
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

سپس سراغ وزنه  کنم،یرا مرتب م نهیکنار آ یدمبل ها
و دسته  نمیچیهم م یو آنها را هم رو رومیم کنارشان یها
 نیاندازم. هم یو داخل سبد م دارمیرا بر م طناب و یت

 نشیمرسده با برنامه تمر نمیبیم رمیگیم آنها که چشم از
بدنش  کندیم یبا درجا زدن سع کهیدر حال و ستادهیمقابلم ا

 فهممینم نوی: اردیگیبرگه را مقابلم م بماند همچنان گرم

 : کدوم؟رمیگیو آن را م کنمیدستش م یبه برنامه تو ینگاه

و به  چرخانمیچشم م کند،یدست به خط دوم اشاره م با
 فیرد

: برو کنمیشده اشاره م دهیچ یکه کنار ورود ییها استپ
 هی

 اریب استپ

با نگاه  رود،یبه سمت استپ ها م عیسر گیم گیم مثل
 کردن

نزن دختر،  ی: اونطورمیگویم یبلند یبا صدا لوفرین به
 مگه

 دستت، هالتره یگرفت ریکفگ

 یسالن به خنده م یهمه دخترها بایمن تقر یصدا دنیشن با



 استپ را از دستش ستدیا یمرسده با استپ کنارم م افتند،

دستم  یو دوتا دمبل تو گذارمیم نیزم یو رو رمیگیم
رو استپ، شونه  یریم ینطوریا نی: ببمیگویم رمویگیم

 خم دیهات نبا

 یداریگام به عقب برم هیبعد که  بشن

 و با شودیم رهیخ کنمیکه اجرا م یبا دقت به حرکت مرسده

از او دور  یوقت ردیگیسوال دمبل ها را از دستم م چند
 شومیم

 بزنم؟ یجون با چه وزنه ا ی: سامدیگویم

 : هرکدوم خودت راحتدهمیو جواب م دهمیتکان م یسر

 نیسنگ یبتون یکن تیکم کم عضله رو تقو دیبا یول یتر
 تر

 یبزن

اش مشغول  یکه به شاگرد خصوص فتدیبه بنفشه م نگاهم
 ادی

دخترک که اصال  یحرکت جلو بازو است و آرنج ها دادن
 ثابت

 :میگویو به بنفشه م شومی. با خنده از کنارشان رد مشوندینم



 ؟یخوریم قهوه

 و به طرف آشپزخانه دهدیبا پلک زدن جوابم را م بنفشه

است و از  دیمشغول جذب ورزشکار جد نایمب روم،یم
 یایمزا

 یبلند یبا صدا رسمیکه به آنها م نیهم دیگویم شیبرا سالن

که به سالن و لوازم  یو بعد رو به دختر کندیم میصدا
 شونیا دیی: بفرمادیگویم کندینگاه م دارانهیو خر رهشدهیخ

 یسام

 ما یحرفه ا یهستن مرب جون

 یکنارشان م خندم،یکه به اسمم داده است م یآب و تاب از

 :کنمیم یو خودم را معرف دهمیدست م دیبا دختر جد ستمیا

اسمم سامره است و همه بچه  ،یخوش اومد زمیعز سالم
 یها

 کننیصدا م یمنو سام سالن

: چه جالب واال اگه دیگویم یخاص یبا لوند دخترک
 دمیدینم

 نیپسر کردمیرو فکر م شما



من  یلب ها یاست که رو یحرفش فقط لبخند نیا جواب
 و

و او  کنمیبه قامت چاق دختر م ینگاه شودیظاهر م نایمب
 هم

 گهیماه د شیمن ش نی: ببدیگویمتوجه نگاهم شده است م که

 الغر بشم یکل خوامیم مهیعروس

 زمی: عزدیگویمقدمه م یب نایبزنم که مب یحرف خواهمیم
 نشد

 یتو دوره ها ،یبردار یدوره خصوص دیفقط با نداره

 و ژهیهم برنامه و میدیم ییغذا میهم رژ مونیخصوص

باال  یو کامل مرب یهست ینظر مرب ریو ز یتخصص
دلم  کنمیفقط سکوت م نایمب حاتیسرتهدر جواب توض

 خواهدینم

بگذارم  دهمیم حی. ترجیبکنم و نه مخالفت یموافقت نه
 یحساب

جمله  ید، حتدخترک دان بپاشد و پز مرا بده نیا یبرا
 یبعد



و او هم  دانمیخالص است م ریرا که به قول خودش ت اش
 ریت

و با اشاره به بنفشه که در کشمش با  زندیرا م خالصش
 ایناد

خودمون بمونه ها، اون خانم  نی: بدیگویاست م شاگردش
 یباال

جون االن هم الغر شده  یسام یبود با برنامه ها لویک صد
 هم

 رو گذرونده یگریجون دوره مرب ینظر سام ریز

قرار گرفته  نایمب فیتعار ریتحت تاث یکه حساب دخترک
 رو به

 با خودتون هماهنگ بشم دی: بادیگویم من

رو پرداخت  یورود دیاندازم: اول با یرا باال م میابروها
 دیکن

بعد  پرسمیکنم، چند تا سوال م زتونیمن سا نیایب بعد
 براتون

 دیکه کامال با کنمیم میتنظ یو برنامه ورزش ییغذا میرژ
 قیدق



 بشه انجام

به شکم صاف و تختش  کندیبه بنفشه م یباز نگاه دخترک
 به

 بنفشه در لیخودش را با استا دانمیاش و م دهیکش یپاها

چشم از  نکهی. بدون اکندیعروسش تصور م لباس
و  کشدیم رونیشلوارش ب بیبنفشهبردارد کارت را از ج

 نایبه مب

و دو  ستیجا بکش رمزش ب هیدوماه رو  ی: برادیگویم
 هفتاد و

 دوئه

و کارت را از  کندیجاخوش م نایمب یلبها یرو یلبخند
 دست

 یقهوه ا یاندازم و برا یباال م ی. شانه اکشدیم دخترک
 که

 .رومیلک زده است به آشپزخانه م شیدلم برا یحساب

 

 است. فنجان ستادهیدخترک منتظرم ا میآ یم رونیب یوقت



را به طرف  ینیو س گذارمیم زشیم یرا رو نایمب قهوه
 که زمیم

 کنم،یبه ساعت م ی. نگاهبرمیاست م یسالن بدنساز گوشه

مانده است و  یتا شروع کالس زومبا باق یا قهیدق ستیب
 من

فرصت دارم از آرامش درون سالن لذت ببرم.  هنوز
 چشمان

و دخترک  زندیم یبرق زیم یرو یقهوه ها دنیبا د بنفشه
 کنار

 دوم سمت راست که مخصوص ی. از کشوستدیا یم زمیم

 یبرا یدیو صفحه جد کشمیم رونیاست دفترم را ب خودم

 یم یصندل یرو زی. پشت مکنمیباز م دمیجد ورزشکار
 یخودکار را از ال کشم،یرا به جلو م یصندل یکم نموینش

 دفتر در

 کی دنید . باگردمیم یو به دنبال صفحه خال اورمیم
 صفحه

 :میگویو رو به دختر م کشمیدستم را وسط دفتر م یخال

 ه؟یچ اسمت



 یفی: مهرانه شرکندیلبش جا خوش م یرو یلبخند

 :دهمیو ادامه م سمینویاش را م یلیصفحه اسم و فام یباال

 سن؟

 و هفت سال ستیب-

 رو ترازو ایب اری: لباسها و کفشتو در بشومیجا بلند م از

 رنگش رو به شود،یاسم ترازو دگرگون م دنیبا شن انگار

رنگش وسط صورتش که  دیکوفته سف ینیب رود،یم یسرخ
 به

. مانتو و شالش را شودیم یدنید یرفته است حساب یسرخ
 در

 ینی. سگذاردیم زمیم یرو یحوصلگ یآورد و با ب یم
 قهوه ها

 ی. به سختکنمیاشاره م شیو به کفش ها کشمیکنار م یکم

 آورد، یپاشنه بلندش را از پا در م یو کفش ها شودیم خم

 اعتماد به نفس دارد که یچطور کلیه نیبا ا کنمیم تعجب

با  رود،یترازو م یرو یکفش ها را بپوشد. با کرخت نیا
 ینگاه شوند،یگرم چشمانم درشت م لوینود و پنج ک دنعددید



که مشغول صحبت با تلفن است  کنمیم نایبه مب یا خصمانه
 و

کپه  نیماهه ا شیمن ش ی: احمق چطورمیگویدل م در
 گوشت

 آب بکنم آخه؟ رو

و  شومیگرفتن م زیو مشغول سا دارمیرا از کشو برم متر
 در

 ؟یعالقه دار یی: به چه غذاهاپرسمینوشتن اعداد م نیح

 غرق در لذت زنم،یحرف م سیبا او راجع به مد پار انگار

 غذا مقابل یانبوه. حتما رودیدر فکر فرو م یو کم شودیم

 ترشح بزاق دهانش را توانیم یسبز شده اند، حت چشمانش

از فکر کردن به غذا حس کنم. به چشمانش که غرق  هم
 در

 نیریش یاینه او قصد ندارد از رو کنم،یهستند نگاه م لذت

و  دهدیدست بردارد. آب دهانش را قورت م خوردن

 :دیگویم

 زبرگریوبل، چد ریبا پن ایالزان ،یکباب ترک تزا،یپ

 ...مخصوص



. تا شش ماه با دمی: بسه بسه... فهمکنمیرا قطع م حرفش
 نیا

 کن یهات خداحافظ یعالقمند

که  یو با لحن مسخره ا شودیم زانیو لوچه اش آو لب
 یسع

جووون  ینالد: ساااام یکودکانه باشد م کندیم
کنترل خودم را  یبکشم ول غیتلوخداااادوست دارم سرش ج

 حفظ

و  تزایپ نیبعد کل روز بش یبذار عروس بش: کنمیم
 زبرگریچ

 بزن دوبل

انگار به  بندد،یصورتش نقش م یرو یگل و گشاد لبخند
 بچه

 !یداده باش یساله وعده شهرباز سه

 کنم،یکه نوشته ام نگاه م ییبه اندازه ها گریدور د کی

 بندم و رو به مهرانه یو م گذارمیدفتر م یرا ال خودکارم

 .جلسه اول یبرا ایفردا ساعت  صبح ب: پس میگویم

 بده شمارتو



 :دهمیو ادامه م کنمیم یو وارد گوش دیگویاش را م شماره

تخم مرغ آب پز  کیدو کف دست نان جو با  صبحانه
 یخوریم

 جفت کفش کینه!  شتریو دوتا خرما. ب ییچا وانیل کی با

 هیبا خودت  اریحوله هم ب هیمناسب با لباس و  یورزش
 یبطر

 اریهم ب یس نیتامیو و آب

 :دیگویکالفه شده با همان لحن مسخره م یکه حساب مهرانه

تخم مرغ بخولم ؟ اونم آب پز؟بعد با حالت  هیفقط  یسااام
 انگار دهدیسرش را تکان م یچندش کننده ا

 یشیم تیشش ماه اذ نی: ببزنمیم یآمده است. لبخند بدش

 نیبعدش بش یایتو لباس عروس قشنگ به نظر م عوضش
 کل

 بخور روز

 

. به محض رفتن او بنفشه رودیو م زندیچانه م یکم مهرانه
 که

 یم زیاش با شاگردش تمام شده خرامان به سمت م جلسه



 بودم؟ لوی: باز من صد کدیآ

 شمیکنه من م غی: آره. بخواد تورو تبلخندمیجمله اش م با
 صد

 ذارهیم هیبخواد منو بولد کنه از تو ما لویک

من  دارد،یزده اش را برم خیو فنجان قهوه  زندیم یلبخند
 هم

. دارمیو فنجانم را برم شومیخوردن قهوه داغ م الیخ یب
 تا

ضبط سالن را تا آخر  یبزنم فتانه صدا یحرف خواهمیم
 ادیز

که مخصوص رقص  یکیو با گذاشتن موز کندیم
 زومباست

 میدهیتکان م ی.من و بنفشه سرکندیرا اعالم م حضورش
 از بچه ها یکیو او به سراغ 

 یها یکه راجع به برنامه اش سوال دارد. در شلوغ رودیم
 فتانه

 و بعد هر دو فنجان را به خورمیحوصله قهوه ام را م با

 دو شده و وقت کی. ساعت نزدشورمیو م برمیم آشپزخانه



 .است رفتن

 را قفل میو کشو دارمیرا برم لمیو وسا کنمیرا مرتب م زیم

 تکان یدست میبرا زنمیبلند بنفشه را صدا م یبا صدا. کنمیم

 رمی: من دارم مرساندیبعد خودش را به من م یو کم دهدیم

 ؟یندار یکار

اندازد : برو قربونت  یرا به نشانه نه باال م شیابروها
 فردا

 گه؟ید یستین

 نجامیپس فردا کل روز ا ی:نه ولزنمیم یلبخند

عنترخانوم  نیاندازد: بخاطر ا یبه فتانه م یخصمانه ا نگاه
 دیبا

 میبزن غیج

 طبقه می: خودتو حرص نده، باز ما باهاش راه اومد خندمیم

باز  شیسر و صداکالفه موها نیبره با ا تونهیکه نم نییپا
 : من وبنددیو دوباره با کش محکم م کندیم

 کایبعدشم مل م؟یچرا زومبا رو خودمون بر نداشت م،یخر تو



تداخل نداشته باشن من  دیچیم یطور هیبرنامه رو  دیبا
 دارم

 رمیگیم سرسام

و او هم  دهمیاندازم و با بنفشه دست م یباال م یا شانه
 طبق

. از بنفشه جدا زندیبا کف دست به پشت کتفم م عادت
 شومیم

 عرق شده هم سیخ یفتانه که حساب یبرا نهیآ یاز تو و

. با الکر رومین مو به طرف سالن رختک دهمیتکان م یدست
 در

 . حوصله لباسکنمیرا مرتب م لمیو وسا کنمیرا باز م کمدم

همان شلوارک  یرا رو نیکردن ندارم، شلوار ج عوض
 باشگاه

ها را هم  ی. کتاندارمیو مانتو و شالم را هم برم پوشمیم
 داخل

 تا بشورمشان و از رختکن خارج گذارمیساکم م یتو سهیک

دستگاه  یانگشت سبابه ام را رو نای. با اشاره مبشومیم
 ورود و



و بعد از ثبت ساعت از سالن خارج  دهمیقرار م خروج

 .شومیم

 دیهوا هنوز خنک نشده، انگار نه انگار مهرماه است و با
 یبو

 ستگاهیو ا یاصل ابانیاز باشگاه تا خ خواهمیبدهد. م زییپا

 یکنار ساکم هندزفر بیکنم. از ج یرو ادهیرا پ اتوبوس
 را

آهنگ  ستی. از لکنمیوصل م یو به گوش کشمیم رونیب
 ها

 .دهمیادامه م رمیو به مس کنمیرا انتخاب م یکی

و وارد  کشمیکارت م رسمیم اتوبوس ستگاهیبه ا یوقت
 شوم،یم

 .کنمیبه سمت خانه حرکت م دیآ یم اتوبوس یبعد وقت یکم

شبکه  یسرم را با آهنگ ها و کانال ها ریطول مس تمام
 یها

 نکهیو همراه با ا دهمیم امی. به مهرانه پکنمیگرم م یمجاز
 از

 که پس دهمیکند باز تذکر م رهیشماره ام را ذخ خواهمیم او



 .بخورد یصبحانه سبک فردا

 یم دیچهار است. کل کیساعت نزد رسمیبه خانه م یوقت

غر زدن  یو هنوز داخل نشده صدا شومیو وارد م اندازم
 یها

 یکتان سهیآورم و ک یرا در م می. کفش هاشنومیرا م مایس
 ها

 یجاکفش یو کنار کفش ها تو کشمیم رونیهم از ساکم ب را

.با سر و صدا کردن مامان را متوجه حضورم گذارمیم
 یصدا کنم،یم

 ؟یی: سامره توشنومیرا م مامان

 به مخفف کردن اسمم ندارد مامان یکه عالقه ا یکس تنها

 !و بس است

در کنار  یساکم را جلو شوم،یوارد آشپزخانه م کالفه
 نتیکاب

. نمینشیم ینهار خور زیپشت م مایو کنار س کنمیم رها
 مامان

 کیهم  مایاست و س ینیزم بیسرخ کردن س مشغول
 پسیچ



مشغول خوردن  یرا مقابلش باز کرده و حساب خانواده

 .است

ها را هم غرق در سس کرده و دور لب و  پسیچ یرو
 انگشت

 اش را یشده. جواب سالم و احوالپرس یهم سس شیها

 نیو به شدت از ا زندیبا همان دهان پر حرف م دهم،یم
 موضوع

 .شومیم متنفر

 مایبه س یمامان نگاه روم،یم خچالیو سراغ  شومیم بلند

هاست  پسیچ یرو ختنیکه دوباره مشغول سس ر کندیم
 و

 مادر؟ یخوریم یی: چاپرسدیم

 و رو به مامان نشان کشمیم رونیب خچالیاز  یآب یبطر

 : احوال فرخنده خانوم؟پرسمی: نه تشنمهبعد با خنده مدهمیم

 . مشغول جمعدهدیتکان م یو سر زندیم یلبخند مامان

که  مایو س شودیسرخ شده م یها ینیزم بیس کردن
 باالخره

 کرده مشغول غر زدن از شوهرش مسعود یرا خال دهانش



 .شودیم

مامان هم مثل من در جواب غر  دهم،یم هیتک نتیکاب به
 زدن

 .دهدیفقط سر تکان م مایس یها

 نایس یرا هم من هم مامان و حت نیندارد، ا یحق چیه مایس
 به

 یبرا یخودش اصال باور ندارد که حق یول میدانیم یخوب
 هیگال

 !ندارد کردن

 گم؟یم ی: حواست هست چدیگویرو به من م مایس

 شودیم رهیو او با نگاه منتظر به من خ دهمیتکان م یسر
 تا

 .کنم دییرا تا شیحرفها

 شده؟ ی: باز چپرسمیو م دهمینم یجواب

: بفرما، دو دهدیبا لحن سرشار از خشم جواب م مایس
 ساعته

 مرد؟ ایزن بود  یلیل گهیبعد م زنمیحرف م دارم



 یشیکرده آت کارتیخندم: باز مادرشوهرت چ یم
و او  دیبگو یکیکه  نیاست، هم نیمنتظر هم ؟انگاریشد

 داغ دلش

 .دیاز ظلم و ستم خانواده شوهرش بگو شیشود و برا تازه

خونه رو  میخوای: اعصاب نذاشته برام، مدهدیم جواب
 رنگ

 گهیم گمیمن م یهرچ ده،ینشون م یخود هی ادیم یه میکن
 نه

 قهیبا اون سل یدونیبگه نه تو م ستین یکی. یدونینم تو

 یگرفته، هرچ یمادرش اللمون یجلو . مسعود همزشتت

 ....انگار نه انگار زنمیم شیبه آب و آت خودمو

اندازم: خب مسعود  یباال م یو شانه ا کنمیمکث م یکم
 واسه

 دلش خوش دیتو با یبه چ ره؟یطرف تورو بگ ادیب دیبا یچ

 باشه؟

 مامان یبدون توجه به چشم غره ها یول شودیبراق م مایس

باشه  ؟یهست یاز مادر شوهرت شاک: االن دهمیم ادامه
 حق



که  یمسعود بدبخت ساخت یبرا یچه دل خوش یول یدار
 ادیب

 ایخونه مرتب  اینهار و شام به موقع  ره؟یتورو بگ طرف

 ویهمون د ای ادیم رونیاز ب ایزنونه؟ غذات که  تیجذاب
 دو

 . خونه کثافتارهیبرات م پزهینداره م قهیسل یگیکه م یسر

 شهیم زیمامان داره تم یات هم به لطف اومدن ها گرفته
. اگه ما فردا سابهیو م شورهیم ادیکههر ده روز داره م

 یحت میاین

زن مسعود  ی. وقتیتوش آب بخور یندار زیتم وانیل هی
 یشد

فقط  ییلویصد ک یاالن باال یبود لویچهل و هشت ک فقط
 هی

 یماهواره خورد یجلو ینشست دنییو بعد زا یدییزا کمیش
 و

 ییاز آقا ارهیکه نرفته سرت هوو ب نی. واال همیدیخواب
 مسعود

 بوده



 از نجاستیجالب ا شود،یبلند م زیاز پشت م یبا تکان مایس

 خودش را یاز داخل صندل یچاق شده است به سخت بس

افتم. مامان  یبه خنده م تشیاز وضع کشد،یم رونیب
 یحساب

 مایمرا خاموش کند. س تواندینم داندیم یول شودیم یعصبان
 به

 یچ تهی: حالردیگیانگشت سبابه اش را باال م دیآ یم سمتم

 ... تو به منشهییمسعود زن دوم نگرفته از آقا ؟یگیم

 اون پسره یمسعود منو گرفت ول نکهیبه ا شهیم تیحسود

 ؟یسوزیم یدراز ولت کرد رفت... نه؟ هنوز دار گردن

 چارهی: آره بخند بخند بشودیتر م یعصبان مایو س خندمیم

 یشد یخر یفکر کرد یزنیواسه مردم دمبل م یریم
 واسه

 دهیحوله پوش نایجوابش را بدهم که س خواهمیخودتم
 مانیجلو

 دعواتون شد؟ دهی: باز نرسشودیم ظاهر

 رومیم نایآتش گرفته سمت س یکه حساب مایتوجه به س بدون



 ؟یکرد غهیت شی: باز شکشمیرا م لپش

توله هاتو حموم کردم  ای: بدیگویم مایو رو به س خنددیم
 برو

 تنشون کن لباس

 زندیم نایبه س یو تنه ا کندیبه من م ینگاه ضیبا غ مایس
 و

 دی: بفرما توله هاشم تو بامیگویم یبلند یو با صدا رودیم

 ....کنهیم یچه غلط نیا یکن حموم

 قهی نای. سماندیو جمله ام ناقص م کشدیدستم را م مامان

حوصله  ،ی: ولش کن سامدیگویبندد و م یاش را م حوله
 ایدار

: واال میگویم یآرام یو با صدا نمینش یم یصندل یرو
 مسعود

تازه عمل کرده  اد،یبار زنگ زد بهم بگو مامانت ن هزار
 کمرش

 ادیخدارو خوش نم رو

 .میکنیبعد هر دو به مامان نگاه م دهد،یتکان م یسر نایس



استو  امدهین مایتا مطمئن شود س کندیبه هال م ینگاه مامان
کنم؟ دختره راه  کاری: چدیگویم یآرام تر یلیخ یبا صدا

 به

 بذارم حرف خونواده شوهر بخوره؟ ره،ینم کارش

 ذارهیجواب م یهم ب یلی: نه که خخنددیم نایس

 .میخندیمن و مامان هم م نایجمله س با

 

و من هم مشغول کل  ردیگیم افهیق میبرا مایبعد شام س تا
 کل

 سفره را جمع ی. مامان وقتشومیم مایس یو دوقلوها نایس با

 گذاردیظرف م یو تو کشدیمسعود هم شام م یبرا کندیم
 تا

 .با خود ببرد مایس

 میو برا چاندیپیگوشم را م یمامان حساب رودیم مایس یوقت

خودش  ینگذارم ول مایسر به سر س کشدیو نشان م خط
 هم

 !ستیحرفها بدهکار ن نیمن به ا گوش داندیم



در را باز  یوقت م،یرویم مایزود با مامان به خانه س صبح
 کندیم

به تن دارد.  یزشت لباس شخصیخواب آلود است و  هنوز
 با

 بخاطر مامان یول کشدیرا در هم م شیمن اخم ها دنید

 دهی. مامان نرسمیشویو با مامان وارد خانه م زدینم یحرف
 مایبه دست س فشیآورد و همراه ک یرا در م شیمانتو

 دهدیم

 .خواب است جیهنوز گ که

مامان  یدهانم با حرفها پیز یبزنم ول یحرف خواهمیم
 بسته

 یرا رو فمیو مانتو و ک کنمیسکوت م جهیاست، در نت شده

 و به آشپزخانه گذارمیم ینهار خور یها یاز صندل یکی

و به هال  دارمیزباله را برم سهی. از کشو کرومیم
 و از گردمیبرم

 .شومیدرشت م یابتدا مشغول جمع کردن آشغال ها همان

. با بنددیو در را م بردیمامان را به اتاقش م یمانتو مایس
 دنید



 عیو سر کشمیم یمبل است آه بلند یکه رو یو بالش پتو
 آنها

 چارهیتا چشم مامان به آنها نخورد. مادر ب دارمیبر م را
 من با

تا خانه به گند  دیآ یم کباریکمر درد هر چند روز  نیا
 دهیکش

 کند مبادا دامادش شلوارش دوتا شود زیدخترش را تم شده

 .خوابندیدو مدت هاست از هم جدا م نیکه ا داندینم یول

 خودم را عیو سر دهمیجواب نم یول کندیم میصدا مامان

بدون در زدن  نکهیاز ا مایاندازم. س یم مایاتاق س داخل
 وارد

: هووووش چه خبرتهبا اخم دیگویبلند م یام با صدا شده
 : عوض دستت درد نکنته؟دهمیم رونینفسم را ب

 خوابش فرق داره؟ یمامان بفهمه شوهرت جا یخواستیم

 رونیاندازم و از اتاق ب یتخت م یو بالش را رو پتو

 .رومیم

 : سامرهدیگویداد م هیتک نتیبه کاب دهیخم کهیدر حال مامان

 من کمرم گرفت ایب مادر،



و او  رمیگیبغلش را م ریو ز رسانمیرا به مامان م خودم
 را به

ها  یاز صندل یکی یو رو کشمیم ینهار خور زیم طرف
 یم

 فمی: برو مادر از کدیگویو م کندیتازه م ی. مامان نفسنشانم
 هی

 دهیتا دردش امونم رو نبر اریب مسکن

 زنمیو در م رومیم مایو به اتاق س میگویم یلب چشم ریز
 و با

مامان  فی. از کشومیوارد اتاق م مایگفتن س «هیچ»

 قرصش را

است، لباسش  شیمشغول شانه کردن موها مای. سدارمیبرم
 را

 .ظاهرش را مرتب کند خواهدیکرده و م عوض

آب  وانیل کیو قرص را به همراه  میآ یم رونیاتاق ب از
 به

 یهم باالخره خودش را تکان مای. سدهمیمامان م دست
 دهدیم



و  دارمیرا برم سهی. دوباره کشودیاز اتاقش خارج م و
 مشغول

سالنه سالنه به  مای. سشومیکردن آشغال ها م جمع
 یو از تو کندیساز را روشن م یچا رود،یطرفآشپزخانه م

 خچالی

 .کشدیم رونیو کره را ب مربا

 ن؟ی: صبحونه خوردپرسدیبه مامان م رو

که مشغول ماساژ دادن کمرش است با تکان دادن  مامان
 سر به

آورد  یدر م زرینان را از فر مایبعد س دهد،یجواب م مایس
 و

. کندیگاز گرم م یزده را رو خیو نان  کندیرا روشن م گاز
 یکم

 .چدیپینان سوخته در خانه م یبو بعد

با لقمه  مایبزنم. س یحرف خواهمینم یول خوردیبهم م دلم
 یها

برداشتن  یو من هم برا شودیاز مربا و کره مشغول م پر
 سهیک



 یپر شده را کنار در ورود سهی. کرومیبه آشپزخانه م دوم

 .زنمیو درش را گره م گذارمیم

 و کنمیظرف ها را جمع م کنمیآشغال ها را جمع م یوقت

 یبرا مای. سشومیم ییظرفشو نیآنها در ماش دنیچ مشغول

 .رفته است رونیکودک از خانه بدوقلوها به مهد  رساندن

 یبلند یبا صدا دنمیو با د شودیوارد آشپزخانه م مامان

 میشوریمادر نکن بذار خودمون م ی: وااادیگویم

 یدی: مامان جان دکنمیکمر صاف م دیآ یخونم به جوش م

 یب نیا یبعدشم مگه با هزار تا قرض و بدبخت چقدره؟
 صاحاب

 وقت النگوهاش نشکنه موقع هی یدیدخترت نخر یبرا رو

بار روشن کرده؟ هنوز برچسب  هیشستن... تا حاال  ظرف
 روشو

 ؟یدونیاز بس کار نکرده باهاش. به خودت روا نم نکنده
 از

 که فقط آشپزخونه یبدبخت زد ینایخودت و اون س کمیش

 عنتر خانوم پر بشه؟ نیا



 .شنودیزنگ تلفن را م یجوابم را بدهد که صدا خواهدیم

 .رودیو به طرف تلفن م دهدیتکان م یسر

 جواب بدم؟ شناسمی: شماره رو نمپرسدیم یبلند یصدا با

رو  رهیم شهیاندازم: ولش کن شر م یباال م یا شانه
 ریغامگیپ

 یریو مشغول گردگ داردیرا برم یدستمال و اسپر مامان

 :چدیپیمسعود در خانه م یبعد از چند تا بوق صدا شود،یم

 زنگ بزن هی. یدیجواب نم تمیگوش ؟یستین بازم

 چرا دلم دانمی. نمشودیو مشغول م دهدیتکان م یسر مامان

خارج شوم.نظافت  مایهر چه زودتر از خانه س خواهدیم
 ظهر کشد،یغروب طول م یها کیتا نزد مایخانه س

من و  دهد،یسفارش م تزایپ شیخودش و بچه ها یبرا
 مامان

 .کنمیخودمان املت درست م یو من هم برا میزنینم لب

 ی. وقتخوردیحالم بهم م مایس زیرقت انگ یزندگ نیا از

برق  یزیخانه اش از تم میاز خانه خارج شو میخواهیم
 زند،یم



مادر، نذار خونه ات  مای: سبوسدیرا م مایس یرو مامان
 فیکث

نه تلنبار  یشینه خسته م یخرده خرده کاراتو بکن بشه
 شهیم

 !سوزدیاده لوحم مبه حال مادر س دلم

 عیسر یلیخ رسم،یبه باشگاه م شهیزودتر از هم یلیخ صبح

و مشغول مرتب کردن دمبل ها  کنمیرا عوض م لباسم

 .شومیم

 و میگویم یسالم بلند شود،یم دایپ نایبعد سر و کله مب یکم

 یکه تو یی. به کتابهامیدهیو دست م رومیسمتش م به
 دستش

 شروع شد؟: کالس زبانت کنمیاشاره م است

 رمیمن م ادیم نایمل ازدهی: آره، ساعت زندیم یلبخند

 زیم یرا رو لشیو وسا رودیم تیریمد زیبه طرف م بعد

و  کنمیسالن وصل م یها کری. فلشم را به اسپگذاردیم
اول صبح آهنگ  خواهدی. دلم نمشودیپخش م یمیکمالیموز
 تند

 .بگذارم



 می. تصمشودیم دایسر و کله مهرانه پ گرید یکم دانمیم
 دارم

 کنم. با آمدن نیخودم هم تمر کنمیکه با او کار م ینیح در

 و زندیاو هم ساعت م دهم،یتکان م یدست شیبرا بنفشه

و مشغول عوض  کندیم یکیسالم عل نایبا مب یسرسر
 کردن

 .شودیم لباسش

 ی: چطورشودیوارد سالن م یادیز یبعد با انرژ یکم
 یسام

 نورایاز ا جون؟

 : ازمیگویو م میدهیدست م شومیبلند م یصندل یرو از

 ...اونورا

 خوش گذشت؟ ی: مرخصدهدیبه بدنش م یو تاب چیپ بنفشه

 رند،یگیمقابل چشمانم جان م روزید یکردن ها کار
 یلبخند

 : آره بد نبود خدا رو شکرزنمیم

 یاراد ریبه حرکت غ کند،یآمدن فتانه بنفشه روترش م با
 اش



 دهیو نرس کندیبلند سالم م ی. فتانه با صداخندمیم
 یم رونیاز رختکن ب ی. وقتشودیلباس م ضیمشغولتعو

 یبا صدا دیآ

 خوره؟یقهوه م ی: کسپرسدیم یبلند

 .کندیکار را م نیو بنفشه هم هم رمیگیدستم را باال م عیسر

 

