  يه
که گفت: پاشو کاوه. نصفه شب حالت بد مي شه  ارميدر ب

 !ها

 !مامانت بهم مأموريت داده پاشو

زل زدم بهش و گفتم: مامانم مأموريت داده تو بالي  کالفه
 رفه اي کردم و گفتم: دارو خوردم،جونم بشي؟! دوباره س

بهتر مي شم!  لييخ نمتيمي شم! تو هم که بري و نب خوب
 !پتو رو بده يخ زدم



سري به تأسف تکون داد و گفت: تا آمپول نخوري  انيک
 !اريي در نبازخوب نمي شي! پاشو بچه 

داد تا وادارم کرد باهاش برم دکتر.  رياونقدر گ خالصه
خورد حالم بدتر شد. بعد خوردن  که به تنم رونيسرماي ب

 کلي

و وصل کردن يه سرم برگشتم خونه و مريضي که  آمپول
بايد چند روزه خوب مي شد يه هفته منو انداخت و از 

 شرکت

 .هم واموندم رفتن

جمعه بود و مامان و چند تا از دوستاش رفته بودن  شب
 امامزاده صالح. تنهايي نشسته بودم و داشتم اخبار مي ديدم

 .اومد تو انيشد و ک بازدر  هک

: تو بساطت چايي دينشست و سالم کرد و پرس روبروم
 مي ياد؟ ريگ

 .اآلن مي ريزم نيجام پاشدم و گفتم: آره. بش از

 انيو نشستم سر جام. ک زيچايي رو گذاشتم رو م وانيل
 : فردا مي ياي شرکت؟ديتلويزيون رو خاموش کرد و پرس

 ام؟ين:



 !جرأت داري؟ -

 !ام به فنا رفت از بس تو خونه موندم حوصله:

 .رو بايد بهت بگم زييخوبه. کاوه يه چ -

صاف نشستم و زل زدم بهش. نمي دونم چرا يه  کنجکاو
 و نيدلهره اي افتاد به جونم. وقتي ديدم سرشو انداخته پاي

چايي رو لمس مي کنه گفتم:  وانيبا انگشتاش دور ل داره
 !شده؟ زيي! چان؟يک ويچ

يا نه اما  هيمهم زينکه نگاهم کنه گفت: نمي دونم چاي بدون
 .مامانت ازم خواست يه کاري انجام بدم شيچند روز پ

 ... داد و منم مجبور شدم که قسمم

 !چه کاري؟ :

 

از صداي بلندم يکه خورد، سرش رو آورد باال و زل زد 
 .تو چشمام و گفت: با هديه حرف زدم

: دميبعد با لکنت پرس مغزم لود بشه و ديطول کش هيثان چند
 !حرف زدي؟! در چه موردي؟



گفت:  ديبعد يه مکث که از نظر من زيادي طول کش انيک
. در مورد تهديدا و مانع دنتيپا پس کش ليدر مورد دل

 تراشي

 !باباش هاي

 !ان؟يفنر از جام پريدم و گفتم: چي کار کردي ک نيع

 لييهم بلند شد و گفت: مامانت ازم خواست! منم دل انيک
 !نديدم که هديه بي خبر باشه از کاراي باباش

از استرس به وضوح مي لرزيد. دستمو گرفته بودم  تنم
. بهم انيجلوي دهنم و با ترس زل زده بود به دهن ک

 نزديک تر

تو عاشقش بودي از خوشحالي  ديو گفت: وقتي فهم شد
اشک تو چشمش نشست کاوه. من مي تونم بهمنو راضي 

 کنم

 ...تون برداره. بذاردست از سر که

چي مي  دميزل زده بودم بهش. ديگه نمي شن بازدهن  با
ي مادر هديه تو آخرين ساعتهاي عمرش،  افهيگه. فقط ق

 توي

 .جلوي چشمم بود مارستانيب



شد و مامان اومد تو. برگشتم سمتش. انگار از  باز در
و چادرش رو  فيعاديه. ک رينگاهم خوند که اوضاع غ

 آويزون کرد

 !شده؟ زييچوب لباسي و اومد جلو و گفت: چ به

کردم لباي خشک شده ام رو تر کنم و حرفي بزنم.  سعي
گفتم زن  وياما زودتر از من گفت: به هديه همه چ انيک

 .عمو

ناخودآگاه با ترس برگشت سمت من. حس مي کردم  مامان
و دلهره و هزارتا احساس کوفتي  تيزانوهام از عصبان

 ديگه

: چرا دمييه قدم رفتم سمت مامان و پرس مي لرزه. داره
 !مامان؟

نشست روي مبل و در حالي که سعي مي کرد  رفت
 !خونسرد باشه گفت: چي چرا؟

 !: مامان قول داده بوديدميته گلو نال از

اينکه نگاهم کنه گفت: وقتي قول مي دادم فکر نمي  بدون
 کردم قراره چند سال بعد اين دختر بشه بالي جونت! وقتي



مي دادم فکر نمي کردم قراره بعد اون، گوشه ي  لقو
بشي! وقتي قول مي دادم فکر  ايو تارک دن رييعزلت بگ

 نمي

همون انقدر شور زندگي هم که تو وجودت بود از  کردم
 !بره نيب

: سر نماز قسمت دميتوجه به حرفاي مامان داد کش بدون
 !دادم! رازمو بهت گفتم به شرطي که پاي قولت بموني

که  رهيواسه اينکه آرومم کنه اومد جلو دستم رو بگ انيک
هلش دادم عقب و گفتم: با تو هم کار دارم بعداً! مامان 

 جواب

 !بده! چه جوري دلت اومد؟ منو

 

تو روم واستاد و گفت: واسه چي  تيمامان پاشد با عصبان
 ! دلم واسه کي بسوزه؟! واسه هفت پشت غريبه يااد؟يدلم ن

شدي! بسه هر  ريسه ديگه هر چي تحقتنها پسرم؟! ب واسه
 چقدر از خود گذشتگي کردي! از اولش اشتباه کردي به



هديه، به يه زن رو به موت قول بي خود دادي!  مادر
اشتباه کردي واسه سرپوش گذاشتن رو اشتباه يکي ديگه 

 از

مايع گذاشتي! به سختي  تيو جووني و زندگ خودتو
واسه خاطر  بزرگت نکردم که واسه خاطر يه مرده،

 اشتباهي که

و دم  نميديگه مرتکب شده ذره ذره آب شدنت رو بب يکي
 آدم ليي! سماواتي اگه خافتادهينزنم! تازه هنوز که اتفاقي ن

دهنشو بسته نگه مي داره و مي ذاره شما دو تا به هم  باشه
 !نيبرس

مگه خودت نبودي که جفت پا واستادي و گفتي حق ندارم  -

 مي شي! حاال چطور شده به آب و آتم؟ارياسم هديه رو ب

 !ما رو به هم برسوني؟ زني

نمي زنم شما رو به هم برسونم! دارم سعي  شيبه آب و آت :

 مي کنم انگشت اتهام هديه از سمت تو به سمت باباش

مي توني بري بهش بگي  شي. اگه ديگه نمي خوايبرگرده
ه يه زموني عاشقش بودي و بعد کاري که باهات تو دانشگا

 کرد



 !دوستش نداري ديگه

مامان چي کار کردي با اين دختر؟! چند سال زجر  -

و سکوت کردن منو به باد دادي با اين کارت! اگه  دنيکش
 قرار بود

چي رو بشه! اگه قرار بود زندگي اين دختر از هم  همه
مي کردي! الاقل  بازلب  شيبپاشه خوب همون چند سال پ

 اآلن

نبود! حاال که ديگه کار از کار از من انقدر متنفر  شايد
گذشته واسه چي زدي زير قولت! من بهت اعتماد کرده 

 !بودم

از کنارم رد شد و دم در اتاقش واستاد و گفت: بحث  مامان
 کردن ديگه فايده اي نداره کاوه. من کاري رو که احساس

 .به صالح پسرمه انجام دادم کردم

دم همه ي رفت تو اتاقش و در رو بست. حس مي کر بعد
جوني ندارم.  چيرفته. حس مي کردم ديگه ه ليتحل رومين

 گر

بودم و از تو داشتم مي سوختم. نشستم روي مبل و  گرفته
 در نمي يومد. يه انيسرمو گرفتم تو دستام. صدايي از ک



و  اني. برگشتم سمت کدييه فکري به ذهنم رس لحظه
 !: کي با هديه حرف زدي؟دميپرس

 .امروز صبح :

 !ز؟امرو-

بود امروز.  بازآره فردا تحويل پروژه داريم، شرکت  :

باهاش حرف  رينداشت، رسوندمش خونه و تو مس نيماش
 .زدم

 .ريشماره اشو بگ -

 و؟يشماره ي ک :

 !هديه رو -

 

خاموشه! گفت موبايلش رو خاموش مي کنه چون نمي :

خواد با باباش تلفني حرف بزنه. بهمن اصفهانه. فردا بر 
 .مي گرده

 .مي خواد رودرو باهاش صحبت کنه هديه

جام پريدم و گفتم: پاشو بريم خونه اش. بايد هر جوري  از
 کنم که حرفايي که بهش گفتي يه مشت شيشده راض



 !دروغه

 انيو گنگ ک جيگفتم و در مقابل چشماي بهت زده و گ اينو
 .رفتم تا حاضر بشم

زه جنا عييفوت مامان هديه و تش مارستان،يگنگ ب تصاوير
 و ديدن گريه هاي هديه نياش، پنهون بودنم پشت يه ماش

دور و بي تابي از اينکه نمي تونستم کاري واسه آروم  از
 دم زيکردنش انجام بدم، از جلوي چشمم مي گذشت. يه چ

و پالتومو روش و اومدم برم سمت در هال  دميپوش دستي
: ديپرس تيشد و مامان با عصبان بازکه در اتاق مامان 

 کجا

 !و کاله کردي؟ شال

سمتش و گفتم: مي رم خونه ي هديه. مي رم اين  برگشتم
يه جوري درست کنم! مامان دعا کن اون اتفاقي  تويوضع

 که

 !افتهين افتهيب نبايد

 تويکه بايد وضع ستيياومد جلو و گفت: اين تو ن مامان
 افتاده نه شيسال پ  افتهيدرست کني! اتفاقي که نبايد ب

 !اآلن



 !مامان -

 !مامان و کوفت! مامان و درد! بسه ديگه :

چي بسه ديگه مادر من؟! چي؟! چند سال تموم تو سکوت  -

 ! ازچي؟يکه آخرش بشه اين؟! که برسم به ه دميزجر کش

گذشتم که آخرش نابودش کنم؟! از دلخوشي هام  عشقم
که به اينجايي که اآلن کار رو رسوندي  دميدست کش

 !مينرس

ن با اون دختر! جواب خداتو چي مي بد کردي ماما لييخ
 چي مي خواي کوندييخواي بدي؟! جواب قسمي رو که ش

بتونم متقاعدش کنم  ارميکه شانس ب لييمامان؟! خ بدي
 شيدهنش پ ارميکه شانس ب لييدروغه! خ دهيحرفايي که شن

 .انياآلنشم ديره! دير مامان!بريم ک نينشه! هم باز سماواتي

روشن کن  نويگفتم: برو ماش انيبه ک دميکه مي پوش کفش
 .مامان شيپ اديمن برم به خانم منتظر، همسايه امون بگم ب

 .ترسم حالش بد بشه مي

دو رفتم و به دختِر خانم منتظر گفتم که مامان تنهاست  با
 .و از مامانش بخواد که بره اونجا ستيو حالش خوب ن



 نيبا عجله راه افتاد و پشت اول انيک ميکه نشست نيماش تو
 !کاوه؟ هيچراغ قرمز که ايستاد گفت: موضوع چ

 بازقدر بدون گندي زدي با لب  نيباشه واسه بعد! هم -

 !کردنت که هنوز نمي دوني چقدر بزرگه

ي مي کنم تو بازکاوه از اينکه دارم نقش يه آدم خنگو  :

 !هيجريان چ نميعذابم! حرف بزن بب

 

 !بگم زيي. نمي تونم چانيقول دادم ک -

کي قول دادي؟! مامان هديه؟! تو رو چه به مامان به  :

 !هديه؟! با اون چي کار داشتي؟! چه قولي بوده؟

به دو طرف تکون دادم و لبمو گزيد و گفتم: من با  سري
اون کاري نداشتم! اون بود که با گفتن يه راز مزخرف 

 تموم

 .بهم ريخت مويزندگ

 !راز؟! در مورد هديه؟ -

 .دادم و گفتم: برو سبز شد به عالمت مثبت تکون سري



 نيمحکم و شمرده شمرده گفت: بب لييراه افتاد و خ انيک
 کاوه مگه نمي گي گند زدم؟! خوب بايد بدونم چه گندي که

تو جمع کردنش بهت کمک کنم! دلم نمي خواد اآلن  بتونم
و دست و  نميابله ها بش نيکه مي ريم خونه ي سماواتي ع

 پا

! اين ديگه جريان نمياجرا ببتو رو واسه حل اين م زدن
که گذشته باشه  ستيو اون بي آبرويي ن قتيدانشگاه و تعل

 و

 !ادياز دستم بر ن کاري

 !واسه ات گفته آره؟ ويمامان کالً همه چ -

 !دميمامانت نگفت! از هديه پرس :

واقعاً؟! با افتخار واسه ات تعريف کرد چه به روزم  -

 !آورده؟

کنه سرشکسته و ناراحت بود!حاال از اينکه افتخار  شتريب :

 !حرف بزن

کم فکر کردم و بعد گفتم: مي ريم و با هديه حرف مي  يک
 قدر بدون نيواسه ات مي گم. فقط هم ويبعد همه چ م،يزن



هديه بايد باور کنه من عالقه اي بهش نداشتم و ندارم.  که
 .دخالتي تو ماجراي ما نداشته چيبايد باور کنه که پدرش ه

از دستت بر مي ياد بکن که حرفاي امروزت  کاري هر
 !کني رونيرو از ذهنش ب

 !ه؟يقول مي دي بعدش بهم بگي جريان چ -

 .آره. حتماً :

شديم  ادهيدم خونه ي هديه. پ مييه قرن گذشت تا برس انگار
زنگ در رو زد و يه خانمي آيفون رو جواب داد  انيو ک

 و

آيفون  سراغ هديه رو گرفت. هديه که اومد پاي انيک
 !طوري شده؟! اينجا چي کار مي کني؟ اني: کديپرس

دم در، از پاي  نيبديم يا هم حيتو توض ايميگفت: ب انيک
 !با هم؟ ميآيفون حرف بزن

: ديکرد و يهو پرس بازگفت و در رو  دييآخ بخش هديه
 !تويي؟ وشاي! با کي هستي مگه؟! نايم؟يب

ت و گلوشو کنه اي گف ريبا چشم و ابرو يه خدا به خ انيک
 !صاف کرد و گفت: با کاوه ام



بدون اينکه حرفي بزنه بعد يه مکث که معلوم بود از  هديه
 .روي تعجبه گوشي آيفون رو گذاشت سر جاش

 

. يه خانم مسن اديب شيخودم مونده بودم اصالً قراره چي پ
 و هدايتمون کرد روي بازاومد و در سالن رو واسه امون 

با سماواتي نشسته  شيه دفعه ي پيه گوشه از سالن ک مبالي
 .بوديم و گفت: اآلن خانم مي يان

نشون مي داد که کارگر خونه اشونه. سعي مي کردم  اين
 دايو يه ظاهر خونسرد پ رميجلوي تکون عصبي پام رو بگ

. چند ديقه بعد صداي سالم هديه سرمونو برگردوند کنم
 .سمت پله هايي که مي رفت طبقه ي باال

جواب سالمش رو داد و من بدون  انيشديم و کجامون پا از
 .ميکنم سري تکون دادم و نشست بازاينکه اخمم رو 

 ليينگاه هديه تعجب و سوال موج مي زد. مطمئناً خ از
کنجکاو بود بدونه من اون وقت شب اونجا چي کار مي 

 کنم و

 .کارش دارم چي



خشک شروع کردم به حرف  لييصاف کردم و خ گلومو
 .مروز بهم گفت که يه حرفايي بهت زدها انيزدن: ک

انداخت و دوباره روش رو کرد سمت  انينگاهي به ک هديه
 .من و گفت: خب آره. اتفاقاً در مورد تو بود حرفاش

 !مقدمه گفتم: يه مشت دروغ بوده که تو گوشت خونده بي

. آروم انيي بهت زده و معترض ک افهيافتاد به ق نگاهم
م و گفتم: دروغايي که واسه کرد بازچشمام رو بستم و 

 مامانم

 !دهيکردم،بعد  سال به گوش تو رس رديف

مي شد گفت: چه  شتريکه رفته رفته اخماش ب هديه
 !دروغي؟! نمي فهمم

ي  ارتباطوقتي مامان خشک مذهب من ديد  شيسال پ  :

 . بايدرمتيداد که بايد بگ ريشده گ مييما اونقدر با هم صم

بشه. قصدم ازدواج کردن با  امون شرعي و حالل ارتباط
 راييتو نبود. اونقدري نمي خواستمت که يه عمر با تحق

 پدرت و

يه مشت دروغ بارش  نيواسه هم اميات کنار ب خونواده
 زدم و شيکردم! از اينکه واسه بدست آوردنت به آب و آت



وجه رضايت نمي ده به  چيمخالفه! از اينکه به ه پدرت
امو با تو  ارتباطانو ساکت و اين ازدواج و اين جوري مام

 تموم

 .رو هم که خودت مي دوني شي. باقکردم

! قرار بود پدرم يا خونواده ام چه جوري تو ري؟يچه تحق -

 !کنن؟ ريرو تحق

 نيفاصله ي طبقاتي! هم نيزدم و گفتم: هم پوزخندي
هم با ازدواج ما  ليپولدار بودن شما! اگه بابات با کمال م

 موافقت

همراهش مي موند!  شهيهم نشياز باال به پايکرد نگاه  مي
 دوست نداشتم بعد ازدواج به من به چشم پادوي حلقه به

 .نگاه بشه گوش

داوري کردي؟! تو که شناختي نسبت  شيفکر نمي کني پ -

 !به بابام نداشتي

دخترش رو که خوب مي شناختم! پول آدمو کور مي  :

نه ي حسام فخرايي که اون هفته تو مهموني خو نيکنه! هم
 مي



! ضمن ست؟يروي حرفام! اين طور ن ديهيمهر تأي فروختي
اينکه اونقدري نمي خواستمت که واسه ازدواج انتخابت 

 !کنم

 

عصباني شده بود، با صورتي  لييهديه که از حرفاي من خ
با صدايي مرتعش  انيگر گرفته و از جاش پاشد و رو به ک

 از

 !رونيببر ب اين آشغالو از خونه من انيگفت: ک خشم

رو کرد به من و گفت: منفورتر از تو آدم نديدم! بي  بعد
! توي اين چند ساعت از داشتن پدرم شرمنده بودم! اقتيل

 از

اونقدر در موردت اشتباه فکر و رفتار مي کردم از  اينکه
که  ستمياين من ن نميخودمم شرمنده بودم ولي حاال مي ب

 بايد

دم بودنت بايد خجالت باشم! تويي که به خاطر آ شرمنده
 بکشي! به خاطر اينکه هستي و نفس مي کشي بايد از خدا

پستي کاوه! با احساسات يه دختر  لييباشي! خ شرمنده
 دور! تاوانشو شيآشغال انداخت نيي کردي بعد عبازجوون 



 !مي دي! اينو مطمئن باش پس

جام پاشدم و همون جوري که مي رفتم سمت در گفتم:  از
 که هي و ني! همني؟يارم پس مي دم! نمي بتاوانشو که د

 !بايد تو رو مثل يه عذاب تحمل کنم تاوانه ديگه همش

در که شدم برگشتم و نگاهم رو دوختم به نگاهش  نزديک
 چييادت بمونه ه شهيمي کنم بهت هم حتيو گفتم: يه نص

از ايناست  شتريب اقتتيعشقو از کسي گدايي نکن! ل وقت
کن  دايپ ويکسي رو بخري. يککه بخواي به زور محبت 

 که

باشه و بهت از ته دل محبت کنه. مطمئنم اون آدم  عاشقت
 .مي کني. خدافظ دايرو پ

ده  اني. کنيچه جوري خودمو رسوندم دم در ماش دمينفهم
و سرم  نيرو زد و پريدم تو ماش ريديقه بعد اومد. دزدگ

 رو

رو  انيروش داشپورت. صداي استارت زدن ک گذاشتم
حرکت کرد. نمي دونم چقدر گذشت که  نيو ماش دميشن
 انيک

 !گذاشت رو شونه ام و صدام کرد: کاوه؟ دست



رو نگه داشت و  نيديد جواب نمي دم، يه گوشه ماش وقتي
 عقب و دوباره گفت: کاوه! سرمو ديبا زور شونه ام رو کش

دست  انيروي پشتي صندلي و چشمامو بستم. ک گذاشتم
چرا با خودت و اون اين کارا گذاشت روي دستم و گفت: 

 رو

از عشق قوي تره که مانع از  زييکني؟! چه چ مي
 !به هم مي شه کاوه؟ دنتونيرس

هويتش، مادرش، خونواده  ش،يلب زمزمه کردم: زندگ زير
 .اش، باورايي که داره

 !نمي فهمم! يعني چي؟ -

نمي خوام همه ي داشته هاش به خاطر من بشه نداشته!  :

 رو مي دونه که اگه رو کنه هديه نابود مي زييسماواتي چ

 .افتهي. نمي خوام اين اتفاق بشه

 !چي؟ -

به مادرش قول دادم. به يه آدم رو به مرگ قول دادم که  :

 بره. بهش قول دادم نينذارم همه ي ايمان هديه بهش از ب

کنم و از دخترش بگذرم تا جايگاه مادرش واسه  سکوت
 .حفظ بشه شهيهم



. متعجب و کنجکاو نگاهم مي کرد. انيسمت ک برگشتم
 بود، مي تونستم بهش اعتماد کنم يا نه قميترين رف مييصم

اعتمادم به  جهيبود که نت شيچند ساعت پ نيدونم. هم نمي
 که انيمادرم شده بود يه کابووس واسه زندگي هديه. ک

 

رو روشن کرد و  نيترديدم رو تو حرف زدن ديد ماش
ف بزني، حرف نزن. اما يادم گفت: اگه دوست نداري حر

 مي مونه

 !باريه که منو قابل اعتماد ندونستي نياين چندم که

که با  ابونيزدم از پنجره به درختاي گوشه ي خ زل
 .کردم بازسرعت از کنارمون مي گذشتن و لب 

****** 

زنگ خورد. شماره ناشناس بود.  مييه روز گوش شيسال پ 
 بود که ازم مي ماريوقتي جواب دادم صداي يه زن ب

مالقاتش. خودشو مادر هديه  مارستانيبرم ب خواست
اتاق نبود.  رونياونجا کسي ب دميمعرفي کرد. وقتي رس

 پرستار



. ستيبه بهبودي ن دييبده و ام لييمي گفت حالش خ بخش
 تو تموم اون روزايي که با هديه بودم يه بار هم نگفته بود

مامانش  اريميوقت حرفي از ب چيمامانش مريضه. ه که
 .نزده بود

وقت نمي رفتم توي اون اتاق! توي همون اتاق  چيه کاش
مادر هديه رازي رو بهم گفت و قولي رو ازم گرفت که 

 عشقم و

 .به پاش سوزوندم احساسمو

------------- 

وقت بچه دار نمي شد. اينو فقط مادر هديه  چيه سماواتي
 !مي دونست، من و مامان و خود سماواتي

: يعني؟! هديه؟!يعني هديه دخترخونده ديتعجب پرسم انيک
 !ه؟يي سماوات

نمي دونم اسمشو چي مي شه گذاشت. هديه حاصل يه  :

عشقه. عشق مادر هديه و مردي که از سال ها قبل، قبل 
 از

بشه  دايسماواتي سر و کله اش تو زندگي مادر هديه پ اينکه
 اجاشون تا يکي دو سال بعد ازدو ارتباطعاشقش بوده. 



و فرخنده، همون مامان هديه ادامه داشته تا اينکه  سماواتي
 با خبر زيحامله مي شه! اون جا بود که سماواتي از همه چ

شه. خودش خوب مي دونسته که هرگز نمي تونه بچه  مي
 !افتهياتفاق ب ستيدار بشه و معجزه اي هم قرار ن

 !يعني؟ -

ي گفتن اگه بهت مي گفتن حاصل يه گناهي؟! اگه بهت م :

 نامشروعي؟! اگه بهت مي گفتن مادرت که اونقدر دوستش

و واسه ات مثل يه بت با ارزش بوده، چند سال به  داشتي
 مي کرده، چه حسي انتيمي کني پدرته خ اليمردي که خ

رو  هيدست مي داد؟! نابود نمي شدي؟! سماواتي قض بهت
داد و وقتي  صلهيکردن پدر واقعي هديه ف ستيبا سر به ن

 ايپ

شد از اين موضوع سوءاستفاده کرد.  باز شونيبه زندگ من
 با تهديد اينکه ماجرا رو به هديه مي گه از مامان هديه

منو متقاعد کنه که بکشم کنار. مجبور شدم قول  خواست
بدم تا هديه از ماجرا بويي نبره. بعد اينکه هديه رو از 

 خودم



مي ديدم بارها و بارها شک افتاد به دلم. وقتي  روندم،
جلز و ولز مي شه عذاب مي  شياسپند رو آت نيهديه ع

 .دميکش

هم که هديه در عذابه!  بازخودم فکر مي کردم خب  شيپ
 من که اينو نمي خواستم، ولي خب، اين عذاب کجا و اون

 

عذاب کجا! اين جوري با جزوندن من مي تونست خودشو 
مي آروم کنه ولي اگه از گذشته ي مادر و پدرش با خبر 

 شد

 !جوري مي خواست خودشو آروم کنه؟ چه

 اديخودم گفتم دو روز که بگذره و يه آدم جديد که ب شيپ
 .منو فراموش مي کنه شيتو زندگ

 رهيخودم فکر کردم که آدم از ناکامي تو عشق نمي م شيپ
 !اما از بي هويتي چرا

کنار که  دميکنار که باوراش سر جاش بمونه. کش دميکش
مي ده به جاش خونواده اش واسه اش  اگه منو از دست

 .بمونن



جريانو به مامان هم نگفتم ولي سماواتي خودش رفت  اين
به مامان گفت و ازش  ويدم در خونه امون و همه چ

 خواست

رفتي با پست  انيتا دهنش بسته بمونه! ک رهيمنو بگ جلوي
 !شريک شدي، خودت خبر نداري نيترين آدم روي زم

ي بکنه ولي حرف حرف خودش که حاضره هر کار کسي
 !باشه

خواست قرار مي بازامروز هديه، سماواتي رو مورد  اگه
بهش مي گفت!  ويمي کرد و همه چ بازداد، اونم دهن 

 اونوقت اين

سال سکوت من بي فايده به باد مي رفت! حاال مي  همه
 هيتوني درک کني چرا انقدر جز زدم که زودتر بريم و قض

 رو يه

دلخورم.  ليي! از مامان خم؟يس کنراست و ري جوري
احساسي عمل کرد و با احساسش داشت زندگي هديه رو 

 به فنا

داد! اينا رو بهت گفتم که بهم کمک کني. خسته ام از  مي
 !مرتب سر جاشون بذارم وياينکه تنهايي سعي کردم همه چ



! اينا رو دميام انقدر با مامان و سماواتي و هديه جنگ خسته
 کم آوردم کمکم کني. مي فهمي چي ميگفتم که وقتي 

 !گم؟

 ميزل زده بود به من. ن ظي. با يه اخم غلانيسمت ک برگشتم
 و با ابونيساعتي مي شد که پارک کرده بود گوشه ي خ

به حرفام گوش مي داد. چشمام رو دوختم تو چشماش  دقت
 خودمون مي مونه نيمحکم گفتم: اين حرفا ب لييو خ

احدي نبايد بفهمه تو گذشته  چيه شرايطي، چي! تحت هانيک
 !چه اتفاقايي افتاده! مي شنوي چي مي گم؟

م کرد! مات موندم و حصارتو يه حرکت محکم  انيک
 دميش کشحصارمتعجب از اين واکنشش! خودمو از تو 

 کنار و گفتم: چي

 !ابونيمي کني؟! زشته وسط خ کار

! لييَمردي کاوه! خ لييصدايي که مي لرزيد گفت: خ با
 !چي ديگه به ذهنم نمي رسه که بگم چيه

روشن کرد و راه افتاد و گفت: خاطرت جمع.  نويماش بعد
تا وقتي نخواي کسي از ماجرا بويي ببره، من دهنمو مي 

 .بندم



خسته اي.  لييدم در خونه گفتم: برو ديگه. خ ديميرس وقتي
 .نمتيصبح تو شرکت مي ب

شتم سمتش مچ دستمو گرفت. برگ انيشم که ک ادهيپ اومدم
 زييداشته باش! نري چ شتريکه گفت: کاوه هواي مامانتو ب

بهش! هر کاري کرده به خاطر پسرش بوده! متوجه  بگي
 !اي؟

شم که  ادهيبه عالمت مثبت تکون دادم و اومدم پ سري
 !گفت: نري دوباره دعوا راه بندازي

 !سعي مي کنم :

 

 زهرمار و سعي مي کنم! مامانت طوريش بشه از عذاب -

 !ها رييوجدان مي م

 !مي دونم:

 !زهرمار و مي دونم -

 .خب نمي دونم! خوبه؟! بذار برم ديگه! خدافظ :



مي کردم  اليانداختم و رفتم تو. خ ديزدم و بعد کل زنگ
مامانه اما تنها بود و جلوي تلويزيون  شيخانم منتظر پ

 روي

 !بود. سالم که کردم کالً منو نديد گرفت دهيدراز کش مبل

شام  اليحوصله ي بحث و جدل نداشتم پس بي خ اً واقع
خوردن شدم و رفتم تو اتاقم و سرم رو به نت گرم کردم. 

 فقط

اين فکر بودم که با رفتار و حرفاي امشبم، هديه از  تو
فردا شرکتو مي کنه واسه ام جهنم! البته نکه تا حاال بهشت 

 !بود

 !نماون جه شيمي ريخت تو آت شترييب زمياز فردا ه يعني

 لييکه فکر مي کردم روز خ زييبرعکس اون چ شنبه
 آرومي بود واسه ام چون هديه مرخصي گرفته و رفته بود

و تا آخر هفته هم احتماالً بر نمي گشت! بعد چند  مسافرت
هفته ي متشنج و پر از بحث و جدل باآلخره آرامش تا 

 حدي

برگشت. چون مامان هم ديگه نه حرفي از آشتي  ميزندگ به
 عمو زد و نه گله اي در مورد هديه کرد.  شنبه نزديکاي با



بود و داشتم جمع و جور مي کردم برم خونه که   ساعت
اومد تو. چند تا نقشه رو گذاشت  انيشد و ک بازدر اتاقم 

 روي

 !دميو گفت: واسه فردات کار تراش زميم

داد: نقشه هاي بافت  حينگاهش کردم و اون توض پرسشگر
 !گفتم. مي توني تا شنبه يه کاريش بکني؟فرسوده ايه که 

غر گفتم: کار يک هفته، دو هفته رو مي خواي يه روزه  با
 !انجام بدم؟

اش رو مثل گربه ي چکمه پوش مظلوم کرد و گفت:  افهيق
 !تا هر جاشو که تونستي

اتو الکي مظلوم نکني! هر کي  افهيباشه به شرطي که ق :

 !هستي ندونه من يکي مي دونم چه مارمولکي

 !درست صحبت کن ستيهوي با رئ -

 !سيچشم آقاي رئ :

 .واسه شام مي خوايم بريم دربند. تو هم دعوتي -

 !با مامانت اينا؟ :



آخه آدم عاقل پنج شنبه شب با مامان و باباش مي ره  -

 !دربند واسه شام؟

 !مي خواي بري؟ ايبا ک :

 

 .هم هستن نيحسام و ثم -

 !هديه هم هست ديگه؟ هستن، نيآهان! حسام و ثم :

 !اون که مسافرته -

پاي تلفن، تو  شيساعت پ ميمن بود ن امرزيعمه ي خدا ب :

 !راهرو به يکي داشت مي گفت هديه ديشب برگشته نيهم

 !آره؟

 !بديه کاوه لييگوش وايسادن کار خ -

گوش وانسادم! اونقدر بلند حرف مي زدي که بشنوم!  :

 .امينمي تونم ب

 !ونه منتظرتن؟زن و بچه ات خ -

مامانم تنهاست. حوصله هم ندارم. مخصوصاً که هديه  :

 !هم هست



از مامانت اجازه ات رو گرفتم. حوصله هم که بي خود  -

 کاري به کارت نداشته رمينداري! هديه هم ازش قول مي گ

 !باشه

 !و نشد؟ رييمثل تموم بارهاي قبل که خواستي جلوشو بگ :

مي کنم. تازه اصالً معلوم  موياين بار ديگه همه ي سع -

. تا اآلن که گفته خسته است و نمي ياد. برو اديب ستين
 خونه،

و  کيبخور و يه خورده استراحت کن و بعد ش ناهارتو
 .کن، مي يام دنبالت کيپ

 !مناسبتش چي هست حاال؟ :

 .حسام سور داده -

 !واسه چي؟ :

 از شنبه مفتخر شده واسه من کار کنه، از خوشحالي مي -

 !خواد شام بده بهمون

 !مي ياد اينجا؟ :

 .آره -



! شتوي: ببند نديتوپ انيلبخندي نشست رو لبم که ک ناخودآگاه
 حق نداره با توي چکييحسوديم مي شه ها! جز من ه

 !رفاقت کنه قهيعت

پهن تر شد و همون جوري که از جام پا مي شدم  لبخندم
 .بگذرهتويي! برين خوش  قميگفتم: بدبخت من که تنها رف

 ششيمي دم پ حيترج ست،يخوش ن لييحالش خ مامان
 .بمونم

 

پالتومو داد دستم و با يه ريزه خشونت گفت: حاال هي  انيک
 مين نيمن مي گم نره، اين مي گه بدوش! من با مامانت هم

 لييحرف زدم! هم حالش خوب بود و هم خ شيپ ساعت
خوشحال که پسر افسرده و عنق و دور از آدمش رو مي 

 وامخ

! اوردييبرو خونه تا اون روي منو باال ن ايددر! ب ببرم
 !ساعت  مي يام دنبالت

 .رونيومو گرفت و از اتاق هولم داد بباز بعد



طول راه برگشت به خونه هر چقدر فکر کردم ديدم  توي
شدِن دوباره از طرف هديه اون هم تو  رياصالً تحمل تحق

 جمع

مي  انياما مگه ک گرفتم نرم ميرو ندارم، پس تصم قايرف
 !بمونه مشيذاشت آدم سر تصم

خواب بودم که به موبايلم زنگ زد و وقتي ديد  عصر
جواب نمي دم، شماره خونه رو گرفت و مامان با گوشي 

 ميبي س

پشت  انياومد وايساد باال سرم و گفت: پاشو کاوه، ک تلفن
 .خطه

 !خوابه نيو گفتم: بگ دميکش پوفي

 اني. مامان جمله ام رو واسه کرو سرم دميپتو رو کش بعد
 تکرار و در کمال تعجب ديدم خداحافظي و تماس رو قطع

 .کرد

دست از سماجت برداشته  انيبود واسه ام که ک بيعج
 !باشه

جريان  دميفهم دميرو شن انيساعت بعد که صداي سالم ک يه
 بودم و دهيتوي جام دراز کش شي! از يه ساعت پهيچ



حال بودم از اينکه مجبور خرغلت مي زدم و خوش الکي
با مامان  انينشدم برم و هديه و حرفاش رو تحمل کنم. ک

 حال و

 !: کاوه هنو خوابه؟ديکرد و پرس احوال

کن واسه اتون  دارشيجواب مثبت داد و گفت: ب مامان
 .چايي بريزم

اومد تو اتاق و چنان با همه ي  ميچشمي گفت و مستق انيک
به زور هولش دادم کنار زورش پريد روم که نفسم گرفت! 

 و

 !سر جام و گفتم: له شدم ديوونه نشستم

و همون جوري که داشت  ديپاشد و پتو رو از روم کش انيک
 !م؟يچونيپ زنميتاش مي کرد گفت: حاال ديگه زنگ م

 !نمي کشي؟ خجالت

خجالت مي  نميچرا، اآلن که خوب فکر مي کنم مي ب -

 نجا چي کار مي کنيمثل تو! اي قييکشم! منتها از داشتن رف

 !! گفتم نمي يام اومدي به زور منو ببري؟ان؟يک

 !مايه ها نيتو هم زيييه چ :



 !اونوقت چرا فکر کردي حريفم مي شي؟ -

 !من حريفت بشم با مامانت طرفي ستيچون قرار ن:

 

چايي اومد تو اتاق و گفت:  نييلحظه مامان با يه س نيهم
 .برو انيک حاضر شو با ر،يپاشو کاوه. يه دوش بگ

ابرومو انداختم باال و متعجب به مامان نگاه کردم که  يه
 و توي جوون رزنيمن پ ني! خب يه فرقي بايد به؟يگفت: چ

من چهارتا جلسه قرآن و مسجد و امامزاده  بازيا نه؟!  باشه
 انقدر رو هم به خودت حروم نيمي رم! تو هم قاميبا رف

 !کردي

داشت و گفت:آفرين پسرم چايي رو بر وانايييکي از ل انيک
 پاشو که تو رو سر راه بذارم امامزاده صالح و خودم برم

 !دربند

وش که نزديک بود چايي بريزه روش بازدونه زدم تو  يه
و گفت: ديوونه سوختم! بد مي گم مگه؟! مامانت گفت 

 جلسه

 !و مسجد و امامزاده رفتن رو به خودت حروم کردي قرآن



شوخي نکن! بعد  زايبا اين چ انيجدي گفت: ک لييخ مامان
 .رو کرد به من و گفت: پاشو حاضر شو که ديرتون نشه

منم نباش، حالم خوبه. حوصله ام هم اگه سر رفت  نگرون
 .خانم منتظر شيمي رم پ

در رو پشت سرش بستم و  رونيکه از اتاق رفت ب مامان
گفتم: دفعه آخرت باشه با  انيو به ک نيصدامو آوردم پاي

 مامان

همدست مي شي! غلط کردي اصالً مهموني امشبو با  من
 !گذاشتي ونيمامان درم

 شيکنار بخاري و گفت: آخ نيخونسرد نشست رو زم انيک
 مثل چييانقدر بخاري رو دوست دارم. تو زمستون ه

 !کنارش مزه نمي ده دنيخواب

 !زهرمار! دارم حرف مي زنم باهات -

ون جوري که داري حرف مي زني لطف کن ا نيهم :

 !چايي رو هم کوفت کن و بعد حاضر شو! دير مي شه

! خوبه خودت بودي و ان؟يبا خودت چي فکر کردي ک -

 ديدي که رفتم و تو چشم هديه نگاه کردم و به بدترين شکل



شکوندم! خوبه خودت مي دوني که هنوز  غرورشو
! مي خواي ارهيفرصت نکرده تالفي اون شبو سرم در ب

 امشب

 !ي واسه اش؟فراهم کن شرايطشو

 .احتماالً هديه نمي ياد :

 الياحتماالً؟ اونوقت اين احتمال چند درصده؟! بي خ -

از دماغ  اديو اونم ب اميبرو خوش بگذرون. من ب اي. بانيک
 همه

 !در مي ياد اتون

شد. منم نشستم  شياوفي کرد و مشغول خوردن چاي انيک
 .رو برداشتم و زل زدم بهش ميچاي وانيلبه ي تخت و ل

که تموم شد، موبايلش رو در آورد و يه شماره  شيچاي
گرفت و بعد چند لحظه مکث شروع کرد به حرف زدن: 

 سالم

زنگ زدم  نيجان. خوبي؟! راه افتادين؟! آهان. بب حسام
خاصي  زي. نه. نه. چنيبگم من نمي يام، منتظر من نباش

 .نشده



 بهت. با هم. نه بابا. مي گم بعداً  ميبعداً صحبت مي کن حاال
 .فعالً 

 

تماسو قطع کرد و پاشد پالتوشو در آورد و رفت از اتاق 
ديوونه شدي؟! يارو  اني. دنبالش راه افتادم و گفتم: کرونيب

 به

تو داره سور مي ده، تو زنگ زدي مي گي نمي  خاطر
 !ري؟

 !به خاطر من نه و به خاطر خودش -

 !حاال هر چي! به تو که مي خواسته سور بده :

 !نه و به ما به من -

 !! پاشو گورتو گم کنانيي نکن کبازبا کلمه ها  :

باشه، بعد شام گورمو گم مي کنم. زن عمو به فکر دست  -

 !که منم اينجا تلپم نيو پا کردن يه شام باش

که رو مبل نشسته بود و داشت چايي مي خورد  مامان
 !خونسرد نگاهي به من انداخت و گفت: شام بي شام لييخ

 !ين همون جايي که دعوت دارين شام بخورينبر نيپاش



 !خل شدي؟ انيو گفتم: ک دميدستي به موهام کش کالفه

 !بودم -

 !راست مي گي، بودي! نمي خواي بري؟:

 .نمي رم اييچرا. دوست که دارم. ولي تو ن -

 !باشه مي يام! زنگ بزن به حسام بگو نظرت عوض شد :

 .تو برو حاضر شو من زنگ مي زنم -

بعد وقتي حاضر شدم و داشتم رو تراس کفشامو  ربع يه
 !: زنگ زدي به حسام؟دميپرس دميمي پوش

نچي گفت و رفت سمت در. گفتم: پس کجا داريم مي  انيک
 !ريم؟

 !کرد و گفت: کالً زنگ نزده بودم بهش بازکوچه رو  در

و در رو بست. برگشتم  رونيدنبالش که رفت ب دميدوي
 راس واستاده بود و گفتم: تنهاسمت مامان که با لبخند رو ت

 !باشه؟ نمون،

 .پالتومو درست کرد و گفت: باشه. برو خوش بگذره يقه

 !زن عمو شهال؟ شيمي خواي ببريمت پ -



 .نمتينه مادر. کلي کار دارم. برين به سالمت. شب مي ب :

 

 باشه. فعالً خدافظ -

 .خدا به همراهت :

گفت:  انيکبگم که  زييکه شدم اومدم يه چ نيماش سوار
 !مي دونم مي دونم! هر چي بگي خودمم و هفت جد و آبائم

 !اي؟يراغب نبودي ب ليي! مطمئني خخوبه؟

 !يعني چي؟ :

 !يعني مي گم مطمئني قصد اومدن نداشتي؟ -

 !ان؟يک هيمنظورت چ :

 !کردي؟ کيو پ کيواسه من و حسام اينقدر ش -

 !کردم؟ کيو پ کيکجا ش :

هستي فقط خوب  کيو پ کيش شهيراست مي گي! هم -

 معموالً واسه آماده شدن اينقدر نميکه فکر مي کنم مي ب

 !به خرج نمي دي که امشب به خرج دادي وسواس

 !برو انقدر گناه منو جمع نکن افتيراه ب :



و دو تا دختر و سه  رعلييو ام نيحسام و ثم ديميرس وقتي
تا پسر روي يکي از تختا نشسته بودن و داشتن مي گفتن 

 و

پاره  کهيخنديدن. بعد سالم و دست دادن و تعارف ت مي
از حسام خواست بچه ها  انيکنار حسام و ک ميکردن نشست

 رو

رو  وشاي: نديپرس انياز ک نيکنن و بعد يهو ثم معرفي
 !اوردي؟ين

 !و گفت: اي واي نه يادم رفت ديکش باشيدستي به ج انيک

 !ه؟يک وشاي: ندميپرس آروم

! اسم موبايلم هينه و چ هيک جدي گفت: لييخ انيک
 !. مگه نمي دونستي تو ؟وشاستين

که سعي مي کرد خنده اش رو جمع کنه گفت: اونوقت  نيثم
 !موبايلت مؤنثه؟

جدي شروع کرد با موبايلش به يکي اس دادن  لييخ انيک
 پسره، گفتم نميو در همون حال گفت: آره ديدم ماش

 !ميتافيبلکه يه عروسي ب رميدختر بگ موبايلمو



کرد و گفت: پس  انياشاره اي به موبايل تو دست ک حسام
 !ه؟ياين چ

 نيمنو رگباري گرفت کارينيايناست! ب وشاياين کارگر ن -

 !زير سوال؟

 

. همون دميرو از زبون هديه هم شن وشاييهو يادم افتاد اسم ن
 انيشبي که رفته بوديم دم خونه اشون. آروم زير گوش ک

ناراحت  وشايه به موبايلتم مي گي نخانم بفهم وشاي: نگفتم
 !نمي شه؟

يه چشم غره بهم رفت و آروم گفت: شما به فکر اون  انيک
 کادوي گنده اي باش که قراره تا چند ديقه ديگه رو سرت

 وشايبشه! بعد اشاره اي به موبايلش کرد و گفت: ن خراب
که به طور اتفاقي دخترخاله ي کادو خانم هم هست اآلن 

 اعالم

 !تا دقايقي ديگه مي رسن کردن

اينکه تعجب کنم رو صداي سالم هديه و دخترخاله  فرصت
که چشم  اوردمياش ازم گرفتن. من که اصالً سرم رو باال ن

 تو



کرد و کنارمون  بازواسه اشون جا  انيهديه بشم. ک چشم
 نشستن و شروع کردن به حال و احوال. بچه ها شام ديزي

از اون چه بايد حاضر زودتر  لييدادن و غذا خ سفارش
ي مي کردم و منتظر بودم هديه بازشد. داشتم با غذا 

 يشوباز

آروم زير گوشم گفت: داري از نخود  انيکنه که ک شروع
 !واسه اينکه لهشون کردي عذرخواهي مي کني؟ اهايو لوب

نگاهش کردم که دوباره دوال شد زير گوشم و  پرسشگر
نه به خاطر اونه مي ک اليگفت: بخور ديگه! اآلن هديه خ

 که بق

 !نشستي کرده

 .رميگفتم: ناهار دير خوردم س آروم

کرده يا بغض عاشقي نمي ذاره غذا از  رتيناهار س -

 !ن؟يگلوت بره پاي

نامزدا دو  نيع هيبدم که حسام گفت: چ انويجواب ک اومدم
 !ن؟يساعته زير گوش هم وز وز مي کن

گه تو و پرت کرد سمتش و گفت: م ازويپ کهييه ت انيک
 !با هم؟ نيجاي حرف زدن وز وز مي کن نيثم



بود دوباره پرت  دهيرو که رو هوا قاپ ازييپ کهيت حسام
و گفت: خفه! با نامزد من شوخي نکن ها!  انيکرد سمت ک

 نيثم

 !کسي شوخي نداره با

با سر اشاره اي به من کرد و گفت: مگه نامزد من  انيک
 !با کسي شوخي داره؟

 نيياشو بب افهيادامه داد: ق انيخنده و کها زدن زير  بچه
حساب کار دستت مي ياد! قربونش برم تو سگ اخالقي 

 دست

 !سگ هاره از پشت بسته هرچي

بچه ها خنديدن و اينبار من گفتم: مثل تو جلف باشم  دوباره
 !خوبه؟

بگه هديه گفت: آدم خوبه  زييبخواد چ انياز اينکه ک قبل
 قتش جدي باشه، به وقتش همرفتار کنه! به و زاديمثل آدم

 !و بخنده و از زندگي لذت ببره بگه

از ترس اينکه من حرفي بزنم فوري گفت: اولش که  انيک
 !کردي با اين حرفت ديدستت درد نکنه! جلف بودن منو تأي



آدما  هيکه شب نهياينکه نامزد من فرشته است! واسه هم دوم
 .ستين

ته ي مغضوب يه چشمک به من زد و گفت: منتها فرش بعد
 !الهي

 

دوباره صداي خنده بچه ها بلند شد که هديه گفت:منظورت 
 !ديگه؟ هيمأمور عذاب اله

حسام بي مقدمه  ميحرفي بزن انياز اينکه من يا ک قبل
 !ن؟ي: شما دو تا همديگه رو از قبل مي شناسديپرس

طول راه برگشت به خونه هر چقدر فکر کردم ديدم  توي
 دوباره از طرف هديه اون هم تو شدنِ  رياصالً تحمل تحق

 جمع

مي  انيگرفتم نرم اما مگه ک ميرو ندارم، پس تصم قايرف
 !بمونه مشيذاشت آدم سر تصم

خواب بودم که به موبايلم زنگ زد و وقتي ديد  عصر
جواب نمي دم، شماره خونه رو گرفت و مامان با گوشي 

 ميبي س



پشت  انيک اومد وايساد باال سرم و گفت: پاشو کاوه، تلفن
 .خطه

 !خوابه نيو گفتم: بگ دميکش پوفي

 انيرو سرم. مامان جمله ام رو واسه ک دميپتو رو کش بعد
 تکرار و در کمال تعجب ديدم خداحافظي و تماس رو قطع

 .کرد

دست از سماجت برداشته  انيبود واسه ام که ک بيعج
 !باشه

جريان  دميفهم دميرو شن انيساعت بعد که صداي سالم ک يه
 بودم و دهيتوي جام دراز کش شي! از يه ساعت پهيچ

خرغلت مي زدم و خوشحال بودم از اينکه مجبور  الکي
با مامان  انينشدم برم و هديه و حرفاش رو تحمل کنم. ک

 حال و

 !: کاوه هنو خوابه؟ديکرد و پرس احوال

کن واسه اتون  دارشيجواب مثبت داد و گفت: ب مامان
 .چايي بريزم



اومد تو اتاق و چنان با همه ي  ميفت و مستقچشمي گ انيک
زورش پريد روم که نفسم گرفت! به زور هولش دادم کنار 

 و

 !سر جام و گفتم: له شدم ديوونه نشستم

و همون جوري که داشت  ديپاشد و پتو رو از روم کش انيک
 !م؟يچونيپ زنميتاش مي کرد گفت: حاال ديگه زنگ م

 !نمي کشي؟ خجالت

خجالت مي  نميخوب فکر مي کنم مي ب چرا، اآلن که -

 مثل تو! اينجا چي کار مي کني قييکشم! منتها از داشتن رف

 !! گفتم نمي يام اومدي به زور منو ببري؟ان؟يک

 !مايه ها نيتو هم زيييه چ :

 !اونوقت چرا فکر کردي حريفم مي شي؟ -

 !من حريفت بشم با مامانت طرفي ستيچون قرار ن:

چايي اومد تو اتاق و گفت:  نيييه س لحظه مامان با نيهم
 .برو انيحاضر شو با ک ر،يپاشو کاوه. يه دوش بگ

 



يه ابرومو انداختم باال و متعجب به مامان نگاه کردم که 
 و توي جوون رزنيمن پ ني! خب يه فرقي بايد به؟يگفت: چ

من چهارتا جلسه قرآن و مسجد و امامزاده  بازيا نه؟!  باشه
 انقدر رو هم به خودت حروم نيتو هممي رم!  قاميبا رف

 !کردي

چايي رو برداشت و گفت:آفرين پسرم  وانايييکي از ل انيک
 پاشو که تو رو سر راه بذارم امامزاده صالح و خودم برم

 !دربند

وش که نزديک بود چايي بريزه روش بازدونه زدم تو  يه
و گفت: ديوونه سوختم! بد مي گم مگه؟! مامانت گفت 

 جلسه

 !و مسجد و امامزاده رفتن رو به خودت حروم کردي قرآن

شوخي نکن! بعد  زايبا اين چ انيجدي گفت: ک لييخ مامان
 .رو کرد به من و گفت: پاشو حاضر شو که ديرتون نشه

منم نباش، حالم خوبه. حوصله ام هم اگه سر رفت  نگرون
 .خانم منتظر شيمي رم پ



بستم و  در رو پشت سرش رونيکه از اتاق رفت ب مامان
گفتم: دفعه آخرت باشه با  انيو به ک نيصدامو آوردم پاي

 مامان

همدست مي شي! غلط کردي اصالً مهموني امشبو با  من
 !گذاشتي ونيمامان درم

 شيکنار بخاري و گفت: آخ نيخونسرد نشست رو زم انيک
 مثل چييانقدر بخاري رو دوست دارم. تو زمستون ه

 !کنارش مزه نمي ده دنيخواب

 !هرمار! دارم حرف مي زنم باهاتز -

جوري که داري حرف مي زني لطف کن اون  نيهم :

 !چايي رو هم کوفت کن و بعد حاضر شو! دير مي شه

! خوبه خودت بودي و ان؟يبا خودت چي فکر کردي ک -

 ديدي که رفتم و تو چشم هديه نگاه کردم و به بدترين شکل

 شکوندم! خوبه خودت مي دوني که هنوز غرورشو
! مي خواي ارهيفرصت نکرده تالفي اون شبو سرم در ب

 امشب

 !فراهم کني واسه اش؟ شرايطشو

 .احتماالً هديه نمي ياد :



 الياحتماالً؟ اونوقت اين احتمال چند درصده؟! بي خ -

از دماغ  اديو اونم ب اميبرو خوش بگذرون. من ب اي. بانيک
 همه

 !در مي ياد اتون

شد. منم نشستم  شين چاياوفي کرد و مشغول خورد انيک
 .رو برداشتم و زل زدم بهش ميچاي وانيلبه ي تخت و ل

که تموم شد، موبايلش رو در آورد و يه شماره  شيچاي
گرفت و بعد چند لحظه مکث شروع کرد به حرف زدن: 

 سالم

زنگ زدم  نيجان. خوبي؟! راه افتادين؟! آهان. بب حسام
خاصي  زينه. چ. نه. نيبگم من نمي يام، منتظر من نباش

 .نشده

با هم. نه بابا. مي گم بعداً بهت.  ميبعداً صحبت مي کن حاال
 .فعالً 

 

تماسو قطع کرد و پاشد پالتوشو در آورد و رفت از اتاق 
ديوونه شدي؟! يارو  اني. دنبالش راه افتادم و گفتم: کرونيب

 به



تو داره سور مي ده، تو زنگ زدي مي گي نمي  خاطر
 !ري؟

 !نه و به خاطر خودش به خاطر من -

 !حاال هر چي! به تو که مي خواسته سور بده :

 !به من نه و به ما -

 !! پاشو گورتو گم کنانيي نکن کبازبا کلمه ها  :

باشه، بعد شام گورمو گم مي کنم. زن عمو به فکر دست  -

 !که منم اينجا تلپم نيو پا کردن يه شام باش

يي مي خورد که رو مبل نشسته بود و داشت چا مامان
 !خونسرد نگاهي به من انداخت و گفت: شام بي شام لييخ

 !برين همون جايي که دعوت دارين شام بخورين نيپاش

 !خل شدي؟ انيو گفتم: ک دميدستي به موهام کش کالفه

 !بودم -

 !راست مي گي، بودي! نمي خواي بري؟:

 .نمي رم اييچرا. دوست که دارم. ولي تو ن -

 !گ بزن به حسام بگو نظرت عوض شدباشه مي يام! زن :



 .تو برو حاضر شو من زنگ مي زنم -

ربع بعد وقتي حاضر شدم و داشتم رو تراس کفشامو  يه
 !: زنگ زدي به حسام؟دميپرس دميمي پوش

نچي گفت و رفت سمت در. گفتم: پس کجا داريم مي  انيک
 !ريم؟

 !کرد و گفت: کالً زنگ نزده بودم بهش بازکوچه رو  در

و در رو بست. برگشتم  رونيدنبالش که رفت ب دميدوي
 سمت مامان که با لبخند رو تراس واستاده بود و گفتم: تنها

 !باشه؟ نمون،

 .پالتومو درست کرد و گفت: باشه. برو خوش بگذره يقه

 !زن عمو شهال؟ شيمي خواي ببريمت پ -

 .نمتينه مادر. کلي کار دارم. برين به سالمت. شب مي ب :

 

 فعالً خدافظ باشه. -

 .خدا به همراهت :

گفت:  انيبگم که ک زييکه شدم اومدم يه چ نيماش سوار
 !مي دونم مي دونم! هر چي بگي خودمم و هفت جد و آبائم



 !اي؟يراغب نبودي ب ليي! مطمئني خخوبه؟

 !يعني چي؟ :

 !يعني مي گم مطمئني قصد اومدن نداشتي؟ -

 !ان؟يک هيمنظورت چ :

 !کردي؟ کيو پ کيينقدر شواسه من و حسام ا -

 !کردم؟ کيو پ کيکجا ش :

هستي فقط خوب  کيو پ کيش شهيراست مي گي! هم -

 معموالً واسه آماده شدن اينقدر نميکه فکر مي کنم مي ب

 !به خرج نمي دي که امشب به خرج دادي وسواس

 !برو انقدر گناه منو جمع نکن افتيراه ب :

و دو تا دختر و سه  رعلييو ام نيحسام و ثم ديميرس وقتي
تا پسر روي يکي از تختا نشسته بودن و داشتن مي گفتن 

 و

پاره  کهيخنديدن. بعد سالم و دست دادن و تعارف ت مي
از حسام خواست بچه ها  انيکنار حسام و ک ميکردن نشست

 رو



رو  وشاي: نديپرس انياز ک نيکنن و بعد يهو ثم معرفي
 !اوردي؟ين

 !گفت: اي واي نه يادم رفت و ديکش باشيدستي به ج انيک

 !ه؟يک وشاي: ندميپرس آروم

! اسم موبايلم هينه و چ هيجدي گفت: ک لييخ انيک
 !. مگه نمي دونستي تو ؟وشاستين

که سعي مي کرد خنده اش رو جمع کنه گفت: اونوقت  نيثم
 !موبايلت مؤنثه؟

جدي شروع کرد با موبايلش به يکي اس دادن  لييخ انيک
 پسره، گفتم نميفت: آره ديدم ماشو در همون حال گ

 !ميافتيبلکه يه عروسي ب رميدختر بگ موبايلمو

کرد و گفت: پس  انياشاره اي به موبايل تو دست ک حسام
 !ه؟ياين چ

 نيمنو رگباري گرفت کارينيايناست! ب وشاياين کارگر ن -

 !زير سوال؟

 



. همون دميرو از زبون هديه هم شن وشاييهو يادم افتاد اسم ن
 انيي که رفته بوديم دم خونه اشون. آروم زير گوش کشب

ناراحت  وشايخانم بفهمه به موبايلتم مي گي ن وشاي: نگفتم
 !نمي شه؟

يه چشم غره بهم رفت و آروم گفت: شما به فکر اون  انيک
 کادوي گنده اي باش که قراره تا چند ديقه ديگه رو سرت

 وشاي: نبشه! بعد اشاره اي به موبايلش کرد و گفت خراب
که به طور اتفاقي دخترخاله ي کادو خانم هم هست اآلن 

 اعالم

 !تا دقايقي ديگه مي رسن کردن

اينکه تعجب کنم رو صداي سالم هديه و دخترخاله  فرصت
که چشم  اوردمياش ازم گرفتن. من که اصالً سرم رو باال ن

 تو

کرد و کنارمون  بازواسه اشون جا  انيهديه بشم. ک چشم
 روع کردن به حال و احوال. بچه ها شام ديزينشستن و ش

زودتر از اون چه بايد حاضر  لييدادن و غذا خ سفارش
ي مي کردم و منتظر بودم هديه بازشد. داشتم با غذا 

 يشوباز



آروم زير گوشم گفت: داري از نخود  انيکنه که ک شروع
 !واسه اينکه لهشون کردي عذرخواهي مي کني؟ اهايو لوب

کردم که دوباره دوال شد زير گوشم و نگاهش  پرسشگر
مي کنه به خاطر اونه  اليگفت: بخور ديگه! اآلن هديه خ

 که بق

 !نشستي کرده

 .رميگفتم: ناهار دير خوردم س آروم

کرده يا بغض عاشقي نمي ذاره غذا از  رتيناهار س -

 !ن؟يگلوت بره پاي

نامزدا دو  نيع هيبدم که حسام گفت: چ انويجواب ک اومدم
 !ن؟يه زير گوش هم وز وز مي کنساعت

پرت کرد سمتش و گفت: مگه تو و  ازويپ کهييه ت انيک
 !با هم؟ نيجاي حرف زدن وز وز مي کن نيثم

بود دوباره پرت  دهيرو که رو هوا قاپ ازييپ کهيت حسام
و گفت: خفه! با نامزد من شوخي نکن ها!  انيکرد سمت ک

 نيثم

 !کسي شوخي نداره با



ه اي به من کرد و گفت: مگه نامزد من با سر اشار انيک
 !با کسي شوخي داره؟

 نيياشو بب افهيادامه داد: ق انيها زدن زير خنده و ک بچه
حساب کار دستت مي ياد! قربونش برم تو سگ اخالقي 

 دست

 !سگ هاره از پشت بسته هرچي

بچه ها خنديدن و اينبار من گفتم: مثل تو جلف باشم  دوباره
 !خوبه؟

بگه هديه گفت: آدم خوبه  زييبخواد چ انيکه کاز اين قبل
 رفتار کنه! به وقتش جدي باشه، به وقتش هم زاديمثل آدم

 !و بخنده و از زندگي لذت ببره بگه

از ترس اينکه من حرفي بزنم فوري گفت: اولش که  انيک
 !کردي با اين حرفت ديدستت درد نکنه! جلف بودن منو تأي

آدما  هيکه شب نهي! واسه هماينکه نامزد من فرشته است دوم
 .ستين

يه چشمک به من زد و گفت: منتها فرشته ي مغضوب  بعد
 !الهي

 



دوباره صداي خنده بچه ها بلند شد که هديه گفت:منظورت 
 !ديگه؟ هيمأمور عذاب اله

حسام بي مقدمه  ميحرفي بزن انياز اينکه من يا ک قبل
 !ن؟ي: شما دو تا همديگه رو از قبل مي شناسديپرس

هديه جوابي مي ده يا نه و وقتي ديدم  نميکردم بب صبر
سکوت کرده گفتم: ايشون که گويا شناخت خوبي نسبت به 

 من

 !داره

آروم پهلومو لمس کرد يعني جلوي دهنمو  انيک آرنج
 !رميبگ

 !ش؟ي: تو نمي شناسديکنجکاوتر شد و پرس حسام

ي مي کرد انداختم بازبه هديه که داشت با غذاش  نگاهي
بدم فرشته ي  صيگفتم: نه تا اون حد که بتونم تشخو 

 رحمته

 !عذاب يا

: ديتو پهلوم اينبار محکم تر بود. هديه بهم توپ انيک ضربه
 !آدم زندگي مي کنم ني! عزادميمن آدم



زدم به چشماش و گفتم: خوبه. خوشحالم که مي توني  زل
 !آدم زندگي کني نيع

هاي بچه گونه ! دعوامي: اومديم خوش بگذرونديتوپ انيک
 !اتونو بذارين واسه شرکت

 انيک شنهاديسفارش دادن و به پ ونيشام بچه ها قل بعد
ي کرديم. آخرين دور گل تو دست بازگل يا پوچ  مينشست

 من

 !و هديه يهو گفت: من مي گم بود

گروه رو پوچ کرد و به من  هيدونه يکي از دستاي بق دونه
 !و که کالً پوچيبدون اينکه نگاهم کنه گفت: ت ديکه رس

متلکش خنده ام گرفت اما جرأت نکردم بخندم و گفتم:  از
 !مطمئني؟

مطمئن باشم  لييخ زيزد تو چشمام و گفت: اگه به يه چ زل
 !هم پوچي ليي! پوچي! خنهيهم

 !نگاه کردم و گفتم: وا کنم؟ اشويهم گروه هيبق

دستشو گذاشت زير دستم و  انيها موافقت کردن و ک بچه
 !گلو! اشتب کردي هديه! داداش من گله! گل گفت: بده



دير  انيي رو ادامه بده که گفتم: کبازمي خواست  انيک
 !شد، نمي خواي بريم؟

 نيع نيبريم. نشست نيبه ساعت انداخت و گفت: پاش نگاهي
 !ن؟يي مي کنبازبچه ها دارين گل يا پوچ 

 !داده بود شنهاديخوبه خودش پ حاال

 وشاي: با ندميسکوت پرس برگشت بعد يه مدت ريمس تو
 !قي؟يرف

 !اخم نگاهي بهم انداخت و گفت: نه با

 

 !خب واسه چي پنهون مي کني؟ -

تو واسه چي هديه رو ازم پنهون کردي؟! حاال صبر کن   :

 !بودم يا نه قيسال ديگه مي يام مي گم که باهاش رف

مي شديم  ادهيمسخره زير لب گفتم و دم در خونه که پ يه
 دم دست بذار که اگه سوالي تو وشاتوياون نگفتم: فردا 

 !اومد جواب زنگمو بدي! خدافظ شيها واسه ام پ نقشه



بي شرف بهم پروند و گاز داد و رفت. خونه ساکت  يه
بود. بي سر و صدا رفتم تو. مامان رو تختش خواب بود. 

 لباسامو

کردم و خواستم برم تو آشپزخونه آب بخورم که  عوض
سلي کنار مبل و صداي وحشتناکي تو ع زيپام گرفت به م

 خونه

 . . با هول گفتم: مامان نترس منمديچيپ

با تعجب رفتم سمت اتاقش  دم،يجوابي از مامان نشن وقتي
و ديدم از جاش تکون نخورده. با هول برقو روشن کردم 

 و

تختش زانو زدم و دستشو گرفتم تو دستم، سرد سرد  کنار
 ناخودآگاه ذهنم بهم! نبض نداشت! ديبود. نفس نمي کش

 بازداد زنگ بزنم به اورژانس و در کوچه رو  فرمان
بذارم. شروع کردم با دست قلبشو ماساژ دادن. اونقدر که 

 وقتي

بودم.  سيخ سياز عرق خ دنياورژانس رس مأموراي
عقب و مشغول معاينه ي مامان شدن و  ديمنو کش شونييک

 نمي



تو آمبوالنسم. چقدر گذشت که به خودم اومدم ديدم  دونم
 مامانو با شوک برگردونده بودن. صداي آژير آمبوالنس

 .ام کرده بود کالفه

دم در سي سي يو تونستم همراه مامان باشم و بعد ديگه  تا
 راهم ندادن. روي صندلي راهرو وا رفتم و بعد چند ديقه

يه خانمي منو به خودم آورد. نگاهش کردم. پرستار  صداي
 تکونم ستيو وقتي ديد حواسم جمع نگفت  زايييبود. يه چ

. خودت اديو گفت: پاشو زنگ بزن يکي از آشناهاتون ب داد
 .بدين ليکه! بايد براش پرونده تشک مارهيوضعت بدتر از ب

هم پات کن يخ نزدي تو اين سرما اين جوري  زييچ يه
 !رون؟ياومدي ب

نگاه به خودم انداختم. با يک تي شرت و گرم کن  يه
ن کفش و جوراب. فقط با هول پريده بودم ورزشي و بدو

 پشت

و کنار مامان نشسته بودم که ازش جا نمونم.  آمبوالنس
 .زنگ مي زدم انيبايد به ک

 .سمت همون پرستاره و گفتم: بايد زنگ بزنم رفتم

 .ارنيرو گذاشت جلوم و گفت: بگو برات لباس گرم ب تلفن



کاوه؟!  هي: چدميرو شن انيتا بوق خورد و بعد صداي ک چند
 !نکنه نصفه شبي نشستي پاي نقشه ها؟

 !مامان اني: کدمينال

 !با هول گفت: چي کاوه؟! الو؟ انيک

 .مارستانمي. بانيک اي: بدمينال باز

 

که سعي مي کرد منو آروم کنه گفت: کدوم  انيک
خب؟! اآلن خودمو  ستين زييکاوه چ ني! ببمارستان؟يب

 .مي رسونم

 !مارستاني؟يبگو کدوم ب فقط

گفت: گوش کن کاوه. به  انيرو گفتم و ک مارستانيب اسم
بابام زنگ مي زنم. اون نزديک تره بهت. خودمم دارم 

 راه مي

 !. نگرون نباش خب؟يوفتم

رو گذاشتم سرجاش و رفتم نشستم روي صندلي و  گوشي
پاهامو جمع کردم و سرمو گذاشتم روش. نمي دونم چرا 

 اما



هاي قبل که حال مامان بد  اينبار فرق داشت با دفعه انگار
 وقت تا حاال بهش شوک نداده بودن! دلم چيمي شد! ه

امو باخته بودم. يه ربعي از  هيبد مي داد. روح گواهي
تماس من گذشته بود. دستي نشست رو شونه ام. سرمو 

 بلند

بود و پشتش هم زن عمو و کوشان.  ومرثي. عمو ککردم
ام و زن عمو  عمو پالتوشو در آورد و انداخت رو شونه

 با گريه

 !: حالش چطوره؟گفت

داشتم بگم وقتي خودم هم نمي دونستم مامان تو چه  چي
 اني! دوباره سرمو گذاشتم رو زانوهام. کاش که؟يحال

 زودتر

 .بده هيو دوباره بهم روح ادي. کاش باديب

که آروم اسمم رو برد. سرمو بلند کردم  دميشن انويک صداي
 !اني: کدميلو زل زدم به چشماش و نا

روبروم واستاد و پالتوي باباشو کامل تنم کرد و دکمه  اومد
کاوه؟! تازه  هيهاشو بست و گفت: اين چه سر و وضع

 حالت



کي  افتييمي خواي سرما بخوري؟! اگه ب بازشده،  خوب
بايد از مامانت پرستاري کنه؟! هان؟! پابرهنه چرا 

 !اومدي؟

 !ري؟يمي گ زييبره تو پات ايدزي چ زيييه چ نگفتي

! واسه چي خودتو ه؟يزل زد به چشمام و گفت: چ بعد
 باره که حالش بد مي شه؟! کلي دکتر نيباختي؟! مگه اول

 .به خدا باشه دتياآلن. نگرون نباش. ام باالسرشه

وقت تا اين  چيزمزمه کردم: بهش شوک دادن. ه زيرلب
 !انيخونه مرده بود ک دميحد حالش بد نمي شد! وقتي رس

کامالً مشهود بود. آب دهنش  انيحرفم تو صورت ک ريتأث
 :رو قورت داد و سعي کرد به خودش مسلط بشه و گفت

. تا اون موقع پاهاتو بذار ارهيرفته واسه ات کفش ب کوشان
 .رو صندلي الاقل

 !نمي دي؟ دوارييتفاوت به حرفش گفتم: چرا بهم ام بي

خدا  ديبلند کرد و گذاشت رو صندلي و گفت: به ام پاهامو
 خوب مي شه. البته اگه تا اون موقع تو زنده باشي و خوب



! خودتو جمع کن کاوه! داري پس مي نييمادرتو بب شدن
و به موقع  ديييوفتي! خدا رو شکر که به موقع رس

 رسونديش

 نيي بشباز. به جاي اينکه انقدر زود خودتو بمارستانيب
 .خوب فکر کن زاييدعا کن واسه اش. به چ

دادم به ديوار سرد پشت سرم و چشمامو بستم.  هيتک سرمو
 اونقدر گذشت که صداي اذون بلند شد. تو فکر بودم که

واسه مامان دعا کنم  نميو بش مارستانينمازخونه ي ب برم
 با يه انهيکه دستي نشست رو شونه ام. برگشتم و ديدم ک

 !: چي شده؟دميي کامالً داغون. از جام پاشدم و پرس چهره

 

پوش که انگار از سي سي  ديم افتاد به يه آقاي سفبعد نگاه
 مچ اني. خواستم برم سمتش که کرونييو اومده بود ب

گفت. نگاهش کردم و تو اين  زييگرفت و يه چ دستمو
داره بي صدا حرف مي زنه؟! چرا  انيفکر بودم که چرا ک

 نمي

 !برم از دکتره حال مامانمو بپرسم؟ ذاره



اما معني  دميصدايي نمي شن چي. هدمينمي شن انويک صداي
 . معني سري کهدميگريه هاي زن عمو و عمو رو مي فهم

 انيدکتر به تأسف تکون داد و اشکي که تو چشماي ک اون
 جمع شد! تو يه لحظه اونقدر تنها و بي کس شدم که حس

بچه بهم دست داد که تو يه جاي شلوغ مادرشو گم کرده.  يه
 روي صندلي راهروبود. به زور  انينگاهم فقط به ک

عکس العملي نشون  چياش. ه نهيو سرمو برد تو س نشوندم
 ندادم. فقط دلم مي خواست برگردم خونه. دلم يه جاي گرم

مي  داريو ب دميخواست و يک کم خواب. بايد مي خواب مي
 .شدم تا اين کابوس تموم شه

دونم چقدر گذشت تا به خودم اومدم. نشسته بودم رو  نمي
 و زل زده بودم به آکواريومي که گوشه انيکمبل خونه ي 

تو دستش اومد کنارم و  وانيبا يه ل انيخونه بود. ک ي
دستشو گذاشت رو پام و صدام کرد. ديگه مثل ماهي فقط 

 دهنش

. با ماليمت گفت: دمينمي خورد، صداشو مي شن تکون
 !کاوه ؟! اينو مي خوري؟



ومد. دستمو مي ي رونيب وانيافتاد به بخاري که از ل نگاهم
تازه متوجه ي لرزش  رميازش بگ وانويکه دراز کردم ل

 شديد

جلو آورد و  وانويل انيشدم. نگاهم رو دستم موند. ک تنم
 .گذاشت و تو دستم و گفت:بخورش گرمت مي کنه

 !: تنها شدمدميو آروم نال وانيتوي ل اهييزدم به س زل

 هم مثل همه ي وجودم رعشه داشت. اين لرز نه از صدام
سرما بود و نه از ضعف. از ترس بود! ترسي که از تو 

 مارستانيب

به جونم. ترس تنهايي، ترس بي کسي، ترس رفتن  افتاد
 .مامان، ترس نديدنش

کنارم نشست و دستش رو انداخت دور شونه ام و  انيک
نگو  زيي. اآلن چشيسمت خودش و گفت: ه ديمنو کش

 !خب؟

 . باشه؟ميي زنشدي با هم حرف م داريبخوابي. ب بايد

ست نزده  وانوياز جاش پا شد و از جلوي ديدم رفت. ل بعد
و  دميوسط و روي همون مبل دراز کش زيگذاشتم روي م

 تو



با يه بالشت و پتو از اتاق خواب  انيجمع شدم. ک خودم
و بالشت رو گذاشت زير سرم و پتو رو هم  رونياومد ب

 ديکش

اشت رو و کنار صورتم زانو زد و دستش رو گذ روم
 !و گفت: مي خواي يه آرامبخش بهت بدم؟ ميشونيپ

سر جواب منفي دادم و چشمامو بستم. گريه هاي هديه  با
 جنازه مادرش هي مي يومد تو ذهنم. تابوتي که عييتو تش

ش حصارمي رفت سمت قبرا و هديه اي که زير  داشت
رو چند تا خانم گرفته و به زور دنبال جنازه مي بردنش. 

 چشمام رو

زل زدم به حرکت ماهي هاي تو آکواريوم.  بازکردم و  باز
شد. اونقدر فکراي جور  بازاونقدر زمان گذشت که هوا 

 واجور

تمرکزي  چيفکري نکردم! ه چيکه انگار اصالً ه کردم
نداشتم. فقط يه سوال گنده تو ذهنم بود. حاال چي مي شه؟! 

 بعد

م رو چي مي شه وقتي حتي نمي تونم عشق ميزندگ مامان
 !داشته باشم؟

 



صداي زنگ در اومد و بعد چند ديقه صداي سالم حسام. 
تو هم بهش گفت.از  ايجواب سالمش رو داد و يه ب انيک

 جام

 .نخوردم تکون

: ديهم رفتن تو آشپزخونه و حسام با صدايي آروم پرس با
 چي شد يهو؟! حال مامانش که بد نبود؟

خونه: بد بود تو  ديچيآب پ ريهمراه صداي ش انيک صداي
 به روي خودش نمي آورد. دفعه ي قبل دکتر جوابش کرده

 ..کاوه نمي دونستبود

 !کاوه بوده وقتي حالش بد شده؟ :

وقتي رسوندمش خونه زن عمو خواب بوده. انگار تو  -

 .همون خواب

و آب رو  ديتموم گذاشت و پوفي کش مهيحرفشو ن انيک
 !ن پسريکي کم بود واسه اي نيبست و گفت: فقط هم

 چطوره حالش؟ :

افتضاح! به آقا منصور زنگ زدي؟! هر چي گشتم شماره  -

 .نکردم دايپ مياشو تو گوش



پي کارا تو  مارستانيداره مي ياد اينجا. اگه بايد بري ب :

 .برو

 .بابام خودش کارا رو رديف مي کنه -

ه کنارم زانو بازاز جلوم رد شد و وقتي ديد چشمام  انيک
! نگاهمو با مکث از آکواريوم و داري؟يب زد و گفت: کاوه

 ماهي

گرفتم و به چشماش دوختم. موهامو از رو صورتم زد  ها
 !اصالً؟ دييکنار و گفت: نخواب

 .: سرمدميباشه نال دهيصدايي که اصالً مطمئن نبود شن با

 .جاش پاشد و گفت: پاشو بهت يه قرص بدم از

و گرفت جام نشستم و حسام اومد کنارم نشست و دستم سر
 .و گفت: نمي دونم چي بگم کاوه. متأسفم

و  دنيشن تينداشتم. حوصله حرف زدن و تسل حوصله
 !چييو ه چييگريه کردن و همدردي کردن و ه

آب رو گذاشت تو دستم و گفت:  وانييه قرص و يه ل انيک
 .. اينو بخور سردردت بهتر شهايب

 .گفت: حتماً آقا منصوره انيزنگ در اومد و ک صداي



بود. شکه شده و بهم ريخته، سر تا مشکي اومد و  ودشخ
نگفت. تکون شونه هاش  چييم کرد، اما هحصارمحکم 
 نشون

منو از خودش  هيداد داره گريه مي کنه. بعد چند ثان مي
بگه اما  زييجدا کرد و زل زد تو صورتم و اومد يه چ

 نگفت و

سکوت رو شکست  انيکرد. صداي زنگ موبايل ک سکوت
 رونياز اتاق خواب اومد ب انيد ديقه وقتي کو بعد چن

سرخ سرخ و معلوم بود گريه کرده. خوش به  چشماش
حالش که مي تونست با اشک خودشو خالي کنه. من که 

 در حال

 .بودم از درون انفجار

 

بهشت زهرا. برف مي باريد  ديميظهر شده بود وقتي رس
و  و فقط تو اين فکر بودم که مامان اونقدر سرمايي بود

 اونقدر

برف بدش مي يومد که اکثر روزاي برفي تو خونه مي  از
 ابونيموند. حاال قرار بود توي اين برف بذاريمش تو اون ب

 و



 !خونه هامون برگرديم

و گريه از دور مي يومد. يه نفر ديگه رو هم  غيج صداي
و  انيداشتن چند متر اونطرف تر خاک مي کردن. کنار ک

 حسام

ده بودم دم غسالخونه که چشمم افتاد عمو منصور وايسا و
به هديه. کنار بچه هاي شرکت واستاده و زل زده بود به 

 .من

ديد دارم نگاهش مي کنم اومد جلو و با سرش سالم  وقتي
 .مي گم تيکرد و گفت: تسل

زل زدم بهش. کاري رو که من نتونسته بودم بکنم  فقط
دور  جنازه مامانش من فقط از عيياون کرده بود. تو تش

 شاهد

 .تابي هاش بودم بي

رو صدا کرد و با کمي  انيديد جوابي نمي دم ک وقتي
 .فاصله واستادن به صحبت کردن

 انيمامان که وايساديم واسه نماز، آروم دم گوش ک پشت
 .نمشيگفتم: نمي خوام بب

 .نميسوالي نگاهم کرد که گفتم: مامانو نمي خوام بب انيک



 زييد و رفت جلو و يه چتکون دا دنيبه عالمت فهم سري
 .دم گوش باباش گفت

نمي خواست آخرين تصويري که از مامان تو ذهنم  دلم
 .نقش مي بنده تصوير جنازه اش باشه اون هم تو قبر

جنازه که تموم شد و  عييشدت گرفته بود. کاراي تش برف
 !: مي خواي بري خونه؟ديپرس انيک نيتو ماش مينشست

 !يم خونه ي من؟نگاهش کردم که گفت: بر مات

 هيتک دياي باال انداختم و سرم رو که داشت مي ترک شونه
 و باز نيدادم به پشتي صندلي و چشمام رو بستم. در ماش

و گفت: مهمونا واسه  نيشد و حسام هم نشست تو ماش بسته
 . باباتانيناهار مي رن رستوراني که بابات رزرو کرده ک

 .اينيب ستين شما الزم ستياگه کاوه حالش خوب ن گفت

راه افتاد و در همون حال گفت:  نياستارت زد و ماش انيک
 !نريم شانس آورديم مارستانيبا اين وضع کاوه ب

نگاهي بهم انداخت و گفت:  ميحال برگشتم سمتش که ن بي
 يه وقت گريه نکني ها! مامانتو خاک کرديم! يه قطره اشک

 !براش بريزي؟ نبايد



اما  انيو چشمامو بستم. ک ابونيبرگردوندم سمت خ رومو
 ! کمافتييول کن نبود: انقدر بريز تو خودت که آخر پس ب

از دست دادن مادر! اونم مادر تو که اونقدر  ستين داغي
. واستادي باال سر قبرش، عالم و آدم واسه دهيزحمتتو کش

 اش

 !کردن تو فقط تماشا گريه

خونه اش.  ديميغر زد و غر زد و بعد ساکت شد. رس انيک
 .خونه ي خودمون مياز ته دلم خوشحال بودم که نمي رفت

 .اون خونه رو بدون مامان نداشتم تحمل

 

سمت  ديمچ دستمو گرفت و کش انيک ميتو خونه که رفت
 .کارت دارم اياتاق خواب و گفت: ب

در اتاق رو بست و مچمو ول  انيشدم و ک دهيکش دنبالش
چي مي و گفت: کاوه تو مغزت  ديوهامو چسببازکرد و 
 !گذره؟

 !چي داري خودتو مجازات مي کني؟ واسه

بود که  دهيخوب منو مي شناخت. چقدر خوب فهم چقدر
 رفتن ديشبم هستم. چقدر خوب رونيناراحت نبودن و ب



شده بود که از ديشب فقط يه فکر تو سرمه و اون  متوجه
 .هم اينکه اگه دربند نرفته بودم مامان اآلن زنده بود

 افتهيه به خودش ديد گفت: اتفاق اگه بخواد بماتم رو ک نگاه
 مي يافته! چه تو تو خونه مي موندي چه نه! اينو بفهم

 !و دست از خودخوري بردار خواهشاً 

عقب و از دستش آزاد کردم و نشستم رو  دميکش خودمو
 اومد جلو و باال سرم اني. کنيتخت و سرمو انداختم پاي

خوب نبوده.  چيت هو گفت: کاوه اوضاع قلب مامان واستاد
همه اصرارهايي که واسه آشتي دادن تو و بابام مي کرده 

 هم

. خودش ستيبوده. مي دونسته موندني ن نيخاطر هم واسه
 .اون چند روزي که خونه ي ما بود اينا رو به مامانم گفته

 .خشکم با زبون تر کردم و زيرلب گفتم: مي دونم لباي

اين جوري مي کنارم نشست و گفت: خب پس چرا  انيک
 !کني با خودت؟! چرا گريه نکردي واسه اش کاوه؟

! از مي! از بابات عصبانمي! از خودم عصبانميعصبان -

! حق نداشت منو بذاره و بره! حق نداشت ميمامانم عصبان
 به خاطر



کنه! حق  رهيامونو اونقدر ت ارتباطتو اين آخرا  باباي
جوش نداشت به خاطر باباي عوضي تو اونقدر حرص و 

 بخوره! حق

اذيتش کنم! حق نداشتم تا اون وقت شب تنهاش  نداشتم
 !بذارم

. خودمو رو تخت باال ديگفتم و گفتم که بغضم ترک انقدر
و سرمو گذاشتم رو زانوهام و زير لب زمزمه  دميکش

 کردم: برو

 !مي خوام تنها باشم ان،يک

بسته شدن در همراه شد با لرزش شديد شونه هام.  صداي
 ي کسي خودم گريه مي کردم و واسه اينکه ديگهواسه ب

نشده دلتنگش بودم.  چيي. هنوز هنميتونستم مامانو بب نمي
 نشده دلم هواشو کرده بود. کاش اين روزا هم چييهنوز ه

 .مي گذشت زودتر

------- 

و زل زده بودم به  انيبودم رو تخت اتاق ک دهيکش دراز
ته از رفتن توالت گوشه ي اتاق. يه هف زيساعت روي م

 مامان



بود. تو اين يه هفته نه درست حسابي غذا خورده و  گذشته
 گرنييبودم.سردرداي م دهينه درست و حسابي خواب

 امونمو

 

بريده بود. کارم شده بود اينکه يا از اين ختم به اون ختم 
 يا روي تخت و مبل افتميراه ب انيآدم کوکي دنبال ک نيع

. البته يه کار ديگه هم که اش ولو بشم و برم تو فکر خونه
و  حتهاينص دنيباالجبار بايد بهش تن مي دادم، شن

 غرغراي

 .بود که بنده ي خدا شديداً نگرانم بود انيک

خواستم منو  انيکه خلوت شد و مهمونا که رفتن از ک خونه
 ببره خونه. با ترديد نگاهم کرد و گفت: مطمئني مي خواي

 !بري؟

 ستميمي کردم گفتم: مطمئن نجوري که پالتومو تنم  همون
 .ولي بايد برم

کاوه. چرا  ستييمحکم گفت: مجبور ن لييجلو و خ اومد
من نمي موني؟! خونه رو هم سر فرصت  شيجا پ نيهم

 پس مي



 .ديم

به عالمت منفي تکون دادم و تشکر کردم و گفتم:  سري
 .منتظرم نيآماده شو من پاي

لمو به درد هاي مشکي دور تا دور ديوار خونه د پارچه
روبروي در نگه داشت و تا خواستم  نويماش انيآورد. ک

 شم ادهيپ

: کاوه برو يه سري خورده ريز بردار برگرديم خونه گفت
 .ي من

مصنوعي و مسخره اي بهش زدم و گفتم: عادت  لبخند
 !ندارم سر خر باشم

ومو گفت: آره جون عمه ات! تو بازمشت آروم زد تو  با
 !دي سر خر من بودياوم اياز وقتي به دن

جدي شد و گفت: کاوه جان من نگو نه. اآلن مي ريم  بعد
و مي  ميتو يه خرده لباس و آت و آشغاالتو جمع مي کن

 ريم

من. تو که مي دوني اون خونه اکثر مواقع خالي  خونه
 .افتاده

 !پس واسه چي از بابات اينا جدا شدي؟ :



بزرگي  سر يه دعواي مسخره! واال کي خونه ي به اون -

ي رو با کلي خدم و حشم ول مي کنه مي تپه تو بازو دل 
 مين

 .جا وجب

 !ستايوجب ن ميهم ن نيخونه ات همچ :

 !حاال هر چي. مي ياي؟ -

 رونتيسر چي دعوات شده بوده با بابات که از خونه ب :

 !کرده؟

هم به تو  شينکرد! خودم رفتم! سر چ رونمياز خونه ب -

 !ه، مي ياي؟ربطي نداره! جواب منو بد

 شيشدم. واقعاً دست و پام پ ادهيپ نيکردم و از ماش نچي
 .نمي رفت که برم تو خونه اما بايد مي رفتم

کرد و همون جوري که  بازانداخت و در رو  ديکل انيک
 .تو گفت: بايد پارچه ها رو برداريم ميمي رفت

 

کاري که کرد بستن در اتاق  نياول انيوارد هال که شديم ک
بود. بعد رفت تو آشپزخونه و همونجوري که کتري مامان 

 رو



 .جديه وشايرو گاز گفت: قصدم با ن ذاشتيم

جمله اش بل  نيشرايط ديگه اي بود مي تونستم از هم تو
و کلي سر به سرش بذارم اما تو اون لحظه فقط يه  رميبگ
 زيچ

ذهنم بود. مامانم! واستاده بودم وسط هال و زل زده  تو
 حق داشت که اونقدر انيه ي اتاق مامان. کبودم به در بست

. تنهايي تو اين خونه، بدون ششيمي کرد برم پ اصرار
مامان ديوونه مي شدم. جاي جاي خونه بوي اونو مي داد. 

 اصالً 

که ديد  انيشد بدون مامان خونه رو تصور کرد. ک نمي
مات واستادم وسط هال اومد کنارم و دستمو گرفت و 

 کشوند

جمع کن بريم خونه ي من. کاوه  ايت: بمبل و گف سمت
 .زوده اآلن بخواي تنها باشي

به عالمت منفي تکون و بغضمو فرو دادم و گفتم:  سري
م زوده واسه بي مادري. مي خوام بازيه عمر هم که بگذره 

 اينجا

 .. مي خوام تنها باشمباشم



وقته  لييکه چي؟! تنها باشي که خودتو زجر بدي؟! تو خ -

 تو توي جمع هم که هستي تنهايي و خودت اينوکه تنهايي! 

و از ايني که هستي هم  نييمي دوني. نمي ذارم بش خوب
هاتو جمع کني يا خودم  لهيداغون تر بشي. مي ري وس

 !برم؟

مي خوام بمونم. اگه ديدم نمي تونم و دارم اذيت مي  انيک :

 .شتيشم زنگ مي زنم بهت و مي يام پ

رو  اي: مي رم پارچه مشکنچي کرد و پاشد و گفت انيک
 .جمع کنم. کتري جوش اومد چايي دم کن

بعد خوردن چايي با اکراه و البته با اصرار من پاشد  انيک
 رفت. اولش قصد نداشتم پامو تو اتاق مامان بذارم اما دلم

 .و رفتم تو و نشستم به گريه اوردين طاقت

رفت روي  انيزنگ تلفن بلند شد و بعد صداي ک صداي
 .: الو کاوه؟! گوشي رو بردار کارت دارمريگغاميپ

گذشته بود و  انيساعت نگاه کردم ساعت از رفتن ک به
 .اين  ساعت رو نشسته بودم تو اتاق مامان به گريه نيع

و گوشي رو برداشتم. قبل  دميو دستي به صورتم کش پاشدم
 .بگم گفت:داشتم ديگه قطع مي کردم زيياز اينکه چ



 !بودي؟ حموم

 نه -

 !خوبي؟ :

 !نه -

 !اينجا؟ اييدنبالت ب اميب :

 !نه -

 !گريه کردي؟ :

 

 !نه -

غلط کردي! صدات داد مي زنه! قرص نه نه خوردي؟!  :

راحت به  الياينجا که منم با خ ايکاوه، جون من پاشو ب
 کارام

 !برسم

 .راحت باشه التيتو خ -

بعد برت مي  رونيپس مي يام دنبالت شام مي ريم ب :

 .ه اتگردونم خون



 !. کاري نداري؟انيحوصله ندارم ک -

ها! اونوقت من به  ارييکاوه خر نشي باليي سر خودت ب:

 !مرده ات هم رحم نمي کنم و مي زنم لت و پارت مي کنم

 !خفه شو بابا! کاري نداري؟ -

 !نه:

 . هزينه هاي اين چند روز رو بابات داده؟زييآهان يه چ -

 .آره :

زود باهاش تسويه  لييبگو خ بايد بهش برگردونم. بهش -

 .مي کنم

گرفته که کي پولشو  حصارباشه. اونم نشسته، زانوي غم  :

 !نباش زايپس مي دي! نگرون اين چ

 مي ياي شرکت؟ فردا

 .شايد اومدم -

 .خوبه :

. دو ديقه ديگه زنگ زدي و رميمي خوام برم دوش بگ -

 .گوشي و برنداشتم نگرون نشو



نم احتماالً يه ساعت ديگه سر دو ديقه ديگه زنگ نمي ز :

 مي شه! خدافظ دايو کله ام اونجا پ

تو حموم و واستادم زير دوش که آروم بشم. چشمم  رفتم
 . چشمام اونقدر پف کرده و قرمزنهيام تو آي افهيافتاد به ق

مي موند. اونقدر واستادم زير آب تا  بازکه به زور  بود
 زيداره م انيکديدم  رونيپاهام بي حس شد. وقتي اومدم ب

 شامو

 !نهيچ مي

زده بودم بهش که بدون نگاه کردن به من گفت:برو  زل
 .شام ايلباس بپوش ب

: اينجا چي کار دميخشک پرس لييصاف کردم و خ صدامو
 !مي کني؟

 

برگشت سمتم که جوابمو بده يهو مات موند به صورتم و 
 اومد جلو و همون جوري که چونه امو با دست مي گرفت

از وقتي من رفتم نشستي به گريه کردن آره؟! اين : ديپرس
 !جوري مي خواي تنها باشي؟



! واسه اني: جوابمو ندادي کدميعقب و پرس دميکش سرمو
 !چي اومدي اينجا؟

 .شام گرفتم -

 !رميمن س :

مي دونم. طبق معمول کل اين يه هفته! شام گرفتم که تو  -

 !روبروت و بخورم نميي کني و من بشبازباهاش 

واسه خاطر من  تويتموم زندگ ستي! الزم نانيبرو ک :

 !کني ليتعط

 .نکردم. بجمب غذا يخ کرد ليتعط مويمن زندگ -

 .انيوايسادم روبروش و گفتم: غذاتو خوردي برو ک مصر

 .شبو هستم و صبح با هم مي ريم شرکت -

 .الزم نکرده :

 !چرا الزم نکرده کاوه؟ -

 !مبهت گفته بودم مي خوام تنها باش :

تو کل اين يه هفته همش تو خودت بودي! همش با خودت  -

 !تنها بودي! انقدر که مي ريزي تو خودت سکته مي کني

 !به جهنم :



و گفت: شام خورديم  ديکالفه دستي به گردنش کش انيک
 !مي رم، خوبه؟

 !سمت اتاقم و گفتم: خوبه رفتم

ي کردم. بازقاشق از غذا خوردم و بعدش فقط باهاش  چند
 تب صداي مامان تو گوشم بود که مي گفت: کاوه غذاتومر

 زييچ رونيکن. کاوه ناهارتو گرم کردم. کاوه ب تموم
نخور من منتظر مي مونم. کاوه شام آماده است، کاوه کاوه 

 !کاوه

دادم به صندلي و  هيرو گذاشتم تو بشقاب و تک قاشق
انگشتامو تو هم گره کردم و از چپ و راست گذاشتم رو 

 .چشمام

و گفت: سردرد داري  ديهم دست از خوردن کش انيک
 !هنو؟

پاشدم و گفتم: داري مي ري در  زييه مکث از پشت م بعد
 .ريکوچه رو قفل کن. شب به خ

 



بودم رو تخت و صداي  دهيدو ساعتي بود که دراز کش
مي يومد که داره با تلفن حرف مي زنه. نرفته  انيآروم ک

 بود

 .بحث کنم رو هم نداشتم و حوصله اينکه باهاش خونه

حرف مي زد که انقدر حرف زدنش  وشايداشت با ن احتماالً 
 بود! دلم چايي خواست. پاشدم و کتري رو دهيطول کش

پاهاشو دراز  انيروي گاز و برگشتم تو هال. ک گذاشتم
وسطي. ناخودآگاه زدم به پاش و گفتم:  زيکرده بود رو م

 پاتو

 !عصباني مي شه نهيمامان بب وردار

. درست نشست نيهم هم انيخودم يه لحظه وا موندم. ک بعد
 .بگه اما ساکت شد زييو تماس رو قطع کرد و خواست چ

نشستم و گفتم: طول مي کشه تا ذهنم باور کنه  کنارش
 .ستيمامان ديگه ن

 !گفت: آره. مثل وقتي بابات رفت. يادته؟ انيک

اون موقع به خاطر حضور مامان مجبور بودم خودمو  -

غصه مي خورد و  لييزودتر جمع و جور کنم. مامان خ
 من نمي



. دلم مي خواست هر کاري نميغصه خوردنشو بب تونستم
 .افتهيبکنم که از غم دور بمونه و کمتر ياد بابا ب

 .بايد اين جا رو پس بدي و بري يه جاي ديگه :

 .فکر بودم نيآره. خودمم تو هم -

بکشم که  گاريپاشد رفت سمت پالتوش و گفت: س انيک
 نداره؟ بييع

زد و رفت  شيآت گارييتفاوت شونه باال انداختم. س بي
و گفت: هديه زنگ  اطيکنار پنجره و زل زد به تاريکي ح

 زده

 .بود

 گارشينگفتم و منتظر شدم تا ادامه بده. پکي به س زييچ
 !. نگرونته اساسيندتيبب اديزد و گفت: مي خواست ب

ي اين همه بهم بي محلي مي من اگه جاي اون بودم و يک -

 !کرد نگاه سگم بهش نمي نداختم

 !مي دونه يه جاي کار مي لنگه :

 !يعني چي؟ -

 .رو ازش پنهون مي کني زييحس مي کنم مي دونه يه چ :



 چطور؟ -

بودي اومد  دهيکه آرامبخش خورده و خواب شيچند روز پ :

ديدنت. وقتي با هم حرف مي زديم جوري حرف مي زد 
 که

 .قانع کننده است واسه فرار کردناي تو ليدنبال يه دل رانگا

 .بدونه زييامکان نداره چ -

 

هنوز نتونسته بفهمه تو چرا ازش فراري هستي اما يه  :

 .رو مطمئنم که خوب مي دونه زييچ

 !چي؟ -

 !اينکه تو هم دوستش داري :

برگشت سمتم و گفت: چرا نمي ذاري با سماواتي  انيک
 ...آلن راضي بشه به اينکه تو و هديهحرف بزنم؟ شايد ا

 !امکان نداره -

مي کنن. نظراتشون عوض  رييچي امکان نداره؟! آدما تغ :

 .مي شه



وقت نظرش نسبت به من عوض نمي شه!  چيسماواتي ه -

در ضمن اگه بري و باهاش حرف بزني تنها اتفاقي که مي 
 افته

مي  کار شدن منه! وقتي بفهمه من همون کاوه ام کاري بي
 !کنه از شرکت برم

 !مگه دست اونه؟ :

فعالً که دست اونه! قرار بوده من از صد فرسخي  -

گوشش کار مي  خيدخترش هم رد نشم! حاال اومدم دارم ب
 کنم، مي

 !يعني چي؟ دوني

 !مينظرشو عوض کن ميتو اگه بخواي مي تون :

 شييه زموني خواستم و همه تالشمو کردم اما کاري از پ-

 !همه چي بدتر هم شد چينرفت که ه

اون زمون رو کمک من حساب نکرده بودي! اآلن من :

 !مثل کوه پشتتم

به عالمت منفي تکون دادم و گفتم: بذار همه چي  سري
 !کنه رييتغ چييجوري بمونه! نمي خوام ه نيهم



اآلن اين حرفو مي زني. اآلن داغي هنو. نمي توني  -

ت فشار آورد درست فکر کني.  روز ديگه که تنهايي به
 نييمي ب

کس بهتر از هديه نمي تونه درکت کنه و کنارت  چيه که
 .باشه

ندادم تا ساکت بشه اما اومد کنارم نشست و گفت:  جوابشو
 مي دوني هديه چي مي گفت؟! مي گفت هر کاري مي کنه

تونه تو رو فراموش کنه. مي گفت با اينکه کلي از  نمي
 بازاما  ارهيت بال بدستت کفريه و کلي دوست داره که سر

 هم ته

نمي تونه به خاطر غروري که ازش شکوندي ازت  دلش
متنفر باشه! مي دوني اين يعني چي؟! يعني ته دوست 

 !داشتن

از  فهياونقدر همديگه رو دوست دارين ح تونيدوتاي وقتي
. کاوه بذار يه مدت بگذره بعد اجازه بده نيهم دور بمون

 منم

 .بکنم تالشمو



واد اآلن به اين موضوع فکر کنم! هنو ذهنم دلم نمي خ -

 .انيآشفته ي رفتن مامانه ک

 دييمي دونم. حق داري ولي شايد فکر کردن به اينکه ام :

 .هنو براي به دست آوردن هديه هست آرومت کنه

 

 !انيک نييخوشب ليياز جام پاشدم و گفتم: خ

 !چرا نباشم؟! رگ خواب سماواتي دست منه -

ترشو بده به کسي که از بزرگترين راز اون نمي ياد دخ :

 !و نقطه ضعفش خبر داره

 !ميکن شيراض ميکه مي گم مي تون لهيدل نياتفاقاً به هم -

 !يعني چي؟! نکنه مي خواي گروکشي کني؟ :

 !نه -

 !پس چي؟ :

 !چييه -

 نياون شب تو اون ماش انيگرفتم و گفتم: ک انويي ک يقه
 حق نداري حتي توو بايد چال مي کردي!  دييهر چي شن

 !دي؟يبهش فکر کني! فهم خلوتت



 !مي کني اليکه تو خ ستيمنظورم اوني ن -

اشو ول کردم و رفتم تو آشپزخونه واسه دم کردن  يقه
 چايي. دنبالم اومد و گفت: يه نقشه هايي تو سرمه بذار چند

 .ميديگه که يه خورده آروم شدي با هم حرف مي زن وقت

نکنه.  دايدادم تا بحث ادامه پ به عالمت مثبت تکون سري
 .بحثي که از همون اول مي دونستم بي فايده است

 ليياينکه هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي خ با
خسته بودم اما تا نصفه هاي شب خوابم نبرد. صبح که 

 بازچشم 

رفته بود و يه يادداشت هم نوشته بود: من رفتم  انيک کردم
 . اگه هم نه کهايالش بود بشرکت. اگه دوست داشتي و ح

خوشحال مي شم. اگر هم  ايي! شوخي کردم. اگه باخراجي
 !نمتيشب مي ب ومديين

ساعت نگاه کردم  بود. تا حاضر شم و برسم شرکت  به
شد  .از در که رفتم تو خانم اسکندري از جاش پاشد و 

 سالم

و قبل از اينکه برم تو  ديگفت و تشکرم رو شن تيتسل و
 .گفتن اگه اومدين برين اتاقشون ايآقاي ک اتاقم گفت:



به عالمت باشه تکون دادم و رفتم تو اتاقم. حوصله  سري
 ي کار کردن نداشتم اما از خونه موندن و به گذشته فکر

بهتر بود. سرگرم کارام  لييو حسرت خوردن خ کردن
بدون اينکه  انهيشد. به هواي اينکه ک بازبودم که در اتاق 

 سرمو

اتاقت سرم به اين بافت  اميگفتم: مي خواستم بکنم  بلند
 ...يه انيفرسودهه گرم شد. ک

هديه  انيآوردم باال حرفمو ادامه بدم که ديدم جاي ک سرمو
 تا خودمو جمع و ديطول کش هيواستاده دم در! چند ثان

. رميي خونسرد و خشکي به خودم بگ افهيکنم و ق جور
 !: کاري داشتي؟دميو پرس نيدوباره سرم رو انداختم پاي

 

بدون توجه به کم محلي من اومد نشست رو مبل گوشه 
 .مي کردم اين هفته رو هم بموني خونه الياتاق و گفت: خ

 !اينکه نگاهش کنم گفتم: اشتباه فکر کردي بدون

اي گفت: بابت  هيمکثي کرد و بعد يه سکوت چند ثان هديه
 .خوبي بود لييمامانت متأسفم. زن خ



و زل زدم به چشماش. بعد چند لحظه  بلند کردم سرمو
 نيفکر مي کردم زني که يه همچ شهيسکوت ادامه داد: هم

 .بايد مقتدر باشه لييکرده خ تيمحکمي رو ترب پسر

بود که با يه چرخ  اطيو گفتم: يه خ نيانداختم پاي سرمو
 !مي برد شيزندگي خودش و بچه اشو پ زورييپ اطييخ

يک تر شد و گفت: بابت نزد زيپاشد وايساد و به م هديه
 ...اون شب

از اينکه از تو  شتريعذرخواهي نکن! بعد اون شب ب :

ناراحت باشم از خودم ناراحت بودم! نبايد مي زدم از اون 
 مهموني

! بايد محکم دمي! نبايد از حرفت خجالت مي کشرونيب
 !مادري نيو افتخار مي کردم به داشتن همچ سادميوايم

 ... من -

هديه! دلم نمي خواد دور و ورم باشي. دوست  رونيبرو ب :

 !ندارم يکي هي مثل آدمس بچسبه بهم

. بي نميحرفمو تو چهره اش بب ريآوردم باال تا تأث سرمو
تفاوت نگاهش رو با مکث ازم گرفت و دوخت به دستم 

 که



هم  انيمشتش کرده بودم و بعد آروم گفت: به ک عصبي
رو مي فهمم! يه اين کارات  ليگفتم. يه روزي حتماً دل

 روزي

مي فهمم چرا وقتي منو با تموم وجود مي خواستي  باالخره
 !پس زدي

که رفت کالفه پاشدم و وايسادم جلوي پنجره و زل  هديه
 . به خودم که نمي تونستم دروغ بگم! اونقدرابونيزدم به خ

بي کسي و تنهايي مي کردم و اونقدر محتاج محبت  احساس
 با بودنش کنارم وا بدم! مي دميهديه بودم که مي ترس

 .رمينتونم جلوي خودمو بگ دميترس

عصباني اومد تو و گفت:  ساعته اومدي  انيشد و ک باز در
 !و به محض ورودت اسکندري گفت که باهات کار دارم

 ريو مي شه به تأخ ستيکاراي تو معموالً واجب ن -

 !انداختشون

 !رو داري کاوه لييخ :

 !مي دونم -

ي خواستم ازت بپرسم! واسه آخر هفته مي يه سوال م :

 خوايم بريم رامسر مي ياي تو هم؟



 !تو اين هوا؟ -

مي ريم. حسام هم  نيواسه کاراي شهرک وياليي نگ:

 .هست

 

 تو و حسام؟ -

و پوريگانه و  وشايو هديه و ن نينه! من و حسام و ثم :

 .هم مي ياد انياحتماالً کمال

مي  شيرکت بودن. کم پاز پسراي ش  انيو کمال پوريگانه
 پروژه اي همکاري مي کردن با شتري. بنمشونييومد بب

دوره ي فوق همکالس هم  اني. با مرتضي کمالشرکت
 .بودم

 !هيلشکرکش ستيپس بگو مسافرت ن -

 !مي ياي؟ :

 .فکر نمي کنم -

 !واسه چي آخه؟ :

حوصله ي شلوغي رو ندارم. حوصله ي با هديه يه جا  -

 !موندن رو هم ندارم



 !پس من به بچه ها مي گم که تو هم مي ياي:

و سوالي نگاهش کردم که گفت: داليلت واسه  متعجب
 !ايي! مجبوري بستيقابل قبول ن ومدنين

 !ان؟يسمجي ک لييتا حاال کسي بهت گفته خ -

آره يکي دو باري خودت بهم گفتي. يه چند باري هم  :

 وشاينمامانم گفته ، اين اواخر دو سه باري هم از دهن 
 !دميشن

بافت فرسوده ها رو هم يه فکري به حالشون بکن تا  اون
 !تخريب صد در صد نشدن

رفت و منم سرم رو به کار گرم کردم. مطمئن بودم  انيک
که به اين مسافرت نمي رم. مطمئن بودم که اينبار ديگه 

 انيک

مي دادم تو خونه بمونم و به  حيتونه وادارم کنه! ترج نمي
 م تا اينکه بخوام مرتب هديه رو جلوي چشممگذشته فکر کن

 !نميبب

کرده بود بمونم تو شرکت تا جلسه اش که تموم  ديتأک انيک
 شد با هم برگرديم خونه. بدون اينکه به حرفش گوش بدم



و اونقدر  رونيکاري که تموم شد زدم از شرکت ب ساعت
خونه  دميراه رفتم که وقتي رس ابونايتوي سرما تو خ

 ساعت

رو دم در خونه نديدم با  انيک نيود  شب. وقتي ماشب شده
 انداختم و رفتم تو. دلم نمي خواست ديراحت کل اليخ

مي دادم  حيکنه. ترج ليرو به خاطر من تعط شيزندگ همه
بره پي کار خودش و منم تو تنهايي هام با خاطراتم سر 

 .کنم

هال رو روشن کردم و نشستم روي مبل و زل زدم  برق
ه اي که ديگه قرار نبود مامان توش باشه. دلم به آشپزخون

 مي

کنارم و با هم حرف  نهيو بش اديچايي ب نييبا يه س خواست
 و چايي بخوريم اما اين ديگه فقط يه آرزوي محال ميبزن

 .بود

 

پاشدم رفتم تو اتاقش و سر کشوي لباساش. همه چي همون 
 . سجاده اشزيبود. مرتب و تم دهيجوري بود که خودش چ



ي تخت بود و چادرنمازش روش. چادر رو گرفتم  وشهگ
و پالتو  رونيو بو کردم و همون جوري با همون لباس ب

 دراز

 .به جونم دميرو تختش و بوي تنشو کش دميکش

فکر مي کنن وقتي يکي رفت بعد يه مدت که گريه و  آدما
زاري ها تموم شد مي شه برگشت به روال عادي زندگي 

 اما

اقل واسه مني که هم عزادار پدرم . الستيجوري ن اين
شده بودم و هم عزادار مادرم اين جوري نبود. هر چي که 

 بگذره

دل تنگ رفتنش مي شي! همه ي اون مناسبتها  شتريب تازه
و روزايي رو که با بودنش تجربه کردي و حاال بايد بدون 

 اون

 .کنه ديوونه ات مي کنه سر

سال تحويل همراه  که بابا کنارمون نبود واسه دييع نياول
 گريه ريبهشت زهرا. مامان نشست و يه دل س ميمامان رفت

و بعد وقتي سال تحويل شد پاشد اشکاش رو پاک و  کرد
از اين به بعد تويي کاوه.  ميم کرد و گفت: مرد زندگحصار

 هيتک



 .نکن و واسه ام پسر خوبي بمون ديتويي. منو نوم گاهم

ن وقتي مي رفت ازم دلم مي خواد بدونم ماما لييخ حاال
 لييخ ومرثيبود يا نه. اين آخرا، به خاطر عمو ک ديناام

 با هم

م عمو باعث شده بود يه حسرت بزرگ بازبوديم!  ريدرگ
 !به دلم بمونه

خواب بودم. کاش همه ي اينا کابوس بود و مامان با  کاش
و از اين کابوس خالص مي کرد.  دارييه تکون منو ب

 صداي در و

 بازاومده که چشم  دميو وقتي فهم دميرو نشن انيک اومدن
 مامان سايه اش رو ديدم که به ديکردم و از زير چادر سف

زده. چشمام رو بستم. دوست نداشتم  هيدر تک چارچوب
احدي  چي! دوست نداشتم هنهيمنو تو اون حال و روز بب

 منو

! اومد جلو و چادر رو نهيشکسته و داغون بب اونقدر
ناري و زانو زد کنار تخت و گفت: برداشت و گذاشت ک

 !بسه کاوه



. دستشو نهيفرو کردم تو بالشت که اشکامو نب سرمو
انداخت تو موهامو گفت: کاوه خواهش مي کنم! نبايد اينجا 

 .بموني

وقت پدرت تو  چي: دارم داغون مي شم! کاش هدمينال
حسرتي به دلم باشه!  نيزندگي ما نبود که حاال يه همچ

 کاش

نمي داد که ما رو با هم آشتي بده! هفته هاي  ريگ مامان
 ! همش حرص ميميآخر ما همش با هم بحث و دعوا داشت

 !! همش حرصش مي دادمخورد

نداده بود که تو بعد رفتنش خودتو  رييگ نياون يه همچ -

 تو تنهايي نييعذاب بدي! سرخاکش گريه نکردي که بش

ين اتاق بخوري آره؟! پاشو کاوه. هي مي ياي تو ا خودتو
که چي بشه؟! ديشب نصفه شب هم اومده و نشسته بودي 

 رو

 !تخت! با اين کارا زن عمو بر نمي گرده اين

جوري نمي تونم خودمو آروم  چيچي کار کنم پس؟! ه:

 !کنم



تو اين خونه که  اييبهت گفته بودم! لزومي نداره اصالً ب -

 هي بخواي زجر بکشي. مي ريم خونه من تا اينجا رو پس

و يه جاي ديگه رو اجاره کني. پاشو برو يه دوش  يمبد
هايي که الزم داري رو  لهيمن وس رونيب اييتا ب ريبگ

 جمع مي

 .کنم

 

حق داشت. نمي تونستم توي اون خونه که از در و  انيک
 . وقتي از حمومارميديوارش غم مي باريد بمونم و دووم ب

و يه ساک گوشه ي در هال بود و لپ تاب  رونيب اومدم
 .يه سري از نقشه هاي شرکت هم کنارش

داشت با تلفن حرف مي زد. تماس رو که قطع کرد  انيک
 .ميافتيگفت: جلسه رامسر افتاده دوشنبه. بايد فردا راه ب

گفتم: من نمي يام  دميجوري که لباسامو مي پوش همون
. مي مونم خونه ي تو و اينجا نمي يام اما رامسر رو انيک

 هم

 .ندارم حوصله



حرفي نزد. يه ساعت بعد تو خونه اش و روي تخت  انيک
و تنها  ميبودم. بهترين تصم دهياتاق خواب دراز کش

 مييتصم

 انيکه مي شد توي اون شرايط گرفت. قرار شد ک بود
کردن يه خونه جديد رو انجام  دايکاراي پس دادن خونه و پ

 بده و

 .و تو خونه اش بمونم ششياون موقع من پ تا

و بچه ها از دوشنبه رفته بودن شمال  انيود. کشنبه ب پنج
و نمي دونستم کي قراره برگردن. هوا هنوز روشن بود 

 وقتي

سر خاک مامان. گلهايي که گرفته بودم گذاشتم رو  دميرس
 واسه اش فاتحه ديقبر و کنارش نشستم. دلم نمي کش

مي کني و واسه يکي فاتحه مي دي  باز. وقتي لب بخونم
 .و رفته ستيکه ديگه ن يعني قبول کردي

زده بودم به پارچه ي مشکي روي قبر که دو تا پا  زل
! ومرثهيجلوم ظاهر شد. سرمو آوردم باال و ديدم عمو ک

 بعد فوت

فقط يه بار سرخاک بابا ديده بودمش و همون موقع  بابا
 .ومديوقت ن چيي در آورده بودم که ديگه هبازاونقدر کولي 



 .ميمن و مامان سر خاک نباشهم وقتي مي يومد که  شايد

قبر زانو زد و دستش رو گذاشت روش. زل زده بودم  کنار
شده  ريبهش و صحنه هايي که با مامان به خاطر اون درگ

 بودم

جلوي چشمام مي گذشت. فاتحه رو که خوند سرشو  از
 :سردي گفتم لييآورد باال و چشم تو چشمم شد. با لحن خ

 !اينجا اييندارم ب دوست

ي مکث بدون اينکه چشم ازم برداره گفت: قرار کم بعد
 !تو دوست داشته باشي! به خاطر زري مي يام ستين

رومو ازش گرفتم و گفتم: به خاطر همون زري  عصبي
ازش  شوي! به خاطر اينکه همه جووناييدوست ندارم ب

 دزديدي و

 !اش کردي دلم نمي خواد اينجا باشي وهيب

 !وه! اون مريض بودمرگ پدرت ربطي به من نداشت کا -

باره که دارم اينو  نيتو دعوا با تو سکته کرد! اين هزارم :

 !مي گم

 !مامانت نظر ديگه اي داشت -



هر نظري داشت اآلن اين منم که بايد هر پنجشنبه اينجا  :

 !تحملت کنم و من اينو نمي خوام

 !نداره تيخواستن و نخواستن تو برام اهم -

 

ستاد و زل زديم تو چشماي هم. پاشدم واستادم، اون هم وا
 !که منو زجر بدي اييبا حرص گفتم: پس مي خواي ب

 !داري اشتباه فکر مي کني -

 !اما اومدنت و ديدنت منو زجر مي ده :

هنوز همون کاوه اي! مرگ مادرتم تکونت نداد! يادت  -

 !رفته اين آخرا فقط ازت يه خواسته داشت؟

تو و به خاطر نقشاي يادم نرفته که اين آخرا به خاطر  :

ي مي کردي چقدر با يه دونه بازماهرانه اي که واسه اش 
 پسرش

من  نيبود! يادم نرفته که اگه تو نبودي همه چي ب ريدرگ
 !و اون خوب بود

رو بندازي گردن من! نمي  رايعادت داري تقص شهيهم -

 تويکه اگه خودخواه نييکني و بب بازخواي يه ذره چشماتو 



 !اآلن عذاب وجدان آزارت نمي داد ذاشتي کنار مي

من عذاب وجداني ندارم! فقط از اين ناراحتم که مامان  :

بدونه اينکه پي به هويت اصلي نامردي مثل تو ببره از 
 اياين دن

! از اين ناراحتم که سر يه آدم بي ارزش با پسرش رفت
بود! اين که نمي فهمم چرا انقدر اصرار داشت من  ريدرگ

 با قاتل

 !مصالحه کنم زجرم مي ده پدرم

خوردم مصادف  ومرثيکه تو اون سرما از عمو ک چکي
! برگشتم و با نفرت به عمو گفتم: انيک دنيشد با سر رس

 تا وقتي

 !اينجا من پامو نمي ذارم سر خاک مامانم اييب بخواي

افتادم سمت خاک بابا و از قبر مامان دور شدم و چند  راه
 .ره دنبالم مي يادهم دا انيديقه بعد حس کردم ک

و بدون توجه به باروني که گرفته بود سرم رو  نشستم
 شتريمي سوخت اما دلم ب لييگذاشتم روي قبر. صورتم خ



بود! مامان واسه کي اين جوري جز جز مي زد؟!  سوخته
از من واسه چه کسي به زور احترام مي خواست؟! از 

 انيباباي ک

بود! اونقدر تو بودم ! حتي اليق گفتن اسم عمو ن متنفر
 انيسرما نشسته بودم که همه ي وجودم يخ بسته بود. ک

رو گذاشت رو شونه ام و صدام کرد و گفت: کاوه  دستش
 .پاشو ديگه

ديد تکون نمي خورم گفت:پاشو يخ زدي رو اين  وقتي
 .سنگ. پاشو بارون شديد شده

 ديبه زور شونه هام رو کش انيهم تکون نخوردم و ک باز
منو  نيقبر بلندم کرد و گفت: بسه ديگه! بب عقب و از رو

 مي

 !. خب؟مييه جا حرف مي زن مينيمي ش ريم

 !اديبه بابات بگو ديگه سر خاک مامان من ن -

. خوبه؟! اديباشه. بهش مي گم! اصالً نمي ذارم ديگه ب :

 .حاال پاشو. آفرين پسر خوب

تا ته زياد کرد و  نويبخاري ماش انيک ميکه نشست نيماش تو
 اه افتاد و بعد يک کم سکوت گفت: سر چي حرفتونر



 !! هر چند که مي تونم حدس بزنمشد؟

 

سر خاک مامانم! دوست ندارم هر هفته  اديدلم نمي خواد ب-

 !نمشيبب

 چي گفتي که اينقدر عصباني شد؟:

 !انيول کن ک -

 باشه :

سردم شده بود که تا خونه هم گرم نشدم. يه دوش  اونقدر
 اني. صداي عصباني کدمياپه دراز کشگرفتم و روي کان

 که تو

خواب داشت با تلفن حرف مي زد تا توي هال هم مي  اتاق
يومد: يعني چي؟! نه شما گوش کن بابا! يه بار ديگه هم 

 گفتم

هم دارم مي گم بخواي کاري بکني يا حرفي بزني  اآلن
ديگه اسمتو نمي يارم! به اين موضوع بايد همون موقع 

 فکر مي

نه  شياآلن! بله! بله! همون موقع يعني  سال پ نه کردي
 .حاال! اصالً من با شما حرفي ندارم! گوشي بده به مامان



گفت: سالم مامان. نه  انيک بازسکوت شد و  هيچند ثان يه
خوبم. امروز برگشتم. آره اينجاست. مامان، بابا چي مي 

 !گه؟

 چي؟! بسه ديگه! نه شما گوش بده! به بابا بگو دور يعني
و ور کاوه نپلکه! به قرآن اگه بخواد به اين کاراش ادامه 

 بده

 !پامو تو خونه اتون نمي ذارم ديگه

از  انيچند ديقه اي خونه تو سکوت فرو رفت و بعد ک يه
 .رميو گفت: مي رم يه دوش بگ رونياتاق اومد ب

که از حموم اومد و نشست رو مبل سر جام نشستم و  انيک
 وضوعي بوده که بابات بايدچه م شي:  سال پدميپرس

 !فکر مي کرده؟ بهش

سعي کرد  هياول از سوالم جا خورد و بعد چند ثان انيک
و گفت: همون دعواي  رهيبي تفاوتي به خودش بگ افهيق

 بابات و

 .رو مي گم بابام

 !کردم و گفتم: مطمئني؟ نگاهش



جاش پاشد و گفت: مگه موضوع ديگه اي هم هست؟!  از
 !شدي ها نيبد ب

سرم درد مي کرد که حوصله ي فکر کردن به يه  نقدراو
 .ي رو نداشتمبازجريان جديد و کارآگاه 

قدم مي  ابونايفرداي اون روز شبا تا ديروقت توي خ از
 شاکي بود از اين اني. کانيزدم و بعد مي رفتم خونه ي ک

اما من تا خودمو خسته و کوفته نمي کردم نمي  تيوضع
م. بايد از پا مي افتادم تا خوابم تونستم سر رو بالشت بذار

 .ببره

تو اين مدت خونه رو پس دادم  انيماه گذشت و با کمک ک 
 اجاره کردم. فرداي روز اسباب کشي کييه آپارتمان کوچ

خبر داد که آخر هفته بايد بريم رامسر. اين بار ديگه  انيک
 شونينتونستم از زير رفتن در برم و مجبور شدم همراه

 کنم

 !ميمصادف شد با ماجراهاي جديدي تو زندگرفتنم  و

 



و خروجي  وشايرار بود صبح زود بريم دنبال هديه و ن
. با غر ميافتيو راه ب ميحسام باش نياتوبان هم منتظر ماش

 نشستم

بودم و کالفه ي  دهي. تازه  ساعت بود که خوابنيماش تو
 !تو جاده افتميخواب، دوست نداشتم راه ب

! رزنيفت: غر غر نکن ننه پنشست پشت رل و گ انيک
 !بخوابي؟ رييقراره از اآلن تا رامسر بگ

 !کن دارميچشم غره بهش رفتم و گفتم: نه چالوس ب يه

مسخره گفت و راه افتاد. چشمام تازه گرم شده بود که  يه
 صداي سالم هديه خوابو از سرم پروند. صاف نشستم و

وال حال و اح وشايسالمش رو زير لبي دادم و با ن جواب
دوباره راه افتاد. ديگه خوابم نبرد. زل زده  انيکردم و ک

 بودم به

 انيکه از کنارشون با سرعت رد مي شديم و ک نايييماش
داشتن با هم حرف مي زدن. از اينکه  وشايو هديه و ن

 بخوام

همه زمان و تو فاصله ي به اين کمي از هديه بگذرونم  اين
ومده بود که هديه ا شيمعذب بودم. توي اين دو ماه کم پ

 رو



 .مواقع توي جلسه ها همديگه رو ديده بوديم شتريو ب نميبب

گفت: غرغرات فقط مال منه؟! چرا  دارميکه ديد ب انيک
 !نمي خوابي؟

 .اينکه سرم رو برگردونم گفتم: خوابم نمي ياد بدون

 !بگم بهت جرأت ندارم زييمي خوام يه چ -

شد تو ازش  داييکي پگفت: باآلخره  وشاياومدم بگم چي ن تا
 !بترسي

نگاهش کرد و گفت: کي من؟! بترسم؟!  نهياز تو آي انيک
 !افتهياز اين؟! عمراً! مي ترسم کاوه پس ب

 !ه؟يسمتش و گفتم: جريان چ برگشتم

بهت مي گم. مي ترسم تا اونجا دمغ  ديميباشه حاال رس -

 !ارييبشي و از دماغ ما در ب

 !گفتي تا تهشو بگويا نبايد مي گفتي يا حاال که  :

 !چشم! بابام هم رامسره -

وا موند! نگاهمو دوختم بهش که بفهمم شوخي مي  دهنم
 !کنه يا نه که گفت: مامانم هم هست البته

 !ان؟يدهنمو قورت دادم و گفتم: شوخي مي کني ک آب



رو به عالمت منفي تکون داد و ابرويي باال انداخت  سرش
 دلم مي خواست شوخي لييو گفت: نه به جان تو. خودم خ

 !تلخ تي! يه واقعتهيولي واقع باشه

آدم  لييلحن مضحکش اعصابم به هم ريخت و گفتم: خ از
 !! چرا زودتر نگفتي؟انيبي خودي هستي ک

مامانم قسمم داد که بهت نگم. مي گفت مي خواد يه دل  :

 ! هر چي هم بهش گفتم اين تحفه ديدن ندارهندتيبب ريس

 !بار نرفت زير

 

اعصاب خورد از اينکه چند روز بايد عمو رو تحمل با 
دادم به پشتي صندلي و چشمام رو بستم!  هيکنم سرم رو تک

 بعد

 .گفت: احتماالً فردا بر مي گردن انيخورده سکوت ک يه

حرف زدن و من  وشايروند و کلي با ن انييه جايي رو ک تا
زد کنار  انيو هديه تو سکوت به جاده نگاه کردم و بعد ک

 و

 .من ديگه نمي کشم نيبش اي: بگفت



گفت: نري تو هپروت به کشتنمون  انيپشت رل و ک نشستم
 !بدي! من دارم مي خوابم ها

! دم ديندادم و راه افتادم. تا خود رامسر رو خواب جوابشو
صداش کردم و گفتم: پاشو برو  ديميدر ويالشون که رس

 در رو

 .واکن

دو تا بوق بزن و گفت:  ديدستي به صورتش کش جيگ انيک
 .آقا رجب مي ياد وا مي کنه

رو تا دم در  نيکه گفت رو انجام دادم و ماش کاري
 نگيعمو تو پارک نيساختمون ويال بردم و از ديدن ماش

 از سرم بخار

برگشت سمت  انيشدن ک ادهيکه پ وشايشد! هديه و ن بلند
 من و گفت: کاوه اگه سر به سر باباي من نذاري و سعي

ديقه بهش بي احترامي کني اونم کاري به  دم به نکني
کارت نداره! يعني من نمي ذارم که کاريت داشته باشه. 

 مي

 !چي مي گم؟ شنوي



شدم. بودن هديه تو اين  ادهياينکه جوابش رو بدم پ بدون
 انيسفر به اندازه کافي عذاب آور بود و حاال بايد باباي ک

 هم

برداشتم  نيشد عذاب مضاعف!  تا ساک از پشت ماش مي
 هم خودشو بهم رسوند و انيو راه افتادم سمت ويال. ک

: کاوه يه کاري نکن بهت بد بگذره. بذار بعد يه مدت گفت
که همه اش همه چي واسه ات اعصاب خوردکن بوده حاال 

 يه

 .رييآرامش بگ خورده

بهش: من اگه تهرون مي موندم و قرار نبود با بابات  دميتوپ
 آرامشم لييروز رو بگذرونم خو هديه زير يه سقف چند 

 !بود شتريب

 !بابام احتماالً فردا بر مي گرده. گفتم که بهت -

 ومدنياين احتمال هم به همون درصِد احتمال دربند ن :

 !هديه است ديگه؟

کرد و رفت سمت  شترياوفي گفت و سرعتش رو ب انيک
کرد و  بازساختمون. زن عمو رو ديدم که در سالن رو 

 اومد



دست داد و صبر کرد تا برسم. وقتي رفتم  انيا کب رونيب
ش و گفت: بي معرفت مي دوني حصارتو  ديباال منو کش

 چند وقته

 !نديدمت؟

و دستم رو پشتش حلقه کردم و  نيرو گذاشتم رو زم ساکا
 .گفتم: شرمنده زن عمو سرم شلوغ بود تو اين دو ماه

 

نه روي هاي شبا ادهيکه گفت: واسه پ دميصداي عمو رو شن
 ات سرت خلوته برا ديدن کسي که مثل مادر دوستت داره

 !نداري؟ وقت

و بدون اينکه به عمو  رونيزن عمو اومدم ب حصار از
زدم و رفتم تو ساختمون!  انينگاهي بندازم تنه اي به ک

 احترام! انگار

 !احترام سرش مي شد باباش

رو گذاشتم توي يکي از اتاق خوابا که طبقه ي دوم  ساکا
 خودم رفتم طبقه سوم که يه ويوي قشنگ به دريا بود و

 .و واستادم به تماشاي دريا داشت



کاوه مي خوايم  ايساعت بعد اومد باال و گفت: ب مين انيک
 .صبحونه بخوريم

 !لب غر زدم: نمي خورم زير

اومد سمتم و گفت: قراره کل روز رو اين باال  انيک
بحونه، بموني؟! تو شرکت واسه نديدن هديه نمي ياي ص

 اينجا واسه

 !نديدن بابام؟ خاطر

 !نميبش زيدلم نمي خواد با بابات سر يه م -

! مي خوايم ني؟يقرارداد که نمي خواي بش زيسر م :

 لهيتعط ميصبحونه بخوريم! پس ناهار و شامم تا هست
 !ديگه؟

 فهي. حوصله ندارم. خسته ام، اعصابم ضعانياآلن برو ک -

ودمو کنترل کنم و جوابشو بگه نمي تونم خ زيياگه يه چ
 مي

 .نيدعوا مي شه. يه چرت مي زنم بعد مي يام پاي دم،

يه هر جور راحتي گفت و رفت. منم روي يه کاناپه  انيک
کردم  اليو اونقدر فکر و خ دميکه اون باال بود دراز کش

 تا



 .برد خوابم

و بي خوابي شب قبل و رطوبت باالي هوا و  خستگي
رو  قيراحت و عم لييخواب خگرمي سالن باعث شد يه 

 بعد از

شدم هوا تاريک تاريک  داريتجربه کنم و وقتي ب مدتها
 !بود

 نيبودم. از پله ها رفتم پاي جيگ جيبودم که گ دهيخواب انقدر
 . رفتم دستشويي و يه دستيستيو ديدم سر و صدايي ن

و برگشتم تو سالن. زن عمو تنها  دميسر و صورتم کش به
از سالن نشسته بود و داشت مجله اي روي مبل يه گوشه 

 رو

مي زد. رفتم سمتش و سالم کردم. سرش رو آورد  ورق
 !باال و با ديدنم لبخند نشست رو لبش و گفت: صحت خواب

 .خسته بودي انگار لييخ

 دهيوقت بود اينجوري نخواب لييکنارش و گفتم: خ نشستم
 !بودم. بچه ها کجان؟

گفت: لب ساحلن. جوري که نگاه ازم نمي گرفت  همون
 .نشدي داريحسام اومد صدات کرد اما ب



 

تنگ شده بود  لييبعد بدون مقدمه گفت: دلم واسه ات خ
 خونه شهيکاوه. نبايد بهم يه سر مي زدي؟! عموت که هم

 !ستين

و خواستم بگم ديدنش بدون مامان  نيرو انداختم پاي سرم
 .ناراحتم مي کنه اما نگفتم

: اون همه پولو چرا ريختي عمو سکوتو شکست و گفت زن
 لييخ ومرثي! از کجا آورديش؟! کومرث؟يبه حساب ک

 !شد ناراحت

 شيدر مورد هزينه هاي مراسم مي گفت که يه ماه پ داشت
 .با فروختن طالهاي مامان ريخته بودم به حساب عمو

 !راضي هستي؟ انيک شيعمو ادامه داد: پ زن

 !هم انوي. کارمو دوست دارم و کلييآره. خ -

دوستت داره! واسه  لييعمو لبخندي زد و گفت: اون خ زن
 !خاطر تو بود که از ما جدا شد

و با اخم زل زدم بهش که گفت: سر تو با باباش  متعجب
دعواش شده بود. يه دعواي اساسي و بعدش هم که خونه 

 گرفت



 .ما رفت شياز پ و

 !دعواشون سر چي بود؟ -

 .گفتم که سر تو :

 ...يعني مي گم دمينه اونو که فهم -

در موردت گفت و اونم به  زييچه مي دونم عموت يه چ :

 .ريشونيشد شروع درگ نيدفاع ازت در اومد و هم

 .وقت نگفته بود چيبه من ه -

 .اآلن هم اگه بفهمه بهت گفتم شاکي مي شه ازم :

 !ارميقولي نمي دم که به روش ن -

 . سر خاک مامانت نمي ياي؟ستيمهم ن :

 !نميمي رم که عمو رو نب جمعه ها -

زن عمو زد زير گريه! رفتم کنارش نشستم و  يهو
ش کردم و گفتم: زن عمو خواهش مي کنم. اگه بچه حصار

 از ننيها بب

 .و دماغ مي افتن دل



عقب و اشکاشو پاک کرد و گفت:  ديعمو خودشو کش زن
تنگ شده. ما از بچگي با هم همسايه  لييدلم واسه زري خ

 و

از دو تا خواهر بهم نزديک تر بوديم. اصالً  بوديم. قيرف
 .شد که شديم زن دو تا برادر نيهم

 

 .آروم زمزمه کردم: منم دلتنگشم

عمو اشکو که تو چشمام ديد از جاش پاشد و گفت:  زن
بچه  شي. نمي خواستم ناراحتت کنم. پاشو بريم پديببخش

 .ها

 سمت بچه ها که لب ميدو تايي آروم آروم مي رفت ميداشت
 بزرگ روشن کرده بودن و داشتن به چرت و شيآب يه آت

برگشت و ما  انيمي خنديدن که ک انيگويي هاي ک پرت
 وم و با هم ميبازرو ديد. زن عمو دست انداخته بود دور 

اومد سمتمون و با صداي  ديدوي انيسمت دريا که ک ميرفت
 !بلند گفت: به به! چه عجب افتخار دادين مادمازل؟



اومد منو هول داد  انيلبخند نگاهش کرد و کعمو با  زن
کنار و دست مامانش رو گرفت و گفت: برو اون ور 

 !چهنميبب

و زمونه اي شده! روز روشن مخ مامان آدمو مي  دوره
 !زنن

گفت: اآلن  شينشسته بود کنار آت نيکه همراه ثم حسام
 !روزه؟

گفت: شب روشن! فرقي نمي کنه! مامان خانم فکر  انيک
 و دميساعت تموم نازتو کش ميديم نشده که ننکن حسو

 !اونوقت تا اين ننر رو ديدي راه افتادي ومدي،ين

جوري که ازش فاصله مي گرفتم و مي رفتم سمت  همون
ساحل گفتم: مواظب باش يه وقت از حسودي نترکي ني 

 ني

 !کوچولو

! وقتي فرستادمت نميدنبالم و گفت: وايسا بب دييهو دوي انيک
 بخوري اونوقت مي فهمي کي سيخ ايه ماهزير آب همرا

 !بترکه بايد



لحظه واقعاً احساس ترس کردم و اومدم فرار کنم که  يه
و با يه ضرب رو هوا بلندم کرد و رفت سمت  ديبهم رس

 .دريا

به قرآن يه  اني! کنيمي کشمت! بذارم زم اني: کدميکش داد
 !انيقطره آب بهم بخوره خودت مي دوني! ک

يادت مي ياد که هرچي  دويگفت: پارسال عخنديد و  انيک
 !التماست کردم گوش ندادي و پرتم کردي تو آب

سرش داد زدم و اين بار از حسام کمک خواستم.  دوباره
تا حسام برسه به ما فاصله امون انقدر با آب کم شد که 

 واقعاً 

رو خوندم اما قبل از اينکه پرتم کنه هديه داد زد:  اشهدم
 !آب سرده انيک

و گفت:  نييک کم عقب عقب رفت و منو گذاشت زم انيک
 شما هديه نيمدافع برادرمو نديدم! خوب لياوه شب بود وک

 !خانم؟

! ستميمدافع ن لي! وکن؟يخنديد و گفت: خوبم شما خوب هديه
 سرما بخوره مسافرت کوفتمون مي شه!