اخم  نایمب شود،یقهوه وارد سالن م ینیفتانه با س یوقت

 .کندیم

 ینی. سردیگیندارد خنده ام م یتوجه نایاصال به مب نکهیا از
 را

 دهدیهم قرار م یو چندتا استپ را رو گذاردیم زیم یرو
 تا

 . بنفشه هم مثلندینش یآنها م یدرست کند و رو یصندل

 دست دست ی. فتانه کمندینش یچند استپ م یرو فتانه

از سالن  رونیتو ب ی: سامدیگویو بعد رو به من م کندیم
 کالس

 ؟یریم باشه



که سرش با تلفن گرم است، بعد  کنمیم نایبه مب ینگاه
 ینگاه

 ؟ی: چه کالسدهمیاندازم و جواب م یبنفشه م به

 شاگرد داشتم قبال، االن هی نیاندازد: بب یپا م یپا رو فتانه

تورو  خوامیکار کنه، من م یخصوص یبدنساز خوادیم
 یمعرف

 برم؟ رهیکه اون م ی: سالنپرسمیم کنممتعجب

 خونشون یاندازد: نه بر یباال م ییابرو یا فتانه

 : بره خونشون؟ مگهدیگویپر از تمسخر م یبا لحن بنفشه

 داره؟ زاتیتجه

 تیوضع یسام نی: ببکندینازک م یپشت چشم فتانه
 شونیمال

باشگاه کامل دارن. برادرش  هیبعدشم تو خونشون  ه،یعال
 هم

 یخصوص یخواهره مرب ی. ولکنهیورزش م اونجا
 قبال خواد،یم

 یبدنساز خوادیاالن م یهاپ شاگردم بوده ول پیه واسه
 حرفه



 کار کنه یا

 : خب چرادهدیفتانه دلم را قلقلک م زیوسوسه انگ شنهادیپ

 چرا بنفشه و بهار نه؟ من؟

 اندازد منتظر یم نییو بعد سرش را پا کندیم ینگاه بنفشه

 ذارنی: خونواده من نمدیگویبنفشه م یفتانه هستم ول جواب

 دونهیفتانه م ،یجاها برم سام نطوریا

 اندازد: بعدشم کار یبنفشه م یخودش را وسط حرفها فتانه

منم وسطه ها. دختره  یآبرو یقدر تو خوبه؟ پا یک
 ه،یالکچر

بدهم که  یجواب خواهمیرهمیآبروم م ستیکار بلد ن بهار

 :شودیم دایسر و کله اش پ نایمب

 گردتون تموم شد؟ زیم خانوما

 شیو استپ ها را سر جا شودیزودتر از همه بلند م بنفشه
 یم

 و به شودیخم م زیم یفتانه به محض بلند شدن رو گذارد،

 : زود بهم خبر بدهدیگویم یآرام



کارش  نیا لی. دلرودیو م کندیبچه ها را پراکنده م نایمب
 را

 چه یبرا امدهین یشاگرد چیهنوز ه ستیسالن خال فهمم،ینم

 .میما با فاصله از هم راه برو خواهدیم

و سر ما هم گرم  شودیم دایکم سر و کله ورزشکاران پ کم
 آنها

و به  شومیبلند م زمی. با آمدن مهرانه از پشت مشودیم
 طرفش

 میدهیدست م کند،یم یسالم و احوالپرس ی. به گرمرومیم
 و

الکر  نایتو سالن. از مب ای: برو لباستو عوض کن بمیگویم
 ریبگ

بعد در  یعمل کرد، کم میمو به مو به حرفها مهرانه
 کهیحال

 دهیپوش یفسفر یبه رنگ صورت یجذب ورزش لباس
 میجلو

جدا از جلف  کنم،یم شیبه سر تا پا ی. نگاهشودیم سبز
 بودن



 ندارد. با اشاره من به یمشکل زهایچ هیلباسش بق تیوضع

اول از همه خودم  م،یرویم کالیدستگاه الپت طرف
که  شومیو مشغول آموزش دادن م رومیم گاهدستیرو

 با یچطور

 .کار کند دستگاه

و  کشدیم نییمرا از دستگاه پا« حله»با گفتن  مهرانه
 خودش

 کالیالپت دیربع با هی: میگوی. با لبخند مرودیدستگاه م یرو

 یبزن

و برنامه که آخر شب خسته و  رومیم زمیبه طرف م بعد
 کوفته

و به آن  کشمیم رونیدفترم ب ینوشته ام را از ال شیبرا
 ینگاه

 .اندازم یم

 

 یبا مهرانه ادامه دارد. وقت میظهر سر و کله زدن ها تا
 تمام



نوشته ام را مو به مو و با نظارت من  شیکه برا یحرکات
 تمام

نشانم.  یدوچرخه م یو او را رو کشمیدستش را م کند،یم
 در

 برنامه: میگویم کنمیم میکه دارم دستگاه را تنظ ینیح

 یدیبرات فرستادم برات. مو به مو انجام م توییغذا

در حال غش کردن است و سر تا  یکه از خستگ مهرانه
 شیپا

. دوچرخه دهدیتکان م یعرق شده است سر سیخ یحساب
. بنفشه به طرف شودیو او مشغول م کنمیم میراتنظ

 آشپزخانه

 غذاتو گرم کنم؟ ی: سامدیگویبلند م یو با صدا رودیم

 سر یو همچنان باال دهمیحرکت دست جواب مثبت م با

 و کندیسرم را بچرخانم فرار م دانمی. مستمیا یم مهرانه

 .از ترس من هم که شده کارش را تمام کند خواهمیم

به  یمهرانه که حساب شود،یبا خنده از کنارمان رد م نایمب
 نفس



پدال  یحال یبا ب زندیلب غر م ریز کهیافتاده در حال نفس
 یها

 عقل داشت و یهم کم مای. کاش سدهدیرا تکان م دوچرخه

مسعود شود. از فکرم  یتا دوباره سوگل کردیم ورزش
 خودم

 خواندن نیاسیفکرها  نیحرفها ا نیا دانمیم کشم،یم خجالت

 .دهدیبه خودش نم یو او اصال تکان مایس یبرا است

 هم خواهرم مایباالخره س یول دادمیبه مسعود حق م هرچند

 دوره سخت و نیاز ا کردمیکمکش م ستیبا یو م است

 !بگذرد

 یو با کوفتگ شودیدوچرخه مهرانه تمام م میتا باالخره

. رساندیخودش را به رختکن م یکه دارد به سخت یدیشد
 وارد

که به زور در آنجا  یکوچک زیو پشت م شومیم آشپزخانه
 را که گرم کرده می. بنفشه بشقاب غذانمینش یم میا دادهیجا

: دیگویو با اشاره به ظرف خودش م گذاردیمقابلم م است
 مهیق

 ؟یخوریم



و او هم تکه از مرغ مرا  دارمیاز خورشتش بر م یقاشق

 .کندیم

 : هنوزدیگویکه مشغول خوردن آش است با خنده م فتانه

 د؟یکنیمShare  با هم غذاهاتونو

 :دهمیو من جواب م کندینازک م یپشت چشم بنفشه

 میخوریم یخوبه که، همه چ ینطوریا

 : پس بفرمادیگویو م کندیظرف آشش اشاره م به

 بنفشه ی: از شانس تو من آش رشته دوست ندارم ولخندمیم

 ادینکنم بدش ب فکر

او  مهیق یو فتانه به جا داردیقاشق از آش بر م کی بنفشه
 به

 یمرغ سام ی: از اول بودیگویو م زندیمن ناخنک م مرغ
 مگیج

 بود کرده

 :دیگویرو به من م امدهیحرف خوشش ن نیکه از ا نفشهب

و  کنمیفکر م ی؟کمیکن کاریچ یخوایفتانه رو م شنهادیپ
 خب تا حاال من یخوبه ول یلی: خمیگویم



 یخصوص نقدریا یعنینکردم،  ینطوریا

 : جاش مطمئنه، بابا من دوسال باپردیوسط حرفم م فتانه

 االن زده تو خط یول زونهیم کلشیکار کردم ه دختره

 یبدنساز

 ...: به نظر منم خوبه هاردیگیپشت حرف فتانه را م بنفشه

 شتریخانوم اکبرنژاد که ب نیبدن از ا یباشه، هرچ یهرچ
 دهیم

 فتانه شنهادیپ د،یگویم یآرام یلیخ یآخرش با صدا جمله

 یاست. ته دلم اصال از پول بدم نم زیوسوسه انگ یحساب
 و دیآ

 پس توانمیو م شودیم میپولها هیبق یدر آمد سوا نیا دانمیم

 .کنم اندازش

وقت دارم جواب بدم؟فتانه لقمه  ی: تا کمیگویبه فتانه م رو
 مهمه، هی: به نظرم هر ثاندهدیدر دهانش را قورت م

 ستیدختره لنگ که ن کننیم دایرو پ گهید یکی ینر تو
 چون

 زنگ زد گفت شناختیم منو



 ادیداغ ماجرا را ز ازیفتانه پ کنمیچرا ته دلم حس م دانمینم

 بازار ینطوریاست که ا نفعیوسط ذ نیاو هم ا دیشا کرده،

. زدینم یو حرف کندیسکوت م گری. بنفشه دکندیم یگرم
 تا

 شستن یبرا یوقت کنمیدست دست م میشدن غذا تمام

 را فشیرو به فتانه که داشت کاسه کث شومیبلند م بشقابم

 : شماره منو بده بهم زنگ بزنهمیگویم چدیپیم سهیک درون

 هیاونا چ طیاول شرا نمی. ببمیمدار بذار قرار

و به طرف  داردیاش را برم سهیو ک زندیم یبشکن فتانه
 رختکن

 ظرفش شود،یشستن بشقابش بلند م ی. بنفشه هم برارودیم

و  دهدیم هیتک نتیو او هم به کاب رمیگیاز دستش م را

 :دیگویم

 درد نکنه دستت

 ؟یجد یبر یخوای: مدهدیو ادامه م زنمیم یلبخند

اصال  هینظر طرف چ نمیحاال بب ستیبه نظرم بد ن-

 طشیشرا



پرش  خچالیو از آب سرد کن  داردیبرم یوانیل بنفشه هیچ
 و کندیم

 متیقبلش چندتا ق یول رفتمیم یمعطل ی: من بودم بدیگویم

 یکم نگ ر،یبگ

 ؟یریچرا نم : توپرسمیتوجه به حرفش م یب

رو  نجایهم ذارهیمن به زور م ی: بابانوشدیآب م یا جرعه
 ام،یب

برم خونه مردم کار کنم  نکهیفرق داره اصال با ا مدلش
 کنار

کمتر از من دردسر  یتو خب... تو آزاد تر یول ادینم

 ...یدار

 اصال کار به کارت داره؟ نایداره، س نانیبهت اطم مامانت

 کاریچ کترهیاز من کوچ نای: سکشمیرا آب م میدستها
 تونهیم

 خب اونم یهمش دم پر من بود، ول مایباشه... فقط س داشته

 کرد رفت شوهر

 دستت طال ظرفا رو ،یدونه ا هیتو  میگوید: بنفشه

 یشست



. پشت سر او وارد سالن گرددیبه سالن بر م عیسر بعد
 شوم،یم

 زود یلیاست و خ شیدر حال گرم کردن شاگرد ها فتانه

که مشغول  نای. مبکندیبلند آهنگش سالن را پر م یصدا
 حرف

سر  کیموز یبا تلفن است به محض بلند شدن صدا زدن
. کندیآورد و تماس را قطع م یرا هم م شیو تهحرفها

 سالن به

خلوت است و بنفشه هم تشک ها و استپ ها را  شدت
 مرتب

 .کندیم

و چندبار به بنفشه  زندیدور در سالن چرخ م کی نایمب
 ابتب

 . فتانه به شاگردانش آنتراکدهدیاستپ ها تذکر م دمانیچ

. خودم را شودیم کیو مشغول عوض کردن موز دهدیم
 به او

 ؟ی: شمارمو دادمیگویو م رسانمیم

 براش فرستادم گفتم شب زنگ یداد ی: آره تا اوکخنددیم



 یکه رفته باش بزنه

منم  یسانس بعد شهی: قربونت. مزنمیبه شانه اش م آرام
 امیب

 زومبا؟

 ن؟ی: واسه تمرپرسدیو م کندیآهنگ را عوض م فتانه

 : قدمت رودیگویکه م دهمیتکان دادن سر جواب مثبت م با

 چشم

 و تند مشغول کیتمیکردن آهنگ دوباره ر دایمحض پ به

را  شیشاگردها شیو حرکات دستها شیو با صدا شودیم
 هم

و خودش  کندیاندازد.بنفشه کارش را تمام م یشور م به
 ولو یصندل یرا رو

و خودم  شومیشاگردان فتانه رد م نیاز ب ی. به آرامکندیم
 را به

 چرا؟ ی: وا رفترسانمیم بنفشه

 چرا دونمی: کسلم نمدیگویم یحال یب با

 از یامیپ دنیبا د کشم،یم رونیب زمیم یرا از کشو یگوش



جووون دارم از  ی: سامکنمیبازش م عیمهرانه سر طرف
 درد

 دمیم جون

 شده؟ ی: چشودیبا خنده من بنفشه کنجکاو م خندمیم

: همون دخترست که صبح رمیگیرا به طرفش م یگوش
 نجایا

 نوشته یچ نیبب بود،

: سمینو یمهرانه م ی. برارودیم سهیو ر خواندیرا م امیپ
 دوش

 سهیبا ک یدرد داشت یلیو اصال مسکن نخور... اگه خ ریبگ
 آب

 بدنتو گرم نگه دار گرم

از  یکیو  رومیم نایمب زیو به طرف م فرستمیا مر امیپ
 یصندل

. رسانمیو خودم را به بنفشه م دارمیمقابلش را برم یها
 نایمب

 . فتانه بازندینم یسالن به شدت خلوت است حرف ندیبیم که



به  ی.بنفشه نگاهکندیبا شاگردانش کار م یادیز جانیه
 و با تکان دادن سر و نچ نچ کندیفتانه م

داره مثل  نیمن و تو عالف ا ن،ی: تروخدا ببدیگویم کردن
 وی وی

 پرهیم نییپا باال

 خودشو داره یها ی: ولش کن، اونم بدبختخندمیحرفش م با

 

البته اگر شرکت در  گذارنمیشب وقتم را به بطالت م تا
 کی

 یروز عمال کار خاص هیبق رمیبگ دهیزومبا را ناد جلسه
 انجام

ساعت زودتر از سالن  مین گذاردینم یحت نایمب دهم،ینم
 خارج

ام  یگوش میآ یم رونیاز باشگاه ب نکهی. به محض اشوم
 زنگ

 شهر یبه باال یشماره که حساب شیپ دنی. با دخوردیم

و  کنمیرا صاف م می. گلورودیباال م میابروها خوردیم
 تماس را



 در گوشم یدختر یبایز یبعد صدا ی. کمدهمیم جواب

 : سالم، سامره خانومچدیپیم

 .: سالم، خودم هستمخندمیم

 من نازگلم، شمارتونو فتانه جون بهم داده ن؟یخوب-

سامره جون -در خدمتم دییبفرما ن؟ی: خوبم شما خوبخندمیم
 صداتون کنم؟ یسام تونمیم

 . بدونکنمیتعجب م شودیزود دخترخاله م نقدریا نکهیا از

 جانم؟ زمیعز شهی: ممیگویم مکث

 خوامیمن م زمیعز: ممنون، دیگویم یلحن خاص با
 یبدنساز

 .کار کنم. فکر کنم فتانه جون بهتون گفتن یا حرفه

 گفت. انگار ییزهایچ هی: آره فتانه کنمیرا قطع م حرفش

 نیرو دار زاتیتجه

 باشگاه واسه مچهین هی نیی: آره داداشم تو طبقه پاخنددیم

 هیکم و کسر بود ته یزیاگه چ ایراه انداخته. شما ب خودش

 میکنیم

 و به نازگل کنمیکج م اتوبوس ستگاهیرا به طرف ا راهم



 گفته؟ یزی: راجع به دستمزد من فتانه چمیگویم

 یبمون یناراض میذارینم ای: شما بخنددیم نازگل

و قبل از  کشمیکارت م شوم،یم ستگاهیدوان وارد ا دوان
 بسته

 اندازم، نازگل همچنان یم اتوبوسدر خودم را داخل  شدن

 : پس آدرس رو برامکنمیتازه م یخط است. نفس پشت

از تشکر  مبعدیاش رو رو در رو حرف بزن هیبق د،یبفرست

 .کندیکردن تماس را قطع م

. شومیم رهیخ ابانهایاندازم و به خ یرا ته ساکم م یگوش
 اصال

 یاما بخاطر مرخص دیآ یشب خوشم نم یشلوغ از
 روزمید

 رسمیخانه مان م ابانیبه سر خ یتحمل کنم. وقت مجبورم

و  کنمیشانه ام جا به جا م ینا ندارم. ساکم را رو گرید
 سالنه

حوصله  یحت رسمیم ی. وقترومیبه طرف خانه م سالنه
 دیکل



بعد  یو کم گذارمیزنگ م یندارم، دستم را رو انداختن
 نایس

 .کندیرا باز م در

 در راه پله منتظرم نایس نمیبیم رومیاز پله ها باال م یوقت

 خانوم ی: احوال سامردیگیساکم را م دنمیبا د است،

هم نکردم ها اما  یکار چی: له لهم، همیگویم یحال یب با
 جون

 ندارم

 یساکم را جلو نایو س میشویبا هم وارد خانه م خندد،یم نایس

مونده رو تنت  روزیاز د ی: خستگدیگویو م گذاردیم در
 دختر

 نای. از سرومیاندازم و به طرف حمام م یباال م یا شانه
 که

را  وانشیل نای: مامان کو؟سپرسمیم زدیبر یچا خواهدیم
 و مشغول پر کردن گذاردیم نتیکاب یرو

 سر و صدا نکن ، دهی: خوابدهدیو جواب م شودیم یکتر

 کردیدرد م کمرش



خسته شد  مایدر خانه س یحساب روزید شود،یگرفته م حالم
 و

 امروز کمرش درد گرفته است. خودم را داخل نیهم یبرا

 .کنمیاندازم و آب را باز م یم حمام

 و عسل مقابلم ریش یوانیل نایس میآ یم رونیاز حمام ب یوقت

 در بره تی: بخور خستگگذاردیم

 نایس چم،یپیو حوله را محکم دور خودم م کنمیم تشکر
 پنجره

 : گرمت بود بعدا باز کنبنددیرا م آشپزخانه

را  میزود لباسها یلی. خرومیو به اتاقم م کنمیم تشکر
 پوشمیم

 لپ تاپش را مقابلش گذاشته و نایس گردم،یبه هال برم و

 وانیو ل زمیریرا بهم م شیکار کردن است. موها مشغول
 و ریش

 نای. سنوشمیم یو جرعه ا دارمیبرم زیم یرا از رو عسلم
 با

به من  یو چشم غره ا کندیرا مرتب م شیموها وسواس

 .رودیم



 یخال وانیو ل خورمیرا کامال م وانیل اتیمحتو یوقت
 رو شودیم

 خوب بود دستت درد نکنه یلی: خمیگویم نایس به

 :دهدیجواب م ردیبگ وریچشمش را از مانت نکهیبدون ا نایس

 ....اون خواهرت یجونت، هرچقدر تو قدر شناس نوش

 کنمیبه در بسته اتاق مامان م ینگاه خورد،یاش را م جمله
 و

 شده؟ ینالم: باز چ یم

 یول ریبگ دهی: از من نشندیگویم یآرامتر یبا صدا نایس
 با

 کردن ییبحث ها هی مسعود

 اون که با تو ؟یدونی: تو از کجا مکنمیم زیرا ر میها چشم

 کنهینم درددل

 . مامان دستشدمیفهم زدی: داشت با مامان حرف مخنددیم

 و تاپ هم پی. باز زدن به تکریبود زده بود رو اسپ بند

 دهیدختر آخرش سرشو به باد م نی: اکشمیم یبلند آه



 کیخودش را به من نزد گذارد،یلپ تاپ را کنار م نایس

 :کندیم

اونو  یکارها خوادیهمش م دهیمامانه، بهش رو م ریتقص
 ماست

دردونه مامانه،  دونم؟یمن نم یکنی: فکر مخندمیکنهم یمال
 چشم و

 سر یدونه باال هیور اون  هیاصال ما دو تا  چراغشه

 وانیل شومیبلند م می. از جاخنددیهم م نایمن س یحرفها با
 را

: کنمیم یبه کتر ی. نگاهرومیبه آشپزخانه م دارمیبرم
 روشن

 بمونه؟

: دیگویکه مشغول وصل کردن شارژر لپ تاپ است م نایس
 آره

 کار داره یدارم پروژه ام کل کار

خودم را داخل اتاقم  ریو با گفتن شب بخ شورمیرا م وانیل
 یم



را  یاجتماع ی. اصال حوصله چک کردن شبکه هااندازم

 .ندارم

 زیم یرا رو یو گوش کنمیم میصبح تنظ یرا برا ساعت
 کنار

 را میو چشمها کشمیباال م میو پتو را تا گلو گذارمیم تختم

خوابت  دهیسرت به بالش نرس»  نایقول س. به بندمیم

 «برهیم

 بلند یگوش امیپ یصدا شودیگرم م یکه پلکم کم نیهم

 را کنم،شمارهیرا نگاه م یکورمال کورمال گوش شود،یم

نازگل است. شماره اش  فهممیم امیاز متن پ یول شناسمینم
 را

 ریدوباره ز یکردن گوش لنتیو بعد از سا کنمیم رهیذخ
 پتو

 یبرا کنم،یم میبه سر تا پا یرختکن نگاه نهیآ ی.توخزمیم
 نهار با

داشته باشم.  یظاهر مناسب خواهمیقرار دارم و م نازگل
 بنفشه

 دختر؟ یشد ی: عالشودیرختکن م وارد



 . شالم راکنمیساده و اسپرتم نگاه م پیو به ت زنمیم یچرخ

 متی: از چندجا قمیگویو به بنفشه م کنمیسرم مرتب م یرو

 انشاهلل جور بشه. گرفتم

 گهی: فتانه که مداردیرا از داخل کمدش برم یاسپر بنفشه

 یچ نجایبرنامه ات با ا کنه،یدختره استخدامت م یحتم

 شه؟یم

 و ساکم را داخل کمدم کنمیشانه ام جا به جا م یرا رو فمیک

که اکبرنژاد  شمیبا اون هماهنگ م یطور هی: گذارمیم
 یشاک

 نشه

 یایم نونت بره تو روغن و ن: فکر کردخنددیم بنفشه

: اگه چندتا کنمیفکر م یاندازم، کم یباال م ییابرو
 به ینطوریا

 امیکه ن هیبخوره فکر خوب پستم

 ؟بنفشهیای: کجا نشودیم دایناگهان سر و کله اش پ نایمب
 دوستم دعوتش یمهمون ی: براکندیبه من م ینگاه

 امین هیفکر خوب گهیم هیخز باز گمیم کردم



 : بهتردیگویو به بنفشه م کندیبه جفتمان م ینگاه نایمب

 دعوت کردن یمهمون یجا یبه سالن برگرد ستین

 بنفشه پشت سرش شودیاز رختکن خارج م ی. وقترودیم و

 ینیو با ماش کنمیم یآورد. با همه خداحافظ یدر م یشکلک

قبل تر گرفته ام و مقابل در باشگاه منتظرم است خودم  که
 را

 .که نازگل فرستاده است رسانمیم یآدرس به

 

: 

 نگه ییالیخانه بزرگ و کیساعت بعد راننده مقابل  کی

 ادهیپ نیو از ماش کنمیدر م یبه پالک رو ینگاه دارد،یم

. از دهمیو زنگ را فشار م کشمیم یقی. نفس عمشومیم
 یال

. به خاطر دید توانیرا م اطیها به زحمت داخل ح نرده
 برگ

 ستیشده اصال راحت ن دهیها تن لهیکه به دور م ییها
باز  موتیبعد در بزرگ مقابلم با ر ی. کماطیح دزدنید

 .شودیم



 .رومیو داخل م کنمیبه اطراف م ینگاه

 یمنته الیو یاست که به در ورود یسنگفرش میروبرو

 ریرو است. امتداد مس نیماش یسمت چپم در ورود شود،یم

 افتد که به قول یم ییها نیو چشمم به ماش کنمینگاه م را

 فکر نی. با ادیبهشان رس توانیم یا یت یفقط در ج نایس

 نکهی. از اکنمیم یسنگفرش را ط ریو مس زنمیم یلبخند
 یکس

 میپول برا یول شومیاست دلخور م امدهیبه استقبالم ن هنوز

 .تر است مهم

و خانم سن و  شودیدر باز م رسمیم یبه در ورود یوقت
 سال

 از در برمیبه خدمتکار بودنش م یپ شبندشیکه از پ یدار

 را زجوابشیو من ن کندیسالم م دنمی. با دشودیم خارج

 .دهمیم

به ساختمان  یمنته یاز پله ها رود،یدر کنار م یجلو از
 باال



. پشت رومیدر داخل م یو با اشاره دست زن جلو رومیم
 سرم

 بایاست ز ی. مقابلم سالن بزرگبنددیو در را م شودیم وارد
 و

به حقوق  یام درصد دهی.حاال که خانه نازگل را دبندهیفر
 ام یشنهادیپ

 ی. زن خدمتکار مرا به سمت راحتکنمیجا اضافه م در
 ال یها

 شده اند دهیچ ونیزیکه سمت راست سالن مقابل تلو یمانند

 یال مانند مشک یها یراحت کنم،یبه سالن م ی. نگاهبردیم

 یاست و رو اهیقرار گرفته اند که س یواریمقابل د درست
 آن

مبل ها دو  نی. پشت اکندیم ییخود نما یبزرگ ونیزیتلو
 پله

 اند که پشت سرش دهیچ گریست د مین کیو  خوردیم

 یاست. آن طرف سالن هم با مبل ها یبزرگ کتابخانه
 یسلطنت



تا به  یول گردمیم ینهار خور زیکرده اند. دنبال م پر
 خودم

 دارد مقابلم سبز ینسکافه ا یکه موها یدختر جوان میایب

دست دادن  یو دستش را برا کندیسالم م دنمی. با دشودیم
 به

 و با دست دادن همزمان شومیهول م ی. کمردیگیم طرفم

 .کنمیم سالم

 یو خودش مقابلم م کندیمرا به نشستن دعوت م نازگل

 ی؟لبخندیکرد دایجون راحت پ یسام ی: خوش اومدندینش
 ستادهیسرما ا یکه باال یو به خانم خدمتکار زنمیم

 یکن. برا ییرایدارن پذ لیم یمهمونمون چ نی: ببدیگویم
 منم

 اریترک ب قهوه

 : منم با همون قهوه موافقمپرمیحرفش م وسط

: دهدیبه سر و گردنش م یرفتن خدمتکار نازگل تکان با
 فتانه

 کردن فیازتون تعر یلیخ جون



: ماشاهلل کنمیرا نگاه م شیو قد و باال زنمیم یلبخند
 خودتون

 نیدار یخوب لیاستا نیورزشکار

 کنم، یعضله ساز خوامی: مدیگویو م کشدیخجالت م یکم

 کنمیحس م یبوده خودمو الغر نگه داشتم ول نیهنرم ا تنها

 ندارم جون

 د؟یکار کن یحرفه ا نیخوایاندازم: م یرا باال م میابروها

 و داردیبرم ینیه را از سآمدن خانم خدمتکار فنجان قهو با

اصال  دیو شا رمیبگ ادی خوامی: درسته مگذاردیم مقابلم
 اومدم

 حرفه شما تو

 .کنمیبه صورتش م ی. نگاهرودیو خدمتکار م کنمیم تشکر

 یموها د،یآ یدارد که به نظر عمل شده م یقلم ینیب
. دیآ یاش م یرنگش هم به صورت گندم ینسکافها

 و یشیچشمان م

 .به صورتش داده است یخوب بیبرجسته ترک یها گونه

 



اندازم:  یم گرمید یپا یرا رو میو پا دارمیرا برم فنجانم
 یلیخ

 یعال هم

سالن  میتا بر دیکن لی: شما قهوه تون رو مخنددیم نازگل
 رو

 مینیبب

که خودم  یاز سالن زندیکه نازگل حرفش را م یسالن حتما
 در

ها  نیقطعا بهتر یخانه و زندگ نیمشغولم بهتر است. ا آن
 را

 نیکه چن کنمیدعا م یفتانه کل ی. در دلم براشودیم شامل

 .در دامنم گذاشته است ینان

 خواهدیکه م ینوشد، طور یبا آرامش قهوه اش را م نازگل
 بعد

هر جرعه تمام ذرات قهوه را مزه کند، انگار نه با  از
 زبانش بلکه

تمام حواسش به طعم قهوه . خوردیکل وجودش قهوه را م با
 و



 یکه رو یبردن از آن است. از خنده محو لذت
شاد  توانیکه گوشه چشمش افتاده م ینیاز چ شنشسته،یلبها

 بودنش

 .بفهمم را

 .کنمیبه نازگل م ینگاه شودیقهوه ام تمام م نکهیمحض ا به

و با هم از جا بلند  خواندیرا از نگاهم م اقیاشت انگار

 .میشویم

 .افتم یمن هم پشت سرش راه م رود،یابخانه مسمت کت به

نشده بودم که از طبقه باال به  ییمتوجه راه پله ها اصال
 نییپا

 و مقابل درب شودیآمد. نازگل از کنار کتابخانه رد م یم

به  ستمیا ی. همانطور که کنارش مستدیا یم آسانسور
 اطراف

 همه نی. دوست ندارم از نگاهم بفهمد مات اکنمیم ینگاه

 .شده ام ثروت

 و او دکمه میشویو با نازگل سوار م رسدیاز راه م آسانسور

وسط خانه شان آسانسور  نکهی. از ازندیرا م کی یمنف
 دارند به



 .کنمیخانه خودمان فکر م یو به راه پله ها میآ یم وجد

 یم یچشمم به استخر بزرگ میرسیم نییبه طبقه پا یوقت
 افتد

 یکه دوست دارم ب ی. طورباستیو ز زیتم یحساب که
 دیترد

.با اشاره دست نازگل از کنار ندازمیآب ب یرا تو خودم
 یو وارد سالن میشویاستخر رد م

کامل و  یدستگاه ها دنی. با دزدیکه حرفش را م میشویم
 به

حرکتم کامال ناخواسته  نی. ازنمیم یسالن سوت یتو روز
 است

 :میگوی. خجالت زده رو به او مشودیباعث خنده نازگل م و

 رو نداشتم، ته تهش گفتم یامکانات نیتوقع همچ یول دیببخش

 و دمبل باشه کسیدوتا بارف یکی

 اهل ورزشه برخالف اون یلیخ کهی: داداش کوچخنددیم

 که تنها هنرشون برج ساختنه گهید یدوتا

 دارد که اصال یرفتار یبه شدت پولدار است ول نکهیا با

 به ی. نگاهرسدیبه نظر م مانهیو کامال صم ستین فاخرانه



 که ییدمبل ها و وزنه ها بیبه ترت یحت کنمیها م دستگاه

 اگر کل عمرم دیشده اند. شا دهیمرتب کنار هم چ یلیخ

نبودم االن باورم  یورزش یسالن ها نیکار با ا ریدرگ
 شدیم

 .از بهشت است یتکه ا نجایا

 یکم و کسر چیه توانمیاست و نم لیکامال تکم زیچ همه
 دایپ

شده است.  تیرنگ لوازم کامال رعا یهارمون یحت کنم،
 نهیآ

که به سمت  یوارید باست،یسالن به شدت ز یها
تراش داده  ییبایمشبک که به ز یها نهیبا آ رودیاستخرم
 شده اند

 مناسب و یکار نهیسالن هم آ هیشده است و بق پوشانده

 .دارد ییبایز

 سالن به کار رفته است نیکه در ساخت ا یا قهیسل حسن

پسر است. نازگل  کیتصور من از خلوت گاه  یورا
 به ینگاه

 دستگاه ها یبه تماشا یریکه با لذت وصف ناپذ کندیم من



 ست؟یالزم ن یزی: به نظرتون چمشغولم

 ی: نه همه چمیگویچشمم را از سالن بردارم م نکهیا بدون

 کامله

 یشده است مرا به قدر دهیچ یکه به خوب یال مانند سالن

 .بزنم یحرف خاص توانمیکرده است که نم جانیه دچار

نازگل  یو در مقابل اصرارها میچرخیدر سالن م یکم
 یبرا

آورم و از خانه آنها خارج  یم یعصرانه بهانه ا صرف

 .شومیم

 ذهنم کشم،یم یقینفس عم شومیتنها م ابانشانیدر خ یوقت

 ابانیدر خ یخانه را هضم کند. کم نینتوانسته است ا هنوز

سوار  ی.وقترسانمیمترو م ستگاهیو خودم را به ا زنمیم قدم
 آورم، با یدر م فمیرا از ک یگوش شومیقطار م

. ردیگیو بنفشه و فتانه خنده ام م نایاز س ییها امیپ دنید
 اول

 دهمیو خبر گرفتن کار را به او م کنمیفتانه را باز م امیپ
 و



ها  نی. در جواب بنفشه هم همکنمیاز او تشکر م یحساب
 را

را مو به مو  زیفردا همه چ دهمیو به او قول م میگویم
 شیبرا

 .کنم فیتعر

نه  ایهم به شدت مشتاق است بداند کار را گرفته ام  نایس
 اما

 میخوشحال یگریطور د دهمیم حیو ترج دهمیرا نم جوابش
 را

 .شوم میاو سه با

چرخ  یاجتماع یو شبکه ها نترنتیبه خانه برسم در ا تا
 زنمیم

را  امشیاست پ دهیکه فهم خندمیم نایس یبه غر غر ها و
 دهید

 .جواب نداده ام یول ام

 