و لم داد  شيرفت سمت مامانش که نشسته بود کنار آت انيک
 !نگرون مسافرتي و گفت: آهان پس

همون جوري که از جاش پا مي شد گفت: آره ديگه!  هديه
 !پس چي فکر کردي

 م؟يو گفت: مي ياي بريم قدم بزن وشايرو کرد به ن بعد

 

و گفتم: منتظر  شيکه رفتن نشستم کنار آت وشايهديه و ن
 !انيتالفي باش ک

 !من که ننداختمت تو آب -

سرت نزنه يه  م مي ندازمت که ديگه بهبازولي من :

 !ارييباليي سرم ب نيهمچ

موند و بعد برگشت تو ويال.  شمونيعمو يه مقدار پ زن
 شنهادينبود. به پ دايسر و کله عمو هم که به لطف خدا پ

 نيثم

ي رفت باز.  دور که ميي کنبازبطري  مينشست شيآت دور
شد. مجازاتش اگه جواب سوالي رو نمي داد   انينوبت ک

 بار

 .ن جايي که نشسته بوديم تا ويال بوداز او دنيدوي



 !ه؟ياسم چ وشايگفت: ن نياز همه ثم اول

بي ادب!  هيچ هينگاهش کرد و گفت: چ زيتهديد آم انيک
 !! اسم يکي از عزيزان منهياسم ک وشاين

 !ه؟ي: اسم موبايلت چديپرس حسام

به اون هم انداخت و مارک  زييه نگاه تهديد آم انيک
 .موبايلش رو گفت

 !: تا حاال عاشق شدي؟ديهم پرس هديه

بندازه گفت: بايد فکر  وشايبدون اينکه نگاهي به ن انيک
 !کنم

نشسته بود يدونه محکم زد تو پشت  انيکه کنار ک وشاين
 !نداريم شتريکه اونم معترض گفت: بابا يه مجازات ب انيک

جدي گفت: آره  لييمن کتک نبود که ! بعد خ مجازات
 !عاشق شدم

 !: عاشق من؟ديبي مقدمه پرس لييهم خ وشاين

با لبخند نگاهش کرد و با سر جواب مثبت داد و گفت:  انيک
 !ها دييسوالتو پرس



گفت: ِا خوب سوال بود  انياومد اعتراض کنه که ک وشاين
 .ديگه! بپرس کاوه

: بابات در مورد من دميجدي نگاهش کردم و پرس لييخ
 !رون؟يچي گفته بود که زدي از خونه ب

دادم: زن عمو مي  حيشکه شده زل زد بهم. توض انيک
 !رونيگفت به خاطر من بوده که از خونه تون زدي ب

سکوت از جاش بلند شد و گرم کنش  هيبعد چند ثان انيک
و بدون  وشايرو در آورد و همراه موبايلش داد دست ن

 اينکه

 زيي. مطمئن بودم يه چدنيبزنه شروع کرد به دوي حرف
 ت از آب در نمي ياد. مطمئن بودماين وسط هست که درس

رو مخفي مي کنه. مسافت زياد بود و  زييداره يه چ انيک
 با وشايرو شنها هم سخت.  دور رو که رفت ن دنيدوي

 !گفت: بابا بسه! پدرش در اومد اعتراض

 

زل زده بودم به دريا و نگاهش نمي کردم اما وقتي بهمون 
 . دلم ميدميصداي نفس نفس زدناش رو مي شن ديمي رس



بگم بسه ولي از اينکه جوابمو نداده بود کفري  خواست
بودم! وقتي  دور رو رفت و برگشت کنارمون روي شنا 

 دراز

. سرم رو که به سمتش برگردوندم ديدم اون هم داره ديکش
 .منو نگاه مي کنه

که  ستميلبخند تلخ نشست رو لبم و گفتم: اين فقط من ن يه
 !دمرو ازت پنهون کر زايچ لييخ

 زايييجوري که نفس نفس مي زد نشست و گفت: چ همون
 زايييکه تو از من پنهون کردي به ضررت تموم شد! چ

 که

 !ازت پنهون مي کنم به نفعته من

بده نگاهش  حيتوض شتريو منتظر براي اينکه ب متعجب
 مي کردم که هديه گفت: ادامه بديم. به محض اينکه بطري

از اينکه کسي سوالي و رو من ثابت موند قبل  ديچرخ
 !مي کنم نييبپرسه هديه گفت: مجازاتو من تع

لبخند محو نشست رو لبم. خوشحال بودم که اونقدر  يه
گفت: يه مجازات کشکي  انيمشتاقه منو مجازات کنه! ک

 نگي



بگو که  زيي! يه چدميدر اومد اين همه راهو دوي رمي! پها
 !افتهياگه جواب سوالي رو نداد به غلط کردن ب

 .کردم و منتظر حرف زدن هديه شدم انيبي ادب نثار ک يه

به دريا اشاره کرد و گفت: اگه جواب ندي بايد بري   هديه
 !ديقه تو آب واستي! تا گردن

کردم و خودش دوباره گفت: من  ديسر حرفش رو تأي با
 !اول سوالمو مي پرسم

چه سوالي مي خواد بپرسه که بي مقدمه  نميموندم بب منتظر
 وقت به اوني که دوستش داشتي عشقت چيچرا هگفت: 

 !اعتراف نکردي؟ رو

مونده بودم بهش. حسام که انگار يه لحظه احساس  مات
خطر کرده بود گفت: دريا خطرناکه بچه ها، يه مجازات 

 ديگه

 .نيکن انتخاب

بدون اينکه چشم ازم برداره گفت: ارفاق نداريم! يادت  هديه
 !که نرفته

! پالتومو در آوردم و گذاشتم نيهم هم نايواستادم. ک پاشدم
 کاوه! هديه نيبا حالتي عصبي گفت: بش اني. کنيرو زم



 !عوض کن مجازاتو

دوباره  انيشدم و کفشا و جورابم رو در آوردم. ک دوال
 !معترض داد زد: کاوه بسه! هديه

تموم اون لحظه زل زده بودم به هديه. ته دلم منتظر  تو
که زده. وسط بهمن ماه و توي شه از حرفي  مونيبودم پش

 اون

رفتن تو دريايي به اون مواجي واقعاً خريت بود اما  سرما
 .اگه هديه از حرفش بر نمي گشت اين کار رو مي کردم

مچ دستمو گرفت و گفت:  انيکه در آوردم ک ورمويپل
 !ديوونه شدين؟! هديه

 

و موبايلم رو گذاشتم روي  رونيب دميدستمو از دستش کش
 .و يه لبخند به هديه زدم پالتومو

ي بود بازکاوه. بچه ها  اليهم پاشد و گفت: بي خ حسام
 .. من گرسنه امه بريم شام بخوريمميقرار نبود جديش کن

قدم که عقبي رفتم سمت دريا هديه هم پاشد. تو صورتش  يه
 .نبود. سرد سرد واستاده بود و نگاهم مي کرد چييه



ه مي خواست مانعم ک انيتوجه به حرص خوردناي ک بدون
 سمت آب و تو يه چشم به هم زدن سر تا پام دميبشه دوي

شد. اونقدر عقب رفته بودم که ايستاده آب زير گردنم  سيخ
 .بود و با هر موج رو سر و صورت هم مي ريخت

من مي دونم و تو!  رونيب ايي: کاوه بديدوباره داد کش انيک
 بهش تيبا عصبان زايييبعد برگشت سمت هديه و يه چ

 !رونيب اي: بسه بديو دوباره رو کرد به من و داد کش گفت

جوري از ساحل  نياز ذهنم گذشت. اگه هم زييآن يه چ يه
 برگشت برم جلو ريدور بشم چي مي شه؟! اگه به جاي مس

اتفاقي مي افته. مگه نه اينکه همه ي نکبتاي زندگي با  چه
دن مي ره؟ اگه برم جلو ديگه غصه ي ندي نيمرگ از ب

 مامان

جوري از ساحل  نينداشتن هديه رو نمي خورم. اگه هم و
 !پي اش بودم برسم شهيدور بشم شايد به آرامشي که هم

مانعم  زييبه حرف احساسم گوش بدم اما يه چ خواستم
رو  اني. کستيشد. يه حسي که مي گفت اين کار درست ن

 مي



: مديکه داره کفشاشو در مي ياره. از همون جا داد کش ديدم
 !تو آب اين انيک رونيدارم مي يام ب

شنا خودمو رسوندم ساحل. تموم وجودم از سرما مي  با
مچ دستمو  انيک دميلرزيد و سر شده بود. به ساحل که رس

 با

گرفت و برگشت سمت هديه و گفت: با تو بعداً  تيعصبان
 !کار دارم

هامو  لهيبدون اينکه اجازه بده پالتو و موبايل و وس بعد
و با  تيم منو کشوند سمت ويال. اونقدر با عصبانبردار

 عجله راه

رفت و منو دنبال خودش مي کشوند که چند بار نزديک  ي
 .بخورم نيبود زم

کرد و بدون توجه به اينکه  بازدر ويال رو  تيعصبان با
از سر تا پام آب و شن مي ريخت و بدون نگاه کردن به 

 هاي افهيق

سمت پله ها و گفت:  عمو و زن عمو هولم داد متعجب
 !گمشو باال کارت دارم

انداختم  انيو يه نگاه به عمو و زن عمو و بعد به ک وايسادم
 ! مگه تو خودت کاري رو که گفتهانيي بود کبازو گفتم: 



 !انجام ندادي؟ بودن

بدون توجه به حرفاي من طبقه باال رو نشون داد و  انيک
 !: برو باال کاوهديهوار کش

ا مي رفتم باال صداي زن عمو به گوشم از پله ه وقتي
 !ان؟ي: چي شده کديکه پرس ديرس

چه جوابي بهش داد چون رفتم تو اتاقي که  انيک دمينشن
 نيساکم بود و در رو بستم. واستاده بودم وسط اتاق و ع

 ديب

اومد تو و دوباره  انيشد و ک بازلرزيدم که در با صدا  مي
 .ديدر رو محکم به هم کوب

! واسه ان؟يک هيخونسرد گفتم: چ لييتش و خسم برگشتم
 !چي الکي شلوغش کردي؟

جلو و زل زد تو چشمام و گفت: مي دونم تو اون  اومد
 !مغز خرابت چه خبر بوده کاوه

 

 !چه خبر بوده؟ -

احمقي که اين همه دل نگروني رو  ليياحمقي! خ لييخ :

 !احمقي عوضي ليي! خنيي! اين همه محبتو نمي بنيينمي ب



 !! از چي حرف مي زني؟انيوار نکش که -

 !خودت خوب مي دوني:

سکوت زل زدم به صورتش. با حرص بهم نزديک تر  تو
شد و انگشت اشاره اش رو به نشونه تهديد گرفت جلوي 

 صورتم

کني  ستيگفت: دفعه ي ديگه که خواستي خودتو سر به ن و
 !بگو خودم قبلش بکشمت

 .ديو در رو محکم بهم کوب رونيرفت ب بعد

 دميگرفتن يه دوش و خوردن يکي دو تا قرص دراز کش بعد
 نخورده بودم و معده ام زييرو تخت. از شب قبل ديگه چ

 .رفتن رو هم نداشتم نيکرده بود اما حوصله ي پاي ضعف

و بسته شدن در اتاق اومد و يکي به تخت  باز صداي
. هديه آروم هينزديک شد. پشتم به در بود و نمي ديدم که ک

 ه يلب

 .نشست و گفت: معذرت مي خوام تخت

سمتش و زل زدم بهش. نگاهم نمي کرد. بعد يه  برگشتم
 !بهم بزنم نتونوياي گفت: نمي خواستم ب هيسکوت چند ثان



با  شهي. ما دو تا همستيصاف کردم و گفتم: مهم ن صدامو
 .ميهم دعوا مي کن

 !هيواقعاً عصبان انيسمت و گفت: اين بار ک برگشت

 .فرو کش مي کنه تشيعصبان -

 .واسه شام نيمنو فرستادن که ببرمت پاي :

 !نيدنبالم نمي يام پاي ادين انيبرو بگو تا ک -

مي کشه  ارمياون انقدر عصباني و ناراحته که اسمتو ب:

 !منو

 شرط مي بندي؟ -

 !آره :

 

 !سر چي؟ -

 .سر يه شام :

 .قبوله -

اين تو خونه ي خودت با دست پخت خودت! به همه ي  :

 !جمع



 !عمومو تو خونه ام راه نمي دم -

 !فقط جوونا :

 !تو باختي چي؟ -

 .جريان تو خونه ما نيهم:

 !من شام بپزم ولي تو خونه شما؟ -

وقت بود خنده اش رو نديده بودم!  لييزد زير خنده. خ هديه
 لبخندي نشست رو لبم و اون گفت: نه بابا! من شام مي

 !پزم

 .قبوله. برو بگو حاال -

گفتم: گرا  رونياز جاش پاشد و قبل از اينکه بره ب هديه
جمله  نيداغشم زياد نمي کني ها! هم ازينمي دي بهش، پ

 امو

 .عادي زيرگوشش بگو لييخ

 !تقلب نمي کنم خاطرت جمع :

. مي رونيکه رفت از جام پاشدم و دنبالش رفتم ب هديه
يه ! هدنميبب انويخواستم از باالي راه پله ها عکس العمل ک

 که



زيرچشمي نگاهي به پله ها  انيک نيمي رفت پاي داشت
 شترياخماش ب ستميانداخت و وقتي ديد من همراه هديه ن

 .شد

! شونه اي باال ومد؟ي: نديدر جواب زن عمو که پرس هديه
گفت و نشست  زيييه چ انيانداخت و رفت زير گوش ک

 پشت

 ويلي مي لييق زيشام. دلم داشت واسه غذاهاي رو م زيم
با اخم زل زد به غذاي جلوش و بعد شروع  انيرفت! ک
 کرد به

 .! تو دلم گفتم: کوفتت بشهخوردن

يه لبخند نشست رو لبش! يهو عمو دست از خوردن  هديه
 و گفت: نبايد مي ياورديش وقتي مي دونستي منم ديکش

 !اينجام

سرش رو آورد باال و زل زد به عمو. عمو ادامه داد:  انيک
نمي ياد! به خاطر منه که از  زيه سر مبه خاطر منه ک

 صبح لب

 !غذا نزده به

 



قاشق رو توي بشقاب گذاشت و با صدايي که سعي  انيک
 نيداشته باشه گفت: شما که مي دونست نييمي کرد تن پاي

 ما

 !واسه چي پاشدي يه روز زودتر اومدي؟ ايميب قراره

 !از کسي؟ رميويالي خودمه بايد اجازه بگ -

بابا! منتظر يه فرصتي که  هيني منظورم چخوب مي دو :

 و ارييب ريکاوه رو تنها گ

 !! ساکت! مي شنوهاني: بسه کديعمو يهو توپ زن

تر برد و گفت: مگه دروغ مي گم؟!  نيصداشو پاي انيک
دادين که زندگي اين بچه رو بريزين  بياين برنامه رو ترت

 !بهم

 !بودمن همراهش نبودم که اآلن سنگ رو سنگ بند ن اگه

هم به اندازه من کنجکاو  وشايو هديه و ن نيو ثم حسام
 بودن و متعجب. از چي حرف مي زدن اينا که من بي خبر

 !بودم؟

از جاش پاشد و گفت: دارم بهت مي گم بابا، اون پنبه  انيک
حرفي نمي  چيه چکيي! هرونيرو از تو گوشت بکش ب

 !زنه



 شوين زندگبه اندازه کافي به هم ريخته هست، بخواي کاوه
 !نيبا من طرف نيبهم ريخته تر کن

تو اتاق و رو تخت دراز  دمياومد سمت پله ها. دوي بعد
بود که  زيياما ذهنم پر شده بود از سوال. چه چ دميکش

 اگه من

از  انيمي ريخت به هم؟! چي بود که ک ميزندگ دميفهم مي
 !گفتنش اين همه واهمه داشت؟

 !شام کاوه ايفت: پاشو ببا لحن سردي گ انيشد و ک باز در

 انيرو سرم. ک دمياينکه جوابش رو بدم پتو رو کش بدون
 !اومد توي اتاق و در رو بست و گفت: شام نمي خوري؟

کنار و گفت:  ديديد محلش نمي دم اومد پتو رو کش وقتي
 !پاشو کاوه

و زل زدم تو چشماي ناراحتش. يه آن اومدم بگم  برگشتم
 گفته شده اما نيکه اون پاي وي، هر چ دميشن زويکه همه چ

شدم. مي تونست با يه دروغ سر و تهش رو هم  مونيپش
 .جريان از چه قراره دمي. بايد خودم مي فهمارهيب

ديد نگاهش مي کنم گفت: صبحونه و ناهار هم  وقتي
 !نخوردي! من حوصله نعش کشي ندارم پاشو ديگه



 !انيبي شعوري ک لييرو تخت و گفتم: خ نشستم

 !نارم و زل زد به کف اتاق و گفت: مي دونمک نشست

 !ِاه مي دوني؟ -

 !واسه بي شعور بودن داليل خودمو دارم! شام يخ کرد :

 

 !بدي شنهاديي نداري نبايد پبازجنبه ي  -

ي نداريم؟! شما دو بازمن يا تو يا هديه؟! کدوممون جنبه  :

 !يا من؟ نيي مسخره رو جدي گرفتبازتا که يه 

 .نکن نيبه هديه توه -

 !رتيچشم آقاي باغ :

 .دياگه ناراحتت کردم ببخش -

با چشماي دراومده زل زد بهم و گفت: نه بابا!  انيک
عذرخواهي هم بلدي؟! بايد تو تاريخ اين لحظه رو ثبت 

 !کرد

 !و گفتم: اآلن تو اومدي دنبال من که بريم واسه شام؟ پاشدم

اومدم هم پشت سرم پاشد و گفت: خب آره ديگه! نه  انيک
 !رو بشماريم هيلقمه بق زيپشت م مينيبريم بش



گفتم: مطئمني  رونيجوري که از اتاق مي رفتم ب همون
 !ديگه؟

 !چي مي گم گفت: خل شدي؟ ديکه نمي فهم انيک

 دمي. وقتي رسنيباال انداختم و نچي کردم و رفتم پاي ابرويي
 .رو لبم بود روزمندانهيناخودآگاه يه لبخند پ زينزديک م

يه تاي ابروش رو داد باال و گفت: تباني کردين با  ههدي
 !هم؟

 !مياعتراض اخمي کردم و گفت: قرار جرزني نداشت با

 !ه؟يو با تعجب گفت: جريان تباني چ زينشست پشت م انيک

 !چييو گفتم: ه انيکنار ک نشستم

ناباور نگاهي به من و هديه انداخت و گفت: اين جا  انيک
 !تو شرکت پدرتونو در مي يارم ،نيبا هم دست به يکي بکن

 !باشم گفته

. حسام ميشام جريان شرط بندي رو واسه بچه ها گفت بعد
 !خوشحال و شاد گفت: آخ جون يه شام افتاديم

 مرويچپ چپ نگاهش کرد و گفت: البته اگه اسم ن هديه
 !رو بشه شام گذاشت



بعد  انيتو يه اتاق بوديم و ک انيموقع خواب من و ک شب
 !دي؟ي: خوابديکوت پرسيک کم س

بودم که اصالً خوابم نمي يومد. نچي  دهيروز خواب اونقدر
گفت: فردا بايد يه سر بريم سر پروژه. دم  انيگفتم و ک
 ظهر هم

 .بريم جلسه بايد

 .مي دونم -

 

 .تو جلسه فردا سماواتي هم هست :

 !: چي؟دميشدم و پرس زيخ مين متعجب

 !چي دييشن -

و گفتم: مهم  دمياره دراز کشکم مکث کردم و دوب يک
 .ستين

 !مي خوام باهاش حرف بزنم -

 !در چه مورد؟ :

 !تو و هديه -

 !سر جام و گفتم: رواني شدي؟ نشستم



 !هيمي شن بق داري! بسيهم نشست و گفت: ه اون

 !ان؟ييعني چي ک -

مي خوام هر کاري از دستم بر مي ياد واسه شما دو تا  :

 .انجام بدم

 !نها کاري که ازت بر مي ياد بستن دهنتهالزم نکرده! ت -

 !ستياين به نفع هديه شايد باشه اما به نفع تو ن :

فکرو کرد  نينباشه! شدي مامانم؟! اون هم اون روز هم -

 !که بهت گفت بري هديه رو بندازي به جون باباش

. اآلن مي خوام با هياون موقع نمي دونستم جريان چ:

 .سماواتي حرف بزنم

و پشت کردم بهش و گفتم: تو اين کارو بکن  مديکش دراز
 !من چه باليي سرت مي يارم نيياونوقت مي ب

چرا کاوه؟! نکنه واقعاً و از ته دل هديه رو نمي خواي؟!  -

 ... نکنه چون

 !و براق شدم تو صورتش و گفتم: نکنه چون چي؟ برگشتم

 رتتينگاهي بهم انداخت و گفت: اين رگ برآمده ي غ انيک
 !ه اي مي گهديگ زيچ



 !نذار بگم اي کاش دهنمو جلوت وا نمي کردم انيک :

داري خودتو اذيت مي کني کاوه. سه چهار ساله داري  -

 !ست؟يزجر مي کشي بس ن

خواهش  انيکه مي گم دهنتو ببند! ک نهيچرا بسه! واسه هم:

 .مي کنم

اگه خورد به هدف  ميديگه. ولش مي کن هيتو تاريک رييه ت -

 !. باشه؟ميوشحالي مي کنو خ مينيمي ش

 

. انيکالفه از جام پاشدم و رفتم دم پنجره و گفتم: نه ک
 !خواهش مي کنم ازت

 !نمي تونم درکت کنم کاوه -

 ... و نينداره. درکم نکن! سکوت کن! بش بييع :

داري ديوونه مي کني  نميو بب نميو نگاه کنم؟! بش نميبش -

 عزيزي؟! نمي چقدر واسه ام دييخودتو؟! آره؟! هنو نفهم

 !داري مي سوزي و دم نمي زني نميبب تونم

 !ان؟يکي گفته؟! کجاي من داره مي سوزه ک :



اونجات! بي شعور الاقل به مني که اينقدر خوب مي  -

 !شناسمت دروغ نگو

اومد روبروم وايساد و گفت: من  انيزدم و ک پوزخندي
ي بازکه داري نقش  نميکاوه! دارم مي ب نمتيدارم مي ب

 !کني مي

که مرتب سعي مي کني از هديه فرار کني!  نميمي ب دارم
 ستيمي کني کسي حواسش ن اليکه وقتي خ نميدارم مي ب

که هنو  نميجوري با عشق نگاهش مي کني! دارم مي ب چه
! ننيهم مي ب هي! نه فقط من بقايينتونستي با دلت کنار ب

 تو

مي کني چون خودت چشماتو بستي و جايي رو نمي  اليخ
 ن،يثم نيحسام، هم ني! همنهيکسي هم تو رو نمي ب نييب

از گذشته اتون نمي  زييدو شون با من حرف زدن. چ هر
 مي کنن اليدونن اما مطمئناً که تو هديه رو مي خواي! خ

 !نمي ذاري شيمي کشي که پا پ خجالت

جوري فکر  نيکنن! تو هم هم اليجوري خ نيبذار هم -

 !کن



خجالت مي کشي و به عشقت باشه! من فکر مي کنم  :

که مي خوام جاي تو حرف  نهياعتراف نمي کني واسه هم
 !بزنم

روي هم فشار دادم و از زير  تيبا عصبان دندونامو
 !انيبا حرص گفتم: ک شونيچفت

! بابا اصالً مگه قراره باباي هديه بفهمه که تو همون ه؟يچ -

 کاوه اي؟! من مي خوام دخترشو واسه پسرعموم

 !کنم! واسه داداشم يخواستگار

درسته من  انيزير خنده، عصبي خنديدم و گفتم: ک زدم
فاصله  لييفرق دارم! با تو خ لييپسرعموتم اما با تو خ

 !دارم

! اعتباري که تو به پشتوانه پول پدرت دي؟ياينو نفهم هنو
داري من ندارم! پسرعموي تو بودن ربطي به برادر تو 

 بودن

 نيوقت سماواتي ب چيشايد هکه اگه برادرت بودم  نداره
 !من و عشقم قرار نمي گرفت



رفت سمت تخت و نشست روش و گفت: من اين  انيک
 ستيجوري فکر نمي کنم. به نظر من اصالً اين سماواتي ن

 که

به هديه شده! اين خودتي که نمي خواي قدمي  دنتيرس مانع
 .از قدم برداري

زخم  هم هر لحظه نمک به اين انيآورده بودم و ک جوش
 !: من نمي خوام؟دمي. توپديمي پاش

 !مي کنم اليمن اين جوري خ -

 

بي جا مي کني! کجا بودي اون روزايي که به  لييتو خ :

 بهش؟! کدوم گوري بودي دنيمي زدم واسه رس شيآب و آت

 شيو چي شدم وقتي نتونستم کاري از پ دميچي کش نييبب
 !ببرم؟

حاال! حاال  نيمکنارت نبودم چون خودت نخواستي مثل ه -

 !هم که مي خوام کاري بکنم نمي ذاري

نمي ذارم چون هر قدمي که بخواي برداري تهش مي  :

 !شه بهم ريختن زندگي هديه



اي که  ارتباط! شايد سماواتي بلوف زده. ستياينجوريام ن -

که  هيمحکم تر از اون لييمن از اون و دخترش ديدم خ
 بخواد

 .کنه خرابش

 چيو مي دونستي چه جونوريه ه شيتو اگه مي شناخت :

 !وقت نمي رفتي باهاش شريک بشي

من باهاش شريک نشدم. فتاح شرط گذاشت. مي گفت يا  -

 .چييسهام مي خرن يا ه شونيدو تاي

 .شيحاال هر چي! تو نمي شناس :

 !کاوه هر آدمي يه رگ خوابي داره -

کرده!  ستيطرف پدر هديه رو زده سر به ن انيآدم آره! ک :

 !آدم هم مي کشه افتهيدوني يعني چي؟! يعني پاش ب مي

 !نگرون جونتي؟ -

 !احمق نباش! نگرون هديه ام :

تو اگه نگرون هديه بودي الاقل يه خورده به حرف من  -

 !چه جوري تو عذابه؟ نييگوش مي دادي. نمي ب

 !عادت مي کنه. فراموش مي کنه :



 !ديدي که سه سال گذشت و هنو فراموش نکرده -

 !بايد فراموش کنه :

مثل تو؟! مثل تو که سعي کردي و نشد؟! دختره به هر  -

 اال تو! شدي واسه اش يه دهيرس شيچي خواسته تو زندگ

! بخواد هم نمي تونه فراموشت کنه! هر چقدر هم که عقده
باهاش بجنگي و سر لج باشي بدتر اونو به سمتت  شتريب

 مي

 !کشوني

خوبه؟! برم خودمو گم  مي گي چي کار کنم؟! بذارم برم :

 !ش؟يو گور کنم که بره پي زندگ

مي گم بذار منم تالشمو بکنم! بذار با سماواتي حرف  -

 ... بزنم! بذار

 !داري ديوونه ام مي کني! نمي شه! بفهم اينو! اَه انيک :

 

. رفتم طبقه سوم و نشستم روي صندلي رونيزدم از اتاق ب
دريا. به دريا که نه راکي که کنار پنجره بود و زل زدم به 

 به



معلوم نبود. اونقدر  چييه اهييدريا چون توي اون س سمت
 .نشستم و فکر کردم و فکر کردم تا خوابم برد

خواب مي ديدم. يه خواب از روزاي گذشته. يه  داشتم
روزي که شده بود واسه ام کابوس. يه سال از فوت بابا 

 گذشته

ي هاش رفته . مامان واسه چند روزي با هم روضه ابود
اينا.  انيبود مشهد و منو به زور گذاشته بود خونه ي ک

 وقتي مي

به زور يعني واقعاً به زور و با داد و دعوا و گريه! از  گم
رفته بودم  ومرثيلحظه اي که اومده بودم خونه عمو ک

 دهيچپ

. نيو بق کرده زل زده بودم به کف زم انيتو اتاق ک بودم
و هنوز اونقدر از عمو عصباني بابام تنم بود  اهيهنوز س
 بودم که

تونستم با دستاي خودم خونشو بريزم. وقت شام حاضر  مي
 و حضور عمو رو تحمل کنم. بعد چند ديقه نينشدم برم پاي

 تيشد و خود عمو اومد تو و با عصبان باز انياتاق ک در
 .سالم کيو طعنه گفت: عل



سالم اينکه از جام تکون بخورم و نگاهش کنم يه  بدون
 .يا نه ديزير لبي گفتم که اصالً نمي دونم شن

جلوي پاهام واستاد و با تحکم گفت: وقتي باهات  اومد
 !حرف مي زنم بلند شو وايسا

يه پوزخند نشست رو لبم و همون جوري که  ناخودآگاه
نشسته بودم سرم رو آوردم باال و زل زدم به چشماش و 

 :گفتم

ي به قاتل بابام احترام من توقع احترام داري؟! مي خوا از
 !بذارم؟

حرفم براش گرون تموم شد که يقه ام رو گرفت و  انقدر
تو دهنم. مزه خون  ديبلندم کرد و با پشت دست محکم کوب

 رو

کنار و داد زد:  دميخودمو کش تيکردم و با عصبان حس
عذاب وجدانت گل مي  نييآره! بزن! حق داري! منو مي ب

 کنه و

 !شي سرکوبش وحشي مي واسه

تو دهنم. شايد حق داشت  ديو اين بار محکم تر کوب دوباره
 از دستم عصباني بشه. کم کسي نبود. کلي آدم واسه اش



راست مي شدن و حاال پسر  ساله برادرش تو روش  دوال
 .واستاده بود و بهش بي احترامي مي کرد

از پشت سرمون داد زد: بسه ديگه  انيسمتم که ک اديب اومد
 !شياري بزنبابا! حق ند

 اني! کانيبرگشت و يه دونه هم خوابوند زير گوش ک عمو
مات دستش رو گذاشت رو صورتش و زل زد به باباش 

 و عمو

از  اني! و وقتي ديد کروني: گمشو بديهوار کش ومرثيک
وشو گرفت و پرتش کرد از اتاق بازجاش تکون نخورده 

 و رونيب

زدم تو رو قفل کرد و برگشت سمت من. با نفرت زل  در
چشماش و گفتم: به زور و کتک نمي توني واسه خودت 

 احترام

کردي! تو بي پدرم کردي! با خورد کردن  ممي! تو يتبخري
 !من نمي توني خوني که رو دستاته پاک کني

جلوي چشماشو گرفت. خوشحال بودم که مي ديدم تا  خون
 مرز سکته جوشي و عصباني شده! نمي دونم چند ديقه بود



ر شالقاي کمربندش دست و پا مي زدم که زن زي داشتم
چه جوري قفل در رو وا کرد و  دمي. اصالً نفهمديعمو رس

 چرا

سپر بالي من کرد. چند تا ضربه هم اون خورد و  خودشو
 .رونيعمو رو فرستاد ب داديبا داد و ب

زدم زير گريه. اونقدر بلند بلند  رونيعمو رفت ب وقتي
عمو و زن عمو رو  داديبگريه مي کردم که صداي داد و 

 نمي

رو هم که سعي مي کرد  اني. حتي معني حرفاي کدميشن
 .دميمنو آروم کنه نمي فهم

 

حاال بعد گذشت حدود  سال از اون ماجرا نمي دونم چرا 
داشتم کابوس اون شب رو مي ديدم. اونقدر توي خواب 

 هق

کرده بودم که نفسم گرفته بود. با تکوناي شديد دستي  هق
 .نگرون باالي سرم واستاده بود انياب پريدم. کاز خو

از نشستن روي صندلي راک خشک شده بود. وقتي  گردنم
 زد بود هوا داشت روشن مي شد. خواب دهيسپ دميمي خواب



. نگاه انيو خسته و با گلويي خشک زل زدم به ک آلود
نگرونش رو بهم دوخت و گفت: تموم شبو رو اين 

 !دي؟يخواب

صبح بود. حوصله ي  دميتي مي خواببهش که وق نگفتم
 دميمادرانه اش رو نداشتم. دستي به گردنم کش حتهايينص

 و

 : ساعت چنده؟دميپرس

ساعت ديگه مي ريم سمت  ميسمت پله ها و گفت:  ، ن رفت
 .صبحونه ايشهرک. پاشو ب

ديقه بي حرکت نشستم و بعد به زور از جام پاشدم. به  
شده بودن. با  داريهم بهديه و حسام  ان،ياز من و ک ريغ

 اينکه

هم خوابم مي يومد. نشستم  بازرو شسته بودم اما  صورتم
چايي گذاشت جلوم  وانييه ل انيو سالم کردم. ک زيپشت م

 و

که تو جلسه  ديي: الاقل يه ديشب رو زود مي خوابگفت
 .خواب آلود نباشي

بگم با ديدن سماواتي برق از سرم مي پره چه برسه  اومدم
 نشسته، باالجبار زي، يهو يادم افتاد هديه سر مبه خواب



 .بستم دهنمو

که انگار صبحونه اش رو قبل از ما خورده بود با  انيک
چايي رفت و روي مبل نشست و به حسام گفت:  وانيل

 نقشه ها رو

 .نره يادت

: ديسري به عالمت مثبت تکون داد و از من پرس حسام
 !گزارش کار رو آوردي؟

گفت: يه  انيمت مثبت تکون دادم و کهم سري به عال من
 اييربع ديگه حرکته ها! کاوه قصد نداري با گرم کن ب

 !که؟

رو بلندکردم و زل زدم بهش و گفتم: اين همه انرژيو  سرم
 !از کجا آوردي سر صبح يه سره داري حرف مي زني؟

تاي يه ابروش رو داد باال و گفت: از گرماي وجود  انيک
 !مي توني تجربه اش کنيعشقه! تو هم عاشق شو 

شد سمت هديه.  دهيو کامالً بي اراده نگاهم کش ناخودآگاه
اون هم داشت منو نگاه مي کرد. سرم رو فوراً انداختم 

 نيپاي



افتادم. يه لحظه نگرون شدم از  انيياد حرفاي ديشب ک و
 اينکه بخواد کاري بکنه يا حرفي به سماواتي بزنه. اگه

برد فاتحه کارم خونده بود،  مي هيبويي از قض سماواتي
 !شايد هم فاتحه زندگي هديه

سمت شرکتي  ميديد از شهرک و انجام کارا رفتبازاز  بعد
که قرار بود توش جلسه باشه. دل تو دلم نبود از ديدن 

 دوباره

 .سماواتي ي

ايستاده بودم و منتظر اومدن  انيسالن شرکت کنار ک تو
ديه به گوشم باقي اعضا براي شروع جلسه که صداي ه

 :خورد

 !جناب سماواتي سالم

 

هم به سمت هديه برگشت و با سماواتي دست داد.  انيک
براي اينکه خونسرديم رو حفظ کنم لحظه اي چشمام رو 

 رو

گذاشتم و بعد برگشتم. اينبار به يه چشم ديگه نگاهش  هم
 از روزاي پردردم بود لييمي کردم. کسي که مسبب خ



خونسرد رفتار مي  لييمن بايد خايستاده بود و  روبروم
 .کردم و اين برام واقعاً مشکل بود

مکث من رو براي سالم ديد دستش رو جلو آورد و  وقتي
سالم کرد. با اکراه دستم رو تو دستش گذاشتم و سالم 

 .کردم

براي عوض کردن جو ايجاد شده گفت: ما يه  انيک و
 شهرک ميرفت شيساعت پ

: خب؟! کارا ديو جدي پرسخشک  افهيبا همون ق سماواتي
 !رو روال بود؟

عقب  لييشونه اي باال انداخت و گفت: فکر مي کنم خ انيک
 .مي ره شيتر از برنامه داره پ

باعث شد بحث به مسائل مربوط به  انيجمله ک نيهم
 بشه و من بتونم کمي زمان داشته باشم تا به دهيشهرک کش

 .مسلط بشم اعصابم

خودآگاه بر مي گشت سمت تموم طول جلسه ذهنم نا تو
گذشته. ياد روزي افتادم که هديه اومده بود دم در خونه 

 امون



و ردش کنه  ستميمن از مامان خواسته بودم بهش بگه ن و
 .تا بره

ساعت قبلش اس ام اسي داده بودم و با بي رحمي  چند
 چون دوست ندارم رهيازش خواسته بودم که ازم فاصله بگ

ه بود تا باور کنه که اسي که دادم با اون باشم. اومد ديگه
يه شوخي محضه اما پاهام ياريم نمي کرد برم دم در و رو 

 در

بايستم و بهش بگم که ديگه نمي خوامش. پس از  روش
 .ستميمامان خواستم بره دم در و بهش بگه که من خونه ن

مامان با ناراحتي بهش گفت که من خونه ام و دلم  وقتي
باهاش روبرو بشم ديدم که شکست  دم در و امينمي خواد ب

 و

از اون شکستم. صداي ترک برداشتن قلب  شتريب خودم
 !اما صداي شکستن خودم صداي آوار بود دمياون رو شن

روز بعدش و وقتي مجبور شدم براي گفتن حرفي که  
داشت باهاش توي پارک  مينهايت تضاد رو با خواسته قلب

 قرار

 زيينگشتم خونه. يه چبر  شگييديگه مثل کاوه هم بزارم
 ازم مياز هست کهياز وجودم توي اون پارک جا موند. يه ت



شد و روحم مرد! و حاال باعث و باني اين اتفاق  جدا
روبروم نشسته بود. دلم مي خواست پاشم و فرياد بزنم و 

 بهش بگم

اينکه با تموم وجود سعي کرد من و هديه رو از هم جدا  با
 فيره سر راه هم قرار داده اما حکنه ولي تقدير ما رو دوبا

! 

 انيک دم،ياز جلسه که من حتي کلمه اي ازش رو نشن بعد
اما سماواتي  ادياز سماواتي خواست همراه ما به ويال ب

 تشکر

 و به هديه گفت: تو با من مي ياي؟ کرد

هام تو  لهينگاهي به ما انداخت و گفت: آره ولي وس هديه
 .ويالست

بدبختي هام با اومدن سماواتي  ونيخدا مي کردم کلکس خدا
 قرار شد ناهار انينشه که شد! با اصرار ک ليبه ويال تکم

 !با ما بگذرونن و بعد حرکت کنن سمت تهرون رو

 



از صبح به خاطر ديدن اون خواب کالفه بودم و حاال هم 
ديوونه ترم کرده بود!  انيديدن سماواتي و اصرارهاي ک

 هديه

 نيسوار ماش انيو حسام و ک پدرش شد و من نيماش سوار
 .انيک

کرده و عصباني رفته بودم و عقب نشسته و با اخم زل  بق
. مقداري از راه که طي شد رونيزده بودم از پنجره به ب

 انيک

برج  نيکاوه؟! چرا ع هيرو شکست و گفت: چ سکوت
 !زهرمار بق کردي اون پشت؟

 !ستياينکه نگاهش کنم گفتم: به تو مربوط ن بدون

 !چي شده؟ باز: ديرس متعجب

با اخم زل زدم بهش و گفتم: يه کارت دعوت  نهيتو آي از
 !رسمي هم مي دادي بهش

 !به کي؟ -

غره اي که بهش رفتم باعث شد کمي فکر کنه و بعد  چشم
 خونسرد گفت: آهان سماواتي رو مي گي؟! خب چي لييخ

 !مي کردم؟! طرف شريکمه ها کار



به اين همه تعارف  اجييه! احتخودش که اينجا ويال دار -

 !نبود

 !آمار داشته هاي سماواتي رو خوب داري ها :

 !بهت مي گما زييحوصله ندارم يه چ انيخفه شو ک-

نه که تا اآلن داشتي باهام مشاعره مي کردي! ناهارشو  :

و مي ره! يه  رهيمي خوره و دست دختر گلش رو مي گ
 چند

 !آدم باشي به جايي بر نمي خوره ساعت

بارش کنم که حسام گفت: منم زياد با اين  زيييه چ اومدم
 !شريکت حال نمي کنم. اخالقش يه جوريه

نگاه مي کردم گفتم: از  انيبه ک نهيجوري که از آي همون
 يه جوري گذشته ديگه. البته احتماالً تو يه سري اخالقا با

 !اديمشترکه که تونسته باهاش کنار ب انيک

بار که  نياي بهم رفت و گفت: اولچشم غره  انيبار ک اين
و از  هيبه تو شب اتشياخالق لييديدمش حس کردم خ

 اونجايي

کار کني، اونو  شميهر کاري مي کردم تو نمي يومدي پ که
 انتخاب کردم که وقتي دلتنگ تو مي شم با ديدن اون از



کم بشه! کاوه دهنتو نبندي دهنمو جلو سماواتي وا  ميناراحت
 !مي کنما

که با چشم و ابروم واسه اش خط و نشون مي  حالي در
 .گفتم: هر کاري دوست داري بکن دميکش

لبخندي به لب آورد و گفت: واقعاً کاوه مي ذاري هر  انيک
 !کاري دوست دارم بکنم؟

اينکه جوابش رو بدم به حسام گفتم: مي شه ضبطو  بدون
 !خفه شه؟ انيروشن کني که صداي ک

 

ي نزديم و جالب اين بود که با به ويال ديگه حرف دنيتا رس
 هم زيينبود چ انياينکه حسام در جريان حرفاي من و ک

 .خوشحالم کرد لييو اين خ دينپرس

شديم به حسام گفتم: من مي رم يه خورده  ادهيکه پ نيماش از
 .قدم بزنم

 .معترض گفت: اآلن ديگه مي خوايم ناهار بخوريم انيک

مونده. اگه  لييار خسمت دريا و گفتم: حاال تا ناه رفتم
 .برنگشتم شماها ناهارتونو بخورين



 !با حرص گفت: کاوه انيک

به عالمت خداحافظي تکون دادم و رفتم سمت  دستي
ساحل. اونقدر فکر کردم و راه رفتم تا خستگي امونمو 

 بريد و

 .رو شن ها نشستم

کم کم سر و کله اشون  اهيبدي گرفته بود و ابراي س باد
ر از بارون مي داد. حاضر بودم زير شر مي شد و خب دايپ

 شر

از سرما يخمک بشم اما اون ويال رو با وجود عمو  بارون
 و پدرش هم انيو سماواتي تحمل نکنم. حرفاي شب قبل ک

رو مشغول کرده بود. چه جوري مي تونستم از اصل  ذهنم
 !موضوع باخبر بشم؟

موجاي عصباني دريا رو دنبال مي کرد که يه  چشمام
 نيبه فاصله ازم ايستاد. برگشتم و ديدم ماش نيماش

 . بههيسماوات

اينکه هديه اومده دنبالم از جام پاشدم و با ديدن خود  اليخ
 سماواتي که به سمتم مي يومد شکه شده سر جام خشکم

 .زد



محکم و خونسرد قدم بر مي داشت و کمي طول  لييخ
 المتا بهم برسه. آب دهنم رو به زور قورت دادم و س ديکش

 .کردم

يه لبخند که رو لبش بود جوابم رو داد و گفت: ديدم تنها  با
 !م؟يني. بشمينشستي اومدم يه خورده با هم اختالط کن

لبه يه تخته سنگ و اين در حالي بود که حاضر  مينشست
 !نباشم تياما توي اون وضع رميبودم بم

 انيک شي: خب. کارا پدياز کمي سکوت سماواتي پرس بعد
 !مي ره؟ شيخوب پ

 .رو که خشک شده بود با زبون تر کردم و گفتم: خوبه لبم

 !رو دوست داري گويا؟ ششيکار کردن پ -

 

اين  دنيدلم مي خواست بدونم قصدش از اومدن و پرس
 يشو زودتر رو کنه. سري بهباز. دوست داشتم هيسواال چ

 ششيمثبت تکون دادم و گفتم: پسرعمومه مطمئناً پ عالمت
 .راحتم

 .بموني ششيه. پس قصد داري پخوب:



 .کار کنم تا واسه يه غريبه انيمي دم براي ک حيترج -

 !قبال نظر ديگه اي داشتي :

زل زدم بهش و اون بدون اينکه نگاهم کنه گفت:  متعجب
 .بودم که دوست نداري واسه اش کار کني دهيشن انياز ک

ازت تعريف مي کرد و از ايده هاي نويي که داري  شهيهم
هم افسوس مي خورد که زير بار  شهيمي زد و همحرف 

 نمي

 .با شرکت همکاري کني ري

 .ستيغلو کرده. اونقدرها هم کارم تعريفي ن انيک -

ناهار رو  زيم خواستنيم رونيوقتي از ويال مي يومدم ب :

 به تو برخوردم بهت بگم که ري. قرار شد اگه تو مسننيبچ

 .ويال برگردي

راحت شد و گفتم: به  الميدي خاين حرف تا حدو دنيشن از
 گفتم منتظر من نمونن. معموالً زياد اهل ناهار و شام انيک

 .ستمين خوردن

 !لييپهني زد و گفت: پس کم خرجي خ لبخند



از جاش پاشد و پشت کرده به من به دريا چشم دوخت  بعد
 بهم زنگ زد و گفت که شب براي انيو گفت: روزي که ک

دلم مي  لييمون مي ياين ختو به من به خونه ا معرفي
 !ستين اجييخواست بهش بگم که احت

جام پاشدم و متعجب زل زدم بهش و منتظر موندم تا  از
به چشمام گفت: مي خواستم  رهيادامه بده. برگشت و خ

 بهش

و پوک پسرعموي عزيزش خبر دارم!  کيکه از ج بگم
وقتي بفهمي هديه  نميدادم بب حياما سکوت کردم چون ترج

 هم

همون شرکت کار مي کنه چه عکس العملي نشون مي  تو
 مي کردم به خاطر قولي که به من و مادر هديه اليدي. خ

حاضر نمي شي بموني تو اون شرکت! يادت که  دادي
هديه هم رد  لومتريينرفته؟! بهم قول داده بودي از صد ک

 !نشي

دهنم رو به زور قورت دادم و با تته پته گفتم: من  آب
تر شما ندارم! فقط دارم اونجا کار مي کنم کاري با دخ

 !نيهم



زد و دوباره روشو کرد سمت دريا و گفت: وقتي  پوزخندي
 شک کردم که دياون شب هديه ازم اون سوال رو پرس

بهش گفتي. مي  زايييتو زدي زير قولت و يه چ احتماالً 
 شام بي زياز اصفهان که برگشتم، سر م د؟يدوني چي پرس

تو جريان من و کاوه شما  شيسال پ  گفت: بابا مقدمه
 !دخالتي داشتي؟

سوال داشت برام و البته هنوز هم داره که وقتي  جاي
سريع قانع شد! چي بهش  لييجواب منفي دادم چرا خ

 !گفتي؟

! اون از چييبه عالمت منفي تکون دادم و گفتم: ه سري
 !نيخبر نداره. باور کن چييه

 

و شرکت رو هم باور باور نمي کنم! رفتن و موندنت ت -

راحت  لييباشه! خ انيندارم که از سر عالقه به کار و ک
 وقتي

 !همکاره خودتو بهش نزديک کردي انيهديه با ک دييفهم



آقاي سماواتي! روحمم خبر نداشت که  ستياين طور ن :

دختر شما توي اون شرکت کار مي کنه يا شما همون 
 سماواتي

 لييديدن شما حتي فام اني! من روزي که اومدم با کنيهست
 .شما رو هم نمي دونستم

 !! چرا زدي زير قولت؟دي؟يبعدش که فهم -

چه قولي؟! من فقط قول دادم به هديه کاري نداشته باشم  :

 !و ندارم

 !! با کم محلي هات اونو تشنه ترش مي کنينهيهم -

 !به قرآن ستيقصدم اين ن :

 ميهم داشت تموم شد کاوه. از نظر من قول و قراري که با -

. وقتي برگرديم تهرون همه ي جريان رو به هديه هيمنتف
 مي

مي توني پا  شيو اون وقت اگه هنوز هم مي خواست گم
 از هديه بمونه بعد دونستن زييبذاري. البته اگه چ شيپ

 !تيواقع



وايساده بودم و رفتن سماواتي رو نگاه مي کردم.  ناباور
و سرم رو  نيي زمرسم ناپديد شد نشستم رو ريوقتي از ت

 که

گرفتم تو دستام. شوکي که بهم دست داده  ديمي ترک داشت
 عکس العملي چيبود اونقدر قوي بود که نمي تونستم ه

بدم. يه تصوير مدام از جلوي صورتم عبور مي  نشون
کرد! هديه داشت گريه مي کرد و يه صدايي مرتب فرياد 

 مي

 !ه: حروم زاده! خائن! نامشروع! حروم زادديکش

کرده بودم. ضعف همه وجودمو گرفته بود. خدايا مي  رز
خواي چي کار کني؟! اينم امتحان جديده؟! مگه يه بار 

 نيهم

نداده بودم؟! مگه رد شده بودم که دوباره داري  امتحانو
! خدايا خودت يه رحمي بکن. به من نه! ريش؟يازم مي گ

 به

 !هديه رحم کن جووني

و به سمت ويال راه افتادم.  کندم نيزور خودم رو از زم به
بارون از وقتي که سماواتي باهام حرف مي زد شروع 

 شده و



 سيدم ويال خ دميشدت گرفته بود. وقتي بي رمق رس حاال
 و انياز ک ريکردم و رفتم تو. به غ بازبودم. در رو  سيخ

و البته سماواتي همه تو سالن نشسته بودن. سرمو  هديه
ومو گرفت باز اما عمو اومد جلو و که برم باال نيانداختم پاي

 و

 !: معلومه کجايي تو؟گفت

عقب و جوابشو ندادم و اومدم از کنارش رد  دميکش دستمو
 !شم که جلومو گرفت و گفت: کجا بودي کاوه تو اين هوا؟

 !گفتم: قبرستون تيزدم تو چشماش و با عصبان زل

 !ومرثيعمو فوراً خودشو به ما رسوند و گفت: ک زن

 

توجه به زن عمو و تذکرش به عمو گفتم: برده که بدون 
! هر جا دلم بخواد مي تونم برم و ستمي! بچه هم ناوردينين

 هر

 !دلم بخواد مي تونم برگردم وقت

! مطمئني؟! بچه ستي؟يپوزخندي زد و گفت:بچه ن عمو
 آدم مي نينبودي بي خودي لج نمي کردي! بچه نبودي ع

 !ناهار و شام زيسر م يومدي



سمت پله ها و در همون حال گفتم: اون که از سر  رفتم
! اون از سر شعورمه! از سر عقلمه! عقل ستين ميبچگ

 مي کنم

 !نمينمي ش زيبا تو سر يه م که

يا  دهيکه عمو از ناراحتي به حد انفجار رس نميبب برنگشتم
تو اتاق و در رو  دمياز پله ها رفتم باال و چپ مينه. مستق

 قفل

دادم و وا رفتم! به معناي واقعي کلمه  هيو بهش تک کردم
 بريده بودم. مسافرت به شمال نبود! مسافرت به قعر جهنم

نشستم و فکر کردم.  تي! يه ساعت تموم تو همون وضعبود
فکر کردم و غصه خوردم. فکر کردم و حسرت خوردم. 

 فکر

گرفتم.بايد به سماواتي زنگ مي زدم. بايد  ميو تصم کردم
 مي رم. بايد مي گفتم مي انيشرکت ک بهش مي گفتم که از

 !و گورمو گم مي کنم رم

 !ستادمي! بايد وامستادميقولم به مادر هديه وام پاي



کرد و وقتي ديد در قفله  نيرو باال و پاي رهيدستگ يکي
به در. حوصله ي کسي رو نداشتم! بعد چند ديقه  ديکوب

 صداي

ه کنم! مگ بازبلند شد که ازم مي خواست در رو  هديه
نرفته بود؟! چند بار ديگه هم به در زد و بعد به يه نفر 

 :ديگه گفت

 !نمي ده جواب

که صدام کرد و ازم خواست در  دميرو شن انيک صداي
و  انيکردم. ک بازکنم. از جام پاشدم و قفل در رو  بازرو 

 پشتش

گفت: معلومه کدوم  تيبا عصبان انياومدن تو و ک هديه
 !گوري هستي کاوه؟

رو به هديه کردم و گفت: مي  انيجه به سوال کتو بدون
 شه ما رو تنها بذاري؟

بگه اما  زييو نگرون زل زد به من و خواست چ متعجب
فوراً پريد مچ  انيشد و رفت و در رو بست. ک مونيپش

 دستم رو

! چي شده؟! نميبب نيو کشوندم سمت تخت و گفت: بش گرفت
 !ه؟ياين چه سر و وضع



 !ي سماواتي رو بده مقدمه گفتم: شماره بي

: واسه ديرو ريز و منو متفکر نگاه کرد و پرس چشماش
 !چي مي خواي؟

 !کارش دارم -

بعد از لحظه اي مکث لبخندي زد و گفت: مي خواي  انيک
باهاش در مورد هديه حرف بزني؟! آفرين کار درست رو 

 مي

! اصالً چه کاريه بذار خود من باهاش حرف بزنم. من کني
کنم!از  شيدارم و راه تر مي تونم راض بهتر قلقش رو

 اولش هم

 .بهتر بود لييکارا رو مي سپردي به من خ اگه

 

کرده مي  اليخ دميچي مي گه! تازه فهم انيک دميتازه فهم
 خوام واسه به دست آوردن هديه تالش کنم. کالفه سرم رو

بود اما فقط رويا بود!  رينييدستام. روياي ش نيب گرفتم
 هيدست گذاشت رو شونه ام و گفت: چ سکوت کرد. انيک

 !شده؟ زيي! چکاوه؟



به هديه  وي: سماواتي مي خواد همه چدميصدايي خفه نال با
 !بگه

 !يعني چي؟ -

اومد لب ساحل و بهم گفت که از همون روز اول منو مي :

 مي دايشناخته و اينکه نبايد سر و کله ام دور و ور هديه پ

 ويم که برگرده همه چ! گفت برگرده تهرون و هديه هشده
 !بهش مي گه

 !امکان نداره -

 !واي خدا:

 !ميآروم باش يه فکري براش مي کن -

 .چه فکري؟! شماره اشو بده :

شماره  انيرو در آوردم و منتظر موندم تا ک ميگوش
ور مي  شيسماواتي رو بهم بده و همون جوري که با گوش

 رفت

يعني رو در رو باهاش حرف بزني؟!  ستي: بهتر نگفت
 !م؟يحرف بزن

 .دير مي شه. بگو شماره رو -



 !چي مي خواي بهش بگي؟ :

 .نمي دونم. ولي بايد باهاش حرف بزنم -

شماره رو با گوشي خودش برام گرفت و تلفن رو  انيک
 انيداد دستم. چند تا بوق خورد تا برداشت.و گفت: سالم ک

 .جان

يا  دلتنگم شدي رون،يساعت نشده از ويالتون زدم ب  هنو
 !رو حا گذاشتم؟ زييچ

 !من کاوه ام -

 !مي خواي؟ زيياه؟! تويي؟! چ :

 

 !ميبايد با هم حرف بزن -

 .بگو مي شنوم :

 !تلفني نه -

 .تلفني هم خوبه. بگو هر چي مي خواي بگي :

مي رم. ديگه پامو تو اون شرکت نمي  انيک شياز پ -

 !ذارم. ديگه جايي که هديه باشه نمي مونم



رو ازت  نايني يه خرده ديره؟! قبالً هم همفکر نمي ک :

 !دميشن

اينبار هم يه اتفاق بود! ديگه نمي ذارم رخ بده! خواهش  -

 ... مي کنم آقاي

رو خوب ياد گرفتم. وقتي  زييبچه جون من يه چ نيبب :

يه بار بزني زير قولت دفعه هاي بعد برات راحت تره اين 
 !کار

 !من زير قولم نزدم -

چي مي  نيطور فکر نمي کنم! گوش کن ببهه! من اين  :

گم بچه جون! تا حاال هم که سکوت کردم و گذاشتم اين 
 چند

بگذره فقط به حرمت فوت مادرت بود! بنده ي خدا زن  ماه
 از تو حرف شنوي داشت از من! اسمش شتريخوبي بود و ب

 !بود؟! زري خانم چي

 !ارياسم مادر منو ن -

م اگه کس و کار داشتي مي شدي؟!اآلن ه رتيياوه اوه! غ :

رفتم و مي شستم با بزرگترت حرف مي زدم نه اينکه 
 وقتمو



بحث کردن با تو تلف کنم! اآلن هم پشت رلم، نمي تونم  با
 !از اين حرف بزنم شتريب

گفت و تماس رو قطع کرد! براي چند لحظه بي حرکت  اينو
 که در تموم انيموندم و بعد گوشي رو گذاشتم رو تخت. ک

بود اومد کنارم و  دنيکش گاريکنار پنجره مشغول س مدت
 .سهيخ سيگفت: پاشو لباساتو عوض کن. خ

 !: قبول نکرددميدهنم رو به زور قورت دادم و نال آب

مي  شيدست گذاشت روي شونه ام و گفت: راض انيک
 .افتهياتفاقي ب ني. نگرون نباش. اجازه نمي ديم يه همچميکن

 .سرما مي خوري . اينجوريرييه دوش بگ پاشو

 !مي خواد ثابت کنه با اين کارش؟ وي! چهيروان -

 

 زيييه چ اي. بعد بريمنو کاوه! برو يه دوش بگ نيبب :

مي ريم  ميسمت تهرون و مستق ميبخور. راه مي افت
 سراغشو و رو

. جلوي اين اتفاقو ميباهاش حرف مي زن مينيرو مي ش در
 !حاال. بهت قول مي دم . خوبه؟! پاشو ريميمي گ



کردم که  بازاز جام بلند شدم و در اتاق رو  انيزور ک به
براي دوش گرفتن برم که ديدم هديه گوشه ي ديوار ايستاده 

 و

 !نيشده به زم مات

. دهيلحظه وا دادم! مطمئن بودم همه حرفامون رو شن يه
 !رفتم کنارش و آروم گفتم: هديه؟

و چشماش تعلل سرش رو آورد باال و زل زد به چشمام. ت با
 اشک نشسته بود. خواستم حرفي بزنم که دستش رو آورد

و ساکتم کرد و گفت: بابام ... باباي من از تو چه  باال
 !آتويي داره که ... کاوه چي کار کردي؟

 ...هديه نيبب -

 !چي کار کردي که اينقدر از بابام مي ترسي؟ :

 !ميبا هم حرف بزن مينيبش اي! داد نکش! بسيه -

توجه به حرف من رفت سمت پله ها. دنبالش  بدون هديه
 !و دستش رو گرفتم و گفتم: هديه دميدوي

و از  نيرو پس زد و با سرعت از پله ها رفت پاي دستم
. به معناي واقعي کلمه درمونده شده بودم! رونيويال زد ب

 دنبالش



و دستش رو گرفتم و  دميو نزديک ساحل بهش رس دميدوي
 .گفتم: گوش کن هديه

سمتم و با حرص و بغض زل زد به چشمام و  تبرگش
بايد بهم مي  شي! حرفي که  سال پو؟يگفت: گوش کنم؟! چ

 زدي

! سه سال کم دمياآلن بايد بشنوم؟! سه سال زجر کش رو
تحمل کردم! سه سال تموم فقط به اين موضوع  اتويمحل
 فکر

که اون همه عشقي که تو چشمات بود چرا يهو از  کردم
نبال اين بودم که چي کار کردم که ازم رفت! همش د نيب

 سرد

! سه سال مرتب به اين فکر کردم که چرا يهو اين شدي؟
کردي! حاال هم هنو نمي دونم! حاال فقط مي  رييهمه تغ

 دونم

از پدرم مي ترسي! چي کار کردي که اين همه ازش  تو
 !واهمه داري کاوه

 !چييه -



نتي اون دروغ مي گي! پس واسه چي توي اون اتاق لع :

که  دميجوري داشتي مي زدي به در و ديوار؟! خودم شن
 گفتي

که به پدرم قول دادي دور  دميشرکت مي ري! خودم شن از
 که ... کاوه دميو ور من نمي پلکي! خودم ... خودم شن

به پدرم قول دادي  شي! واسه چي سه سال په؟يچ جريان
 !که ولم کني؟

 !مينمي خواست ما با هم باش -

 

راحت بهش  لييمي خواستي آره؟! تو هم خ نويهم همتو  :

م داري دروغ بازقول دادي که ولم کني و کردي! آره؟! 
 مي

ي مي کني و دروغ مي گي! لعنت به باز لمي! مرتب فگي
تو کاوه! لعنت به روزي که ديدمت! لعنت به همه اون 

 ساعتايي

با عشق کنارت بودم! لعنت به همه ي اين سه سالي که  که
 !دميکشزجر 

 !چي مي گم ني! گوش کن ببهيهديه! بسه! بسه ديگه! کاف -



حرفي بشنوم! بر مي گردم تهرون از بابام  چينمي خوام ه :

 مي خوام! بايد بگه کجاي داستان ماست؟! بايد بگه حيتوض

بده چه جوري  حينذاشت به عشقم برسم! بايد بهم توض چرا
 همم چرا! بايد بفرييکنه ازم فاصله بگ تيتونسته راض

 !ازش مي ترسي که التماسشو مي کني اينقدر

و برگشت سمت ويال. چند قدمي ازم  ديهواراشو کش هديه
 !دور شده بود که گفتم: ازش پول گرفتم

يه مکث ناباور برگشت سمتم و زل زد بهم. سرم رو  بعد
 و گفتم: ازش پول گرفتم که ولت کنم! منو به نيانداختم پاي

داد که هر مبلغي  شنهاديت و بهم پداماد نمي خواس عنوان
بخوام بهم بده تا دست از سرت بردارم و خوب... خودت 

 که

رو ديده بودي. من هنوز مي خواستم  مونيزندگ وضع
مريض بود و  لييدرس بخونم. دنبال فوق بودم و مادرم خ

 ديگه

تونست خرجمونو بکشه. مجبور شدم قبول کنم.  نمي
 .متأسفم



بود. هديه چند قدم بهم  نيت پايتا حدي که جا داش سرم
نزديک شد اما بدون اينکه حرفي بزنه رفت. يه قطره 

 اشک

و همراه قطره هاي بارون  نيپاي دياز رو صورتم چک سمج
 . مي خواستمدنيساحل دوي ريگم شد. شروع کردم تو مس

 فييبرم و برم و که از خودم دور شم! از نقش کث اونقدر
ين تصوير لجني که از خودم که توش فرو رفته بودم! از ا

 واسه

ساخته بودم! تو اون سرما گر گرفته بودم. داشتم از  هديه
تو مي سوختم! نفس نفس زنون ولو شدم روي شنها. ريه 

 ام

بود. اونقدر نشستم که  شيسوخت. قلبم اما بدتر تو آت مي
هوا تاريک شد. بايد بر مي گشتم. بايد با سماواتي حرف 

 مي

م. دلم مي خواست زمان وايسه و من تو اما خسته بود زدم
 اون لجظه جا بمونم. دستي نشست رو شونه ام. بر نگشتم

چون اصالً مهم نبود. حوصله خودم رو هم  هيک نميبب
اومد روبروم نشست و گفت: اين چه حرفي  انينداشتم. ک

 بود به



 !زدي؟ چارهيدختر ب اون

و بي تفاوت نگاهش کردم. اخمي که رو صورتش  مات
تر شد و گفت:چي کار داري مي کني با خودت  ظيد غلبو

 !پسر؟

 .. پاشو برگرديمپاشو

لبخند عصبي نشست رو لبم و گفتم: هه! بهش گفتم از  يه
 .سماواتي پول گرفتم که ولش کنم

 .ميبهم گفت. پاشو مي ريم تو ويال حرف مي زن -

زير خنده و بعد گفتم: خودمو تبديل کردم به يه آدم  زدم
 !فروش

 

ومو گرفت و به زور بلندم کرد و بازبا سماجت زير  انيک
 وي. بر مي گرديم تهرون و همه چميگفت: درستش مي کن

 .مي کنم واسه ات. قول مي دم بهت. اآلن پاشو درست

: بايد به سماواتي بگم. بايد ... بايد بهش بگم که يه دمينال
 دروغي گفتم به دخترش! دروغي گفتم که ديگه تا نيهمچ



نمي کنه! بايد با سماواتي هماهنگ  گاياره ديگه منو ند عمر
 .کنه ديکنم که حرفامو تأي

! ديگه به ريخودم بهش زنگ مي زنم. اآلن آروم بگ -

 .فکر نکن. آفرين پسر خوب چييه

شدم و اون به جاي اينکه بره سمت ويال  انيک نيماش سوار
ويال.  ميرفت يه درمونگاه. يه آرامبخش بهم زدن و برگشت

 زا

گفتم: برگرديم تهرون. بايد برم  انينشدم و به ک ادهيپ نيماش
 .سماواتي شيپ

به فرمون و گفت: لعنت به  ديعصبي محکم کوب انيک
سماواتي! مي ريم کاوه! دير نمي شه! بهتر که شدي راه 

 مي

 !مييوفت

به عالمت منفي تکون دادم و گفتم: مي خوام برگردم  سري
 ببري نالياشم! منو تا ترم! نمي خوام ديگه اينجا بانيک

 .اري! برو ساک و لپ تابمو بهيکاف



اآلن  نيعصباني برگشت سمت من و گفت: کاوه هم انيک
! ديدي که دکتره چي گفت! رونياز درمونگاه اومديم ب

 وضعت

! بايد سهي! بايد استراحت کني! سر تا پات خستين خوب
 يزيلباساتو عوض کني! بايد بخوابي يه خورده! بايد يه چ

 !بخوري

شدم و تلو تلو خوران رفتم سمت در ويال  ادهيپ نيماش از
 !هم نمي رسوني ناليو گفتم: به جهنم که منو حتي تا ترم

و خب.  لييوم رو گرفت و گفت: خبازدنبالم و  ديدوي انيک
ها رو جمع کنم، بعد راه  لهيمي رم وس نيبرو تو ماش ايب

 مي

 !مييوفت

 .خوابم بردبودم که  انيمنتظر ک نيماش تو

رو يا خواب بودم  ريمس شتريآرامبخشي که زده بودم ب با
 حرفي نمي زد. بق کرده نشسته چيهم ه انييا خواب آلود. ک

 گاريپشت فرمون و رانندگي مي کرد و پشت هم س بود
 اني. سرفه اي کردم و خواب آلود غر زدم: کديمي کش

 چقدر



 !مي کشي! خفه شدم گاريس

 !و گفت: تو که خوابي نگاهي بهم انداخت مين

چون خوابم نفس نمي کشم که خفه بشم؟! خودتم داري  -

 !خفه مي کني

زني برو دم  لينگرون من باشي! تو اگه ب ستيتو الزم ن :

 !بزن لي... برو باغچه خودتو ب

 !اوردي؟يرو چرا با خودت ن وشاين -

 

و  نيمي خواست با دخترخاله ي افسرده و غمگ وشاين :

 !. مي خواست يه خرده دلداريش بدهناراحتش باشه

 !چه جوري بر مي گردن؟ -

احتماالً يکي دو روز ديگه مي مونن و بعد با بابام يا  :

و وير نگرون  ريحسام بر مي گردن. حاال تو اين ه
 !برگشتنشوني؟

دختر مردمو نابود کردي حاال نگروني چه جوري  زدي
 !مي خواد برگرده؟

 !ول کن بابا! حوصله ندارم -



احمقي! به قرآن اونقدري که اين دختر  لييآفرين! کاوه خ :

 فکر نمي کنم ديرو مي فهم تياگه واقع دهياز دست تو کش

 !ديمي کش زجر

 !چرت نگو -

رو مي گم که احتماالً  تييچرت نمي گم! دارم واقع :

 !نهيچشماي کورت نمي ب

ندارم! اآلن يه دروغ  تويواقع دنياآلن اصالً حوصله شن -

 !گو که حالمو خوب کنهبهم ب

. نصف سهام کارخونه ي نميهوم... باشه. خب بذار بب :

 !بابام به نام تواِ 

 !هه! مسخره-

 !تر از اين بلد نبودم رينيدروغ ش :

 .سماواتي شيبرو پ ميتهرون مستق ديميرس -

مي  پايتهرون نصف شبه! با ت ميچشم قربان! برس :

بخوابي  بازاي از خونه اش! اآلن مي خو رونيندازتمون ب
 !آره؟



آره. مي خوام بخوابم و تو خواب پواليي که از سماواتي  -

 .گرفتمو بشمرم

 !تو ديوونه اي کاوه :

 !مي دونم -

 !سرت چطوره؟ :

 !داره مي ترکه. هديه وقتي برگشت ويال چي بهت گفت؟ -

 !مهمه واسه ات؟ :

 !آره مهمه بدونم چقدر بهم فحش داده -

 

ط زل زد تو چشمام و گفت: هم بابام فحشي نداد. فق چيه :

 ! آشغالن! خواستم آرومشستنيو هم کاوه، هر دو تا آدم ن

حرفي به  چيداد و منم ه حيکه شاهکارتو واسه ام توض کنم
 واسه به زبون آوردن! که پول گرفتي بکشي ديذهنم نرس

داشت الاقل! کاوه با خودت چي  تيآره؟! کاش واقع کنار
 !ش؟يهويج فروخت نيختره گفتي عفکر کردي؟! رفتي به د

زدي تو چشماش و بهش گفتي با باباش معامله اش  زل
 !کردي ديوونه؟



. نهياشکامو بب انيبه سمت پنجره بود و نمي خواستم ک روم
 جوري چيمستأصل شده بودم. از خودم بدم اومده بود. ه

يهو ساکت شد و بعد  انيتونستم خودمو آروم کنم. ک نمي
 اري گريه مي کني؟! آره کاوه؟! خلچند لحظه گفت: د

 !شدي؟

رو نگه داشت و گفت: کاوه  نيکنار جاده و ماش ديکش بعد
 !نمتيبب

 .! برو دير مي شهاني: برو کدمينال

: به جهنم که دير مي شه! واسه کي ديداد کش تيعصبان با
 دير مي شه؟! واسه چي دير مي شه اصالً؟! کاوه چي کار

دختر بدبخت؟! دالمصب  مي کني با خودت و اون داري
 !با توام

يک کم ساکت شد و دوباره گفت: مي ريم تهرون و  بعد
من مي رم سراغ سماواتي و دهنشو سرويس مي کنم با 

 اين

! نمي ذارم اين بار ديگه دي؟يکه سر تو آورده! فهم بالهايي
به خواسته اش برسه! تا دست تو و اون دختره رو نذارم 

 تو



ر کاري هم که دوست داري ! هستميهم ول کن ن دست
بکن! هر رفتاري هم که مي خواي داشته باش! همه ي 

 دروغاتو

هديه رو مي کنم! سر جنازه مامانت ننشستي گريه  واسه
مسأله اي که عالج داره زانوي  نيکني، حاال واسه يه همچ

 غم

 !گرفتي؟ حصار

ديد حرفي نمي زنم دوباره راه افتاد و اينبار سرعت  وقتي
. کم هيکرد. معلوم بود ناراحت و عصبان شتريبرو  نيماش
 کم

 .نصفه شب بود ديميشدم و خوابم برد. وقتي رس آروم

کمتري رو واسه رفتن  ريتا صبح مس انيخونه ي ک ميرفت
و سرش رو روي  دهينرس انيسماواتي طي کنم. ک شيپ

 بالشت

خوابش برد و من کالفه و ناراحت و سرگردون  نذاشته
شد پاشدم کتري رو  باز. هوا که نشستم روي مبل هال

 روشن



و رفتم آبي به سر و صورتم زدم و حاضر شدم.  کردم
کردم. با غر غر  داريرو از خواب ب انيساعت  بود که ک

 از جاش

نگاهي به  رونيو رفت دستشويي و وقتي اومد ب پاشد
ساعت انداخت و گفت: نگو که مي خواي اآلن پاشي بري 

 سراغ

 !بهمن

 .د اينکه صبحونه خوردياآلن نه. بع -

 

خوردي يا خورديم؟! بهمن اگه بره شرکت زودتر از   :

 .نمي ره

 .. مي رم اونجا منتظرش مي مونمستيمهم ن -

 !م؟يمي مونم يا مي مون :

 !دادي ها ريگ انيول کن ک -

 !ندادم تو از افعال درستي استفاده نمي کني ريگ :

 .مي خوام تنها باهاش حرف بزنم -



بابا! تنها حرف بزنم! تا حاال تنها باهاش طرف خفه شو  :

 !بودي چه غلطي کردي که حاال مي خواي بکني

 !اديهر غلطي که از دستم بر ب -

! مثل دفعه رونييه زباله شوتت مي کنه از دفترش ب نيع :

 ... باهات که اميقبل! کاوه بذار ب

! تو تا آخرش گند نزني به اين انياه! ول کن ديگه ک -

نه؟! بابا سماواتي دهن وا کنه  ستييست بردار نماجرا د
 هديه از

 !هم که هست نابودتر مي شه ايني

 دنيتکونش نمي ده! حتي فهم چييهديه کنار تو که باشه ه :

 !گذشته

 !توهم نزن -

هر غلطي دوست داري بکن ولي بعدش که اومدي شرکت :

 و بشنوم! تمومش نمياز اين ماجرا بب چييديگه نمي خوام ه

 !دي؟يکني! فهم مي

رو ندادم که يه استغفرهللا زير لب گفت و رفت  انيک جواب
 .تو آشپزخونه



/تو شرکت سماواتي بودم. دل دل مي کردم که   ساعت
 و بتونم باهاش حرف بزنم اما اين انتظار تا اديزودتر ب

نگاهي به  مي. از در که اومد تو نديظهر طول کش  ساعت
 تش انداخت و به منشيمن که نشسته بودم تو البي شرک

 .: تا ظهر کار دارم کسي رو نفرست تو اتاقمگفت

هم چشمي گفت و سماواتي رفت تو اتاقش و در رو  منشي
 بست. عصبي شروع کردم به تکون دادن پام. از نگاه هاي

منشي شرکت و کارمندايي که مي يومدن و مي  کنجکاو
 .رفتن هم کالفه تر مي شدم

زد و وقتي ديد جواب نمي دم  يکي دو بار بهم زنگ انيک
 و رونيديگه زنگ نزد. ساعت  سماواتي از اتاقش اومد ب

: واسه ناهار مي رم و يکي دو ساعت ديگه بر مي گفت
 .گردم

 

منشي از جاش بلند شد و بله اي گفت و سماواتي زد از 
. دنبالش راه افتادم و تو آسانسور زل زدم رونيشرکت ب

 .بهش



و وقتي ديد نمي تونه  رهيديده بگسعي کرد نگاهمو نا اول
کردم  بازاون هم زل زد به من و سوالي نگاهم کرد. لب 

 و

 !: يه کاري کردم که هديه ديگه هرگز نگاهم نکنهگفتم

 !دي؟يپاش ديچي کار کردي؟!هه! نکنه روش اس -

ي مضحکش داشت حالم رو به هم مي زد. سري به  خنده
 ر عشقش با توتأسف تکون دادم و گفتم: بهش گفتم که س

 !کردم معامله

 !رو ريز و نگاهم کرد و گفت: چي گفتي بهش؟ چشماش

 .بهش گفتم ازت پول گرفتم تا دست از سرش بردارم :

آفرين! باريک هللا! همراه خودت منو هم يه بي شرف  -

 !جلوه دادي جلو دخترم

 !دخترت؟ :

 !حرف زيادي نزن -

بود و  نگيکه پارک نيبه طبقه زيرزم ديرس آسانسور
و منم دنبالش. حالم از خودم به هم  رونيسماواتي رفت ب

 مي



که اين جوري افتاده بودم پي اش و تو کثافت کاريش  خورد
 همکاري مي کردم! ادامه دادم: مي توني نقش يه باباي

رو ايفا کني نه يه بي شرف! مي توني بهش بگي  خوب
و من رو به من داده بودي تا منو امتحان کني  شنهادياين پ

 تو اين

رد شدم! مي توني هزار تا دروغ واسه تبرعه  امتحان
 !خودت بگي

 !آفرين. فکر همه جاشو کردي -

هر چه قدر دوست داري منو به لجن بکش اما با زندگي  :

 !ي نکنبازهديه 

 شيزندگ اهيس تيچي به تو مي رسه؟! اگه اون از واقع -

 !با خبر بشه چه ضرري به تو مي رسه؟

به هم بريزه!  شياوني که دوست دارم زندگ نمي خوام :

 !من به مادر هديه قول دادم

مي کني اگه هديه بفهمه که پدرش  اليهه! قول! راستي خ -

 مادرش تيکي بود چه واکنشي نشون مي ده؟! اگه از ماه

 !ه؟يخبر بشه به نظر تو عکس العملش چ با



 الي. تو هم مي توني با خانيديگه بر نمي گردم شرکت ک:

 !احت نقش يه پدر دلسوزو واسه هديه ايفا کنير

چي آزارم مي ده؟! اين دوست داشتن  شتريمي دوني ب -

بهم مي خوره! مي  هيتو! حالم از هرچي عشق و عاشق
 دوني

! چون بهش اصالً اعتقاد ندارم! ته ته همه ي عشق چرا؟
 !انتيمي شه سردي و خ ايو عاشق

 !نکرده انتيمادر هديه به عشقش خ -

 

 دياين جمله برگشت و چنان مشتي کوب دنياواتي با شنسم
 رفت. دستم رو گرفتم به اهييتو صورتم که چشمام س

 هيو بعد چند ثان نيکه کنارش بوديم تا پرت نشم پاي نييماش
 که تونستم تعادلم رو حفظ کنم ايستادم و زل زدم تو

وقت نتونستي اونو عاشق  چيو گفتم: چون ه صورتش
ر من و دخترش تالفي مي کني! اين خودت کني داري س

 تويي که



وسط عشق مادر هديه و پدرش و حاال هم وسط  پريدي
عشق من و هديه! باشه. قبول. تو بردي! من مي کشم کنار. 

 ولي

رو فراموش نکن! انقدر از زخمايي که تو اين  زييچ يه
چند ساله خوردم پرم که اگه بخواي دهن وا کني و زندگي 

 هديه

مي کشم! خوب مي دوني  شيبه آت تويم زندگبريزي به رو
زن بهمن سماواتي اگه  انتيکه مي تونم! تشت رسوايي خ

 از

! سوژه ي رهيرو مي گ ايصداش کل دن افته،يبوم ب رو
خوبي مي شه واسه روزنامه ها! هديه اگه از اين موضوع 

 بويي ببره،

مي گم.  ايکه مي فهمه! به همه ي دن ستيفقط هديه ن اين
 ايدار نشدنت و معشوقه بودن زنتو به همه ي دن راز بچه

 مي

 !! پس حواستو جمع کنگم

و  رونيخفه و تاريک ب نگيگفتم و زدم از اون پارک اينو
اين در حالي بود که مطمئن بودم سماواتي تا زهرش رو 

 بهم



نمي  الميبي خ رهيو سعي نکنه ازم زهره چشم بگ نريزه
 !شه

 مويبودم خونه گوششده بود. از ظهر که اومده  غروب
بودم. يه نفر  بار اومده بود دم  دهيخاموش کرده تخت خواب

 در

 انيو زنگ واحد رو زده بود که احتمال مي دادم ک خونه
 دهينداشتم. دوباره رس زويچ چيکس و ه چيباشه. حوصله ه

 !سر خط! بي کار، بي عار، تنها بودم

تو . نياز ده شب گذشته بود که از تخت اومدم پاي ساعت
 دستشويي نگاه که به صورتم انداختم مات موندم. جاي نهيآي

سماواتي زير چشم چپم به قدري متورم و کبود بود  مشت
شده بود! آبي به صورتم زدم و رفتم  کيکه چشمم کوچ

 توي

کنم که دوباره زنگ  دايواسه خوردن پ زيييه چ آشپزخونه
 .انهيواحد به صدا در اومد. از چشمي نگاه کردم و ديدم ک

تو برگشتم  اديکردم و بدون اينکه منتظر شم ب بازرو  در
اومد  انيتو آشپزخونه. داشتم تو کتري آب مي ريختم که ک

 و



آب رو بست. برگشتم سمتش که حرفي بزنم با ديدن  ريش
 کرد و چونه ام رو به دست گرفت و ظييصورتم اخم غل

: چي کارت کرده ديرو به نور چرخوند و پرس صورتمو
 !د؟نامر

 .ستياز دستش خالص کردم و گفتم: کار اون ن سرمو

 !دروغ نگو -

 .ستيکار اونه ولي مهم ن:

و در همون حال  رونيکالفه از آشپزخونه رفت ب انيک
 !گفت: نامردم اگه نشونمش سر جاش

 .الزم نکرده -

 

به  شيکه چند سال پ هيالزم نکرده! اين همون آدم ويچ :

 ت! امروز دست روت بلندگماشته هاش دستور داده بدزدن

 ...فردا کرده

 .. ديگه کاري به کارش ندارمستيفردايي در کار ن -

 ... ! تا وقتيستيمي کني. اون ول کنت ن اليخ :



تا وقتي تو شرکت تو مي بودم ول کنم نبود! حاال که  -

 !ديگه نمي يام اونجا کاري به کارم نداره

از رو روشن گفتم در حالي که سعي داشتم با کبريت گ اينو
 !کنم اما نمي دونم چرا کبريت روشن نمي شد

و پرت  ديبرگشت تو آشپزخونه و کبريت رو ازم قاپ انيک
 !کرد يه گوشه و گفت: يعني چي؟

توجه به حرصي که مي خورد رفتم پي کبريت و  بدون
برش داشتم و برگشتم سر گاز  نتيدوال شدم و از زير کاب

 :و گفتم

 !رف زدم. معني نمي خواد که. فارسي حدييکه شن نيهم

عصبي نشست  انيموفق شدم گاز رو روشن کنم. ک باآلخره
روي صندلي ناهارخوري و گفت: حرف بي خود نزن! 

 شده

رو باهاش بهم بزنم يا هديه رو بفرستم بره نمي  شراکتم
 .بري شميذارم تو از پ

آب معدني از تو يخچال برداشتم و  کيبطري کوچ يه
و  انيروبروي ک زيم و نشستم پشت مگذاشتمش رو گونه ا

 :گفتم



به خاطر من مختل مي کني  تويبي خودي داري زندگ چرا
اونقدري که تو داري واسه اين رفاقت مايه مي ذاري  ان؟يک

 از

 .واسه ات کاري بر نمي ياد که جبران کنم دستم

تو برادرمي! يعني به اندازه کوشان واسه ام عزيزي!  -

 .نم واسه ات بکنمبايد هر کاري که مي تو

اونقدر که هواي منو داري هواي کوشانو نداري! اينو  :

 !نميمي تونم بب

کوشان يه باباي گردن کلفت داره که پشتشه! در ضمن  -

به کمک داري. اگه کوشان هم  اجياآلن اين تويي که احت
 تو يه

شرايطي بود سعي مي کردم هواشو داشته باشم.به  نيهمچ
 !شتشو حواله ات کرده؟سماواتي چي گفتي که م

از در خودش در اومدم. گفتم اگه کاري به کار هديه داشته :

 !باشه منم با روزنامه ها يه مصاحبه اي مي کنم

 !تهديدش کردي؟ -

 !تو اين مايه ها زييتقريباً. يه چ :

 !کهيزنده ات نمي ذاره اون مرت -



 فعالً که زنده ام! از هديه چه خبر؟ :

 وشاياما با ن ومديشون. البته شرکت نبرگشتن. حسام آورد -

 .که حرف مي زدم مي گفت يه خرده آرومتر شده

 

 .خوبه :

تخت تخت شد؟! ديگه  التيتو چي؟! تو آروم شدي؟! تو خ -

 که از ستييآب تو دلت تکون نمي خوره؟! ناراحت ن

 !يه کثافت ساختي تو ذهن کسي که دوستش داري؟ خودت

ور زمان منم خوب مي شم. تو دلم که طوفانه اما به مر :

 .منم آروم مي شم

 .داري خودتو گول مي زني -

 .زمزمه کردم: شايد آروم

از جام پاشدم و گفتم: مي خوام املت درست کنم. مي  بعد
 !خوري؟

 انيکردم که ک بازدرش رو  مهيسمت يخچال و تا ن رفتم
اومد جلو و در رو بست و گفت: دارم باهات حرف مي 

 !زنم



شدم و گفتم: حرف نمي زني!  رهيصورتش خ و تو برگشتم
 !انيک اليتو دلم آشوبه تو بدترش مي کني! بي خ

اين احساس مي شه؟!  اليشم ذهن تو بي خ اليمن بي خ -

 گفته شايد بخواد از ايرون بره؟! اينو مي وشايهديه به ن

 !ش؟ينيتو؟! مي خواي بره و ديگه نب خواي

 !اهيون گذشته ي سمي خوام زندگي کنه! بدونه دونستن ا :

 دنيکه با تو زندگي کنه بدون فهم ميمي شه يه کاري کن -

 مياز اون گذشته اي که واسه تو شده کابوس! مي تون

 .کاوه ميرو راضي کن سماواتي

 .نمي خوام :

 !خودخواهي لييخ -

 !مي زني؟ نهيبه س ويتو سنگ ک :

دلم واسه اون دختر  شتريکن سنگ تورو! اما ب اليخ -

 !تباه مي شه شيسوخته که داره اين وسط زندگبدبخت 

! مي ره پي نهيتباه نمي شه اگه ديگه منو نب شيزندگ :

بختش و چند سال ديگه من مي شم يه خاطره ي دور و 
 محو



 !اش واسه

چند سال ديگه تو مي شي واسه اش يه حسرت! حسرت  -

 شيعشقي که مي تونست داشته باشه و نداشته! کاوه خداي

 ارنيآلن در بزنن و کارت عروسي هديه رو با نيهم اگه
واسه ات پس نمي يوفتي از ناراحتي؟! کاِرت به جنون 

 نمي

 !کشه؟

 

 شينه! خوشحال هم مي شم! خوشحال مي شم که عروس :

 .دعوتم کرده

 !بي شعوري لييخ -

 !مي دونم! واسه بي شعور بودن داليل خودمو دارم :

 !حرفاي منو به خودم پس نده -

 !رم پس مي دمدرس دا :

 .نمي ذارم از شرکت بري! اينو يادت نره -

نمي توني  امييادم هم بمونه فرقي نمي کنه. وقتي نخوام ب :

 !به زور وادارم کني



 !رواني! پس چه غلطي مي خواي بکني؟ -

 !مي گردم دنبال کار :

آره ريخته واسه ات! پست وزارت مسکن و شهرسازي  -

 !ار کنيقراره بري تو اون سمت ک هيخال

هم داشتم!  شنهادييپ نيخدا رو چه ديدي؟! شايد يه همچ :

 !نهيسنگ تشيالبته خودم قبول نمي کنم. مسئول

انقدر کاوه! دارم جدي حرف مي  اريي در نبازمسخره  -

 !زنم

تو که حرف نمي زني! مرتب داري هوار مي کشي!  :

گوشام کر شد بابا جان! انقدر حرص نخور! خداي منم 
 چندبزرگه هر 

. ميمي کن دايدور شدم ولي دوباره همو پ لييازش خ که
 .مي کنم داييعني من اونو پ

سري به تأسف تکون داد و رفت سمت در ورودي  انيک
آپارتمان و در همون حال گفت: فردا صبح تو شرکت 

 منتظرتم

 !ديگه نه من! نه تو! اسمتم نمي يارم ايين اگه



چند تا کاوه بگو که  اآلن يه نيرفتم و گفتم: پس هم دنبالش
 !از فردا دلتنگ گفتن اسم من نشي! شام مي موندي

عصبي زل زد تو چشمام و شمرده شمرده گفت: فردا  انيک
 !واي به حالت ايي! ننمتيصبح ساعت  تو شرکت مي ب

رفت. نشستم روي مبل و سرم رو گرفتم تو دستام.  انيک
 مي يومد و با بي رحمي حرفايي مي زد و مي رفت انيک

 و من

! فکر ازدواج کردن هديه يا اليموندم و کلي فکر و خ مي
 خارج رفتنش ديوونه ام مي کرد چه برسه به روبرو شدن

. اونقدر بهم ريخته بودم که رفتم زير دوش و باهاش
 رونيوايسادم زير آب سرد بلکه فکراي بي خود از سرم ب

 .بره

د، اسمي ازم آور انيکردم، نه ک دايروز گذشت. نه کار پ
راست مي گفت. کار که  انينه معجزه اي رخ داد! ک

 نريخته بود

مي  جهيجمع کنم! داشتم کم کم به اين نت ابونيازت و خ برم
 مدرکم بشم و برم توي يه رستوراني، اليبي خ دميرس

 



فروشگاهي جايي کار کنم که عمو منصور بهم زنگ زد. 
بعد سالم و احوال پرسي که چرا سري بهشون نمي زنم 

 :فتگ

 .رفتي ششيگفت از پ انيک

 .آره. اآلن روز چهارمه -

 !بدونم؟ لشويخب مي تونم دل :

 .از اول هم قرار بود موقت اون جا کار کنم -

 شرفتيدورا دور از کارت با خبر بودم. داشتي خوب پ :

 .بود ول کني فيمي کردي. ح

 .ديگه. يه کاريش مي کنم حاال رونيمي دونم ولي اومدم ب -

که نمي  انميک شييوسفي که نمي ياي! پ شييش؟! پچه کار:

 !ري! يه جايي من بفرستمت حاضري بري؟

 !با رشته خودمه؟ ارتباطدر  -

! آره ديگه پسر خوب. هيمينه پس! در مورد صنايع پتروش:

 باال لييفقط ساعت کاريش زياده و احتماالً حقوقش هم خ

 .ستين

 . رنميبهتره. البته اگه بگ کاريياز ب -



. منم اينجا مي گم واسه ات رييه معرفي نامه بگ انيک از:

 يکي تايپ کنن خودمم سفارشتو مي کنم. يه قرار مي ذارم

 فردا بري اونجا واسه مصاحبه پس

 ممنون -

 .ازت ناراحته ليي. فرخنده خايکاوه اين وري هم ب:

 .خاله حق داره ولي يه خرده سرم شلوغ بود اين چند وقت-

 ب! بهت زنگ مي زنم. کاري نداري؟پسر خو اريبهونه ن:

 .م ممنونبازنه  -

که قطع شد تو فکر بودم که حاال معرفي نامه رو از  تماس
! يه کم اره؟يوقتي قراره اسممو ن رميچه جوري بگ انيک

 اين پا

اون پا کردم و بعد شماره موبايلش رو گرفتم که بعد چند  و
 اي بي مزه لييتا بوق رجکت کرد! واسه اش اس دادم: خ

 !! شايد من کار واجب داشته باشم؟انيک

 !داد: شما؟ جوابمو

 !آلزايمر گرفته؟! کاوه ام تيگوش-

 



 !ويکس نينمي شناسم همچ:

 !کارت دارم تويوردار گوش انيک-

 !من کاري با تو ندارم:

 ! باشه تو کاري به من نداشته باش! کار منو راه بنداز-

 !بگو:

 !آلنتو اس ام اس نمي شه زنگ مي زنم ا-

رجکت کرد. عصباني اس دادم:  باززنگ زدم و  دوباره
مي کنم و با دستام خفه ات مي کنم ها!  داتيمي يام پ انيک

 وردار

 !گوشت کوب لکنته اتو اون

 نيصداتو ندارم اگه کاري داري تو هم دنيحوصله شن-

 !اس ام اس بگو

بي شعوري و مي دونم که داليل خودتو داري واسه  لييخ:

 !اش

... - 

سه تا نقطه يعني چي؟! يعني جوابي نداري بدي؟! واسه  :

 .يه شرکت معرفي نامه مي خوام ازت



 !رو داري لييخ-

 !که هست نييهم:

 !منم معرفي نامه نمي دم -

 !انيپستي ک لييخ :

 !که هست نييهم -

عمو منصور يه شرکتو بهم معرفي کرده مي خوام برم  :

 .رميمه بگاونجا واسه مصاحبه، گفت ازت معرفي نا

 !بگو اون يوسفي پدرسگ بهت بده -

 .رهيعمو منصور از اونم مي گ :

 !من نمي شناسمت که بخوام بهت معرفي نامه بدم -

 !پس رو تو حساب نکنم ديگه؟ :

 !وقته رو من حساب نمي کني! خدافظ لييتو خ -

 

 !يادت باشه انيک:

جوابمو نداد. با اعصابي خرد گوشي رو انداختم روي  ديگه
 بل و رفتم تو کاغذام دنبال رزومه. يه ساعت بعد موبايلمم



 انيبود. احتمال دادم ک ومرثيخورد. از خونه عمو ک زنگ
باشه. گوشي رو که برداشتم زن عمو گفت: سالم کاوه 

 جان

 خوبي؟

 !ن؟يممنون مرسي. شما خوب -

از احوال پرسي هاي شما! کاوه جان واسه شام منتظرت :

 .ما شيپ اي. بميهست

 ... ممنون زن عمو من-

! يادت که نرفته؟! جشني در انهي! شب تولد کاريبهونه ن:

 امرزيبه خاطر زري خدا ب اني. کميفقط دور هم ستيکار ن
 حتي

که خوشحالش  اي. الاقل بريميبگ کينشد واسه اش ک حاضر
 .کني

. بعد شام ميباشه زن عمو. فقط واسه شام منتظر من نمون -

 .خودمو مي رسونم

واسه شام مي يان. تو هم واسه شام  قاتونميديگه! رفنه  :

 .اينجا باش

 !قامون؟يرف -



علي و يکي دو تا از بچه هاي  ريحسام و خانمش و ام :

 .شرکت

 .باشه زن عمو تا يکي دو ساعت ديگه مي يام -

 . فعالً ميخوبه. منتظرت :

که قطع شد نشستم به اين موضوع فکر کردم که  تماس
ه چه کادويي بخرم! حاضر شدم و زدم حاال واسه اين تحف

 از

شايد با ديدن ويترين مغازه ها ايده اي به ذهنم  رونيب خونه
برسه. از اون جايي که به لباس عالقه خاصي داشت 

 حيترج

بخرم و چند تا پاساژ رو  ورييا پل رهنيواسه اش يه پ دادم
 مردونه سرمه اي به دلم رهنيرفتم و آخر يه پ نيباال و پاي

 !اديهم ب نشيو واسه اش خريدم که به رنگ ماش نشست

خونه اشون ساعت  شب بود. زنگ رو زدم  دميرس وقتي
اومد روي ايوون و  بازو طبق معمول زن عمو با روي 

 منتظر

بگذرم و برسم به پله ها. از همون باال  اطيتا از ح موند
 خوشحالم که لييکرد و گفت: واي کاوه خ بازدستاش رو 



جوري که سري بهمون نمي زني! حتماً بايد  ني! هماينجايي
 !متينيبا زور و به خاطر مناسبتي بب

 !م کرد و گفت: خوبي؟حصار بعد

و کادو رو گرفتم سمتش و گفتم:  رونيش اومدم بحصار از
 !ن؟يممنون. شما خوب

 

چي اونقدر ناراحتت کرد که  دميلبخندي زد و گفت: نفهم
حالم که اآلن با اون وضع از رامسر برگشتي ولي خوش

 سرحال

 .. بريم تو. بچه ها هم اومدننمتيب مي

خدا مي کردم هديه جزو بچه هايي که زن عمو مي  خدا
روي يه  رعلييکنار ام انيتوي سالن. ک ميگه نباشه. رفت

 مبل

بود و مشغول حرف زدن در مورد يه پروژه بودن.  نشسته
رو پور  نيو خانم ام نيو ثم وشاينگاهي گذار انداختم و ن

 هم

 .ديدم



سالم من سرها به سمت برگشت و بچه از جاشون پاشدن  با
 دست دادم و حال همديگه رو ريو جوابم رو دادن. با ام

که بي تفاوت نشسته بود  انيو بعد برگشت سمت ک ديميپرس
 !سالم کيو گفتم: عل

 !اينکه نگاهم کنه گفت: بر فرض سالم بدون

بچه  نيگفتم: ع رعلييبه تأسف تکون دادم و به ام سري
 !ها قهر کرده مرد گنده

! فقط چون تو رو نمي ستمياخمي کرد و گفت: قهر ن انيک
 شناسم باهات کاري ندارم! مامانم از بچگي بهم ياد داده با

 !ها حرف نزنم غريبه

روي يه مبل تکي نشستم و گفتم: اون مال  روبروش
بود نه اآلن که بايد واسه تولدت کادو دندون  تيبچگ

 عيمصنو

 !اريميب

 !هر هر هر! خنديدم -

 !نگفتم که بخندي! سنتو يادآوري کردم که خجالت بکشي :

 !جوون تره لييسنم هر چقدر که باشه دلم از تو خ -



از من  شتريب ليياون که بر منکرش لعنت! چون خ :

 !جووني کردي معلومه که سرزنده تري

! مي شه ان؟يبا اعتراض گفت: يعني چي ک وشاين يهو
 !بدي چه جوري جووني کردي؟ حيتوض

عزيزم تموم  چييچشم غره اي به من رفت و گفت: ه انيک
 !ناباب حروم شد قيجووني من به پاي اين رف

نشست رو لبم و گفتم: آره مخصوصاً که جز من  لبخندي
 !ديگه اي هم نداشته قيرف چيه

متوجه کنايه ام شد و واسه اينکه دهنم رو ببنده بي  انيک
 !هديه کجا موند؟! پس چرا نمي ياد؟ مقدمه گفت:

رفتم! ته دلم همش دوست داشتم باور کنم که اون امشب  وا
 اما ته ته دلم رو که خوب آب و جارو مي کردم مي ستين

 !آرزوي ديدنش رو دارم ديدم

 : حسام کجاست؟دميثمبن پرس از

طبقه باال اشاره کردو گفت: پدرش از آلمان زنگ زده  به
 .مي زنه داره با اون حرف

 



ساعت تو سکوت نشستم و به حرفاي بچه ها گوش  مين
 بود و با وستهيبه جمع پ شيدادم. حسام هم از يه ربع پ

بودن که زنگ آيفون  انيمشغول اذيت کردن ک رعلييام
زده شد و زن عمو در حالي که به سمت آيفون مي رفت 

 :گفت

 !ومرثهيک احتماالً 

 !بود به سبزه و کود هم آراسته شد گل

که عمو نبود و هديه بود. با يه دست گل بزرگ و يه  البته
کادو تو دستش. با همه سالم و احوال پرسي کرد و وقتي 

 به

رفت و گفت: مگه  انيبرگشت چشم غره اي به ک ديرس من
 !نگفته بودي اين نمي ياد

يادم نمي  زييچ نيگل رو ازش گرفت و گفت: همچ انيک
 !ان! اسمش کاوه استياد! تازه اين اسم داره هديه ج

 !نگفتي باهاش قهري؟ شيخودت چند روز پ -

 !خب قهر باشم چه ربطي به روز تولدم داره؟ :

 !مي دونستم نمي يومدم-



که سعي  وشايجام پاشدم و بدون توجه به اعتراض ن از
 داشت هديه رو ساکت کنه رفتم طبقه باال و توي اتاقي که

ر گوشم نشستم بار مامان توش خوابونده بود زي آخرين
روي تخت.تو اين فکر بودم که اي کاش اصالً قبول نمي 

 کردم

من و هديه بود  ني. حاال با وجود من و اين تنشي که باميب
 !دوباره تکرار مي شد نياحتماالً داستان تولد ثم

سخته که آخرين  لييمامان هم آزارم مي داد. خ فکر
و  تصويرايي که از عزيزترين کست داري يه مشت بحث

 جدل سر

بي مورد و بي ارزش باشه! چهار زانو روي تخت  زيچ يه
نشسته و دستام رو از آرنج گذاشته بودم روي پاهامو و 

 سرم رو

داده و زل زده بودم به روتختي که در اتاق  هيتک بهشون
و بسته شد. سرم رو با مکث باال آوردم و يه درصد  باز

 هم فکر

م رو زده بودم زير چونه کردم هديه باشه اما بود! دستا نمي
 ام و نگاهش مي کردم که اومد و روي مبل زير پنجره



از دستت  لييو بعد چند لحظه سکوت گفت: خ نشست
 !عصباني و ناراحتم

 !مي دونم -

 !دلم مي خواد جايي که هستم تو نباشي:

 !مي دونم -

 !اما متأسفانه هر جا که پا مي ذارم تو هستي :

 !متأسفم -

 !ن؟يفقط هم :

 

 !از شرکت رفتم که مجبور نباشي تحملم کني -

! ... منو چقدر ديياز شرکت رفتي چون از بابام مي ترس :

 !فروختي؟

 !چه فرقي مي کنه چقدر پول گرفته باشم -

 !تو و بابام چقدر ارزش داشتم؟ شيمي خوام بدونم پ :

ارزشت باال بوده که حاضر  لييبابات که احتماالً خ شيپ -

 !بده؟ شده به من باج



 !شايد هم تو داري بهش باج مي دي؟ :

 !يعني چي؟ -

جوري گفتم! چون ديدم چقدر ازش  نينمي دونم! ... هم :

 اين زاييي! يه چه؟ي! مي دوني چديمي ترسي به ذهنم رس

با هم جور در نمي ياد. مثالً اينکه اگه حاضر شدي  وسط
و بکشي کنار چرا همون روزا که من  ريياز بابام پول بگ

 ه آبب

سرد شدنت رو  ليرفتارات و دل ليمي زدم تا دل شيآت و
 !بفهمم بهم نگفتي؟

به اندازه کافي خطرناک شده بودي واسه ام. نمي خواستم  -

 از اوني که بايد ازت زخم بخورم! جريان دانشگاهو شتريب

 !يادت نرفته؟ که

 !معامله رو کردي؟ نيبا چند نفر ديگه هم:

 !نمي فهمم منظورتو؟ -

و قد و باالي  افهياه کسب درآمدت اين کار نه؟! از قر :

خوبت سوء استفاده مي کني! دختراي احمقي مثل منو 
 فتهيش



 ري،يمي کني و بعد از خونواده هاشون باج مي گ خودت
 !ست؟ياين طور ن

جوابي نداشتم که بهش بدم.  چيموندم به دهن هديه! ه مات
 !حق داشت اگه در موردم اين جوري فکر مي کرد

سري به تأسف تکون دادم و گفتم: اآلن چرا تو  ناخودآگاه
 بهم نريختي؟! خب نياينجايي؟! مگه از ديدن من اون پاي

 !اين باال که مجبور نباشي تحملم کني!پاشو برو ديگه اومدم

عصبي زد زير خنده و بعد گفت: مرسي ايثار و  هديه
 !نيببرمت پاي اميفداکاري! بچه ها به زور وادارم کردن ب

 !جا راحت ترم ني. من همستين اجيياحت -

 !از اينکه اين باال باشي ناراحته انيک :

 !ستيمهم ن -

مهم  زيچ چيکس و ه چياونو که مي دونم. واسه تو ه:

 !آدمايي که سر عشقشون معامله مي کنن اونقدر بيستين

 !که از هم خونشون هم نمي گذرن وجدانن

 



کردم و گفتم:  بازو در رو  نيعصبي از تخت اومدم پاي
 !هديه رونيبرو ب

ي کردن بازتوجه به حرفم شروع کرد با ناخوناش  بدون
 !حال گفت: هنوز حرفام تموم نشده نيو در هم

 !گفتم: حرفات يا متلکات؟ عصبي

 !محضي که بايد يکي بهت يادآوري کنه قتاييحق -

 اجييو آشغالم ! احت ريخودم مي دونم چقدر پست و حق :

 !ستيتو نبه يادآوري 

 !زندگي نمي کنم ششياز خونه پدرم رفتم!ديگه پ -

موندم به دهنش! اين بار دومي بود که امشب شوکه  مات
 !ام مي کرد

خونسرد گفت: حق نداشت با زندگي  لييزد و خ لبخندي
معامله اي بکنه. عشقت رو هر چقدر هم  نيمن همچ
 ظاهري

! دروغي مي خواستم و حق نداشت با پول اونو بخره و
نسبت به اون  نميتو رو بب ستميهمونقدر که ديگه حاضر ن

 هم



از همه تو رو  شترياحساس رو دارم! توي رفتنم ب نيهم
! نمي دهيمقصر مي دونه و واسه ات کلي خط و نشون کش

 گم

خوشحال مي شم اما ناراحت هم نمي  اديباليي سرت ب اگه
 که انميشم. شايد ته دلم کلي خنک هم بشه اما ناراحت ک

دوستت داره. به اون حرفي نزدم چون خودش به  اينقدر
 ليشده! سر شراکتي که بي دل رياندازه کافي با پدرم درگ

 پاشو

تو يه کفش و داره بهمش مي زنه. به خودت گفتم که  کرده
 دونگ شيحواستو جمع کني. البته که شک دارم با ش

هم که زندگي کني بتوني خودتو از پدرم حفظ  حواست
 مِن عاشق نيبه هر حال حس کردم يه فرقي بايد ب کني! اما

 !و توي آدم فروش و باباي خائنم باشه واقعي

حرفاش رو زد و منو تو بهت گذاشت و رفت. واقعاً  هديه
کي عاشق بود؟! من يا اون؟! اون عاشق تر بود که با تموم 

 چهره

هم نگرونم بود؟! يا  بازکه از من تو ذهنش داشت  فييکث
 محافظت از بت آرزوهام از آدم بودن خودممن که براي 



راست مي گفت که بايد بايستم و  انيبودم؟! شايد ک گذشته
 بجنگم! شايد واقعاً مي شد هديه رو به دست آورد بدون

هم جلوي  بازآب تو دلش تکون بخوره! شايد بايد  اينکه
سماواتي قد علم مي کردم و اين بار حقمو، آينده امو و 

 عشقمو

پله ها صدام  نيکه از پاي انيگرفتم. صداي ک پس مي ازش
 مي کرد منو به خودم آورد. ديگه مثل چند ديقه قبل از

جديد گرفته بودم.  رويينبودم. انگار يه ن مونيپش اومدنم
 !هوار مي کشي؟ هيو از همون باال گفتم: چ رونيرفتم ب

شامتو  ايپشت چشمي واسه ام نازک کرد و گفت: ب انيک
 !رو بتپ تو اون اتاقکوفت کن بعد ب

يه  انيگفتم: ک نيجوري که از پله ها مي رفتم پاي همون
 !شدي سعي کن يه خورده مؤدب تر بشي الاقل رتريسال پ

اون عمو  رينشست و گفت: پ وشايکنار ن زيو پشت م رفت
بارش مي کنم که  چاريدو تا ل نمشيمنصورته که اگه بب

 بفهمه

 !چي کردن يعني دايمن کار پ رويين واسه

 



وقته  لييرفتم نشستم روبروش و گفتم: برده داري خ
 !دورانش سر اومده

جدي سرشو آورد باال و گفت: اه؟! جدي؟!  ليييهو خ انيک
 !داري چي؟ زيدوران کن

مرسوم  زايمسخره بارش کردم و گفتم: کالً ديگه اين چ يه
 !ستين

و گفت: پاشو خانم!  وشايبا جديت برگشت سمت ن انيک
مي کردم مي تونم شما  اليونه خودتون! من خپاشو برو خ

 رو به

يه  ستيخودم استخدام کنم! گويا ديگه باب ن زيکن عنوان
 !زييچ نيهمچ

با حرص از جاش پاشد و  وشايها زدن زير خنده و ن بچه
 انيکل پارچ آب يخي که جلوي دستش بود رو روي سر ک

 خالي

مد ! وقتي نفسش که از سرماي آب رفته بود سرجا اوکرد
زل زد تو چشماي من و گفت: تو يکي نخند که باليي به 

 سرت

 !افتيييارم خودت به غلط کردن ب مي



 افهيبا ق انيببند که اصالً موفق نبودم و ک شمويکردم ن سعي
 !از جاش پاشد و گفت: مگه نمي گم نخند؟ زيتهديدآم

اش احساس خطر کردم که از جام پاشدم  افهياز ق اونقدر
 کوفت زييشامتو بخور بذار منم يه چ نيشب انيو گفتم: ک

 !کنم

 !سمتم و گفت: حاال وقت زياده واسه کوفت کردن اومد

مامانتو صدا مي  انيحالي که نمي تونستم نخندم گفتم: ک در
 !کنما

بود رو برداشت و گفت:  زيآب ديگه اي که سر م پارچ
بعد اينکه با آب يخ دوش گرفتي صداش کن که واسه ات 

 حوله

 !ارهيب

 لييو پشت هديه پناه گرفتم و گفتم: خ زيسمت سر م رفتم
 پستي! من که کاريت نداشتم! خودت چرت و پرت بار

 !مردم کردي دختر

و در  شيو برگشت سمت صندل نيرو گذاشت زم پارچ
همون حال گفت: اين کاريه که تو هر وقت که زمان و 

 تشيموقع



 !کني انجام مي دي نه من دايپ رو

و گفتم: ناراحت ايني که چرا  زيشت منشستم پ خونسرد
 !ديگه نمي يام شرکت؟

 !زد تو چشمام و گفت: آره زل

 !زدم و گفتم: خب از فردا مي يام لبخندي

 

شوخي مي کنم يا جدي مي  نهيمات نگاهم مي کرد که بب
 !گم. به غذاش اشاره کردم و گفتم: بخور سرد شد

ي مي با تعجب نگاهي به حسام انداخت و گفت: شوخ انيک
 !کنه يا جدي مي گه؟

شونه اي باال انداخت و گفت: وهللا پسرعموي توِا !  حسام
 .شيتو بهتر مي شناس

قاشق از غذا خوردم و گفتم: شوخي نمي کنم! من کي  يه
 !بارم باشه؟ نيبا تو شوخي کردم که اين دوم

پس سرت به سنگ خورده؟! مغزت تو اين چند ديقه  -

 !تکون خورده؟



ار کردن واسه تو ديوونگي محضه شکي در اينکه ک :

ولي مغزم تکون نخورده، از فردا مي يام شرکت  ستين
 چون دلم

 !سوخت برات

 !اييغلط کردي! اصالً الزم نکرده ب -

پس اون معرفي نامه کوفتي رو بده که برم يه جاي ديگه :

 !سگ دو بزنم

 !باشه. فردا صبح که اومدي شرکت مي دهم بهت -

 !مرسي:

م با اينکه هوا سرد بود و برف مي باريد اما به از شا بعد
 روشن گاريس اني. حسام و کاطيتو ح ميرفت وشاين شنهاديپ

نشسته بودن و  اطيبودن و لب استخر خالي وسط ح کرده
 که يه ساعت مييداشتن حرف مي زدن و منم تو فکر تصم

گرفته بودم. مي خواستم واسه به دست آوردن هديه  شيپ
 کر کردن به اين مسئله هم بهم آرامش دادهبجنگم. انگار ف

. از نظر خودم ديگه بس بود هرچي فرار کرده بودم. بود
بايد يه جايي حقمو از اين زندگي مي گرفتم. تو فکر بودم 

 که



صدام کرد. برگشتم سمتش که گفت: هي بچه مثبت  انيک
 .کارت دارم ايب

 و هديه و داشت واسه وشايو ن نيثم شيرفته بود پ حسام
و  انياشون از يه موضوعي حرف مي زد،رفتم کنار ک

 :گفتم

 !جانم؟

ابروشو با تعجب باال انداخت و گفت: بله؟! جانم؟! مي  يه
 !گم مغزت تکون خورده مي گي نه! مهربون شدي؟

خب يه شب تولدته ديگه. گفتم امشبو باهات رفتار خوبي  -

 !داشته باشم

واسه شرکت  متييادت بود! تصم لييغلط کردي! نکنه خ:

 !جديه؟

 !گفتم که شوخي ندارم -

 !هديه رو چي کار مي کني؟ :

 !اميسعي مي کنم باهاش کنار ب -

 

 !اديفکر کنم بايد اون بتونه باهات کنار ب :



 !اديخب اونم سعي مي کنه باهام کنار ب-

 !سماواتي رو چي کار مي کني؟ :

 !اميبا اونم سعي مي کنم کنار ب -

ضبط يه کلمه رو تکرار  نيگم ع اه! کوفت! هر چي مي :

! دارم جدي باهات حرف مي اديکنار ب ام،يمي کنه! کنار ب
 !زنم

! من چه مي دونم انيخب منم دارم جدي جوابتو مي دم ک -

 !سماواتي رو چي کار مي کنم؟! يه کاريش مي کنم ديگه

رفتي آب تو سوراخ مورچه ريختي حاال مي گي يه  :

ود يه کاريش کني کاري نمي کاريش مي کنم؟! اگه قرار ب
 کردي

 !يه مار زخمي بشه مثل

. رونيزدن مي ياد ب شيباالخره اين مار زخمي واسه ن -

 !اونوقت سعي مي کنم باهاش بجنگم

 !يعني چي؟ :

 .مي خوام کاري رو که مي گفتي انجام بدم -

 !نمي فهمم :



مي خوام واسه بدست آوردن هديه بجنگم! هر چند که  -

مي دم  حيل خودمو به هديه ثابت کنم ولي ترجحاال بايد او
 يه

 !از قدم بردارم تا اينکه بخوام دست رو دست بذارم قدمي

 !داري جدي مي گي اين حرفا رو؟:

 !واقعاً منو آدم شوخي شناختي؟ انيک -

 !هيباورم نمي شه! خداي من! پسر اين عال :

! خطرات خاص خودشو داره اما ستيهم عالي ن لييخ -

 .ستيمهم ن

 !تا ته تهش باهاتم کاوه :

بفهمه. بايد  زيي. نمي خوام فعالً هديه چزييفقط يه چ -

اول سماواتي رو بشونم سر جاش، بعد يه چاخان درست 
 و

کنم واسه اينکه بتونم اين تصوير داغوني که  دايپ حسابي
 .از خودم تو ذهن هديه ساختم پاک کنم

باورت  ! خودت که باشي هديهستيبه چاخان ن اجياحت :

 .مي کنه



ترس از باباش و گرفتن پول رو بايد يه جوري  هيقض -

 راست و ريس کنم که نه بويي از جريان گذشته ببره و نه
... 

 

هنوز حرفم تموم نشده بود که يه گوله بزرگ برف از 
پشت خورد تو سرم! برگشتم ديدم حسامه! از لبه استخر 

 پريدم

 !مي زني؟ خونيو گفتم: نامرد شب نيپاي

هم اومد کمکم و اين  انيشدم يه گوله درست کنم که ک دوال
 يمون شروع شد و کلي خنديديم! خندهبازجوري برف 

بزرگ  ميبعد از مدتها از ته دل بود چون يه تصم هام
 .گرفته بودم و فکرش هم بهم انرژي مي داد

و هديه حسابي از  انيي کبازشب توي اون برف  اون
تو ساختمون  ميه وقتي مي رفتخجالتم در اومدن! اونقدر ک

 تموم

بود! اونقدر که از توي يقه ام برف  سيخ سيخ لباسام
ريخته بودن تو پشتم حس مي کردم ساعتها روي برف 

 دراز



و پشتم سر شده! ديروقت شده بود. از جام پاشدم و  دميکش
 انيخداحافظي کردم و به ک هيبا حسام دست دادم و از بق

 .نمتي: فردا تو شرکت مي بگفتم

معترض دنبالم راه افتاد و گفت: کجا؟! تازه سر شبه  انيک
 . که

زدم و گفتم: واسه التا! از صبح سرپام مي رم که  لبخندي
 .صبح به موقع برسم شرکت

حاال الزم نکرده وقت شناس باشي! بمون ديگه کاوه! منم  -

 .جا هستم. مامانم ازم قول گرفته. تو هم بمون نيشب هم

 !کو؟ راستي مامانت:

باالست. مي گفت حوصله شلوغي رو نداره و سرش  -

 ستين ليبي دل نميدرد مي کنه. خوب که فکر مي کنم مي ب
 که

 !همه هيشب لييرو انقدر دوست داره! رفتارتون خ تو

 !از چه لحاظ؟ :

 !تونيگند دماغي و بي حوصلگ نيهم -

 !انيبي ادبي ک لييخ :



 !؟من بي ادبم نيچون شما دو تا گنددماغ -

آدم در مورد مامانش اين جوري حرف نمي  تيبي ترب:

 !زنه

 !يعني اصالً نبايد مامانمو نقد و بررسي کنم؟ -

 نميبه تأسف تکون دادم و گفتم: وقتي زن عمو رو بب سري
تو سهل انگاري  تيتو ترب لييحتماً بهش مي گم که خ

 !کرده

 خيمي کني خودش نمي دونه؟! اون موقع که ب اليخ :

 لييدم روزي صد بار راه مي رفت مي گفت: خگوشش بو
 بي

بي ادب بار اومدي  ليي! خانيبدي ک ليي! خانيک شعوري
 !! اآلن در هفته يه چهار پنج باري بهم مي گه الاقلانيک

 !کم کاري شده تتيخب راست مي گه! واقعاً تو ترب -

 

کار  تميکه يه خرده حاال رو ترب هيجاي شکرش باق باز :

کار  تتيمي گي که کالً کسي رو ترب شده! خودتو چي
 !نکرده؟

 !ديگه يخ زدم تو تراس برو



و در همون حال گفتم: فردا صبح مي  نيپله ها رفتم پاي از
. بگو معرفي نامه رو قبل از اومدن من تايپ کنن نمتيب

 که

وقتم حدر نره تو شرکتت و سريع تر خودمو برسونم  زياد
 !اون يکي شرکت

پاش رو در آورد و پرت کرد سمتم  دوال شد و دمپايي يهو
 که جاخالي دادم و گفتم: خب حرص نخور! اگه اومدم و

 !تا آماده بشه! فعال نمينامه آماده نبود مي ش معرفي

 .سمت در که يه دمپايي ديگه رو ول نده سمتم دميدوي بعد

اونجايي که هم ديروقت بود و هم سرد و هم لباسام  از
 دميسريع رس لييردم و خيه دربست خودمو مهمون ک سيخ

فقط تو فکر فردا بودم. فردايي  دمي. وقتي دراز مي کشخونه
 که قرار بود دوباره برم سراغ سماواتي و باهاش اتمام

 !کنم حجت

رو ديدم  انيشرکت و تا ظهر نه ک دميزود رس لييخ صبح
 و ومدنيو نه هديه رو. هر دو واسه شرکت تو يه جلسه ن

تاده داشتم که سرم به اونا گرم هم کلي کار عقب اف خودم
 بود. وقت ناهار به خانم اسکندري يادآوري کردم که اگه



اومد بهش خبر بده من تا جايي رفته ام و تا يکي دو  انيک
 .ساعت ديگه بر مي گردم

رفتم شرکت سماواتي و خوشبختانه هنوز از  ميمستق
نرفته بود. به منشي گفتم: به آقاي سماواتي  رونيشرکت ب

 خبر

 .هستم ايدين که من اومدم؟! ک مي

گفت  انهياينکه ک اليمنشي بهش خبر داد احتماالً به خ وقتي
 .برم تو

کردم و قدم به اتاقش گذاشتم ياد چند سال  بازرو که  در
افتادم که براي صحبت کردن باهاش اومده بودم اينجا  شيپ
 و

اصالً راه نداده و حاضر نشده بود به حرفام گوش بده  منو
کنن! اين بار انگار يه  رونميدستور داده بود از شرکت بو 
 قدم

 !بودم که تونسته بودم به اين اتاق پا بذارم جلوتر

 زشيلپ تاب روي م توريجوري که سرش توي مان همون
 ! بعدان؟يبود، بدون اينکه نگاهم کنه گفت: چه عجب آقا ک



گرفتي خودت حضوري  ميو پسغوم تصم غوميروز پ چند
 !اي؟يب

 !دهنم رو قورت دادم و گفتم: کاوه ام آب

سري سرش رو بلند کرد و با ديدنم  لييتعجب و خ با
 !ابروهاش در هم شد و گفت: اين جا چه غلطي مي کني؟

 !اومدم باهاتون حرف بزنم -

مگه حرفي هم مونده هنو؟! حرفاتو که اون روز تو  :

 !گفتي نگيپارک

 

 .بذارم ونيم مهم مونده که اومدم باهاتون در زييه چ -

نگاهم کرد و پوزخندي به لب آورد و گفت: مهم؟!  کنجکاو
فکر نمي کنم مسئله اي وجود داشته باشه که مهم باشه و 

 به

 !مربوط تو

. يه مسئله ايه که هم نياين بار جسارتاً اشتباه فکر مي کن -

 مهمه و هم مربوط به من و هديه! اومدم هديه رو ازتون

 !کنم خواستگاري



حرف بي مقدمه ي من جا خورد. از جاش بلند شد  اين با
 !: چي کار کني؟ديو اومد جلوم واستاد و پرس

 لييدوباره واسه اش جمله ام رو تکرار کنم که خ اومدم
محکم خوابوند زير گوشم! اونقدر که حس کردم تمام مغزم 

 ريت

و دوباره بهش چشم دوختم و گفتم:  افتمياما از پا ن ديکش
 و اونو از کسي که حکم پدرش رو داره اميام بود ب فهيوظ

که  مييکنم! البته جواب منفي شما توي تصم خواستگاري
 !ايجاد نمي کنه ريييگرفتم تغ

 نيپوزخندي زد و گفت: چي فکر کردي که يه همچ عصبي
 که  سال ميگرفتي؟! نکنه يادت رفته؟! من همون ميتصم

ي توي اين جنگ برنده شدم! چرا فکر کردي که تو شيپ
 !اين سه سال اونقدر قوي شدي که بتوني تو روم واستي؟

! ستييه نقطه ضعف داشتم که حاال ديگه ن شيسه سال پ -

 داشتم که با حرفاي تو، پا به ريييه مادر پ شيسه سال پ

 شيتو واسه عقب کشوندن من تالش کرد! سه سال پ پاي
 ! باليينهيبب بيکه کاري کني مادرم آس دمياز اين مي ترس



و مادرم غصه بخوره! امسال خودم تنهام!  ارييب مسر
واسه باختن ندارم! مي خوام با چنگ و دندون  زييچ

 عشقمو پس

 !رميبگ

 !کردي؟ دايهه! با اين هويت لجني که جلوش پ -

لجنو مي شه با آب شست! خودمو بهش مي شناسونم.  :

 شياشتباهشو پاک مي کنم. اي کاش چند روز پ تيذهن
 توي

 نيبودم که يه همچ دهيدر از تهديدات نترساونق رامسر
اشتباهي بکنم. هر چند که حرف باد هواست و مي شه 

 لييخ

 !جبران مافات کرد راحت

تو احمقي پسر! خودت خوب مي دوني که پا بذاري جلو  -

 !من زندگي هديه رو مي ريزم بهم! يادت رفته؟

اونقدر خوره ي جونم بوده  شينه! تهديدات از سه سال پ:

 منم يه نگينخوام فراموش کنم اما حرفاي تو پارک که

 !تهديد بود، نبود؟ جورايي



دوباره دستش رو آورد جلو که بزنه. اين بار مچ  سماواتي
 شتريدستش رو گرفتم و گفتم: اگه پدر هديه بودي مطمئناً ب

اين واسه ات احترام قائل بودم، ولي چون مي دونم که  از
اون يه نقش ساده است پدريت در مقابل  فهيهمه ي وظ

 واسه

از اين بخوام در  شتريب نمينمي ب لييآبروي خودت دل حفظ
. امروز هم که اومدم اينجا واسه رييجريان کارم قرار بگ

 اين

ديگه اش هم  ليکه به هديه احترام گذاشته باشم. يه دل بود
 يا دور و ور انياين بود که پس فردا اگه منو تو شرکت ک

 نگردي.خدافظ ليعجب نشي و دنبال دلديدي زياد مت هديه

 

مي شي بچه! مطمئن باش در روي اين پاشنه  مونيپش -

اي که هست نمي چرخه! نمي ذارم تو اين جنگ ببري! به 
 هر

از دست  متيشده شکستت مي دم کاوه! حتي به ق متييق
 !دادن هديه



که واسه ات مهم  زيياون که جاي تعجب نداره. تنها چ :

ي رو بازاما فکر نمي کنم بخواي اين هديه است!  ستين
 ببري

 !از دست دادن آبروت متيق به

. سبک شده بودم انگار. رونيگفتم و از اتاق اومدم ب اينو
گرچه که تهديداي سماواتي مي تونست نگرون کننده باشه 

 اما

نبود برام. حاال بايد دل هديه رو به دست مي آوردم!  مهم
 با اشتباهاتم از خودم بهم بست و خودم شيدلي که  سال پ

 !بودمش رونده

سعي مي کردم توش  نکهيداشتم اما هم شيسختي در پ راه
 .پا بذارم واسه ام دلگرم کننده بود

بود. رفتم تو اتاقم  ومدهيهنوز ن انيبرگشتم شرکت ک وقتي
 .جا خوردم زميو با ديدن هديه که نشسته بود پشت م

باال و  وريتروش بود که سرش رو آورد از تو مان نگاهم
خوبي از آب در  زيگفت: گزارشتو خوندم به نظرم چ

 اومده. آمارا

 !آوردي؟ رياز کجا گ رو



 !مي خواي؟ زييچ -

 !اومد جلوم واستاد و گفت: اين جا چي کار مي کني؟ پاشد

 !يعني چي؟ -

 !شرکت؟ اييمگه قرار نبود ديگه ن:

 !گفتم که ؟ زيديشب سر م-

 !چرا برگشتي؟ :

 !دادم کارمو از دست ندم حينداره. ترجخاصي  ليدل -

 !دم؟يبرگشتي که منو زجر بدي آره؟! کم از دستت کش:

 !فقط اومدم که کار کنم -

با ديدنت اذيت مي شم! مگه از بابام پول نگرفتي که دور  :

 !و ور من نباشي؟

 !نه -

: دييه لحظه مات موند تو صورتم و بعد با اخم پرس هديه
 !نه؟

 

 !! دروغ گفتم بهتستيپولي در کار ن :



 !چرت نگو -

چرت نمي گم! دارم جدي مي گم هديه! پولي در کار  :

 !نبوده. اون روز تو ساحل دروغ گفتم بهت که بري

 !يعني چي؟ -

بابات مي يام! هنوز جاي دستش رو  شياآلن دارم از پ :

 !هم داره نييدست سنگ بيصورتم مونده! عج

 !واي به چي برسي؟ي جديده آره؟! دوباره مي خبازيه  -

 !به تو :

 !خفه شو -

 !بدم حيواسه ات توض ويهديه گوش کن! مي تونم همه چ :

 !خفه شو کاوه! فقط خفه شو و از اينجا برو -

 !هديه:

بشنوم! ديگه اصالً باورت ندارم کاوه!  چيينمي خوام ه -

اونقدر توي اين  سال کثافت کاري کردي که ديگه نمي 
 توني

نشون بدي! فقط يه لطفي بکن و ازم جلوم موجه  خودتو
 !دور شو



و در رو محکم  رونياينو گفت و رفت از اتاق ب هديه
. همون جا نشستم روي مبل گوشه اتاق و زل زدم ديکوب

 .نيبه زم

حرف سماواتي افتادم. نمي دونستم چه جوري قراره  ياد
 رو پاک کنم اما مطمئن بودم دمياين لجني که به خودم مال

واسه نجات جونم حاضره بهم اخطار بده هنوز  اي که هديه
 حاتميو توض نهياونقدر دوستم داره که يه روزي باالخره بش

 .بشنوه رو

شد و سالم کرد.  داشيدر پ نيب انيبه در خورد و ک تقي
سرم رو آوردم باال و جواب سالمش رو دادم. اومد تو اتاق 

 و در

دختره بست و با صداي آهسته اي گفت: چي گفتي اين  رو
 !رون؟ياين جوري برزخي زد از شرکت ب

 !تويواقع -

 !يعني چي؟ تيواقع :

 !باباش بودم واسه بدست آوردن اون شيبهش گفتم که پ -

 !سماواتي بودي؟ شيپ :

 



 .شيآره. يه ساعت پ -

 !خب؟ :

! اون تهديدم کرد منم از در خودش در اومدم و چييه -

 !تگاري کردمتهديدش کردم. البته هديه رو هم ازش خواس

 !کاوه خل شدي؟:

 !تازه دارم عاقل مي شم -

 !پدرتو در مي ياره کهيکاوه اون مرت :

منو روشن کن! يه بار مي گي چرا دست از  فيتکل انيک -

 نهي! حاال که سدييو چرا با باباش نجنگ ديياين دختره کش

کردم و رفتم جلو مي گي خل شدم و پدرمو در مي  سپر
 !ياره؟

ه! مي دوني با کي در افتادي؟! من کي گفتم چه جنگي کاو:

ي کن؟! من بهت گفتم صبر کن و کارا باز ريبرو با دم ش
 رو

 !کنم به اين ازدواج شيبه من! گفتم بذار من راض بسپر



اون رضايت نمي ده! اينو قبالً هم بهت گفتم! در ضمن  -

يادتم نرفته که داري شراکتتو با اون به هم مي زني؟! اتفاقاً 
 از

 !که واسه اش فرستاده بودي شاکي بود غومايييپ

 !کاوه واقعاً ديوانه اي:

 !شايد -

شايد و کوفت! خوبه خودت همش از خطرناک بودن اين  :

 !رفتي تو دلش؟ ميآدم صحبت مي کردي! واسه چي مستق

 !ميمي ذاشتي يه نقشه اي بکش الاقل

ز حاال. تو ا الي! بي خانيي کرد کبازبا اين آدم بايد رو  -

 شده مديرعامل دايصبح کجا بودي که تازه سر و کله ات پ

 !نمونه؟

که انگار تموم حواسش به سماواتي بود بدون جواب  انيک
 !: کي ديديش؟ديدادن سوالم پرس

 !و؟يک -

 !مي گم ويسماوات:

 !شييکي دو ساعت پ -



بعدش زنگ زده به من! باهام قرار گذاشته واسه امروز  :

 .عصر

 !کجا؟-

 

و  مينيا. بعد ساعت کاري گفت مي ياد تا بشج نيهم :

. بابام مياين شراکتو روشن کن فيو تکل ميسنگامونو وا بکن
 حاضر

 .سهمشو بخره شده

 !مدرکش چي؟ -

 .کردم داييه نفرو پ :

و گفتم: پس جدي جدي مي خواي  دميبه گردنم کش دستي
 !شراکتتو بهم بزني باهاش

ارم شوخي شوخي کالفه پوفي کرد و گفت: اتفاقاً د انيک
خودم و خودتو بدبخت مي کنم! يعني تو داري بدبختمون 

 مي

 !کني



در و گفت: عصري  رهيدستش رو گرفت به دستگ بعد
 .ميبمون که دو تايي باهاش حرف بزن

رفت نشستم و کارايي که مونده بود رو انجام  انيک وقتي
 .اديدادم تا عصر بشه و سماواتي ب

فتن کارمندا گذشته و غروب بود.  ساعت از ر  ساعت
 باهاش تماس گرفته و اون انيبود. ک ومدهيسماواتي هنوز ن

بود که خودشو مي رسونه. نشسته بودم پشت لپ تاب  گفته
 تو اتاقش و داشتم يه سري عکس رو تماشا مي کردم انيک

از جاش پاشد و رفت  انيشد و سماواتي اومد. ک بازدر  که
 و گفت: بريم اتاقجلو و سالم کرد و باهاش دست داد 

 .کنفرانس

 لييجا. حرفام خ نيهم نيمخالفت کرد و گفت: بش سماواتي
 .طول نمي کشه

بلند شدم و رفتم دم پنجره و زل زدم به  انيک زيپشت م از
 نشستن روي صندلي هاي وسط اني. سماواتي و کرونيب

 .گفت: از ساعت  منتظريم انيو ک اتاق

 .م اول اونو انجام بدماومد که مجبور شد شيکاري برام پ -

 !فکراتو کردي؟ :



 !در مورد؟ -

 !شراکتمون :

 !ديگه ايه زيکردم موضوِع بحث چ اليآهان. خ -

 !چطور؟ :

با وجود پسرعموي عزيزت تو اتاق احتمال دادم که  -

 .ميبخواي در مورد اون حرف بزن

 

 .ميبه اون هم مي رس :

بهتر  ميبزناتفاقاً فکر کنم اول در مورد اين مسئله حرف  -

 باشه. چون احتماالً به خاطر وجود اين بچه است که مي

 !شراکتت رو با من بهم بزني خواي

مرد و مردونه حرف  نيبش ايرو کرد به من و گفت: ب بعد
 !ميبزن

نشستم کنارشون و گفتم: مرد و مردونه؟! قبوله! فقط  رفتم
 !نييکردن من نب نييمردونگي رو تو عقب نش دوارميام



 نييبا اخم نگاهم کرد و گفت: به بحث عقب نش يسماوات
! اومدم اينجا که بهت اني! خب کميکردن تو هم مي رس

 اخطار

 !رييجلوي اين پسرعموتو بگ بدم

که چه  رميروشن کرد و گفت: جلوشو بگ گارييس انيک
 !کاري انجام نده؟

عزيزت با خبري!  قيو پوک اين رف کيمطمئناً از ج -

 !نم از همه چي بي خبري؟توقع نداري که باور ک

روزي که باهات شريک مي شدم از اين جريان خبري  :

 .دمينداشتم. اآلن چند ماهه که موضوع رو فهم

 !دخترمو به پسرعموت نمي دم -

 !چرا؟ :

داشته باشه! دلم نمي خواد اين وصلت  لييدل ستيقرار ن -

 !رهيسر بگ

 مي خوان. چرا لييهم دخترت، هم کاوه همديگه رو خ :

 !سنگ مي ندازي اين وسط بهمن خان؟



براي اينکه نمي خوام اين پسر بشه دامادم! زور که  -

 !ست؟ين

من و کاوه هست؟! مگه  ني! چه فرقي به؟يچ لتيخب دل :

 شنهاديمن نبودم که اون شب توي اون مهموني بهم پ نيهم

دخترت رو  نيهم شنهادي! مگه پم؟يبا هم وصلت کن دادي
 !به من ندادي؟

! هر دو جان اهيو خال مه رويان س اهي! دانه ي فلفل سهه -

 !سوز است اما اين کجا و آن کجا

چه فرقي؟! کاوه هم خون منه. پسرعمومه! اگه بحث پوله  :

 !کن حله اليکه خ

 !ستينقل اين حرفا ن -

 !ه؟يپس حرف سر چ :

به من انداخت و گفت: بحث  انينگاهش رو از ک سماواتي
 ي خوام دخترمو به اين بدم! کاوه ! فقط نمستين چييسر ه

يادته بهت چي گفتم؟ گفتم حاضرم سر دخترمو  شيپ سال
 اش اما دستشو تو دست تو نه! اآلن هم نهيبذارم رو س

 .مي گم نويهم



 

زل زدم تو چشماش و گفتم: براي به دست آوردن هديه 
 !منتظر اجازه تو نمي مونم

گفت:  روشن کرد و گارياز جاش پاشد و يه س سماواتي
! چه جوري مي افتهيمي دوني که نمي ذارم اين اتفاق ب

 خواي

من قد علم کني؟! مي دوني که مي تونم صد تا مثل  جلوي
 !تو رو از سر راهم بردارم يا شايد هم هنو نمي دوني ؟

گفت: تو اتاق کار من حق  انيجوابشو بدم که ک اومدم
 !نداري کاوه رو تهديد کني بهمن

 ستم،يگفت: من زياد اهل تهديد کردن نلبخندي زد و  بهمن
 !دوست دارم عمل کنم به گفته هام شتريب

که  سال تموم با تهديد باهام روبرو  نهيگفتم: واسه هم فوري
 !شدي؟

اوني که تو ازش حرف مي زني تهديد نبود! يه مانع بود  -

 !واسه اينکه تو رو عقب نگه داره

ني منو عقب نگه ! نمي توستيحاال اين تهديد ديگه مانع ن :

 که از ستمين شيداري! ديگه اون بچه دانشجوي سه سال پ



من و  الياول کار بي خ نيهم ستيبترسم! بهتر ن تهديدات
 !هديه بشي؟

تو نمي شم! فقط مي دوني  اليهديه بشم بي خ اليبي خ -

 چرا؟! چون من عادت ندارم از کسي که پا رو دمم بذاره

 !بگذرم

 !پس اومدي اينجا که چي؟:

رو  زاييياومدم به پسرعموت که اينقدر هواتو داره يه چ -

مي دوني از چي حرف مي زنم اين  انييادآوري کنم! ک
 طور

 !ست؟ين

دونم منظور سماواتي چي بود اما هر چي که بود  نمي
از جاش پاشد و  انيبه هم بريزه! ک انويتونست حسابي ک

 گارييه س

و مردونه  زد و گفت: گفتي مي خوايم مرد شيآت ديگه
 !ميحرف بزن

 !نمي کنم نامردي باشه اليهم خ اتيحرف زدن از واقع -

 !چرت نگو :



 !نمي دونه زييپس هنوز چ -

 !و؟ي: چدميتعجب پرس با

زد و گفت: با اين  گاريعصبي پک محکمي به س انيک
حرفا مي خواي به چي برسي؟! زندگي کاوه يا هديه رو 

 بهم بريزي

جذبشون مي کنه  شتريتنهايي ببدتر مي رن سمت هم!  اينا
 !دي؟يبه هم! اينو هنو نفهم

خنديد و گفت: پس جناب پسرعموي فداکار لطف  سماواتي
 کن يه راه حل بده که چه جوري اينا رو از هم دور نگه

 !! ايده اي داري؟داريم

 

نشست سر جاش و گفت: سهمتو بابام مي خره!  انيک
داري! مدرکت رو هم مي توني از رو اسم شرکت ور 

 بابام گفته

ازت مي خره. مشکلي که نداري؟!  متيدو برابر ق سهامتو
 مي توني ببري واسه مييهر پروژه اي رو هم که توش سه

خودت! مي توني قرارداد شرکت ما رو فسخ کني  شرکت
 !و يه قرارداد با شرکت خودت ببندي



چرا اين همه ضرر رو به جون خريدي؟! فقط به خاطر  -

 !ي پسرعموت؟! توقع داري باور کنم؟عشق بچه گونه 

 !کاوه است! داليل ديگه اي هم هست لشييه دل :

رو مي دونم که نبايد بدونم مي خواي  زايييشايد چون چ -

 !از خودت دورم کني؟

بهمن اشتباهي نکن که نتوني جبرانش کني! مي دوني که  :

 اگه بخوام مي تونم خطرناک تر از کاوه بشم واسه تو! مي

ه چقدر از زد و بندات با خبرم! اينو هم مي دوني ک دوني
 خودت عمل هم مي نيکه من وقتي تهديد مي کنم درست ع

که ربطي به تو  زاييي! پس لطف کن و در مورد چکنم
برو  ستيينداره حرف نزن! اگه راضي به اين وصلت ن

 دخترت رو

کن که به خواسته ات احترام بذاره و اگه حريفش  راضي
 !شو و بذار اينا با هم زندگي کنن الينشدي بي خ

 !که مي گي زايييچ ستيانقدر هم آسون ن -

 !بستگي داره از کدوم زاويه بهش نگاه کني :

 !نيافتيپس شماها قصد دارين با من در ب -



ما قصد نداريم اما اگه بخواي بجنگي بدم نمي ياد پامو  :

 !دونيبذارم تو اين م

يه قرار بذاره واسه  ! به بابات بگونهيپس حرف آخر هم -

 .ستيخريد سهمم از اين شرکت! اما اين آخر ماجرا ن

از جاش پاشد و رو کرد به من و گفت: همون قدر  بهمن
هم تو گذشته  زايييکه هديه از گذشته اش بي خبره يه چ

 تو

مي توني با زرنگي ازش سر  نميکه دوست دارم بب هست
ه! هر جا که رو يادتون باش زيييا نه! فقط يه چ ارييدر ب
 حس

 !نيبه خودم بگ هيخسته شدين و کم آوردين فقط کاف کردين

رفت و در رو پشت سرش بست و من تو بهت حرفي  بهمن
 بودم. نگاه پرسشگرمو دوختم به دهيموندم که ازش شن

بده. با مکثي  حييو منتظر موندم که توض انيدرهم ک چهره
 !ه؟يچطوالني سرش رو باال آورد و نگاهم کرد و گفت: 

 !از چي حرف مي زد؟ -

 !من از کجا بدونم؟ :



! حرفي که اگه ان؟يک نيدارين از من پنهون مي کن ويچ -

به هم مي ريخت چي بود که  ميبابات به من مي زد زندگ
 تو

جلوشو گرفتي تا دهنشو بسته نگه داره؟! چي مي  ويال
 !خواست بگه سماواتي که اينقدر هول کردي؟

 

! باباي من که مطمئناً اريي در نبازاه کاوه بي خود کارآگ :

باهات کل  زتيآم نيمي خواست در مورد رفتاراي توه
 کل کنه

جاش نبود و نذاشتم! سماواتي هم اآلن چرت و پرت  که
گفته! فقط مي خواد ذهنتو از اصل موضوع دور کنه. تو 

 اآلن

 !همه فکر و ذکرت رو بذاري روي بدست آوردن هديه بايد

بهش انداختم و گفتم: نمي خواي  هييسف عاقل اندر نگاه
 !بگي نگو اما دروغ هم نگو! باآلخره خودم مي فهمم

هامو جمع کنم، مي  لهيسمت در که گفت: بمون وس رفتم
 .رسونمت

 .ستين اجيياحت -



يه ببر زخمي  نيوقتي قراره يکي ع اجهيچرا اتفاقاً احت :

 !باشه نتيدر کم

هام رو جمع  لهيو وسندادم و رفتم تو اتاقم  انويک جواب
 کردم و اين در حالي بود که همه هوش و حواسم پي حرف

 .بود سماواتي

سکوت کرده بود. منم  انيخونه ي من، ک ريطول مس تو
که ذهنم  زييچ شترينيخودم بودم. ب اليکه کالً تو فکر و خ

 رو

کرده بود حرف سماواتي بود! تو گذشته ي من چه  ريدرگ
 دلخور بودم که اني! از کدمش؟يمخبري بود که بايد مي فه

بهم ريخته بود  لييدونست و حرف نمي زد! اعصابم خ مي
 ادهيپ نيجوري آروم نمي شدم. دم در خونه از ماش چيو ه

 !باالها؟ اميگفت: يه وقت تعارف نکني ب انيکه ک شدم

و گفتم: انقدر از  نيرو داد پاي شهيرو بستم و اون ش در
 !و دور و برم نباشي دستت ناراحتم که بهتره بري

 !واسه چي؟ -

 !که داري ازم مخفي مي کني زييبه خاطر اون چ :



اگه مسئله ي مهمي بود يا مسئله اي بود که دونستنش  -

 !بهت کمکي مي کرد حتماً مي گفتم

که مربوط به منه حقمه که ازش با خبر  زييولي هر چ :

 !باشم

وط به بهت مي گم. قول مي دم. مرب ويبه موقعش همه چ -

 .گذشته پدرامونه و بهتره بسپريمش فعالً به همون گذشته

اونوقت  ميحاال اين جريان رو به سر و سامون برسون بذار
 .ميبا هم حرف مي زن مينيمي ش

 !باشه. نمي ياي باال؟ :

 !نه مي ترسم خفتم کني -

 گمشو مسخره! خدافظ :

 .صبح مي يام دنبالت -

 

 !مني؟ ! مگه تو سرويسانيک ستيالزم ن :

 .پس مواظب خودت باش -

 !سعي مي کنم :



جواب  شهيمرده شور اون سعي کردنتو ببرن که هم -

 .معکوس مي ده! فعالً 

رفت و منم رفتم باال و اين در حالي بود که ذهنم از  انيک
 کلي سوال پر بود. ساعت حدود شب بود و داشتم روي

تا طرح از يه شهرک کار مي کردم که زنگ در رو  چند
 ن. رفتم پاي آيفون و با ديدن چهره يه مأمور پشت آيفونزد

گوشي رو برداشتم و بله گفتم. مأمور گفت: آقاي  کنجکاو
 !ا؟يک

 !د؟يبفرماي -

 !ا؟يآقاي کاوه ک :

 .خودم هستم -

 .نيدر رو وا کن :

باال. وقتي  انيکردم و وايسادم دم در تا ب بازرو  در
از کجا  هيقض دميسماواتي رو پشت سر مأموره ديدم فهم

 آب مي

اما مونده بودم به چه بهونه اي مأمور آورده واسه  خوره
 !ام



برزخي و عصباني  افهياومد جلو و سماواتي با يه ق مأموره
واستاد عقب تر و زل زد بهم. به مأموره سالم کردم و 

 :گفتم

 !اومده؟ شيپ مشکلي

کارتش رو در آورد و نشونم داد و بعد يه کاغذ هم  مأموره
 .رسي خونه شما رو داريمبازفت سمتم و گفت: ما حکم گر

 !چرا اونوقت؟ -

دنبال دختر اين آقا مي گرديم. از ديروز تا حاال خونه  :

 !نرفته و به تماساي کسي هم جواب نداده

من دختر ايشونو امروز تو شرکتي که کار مي کنم ديدم!  -

 !هم حالش خوب بود لييخ

 !شماست شيخترش پبه هر حال ايشون ادعا کرده د :

خونه طرف رو  اديهر کي ادعا کنه مي تونه با يه حکم ب -

 !بگرده؟

 !منکر قصد ازدواج با دختر اين آقايي؟ :

 !چه ربطي داره؟ -

 



مأموره اومد تو و گفت: حاال تو کالنتري ربطش معلوم 
و شروع کرد اتاقا رو  نيمي شه. بعد سرشو انداخت پاي

 .ديد زدن

بود که وايسم دم در و زل بزنم به  راحت الميخ اونقدر
سماواتي که با غضب نگاهم مي کرد. بعد چند ديقه مأموره 

 با يه

مال  اناً يو گفت: اين که اح رونيدخترونه اومد ب فيک
 !ست؟يخودت ن

 زييچ ني! روحم هم از وجود همچرونيزده بود ب چشمام
تو خونه ام خبر نداشت! اصالً از کجا تو خونه من سر در 

 هآورد

 !بود؟

دست مأموره ديد  فويتو و وقتي ک ديسرک کش سماواتي
 !گفت: اين مال دختر منه سرکار

چه باليي سرش  کهيپريد يقه ام رو گرفت و گفت: مرت بعد
 !آوردي؟

حالي که سعي مي کردم خودم رو از شرش خالص  در
 !ي نکنباز لميکنم گفتم: چرت نگو! واسه من يکي ديگه ف



زد به  ميسيستبندش رو در آورد و باومد جلو و د مأموره
باال و به من گفت:  ادييکي از همکاراش و ازش خواست ب

 مي

 !کالنتري همه چي معلوم مي شه ريم

داشتگاه بودم بدونه اينکه بتونم به بازساعت بعد توي  يه
ي بازيا کسي خبر بدم! سماواتي داشت دونه دونه  انيک

 هاشو

که فکر مي کردم  يزيزودتر از اون چ لييمي کرد! خ رو
به اين بود که صبح  دميدست به کار شده بود! همه ي ام

 بذارن

بزنم و ازش بخوام وقتي هديه رفت  انيزنگ به ک يه
اونجا و خالصم کنن اما فکر نمي کردم  انيشرکت با هم ب

 اين

 !چند روزي پامو تو آگاهي بند کنه گرفتاري

از نخوردن  داشتگاه اداره آگاهي بودم و خستهبازروز تو  
جويي هاي وقت و بي وقتي که مي بازو  دنيو نخواب
 دونستم

 دنيپايه يه شکايت واهي و بي پايه و اساسه منتظر رس بر
 .رونيب ايي صدام کرد و گفت: ببازکه سر انيک



همون روال دستبند زدن و طي کردن يه سري  دوباره
راهرو و رفتن به يه اتاق که فقط يه المپ از سقفش 

 بود وآويزون 

 .با دو تا صندلي هم وسطش زيم يه

و چشمامو  زيروي صندلي و سرمو گذاشتم رو م نشستم
و بسته شدن در اومد و پشتش صداي  بازبستم. صداي 

 .کفش

جويي آوردنم سرمو بلند کردم بازواسه  بازاينکه  اليخ به
 و ديدم سماواتي روبرو واستاده. لبخند مسخره اي به لب

 !و گفت: سالم آورد

از روي صورتش گرفتم و زل زدم به ديوار! حتي  نگاهمو
 و گفت: نمي زيديدنش هم عذابم مي داد! نشست پشت م

 !بگي دختر من کجاست؟ خواي

نفرت چشم دوختم به چشماش که زد زير خنده. بلند بلند  با
 ! خب! چهوفتييخنديد و گفت: گفته بودم با من در ن

ندگي جاي بدي ! خوش مي گذره؟! واسه تنوع تو زخبرا؟
 !مگه نه؟ ست،ين

 



پاي راستم ناخودآگاه شروع کرد عصبي تکون خوردن! 
دلم مي خواست خفه اش کنم! وقتي ديد حرفي نمي زنم 

 :گفت

. رونيسري سفته است، پاشونو امضا کن تا بذارم بري ب يه
 مي شميبشه! سفته هام پ دايکاري مي کنم هديه يه ساعته پ

 !با دختر من بريزي رو همتا يه وقت هوس نکني  مونه

نفرت نگاهش کردم و از زير دندوناي چفت شدم گفتم:  با
 !تو رواني هستي

خنديد و گفت: شايد! شايد هم نه! شايد هم تو ديوونه  عصبي
 !در افتادي هيتري که با يه آدمي که معتقدي روان

! من فقط هديه رو مي خوام! از دل افتادميمن با تو در ن -

 شتريسکوت کردم اما ديگه نمي تونم! ب و جون! سه سال
 از

به خاطر خودم بخوامش به خاطر خودش مي  اينکه
 !خوامش! به خاطر عشقي که بهم داشته

فروکش  شيچرند نگو! عشقش به تو همون سه سال پ :

کرد! چند وقت قبل توي رامسر هم به لطف دروغي که 
 بارش



 !تبديل به نفرت شد کردي

ينجا نگهم داري! باآلخره مي يام تا ابد که نمي توني ا -

 !رونيب

! محکوم بشي به ست؟يچه وقتش هم مهمه. اين طور ن :

 !رون؟يب اييکردن هديه مي توني ب ستيسربه ن

 !مي شه دايروزا سر و کله اش پ نيهديه هم -

 !مطمئني؟ لييخ :

 !چه باليي سرش آوردي؟ -

زن  انتيبه خدا! فقط يادت نره که اون حاصل خ چييه :

 قوي لييخ زهيراحت و با يه انگ ليين به منه! مي تونم خم

انجام ندادم رو عملي کنم! اونقدر هم  شيکه  سال پ کاري
 واسه ام اين کار رو بکنن و زيآدم دور و برم دارم که تم

 !ي ماماني شهيگردن يه بچه عاشق پ بندازنش

جا  ني! من دهنمو وا مي کنم! از هملييپستي! خ لييخ -

جوها! به بازمي گم! به  ويي کنم! همه چهم شروع م
 !خبرنگارا



! نيو بب نيمي گم! حاال بش ايتلويزيون! به همه ي دن به
مي کرده! يه عمر  انتيکه زنت بهت خ افتهيچو ب هيفقط کاف

 هم

بخواي اين رسوايي رو محو کني نمي توني! حتي اگه  که
 !فقط در حد يه حرف باشه

 !گهباناز جام پاشدم و داد زدم: ن بعد

کرد. رفتم سمت در و  بازي در رو بازچند لحظه سر بعد
رو به سماواتي گفتم: هديه اگه تا فردا صبح نره شرکت 

 انيک

 !تا امروز شيمي گم! از همون  سال پ ويهمه چ من

هديه بود. نگرون  ميداشتگاه تنها نگرونبازبرگشتم به  وقتي
 چهاين  دميبودم که باليي سرش آورده باشه. نمي فهم

مسخره ايه که راه انداخته! درک نمي کردم چرا  يباز
حريف قدري براش نبودم  چيسرسختانه داره با مني که ه

 مي

 !جنگه

 



سردرد و بي خوابي امونمو بريده بود. دلم مي خواست از 
 سالم بودن هديه با خبر بشم و بعد يه دوش آب گرم يه روز

 .بخوابم کامل

روي در  کيروزنه کوچ تا صبح يا قدم زدم و يا از شبو
زل زدم به نور. صبح شده بود و تازه چرتم برده بود که 

 در با سر

 !ايشد و يه مأمور اومد تو و گفت: پاشو ب بازصدا  و

و خسته و مريض و دل نگرون از جام پاشدم و  کالفه
. دنبالم ستين ازييدستامو بردم جلو واسه دستبند که گفت: ن

 .ايب

يه طبقه باالتر و پشت  ميجويي رفتازببار به جاي اتاق  اين
 جويي کرده بودبازدر اتاق سرهنگي که چند باري ازم 

. مأمور در زد و اجازه ي ورود گرفت و بعد به ايستاديم
 .من گفت: برو تو

مي خواستم برم توي اتاق فکر نمي کردم از ديدن  وقتي
اونقدر خوشحال بشم! يعني کالً هرگز فکر  ومرثيعمو ک

 نمي



باري بشه که از ديدنش از ته دل شاد بشم! متعجب  کردم
زل زدم به نگاه نگرونش که با سر سالم کرد و رو به 

 سرهنگ

 !بريم؟ مي: ما مي تونگفت

نگاهي به من کرد و گفت: دختري که دنبالش  سرهنگه
شد. امروز اومد و خودشو معرفي کرد و گفت  دايبوديم پ
 که اين

ده و از شکايت پدرش يکي از اقوام مادريش بو شيپ مدت
 !بي اطالع

 فشيتفاوت نگاهش مي کردم که ادامه داد: فقط موندم ک بي
 تو خونه ي تو پسر مجرد چي کار مي کرده؟! البته خودش

داد که روز قبل اونو واسه آوردن چند تا نقشه  حيتوض
رو جا  فشيفرستادي خونه ات و چون ديرش شده ک

 ايگذاشته! ب

 .، بعد مي توني بريبرگه ها رو امضا کن اين

جلو. ضعف همه وجودمو گرفته بود اما مي خواستم  رفتم
محکم باشم! برگه ها رو امضا کردم و سرهنگ از جاش 

 پاشد و



بوده  تيبهت مي کنم، با اين يارو که شاک حتي: يه نصگفت
 !ايي! فکر نمي کنم بتوني راحت از پسش بر بافتهيدر ن

تم سمت در. عمو هم به حرفش بدم رف تيياينکه اهم بدون
 رونيب ميخداحافظي کرد و دنبالم راه افتاد. از اتاق که رفت

دستمو گرفت و گفت: وايسا! بدون اينکه نگاهش کنم  مچ
بودم حرفي نزنه که اين حال خوش  دواريوايسادم. ام

 خالص

 شتريرو خراب کنه. فشارش رو روي مچ دستم ب شدنم
 !کاوه نمتيکرد و گفت: بب

بار حس  نياال و نگاهش کردم. براي اولآوردم ب سرمو
مي کردم ته ته نگاهش يه نگروني موج مي زنه هر چند 

 که دلم

خواست باورش کنم! اونقدر خسته بودم و اونقدر توي  نمي
اون چند روز بهم فشار اومده بود که پلکم عصبي مي 

 .پريد

 نيتو ماش رونيب انيبه سر تا پام انداخت و گفت: ک نگاهي
 .اميمن اينجا يه چند تا کار دارم. برو تا ب منتظرته.