 دانمی. مرومیو به خانه م خرمیم ینیریجعبه ش کیراه  سر

 را شیها یهمه دلخور ینیریش دنیشکمو با د ینایس



و به بنفشه که  رمیگیم نای.نگاهم را از مبکندیم فراموش
 زیخودش را به م

 خوشگل بود یلیخ یدیدیم دی: خونشونو بامیگویم چسبانده

 ها لمیف نیا مثل

 رو وی وی نیبده ا ری: خدا خخنددیم

 یلباس ورزش هی: براش میگویو م دهمیتکان م یسر
 به دمیخر

 تشکر عنوان

 : اوالال خدا شانس بدهکشدیم یسوت بنفشه

 رد،یگیفاصله م زمیبنفشه سوت زنان از م نایآمدن مب با
 نایمب

هست صداتون در  ییخبرا هی: کندیم زیرا ر چشمانش
 ها ادینم

 لخت ی. موهاکنمیاندازم و به او نگاه م یباال م میها شانه

 کوتاهشان کرده است، یاش که به صورت مصر یمشک

که به  یقوز دار ینیرنگش با ب یدرشت مشک چشمان
 صورت

 . دادینم یاش جلوه بد یاستخوان



 :دیگویم زیم یدفترم رو دنیو با د چرخاندیسر م یکم نایمب

 یسینویمنم برنامه م یبرا

 کنمت زیاول سا دی: بادهمیتکان م یسر

روز که  هی: رودیم زشیزنگ تلفن به طرف م یصدا با
 خلوت

 شمیمزاحمت م امیم بودم

دادن  نی. بنفشه مشغول تمرزنمیم یجوابش فقط لبخند در
 به

 یبلند یآمده، با صدا یاست که به تازگ یجوان دختر

 :پرسمیم

 ؟یخوریقهوه م بنفشه

 .رومیو به آشپزخانه م دهدیجوابم فقط دستش را تکان م در

با قهوه خوردن آرام  خواهمیو م دیآ یبعد مهرانه م یکم
 شوم

 .میایاز پس او بر ب تا

 یبرا یو فنجان زنمیم ایدل به در شودیقهوه درست م یوقت

 فنجانش را رومیم زمیکه به سمت م یو موقع زمیریم نایمب



 کند،یتشکر م یبلند ی. با صداگذارمیم زشیم یرو
 ییصدا

 یبرا یاش ندارد.دست یبلند یرو یاز شدت ذوق کنترل که
 اشاره زیم یرو یو به قهوه ها دهمیبنفشه تکان م

 در خانه نازگل شروع نمی. از پس فردا برنامه تمرکنمیم

 را نشیشب با آرامش کامل برنامه تمر خواهمیم شود،یم

 و دیآ یبنفشه م خورم،ی. در سکوت قهوه ام را مسمیبنو

و باز به سراغ بچه  کندیو تشکر م داردیرا بر م فنجانش
 یها

 .رودیم سالن

 سر و کله مهرانه برمیفنجان قهوه ام را به آشپزخانه م یوقت

 که به خود یزار افهیحالت خسته و ق دنید . باشودیم دایپ

 از داخل رختکن سرک نایکه مب یطور خندمیاست م گرفته

 حالیب یخنده ام را بفهمد. مهرانه به قدر لیتا دل کشدیم

بردارد، کشان کشان  یقدم تواندیکه به قول خودش نم است
 او

 که سپارمیم نایو به دست مب برمیبه سمت رختکن م را



 .است یخال یچک کردن الکر ها مشغول

 

 گرددیو به سالن برم کندیمهرانه لباس عوض م یوقت
 مشغول

بعد سانس کالس فتانه است و سر و کله  یکم م،یشویم
. به محض ورودش به سالن بعد از ثبت شودیم دایاشپ

 حضورش

و او را  سپارمیو مهرانه را به بنفشه م کشمیرا م دستش
 به

 .برمیم رختکن

 : چته؟دیگویخنده م با

که متعلق  یشده ا چیو بسته کادوپ کنمیکمدم را باز م در
 به

: قابل تورو دهمیو به دستش م کشمیم رونیرا ب اوست
 نداره

 وونهی: دزندیشانه ام م یو رو ردیگیرا از دستم م بسته
 هیچ کارا نیا

 دستت درد نکنه یبا مرام یلی: خخندمیم



 : دستت درد نکنهمیگوید فتانه

بذار تو ساکت  ومدهین نای: تا مبکنمیم رونیبه ب ینگاه
 وگرنه

 میجواب پس بد یه دیبا

ست  دنیاز د کند،یتوجه به حرف من کادو را باز م یب
: شودیام خوشحال م دهیخر شیکه برا یجذب یورزش  لباس

 تو سالن امیم پوشمیم االن برو بابا

و از رختکن خارج  میگویم یلب مبارک باشه ا ریز

 .شومیم

 دنیبنفشه با د د،یآ یم رونیبعد فتانه از رختکن ب یکم
 یمن و مهرانه م کیو نزد خنددیکه به تن دارد م یلباس

 :دیآ

 شده لیپاست هیتو شب یرینم یسام یوا

 از لباسش خوشش یکه حساب کنمیبه فتانه م ینگاه خندم،یم

 .و مشغول آهنگ گذاشتن است آمده

: میگویو رو به نازگل م کنمیام م یگوش مریبه تا ینگاه
 نییپا ایب بسه



و بعد از نگاه کردن به برنامه  کندیرا خاموش م لیتردم
 اش

  اری. نازگل با دقت بسشومیآموزش دادن حرکت م مشغول
 جز به جز حرکت و خواهدیانگار م شود،یمام  رهیخ

 .ندیبدنم را بب یرو رشیتاث

پشت سرش  شود،یو مشغول م دهمیرا به دستش م دمبل
 یم

 یسیوا دیبا ینطوری: اکنمیم میو قوس کمرش را تنظ ستمیا

 ینینب بیآس که

. با دهدیو به کارش ادامه م دیگویم یباشه ا یسخت به
 یصدا

 مریو به محض تمام شدن ست اول تا شمارمیم شیبرا بلند
 را

را  شی. موهادهمیآب را به دستش م یو بطر کنمیم فعال
و به محض  کندیسرش جمع م یعرق شده باال سیخ که

 .شودیدو ست دوباره مشغول م نیب میتا شدن تمام

 که شودیروان بودن نازگل باعث م ایسالن  تیجذاب دانمینم

 که نازگل میآ یبه خودم م یمتوجه زمان نشوم وقت اصال



 میعرق روبرو سیو خ دهدیآخر برنامه هم انجام م یهواز
 یم

و به  دارمیدسته دوچرخه برم ی. حوله را از روستدیا
 دستش

. شودیمشغول خشک کردن صورت و گردنش م دهم،یم
 یکم

نوشته ام را  شیکه برا یو برنامه ا نوشمیآبم م یبطر از
 به

 یحساب یبود یعال یلی: خب امروز خدهمیم دستش
 مواظب

 باش خودت

 ها یسخت گرفت ی: ولخنددیم

 ؟یشد تی: اذکنمیم شیبه سر تا پا ینگاه

 خب عادت ینه ول تی: اذکندیولو م نیزم یرا رو خودش

 همه ورزش کردن نیبه ا نداشتم

هرچند قبال  کنه،ی: کم کم بدنت عادت مپوشمیام را م مانتو
 با



و دوباره  دهدیتکان م یسریزده بود ییحرکت ها هی فتانه
 : اون رقصکندیرا باز م شیموها

 فرق داره یلیخ نیا بود

 

 خب ی: فرق که دارن ولکنمیسرم مرتب م یرا رو شالم

 .خودشو داره یها تیجذاب هرکدوم

 : من برم بپرم تو آب تاشودیبلند م شیاز جا یسخت به

 تنم بره یکوفتگ

نازگل فقط  یبرا یول« به حالت خوش»میگویدلم م یتو
 لبخند

کنار در  م،یرویسالن م ی. با هم به طرف در خروجزنمیم
 کی

زن  یبعد صدا یو کم زندیاست نازگل زنگ م زنگ
 یم یجوان

 بله خانم :دیآ

و  وی: سودابه ماکندیم کیخودش را به زنگ نزد نازگل
 حوله

 کن یو مهمون منم تا دم در همراه اریب منو



 رو به نازگل شود،یچشم گفتن سودابه تماسشان قطع م با

 نی: اگذاردیم مشانه ارا پشت  ستشد رمی: خودم ممیگویم
 زشته بدون هیچه حرف

 یبر بدرقه

 و با هم به طرف استخر دهمیتکان م یجوابش فقط سر در

و آنها را  دیآ یم ویبعد سودابه با حوله و ما یکم م،یرویم
 به

 یو خداحافظ دهمی. با نازگل دست مدهدینازگل م دست

 .میرویو همراه سودابه به طرف آسانسور م کنمیم

چند  نکهیو بعد از ا کندیم یمرا تا دم در همراه سودابه
 قدم از

. سالنه سالنه شودیدر بسته م موتیبا ر شومیدور م خانه
 به

. دهمیجواب م نایس امیو به پ رومیم یاصل ابانیخ طرف
 یوقت

و با زنگ  شومیم یسوار تاکس رسمیم یاصل ابانیخ به
 یگوش

 :ردیگیخنده ام م نایس یصدا دنی. با شندهمیرا جواب م آن



 ؟یشده ته تغار یچ

 لحظه هی سای: وادیگویو بعد م کندیسکوت م یکم نایس

که در  نایس یو بعد صدا شنومیبسته شدن در را م یصدا
 فضا

 خونه؟ یایم ی: دارچدیپیم

بعد  کند،یباز مکث م نای؟سییکجا چه؟یپیآره صدات چرا م-

 رمی: تو راهرو دارم مدهدیجواب م

 رونیب

 شده؟ یزی: چشومیم نگران

 نجایاومده ا مای: نه بابا فقط سدیگویاش م یشگیلحن هم با

 بابا ی: ادهمیم رونیرا ب نفسم

 با ،یاومد یاریدر ن ی: مسخره بازپردیوسط حرفم م نایس

 اومد ونیدعواش شده، با چش گر مسعود

ادامه  نایو س کنمیسکوت م یبزنم ول یحرف خواهمیم

 :دهدیم

 جنگ راه ننداز یسام تروخدا

 خونه امیاصال شب ن یخوای: مخندمیم



دم پر  یول ایبابا مسخره نشو ب ی: اشودیم یعصبان یکم
 نیا

 نباش عجوزه

 ؟یری: حاال تو کجا مپرسمیو م میگویم یلب باشه ا ریز

اون بهت زنگ بزنم به  یجلو خواستمینم رمینم ییجا-

 یهوا

 رونیزدم ب یخوراک دنیخر

 ؟یرسیم ی: کپرسدیم نایو س میگویم یآهان

 نمتیبیپس خونه م-رونیتازه زدم ب دونمینم-

. به رختخواب کنمیفکر م مایو به س کنمیرا قطع م تماس
 جدا

مامان، به حال  یبه نگران دم،یکه در خانه اش د یا شده
 یخراب

 .خوردیعقلش را م یدختر ب یاالن دارد و حرص زندگ که

 حاال که شوم،یم ادهیپ یمترو از تاکس ستگاهیبه ا دنیرس با

 دنیزود رس یبرا یعالقه ا چیخانه ماست ه مایام س دهیفهم

 !بروم خواهدیاصال دلم نم ندارم،



 

 تا شومیآرامش منتظر م تیو با نها نمینش یم ستگاهیا یتو

با چشم  مایکه خلوت تر باشد، حاال که س دیایب یقطار
 انیگر

 نیچشمش باشم. هم یجلو ادیندارم ز یاست عالقه ا آمده
 که

 .ستیکاف میخانه برسم و در اتاقم استراحت کنم برا به

 کنمیمردم و انتظار معطل م دنیخودم را با د یا قهیدق چهل
 و

بانوان خودم را درون  ژهیو یواگن خال دنیمحض د به
 یقطار م

 :دهدیم امیپ نای. ساندازم

دم پر عجوزه  یگی: مگه نمسمینو یم شیپس؟برا ییکجا-

 واشینباشم؟ 

 شام بخورم و برم بخوابم هی امیم واشی

از مامان  شتریب خورد،یحرص م یهم حساب نایس دانمیم
 نباشد



 مایمن و س نیاز اختالف ب دانمی. مستیاو کمتر هم ن از
 ناراحت

و دوست دارد مثل سابق همه با هم خوب و خوش  است
 میباش

من گارد گرفته اصال  یجلو مایس یوقت شود،ینم یول

 .شودینم

 مایس یول خورمیرا م شیاز خودش حرص زندگ شتریب من
 آن

کردن  یو من هم جز دور گذاردیحسادت م یبه پا را
 از یکار

 .دیآ یبر نم دستم

 یهستم که توان یانرژ یب یبه قدر رسمیبه خانه م یوقت
 یبرا

در آشپزخانه  شهیرا ندارم. مثل هم مایو کله زدن با س سر
 کنار

 .زندیو هم حرف م خوردینشسته و هم م مامان

و بعد از بستن در اول چند لحظه با  شومیصدا وارد م یب
 دقت



 یخانه چطور تیتا بفهمم وضع کنمیصداها گوش م به

 .است

: کندیم میآورم مامان صدا یرا در م میکه کفشها نیهم
 سامره

 ؟ییتو

فرخنده خانومبه آشپزخانه  ی: باز مچمو گرفتخندمیم
 کند،ینازک م یپشت چشم دنمیبا د مایس روم،یم

 :میگویم مایتوجه به رفتار س یافتم و ب یم نایس یحرفها ادی

 ؟یبزرگه؟ خووب یآبج احوال

 یکه گرفته کوتاه م یاز موضع یلحن شادم انگار کم با

 :دیآ

 ؟یکرد رید ؟یخوب سالم

 که دارم راهش دوره عالف مترو شدم ی: شاگردخندمیم

. گذاردیم زیم یو رو زدیریم یچا وانیل کی میبرا مامان
 کنار

 : بادارمیبر م یکی شیها تییسکویو از ب نمینش یم مایس

 اجازه

 هی: دیگویرو به مامان که در آستانه نشستن است م مایس



 ؟یدیهم به من م ییچا

 که چشمان نی. همکنمیسکوت م یبزنم ول یحرف خواهمیم

من به  ستین یازین گرید رمیگیآتش م نمیبیرا م سرخش
 او

و مقابل  زدیریم یچا شانیهردو یبزنم. مامان برا تشر
 من

بر  ینیس یرا از تو وانیل مای. سندینش یم زیم پشت

 :داردیم

لب  ری؟زیگرفت یشاگرد خوب گفتیم نایخبرا؟ س چه
 یبلند ی: تو روحت دهن لق و بعد با صدامیگویم

 یسالن معرف یاز بچه ها یکی: آره دهمیرا م مایس جواب

 .کرد

 ورزش کنه یتخصص خوادیوضعش خوبه م دختره

را  تییسکویو بعد ب نوشدیرا م شیاز چا یجرعه ا مایس
 بر

 سالن واسه نیری: مپرسدیو م زندیم شیو درون چا داردیم

 ورزش؟

 مایکه فکر س نیشوم اما هم میج نیس خواهدیدلم نم نکهیا با



 به سواالتش جواب شودیمشکالتش پرت شود باعث م از

 :بدهم

 داداشش هم ایدارن، گو ینه تو خونشون امکانات ورزش-

 خودش، یباشگاه زده برا مچهین هی کنهیورزش م یا حرفه

 که پولدارن گمیم

سر زدن به  یو مامان به هوا دهدیتکان م یسر مایس
 خورشت

: پرسمیم مایو از س کنمیبه اطراف م ی. نگاهشودیم بلند
 نیا

 هات کجان؟ توله

 :دهدیجواب م مایس یو جا گذاردیدر قابلمه اش را م مامان

 بردشون پارک نایس

از  ترسمیم یحرف بزنم ول مایبا س کنمیدست م دست
 یواکنش

 نیواسه هم ترسمیممکن است نشان بدهد به شدت م که

چانه اش  مای. سکنمیو سکوت م دهمیرا قورت م حرفم
 لرزدیم



اش را گرفته است. دستم  هیگر یجلو یبه سخت دانمیم و
 را

 میکه ناخن ها دهمیفشار م یو به قدر کنمیمشت م زیم ریز

. مامان با چشم و ابرو روندیگوشت دستم فرو م درون
 دیگویم

 .حرف بزن مایس با

 شده؟ یزی: چمیگویم مایو به س زنمیم ایرا به در دل

 خودش ساخته است ناگهان یکه برا یدفاع واریکل د انگار

و اشک  شودینمناک م شیعسل ی. چشم هازدیریم فرو
 شیها

و  بنددیچشمانش را م لرزد،ی. چانه اش مشوندیم روان
 اشک

 و با انگشت چشمانش را زندیرا پس م یچا وانیل زد،یریم

 شانه یو سرش را رو کنمیکه نبارند. بغلش م دهدیم فشار

 :گذارمیم ام

را به هق هق  ختنشیشده گل دختر؟سوالم اشک ر یچ-

 . مامان همکندیم لیتبد



به مامان چشم  شود،یم یجار شیو اشک ها کندیم بغض
 غره

 را میرا بکند. لحن صدا مایکه حداقل او مراعات س رومیم

 یچ یبگ یخوای: نمپرسمیم یو به نرم کنمیم عوض
 کرده؟ ناراحتت

 طالقم بده خوادی: مسعود ازم خسته شده مکندیم ناله

 : غلط کرده پسره الدنگمیگویم تیعصبان با

 کهیتوله هاتم ببر زن گهیم-

 زیو از گوشه م کنمی. دست دراز مکندیهق هق م دوباره

 دستمال به یو مشت کشمیرا به سمت خودمان م دستمال

 .دهمیم دستش

 شده ی: کامل بگو چزنمیم شیموها یرو یا بوسه

 ،یخرس شد گهی: بهم مکشدیم رونیبغلم خودش را ب از

 برام یزن باش یتونینم

 یرا به تو گفته ام ول نهایمن هم هزار بار ا میبگو خواهمیم
 باز

 طالهامو خوامی: مکندیدرمانده نگاهم م مای. سشومیم ساکت



باز منو بخواددلم از غم  دیبرم عمل کنم شا بفروشم
 فکر ،یکنی: شما غلط مردیگیصورتش آتش م

 اون کار درسته؟ یکنیم

 کنم پس؟ کاریچ-

بذار من کمکت  ؟ی: به من اعتماد دارکنمیبغلش م دوباره
 کنم

 الغر نشدم یگرفتم ول می: من رژپرسدیم یآرام یصدا با

 ستین میمن فقط رژ زیعز نی: ببکنمیرا نوازش م شیموها

 .که

عمل  برمتیخودم م یحرف من گوش بده جواب نگرفت به
 یکن

 جان مادر، سامره انقدر مای: سردیگیپشت حرفم را م مامان

مادر  ستیداشته الغرشون کرده، عمل خوب ن شاگرد
 ضرر

 درست ؟یگوشت تنتو بکنن تا الغر بش یبد یخوای. مداره

 ستین

 .ادامه ندهد کنمیبه مامان اشاره م زند،ینم یحرف مایس



است  نیو االن وقت ا مشیتحت فشار بگذار خواهمینم
 خودش

 .ردیبگ میتصم

 مدت نرو هی: بذار سامره کمکت کنه شودیبلند م مامان

که  رومیبه مامان چشم غره م نجابازیبمون هم خونتون
 : برم زنگ بزنمدهدیم ادامه

 نصف شب شد میشام بخور ارهیبچه ها رو ب نایس

خودش را از  مایس رود،یم رونیاز آشپزخانه ب مامان
 آغوشم

 :پرسدیم شودیاز رفتن مامان مطمئن م ی. وقتکندیم جدا

 تونم؟یم یعنی

راهه  نیعمل آخر ؟ی: چرا نتونزنمیبه صورتش م یلبخند
 هر

 و اونوقت شهیکه م دونمیمن م ینشد برو ول یدید وقت

طالهاتم بذار  ،یکه عمل نکرد یشیخوشحال م خودت
 الغر

 با لباس قشنگ هات بنداز یشد

 : فقط به حرفمکنمیدوباره بغلش م بوسد،یصورتم را م مایس



خونتون نرو بذار  نجایمدت بمون هم هیبده،  گوش
 اعصابت

 باشه آروم

 

 گریو دوقلوها د نایتا آمدن س دهد،یفقط سر تکان م مایس

 مایبا چشم و ابرو به س نای. موقع شام سمیزنینم یحرف
 اشاره

فقط  مایبهتر است سکوت کند. س فهمانمیو به او م کندیم
 یب نیاست، ا لیم یو کامال ب کندیم یباز شیباغذا

 حوصله

 :دیگویم انیو ک دیآ یم شیبه چشم دوقلوها یحت بودنش

 ؟یخوریتو غذا نم مامان

 : مامان و خاله سامرهکشدیو کاوه م انیبه سر ک یدست نایس

 شدن ریس نیخوردن واسه هم ییزایچ هیاومدن ما  قبل

 و با قربان صدقه کنندیبه من و مادرشان م ینگاه دوقلوها

 و مشغول غذا کنندینم یریبهانه گ نایمامان و س یها رفتن

: بچه ها میگویم مای. بعد از شام رو به سشوندیم خوردن
 رو ببر



 شهیجاتون نم کنیکوچ گهید یاتاق من، اتاقها تو

و دست  دیگویم یکه کامال تو خودش است باشه ا مایس
 بچه

تا  شودی. مامان بلند مرودیو به اتاق من م ردیگیرا م ها
 را زیم

همش  نیکم بش هی: تو هم برو شومیمانع م یکند ول جمع
 سرپا

 یبود

 ای: بکنمیاز آشپزخانه فرار کند را صدا م خواهدیکه م نایس

 به تو اجازه فرار ندادم یته تغار نجایا

 نکیچند تکه ظرف را داخل س شود،یبا خنده وارد م نایس

از  شومیکه مشغول شستن م ینیو در ح گذارمیم
مشغول  یحرف یب نایرا جمع کند. س زیم خواهمینامیس
 و شودیم

 شودیراحت م مایس یشدن بچه ها ریاز جاگ المیخ یوقت
 رو به

 و مشغول خشک کردن ظرف هاست ستادهیکه کنارم ا نایس

 : سر به سرش نذارمیگویم



: نه بابا آفتاب از کدوم طرف در اومده تو خنددیم نایس
 یدار

 ؟یکنیرو م مایس وساطت

 شده؟ یچ ی: اصال خبر دارپرسمیم یآرام یصدا با

 دونمیفقط م ی: نه واال ولکندیبه صورتم م ینگاه نایس

 شده دعواشون

 و خوشم یطالقت بدم و خرس شد خوامیمسعود گفته م-

 ازت ادینم

سرخ شده اند  تیکه از شدت عصبان ییبا چشم ها نایس
 نگاهم

 ...: غلط کرکندیم

 یاریجوش ب ستیالزم ن نییپا اری: صداتو بزنمیم تشر
 فیتکل

و بچه  مایاالن آرامش س یول میکنیبه موقع روشن م اونم
 هاش

 مهمه



 نیبرم سراغ ا گهیم طونهی: شدیگویبا خشم م نایس
غلط کرد با  طونهی: شپرمی....باز وسط حرفش میعوض
 یچیه گمیتو، م

 واسه من یشیم طونیتو سوار خر ش نگو

 که خشک کرده را داخل ییو ظرف ها دیگویم یچشم نایس

 :کندیم کیدوباره خودش را به من نزد گذارد،یم نتیکاب

منم  دیبا یبا اون مسعود شارالتان بکن یخواست یهرکار
 باشم

 ها

 رگ ینطوریا یهست ی: اوووو حاال خوبه ته تغارخندمیم

 واسمون یترکونیم رتیغ

را مرتب  زیم نکهیو بعد از ا ردیگیحرفم خنده اش م از
 کندیم

 کارم تمام ی. وقترودیو به اتاقش م دیگویم یریبخ شب

 یپتو و بالش یو به آرام رومیبه اتاق مامان م شودیم
 دارمیبرم

 .نکنم دارشیتا از خواب ب شومیزود از اتاقش خارج م و



 بمیرا از ج یو گوش گذارمیکاناپه م یو بالش را رو پتو
 رونیب

 یاجتماع یو مشغول چرخ زدن در شبکه ها کشمیم

 .شومیم

 یامیپ نایمشغول چت کردن با بنفشه هستم س یوقت

 ؟یداری: بکنمیرا باز م امشیپ فرستد،یم

 تو اتاقم ایب-آره چطور؟-

 و به اتاق میگویم یریو به بنفشه شب بخ شومیجا بلند م از

نشسته و مشغول  رشیتحر زیپشت م نای. سرومیم نایس
 مرتب

آن  یو رو رومیجزوه اش است. به طرف تخت م کردن
 یم

 ؟ی: کارم داشتنمینش

از محضر  یایتک و تنها بودن ب یبه جا یداریگفتم اگه ب-

 من

 یبش ضیمستف

: کنمیتختش را به سمتش پرت م یرو یاز کوسن ها یکی
 برو



شب جمعه محل رو نشناسه  یکه گدا یکور شه اون بچه
 هیتو 

 یبگ یخوایم یزیچ

 مای: به نظرت مسعود سگذاردیکالسور م یاش را ال جزوه
 رو

 دهیم طالق

 ستیهم ن دیبع-

 ؟یچ یعنی: شودیپرده جواب دادن من شوکه م یاز ب نایس
 سر

 و پوچ؟ چیه

هم کم  مای: سمیگویو م کنمیاز بالش ها را بغل م یکی
 ریتقص

. مسعود ییجدا ایدعوا  نیا ستین یالک نمیها، همچ ستین
 ادیخوشش م یجان. کدوم مرد نایخسته شده س مایازس

 زنش

گوشت،  کهیت هیمثل  ونیزیجلو تلو نهیصبح تا شب بش از
 به

 نرسه بخوره و بخوابه خودش



وقته دلشون  یلی: خمیگویم یبه آرام دهد،ینم یجواب نایس
 از

 یکیرو کاناپه  یکی ستنیاتاق ن هیتو  یسواست، از وقت هم
 رو

 تخت

 نی: اوضاع خرابتر از ادهمیو ادامه م رودیوا م نایس
 حرفهاست

 مسعود هم آدمه، یخواهر منه ول مایمن، درسته س برادر

 کنه،یم تشیاذ مایمسعود که هست س یخدا ستین خودش

 اونم سنگ که کنه،یم نیبه خانواده اون توه کنهیم یبددهن

خانواده بد بد بد هم که باشه باز پدر و مادرشن  ستین
 تونهینم

نگه بار  یچیدوبار ه ،یگیتو راست م مایبگه س همش
 سوم

 مایتو دهن س زنهیم

 

 یعمق ماجرا چقدر است سر فهمدیکه انگار تازه م نایس
 تکان



مرا به فکر وا  نایحرف س نیباباستا ری: همش تقصدهدیم
 ما از یکه هردو یزیچ دارد،یم

 بابا بود زکردهیعز مای: سمیدانستیم یزندگ اول

 کیگناهانش با  شهیاو بود، هم یبرا زهایچ نیبهتر شهیهم

 یو بابا مثل کوه پشت او بود. حت شدندیکردن تمام م بغض

را داشت باز مواظب  نایمن و س یکه به نظر هوا مامان
 مایس

 نیبه ا شیباعث شد زندگ مایلوس بودن س نیا دی. شابود

 پدر و نیمسعود هم ع کردیشود چون فکر م لیتبد رانهیو

 .کشندیجورش را م مادر

 چون بابا مرد ازدواج کرد مای: سمیگویم نایبه س رو

 گفتم. درست شش نایکه سالها در دل داشتم را به س یحرف

 گذشتیسخت م مایبه س یحساب یبعد از فوت بابا وقت ماه
 به

در وجود  مایمسعود جواب مثبت داد، س یخواستگار
 مسعود

 شیها یو خبر نداشت تمام لوس باز گشتیبابا م دنبال
 یبرا



 .انقضا دارد خیتار مسعود

و منم با  کندیم شیباز خودش را مشغول جزوه ها نایس
 گفتن

 مایما نگران س ی. هردوشومیاز اتاقش خارج م ریبخ شب

ها به گردن خواهرمان  ریتقص شتریب میدانیو م میهست
. ساعت را میبزن یبه دردانه بابا حرف توانمینم یاستول
 میتنظ

 .کشمیکاناپه دراز م یو رو کنمیم

 یقینفس عم شومیم اطیو وارد ح شودیدر باز م یوقت
 کشمیم

 یهفته ا کی مایاز آمدن س. رومیبه طرف ساختمان م و

 ییها میو به شدت کالفه مان کرده است. تمام تصم گذردیم

الغر شدن داشت همان شب چال کرد و از  یبرا که
 شیفردا

 !که هست ینیهم گفت

از  نایوسط س نیبه کارش ندارم و ا یکار گریهم د من
 درس و

 !مایفرزندان س هیافتاده و شده است دا دانشگاه



 هنوز نکهیمتعجب از ا ستمیا یمقابل درب ساختمان م یوقت

و در  دیایب یتا کس کنمیصبر م امدهیبه استقبالم ن خدمتکار
 را

و در باز  زنمیبه در م یتقه ا گذردیکه م یکند. کم باز
 و شودیم

 .ستدیا یمقابلم م یجوان پسر

 ست؟ی: سالم نازگل نمیگویو م شومیهول م یکم

 : سالم شما؟دیگوینگاه موشکافانه م با

 نازگلم ی: من مربکنمیم یو من من

 دازیی: بفرمارودیدر کنار م یاز جلو شودیعوض م نگاهش

 :بنددیاو هم در را م روم،یو به داخل م شومیمقابلش رد م

 االن صداش نینازگل هست یشما مرب دونستمیمن نم دیببخش

 کنمیم

و  رودیو او به سمت پله ها م ستمیا یدر م یجلو همانجا
 با

 اومده تیمرب ایب ینااااز ی: نازدیگویم یبلند یصدا

 ادیاالن نازگل هم م دیی: بفرماچرخدیبه سمت من م و



 یمن که حساب کند،یآن طرف سالن اشاره م یمبل ها به

 خوبه نجای: ممنون همدهمیشده ام جواب م دستپاچه

 و مرا در آغوش دیآ یم نییپا یبعد نازگل از پله ها یکم

 یجونم خوب یسالممم سام: ردیگیم

 ستادهیکنارم ا نهیرو به پسر جوان که دست به س بعد

 :دیگویم

 برادرم لیمن و کم یجون مرب یسام کنمیم یمعرف

 و به نشانه احترام دست کنمیدراز م لیرا به سمت کم دستم

 بازم، من شما رو دی: ببخشدیگویم لیو بعد کم میدهیم

 شناختمینم

 یمشک یموها ده،یقد بلند و اندام ورز کنم،یبه او م ینگاه

شانه شده بود و به سمت باال  یکه به سادگ رنگش
 یعقاب ینیبا ب دهیدرشت و کش یبود. چشم ها تشانکردهیهدا

 که به

 نایداشت درست همانطور که س شیآمد. ته ر یم صورتش

 هیو به قول مامان صورتش شب گذاشتیم شیته ر شهیهم

 .شدیم یویک



 نیبش ایگفت: ب لیمرا به سمت مبل ها برد و به کم نازگل
 شیپ

 نیتمر میبعد ما بر ارمیقهوه ب هیجون من  یسام

 

 

اشاره  لیکم رود،یحرف به آن طرف سالن م نیگفتن ا با
 یا

 یو خودش هم بعد من رو نمینش یمبل م یو رو کندیم
 کاناپه

اندازم به نقش  یم نیی. سرم را پاندینش یمقابلم م دونفره
 و

هول شده ام و فضا  ی. به قدردوزمیفرش چشم م نگار
 نیسنگ

هم سکوت کرده  لیگفتن ندارم. کم یبرا یکه حرف است
 است

به سکوت و استرس محکوم  شتریکار او مرا ب نیهم و
ازتون  یلیخ ی: نازدیگویم لیکم گذردیکه م ی.کمکندیم

 فیتعر



 نداشتم ییاما سعادت آشنا کنه،یم

 دهمیم حیکه ترج زنمیم یآورم و لبخند یرا باال م سرم

: نازگل جان لطف میگوینشان دهد و م حیرا مل صورتم
 دارن

کرده باشه  دایصحبت پ یبرا یکه انگار موضوع لیکم
 ینگاه

 د؟یکنیوقته ورزش م یلی: خکندیکوله ام م به

: من از اولش دهمیو جواب م شومیم رهیچشمانش خ به
 عاشق

 رفتم رستانیانتخاب رشته دوران دب یبودم، تو یبدن تیترب

 یخوندم و تا اخر کارشناس یبدن تیو ترب یو حرفه ا یفن
 هم

 رشته رو ادامه دادم نیهم

 معموال به،ی: عجدیگویو م کندیم یزیبر انگ نیتحس نگاه

 دکتر بشن دنیم حیترج دخترها

 به سالمت گهی: من دوست داشتم جور دخندمیحرفش م با

 دکتر شدن خالصه یتو ایدن یکمک کنم، همه هنرها مردم



 شهینم

اندازد: جالب  یپا م یو پا رو زندیم هیمبل تک یپشت به
 شد،

باال  یتفاوت شانه ا ین؟بیبه دکترها ندار یخوب دید پس
 ست،ین نطوریاندازم: نه اصال ا یم