اي هم نداشتم که بخوام  لهيافتادم سمت در خروجي. وس راه
 . با همون گرمکن ورزشي که تو خونه تنم کردهرميپس بگ



آورده بودنم. نه کمربندي، نه بند کفشي، نه ساعتي!  بودم
 ومرثيعمو ک نياز تو ماش انيک رونيپامو که گذاشتم ب

 پريد

 

محکم و بعد دستش رو  لييخ لييم کرد. خحصارو  رونيب
گذاشت دو طرف صورتم و زل زد به چشمام و گفت: به 

 جنون

 !ميکن داتيتا پ دميرس

کردم به زور لبخند بزنم و بعد دستاش رو آوردم  سعي
 .و گفتم: خوبم. فقط دلم مي خواد بريم خونه نيپاي

 .نيکرد و گفت: بش بازعقب رو برام  در

 .دادم به پشتي صندلي و چشمامو بستم هيسرمو تک و نشستم

از سمت ديگه اومد و کنارم نشست و گفت: نمي دونم  انيک
 !واقعاً چي بگم

 !مي: بذار واسه بعد. کلي وقت داريم که حرف بزندمينال

 !رو گرفت و گفت: فقط بهم بگو خوبي؟ دستم



نگرونش  افهيکردم و نگاهي به ق باز مهيرو تا ن چشمام
تم و سري به دو طرف تکون دادم به معني نه! دستم انداخ

 رو

 ميو بفهم ميکن داتيفشار داد و گفت: واسه اينکه پ محکم
چه باليي سرت اومده به هر دري زديم! تازه ديروز 

 ديميفهم

از چه قراره و حاال بگرد دنبال هديه! حاال به قول  جريان
يم . بابا که اومد مي رميخودت بعداً با هم حرف مي زن

 خونه، يه

بخور و يک کم بخواب بعد صحبت  زيييه چ ر،يبگ دوش
 .ميمي کن

 !هديه خوبه؟ -

. با سر از شمال برگشت. رفته ديداغون شد وقتي فهم :

بود خونه ي يکي از خاله هاش. اآلن اون توِا! بابا واسه 
 نيهم

. ستيمهمي ن زي. البته چحاتي! بردنش واسه توضمونده
 .مهواسه بستن پرونده الز



سکوت کرد. تموم تنم از خستگي و فشار عصبي اين  انيک
. در واقع به شتريچند روز درد مي کرد و سرم از همه ب

 زور

منوال گذشت و کم  نيساعت به هم ميپام بند بودم. ن روي
 شم و با يه تاکسي برم ادهيمي گرفتم پ ميکم داشتم تصم

 .گفت: اومدن انيکه ک خونه

که مي ديدم شوکه شدم!  زييچ کردم و از بازرو  چشمام
 و رونيپرت کردم ب نيخودمو چه جوري از ماش دمينفهم

بانداژ بود و يه ور  شيشونيهديه وايسادم. پ روبروي
 لييصورتش هم کبود و زخمي! زل زده بودم بهش که خ

 سرد

: بابت اين چند روز معذرت مي خوام يه سوء تفاهم گفت
و  انيکرد به ک! بعد رو دياز حد طول کش شيبود که ب

 :گفت

 .وشاين شيام يه تاکسي خبر کن مي رم پ واسه

گفت: ما مي  نيدر حالي که مي رفت سمت ماش عمو
 .بچه ها نيني. بشمتيرسون



اومد حرفي بزنه که  انيخودش پشت فرمون نشست. ک بعد
 !هديه؟ هي: اين چه سر و وضعدميپرس

 !ستياينکه نگاهم کنه گفت: به تو مربوط ن بدون

 

ي در حالي که سعي مي کردم خودمو کنترل کنم عصب
به من مربوطه! من اين زخما رو  هيگفتم: اتفاقاً اين قض

 خوب مي

 !! کار باباته مگه نه؟شناسم

 .ميومو گرفت و گفت: کاوه بعداً حرف مي زنباز انيک

سمت  دمشيوي هديه رو گرفتم و کشبازو  دميکش دستمو
 !خودم و گفتم: کار باباته؟

کنار و گفت: هر چند که به تو  دييه حرکت کش با خودشو
 !اما تصادف کردم ستيمربوط ن

 !دروغ مي گي! داري دروغ مي گي هديه -

ومو گرفت و گفت: کاوه اآلن هم خسته اي بازدوباره  انيک
 !ميهم عصبي، بذار يه وقت ديگه حرف مي زن



و  رميدربست بگ نيو سعي کرد يه ماش ابونيسمت خ رفتم
 گفتم: هديه رو مي رسونم. تو با بابات برو در همون حال

 !انيک

کردم و دست هديه رو گرفتم  بازپرايد وايساد. در رو  يه
. به اجبار نشست و منم نيو هدايتش کردم سمت ماش

 کنارش

ي پنجره  شهي. بي حوصله ششهيتا زد به ش  اني. کنشستم
 !من شيپ ايب وشايو اون گفت: بعد خونه ي ن نيرو دادم پاي

 !تو خونه منتظرتم! مي شنوي چي مي گم؟ وهکا

سري سرم رو تکون دادم و به راننده گفتم: برو آقا.  سر
رو دادم باال و بعد يک کم سکوت به هديه که کامالً  شهيش

 روش

 .بود گفتم: آدرسو بگو رونيب به

: دميرو به راننده گفت و دوباره بهم پشت کرد. پرس آدرس
 !ه؟! هديه با توامکار پدرته اين سر و وضع درست

 !سر من داد نکش -

 !روز؟ شيداد نمي کشم! کجا بودي اين پنج ش :

 !خونه خاله ام کالردشت -



 !دروغ مي گي ديگه؟ :

! ستيو زل زد به چشمام و گفت: دروغي در کار ن برگشت
 ام خراب بود، رفتم که حال و هوام هيتصادف کردم! روح

ه تو ربطي کدومش ب چيبشه! در ضمن اين حرفا ه عوض
 !نداره! تو زندگي من حق نداري دخالت کني

به ظاهر  هياين دروغو شايد تو اون اداره گفته باشي و بق -

 !باور کرده باشن، به من نمي توني بقبولوني هديه

 !رو باور کني زييعالقه اي ندارم چ :

 !و خب نگو. مي رم از خود بابات مي پرسم لييخ -

 

کاري نکني! چون بابام  نيمچمي کنم يه ه شنهاديبهت پ :

 !مي زنه! حاال خود داني ريسايه ات رو هم با ت

حرفي نزديم. دم  وشايبه خونه مادر ن دنيتا رس ديگه
که ايستاد به راننده گفتم صبر کنه و همراه  نيدرخونه ماش

 هديه

. يه ميشدم و گفتم: بايد سر فرصت با هم حرف بزن ادهيپ
 !بدم هديه حيهست که بايد برات توض زايييچ



لزومي نداره! تو فقط سعي کن از من دور بموني! اگه  -

الزم باشه دو برابر پولي رو که از بابام گرفتي تا دور و 
 ورم نباشي

بهت مي دم که دست از سرم ورداري!البته اگه بدونم  رو
 !مبلغش چقدر بوده

و به راننده  نيبه تأسف تکون دادم و برگشتم تو ماش سري
 ماواتي رو گفتم. اونقدر عصباني بودم کهآدرس شرکت س

مي کردم از گوشام و دماغ حرارت بلند مي شه! اين  حس
داده بود. تو تموم طول راه فقط به يه  رويبهم ن تيعصبان

 زيچ

ي مسخره که نمي دونستم بازمي کردم. به اين  فکر
 شيعاقبتش چي مي شه! به اينکه قراره کدوممون قربان

 !ميباش

حتي سماواتي! شايد هم هرسه! دم شرکت به  هديه؟ يا من؟
 راننده گفتم: مي رم طبقه هشتم اين ساختمون. مي توني

 !بموني؟ منتظرم

به ساعتش انداخت و گفت: ساعت  سرويس مدرسه  نگاهي
 .دارم



 !بر مي گردم تا چند ديقه ديگه -

اي گفت و من رفتم توي ساختمون. يه ديقه بعد در  باشه
 امو نذاشته تو شرکت بدون توجه بهشد و پ بازآسانسور 

منشي رفتم سمت اتاق سماواتي و در رو با صدا  اخطاراي
شدن در به ديوار از جاش  دهيکردم. از صداي کوب باز

 .پريد

برم سمتش که يکي دستمو از پشت گرفت! برگشتم  اومدم
 و چند قدم رفتم جلو دمي! عصبي دستمو کشانهيو ديدم ک

دت فکر کردي؟! عوضي تو آدم هوار زدم:تو چي با خو و
نبوده يه عمر تو رو پدر خودش که  تي! دختر خونستي؟ين

 مي

 !کثافت دونسته

اومد جلوم و محکم نگه ام داشت تا دستم به سماواتي  انيک
 !نرسه و خفه اش نکنم

 باز! ه؟يچند قدم بهمون نزديک تر شد و گفت: چ سماواتي
 !ا شرکتهپاره کردي هار شدي؟! اينج ريولت کردن زنج

جمع کن  انياومدي تو! ک نيسرتو انداختي پاي ستين طويله
 !پسرعموتو تا خودم جمعش نکردم



دندونامو روي هم فشار دادم و در حالي که سعي  عصبي
 خالص کنم گفتم: من انيمي کردم خودمو از دستاي ک

ام يا تو آشغال! بهت گفته بودم حق نداري کاري  رييزنج
 !يبه کار هديه داشته باش

 !منو نيبه زور هلم داد عقب و گفت: کاوه بسه! بب انيک

توجه به حرفش دوباره سعي کردم برم سمت  بدون
: گفته بودم تو اين دميسماواتي و در همون حال داد کش

 ي پايباز

و تو وسطه و حق نداري به هديه کاري داشته باشي!  من
 !پاي اون تلفن کذايي بهت گفته بودم شياينا رو سه سال پ

بودم؟! مي کشمت کثافت! نمي ذارم به هدفت برسي!  نگفته
 مي کنم از اين کار! رسوات مي کنم جوري که مونتيپش

 !نتوني سر بلند کني ديگه

 

تقريباً منو تا دم در اتاق هل داد. تالشم براي اينکه  انيک
و خودمو به سماواتي  رونيب اميدستاش ب نيبتونم از ب

 برسونم



رين لحظه اي که منو از شرکت بکشه فايده بود. تا آخ بي
مي کردم و تهديد و فحش بود که  داديداشتم داد و ب رونيب

 از

 !رونيمي يومد ب دهنم

کشوندم توي  انيرفته بود که وقتي ک ليانرژيم تقل اونقدر
 نشستم و شروع کردم به سرفه. انقدر نيآسانسور کف زم

 .بودم که گلوم خشک شده بود دهيکش هوار

ومو گرفت و گفت: پاشو باززير  انيه ايستاد کک آسانسور
 !بريم خونه

. سرمو چرخوندم و رونيزور از جام پاشدم و اومديم ب به
 :پدرش و گفت نيهلم داد سمت ماش انيپرايد رو نديدم. ک

 !با اون رفت. سوار شو بابام

. نشستم و نيکرد و آروم هلم داد سمت ماش بازدر رو  بعد
 پشت رل. دستام رو قايم کردمدر رو بست و اومد نشست 

. چهره ي داغون نشونيزانوم و سرم رو گرفتم ب روي
 .هديه يه لحظه هم از جلوي چشمام کنار نمي رفت

که ايستاد سرم رو بلند کردم و ديدم دم در خونه ي  نيماش
 !. آروم گفتم: چرا اومديم اينجا؟ميهست ومرثيعمو ک



لحظه سکوت سمتم و زل زد به چشمام و بعد چند  برگشت
 اينجا استراحت ارمتيگفت: بابام باهات کار داره. گفت ب

 .اديتا ب کني

 !! حوصله ندارمانيبرگرد خونه ي خودم ک -

 !خونه ات همراهته مگه؟ ديکل:

 !کردم و گفتم: نه بازچشمام رو بستم و  عصبي

مي برم که در  دسازيمي ريم تو،بعد ناهار خودم يه کل -

 .خونه اتو وا کنه

 !ات باهام چي کار داره؟باب:

قضايا مي خواد حرف بزنه. به هر حال   نيدر مورد هم -

 داتيپ ميسگ پاسوخته له له زديم تا بتون نيروز تموم ع

 حي! فکر مي کنم اين حقو داره که يه خرده ازت توضميکن
 .بخواد

 !حقي به گردن من نداره چيحق؟! پدر تو ه :

به حرفاش  اييب ستيباشه. درست مي گي. ولي بهتر ن-

 گوش بدي؟! اگه نخواستي حرفي نزن. ولي اجازه بده اون



بزنه. مطمئناً بهتر از تو مي تونه حريف سماواتي  حرفاشو
 !بشه

 !نميبه دخالت اون نمي ب ازيين :

 

به هر حال چه بخواي و چه نخواي اون اآلن پاش وسطه!  -

 ميبفهم ميتو اين  روز امون سماواتي رو بريد تا بتون

و يک کم  رييشو. مي ريم تو، يه دوش مي گ ادهي!پاييکج
. تو اين فاصله هم من مي رم در خونه اديمي خوابي تا ب

 اتو وا

 .کنم مي

 نيتو ساختمون اول ميشدم. وقتي رفت ادهيپ نياکراه از ماش با
 شد کوشان بود. خوشحال دايکسي که سر و کله اش پ

 دايبالخره پ جلو و باهام دست داد و گفت: سالم! پس اومد
 !شدي

گفت: برو باال اآلن  انيمحو و مسخره اي زدم و ک لبخند
 .مي يام

 !: مامان کجاست؟دياز کوشان پرس بعد



بابا اومد دنبالش با هم رفتن تا جايي، گفتم يه ساعت ديگه  -

 .بر مي گردن

 !دي؟يتو کي رس :

 .دو ساعتي مي شه -

 !امتحانات خوب بود؟ :

 .اي! بدک نبود -

هم دنبالم راه افتاد و  انيباال و ک دميه ها خودمو کشپل از
 .کرد و گفت: بمون اآلن مي يام بازدر اتاق خودش رو 

 اني. کنميحتي با اون لباسا روي تخت بش ومديو دلم ن رفتم
 .ريبعد چند ديقه اومد و گفت: برو يه دوش بگ

 !فهيکث لييزدم: لباسام خ غر

اون مغزت يک کم برو فقط  ايمن بهت لباس مي دم. ب -

 !رييآب بخوره آروم بگ

زور هلم داد سمت حموم و گفت:خوب خودتو بشور!  به
 !داشتگاه ها شپش دارنباز دميمن شن

خفه شو بارش کردم و بعد دوش گرفتن برگشتم تو  يه
 !نبود داي. سر و کله اش پدمياتاقش و روي تخت دراز کش



ه چشمامو کي خوابم برد. با تکون دستي بدون اينک دمينفهم
 !: هومدميکنم زيرلب نال باز

 .بخور کاوه زييکه گفت: پاشو يه چ دميرو شن انيک صداي

رو  دميزدم و رومو ازش برگردوندم و پتو رو کش غلت
دوباره تکونم داد و گفت: کاوه زخم معده مي  انيسرم. ک

 رييگ

 .! پاشو ديگهها

 !انيگفتم: ول کن ک عصبي

 !يه اينجاست هاخونسرد گفت: باشه ولي هد لييخ

 

 !برق از سرم پريد! پتو رو زدم کنار و نشستم و گفتم: چي؟

سمت در اتاق و گفت: هديه اومده. يعني مامان و  رفت
مي خوايم شام  ايبابام آوردنش. پاشو صورتتو بشور ب

 !بخوريم

به ساعت انداختم شده بود  شب! يعني اينقدر  نگاهي
 !بودم؟ دهيخواب



تم زدم. چشمام قرمز قرمز بود و رفت. آبي به صور انيک
 . زننيو رفتم پاي دميام داغون . دستي به موهام کش افهيق

بلند شد و اومد جلو و محکم  زيبا ديدنم از پشت م عمو
 !م کرد و گفت: ديوونه امون کردي کاوهحصار

منو از خودش دور کرد و زل زد به صورتم. لبخندي  بعد
 !زدم و گفتم: معذرت مي خوام

يه  نيبش اي! بايو گفت: ب زيسمت م ديگرفت و کش دستمو
 !بخور! چقدر الغر شدي! بايد تقويت بشي زييچ

نشستم و نگاهم افتاد به هديه که داشت نگاهم مي  کنارش
 انيو ک نيکرد. سالم کردم که با اخم سرش رو انداخت پاي

 !دي؟ي: خوب خوابگفت

کي  مديآب براي خودم ريختم و گفتم: اصالً نفهم وانيل يه
 !شب شد

 نميو گفت: چند بار اومدم باال بب ديعمو واسه ام غذا کش زن
 .حالت خوبه يا نه، ديدم خواب خوابي

بشقابش رو گرفت سمت مادرش و گفت: واسه منم  انيک
 !بايد غذا بکشي! من حسوديم مي شه ها! بگم



زدم و گفتم: ته تهش مامان توِا و تو هم پسرشي!  لبخندي
 .رميقرار نمي گ نتونيوقت ب چينگرون نباش من ه

با تخت  ميلبخندي زد و گفت: بخور که مجبور نباش انيک
 !روون ببريمت مريضخونه

حرف زدن تا  انياز همه کوشان و ک شتريطول شام ب تو
رو که گاهي حاکم مي شد بشکونن.  نييجو ساکت و سنگ

 هر از

ي زخم خورده ي هديه مي افتاد و  افهينگاهم به ق گاهي
 و کوشان انييش مي شد. بعد شام هديه رفت باال. با کدلم ر

بوديم روي مبل و کوشان داشت با موبايلش حرف  نشسته
 مي زد. وقتي مي ديدمش ياد دوران دانشجويي خودم مي

. البته من وقتي تو سن اون بودم هنوز دانشجو نشده افتادم
 به عمل قلب داشت و مجبور بودم اجيبودم چون مامان احت

م تا پول عملش جور بشه. چند باري عمو اومده بود کن کار
 و پول هنگفت عمل رو دو دستي گذاشته بود جلومون که

 ريميماه تونسته بوديم يه وام بگ شينکرده بودم. بعد ش قبول
 و بعد عمل مامان من مجبور شدم سه سال کار کنم تا



. البته مامان هم بنده خدا به محض ادياون عمل در ب خرج
 ميرو از سر گرفت تا زودتر بتون اطيينش خسرپا شد

 بدهي

و اين جوري شد که سه سال ديرتر کنکور  ميصاف کن رو
 .دادم و دانشگاه قبول شدم

گذشته و آينده بودم که دستي نشست سر  اليفکر و خ تو
که با سر به سمت باال اشاره  انيزانوم. برگشتم سمت ک

 .کرد

ن ديگه! که کردم گفت: برو باهاش حرف بز نگاهش
! نکنه منتظري دوباره تو شرکت با هم تهيبهترين موقع

 !ن؟يدعوا کن

 !: بابات کجاست؟دميحالي که از جام بلند مي شدم پرس در

 

 .اديبشه. گفت بموني تا ب داشيکار داشت. ديگه بايد پ -

 !چشم قربان:

باال و در اتاق مهمون رو زدم. هديه آروم گفت:  رفتم
 .ديبفرماي



ردم و رفتم تو. با ديدنم اخمي کرد و روشو ک بازرو  در
 :دميبرگردوند. رفتم با فاصله ازش لبه تخت نشستم و پرس

 !خوبي؟

هديه. ازت  نينداد. کمي مکث کردم و گفتم: بب جوابمو
 .خواهش مي کنم اجازه بدي حرفامو بزنم

 !بگو من برم روني! اآلن هم اگه نمي ري بنمينمي ب لييدل -

 !خواهش کردم ازت :

از اين خواهشها من زياد ازت کردم! تو چي کار کردي؟!  -

 نمي لييفقط کم محلي! من حتي التماست هم کردم! حاال دل

 !واسه ات دل بسوزونم نميب

 !واقعي کارامو بدوني؟ لينمي خواي دل :

 المياآلن ديگه مي دونم! از بابام پول گرفتي که بي خ -

 !بشي

 !دروغ گفتم نه هديه! به روح مامانم اون روز :

 !: چرا؟ديسمتم و زل زد به چشمام و پرس برگشت

 !فقط مي خواستم ازم دور بشي -

 !مي دونم! چرا؟ :



 .به خاطر بابات. تهديدم کرده بود -

!چي دي؟يبه چي؟! چه تهديدي کرده بود که اينقدر مي ترس:

 شد که به يه هفته نگذشته اونقدر شجاع شدي که تو

 !در اومدي؟ روش

. نميرو بب تايهم شجاعت داد. بهم کمک کرد که واقعب انيک -

 .کاري کرد بفهمم که بدون تو نمي تونم ادامه بدم

 !نگفتي چه تهديدي :

چه فرقي مي کنه؟! مهم اينه که تونست سه سال منو ازت  -

 !جدا کنه و مهم تر اينه که ديگه نمي تونه اين کارو بکنه

اعتماد کنم وقتي باورت ندارم کاوه. ديگه نمي تونم بهت  :

 !چندين و چند بار و هر بار به يه بهونه اي منو پس زدي

 

کنه  ريياآلن نظرت تغ نيمي دونم. ازت انتظار ندارم هم-

ولي بهم اين اجازه رو بده که بتونم دوباره خودمو بهت 
 ثابت

 .کنم

 !چرا پدرم اين همه باهات لجه؟ :



مي گه  مي گه ازم خوشش نمي ياد. مي گه يه ال قبام! -

دخترمو به يه بچه گداي بي پدر که حتي نمي تونه کارگر 
 خونه

گفت. به مادرم، به  شيباشه نمي دم! اينا رو سه سال پ ام
مامانم! تهديدمون کرد.  قاييمن، جلوي در و همسايه و رف

 به

. مريض بود، وضع اميمادرم مجبور بودم کوتاه ب خاطر
بودم. نمي  قلبش افتضاح بود و تنها کسي که داشت من

 خواستم

. نمي خواستم بابات بتونه اذيتش کنه. ارميسرش ب باليي
 !مجبور شدم ازت بگذرم هديه

 !مسخره است لييداليلت خ -

توي اون زمان واسه ي من و مامانم مسخره نبود! مامان :

که پدرت يه سد بزرگه واسه ام جلوم  ديهم وقتي فهم
 !وايساد

اون همه قدرت و پول از اينکه پدرت با  دي. ترسديترس
. حق هم داشت. رهيبتونه يه دونه پسرش رو ازش بگ

 اتفاقايي



که بهش ثابت کرد پدرت مي تونه هر باليي سرم  افتاد
. نتونستم جلوي پدرت و مادرم بايستم. حريفشون ارهيب

 .نشدم

ولي  دميو زود کنار کش دميکوتاهي کردم! شايد ترس شايد
 لييبود که به هر دل ميياون موقع و توي اون شرايط تصم

مي کني اين سه سال به من  اليو پاش واستادم! خ گرفتم
مي کني اون روزي که اومدي  اليآسون گذشت؟ خ لييخ
 دم

از تو  نمتيخونه امون و مامانم بهت گفت نمي خوام بب در
! توي اين سه سال تاوان گناهي رو دم؟يکمتر زجر کش

 داديم

تموم اين سه سال لحظه يکي ديگه مرتکب شده بود! تو  که
 لحظه هاي با هم بودنمون مرتب جلوي چشمام بود! اون

 قاتييرفتناي دسته جمعي! کنفرانسا و کاراي تحق کوه
ي ها و بازگروهي! درس خوندنامون! خريد رفتنامون! لج

 قهر

مي  لي! مامانم مي ديد که چه جوري دارم تحلکردنامون
مد. بعد رفتن رم. مي ديد اما کاري از دستش بر نمي يو

 تو، بعد



 مياز همه گم شدم! تو تنهاي شترياز خودم، خودم ب روندنت
بپرس. تو تموم اين  انيفرو رفتم! اگه باور نداري از ک

 لحظه

 !اين داغون شدن رو بدونه ليکنارم بوده بدون اينکه دل ها

کردم نه  انتيو ادامه دادم:نه بهت خ دميبه گردنم کش دستي
 !رهينسته جاي تو رو تو دلم بگتوي اين مدت کسي تو

کردم. يه جايي اشتباه کردم که گذاشتم پدرت تا اينجا  اشتباه
 بره، حاال مي خوام جبران کنم. به من اين فرصتو شيپ

 .بده

از جاش پاشد. سري به تأسف تکون داد و گفت:  هديه
 زيمي گه، تو يه چ زييکردين! بابام يه چ جميشماها منو گ

 !ديگه

يه  هيتو هر ديقه يه حرف مي زني! هر ثاندر واقع  نه
از اون اس ام اس  ش،يدروغ بهم مي گي! از سه سال پ

 لعنتي که

تا اآلن و اينجا هر  نييمنو بب ستييديگه حاضر ن گفتي
واسه کارات  ليلحظه يه بهونه آوردي! هر لحظه يه دل

 !دييتراش



اآلن که داري باهام حرف مي زني حس مي کنم  نيهم
 نانهيي مي خورم! از تو و بابام! خوشببازازت م دارم باز

 ترين

که به ذهنم مي رسه اينه که واسه به زانو در آوردن  زييچ
 بابام مي خواي به من نزديک بشي! مطمئناً عشقي در کار

! چون خودم عاشق بودم خوب مي تونم بفهمم که يه ستين
 پا پس بکشه! پس متييق چيبه ه ستيآدم عاشق حاضر ن

 

نبودي! تو حساب کتاب کردي! نشستي فکر  تو عاشق
 ستين تيکردي و ديدي بودِن با من به نفع خودت و زندگ

 و

! ميکنار! اونقدري که من مي خواستمت نخواست دييکش
حاال بعد سه سال چرا بايد باورت کنم وقتي که حتي يه 

 هفته

هم با اصرار مي خواستي بهم بفهموني که منو نمي  شيپ
نگ مسخره ي تو و بابامم کاوه؟! چرا خواي؟! من کجاي ج

 به

دارين منو قرباني  نيبکش رياينکه روي همديگه شمش جاي
 ! من تاوان خودمو با از دست دادن تو دادم! حاالن؟يمي کن



از يه در ديگه وارد شو و  افتييقراره با بابام در ب اگه
رو مي خوام  زييدست از سر من وردار! در ضمن يه چ

 بهت نشون

 .لحظه صبر کن . يهبدم

دستام و  ني. سرمو گرفتم برونياز اتاق رفت ب هديه
چشمامو بستم. حق داشت که باورم نکنه با اين گندي که 

 زدم و

تا  دميبايد مي دوي لييسال هم روش پافشاري کردم! خ سه
 عشقمو ثابت کنم اما مطمئناً آخرش موفق مي شدم چون

 !اين عشقه که مي بره شهيهم

يه برگه تو دستش. سرم رو بلند کردم و برگشت با  هديه
منتظر موندم. کاغذي رو که تا خورده و کاهي و قديمي 

 بود رو

که از بابام  هيپول ديکرد و گرفت جلوم و گفت: رس باز
بشي! امروز واسه ام فرستاد خونه ي  الميگرفتي تا بي خ

 ! تووشاين

اثبات درستي حرفايي که امروز نشستي اينجا و مي  واسه
 دروغه مدرکاي زيادي به جا گذاشتي. اما واسه عشقيگي 



راه اثباتي باقي نذاشتي!  چياآلن ازش حرف مي زني ه که
 .واسه ات متأسفم

رفت و من تو بهت اون کاغذ موندم! سماواتي کي  هديه
بود؟! چي بود که به اين راحتي مي تونست دروغ ببافه و 

 روش

ع اون! بايد مي به نف-و مدرک هم بذاره؟! شده بوديم   سند
 !ي رو مي باختمبازواال  دميجنب

اومد تو و در رو بست و بهش  انيبه در خورد و ک تقي
ايستاد. سرم رو باال آوردم و  نهيداد و دست به س هيتک

 نگاهش

 .کردم

کنارم نشست و گفت: هديه رفت. کوشان برد  اومد
 !برسونتش. حرفاتو باور نکرد؟

 !چکدومشويه -

 !هش مال خودته کاوه. ته تستيمهم ن :

 !کردين؟ داشيامروز کجا بود که پ-



ديروز! همون جا که بهت گفت. کالردشت. توي اين چند  :

که بهش  وشايخاموش بود و ديروز عصر ن شيروز گوش
 زنگ

ديد روشنه و من تونستم باهاش حرف بزنم. از جريان  زد
داشت شدن تو بي خبر بود و گفت که خودشو تا شب باز
 مي

و بعد با هم اومديم  ميمجبور شديم تا صبح صبر کن .رسونه
 .آگاهي

 !بابات کجاي اين داستاناست؟ -

 تياون روز صبح وقتي خبري ازت نشد چند بار به گوش:

زنگ زدم که ورنداشتي. نگرون شدم و اومدم دم خونه 
 .ات

زنگ زدم و وقتي ديدم جواب ندادي زنگ  نيبار از پاي چند
اومدم باال و چند بار در زدم که  يکي از واحدها رو زدم و

 وا

 



يها در بازنکردي. البته چون عادت داري که از اين خل 
بزنه رفتم و دوباره عصري برگشتم و  بتيو يهو غ ارييب

 اين بار

ساز آوردم در خونه رو  ديديگه خبري ازت نشد يه کل که
 و موبايل و پالتوت رو که ديدم تو هاله ديگه فيوا کرد. ک

م و زنگ زدم به بابام. اومد و مطمئن شد که شد نگرون
يه باليي سرت اومده. مجبور شدم يه جاهايي از داستان 

 تو و

سراغ  ميو سماواتي رو واسه اش بگم. با هم رفت هديه
سماواتي که خونه بود و بابام نخواست برم تو و منم تو 

 نيماش

انکار مي کنه  کهيمي گفت مرت روني. وقتي اومد بنشستم
 رو دنبالت مارستانايگه از کاوه خبر ندارم! همه ي بو مي 

 مياحتماالً زده ناکارت کرده! کالنتري هم رفت مي! گفتميگشت
 بود! چند روز بعد رو هم که کالً يا من دم جهيکه بي نت

و خونه سماواتي بودم يا بابا و آخر بابا تونست  شرکت
 ديکنه و يه روز کامل هم طول کش بازوادارش کنه که لب 

 تا



مي  شويو بعد هم که ديگه باق ميکن دايهديه رو پ ميبتون
 .دوني

 !ه؟بازيعني اآلن در خونه ام  -

تو  دشينه باباجان! دادم يه قفل ديگه بزنن روش. کل :

 !! يادم بنداز بهت بدمشنهيماش

 !خونه منو داشتي و منو کشوندي اينجا؟ دييعني کل -

 !ه هديه بزنيبد که نشد واسه ات! تونستي حرفاتو ب :

 !باور کرد؟ ليينکه خ -

 !! يه قدم رفتي جلوديبه هر حال شن :

 .بهم بده برم خونه دويپاشو بريم کل -

 .بابام اومده مي خواد باهات حرف بزنه:

 !يه دونه رو کم داشتم نياوف! فقط هم -

سرتو که باالي دار نمي خواد بذاره! مي خواد از چند  :

 !ه بدونه که بتونه پشتت واستهچون اين جنگي که راه افتاد

الزم نکرده! پشت من ديوار لرزوني مثل باباي تو وايسه  -

 !من نابود نابودم



يه کوه  شتري! بستيهم ديوار لرزون ن نيبابام همچ :

 .ايمحکمه! اينو يادت بمونه! پاشو ب

و زير لب يه  نياکراه از جام پاشدم و از پله ها رفتم پاي با
روي مبل کنار زن عمو نشسته بود  سالم کردم . عمو که

 و

چايي مي خورد سرش رو آورد باال و نگاهم کرد  داشت
ي بازو جوابم رو داد. نشستم روي يه مبل تکي و مشغول 

 کردن

کنارم و گفت:  زييه چايي گذاشت رو م انيدستام شدم. ک با
 .سرد نشه

 !نشست روبروم و به باباش گفت:سهامو خريدي؟ بعد

 

 !نه -

 !رفته بودي که معامله اش کني؟مگه ن :

 .قبول نکرد -

 !يعني چي؟ :

 !گفت فعالً قصد فروش نداره -



 !کهيمرت :

احتماالً يا لج افتاده يا داره دندون گردي مي کنه. کاوه  -

 !جديه؟ متيتصم

بود آوردم باال و نگاهش کردم  نيرو که تا حاال پاي سرم
 !: واقعاً دخترشو مي خواي؟ديکه پرس

اونجا نشستن سري به عالمت مثبت تکون دادم  از کالفه
 !که گفت: مي دوني مي تونه چقدر خطرناک باشه؟

 !مي دونم -

 !خب؟! مي خواي به کارات ادامه بدي؟ :

 !نمي فهمم -

با وجود اينکه مي دوني در افتادن با اون آدم در حد تو  :

 !م مي خواي باهاش بجنگي؟باز ستيين

 ... چون ستيدر حد من ن -

 !چون چي؟ :

 !چون اگه زندگي من اآلن اين جوريه مقصر تويي -

 !بحثاي قديمي رو وسط نکش باز :

 !مي گم قتويدارم حق -



 !چي مي دوني؟ قتيتو از حق:

قدري که بدونم پدرمو چرا از دست دادم و چرا  نيهم -

قدر که  ني! همهيمادرم يه عمر تو فقر دست و پا زده کاف
 بدونم

 !ام بسه واسه هيک مسببش

 !! ارثي در کار نبودهدميمن ارثي از پدرت باال نکش :

 !هه -

 

آره! بايد هم بخندي! البته به دروغي که بهت گفتن بايد  :

 !بخندي نه به من

 !دروغ؟ -

 !از جاش پاشد و با اعتراض گفت: بابا انيک يهو

 !زدم به عمو و گفتم: چه دروغي؟ زل

 !دعواي من و کامران سر پول نبوده -

اومد سمتم  انيزن عمو از جاش پاشد و رفت باال. ک يهو
 .و گفت: پاشو بريم خونه ات



: سر چي بوده دميدادم کنار و از جام پاشدم و پرس هلش
 !نبوده؟ راثياگه سر ارث و م

مستأصل برگشت و دوباره به باباش گفت: بابا آخه  انيک
 !اآلن وقتشه؟

ال روشن کرد و گفت:دعواي من و بابات م گارييس عمو
 قبلتره. مال وقتي که تازه عاشق شده بود. عاشق لييخ

بود اما زودتر از من  کهي! داداش کوچمادرت
رو کرد. وقتي اومد خونه و گفت که دختر  شويخاطرخواه

 حاج کاظم رو مي

نفري بودم که مخالفت کردم. راضي به اين  نياول خواد
زن  کهيازدواج نبودم چون برام اف داشت داداش کوچ

 !رهيبگ

خاطرخواه دختر مردي بودم که شديداً با حاج کاظم  چون
اريو مي خواستم که سر بازبد بود. دختر يه حاجي 

 شراکتش

حاج کاظم دوستي چندين و چند ساله اشون بهم خورده  با
 و برادرم بشه رهياگه اين وصلت پا بگ دميبود. مي ترس



 لييخونواده حاج کاظم، شهال رو به من ندن! خ دوماد
ار و در و همسايه چو افتاد که چون بازه بود اما تو مسخر
 خودم

شد شروع  نيرو مي خوام دارم سنگ مي ندازم و هم زري
 .من و پدرت رييدرگ

که سر ارث و  نيپس چرا اين همه سال به من دروغ گفت :

 !رين؟يبا هم درگ راثيم

ارثي در کار نبود. پدرم آخراي عمرش يه مريضي -

داشت و نداشت خرجش کرديم  العالج گرفت که هر چي
 تا خوب

 نيينبرديم. اين ثروتي هم که مي ب شياما کاري از پ شه
 درسته به اعتبار اون پدر به دست آوردم اما خودم به اينجا

! بچه بودي و بعد هم که نوجوون شدي نمي رسوندمش
 نداشته پر بشه. نمي تيکه واقع زييذهنت از چ ميخواست

ل ناموسي روبرو بشي! مادرت از بچگي با مسائ ميخواست
اينو مي خواست. واسه اش کسر شأن بود اين شايعه! به 

 هر



و يار  مييصم قيرفته بودم مرد زني شده بودم که رف حال
غار مامانت بوده، مثل خواهر بوده واسه اش! دوست 

 نداشت

 !ميبهت بگ زيياين داستان دروغي چ از

بام مرد! بعدش چي؟! بعد که بزرگ شدم چي؟! وقتي با -

 و مي ستاديده سال بعد!  سال بعد چي؟ وقتي تو روم وام

امو باهات خوب کنم! چرا اون  ارتباطزير گوشم که  زد
 !موقع حرفي نزد؟

 

 امرزتينمي دونم! حتماً داليل خودشو داشته. پدر خدا ب :

اري بي کار شد! شکي به بازقربوني حرف مفت يه سري 
 دلش

 !زندگي کردکه تا روز آخر باهاش  افتاد

 !باور نمي کنم! نمي فهمم اصالً  :

! مشکل ستيبه هر حال اآلن مشکل گذشته من يا پدرت ن -

 ستيبزرگتري وجود داره به نام بهمن سماواتي! بهتر ن

 !کنار؟ بکشي



بودم نگاه ماتم رو از چهره عمو  دهياز حرفايي که شن جيگ
 دستي به هيدوختم و بعد چند ثان انيدر هم ک افهيبه ق

 !منو مي رسوني يا خودم برم؟ انيو گفتم: ک دميکش ميشونيپ

 !اخمي کرد و گفت:به سوالم جواب ندادي عمو

! مشکل ستيبه دخالت شما ن اجييجام پاشدم و گفتم: احت از
 !خودمه، خودم حلش مي کنم

 !نمي توني حريف سماواتي بشي:

 !واسه از دست دادن ندارم زييچ -

 !رهيازت مي گ تويجونت و جوون:

 !ستيمهم ن -

! خودت؟! ماها چي؟! براي ما ست؟يواسه ي کي مهم ن :

 !ارييمهمه که قراره چه باليي سر خودت ب

و با چشمايي در اومده زل زدم بهش و گفتم: خوبه!  متعجب
! از کي تا حاال وجود دميامروز حرفاي تازه و نويي شن

 من

 !بوده؟ مهم



کي! مهم از  ستيهم از جاش پاشد و گفت: مهم ن عمو
اينکه اآلن دارم بهت مي گم که دلم نمي خواد باليي سرت 

 !اديب

سماواتي رو مهار مي کنم اما  اديجايي که از دستم بر ب تا
 نمي تونم قولي بدم. خودت خوب مي دوني که چقدر

 !خطرناکه

مي دم خودم اين  حي. ترجستيبه دخالت کسي ن اجيياحت -

 !مشکلو حل کنم

 !ان؟يک بريم

ت در و يه لحظه برگشتم و به عمو که داشت سم رفتم
 نگاهم مي کرد چشم دوختم و گفتم:مطمئناً امشب همه ي

واسه پنهون  زايييهم يه چ بازبهم نگفتي! مطمئناً  تويواقع
 خوشحال مي شم بدونم ديکردن مونده! هر وقت وقتش رس

 !گذشته چي بوده که اآلن خرخره منو داره مي جواِ  تو

و  رونيکه داشت خفه ام مي کرد ب از اون فضايي زدم
 .هم دنبالم اومد انيک

 



هم قرار بود  انيتو راه برگشت به خونه ي من بوديم. ک
مي  گاري. بدون حرف رانندگي مي کرد و سشميپ اديب

 .ديکش

دادم با کمي فکر کردن ذهن آشفته ام رو سر  حيترج منم
و ساموني بدم. دم در خونه دوال شد و از تو داشپورت 

 دييکل

آورد و گرفت سمتم و گفت: مي رم سوپري يه کم  در
 .خرت و پرت بخرم. تا برگردم کتريو بذار

شدم. يه ربع  ادهيبه عالمت موافقت تکون دادم و پ سري
 اومد. هنوز گرفته بود. داشتم توي خرت و پرتام انيبعد ک

 شيامضايي مي گشتم که چند سال پ ديچک سف دنبال
 ه بود تا توش هر مبلغي مي خوامسماواتي واسه ام فرستاد

هديه بشم. چک رو تا کرده و گذاشته  اليو بي خ بنويسم
 .مدارکام نيبودم جايي ب

اومد دم در اتاق وايساد و گفت: دنبال چي مي  انيک
 !گردي؟

 يه چک -

 !چک؟! چي هست؟ :



 .امضاست ديامضاي سماواتي پاشه! يه چک سف -

 !واسه چي دست توِا؟:

هر چقدر مي خوام توش بنويسم و بکشم داده بود که  -

 !کنار

 !بز چکو يادگاري نگه داشتي؟ نياونوقت تو ع :

نه پس هديه رو به پول فروختم! حرفي مي زني ها! پول  -

 نگرفته شدم آدم فروش واي به حال اينکه اين چک رو هم

 !مي کردم نقد

حقته! چقدر بهت گفتم الکي چاخان بار اين دختره نکن!  :

 !ي منو آدم حساب نکرديهي حرفا

کالش يه برگه ي کاهي و قديمي رو گرفته و يه  کهيمرت -

 تقلبي درست کرده، داده دست هديه، امضاي من پاش ديرس

 !انداخته

 !د؟يرس :

 !هديه بشم الييه مبلغ پول که ازش گرفتم تا بي خ ديرس -

اوه اوه! هه! رفته واسه چاخاني که تو کردي مدرک جور  :

 !خداي من کرده آره؟!



 !بخند! خنده ام داره -

اومد روي تخت نشست و گفت: چقدر تو خرت و  انيک
 !پرت داري

 

 .مال مامانه شترشيب :

يه سکوت چند لحظه اي گفتم: حرفاي باباتو باور  بعد
 .نکردم

خود داني! اصراري ندارم بخواي باور کني اما فکر نمي  -

 .کنم دروغ گفته باشه

رو انگار نگفته!  شيا يه جاهاينمي گم دروغ گفته ام :

اين وسط هست که هنوز مونده واسه گفته  زايييانگار يه چ
 !شدن

که تو کمد بود در آوردم و برگشتم و زل زدم به  سرمو
و گفت:  ني. نگاهم کرد و با مکث سرش رو برد پايانيک

 !شايد

 !پس حتماً يه حرفاي ديگه اي هست -

گذشته موندي؟! اآلن  اين همه تو ستيکاوه! بس ن اليبي خ:

 ي ميبازکه داري واسه ساختن آينده ات با جون خودت 



 !بهتره حواستو به همون آينده بدي کني

 شترياز تو يکي ب نيمهمي باشه که بهم نگفته باش زياگه چ -

 !انيدلخور مي شم ک هياز بق

تو سکوت فقط نگاهم کرد. اخمي که نشسته بود رو  انيک
چکه رو يه مبلغي  ايگفت: ب کرد و بازصورتش رو يهو 

 روش

برو نقد کن و بزن برو خارج واسه خودت اونجا  بنويس
 !زندگي بساز، گور باباي هديه! هان؟

چپ نگاهش کردم و گفتم: خفه شو بابا! پاشو برو  چپ
 .اميچايي دم کن تا من ب

رفت و منم تموم اتاقو ريختم به هم اما اون چک  انيک
م تو هال. نشسته بود پشت نکردم و رفت دايلعنتي رو پ

 صندلي

. رفتم تو آشپزخونه و گفتم: ديمي کش گاريو داشت س اپن
 !دم به ديقه مي کشي؟ هيمصرفت باال رفته ها! چ

 !اعصابم خرابه -

 !اعصابت خرابه بايد بزني ريه اتم داغون کني؟ :

 !کاوه مي دوني باباي واقعي هديه چه جوري مرده؟ -



 !:مگه تو مي دوني؟دميرسطرفش و با تعجب پ برگشتم

زد و سري به عالمت مثبت تکون داد.  گارشيبه س پکي
 بده. شروع کرد با دستش برگاي حيمنتظر موندم تا توض

که روي اپن بود رو لمس کردن و در همون حال  گلدوني
 !گفت: تصادف کرده! يه تصادف احتماالً ساختگي

 !تو از کجا مي دوني؟ -

 !اوني که زده بود بهشو ديدم داشت بودي رفتمبازوقتي  :

 !ه؟ياصالً چه مي دوني باباي هديه ک -

 

شما از جريان با خبر بوده. از  رييه نفر ديگه هم به غ :

 !دمياون پرس

بودم حرف بزنه اما نمي دونم چرا شمرده شمرده  منتظر
و لقمه لقمه حرف مي زد. رفتم روبروش وايسادم، سرش 

 رو

 زيي! کاوه يه چوشايت: مامان نباال و نگاهم کرد و گف آورد
 مي خوام بگم اما نمي دونم اآلن تو اين شرايط اصالً تحمل

 زياصالً چ هيرو داري يا نه! يعني مي دوني چ دنشيشن
 فقط ... فقط ست،يبدي ن



 !فقط چي؟ -

 !مي دونسته ويهديه همه چ :

 !چي؟ -

جريان باباش رو، جريان عاشق بودن مامانش رو! مادر  :

 !به هديه مي گه ويد چهلم خواهرش همه چبع وشاين

واسه مغزم  دنيتو يه روز فهم تويشدم! اون همه واقع شوکه
 بودم. دستش رو آورد باال و انيزيادي بود! مات دهن ک

 !بار جلوم تکون داد و گفت: کاوه؟ چند

به زور باال مي يومد و دهنم خشک شده بود. آب  نفسام
صندلي آشپزخونه وا  دادم و روي نيدهنم رو به زور پاي

 .رفتم

اومد سمتم و دست گذاشت رو شونه ام و گفت:  انيک
 !بگو، داري نگرونم مي کني زييخوبي؟! کاوه؟! يه چ

و سعي کردم با چند تا نفس بلند  دميبه گردنم کش دستي
 آب داد دستم و گفت: نبايد وانييه ل انيحالمو بهتر کنم. ک

که  اورديم طاقت نيهويي بهت مي گفتم ولي خب دل اينقدر
 در کار نبوده! فرخنده، مادر هديه قبل از انتييندوني! خ



 دوستی انهيبا سماواتي ازدواج کنه يه چند وقتي مخف اينکه
 ي باباي هديه بوده يعني احمد! احمد شبستاني! سماواتي

و جفت پا مي ياد وسط عشق اين دو  نهيرو مي ب فرخنده
ازدواج بده در حالي  تا. فرخنده مجبور مي شه تن به اين

 که

احمد باردار بوده! چه جوري چرت و پرتاي سماواتي  از
 !نکردي کاوه؟ قييرو يه کاره باور کردي؟! چرا يه تحق

حرفاي مادر هديه رو باور کردم! اون بود که اينا رو  -

 !بهم گفت

حتماً يه آتويي هم از اون بنده خدا داشته! حتماً اونو هم  :

 !شده دم مرگ بهت دروغ بگهترسونده که مجبور 

 !واي خداي من -

 امياين فکر مي کردم که  سال تموم الکي با خودم و دن به
 شده بودم! سه سال سماواتي سر موضوعي ازم باج ريدرگ

ي خورده بودم بد! بازدروغ بود!  انيبود که از بن گرفته
 !حس آدمي رو داشتم که يهو زير پاش خالي شده

رو به کف دستم  ميشونيو پ زيوي مگذاشته بودم ر آرنجمو
 روبروم نشست و انيداده و چشمام رو بسته بودم. ک هيتک



بود و  زيرو گذاشت روي دست ديگه ام که روي م دستش
گفت: کاوه به موضوع از يه زاويه ديگه هم مي شه نگاه 

 !کرد

 

! بعديش هم اينه ستيبهترينش هم اينه که هديه نامشروع ن
 ش بگي چرا از سماواتي ميکه مي توني بري و به

 !بهش بگي توي! حاال ديگه مي توني همه ي واقعدييترس

! سه سال انيهنوز تو شوکم! از لحاظ روحي داغونم ک-

 !يم دادبازکثافت با يه دروغ  کهيمرت

و  زيچايي ريخت و گذاشت رو م وانيپاشد دو تا ل انيک
گفت:فرصتش نشد که با خود هديه حرف بزنم. در واقع 

 حيترج

بشه از اينکه  رينشنوه! شايد دلگ زييدادم که از من چ هم
 منم در جريان موضوع مامانش هستم. خودت باهاش يه

 .بهش بگو ويبذار و همه چ قراري

ذهنم آشفته است. اول  ليي. خاميبايد اول با خودم کنار ب:

بايد اونو جمع و جور کنم بعد با هديه روبرو بشم. نمي 
 فهمم



دلش اومده آخرين ساعتاي زنده بودنش هديه چطور  مادر
 !معامله اي بکنه؟ نيبا دخترش يه همچ

وقت هم نفهمي! خب هر کسي واسه کاراش  چيشايد ه -

 منطق خاص خودشو داره، گفتم که شايد هم مجبور بوده

محافظت از دخترش اين دروغو بگه. سماواتي رو  براي
 به خواسته اش حاضره آدم دنيکه مي شناسي! واسه رس

 هم

 کهي! البته خودش که نه، گماشته هاش! رفتم اون مرتبکشه
 زده به باباي هديه رو ديدم. اولش حاضر نبود نيکه با ماش

دادم و يه دستي زدم بهش تا  ريحرف بزنه، اونقدر گ باهام
دهن وا کرد. حرفي از سماواتي نزده، فقط گفته پول گرفته 

 و

 !کارو کرده اين

 !دادگاه؟ مشيمي شه بکشونمي شه روش حساب کرد؟!  -

 !نمي دونم :

هم  اني. کدميرو خوردم و رفتم روي کاناپه دراز کش ميچاي
 زياومد روبروم نشست و پاهاش رو دراز کرد روي م

 وسط و



نگرونتم کاوه! بايد زودتر اين قائله رو ختم به  ليي: خگفت
 !بگذره ريکه به خ دوارمي! البته امميکن ريخ

م! فقط به انجامش فکر مي کنم! به تهش فکر نمي کن -

 کاريه که بايد انجام بشه! بايد واسه به دست آوردن هديه با

 !افتميدرب سماواتي

بابا مي خواد سعي کنه که يه جوري باهاش معامله کنه. :

 .مي گه شايد بشه يه جوري دهنشو بست

 !اون خداي پوله! پول ديگه واسه اش ارزشي نداره -

 !پست يا يه قرارداد دهن پر کن با پول نه! مثالً با :

هه! نمي فهمم بابات چرا داره دخالت مي کنه. اصالً  -

درکش نکردم وقتي گفت نگرونمه! باباي تو آخه مگه مي 
 شه

من باشه؟! کسي که دلش مي خواست سر به تنم  نگرون
 !نباشه يهو دايه عزيزتر از مادر شده

 

ه خورده کي بابام خواسته سر به تن تو نباشه کاوه! ي:

اين تو بودي که دلت مي خواست کله  شهيمنطقي باش! هم
 ي



 !بابام روي گردنش نباشه مبارک

با  شهينمي تونم قبول کنم که دوستم داشته! رفتاراش هم -

 من مثل يه انگل بوده! مثل گماشته ي خونه اش! مثل يه

 !لييطف

غرورشو  شهيچون تو بهش احترام نمي ذاشتي! چون هم :

 زيآم نيگرفتي! من شاهد همه ي رفتاراي توهناديده مي 
 تو

وقت نخواستي يه ذره بهش  چيبهش بودم کاوه! ه نسبت
احترام بذاري يا حداقل بهش بي احترامي نکني! حرفايي 

 که

مورد آدم کش بودنش و قتل بابات بهش مي زدي اگه  در
پسر من بهم بزنه ديگه نگاهش نمي کنم چه برسه به 

 برادرزاده

و به من بگه من باعث مرگ  ادياگه بچه ي تو ب ! مثالً ام
 !تو شدم، حتماً همون لحظه اونو هم مي کشم

 !! دلت مي ياد بچه ي منو بکشي؟کهيغلط کردي! مرت-

 نيهمچ اديحاال مگه باعث مرگ تو شدم که بچه ات ب :

 بهم بگه؟! زييچ



چرت و پرت نگو! سرم داره مي ترکه نشسته داره قصه  -

 !نمي بافه واسه م

 !رو تخت بخواب ريآدم بگ نيخب پاشو برو ع :

نگفتم خوابم مي ياد که! گفتم سرم داره مي ترکه! تا  شب  -

 !ديگه کي بتونم بخوابم ستيخواب بودم معلوم ن

پس من مي رم مي خوابم که بدجوري دارم از خستگي :

وا مي رم! اين چند روز که گم و گور بودي نتونستم درست 
 و

زد سعي مي کنم از  بتيدفعه ي بعد که غبخوابم!  حسابي
 !فرصت استفاده کنم و يه خواب راحت بزنم تو رگ

زير سرم رو بلند کردم و وقتي داشت مي رفت تو  کوسن
اتاق خواب محکم از پشت ول دادم سمتش که خورد تو 

 سرش

 !برگشت دوباره پرتش کرد طرفم و گفت: يکي طلبت و

بودم و تو  داريب باما من تا نصفه هاي ش ديخواب انيک
! دلم ديفکر! انقدر که فکر کرده بودم، مغزم داشت مي ترک

 مي



صبح از راه برسه و برم و با هديه حرف بزنم.  خواست
هم دروغي بودن  شيداشتم که بهش بگم. اول زايچ لييخ

 اون

 .بود ديرس

شدم. يه چشمم رو خواب  داريب انيبا تکون دست ک صبح
زدم بهش. حاضر و آماده  کردم و زل بازآلود و منگ 

 باالي

واستاده بود. آروم گفت: من دارم مي رم شرکت. مي  سرم
 ياي يا هستي خونه؟

 .تو برو من تا يه ساعت ديگه مي يام -

 !هديه رو چي کار مي کني؟ :

 .ششيصاف کردم و گفتم: عصري مي رم پ گلومو

 

خاموشه. اگه خواستي بري بگو  شي. گوشوشاستين شيپ -

 يه زنگ بزنم و هماهنگ کنم. تو شرکت مي وشايبه ن

 . فعالً نمتيب

ساعت تو جام غلت زدم و بعد پاشدم.  ميکه رفت يه ن انيک
 يه ساعت بعد شرکت بودم. طبق معمول اون ماه که هي



مي کردم و روزي که مي رفتم کلي کار  بتيروزي غ چند
رو سرم ريخته بود، تموم وقتم به کار گذشت و دم ظهر 

 انيک

 تو اتاق و گفت: مي ياي بريم ناهار؟ اومد

 !نه حوصله ندارم -

 !ست؟ييعني اصالً گرسنه ات ن :

 ! يه قرار با هديه مي ذاري؟ستينه! گرسنه ام ن -

 واسه کي؟:

 .ستيعصري. هر ساعتي شد. جاش هم مهم ن -

 .باشه. من تا خونه مي رم و بر مي گردم :

 .نمتيمي ب -

ردم و نشستم روي مبل رو خاموش ک وتريرفت. کامپ انيک
 بايد زايييو به اين فکر کردم که موقع ديدن هديه چه چ

 .بگم

تو ذهنم جمله مي ساختم و پاک مي کردم. نمي  مرتب
تونستم حدس بزنم قراره چه واکنشي نشون بده و اصالً 

 حاضر



شه به حرفام گوش کنه يا نه! صداي زنگ موبايلم بلند  مي
مي  وشا،يفت: زنگ زدم به نبود. الو که گفتم، گ انيشد. ک

 گه

 .از خونه شون رفته خونه ي يکي از دوستاش هديه

 !مي دونه آدرسشو؟ -

 !نه :

 زنگ نمي زنه؟ وشايخود هديه به ن -

فعالً که زنگ نزده. گفتم هر وقت تماس گرفت بگه که  :

به  نيمن باهاش کار دارم. گفتم بگه در مورد شرکته! بب
 خاطر تو

 !دروغگو شدم منم

 .نداره! گناهش پاي من بيع -

هر وقت خبري شد بهت مي زنگم. خودم ديگه نمي يام  :

 !مي کني؟ ليشرکت. گزارش اون پاساژو تکم

 کجاست؟ -

 

 .... اطالعاتش رو هم مي تونيزمهيرو م :



عکساش آماده  زييمي دونم کجاست. باشه. فقط يه چ -

 است؟

 .پور بپرس نينمي دونم از خانم ام :

 و فعالً باشه. بر -

نشد.  انيو سرگرم کار شدم. تا عصر خبري از ک نشستم
 يعني در واقع خبري از هديه نشد. برگشتم خونه و اين در

 .ديکردن هديه و ديدنش  روز طول کش دايبود که پ حالي

بودم جلوي تلويزيون  دهيهشت شب بود و دراز کش ساعت
روي کاناپه و زل زده بودم به تصويرش و ذهنم هزار جا 

 بود

زنگ زد. بي حوصله الو گفتم که گفت: کجايي  انيک که
 کاوه؟

 !خونه ام -

 .حاضرشو مي يام دنبالت :

 !نمي يام ها! حوصله ندارم! گفته باشم رونيکجا؟! ب -

باشه. پس حوصله نداري ديگه؟! گفتم شايد بخواي هديه  :

 !نييرو بب



 !کردي؟ داشي: مگه پدميفنر از جام پريدم و پرس نيع

 !ي! کر شدم! گم شده بود مگه؟هو -

 !ازش خبر داري؟ :

ولش کن تو که حوصله نداري اما اگه حاضر مي شدي  -

 ! پس فعالً ششيو مي يومدي، مي بردمت پ

اينو گفت و تماسو قطع کرد! اين بشر تو هر شرايطي  انيک
 :لودگي مي کرد! شماره اش رو گرفتم و تا گفت الو گفتم

 !دارم حاضر مي شم ايب! چرا قطع مي کني؟! زهرمار

يه ساعت طول مي  اميو خب حاال هول نکن! تا ب لييخ -

 !نيپاي اييکشه! با شلوارک ن

 .خفه شو بابا! منتظرم :

وسواس حاضر شدم. مي خواستم وقتي با هديه حرف  با
يک  اني. کاميمي زنم از لحاظ ظاهري خوب به چشم ب

 ساعت و

به زنگ و  بعد اومد! عصبي شده بودم بس که گوش مين
 .نشسته بودم کاريب



و گفتم: يه ساعتت اين  نشيو نشستم تو ماش نيپاي رفتم
 !بود؟

 

 !هم از کار افتاده نميبود! دکمه پرواز ماش کيتراف -

 !حاال افتيو خب راه ب لييخ:

 !چرا انقدر سگ اخالقي؟ هيچ -

 !انيبي ادب نباش ک :

القشون ! مي تونم بپرسم جناب چرا انقدر اخديباشه ببخش -

 !قهوه اي رنگه؟

 !تييجون به جونت کنن بي ترب :

 !نگفتي چرا عصباني هستي -

نمي دونم! حوصله ندارم! اين چند روز انقدر فکر و  :

کردم اعصابم ريخته به هم. همش فکر مي کردم  اليخ
 نکنه

 !باليي سرش آورده باشه سماواتي

 !خبر نداره که تو هم امشب هستي -

 !اصالً؟ کجا داريم مي ريم :



 .داده بيترت وشاين توي. در واقع اين موقعوشايخونه ي ن -

 .نهيو منو بب اديپس خدا به داد همه امون برسه وقتي ب :

 .. اآلن اونجاستنهيدر واقع بريم و ما رو بب -

دل تو دلم نبود. قلبم تند مي زد و گر گرفته بودم.  ميبرس تا
 به هديهبعد سه سال امشب مي تونستم همه ي حرفامو 

واقعي همه ي رفتاراي اين سه سالمو  لي. مي تونستم دلبگم
 بدم البته اگه اجازه ي حرف زدن مي داد حيبراش توض

 !بهم

 !شدن نداري؟ ادهيشد و به من گفت: قصد پ ادهيپ انيک

 !دارم سنگکوپ مي کنم انيواي ک -

 !چرا آخه؟ :

 روزي بودم! سه سال دلم نيسه سال تموم منتظر يه همچ -

 زويمي خواست برم و با تموم وجود هوار بکشم و همه چ

 !هديه بگم. حاال که وقتش شده مي ترسم به

 !از چي مي ترسي؟ :

نمي دونم. مي ترسم برخوردش اوني نباشه که من تصور  -

 .مي کنم. مي ترسم اصالً نذاره حرف بزنم



 

باالخره مجبور مي شه بهت گوش بده. بريم که حسابي  :

 .دير شد

شد. سعي کردم  بازدر رو زديم و در بدون سوالي  زنگ
و به اعصابم مسلط باشم.  رميظاهر خونسردي به خودم بگ

 همراه

 .ميتو و در رو بست ميرفت انيک

اينا يه خونه ي  وشايي خاله ي هديه يا همون ن خونه
 اطيبود. يه ح کيدار اما نوساز و ش اطيدوبلکس نقلي ح

 کيکوچ

عد از چند تا پله وارد هال مي بايد طي مي کردي و ب رو
 اومد و باهامون سالم و احوال وشايتو ن ميشدي. وقتي رفت

 .مينيکرد و تعارف زد که بش پرسي

آروم گفت:  وشاينشسته بودم اما دل تو دلم نبود. ن انيک کنار
 بهش نگفتم! جرأت نکردم! بهتره خودش زييهنوز چ

 !ندتونيو بب اديب



صداي آرومي گفت: خوب  هم به همون حالت و با انيک
داشتم به چي فکر مي کردم؟! شايد  وشايکردي! مي دوني ن

 اصالً 

 !اين دو تا به هم برسن ميما سعي کن ستين درست

 !: واسه چي؟ديمتعجب پرس وشاين

! يواش تر! واسه اينکه دو تا بداخالِق گند دماغ سيه -

 !به جون هم ديگه خدا به داد اون خونه برسه افتنيب

 انيتو پهلوي ک دميزد زير خنده. با آرنجم محکم کوب وشاين
 !جاني ندارم تيکه بلند شد و گفت: من کنار اين امن

بعد چند  وشايو روبروم روي يه مبل نشست. مامان ن رفت
و گرم باهامون احوال پرسي  نيديقه از طبقه باال اومد پاي

 کرد

هم گفت و رفت تو آشپزخونه. فقط  نييه راحت باش و
 دمي! صداي پاهاش رو که شناديبودم زودتر هديه بمنتظر 

 سرم

رو ديد و لبخندي زد و  انيسمت پله ها. اول ک ديچرخ
و وقتي منو ديد لبخند که خوبه! هوش هم  ديسرش چرخ

 از



پله ها وايساد و زل زد به من و بعد رو  ونيپريد! م سرش
 : چه خبره اينجا؟! مگه نگفتي امشبديو پرس وشايکرد به ن

 !وشا؟يخواستگاريته ن ممراس

 !و گفت: دروغ گفتم نيسرش رو انداخت پاي وشاين

با خشم نگاهم کرد و با صداي بلندتري گفت: يعني  هديه
 !چي؟

 حيواسه ات توض نيپاي ايرفت سمت پله ها و گفت: ب وشاين
 .مي ديم

 !الزم نکرده -

مونده بودم و نگاهش مي کردم که داشت بر مي گشت  مات
 !گفت: پس چرا نشستي کاوه؟ انيباال که ک

دوختم اخمي  انياز پله ها گرفتم و به صورت ک نگاهمو
کرد و گفت:پاشو برو باهاش حرف بزن ديگه! نکنه 

 اديمنتظري ب

 !ره؟يچايي بگ نييس جلوت

 

هم پا شد و اومد  انياز جام پاشدم و رفتم سمت پله ها. ک
 . بهشرونيب ايبهش بگو و ب ويسمتم و گفت: فقط همه چ



 .بده به حرفات فکر و بعد باورت کنه وقت

به نشونه موافقت تکون دادم و رفتم از پله ها باال.  سري
فقط در يکي از اتاق ها بسته بود و احتمال دادم هديه اون 

 تو

ش بازو  نيرو دادم پاي رهي. آروم زدم به در و دستگباشه
تو. وايساده بود دم پنجره و زل زده  دميکردم و سرک کش

 بود

 .اطيح به

شدم  رهيدادم به در و خ هيتو و در رو بستم و تک رفتم
 فيبهش. حسي رو که تو اون لحظه داشتم قابل توص

 .ستين

زده و مضطرب بودم که قلبم داشت مي  جانيه اونقدر
بودم وقتي حرفامو مي شنوه  دوارييومد تو دهنم. فقط ام

 باور

 .کنه

ت: واسه سمتم و با نفرت زل زد به چشمام و گف برگشت
 !چي اينجايي؟! چرا دست از سر من بر نمي داري؟

 !بايد باهات حرف بزنم -



من نمي خوام حرفاتو بشنوم! من نمي خوام دروغاتو  :

 !بشنوم

 !که دروغ بگم بهت ومدمين -

مگه حرف راست هم بلدي بزني؟! کاوه نمي توني منو  :

 مديوارد کني! من کش نيکه راه انداخت فييي کثبازتوي اين 

مي زني يا اون  نيتو بابامو زم نميبب نميو منتظرم بش کنار
و نابود مي کنه! اجازه نمي دم از طريق من  ستيتو رو ن

 به

 !ات برسي خواسته

 !ه؟يمگه تو مي دوني خواسته ي من چ -

آره! مي دونم! مي خواي با به دست آوردن من بابامو  :

هم بهت  اينا انيتو خونه ي ک شيبجزوني! اينو چند روز پ
 !گفتم

که تو فکر مي کني. اآلن که اينجام  ستياين جوري ن -

که عشقمو  ومدميکه ازت بخوام منو ببخشي يا ن ومدمين
 بهت

کنم! اآلن فقط اينجام که يه حرِف مونده از گذشته  اعتراف
 !رو بهت بگم! يه اتفاق که نبايد مي افتاد و افتاد



و هولم داد ي در رو گرفت  رهياومد سمتم و دستگ هديه
خودم مي رم! نمي خوام  رونيعقب و گفت: اگه تو نري ب

 به

 !گوش بدم حرفات

کرده بود بستم و دستش رو گرفتم و  باز مهيرو که ن در
بردمش سمت مبل گوشه ي اتاق و به زور وادارش کردم 

 که

 !رونيو گفتم: تا به حرفام گوش ندي نمي ذارم بري ب نهيبش

 تيو در همون حال با عصبانکرد از جاش بلند بشه  سعي
 : غلط کردي نمي ذاري! مگه دست توِا؟! من نميديداد کش

 !چرت و پرتاتو بشنوم خوام

 

خواهش مي کنم هديه! گوش کن چي مي گم. قول مي دم  -

 اميو تا وقتي خودت نخواستي ن رونيحرفمو که زدم برم ب

! حاال يه بار ديي! تو که اين همه مدت دروغامو شنسمتت
 .بهت بگم قتويهم اين فرصت رو بده که حقهم ب



انگار نرم شد. روشو ازم گرفت و با اخم زل زد به  هديه
. ازش فاصله گرفتم و روبروش روي تخت نشستم نيزم

 و زل

 :به صورتش و گفتم زدم

سال بعد از آشنايي من و تو، بابات سعي کرد منو ازت  يه
! با وعده نيدور کنه. با تهديد! با کتک! با فحاشي! با توه

 و

که فکرشو بکني! نمي تونستم ازت دل  زيي! با هر چديوع
بکنم و از هر راهي وارد مي شد مي خورد به در بسته! 

 نمي

 ليياتفاقات اون سال حرف بزنم. مامانم خ اتياز جزئ خوام
کنه. ازم  حتيبود. مرتب سعي مي کرد منو نص دهيترس
 مي

دونه پسرش. بکشم کنار. مادر بود و نگرون يه  خواست
زير بار حرفا و نگروني هاي مامانم هم نرفتم! داشتم 

 خودمو

و باهات راجع به اين عشق حرف  اميمي کردم که ب آماده
اعتراف کنم که اون زنگ به تلفنم خورد  ويبزنم و همه چ

 و



 !داد! مامانت پشت خط بود رييرو تغ زايچ لييخ

لبمو زل زد بهم.  ريبا اين حرف من برگشت و متح هديه
که خشک شده بود با زبون تر کردم و گفتم: ازم خواست 

 برم

واسه ام تعريف  شويبود. جريان زندگ مارستاني. تو بديدنش
 کرد و قسمم داد پامو از زندگي تو بکشم کنار چون مي

سماواتي يعني پدرخونده ات گذشته رو واسه ات  ديترس
 !بدمرو کنه! اونقدر التماسم کرد که مجبور شدم بهش قول 

کنار که تو هويتت رو گم نکني هديه! وقتي تو روم  دميکش
 و با نفرت نگاهم مي کردي و هر چي که اليقش سادييوام

بهم فشار مي يومد ولي کاري  لييبهم مي گفتي، خ نبودمو
 شتريهم از دستم ساخته نبود. به مامانت قول داده بودم! ب

بفهمي وقتي  دمياون قول، نگرون خودت بودم. مي ترس از
 ديگه زندگي نشه! مي تيزندگ دمياز هم بپاشي! مي ترس

قد علم کني! نمي  نيديگه نتوني زير اين بار سنگ دميترس
 !ديگه مي گرفتم ميگم اشتباه نکردم! شايد بايد يه تصم

و به آسوني کنار  دميبايد همون موقع با بابات مي جنگ شايد
 حال احتضاراما قول داده بودم. به يه مادر در  دمينمي کش



نگرون از بابت آينده دخترش قول داده بودم واسه اينکه  و
 !نفهمي هر کاري بکنم زييچ

امضاي  ديشلوارم و چک سف بيو دست کردم تو ج پاشدم
 کرده بودم گرفتم سمت هديه دايسماواتي رو که شب قبل پ

رو  نشيگفتم: مي توني تاريخ اين چک و امضاي پاي و
گرفتن بود همون موقع اينو نقد مي  ! اگه قرار به پولنييبب

 !کردم

 دييدونم چه جوري امضاي من نشسته پاي اون رس نمي
که دست توِا! فقط اينو بايد بدوني که خودم فرداي روزي 

 که

رامسر برگشتم رفتم شرکت پدرت و بهش گفتم که يه  از
 .دروغي بهت گفتم! رامسر که بوديم منو تهديد کرد نيهمچ

مي گه! گفت زندگي تو رو بهم مي بهت  ويهمه چ گفت
 براي بستن دهنش ديريزه و من تنها راهي که به ذهنم رس

به من  ميدروغ بود! متأسفم. مي دونم که نمي تون نيهم
اعتماد کني ولي براي اثبات خودم بهت هر کاري مي کنم. 