رو دارن و نجات  ایشغل دن نیبه نظرم سخت تر دکترها
 جون

 ها دستشونه، اما من و امثال من کار دکترها رو کمتر آدم

زبون بدنشون رو بفهمن  رنیبگ ادیکه مردم  نی. هممیکنیم
 ای

پوست و گوشت و استخون  نیبا ا دیبا یچطور بدونن
 رفتار

داشته  یجامعه سالم تر و با نشاط تر شهیباعث م کنن

 .میباش

ا ام هیفیکامال شغل خاص و شر یشغل پزشک گمیم بازم
 من

 .نداشتم یا عالقه



 شودیم دایبزند که سر و کله نازگل پ یحرف خواهدیم لیکم
 در

سه فنجان قهوه در دست دارد.  یحاو ینیس کی کهیحال
 اول

از فنجان  یکیو  کنمیو تشکر م کندیسمت من تعارف م به
 ها

 .دارمیبرم را

 یو او هم همانند من فنجان رودیم لیبه سمت کم بعد
 داردیبرم

مبل کنار  نیتر کیو نازگل هم در نزد کندیتشکر م و
 لیکم

 : انگار حرفاتونزندیم ی. به محض نشستن لبخندندینش یم

 دید تی: آره، مربدیگویم لیو کم خندمیانداخته بودم گل
 به دکتر یخوب

 نداره جماعت

 نبود نی: نه! اصال منظور من اپرمیحرفش م وسط

. از خوردیزنگ م لشیموبا یبدهد ول یجواب خواهدیم
 شیجا



 رودیبه آن طرف سالن م یو بعد از عذرخواه شودیم بلند
 و به

 کینازگل نزد لی. به محض رفتن کمدهدیپاسخ م تماسش
 تر

 یقبال پزشک لی: کمدیگویم یآروم یو با صدا دیآ یم
 خوندیم

او  یول کنمیرا گم م میجمله نازگل دوباره دست و پا با
 ادامه

و  ستمیکار ن نیروز اومد گفت من آدم ا هی: اما دهدیم
 شرکت

 زد یغاتیتبل

 ادهیکم ز هیبد شد من  یلی: خمیگویم یلرزان یصدا با
 یرو

 انگار کردم

 که خودشم دوست نداشت االن گمی: نه بابا، مخنددیم نازگل

 طبابت یبکنه جا غاتیکار تبل دهیم حیترج

به  دهمیم حیو ترج رومینازگل به فکر فرو م یحرفها با
 یجا



قهوه ها  یقهوه ام لذت ببرم. وقت یزدن از تلخ حرف
و مشغول  میرویم نییهمراه نازگل به طبقه پا شودیتمامم
 نیتمر

 .میشویم

 

 عیافتم اما سر یم میو حرفها لیکم ادی نیتمر نیدر ب یگاه

 گرید دهمیو به خودم قول م کنمیرا جمع و جور م خودم

 .نشوم که به او گفته ام ییحرفها ریدرگ

و  داردینازگل حوله را برم شودیتمام م نیتمر یوقت
 صورتش را

 باال خسته شدم می: برکندیم خشک

 م،یشویو از کنار استخر رد م مییآ یم رونیسالن ب از
 به ینگاه

 تو آب یری: امروز نممیگویو به نازگل م کنمیزالل م آب

 حوصله شنا ندارم: نه کشدیگردنش م یحوله را رو کالفه

 و برگردم ارمیب ویبرم باال ما دیکه با مخصوصا

 از چکدامیوارد شده ام ه یسوال است چرا از وقت میبرا



 ام. انگار نازگل سوالم را از چشمانم دهیرا ند خدمتکارها

: تو دیگویم میشویسوار آسانسور م یو وقت خواندیم
همشون  ه،یکار ک میبفهم شدیشد، اصال نم یدزد هیخونمون
 همدست

 یروین یبودند بابا هم همه رو اخراج کرده و تقاضا شده
 دیجد

 میداد

 .میشویم ادهیو با هم از آسانسور پ میگویلب "آهان" م ریز

: دیگویبروم که نازگل م یبه سمت در خروج خواهمیم
 بذار

 بدرقه امیب

 ریبرو دوش بگ یشیم ضیمر ی: تو عرق دارخندمیم

. درست قدر رومیه طرف در مو ب دهمینازگل دست م با
 یکس

به سمت  یحالیورزش کرده خسته هستم. با ب یحساب که
 مترو

کرده  دایپ دایکه جد ییو اخالق ها مایبا وجود س روم،یم
 است



 مایشوم. حال و روز س یکمتر در خانه آفتاب دهمیم حیترج

 نیتحملش کرد و ا یا قهیکه بتوان دق ستین یطور اصال
 وسط

 یاو و دوقلوها افتاده است و راه فرار ریمامان گ فقط

 .ندارد

از  رونیساعت روز را ب شتریدانشگاه ب یهم به هوا نایس
 خانه

 یو به سمت در خروج کنمیم یخداحافظ نای.با ملگذراندیم
 باشگاه

را  نشی. برنامه تمرگردمیمرسده برم یکه با صدا رومیم
 مقابلم

 رفته ادمی نویباز ا یجون ول ی: ببخش سامردیگیم

. سرم کنمیو به خط سوم نگاه م رمیگیو برگه را م خندمیم
 را

 چند نیکه نسر نمیبیو م کنمینشان دادن دستگاه بلند م یبرا

به سالن  کیروبیکالس ا یرا با هم بلند کرده تا برا استپ
 طبقه



 خوردیم نهیپرس س یناگهان به هالتر رو یببرد ول نییپا
 و

 دستگاه ریافتد که ز یم یصورت کس یمحکم رو هالتر

 .دهدیدو ست را انجام م نیو استراحت ب دهیخواب

 یول رسانمیبه دختر م یخودم را چطور فهممینم اصال
 هالتر با

 ریکه ز خوردیم یبه صورت دختر تازه وارد یادیز شدت

 است و ناگهان از دماغش خون فواره دهیدراز کش دستگاه

. ندیآ یمرسده همه به سمت ما م غیج ی. با صدازندیم
 یحساب

هالتر را از  رسدیکه به فکرم م یزیتنها چ شومیم هول
 یرو

به حوله دور گردن  زنمیو چنگ م کنمیبلند م صورتش
 مرسده

 یزی. شدت خون رگذارمیصورت دخترک م یآن را رو و
شد؟ چرا  ی: چدیگویم دهیرنگ پر نایاست. مل ادیاشز

 مواظب

 ن؟یستین



از حال رفته است به بنفشه  گریگوشه د کی نینسر

 :میگویم

 .اونو جمع کن برو

: زنگ زنمیرو به فتانه که تازه وارد سالن شده داد م بعد
 بزن

 اورژانس

از  خواهدیم زدیریو اشک م دهیترس یکه حساب دخترک
 شیجا

 : فعال دراز بکشاورمیشود. با دست به شکمش فشار م بلند

 با دو آب قند از یفور نایچکار کنم. مل دیبا دانمینم اصال

 و دهدیرا به دست بنفشه م یکی دیآ یم رونیب آشپزخانه

 و او کنمی. با خشم نگاهش مردیگیرا به سمت من م یدوم

 کهیدر حال کندی. دختر از درد ناله مکشدیرا پس م دستش

 کمکت نی: ببمیگویبه خودم مسلط باشم م کنمیم یسع

 یاریبه خودت فشار ب دینبا یول ینیبش کنمیم

 حوله یو رو رمیگیدست دخترک را م د،یآ یجلو م فتانه



و  میریگیبغل دختر را م رینگهداربا فتانه ز نوی: اگذارمیم
 . از شدتمشینشان یم

 یشده اند. فتانه از تو یجار شیو ترس اشک ها درد
 فشیک

و حوله غرق خون شده مرسده را  دهدیم یگرید حوله
 یرو

. گذارمیصورتش م یاندازم و حوله فتانه را رو یم نیزم
 فتانه

و  کندیکه دورمان جمع شده اند را متفرق م ییها بچه
 دوباره

 .ردیگیاورژانس تماس م با

 زدیریام اسمش فاطمه است اشک م دهیکه حاال فهم دخترک

با حرف زدن حالش را بهتر کنم  خواهمی. مکندیناله م و
 یول

 !نه؟ ایگفتن هست  یبرا یاصال حرف دانمینم

 زود یلیو بعد خ کشدیطول م یآمدن اورژانس کم تا

 و رندیگیدرون سالن گوشه گوشه سالن سنگر م یدخترها

 .شوندیاورژانس وارد سالن م یدکترها



 

 خودم را شوندیبه فاطمه م یدگیدکتر ها مشغول رس یوقت

که دچار شوک  رومیم نیو به طرف نسر کشمیم کنار
جلب  نیاز دکترها توجهش به نسر یکیاست.  شدهیعصب

 و شودیم

دکتر  شومیبلند م نی. کالفه از کنار نسردیآ یسمت ما م به
 با

 نکهی. فاطمه بخاطر اپرسدیچند سوال از فاطمه م آرامش
 قبال

شده است.  یاش را عمل کرده دچار مشکل بزرگ ینیب
 اورا

: دیآ یاورژانس جلو م میت سیرئ کنند،یبرانکارد م سوار
 شما

 دیصحبت کن سیو با پل نییپا نیایب دیبا

 : من؟میگویتعجب م با

: بله کندیدستش م یتو یبه تخته شاس یتفاوت نگاه یب
 مگه

 که بخاطر نداشتن یمشکل یبرا دیبا ن؟یستین نجایا صاحب



 دیدرست شما بوده پاسخگو باش تیریمد

پارت  یمرب هی ستمین نجای: من صاحب ازنمیم یشخندین
 ممیتا

 گردمیهرچه م یکنم ول دایرا پ نایتا مل چرخانمیچشم م بعد

 نجای: پس صاحب ادیگویاورژانس م میت سی. رئستین

 کجاست؟

 یول ستی: خودش طبق معمول نمیگویم تیعصبان با
 دخترش

به بنفشه  یآب قند دستش بودنگاه وانیل هیبود،  نجایا االنا
 ستادهیآن طرف تر ا یکه کم کنمیو فتانه م

 ارهیرو ب نایبره مل یکی: میگویو م اند

و فتانه هم به  رودیم تیریمد زیبه سمت م عیسر بنفشه
 سمت

 دهیپر یبا رنگ نایبعد مل ی. کمرودیم نییطبقه پا یها پله
 از

اورژانس همان حرفها  میت سیرئ د،یآ یم رونیب آشپزخانه
 را

 مانتو و شالش را خواهدیاز بنفشه م نای. ملدهدیم لشیتحو



 .رودیم یو بعد با ترس به سمت در خروج اوردیب

 یرو رو کشانمیم زمیاز رفتن آنها خودم را پشت م بعد
 یصندل

 .شومیم ولو

و فتانه که حال و روزم  کنندیم خی میشدت ترس دستها از
 را

 میمانده است را برا نایمل زیم یکه رو یآب قند وانیل بندیم

 .آورد یم

و  ستدیا یشده است. اول فتانه کنارم م لیکامال تعط مغزم
 بعد

 ما ی: اگه تو نبوددیگویم یآرام یو با صدا دیآ یم بنفشه

 بودم دهیترس یمن قدر چ میکردیم کاریچ

 زن گنده نی. امیحواسمونو جمع کن شتریب دی: بادیگویم فتانه

: مگه میگویم تیدستگاه؟با عصبان ریز دهیدختره خواب دیند
 از انیاستپ نداره که م نییطبقه پا

 برنیم باال

 زندیم یعجوالنه کم داردیبرم زیم یرا از رو وانیل بفنشه
 و به



 بخور نوی: اردیگیم طرفم

به خورد من که ساکت  یدیم نوی: امیگویم یلحن تند با
 بشم؟

 دخترهاش هم کل وقت نیا ادیاکبرنژاد که الحمدهلل نم خانم

دختر بدبخت  نیا جواب خوادیم یشونن االن کادوست فکر
 رو بده

 به سمت عیمعطل جواب فتانه و بنفشه بشوم سر نکهیا بدون

را مشغول  کیروبیکالس ا ی. ترانه مربرومیم نییپا طبقه
 جمع

ندارد رفتن را به  یحاال که کالس نم،یبیلوازمش م کردن
 ماندن

که  خوردیم ییاستپ ها فیداده است. چشمم به رد حیترج
 تا

 تمیعصبان شودیباعث م نیشده اند، هم دهیچ وارید نهیس

: میگویم یبلند یو با صدا رومیشود. به سمتش م شتریب
 واسه

 ؟یخوایکالس ده نفره چندتا استپ م هی



 ینی: به توچهجمله ترانه با هگرددیمن برم یصدا دنیشن با
 همراه کشدیکه بنفشه پشت سرم م

 رو یزن مفنگ هی: به من چه؟ شومیتر م یعصبان شود،یم

 هیعمل نینسر اره،یباال برات استپ ب ادیب یفرستاد
 ؟یدونینم

 کشتیرو م یکیباال چه خبر بود؟ داشت  یدیفهم اصال

 یفهمیم

شده مگه اکبرنژاد  ی: اوووو حاال چدیآ یبه سمتم م ترانه
 هی

 من بدم؟ دیاستخدام کرده تاوانشو با یعمل زن

 نیو آست رساندیخودش را به من م دهیکه تازه رس فتانه

 ولش کن یسام میبر ای: بکشدیرا م میمانتو

سر قبر  یخوایرو م نای: ا زنمیبه استپ ها م یلگد کالفه
 من

 ارهیدوباره ب یگفت یواسه چ ؟یبذار

 ی: به تو چه مگه مال باباشودیاز قبل م شتریترانه ب یصدا
 تو

 نکن منو یبرو گمشو برزخ بوده؟



 یول داردیبرم زیترانه سمتم خ کشد،یاز پشت مرا م فتانه

 :دیگویم یبلند یاندازد و با صدا یخودش را وسط م بنفشه

 خواهمینمیدیدست خودتون م یکار هیترانه االن  برو
 یدختره احمق را کف دستش بگذارم ول نیحساب ا

 خوادیترانه م یو وقت کشدیبه زور مرا سمت پله ها م فتانه

 دهان ترانه یبزند بنفشه دستش را رو یناجور یحرفها

 .شودیو مانع م گذاردیم

 

 یتلفن رو نمینش یم تیریمد زیپشت م مییآ یباال م یوقت

 یول رمیگیو شماره خانم اکبرنژاد را م دارمیرا برم زیم
 خاموش

 .کوبمیدستگاه م یرا رو ی. با خشم گوشاست

 وحشیدختره چه  نیا ینیبی: نمدیگویم یبا لحن آرام فتانه

 سر به سرش نذار ه؟یا

 نیفهمیاست که باشه، م وحشی: اون دهمیم رونیرا ب نفسم

 هالتر وزنه میتازه شانس اورد ره؟یبود فاطمه بم کینزد

 نداشت



 ی: ول کن سامشودیخم م زیم یرو یکم دیآ یکنارم م فتانه

هستم  ی.به شدت عصبانادیازمون بر نم یکار چیه االن
 بزنم که دل یدوست ندارم حرف یول

 رونیاز سالن ب عیو سر دارمیرا بشکنم، ساکم را برم فتانه

 اتوبوس ستگاهیخودم را به ا یچطور فهممی. اصال نمزنمیم

 تازه متوجه لکه بزرگ شومیم اتوبوسسوار  یوقت رسانمیم

 یبافتم جا خوش کرده است. برا یکه رو شومیم یخون
 نکهیا

 کنمیبغل م یمسافران را جلب نکند ساکم را طور توجه
 که

 و چشم دهمیم هیتک یصندل ینشود و به پشت دهیخون د لکه

 .بندمیرا م میها

 یشده، از همان شب گوش لیروز است که باشگاه تعط دو
 خانم

در گروه اعالم  کباری ناینژاد خاموش است و فقط مل اکبر
 کرد

با  یکاریاست تا خودشان خبرمان کنند. ب لیتعط باشگاه
 نیا



 عذاب است به خصوص هیشب شتریب مایس یروح تیوضع

 و من هم حوصله کنندیم طنتیدوقلوها به شدت ش نکهیا

 .را ندارم شانیسوزاندن ها آتش

 مایس کنم،یرا جمع م مشیو س کنمیرا خاموش م یجاروبرق
 یب

 لشیبا موبا ینشسته و سرش حساب ونیزیمقابل تلو تفاوت

با لپ تاپ  یهم مشغول باز انیاست. کاوه و ک گرم
 تا رومیو به اتاق مامان م کنمیجارو را جمع م. ناهستندیس

تخت نشسته و مشغول  یبگذارم. مامان رو شیسرجا
 مرتب

 شومیوارد م نکهیاست، به محض ا شیقرص ها کردن
 لبخند

 یدی: دستت درد نکنه سامره جان زحمت کشزندیم یگرم

 رومیو به سمت در م گذارمیم یواریکمد د یرا تو جارو
 که

 کارت دارم نیبش اید ب: در رو ببندیگویم

 و به سمت بندمیو بعد در را م کنمیم رونیبه ب ینگاه اول

 .نمینش یتخت م یو کنارش رو رومیم مامان



: دیگویو م گذاردیاش م یپاتخت یقرصش را رو جعبه
 سامره

 مادر مسعود زنگ زد بهم جان

: خب میگویو م کنمیدست مامان م یبه چروک ها ینگاه
 یچ

 گه؟یم

انگار از گفتن جمله  کند،یبه در م یبا هراس نگاه مامان
 اش

 مایس گهی: مدیگویم یآرام یلیخ یبعد با صدا ترسدیم

 برگرده برگرده نخواست هم برنگرده خواست

 ن؟ی: به خودش هم گفتدهمیتکان م یسر کالفه

!دوست ندارم ریخ دهدیبا تکان دادن سرش جواب م مامان
 یکم شود،یم ینطوریمن که گفته بودم ا میبگو

: خب مادر من برو به خودش بگو، شب اول کنمیم مکث
 که

 کنمیورزش م رمیگیم میرژ شمیاال و بال الغر م دیرس
 عمل

 ادشی یبهش فشار آورد همه چ یفرداش گشنگ یول کنمیم



اخالق خوش  ست،ین مایس ی. درد مسعود چاقرفت
 ماستیس

 کنم؟ بچمه بندازمش کاریچ یمادر ول دونمی: منالدیم مامان

 رون؟یب

 دنبالش؟ ادی: من برم با مسعود حرف بزنم بمیگویفکر م یب

 ذوق عیشوم سر شقدمیانگار منتظر بوده تا من پ مامان

: آره سامره جان، فشاردیو م ردیگیرا م میدستها کند،یم

 .برو

 یا گهیطور د هیتو براش  دهیبه حرف تو گوش م مسعود
 ادتهی

 مونهیسامره مثل خواهرم م گفتیم شهیهم

 ها رکبابینون ز گهیخودش م ی: ولخندمیم

 باهاش حرف یریافتد: م یحرفم مامان هم به خنده م نیا با

ام  یناگهان شنهادیپ نیدر دل از ا دهم،یتکان م ی؟سریبزن
 مانیپش

زده ام و مامان  ی. حرفستین یچاره ا گرید یول شومیم
 به

 .بسته است دیبه حرفم ام شدت



 است عیضا یلیموفق بشم هرچند خ دمیقول نم یول رمیم-

 خواهر منو برگردون ایبگم ب برم

 رونی: خودش زنشو بدیگویو م کندیفکر م یکم مامان
 کرده،

 گفته بهش راهیبد و ب یکل

 قهر آمده بود، دلم به حال مایافتادم که س یشب اول ادی

 انمام یدلم برا شتریالبته ب سوزد،یخودم و مامان م یسادگ

را باور کرده است. شب  مایس یکه تمام حرفها سوزدیم
 اول

 یتالش چیه مایس دمید یوقت یهم باورم شده بود ول من
 یبرا

 شتریفکر کردم ب کندیاز دست رفته اش نم یزندگ
 شیحرفها

 یکار خودش سرپوش بگذارد. حرف یبوده تا رو یدروغ
 به

 رمی: مکنمینگاه م نشیو به صورت غمگ زنمینم مامان
 گوش

 رو ببره قهیعت نیا ادیب کشمیداماد چلغوزتو م اون



 ی. با صداکنمیو من هم بغلش م بوسدیمامان گونه ام را م
 غیج

 مای. سرومیم رونیو از اتاق ب کنمیمامان را رها م انیک
 فقط در

 عیسر ناست،یشده و نگاهش به در اتاق س زیخ مین شیجا
 به

 یرا رو نایبچه ها لپ تاپ س نمیبیو م رومیم نایس اتاق
 نیزم

 غیج انیلپ تاپ و ک یرو دهیاند و کاوه جفت پا پر انداخته

 .زندیم

 نی. کاوه اصال عشودیهم پشت سرم وارد اتاق م مامان
 الشیخ

 مامان کشد،یکوتاه م یها غیو ج دهیترس انیک یول ستین

 و من هم با تشر دست کاوه را کندیرا بغل م انیک عیسر

 نایزمان لپ تاپ س کیکه  یجنازه ا یو از رو کشمیم
 بود

چکار  شیتوله ها نهیبب امدهیهنوز ن مای. سبرمشیم کنار
 کرده



 توری. مانکشدیخط و نشان م شانیهال برا یو از تو اند
 لپتاپ

هم از جا  بوردشیک یشکسته و چندتا از دکمه ها کامال
 کنده

کامال شل  نمیبیو م کنمیاند.لپ تاپ را باز و بسته م شده
 شده

 کنمینم یتوجه کند،یم کی. کاوه خودش را به من نزداست

را بغل کرده اورا بغل کنم  انیدارد مثل مامان که ک توقع
 و

بخاطر شاهکارشان قربان صدقه اش هم بروم. لپ  دیشا
 دهم،یو دکمه پاور را فشار م گذارمیم زیم یتاپ رارو

 روشن یول

 ریو به ز دارمیشارژر را بر م نایاز کنار تخت س شود،ینم
 زیم

بزنم و کاوه دوباره  زیتا دوشاخه اش را به پر رومیم
 خودش را

. شودیو از من دور م زنمیسرش داد م یول چسباندیمن م به
 به



 زیم ریو خودم را از ز زنمیم زیدوشاخه را به پر یسخت
 رونیب

 لب ریو ز کندیم هیو گر ستادهیدر ا کی. کاوه نزدکشمیم

 .دهدیم فحش

. رودیهم نم یکند انتظار بهتر تیترب مایکه س یبچه ا از
 شارژر

 یول کنمیو دوباره دکمه پاور را روشن م کنمیوصل م را
 دهیفا

 دهدیکه اتصال شارژر را نشان م یچراغ یندارد. حت یا

 یچطور دانمینم بندم،یاست. کالفه لپ تاپ را م خاموش
 دیبا

 .میبگو نایموضوع را به س نیا

 یام را در م یگوش بمیو از ج نمینشیم نایتخت س یرو
 آورم

 که لپ تاپ را شناسدیرا م یکس نمیبدهم بب امیبه فتانه پ تا

 سرم ظاهر یباال مایس فرستمیرا م امیپ یکند. وقت ریتعم

 یبچه من ب ی: فکر کرددیگویم یو با لحن بد شودیم
 صاحابه



رفتارش از تحمل من خارج  کنمیم ؟حسیزنیداد م سرش
 محل یاست ول

. زندیبه دستم م یکه تنه ا رومیو به طرف در م گذارمینم
 ریز

 : استغفرهللامیگویم لب

 یدار ؟ی: استغفرهللا چدیگویم دهیرا شن میکه صدا مایس

 ؟یزنیبچه منو م یبه چه حق ؟یکنیم دمیتهد

 و؟ی: زدم؟ کشودیگرد م چشمانم

: کاوه رو چرا کندیو با نفرت نگاهم م زندیبه کمر م دست
 ؟یزد

 کاریچ یدی: اوال من نزدمش بعدشم دکشمیم یقیعم نفس

 .روش دهیجفت پا پر نیرو زده زم نایلپ تاپ س کرده؟

 شودیکه به مراتب بدتر م یو با لحن دهدیتکان م یسر مایس

 شیزد یبه چه حق گمیسرش به تو چه. م ی: فدادیگویم

 فقط سرش داد زدم ؟یفهمینزدمش. نم گمی: مخندمیم

 به من نچسبونه خودشو

 حواله یا یلیو س دیآ یباال م مایدست س یچطور فهممینم



 .شودیم نیمامان عج غیبا ج مایس یلی. درد سکندیم صورتم

 اشک در چشمانم حلقه کنمیفقط نگاهش م یول شکندیم دلم

کنم،  ینیتوه خواهمی. خواهر بزرگترم است و نمزندیم
 یکه رو یثیبا لبخند خب کنمیکاوه پنج ساله م بهینگاه

 صورتش جا

و به  گذاردیم نیزم یرا رو انیکرده. مامان ک خوش
 طرف ما

 دستش شوم،یمانع م یداد بزند ول مایسر س خواهدیم دیآ یم

 یلیکه خ انی. کمیرویم رونیب نایو از اتاق س کشمیم را

 .افتد یاست دنبالمان راه م دهیترس

 

 یجار میو اشک ها کنمیو بغلش م برمیرا به اتاقش م مامان

برات  رمی: بمکشدیم میموها یرو یمامان دست شوند،یم
 مادر،

 حسابشو بذارم کف دستش ینذاشت چرا

. کندیم لیرا به هق هق تبد میجمله مامان اشک ها نیا
 یصدا



و  میآ یم رونیاز بغل مامان ب شودیهم بلند م انیک هیگر
 به

 هیتک واریو به د ستادهیکه گوشه اتاق ا رومیم انیک سمت
 زده

 هی: خاله تو چرا گرمیگویو م کنمیبغلش م کند،یم هیگر و

را با پشت  میاشک ها زند،یشدت ترس حرف نم ؟ازیکنیم
 دست پاک

 تو هم کنمینم هیمنم گر نی: بببوسمیو صورتش را م کنمیم

 یکن هیگر دینبا یشد مرد

. شودیتند م شیو نفس ها بردیگردنم فرو م یرا تو سرش
 آرام

 را دور گردنم حلقه شیو او دستها کنمیرا نوازش م پشتش

و با او  رومیبغلم است راه م ی. همانطور که توکندیم
 حرف

 من ادی... دلت مگهیناراحت نباش د گهیخاله د انی: کزنمیم

 بخورم غصه

 انیاز بوسه ک بوسد،یو گونه ام را م کندیرا بلند م سرش
 حس



 یکه با عشق خاص کنمیو به مامان نگاه م رمیگیم یخوب
 به ما

 یم رونیکردن کاوه از ب یچغل یشده است. صدا رهیخ
 دیآ

شد خاله  ی: چمیگویم انیو به ک کنمینم یتوجه یول
 یاونطور

 هو؟ی شد

و  ردیگیو نگاهش را از من م کشدیتند م ینفس ها یکم
 به

 و کنار مامان رومیبه سمت تخت م شود،یم رهیخ شیدستها

و به او نگاه  گذارمیم میپاها یرا رو انیک نم،ینش یم
 یآرام یو بعد با صدا کندیبه در نگاه م ی.کمکنمیم
 ی: ما بازدیگویم

 بعد کاوه باخت لجش گرفت میکردیم

 ی. چشمم به کاوه مماندیاش با باز شدن در ناتمام م جمله
 افتد

 دست به کمر در مایشده است. س میقا مایپشت سر س که

 رونیب ایب انی: کستدیا یدر م آستانه



بزنم  یحرف خواهمیچسباند، م یخودش را به من م انیک
 که

 دهی: بذار بمونه ترسکندیمداخله م مامان

 اما نگاه شودیساکت م یبزند ول یحرف خواهدیم مایس

خط و  شیکه انگار برا یطور کندیم انیبه ک یترسناک
 نشان

 .کشدیم

را از بغلم  انیمامان ک رودیم رونیاز اتاق ب مایس یوقت
 ردیگیم

نگاهم  یگوش برهی. با وشودیمشغول حرف زدن با او م و
 را از

 شده؟ آره ی: سالم چخوانمیفتانه را م امیو پ رمیگیم انیک

 نهیکارش ا داداشم

 : خواهرزاده ام لپ تاپدهمیو جواب م کشمیم یقیعم نفس

تخت  یببرم براشاز رو یآدرس بد شهیترکونده م داداشمو
 مامان نگاهش رومیو به سمت در م شومیبلند م

 م؟یبگ یچ نای: به سردیگیم انیک را

 راتی: داداش همکارم کارش تعمدهمیم رونیرا ب نفسم



 به اون نشون بدم رمیدارم م وترهیکامپ

 بده انشاهلل درست بشه رتی: خدا خدهدیتکان م یسر مامان

که حاال  رومیاتاق خودم م و به زنمیبه صورتش م یلبخند
 در

و  کنمیاست. لباسم را عوض م شیو بچه ها مایس تصرف
 بعد به

 دارمیاش را از کمدش بر م یکوله پشت روم،یم نایس اتاق
 و لپ

از  یو بعد از خداحافظ گذارمیو شارژر را داخلش م تاپ
 مامان

 .زنمیم رونیخانه ب از

 . حوصلهکنمیو از او تشکر م فرستدیم میآدرس را برا فتانه

دربست  ابانیرا ندارم سر خ اتوبوس یشدن برا معطل
 رمیگیم

 .رومیکه فتانه فرستاده م یبه نشان و

 .کنمیم شیدایزود پ یلیو خ ستیدور ن ادیبرادرش ز مغازه

که پشت  نمیبیرا م یپسر جوان شومیوارد مغازه م یوقت
 زیم



 یاست که رو یو مشغول کار کردن با لپ تاپ نشسته
 زشیم

تا توجهش به من  کنمیسالم م یبلند یدارد.با صدا قرار

 .جلب شود

 ه؟ی: کارتون چدیگویو م دهدیسالمم را م جواب

درست  رم،یگیم زیو دستم را لبه م رومیم زشیسمت م به
 مثل

 .شوندیکه به اتاق ناظم احضار م ییها بچه

 

درست  رم،یگیم زیو دستم را لبه م رومیم زشیسمت م به
 مثل

 .شوندیکه به اتاق ناظم احضار م ییها بچه

 ؟یکاظم یآقا-

 شیصورت گرد و ته ر دوزد،یمتعجبش را به من م نگاه
 دارد،

 رنگ نگاهم به کاله یمشک یرو است با چشمان سبزه

 .شودیسرش خشک م یدار رو لبه



 : خودم هستم شما؟دهدیم جواب

 ن دوستکنم: م یرفتارش را خنث یتا سرد زنمیم یلبخند

 هستم خواهرتون فتانه

: بله بله گفت زدیخیاز جا برم شودینگاهش عوض م رنگ
 بهم

 یشتریلبخندم عمق ب اول نشناختم دیببخش نیاومد خوش
 : لپ تاپدهدیو ادامه م ردیگیم

 گفت ییزهایچ هیخراب شده؟ فتانه  برادرتون

 گذارمیم زیو کوله را لبه م کندیرا خلوت م زشیم یرو
 و لپ

 .کشمیم رونیرا ب تاپ

و به  گذاردیم زیم یو رو ردیگیتاپ را از دستم م لپ
 محض باز

 نابود شده یکه حساب چارهیب نی: اوه اوه ادیگویم کردنش

 فاتحه یعنی: پرسمیاندازم و م یم نییزده سرم را پا خجالت

 کرد؟ شهینم یخونده شده؟ کار اش

 دیگفت با یقطع شهی: نمکندیبه لپ تاپ م یدوباره ا نگاه



 چک بشه یافزار سخت

 ی: مشکلشودیم رهیآورد و به من خ یسرش را باال م بعد
 نداره

 بمونه؟ شمیپ امشب

 من نی: نه فقط شمارتونو بددهمیو جواب م کشمیم یبلند آه

 رمیخبر بگ ازتون

 دهدیآورد و به دستم م یدر م زشیم یاز کشو یکارت
 ینگاه

مقابل شماره همراه  کنم،یکارت م یاسم و شماره رو به
 نامش

و  دهمیو شماره ام را به او م کنمی!تشکر مدینوشته: فر را
 از مغازه خارج

 .شومیم

و  رمیگیشماره خانه را م میآ یم رونیب نکهیمحض ا به
 بعد

: سالم فرخنده خانم شنومیمامان را م یبوق صدا چند
 ؟یخوب

 ؟یکرد یشد کار یسالم مادر چ-



 : بهش دادم گفت تا فرداچانمیپیشالم را دور انگشتم م لبه

 دهیم خبر

 ؟یایم یباشه ک-

 مسعود شیسر پ هی رمی: مکنمیم یسرفه ا تک

 ها یایباشه سامره جان زود ب-

 ینطوریهمان اطراف است که ا مایس فهممیلحنش م از
 جواب

 یآورم و خداحافظ یزود سر و ته حرفها را هم م دهد،یم

 .کنمیم

به  نیتریاز پشت و ینگاه رسمیبه مغازه مسعود م یوقت
 داخل

 یبا دیسا خچالی کیمسعود را مشغول نشان دادن  کنم،یم

پا و آن  نیمغازه ا یجلو یکم نم،یبیم یمشتر کیبه  دیسا
 پا

و داخل  میآ یو باالخره با خودم کنار م کنمیم
صحبت  یصدا شودی.مسعود متوجه حضور من نمرومیم