 مي



گذشته و روزاي سخت ديروزو نمي شه فراموش  دونم
فاصله  نمونيه کرديم که برو تجرب زايييکرد! مي دونم چ

 انداخته

هر کاري که کردم واسه خاطر خودت بوده. واسه  اما
قولي  نيخاطر مادرت بوده که نمي دونم چرا ازم همچ

 گرفته! هديه

به  دنيسال از بهترين روزاي عمرمو تو حسرت رس سه
! هر چند که تو هم به ستيتو از دست دادم. تاوان کمي ن

 اندازه

 

ما تو مي تونستي با نفرتت، با اذيت ا دييمن زجر کش
و من فقط کارم خودخوري و زجر  رييکردن من آروم بگ

 دنيکش

اگه مي توني منو به خاطر  نيو فکر کن و بب ني! بشبود
 ! تنهاشميپ ايو ناخواسته ام ببخشي ب کياون اشتباه کوچ

اين بود که به عشقمون اعتماد نکردم. پام لرزيد و  اشتباهم
 نکه اين عشق بشه بالي جونت! براياز اي دميترس

از تو پا روي دلم و دلت گذاشتم اما حاال اينجام.  محافظت
 از گذشته ي دميدادم چون فهم حيواسه ات توض ويهمه چ



و احمد با خبري. اآلن از اين اتاق و اين خونه مي  مادرت
 .طرفم، سمتت نمي يام اييو تا وقتي خودت ن رونيرم ب

ته تهش آرامش باشه  رييکه مي گ مييهر تصم دوارميام
 موندن يا ميرو يادت باشه، تصم زييواسه ات. فقط يه چ

من و سماواتي راه افتاده  نيبا من تو جنگي که ب نموندنت
ايجاد نمي کنه! اينو گفتم که يه وقت به خاطر من  ريييتغ
 و

منو از اين عشق محروم  افتميخاطر اينکه با پدرت در ن به
 نکني. خدافظ

. يه نفس حرف زده بودم. گلوم خشک رونيتاق زدم با از
 شده بود و ترس از اينکه هديه منو انتخاب نکنه بدجوري

 .مي داد عذابم

گفتم و زدم از خونه  نيخدافظ هم وقتي از پله ها رفتم پاي يه
 که مرتب صدام مي دميرو مي شن اني. صداي کرونيب

ست تنها . دلم مي خواادياما دلم مي خواست دنبالم ن کنه
 مچ دستم رو ديو وقتي بهم رس ديدنبالم دوي انيباشم. ک

 !و گفت: کجا؟ گرفت

 !انيمي خوام تنها باشم ک -



 !باشه! مي رسونمت، توي خونه تنها باش :

 !مي خوام راه برم! مي خوام فکر کنم -

 !ستياين وقت شب درست ن :

 !! خل شدي؟! مگه من دخترم؟ستيچي درست ن -

ا پدرخونده ي يه دختري تشنه به خونته! ام ستييدختر ن :

 !بريم

شدم. حق  نشيرفتم و سوار ماش لمياکراه و برخالف م با
داشت نگرون باشه اما تا کي مي شد اين جوري زندگي 

 !کرد؟

هم قرار  انيکه نمي تونستم تو خونه زندوني باشم! ک من
 !نبود سرويس اياب و ذهاب من باشه

 .بر مي گردم االن نيگفت: يه لحظه بش انيک

و من چشمامو بستم تا يه خورده  وشايتو خونه ي ن رفت
 .رميآروم بگ

که اومد راه افتاد و بعد کمي سکوت گفت: مطمئنم  انيک
حرفاتو باور مي کنه! فقط از اين مي ترسم که واسه 

 حفاظت از



 !کاري که تو کردي رو انجام بده جونت

 

من و  نيب رييرو درگ رهيبگ مييبهش گفتم که هر تصم -

 !ايجاد نمي کنه ريييسماواتي تغ

م مي خواي با سماواتي در بازواقعاً؟! اگه نخواستت  :

 !افتي؟يب

کاري رو که شروع کردم تمومش مي کنم. مي خوام  -

بکشونمش دادگاه! تاوان مرگ احمد شبستاني رو که الاقل 
 يه

 !از خالفاشه بايد پس بده چشمه

 !شايد هرگز نتوني ثابت کني :

! هي! همون قدر که اين جريان مطرح بشه کافستيمهم ن -

 !واسه کله گنده اي مثل سماواتي هيرسوايي بزرگ

 .ميپس بايد بريم راننده رو دوباره خفت کن :

آره اين بار مي خوام خودم باهاش حرف بزنم. آدرسشو  -

 .واسه ام بنويس

 !کرد داشيبا هم مي ريم. البته اگه هنوز بشه پ :



نامه و شهادت خاله ي هديه رو هم الزم  دوستیاون  -

 .داريم

 .حرف مي زنم وشايفردا با مادر ن :

 !قراره بري خواستگاريش؟ -

 !وشا؟يخواستگاري کي؟! مامان ن :

 !رو مي گم وشايرواني! ن -

يهو! آره ولي بعد تموم شدن اين جنگ و  دميآهان! ترس :

 !ين گودمي يايم از ا رونياصالً زنده ب مينيجدال! بذار بب

کم سکوت شد بعد گفتم: سبک شدم. انگار يه باري از  يک
 !رو دوشم برداشته شده

و افه  ابونياين سلاير آبکي ها زدي به خ نيپس چرا ع -

 !اومدي که مي خواي تنها باشي؟

چپ چپ نگاهش کردم که اونم يه نگاه زير چشمي  برگشتم
 !خب؟! راست مي گم ديگه هيبهم انداخت و گفت: چ

 !خواستم فکر کنم مي -

 !نمي شه فکر کرد؟ نيتو ماش :

 !با وجود تو که هي چرت و پرت مي گي نه نمي شه -



پس اگه بهت بگم که وقتي برگشتم تو خونه هديه چي  :

 !گفت هم جزء چرت و پرتام حساب مي شه؟

 !مگه ديديش؟ -

 

 !اوهوم :

 !خب؟ -

نه ديگه تو برو تو فکرات غرق شو! من ديگه حرف  :

 !زنم که حواست پرت نشهنمي 

 !مي گم چي گفت؟ -

 !يش بمونيبازينمي گم که تو  :

 !انيک -

 !زهرمار! داد نکش، پرده ي گوشم رفت واسه خودش :

ساکت شد و بعد چند لحظه گفت: آهان مي گم به  انيک
امضاي سماواتي رو بدي به  ديشرط اينکه اون چک سف

 !من

 !مي خواي چي کار؟ -



بزنم به ديوار واسه درس عبرت!  مريمي خوام قاب بگ :

خب مي خوام يه پول هنگفت توش بنويسم و نقدش کنم 
 !ديگه

 !گمشو ديوونه! بگو هديه چي گفت-

 !نچ :

 !نگو به جهنم -

حرفي نزد.  چيبه خونه من ديگه ه دنيکرد و تا رس سکوت
 :و گفت نيپاي ديرو کش نيماش شهيشدم، ش ادهيوقتي پ

 !کاوه هي

ه لبخند دلگرم کننده روي لبش بود. سمتش، ي برگشتم
چشمکي بهم زد و گفت: هديه گفت بهت بگم مواظب 

 خودت

 ! فعالً باشي

بودم! دلم مي  بييبوق زد و ازم دور شد. تو حال عج يه
 و گريه کنم! دلم مي خواست برم يه جايي و نميخواست بش

بکشم و خدا رو صدا کنم! دلم مي خواست از  هوار
 !رميخوشحالي بم



خانم  زياون روز، نشسته بودم توي شرکت کنار م ايفرد
 با هم يه کاري رو آماده مي کرديم که ميپور و داشت نيام

زنگ خورد. شماره ناشناس بود اما يه ساعت قبل  موبايلم
 پس همون هيهم تماس گرفته بود. کنجکاو شدم بدونم ک

پور کار مي کردم  نيخانم ام وتريکه داشتم با کامپ جوري
ادم و صداي عصباني سماواتي برق از سرم جواب د
 پروند! با

و بي مقدمه گفت: از اين کاري که کردي  تيعصبان
 !مي کنم مونتيپش

 

 !بله؟ -

! کاري مي کنم از کرده ارميمي دونم چه باليي سرت ب :

 !بشي مونيات پش

جام پاشدم و همون جوري که مي رفتم سمت اتاقم گفتم:  از
 !چه کاري کردم؟

من با هديه حرف مي  هيعل نيييگه مي ري مي شحاال د -

 !به هديه مي گي؟ ويزني؟! حاال ديگه مي ري همه چ

 !از چي حرف مي زني؟ :



از اون چک لعنتي! از مادر هديه! از احمد! رفتي همه  -

 !مونيمي شي بچه! پش مونيگذاشتي کف دستش! پش ويچ

کني  اليمي دونست اما اگه دوست داري خ وياون همه چ :

 ه من بهش گفتم، من مشکلي ندارم! مي توني اين جوريک

 !کني فکر

 !رونيمن بکش ب ميدارم بهت اخطار مي کنم! پاتو از گل -

! اخطار که مي رهيسگي که پارس مي کنه گاز نمي گ :

 ! يعني از حريفتستيدي يعني ديگه دستت جايي بند ن

تو دست  ستيکه داري کرکري مي خوني! بهتر ن دييترس
 !برداري؟ مونيمن و هديه و قصه ي عاشقاز سر 

! بهت نشون مي دم در افتادن هيبهت نشون مي دم سگ ک -

 !با من يعني چي

 !در افتادن با تو يعني چي نميباشه. منتظر مي مونم که بب :

چند تا فحش آبدار نثارم و تماسو قطع کرد. نمي  سماواتي
 ه! مگه خبر نداشت که هديه؟ياز چي انقدر شاک دميفهم

شده بودم. وسط اتاق  جيپدرش رو مي دونه؟! گ موضوع
شدن  بازوايساده بودم و زل زده بودم به ديوار روبرو که 

 در منو



ام رو که ديد اومد تو  افهي. قانهي. برگشتم و ديدم کترسوند
 !شده؟ زييو در رو بست و گفت: چ

 !و گفتم: نه دميبه موهام کش دستي

 !مطمئني؟ -

 .آره :

 !ضارب احمد؟ نريم سراغ -

 !اآلن؟ :

 .آره ديگه! ساعت  غروبه -

 .يه ريزه از کار مونده هنو :

خودش انجام بده. تا بريم اون  شويپور مي گم باق نيبه ام -

 .سر شهر شب مي شه

 

 .هامو جمع کنم لهيباشه. بايد وس :

ربع بعد راه افتاده بوديم سمت خونه ي اون راننده. بعد  يه
 ديشب سماواتي رفته خونه ي گفت: انييه کم سکوت ک

 !ي هديه. رفته سراغ هديه خاله



 !خب؟ -

 حيهديه در مورد کاري که مادرش با تو کرده ازش توض :

 !خواسته

 !يعني چي؟ -

مامانمو چه جوري گذاشتي تحت فشار که  دهيازش پرس :

 !قولي از کاوه گرفته نيدم رفتنش يه همچ

 !خب؟ -

 !و اون موضوع نداشتهبهمن حرفي نزده! گفته دخالتي ت :

 !امروز اينقدر شاکي بود نيپس واسه هم -

 !امروز؟ :

! مي گفت چرا ديبهم زنگ زد و واسه ام خط و نشون کش -

 !رفتم با هديه حرف زدم و انداختمش به جون اون

 !کهيغلط کرده مرت :

 خودت با هديه حرف زدي؟ -

آره. ديشب بهم زنگ زد. مي خواست منم حرفاي تو رو  :

 !کنم دييتأ



 !ره؟يبگ ميينگفت مي خواد چه تصم -

با  هيقدر که خواسته از صحت و صغم قض نينه! اما هم :

خبر بشه يعني اينکه داره به حرفات فکر مي کنه. بايد 
 بهش

 .بدي زمان

 !مي دونم -

اصلي پارک کرديم و از کوچه  ابونيرو تو خ نيماش وقتي
دم در  ديميو رس ميپس کوچه هاي باريک و تنگ گذشت

 خونه

اون ضارب از تعجب مات مونديم. دور تا دور خونه  ي
 !مرده بود کيش لييبود و طرف خ اهياش پارچه س

و گفت: مي دونستم! بي شرف  ديدستي به گردنش کش انيک
 !مي ره جلو زيتم لييخ

بره يه پرس و جو  انيجا گوشه ديوار وايسادم تا ک همون
 !اديراجع به مرگ طرف بکنه و ب

 

: چه دمي. پرسنيي برگشت، راه افتاديم سمت ماشوقت
 !جوري مرده؟



مي ره  ونيتصادف کرده! تو جاده مي رفته که يه کام -

 !! راننده خطي جاده بوده آخهنشيرو ماش

 !راننده رو گرفتن؟ :

عمده ديگه! مي فهمي که؟! طرف ديه  ريآره ولي قتل غ -

 .رونيمي ده و مي ياد ب

اي  رهيبوده چي؟! اينا همه زنج که عمدي مياگه ثابت کن :

 !بهم مربوطن

 سياون. يه پل شيسرهنگ داره. مي رم پ قيبابام يه رف -

نمي  شيبايد بهمون کمک کنه. واال دو نفري کاري از پ
 .بريم

تو خودتو از اين موضوع بکشي کنار؟!  ستيبهتر ن انيک:

 .ارهيمي ترسم باليي سرت ب

کرده و اگه بخواد  نهيبا من کاري نداره! نسبت به تو ک -

غلطي بکنه مطمئناً مي ياد سراغ تو. بريم تو رو برسونم 
 خونه

 .جناب سرهنگ شيبرم پ بعد



هفته هم گذشت و خبري از هديه نشد. کالفه بودم.  يه
روزمو توي شرکت  شتريحوصله ي خونه رو نداشتم و ب

 مي

و تا ديروقت سرم به کار گرم بود. ديگه حتي  گذروندم
. دلم مي خواست رميسراغشو بگ انيتم از کجرأت نداش

 اگه

نه اينکه همش از کس ديگه  اديخبري بشه خودش ب قراره
 اين بود که تحويل پروژه شياي احوالشو بپرسم! خوب

و کارا اونقدر زياد بود که مي تونستم تا شب تو  ميداشت
شرکت بمونم. اون روز هم تا ساعت  شب شرکت بودم. 

 انيک

بود و بهم يادآوري کرده بود که موقع  زودتر رفته لييخ
 اما دلم مي خواست قدم بزنم. سالنه رميبرگشت آژانس بگ

تا  ديراه افتادم سمت خونه و دو ساعتي طول کش سالنه
 کنم ديدم يکي تو تاريکي بازانداختم تا در رو  ديبرسم. کل

ي شمشادا واستاده. برگشتم سمتش و در کمال تعجب  گوشه
 ت! نگرون رفتم طرفش و خواستمديدم که هديه اس

 !بگم که گفت: بريم باال زييچ



کردم و عقب رفتم تا بره تو. پشت در واحد و  بازرو  در
کنم برگشتم و نگاهش کردم.  بازقبل از اينکه در رو 

 صورتش

کردم و رفت تو و  بازتو هم و ناراحت بود. در رو  لييخ
 !شده؟ زيي: چدميمنم پشت سرش و در رو بستم و پرس

 !آب بهم مي دي؟ وانيروي مبل و گفت: يه ل نشست

در آوردم و آويزون کردم و رفتم تو آشپزخونه.  پالتومو
همون جوري که از يخچال آب بر مي داشتم حواسم به 

 اون هم

 .که ناراحت و عصبي پاش رو تکون مي داد بود

جلوش و  زيآب رو گذاشتم روي م وانيو ل شدستييپ
شدم تا خودش حرف بزنه. آب روبروش نشستم و منتظر 

 رو خورد

و سرش رو آورد باال و زل  زيرو گذاشت روي م وانيل و
 !زد به چشمام و گفت: کاوه داري چي کار مي کني؟

 !چطور؟ -

 

 !داده؟ ريکه به بابام گ هياين يارو سرهنگه ک :



 !اومدي اينجا که از بابات دفاع کني؟ -

 !خطرهنه! اومدم اينجا که بهت بگم جونت در  :

! از روز اولي که با سماواتي ستيجديدي ن زياين که چ -

 !در افتادم جونم در خطر بود

! با دميپاشد و اومد کنارم نشست و گفت: خودم شن هديه
 !کاوه ارهيگوشام! مي خواد باليي سرت ب نيهم

 !منم بي کار ننشستم که هر کاري خواست بکنه -

سراغت؟!  نايچي کار مي کني اگه شبي، نصفه شبي ب :

 چي کار مي کني اگه همون باليي که سر شبستاني آوردن

! کاوه نمي توني جلوي بابام وايسي! کلي آدم ارن؟يب سرت
 !بردن تو نيداره! کلي راه داره واسه از ب

 !برام مهمه که قاتل پدرت به سزاي اعمالش برسه -

ي سماواتي  نهيهست که تو نمي دوني! ک زايييکاوه يه چ :

 ! نذار به هدفشايي اونه به بابات! به کامران ک نهيبه تو ک

 !برسه

 !از چي حرف مي زني؟ -



نمي دونم. اما چند باري اسم پدرتو از زبونش  قيمن دق :

. وقتي با زور و اجبار وادارم کرد شبانه ي رشته دميشن
 اي رو

که مي تونستم يه دانشگاه ديگه روزانه اش رو قبول  بخونم
 ! اما اآلن که فکر مي کنم،هيدش چبشم، نمي دونستم قص

اون همه اصرار  نميکه به اون روزا بر مي گردم مي ب اآلن
واسه اينکه تو انتخاب رشته ام  نيو تهديد و کتک و توه

 نياول

 !نبوده ليدانشگاه تو باشه بي دل دانشگاه

 !من نمي فهمم داري چي مي گي -

باباي تو  خودمم نمي دونم کاوه! فقط مي دونم که بابام با :

 آشنايي قبلي داشته! شايد کسي که بتونه جواب سواالمونو

انکار کرد.  وياما وقتي رفتم سراغش همه چ انهيپدر ک بده
هم تو اصل  ريينمي دونه. به هر حال توف زييمي گه چ

 هيقض

! تو اينکه تو پاتو کردي تو کفش اون! تو اينکه اگه نداره
نکشي کنار يه  دير بجنبي و خودتو از وسط اين معرکه

 باليي



 !مي ياره سرت

ديگه ديره واسه اين حرفا! خونواده ي قاتل احمدو مجبور  -

 که زده کشتتش شکايت ونيياون راننده کام هيکرديم عل

و ادعاي عمدي بودن تصادف! پرونده به جريان  کنن
شده! هر چند که  ريبه اتهام قتل دستگ ونيافتاده. راننده کام

 اگه

! سه سال دمينبرده بوديم کنار نمي کش شيهم از پ کاري
 تو حسرت داشتن تو گذشته! البته مياز بهترين روزاي زندگ

فکر کنم داره مي ره تو چهار سال! نمي تونم به  ديگه
 !بگذرم هيراحتي از کنار اين قض نيهم

 

هديه عصبي از جاش پاشد و روبروم وايساد و ملتمسانه 
کن!  ستتيسربه نگفت: کاوه دارم بهت مي گم مي خوان 

 چرا

 !فهمي؟ نمي

 !واسه ات مهمه؟ -



زل زد به چشمام! انگار منظورمو از سوالي که  هديه
بودم درک نکرده بود. دستش رو گرفتم و  دهيپرس

 نشوندمش

! من اد؟ي: واسه ات مهمه که باليي سرم بدميو پرس کنارم
هنوز جواب سوال اون روزمو نگرفتم! هنوز نمي دونم 

 که با

 !موني يا نه؟مي  من

و سري تکون داد و  ديپريشون دستش رو عقب کش هديه
 !ستييگفت: انتخابم تو ن

 !يعني چي؟ -

 !کاوه ميبا هم باش مينمي تون :

 !چرا؟! به خاطر سماواتي؟ -

 !به خاطر خودت :

هم با سماواتي  بازبهت گفتم که اگه منو هم انتخاب نکني  -

 !کنار نمي يام

 !انداختي ندارهربطي به جنگي که راه :



مهمتر از عشقمونه هديه؟! بس  زييپس چي؟! چه چ -

اين همه سال دوري؟! يه عمر شده که  ستي! کافي نست؟ين
 دلم

رو مي خواد و کنارم ندارمت هديه! چي مانع مي شه  تو
 !که منو انتخاب نکني؟

کالفه از جاش پاشد و بدون توجه به سوالم گفت:  هديه
ت. بهش التماس کردم جلوي عمو شيکاوه امروز رفتم پ

 اين

! ازش خواستم بکشدت رهيمسخره ي يه طرفه رو بگ جنگ
 قدر که نيکنار! درسته نمي تونم داشته باشمت، اما هم

! بکش هيسالمي و داري زندگي مي کني واسه ام کاف بدونم
 ! بفهم که سماواتي،ومدهيتا باليي سرت ن هيکنار از قض

! کله گنده تر از وفتييکه بتوني باهاش در ب ستين آدمي
تر  قياش هم عم نهي! کنيحريفش بش انيکه تو يا ک هياون
 از

 !که بتونه از خونت بگذره هياون

رو از روي مبل برداشت و رفت  فشيرو گفت و ک اينا
سمت در. خودم رو بهش رسوندم و جلوي در وايسادم و 

 ملتمس



اينجوري نکن! اشتباهي که من  موني: هديه با زندگگفتم
 !ردم رو دوباره تکرار نکن! ازت خواهش مي کنمک

زد به چشمام و بعد يه مکث گفت: شايد ما قسمت هم  زل
 نبوديم از اول! شايد اين همه تالش واسه بدست آوردن

از اول هم اشتباه بوده! متأسفم ولي نمي تونم باهات  همديگه
 باشم وقتي قراره تاوانش از دست دادنت باشه! ديگه

 !وه! دارم ازدواج مي کنمکا اين سراغم

 

راحت منو زد کنار  ليياونقدر شوکه شدم از حرفش که خ
و از خونه ام رفت! صداي بسته شدن در و رفتن هديه 

 روحمو

 !ريخت فرو

نشستم. خسته بودم. از  نيدادم به ديوار و روي زم هيک
خسته بودم!باليي رو که داشت  دنيو نرس دنياون همه دوي

 رو

باور نداشتم! واسه ام مهم نبود سماواتي آوار مي شد  سرم
قراره باهام چي کار کنه! اما برام مهم بود که هديه داره 

 با



اين چند  انويکه ک زييچي کار مي کنه! پس اون چ عشقم
روز درهم و عصبي و ناراحت کرده بود اين بود! واقعاً 

 هديه يه

انتخاب کرده بود؟!چطور مي  شيديگه رو واسه زندگ نفر
؟! چرا اآلن؟! مگه نه اينکه سه سال تموم منتظر تونست

 بودم

خبر رو بشنوم؟! مگه نه اينکه سه سال خودمو آماده  اين
کرده بودم که خبر ازدواجش رو بشنوم؟! پس چرا حاال؟! 

 حاال

بود؟! حاال که فکر مي  دهيبه دلم تاب ديدوباره يه نور ام که
! خدايا کردم هديه مال منه چرا بايد از دستش مي دادم؟

 اينم

! مي خواي بشنوي بريده ام؟! باشه! مي گم بهت! امتحانه؟
 !ديگه بريده ام! ديگه خسته شدم! ديگه نمي خوام باشم

نمي خوام اين جوري زندگي کنم! تا آخرش مي رم!  ديگه
 که ستميتا آخر اين جنگ مي رم و از خدا خواسته وام

دست  اما عشقمو از رميسراغم! حاضرم بم اديب سماواتي
 !ندم



ندادم. زنگ در و زنگ  تييزنگ در اومد. اهم صداي
! مي اديکس ب چيموبايلم با هم يکي شد. نمي خواستم ه

 خواستم

پوش شده  اهيباشم! دوباره عزادار شده بودم! دوباره س تنها
 !بودم! واسه مرگ عشقم بايد مي نشستم و گريه مي کردم

! چي کار نيپاي ديقطره اشک سمج از رو گونه ام چک يه
شکونده  لي! تاوان دلي رو که بي دلم؟يکرده بودم با زندگ

 بودم

داشتم پس مي دادم نه تو اين سه سال! از اين به بعد  حاال
مي شد کابوس! هر چي زجر دوري هديه  ميبود که زندگ

 رو

بودم يه شوخي محض بود در برابر  دهياين سه سال کش تو
 !اين اتفاق

وهامو و دستامو حلقه کرده گذاشته بودم روي زان سرمو
 بودم دور پاهام و تو سکوت صداي شکسته شدنم رو مي

 !دميشن

شد و خورد بهم! در بسته  بازو در  ديتوي قفل چرخ ديکل
که  دميرو شن انيشد و يکي روبروم زانو زد. صداي ک

 دست



ومو آروم صدام کرد. از جام تکون بازروي  گذاشت
! نمتيگفت: کاوه؟! ببدوباره صدام کرد و  انينخوردم. ک
 سرتو بلند

 !! با توام کاوهکن

بلند کردم و زل زدم به صورتش. دلم مي خواست  سرمو
 شهيبده! دلم مي خواست مثل هم دييه حرفي بزنه و بهم ام

! دلم مي ميوايسته و بگه با هم درستش مي کن محکم
که تو اين چند روز  انييخواست بهم قوت قلب بده! اما ک

 همش

که از  انييتو وجودش نبود! ک دييمي کرد ام فرار ازم
 دييمي دونست و بهم نگفته بود ام ويهمه چ شيچند روز پ

 به

 !شدن اين ماجرا نداشت درست

دستشو آورد جلو و اشک روي صورتمو پاک کرد  آروم
 .و گفت: پاشو

 



بگم اما  زييسرمو به دو طرف تکون دادم و خواستم چ
رو مبل با هم  نيبش ايت:بومو گرفت و گفبازنتونستم! زير 

 حرف

 .ميزن مي

يا شايد هم بي تفاوت زل زده بودم به صورتش.  ناباور
. رفت تو آشپزخونه دينمي دونم چي ديد تو صورتم که ترس

 و با

و دوباره جلوم زانو زد و گفت:  رونيآب اومد ب وانيل يه
 !کاوه؟

بستم. دلم نمي خواست اونجا باشه و گريه هامو  چشمامو
 ! دلم نمينهي! دلم نمي خواست منو خرده شده ببنهيبب

زير  اني! کنهيکس منو اونقدر داغون بب چيه خواست
ومو گرفت و دوباره گفت: پاشو کاوه! مي خواي بريم باز

 ! يرون؟يب

! کاوه خواهش م؟يو حرف بزن مينيبريم يه جايي بش خواي
 !مي کنم

 .لب زمزمه کردم: برو مي خوام تنها باشم زير



: چي؟! چي گفتي ديو پرس ديآروم گفته بودم که نشن اونقدر
 !کاوه؟

بلند کردم و زل زدم تو صورتش و گفتم: برو مي  سرمو
 !خوام تنها باشم

 رونيتنهات نمي ذارم کاوه! اگه شده برم تو اون اتاق و ب -

 !مي رم اما نمي ذارم تنها باشي ام،ين

 !: مگه مي دوني چي شده؟دميمقدمه پرس بي

ند شد و پالتوشو در آورد و انداخت روي مبل جاش بل از
هديه بهم زنگ زد. گفت  شيو آروم گفت: يه ساعت پ

 باهات

 !زده حرف

 دهيساعت؟! يه ساعت از رفتنش گذشته بود؟! اصالً نفهم يه
 !بودم. زمانو گم کرده بودم. خودمو تو زمان گم کرده بودم

برگشت سمتم. دوباره جلوم زانو زد و دستش رو  انيک
 !ذاشت رو زانومو گفت: متأسفم کاوه! اما اين انتخاب اونهگ

گفتي که انتخابش هر چي باشه بهش احترام مي  خودت
 !ذاري



. نشسته رونيبه زور وادارم کرد که از خونه بريم ب انيک
و اون بي هدف رانندگي مي کرد و من زل  نيبودم تو ماش

 زده

فت: ! يک کم که روند سکوتو شکست و گابونيبه خ بودم
 !بگو کاوه! ساکت که مي شي من مي ترسم زيييه چ

داده بودم به پشتي صندلي  هيحال سرمو که تک بي
برگردوندم و نگاهش کردم. يه نگاه بهم انداخت و گفت: 

 اتفاق

 !افتاده که من ازش بي خبر؟ جديدي

بده!  حيتوض شتريو با اخم نگاهش مي کردم که ب متعجب
 نگفته بود که هديه بهش تو خونه من شيمگه چند ديقه پ

 !زده؟! يعني چي که اتفاق جديدي افتاده يا نه؟ زنگ

نگاه ديگه بهم انداخت و دوباره زل زد به روبرو و  يه
واسه تو! چرا  هيگفت: با هديه نبودن که يه داستان قديم

 حاال اين

 !عزا گرفتي؟ جوري

 

 !يعني چي؟ -



 هيقضمگه با اين  شييعني چي نداره کاوه! سه سال پ :

 !! به هر حال اين اتفاق مي افتادومدي؟يکنار ن

تو اون سه سال ازش دل کنده بودم! تو اين چند هفته  -

 !دواريدوباره دلبسته اش شدم و به بودن باهاش ام

مطمئن نبودي که جواب هديه بهت مثبت  ليياز اول هم خ :

 باشه يا حتي بتوني سماواتي رو شکست بدي و هديه رو

 !خودت کني مال

دل داري دادن من شو! اين حرفا آرومم  اليبي خ انيک -

 !نمي کنه

نديدي که  نهيپس چي کار کنم که آروم شي؟! خودتو تو آي :

 يه روح شدي! هر کاري بخواي مي کنم تا حالت اين هيشب

 !نباشه

 !هديه رو بهم برگردون -

 !نمي شه! داره ازدواج مي کنه! بهت که گفت :

 !با کي؟ -

 !مي کنه! يه خواستگار! پسر دوست سماواتيچه فرقي  :

 !رون؟يمگه از اون خونه ي کذايي نزده بود ب -



 !فرداي اون روزي که باهاش حرف زدي برگشت :

 !اآلن بايد بدونم؟ -

از اوني  شترينديدم که بخوام ب ليي! هوار نکش! دلسيه:

 !که ناراحت بودي ناراحتت کنم

 !برگشتنش چي بوده؟ ليدل-

! سماواتي که رفته خونه ي خاله ي هديه، با هم نمي دونم :

حرف زدن و سنگاشونو وا کندن و دختره برگشته خونه 
 !اش

گرفته ازدواج کنه! آره؟! يه  ميبعد هم به سرعت تصم -

 !ستيجاي کار درست ن

کاوه! به اندازه کافي بساط داريم  اريي در نبازکاراگاه  :

 !داديم ليتشک با سماواتي و اون پرونده اي که واسه اش

 !دور بزن برو سمت خونه ي بابات -

 !چي؟ :

 !برگرد برو خونه اتون با بابات کار دارم -

 

 !ساعتو ديدي؟! نزديک  شبه :



 !نمي! نصفه شب هم باشه بايد باباتو ببستيمهم ن -

 !بابام کجاي داستان ازدواج کردن هديه است؟ :

بايد واسه بابات يه جايي از گذشته ي من که جامونده رو  -

 !بده حيام توض

 !نمي فهمم؟ :

و جواباشو که داد مي  دييبرو خودت حرفامو که شن -

 !فهمي

علي رغم اينکه راضي نبود اما دور زد و رفت سمت  انيک
 ساعت شده بود  /اما چون تو ميخونه اشون. تا برس

با باباش تماس گرفته و گفته بود که داريم مي  انيک ريمس
ونده بودن. هم زن عمو و هم عمو توي م داريريم اونجا ب

 هال

 .مبال نشسته بودن و منتظر روي

تو زن عمو از جاش پاشد و با چهره اي  مياز در رفت وقتي
نگرون اومد سمتم و گفت: خوبي کاوه؟! چي کار داري 

 مي

 !با خودت؟ کني



رفتم سمت عمو. از  ميحوصله سري تکون دادم و مستق بي
 هم مي کرد. در کمال تعجبجاش پاشده بود و داشت نگا

دستش رو آورد جلو و سالم کرد. نگاهي به دستش  من
انداختم و نگاهي به صورتش و با اکراه دستم رو بردم 

 .جلو

 .نيرو محکم تر از حالت عادي فشرد و گفت: بش دستم

رفت تو آشپزخونه و مامانش رو  انينشستم. ک روبروش
گفت که  انيصدا کرد. وقتي زن عمو رفت عمو گفت: ک

 باهام

 .داري کار

 !آره -

 .مي شنوم :

. اومد و نشست کنارم. زل زدم اديهم ب انيکردم تا ک صبر
به  نهيبه چشماي عمو و گفتم: چرا سماواتي از باباي من ک

 دل

 !من و هديه پس داديم؟ وي! تاواني چداره؟

سوالم اخمش تو هم رفت و روشو برگردوند  دنيبا شن عمو
 بعد چند لحظه سکوت گفت: من نمي و نيو زل زد به زم



 !دونم

مي کردم خونسرد باشم اما نمي تونستم! خسته شده  سعي
 بودم از اون همه راز کوفتي که تو گذشته جا مونده بود و

اش سگ دو مي  کهيت کهيکردن ت دايپازل واسه پ نيع بايد
 !زدم! عصبي گفتم: نمي دوني؟! مگه مي شه؟

 

خوب نبود! خودت که بهتر  من و کامران با هم ارتباط -

با خبر نبودم! نمي دونم  لييخبر داري؟! من از کاراش خ
 اونا با

 !و مشکلي داشتن ارتباطچه  هم

خونه همه ي  نيدروغ مي گي! اگه اون روز تو هم :

 !رو نگفتي، اآلن داري دروغ مي گي تيواقع

دستش رو گذاشت رو پام و آروم فشار داد و گفت:  انيک
 !کاوه آرومتر

توجه بهش رو به عمو گفتم: يا اآلن و تو اين خونه مي  بي
 نصفه نيفهمم موضوع از چه قرار بوده يا بلند مي شم هم

 حيمي رم سراغ سماواتي! يک کدومتون بايد توض شبي
 !هيبدين موضوع چ



از گذشته که مربوط به من بوده رو بهت  زايييشايد يه چ -

 ته! اگه مي خواينگفتم! اما اين جريان ربطي به من نداش

 !بشنوي فقط بايد از خود سماواتي بشنوي زييچ

اون. البته  شيو خب! مي رم پ لييجام پاشدم و گفتم: خ از
اون با دل و جرأت تر از تو باشه و دهن وا کنه  دوارميام
 و

رو بگه! نه اون جاهايي رو که باعث تبرعه  قتيي حق همه
 !شدنش مي شه

دستمو گرفت و گفت: خل  مچ انيبرم سمت در که ک اومدم
با يه دولول مغزتو مي پکونه! بعد  ندتيشدي؟! طرف بب

 تو

 !خواي نصفه شبي بري سراغش؟ مي

و گفتم: اتفاقاً از اين کارش هم استقبال  دميمحکم کش دستمو
 قبلش بگه تو اون گذشته ي دوارميمي کنم! فقط ام

 !چه خبر بوده لعنتي

ز آشپزخونه اومد رفتم سمت در که زن عمو هم ا دوباره
و جلوي در تراس وايساد و گفت: کاوه نمي ذارم  رونيب

 !بري



به باد مي دي با اين کارات! نمي ذارم روح زري  سرتو
 !رو تو گور بلرزوني

 نيو گفتم: زن عمو بايد برم! بايد هم نيانداختم پاي سرمو
 ! مي خوامهيو بابام چ کهيامشب بفهمم جريان اون مرت

از اين همه ندونستن! از اين همه راز!  ! خسته شدمبدونم
 !يبازحالم داره به هم مي خوره از اين همه قايم موشک 

من واسه  نيبش ايعمو شهال دستم رو گرفت و گفت: ب زن
 !ايات مي گم! ب

ديگه!  ايو گفت: ب دينگاهش مي کردم که دستم رو کش مردد
 !سماواتي و بابات چي بوده؟ ارتباطمگه نمي خواي بدوني 

. تو يه جمله مي شه بهت گفت. ستين دهيچيپ لييخ جوابش
 !من بهت مي گم ايب

شدم و روي مبل نشستم و زل زدم به دهنش.  دهيکش دنبالش
 !واسه من اريآب ب وانيو گفت: برو يه ل انيرو کرد به ک

رفت و زن عمو نگاهي به عمو که عصبي روي مبل  انيک
د رو کرد به انداخت و بع نينشسته و زل زده بود به زم

 من و



ي و بازبود. از بچگي با هم هم ومرثيک قي: بهمن رفگفت
هم مدرسه اي بودن! همه امون تو يه محل زندگي مي 

 !کرديم

اي که انگار آدماش نفرين شده بودن. بچه هايي که  محله
 ي مي کردن بدون اينکه بدونن توبازسرخوش تو کوچه 

 !مي شه بالي جونشون اشونيدوست بزرگي

 

شربت بود. هر  واني. توش سه تا لنيياومد با يه س انيک
و به من گفت: بخورش  مونيکدوم رو گذاشت جلوي يک

 از صبح

 !نخوردي چييه

توجه به حرفش زل زدم به زن عمو. سرش رو  بدون
و گفت: بهمن خاطرخواه مادرت بود! اينو  نيانداخت پاي

 ومرثيک

امران ک دنيمي دونست. پا به پاي بهمن واسه نرس خوب
 نيبه زري تالش کرد اما راه به جايي نبرد! واسه هم

 مخالفتاش



زري رو مي خواد.  ومرثيار چو افتاد کبازبود که تو  هم
بهمن اين شايعه رو ساخته بود که بتونه هر جور شده 

 جلوي اين

! اما نشد. روز عروسي اومد سراغ رهيرو بگ ازدواج
زل زد و سکته مي کرديم! تو صورتش  ميزري! ما داشت
 ازش خواست

باهاش بره. اما زري کامرانو مي خواست! تو تموم  که
از عشق کامران حرف زده  مونيدوران نوجووني و جوون

 و انتخابش

آشنايي تو و هديه بي خبرم! اما  اتيبود! من از جزئ اون
 !مطمئناً تو آشنايي تو و اون بهمن دستي داشته

.... 

رشته ي اجباري مي  منظور هديه رو از اون انتخاب حاال
ول کرده بود تو تاريکي و  ريي. سماواتي يه تدميفهم

 گذاشته

تقدير کار خودش رو بکنه! کثافت! از اولش با نقشه  بود
 !جلو اومده بود



داشتم کم مي ياوردم! سرمو گرفتم تو دستام و  ديگه
راهي نبود  اتيهمه ي جزئ دنيچشمامو بستم! براي فهم

 جز

 !سماواتي زدن با خود بهمن حرف

 چيياصالً خوب نبود! از صبح درست و حسابي ه حالم
نخورده بودم و با اون حجم اطالعاتي که در عرض چند 

 ساعت

اومد  انيحجوم آورده بود، بهم ريخته بودم اساسي! ک بهم
شربتو گرفت جلوم و گفت: بخورش  وانيکنارم نشست و ل

 يه

 !کاوه خورده

اشاره  وانيتش. به لرو بلند کردم و زل زدم به صور سرم
 !کرد و گفت: يک کم بخور

با تعلل از صورتش گرفتم و دوختم به عمو که  نگاهمو
. سواالي زيادي ديمي کش گارينشسته بود و با حرص س

 تو ذهنم

 ومرثيبي فايده است. عمو ک دنشياما مي دونستم پرس بود
کسي نبود که به سواالم جواب بده! نه اون، نه زن عمو، 

 نه



ه مادرم بود! اونا اگه قرار بود حرفي از گذشته اگ حتي
من نبود! زودتر از اينا بايد  دنيبه پرس ازييبزنن مطمئناً ن

 همه

 !بهم مي گفتن ويچ

داده بود به  هيتک انيو از جام پاشدم. ک دميعمقي کش نفس
 پشتي مبل و نگاهم مي کرد. اون هم خستگي از سر و

ردا شرکت نمي مي باريد. نگاهش کردم و گفتم: ف روش
 يام. خدافظ

روي  گارييرو تو زيرس گارشيهم از جاش پاشد. س عمو
 !جا کاوه نيخاموش کرد و گفت: بمون شبو هم زيم

 اينکه نگاهش کنم رفتم سمت در سالن و گفتم: خدافظ بدون

گرفت و گفت: اين وقت شب خطرناکه بري، بمون  دستمو
 !صبح برگرد خونه ات

 

 !چرا خطرناکه؟ -

 !اطر بهمن! به خاطر لجي که باهاش کرديبه خ :

که ممکنه چه اتفاقي  ستيهه! برام حتي يه ذره هم مهم ن -

 !افتهيب



 !هم بهت گفتم! براي ما مهمه شيچند روز پ :

 !که چي براي شما مهمه ستيواسه ام مهم ن -

گفت: وايسا! من  انيو خواستم برم که ک دميرو کش دستم
 !ي رسونمدارم مي رم خونه، تو رو هم م

 !ستيالزم ن -

 !باشه! الزم نباشه :

عمو که تا حاال تو سکوت و با چهره اي ناراحت  زن
نشسته بود و نگاهمون مي کرد از جاش پاشد و اومد جلو 

 :و گفت

تو روح مادرت مراقب خودت باش! نذار با زجر  کاوه
 !زجر بکشه اياون دن دنتيکش

ذاشت تا به  نمي دياون اگه از ناراحتي من زجر مي کش -

 اين سن برسم اين همه از گذشته بي خبر باشم! نمي ذاشت

و همه کس شک کنم!  زيکه اين جا وايسادم به همه چ اآلن
 يي که خوردم همه اتونبازواقعاً براي خودم متأسفم! تو 

از گذشته رو يه گوشه  کهي! هر کدومتون که يه تمقصرين
 رو کنار همهاي اين پازل  کهيمخفي کرده! وقتي همه ي ت



ي دادنم مشخص بازوقتي سهم هر کدومتون رو تو  بذارم،
 !کنم به اندازه ي همون سهم ازتون دور مي شم

کرده  شتري. باد و بارون سرما رو برونياز خونه ب زدم
دنبالم راه افتاد.  شيهم با وجود همه ي خستگ انيبود. ک

 حوصله

م مخالفت کردن باهاش رو نداشتم. حتي حوصله ي خود ي
 رو هم نداشتم. راه افتاديم سمت خونه ي من. تو تموم طول

حرفي نزديم و دم در خونه وقتي ديدم  چيکدوم ه چيه راه
 :پارک مي کنه گفتم ابونيگوشه ي خ نويداره با دقت ماش

 !مي خوام تنها باشم انيک

 !تو اين شرايط تنهات نمي ذارم -

 !ونه! خدافظدارم که تنها باشم! برو خ ازيتو اين شرايط ن :

رفتم تو خونه.  انيشدم و بدون توجه به نگاه نگرون ک ادهيپ
 تموم طول شبو يا راه رفتم و يا نشستم و فکر کردم. ذهنم

بود که اصالً خوابم نمي برد! اونقدر بي قرار  ريدرگ انقدر
 . ياد حرفاي هديه که ميرميبودم که نمي تونستم آروم بگ

گلومو مي گرفت و وقتي  مي گرفتم. بغض بدي شيآت افتادم
 حالم بدتر مي شد که اين بغض با خشم دست به يکي مي



صبح بود. بي حال و خسته  شي! ساعت نزديک شکرد
روي تخت اتاق خواب نشسته بودم و زل زده بودم به 

 عقربه هاي

 دني. صداي چرخدمي. حال خودمو ديگه نمي فهمساعت
 انيوار ک آروم و پچ پچ لييتوي قفل اومد و صداي خ ديکل
 که

 

 هيصدام مي کرد. سرش رو آورد تو اتاق و وقتي ديد تک
داده به ديوار نشستم اومد تو و نگرون نشست لبه ي تخت 

 و

 !: کاوه خوبي؟ديپرس

ماتم روي ساعت بود. دستم رو گرفت و تکونم داد.  نگاه
نگاهمو از ساعت گرفتم و به چشماي نگرونش دوختم و 

 آروم

ه! منتظرم ساعت بشه  !چقدر وقتي : منتظرم صبح بشگفتم
 !شب طوالني مي شه دارييب

 !افته؟يساعت  قراره چه اتفاقي ب -

 !سماواتي شيمي خوام برم پ :



 !گفت بهت وياونجا واسه چي؟! مامانم که همه چ -

 !و؟يهمه چ :

 !که بايد بدوني گفت زيويهر چ -

 !بدونم ويمي خوام همه چ :

که بايد  زايييمهمترين چدونستنش چه فايده اي داره؟!  -

 !دييمي دونستي رو فهم

چرا هديه يهو با سماواتي سازش کرد؟! چرا هديه گفت :

 !قبول شدنش توي دانشگاه من جزو نقشه ي سماواتي بوده؟

يهو تن به ازدواج داد؟! چرا سماواتي انتقام عشق  چرا
ناکامش رو از من گرفت؟! چرا مامانم قبل از رفتنش اين 

 همه رازو

ام سر به مهر گذاشت؟! چرا منو اليق دونستن  سهوا
گذشته ندونست؟! چرا بابات وقتي حرف از گذشته  قتاييحق
 مي

مهمو که  لييخ قتيوسط تب مي کنه؟! چرا تو اون حق ياد
 مي دوني بهم نمي گي؟! چرا هديه منو تو حسرت نداشتنش

گذاشت؟! چرا من دارم تاوان پس مي دم؟! من دارم  تنها
 !پس مي دم؟ ويتاوان چ



 !ريمنو! بسه! يه ديقه آروم بگ نيکاوه! بسه! بب -

اينا رو سماواتي مي  شتريم بپرسم؟! نصف ببازمي خواي :

که تو و  زايييبده! همه ي اون چ حيتونه واسه ام توض
 بابات و

اون مي گه! فقط  نيو مامانت حاضر نشدين بهم بگ مامانم
 ساعت بشه ! هيکاف

بخوابي! مي خواي بهت يه آرامبخش  کاوه بايد يه خورده -

 !بدم؟

 !رميبفهمم اونوقته که آروم مي گ ويوقتي همه چ :

 !خوردي اومدي خونه؟ زييچ -

دلم مي خواد تو عروسي هديه شرکت کنم! دلم مي خواد :

که شاده! دلم مي خواد باور کنم که از انتخابش  نميبب
 !هيراض

ي برگشت که وقت رونيکي از اتاق رفت ب انيک دمينفهم
حسام و يه مرد جوون هم همراهش بودن! به ساعت نگاه 

 کردم

 انيو به ک نيبود نزديکاي هشت! از تخت اومدم پاي شده
 گفتم: منو مي رسوني شرکت سماواتي؟



 

ومو گرفت و نگه ام داشت و گفت: يه ذره بازاومد جلو 
 .بخواب بعد با هم مي ريم

زور هولم کردم خودمو از دستش خالص کنم که به  سعي
 کهيداد سمت تخت و گفت: زنگ مي زنم خود اون مرت

 اديب

باهات حرف بزنه! ... به بابام  ادي! خوبه؟! مي گم باينجا
بده! ... يه خورده  حيبرات توض ويو همه چ اديمي گم ب
 بخواب

 !که نمي دوني بهت مي گم ويشدي خودم هر چ داريب وقتي

بهم زد خوابم زور آمپولي که اون مرِد همراه حسام  به
خواب گاهي وقتا  ايينمي شدم! دن داريبرد! کاش ديگه ب

 مي تونه

 !آرامش بخش باشه چقدر

از خواب پريدم. عقربه هاي  زييصداي شکستن چ با
رو نشون مي داد. زمان و مکان رو گم کرده  ميساعت  و ن

 .بودم



رو  دنمينشستنم و سعي کردم اتفاقات قبل از خواب سرجام
 به سمت در برگشتم. يه لبخند اني. با صداي کارميبه ياد ب

 !کردم دارتي! بديلبش بود و گفت: ببخش رو

 !: خوبي؟ديديد مات نگاهش مي کنم اومد جلو و پرس وقتي

 !چند ساعت خواب بودم؟ -

 !مي شد  ساعت دييساعت ديگه مي خواب مين :

 !و گفتم: حسام اينجا بود؟ دميبه صورتم کش دستي

ش اومدن. من بهش زنگ زدم. بهتر بود آره. با پسرعمو -

 يه خورده استراحت مي کردي و آروم مي گرفتي! با اون

که صبح رو اين تخت غمبرک زده بود مي  تييوضع
 !کار دست خودت بدي دميترس

 !اآلن خوبم :

 !بخور زيييه چ ايخدا رو شکر. پس پاشو ب -

 !شرکت نرفتي؟ :

 .مجبور شدم برمرفتم! بايد پروژه رو تحويل مي داديم.  -



رفتم توي هال و روي مبل ولو شدم. هنوز  انيک همراه
آب پرتقال برگشت و  وانيبا يه ل انيو منگ بودم. ک جيگ

 :گفت

همه جا  وانيهاي يه ل شهيتو آشپزخونه که خورده ش اين
 !ريخته

 .ولشون کن بعداً خودم جمع مي کنم -

دم دادم به مبل و چشمام رو بستم و سعي کر هيتک سرمو
 کنم! يادمه تو آخرين نييببازرو  دنمياتفاقات قبل از خواب

خودش بهم مي  ويبهم گفته بود که همه چ انيها ک لحظه
 !گه

 

صداش کردم که از تو آشپزخونه يه جانم گفت. دوباره 
 !هم بدون اينکه نگاهم کنه گفت: جان؟ بازصداش کردم و 

بار سوم که صداش کردم با حرص سرش رو بلند  براي
 !ه؟يکرد و گفت: چ

 .کارت دارم ايب -

بذار اينا رو جمع کنم که نره تو دست و پامون بعد مي  :

 .يام



 !کارت دارم مي گم اي! بانياونا رو ولش کن ک -

رو گذاشت گوشه ي  کييجارو و خاک انداز پالست کالفه
 !قربان ديديوار و اومد روبروم نشست و گفت: بفرماي

 زاييين آمپول بخوابوني يه چقبل اينکه منو به زور او -

 !گفتي

در اومد و گفت: مثالً تو شوک بودي ها! در واقع  چشماش
 ! پس سعي کن فراموشادياينا رو نبايد يادت ب لمايتو ف نيع

 !کني

. دمشياز کنارم رد شه که دستشو گرفتم و محکم کش اومد
 کاوه که شوکه شدن و رييروي مبل ولو شد و گفت: بم

! يه غلطي کردم ستين زاديآدم نيهم عو خوابت  هوشييب
مي دونم که  زييمن! دروغ گفتم! بابا اصالً من مگه چ

 بخوام

بدم؟! من چه مي دونم هديه چرا شوهر  حيتو توض واسه
 مي دهيکرده؟! خوب البد حساب کتاب کرده ديده داره ترش

 !زودي جواب بله رو گفته شه

 !رماشوخي نکن! مي زنم يه باليي سرت مي يا انيک -



بدبخت دارم تو خونه  زييه کن ني! عکهيغلط کردي! مرت :

 !اش کار مي کنم تازه دسِت بزن هم داره

 !انيک -

 !ه؟يچ :

شدم. همون جوري که از  مونيبپرسم پش زيييه چ اومدم
 !جام پا مي شدم گفتم: پاشو منو برسون خونه ي سماواتي

 !با اون حرف بزنم بايد

و پرتم کرد روي مبل و  ديمحکم دستمو کش انيبار ک اين
رو  کهيگفت: بتمرگ بابا! تا هرچي مي شه حرف اون مرت

 مي

 نيي! مگه مذاکرات  + يکه که مي خواي با يارو بشزنه
ات!  نهي! طرف بري طرفش سرتو گذاشته رو سز؟يپاي م

 اونوقت

مي کني مي ياد واسه ات قصه بگه؟! حتماً آخرش  اليخ
هم مي  دميخونه اش نرس کالغه به دييه قصه ما به سر رس

 گه

 !ات! نمي فهمي نبايد آتو دست اون مردک بدي؟ واسه

 



دستام و چشمامو بستم براي يه لحظه يه  نيسرمو گرفتم ب
 ! با صداي بلند گفتم: چرا زودتر بهديبه دلم تاب ديينور ام

 !د؟ينرس فکرم

از کنارم بلند شد و رفت سمت آشپزخونه و در همون  انيک
 !ن؟يشتيانحال گفت: چي 

 !عمو منصور -

 !: چي؟ديبرگشت سمتم و پرس متعجب

بايد از عمو منصور بپرسم! وقتي تو و بابات و مامانت  -

خونوادگي يه قفل گنده زدين به دهنتون بايد زنگ بزنم و 
 از

 !بهم بگه تويمنصور بپرسم! اون بايد واقع عمو

که  ستينچي کرد و گفت: کاوه مشکلت اآلن ايني ن انيک
 !الشي ها! مشکل تو اآلن شوهر کردن هديه استدنب

 !به اون هم مي رسم -

 !کي؟! وقتي رفت محضر؟ :

 !ديگه مي گفتي؟ زيتو که ديشب يه چ -



مجبوري اون حرفا رو  افتييديشب از ترس اينکه پس ب :

 !زدم

 !چقدر هم دلگرم کننده بود حرفات -

 !دل تو توش قطب شماله به من چه؟ :

مون جوري که شماره ي عمو منصور جام پاشدم و ه از
 ويواي به حالت وقتي من همه چ انيرو مي گرفتم گفتم: ک

! اسمتو ديگه نمي يارم! حق نداري پاتو بذاري جايي بفهمم
 !که من باشم

 زيوييه شرط بذاريم. اگه چ ايب نياومد سمتم و گفت: بب انيک
 ريبد نبود اونوقت تو از تقص لييکه من بهت نمي گم خ

کردن واسه ات ادامه بدم! اون  زييذر و بذار به کنبگ من
بخور تا نمردي از گرسنگي!  زيييه چ ايقطع کن ب ويگوش
 شام

 !برات سرورم پختم

فرستادم تا  غاميمنصور تماسمو جواب نداد. براش پ عمو
 قهيبا سل انيو رفتم تو آشپزخونه. ک رهيحتماً باهام تماس بگ

 هيکاري مي کرد که روحبود. بنده خدا هر  دهيشامو چ زيم
 !کنه ميداغونه منو ترم



نگاه مي کردم  دنشيو داشتم به غذا کش زيپشت م نشستم
 از اين کدبانو تر ديده بودي زيکه برگشت سمتم و گفت: کن

 !خدا؟ به

جوري نگاهش مي کردم که ديس غذا رو گذاشت  همون
و خودش هم نشست و گفت: يه تشکر نکني يه  زيرو م
 !وقت

بودم رفته بود مهريه اش  دهيزحمتو واسه زنم کشهمه  اين
 !بود بهم دهيرو بخش

 

 !مرسي -

 !دمينشن :

! از اينکه اينجايي مرسي! از اينکه تنهام نمي انيمرسي ک -

 !ذاري

 !خفه شو! يادم نمي ره که ديشب راهم ندادي تو خونه ات :

 !چقدر هم که تو به خواسته ام احترام گذاشتي -



يه  دمي! همش مي ترسومديچشمم ن تا صبح خواب به :

! يا يه کار احمقانه بکني! يه لحظه انقدر اديباليي سرت ب
 نگرون

و  رونيکه بدون نگاه کردن به ساعت زدم از خونه ب شدم
 دهياومدم سمت خونه ات! احتماالً اگه يه خورده ديرتر رس

 !نيبايد مي برديمت دارالمجان بودم

دگي حرف مي زد با يه با لو انيتموم طول مدتي که ک در
لبخند نگاهش مي کردم. همون جوري پشت هم حرف مي 

 زد

يه خورده از غذايي که پخته بود مي خورد. يه لحظه  و
و سرش رو آورد  ديساکت شد و دست از خوردن هم کش

 باال و

 چارهيب زي! نکنه عاشق اين کنه؟يکرد و گفت: چ نگاهم
 !شدي؟

ريا بر نمي گشتم سمت شايد اگه تو نبودي اون روز تو د -

 ساحل! رفته بودم تو آب که برم جلو! دست و پا زدناتو که

 !شدم مونيپش ديدم



قاشق و چنگال تو دستش رو گذاشت توي بشقاب و  انيک
! هر دهيزل زد به صورتم و گفت: خوشحالم که بودنم مف

 چند

کار زيادي از دستم بر نمي ياد! حقي که به گردن ما  که
ين حرفاست!  سال زندگي کردنت تو از ا شتريداري ب
 سختي

جبران نمي شه! ولي به هر حال يه  کياين کاراي کوچ با
 !بارش کم مي کنه نييخرده از سنگ

شد و يه  رهيخ زيو کمي به م نيسرش رو انداخت پاي بعد
آب خورد و گفت: حاال غذاتو بخور پسر خوب!  وانيل

 حوصله

ه ي حسامو و افاد سياون پسرعموي بداخالق و پر ف ي
 !ندارم

 رونيرو از آشپزخونه فرستادم ب انيشام به اصرار، ک بعد
 شدم. رفته بود نشسته بود زيو خودم مشغول جمع کردن م

 زيمبل و طبق معمول پاهاشو دراز کرده بود رو م روي
ور مي رفت. هر از گاهي لبخندي هم مي  شيو با گوش
 زد. ظرفا



چايي ريختم  وانيلشسته شد دستم رو خشک کردم و  تا  که
 که گفت: قربون دستت نميو بش زيو اومدم بذارم رو م

 !در پشت سرت رو هم وا کن که حسام پشت دره اون

داره جدي مي گه يا نه که سرشو  نميمي کردم بب نگاهش
! شاخ ه؟يباال آورد و يه ابروش رو هم داد باال و گفت: چ

 در

 !آوردم؟

 !جدي حسام پشت دره؟ -

 

ي بي مزه اي کردم که تو يه مسخره تحويلم نه پس! شوخ :

 !بدي! برو ديگه

سمت آيفون در همون حال ناخودآگاه از دهنم پريد:  رفتم
 !مسخره

باال.  اديکردم و منتظر موندم حسام ب بازواحد رو هم  در
وقتي اومد از اينکه سرپا بودم خوشحال شد و يه لبخند 

 بزرگ

 !سررو لبش و گفت: خوشحالم که خوبي پ نشست



 !تو ايدست دادم و گفتم: مرسي. ب باهاش

 نيقرار گرفته بود و هم ميحدودي در جريان زندگ تا
حرف زده بود  انينگرونش مي کرد. چند باري با من و ک

 تا دست از

سماواتي برداريم. حرف عاقالنه اي مي زد اما با  سر
ديگه چايي  وانيمنطق من سازگاري نداشت! رفتم يه ل

 ريختم و با

ظرف شکالت برگشتم و نشستم روبروي اون دو تا که  يه
 جدي رو کرد به من و لييخ انيکنار هم نشسته بودن. ک

 !: کاوه يه سوال مي پرسم بايد جدي جوابمو بدهگفت

نگاهش کردم که گفت: من دقت کردم هر وقت من  منتظر
و باال رو با هم وا مي  نيمي يام خونه ات تو دو تا در پاي

 کني

و مي ري پي  نيمي ندازي پاي ديمف وانييه ح نيسرتو ع و
 نيع ستييکار خودت! ولي کس ديگه اي که مي ياد وام

تو و باهاش  اديدم اين در و منتظر مي موني طرف ب آقاها
دست مي دي و حال و احوال مي کني؟! چرا؟! چه فرقي 

 نيب



 !هست؟ هيو بق من

نن زنگ مي ز هيبرداشتم و گفتم: بق زيرو از رو م ميچاي
با  ديمف وانيهمون ح نيمواقع ع شتريو مي يان اما تو ب

 ديکل

که بهشون  ستمياينقدر خودموني ن هيوا مي کني! با بق درو
 !ديمف وانياجازه بدم بهم بگن ح

بايد توي رفتارها و ويژگي هاي همون  لشويآهان پس دل -

 !کرد دجستجويمف وانيح

ي بدون انداختن و هر جاي نيهم، سرشو پاي شيآره! يک:

 !دنهياجازه سرک کش

! انگار نه انگار ني؟يرو کرد به حسام و گفت: مي ب انيک
ازش بزرگترم! خجالت نمي کشه  ميمن يه سال، يه سال و ن

 به

 !مي گه گاو من

با لبخند نگاهمون مي کرد. يه خرده در مورد اتفاقات  حسام
 نيبحث کرديم و حسام بدون اينکه از موضعش پاي رياخ

بودم روي کاناپه  دهينشست و بعد رفت. دراز کشکمي  اديب
 انيو داشتم به فردا فکر مي کردم که يه جوري از دست ک



عمو منصور که تلفنم زنگ خورد.  شيکنم و برم پ فرار
 !عمو منصور بود

: خوبي کاوه؟! از ديسر جام و الو که گفتم، پرس نشستم
 !ستيحال و روزت زياد خوش ن دميحسام شن

 لييعمو! من خ ستيي امروز و ديروز ن اين که قصه -

 !ستميوقته تو حال خوشي ن

چي شده؟! هر کاري کردم حسام نگفت! مي خواستم  :

فردا همو  مياومد. مي تون شيکاري پ شتيپ اميامشب ب
 !م؟ينيبب

 .نمتونيزنگ زدم! مي خواستم بب نيبراي هم -

 

 !کاري از دستم بر مي ياد واسه بهتر شدن حالت؟ :

 !خواين آرهاگه ب -

 !بگو کي و کجا؟ :

صبح ساعت  خوبه؟! قبل از رفتنتون به شرکت. کجاش  -

 .ستيمهم ن



پس معلومه حسابي عجله داري! آره خوبه. برو شرکت  :

 .دارم انيمنم مي يام اونجا. يه کاري هم با ک انيک

 .چشم عمو -

 .به ما هم سر بزن :

 حتماً  -

 !از اين حتماً الکي ها نباشه:

 .چشم -

 .قربانت :

 خدافظ -

اخم کرده نشسته و زل زده به  انيکه قطع شد ديدم ک تماس
 !ه؟ي: چدميتلويزيون. پرس

 !هيکوفت و چ -

 !يعني چي؟ :

رو ول کردي  هيخب ِد اخه احمق جان! چرا اصل قض -

 !اتيبه فرع دييچسب

 زايييرو مي شه مشخص کني چه چ اتيو اصل اتيفرع :

 !هستن؟



هم هم  اتيادن هديه است! فرعاز دست د هياصل قض -

 !زدن خالست

 !اين خاليي که مي گي همون گذشته ي منه ديگه؟ :

 !! گذشته ي بو گرفته ي پدر و مادرامونهرينه خ -

منم قسمتي از اين گذشته ام! سهم منو از عشق و عاشقي :

 !گذشته ي بدبو دزديده ازم نيهم

هم هديه امروز تو اون حال آشفته که ديدت بدجوري ب -

 !ريخت

 

 !ام ... امروز؟ :

 اديوقتي مي خواستم برم شرکت زنگ زدم بهش که ب -

 !شتياينجا پ

 !چي کار کردي؟ :

 !ديکسي بهتر از اون به ذهنم نرس -

 !انياحمقي ک لييخ :

و اين  نياحمق نبودم بلند مي شدم به خاطر اين همه توه -

 !همه خودسري تو يه دونه مي زدم پس کله ات



و منو تو اون عجز و درموندگي  اديخواستي بواسه چي  :

 !نهيبب

 !براي اينکه بفهمه داره باهات چي کار مي کنه -

مي کني نمي دونه؟! حال روز امروز من حال روز  اليخ :

 ! نمي خواستمانيخودشه! اشتباه کردي ک شيسه سال پ

 !تا اين حد بشکنم جلوش

که  نهيد ببنمي ده! اون باي رييبه نفع تو تغ زيويتظاهر چ -

 ! بايد بفهمه يه شبه از يه آدمستيحرفات فقط حرف ن

و بي تفاوت به اين مرد عاشق تبديل نشدي! بايد  سنگي
 !باورت کنه

 رييرو تغ مشيباورم کرد؟! منو اونقدر داغون ديد تصم :

 اگه ستيخبري ازش ن چيداد؟! پس اآلن کجاست؟! چرا ه

 !من واقعاً دوستش دارم؟ دهيفهم

 !هش زمان بديبايد ب -

پاي سفره ي عقد يه مرد ديگه  نهيچقدر؟! اونقدري که بش :

 ! داره به باباش باج مي ده که از من گذشته! منه؟يکاف



تو چشماش خوندم که واسه خاطر من تن به يه  ديشب
 ازدواج مسخره داده! اگه من نباشم شايد اصالً مجبور نباشه

 !ازدواج کنه زورکي

بتونه با عشق ازدواج کنه! با  شايد اگه کنارش باشي -

 !عشقش! با تو

مي گي، يه وقت ديگه  زي! يه وقت يه چانينمي فهممت ک :

 !ديگه زييه چ

يه حرفو زدم! پاي اين عشق بمون! اما تو از راه  شهيهم -

 !درستش وارد نمي شي

! چه جوري اون سماواتي رواني رو ه؟يراه درست چ :

 !راضي کنم؟

 ناني. به هديه اين اطمستياون ن به راضي کردن اجياحت -

 از مردنت به دست سماواتي تيرو بده که نبودنش تو زندگ

 !بدتره هم

 

چه جوري اين شعار زيبايي که داري به زبون مي ياري  :

 !رو عملي کنم اونوقت؟



بز  نيبا عشقت! وقتي اومد گفت دارم ازدواج مي کنم ع -

و کاوه! وايسادي و نگاهش کردي! برو مانع ازدواجش بش
 کار

حسرت مي مونه!  ايکار بگذره ديگه فقط واسه ات يه دن از
 تو که با سماواتي در افتادي الاقل هديه رو از دست

داري گريه مي  ستي!نشستي سر قبري که توش مرده ننده
 !کني؟

 !خودم تو فکر اين بودم که برم سراغ هديه :

ح آره بعد اينکه غش و ضعفات تموم شد! توقع داشتم صب -

 که اومدم اينجا بگي مي خواي بري سراغ هديه نه

گذشته کردي که اصالً  ري! تو انقدر ذهنتو در گسماواتي
 !گذاشتي دونييم نييادت رفته واسه چي پا تو همچ

نذاشتم! حساب شده هولم دادن  دونيمن پامو تو اين م :

 !توش

که بي حساب و کتاب بوده الاقل! نبوده؟!  تيعاشق -

کار دل  شي! باقدهيمهره ها رو کنار هم چسماواتي فقط 
 خودتون



ديگه اي که  زيو تقدير، حکمت، سرنوشت يا هر چ بوده
 !مي شه اسمشو گذاشت

رو  گارشيپالتوش پاکت س بياز جاش پاشد. از ج انيک
 :در آورد و يه نخ گذاشت گوشه لبش و در همون حال گفت

نتونست  زييچ چيهديه که نشست تو دستت، وقتي ه دست
 وقتي اونقدر انرژي ره،يخوشحالي با اون بودنو ازت بگ

که هوس نکني تو آب دريا نصفه شبي جلو بري،  گرفتي
اونوقت همه ي گذشته رو بهت مي گم! فردا عمو 

 منصورت

تو  اد،يتو شرکت من نمي ذاره، يا حتي اگر هم ب پاشو
نمي شنوي ازش! تا من نخوام کسي لب وا نمي کنه  زييچ

 کاوه! تا

از بابت تو جمع نشه نمي ذارم کسي حرفي بزنه  رمخاط
 قسمتاي تاريک گذشته بايد دنيحتي سماواتي! واسه فهم

برگردوني! نوري هم  تيکني اول نور رو به زندگ سعي
جز هديه! اول واسه به دست آوردن اون  ستين تيتو زندگ

 تالش

 !کن



رو روشن کرد رفت تو بالکن و منو تو  گارشيس انيک
فکر نمي کردم اوني که مانع از دونستن  بهت گذاشت!

 گذشته ام

 انهيگوشم باشه! هرگز فکر نمي کردم اين ک حصار شده
 !که دهن همه رو بسته نگه داشته

کاري رو  چيو کاراش ايمان داشتم. مطمئن بودم ه انيک به
 زياد هم لييانجام نمي ده اما ازش دلخور بودم. خ ليبي دل

راحت از کنار  لييد که خبودم. بهم برخورده بو دلخور
خواسته ام گذشته! ازش ناراحت بودم که يه سد بزرگ 

 شده

رو که  زايييبه جواب سواالم! نمي ذاشت چ دنيرس جلوي
 هستم بفهمم و اين آزارم مي داد! پس دنشونيتشنه ي فهم

 رنيانتخاب من چي مي شد؟! از اينکه منو ناديده بگ حق
 ريمس نيداشت تو هم قاً يدق انيمتنفر بودم و حاال ک شهيهم

مي رفت. پاشدم برقاي هالو خاموش کردم و روي  راه
 تي. از اون جا مي ديدمش که بي اهمدميکاناپه دراز کش

 به سرما

بالکن نشسته و زل زده به روبروش. ساعدم رو گذاشتم  تو
 !روي چشمام و به اين فکر کردم که بايد چي کار کنم؟



گوش  انيو به حرف ک منينمي تونستم بي کار بش مطمئناً 
سر سامون  مويکنم. در آن واحد بايد سه قسمت از زندگ

 مي

 

 قيدادم، هديه، گذشته، سماواتي! خوبه که اون سرهنگه رف
حرفاي ما رو باور کرد و قول همکاري داد!  انيباباي ک

 خوبه

 !مي بره! مي مونه هديه و گذشته شيداره کارا رو پ که

وم زد به پهلوم و گفت: پاشو آر انيپا اومد و بعد ک صداي
 !برو سر جات بخواب

 انيبهش بدم و تکوني بخورم موندم. ک تيياينکه اهم بدون
 !صدام کرد و گفت: کاوه پاشو برو تو اتاقت بخواب

و گفت: قهري حاال  ديديد جواب نمي دم پوفي کش وقتي
 !مثالً؟

لطف کن خفه شو! من اآلن اصالً  انيلب غريدم: ک زير
 !رمحوصله ندا



حضورش رو براي لحظه اي احساس کردم و بعد  نييسنگ
تا خوابم  دميازم دور شد. اونقدر به همون حالت دراز کش

 .برد

زود از خواب پاشدم و دستي به سر و صورتم  لييخ صبح
 خواستم بزنم از خونه نکهيو هم دميو لباس پوش دميکش

جلوي در اتاق خواب حاضر شد و با صدايي  انيک رونيب
 !ه و خواب آلود گفت: کجا؟دورگ

 دمياينکه نگاهش کنم و در حالي که پالتومو مي پوش بدون
 !ستيگفتم: به تو مربوط ن

 !اومد جلو و گفت: کاوه دارم مي پرسم کجا؟ عصبي

 !ستيمنم گفتم به تو مربوط ن -

آدم  نيسمت خودش و گفت: ع دميگرفت و کش وموباز
 !ين زوديحرف بزن کاوه! کجا داري مي ري صبح به ا

زدم تو چشماش و گفتم: چرا فکر مي کني من بايد به  زل
 !تو جواب پس بدم؟

ازت نمي خوام بهم جواب پس بدي! مي خوام بدونم تو  -

اون مغز پوکت چه خبره! مي خوام بدونم مي خواي چي 
 کار



 !کني

هر کاري بخوام بکنم مطمئناً از اين به بعد تو آخرين  :

شي! همون قدر که تو با من نفري هستي که با خبر مي 
 روراست

ي نمي کنم! برو بازِمن بعد، من هم باهات رو  ستي،ين
 !کنار

من  ميي مي کنبازيادت نرفته که اوني که داريم باهاش  -

 !و بهمنه؟ ستمين

کس  چيمنم! نه ه نيي مي کنبازاوني که دارين باهاش :

 !ديگه

 کردم. داشتم بازاز جلوي در کنار و در رو  دمشيکش
که گفت: فقط بگو کجا داري مي  دميکفشام رو مي پوش

 ري! کاوه

راحت  لييسراغ سماواتي! يا الاقل تنها نرو! اون خ نري
 !مي کنه! مي شنوي چي مي گم؟ ستتيسربه ن

 زييبلند کردم و زل زدم تو چشماش و خواستم چ سرمو
 حيشدم. اونقدر نگاهش نگرون بود که ترج مونيبگم اما پش



از اون بارش نکنم! به محض اينکه از خونه  شتريب دادم
شماره اي رو که تو سرم بود گرفتم. چند تا  رونيرفتم ب

 بوق

 !و قبل از اينکه بگه الو گفتم: کاوه ام خورد

 

با تعجب کمي سکوت کرد و بعد گفت: به ساعت نگاه 
 !کردي؟

رو  زايييدارم مي رم سر خاک مادرم! مي خوام يه چ -

و بهم  اييهن وا نمي کنه! مي خوام ببدونم! جز تو کسي د
 بگي

 !فميي مسخره ي اين گذشته ي کثباز کجاي

شجاعي بچه! واقعاً اين وقت روز، تو اون قبرستون  لييخ :

 !داري با من قرار مي ذاري؟

واسه از دست دادن ندارم! تا ظهر منتظر مي  زييچ -

 !مونم

قطع کردم و راه افتادم سمت بهشت زهرا. تا  تماسو
دست قبر مامان پرنده پر نمي زد. نشستم و دست دور

 گذاشتم رو



. هنوز واسه اش فاتحه نخونده بودم! هنوز دهنم واسه قبر
خوندنش وا نمي شد! هنوز نمي تونستم قبول کنم که رفته! 

 با

اسمشو لمس کردم و بغضمو فرو دادم و  اريش نيب انگشتام
 تر نبودخودت بهم مي گفتي؟! به ويگفتم: بهتر نبود همه چ

ي مسخره و بي سر و بازيه دونه پسرتو از اين  پسرتو،
! فکر نکردي وقتي ناگفته ها رو رون؟يب دييته مي کش

 نگي و

 !دلخور مي شم ازت؟ بري

کرده بودم.  حصارو زانوهامو  نيبودم روي زم نشسته
سرد بود! نمي دونستم قراره تا کي منتظر بمونم! صداي 

 زنگ

 دميکرد. دکمه ي سبز گوشي رو کش از افکارم جدام موبايلم
 !سر خاک بابات ايکه گفت: ب دميبه سمت راست و شن

جام پاشدم و با سرعت راه افتادم به سمت قطعه اي که  از
 سريع خودمو لييبابام خاک بود. مسافت زياد بود اما خ

. کسي اون اطراف نبود. نشستم روي يه قبر و زل رسوندم
و برگردوند. سماواتي به زدم به اطراف. صداي پايي سرم

 دو تا



باديگاردايي که همراهش بودن اشاره کرد تا همون جا  از
با فاصله از ما بايستن و خودش اومد جلو. نگاهش رو از 

 روي

من با تعلل کشوند به قبر بابا و دوباره زل زد به  صورت
صورت درهم من! روبروم روي يه قبر نشست و گفت: 

 لييخ

گذشته  دنيه! معلومه واسه شنبه خرج دادي بچ شجاعت
 !بي تاب شدي لييخ

اما بدونم چه  رميگذشته بم دنيجا بعد شن نيحاضرم هم -

 !خبره

سکوت کرد و زل زد به قبر بابا و بعد چند لحظه  سماواتي
گفت: کامران مرد خوبي بود! مثل تو سر نترسي داشت! 

 قيرف

بزرگش بودم و بزرگ شدنشو ديده بودم! زرنگ  برادر
هم زرنگتر! تو خونه ي پدربزرگت  ومرثيحتي از ک بود!
 شهيهم

وقت فکر نمي کردم  چيمي رفت و آسه مي يومد! ه آسه
به اون بچه  مويزندگ زيقراره بزرگترين و عزيزترين چ

 !مبازب



که کامران عاشق زري شده پاهام  دميشن ومرثياز ک وقتي
 مي دونست يه عمره که ومرثيلرزيد و کمرم خم شد! ک

ي خواهرام بازهستم که هم طونييدختربچه ي ش عاشق
بوده! ازدواج با مادر تو بزرگترين اشتباه کامران بود! 

 وقتي

گرفتم! سوختم! هه!  شيبله رو به زري گفت، آت زري
زدم و واسه بدست  شيدرست مثل اآلن تو! به آب و آت

 آوردن زري

اي چنگ انداختم اما نشد!  دهيهر ريسمون و کالف پوس به
هم  ومرثيي با من نبود! کامرانو مي خواست! کدل زر

 واسه

اين دو تا به هم داليل خودشو داشت! مي خواست  دنينرس
 و دشمن چندين و چند ساله ي پدر زري بيبا دختر رق

 

ازدواج کنه و ترس ورش داشته بود که شايد با وصلت 
اين دو تا نتونه به شهال برسه! پا به پاي من واسه بهم 

 خوردن اين

همکاري  دميتالش کرد! تو هر نقشه اي که کش دواجاز
 !نبرديم شيکرد اما نشد! کاري از پ



که زري عروس شده بود رفتم سراغش، هنوز  روزي
اين بود که بتونم  دميخطبه عقدو نخونده بودن! همه ي ام

 شيراض

اين ازدواج بگذره. تو چشمام نگاه کرد و  ريکه از خ کنم
ي من عاشق کامران! تو با بي رحمي گفت: تو عاشق من

 از

منو مي خواستي من از بچگي کامرانو، اگه  بچگي
عاشقمي! اگه واقعاً دوستم داري بذار عشقت به عشقش 

 !برسه

! خرد شدم! اما تونستم دوباره سرپا کنم خودمو! از شکستم
 !متنفر شدم هيهرچي عشق و عاشق

! دلم نمي خواست شتريزري و کامران از همه ب از
! دلم نمي خواست وقتي خودم دارم نميرو بب نشويخوشبخت
 زجر مي

 ... اونا کنار هم خوش باشن! تا اينکه کشم

رو در آورد و گرفت  گارشيساکت شد. پاکت س سماواتي
 سمتم. سري به عالمت منفي تکون دادم. پوزخندي زد و

: زري خوب بارت آورده! اگه پسري داشتم دلم مي گفت
 !خواست مثل تو باشه



 قييو پوک محکمي بهش زد و نفس عم شيرو آت گارشيس
و زل زد به قبر بابام و گفت: يه تصادف همه  ديهم کش

 ويچ

! دميريخت و منو خوشحال کرد! به خواسته ام رس بهم
 !داشتم مي ديدم که زندگي کامران داره بهم مي خوره

دوباره سکوت کرد! عصبي شده بودم و پام بدون  سماواتي
 بعد چند لحظه سکوتو شکست و اراده تکون مي خورد!

داد: وقتي از عشق فرخنده و احمد با خبر شدم جفت  ادامه
 انهيپا پريدم وسط عشقشون! نمي خواستم بهم برسن! مخف

کرده بودن و اينو من مي دونستم اما پدر  دوستیهم  با
زن من بشه تا  اديفرخنده نه! مجبور شد از احمد جدا و ب

 رسوايي

نکه  تا عاشقو از هم جدا کرده بودم ! از اياديبار ن به
 !بودم فيسرک

که هديه رو وادار کردم تو دانشگاه تو درس بخونه  روزي
 گريه کرد! روز اولي که همراهش اومدم تا واسه لييخ

 دييشدن با تو ثبت نام کنه فقط يه کورسو ام همدانشگاهي
 داشتم به اينکه قضا و قدر کار خودشو بکنه و يه جوري



رو با هم روبرو کنه! آرزو مي کردم تقدير بي  دو تا شما
منو به خواسته ام رسوند! مادرت  قاً يو اونم دق نهيکار نش

 بعد

کامران من دوباره و دوباره پس زد! چه زجري از  مرگ
 يه عشق مي شيکه مي ديد پسرش داره تو آت شترياين ب

! چه تاواني از اين باالتر که عزيزترين کسش به سوزه؟
که پس زد! چي بهتر  وياوان پس بده! تاوان عشقجاي اون ت

 از

 !که پسرش رو شکنجه مي کرد عشق باشه؟ زييچ اينکه

 !از يه تصادف حرف زدي -

 دياز جاش پاشد. کمي دور قبراي اطراف چرخ سماواتي
 و اومد جلوم وايساد. منم وايسادم. نگاه منتظرم رو که ديد

تا جوون   : يه ماه قبل از عروسي مادرت و کامرانگفت
مي زنن به زري! تو اون تصادف  نيمست، با يه ماش

 زري نمي

مي کنه! نمي خواستم وقتي مال من  داياما يه نقص پ رهيم
 هم نمي ومرثينمي شه دست مرد ديگه اي بهش بخوره! ک



شهال رو از دست بده! عشق شهال کورش کرده  خواست
بود! واسه خاطر عشقش حاضر بود هر کاري بکنه! حتي 

 اضرح

 !نهيبش نيکنار من توي اون ماش شد

 

! اونقدر تو بهت بودم که رونيچشمام از حدقه زده بود ب
 !ديتوي اون سرما عرق از َگرده ام مي چک

ازم فاصله گرفت و براي لحظه اي برگشت و  سماواتي
وقت بچه دار نشد! نقص  چينگاهم کرد و گفت: زري ه

 بزرگي بود

ش کنار اومد! اونقدر مي يه دختر اما کامران باها واسه
خواستش که حاضر شد از بچه بگذره! کامران مرد خوبي 

 !بود

و  نيرفتم! رفتن سماواتي رو نديدم. نشستم روي زم وا
 !دستام نيسرمو گرفتم ب

تاريک شده بود. همون جا کنار قبر بابا نشسته بودم  هوا
 !فکر نمي کردم چييگذاشته بودم رو قبر. به ه مويو پشون



شده بود! هنوز تو بهت بودم! هنوز شوکه  ليتعط مغزم
رو  ابونيبودم! اونقدر که اون همه مدت سرماي اون ب

 حس نکرده

! موبايل مرتب زنگ مي خورد. از تاريک شدن هوا بودم
هم شده بود. سرمو از رو قبر بلند کردم  شتريتعداد زنگا ب

 و

 ان،يک ان،يک ان،يپالتوم در آوردم. ک بياز تو ج مويگوش
 هديه!، خونه ي عمو ان،يعمو منصور، حسام، شرکت، ک

...!  انيک ان،يک ان،يهديه! ک ومرث،يعمو ک ومرث،يک
مي  اليبود! احتماالً خ ميکال روي گوش سيشماره هاي م

 کنن

کاري به کارم  چيکرده! واقعاً چرا ه ستميسر به ن سماواتي
 نداشت؟! خب مي يومد و منو مي کشت ديگه! راحت مي

جا کنار بابام تا ابد آروم مي  نياين زندگي! هماز  شدم
گرفتم! با حرفاش روحمو که کشته بود! خب جونمو هم 

 مي

خالصم مي کرد! از جام پاشدم. به زور روي پاهام  گرفت
 سيخونه خ دمي. وقتي رسابونيبند بودم. راه افتادم سمت خ



 سيبودم از باروني که دم غروب شروع شده بود. خ آب
 و تو قفل بندازم و ديبود! حتي نمي تونستم کلو خسته و نا

باال و در باال  دمي. به زور خودمو از پله ها کشبچرخونم
مي  گاريرو هم وا کردم. خونه تاريک بود اما بوي س

 يومد. بدون

برق رو روشن کنم رفتم سمت اتاق خواب و روي  اينکه
تخت نشستم و چشمامو بستم. يکي اومد تو و برقو روشن 

 .کرد

بود اما حتي اگه  انيچون مطمئناً ک ه،ينبود طرف ک همم
سماواتي هم نشسته بود و با يه دولول قرار بود مغزمو 

 بپاشونه

اومد  انينداشت. ک تياون لحظه اصالً واسه ام اهم تو
 !روبروم وايساد و آروم گفت: کاوه؟

راه بندازه که چرا از صبح تو  داديبودم داد و ب منتظر
گذاشته امشون! اما صداي ماليم و نگروني و دلهره 

 آرومش

ريه هام درد  رونيرو نشون نمي داد! از سرماي ب خشمي
مي کرد. سرفه اي کردم و بدون اينکه جوابشو بدم ولو 

 شدم



و گفت: کجا  ميشونيدستشو گذاشت رو پ انيتخت. ک رو
 زييبودي تا حاال؟ اونم تو اين سرما و بارون؟! کاوه چ

 !شده؟

 !کاوه جان؟! چرا اين جوري نفس مي کشي؟! نمتيبب پاشو

از تنم در آورد و  سمويبه زور نشوندم و پالتوي خ انيک
 ني! ببريي! بايد بري دوش بگسهيگفت: همه ي لباسات خ

 !منو

 !ريداره مي ياد اينجا. پاشو برو يه دوش بگ هديه

 ويچکي! هنمشي! نمي خوام ببادي: نمي خوام بدميلب نال زير
 !نمينمي خوام بب

زنگ مي زنم بهش  رييو خب تا بري دوش بگ لييخ -

 !! مي شنوي چي مي گم؟ني! کاوه منو بباديمي گم ن

سرفه ي ديگه کردم و گفتم: تو هم برو! تو هم جزو  يه
 !نميهستي! تو رو هم نمي خوام بب چکييهمون ه

 

داد نکش! باشه! منم مي رم! روبه راه که شدي،  سيه -

 .اريبمي رم! پاشو لباساتو در 

 !اآلن برو :



 !کاوه -

با تحکم اسممو برد عصبي تر شدم. از جام پاشدم و  وقتي
 يقه اش رو گرفتم و چسبوندمش به ديوار و گفتم: برو بهت

کس  چيگم! نمي خوام اينجا باشي! نه تو! نه هديه! نه ه مي
 !ديگه! برو گمشو منو راحتم بذار

 !کجا بودي؟ -

 !قبرستون :

 !چي شده کاوه؟ -

 !ام؟ هيمن ک :

 !چي؟ -

جا خفه  نيتا هم انيمامان و بابام کي ان؟! حرف بزن ک :

ات نکردم! وا کن اون دهنتو! فقط اوني رو که من فکر 
 مي کنم

 !نگو بهم

 !از چي حرف مي زني؟ -

 !از حرفايي که سماواتي گفت :

 !مي دم حيواسه ات توض نيبش ايداري مي لرزي کاوه! ب -



چسبوندمش به ديوار و  شتريتم و بتر يقه اش و گرف محکم
 !انيگفتم: زر بزن ک

آورد و  رونيهولم داد عقب و يقه اش رو از دستم ب انيک
همه  نيبش ايرفت سمت در و گفت: لباساتو عوض کن ب

 ويچ

 !مي گم بهت

 !اآلن بگو نيراه افتادم و گفتم: بگو! هم دنبالش

 !روي مبل و زل زد به روبروش نشست

 !م: حرف بزنجلوش و گفت نشستم

 !تا کجاشو بهت گفته اون بي شرف؟ -

 !فقط بگو من کي ام؟ :

 

گرفت  زيو نگاهشو از م ديکالفه دستي به موهاش کش انيک
 که خواست حرف بزنه صداي نيو به چشمام دوخت و هم

در اومد. از جاش پاشد که بره سمت آيفون. دستش  زنگ
 !اديرو گرفتم و گفتم: نمي خوام کسي ب



و رفت سمت آيفون و گفت: عمو  ديشو کشدست انيک
 !منصوره

شدم و رفتم جلوشو گفتم: هر کي باشه! در وا نمي  بلند
 !کني

دم  نيمن پاي ني! ماشميزشته کاوه! مي دونه خونه هست :

باهام حرف زده! بذار وا کنم درو!  شيساعت پ ميدره! ن
 مي ياد

 !ميو با هم حرف مي زن باال

وشو گرفتم و بازادم و به عالمت منفي تکون د سري
آدم  نيبتمرگ اينجا و ع ايسمت مبل و گفتم: ب دمشيکش

 حرف

 !بزن

 دمي! زل زدم به چشماش و گفتم: پرسنهيکردم بش مجبورش
 !ازت من کي ام

با  هيو بعد چند ثان زيروشن کرد و زل زد به م گاريس يه
تعلل و مکث نگاهشو قفل کرد تو چشمام و گفت: 

 !برادرمي



قدر گذشت اما تکون نخوردم. زل زده بودم به دونم چ نمي
 و خاموشش ديرو تا ته کش گارشيچشماش. بدون حرف س

نگاه مي  شيو پاشد اومد کنارم نشست. به جاي خال کرد
 کردم. دست انداخت زير چونه ام و سرمو برگردوند سمت

و گفت: مي دونم متنفري از اينکه بشنوي پسر  خودش
نفر بودي ولي من خوشحالم کسي هستي که يه عمر ازش مت

 که

 !مثل تو دارم برادري

مي کردم حالت تهوع دارم. به زور از جام پاشدم و  حس
 ! فکر نميديدور سرم مي چرخ ايرفتم سمت دستشويي! دن

بشه قراره نابود بشم اما شده  ليوقتي اين پازل تکم کردم
 !نه ومرثيبودم! حاضر بودم يه حرومزاده باشم اما پسر ک

نم چقدر گذشت که داشتم کف دستشويي عق مي دو نمي
 از دميمرتب مي زد به در. بي حال خودمو کش انيزدم! ک

مو گرفت و کشوندم روي حصار. زير رونيب دستشويي
مبل و تو لحظه هاي آخري که تو تاريکي فرو مي رفتم 

 که دميشن

 !: الو اورژانسگفت



ياد  خورد تو دماغم. مارستانيکردم. بوي بد ب باز چشمامو
 رفتن مامان افتادم! مامان؟!هه! کف دستمو گذاشتم رو

 لميف ني. از سردرد داشتم مي مردم! اتفاقاي صبح عميشونيپ
 شدن در اومد و بازاز جلوي چشمم رد مي شد. صداي 

بردارم  ميشونيپاي کسي. بدون اينکه دستم رو از پ صداي
 ! فقط مينميچشمام رو بستم. دلم نمي خواست کسي رو بب

تنها باشم و ذهن آشفته امو جمع و جور کنم! مي  واستمخ
 به اون بزرگي تيچي شده! مي خواستم واقع نميخواستم بب

دستش رو گذاشت روي دستم و گفت:  انيحضم کنم! ک رو
 !شدي؟ داريب

 !ديد واکنشي نشون نمي دم گفت: کاوه؟ وقتي

 

که گفت:  دميازم فاصله گرفت. صداي دور شده اش رو شن
 همه ي ماجراها دو تا رو داره! مثل سکه! پسر شهيهم

بد باشه، اما برادر  لييبودن شايد از نظر تو خ ومرثيک
بود که  ني! واسه همهيهم عال لييتو بودن از نظر من خ

 گفتم



گذشته و اتفاقاتش باش!  ريگيبه عشقت برسي بعد پ بذار
! واسه اينکه  روز تموم افتييواسه اينکه به اين روز ن

 پشت

 !اتاق خدا رو صدا نزنم که چشم وا کني اين

کردم و زل زدم بهش! سه روز؟! نگاهشو  بازو  چشمام
 از پنجره گرفت و برگشت سمتم و وقتي ديد دارم با تعجب

و  ديمي کنم اومد کنار تخت و دستي تو موهام کش نگاهش
 !گفت: پسر ديوونه امون کردي! چي کار کردي با خودت؟

که نکنه  ستيام اينجا و دل تو دلم نروز يه بند وايساده  سه
 شدي حاضر بودم داريکه ب شي! يه ساعت پاييبه هوش ن

 !خوشحالي همه ي داشته هامو ببخشم از

شده باشم. دستشو  داريب شينمي يومد که يه ساعت پ يادم
 ابروهامو کمي فشار آورد و گفت: وا کن اين نيگذاشت ب

مي  اليم که خالمصبو کاوه! به قرآن من اونقدرها ه اخم
 ! ماماننيواسه ات! کوشان هم هم ستميکني برادر بدي ن

از اينکه هواي ما رو داشته باشه خاطر تو  شتريهم ب شهال
 رو مي خواد! مي مونه بابام که خب اگه دوست نداري مي

 !اونو به پدري قبول نکني! هان؟! چي مي گي؟ توني



اسه ام و شتريزده بودم به صورتش! از يه برادر هم ب زل
 آرزو داشتم يه برادري مثل اون شهيمايه گذاشته بود! هم

تو حسرت داشتن خونه و زندگي  ميباشم! تموم بچگ داشته
 بهش غبطه مي شهياونا گذشت! وقتي بي پدر شدم هم

واسه بچه هاش  ومرثيپدري داره! ک نيکه يه همچ خوردم
 !آدم بدي نبود

سمت تخت و شونه هامو هول داد  اني. کنميکردم بش سعي
 !ستيخوب ن لييگفت: بلند نشو. وضعت خ

نشست روي  انيدوختم به قطره هاي سرم. ک نگاهمو
 رونيصندلي کنار تخت و گفت: عمو منصور و مامان ب

 .نشسته ان

 انينذاشتم ب ني! واسه همشونينياآلن نمي خواي بب مطمئناً 
 .تو

خشکمو با زبون تر کردم و آب دهنمو قورت دادم و  لباي
 !: تو از کي مي دونستي؟دمييه صداي خش دار پرسبا 

 !يه سال بعد فوت عمو -

 !نگفتي بهم؟ زييچرا چ :



زن عمو نمي خواست! مي گفت امانتي که بهم دادين تا  -

 آخرين روزي که زنده هستم مال منه! کسي حق نداره ازم

بود که اين آخرا اينقدر اصرار داشت  ني! واسه همردشيبگ
 بابا خوب کني! مي گفت دلم نمي خواد ات رو با ارتباط

باشم جواب خدا رو بدم! مي گفت دلم نمي خواد  مجبور
پدر و پسر  نيکامران هم عذاب بکشه! مي گفت نبايد ب

 فاصله

درست کنه بعد بره اما  وي! مي خواست همه چمينداخت مي
 !زماني براش نموند

لب زمزمه کردم: چه جوري مي تونست تو چشماي  زير
 گاه کنه و حرف از بخشش بزنه؟! چه جوري پدرتوپدرت ن

کارو بکنم وقتي  نيبود و از منم مي خواست هم دهيبخش
 !پدرت باعث نقص عضو مادام العمر شده بود؟

 

کنار  نيزن عمو نمي دونست که بابا هم توي اون ماش -

بهمن بوده! اينو فقط عمو مي دونست! دو تا برادر با هم 
 معامله

 !کرد و بابا بچه اشو داد به اون! عمو سکوت کردن



سر گناه يکي ديگه منو معامله کردن! چقدر کثافت دور  :

 !و برم بوده و نمي دونستم

يه سال بعد فوت عمو، يه روز اتفاقي حرفايي که نبايد  -

 !! مامان و بابا با هم دعواشون شده بوددميرو شن دميمي شن

که من يا اين اليو به خ رونياز اتاق مي يومد ب صداشون
سعي نمي کردن سر و صداشونو  ميستيکوشان خونه ن

 کنترل

. شوکه شدم! اونقدر که بدون دمي!وقتي حرفاشونو شنکنن
 در اتاقشونو وا کردم و رفتم تو! منو که تيتوجه به موقع

بهت بگم! به آب  ويساکت شدن! مي خواستم همه چ ديدن
اما  و جريانو واسه ات جار بزنم نمتيزدم که بب شيو آت
 زن

 .اومد خونه امون و منو ساکت کرد عمو

نداره و اگه تو هم از  ويداد که جز تو کس حيام توض واسه
 وي! بهم قول داد که يه روزي همه چرهياون ببري مي م

 بهت

گه. قبل از اينکه به قولش عمل کنه رفت اما قبلش ازم  مي
 نابودت کنه! مي گفت قتيخواست نذارم دونستن اين حق



داري نمي ذاره از دونستن  ومرثيي که تو به کا نهيک
 خوشحال بشي! مي گفت از هم مي پاشوندت! ازم قتيحق

تو و هديه رو سر  تيمرتب کنم، وضع ويهمه چ خواست
بگم. با بابا سر گفتن و  تويو سامون بدم و بعد بهت واقع

 نگفتن

! شايد هم رونيراز حرفم شد و زدم از خونه اش ب اين
دم تا کاري که با تو يا با زن عمو کرده رو دنبال بهونه بو

 يه جوري

و حرف  نمشيکنم! نمي تونستم هر روز و هر شب بب تالفي
 دادم دور باشم ازش! متأسفم حي! ترجارميتلخي به زبون ن

! به خاطر اين همه پنهون کاري ولي همون قدر که کاوه
تو سعي کردي از هديه محافظت کني منم تالش کردم 

 مراقب

هم موفق نبودم! حاال هم اينجام  لييشم هر چند که خبا تو
که هر کاري از دستم بر مي ياد واسه ات بکنم. چه به 

 خاطر

دوباره سرپا شي چه واسه به دست آوردن هديه.  اينکه
 !بهت قول مي دم



و سرمو گرفتم تو دستام و چشمامو بستم! اونقدر  نشستم
 ين همهذهنم آشفته بود و اونقدر شونه هام خسته ي ا

که کم آورده بودم! پدرم برام يه بت بود! اما حاال  ت،يواقع
 مي ديدم اين بت ترک برداشته! دروغي شده! درسته که

مامانم کم نذاشت اما چه جوري دلش اومد منو از  واسه
جدا کنه؟! باشه که بچه برادرش بودم،  ميخونواده ي واقع

 چه

ر ديگه رو دلش اومد تاوان اشتباه يا جنايت يه نف طوري
! بابا؟! مامان؟! هه! همه چي قاطي شده! ره؟ياز من بگ

 کاش

زري بود! کاش سرمو مي ذاشتم رو پاهاش! کاش  مامان
مي خواد! دلم مي  زيهمه اينا دروغ باشه! فقط دلم يه چ

 خواد

 !بوده باشه ميمادر واقع مامانم

از جاش پريد.  اني! زدم زير گريه! بلند بلند! کديترک بغضم
 اش و گفت: خواهش مي نهيتو س ديکنارمو سرمو کش اومد

 ريکاوه! به اندازه کافي حالت بد هست! به قرآن، به پ کنم
 نگاه اهياونقدري هم که تو بهش داري س تيواقع غمبريبه پ



 !! کاوهستين اهيکني س مي

 

شدم ديگه حاضر  داريو وقتي ب دميبا يه آرامبخش خواب
وادار کردم که  انوير ک. به زومارستانينشدم بمونم تو ب

 برگه

و امضا کردم و با رضايت خودم برگشتم  ارهيب صويترخ
خونه و اين در حالي بود که تو همه ي اون لحظه ها برادر 

 بزرگم

 !بود همراهم

گذشت. تنها کاري  مارستانيروز از برگشتنم از ب چهار
که تو اين چهار روز انجام دادم نشستن و فکر کردن بود. 

 ذهن

جوري آروم نمي گرفت. بارها و بارها  چيه نمپريشو
 ميمرور کرده بودم. تصويراي زندگي دروغ مويزندگ

 مرتب از جلوي

تنها کسي بود که تو اين چهار روز  انيرد مي شد! ک چشمم
 !ديده بودم. دلم نمي خواست کسي بهم نزديک بشه



مي اومد. حرف مي زد، شوخي مي کرد، مي خنديد  انيک
 ام نمي ديد، مي هيتو روح ريييتغ چينکه هاز اي ديو ناام

.ازش قول گرفته بودم منو شبا تنها بذاره. مجبور بود رفت
 !که مي رفت

 تيدونم اگه مامان زري زنده بود و من پي به اين واقع نمي
مي بردم، رفتارم نسبت بهش چه جوري بود اما تو اون 

 لحظه

نست داشتم. اگه بود مي تو اجيسخت واقعاً بهش احت هاي
برام دلگرمي باشه. يه عمر با هر جون کندني بود منو، 

 مني

هم نبودم، مني که پسر کسي بودم  شيحتي پسر واقع که
که باعث نقص عضوش شده بود و اونو از نعمت مادر 

 بودن

کرده بود، بزرگ کرده و دم نزده بود! به اندازه  محروم
ي بچه ي نداشته اش واسه اش عزيز بودم که حاضر نشده 

 بود تو

ازش  دهيبودنش از ماجرا بويي ببرم! احتماالً مي ترس زنده
 ديگه اونو مادر خودم ندونم! اونقدر دهيدور شم! مي ترس



ام مادر بوده که حتي سماواتي هم منو بچه ي اون  واسه
مي دونسته! خودش هرگز مادر نشد اما اونقدر واسه اش 

 عزيز

ونو آزار که سماواتي سعي مي کرد از طريق من ا بودم
 بده! حاال معني التماساشو وقتي مي گفت دست از سر هديه

! اون با پوست و گوشتش لمس کرده دميمي فهم بردارم
بود که بهمن مي تونه چقدر خطرناک باشه! دلم چقدر 

 براش

 !شده تنگ

گرفته بودم بعد چهار روز تو خونه موندن فردا  ميتصم
وال شدم و . ددميبرم سر خاکش! نزديک ظهر بود که رس

 لبمو

! بزرگترين دمشيو بوس اهيروي سنگ سرد و س گذاشتم
 قرباني قصه ي تلخ گذشته اون بود! نشستم کنار سنگ و

اسمش! گاليي رو که خريده بودم  اراييگذاشتم تو ش دستمو
 پرپر کردم و ريختم رو سنگ. تمام اسمشو با اون گلبرگ

نم! براش ک بازپر کردم.دلم لرزيد اما سعي کردم لب  قرمز
 !فاتحه خوندم



انگار يه مقدار سبک شده  رونيبهشت زهرا که رفتم ب از
 نبود. رفتم تو زشي. منشي پشت مانيبودم. رفتم شرکت ک

. وتريگذاشتم و نشستم پشت کامپ باز مهيو در رو ن اتاقم
نمي دونستم هنوز مي خوام اونجا بمونم يا نه! اما فعالً اين 

 تنها

چک مي  المويي کرد. داشتم ايمبود که سرگرمم م کاري
کردم که يکي از جلوي اتاق رد شد و دوباره برگشت. 

 سرم رو

ديدم. ناباور اومد جلو و  انويبلند کردم نگاه متعجب ک که
 زميتر کرد و وقتي مطمئن شد که خودم پشت مبازدر رو 

 .داد بهش هياومد تو و در رو بست و تک نشستم،

. چند توريزل زدم به مان خورده نگاهش کردم و دوباره يه
 نگفت. از جام پاشدم و وايسادم جلوش و چيياي ه هيثان

! آدم نديدي؟! يا شايد اخراج شدم و نبايد اينجا ه؟ي: چگفتم
 !باشم و خودم خبر ندارم؟

 



سمت خودش و  ديومو گرفت و کشبازبي مقدمه و يهو 
با صدايي گرفته گفت:  هيم کرد و بعد چند ثانحصارمحکم 
 کهخوبه 

 !خوشحالم ليي! خاينجايي

کنار و گفتم: له شدم  دميش خودمو کشحصارزور از تو  به
 !بابا

 !کي اومدي؟ -

 .يه ربعي مي شه :

 !پس چرا اسکندري خبرم نکرد؟ -

 .نبود زشيپشت م :

شدم! خودم فرستادمش صحافي سر  جيآخ! پاک گ -

 !ابونيخ

 !هنوز جزء کارمندات محسوب مي شم؟ :

تو پرونده ات ثبت شده واسه اين  خييه برگه توبآره! البته  -

 !! ناهار خوردي؟بتيهمه غ

 !نه! رفته بودم سر خاک مامانم :



نگاه معنا داري بهم انداخت و گفت: پس پاشو بريم  انيک
 !لييتو رگ! منم گشنه امه خ ميبزن زيييه چ

 !مي خوريم ديگه زيييهو مي ريم خونه و يه چ -

و مي ريم خونه  ريميغذا مي گپس داريم مي ريم خونه  :

 !تو رگ ميو مي زن مينيي من مي ش

 !چرا خونه ي تو؟ -

تر از خونه بازخب چون هم نزديک تره به اينجا، هم دل :

ي سوراخ موش توِا! و هم اينکه اين چند روز انقدر که 
 تو شيپ

 زشيگند خونه رو ورداشته! مي ريم که دو تايي تم بودم
 !ميکن

 !ي؟آورد ريکارگر گ -

چه اشکالي داره؟! اين همه مدت من واسه تو پختم و  :

شستم و رفت و روب کردم، حاال تو واسه من اين کارو 
 بکن! نه

شوخي گذشته بريم خونه من که واسه ات يه تنوعي  از
 !دي؟يبشه! خسته نشدي بس تو اون خونه چپ



باشه. اآلن برو به کارات برس. بذار منم کارامو جمع و -

 .جور کنم

 

خونه اش. بعد اينکه  ميغذا گرفت و رفت انيبعد از شرکت ک
غذا رو خورديم و يه خرده خونه اش و سر و سامون 

 داديم،

وسط و  زيروي مبل و پاهاشو دراز کرد رو م نشست
ي خدا دعوام مي  شهيهم امرزيگفت: زن عمو زري خدا ب

 کرد که

 !زيپاهامو مي ذارم رو م چرا

 !جاي پا گذاشتنه؟ زيخب راست مي گفت ديگه! م -

نمي دونست که چه لذتي داره اين جوري نشستن! يادش  :

 که نهيو بب نهيو بش اديدادم بهش که ب رييه بار گ ريبه خ

 !مي ده فيک چقدر

 !کي؟ -

و با  اييتو اون روز دانشگاه بودي! منتظرت بودم که ب :

 !بچه ها بريم دور دور



 !خب؟ -

 !چي خب؟ :

 !زيگفتم: جريان م غره اي بهش رفتم و چشم

آهان! اومد روبروم نشست و به اصرار من پاهاشو دراز  -

! بعد يه خرده سکوت کرد و يهو شروع کرد زيکرد رو م
 از تو

زدن! از اينکه چقدر ناراحته که تو رو از خونواده  حرف
جدا کردن و تو داري تو اين سختي بزرگ مي  تيي اصل

 !شي

که نمي  هيواهگفت خودش خوب مي دونه که خودخ مي
 تيرو بگه! خالصه تو اون وضع تيذاره کسي به تو واقع

 نشست

کلي درد و دل کرد و وقتي به خودش اومد که تو زنگ  و
 !درو زدي

! پاشد يه دونه ريلبخندي زد و ادامه داد: يادش به خ انيک
 !انيهم محکم زد به پاي من و گفت: ور دار لنگاتو ک

: از طرف مامانم بهت مي شدم و زدم به پاشو و گفتم دوال
 !انيگم! ور دار لنگاتو ک



برداشتم و اومدم بخورمش که گفت:  زياز رو م مويچاي
بي تابته! مي خواد ببندت! به زور وادارش  لييمامان خ
 کردم که

 !سمتت ادين

 !مامان؟ -

 !آره! مامان شهال! مامان من! مامان تو :

ي کرد هه! اون روزي که منو معامله مي کردن فکر نم -

 !يه روزي بي تابم مي شه؟

 !معامله اي در کار نبوده کاوه :

 !! حق السکوت؟ه؟يچ ستيپس چي؟! اگه اسمش معامله ن -

 

مامان به خاطر زن عمو اين کار رو کرده! وقتي مي ديد :

داره با  شياز نداشتن بچه چقدر زجر مي کشه و زندگ
 کامران

اون و زن کاري رفته!  نيمي خوره زير بار يه همچ بهم
عمو با هم مثل دو تا خواهر بودن! بچه اشو راه دور که 

 !نداده



از حال و روزت با خبر  شهيگوشش بودي! هم خيب شهيهم
از ما نگرونت بوده! بابا رو وادار کرده  شتريبوده! حتي ب

 نصف

 نيکارخونه اش رو به نامت کنه! اون روز تو ماش سهام
ن دروغي بود که وقتي گفتي يه دروغ بگو اون راست تري

 بهت

! يه حساب بانکي به نامت هست که سود کارخونه گفتم
زن  تويوقتا خرج زندگ لييمرتب بهش واريز مي شه. خ

 عمو از

بهش دست  لييحساب بانکي مي داده! هر چند که خ اون
 نمي زده! اما بعضي جاها که واقعاً در مي مونده از اون

 !مي کرده استفاده

نمي ده! زخمايي که از  رييام رو تغ اينا گذشته و آينده -

 !نمي شه ميجوري ترم چياين ماجراها خوردم ه

بده کاوه! به پشتوانه ي اين  رييآينده ات رو مي تونه تغ :

 راحت زندگي لييپولي که داري مي توني از اين به بعد خ

 !کني



! پول هديه رو برام نمي ستيپول ضامن خوشبختي ن -

 !خره

رو خورد و از جاش  شيقدار از چايسکوت کرد. يه م انيک
پاشد و گفت: مي دونم! هر چي بگي حق داري! هر 

 مييتصم

همه بايد بهش احترام بذارن ولي فقط مي  رييکه بگ هم
خوام بگم يکي تو اون خونه هست که سال ها تو حسرت 

 حصار

بهت دست و پا زده! اگه اون ته ته  قتيو گفتن حق کردن
 ادي! يا اجازه بده بنشيي برو ببقلبت يه جايي واسه اش دار

 .بزنم وشاي! مي رم يه زنگ به نندتيبب

غرق شدم. اونقدر  اليتو فکر و خ بازرفت و من  انيک
توي اون چند روز تو گذشته جا مونده بودم که فکر آينده 

 از سرم

بود! يادم رفته بود هديه اي هست که داره ازدواج  پريده
ه و قراره تا ابد حسرت مي کنه! داره مال يکي ديگه مي ش

 به

 متييبمونم! فردا بايد مي رفتم و مي ديدمش! به هر ق دلش
 !بود بايد مانع از اين ازدواج مي شدم



 چيو حوصله ي انجام ه زيشرکت نشسته بودم پشت م توي
 اني! شايد کميپوچ شده بود زندگ لييکاري رو نداشتم! خ

ست داشت که مرتب بهم مي گفت اول هديه رو به د حق
و بعد گذشته رو کنکاش کنم! به ظاهر بلند شده اما  ارميب

 از

فرو ريخته بودم و پر از آوار! دلم نمي خواست  درون
! دوست نداشتم وقتي ديگه حرفي نميو شهال رو بب ومرثيک

 واسه

رفتار اشتباهشون رو بکنن!  هيو توج ننينمونده بش گفتن
 که دلم نمي خواست بهشون فرصت جبران بدم! هر چند

 !جوري جبران نمي شه چيکردن ه ميکه با زندگ کاري

مي کنه! حس  نييروي قلبم سنگ زييمي کردم يه چ حس
مي کردم تو وجودم آرامش قبل از طوفانه و نمي خواستم 

 با

 !شه و نابودم کنه داريعمو و زن عمو! اين طوفان ب ديدن

و سرمو گذاشته بودم  زيپهن کرده بود روي م دستامو
صدام کرد. سرمو بلند کرد  انيشد و ک بازر روش که د
 که اومد تو



 !شده؟ زييدر رو بست و گفت: چ و

 

 !نه -

 !مطمئني؟ :

 !افتادهياتفاق جديدي ن -

آهان. کارفرماي پروژه ي بندر يه ربع ديگه مي ياد  :

 اينجا. جلسه داريم باهاش. مي ياي تو هم؟

 !نه -

هم که کالً  هديه ست،يپور هم ن نيچرا آخه؟! خانم ام :

 !با يارو سر و کله بزنم؟ نميرفته! من تنها بش

 !با بچه هاي ديگه برو! اين همه کارشناس داري -

اين همه کارشناس روي اين پروژه کار نکردن! تو و  :

 !هيچي به چ نياون دو تا مي دون

 !هيخودت بهتر از ماها مي دوني که چي به چ -

 !يامان از دست تو که جواب کم نمي يار :

 !به خدا حوصله ندارم و اال مي يومد -



پس واسه چي مي ياي شرکت؟! وقتي حوصله نداري  :

 !کار کني خب بمون خونه ديگه

اينجا! وقتي فکر  ارميمي کردم که مي تونم دووم ب اليخ -

 !حوصله ي خونه رو هم ندارم نميمي کنم مي ب

 بايد بري مسافرت! يک کم بايد کله ات باد بخوره! بذار :

و همه چي جور بشه، دو تايي مي  افتهيب ابياين آبا از آس
 ميزن

 !مي ريم عشق و حال و

 !رو چي کار مي کني اونوقت؟ وشاين -

 !چونمشيگور باباش صلوات! مي پ :

 !به تأسف تکون دادم و يه چشمک بهم زد و رفت سري

کم سر خودمو گرم کردم و ديدم ديگه نمي تونم بمونم  يک
 انيبه خانم اسکندري گفتم: جلسه ک رونياز اتاق رفتم ب

 .من رفتم خونه نيشد بهش بگ تموم

 ادهي. تا خونه رو پرونيگفت و از شرکت رفتم ب چشمي
 خونه يه دوش دميرفتم و فکر کردم و فکر کردم. وقتي رس



گرفتم تو دستم. رفته  مويو نشستم روي کاناپه و گوش گرفتم
 ره ي هديه و دوبودم تو فون بوک و زل زده بودم به شما

يا نه! چند بار دستم رفت سمتش اما  رمشيبودم که بگ دل
 دايشدم. هنوز زود بود واسه ام! اول بايد خودمو پ مونيپش

ديگه  اميوقتي به خودم ب دميکردم! هر چند که مي ترس مي
 !دير شده باشه لييخ

 

 هيگوشي رو انداختم روي مبل و سرمو بردم عقب و تک
 دييي و زل زدم به سقف. داشتم به سفدادم به پشتي صندل

. بدون اينکه ديتو قفل چرخ دينگاه مي کردم که کل سقف
 !زدي؟ ميتکون بخورم گفتم: يعني جلسه تموم نشده ج

ديدم جواب نمي ده سرمو عقب تر بردم و سعي کردم  وقتي
 که مي ديدم از تعجب از زييو از چ نميسر و ته بب انويک

 !پريدم جام

: دميو روبروش وايسادم و پرس رونيفتم بپشت مبل ر از
 !اينجا چي کار مي کني؟! چه جوري اومدي تو؟

 ديييه قدم از در فاصله گرفت و گفت: با کل ومرثيک عمو
 !گرفتم انيکه از ک



خونمو مي خورد! داشتم منفجر مي شدم! يعني چي؟!  خون
 کاري بکنه! اون که نيچه طور تونسته بود يه همچ انيک

! مخصوصاً نميکدومشونو بب چيمي خوام هدونست ن مي
در رو نشون  تي! يه قدم رفتم جلو و با عصبانوياين يک
 دادم و

 !روني! از خونه ي من برو بروني: برو بگفتم

 لييداغ شده بود! مخصوصاً که خ تياز عصبان گوشام
اومد جلوتر و گفت:  رونيخونسرد به جاي اينکه بره ب

 ممنون از

 !استقبال گرمت اين

تا يه باليي سر خودم يا تو  رونيگفتم: برو ب صبانيع
 !اوردمين

به تأسف تکون داد و رفت نشست روي مبل و گفت:  سري
 !مي خوام باهات حرف بزنم نيبش ايب

 !من نمي خوام حرفي ازت بشنوم -

 !چرا؟:

 رونياآلن نري ب نيبه خودم مربوطه! اگه هم لشيدل -

 !سيزنگ مي زنم به پل



مي گي بابام اومده خونه ام  سيت: به پلزد و گف لبخندي
 !ن؟يکن رشيدستگ اينيب

 !ستييتو پدر من ن -

 !عوض نمي شه کاوه زييبا سفسطه کردن چ :

 !! نمي خوام حتي اسممو از دهنت بشنومارياسم منو ن -

در کار نبوده،  راثييارث و م دييچرا؟! حاال که فهم :

سه مي کني تو بي عرضگي کامران وا اليهنوز هم خ
 داشتن يه

 !مناسب من مقصر بودم؟ درآمد

 

تو توي مرگش مقصري! توي ناقص شدن مامانم  -

مقصري! توي جنايتي که بهمن به خودش اجازه داد انجام 
 بده

مقصري! اگه تاوانشو ندادي  زايچ ليي! توي خمقصري
که  ستيبر اين ن ليکه بي گناهي! دل ستيبر اين ن ليدل

 قرار

 !مجازات بشي نباشه



چه مجازاتي از اين بدتر که پسر خودم تو روم مي ايسته  :

و هر چي از دهنش در مي ياد بهم مي گه؟! چه تاواني از 
 اين

که يه عمر سعي کردم به هر طريقي بهت نزديک  شتريب
از طرف  راهيو بد و ب ريو تحق نياش جز توه جهيشم و نت

 تو

 !ديگه اي نبوده؟ زيچ

فتاراي خودت بوده! منو تاب ربازهر رفتاري که داشتم  -

 مثل يه کاال واسه اينکه کثافت کاريِ تو و بهمن رو نشه

 !به برادرت فروختي

چه ايرادي داشت اين از خود گذشتگي وقتي مي تونست  :

 !زندگي متالشي شده ي برادرم رو سر و سامون بده؟

خراب کردين  انياز بن شونويتو و اون بهمن آشغال زندگ-

؟! من چرا بايد تاوان کاراي شما رو به من چه مربوط بود
 مي

دور نگه داشته  مي! من چرا بايد  سال از هويت اصلدادم؟
 مي شدم؟! نمي خوام باهات بحث کنم! نمي خوام فرصت



احمقانه ي  هاتيدادن داشته باشي! نمي خوام توج حيتوض
 !شماها رو بشنوم

و گذشته رو  اديزنگ زدي به بهمن و ازش خواستي ب:

و به حرفاي  نييبده! حاضر شدي بش حيتوضواسه ات 
 کسي که

گوش بدي! من  دهيي نابود کردن خودت و عشقتو کش نقشه
 !ستمياز بهمن دشمن تر ن

هستي! اون اگه باليي سر من يا مادرم آورده با يه غريبه  -

کردي!!  انتيدشمني کرده! تو به ناموست، به هم خونت خ
 به

نگ زدم و از اون ! به زن برادرت! به پسرت! زبرادرت
برام حرف بزنه چون ديدم با همه ي نامرد  اديخواستم ب
 بودنش از

و به  نهيشجاع تره! الاقل انقدر جرأت داشت که بش همتون
 کثافت کارياي گذشته اش اعتراف کنه! که نخواد واسه

 !بگه که به نفعش بوده شويکردن خودش فقط بخش تبرعه

پاشم وايسادم! خودم در مورد اون تصادف اشتباه کردم،  :

 !به کامران گفتم! همراه بهمن افتادم زندان ويرفتم و همه چ



رضايت داد و آزاد شديم و ديه ي کار اشتباهمونو تا  زري
 تهش داديم! تو رو از دست دادم! دادمت به کامران! کنارم

اما منو پدر صدا نمي کردي! چي از اين سخت تر  بودي
 !دميهر بار ديدنت عذاب کشواسه يه پدر؟! شدي عذابم! با 

هم روز به روز بدتر زجرم داد! کاوه اومدم اينجا  رفتارت
 !اين دشمني رو ميکه تموم کن

 !تو رو حتي دشمن خودم هم به حساب نمي يارم -

 !داره دوارييخوب پس! جاي ام :

به حساب نمي يارم! آدم با دشمن خودش  چييتو رو ه -

 چيه ندشيي که نمي بمجبور مي شه روبرو بشه اما با کس

روبرو بشه! بلند شو برو از خونه من  ستيالزم ن وقت
 !رونيب

! با اون همه پولي که ستي؟يچرا به فکر خريد يه خونه ن :

 نيراحت مي توني يه خونه و يه ماش لييتو حسابته خ
 !بخري

 

! آره؟! م؟يريختي واسه ام تو حساب؟! زندگ ويچ متيق -

 من چقدره؟! به اندازه يهسي سال بي هويت بودن  متيق



! اينا  سال بي پدر بودنمو جبران مي ن؟يو يه ماش خونه
 کنه؟! اينا داغ بي مادر شدنمو جبران مي کنه؟! اينا گم

خودم تو خودمو جبران مي کنه؟! بلند شو برو  کردن
 !روني! برو از خونه من برونيب

رفتم و در واحدو وا  دميجوري که هوار مي کش همون
وقت  چياز اين خونه و ديگه ه رونيفتم: برو بکردم و گ

 ! نه تواين

زنت! مادر و پدر من تو بهشت زهرا خاک ان! يکي  نه
 وقت چي! ديگه هشيرفته و يکي  سال پ شيشون چند ماه پ

 !نمتونيخوام بب نمي

بودم که به سرفه افتاده بودم و گلوم خش  دهيداد کش اونقدر
 ! برگشتم وديز راه رسا انيلحظه ک نيبرداشته بود! تو هم

 روني: باباتو از خونه ي من ببر بدميصورتش هوار کش تو
 !تا کار دست خودم ندادم انيک

من و عمو  نيمتعجب وايساده بود دم در و نگاهش ب انيک
وشو گرفتم و هولش دادم تو بازمي رفت و مي يومد! 

 خونه،

 !انيعمو و گفتم: ببرش از اينجا ک سمت



شدن به دو طرف تکون داد و  جيگسري به مفهوم  انيک
 !: اينجا چي کار مي کني بابا؟دياز عمو پرس

رو کرد به من و گفت: تو چرا درو وا کردي اگه قرار  بعد
 !تو؟ ادينبود ب

 !خونه ي من به لطف تو دست همه هست ديمن ؟! کل -

به لطف من؟! يعني چي؟! بابا واسه چي پاشدي اومدي  :

يه بمب ساعتي هر  نياين ع اينجا؟! بهت که گفته بودم
 لحظه

 !ي منفجر شدنه آماده

ببرش از اينجا و هر چقدر خواستي تو خونه ي خودت  -

 رونيو از حال و روز من واسه اش بگو! برين ب نيبش
 !هر دوتون

رفت سمت باباش و گفت: برو بابا! اآلن برو! قرار  انيک
 ستياز اين، اين بچه رو زجر بدين! قرار ن شتريب ستين
 از شتريب

 !ي بشهبازبا اعصاب اين پسر  اين



و باباش رفتم تو اتاق خواب و در  انيتوجه به بحث ک بي
به هم و رفتم تو بالکن! اونقدر عصبي  دميرو محکم کوب

 شده

که درست نمي تونستم نفس بکشم. جوش آورده بودم  بودم
 !اساسي

صدام کرد.  انيشدن در اومد و ک بازکم بعد صداي  يک
 اني! کدميو با صدا نفس مي کش دميمو مي جويعصبي لب

 اومد

چه جوري  دويسرم وايساد و گفت: رفت! نمي دونم کل پشت
 !برداشته! متأسفم بمياز ج

: تأسف تو به درد من دميو تو صورتش هوار کش برگشتم
 !نمي خوره! اينو بفهم

و خب!  لييبرد باال و گفت: خ ميبه نشونه تسل دستاشو
 !قايم نکردم! خوبه؟ دويکه کلکوتاهي از من بود 

! گنده! گند! مي فهمي! نمي خوام ستي: نه خوب ندميکش داد
 کدوم اونايي رو که باعث چي! نمي خوام هنمشونيبب

! باباي تو يه آدم ني! اينو بفهمنمياآلن اينجا وايسم بب شدن
 با زندگي من چه دهيپسِت رذِل خودخواهه! هنوز نفهم



 

وسط خونه من و مي گه چرا  راحت وايساده لييکرده! خ
هنوز با من مشکل داري؟! واقعاً چرا داره؟! واقعاً خودش 

 نمي

اونه! انگار از  شي! دارم ديوونه مي شم! مسبب اصلدونه؟
حال بد اين روزام فقط  ليشدم! مسببش اونه! دل مينو يت
 !اونه

مي دونم کاوه! مي فهمم! به قرآن مي دونم چي مي گي!  -

و جوشي که مي خوري فقط داري خوتو  ولي با اين حرص
 از

مي بري! کاوه بسه هرچي تاوان گناه ديگرونو دادي!  نيب
حاال بذار اونا زجر بکشن! نوبت اوناست که تقاص 

 گناهاشونو

منو با اين همه خودخوري و حرص  نيبدن نه تو! بب پس
و ناتوون  فيو جوش فقط داري خودتو روز به روز ضع

 تر مي

ني ديروز که يه کاره پاشدي اومدي مي ک الي! خکني
که داري تظاهر مي کني؟! تا کي مي خواي  دميشرکت نفهم

 بگي



مقاومي؟! تا کي مي خواي الکي اداي آدماي  لييخ
 !آدم رفتار کن بچه ني! عاري؟يسوپرقهرمانو در ب

آدم رفتار کردن يعني چي؟! يعني راست راست راه  نيع -

باهام؟! يا زانوي غم  چه کردن ارميبرم و به روي خودم ن
 حصار

کنج خونه به گريه کردن؟! کدومش مثل  نميو بش رميبگ
 !رفتار کردنه؟ زاديآدم

حرف بزن! بذار  ني! بشستييکه ن زييتظاهر نکن به چ :

و بکششون  انيهمه ي اونايي که اين بال رو سرت آوردن ب
 به

! ببرشون زير سوال! حرفاتو بهشون بزن! فرار نکن هياخ
ا وقتي وايسي و سر موضوعات بي خودي سر من کاوه! ت
 هوار

آروم نمي شي! بايد حرفاتو به اونا بزني! به بابا،  بکشي
مامان، بهمن! هر کسي که پاش تو اين ماجرا بوده! چرا 

 به جاي

اونا روشون نشه تو صورت تو نگاه کنن تو داري  اينکه
 !ازشون فرار مي کني؟



بشنوم! نمي خوام نمي خوام ديگه حرفي از زبونشون  -

کنن! نمي  هيو کار احمقانه اي که باهام کردنو توج ننيبش
 خوام

 !فرصتو بهشون بدم اين

! بذار حرفاشونو بزنن! مطمئناً پِس ستيدر کار ن هييتوج :

 !! نتونستن؟ارنيحرفاشون سعي مي کنن دلتو به دست ب

مي  نيينداره الاقل تو حرفايي که تو دلت سنگ بيع خب
که داري از  نميون مي زني! کاوه دارم مي بکنه رو بهش

 درون

پکي! نکن با خودت اين کارو! اين خشمي که ريختي  مي
تو خودت از تو منفجرت مي کنه! يه جايي بدجوري مي 

 !بري

خونه اتو گذاشتم رو  دييادت باشه که بهت گفتم! کل امروزو
 .اپن! مي رم که يه خرده تنها باشي و شب بر مي گردم

 !باش که درو وا کني! خدافظ داريبزدم  زنگ

 !و ترديد اليرفت! من موندم و يه عالمه فکر و خ انيک



رو تخت و چشمامو بستم!  دميتو اتاق و دراز کش برگشتم
راست مي گفت! شايد بايد مي رفتم چهار تا  انيشايد ک
 حرف

و حسابي بار تک تکشون مي کردم تا آروم شم!  درست
 شدن در واحد از جام دهيکوب کم کم خوابم برد و با صداي

 انيي ک افهيسمت در و در رو وا کردم. ق دمي. دويپريدم
ديدني بود! عصبي يه دستشو گرفته بود به چارچوب و 

 زل زده

به من! در رو ول کردم و برگشتم تو هال و نشستم  بود
رو مبل. اومد تو و گفت: حاال خوبه گفتم نخواب! مردم 

 بس که

! آخر هم مجبور شدم زنگ يکي زنگ زدم و در زدم در
 !از همسايه هاتونو بزنم

 

واسه اينکه از لحاظ عصبي خسته بودم و قرص خورده  -

 که چه جوري خوابم برد بايد ازت دميبودم و يهويي نفهم

 !کنم يا غرغرات تموم شد؟ عذرخواهي

 !پرورويي کاوه لييخ :



رو کاناپه و گفتم: هر چي خواستي گرم کن  دميکش دراز
 .ربخو

به غذا نداري!  اجيتو هم البد فتوسنتز انجام دادي احت -

 !آره؟

 !رميمن به اندازه کافي حرص خوردم س :

آهان! خب خدا رو شکر! شام گرفتم پاشو برو يه آبي به  -

 !با هم بخوريم. در ضمن کارت هم دارم ايصورتت بزن، ب

کار تو  دنينه حوصله ي شامو دارم نه حوصله ي شن :

 !رو

 !اگه مربوط به بهمن باشه؟ حتي -

خونسرد رفت سمت  لييسر جام و زل زدم بهش. خ نشستم
 آشپزخونه و در همون حال گفت: تو زندون آدم فرستاده

! طرف اآلن بستريه! چاقو ونهياون راننده کام سراغ
 !خورده ولي نمرده

 !خداي من -

 ونهياين نشون مي ده که يه ريگي به کفش راننده کام :

ن مي ده که تصادفش عمدي بوده! طرف ديروز بوده! نشو
 تو



 !اعتراف کرد مارستانيب

 !پس يعني؟! سماواتي رو گرفتن؟ -

زرنگ تر از اين حرفاست که دم به تله بده! يه واسطه  :

خواسته  ونهيداري کرده اين وسط و از راننده کام ونياي م
 که

 !احمد شبستاني رو بکشه قاتل

 !آشغال -

جاش هم  نيواسه اين آدم! اما تا همآشغال هم زياديه  :

 !خوبه! دارن مي گردن دنبال اون واسطه

 !نکنه باباي تو باشه طرف؟ -

و زل زد به  رونييهو از تو آشپزخونه سرشو آورد ب انيک
چشماي من و گفت: ديگه بابا تا اين حد هم که فکر مي 

 کني

کاوه! يه زموني تو جووني عشق کورش  ستيکار ن خالف
کار اشتباهي مرتکب شده! از همون موقع هم  کرده و يه

 ديگه

دخالتي نداشته! من آمارشو  چيکاراي خالف بهمن ه تو
 !دارم



تو چرا با بهمن شريک شدي وقتي بابات مي دونست چه  :

 !ه؟يمارمولک

 

هر از گاهي تو بعضي از مهموني ها بهمنو مي ديديم. -

 دشنهايدکتراي معماري داره خودم بهش پ دميوقتي فهم

دادم! بابا اصالً روحش هم خبر نداشت. وقتي  شراکت
کلي باهام دعوا کرد که چرا باهاش مشورت نکردم  ديفهم

 و چرا

نمي داد که  حيتوض لشويکاري کردم! البته دل نيهمچ يه
 من بفهمم چه غلطي کردم! کم کم توي کار متوجه شدم چه

 ايبمعلوم شده! پاشو  تشي! حاالم که ديگه کالً ماههيبدذات
 !شام

و چند لقمه اي  زياکراه بلند شدم و رفتم نشستم پشت م با
 خوردم و بعد اون پاشد و شروع کرد به انيبه اصرار ک

ظرفا. داشتم به کاراش نگاه مي کردم که يهو بي  شستن
 مقدمه و بدون اينکه نگاهم کنه گفت: هفته ي ديگه عقد

 !هديه است کنون



ومد روبروم نشست صورتش بودم که آب رو بست و ا مات
 و گفت: يهويي گفتم که به عمق فاجعه پي ببري! که يه

بخوري اگه اون دختر بدبختو مي خواي کاوه!داره  تکوني
به خاطر تو تن به يه ازدواج زورکي مي ده! نمي خواي 

 چيه

بکني؟! نمي خواي بري و جلوي اين عروسي  کاري
 وندي! مي خواي سماواتي برنده ي اين مري؟يمزخرفو بگ

 !بشه؟

عروس  ديبستم و سعي کردم هديه رو تو لباس سف چشمامو
 جز نميکسي رو کنارش بب چيتجسم کنم! نمي تونستم ه

گفتم: فردا مي رم  اني! چشمامو وا کردم و به کخودم
 !کنم داشي! البته اگه بتونم پششيپ

کرد و در همون  بازو آب رو  نکيرفت سمت س انيک
کنم! خونه  داشيونم برات پحال گفت: اگه بخواي من مي ت

 ي

! هرچند سخته ولي رونيب دشيولي مي شه کش باباشه
 !هيشدن

 !تو اون خونه؟ هيچرا سخته؟! مگه زندون -



مي گفت، انگار سماواتي تا روز  وشاياون جور که ن :

 !کرده شيازدواج يه جورايي زندون

 !خداي من-

ز رو ا چارهيکه مي گم بجنب و اون دختر ب نهيواسه هم :

 !اين فالکت نجات بده

مرتب يه مصرع مي  دميشب وقتي داشتم مي خواب اون
 "!اومد تو ذهنم! "چون بد شود، يک ده شود، ده صد شود

 !هاي من از هزار هم گذشته بود ارييبدب

نرفتم شرکت. به بهونه ي اينکه حالم  انيهمراه ک صبح
که رفت از  انيو سردرد دارم موندم خونه. ک ستيخوش ن

 جام

و آبي به صورتم زدم و سريع حاضر شدم. مي  پاشدم
زودي نمي ره شرکت اما مي  نيدونستم سماواتي به هم

 تونستم

سرد بود سوز بدي  لييخونه صبر کنم تا بره! هوا خ دم
مي يومد. يه ساعتي مي شد که روبروي خونه ي هديه 

 وايساده



و رد شه! از سرما چشمام به  اديسماواتي ب نيتا ماش بودم
شک نشسته بود و تموم صورتم سر شده بود! ياد برف ا

 يباز

افتادم! چقدر خنديده بوديم! به  انيروز تو خونه ي ک اون
 سماواتي اومد نيشد و ماش باز نگيمحض اينکه در پارک

و دور شد رفتم و زنگ خونه رو زد. خانومي  رونيب
 !ه؟ي: کديپرس

 

 !خانم سماواتي تشريف دارن؟ دي: ببخشدميپرس

 !ما؟ش -

 .من يه بسته آوردم براشون :

 !رهيتحويل بگ ادياآلن مي گم يکي ب -

 !متأسفانه بايد به خودشون تحويل بدم :

 !ستنيايشون ن -

: خب من دميکردم و پرس بازچشمامو بستم و  عصبي
 .دوباره بر مي گردم



بسته  ديايشون فعالً براي چند روز تشريف ندارن. ببخش -

 !از کجاست؟

جوابش رو بدم از در خونه فاصله گرفتم! بايد اينکه  بدون
مطمئن مي شدم که هديه تو خونه است يا نه! شماره ي 

 انيک

جواب داد. بدون  ويگرفتم. چند تا بوق خورد و گوش رو
 .رو بده وشايشماره ن انيمقدمه گفتم: ک

 !واسه چي؟ -

 !کارش دارم :

 !روني؟يب -

 !بده ديگه انقدر سوال نپرس :

من گفتي سرت درد مي کنه و حالت خوش  به کهيمرت -

 !چوني؟يکه منو بپ ستين

 !شماره رو مي دي يا بلند شم برم دم در خونه اش؟ :

 !کجايي اآلن؟ -

 !انيک :

 !تا نگي کجايي شماره رو نمي دم -



 !نده به جهنم! مي رم خونه اشون :

کاوه زنگ مي زنم مي گم جوابتو ندن! در رو به روت  -

 !! رفتي خونه ي سماواتي؟وا نکنن! کجايي؟

 !تو مطمئني که هديه هنوز تو خونه اشونه؟ :

 !کاوه خدا به دادت برسه -

 

 !مي گم مطمئني؟ :

! کاري نکني ها! کاوه اميآره! ولي همون جا باش تا من ب-

نري تو خونه! هزار تا آدم و گماشته داره يارو! مي 
 !شنوي؟

نگاه کردن قطع کردم و شروع کردم به دور زدن و  تماسو
به ديوارا! راهي واسه تو رفتن نبود! صداي موبايلم بلند 

 .شد

 خکوبميالو که گفتم صداي سماواتي م انهيبودم ک مطمئن
خونسرد گفت: بهم زنگ زدن و گفتن يه  لييکرد! خ
 جووني

دور و بر خونه ام مي پلکه! حاضر بودم شرط ببندم  داره
 !ني؟که خودتي! دم در خونه ي من چه غلطي مي ک



 !نميبايد هديه رو بب -

رو داري پسر! مگه بهت نگفته که داره ازدواج  لييخ :

مي کنه! انگشتر نشوِن يکي ديگه اآلن تو دستشه! برو به 
 ناموس

 !کاري نداشته باش مردم

 !تو ناموس سرت مي شه؟ -

هه! به فرض نه! تو که دست پرورده ي اون زن با دين :

 !هيو ايمون هستي که بايد بدوني چ

 !ستميدست بردار ن نميتا هديه رو نب -

 مشيمي کني چه اتفاقي مي افته؟! اون تصم اليخ شينيبب :

 !رو گرفته

گرفتي! تو براي من  مي! تو براش تصمستياون ن ميتصم -

 !گرفتي! نمي ذارم به خواسته ات برسي ميو اون تصم

مي دونم که داري سعي مي کني ولي فکر نمي کنم کاري  :

 !ببري شياز پ



تو جريان عشق پدر و مادرم و تو، اين عشق بود که  -

به هم بشي! تو اين عشق  دنشونيبرد! نتونستي مانع از رس
 هم

من و هديه رو به هم تماشا کني!  دنيو رس نييبش مجبوري
 !اينو بهت قول مي دم

آفرين! خوشم مي ياد از اين همه اعتماد به نفسي که  :

اين وسط  زيينزنه! فقط يه چ نتيداري! بپا يهو با مخ زم
 گنگه

 !! پدر و مادرت منظور کدوماست؟برام

 !خفه شو کثافت -

و حرص درآر سماواتي  زيخنده ي تمسخرآم صداي
کرد! تماسو قطع کردم و دستمو گذاشتم رو زنگ  ميعصب

 و اين بار

اون زن آيفون رو برداشت گفتم: وا کن اين درو با  وقتي
 !هديه کار دارم

رباط تکرار کرد: هديه خانم تشريف  نيد و عخونسر لييخ
 !ندارن



هم آيفون رو گذاشت! اين جوري نمي شد. بايد با نقشه  بعد
 قدم زدن و فکر ابونيجلو مي رفتم! شروع کردم تو خ

بلند شد! اين بار عصبي  مي! دوباره صداي زنگ گوشکردن
 !عوضي نيگوشي و برداشتم و گفتم: بب

کاوه! منو بگو  اقتيياقعاً بي لگفت: يعني چي؟! و انيک يهو
 !که نگرون چه آدم مزخرفي هستم

 

 !دي! ببخشهيسريع گفتم: فکر کردم سماوات

 !: مگه زنگ زده بهت؟دياسترس پرس با

 !آره -

 !چي کارت داشت؟ :

 .بهش آمار دادن که در خونه اشم -

چي مي گم! مي ري خونه  نيکاوه! خوب گوش کن بب :

بزنم! خب؟! آفرين پسر  منتظر مي موني تا من زنگ
 خوب! مگه



! من قول مي دم تا ظهر نشده ني؟يخواي هديه رو بب نمي
تا بتوني باهاش حرف بزني! اآلن هم  ارمشييه جايي ب

 نيع

آدم از اون خونه ي لعنتي دور شو که اگه همونجا  بچه
و دست سماواتي بهت نرسه  ارييبموني و اگه شانس ب

 خودم قبل

 !کاوه؟ دييمي کنم! شن ات کهيت کهياون ت از

تو خونه اش ! چه جوري مي خواي  هيطرف زندون -

 !! راهشو بگو من انجام بدمرونيب شيبکش

 !الزم نکرده! برو خونه منتظر بمون :

 !اگه نتونستي چي؟ -

دارم بهت مي گم تو برو من يه خاکي تو سرمون  کهيمرت :

 نه يباال ديوار خو نمي! کاوه زنگ نزنم ببايمي ريزم! رفت

 !مردمي؟

فقط تا ظهر صبر مي کنم! بعدش اگه شده از اين ديوار  -

 !نمشيباال برم مي رم که بب

زدم که يه فکري بکني!  خونکيحاال خوبه من ديشب س :

 !ديگت چقدر زود جوش اومد؟



 !خدافظ -

 !به سالمت :

راه افتادم سمت خونه. تا ظهر بشه  ميباطن ليرغم م علي
ديوار خونه داشت منو مي خورد! دل تو دلم نبود. در و 

 مي

! ستيراضي کردن هديه به اين آسوني ها هم ن دونستم
کمي بود و من  لييواسه راضي کردنش يه هفته زمان خ

 حتي

چه برسه به اينکه بخوام حرفامو بهش  نمشيتونستم بب نمي
 !بزنم

! دمشيو قاپ زيزدم روي م رجهيش ميصداي زنگ گوش با
م خبراي خوبي داشته باشه! الو که بود دواريبود! ام انيک

 گفتم

 !منتظرم نيتو ماش نيپاي اي: بگفت

عوض  رونمويصبح که برگشته بودم خونه لباساي ب از
 دميو در رو بستم و از پله ها دوي رونينکرده بودم. پريدم ب

 .نيپاي

 !انهيک نياز اينکه هديه تو ماش سرخوش



 

مات موند. نشسته بود  نيکه تنها تو ماش انينگاهم به ک
سوار شو  ايدوال شد و در سمت منو وا کرد و گفت: ب

 !ديگه

 !مي کني؟ استخاره

: پس هديه کو؟! مگه نگفتي مي دميرفتم جلو و پرس عصبي
 !ياريش؟

 !مي دم حيواسه ات توض نيبش :

 !مگه نه؟ اريشيالزم نداره! نتونستي ب حيتوض -

روي  تا اون نيبش ايکاوه مي يام مي کوبم تو سرتا! ب :

 !اوردييسگ منو باال ن

! برگشت يه چشم دمياکراه رفتم و نشستم و در رو کوب با
غره بهم رفت و گفت: از پواليي که بابا به حسابت مي 

 ريزه

 !بخر، در اونو بکوب اين جوري بهم نييه ماش برو

 !هديه چي شد؟ -

 !مي گم حاال برات :



تم کاري افتاده و بعد يه مقدار سکوت گفت: خودم نتونس راه
 !رقمه مو ال درزش نمي ره چيه کهيببرم! مرت شياز پ

نگاه بهم  مي. يه ندميو دستي به گردنم مال دميپوفي کش کالفه
 !انداخت و گفت: مامانم گفته واسه ناهار بريم اونجا

داره جدي حرف مي زنه يا  نميزل زدم بهش که بب متعجب
 ريشوخي مي کنه. بدون اينکه نگاهم کنه گفت: اين جو

نکن! مادره! دلش واسه پسرش تنگ شده! نه؟! دلش  گامين
 !واسه پسر خواهرش تنگ شده

حالي که سعي مي کردم خونسرديمو حفظ کنم گفتم:  در
 !داري شوخي مي کني؟ انيک

 !متأسفانه نه -

 !کجا داريم مي ريم؟:

 !خونه ي ما! يعني خونه ي بابام اينا -

و منو دم در خونه  با آرامشي ساختگي گفتم: برگرد دوباره
 !کن ادهيام پ

 !عصري خودم برت مي گردونم:

 !نميخل شدي؟! من نمي خوام بابا و ننه ي تو رو بب انيک -



بابا و ننه ي من پدر و مادر تو هم هستن! با انکارش  :

 !عوض نمي شه تيواقع

 

داري ديوونه ام مي کني ها! به من مي گي برو  انيک -

ديه مي يام بعد تنها اومدي، منتظر بمون با ه نيخونه بش
 حاال هم

خوش و خرم ناهار  مينيگي بريم خونه ي مامانم اينا بش مي
 !بخوريم؟

 نييقدر که بش ني! همستيحاال خوش و خرم هم نبود مهم ن:

 !هيو تظاهر کني که داري غذا مي خوري کاف زيپشت م

 دمييا دو تا انگشت شصت و سبابه ام چشمام رو مال عصبي
 !مي شم ادهيگفتم: بزن کنار من پ هيثان و بعد چند

 !حاال در خدمتتون ميهست -

 !مي زنم تو سرتا! مي گم نگه دار انيک :

 !نگه مي دارم دميچشم! دم در خونه امون رس -

تونستم رفتارشو درک کنم. شروع کرد به حرف زدن!  نمي
داره زجر مي  ليياز اينکه بايد مادرشو ببخشم و اون خ

 کشه



جور گفت  نياي باشه و هم نهيآدم انقدر ک ستيخوب ن و
رو تا  نيدم در خونه اشون. ماش ديميو گفت و گفت تا رس

 دم

 ادهيساختمون برد و زير پله ها خاموش کرد و گفت: پ در
 .شو

و اخم کرده نشسته بودم و زل زده بودم به  نهيبه س دست
 اين بچه هاي نيروبرو که گفت: کاوه جان شدي درست ع

ج مي کنن و با لج کردن به خواسته اشون مي که ل تخسي
 !نيپاي ايآدم ب نيشو ع ادهيرسن! مي گم پ

سمتش و با ماليمت گفتم: چي کار داري مي کني  برگشتم
 ! مگه خودت نبودي که بهم قول دادي تا وقتي کهان؟يک

طرفم؟! حاال خودت يک کاره  انينخوام نذاري اينا ب خودم
 !منو آوردي اينجا؟

 دنشونيبر بخش ليدل نييبش زير باهاشون سر ميه ناها -

 ! هر چند که اگه گذشت کني خودت به آرامش ميستين

 !رسي



شد و رفت سمت پله ها و قبل از اينکه  ادهيگفت و پ اينو
بره توي ساختمون گفت: در کوچه قفله. محض اطالعات 

 گفتم

نري وقتي نمي توني  اطييه وقت الکي تا اون سر ح که
 !رونيبري ب

و دنبالش رفتم تا وادارش کنم منو  نياز ماش نيپاي ومدما
وشو بازبهش و  دميبرگردونه. عصباني وسط سالن رس

 گرفتم

بارش کنم که  چاريسمت خودم و اومد دو تا ل دميکش و
 !چشمم افتاد به هديه

وشو از باز انينداشتم! ک نانيکه مي ديدم اطم زييچ به
زير گوشم گفت:  دستم در آورد و مچ دستمو گرفت و آروم

 پس

يه وقت؟! بعد بلند گفت: اين هم هديه! من نتونستم  افتيين
 !ولي بابا تونست ارمشيب

نگاهش به اون سمت بود  انيو پشت سرمو که ک برگشتم
وسط پله ها  نهيدست به س ومرثينگاه کردم. ديدم عمو ک

 با

 !لبخند رو لب وايساده يه



 

 نيم! براي اولنمي دونستم تو اون لحظه چه احساسي دار
 بار بعد  سال حس کردم يه مرد! يه پدر سعي کرده منو به

ام برسونه! بغضي که به گلوم هجوم آورده بود  خواسته
 ومرثيرو به سختي فرو دادم و نگاهمو از عمو يا بابا يا ک

 ... يا

آروم زير گوشم گفت: فکر  انيو دوختم به هديه! ک گرفتم
 چيفتي! اگه اون نبود همي کنم کادوي بزرگي از بابا گر

 جوري

! اينو مطمئن باش! ديبعد عقد دستمون به هديه نمي رس تا
 .خونه است نيامن ترين جا هم واسه حرف زدنتون هم

 دنشيکن که دست از ترس شيو هر جور شد راض نيبش
برداره و باهات همراه بشه! من باالم اگه کارم داشتي. 