 کردنش با



االن مثل  ی: خانوم بازار لوازم خونگشنومیها را م یمشتر
 بازار

 لحظه به لحظه چک بشه دیبا طالست،

جهاز دخترش  یرا برا خچالیکه انگار  یمسن خانوم
 خواهدیم

مسعود از موضع  یاصرار دارد ول فیکالم به تخف کی
 خودش

 .دیآ ینم کوتاه

شده در مغازه  دهیچ یها یو ساکت به لوازم خانگ آرام
 رهیخ

 ریکه مامان به شدت درگ فتمیم ییروزها ادیو به  شومیم

 دیشد که فهم شتریب یبود، وسواسش وقت مایجهاز س دیخر

 مایس خواستیاست. م یخودش در کار لوازم خانگ داماد

 .ها را داشته باشد نیبهتر

 درست پنج ماه بعد از فوت بابا اعالم کرد قصد دارد مایس

 خواهرم میهنوز در شوک نبودن بابا بود یکند، وقت ازدواج

دلش  یلیبرود. مامان خ یگرفت از خانه پدر میتصم
 شکست



 کیرا در  شیپا مایس یبه غرورش برخورده بود ول نایس
 کفش

خجالت به  یبرود. مامان با کل دیبود که با کرده
دردانه  یزنگ زد تا در مراسم خواستگار لیفامیبزرگترها

 بابا شرکت

 !که حرمت پدر مرده اش را نگه نداشت یدردانه ا کنند،

از خجالت همه ما  یشب قبل خواستگار کی دیجمش عمو
 در

 یکه پسرش به حرمت عمو دیکش ادیبر سر مامان فر آمد،

 عقب انداخته و حاال کسالیاش را  یشده اش عروس فوت

 .شودیقائل نم یاحترام یخود متوف دختر

 هستند از گوشه دنیبار که منتظر ییو اشک ها زنمیم پلک

 مامان دلشکسته مقابل ریهنوز تصو شوند،یم یجار چشمم

 چندماه دندان کردیالتماس م مایبه س یاست. وقت چشمانم

مسعود در  یبرا یچنان قشقرق مایجگر بگذارد و س یرو
 خانه

 و مقابل دیایانداخت که مامان مجبور شد پشت او در ب راه

 .ستدیام با یپدر خانواده



 یو برا شودیباالخره معامله شان م یو خانم مشتر مسعود

 یانتها تیریمد زیفاکتور و پرداخت وجه به سمت م ثبت
 مغازه

 یو به آهستگ کنمیرا پاک م می. با پشت دست اشکهاروندیم

 .رومیمسعود م زیسمت م به

را  لیو آدرس محل تحو کندیفاکتور را صادر م مسعود
 هم

 اش را به دست یخانم مسن کارت بانک کند،یم ادداشتی

 تا مبلغ را کارت بکشد. مسعود هنوز متوجه دهدیم دخترش

شاگرد مسعود سرم را  یمن نشده است، با صدا حضور
 به

 ن؟یخواستیم یزیخانوم چ دیی: بفرماچرخانمیاو م سمت

 باشد نگاه خوردیساله نم ستیاز ب شتریکه ب یپسر جوان به

 کار دارم یاحمد یبا آقا : نهدهمیو جواب م کنمیم

 ه؟ی: کارتون چدیآ یجلوتر م یو کم کندیموشکافانه م نگاه

 زیکه مسعود از پشت م« به تو چه آخه» میبگو خواهمیم



 خچالی نی: پرهام برو ادیگویو به پسرک م دیآ یم رونیب
 رو

 کن ببرن یاوک

. بعد از رفتن پرهام ردیگیرا به سمت پرهام م یفاکتور و
 و

 ؟ی: سالم داماد چطورمیگویها رو به مسعود م یمشتر

 رکبابی: خوبم نون ززندیم یلبخند کوتاه مسعود

 زشیبه سمت م مسعودیگرد و خاک کرد دمی: شنخندمیم
 ند،بهینش یم یصندل یو رو رودیم

 ی. کوله را رونمیتا من هم بنش کندیمقابلش اشاره م یصندل

 یبا صدا نمینش یو مقابل مسعود م گذارمیم یکنار یصندل

 اریب یی: پرهام دوتا چازندیداد م یبلند

 کرده؟ ییها یبند یچه خال مای: باز سدیگویرو به من م بعد

 فهممیکن بعد من خودم م فی: اول تو تعرزنمیم یپوزخند
 یچ

 ادینخواست ن ادیخواست ب یگفت گفتی. مامان مهیچ به

 یشده وقت ی: روم نشد به مامان بگم چدیگویکالفه م مسعود



 گفتم نویا تیشد از عصبان مایس حرف

 شده مگه؟ ی: چمیگویم ینگران با

داشت  مای: کاش عقل تورو سکشدیم یقینفس عم مسعود
 به

 االن نصف تهران مال من بود خدا

اندازم و به ظاهر برازنده مسعود نگاه  یپا م یرو پا
 با کنم،یم

 شهیدارد به لطف مادرش هم مایمثل س یزن شلخته ا نکهیا

 یموضوع باعث حسادت ها نیو مرتب است و هم کیش
 یب

 ینیو مسعود س دیآ یم ینیس کی.پرهام با شودیم مایس لیدل
 را از دستش

خانومه  نیبار ا ادیهست ب هیسانین نیا نی: برو ببردیگیم
 رو

 نده ها فیبگو تخف ببره،

اما هنوز  رود،یو با گفتن چشم م کندیبه من م ینگاه پرهام
 در

 .زندیدو دو م یفضول نگاهش



 ردیگیرا مقابلم م ینیو س شودیبلند م زشیاز پشت م مسعود

و خودش هم  کنمیو تشکر م دارمیبرم یاستکان چا کی
 یرو

 : حال بچه ها خوبه؟ندینش یمقابلم م یصندل

 شون؟ینیبب یایچرا نم ؟یینگران بچه ها یلیخ-

 گفته ایچ مایمعلومه س یکه تو گرفت یاز گارد-

 تورو ی: من که گفتم اومدم حرفهاشومیبه جلو خم م یکم

 بشنوم

 ،ی: خسته شدم سامکشدیم شیبه موها یکالفه دست مسعود

مامانم اومد خونمون  شیچند روز پ طانه،یش ستیزن ن نیا
 سر

. یزکاریتم سادیوا دیطبق معمول بازار شام رو د بزنه،
 شب که

 تهمامانت دستبند منو برداش گهیم مایخونه س اومدم

کدوم دستبند؟مسعود  ؟ی: چشوندیاز تعجب گرد م میچشمها
 همون که کنه؟یم ی: فرقکندیبه من م ینگاه پر از سوال

 کفشدوزک داره هیشب ییبهش کادو داد و مهره ها مییدا



 سرم به دوران افتاده است، انگار زمان به عقب کنمیم حس

 .میزنیبه عقب م ادیکه با سرعت ز لمیف کیمثل  گردد،یبرم

 یلیبه س شیبه دوساعت پ گردمیبه خانه برم عیسر یلیخ

 !خوردیکه در دستش تکان م یو دستبند مایس

 : به خدا به خاطر دوتا بچه ها نزدمش،کشدیم یآه مسعود

 دزد گهیبه مامانم م کنهیصاف تو صورتم نگاه م صاف

: دهدیو ادامه م کنمیبه صورت مسعود نگاه م شرمزده
 بهش

 اون برداشته دونمیم ینه ول گهیم یشاهد دار گمیم

 : بعد تازهدهدیمسعود مجال نم یبزنم ول یحرف خواهمیم

 نجایو ا کنهیخونه رو م یخونه کارا ادیچرا م طلبکاره
 خونه

 بزنه یزیمامانت حق نداره دست به چ منه

 شد؟ ی: خب بعدش چمیگویم یآرام یصدا با

باشه اصال مامان من  گمی: منوشدیم یچا یجرعه ا مسعود
 دزد



کار کنه، از  ادیکه ب یرسینم تیتو چرا به زندگ یهرچ و
پس اون  یزنیاستکان آب نم هیتو  یرو دار نشیبهتریهرچ

 همه پول

 بشه؟ یکه چ یدیخر ییظرفشو نیماش یمن گرفت از

به دهان  رتیمغزم از کار افتاده است با ح کنمیم حس
 مسعود

 نیاز تو پول گرفته واسه ماش مای: سشومیم رهیخ
 ؟ییظرفشو

 

 دمیروز اومدم خونه گفت خر هی: آره دیگویتفاوت م یب
 نمیا

 شماره کارت نیبه ا زیپولشو بر فاکتورش

 نیماش یهنوز قسط ها رسد،یقلبم به اوج م ضربان
 ییظرفشو

و  میگوینم یزیاما چ شودیتوسط مامان پرداخت م مایس
 گرید

درد و دل  هیبق فهممیاصال نم .شنومیمسعود را نم یصدا
 یها



 و دمیشن یگفتم و چ یچ دانمینم ی. حتستیچ مسعود

 ستیجمله مسعود کاف کیکردم. همان  یخداحافظ یچطور
 تا

از مغازه مسعود خارج  یببرم. وقت یپ مایرذالت س به
 از شومیم

تمام  کنمیدر حال انفجار هستم حس م تیعصبان شدت
 یخون

ده است و هر لحظه امکان دارد در بدن دارم جوش آور که
 قلبم

. حس رومیو به خانه م رمیگی.دربست مستدیحرکت با از
 به یها ابانیخ کنمیم

که عصر  یا یلیس یشده اند، جا یشکل طوالن نیبدتر
 زده

 شتریمسعود ب یبا حرفها مایس یلیسوزش س سوزد،یم بود

 شوند،یم یمعن میتازه برا شیها یباز بمیننه من غر شود،یم
 او

کدام سمت او  چیدو سر کرد که ه ویمسعود را د یطور
 مینرو



 .رو نشود مایدست س و

 هیکردن کرا شتریب یبا راننده که برا رسمیبه خانه م یوقت
 ناله

و با حرص در  پردازمیو پول را م زنمیچانه نم کندیم
 نیماش

 اندازم و پله ها یم دی. کلشومیم ادهیو پ کوبمیخدا را م بنده

 رسمیمقابل در م ی. وقترومیو باال م کنمیم یکیدوتا  را
 یصدا

 اندازم و یم دیکل یمعطل یب شنوم،یرا م نایو س مایس بلند

 با پر مایو س ستادهیا نایو س مایس انی. مامان مشومیم وارد

 .زندیداد م نایسر س ییرو

 سرم که خراب شد یفدا-

اون تو  میکل پروژه دانشگاه یغرد: زن حساب یم نایس
 بود

 نیبه ا یبدم رسما گند زد لیتحو گهیدو هفته د دیبا
و  رومیو جلو م اورمیتاب نم زند،یم یپوزخند مایترممس

 چیه یب



. از حرکت زنمیم مایبه صورت س یمحکم یلیس یحرف
 یناگهان

که  مای. سشودیساکت م نایو س کشدیم غیمامان ج من
 یحساب

و دست راستش  شودیم رهیشده است به صورتم خ شوکه
 را

 .گذاردیگونه اش م یرو

 چه یگی: خودت مزنمیبزند که داد م یحرف خواهدیم مامان

 من بگم؟ ای یکرد یغلط

 بفهمم چه توانمینم یانگار خفه شده است فقط با نگاه مایس

 ایدن یها تی. تمام عصبانشودیم رهیدارد به من خ یحس
 در

 : مامانرمیگیمعرکه م ییرایو وسط پذ شوندیجمع م وجودم

 یاز دوا درمون خودت زد یزد نایاز شکم من و س خانوم
 یرفت

 به یدیخر ییظرفشو نیماش شونیواسه ا یداد ونیلیم چند

 ...خانواده شوهر خجالت نکشه یکه جلو یکادو داد عنوان



وقت النگوهاش نشکنه و  هیکه  ینه؟ بهش داد ای یکرد
 اگه

تا شب  یبندازه تو اون کوفت وانیچهارتا ل ادیفشار نم بهش
 که

 ریها رو ز نتیکل کاب وانیل هیواسه  ادیبدبختش م شوهر
 و رو

: اونوقت دهمیو ادامه م کندی.مامان مستاصل نگاهم منکنه
 شونیا

 دهیرو از مسعود گرفته و گفته خودش خر نیماش پول

: دهدیسر تاسف تکان م نایو س کشدیم یبلند نیه مامان
 تازه

صاف صاف تو صورت مسعود نگاه کرده  ستین نیا فقط
 گفته

 نیهم ه؟یچ شیجالب یدونیبعد م دهیدستبند منو دزد مامانت

 ییکه دا یشده که االن تو دستشه. همون دهیدزد یدستبند

 بهش کادو داده مسعود

مبل  یهم رو مایو س رودیاز حال م نایدر آغوش س مامان
 ولو



 حواسم رودیم ادمیکه  ترسمیمامان م یبرا ی. به قدرشودیم

 مامان را بغل کرده است کهیدر حال نایباشد. س مایس به

کاناپه  یو مامان را رو کشدیرا سمت مبل م خودش

 .خواباندیم

 قند داخل یو از داخل قندان مشت رومیبه آشپزخانه م عیسر

 .کنمیپرش م ریو از آب ش زمیریم نکیکنار س وانیل

 و مشغول هم زدن دارمیچنگال بر م کیو  زنمیم چنگ

. رسانمیو مامان م نایو به سرعت خودم را به س شومیم
 با نایس

 خواهمیتلفن مشغول باد زدن صورت مامان است م دفترچه

که بتوانم  نهاستیتر از ا جانیب یآب قند به او بدهم ول یکم
 کیو  رومیرا بکنم دوباره به آشپزخانه م نکاریا وانیبال

 قاشق و

 یکم نای. سگردمیو به سالن برم دارمیرا برم شیها قرص
 سر

: مامان گلم تروخدا دیگویو با ترس م ردیگیرا باال م مامان
 پاشو

 گمینم یچیه گهیخدا د به



 شودیقفل م نایشده از چشمان س یجار یبه اشک ها نگاهم
 و

. با میگویم راهیدل به خودم و کار احمقانه ام بد و ب در
 دست

 دارمیآب قند برم یو کم کنمیم وانیل یقاشق را تو لرزان
 و به

 هی: مامان تروخدا جون سامره برمیمامان م یلبها طرف
 کم

 بخور

 آب قند از شتریاما ب رودیچند قطره داخل دهانش م دانمینم

را  میمانتو نیآست انیک زد،یریم رونیبه ب شیلبها کنار
 کشدیم

 . قرص را از دستشگردیقرص قلب مامان را به سمتم م و

 و قرص را به خوردش کنمیو دهان مامان را باز م رمیگیم

مامان را باال  یکم نایآب قند. س وانی. با همان لدهمیم
 کشدیم

. مچ دست مامان دهدیکاناپه قرار م یبه حالت نشسته رو و
 را



رو شمارش  ی. تمرکزکنمیو نبضش را چک م رمیگیم
 یو با ناله که از گلو شومیمشغول شمارش م یندارم بهسخت

 انمام

 .کنمیدستش را رها م شودیم خارج

 نایاست: ســ فیبه شدت ضع شیصدا

 نای: جانم قربونت برم جون سکندیسر مامان را بغل م نایس

با نوازش  نایو س ترکدیم نایمامان در آغوش س بغض
 کردنش

 یبچه ها یلیتو خودت ما خ زیکن نر هی: گردهدیم ادامه
 یبد

 میهست

 

 نایو به س دهمیم هیتک یعسل زیو به م کشمیرا کنار م خودم
 و

 و خودش را در دیآ یبه سمتم م انی. کشومیم رهیخ مامان

 شیموها یرو ی. بوسه اکندیاندازد و بغض م یم آغوشم

االن حالش  یجون، نترس خاله. مامان انی: نترس کزنمیم
 خوب



 شهیم

 ریآرام ز فتدیم یو نگاهم به مبل خال چرخانمیرا م سرم
 گوش

 کو؟ مایمامان س: میگویم انیک

 یگریسوال د خواهمی: رفتمدهدیلب جواب م ریز انیک
 که پشت در نمیبیبپرسم که کاوه را م

 گذارمیم نیزم یرا رو انیشده است آرام ک میقا نایس اتاق
 و

 باش یو مامان ییمواظب دا نیبش نجای: امیگویم

 دهیاز صورت رنگ پر روم،یو به سمت کاوه م شومیم بلند
 اش

 بنددیمن در اتاق را م دنیبا د دهیترس یاست حساب مشخص

و کاوه به سمت  کنمیو بازش م گذارمیدر م یرا ال میپا
 تخت

: چرا کنمیو بغلش م رسانمیدود. خودم را به او م یم نایس
 فرار

 خاله یکنیم

 یمنو بزن یخوای: تو مترکدیم بغضش



 : نه قربونت برمکنمیتر بغلش م محکم

 یرو دوست دار انینالد: تو فقط ک یم

: من جفت شماها رو دوست زنمیسرش م یرو یا بوسه
 دارم

رو  ییکه لپ تاپ دا یکرد یتو امروز کار بد یول
 یول یشکوند

 یدل من نباش زیعز شهیباعث نم نیا

 ی. کمچسبدیبه من م شتریو ب کندیخودش را لوس م کاوه
 در

بعد او را  کنمیکاوه را نوازش م یو موها مانمیم نایس اتاق
 یمامان نمیجا باش من برم بب نی: همخوابانمیم نایس تختیرو

 چطوره حالش

 م،یآ یم رونیو از اتاق ب زندیپلک م دییبه نشانه تا کاوه
 مامان

و  دیآ یبه نظر بهتر م یرنگ به صورت ندارد ول هنوز
 یبه آرام

 .ناستیحرف زدن با س مشغول



 یول رمیگیرا م مایو شماره س برمیآشپزخانه پناه م به
 یگوش

و  گذارمیاپن م یرا رو یخاموش است. کالفه گوش اش
 به اتاق

 ی. حال مامان نسبتا بهتر است کنار کاناپه روگردمیبرم
 نیزم

 یدیفهم ی: هرچکشدیسرم م یرو یو مامان دست نمینش یم

 ما؟یتو صورت س یزد ؟یگفت رو

 انیرو به ک نایاندازم و س یم ریزده سر به ز خجالت

 :دیگویم

 کاوه در چه حاله نیبب برو

 ی: اومددیگویو مامان م رودیم نایبه سمت اتاق س انیک

 ؟یرسوا کرد خواهرتو

 و من و مایس نیکه ب یهمه تفاوت نیاز ا دیآ یبه درد م دلم

 : مامانشومیم رهیبه چشمان مهربانش خ شودیقائل م نایس

 یچقدر جلو یدونیشدم؟ م یمن چه حال یدونیم
کرده  نیبه مادرش توه دمیفهم یوقت دمیمسعودخجالت کش

 درک



 دم؟یچقدر خجالت کش مایاز داشتن س یکنیم

 من یکنی: فکر مداردیسرم برم یدستش را از رو مامان

مادر  یروز هی یمادر نشد شناسم؟یبچمو نم دونم؟ینم
 یشیم

 تو فکر یچ فهممیشماها م دنیکه من از نفس کش یفهمیم و

 شماست

و رو  کندیم نایبه س یسکوت کرده است مامان نگاه نایس
 به

 شد؟ یبچه چ نیلپ تاپ ا ی: راستپرسدیم من

 کنن ریتعم ی: مامان گفت داددیگویم نایس

 دهی: آره گفت تا فردا خبر مدهمیتکان م یسر

 : کارش خوب هست؟پرسدینگران م نایس

 دمی: برادر همکارمه کارتشو بهت مشومیجا بلند م از
 خودت

 کارش بد باشه هرچند من کنمیفکر نم ریآمار ازش بگ هی

 ندارم سررشته

 هم شیگوش رونیرفته ب مای: سپرسمیرو به مامان م بعد



 خاموشه

 گردهبهی: ولش کن خودش برمدیگویبا حرص م نایس
 یکاوه ک انی: کمیگویم یبلند یو با صدا رومیآشپزخانه م

 خواد؟یم ایالزان شام

 و مثل جت ندیآ یم رونیب نایمن هردو از اتاق س یصدا با

 زریاز فر ی. بسته گوشرسانندیرا به آشپزخانه م خودشان

 که مقابل در آشپزخانه اند انیو به کاوه و ک کشمیم رونیب

 توش شهی: خاله مکندی. کاوه خودش را لوس مکنمیم ینگاه

 یزیهم بر ذرت

که با لوس کردن  کنمیبه صورت شرورش م ینگاه
 خواهدیم

 انیو ک زنمیپلک م دییو به نشانه تا دیایبه نظر ب مظلوم

 نزن من دوست ندارم ازی: خاله پدیگویم

 ی: باشه حاال هشومیم رهیهم خ انیک زانیلب و لوچه آو به

 یتو اتاق مامان نیبر نیپاش نیمن شرط نذار یبرا نجایا
 براش

 نیاریپتو ب هی



 ام هنوز تمام نشده که دوقلوها به سمت اتاق مامان جمله

. کندیخنده و کشمکشان خانه را پر م یو صدا روندیم
 مامان از

 نایبعد س یو کم ردیرا بگ مایدوباره شماره س خواهدیم نایس
 با

 .رودیبه اتاقش م «خاموشه»گفتن

 :سوم 

 :دهمیو ادامه م کنمیرا درون دستم جا به جا م یگوش کالفه

 ه؟یما چ فیحاال تکل یول نیگیشما درست م بله

رفتار  نیو ا ردیگیم یشتریخانم اکبر نژاد اوج ب یصدا
 تند و

 .کندیکالفه م شتریاش مرا ب زننده

 دیباشگاه رو ببندم با خوامیشما مگه دست منه؟ م فیتکل-

 شما من به مشکل یتوجه یجواب پس بدم؟ بخاطر ب بهتون

 خوردم

من ؟ من که  ؟یک یتوجه یبخاطر ب: برمیرا باال م میصدا
 میتا



 فرستهیرو م نیترانه نسر یتموم شده بود بعدشم وقت میکار

 توجهم؟ یوجود داره من ب نییکه طبقه پا یزیچ یبرا باال

 دست آخر شودینم میمستق یصراط چیاکبر نژاد به ه خانم

 نیتا آخر ا دیبا ی: باشه ماها همه اخراج ولمیگویم کالفه
 هفته

 نیو سرم را ب کنمیرا قطع م ینگوشیحساب منو بد هیتسو
 مامان از رم،یگیدو دستم م

 گفت؟ ی: چدیآ یم رونیب آشپزخانه

 آورم و به چشمان یو سرم را باال م دهمیم رونیرا ب نفسم

 حادثه اون روز گهیم یچی: هشومیم رهیمامان خ مهربان

 توئه ریتقص

 جون نوکر : وا مگه دور ازکندیهاج و واج نگاهم م مامان

 گردن شماست واسه اون یکه همه چ نیبود دشیزرخر

 د؟یکن کاریچ دیبا دهیکه بهتون م یچندرغاز

 :کنمیو بغلش م رومیو به سمت مامان م شومیجا بلند م از

نخور فرخنده خانوووم خدا بزرگه. بعدشم من هنوز  حرص
 نیا



 رو دارم یخصوص شاگرد

 . ازبوسمیو من هم صورتش را م دهدیتکان م یسر مامان

به خانه اش برگشته دوباره خانه آرام گرفته  مایس یوقت

 .است

 یبه خانه اش برگشت و شبانه مسعود را برا مایشب س آن

 یرو نایدوقلوها فرستاد. هرچند من و مامان و س بردن
 نگاه

 میخوشحال بود یول میبه صورت مسعود را نداشت کردن
 که

نگ خورده باشد.دوروز بعد هم برادر به س مایسر س دیشا
 یدرست شدن نایفتانه گفت لپ تاپ س

 استخراج کند و شیو فقط توانسته اطالعات را برا ستین

کرد. مسعود اصرار داشت  نایکمک به س یکار کل نیهم
 به

 نایس یبخرد ول نایس یلپ تاپ نو برا کیخسارت  جبران

 .نکرد قبول

 رسمیم ی. وقترومیو به سمت خانه نازگل م پوشمیم لباس
 و در



 .کندیدر را باز م یدیخدمتکار جد زنمیم

 ستمیا یم یو مقابل در ورود رومیم اطیداخل ح به
 خدمتکار

 میبه سر تا پا ینگاه رسدیبه نظر م یزن جا افتاده ا که

 :کندیم

 شما؟

 نازگل خانم ی: من مربکنمیدوشم جا به جا م یرا رو ساکم

 هستم

 تا بپرسم دیصبر کن دی: باکندیبراندازم م دوباره

 ی. کمردیگیخنده ام م رودیو به داخل م بنددیدر را م یوقت

 .نمیبیو نازگل را م شودیدر باز م بعد

 خانوم تازه اومده هنوز تورو نیجون ببخش ا یسالم سام-

. شومیو داخل م رودیاز مقابل در کنار م شناسهنازگلینم
 نازگل رو به

 خانوم لطفا دو فنجون قهوه نیری: شدیگویم مستخدم

 با رود،یو به طرف آشپزخانه م دهدیتکان م یسر نیریش



 میرویگوشه سالن م یراحت سینازگل به سمت سرو اشاره
 و

 و نازگل گذارمیم نیزم یرو می. ساکم را کنار پامینینش یم

 یایبه نظر گرفته م ؟ی: خوبدیگویم

 حوصله ام یخورده ب هی: زنمیم یلبخند

 یافتاده؟ کمک یشده؟ اتفاق یزی: چدیآ یبه کنارم م نازگل
 از

 اد؟یبر م من

که  یبا صاحب باشگاه زمی: نه عزکشمیم یقیعم نفس
 باهاش

 به مشکل خوردم کردمیم کار

 : اخراجت کرده؟شودینازگل نگران م صورت

 به شالم یآورده است، کالفه دست نییپا یلیرا خ شیصدا تن

 ولش کن ستیمهم ن یول: آره کشمیم

: وا؟ دیگویمهم است م شیکه انگار موضوع برا نازگل
 چرا؟

 ؟ییهوی یطور نیهم



: وا؟ دیگویمهم است م شیکه انگار موضوع برا نازگل
 چرا؟

 ؟ییهوی یطور نیهم

و به صورت نگران نازگل نگاه  رمیگیرا از شالم م نگاهم
 کنم،یم

 یرنگش که با رنگ بلوط یجوانه زده مشک یموها به
 شیموها

: نه چند وقت تو شرکت شومیم رهیندارد خ یهمخوان
 بخاطر

از  یکی یمشکل برا هیها  یاز مرب یکی یکوتاه
 ورزشکارا

 هرچند نهیبیاومد و صاحب باشگاه اونو از چشم من م شیپ

تو  گهیم یمن تموم شده بود ول یزمان ساعت کار اون
 یمقصر

 از پشت سرمان ییبزند که صدا یحرف خواهدیم نازگل

 شما نبود؟ ری: واقعا تقصدیگویم

به نشانه احترام از  نم،یبیرا م لیو کم چرخانمیرا م سرم
 میجا



جواب سالم  لی. کمکنمیسالم م لیو رو به کم شومیم بلند
 من

شما  ری: واقعا تقصدیگویو رو به من م دهدینازگل را م و
 نبود؟

 خجالت بکش فالگوش لی: کمپردیحرفش م انیم نازگل

صداتونو  یاندازد: نه اتفاق یباال م یشانه ا لی؟کمیسادیوا
 نیو ا دمیشن

 یساز ینشونه شخص چیو ه هیخونه کامال عموم قسمت
 من

 متهم سادنیکه بشه با اون منو به فالگوش وا نمیبینم توش

 کرد

 نیشدیم لیوک دی: شما باخندمیم

 جهینت نیکجا به ا: از شودیم رهینگاه متعجب به من خ با

 ن؟یدیرس

خودتونو از  نی: چون خوب بلدمیگویتفاوت م یب
 مخصمصه

 نیبد نجات



 نکهیو بدون ا دهدیرا به سمت راه پله ها ادامه م راهش
 نگاهم

 : مطمئن نباشدهدیجواب م کند

: اونو ولش کن ردیگینازگل دست مرا م لیرفتن کم با
 یسام

 تخته اش کمه هی جون

 حرفاش ستیاست: برام مهم ن لیرفتن کم ریبه مس نگاهم

 و نشستن ما با آمدن خدمتکار کشدیدستم را م نازگل

و  ردیگیم نیریرا از ش ینی. نازگل سشودیم همزمان
ام  یکاریدوباره بحث را به سمت ب کند،یمرخصشم

 : حاالکشاندیم

 ؟یکن کاریچ یخوایم

 دیبا دونمی: نمنوشمیاز قهوه داغ درون دستم م یا جرعه

 دنبال کار بگردم

ورزش تخصص  نهی: فقط تو زمکندیمکث م یکم نازگل
 ؟یدار

 یحرف گریو نازگل د دهمیتکان م دییرا به نشانه تا سرم

 تا کندیرا صدا م نیریطبق عادت ش نی. بعد از تمرزندینم



 رومیچرا هربار که به خانه نازگل م دانمیام کند. نم بدرقه
 حس

 یبخاطر وضع مال دیم، شادر تمام عمرم درجا زده ا کنمیم

 یو دل غشیدر یب یبخاطر محبت ها دیشا ایاست  نازگل
 که

 .و صاف است زالل

اپن را نگاه  یرو ست،یمامان ن گردمیبه خانه برم یوقت
 کنمیم

 بزنم مایسر به س هی رمی:سامره جان ممیبنیرا م ادداشتشی و

 میخوریم یدرست نکن حاضر شام

 یو لباس ها کنمیو ساکم را باز م دهمیم رونیرا ب نفسم

 اندازم. هم خسته یم ییلباسشو نیام را داخل ماش یورزش

با خودم خلوت  یکم خواهدیو هم کالفه و دلم م هستم
او باشم، حاال  ریگیندارم پ یو عالقه ا ستیهم ن نایکنم.س

 کیکه 

 .جوان است مرد

و حوله تن پوشم را به تن  رمیگیدوش م یسرسر یلیخ
 کنمیم



 و کشمیم رونیرا از ساکم ب ی. گوشگردمیبه هال برم و

 بنفشه امی. با پشومیاستخدام م یها یآگه دنید مشغول

 ی: سالم سامخوانمیاو را م امیو پ بندمیها را م یآگه صفحه

 ؟یکرد دایچه خبرا؟ کار پ ؟یچطور جون

. ستین یخبر ؟ی: سالم خوبم تو چطورکنمیم پیتا شیبرا
 کار

 کردمیدنبالش بگردم تا امروز فکر م خوامیتازه م هم
 اکبرنژاد

 میبرگرد زنهیم زنگ

 جواب کاریاست و ب نیو بنفشه که آنال فرستمیرا م امیپ

 نوری: من از همون روز شروع کردم زنگ زدن ادهدیم
 اونور،

 من چه یپولدارتو دار یمشتر نیباز تو ا شهینم دایپ کار

 بکنم؟ یغلط

هم  کنم،یکردم خبرت م دای: کار پکنمیم پیتا یمعطل یب
 تو

 میفتانه که باز با هم باش هم



 کاری: نگران اون نباش اون بدهدیپاسخ م بنفشه
و دوباره وارد  فرستمیلبخند م کریاست شیمونهبراینم

 یصفحه آگه

 .شومیاستخدام م یها

 یکپ یسر کیو همراه  کنمیفرم استخدام را امضا م نییپا
 از

 . خانمدهمیباشگاه م یداخل ریمدارکم به دست مد یتمام

. شودیو مشغول خواندن فرمم م زندیم یلبخند یزاهد
 چشمم

تر قرار دارد، و  نییاست که چند پله پا یدرب ورود به
 درست

در کانتر مسئول ورود خروج جا گرفته است. دختر  کنار
 یجوان

و مسئول ورود  ستادهیبلوند دارد پشت کانتر ا یموها که
 و

تازه  یبرا نیشکاران است، همچنپرسنل و ورز خروج
 نیوارد



و به دادن مشاوره آنها را  دهدیم حیباشگاه را توض طیشرا
 به

 .دهدیارتباط م نییطبقه پا یها یمرب

و بعد از خواندن  کندیبه فرمم با دقت نگاه م یزاهد خانم
 فرم

حجم  شودیهر بار که در باز م رود،یسراغ مدارکم م به
 یادیز

 یبرق تریه کی. پشت کانتر دیآ یسرد به داخل م یهوا
 قرار

 تیگرم است، اسپل یحساب شیو مسئول کانتر جا دارد
 قسمت

فاصله دارد هم تنها  یکه فقط چند پله با ورود تیریمد
است و من از شدت سرما خودم را  تیریمد زیبهسمت م

 بغل

 .کنمیم

 