 يعني ما

و مامان و بابا! بعد يه  اگه کارمون داشتي! من ميباالي
 !چشمک بهم زد و رفت سمت پله ها

تا به خودم مسلط بشم. رفتم و روبروي  ديکم طول کش يک
 هديه نشستم. تو تموم اين مدت نگاهم مي کرد. سرمو



کردم و زل زدم به چشماش و سعي کردم لبخند بزنم.  بلند
 :سرد و جدي گفت لييخ ارهيبدون اينکه لبخندي به لب ب

 !مي گفت يه کار واجب داري باهام ايک آقاي

صاف کردم و گفتم: صبح اومدم دم در خونه اتون  گلومو
 .نمتيولي نتونستم بب

 !مي دونم. از پشت آيفون ديدمت -

 !رون؟يب ومدييپس چرا ن :

 !اينجام ايلزومي نديدم! اآلن هم به احترام آقاي ک -

 ! هديه! معني اين رفتاراتو نمي فهمم :

 نمينمي ب لييصي نداره! دارم ازدواج مي کنم، دلمعني خا -

 که بخوام با يه پسر غريبه حرف بزنم و مالقات داشته

 !باشم

 !غريبه؟! حاال شدم غريبه؟ :

شرکتي  سيو همکار رئ قيبعد ازدواجم تو مي شي رف -

پس کي  ستييکه قبالً توش کار مي کردم! اگه غريبه ن
 !هستي؟



! داري نييا کني منو مي بمن کاوه ام هديه! چشماتو و :

! حاال که ه؟ي! ازدواج چمون؟يچي کار مي کني با زندگ
 همه چي

خراب مي کني؟!  ويجور مي شه، تو داري همه چ داره
آره؟! دلت مي ياد؟! نکنه يه راز مزخرف ديگه هم تو 

 زندگي من

که تو از ترس اينکه سماواتي واسه ام روش کنه  هست
 اآلن بهم از گذشته نيممي خواي ازدواج کني؟! اگه ه

! اين ستيرو هم بگن برام مهم ن ايدن تيواقع مزخرفترين
 !که راه انداختي هديه؟ هيي جديد چباز

 !يه؟بازي؟! دارم ازدواج مي کنم! به نظرت باز -

کاري مي دي آره  نيوقتي داري به زور تن به همچ :

 !يهباز

 !چرا فکر مي کني به زور به فربد بله دادم؟ -

 

ظه از اينکه از زبون هديه اسم پسر ديگه اي رو يه لح
يخ کردم! چشمامو رو هم گذاشتم تا يه خورده آروم  دميشن
 شم



کردم و زل زدم به چشماشو گفتم: چرا سماواتي  بازبعد  و
کرده؟! از چي مي ترسه که قراره  تيتو اون خونه زندون

 تا

 !از عقد تو خونه بموني؟ قبل

ت گفته؟! موندم تو خونه تا کي اين چرت و پرتا رو به -

جواب معکوس داشت! نمي خواستم  قاً يکه دق نميتو رو نب
 با

 تيشک کنم! نمي خواستم بهت موقع مميبه تصم حرفات
 !احساسم بشم ريحرف زدن بدم! نمي خواستم اس

از جاش پاشد و شروع کرد به قدم زدن و در همون  هديه
ي مسخره بازکاوه! من خسته بودم! از اين  نيحال گفت: بب

 که

سال يا به قول خودت ديگه داريم مي ريم توي  سال طول  
 خسته شده بودم! دلم آرامش مي خواست! يه د،يکش

که منو بخواد! يکي  اديعادي! دوست داشتم يکي ب زندگي
 نداشته نيربطي به اين  سال و اين همه باال و پاي چيکه ه

که  ياد اون همه زجري نمشي! يکي که وقتي مي بباشه
به  ه،ي! وقتي فربد اومد جلو، ديدم پسر خوبافتمين دميکش
 قول



يه عمر از ترس  ستيسماواتي هم قبولش داره و قرار ن تو
 ! دو دو تا چهارتا کردم ديدم اينمياون دزدکي زندگي کن

 !به نفع همه است، بله رو دادم ازدواج

جام پاشدم و گفتم: به نفع همه؟! به نفع همه به جز  از
 من و نيآره؟! به خاطر اينکه اين جنگ مسخره بخودت 

رو تموم کني داري زندگي خودتو تباه مي کني  سماواتي
نه؟! واقعاً با خودت چي فکر کردي هديه؟! که وقتي زن 

 اين

 الي! فربد! بشي همه چي خوش و خرم مي شه؟! خپسره
من و سماواتي هنوز هم سر عشقم من  رييمي کني درگ

 و

رين قسمتشه! بايد تاوان باليي که سر ! اون کوچکتتوِا؟
 !مادرم آورده، بده

 !چي؟ -

باشي و چه نباشي،  مي! مهم اينکه چه تو زندگستيمهم ن :

 من تا آخرين لحظه اي که نفس مي کشم دست از سر

 !بر نمي دارم سماواتي



 لييزد زير خنده و بعد برگشت تو صورت من و خ هديه
سر اون بر نمي که دست از  ستييجدي گفت: اين تو ن

 !داري

ات مي کنه! کاوه قبالً هم بهت گفتم داري  چارهيکه ب اونه
سنگي مي ندازي تو چاه که هفتاد تا عاقل هم جمع بشن 

 نمي

 !! مي فهمي؟ارنيدرش ب تونن

ي در مي يارم! دلم مي بازآره مي فهمم! دارم ديوونه  -

ي خواد! اگه ديوونه بودن به اينه که بخواي يه ظالمو بشون
 سر

ترين  رييو بسپريش دست عدالت، باشه من زنج جاش
کدوم ربطي به عشق من و تو  چي! ولي اينا هايرواني دن

 نداره

 !هديه

 !کاوه ستيديگه عشقي در کار ن :

 !دروغ مي گي -

 



حس  ميدروغ نمي گم! از روزي که فربد اومده تو زندگ :

 ومي کنم شايد اصالً عشقي به تو نداشتم! کور شده بودم 

رو دور و برم نمي ديدم! شايد چون تو برام دست  کسي
رو که  زييهر چ ميبودي! شايد چون تو زندگ افتنيين

 خواستم

دست آوردم اال تو! وقتي از عشقت با خبر شدم، حس  به
کردم ديگه نمي خوامت! تو رو نمي خوام کاوه! مطمئناً تو 

 هم

رو هر کسي بذاري بهت نه نمي گه! يه روزي بهم  دست
 دايداشته باشه پ اقتمويگفتي برم و بگردم و اوني رو که ل

 کنم،

ازت ممنونم! اوني که  حتيکه اينجام بابت اين نص امروز
هم بهت مي کنم، گذشته  هيکردم! يه توص دايداره پ اقتمويل

 رو

حال خودش بذار! اوني که بايد از سماواتي انتقام مي  به
 تو هم بايد کنار هديگرفته پدرت بوده نه تو! وقتي اون بخش

 .باهاش!خدافظ اييب

زد و رفت.  شميآسوني! با حرفاش آت نيرفت! به هم هديه
 وا رفتم روي مبل و آرنجمو گذاشتم روي دسته ي مبل و



دادم به کف دستم. حرفاي هديه مثل پتک  هيتک مويشونيپ
 جوري منو بذاره نيمي شد تو سرم. نمي ذاشتم هم دهيکوب

 !به زندگي تباه بشه دمييه ذره ام نيبره! نمي ذاشتم هم و

 دهي. هنوز به در کوچه نرساطيتو ح دميجام پاشدم و دوي از
 بهش دست دراز کردم و بند دميو وقتي رس دميبود. دوي

اومد تو دستم. مجبور شد بايسته. مجبورش مي کردم  فشيک
 بهم قتويبه حرفام گوش بده و مجبورش مي کردم حق

 !بگه

م گرفته بود. رفتم جلوش و گفتم: منو اما روشو از وايساد
 !نگاه کن هديه

. صدامو باال بردم و گفتم: با توام! مي گم نگام برنگشت
 !کن

شدم تو  خيمحکم م لييو زل زد به چشمام! خ برگشت
راحتي نمي توني منو دست به  نيچشماش و گفتم: به هم

 سر

راحتي، با چهار تا جمله دست از سرت بر  ني! به همکني
 واسه باختن ندارم! تنها چيي! ديگه هنيارم! منو ببنمي د



ام واسه زندگي تويي! تو رو از دست بدم، جاي  زهيانگ
ام، خودم اين کارو  نهياينکه سماواتي سرمو بذاره رو س

 !مي کنم

ي به ضرر من رو بشه! بازذارم آخرين برگ اين  نمي
اگه شده واسه بدست آوردنت با خودت هم مي جنگم! نمي 

 باذارم 

ي کني! حرفايي که تو اين خونه بهم زدي رو باز تيزندگ
کس و  چيباور ندارم! حتي يک کلمه اشو! جز عشقمون ه

 چيه

تو رو نداره! نمي ذارم بدون عشق ازدواج  اقتيل زيچ
 !کني

روشو ازم گرفت و رفت سمت در و گفت: حرفات  هديه
قشنگه اما به  لييواسه داستان ها و سرياالي تلويزيون خ

 ردد

من و تو نمي خوره! واسه جشني که بعد از عقد  زندگي
و باور کني که همه  اييدعوتت مي کنم که ب ريميمي گ

 چي

 شده و بري پي زندگي خودت! خدافظ تموم



که ايمان داشتم  زييرفت! تو اون لحظه به تنها چ هديه
عشقي بود که ازم پنهون مي کرد. وقتي حرف مي زد 

 صداش

و اين يعني سخت تونسته خودشو  لرزيد! بغض داشت مي
راضي کنه اين حرفا رو بهم بزنه! اگه شده پاشنه ي در 

 خونه

 

! رهيي سماواتي رو بکنم نمي ذارم اين ازدواج سر بگ
از باالي تراس صدام کرد و  انيکه ک رونياومدم برم ب

 .اومد سمتم

به صورتم انداخت و گفت: چي  قيينگاه دق ديبهم رس وقتي
 !کني؟ شيراض شد؟! نتونستي

 !نخواست که راضي بشه -

 !هنوز يه هفته وقت داري :

 ارتشيي بره و بباز ستيهر روز قراره بابات با آرت -

اينجا تا دو کلوم باهاش حرف بزنم؟! تموم اين يه هفته اي 
 که وقت

 !داريم؟



 !شينينبود که بتوني بب دييقدر هم ام نيهم:

 !نبود اين ديد دوارکنندهيچقدر هم که ام -

 !دلش با توِا ! من اينو مطمئنم :

فايده  چيدلش با من باشه و خالف احساسش عمل کنه ه -

 !اي براي جفتمون نداره

 نيواسه دوباره ديدنش راه زياده کاوه به شرط اينکه ع :

 با نقشه ميو بري خونه اش! مي تون نيگاو سرتو نندازي پاي

 !رونيب مشيبکش

 !ميا رو کم داشتيهباز ستيفقط اين وسط اين آرت -

 .! بريم تو واسه ناهارجانهياينم يه جور ه :

 !مرسي. مي خوام برم خونه -

 !کاوه :

ربطي به جرياناي ديگه نداره! اآلن حوصله ندارم. بهم  -

ديگه اي  زيريخته ام. دوست ندارم تو اين شرايط به چ
 فکر

حرف زدي باشه  ني. اين مالقاتي هم که ازش تو ماشکنم
 ت ديگه. فعالً واسه يه وق



 .برسونمت ارميب نويبمون برم ماش :

 خدافظ -

با صداي بسته شدن در  انيکاوه گفتن با اعتراض ک صداي
 گرفتم و سعي کردم به شيرو رو پ ادهيپ رييکي شد. مس

 ي هديه فکر نکنم دکنندهيناام حرفاي

 

 دهيغروب شده بود. از وقتي برگشته بودم خونه دراز کش
اونقدر فکر کرده بودم تا خوابم برده  بودم روي کاناپه و

 بود. از

بود. در رو وا کردم و  انيشدم. ک داريزنگ در ب صداي
 انيرفتم دوباره سر جام و روي شکم افتادم رو کاناپه. ک

 يه ياهللا

و اومد تو و در رو بست و برق هال رو روشن کرد  گفت
 !و گفت: کاوه؟

ام. اومد روبروم کج نهيبردم باال و تکون دادم که بب دستمو
 !نشست و سالم کرد و گفت: خوابي؟

 !بودم -

 !رون؟يبا لباس ب :



 !اوهوم -

 !دي؟ياز ظهر که اومدي گرفتي خواب :

 !اوهوم -

بله ديگه! منم بفهمم صاحب نصفه يه کارخونه ام بهتر  :

 !از اين نمي شه! همش مي خورم و مي خوابم

بهم ريخت دست اشاره کردم که خفه شه! اومد موهامو  با
 .و گفت: پاشو کارت دارم

بهم انداخت و زد زير خنده!  قييحوصله نشستم. نگاه دق بي
 بده داره به چي مي حيسوالي نگاهش مي کردم که توض

! خنده هاش که تموم شد سرشو آورد باال نگاهم کرد خنده
 !رو تجسم کردم خنده ام گرفت زييو گفت: يه چ

 !زيو؟يچه چ -

 !. ولش کنچييه :

 !انيبنال ک -

مودب باش! آدم با برادر بزرگش اين جوري حرف مي  :

 !زنه؟

 !به جهنم نگو -



 !با هديه حرف زدم :

 !کي؟ -

 !اومده بود شرکت شييه ساعت پ:

پس راست مي گفت که چرت و پرت گفتن بِهم که تو  -

 !هياون خونه زندون

 !چرت و پرتو عمه ات گفته :

 

 !کرده شينخب تو اومدي گفتي سماواتي زندو -

دروغ يا چرت و پرت نگفتم! تا امروز قبل از اينکه تو  :

هديه  دهيزندوني بود! امروز که سماواتي فهم نهيرو بب
 جوابت

 !راحت گذاشته هر جا مي خواد بره اليبا خ کرده

 !هديه چي به من گفته؟ دهياون از کجا فهم -

 !من به بابا گفتم و بابا هم به اون :

 !که هديه به من چي گفته؟ يديتو از کجا فهم -

خودت گفتي ديگه! البته يه خرده اش رو هم گوش  :

 !وايسادم



غلط کردي! بابات واسه چي حرفاي من و هديه رو به  -

 !سماواتي راپورت داده؟

 !ديگه نيواسه هم :

! من اصالً حوصله ندارم! مي شه معما انيواسه چي ک -

 !طرح نکني؟

پسر  نيه حوصله نداري! ببات معلومه ک افهيکامالً از ق:

خوب! يه جوري بايد هديه رو از اون زندون خالص مي 
 کرديم

چندين و چند ساله در اومده و  قي! بابا از در يه رفديگه؟
سماواتي رو راحت کرده که هديه ديگه تو رو نمي  اليخ

 !خواد

گفته که هر چي تو التماس کردي هديه پاشو کرده تو  بهش
 ي يه پول کرده و کلي هم از فربديه کفش و تو رو سکه 

 !کرده تعريف

 !جلوي من ارياسم اون عوضي رو ن -

 !رتيچشم باغ:

آره! سماواتي هم که اصالً نمي دونه هديه به زور داره  -

 !تن به اين ازدواج مي ده، همه ي حرفاي باباتو قبول کرده



حق داري! سماواتي که خوب مي دونه هديه هنوز دلش  :

که مانعش براي بله گفتن  دهيرس جهيبه اين نت با توِا ! اما
 هديه

 !تو درست و حسابي کار کرده به

دلم مي خواد بدونم چه جوري داره هديه رو کنترل  لييخ -

 !دهيمي کنه و چه آتويي داره که هديه پا پس کش

. دونه به دونه! تو بساطت چايي ميحاال اونو هم مي فهم :

 !نمي ياد؟ ريگ

ارم. فقط يادت باشه نگفتي به چي مي اآلن کتري مي ذ -

 !خنديدي

جوابمو نداد. برگشتم ديدم يه لبخند رو لبشه. مشکوک  انيک
 !بيمي زد عج

رو آب کردم و گذاشتم روي گاز و اومدم نشستم  کتري
 نشد؟ داي: از سرهنگ چه خبر؟! واسطهه پدميجلوش و پرس

 

 .نه هنوز -

اون  اليخ . مي خواي فعالً بيزييکاوه. مي گم يه چ :

 !م؟يپرونده بش



 !کدوم پرونده؟ -

 الشيخ نيجريان شبستاني ديگه. بابا دختر طرف ع نيهم :

و داره با يارو تو يه خونه زندگي مي کنه اونوقت  ستين
 ما،

 !تو شدي کاسه از آش داغتر؟ يعني

 !واقعاً داري مي گي اين حرفا رو؟ -

 !آره خب :

 گهيماواتي مس ميمي کني دست از پرونده بکش اليخ -

 !هديه مال شما کاوه خان؟ ديبفرماي

 ... نه ولي الاقل هديه شايد رضايت بده که :

دنبال من  شهيهم رونهيخطر سماواتي تا وقتي اين ب -

هست! چه با پرونده ي شبستاني چي بي اون! نمي ذارم 
 قسر در

! نمي خوام از سالهاي عمرم که با دروغ گذشته انيک بره
 !بگذرم

و گفت: اينايي که گفتم  ديي به صورتش کشدست انيک
! حرفاي هديه است! نمي خواد ستيخواسته ي خودم هم ن

 به



 !افتييبا سماواتي در ب شيپدر واقع خاطر

که اصرار  ستي! به خاطر احمد نستيبه خاطر اون ن -

 !دارم سماواتي تاوان کاراشو بده! به خاطر خودمه

يه رو بهت بگم. ام بود حرفاي هد فهيبه هر حال من وظ :

ديگه هم هست. بابا يه سري پرونده رو کرده از  زييه چ
 زد و

سماواتي که اگه کار به دادگاهي بکشه به جرم  بنداي
 !رنشياختالص مي گ

بده از جاش  حيتوض شتريکه ب انيزده بودم به دهن ک زل
 روشن کرد و رفت وايساد کنار پنجره و گاريپاشد و يه س

داره که کار باباست ولي مدارکو : البته کسي خبر نگفت
 !فرستاده واسه چند تا قاضي

 !جدي مي گي؟ -

 !اوهوم :

 !ريسکي مي کنه؟ نيچرا بابات داره يه همچ -

 !چه ريسکي ؟ :



کارايي  نيمطمئناً سماواتي تنهايي که دست به يه همچ -

نمي زده! اگه بفهمن کار باباته که لوشون داده اونوقت 
 !چي؟

 !نمي فهمن :

 

 !چرا بابات اين کارو کرده؟ -

بابات نه و بابا! پدر تو هم هست! واسه خاطر پسرش!  :

مي ده سماواتي قبل از اينکه پرونده اون راننده ها  حيترج
 به

برسه به خاطر اختالص و زد و بند محکوم بشه!  جهينت
طول مي کشه تا  لييهر چند که هر کدوم اين پرونده ها خ

 بخواد

 لييجام برسه اما پرونده اختالص خبشه و به سران ثابت
زود مي تونه سر و صدا به پا کنه! پاي سماواتي بدجوري 

 !رهيگ

 !تو چي؟! شراکتت با اون؟ -



ولي اگر هم بوديم مشکلي  ميستياآلن که ديگه شريک ن :

به دست نمي  زيينبود! مي يان و بررسي مي کنن و چ
 يارن

اشتم! نقشي ند چيمن تو کثافت کاري هاي اون ه چون
زد و بندي با  چيشرکت من درست داره کار مي کنه! ه

 کسي

 !ندارم

 !خوبه-

از خوب يک کم اونورتره به شرطي که همه چي درست  :

 !بره شيپ

 لييگفت: هديه خ انيبه عالمت مثبت تکون دادم و ک سري
 !نگرونت بود. اومد شرکت که در مورد تو حرف بزنه

صورتم از فربد جونش اگه نگرون من بود نمي ايستاد تو  -

 !کنه ديتعريف و تمج

اونا که همش حرفه و خودت بهتر مي دوني! مي گفت  :

! ستي؟يچرا مراقبش ن ستييکاوه ن مييصم قيتو مگه رف
 چرا

 !افتهيبه اين حال و روز ب گذاشتي



 !چه حال و روزي؟ -

که ديدمش و البته  شيمي گفت انگار کاوه از دفعه ي پ :

 !تر شده دهيالغرتر و تک لييخ يليهم نگذشته خ لييخ

 !هه! واقعاً نمي تونم درکش کنم -

 ليتازه ير به ير شدين با هم! اون هم اين همه سال دل :

تو رو نمي دونسته و نمي تونسته درکت  رييکناره گ
 کنه!کلي

بهم کرد. گفت نذارم تنها بموني! گفت نذارم زياد  سفارشتو
 ي عقد، پروازغصه بخوري! تو رو سپرد دست من! فردا

 !به کانادا دارن

زل زده  گاريکه پشت دود س انيموندم به صورت ک مات
 !از پنجره رونيبود به ب

يه  ريروز بعد نشسته بودم تو شرکت و داشتم گ عصر
در رو وا کرد و گفت:  انينقشه رو برطرف مي کردم که ک

 کاوه

 .کن بريم جمع

 !کجا؟ -



 

 .بريم بهت مي گم :

ه در رو بست و رفت و اين در حالي گفت و دوبار اينو
بود که اين نقشه  دهيبود که صبح واسه ام خط و نشون کش

 بايد

 !باشه زشيتا فردا روي م حتماً 

. برگشتم و ستيجام پاشدم و رفتم سمت اتاقش و ديدم ن از
 پور وايساده و با عجله نيديدم تو سايت باالي سر خانم ام

کارا مي ده. رفتم در مورد يکي از  حييه سري توض داره
 !سمتش، برگشت نگاهم کرد و گفت: حاضري؟! بريم؟

کجا با اين عجله؟! مگه نگفتي نقشه ها بايد تا فردا آماده  -

 !باشه؟

 !گفتم ولي باشه واسه بعد :

 !کجا بايد بريم که اينقدر عجله داري؟ -

 !مراسم ختم من! مي گم برو حاضر شو ديگه :

و فايلش  فميم گذاشتم تو کو برگه هاي نقشه رو ه برگشتم
 رو ستميو س دميرو هم ريختم تو فلش و پالتومو پوش



. هنوز تو سايت بود. رونيکردم و اومد از اتاق ب خاموش
 !از همون جا گفتم: من آماده ام

اآلن من مي  رون،يب نگياز پارک اريمنو ب نيبرو ماش -

 !زمهيرو م چييام. سوي

که با عجله اومد و منتظرش بودم  نيدر شرکت تو ماش دم
 نشست و کمربندش رو بست و گفت: برو سمت خونه ي

 .اينا وشاين

 !اونجا واسه چي؟ :

هديه رفته اونجا. تا يه ساعت ديگه هم سماواتي مي ره  -

 .تا دير نشده افتيدنبالش. راه ب

افتادم و در همون حال گفتم: خوب همه بهت آمار مي  راه
 !دن ها

مي باشي آمار همه جا و همه چي بله ديگه! وقتي آدم مه -

 !دستته

 .کنم لشيکه شب تکم فمينقشه ها رو گذاشتم تو ک :

و سماواتي تو خونه ي خاله ي هديه  اريمياگه شانس ب -

و زنده بموني، آره مي توني رو نقشه ها هم کار  ندتينب
 !کني



ساعت بعد دم خونه ي خاله ي هديه بوديم. اومدم پارک  مين
 .: من نمي يام باالگفت انيکنم که ک

 !چرا؟ -

حرفي هم به هديه نزن که آمارشو من بهت دادم. بگو از  :

 از خونه شيکردي. يه ساعت پ بشيخونه ي سماواتي تعق

 .راه افتاده اشون

 

 !آدم گذاشتي بپاش؟ انيک -

 !اومدن اينجا وشاينه بابا همراه ن :

 آهان! باشه. شب بهت زنگ مي زنم. فعالً  -

 !دستمو گرفت و گفت: کاوه انيشم اما ک ادهيپ اومدم

سمتش. بعد يه مکث گفت: محکم باش  برگشتم
خب؟!منظورم اينه که يه خرده اون اخالق سگتو که واسه 

 شهيمن هم

مي کني واسه هديه خرج کن! هر چقدر دلت مي خواد  رو
که داري به خاطرش جلز و  نهيسرش هوار بکش! بذار بب

 ولز



 !شي مي

 .شدم ادهيبي ادب حواله اش کردم و پزدم و يه  لبخندي

آيفونو برداشت و بدون اينکه  وشايدر رو زدم و ن زنگ
 کرد. رفتم سمت ساختمون. هنوز به پله ها باز هيبپرسه ک

و با  رونيبودم که خودش حاضر و آماده اومد ب دهينرس
 !صداي آرومي گفت: چقدر دير کردين؟

 .بود کيکردم و گفتم: تراف سالم

. باال داره با تلفن نيکرد و گفت: بفرماي باز هال رو در
آقا کاوه، من از اومدنتون  زييحرف مي زنه. فقط يه چ

 خبر

 !نداشتم

 .بهم گفته. ممنون از اين همه لطفتون انيمي دونم. ک -

 .نيبرم بهش بگم که اينجاي نينيبش :

روي مبل و پامو انداختم رو پام. خبري از مادر  نشستم
که  نيم آروم کف پامو مي زدم رو زمنبود. داشت وشاين

 صداي

. از همون باالي پله ها گفت: اينجا چي کار دميرو شن هديه
 !مي کني کاوه؟



 !اومدم باهات حرف بزنم -

 !ساعت ديگه مي ياد اينجا ميبابام ن :

 !واسه ام ستيمهم ن -

 ... اينجايي نهيبب ادي! بست؟ييعني چي مهم ن :

مي خوام  نيپاي اياينجام! ب نهيببو  اديکه ب ستيبرام مهم ن -

 !باهات حرف بزنم

و کنار پله ها وايساد.  نيبا تعلل راه افتاد و اومد پاي هديه
 !نيبه مبل روبروم اشاره کردم و گفتم: بش

 

با اکراه نشست و زل زد به صورتم و گفت: از کجا مي 
 !هماهنگ بودين؟ وشايم با نبازدونستي اينجام؟! 

 !خونهکردم از  بتيتعق -

 بييهات از زندون انداختم بابام به تعقبازخوبه! کارگاه  :

 !دهيمنم رس

 !انقدر بابا بابا نکن هديه -

 !اينجايي پوست سرتو غلفتي مي کنه نهيبابا اگه بب نيهم :

 !نداره بييع -



کاوه؟! اون روز تو خونه ي آقاي  دييمگه حرفامو نشن:

 !تموم شده نمونيبهت گفتم که همه چي ب ايک

 !تو گفتي! ولي من قبول نکردم -

کالفه سري به تأسف تکون داد و گفت: قبول کردن  هديه
 !ايجاد نمي کنه ريييتغ هيو نکردن تو توي اصل قض

که ايجاد مي کنه اينه که تو آخر  ريييچرا! بزرگترين تغ -

 !هفته پاتو توي اون محضر کذايي نمي ذاري

 !ري؟يتو مي خواي جلومو بگ :

 !قاً يدق -

 !چه جوري اونوقت؟ :

ي هاتو نمي فهمم! بازهديه من اصالً معني اين مسخره  -

منو سرم  شياگه مي خواي تالفي کاراي سه چهار سال پ
 در

! اصالً دميکه به اندازه ي کافي تو اين مدت کش ارييب
! در ضمن مي توني وقتي به هم ستيبه تالفي ن ازيين

 هر ديميرس



! اگه هم که به خاطر ارييدلت خواست سرم بال ب چقدر
 ريييما به هم تغ دنيو نرس دنيکه رس هيترس از سماوات

 تو

 !بودنش ايجاد نمي کنه خطرناک

به خاطر احمد شبستاني  ستين اجييهم گفتم! احت انيبه ک :

 بخواي خودتو تو دردسر بندازي! مامانم بايد اين کار رو

 !راحت از کنارش گذشت لييکرد که خ مي

 !اطر تواون گذشت به خ -

 !تو هم بگذر به خاطر من :

يهو ساکت شد! لبخندي ناخودآگاه نشست گوشه ي لبم  هديه
 و گفتم: به خاطر تو؟! انقدر واسه ات مهمه که باليي سر

! يا اگه من از اين جريان بگذرم سماواتي رضايت اد؟ين من
 !م؟يمي ده که ما به هم برس

 !ازدواج من ربطي به ماجراي احمد نداره -

 

: پس چي؟! بگو دميصبي از جام بلند شدم و فرياد کشع
 !کاري داري مي دي؟ نيهديه! بگو بدونم چرا تن به همچ



 ... بهت تو خونه ي -

اونجا يه مشت دروغ گفتي! اگه حرفات واقعي بود با  :

 بود قيي! اگه احساست به اون پسره حقشونيبغض نمي گفت

 !نمي لرزيد صدات

. بلند شدم و رفتم کنارش نيسرش رو انداخت پاي هديه
 راحتي پا پس نمي کشم هديه! يعني نينشستم و گفتم: به هم

چه سخت چه آسون، من از تو و عشقت نمي گذرم!  اصالً 
 چهار سال بدون تو بودن و -يه عمر بايد حسرت اين سه 

رو به دلم داشته باشم اما از اين به بعد ديگه نمي  موندن
 !تونم

چشماش باروني بود. به زور سرشو آورد باال.  هديه
 !بغضش رو فرو داد و گفت: اون تو رو مي کشه کاوه

 !اگه کنارم باشي نمي تونه -

مي تونه! مادرم تا آخرين لحظه کنار احمد بود! يه عمر  :

 !مجبور شد داغشو به دل داشته باشه

 !تا بدون تو زنده باشم هديه رميحاضرم به خاطر تو بم -



که ديگه تو رو نداره زنده  نييمرو ز ستميمن حاضر ن :

و نداشته  نمتيباشم ! حاضرم باشي و سالم باشي و نب
 !باشمت

 !از چي مي ترسي؟ -

از بابام! از بهمن! اگه بهت بله بگم! اگه تن به اون  :

ازدواج ندم مي کشدت! قسم خورده! قسم خورده که نذاره 
 ما به هم

جون  متي! مي شنوي کاوه؟! نمي خوام عشقمو به قميبرس
 تو داشته باشم! مي تونم تا ابد توي دلم عاشقت بمونم اما

 !خوام تو نباشي نمي

 !کاري بکنه چينمي تونه ه ميبا هم که باش -

 !کاري نداره چيکردن تو ه ستيبراش سر به ن :

 !نمي تونه هديه! عموم پشتمونه -

راحت مي تونه تو رو از  لييکوه هم که پشتت باشه، خ :

 !هسر راه بردار

 !رو مي شه زايچ لييدست به من بزنه خ -



 ستتياون دست بهت بزنه! جوري سر به ن ستيقرار ن :

مي کنه که صد سال هم بگردن نمي تونن ربطش رو به 
 داياون پ

 !کنن

مثل احمد؟! فقط يه قدم ديگه تا رو شدن دستش تو  -

ماجراي کشته شدن پدرت فاصله مونده! فقط يه رابط که 
 اگه

 نيمي تونن از زير زبونش بکشن که بهمن همچ کنن داشيپ
 !دستوري رو داده

 

کنن و اگه حرف بزنه! مطمئن باش چنان  داشياگه پ -

اما  رهيآتويي از طرف داره که يارو حاضر مي شه بم
 !حرفي نزنه

هديه حاضرم يه روز فقط يه روز کنار عشقم باشم اما  :

 !که داره زن يکي ديگه مي شه نمينب

 !ازت محافظت کنم کاوهمي خوام  -

 !ستياين راهش ن :



و گفت: پس چي  ديقطره اشک از چشم هديه چک يه
راهشه؟! چه جوري بهم قول مي دي که بهمن کاري به 

 کارت

مي دي که واسه ام زنده  نييباشه؟! چه تضم نداشته
اومدي اينجا و باهام حرف  ديبموني؟! اون روز وقتي فهم

 زدي فوراً 

و خاله ام هم بودن! مي  وشاياينجا، نرسوند. اومد  خودشو
 توني بپرسي که وقتي اومد چقدر عصباني بود! توي همون

 اميکه نشستي و حرفاتو زدي وايساد و بهم گفت اگه ب اتاقي
 سمتت، زنده ات نمي ذاره! بهم گفت اگه به فربد بله رو

مي کنه! تو چشمام نگاه کرد و  ستيتو رو سر به ن ندم،
مد، تو رو هم مي فرسته همون جايي گفت: درست مثل اح

 که

فرستاد! مي فهمي کاوه يعني چي؟! اين آدم هر کاري  اونو
 دلش خواسته تو اين زندگي کرده! چرا فکر مي کني کشتن

 !ه؟يواسه اش سخت يا نشدن تو

! ولي مطمئن باش عموم اجازه ي اين ستيبرام مهم ن -

 !کار رو بهش نمي ده



 !ستيعموي تو خدا ن :

 !ستين هم خدا نبهم -

! دست به هر کثافت کاري مي تونه طانهياما ش ستيخدا ن :

بزنه! مي دوني از چي مي ترسم اينکه راضي به مرگت 
 نباشه

که يه عمر زنده بموني اما زجر  ارهيباليي سرت ب و
 تويبکشي! کاوه برات پاپوش درست مي کنه و تموم جوون

 بايد تو

ه و يه عمر حسرت بگذروني! مي زنه فلجت مي کن زندون
 !سالمتي رو مي خوري

زدم و گفتم: شوهرم که بکني، مال يکي ديگه هم  لبخندي
 که بشي، دست يکي ديگه هم که بهت بخوره من تا عمر

از اين زجرايي که گفتي!  شتريزجر مي کشم! حتي ب دارم
 من با اين حرفاي تو نمي ترسم عزيزم! با اين تهديدا عقب

 !نميش نمي

نگاهي به ساعت انداخت و گفت: بايد بري نگرون  هديه
مي شه! نمي خوام تو رو  دايکاوه! اآلن سر و کله اش پ

 اينجا



 !نهيبب

مي رم ولي نه تا قبل از اينکه بهم بله رو بدي! وقتي مي  -

 !رم از اينجا که بهم قول بدي تا تهش باهام هستي

 !کاوه :

شدن هر چي ديرتر قولو بدي وقتم واسه رفتن و روبرو ن -

 !با بهمن کمتر مي شه

پاشو کاوه! به قرآن يه باليي سرت مي ياره اگه اينجا  :

 !ندتيبب

 

 !که مي گم بله رو بگو تا برم نهيمي دونم! واسه هم -

کالفه سري به تأسف تکون داد و از جاش پاشد و  هديه
 !و گفت: پاشو دياومد روبروم وايساد و دستمو گرفت و کش

ار مي ذاريم و با هم حرف مي يه جاي ديگه قر دوباره
 .ميزن

اينکه تکون بخورم ابروهامو انداختم باال و گفتم: نه  بدون
 !جاي ديگه، نه حرف ديگه! زود باش قول بده تا برم

 !چه قولي؟ -



اينکه تا آخرش باهام هستي! اينکه پاتو توي اون محضر  :

 !نمي ذاري! به اون پسره بله رو نمي گي

 ! پاشو بروو خب باشه! حاال لييخ-

و خب چي؟! قول مي دي تا آخرش کنارم باشي؟!  لييخ :

قول مي دي وقتي ازت خواستگاري کردم بله باشه 
 !جوابت؟

سري به تأسف تکون  هيزل زد به چشمام. بعد چند ثان هديه
 !داد و گفت: اگه زنده موندي آره! جوابم بله است

فتم: و گ دميجام پاشدم و لبخندي به نگاه نگرونش پاش از
 !حتماً ازت خواستگاري مي کنم نمتيدفعه ي ديگه که بب

 !فعالً 

سماواتي رو ديدم که از سر  نيماش رونيخونه که زدم ب از
گرفتم  شيبرعکس رو در پ ريکوچه داشت مي يومد! مس

 که

! انهيکنارم ايستاد و بوق زد. برگشتم ديدم ک نييه ماش يهو
 !دين رسو گفت: بپر باال بهم نيپاي ديرو کش شهيش



گاز داد و راه افتاد. سرم  انيدر رو نبسته بودم که ک هنوز
 انيي جلو و آخم در اومد! ک شهيمحکم خورد تو ش

 گفت:چي

 !شدي؟

 لميگفتم: مگه ف دميجوري که سرمو محکم مي مال همون
 !ي مي کني که اين جوري گاز مي دي؟بازاکشن داري 

! تنميسمتم و نگاهي بهم انداخت و گفت: بب برگشت
 !شد؟ زيتيچ

 !نه فقط يه خرده سرم داغون شد -

داغون بشه بهتر از اينه که به دست بهمن پوستش کنده  :

 !بشه

 نيرو بستم و برگشتم سمتش و گفتم: تموم مدت پاي کمربندم
 !منتظر بودي؟

 !اوهوم! خب! تو بگو؟ -

 !و؟يچ :

 !چه خبر؟ -

 



 !سالمتي :

 !بعد از سالمتي -

 !؟ديگه! تو خوبي نيهم :

 !کاوه مي زنم تو سرتا -

 !زدي ديگه! سرم داغون شد :

 !کرديما! از هديه چه خبر؟ ريينچ!چه گ -

 !اونم بد نبود، سالم رسوند:

 !مغزت تکون خورده شه،ينه مثل اينکه سرت خورد به ش -

 !نه اتفاقاً تازه عقلم اومده سر جاش :

 !باهاش حرف زدي؟ -

 !آره :

 !خب؟ -

 !سالمتي :

وم و گفت: کوفت بازيه مشت محکم زد به  برگشت انيک
و سالمتي! سالمتي بخوره تو اون فرق سرت کاوه! من 

 دارم از



 !تو داري شر و ور بارم مي کني؟ رميمي م استرس

اين به تالفي ديشب که مي خنديدي و آخرش نگفتي به  -

 !چي داشتي مي خنديدي

 !تو تعريف کن من قول مي دم بهت بگم :

 !احتماالً حله -

 !احتماالً حله يعني چي اونوقت؟ :

يعني ازش قول گرفتم که منتظرم بمونه! که به اون پسره  -

 !ي عوضي بله نگه

 !ه؟ياز کجا مي دوني اون بنده ي خدا عوض :

 !انيک -

که جفت  هيعوض نميخب البته خوب که فکر مي کنم مي ب :

 !بهش گفتي؟ ايپا اومده وسط عشق و عاشقيِ شما! چ

 

ديگه! تو که عادت  سادييي باال گوش واممي يومد -

 !داري

از هديه جرأت نکردم واال مي اومدم حتماً! حاال درست  :

 !آدم حرف بزن چه خبر بوده اون تو نيع



مي گفت سماواتي تهديدش کرده که يه باليي سر من مي  -

 مجبور شده تن به اون ازدواج کذايي نيياره و واسه هم

 اليالتماس مي کرد که بي خ بود! ني! همه ي حرفش همبده
 بشم و بذارم با ازدواجش اين شر بخوابه! بنده خدا خبر

که سماواتي فقط چرت و پرت گفته که اونو به من  نداره
 !نرسونه

هم چرت و پرت نمي گه ها! اون اگه بخواد هر  لييخ :

 !کاري مي کنه

مي دونم ولي ربطي به ازدواج کردن و نکردن هديه  -

 !نداره

 !که آره. خب مي گفتياون  :

 !ديگه نيهم -

! مي ن؟يچهارتا کلمه رو گفت نيساعت اون باال هم مين :

 !اشو چه غلطي مي کردين؟ هيشه بگي بق

بود!  نيمنحرف! منظورم اينه که لب کالم هم تيبي ترب -

 !يه خرده هم گريه کرد و گفت که نگرونمه



مي خواستي بهش بگي اشکاشو نگه داره واسه بعد از  :

 !ازدواجتون الزمش مي شه

 !چطور؟ -

با اين اخالق سگ تو بنده خدا احتماالً بايد روزي دو تا  :

 !نوشابه اشک جمع کنه شهيش

 !غلط کردي -

 !پس همه چي خوب بود ديگه؟ :

که دستش تو دستم  هيفعالً که آره ولي خوب خوب وقت -

 !ميباشه و با هم عقد کرده باش

ديگه دستش به شماها  کهيمرت که اون هيبهتر از اينا وقت :

 نرسه! بريم خونه ي من؟

 .نمي تونم نقشه ها رو کامل کنم شتيپ امينه! ب -

 .نمتيپس صبح مي ب:

 !! به چي مي خنديدي ديشب؟زييباشه. فقط يه چ -

 !بعداً بهت مي گم:

 !نامردي لييخ -

 



ريخته بي خود و بي  نينداره! اين همه مرد رو زم بييع :

 !باشم! به جايي بر نمي خوره جهت! من نامرد

ديگه حرفي نزد. اونقدر سرخوش قول هديه بودم که  انيک
 دم خونه ديميدادم باهاش بحث نکنم. وقتي رس حيترج

داشته  شيشاپيگفت: تبريک منو پ انيشم که ک ادهيپ اومدم
 !باش

 چيو با لبخند نگاهش کردم و گفتم: اگه تو نبودي ه برگشتم
 بتونم جبران دوارمي! ممنونتم! امدميوقت به اينجا نمي رس

 .کنم

شدم. وقتي از پله هاي خونه با  ادهيچشمکي زد و پ انيک
فکر مي  زيانرژي و خوشحال مي رفتم باال فقط به يه چ

 !کردم

 !هديه

دونستم کجام! چشمامو با دستمال بسته بودن! دست و  نمي
 واسه ام سخت دنيطور! نفس کش نيپا و دهنم رو هم هم

. سعي کردم جا به جا نيد! افتاده بودم کف سرد زمبو شده
 بودم! نمي دونستم چند ساعته که جي. هنوز گنميبشم و بش



شدم و رفتم خونه، به  ادهيکه پ انيک نيافتادم. از ماش اونجا
 محض اينکه در هال رو وا کردم يکي يه دستمال گذاشت

چي شد! ياد سه سال  دميدهن و دماغم و ديگه نفهم جلوي
 افتادم! داستان دوباره داشت تکرار مي شد و اينبار شيپ

 !راحتي ها نمي تونستم قصر در برم نيبه هم مطمئناً 

و صداي سماواتي رو که به  دميشدن در رو شن باز صداي
کسي مي گفت:دهنشو الاقل وا مي کردين بتونه نفس 

 !بکشه

و  نيشد پاي دهياي که جلوي دهنم بسته شده بود کش پارچه
 !گفت: چشماش هم وا کن سماواتي

بدجوري چشمامو زد و مجبور شدم ببندمشون و آروم  نور
 شون کردم سماواتي و يکي دو نفر قلچماق روبازآروم که 

سرم ديدم. يه لبخند مسخره هم روي لبش بود! زل  باالي
 !زدم به چشماش که اومد جلوم زانو زد و گفت: خوبي؟

 ارينيآب ب انويتنفر نگاهش مي کردم که گفت: يه ل با
 !واسه اش

خنده ام گرفت. نگاهي بهم انداخت و گفت: به  ناخودآگاه
 !چي مي خندي؟



شدت گرفت. يه دونه  مياين سوالش خنده ي عصب با
خوابوند زير گوشم که چون دست و پاهام بسته بود پرت 

 شدم رو

! يکي از گماشته هاش بلندم کرد و سماواتي از جاش نيزم
 قدم زدن و بعد برگشت سمت من وپاشد و شروع کرد به 

 !: نگفتي به چي مي خنديديگفت

 !به تو -

 !من؟ :

شجاع تر شدي!  شيآره! به تو! نسبت به سه سال پ -

خودتو نشون نداده بودي  شيخوشحالم برات! سه سال پ
 وقتي

 !دزديدن منو

 

 !خب اينکه من شجاع تر شده باشم خنده داره؟ :

اشي که خودت دست به کار ب دهياينکه اينقدر از من ترس -

 !شده باشي خنده داره

 !کردي رييتغ لييتو هم خ شياز سه سال پ :



هم اينه که ديگه  رييو بهترين تغ شترينياون که معلومه! ب -

 !ازت نمي ترسم

 !هه! مطمئني؟:

 ستيواسه از دست دادن ندارم! ديگه مادرم ن زييديگه چ -

 مي زويهمه چکه بخواي با اون تهديدم کني! ديگه هديه 

 !دونه

 !ست؟يجونت چي؟! واسه ات عزيز ن:

نه اونقدر که تو از ترس جونت آدم مي دزدي و سربه  -

 !مي کني ستين

اون برادر  نيگنده تر از دهنت حرف نزن! وقتي از ماش :

 خوشحال بودي! هديه بهت لييمي شدي خ ادهيعزيزت پ

 !ي وفاداري داده؟ وعده

 !تو چي فکر مي کني؟ -

به اون اونقدر شارژ  دنيخام رس اليفکر مي کنم با خمن  :

 !بودي

فکرت کامالً درسته البته با قسمت خام بودنش موافق  -

 !ستمين



اون  نيخونه ي فريبا ديدمت که پريدي سوار ماش نيپاي:

 من دنِ يشدي! ديدم که چه جوري از ترس رس انيپسره، ک

 !کردي فرار

ر هديه بود که از تو ديگه اصالً نمي ترسم! به خاط -

! به اون هم گفتم که مشکلي نييدوست نداشت منو اونجا بب
 با

ندارم! اتفاقاً خوب بود که مي اومدي و مي ديدي  اومدنت
 ! به هر حال حق پدريميگرفت ماتييکه من و هديه چه تصم

هم به  شيبه گردنش! هر چند که خون پدر واقع داري
 !گردنته

ر گوشم. مغزم همراه دوباره محکم خوابوند زي سماواتي
! به زور و با تقال نشستم و لبخندي زدم ديگوشم صوت کش

 و

: اصوالً هر وقت تو هر مسئله اي کم مي ياري از گفتم
 !زور استفاده مي کني

 !زبونت زيادي بلند شده! بايد بدم کوتاهش کنن -



! فقط يادت نره قبلش يه زنگ به عموي من هيفکر خوب :

گفته بود  انيبابام منظورمه! به کبزني! عمو که نه همون 
 که بهم

کرد ازت بخوام يه  ريبده هر وقت پرم به پرت گ خبر
 !زنگ بهش بزني! يه حرفايي واسه گفتن داره

 

سماواتي عصبي از جاش پاشد و يه خرده تو اتاق راه رفت 
و برگشت به يکي از بچه ها گفت: حسابي از اين جوجه 

 ي

 !تا من برگردم نيکن از تخم در اومده پذيرايي تازه

چشمامو بستم! مي  دميبسته شدن در رو که شن صداي
بزرگم  کهيدونستم تا عمو بخواد کاري بکنه مطمئناً ت

 !گوشمه

پچ پچ کالفه ام کرده بود. دلم مي خواست بخوابم  صداي
 بودم انگار که نياما يکي مرتب صدام مي کرد! تو يه ماش

بسته شدن در مي و  بازبا سرعت مي روند. صداي  داشت
اومد. چرا صدام مي کنن اينقدر؟! دلم مي خواست بخوابم! 

 تو



فرو رفتم و ديگه صدايي نبود. اين بار کسي تکونم  تاريکي
 داد. سعي کردم چشمامو وا کنم. اول ديدم تار بود و کم کم

بود  زييچ نياول انيشد. چشماي نگرون و قرمز ک بهتر
 ند تلخي نشست روم لبخبازکه ديدم. با ديدن چشماي 

. سعي کردم با يه سرفه راه نفسمو که سخت صورتش
 دستشو انيتو ريه ام. ک ديچيکنم. سوزش بدي پ بازگرفته 

و دوباره صدام کرد. يه عالمه لوله و  ميشونيرو پ گذاشت
 شديدي به خواب داشتم و دوباره ليبهم وصل بود. م ميس

 .برد نيدردامو از ب تاريکي

شدم تو اتاق تنها بودم و اين بار  داريي بعد که ب دفعه
نبود و فقط به دستم سرم  ميخبري هم از اون همه لوله و س

 وصل

. حس مي کردم تک تک اعضاي بدنم درد مي کنه و بود
 نييريه و صورتم! تو دست چپم احساس سنگ شترياز همه ب

کردم. نگاهي بهش انداختم تو گچ بود! دلم مي خواست  مي
 شد و يه بازآدم زنده تو اتاق باشه. در  يا حداقل يه انيک

م لبخندي زد و گفت: بازاومد تو و با ديدن چشماي  پرستار
 شدي! اين داداشتو حسابي سکته دادي داريپس باآلخره ب



 !ها

فشارمو کنترل کرد و يه آمپول هم ريخت تو سرم.  بعد
 انويسعي کردم حرفي بزنم. دلم مي خواست سراغ ک

 . نميرميبگ

 !باشه شميا دوست داشتم تو اون لحظه پچر دونم

 !مي خواي؟ زيي: چديکرد و پرس نگاهم

 .انيزمزمه کردم: ک آروم

 .تو اديوايساده اآلن مي گم ب روني! اسم داداشته؟! بان؟يک -

نشست روي دستم.  انياز درد بستم. دست سرد ک چشمامو
 کردم و وقتي ديدمش دلم گرم شد. هنوز بازچشمامو 

لخ رو لبش بود. به دستم کمي فشار آورد و لبخند ت همون
 !گفت: خوبي؟

کردم لبخند بزنم اما اونقدر سر و صورتم داغون بود  سعي
 !که نتونستم. آروم گفتم: آره

پوست کلفتي به خدا!  لييتر شد و گفت: خ قيعم لبخندش
 !هم سالم مونده که مي گي خوبي؟ تيجاي

 !هديه؟ -



 

 .اون خوبه. خونه ي بابا ايناست :

 !خوبه -

کرديم!  داتيچي خوبه پسر خوب؟! جون به سر شديم تا پ :

 ات تو افهي! يه نگاه به قاييجون به سر شديم تا به هوش ب

 !بندازي نمي گي خوبه نهيآي

 !... شماست شيکه ... هديه ... پ نيهم -

مي تونست همه چي بهتر باشه اگه توي کله خر قبول  :

 !خونه ي من اييمي کردي اون شب ب

نگرون صدام کرد.  انياي کردم و چشمامو بستم. ک سرفه
دوباره چشمام رو وا کردم و زل زدم به چشماش. کنارم 

 روي

. بگم ندتيبب ادينشست و گفت: مامان مي خواد ب صندلي
 !اد؟يب

 .بگو -

آفرين پسر گلم! حتماً بايد يکي مثل سماواتي مي زد شل  :

 !ان بسوزه آره؟و پلت مي کرد تا آدم شي، دلت واسه مام



 !مسخره -

! مي رنيتا سماواتي رو بگ نهيفعالً هديه رو نمي توني بب :

 چي! ديوونه که هست! ازش هارهيباليي سرش ب ميترس
 کاري

 !ستين ديبع

 !کردين؟ داميچه جوري ... پ -

 !سماواتي آوردت دم در خونه ي بابا اينا ولت کرد :

 !دلش واسه ام ... سوخت؟ -

ه بودي به بابا زنگ بزنه؟! حرف گوش مگه بهش نگفت :

کرد و زنگو زد و لو داد که با خودش بردتت! بابا هم 
 جريان اون

مربوط به اختالص رو بهش گفت و قرار گذاشت  مدارک
 !رهيدر ازاي تحويل دادن تو مدارک رو از بابا بگ

 !گرفت؟ -

 !آره :

دوباره دستشو  انيکه ک دميبستم و کالفه نفسي کش چشمامو
 !شويشت رو دستم و گفت: البته کپگذا



 !اينکه چشمامو وا کنم گفتم: خوبه بدون

 

همه چي خوبه منهاي دست چپ و سه تا از دنده ها و  -

سر شکسته ي تو و کلي زخم و کبودي و يه صورت از 
 ريخت

خوبه! مرده  زايباقي چ ريمي! اينا رو که فاکتور بگافتاده
 ين همه دختر توشورتو ببرن کاوه با اين عاشق شدنت! ا

بود تو عدل بايد دست مي ذاشتي رو دخترخونده  دانشگاه
 !که؟يي اين مرت

حرصي تر گفت:  انينشست رو صورتم و ک لبخندي
زهرمار! داشتم به اين موضوع فکر مي کردم که مي زد 

 و تو اصالً 

نگاهي هم به هديه نمي نداختي تو دانشگاه! آي سماواتي  مين
 !ضايع مي شد

 !نبود! تقدير کار خودشو کرددست من  -

مرده شور تو و اون تقدير و با هم ببرن! تا منو سکته  :

 !تو و تقدير نيندين ول نمي کن

 !خودت گفتي واسه ... به دست آوردن هديه تالش کنم -



 !من غلط کردم سه سه بار نه بار :

 .نمشيدلم مي خواد بب -

 !ان؟يم باينجا؟! مامان داره مي ياد بگم با ه اديبگم ب :

 !نه -

 .ادين شيکه مشکلي پ ارتشونيچرا آخه؟! مي گم بابا ب :

ازش خواستگاري  نمشيبهش گفتم دفعه ي ديگه که بب -

 نيو تو اين وضع همچ مارستانيمي کنم! دلم نمي خواد تو ب

 !بکنم کاريو

 ريگي! بابا و سرهنگ پهيدنبال سماوات سيآهان! پل:

 .کاراشن

 !خوبه -

 نگيکن تا مامان برسه. منم برم يه دوپ يک کم استراحت :

 .اميکنم و ب

بود. نگاهم  گاريو نگاهش کردم. تو دستش پاکت س برگشتم
 بود. اومد دستش دهيخسته و تک لييبه صورتش افتاد. خ

از روي دستم برداره و بره سمت در دستش رو گرفتم  رو
 !و گفتم: مرسي! بابت همه چي



و  ديبوس مويشونيتخت نزديک و دوال شد و پ به
که زنده اي واسه  نيهستي از خدا ممنونم! هم نکهيگفت:هم

 !هيام کاف

 .کم چشماتو هم بذار، زود بر مي گردم يک

بستم و منتظر اومدن زن عمو شدم. حس مي  چشمامو
 کردم حاال که هديه رو دارم مي تونم همه ي آدم بداي توي

امو ببخشم! مي تونم شاد باشم. مي تونم همه ي درد ذهنمو
فراموش کنم. مي تونم از دوباره شروع کنم. يه شروع 

 !تازه

 

خوابم برده بود. اونقدر مسکن بهم زده بودن که زياد نمي 
حس کردم يکي  دارييبمونم. تو خواب و ب داريتونستم ب

 دوال

. به زور چشمامو وا کردم و ديدم ديبوس مويشونيو پ شد
 باالي سرم سيزن عمو شهال يا همون مامان! با چشماي خ

. نگاهش که به نگاهم افتاد وسط گريه سعي کرد وايساده
بودم  زييلبخند بزنه. زل زده بودم به چشماش و دنبال چ

 که



از دست داده بودمش مهر مادري! با صداي پر  شيپ مدتها
 !بغضي گفت: خوبي عزيزم؟

کردم از سوالش نخندم اما نشد! با وجودي که خنديدن  سعي
 . وقتيرميور بود نتونستم جلوشو بگدردآ لييواسه ام خ

تو اون حالت ديد لبخندي زد و گفت: به چي مي  منو
 !خندي؟

 !به سوال شما :

اگه نقاط  ان،ينگاهم مي کرد که گفتم: به قول ک ريمتح
 !خوبم ريم،يشکسته ي تنم و کبوديا و زخما رو فاکتور بگ

 !! کجا هست حاال؟انيامان از دست تو و ک -

 !نيايرفت يه سر پ :

 !بکشه آره؟ گاريالبد س -

 !نمي دونم :

نمي دوني؟! آره جون عمه ات! شما دو تا مگه مي شه  -

! از پريروز که آورديمت ن؟ياز کار هم خبر نداشته باش
 اينجا



 ومرثيمي کشه! جلوي ک گاريديزل! يه ريز داره س شده
 !هم مراعات نمي کنه اصالً 

 !بهم ريخته است لييخ:

تا به هوش اومدي! البته همه  ديچي کش آره! نمي دوني -

 اينجا انيک باز! انيامون داغون شديم. هديه هم بدتر از ک

مرغ سر کنده تو  نيسرت بود، اون بنده ي خدا ع باالي
 !خونه بال بال مي زنه

 !اآلن خوبم :

 !از اون موارد فاکتور ريعمو لبخندي زد و گفت: به غ زن

 !قاً يدق -

يهو زن عمو گفت: منو مي  لحظه اي سکوت شد و چند
 !بخشي؟

نگاهش کردم. وقتي ديد جواب ندادم گذاشت به پاي  فقط
کاوه!  دميمنفي بودن جوابم و گفت: کمتر از تو زجر نکش

 تو

لحظه هاي بزرگ شدنت حسرت اينکه مادر صدام  تموم
 کني به دلم موند! بهم نزديک بودي و همون قدر هم دست



 !رو تجربه کردم با نداشتنت اي! سخت ترين تحمل دنافتنيين

 .مي دونم -

 

اگه ته تهش مي توني منو ببخشي  نيپس فکر کن و بب :

 .قبول کن که از اين به بعد واسه ات مادري کنم

 !تنگ شده لييدلم واسه مامان خ -

! دلم واسه ديدن زري پر پر مي زنه! از امانتم نيمنم هم :

 !وردخوب مرد بارت آ لييخوب مواظبت کرد! خ لييخ

 !تنها شدم وقتي رفت لييخ -

خونواده ات! شايد نتونم جاي  مي. بذار بشمياآلن ما هست :

زري رو واسه ات پر کنم اما مي تونم گاهي وقتا که دلت 
 از

 .و آدماش گرفت مرهمت بشم ايدن اين

 !مي توني -

و دوال شد و سرش  دياشکي از چشم مامان شهال چک قطره
از زير سرش  رونيآوردم برو گذاشت رو دستم. دستمو 

 و



اومد تو با ديدن  انيشد و ک بازروي سرش. در  گذاشتم
اين صحنه لبخندي زد و يهو اخمي کرد و گفت: اوهوي! 

 مامان

 !ها! حق نداري بهش دست بزني منه

 بازشهال سرشو بلند و اشکاشو پاک کرد و گفت:  مامان
 !اين حسود خان اومد

غره به من رفت و گفت:  کنار تخت وايساد و يه چشم انيک
 چي مي گم بهت! هر غلطي دوست داري مي توني نيبب

کردن و پاچه خواري کردن  رينييبدي اال خودش انجام
نمي شم! گفته  ميواسه مامان! تو محبت مامان با تو سه

 !باشم

شهال رفت سمتش و همونجوري که يقه ي پالتوشو  مامان
 نقدر به منصاف مي کرد گفت: تو اگه راست مي گي و اي

 !داري، برگرد خونه عالقه

يه قدم عقب رفت و يقه اش رو از دست مامان خالص  انيک
 کرد و يه نچ گفت. مامان شهال کالفه نگاهي به من انداخت

که! ديگه  دهيفهم ويگفت: چرا آخه؟! ديگه کاوه که همه چ و
 !ه؟يو سر چ هيسر ناسازگاريت با ک



ام پس فردا دست ! من که مي خوستيبحث اين حرفا ن -

خونه  اميببرم خونه! چه کاريه که جمع کنم ب رميزنمو بگ
 ي

و چند روز ديگه دوباره جمع کنم و برم خونه ي  شما
 !خودم

انداخت و  انيشهال نگاه متعجبي به من و بعد به ک مامان
 !گفت: جدي داري مي گي؟

و گفت:  نيمظلوم سرش رو انداخت پاي افهيبا يه ق انيک
 !اوهوم

 !رف کي هست؟ط -

 !ستيغريبه ن :

 !ته؟يدخترداي -

 !ايش! مامان :

 

 !زهرمار مگه چشه اون؟ -

 !هيکه دختر برادر شماست کاف نيهم :

 !انيمودب باش ک -



لبخندي به من زد و گفت: يه روز يادت مي ياد گفتم  انيک
مامانم مرتب بهم مي گه بي ادب! ايناهاش! اين هم 

 !مدرکش

 !ان؟يک هي: طرف کديکاو پرسشهال عصبي و کنج مامان

 !آشناست -

 !ه؟يزهرمار و آشناست! مي گم ک :

 !سوپرايزه -

سر به  انياينکه درد داشتم و حالم خوش نبود از اينکه ک با
 که گفت نيسر مامان مي ذاشت خنده ام گرفته بود. هم

 !وشاستيفوري گفتم: ن سوپرايزه

 چپ چپ نگاهي به من انداخت و گفت: به هم مي انيک
 !ميرس

شهال لبخندي زد و گفت: پس شما دو تا مي خواين  مامان
 !! مبارکه ايشاهللارينياز يه خونواده زن بگ

ارزش  ليينشست واسه ام خ انيکه روي صورت ک لبخندي
 . خوشحال بودمستميداشت. خوشحال بودم که ديگه تنها ن

 .هم خوشحاله انيک که



لي رغم مرخص شدم، ع مارستانيروز بعد وقتي از ب دو
 رفتم خونه ي خودم. دلم يه خرده هيو بق انياصرارهاي ک

مي خواست. تو خونه ي خودم از همه جا راحت  آرامش
و اون گفت:  دميروي تخت دراز کش انيتر بودم. با کمک ک

 مي

 !تا خونه و بر مي گردم. ايرادي نداره؟ رم

من  ليتعط تويچه ايرادي داشته باشه؟ اينکه تموم زندگ -

 !يراد دارهکردي ا

 .ديوونه نباش! زود برمي گردم. يک کم بخواب :

 !دميخفه شدم انقدر خواب -

حداقلش اينه که وقتي مي خوابي ديگه دردي رو حس  :

 !نمي کني

 !تنها مزيتش اينه -

 !از جات پاشدي کاوه نميبب امين:

 

 !نه ديگه برو -



که رفت هر کاري کردم خوابم نبرد. پاشدم و دوال  انيک
و با کمک در و ديوار رفتم و نشستم تو هال و دوال 

 تلويزيون رو

مي کردم که  نيکردم. داشتم کاناال رو باال و پاي روشن
 دميرو شن انيشدن در و پشت بندش صداي ک بازصداي 
 که مي

 !دي: بفرمايگفت

با کي داره حرف  نميسمت در و منتظر موندم بب برگشتم
ه بودم بهش. مي زنه که هديه اومد تو! متعجب زل زد

 نکهيهم

 !گرم گفت: سالم لييديد لبخندي زد و خ منو

هم پشت سرش اومد تو و وقتي ديد توي هال نشستم  انيک
با اعتراض گفت: کاوه به اصرار خودت زود مرخصت 

 کردن

 !قول دادي استراحت کني! مگه نگفتم بمون تو تخت؟ اما

 .خوابم نبرد -

 !ش؟گفتم دراز بک دنيمگه فقط واسه خواب :

 !اليبي خ انيک -



به صورت هديه دوختم  انياز چهره ي اخم آلود ک نگاهمو
 .و لبخندي زدم. اومد و کنارم نشست و مات صورتم موند

 !: خوبي؟دميپرس

به عالمت ندونستن تکون داد. دستش رو گرفتم تو  سري
 !! بوي گريه به دماغم خوردهه؟يدستم و گفتم: چ

تش رو آورد سمت و دس ديقطره اشک از چشمش چک يه
 !صورتم و گفت: چي کار کردن باهات؟

 !ديوونه واسه من داري گريه مي کني؟! من که خوبم؟ -

 !خوبي؟! با اين سر و وضع؟ :

 !که تو هستي خوب خوبم! باور کن نيهم -

گفت: بهمنو  انيسري به تأسف تکون داد و به ک هديه
 !نگرفتن هنوز؟

روي گاز گفت: همون جوري که کتري رو مي ذاشت  انيک
 !ني. نگرون نباشرنشينه هنوز! ولي مي گ

 انيدستش رو تو دستم گرفتم و گفتم: تو خونه ي ک دوباره
 !اينا راحتي؟



ماهه کاوه!  ليي. مامانت خلييزد و گفت: آره خ لبخندي
 !شمهيهم همش پ وشايتازه از ديروز ن

 ميانداختم که دستاشو به عالمت تسل انيمعناداري به ک نگاه
 ! نقشه ي مامان و هديهرميرد باال و گفت: من بي تقصآو

 !است

 

نگاهش مي کنم گفت:  هانهيوقتي ديد دارم عاقل اندر سف
 توام! بودن و شيو چهار ساعت پ ستيمن که ب کهيمرت

 !به حال من داره؟ رييتو خونه ي ما چه توف وشاين نبودن

 !چييو سري به تأسف تکون دادم و گفتم: ه خنديدم

 !: از آقا فربدتون چه خبر؟دميه از هديه پرسمقدم بي

هديه رفت تو هم و سرزنشوار زل زد بهم. يهو  اخماي
بود که ديدم  انيبلند شد. نگاهم به ک انيصداي خنده ي ک

 هديه

 !: چه خبره اينجا؟دميداره مي خنده! متعجب پرس هم

در حالي که سعي مي کرد خنده اش رو کنترل کنه  هديه
 !هني گفت: فربدي در کار نبود اصالً با لبخند پت و پ



و پرسشگر داشتم نگاهش مي کردم که گفت: دروغ  ريمتح
بود همش! واسه اينکه تو يه تکوني به خودت بدي! باور 

 کن

ي با بهمنه که اداي بازمي کردم به خاطر لج و لج  اليخ
رو داري در مي ياري! خوب حق بده  شهيآدماي عاشق پ

 !بهم

چهره ازت ديدم! چهره ي بداخالق  سال تموم فقط يه سه
 و خشک و سرد و

 !از تو آشپزخونه گفت: سگ انيک يهو

بهش يه بي ادب  ديتو بهت بودم که حتي دهنم نچرخ اونقدر
حواله کنم! هديه ادامه داد: از طرف ديگه يه جوري بايد 

 به

تهديداي بهمن تو رو پس مي زدم ديگه. فربد رو  خاطر
 !بشي الميساختم که بي خ

داده بود به  هيکه دو تا آرنجش رو تک انيسمت ک برگشتم
اپن و از همونجا نگاهمون مي کرد و گفتم: اون روز اينجا 

 به

 !مي خنديدي؟ هيقض اين



لبخند سري به عالمت مثبت تکون داد و گفت: به قرآن  با
من از اولش بي خبر بودم! عصر اون روزي که با اين 

 خانم تو

 ويدي وقتي اومد شرکت همه چي بابا اينا حرف ز خونه
 ات اونقدر پنچره افهيبهم گفت. اومدم اينجا و وقتي ديدم ق

خودمو کنترل کردم که بهت حرفي  لييام گرفت! خ خنده
 !نزنم! به هديه قول داده بودم

غلط کردي! من داشتم از ناراحتي بال بال مي زدم تو  -

 !نشستي به ريش من خنديدي؟

خودت دادي و اآلن هديه  عوضش يه تکون اساسي به :

 !خانم ور دلت نشسته

 !پرواز و خارج هم الکي بود؟ هيقض -

که سعي مي کرد لبخندشو مخفي کنه سرشو انداخت  انيک
 !نهي. برگشتم سمت هديه و ديدم اون هم سرش پاينيپاي

که رو هوا  انيکنارمو برداشتم و پرت کردم سمت ک کوسن
همه اش زير سر  به خدا! رميگرفتش و گفت: من بي تقص

 اين

 !دهيي چشم سف دختره



 !دينگاهشو به نگاهم دوخت و گفت: ببخش هديه

 

اصالً  زاياونقدر از داشتن هديه سرخوش بودم که اين چ
پالتش رو برداشت و رفت  انينداشت. ک تييواسه ام اهم

 سمت

اومد  وشاي. نرميواسه شام بگ زييو گفت: مي رم يه چ در
 .نيدرو وا کن

رفت نگاهمو به هديه دوختم که با عشق نگاهم  انيک وقتي
که توي اتاق خواب بود کردم  فميمي کرد. اشاره اي به ک

 و

 !مي ياري؟ فمويتحرير ک زي: روي اون مگفتم

جاش پاشد و وقتي بر مي گشت گفت: پسر مرتبي هستي  از
 !انيبرعکس ک

رو ازش گرفتم و به کنارم اشاره کردم  فيزدم و ک لبخندي
 .نيبشو گفتم: 

جعبه اي رو در آوردم و وقتي کنارم نشست  فميتوي ک از
 گرفتم سمتش و گفتم: اون شب تو خونه ي خاله ات قرار



بار بعدي که ديدمت ازت خواستگاري کنم! اين  ميگذاشت
چون خودم نتونستم برم و برات  انهيي ک قهينشون، سل

 بخرم،

ه ي ! با وجود همميحلقه رو با هم انتخاب مي کن مطمئناً 
با توجه به مسائلي  م،يگذشته اي که با هم پشت سر گذاشت

 که

مي دوني، با در نظر گرفتن اينکه ممکنه حاال  ميزندگ از
بمونه و واسه امون خطرساز  رونيحاالها بهمن اين ب

 بازباشه، 

 !حاضري با من ازدواج کني؟ هم

موند. بعد چند  رهيهديه از صورتم به روي حلقه خ نگاه
سرش رو آورد باال اشکي تو چشماش نشسته لحظه وقتي 

 بود،

زل زد به چشمام و گفت: انگار يه عمره که منتظر  دوباره
 !اين لحظه موندم

رو در آوردم و کردم تو انگشتش و با همون يه دست  حلقه
 سالمم اشک روي گونه هاش رو پاک کردم و گفتم: پس

 !ه؟يات واسه چ گريه



 شي: تا چند وقت پاش شدت گرفت و به سختي گفت گريه
 !ميحتي فکرش رو هم نمي کردم که يه روزي مال هم باش

مي کردم تموم باقي عمرمو بايد تو حسرت داشتنت  اليخ
 !هيبمونم! خوشحالم! گريه ام از خوشحال

ام و  نهيسمت خودم. سرش رو گذاشت روي س دمشيکش
 تو اون لحظه منم! وقتي ايحس کردم خوشبخت ترين آدم دن

رو کنارت داشته باشي که مي دوني عاشقته  کسي بتوني
 و عاشقشي، اين يعني ته تِه خوشبختي! من اون لحظه

 !بودم ايترين مرد دن خوشبخت

وايساده ام و  ومرثيپنجره ي سالن خونه ي عمو ک پشت
 بچه ها نيو هديه نگاه مي کنم. ع وشايو ن انيدارم به ک

ارن به هم به جون هم و با اينکه هوا هنوز سرده د افتادن
 مي سيخ انويو هديه دارن ک وشايآب مي پاشن. در واقع ن

بريم شمال.  ميروز بهاره. داريم جمع مي کن ني! اولکنن
 خوبي ترکش لييبريم وياليي که دفعه ي قبل با خاطرات خ

سر شونه ام. بر مي گردم.  نهيبودم! دستي مي ش نکرده
يسادم و ! اگه اآلن و در اين لحظه اينجا واومرثهيعمو ک

 دارم



مي کنم به خاطر اونه. اگه مي تونم هر روز و  نگاهش
هر روز دست هديه رو تو دستام لمس کنم و ببوسم، به 

 .خاطر اونه

 

رو مديون اونم! اينکه ديگه دست سماواتي  زايچ لييحاال خ
 ! داشتنسهيبهمون نمي رسه به لطف همکاريه اون با پل

هستم! درسته که  هديه ي عمرم رو مديون اون بزرگترين
 هنوز نمي تونم بهش بگم بابا! هنوز سخته که عموي اول

 رييتغ لييام خ ارتباطرو با پدر عوض کنم اما  اسمش
قدر  نيفاصله هست اما هم نمونيب لييکرده. هنوز هم خ

 که هر

هر روز قدمي به سمت هم برمي داريم تا از اين  روز
 !کاره لييفاصله کم بشه خودش خ

 !بچه ها؟ شينه و مي گه: تو چرا نرفتي پمي ز لبخندي

روي مبل و به دفترم اشاره مي کنم و مي گم:  نميش مي
 .مي خواستم تمومش کنم

 !تموم شد؟ -

 .آره :



 !خوبه -

ضمن اينکه عالقه اي هم ندارم تو اين هوا مثل موش آب  :

 !بشم دهيکش

تکون مي  ديپهن تر مي شه و سري به نشونه تأي لبخندش
 منم! اين طور تيه: بدترين آدم خاطرات زندگده و مي گ

 !ست؟ين

 گارشيمي زنم به چشماش! سرشو با روشن کردن س زل
. براي اينکه حرفي زده رهيگرم مي کنه و چشم ازم مي گ

 باشم

گم: آدم بديه ي قصه ي من اآلن تو زندونه! به جرم  مي
اختالص و آدم کشي و آدم ربايي و هزار و يک خالف 

 !ديگه

 رييمي کنه و لبخند مي زنه و براي اينکه جو رو تغ نگاهم
 !انهيبده مي گه: قهرمان داستانت فکر کنم ک

آب خنک مي  اطيخندم و مي گم: فعالً که داره تو ح مي
 خوره! حقشه! انقدر اين دو تا رو اذيت کرد که افتادن به

 !جونش



و به چشمام مي دوزه و مي  رهيرو از پنجره مي گ نگاهش
 لييگناه کردم. خ ليياشتباه کردم. خ لييخ ميگگه: تو زند

که تو اينجايي! به  دهيرو ناحق کردم اما خدا منو بخش حقا
 اين ايمان دارم! اون شب وقتي شماره ي سماواتي افتاد رو

فقط يه يا خدا گفتم و جواب تلفن رو دادم. همه  موبايلم
 که مي گفت تو دميشام بوديم. وقتي ازش شن زيامون سر م

واسه اش داري تنم لرزيد! فکر اينکه تو رو  غومييه پ يگفت
 ديکه به ذهنم رس زييبا خودش برده ديوونه ام کرد. تنها چ

بود که از اون مدارک بهش بگم. تهديدش کردم که اگه  اين
 تا يه ساعت ديگه تو اينجا نباشي مدارکو مي فرستم واسه

ازم جونتو انداخت جلوي در و  مهي! وقتي جنازه ي نسيپل
 لييخواست مدارکو براش ببرم، حس کردم مي تونم خ

 راحت

دستام بکشمش! اون جا بود که از عمق وجودم  نيهم با
و  ايدرک کردم چقدر واسه ام عزيزي! با تموم کله شق

 تخس

 !هات يباز

 



مي زنه  گارشيعمو سکوت مي کنه و پوک محکمي به س
! تا و ادامه مي ده:يه عمر من و تو مقابل هم وايساديم

 اينجاي

همديگه رو عذاب داديم! از اين به بعد مي خوام  عمرمون
داري  ازيپشتت باشم. مي خوام هر جايي که حس کردي ن

 بهم

 !کني، هر چند که مي دونم خودت مثل يه کوه مقاومي هيتک

 سيخ سيسرمونو بر مي گردونه به سمتش. خ انيک صداي
 اش خنده ام افهيوايساده وسط سالن و زل زده به ما. از ق

و مي گم: حقته! تا تو باشي انقدر سر به سر خانم  رهيگ مي
 !من و دخترخاله اش نذاري

به سرتا پاش مي ندازه و مي گه: بخند! وقتي مجبور  نگاهي
 در اومد رتيشدي تا شمال خودت رانندگي کني و پ

و برگردم!  رمي! من برم يه دوش بگميبه هم مي رس اونوقت
 !اوردن؟يتشريف ناين مامان خانم ما 

 !بشوردت؟ اديمامان بايد ب -

 !مي گم نيدير مي شه واسه هم ميافتيخفه بابا! تا راه ب :



حاال تو برو خودتو راس و ريست کن، تا اون موقع  -

 !مامان هم مي ياد

تا دم پله ها مي ره و بعد بر مي گرده و با اخم به من  انيک
 ان مجبورمي گه: هي حواستو جمع کن ها! تو محبت مام

 !بشم! مخ بابا رو بزني خودت مي دوني ميباهات سه شدم

همون جوري که از پله ها باال مي ره مي گه: وهللا!  بعد
افتاديم؟! همون بهتر که چشم ديدن خونواده  رييعجب گ
 ي منو

! زرت و زرت محبتا رو مي کشونه طرف خودش! نداشتي
اين  کردم از دست دايمهره ي مار داره! کمبود محبت پ

 مار

 !خط و خال خوش

 .جوري غر مي زنه و غر مي زنه تا بره تو اتاقش نيهم

لبخند رفتنش رو نگاه مي کنم که عمو از جاش پا مي  با
شه و مي گه: خوشحالم که به شهال مي گي مامان! همه ي 

 عمر

 !منم يه روزي به آرزوم برسم دوارمياين بوده! ام آرزوش



م يه زنگ به کوشان بزنم ره سمت پله ها و مي گه: بر مي
 کجا موندن اون و شهال! خوبه حاال رفتن فقط چند تا نميبب

 !و پرت بخرن واسه تو راه خرت

ربع بعد از جام بلند مي شم و مي رم دم پنجره. از  يه
و هديه تنها لب استخر نشسته. مي رم  ستيخبري ن وشاين

 تو

از از باقچه مي کنم و مي رم سمتش.  نايو يه گل م اطيح
صداي پام بر مي گرده و با لبخند نگاهم مي کنه. گل رو 

 مي

روي موهاش و مي گم: خوب دوتايي پدر صاحاب  ذارم
 !بچه رو در آوردين ها

 !خنده و مي گه: حقش بود مي

 !گفتم نويمنم بهش هم -

 نيرامسر اول ديميفقط حواست باشه کاوه! قسم خورده رس :

 !دازه تو آبکاري که بکنه اين باشه که تو رو بن

 

 !به من چه؟ -



مي گه هم يکي از تو طلب داره هم از من! تالفي هر  :

 !ارهيدوشو مي خواد سر تو در ب

 !مياش توطئه کن هيپس واجب شد عل -

 !اوهوم :

 نيو مي گم: اول رميمي زنم و دستش رو مي گ لبخندي
 بتونم کاري کنم دوارميسفريه که بعد عقد داريم مي ريم! ام

 .بگذرهخوش  بهت

 به من خوش مي ميهر جا که با هم باش -

به چي فکر مي کردي که اين جوري زل زده بودي به  :

 !استخر؟

 !مگه نه؟ زهيبه اين آب! چقدر تم -

 .با هم پرش کرديم انيديروز من و ک لي،يآره، خ :

 !زالله! مثل عشقمون -

 !وقت هم کدر نشه چيه دوارميام:

 فيوقت کث چيدارم! هدوست  لييبارون و دريا رو خ -

 !نمي شن

 !نيمنم هم:



از پشت هولم  انيکه ک ومدهياين حرف از دهنم در ن هنوز
 مي ده تو آب و وقتي به سختي تعادلمو حفظ مي کنم و مي

! پس فعالً ن؟يروي آب مي خنده و مي گه: تو هم هم يام
 !دريا مياستخر قناعت کن تا برس نيبه هم

 رونيبه زور مي کشم ب از سردي آب گرفته! خودمو نفسم
 !! يعني دستم بهت برسه مرديانيو مي گم: مي کشمت ک

بابا! تازه  اليمي ره سمت ساختمون و مي گه: بي خ در
 !ير به ير شديم

به هديه مي افته که داره مي خنده! سري به تأسف  نگاهم
دست  ميرج طانيم تو با اين شبازتکون مي دم و مي گم:

 به

 !نيمي ش مونيرتون پشکردي؟! از اين کا يکي

هم مي ره سمت ساختمون و در همون حال با خنده  هديه
مطمئناً به خاطر  ميمي گه: اگه من و تو اآلن کنار هم

 تالشاي

! نمي تونم وقتي ازم کاري مي خواد انجام ندم! وقتي انهيک
 ! مجبورم که ساکت باشم و نگاه کنم که چهسيمي گه ه



مي شه و هولت مي يواشکي از پشت بهت نزديک  جوري
 !لباساتو عوض کن تا سرما نخوردي ايده تو آب! ب

******* 

 

 لييخ ميدل تنگم، نبودنش تو زندگ لييواسه مامان زري خ
 .خالي مي مونه شهيملموسه و قسمتي از قلبم واسه اش هم

همراهم هست  شهيرو نمي شه فراموش کرد و هم گذشته
که دارم از  به زندگي کردنم. با وجودي ليولي پر از م

 سرما

لرزم، تموم وجودم پر گرماست! گرماي داشتن  مي
خونواده، گرماي دوست داشتن و دوست داشته شدن، 

 گرماي بي

 !بودن، گرماي آرامش داشتن و گرماي عاشق بودن نهيک

اگه هديه مي رفت،  نميکه خوب فکر مي کنم مي ب حاال
 تا ابد دم،ياگه نداشتمش، اگه هرگز به عشقش نمي رس

مي موندم! تا ابد عشقش تو دلم خاموش نمي شد  منتظرش
 ! خوشحالمستيو حاال خوشحالم از اينکه حسرتي به دلم ن

 !مياينکه قراره تا ابد کنار هم بمون از



 که گندم زارو عاشق کرد بادي

 که با برکه نمي خوابه ماهي

 دهيکه بارونو نبخش ابري

 که ديگه نمي تابه دييخورش

 رگشتنرفتنت دردام ب با

 ستيکه ترکش کردي تنها ن مردي

 دم،يتازه فهم زييه چ اما

 ستين ايبدون عشق دن ايدن

 دارم اين روزا بييعج حال

 شدم نزديک بارونم ابري

 تا بهار و بر نمي گردي چند

 زمستونم رهيسال درگ چند

 زمستونم به ياد تو مي مونم اين

 و بارونم به ياد تو مي مونم برف

 و تالفي کن ايچي مي توني ن هر

 !تا مي تونم به ياد تو مي مونم من

 سپاس و درود به شما عزیزان!