که به دستش داده ام را کنار  ییبرگه ها یزاهد خانم
 گذاردیم



 ؟یهم دار کسیآر ا یت ی: مدرک براشودیم رهیبه من خ و

کنم: بله دوره  جادیا یتا احساس دوستانه ا زنمیم یلبخند
 اش

 یمرب شتریکه کار کردم ب ییبا توجه به جاها یول دمید رو

 بودم یبدنساز

فرستد: خب خوبه،  یرا باال م شیابروها یزاهد خانم
 یتونیم

 ؟یبد سفته

 : بله چقدر؟کنمیچون مجبورم قبول م یول خورمیجا م یکم

 ونیلیم ستی: بزندیدر هم گره م زیم یرا رو شیها دست

 تومن

 !!ون؟یلیم ستی: بشوندیگرد م میچشمها

: شودیم رهیبا همان ژست به صورت متعجبم خ او
و درست  زندیرا دور م زیو م شودیدرستهبعد از جا بلند م

 مقابل من

 ی: برادهدیادامه م نهیو دست به س زندیم هیتک زشیم به

 حسن انجام کار نیتضم



 درسته؟ شهیم دیجمله درون سفته ق نی: و اپرسمیم دیترد با

 فمیبه بند ک یکالفه دست دهد،یتکان م دییبه نشانه تا یسر

 کنم؟ هیاز کجا سفته ته دی: خب باکشمیم

 و بعد رو به دخترک پشت کانتر زندیم یلبخند یزاهد خانم

 کای: ملدیگویم

سفته  هی: دهدیادامه م یو خانم زاهد پردیاز جا م دختر
 ستیب

 اریخانم ب یبرا یونیلیم

 زشیبه پشت م یو بعد خانم زاهد دیگویم یچشم کایمل

. شودیم زشیم یرو وتریو مشغول کار با کامپ گرددیبرم
 کهیمل

و  گذاردیم زیم یو سفته را مقابلم رو دیآ یم باال

 .گرددیبرم

: سفته دیگویهمانطور که مشغول کار است م یزاهد خانم
 رو

 .کن تا من قراردادت رو حاضر کنم امضا

 »جمله دیو بعد از نوشتن مشخصاتم و ق دارمیرا برم سفته



و  شومیو بلند م کنمیامضا م« حسن انجام کار ضمانت
 نتریاز پر یبعد برگه ا ی. کمگذارمیم یخانم زاهد زیمیرو

 خارج

. دوباره ردیگیرا به سمت من م آن یو خانم زاهد شودیم
 سر

 نکهیبا ا شوم،یو مشغول خواندن قرارداد م گردمیبرم میجا

اما ناچارم با  شودیظلم م یدر حق من به عنوان مرب یلیخ
 مفاد

. کنار اسم من کنمیقرارداد را امضا م ریو ز میایکنار ب آن
 به

به عنوان  خوردیبه چشم م اتینام بابک ب یمرب عنوان

 .کارفرما

 اتیاز طرف بابک ب یداخل ریبه عنوان مد یزاهد خانم
 قرارداد

 .دهدیاز آن را به من نم ینسخه ا چیو ه کندیامضا م را

و او دوباره  دارمیبرم زشیم یمدارکم را از رو اصل
 را کایمل



دستگاه  یتو یرو به عنوان مرب شونی: اکندیم صدا
 حضور و

 ساعت نکهیو ا یکمد بهشون بد هی دیکن، با فیتعر ابیغ

 فینوشتم تعر نجایکه من برات ا یزیطبق چ شونیکار
 شهیم

 نی: از ادهدیادامه م یو خانم زاهد دهدیتکان م یسر کایمل
 به

 کننیکار م شونیخانم کاوند با ا یخصوص یشاگردها بعد

 ی. وقتدهمیتکان م شیمن هم سرم را با حرفها ناخواسته

 نییراهمان را به سمت طبقه پا کندیالزم را م یها هیتوص
 کج

 میکه به عنوان ساعت کار یبرگه ا ی. از رومیکنیم
 کایو بعد با مل رمیگیعکس م یاست با گوش نکردهییتع

 مشغول ثبت

 .میشویم ابیانگشت در دستگاه حضور و غ اثر

 

و بعد  دهدیم حیتوض میباشگاه را برا طیتند تند شرا کایمل
 از



 نییپا می: بردیآ یبه طرفم م یداثر انگشت خانم زاه ثبت
 با

 یآشنا بش هیبق

 که به سمت پله ها نیو هم زندیم یلبخند میبه رو کایمل

 ری. باشگاه در طبقه زدهدیدست تکان م میبرا میرویم
 همکف

و به محض ورود به سالن از به روز بودنش دچار  است
 حس

 .شومیم یخاص

است که به  ییراهرو یراست کنار در ورود سمت
 رختکن ختم

قرار دارد که به  یو پشت رختکن استخر کوچک شودیم
 شدت

رختکن  یدرست به موازات راهرو رسد،یبه نظر م شلوغ
 زیم

و در کنارش بوفه است. سالن باشگاه  انیمرب مخصوص
 به



 کسیآر ا یو سالن ت یبزرگ است که سالن بدنساز یقدر
 هستند. پشت بوفه زیکامال متما یهواز یوسالن ورزش ها

استخر و  نیب واریقراردارد که د یمشبک رنگ یها شهیش
 بوفه

 .داده است لیتشک را

 نییقرار دارد که چند پله پا ییسالن راهرو یانتها در
 و رودیم

سالن ها  یتمام ی. خانم زاهدرسدیو زومبا م وگایسالن  به
 و

استخر دختر جوان و  ی. ناجدهدیاستخر را نشانم م یحت
 یتپل

 .کنمیم دایپ یحس خوب دنشیکه از د یبه نام هد است

و خانم  میگردیبرم یاستخر به سالن اصل دنیاز د بعد
 یزاهد

 یهمانند من مرب رهی. منکندیم یمعرف انیمرب هیبه بق مرا

بافته بلندش نظرم را  یاست در نگاه اول موها یبدنساز
 جلب

 یمرب. اعظم میزنیو لبخند م میدهی. دوستانه دست مکندیم



است و  ریاست و با شاگردانش به شدت درگ کسیآر ا یت
 فقط

 .دهدیتکان م یدست میدور برا از

را هم طبق گفته  هیاست و بق یهم مرخص انیاز مرب یکی
 خانم

 .نمیبیم یبه زود یزاهد

از  ییو بعد از توافقات نها مییآ یم رونیهم از سالن ب با
 باشگاه

باشگاه شماره بنفشه را .به محض خروج از میآ یم رونیب
 بعد از چند رمیگیم

 شد؟ یچ ی: سالم سامشنومیرا م شیصدا بوق

 : سالم خوب بود و قراره از فردادهمیدهانم را قورت م آب

 کنم شروع

 مبارکه ی: به سالمتدیگویم یبا خوشحال بنفشه

 یلیخ رشیمد ه،یطور هی طشی: محمیگویزده م خجالت

 بدم شنهادینشد تورو پ هیو جد خشک

جا کار نکردن  هیما با  ی: ول کن بابا دوستخنددیم بنفشه
 که



 شهینم تموم

 به فکرت هستما یول دیبازم ببخش-

جا سراغ  هی: حرص نخور فتانه دهدیجواب م عیسر بنفشه
 داره

 میحرف بزن میفردا عصر بر قراره

 شهی: انشاهلل جور مشومیم خوشحال

 .رومیمترو م ستگاهیو به سمت ا کنمیم یبنفشه خداحافظ با

 زمی: سالم عزدهمیشماره نازگل تماس را جواب م دنید با

 ی: سالم سامشودیشاد نازگل پر م یبا صدا ؟گوشمیخوب
 جون به

 کارت جور شد؟ یسالمت

 از دوست داشته زیلبر کند،یوجودم را پر م ینیریش حس

 گفت از فردا شروع کن زمی: آره عزشومیم شدن

 هیحقوقت  نیشکر، پس با اول: خدا رو خنددیم نازگل
 ینیریش

 میافتاد

 چرا تا ی: حتما ولشومیاندازم و وارد راه پله ها م یم دیکل



 امیجلسه از خجالتت در م نیحقوق ا نیاول

 هیحقوق  نیبا پول اول ینیری: شپردیوسط حرفم م نازگل
 مزه

 داره گهید

 یسیوا دیماه با هیباشه پس -

جعبه  هیکه  رمیگیسفت و سخت م میرژ یهم عال یلیخ-

 رو

 بخورم یتک

 کنمیاز جلسه بعد سفت و سخت تر باهات کار م هیعال-

 جلسات طبق روال قبله؟ یباشه راست-

: نه بذار برسم خونه عکس برنامه رومیپله ها باال م از
 مویکار

 یباشه خسته نباش-با هم میهماهنگ بش دمیم

اندازم و در خانه را باز  یم میپالتو بیج یرا تو یگوش

 .کنمیم

که به در و  ییو بادکنک ها یرنگ یها سهیر دنید از
 وارید



تولد چه  کنمیو با خود فکر م خورمیاست جا م زانیآو
 را یکس

 .کرده ام فراموش

 

که  گذارمیم یجا کفش یآورم و تو یرا در م میها کفش
 نایس

 فندق: تولدت مبارک شودیبزرگ مقابلم سبز م کیک کی با

بعد مامان و مسعود و  یو کم کنمیزده نگاهش م جانیه
 مایس

و آهنگ تولدت  ندیآ یم رونیدوقلوها از آشپزخانه ب و
 مبارک

 و سالم زنمیلبخند م مایهمه جز س ی. به روخوانندیم را

 عوض کردن یو بعد برا کندی. مامان دلخور نگاهم مکنمیم

 .رومیبه اتاقم م لباسم

که  کنمیو در کمد را باز م گذارمیتخت م یرا رو پالتو
 مامان

 ؟یگرفت افهیق مایس ی: چرا براشودیمقدمه وارد اتاقم م یب



: کندیرفته؟تند نگاهم م ادتی:مامان کنمینگاهش م متعجب
 یا نهیندادم ک ادتی یرفته ول ادمینه 

 دختره به سنگ نیبوده گذشته سر ا یول کن هرچ ،یباش

 االنم برات تولد گرفته خورده

 من؟ یبرا ــما؟ی:سمیگویم رتیح با

 رینگ افهیروشو ببوس و ق رونیب ایبله حاال هم ب-

تخت  یرو رود،یم رونیو مامان از اتاقم ب میگویم یچشم
 وا

 زیمامان چقدر ساده از همه چ کنمیفکر م نیو به ا رومیم

 رونیو از اتاق ب پوشمیبعد لباس م قهی. چند دقگذردیم مایس

 .رومیم

شمع  نایشده اند، س رهیخ کیبه ک ادیو کاوه با ذوق ز انیک
 ها

مشغول مرتب  مایو مسعود و س گذاردیم کیک یرو را
 کردن

 . مامان با چشم و ابرو اشارهشوندیبشقاب ها م دنیو چ زیم

است  لمیبر خالف م نکهیبروم. با ا مایکه به سراغ س کندیم
 به



 اشک در چشمانش حلقه کنم،یو بغلش م رومیم مایس سمت

 انیک نای.سبوسمیفقط صورتش را م زنمینم یحرف زند،یم
 هاتونیباز ی: هنددیگویو م گذاردیمبل م یرا رو

واسه  رهیشمع رو فوت کن دلم غش م ایب یشد؟ سام تموم
 نیا

 کیک

 نم،ینش یم نیزم یرو زیو دستپاچه پشت م زنمیم یلبخند

: اول پردیاز جا م مایشمع ها را فوت کنم که س خواهمیم
 بذار با

 خوشگل شده یلیخ رمیژست ازت عکس بگ نیا

که با  مایو به س کنمیم تیرا به پشت گوشم هدا میموها
 یگوش

 زنم،یمناسب است لبخند م هیکردن زاو دایمشغول پ اش

 کیشر بایحس ز نیدوقلوها را هم در ا خواهدیدلم م ناگهان

آنها در کنارم قرار  یو هر دو کنمیم شانی. صداکنم
 و رندیگیم

 .چسبانندیرا به من م خودشان



بعد  ردیگیو عکس م دیگویم یو دو و سه ا کی مایس
 مسعود و

 دوباره عکس مایو س وندندیپ یو مامان هم به ما م نایس

 و کنندیرا عوض م شانیجا نایو س مای. بعد سردیگیم

 ی: پس کدیگویکه کاوه م میریبگ یگریعکس د میخواهیم

که با  شومیم رهیصورت مشتاقشان خ م؟بهیخوریم کیک
 کیبه ک یفتگیش

 مایشده اند و به نظر دهانشان آب افتاده است. به س رهیخ

 را میعکس گرفتن بشود، چشم ها الیخیب کنمیم اشاره

زود شمع ها را فوت  یلیو بعد خ کنمیو آرزو م بندمیم

 .کنمیم

و بعد همه تک به  زنندیو کاوه دست م انیاز همه ک اول
 تک

 نکهی. از اندیگویم کیو تولدم را تبر دهندیرا م میکادو

 بافت کی میشده ام خوشحالم، مامان برا ریغافلگ ینطوریا

 .کنمیو تشکر م بوسمیگرفته صورتش را م بایز

مارکدار گرفته اند،  یکتان کی میو مسعود برا مایس
 صورت



 ی. کادوکنمیآنها تشکر م یو از هر دو بوسمیرا م مایس
 نایس

 که ییرنگ است به کادو یصورت یست لباس ورزش کی

مسئول  مای. سخندمیم ستیخودش ن قهیاست سل مشخص
 و من هم بعد از شودیم کیبرش ک

و از دور  رومیم یو به گوشه ا رمیگیرا م میکیک دوقلوها
 به

 .کنمیشادم نگاه م خانواده

 ادیز جانیجوانه زده، ه مایمسعود و س نیکه ب یذوق حس
 نیب

.با زندیکه در چشمان مامان موج م یتیو رضا انیو ک کاوه
شماره نازگل  دنیبا د رومیبه اتاقم م لمیزنگ موبا یصدا

 ادی

 :دهمیو با خجالت تماسش را پاسخ م فتمیو قرارمان م قول

 نازگل شرمنده سالم

 ادتی: سالم دختر، منو شنومیاش را م یپرانرژ یصدا
 رفت؟

 اومد که شیپ یتیموقع هیآره... راستش  یعنی: نه خندمیم



 رفت ادمی

 شده؟ یزیچ-

: نه بابا، تولدمه و خانواده ام جشن میگویزده م خجالت
 گرفتن

 رفت ادمی یهمه چ هویشدم و  زیاومدم خونه سورپرا یوقت

 

 تولدت ؟یبه من بگ دی: االن باشنومینازگل را م غیج یصدا

 نیخب اصال راجع به ا یعنی د،یببخش دونستمینم مبارک

 میاصال حرف نزده بود موضوع

 : ممنونرمیگیم انینگاهم را از ک شودیوارد اتاقم م انیک

که ناراحتت کنهنازگل ناراحت  ستین یزیچ الیخیب
 مگه ما شم،ی: معلومه که ناراحت مدیگویم

 م؟یستین دوست

 بازم می: دوستکندیو بغلش م رودیبه سمت عروسکم م انیک

 فرستمیم مویاالن عکس برنامه کار دیببخش

: نه نه برو به کارت برس بعدا دیگویم یمعطل یب نازگل
 حرف



 میزنیم

 و فرستمی. االن م دی: بازم ببخشدهمیجوابم م شرمنده

 میبعدا حرف بزن میتونیم

 رونیب فمیبرنامه ام را از ک کنمیتماس را قطع م یوقت
 کشمیم

 انی. کفرستمینازگل م یو برا رمیگیاز آن عکس م و
 عروسکم

و از اتاق  رمیگیو بعد دستش را م گذاردیم زیم یرو را
 رونیب

 .میرویم

 یسخت است، وقت میبرا شهیکردن از صفر هم شروع
 لباسم را

 و به سالن زنمیم یلبخند نهیبه خودم در آ کنمیم عوض

به  شودیاست که متوجه من م ینفر نیاول رهی. منرومیم
 محض

 .میدهیو دوستانه با هم دست م شودیاز جا بلند م دنمید



 نهیمرا به مسئول بوفه که اسمش صفوراست و کام رهیمن
آنها لبخند  ی. به هر دوکندیم یاست معرف یگرید یکهمرب

 زنمیم

 از کمدش نهی. کامندیگویم کیآنها هم شروع کارم را تبر و

 نی: اگذاردیآورد و مقابلم م یم رونیرا ب یشاس تخته
 ستیل

 با تو کار کنن دیبه بعد با نیگفتن از ا مه،یمر یشاگردها

 یبعض نی: ببدهدیادامه م رهیو بعد من دهمیتکان م یسر

آر  یت قیکالس دارن، تلف یبه صورت خصوص شاگردها
 کسیا

 ایهستن  کسیآر ا یصرفا ت ایاونها  هیو بق یبدنساز با
 صرفا

 یبدنساز

 ساعت می: من ندیگویم نهیو بعد کام کنمیم ستیبه ل ینگاه

 و کسیآر ا یت یقیتلف نیدارم. هم یشاگرد خصوص گهید

 میدیم نیتمر یچطور نیبب ایب یبدنساز

و هربار که در باز و  دهمیرا به نشانه مثبت تکان م سرم
 بسته



 .کنمیم دایپ یبیحس عج شودیوارد سالن م یو کس شودیم

 .پرسدیو سوال م دیآ یاز ورزشکاران به سمت ما م یکی

 برگه را از دست دختر کنند،یبه من نگاه م رهیو من نهیکام

 ی. حس کساندهمیم حیتوض شیو حرکت را برا رمیگیم
 دارم

قرار است کنکور بدهند.تا آخر روز جز شرکت در  که
 یبرا یکار نهیکام یکالس خصوص

نظافت و مرتب  فهیوظ نکهیدادن ندارم فارغ از ا انجام
 کردن

مرتب  شانیبه عهده صفوراست لوازم را سر جا سالن
 و کنمیم

 .کنمیاز بچه ها سالن را ترک م یوقت با خداحافظ آخر

 دهیهنوز نرس شودیسالن باعث م بیاز حد عج شیب جو
 ذوقم

 کردمینداشتم عمرا قبول نم اجیشود، اگر به پولش احت کور

 .بروم تیمسئول نیبار ا ریز

تخت ولو  یرو یاز شدت خستگ رسمیبه خانه م یوقت
 شوم،یم



که  شومیم یحد و مرز یب یدچار خستگ یکاریشدت ب از
 دلم

 مانیو برنامه ها دهدیم امیساعتها بخوابم. نازگل پ خواهدیم
 را

 .شودیم میفردا صبح تنظ یو قرارمان برا میکنیم هماهنگ

 یندارم عذرخواه یلیم یول کندیم میشام صدا یبرا مامان

 .خوابمیزود م یلیو خ کنمیم

تا زنگ را  کنمیدست دراز م رسمیبه خانه نازگل م یوقت
 فشار

به سمت  شودیباز م موتیدر خود به خود با ر یول دهم
 در

زودتر از من  یرنگ دیبلند سف یشاس نیکه ماش رومیم
و به طرف  شومیم اطیوارد ح نی. پشت ماششودیواردم

 ساختمان

 .مانمیو منتظر آمدن خدمتکار م زنمی. در مرومیم یاصل

 ســالم-

آرام از  یلیخ چرخم،یبه طرفش م لیکم یصدا دنیشن با
 پله



 .ستدیا یو کنارم م دیآ یباال م ها

 ریسالم روزتون بخ-

. میشویوارد م لیو من و کم کندیدر را باز م خدمتکار
 بعد یکم

 نییدو فشفشه در دست دارد از پله ها پا کهیدر حال نازگل
 یم

 : تووولدت مباااارکدیآ

 و بغلش رومیو به طرفش م شومیزده م جانیه دنشید از

 .کنمیم

 ؟ینبودم بهم بگ قی: الکندیبه صورتم م ینگاه

 شیخب حرفش پ هیچه حرف نی: ارمیگیرا از او م نگاهم

 ومدهین

. کندیو با تعجب نگاهمان م رساندیخودش را به ما م لیکم
 با

 که در دستانش است خجالت ییکادو دنیخدمتکار و د آمدن

 در دست یبه من و کادو و فشفشه ها ینگاه لی. کمکشمیم

 کرد. تولدتون ری: نازگل منم غافلگدیگویو م کندیم نازگل



 مبارک

 و به طرف کشدیو نازگل دست مرا م زنمیم یکمرنگ لبخند

 کادوتو باز کن ای: ببردیگوشه سالن م یها یراحت

 رو به خدمتکار لیو کم مینینش یو کنار هم م خندمیم

 م؟یندار کی: کدیگویم

 رمیبگ کیک دونستمی: نه مدهدیجواب م نیریش یجا نازگل

 ممیمثال رژ کنهیکله منو م یسام

 و قهوه ینیری: پس شدیگویم نیریو رو به ش خنددیم لیکم

 اریب برامون

. ندینش یمن و نازگل م یو روبرو دیآ یهم م خودش
 نازگل

بسته را باز  یبه آرام خواهمیدارد، م جانیاز من ه شتریب
 کنم

 من که ی: پاره کن کاغذشو سامدهدینازگل مجال نم یول

حرفش  به رهیتو دلم داره غنج م یجا هیتوش چ دونمیم
 و جعبه کنمیو کاغذ کادو را پاره م کنمیگوش م



 کیو  دارمیدر جعبه را برم شود،یمقابلم سبز م یبزرگ
 خرس

 .است اهرنگیجعبه س کیکه کنارش  نمیبیم دیسف یپشمالو

 یهوشمند نگاه یساعت مچ دنیباز کردن جعبه دوم و د با
 به

 فقط خرس رو قبول ینازگل ممنون ول ی: وااکنمیم نازگل

 کنمیم

 : چرااا؟رودیدر هم م شیاخم ها نازگل

 قبولش کنم تونمیگرونه و نم یلیکادو خ نیخب ا-

 گرونه؟ یچ یعنی: شودیناراحت م نازگل

 اتیآلوده ماد دیما نبا ی: دوسترمیگیرا در آغوش م خرس

 تو هستم و دوست یمن قبل از دوست تو بودن، مرب بشه،

 کنم که گرفتن جادیو خودم ا هیبق یرو برا تیذهن نیا ندارم

 شهیم یدوست نیاز تو باعث تداوم ا متیگرون ق یکادوها

واضح تر حرف  شهی: مشودیتر م ظیغل شیاخم ها نازگل
 یبزن

 رهیبه صورتم خ کهیو در حال شودیبه جلو خم م یکم لیکم



 هی دهیم حیترج نهیا تی: منظور مربدیگویاست م شده
 یدوست

 یول دهمیتکان م دییداشته باشهسرم را به نشانه تا ساده
 ناراحت یلینازگل خ

شما  ی: خب هردوکندیبه نازگل م یهم نگاه لیو کم است
 حق

 بدم شنهادیبهتون پ یراه حل تونمیو من نم نیدار

 : چرا؟دیگویم یبا ناراحت نازگل

 در تیمرب یاندازد: چون حالت تدافع یپا م یپا رو لیکم

 شونیمشکل ا ؟ینیبینم نم،یبیجامعه ثروتمندان رو م مقابل

 یکه ارزش ماد یا هیپول تو است و اون هد یستین تو
 کمتر و

هست رو برداشته پس اگه  شتریب اتیمعنو یمقابل دارا در
 من

در نظر  شهیبزنم جرمم درست با تو برابر م یجرف هر

 .شونیا

 ادیهم بهم کوبنده گفتن از پزشکان خوششون نم قبال

 دچار مشکالت ایمتوهم  ای: شما کنمیم لیبه کم یتند نگاه



 ایمن اصال نگفتم از پزشک ها  نیهست یروان یاساس
 جامعه

 مارتباطحد و حدود خودم و  خوامیفقط م ادیبدم م ثروتمندان

 باشه مشخص

 فهممی: من اصال حرفاتونو نمشودیکالفه از جا بلند م نازگل

 من ی: ولشودیم رهیبه من خ یا انهیبا نگاه موذ لیکم

 هیشرط هد هی: به میگویبه نازگل م فهممرویم حرفاشونو
 کنمیات رو قبول م

 : نصفدهمیم رونینفسم را ب کند،یمشتاقانه نگاهم م نازگل

 ساعت رو از حقوق من کم کن تا بتونم قبولش کنم پول

 ی: سااامنالدیم نازگل

 یو رو ردیگیرا از دستش م ینیبا آمدن خدمتکار س لیکم
 زیم

 منصفانه شنهادی: پدیگویو بعد از رفتن خدمتکار م گذاردیم

 هیا

 ؟یسام ای ی: تو با مندیگویم لیرو به کم نازگل

 یدوست هی: من طرفدار گذاردیقهوه مقابلم م یفنجان لیکم



 ام هیو بدون حاش سالم

: دیگویو در ادامه م دهدیرا به نازگل نشان م یفنجان بعد
 به

 به دیتا بتون نیهم احترام بذار دیهردوتون به عقا دیبا نظرم

 ییها هیو حاش هیبق یخاله زنک یبدون حرفها تونیدوست
 که

 ی. دوستنیتدوام بد شهیم جادیا یاختالف طبقات بخاطر

 خرس پشمالو هستش که هیساعت و  هیاز  شتریب ارزشش

شما  یدوست قیارزش دق ،یبراش وقت گذاشت یکل دونمیم
که  یو وقت نیتمر نیح تیمرب یزشیدونفر با جمالت انگ

 یتو برا

 شهیمشخص م یگذاشت ایهدا انتخاب

 دارمیفنجانم را برم ند،ینش یمبل م یرو لیکنار کم نازگل
 و

 شناخته یبه خوب: برادرت منو خندمیم

 

 می: من آدم شناس خوبزندیم یا انهیباز لبخند موذ لیکم

 کیمجدد تولدم را تبر لیو قهوه کم ینیریاز صرف ش بعد



. نازگل هنوز دلخور است اما شودیو از ما جدا م دیگویم
 حیترج

 رمیگیم میتصم نیطبق اصول خودم رفتار کنم بنابرا دهمیم
 با

را به او  تمیشخص تیماه یدوست نیدادن به ا زمان

 .بشناسانم

 بنددینازگل ساعت را به دور مچم م نیاز شروع تمر قبل
 و

. تا دهمیها را با آن انجام م یاش زمانبند یدلخوش یبرا
 انیپا

 حیو ترج کنمیفکر نم یگرید زیچ چیجز نازگل به ه نیتمر

 .خودم نگه دارم یافکارم را برا دهمیم

و بار  بوسمیصورت نازگل را م شودیتمام م نیتمر یوقت
 گرید

 شیاز دلخور ی. انگار کمکنمیتشکر م شیکادوها بابت
بدرقه ام کند که  خواهدیم زند،یم یو لبخند شودیم کاسته
 لیبه دل



 نیو او هم ا شومیهوا و بدن عرق کرده اش مانع م یسرد
 کار

 .کندیواگذار م نیریبه خدمتکارش ش را

و در  کنمیبه ساعت م ینگاه میآ یم رونیاز خانه ب یوقت
 دل

 دلخور شده نکهی. با اکنمیم نیو توجه نازگل را تحس قهیسل

 .نکرده ام یکار اشتباه دانمیاما م است

 !کارتون اشتباه نبود-

 که درست پشت لیکم دنیو با د گردمیصدا برم دنیشن با

 ؟ی: چمیگویبا تعجب م ستادهیا سرم

 ینگاهش را به انتها کندیم یسع کهیو در حال خنددیم
 ابانیخ

 دهی: رفتارتون در مقابل نازگل کامال سنجدیگویم بدوزد
 بود و

 عزت نفس داشته ینطوریا شهیم دایپ ینظرم کمتر کس به

 باشه

 بهم نویکه ا نی: منتظرم موندکنمیم شیبه سر تا پا ینگاه



که خواهر  دیبدون خواستمیاندازد: م یباال م یا ن؟شانهیبگ
 منو

 عذاب وجدان نیستین یهرچند شما آدم ن،ینکرد ناراحت

 !راحت باشه التونیخ خواستمیحال م نیبا ا یول نیریبگ

 د؟یکن نیکه به آدما توه نی: شما عادت دارمیگویخشم م با

 !نکردم نی: من توهدهدیجواب م الیخیب

 !وجدان یب نی: رسما بهم گفتسابمیهم م یرا رو میها دندان

 شما در مقابل یبه حساب همون حالت تدافع دی: بزنخنددیم

 ثروتمندان

 کنمیرو دست خورده اند نگاهش م یکه حساب یکسان مثل
 و

 کاریچ هیبا کلماتشون با بق فهمنی: آدما نمدهدیم ادامه

 دیزنیم شین هیبه بق یشما با حرفاتون طور یول کنن،یم
 که

 هیکامال محتاطانه و با غرض ورز مشخصه

 و شومیم الیخیب یبدهم ول یجواب دندان شکن خواهمیم

 یو او با صدا شومینگاهش کنم از کنارش رد م نکهیا بدون



 نشونه قدرت شما نیریبگ دهیمنو ناد نکهی: ادیگویم یبلندتر

 را درون مشت دستم میانگشت ها تیشدت عصبان ستازین

. زنمینم یو حرف رمیگیزبانم را م یجلو یول فشارمیم
 خودم را

 نیوارد اول یو بدون توجه به شلوغ رسانمیمترو م به
 یقطار

 .رسدیکه از راه م شومیم

 ی. به قدرمیآ یم رونیو از باشگاه ب کنمیرا ثبت م خروجم

را  یکه به خانه برسم. هندزفر دانمیم دیهستم که بع خسته
 از

 نی. همکنمیوصل م یو به گوش کشمیم رونیساکم ب بیج
 که

 ریها به سمتم سراز امیرگبار پ کنمیرا روشن م یگوش نت

در  یوقت کش یبرا یزیچ نکهیخوشحال از ا شودیم
 اتوبوس

 یتاکس ستگاهیبه ا دنیو به محض رس زنمیم یلبخند دارم
 ها

 و مشخص است ستادهیکه اول خط ا شومیم ینیماش سوار



 .است نوبتش

آورم  یم رونیرا ب یگوش رسمیم اتوبوس ستگاهیبه ا یوقت
 و

مشغول  کنمیجا خوش م یصندل یکه رو همانطور
 خواندان

 است و خواسته به مامان نایاول از س امی. پشومیها م امیپ

دادنش  امی. نوع پدیآ یم رترید یبدهم که شب کم اطالع
 مرا

 گهی: تو دسمینو یاندازد و در جواب م یخنده م به
خودت زنگ بزن اجازه ات رو  یبا اون یوقت یبزرگشد

 که روت ریبگ

 باز کنه حساب

 شومیفتانه و بنفشه م یها امیمشغول جواب دادن به پ بعد
 و

 .گذر زمان را متوجه نشوم شودیکار باعث م نیا

 یو به مامان که صدا شومیاندازم و وارد خانه م یم دیکل
 کار

 : سالاامدهمیم یسالم بلند دیآ یاز آشپزخانه م کردنش



 خانوم احوال شما فرخنده

 زیتو بعد زبون بر ایسامره، ب: سالم خنددیم مامان

 ماااای: ما چاکرخواتونگذارمیم یجاکفش یرا تو میها کفش

 خودم را به آشپزخانه شود،یخنده مامان بلند م یصدا

 یخانوم ی: چطوربوسمیو گونه اش را م رسانمیم

 : کارتو بگوشودیاش بلندتر م خنده

و  زنمیو گاز م دارمیرا برم سید یتو یاز کتلت ها یکی
 با

سالم مخصوص رسوندن گفتن  ی: ته تغارمیگویپر م دهان
 شب

 ارنیم فیبعد تشر موننیکم با رفقا م هی

 رشیو کفگ کندیشده اش به من نگاه م زیمامان با چشمان ر
 را

 پسره التماس دعا داره زنگ نی: چرا اگذاردیم سید یتو

 به تو؟ زنهیم

 : من از کجا بدونمگذارمیدهانم م یکتلت را تو یمابق



و رو  ریو مشغول ز داردیرا برم ریدوباره کفگ مامان
 کردن

 یدی: از بس بهش رو مشودیها م کتلت

 ازش نمیا هیخواهر داره که آدم حساب هی: طفلک خندمیم

 کنم غیدر

 رومیو به سمت اتاقم م شومیمامان نم یادامه حرفها منتظر
 و

 شام رترید ادیم رید نای: حاال که سمیگویم یبلند یصدا با

 رمیدوش بگ هیمن  میبخور

 و من هم حوله به دست وارد حمام دیگویم یباشه ا مامان

 .شومیم

 و دهیاز راه رس نایس نمیبیم میآ یم رونیاز حمام ب یوقت

 یبه خنده م دنشیمشغول سوال جواب است. با د مامان
 افتم

از  ی: به به ته تغارچمیپیحوله تنپوش را دورم محکم م و
و مامان که هنوز  دهدیبا لبخند جوابم را م ناینوراسیا

 جوابش را از

 : نپر وسط حرفموندیگوینگرفته است م نایس



 ؟یبود یبا ک ی: نگفتدیگویم نایرو به س بعد

 زیم یرو یدانه از کتلت ها کندیمستاصل نگاهم م نایس

بوده  یبا هرک ست،یساله که ن شی: مامان بچه شدارمیبرم
 باشه

 گهیو اومده بسه د دهینم گاریس یکه بو نیهم

 ببند شتوی: تو هم نمیگویاما با تشر م شودیباز م نایس شین

 فساد جرثومه

 که به خود یو از حالت جد شودیباعث خنده مامان م حرفم

راحت  یلیخ نایس شودیباعث م نید،همیآ یبود در م گرفته
 از

عوض کردن لباسش به  یمامان فرار کند و به هوا دست
 اتاقش

 یروز که تو نباش هی: دیگویمامان با اخم رو به من م. برود
 دیبا

 هیجغله حرف حسابش چ نیا نمیبب

 ضی: برو لباس بپوش تا مردیگویو او با تشر م خندمیم
 ینشد

 .رمیگیم شیو راه اتاقم را پ میگویم یچشم



زنگ  یمامان به هوا کنمیرا جمع م زیم یاز شام وقت بعد
 زدن

 نایس شود،یزودتر از آشپزخانه خارج م مایس به
 یاست، کنارش م زیم یهمچنانمشغول خوردن ژله رو

 و نمینش

 ی. معلوم است حسابدارمیاز ظرف ژله اش برم یقاشق
 کبکش

 .را دوچندان کرده است شیاشتها نیو هم خواندیم خروس

 و لبانش به خنده نشسته است و انگار زنندیبرق م چشمانش

 و لذت کندیم یرا بارها در ذهنش تداع نیریخاطره ش کی

 .بردیم

 :میگویتفاوت م یو ب دارمیاز ژله اش برم یگرید قاشق

 به قول خودتون جاست فرندته؟ ای شیخوایم

 بودن یاز ناگهان دانمینم خورد،یجا م میصدا دنیبا شن انگار

. فتدیبه سرفه م یپرده و رک بودنم ول یاز ب ایاست  سوالم
 با

: اووو حاال از هولت نپره زنمیه پشتش مب یضربه ا دست
 تو



 گلوت

 تو؟ یگیم ی: چکندیو نفس تازه م نوشدیآب م یا جرعه

 یدونی: خودت هم خوب ممیگوینگاهش کنم م نکهیا بدون

 گمیم یچ

 ماستیو به مامان که گرم صحبت با س چرخاندیرا م سرش

نگاهش  ضیکه؟با غ ینزد یمامان حرف ی: جلوکندیم نگاه
 کلمه به مامان گفته بودم که االن هی: کنمیم

 کنن، حاال خودت مثل یرو کنده بود داده بود دباغ پوستت

 آدم اعتراف کن بچه

 با همه فرق داره هیدختر خوب یسام-

 نمیبگو بب شتریب گهیم شهیداره خر م یهرک نوی: اخندمیم

 چقدره تتیخر درجه

 خودشه ینداره رو پا لهیپ لهیش گم،یم ی: به خدا جدخنددیم

 

 یبه صندل نهیو دست به س گذارمیرا کنار ظرف م قاشق
 هیتک

 من راه بره یرو پاها یخوای: پس مدهمیم



 به اون راه؟ ی: خودتو زدشودیکالفه م نایس

خواستگار  هیبار  ی: هفته اپرسمیو م کنمیمکث م یکم
 پولدار

 که زورش کنن زنش بشه داره

 : نهدهدیمتعجب جواب م نایس

 رهیبا نگاه متعجبش به من خ نایهسیآدم حساب: پس خندمیم
 : چون خواستگارشودیم

 نداره؟

 !ستین زونینه چون آو-

بشه،  زونیکه بخواد آو ی: دخترشومیبه جلو خم م یکم
 یه

گلوم  خیخواستگار فالن دارم خنجر گذاشتن ب یوا گهیم
 زنش

که آدم باشه واسه خودش  یدختر یو ال و بل. ول بشم
 شوهر

 کنهینم ییگدا

 نهی: به خدا خانومه، ببشودیباز م ششیدوباره ن نایس
 عاشقش



 حساب یدنگ رونیب میریم یعنیکه ...  یدونینم ،یشیم

 تا حاال نشده خرج بتراشه برام میکنیم

 :دارمیو بشقاب ژله را از مقابلش برم دهمیم رونیرا ب نفسم

 ارزه یسرش به تنش م پس

 ش؟ینیبب یخوای: مدیگویذوق زده م نایس

 برنامه ات واقعا ست؟ی: زود نشومیخوردن ژله م مشغول

 یشما براش معن ارتباطکه با من آشنا بشه  یدونیم ه؟یجد

از  خوامی: نمدهدیمتفکرانه جواب م نایکنهسیم دایپ یا گهید
 دستش بدم، هرچند

 میمدت نامزد باش هی یبچرخونم ول یزندگ هی تونمینم هنوز
 تا

 کنم و بعدش هم خدا بزرگه دایمن تموم بشه و کار پ ارشد

: خدا که گذارمیظرف ها م هیبق یژله را رو یخال ظرف
 بزرگه

مشترک اسمش روشه، مشتــرک!!  یزندگ زمیعز یول
 یعنی

 داشته باشه، مگه ینظرات هی دیبدبخت مادرمرده هم با اون



و زنها  رنیبگ میتصم ییمش قنبره که مردها به تنها عصر
 مگه

 چون و چرا قبول کنن اند که بدون یمطبخ دده

 : اصال خودش خبر داره؟دهمیو ادامه م رودیوا م نایس

 !نه-

 :ردیخنده ام بگ شودیباعث م دیگویم نایکه س یقاطع نه

 ؟یکرد یزیرو برنامه ر یو تو تا دم عروس دونهینم

 مدت هیبعد  یاز اول باهاش ازدواج کنم که ول خواستمینم-

 خوامیکه م هیهمون دمید

 کمک یهم به هوا نایو س گذارمیم نکیها درون س ظرف

 مامان همچنان گرم حرف زدن با شود،یبلند م کردن

 دی: اول بامیگویو م شومیمشغول شستن م ماست،یس
 طیشرا دیبعد با هیخودش نظرش چ ینیبب ،یبهشبگ

 خودتونو

 نه؟ بعد ای شهیبرنامه هاتون هماهنگ م دینیبب دیکن یبررس

خودتون  نکهیوسط چون بدون ا دیخانواده رو بکش یپا تازه
 با



خونشون  یبا مامان بر یپاش نیهماهنگ شده باش هم
 ممکنه

 یبش خیرو  سنگ

: تو پرسدیو م کشدیرا آب م میشویکه م ییظرف ها نایس
 به

 ؟یگیم مامان

 بعد من برم به یریزن بگ یخوای: مکنمیخشم نگاهش م با

 بگم؟ مامان

 ستمی: من آدم حرف زدن نردیگینگاهش را از من م نایس

داره، حسابت از من و  گهیتو حساب د یمامان رو ،یسام
 مایس

 یمونیمرد م هیچون مثل  سواست

 یکه تو بارم کرد یهمه هندونه ا نیا تونمی: من نمخندمیم
 رو

 تا خودتون زنمیاشاره م هی یخودم بکشم ببرم ها، باشه ول با

 دیبزن حرف

 زنداداشمون؟ هی: اسمش چپرسمیو م خنددیم نایس



که دارد  یذوق نازیاسمی: بنددیچشمانش را م یلحظه ا نایس
 : انشاهلل مثل اسمش خوشگلهفتمیبه خنده م

 گهید

 ش؟ینیبب یخوایم-

را برده  نایدختر که دل س نیدوست دارم زودتر ا نکهیا با
 است

بعد : فعال دل به کارت بده زنمیبه او تشر م یول نمیبب را
 میریم

 زنداداشمون رو نشون بده نیاتاقت ا تو

 

لب  ریز کهیبه او داده اند، در حال یرا دو دست ایدن انگار
 ترانه

 زیو بعد از تم کشدیظرف ها را آب م یمابق خواندیم یا
 کردن

 .میشویبا هم از آشپزخانه خارج م زیم

 و به آشپزخانه کندیرا تمام م مایهم حرف زدنش با س مامان

 .گرددیبه اتاق برم ییچا ینیس کیبعد با  یو کم درویم



 رو به الیخیب یلیخ یول نمیبیم نایرا در رفتار س یقراریب

 گفت؟یم یچ مای: خب سمیگویم مامان

 : منشودیبلند م شیو از جا داردیبرم یچا وانیل کی نایس

و او  دهمیتکان م یاسریکارت تموم شد ب یاتاقم سام رمیم
 نایمامان هم بعد از رفتن س رود،یم

اونور حرف زد و گفت  نوریکم از ا هی یچی: هدیگویم
 مسعود

 یکارا یکمکش برا ادیب یخانوم هیبار  هی یهفته ا سپرده

 خونه

 دردونه حسن نی: اوهو، پس آخرش ادهمیرا باال م میابروها

 دست به کار خونه اش نزد یکباب

 امیپ یه صداک شومیم یمشغول خوردن چا خندد،یم مامان

 و به دارمیرا برم وانمیآن ل یبه هوا شود،یام بلند م یگوش

 شیعکس ف میاز جانب نازگل است و برا امی. پرومیم اتاقم

 ینوشته: مسخره ا رشیحقوقم را فرستاده و ز یزیوار
 گه،ید



که  یغر بزن یایفردا ن فرستمیساعت هم م دیخر فاکتور
 کمتر

 حساب کردم باهات

 و او هم عکس فاکتور را فرستمیم یشکلک خندان شیبرا

و بعد به اتاق  کنمی. بابت پرداخت تشکر مکندیم ارسال
 نایس

 .رومیم

 مسعود است یمیقد وتریمشغول سر و کله زدن با کامپ نایس

لپ تاپ داغون شده اش موقتا قرض گرفته  یبه جا که

 !؟یومدی: وقت بود حاال، زود ندیگویم دنمیاست.با د

 برم؟ یخوای: مخندمیم

 نمیبب نی: بشدیگویحرص م با

 ام یچا یو مشغول خوردن مابق نمینش یتختش م یرو

 بعد آنرا مقابلم یو کم داردیاش را برم یگوش نای. سشومیم

 یلیکه صورتش خ ییرو دیدختر سف دنی. با دردیگیم
مهار کرده  یروسر ریبلوندش را ز یو موها است فیظر

 یاش مشخص است عمل شده ول یقلم ینی. بخندمیم است

 .دارد یمهربان چشمان



 یترش ست،یات بد ن قهی: نه بابا سلدهمیتکان م یسر
 یشیم یزیچ هی ینخور

 نیاز ا نینازه، نه؟ بب یلی: خدیگویتوجه به حرفم م یب نایس

 خوشگالست..

 : خودتو جمع کن، مثال بزرگترم هازنمیم شیبه پا یلگد

 : واسه جمعه قراردهدیو ادامه م کندینم یباز هم توجه اما

 رشیتحر زیم یرا رو وانیرون؟لیب مینهار بر بذارم
 : تو اول به خودش بگوگذارمیم

 بعد منو ببر بهش نشون بده هیچ قصدت

 نکن، تو بهش بگو تیاذ ی: ساااامنالدیم نایس

بگم، به  نیاسمی: من به مامان بگم، به میگویحرص م با
 مایس

 دختره هم بگم، یتو برم به بابا یالبد بگم، بعدش جا هم

 تو من عقدش کنم؟ یجا یخوایم

: به نظرم قبل دهمیبدهد ادامه م یبگذارم جواب نکهیا بدون
 از

 نمه کار کن هیات  یگرفتن رو روابط عموم زن



. شومیو از اتاق خارج م دارمیبرم زشیم یرا از رو وانمیل
 مامان

 گذارمیآشپزخانه م یرا تو وانمیاست، ل سلایر دنید مشغول

 .رومیبه اتاقم م ریبا گفتن شب بخ و

از طرف  یامیپ کشمیتخت دراز م یرو نکهیمحض ا به
 نایس

هم مامان  مایبا من، مامان با تو، س نیاسمی: خب دیآ یم
 بهش

 . چطوره؟بگه

 . شبیشیکم کم آدم م ی: دارکنمیم پیتا شیو برا خندمیم

و پتو  کنمیم میصبح زود تنظ یرا برا یجوجهگوش ریبخ
 سرم یرا رو

 .کشمیم

 

خانه نباشد،  لیکم کنمیدر دل دعا م زنمیزنگ را م یوقت
 یکم

 نفس کیکاش اصال تهران نباشد و بتوانم  کنمیدعا م بعد



روبرو شوم که هر  یبکشم. دوست ندارم با کس راحت
 لحظه

 .کندیم ریتفس مرا

 و خودم را به عمارت شومیمحض باز شدن در داخل م به

 سرد است و شانس یلیهوا خ شبیبخاطر برف د رسانم،یم

 راه اطیو با احت یرا پارو کرده اند. به سخت اطیام ح آورده

 .نخورم نیتا زم رومیم

سرد  یهوا نیکه در ا رمیگیدل خودم را به باد ناسزا م در
 با

 .سر شهر آمده ام نیاز آن سر شهر به ا مترو

 کندیر را باز مخدمتکار د زنمیزنگ در عمارت را م یوقت
 و به

 ساکم را رود،یو م ردیگیرا م میپالتو شوم،یداخل م سرعت

و دنبال نازگل  گردانمیو چشم م گذارمیدر م کنار
که از سمت  نمیبیم لیبعد او را به همراه کم ی.کمگردمیم
 سالن گرید

 لیکم دنی. با دشودیو آه از نهادم بلند م ندیآ یطرفم م به



جوابم را  ینازگل به گرم کنم،یو سالم م زنمیم یلبخند
 دهدیم

 تیمیکامال مودبانه و فارغ از صم لیجواب کم یول
 یخاص

 .است

 مانیبرا لیو کم میرویم نیینازگل به سمت طبقه پا همراه

 رو به نازگل میرسیبه سالن م ی. وقتدهدیتکان م دست

باز برف  ترسمیم م؟ی: امروز زودتر جمعش کنمیگویم
 رهیبگ

 کنم تو راه ریگ

 خودم رسونمتی: مخنددیم

مشغول گرم کردن  لیتردم یکه رو کنمیبه او م ینگاه

 :است

 پونز نقشه ریخونه من کجاست؟ ز یدونیم

را از  ی. گوشکندیم شتریرا ب لیو سرعت تردم خنددیم
 ساکم

 یضربدر خورده باتر کونیآ دنیو با د کشمیم رونیب
 کالفه



 بدهم با دوستش به دنبالم امیپ نایبه س خواستمیم شوم،یم

فعال  لمیبروم باال تا دوباره آنتن موبا دیبا یول دیایب
و به نازگل که مشغول  نمینش یم یصندل یشود.کالفه رو

 گرم

 یم نییپا لیتردم یاز رو ی. وقتکنمیاست نگاه م کردن
 دیآ

 کنمیو من در دل دعا م میکنیرا شروع م نیتمر یمعطل یب

 را مستجاب میکه خدا دعا کنمیدعا م نیو همچن دیاین برف

 .نکند ریمرا غافلگ لیکم دنیو مثل د کند

 به محض تمام کشد،یدو ساعت طول م کیما نزد نیتمر

و نازگل هم پشت سرم  زنمیم رونیاز سالن ب عیسر شدنش
 یم

برف  دیاز پنجره به بارش شد میرسیبه سالن م ی. وقتدیآ
 نگاه

 .رومیمبل وا م یو رو کنمیم

بعد  یکم شود،یمن موجب خنده نازگل م یناگهان حرکت
 از جا

 را آورده است میکه پالتو یو رو به خدمتکار شومیم بلند



 د؟یریمن آژانس بگ یبرا شهی: ممیگویم

: کندینازگل مداخله م یول دهدیتکان م یسر خدمتکار
 یسام

 گهید رسونمتیم ؟یلوس نقدریچرا ا تو

 یاالن ورزش کرد: تو کنمیعرقش م سیبه بدن خ ینگاه
 یایب

 ؟یمونیسالم م یکنیفکر م رونیهوا ب نیا تو

را  مونمسرمی: من که سالم مدیگویاز پشت سرم م ییصدا
 : درسته شما،میگویم لیکم دنیو با د چرخانمیم

 با دمیم حیمن ترج یول دیمونیخوبه و قطعا سالم م حالتون

 برم آژانس

: میگویبزند که قاطعانه رو به خدمتکار م یحرف خواهدیم
 یب

 برام ریبگ نیشما ماش زحمت

 شومیو من هم مشغول مرتب کردن ساکم م رودیم خدمتکار
 و

 :دیگویم یناراحت افهینازگل با ق دهم،یبا نازگل دست م بعد

 فتهیآدم به غلط کردن م یکنیرفتار م یمدل هی یسام



 : چرا؟خندمیم

 بودن زیماجرا همون ثروتمند ست: کندیباز مداخله م لیکم

 شماست

 و منتظرم خدمتکار گردانمیو چشم م کنمیخشم نگاهش م با

 با لحن لیو کم مینینش یمبل م ی. با تعارف نازگل رودیایب

 ریگ نیهوا ماش نیعمرا تو ا گمی: من که مدیگویم یشاد
 ادیب

 ادبایم نیماش ی: اگه شانس منه االن قحطمیگویدل م در
 آورده ریگ نیماش دیبگو کنمیآمدن خدمتکار دل دل م

 هی: دیگویم ییرسا یو با صدا دیآ یخدمتکار جلو م است،

 دم در ادیم گهید قهیتا ده دق نیماش

 .کنمیم لیبه کم یا روزمندانهیو نگاه پ کشمیم یقیعم نفس

 و بعد نازگل رو به خدمتکار دهدیتکان م یسر لیکم

 .دهدیقهوه داغ م درخواست

 

که منو  ی: مرسمیگویرفتن خدمتکار رو به نازگل م با
 تحت



 یذارینم فشار

: عوضش شما ما رو دهدیجواب م لینازگل کم یجا به
 یگذاشت

 ادیفشار ز ریز

 عیبا آمدن خدمتکار سر دهم،ینم یو جواب کنمیم نگاهش

کردن در راه مثل  ریترس گ دارم،یقهوه ام را برم وانیل
 خوره

 هرچقدر عجله داشته باشم کنمیجانم افتاده است حس م به

.قهوه را در سکوت شودیم رمیکم است و باز د هم
 نیکه با استرس من عج یسکوت م،یخوریم

 یرو الیخیبرف است که ب یاست، نگاهم به دانه ها شده
 نیزم

 .ندارند یراه من توجه یو به دور کنندیخوش م جا

 قهوه وانیدستانم را دور ل شودیم شتریاسترسم ب هرچقدر

 یول کندینگاهم م یچشم ریز لیکم دهم،یفشار م شتریب

 ی: بابا نگفت کدیگویم لیرو به کم یتفاوت یبا ب نازگل
 اد؟یم



 زیم یرا رو وانشیو ل زندیم هیمبل تک یبه پشت لیکم
 کنارش

انگار پدر  ان،ینم گهیماه د هیمشخصه تا  ی: نه ولگذاردیم
 و

 دینو شیتا رفتن اونا پ خوادیالله نرفتن و مامانت م مادر
 و الله

 بمونه

 یلینوه خ نیا یاندازد: مامانم برا یباال م یشانه ا نازگل
 ذوق

 !بابا نه یول داره

 ینوه است ول نیبابا چهارم ی: برادیگویم یمعطل یب لیکم

 یمامانت اول یبرا

 برد،یمرا به فکر م شنومیکه از زبان آنها م یکلمات دنیشن

« ت»مامان و با آوردن  دیگوینم لی! بابا!چرا کممامانت
 آخر کلمه مامان آن

 .دهدیانحصارا به نازگل نسبت م را

دم در  نیماش» و با گفتن دیآ یبعد خدمتکار م یکم

 «منتظره



 یخداحافظ لیاز نازگل و کم عی. سرپراندیاز جا م مرا
 و کنمیم

من نازگل در  یاصرارها . بارومیم یسمت در خروج به
 خانه

 . اگرچهدیآ یبدرقه تا دم در م تیبه ن لیکم یول ماندیم

به دو کردن  کهیحوصله  یول کندیمرا مضطرب م بودنش
 با او

 نیباعث زم کنمیم یتند که سع ییندارم. با قدم ها را
 خوردنم

هم  لی. کمرسانمیم اطینشود خودم را به در ح نیزم یرو
 پا به

 و با رسدیم اطیبه در ح عشیبلند و سر یم هامن با قد یپا

 لیکه چند خانه جلوتر پارک کرده است از کم ینیماش دنید

 . درست دو قدمرومیم نیو به سمت ماش کنمیم یخداحافظ

 .شومیم نیو نقش زم خوردیم زیل میپا نیبه ماش مانده

 در کمرم یدیدرد شد د،یآ یدوان دوان به سمتم م لیکم

 نی. راننده هم از ماشدهمیم یخودم را تکان یبه سخت چدیپیم



کمک کردن دراز  یو دستش را برا شودیم ادهیپ
: دستتو دیگویم لیو کم رودیو م کنمیم ی.کالفه تشکرکندیم

 بده

 کنم کمکت

 تونمیخودم م خوادی: نممیگویحرص م با

 تا بلند شوم اما رمیگیم نیرا به صندوق عقب ماش دستم

 جلوتر یکم نیبخورم ماش یتکان میاز جا خواهمیکه م نیهم

 . از شدتخورمیم نیبه زم یشتریبا شدت ب نباریو ا رودیم

 ریسراز میو اشک ها کشمیم یغیج چدیپیکه از تنم م یدرد

 .شودیم

آقا؟  ی: مگه کوررودیبه سمت راننده م تیبا عصبان لیکم
 چرا

 ؟یافتاد راه

 جلو : من رفتمدیگویو م شودیم ادهیپ نیاز ماش عیسر راننده

 خانوم که نیبه ا نزدم

 هیشما تک نیبه ماش خواستی: مدیگویحق به جانب م لیکم

 بلند بشه کنه



 دارم؟ خب بی: مگه من علم غبردیرا باال م شیصدا راننده

مردمهبا  یمن عصا نیبلند بشه مگه ماش یگرفتیم دستشو
. نازگل شوندیساکت م شانیداد زدن نازگل هردو یصدا

 در

 اش به تن کرده است یلباس ورزش یبافت رو هی کهیحال

 ؟یبلند بش یتونی: مدیگویو م رساندیرا به من م خودش

 و به نشانه کنمیرا پاک م میاشک ها میپالتو نیپشت آست با

و  ستدیا یو م شودی. نازگل بلند مدهمیتکان م یسر دییتا
 به

 و با کمک رمیگیبا دو دست دستش را م شود،یخم م سمتم

راننده را رد  لی. کمستمیا یپا م یرو یبه سخت نازگل
 و کندیم

 دکتر مشیببر ارمیب نیماش سای: وادیگویبه نازگل م رو

برم  خوامیم خوادی: دکتر نممیگویم یلرزان یصدا با
 خونمون

: لج دیگوینازگل م یماند ول یبحث کردن نم یبرا لیکم
 نکن،

 ؟یشده باشه چ تیزیچ



 خوبم نگران نباش: من تکانمیرا م سمیخ یپالتو

 دکتر متیببر لی: بذار با کمکندیشالم را مرتب م نازگل

 افتد، در خودم جمع یهوا لرز به جانم م یخاطر سرد به

 شهیزود حالم خوب م رمیدوش بگ هیمن  خوادی: نمشومیم

کل  نی: فعال بشکندینازگل در عقب را باز م لیآمدن کم با
 کل

 یو نازگل ساکم را هم کنارم رو شومیم نیماش نکنسوار
 یصندل

 و بالفاصله ندینش یجلو م یصندل ی. خودش روگذاردیم

 .کندیرا روشن م نیماش یبخار

که تا مغز استخوانم نفوذ کرده  ییشدت درد و سرما از
 است

و  لرزمیو م کنمیحرف زدن ندارم، خودم را بغل م توان
 نازگل

 .کندیم شتریرا ب یبخار یدما هم

 کیبعد مقابل  قهیو چند دق زندینم یحرف گرید لیکم

: دیگویو رو به نازگل م داردیرا نگه م نیماش درمانگاه
 ببرش



 .جا پارک کنم هیتا من  نییپا

 داردیو از صندوق عقب چترش را برم شودیم ادهیپ نازگل
 و

 کمک یو دستش را برا کندیعقب را باز م یدر صندل بعد

 شومیدادن ساکم م. مشغول تکان ردیگیسمت من م کردن
 که

. خودم را کندیو ساکم را بلند م چرخدیبه عقب م لیکم
 کشان

.نازگل شومیم ادهیپ نیو از ماش کشمیبه سمت در م کشان
 چتر را گریو با دست د کندیدست مرا بغل م کیبا 

 به هم می. از شدت سرما دندانهاداردیسرمان نگه م یباال

 .کشاندیسمت مبه  شتریو نازگل هم خودش را ب خورندیم

که  یگرم یاز هجوم هوا م،یشویهم وارد درمانگاه م با
 همزمان

 .کنمیم دایپ یحس بهتر خوردیورودمان به صورتم م با

 از یکی یرو کندیو کمکم م کندیچترش را جمع م نازگل

 هیام تک یبعد چترش را به دسته صندل نمیها بنش یصندل



 .رودیم رشیو به سمت کانتر پذ دهدیم

 شودیمشغول صحبت با نازگل م رشیکه مسئول پذ نیهم

نازگل مرا که در خودم مچاله شده  رسد،یهم از راه م لیکم
 ام

 .دهدینشان م رشیبه مسئول پذ را

که از چتر  یو به رد آب رمیگیم لیرا از نازگل و کم نگاهم
 نازگل

 و دیآ ی. نازگل به سمتم مشومیم رهیافتاده است خ راه

 دکتر شیپ می: پاشو بردیگویم

 چتر لیکم شوم،یو بلند م رمیگیم یرا به دسته صندل دستم

. میرویو همراه نازگل به اتاق دکتر م داردیرا برم نازگل
و خودش پشت  دهدیرا به دست نازگل م رشیپذ برگه لیکم

 یدر رو

 .ندینش یم یصندل

نازگل مجال حرف زدن به  میشویوارد اتاق دکتر م یوقت
 من

 شروع به صحبت یمعطل یو در مقابل نگاه دکتر ب دهدینم

 میدونینم ن،ی: سالم خانوم دکتر دوست من خورده زمکندیم



 دی. بالرزهیشده و داره م سینه لباساش خ ای دهید بیآس

 ره؟یبگ عکس

 زمی: عزدیگویو به نازگل م دوزدینگاهش را به م دکتر
 مجال

 خودش حرف بزنه بده

 : کجاتپرسدیو دکتر م نمینش یمقابل دکتر م یصندل یرو

 ؟یدار دیدرد شد زم،یعز کنهیم درد

 بدنم کوفته شده خوردم ی: نه ولدهمیدهانم را قورت م آب

 ستیکه درد داشته باشم ن یاونطور ن،یزم

 شی: خانوم دکتر تنش داغه حالپردیحرفم م انیم نازگل

 ستین

 و دکتر فشارم را میافت یحرف او من و دکتر به خنده م با

البته  میریازت عکس بگ میتونینم نجای: ادیگویو م ردیگیم
بگم تو  نمیباشه و ا دهید یجد بیبدنت آس کنمیفکر نم منم

 حوزه

در آستانه سرما  کنمیاما فکر م ستیمن ن تخصص
 یخوردگ



 بدنت رفته باال یچون دما یهست

 هی: فشارت اوکدهدیبعد ادامه م یکم

: دیگویو رو به نازگل م شودیمشغول نوشتن دارو م بعد
 دیبا

هم نوشتم هر هشت  کیوتیب یبخوره، براش آنت عاتیما
 ساعت

 میاز جا یبه سخت کنم،یدکتر را گوش نم یحرفها گرید
 بلند

قاپد و بعد  یو نازگل هم نسخه را از دست دکتر م شومیم
 از

 .مییآ یم رونیبا هم از اتاق دکتر ب کندیتشکر م نکهیا

و نازگل هم مشغول  زنمیم یجان یلبخند ب لیکم دنید با
 ارائه

 .شودیدکتر م حاتیتوض

 و کنمیتشکر م شانیاز هردو میشویم نیسوار ماش یوقت

 .دهمیم لیخانه را به کم آدرس

 به نازگل یحال یو با ب دهمیم هیتک نیماش شهیرا به ش سرم



ش را کمربند نازگل فمی: نسخه رو بده بذارم تو کمیگویم
 ذارمی: باشه االن خودم مدیگویو م بنددیم

 ساکت تو

 شودیکه پخش م یآرام کیو به موز بندمیرا م میها چشم

 با کنمینازگل چشمم را باز م ی. با تکان هاکنمیم گوش

 ؟ی: بهتردیگویو نازگل م دهمیم یخودم را تکان یکرخت

 دیکوچه شه میدی: رسپرسدیکه م زنمیپلک م یآرام به

 یپالکتونو نگفت یشجاع

 : پالک پونزده،میگویکوچه مان م دنیو با د چرخانمیم سر

 رمیخودم م نیایتا ته کوچه ب خوادینم

کوچه  یو به سمت انتها کندیرا روشن م نیماش لیکم

 .رودیم

 ادهیپ نیو از ماش کنمیدر را باز م نیماش ستادنیمحض ا به

 و ساکم را از شودیم ادهی. نازگل هم پشت سرم پشومیم

 : زنگ بزندیگویو م داردیجلو بر م یصندل

 : بدش به من، دستتکنمیگرفتن ساک دراز م یرا برا دستم

 نکنه درد



 جلو یاز صندل یا سهیو بعد ک دهدیرا به دستم م ساک

دستور مصرف روشون  ،یبخور دیرو با نای: اداردیبرم
 گرفتمیخودم م ،یدی: چرا زحمت کششومیناراحت م نوشته

حالش خوبه با  یلیبابا خ: برو بوسدیصورتم را م نازگل
 من

 کنهیم بحثم

و  شنومیرا م نایس یبعد صدا یو کم زنمیخانه را م زنگ
 جواب

 کمک نییپا ای: منم. باز کن، بدهمیم

. شودیم نیو نازگل هم سوار ماش دیگویم یباشه ا نایس
 لیکم

 .روندیو م کنندیم یو با نازگل خداحافظ زندیبوق م میبرا

 حال خرابم دنیبا د نا،یبا آمدن س شودیهمزمان م رفتنشان

 بودن؟ یک نایتو؟ ا یشد ی: چدیگویم

: میشویو با هم وارد راهرو م دهمیرا به دستش م ساک
 همون

منو  نیبود، جلو خونشون خوردم زم میخصوص شاگرد
 بردن



 دکتر

 مامان با م،یرویو با هم از پله ها باال م دیگویم یآهان نایس

 ؟یشد یشکل نیشده دخترم چرا ا ی: چکندیهول م دنمید

 : سالم مامان جان بذار از راه برسهخنددیم نایس

دکمه  کهیآورم و در حال یرا به زور از پا در م میها کفش
 یها

. مامان از رومیبه طرف اتاقم م کنمیرا باز م میپالتو
ساکم را کنار  نایس رساند،یخودش را به ما م ییرایپذیانتها
 جا

نهار  زیم یدارو ها را هم رو سهیو ک کندیرها م یکفش
 یخور

 .گذاردیم

اندازم و به مامان که  یم نیزم ینم دارم را رو یپالتو
 پشت

 : سرما خوردم، تو برف خوردممیگویوارد اتاق شده م سرم

 شدم سیخ نیزم

 ؟یدکتر رفت کنهیدرد نم تیی: جادیگویم یبا نگران مامان

 : آره بابا،دیگویم ستادهیکه در آستانه در اتاقم ا نایس



 زیبردتش دکتر داروهاشم گرفته، گذاشتم رو م شاگردش

 نایو رو به س رودیغر غر کنان به آشپزخانه م مامان

 :میگویم

 لرزم کم بشه رمیدوش بگ هیبرم  من

 .رسانمیو خودم را به حمام م رودیاز مقابل در کنار م نایس

 مامان: دیگویم یبلند یبا صدا نایس بندمیکه در را م نیهم

 رهیرو گرم کن رفت دوش بگ یسام حوله

 فوتبال است دنیمشغول د نایس میآ یم رونیاز حمام ب یوقت

و هم مشغول درست  زندیحرف م مایمامان هم با س و
 کردن

و لباس  رسانمیاست.خودم را به اتاقم م عیسوپ سر کی
 و با حوله پوشمیم

 . مامانشومیم میمشغول خشک کردن موها یکوچکتر

و بدون  شودیبه دست بدون در زدن وارد اتاقم م سشوار
 توجه

 موهاتو خشک کنم نجایا نی: بشدیگوینگاه متعجب من م به

 یمقابلش م نیزم یو رو شومیاز جا بلند م یحال یب با
 نمینش



 و خشک کردن دنیاو هم با حوصله مشغول برس کش و

 .شودیم میموها

 

و با  کنمیرا تمام م کسیآر ا یت یکالس گروه یسخت به
 گفتن

 ی. مشترسانمیباشگاه م سیخودم را به سرو دینباش خسته

آب  ریرا ز میدستها یو کم زنمیبه صورت تبدارم م آب
 سرد

 خوردیکه به در م یتا از التهابم کم شود. با تقه ا رمیگیم
 از

 دی: ببخشمیگویم نهیکام دنیو با د میآ یم رونیب سیسرو

برو  ستیحالت خوش ن: دیگویکه م شومیکنارش رد م از
 خونه

 بده، یبهم مرخص یخانم زاهد کنمی: فکر نمزنمیم یلبخند

: به رساندیخودش را به ما م رهیچند وقته اومدممن مگه
 که ومدهین یخاطر برف کس

 نده؟ یمرخص یباشه، واسه چ شلوغ



بهش بگم  ترسمی: ممیگویو م کنمیرا باز م میموها کالفه
 سنگ

 بکنه خمی رو

: با من کل کل نداره رودیم یبه سمت در خروج رهیمن
 بذار من

 بگم

 تا آخر وقت؟ ی: تو هستدیگویم نهیرو به کام بعد

 ندارم کجا برم ی: آره بابا کارخنددیم نهیکام

 مونمی: من جات مدیگویرو به من م بعد

و با تلفن پشت  رودیبه سمت در م رهیو من زنمیم یلبخند
 در با

 .ردیگیتماس م تیریمد واحد

 رهیکه خ نهیو به کام نمینش یها م هیاز چهارپا یکی یرو
 به

 ؟یبر یخواستینم یی: مگه دستشومیگویم کندینگاه م رهیمن

 یچ یزاهد نمیبب سادمی: وادیگوینگاهم کند م نکهیا بدون

 گهیم



 نهیو حوصله من و کام شودیم یطوالن شیحرفها رهیمن
 سر

ما با  دنید .به محضمیرویم ریبا هم به سمت من رود،یم
 و دهدینشانمان م یکیانگشت شصتش ال

 گذاردیرا م یگوش ی. وقتکندیتشکر م یخانم زاهد از

 :دیگویم

 برو بپوش

 گفت؟ یچ یگفت ی: خب چپرسدیم نهیکام

 هم ی: گفتم باشگاه خلوته، سامدیگویم الیخ یب رهیمن

 ضینداره تازه ممکنه ما رو هم مر دهی. بودنش فاضهیمر

 .کنه

 تا آخر شب گفتم آره نیشماها هست دیپرس اونم

: گذاردیم مشانه او دستش را پشت  زندیم یلبخند نهیکام
 اوووو

 میعرق شده از تب، پاشو برو ما هست سیچه خ نیبب

و خودم را به رختکن  کنمیم یتشکر شانیهردو از

 .رسانمیم



با آنها  یو بعد از خداحافظ کنمیلباسم را عوض م عیسر
 از

 کای. در مقابل نگاه پرسشگر ملشومیخارج م باشگاه
 خروجم را

 که مشغول صحبت با تلفن یخانم زاهد یو برا کنمیم ثبت

 .دهمیتکان م یدست است

 کنمیرا نم بمیمالحظه ج رسمیم یاصل ابانیکه به خ نیهم
 و

ام را از  یگوش شومیم نیسوار ماش ی.وقترمیگیم دربست
 رونیساکم ب بیج

 .کنمیگرم م میها امیو سرم را با جواب دادن به پ کشمیم

 که سمینو یم شانیو نازگل نگران حالم هستند و برا نایس

 داده است و امیو در راه خانه هستم. بنفشه هم پ بهترم

 یشدن ناگهان ضیاز مر شی. برامینیرا بب گریهمد خواهدیم
 ام

 یتا به قول خودش برا ردیگیو آدرس خانه را م میگویم
 ادتیع

 .دیایب



 کرده است و راننده در کمال دنیشروع به بار یزیر برف

آورم و  ی. ماسک را از ساکم در مکندیم یرانندگ اطیاحت
 به

و  کندیرا روشن م یراننده هم بخار زنم،یم صورتم

 :دیگویم

 نیماش شهیگرم م االن

 .دهمیتکان م یو سر زنمیم یلبخند

 : خوبمیگویو به بنفشه و فتانه م چمیپیرا دور خودم م پتو

 نیاومد نیکرد

 : من برم کمک مامانتشودیبلند م شیاز جا فتانه

فتانه  خواداماینم نی: بشمیگویو م کنمیم یسرفه ا تک
 : چراکشدیرا جلوتر م شیصندل یو بنفشه کم رودیم

 ؟یستیخودت ن مواظب

 نوشمیکه مامان درست کرده م یجوشانده ا وانیاز ل جرعه
 و

 نیزم خورمی: کف دستمو بو نکرده بودم ممیگویم

 و نایبعد س ی. کمزندینم یو حرف دهدیتکان م یسر بنفشه



 به وهیو ظرف م یچا ینیس نایس شوند،یوارد اتاق م فتانه

و کارد و چنگال ها را  یدست شیدارد و فتانه هم پ دست
 آورده

 نایو س ردیگیم نایرا از دست س وهی. بنفشه ظرف ماست
 هم

. به محض رودیو م گذاردیام م یپا تخت یرا رو ینیس
 رفتن

 رو یداشت ی: چه داداش جذابشودیباز م ششیبنفشه ن نایس

 یکردینم

 

 یدیشد یو خنده ام منجر به سرفه ها خندمیحرفش م از

 و مشغول دهدیجوشانده را به دستم م وانیفتانه ل شود،یم

و  خورمیاز جوشانده م یکم شود،یدادن پشتم م ماساژ
 ینیبی: ول کن نمدیگوی. فتانه رو به بنفشه مکنمینفستازه م

 ضه؟یمر

 ی: الکمیگویو به بنفشه م ستین یزیچ کنمیدست اشاره م با

 دهینکن داداشم ُسر ذوق



 کجاااا؟ ؟ی: وااا؟ کدیگویو بنفشه م خنددیم فتانه

 خوادیرو م یکیاما  دونمی: اوناشو نمدهمیو جواب م خندمیم

 کارش فتانه را هم نیو هم کندینازک م یپشت چشم بنفشه

: میگویو م دارمیبرم یچا وانیل کیاندازد.  یخنده م به
 تعارف

 دیحال ندارم باهاتون چونه بزنم بخور دینکن

 .سر جات نی: تو بشدیگویو م داردیپرتقال برم کی فتانه

 اکبرنژاد بهت زنگ نزده؟ یراست

 : نه؟ چطور؟میگویتعجب م با

: بابا دوره افتاده دیگویو م نوشدیم یچا یجرعه ا بنفشه
 بچه

 کرده یچه غلط دهیرو جمع کنه، خودش فهم ها

 ن؟یگردی: پس برمخندمیم

 ؟یایتو نم یعنینالد:  یم بنفشه

 خواهدی: نه بابا مگه خلم؟ممیگویاندازم و م یباال م یا شانه
 با شود،یام بلند م یگوش یبزند که صدا یحرف



بالش در  ریرا از ز یو گوش زنمیپتو را کنار م یکرخت

 .آورم یم

 ه؟یک گهید نی: امیگویشماره ناشناس م دنید با

 ؟یشناسی: نمپرسدیم بنفشه

 ستینه شماره اش اصال آشنا ن-

 تویکن گوش لنتی: پس ولش کن، سادیگویم الیخیب فتانه

: جواب دیگویبنفشه م یبه حرفش گوش کنم ول خواهمیم
 بده

 میاکبرنژاد باشه دور هم بخند دیشا

 من شماره اونو دارم-

 ضرر نداره یجواب بد هی: شودینم الیخیبنفشه ب اما

 یرا رو یو گوش کشمیسبز رنگ م کونیآ یرا رو دستم
 گوشم

 .گذارمیم

 بله؟-

 ن؟یخانوم، خوب یسالم سام-



آورم تا صاحب صدا را بشناسم  یبه مغزم فشار م یکل
 یول

: ممنون شما؟بنفشه مثل دهمیجواب م نیندارد بنابرا دهیفا
 : بزن روکندیو اشاره م پردیم نییباال پا وی وی

 کریاسپ

 کریاسپ یرا رو یو گوش دهمیتکان م یحرص سر با
 و زنمیم

 .به من چسبندیم شانیهردو

شمارتونو از نازگل گرفتم حالتونو بپرسم، باالخره ما -

 ثروتمندا

 شهیبه رسم ادب و رفاقت سرمون م یزیچ

 و جواب کنمیمقابل نگاه پرسشگر بنفشه و فتانه اخم م در

 الزم نبود ی: ممنون ولدهمیم

 خواستم دونم،ی: مدیگویآورد و م یهم کم نم لیکم

 میرو براتون بفرستم تا پنجاه پنجاه حساب کن صورتحساب

 : چرا پنچاه پنجاه؟میگویخشم م با

 تونیکه افتاده تو زمان کار ی: چون اتفاقدهدیجواب م لیکم



 جبران کنم دیو من به عنوان کارفرما با بوده

و من  نیستیمن ن یشما کارفرما یول دای: ببخشخندمیم
 خودم

و  کندیمکث م یکم لیکنمکمینازگل حساب کتاب م با
 : اما پرداخت ها از طرف مندیگویم

 . از زبون فعالتوندیپس بهتره با خودم حساب کتاب کن بوده

 حالتون خوبه، پس روز خوش مشخصه

اندازم  یتخت م یرا رو یگوش کندیتماس را قطع م یوقت
 و

 بود؟ داداش نازگل؟ لی: کمدیگویبا حالت نگرانش م فتانه

 برگشته؟ ی: کدیگویکه م دهمیتکان م دییرا به نشانه تا سرم

 : مگه کجا بوده؟پرسدیم یبا کنجکاو بنفشه

مشغول باز کردن کمپوت  و کندیها را جمع م وانیل فتانه
 ییها

 ی: با زنش خارج زندگدیگویو م شودیآورده اند م که
 کرد،یم

 اومدن دونستمینم

 : زنــش؟ زن داره؟پرسمیم یبلند یتعجب و با صدا با



 یدختر هم داره، ول هی: تازه دیگویتفاوت م یب یلیخ فتانه
 من

 دونمیم نقدریفقط هم دمشیند

 اما خودم را خورد،یدر درونم تکان م یزیچ کنمیم حس

 بابا، ی: ادیگویو م کندیها م وهیبه م ی. بنفشه نگاهبازمینم

 یشخندیوارنیتو د مونیزد رمیبگ یآتو از سام هی خواستمیم
 که باز کرده است را یو فتانه کمپوت آناناس زنمیم

 مشغول خوردن یلیم یو با ب کنمی. تشکر مردیگیم مقابلم

 است و در دهیهرچند همه فکرم پر کش شوم،یها م آناناس

 .چرخدینازگل م خانه

مامان  رند،یگیآرام م ونیزیتلو یو کاوه به زور جلو انیک
 از

: دیگویم مایو رو به مسعود و س دیآ یم رونیب آشپزخانه
 نایس

 میکه برسه، اومد شام بخور االناست

و  گذاردیم مایس یدست شیدر پ وهیم یتکه ا مسعود

 :دیگویم

 دور هم میحاال، نشست هیعجله ا چه



 به جفتشان تشر مایو س کوبدیم انیشانه ک یرو یمشت کاوه

 دیکن تیکمتر اذ ضهیمر ی: خاله سامزندیم

 .شوندیم رهیخ ونیزیو به تلو کنندیبق م شانیهردو

 

 نکن، من که تشونی: اذمیگویم مایو به س کنمیم یا عطسه

آوردن  یبرا مایازشون دورم و حالم هم بهتر شدهس یکل
 : آره مشخصه،دیگویو م شودیبلند م یچا

 یریاز حال م یدار

 بمیام آن را از ج یگوش برهیو با و زنمیم یجان یب لبخند

 و بازش ردیگیخنده ام م نایس امیپ دنی. با دکشمیم رونیب

 باال؟ امیب ؟ی: اوضاع چطوره سامکنمیم

 آمار ی: مگه چه خبره که دارسمینویم شیباز برا شین با

 ؟یریگیم

 یفهمیم امی: االن مدهدیم جواب

 یزنیمشکوک م ی: سااامدیگویو م کندیم ینگاه مسعود

 شودیجوابش را بدهم که زنگ در واحدمان بلند م خواهمیم
 و



 .رسانندیدوقلوها خودشان را به در م هیاز ثان یکسر در

 ینیری: آااخ جون شمیرویآنها ما هم به سمت در م یصدا با

. مامان خودش گرفتیآمار خانه را م نایچرا س فهممیم تازه
 را

 یخجالتمون داد نا،ی: آقا سدیگویو م رساندیم نایس به
 ه؟یخبر

: دیگویم مایدزدد و رو به س ینگاهش را از مامان م نایس
 خوش

بحث را عوض  انهیناش نطوریا نکهینوراایاز ا نیاومد
 یهمه را به خنده م کندیم

و با  ردیگیم نایرا از دست س ینیریمامان جعبه ش اندازد،
 مایس

 .بردیظرف به آشپزخانه م یآنها تو دنیچ یبرا

 ه؟ی: خبرزندیو به شانه اش م ستدیا یم نایکنار س مسعود

 باردیم یاز چشمانش شاد دوزد،ینگاهش را به من م نایس
 و

 بیرا گرفته که دست به ج نیاسمیکه جواب مثبت  دانمیم

 .است شده



و  رودیعوض کردن لباسش به اتاقش م یبه هوا نایس
 مامان و

 . دوقلوها مثلشوندیوارد اتاق م یو چا ینیریهم با ش مایس

 از دستشان کالفه یکه حساب مایو س پرندیم نییباال پا ویوی

 ونیزیو به سمت تلو گذاردیم ینیریش شانیاست برا شده

 .کندیم تشانیهدا

 نی: ادیگویو م کندیم نایبه در بسته اتاق س ینگاه مامان
 چش

نامه اش که تموم  انیپا یاومد؟ کارا ینیریبا ش هوی بود
 نشده

 وروره نی: ادیگویو م کندیبه من م یا انهیموذ ینگاه مایس

 کنهیداره رو نم خبر

داشته باشممسعود با  ی: نه بابا من چه خبرزنمیم یلبخند

 :دیگویو م کندیاش را انتخاب م ینیریوسواس ش

 ؟یچه خبر یگیزل زد به تو اونوقت م دیتا رس نایس

 بدون توجه به فرستدیم امیپ نایبزنم که س یحرف خواهمیم

: سر کنمیرا باز م امیپ هیبق یو جواب کردن ها سوال
 حرف رو



 گهیکن د باز

به محض  مایافتم، س یبه خنده م نایهول بودن س نیا از
 دنید

 یج یدوتا ج نیا گمی: من مزندیم رجهیام به سمتم ش خنده

 نه نیبگ هیخبر هیشدن  یباج

 شوم،یمانع م یول ردیاز دستم بگ خواهدیرا م یگوش
 حرکت

خنده و ذوق دوقلوها را به همراه دارد.  مایس یناگهان
 مسعود

 یگوش ی: هرکدیگویو به دوقلوها م نوشدیم یچا یا جرعه

 .برنده است رهیرو بگ یسام خاله

 انیام در دستان کوچک و تپل ک یگوش میایبه خودم ب تا
 جا

 در خانه مشغول یادیبا سرعت ز زیو او ن کندیم خوش

 که به نفس نفس مای. سشودیکردن م یو خوشحال دنیرقص

 یتوجه انینمکیرو بده بب یگوش انی: کدیگویاست م افتاده
 : خودممیگویو م رمیگینفس م یکم کند،ینم

 کنمیم اعتراف



به عمد لباس عوض کردنش را طول داده است  نایس دانمیم
 تا

 دی: بامیگویسر حرف را باز کنم و بعد رو به مامان م من

 فرخنده خانووووم یبش مادرشوهر

 نایخودش را به اتاق س شود،یم نیعج مایس غیام با ج جمله

 یرفت ،یته تغار نمیبب رونیب ای: بزندیو به در م رساندیم
 همه

 ؟یشد میحاال قا یکرد کاراتو

 کندیو مامان با دهان باز نگاهم م دیگویم کیتبر مسعود
 که

 یجغله هم حساب نیا اد،یبه نظر م ی: دختر خوبدهمیم ادامه

 کرده فکراشو

و دوخته  دهیبزرگتر نداره؟ بر ؟یچ گهیغرد: د یم مامان
 حاال

 تن ما کنه اومده

 بدبخت رفته به ،یدنیمامان، چه بر ری: سخت نگخندمیم

 والسالم نیهم ادیگفته ازت خوشم م دختره



 بهی: حاال من غردیگویم یو مامان با دلخور خنددیم مایس

اومده با تو درددل کردهمسعود با انگشت به گردنش  شدم
 و جواب خندمیکه م کندیاشاره م

 یول یفرخنده خانووووم، شما تاج سر هیچ بهی: غردهمیم

 ور گفتهنشد به خودت بگه، تازه به دختره هم به ز روش

 هیمامان یلیخ پسرت

 . بعد رو بهکندیاز پشت در بلند م نایس یجمله ام صدا نیا

 منو بده، خودم با زبون خوش یگوش ای: حاال بمیگویم انیک

 کردم اعتراف

 یمسعود گوش دییو بعد از تا کندیبه مسعود م ینگاه انیک
 را

 از د،یآ یم رونیاز اتاق ب نایبعد س ی. کمدهدیدستم م به

 طلبت، یکی: میگویو م خندمیصورت خجالتزده اش م دنید

گردن  یهم انداخت مایس یبود فقط به مامان بگم ول قرار
 من

 نایس یول ردیگیو از او رو م کندیاخم م نایس دنیبا د مامان



با من  ادی: دلت مدیگویو م ندینش یم نیزم یرو مقابلش
 قهر

 یکن

 میپاشو بر: میگویم مایرو به س گذارد،یمحلش نم مامان
 رو زیم

دوست دارد بماند  نکهیبا ا مایکنهس یمنت کش نایتا س مینیبچ
 بگذارد از نایو سر به سر س

آوردن شارژر از  یو مسعود هم به هوا شودیبلند م شیجا
 یتو

 .شودیاز خانه خارج م نیماش

 نتیکاب یها را از رو سیو د میشویآشپزخانه م وارد
 دارم،یبرم

 وقته یلی: خپرسدیو م ندیچیم زیم یبشقاب ها را رو مایس

 ؟یدونیم

: نه بابا منم ده پونزده روزه خبر دهمیم رونیرا ب نفسم
 دارم،

 به مامان بگه شدینم روش



: دیگویلب م ریو بعد ز رودیدر خودش فرو م یکم مایس
 با منم

 است بهیغر

و کنارش  کنمیگاز رها م یرا رو سیو د زنمیم یلبخند
 یم

خب،  برهیازت حساب م یتو بزرگتر ست،ین بهی: غرستمیا
 من

 برهیازم حساب نم یجمعم کس ینخود یکی

 پلو ایلوب دنیمشغول کش خندد،یم یدلخور است ول نکهیا با

 اوردیم رونیب خچالیهم ظرف ساالد را از  مایو س شومیم
 و

 .گذاردیم زیآنرا وسط م شیاز برداشتن سلفون رو بعد

 کندیهمه را صدا م یبلند یبا صدا مایبرگشتن مسعود س با
 و

 نایس یمامان هنوز برا م،ینینش یم زیبعد همه دور م یکم

 نیاسمی ستیدلش ن یدل تو دانمیم یگرفته است ول افهیق
 را



و رو به  ردیگیرا اول مقابل مامان م سی. مسعود دندیبب
 نایس

 ؟یدیعروس خانومو نشون ما نم نی: ادیگویم

و  شودیمتوجه نم نایس یول کندیم یظیاخم غل مامان

 :دیگویم

 دمیشام نشون م بعد

با چنگالش مشغول ور رفتن با تکه  کهیدر حال کاوه
 ییکاهو

 عروس داره؟ یی: دادیگویم است

 ارهیم ییداره براتون زندا یی: دامیگویو م خندمیم

 : اگهدهمیو ادامه م کندیتر م ظیمن اخم مامان را غل جمله

 بذاره یمامان

اندازد.بعد  یمامان را هم به خنده م یهمه حت میبعد جمله
 مامان با دهد،یرا نشان همه م نیاسمیعکس  نایاز شام س

از جبهه اش  یکم نیاسمیصورت ساده و خندان  دنید
 کوتاه

 ستایات بد ن قهیسل ینخور ی: ترشدیگویو م دیآ یم



: دست پرورده خودتونه دهدیچاپلوسانه جواب م مسعود
 حاج

 اند قهیخوش سل. کل بچه هاتون خانوم

 میدیعکس تورو د یوقت ی: آره ولدیگویم انهیهم موذ نایس

 نگفت مایبه س یچیه مامان

اندازد و مامان  یدوباره همه را به خنده م نایس جواب
 یلیخ

 به خودش ه؟یقطع ی: االن همه چدیگویم نایرو به س یجد

 ؟یگفت

 : مندهدیو جواب م کندیپا و آن پا م نیا یکم نایس

 دیبهش گفتم دوستش دارم اونم گفت، گفت با خوامش،یم

 از راه درستش یول میرو بشناس گهیهمد شتریب

 :دیگویو م خنددیباب دل مامان است م نیاسمیجواب  انگار

 از تو عاقل تره، شماره خونشونو بده اون

 سرعت شماره خونشونو نی: به همکنمیبه مامان م ینگاه

: دیگویم نایو رو به س رودیم یچشم غره ا ؟مامانیخوایم
 آدرسشونم



 بده

بگم بره  دتونیبه عمو جمش دی: بادیگویرو به من م بعد
 پرس و

 جو

: چرا عمو؟ خب بده مسعود دهدیم رونینفسش را ب مایس
 بره

مسعود  نکهی: ادهدیو مامان جواب م کندیم یاخم مسعود
 مرد

 دیآقا جمش یول ست،یتوش ن یخونه است شک نیا

 کنه نیسبک سنگ دیبدونه، با دیاونم با بزرگترمونه

 مایو رو به س کنمیم شیمامان را ستا تیدل درا در

 :میگویم

 میاریاز دل اونا هم در ب ینطوریا بذار

 نایو از س دهدیتکان م یسر دییهم به نشانه تا مامان

 .بفرستد شیرا برا نیاسمیعکس  خواهدیم

 در هم عیمامان سر یدستها یکه تو یبافتن یها لیم به

 بافدیم نایس یکه برا یو تند تند رج به رج شالگردن تابندیم
 را



. به لطف اتصال کابل برق باشگاه کنمینگاه م زنندیم رقم
 چند

است و نازگل هم امروز به استقبال  لیاست تعط یروز
 پدر و

 رهیمامان خ یحوصله به بافتن یرفته است.ب مادرش
 از یمامان که حساب شوم،یم

زل زدن به  ی: پاشو جادیگویفه شده است ممن کال بودن
 من

 اریب زیبر ییچا دوتا

: عمو پرسمیم رومیکه به سمت آشپزخانه م همانطور
 دیجمش

 دختره؟ نیدم خونه ا رفت

 دور اندازه کیو  کندیبافته اش م یبه رج ها ینگاه مامان

دم محل کار  رهی: آره امروز مدهدیو جواب م ردیگیم
 باباش

و  کنمیم یآورم و پر از چا یدر م نتیاز کاب وانیل دو
 یتو



همه سوال و جواب الزمه  نی: اپرسمیو م گذارمیم ینیس
 واقعا؟

 به بدن یو کش و قوس گذاردیاش را کنار م یبافتن مامان

که،  ستیدوروزه ن یکی یدوست هی: بحث دهدیاش م کوفته
 هی

 اند؟ کارهیچ نیبدونم ک دیبا هیزندگ عمر

 : واسه مسعود همگذارمیم نیزم یرا کنارمان رو ینیس

 ن؟یرو کرد نکارایهم

 به یچه خون ستین ادتیمگه گذاشت؟  مای: سکشدیم یآه

نشست  یگذشت، ک یچطور دمیمن کرد؟ اصال نفهم دل
 سر

: حاال میگویو م گذارمیرا مقابلش م یچا وانیعقدل سفره
 ولش کن سر

 یانجام بد دیکه با یکار دار یکل نایس

را  یچا وانیو من هم ل ندینش یمامان به خنده م لب
 دارمیبرم

 و مشغول کنمیرا از شارژر جدا م ی. گوشرومیبه اتاقم م و

 .تا سرم را گرم کنم شومیم نترنتیزدن در ا گشت



 دنیاز شن شود،یزنگ در خانه مان بلند م گذردیکه م یکم

 و رومیم رونیافتد، از اتاق ب یکشدار قلبم به تپش م زنگ

 :دهمیرا جواب م فونیآ

 ه؟یک-

 باز کن دمیعموجمش-

 : عمو اومدهمیگویبه نگاه مامان م رو

 کنه ری: خدا به خدیگویلب م ریز مامان

 ستم،یا یم یو در آستانه در ورود کنمیرا مرتب م لباسم

و به آشپزخانه  کندیاش را به سر م یهم روسر مامان

 .رودیم

 سالم د،یآ یکه از پله ها باال م نمیبیبعد عمو را م قهیدق چند

 میوقت از هم دور یلی. خرومیو در آغوشش فرو م کنمیم
 بابا یدلم برا بیعج نمیبیوحاال که خودم را در آغوشش م

 .کندیم یقراریب

 کنم،یو سالم م نمیبیسرشانه عمو زن عمو را م یباال از
 از بغل



 و بعد از کنمیم یو با زن عمو روبوس میآ یم رونیب عمو
 دعوت

. مامان خودش را به رومیدر کنار م یاز جلو کردنشان
 در

 کند،یم یگرم کیسالم عل هیو با زن عمو راض رساندیم
 انگار

 !میانگار سالهاست از هم دور نه

 یو من هم برا روندیم ییرایبه همراه مهمانها به پذ مامان

 به دست ینیبعد س یو کم رومیبه آشپزخانه م یچا ختنیر

وا رفته  شانیها خی قهیچند دق نیانگار در هم .شومیم وارد
 و

 دنیشده اند و مشغول گل گفتن و گل شن یمیصم یحساب

 یکنارشان م وهیو م ی. بعد از تعارف کردن چاهستند
 و نمینش

 .زنمیصورت عمو لبخند م به

: دیگویو رو به من م ردیگیعمو نگاهش را از مامان م زن
 به

 ؟یمشغول یسالمت



دوتا باشگاه کار  یکی: آره میگویو م زنمیم یلبخند
 : آخه ورزش هم شد کار؟خنددیم کنمعمویم

 هی کنه،یم یهم کار خوب یلی: خردیگیعمو پشتم را م زن
 بار با

 آدم دلش وا ه،یخوب و شاد یرفتم باشگاه چه جا مهتاب

 شهیم

. دوست دارم کندیتر م قیزن عمو لبخندم را عم جمله
 زودتر

 یلیانگار بزرگترها خ یبرسد ول نیاسمیو  نایبه س حرفها

ببرند  نیچندساله را از ب یدور نیاول ا خواهندیم صبورانه
 و از

 .کنندیصحبت م یدر هر

: دیگویو به مامان م کندیبه خانه م یا دارانهینگاه خر عمو
 فکر

 نیبر نجایبعد رفتن داداش از ا کردمیم

 دهدیقورت م یبعد بغضش را به سخت کند،یبغض م مامان
 و



 واریدر و د ده،یحسن رو م یبو نجای: کجا برم؟ ادیگویم
 نیا

 حسنه کجا برم من ادگاریهمش  خونه

. خودم را دهدیفشار م یعمو دست مامان را به گرم زن
 یرو

 نکهیبابا و ا ادیافتم،  یبابا م ادیو دوباره  کنمیجمع م مبل

 دیبزرگ کش وارید کیما و عمو  نیاش چطور ب دردانه
 و سالها

آنقدر در خاطرات  گذرد،یچقدر م دانمی.نممیهم دور بود از
 که شومیبابا غرق م

عمو  میآ یبه خودم م یوقت شوم،یگذر زمان نم متوجه
 مشغول

 :دیگویاست و به مامان م نیاسمیکردن از خانواده  فیتعر

باباش به  لن،یخانواده اش اص ه،یاستخون دار دختر
 صداقت

 خورنیهمه روشون قسم م معروفه

: اصل و نسب دهدیو عمو ادامه م شودیمامان باز م شین
 دارن،



 ده ونک بوده مکتب خونه داشته یبزرگش از بزرگا بابا

و زن عمو هم  کندیجمله عمو دل مامان را شادتر م هر
 بابت

 یچا ختنیر ی. به هوادیگویم کیانتخاب به مامان تبر نیا

شلوار در  بیرا از ج یو گوش رومیبه آشپزخانه م دوباره
 یم

 ؟یایم یاومدن ک نای: عمو ادهمیم امیپ نایو به س آورم

 شده؟ یزی: تو راهم چدهدیبعد جواب م یکم

 ای: فقط زود بزنمیم یا انهیموذ لبخند

کم  هی»میگویو با خود م شومیم یچا ختنیر مشغول
 استرس

 «خوبه براش

و در مقابل قربان  گردمیبر م ییرایبه پذ یچا ینیبا س
 صدقه

. مامان و زن عمو زنمیزن عمو فقط لبخند م یها رفتن
 مشغول

 ندهیو نشان کردن عروس آ یراجع به خواستگار صحبت



حوصله از  یو ب داردیو عمو هم کنترل را برم شوندیم
 یحرفها

که  ی. کمشودیآنها مشغول عوض کردن کانال م زنانه
 گذردیم

 .شودیکالفه وارد خانه م نایو س شودیباز م در

 هول شده یکه حساب نایو س میشویهمه بلند م نایورود س با

. عمو به کندیم کیو سالم عل دهدیبا همه دست م است
 محض

 و بابت انتخابش به او کندیبا او رفتار م یبه گرم دنشید

 لبخند دنیو با د چرخدیم نایس جی. نگاه گدیگویم کیتبر

 هیزاو شیو دو طرف لب ها شودیبه آه م لیمن تبد ثانهیخب
 دار

 .خنددیو م شودیم

بحث به خرج و مخارج عروس خانم  گذردیکه م یکم
 رسد،یم

درنظر  یزینشون چ ی: برادیگویعمو رو به مامان م زن
 ؟یدار



را از دست  یانگشتر کند،یبه دستانش م ینگاه مامان
 راستش

 دوست امرزی: حسن خدابدیگویآورد و به زن عمو م یم در

انگشتر دست به دست بچرخه تو عروس  نیا داشت
به عنوان  نویهم خوامیهامون، ازمن برسه به عروسش، م

 نشون دستش

 کنم

 که کنارم نایبه س رودیو م دیآ یم نایدر چشمان س یبرق

 ؟یزنت رو کرد ی: فکر طالهامیگویاست م نشسته

 میکنیمقدار پس انداز دارم جورش م هی: دیگویلب م ریز

سه دونگ  مای: سر سدیگویو مامان م دهمیتکان م یسر
 مغازه

هم سه دونگ  نایفروختم تا خرج جهازش بشه، سر س رو
 گهید

 بشه شیتا خرج عروس فروشمیم رو

 خونه نی: ادهدیبزند که مامان ادامه م یحرف خواهدیم نایس

 سهم سامره است هم

 زن هیحرفا چ نی: اشودیبه جلو خم م یکم دیجمش عمو



 مگه من مردم، شما خرجت از اجاره اون سه دونگه داداش

بخور  یمستمر هی امرزی: خدا بزندیم یلبخند تلخ مامان
 رینم

 خونه و مغازه حق بچه هاشه، منم نیگذاشته بعدشم ا برام

 ندارم که از اندوخته ام خرج کنم اونقدر

: کندیعمو با مامان مخالفت م یبزنم ول یحرف خواهمیم
 خودت

نگاهش را به فرش  ؟مامانیستیفکر خودت ن ؟یچ
 آفتاب لب بومم گهی: من ددوزدیم

 کم تونوی: خدا سامیگویو م کنمیحرف مامان بغض م نیا با

 گفتن پول عقد و میاز قد ه،یچه حرف نیاز سر ما، ا نکنه

 رسونهیرو خدا م یعروس

 ناراحتم که بوسد،یو شانه مامان را م شودیبلند م نایس

 و اصال فکر کندیرا بابت ماها حراج م یچهمه  ینطوریا

 .ستین خودش

شب را با  هیو بق شودیلطف زن عمو بحث عوض م به
 ییحرفها



. میگذرانیمراسم ها م هیو بله بران و بق ینامزد رامونیپ
 عمو و

شام نگهشان  یبروند اما مامان برا خواهندیعمو م زن
 و داردیم

 .میخوریرا دور هم م یحاضر همان

سر خوش به اتاقش  نایاز رفتن عمو و زن عمو س بعد
 و رودیم

 : البد رفتدیگویو م دهدیتکان م یهم با خنده سر مامان

 بده گزارش

 یوگرنه مادرشوهر قهار یدادی: نشون نممیگویو م خندمیم

واسه خودت فرخنده خانووووممامان لبش را گاز  یهست
 ومدهیدختره ن نیبگو ا ی: حاال هردیگیم

 سوار بشه سرمون

و با  کنمیرا جمع م زیم یرو یها یدست شیو پ خندمیم
 یصدا

 سالم برررسون نای: سمیگویم یبلند

 اما شودیدر صورت مامان م یکمرنگام باعث اخم  جمله

 بگذارم. به شانیشبها سر به سر هردو نیا دهمیم حیترج



ام زنگ  یبه گوش مایس شومیوارد اتاقم م نکهیا محض

 :زندیم

 بزرگه یبه سالم آبج به

: چه خبر؟ عمو دیگویجواب سالمم را بدهد م نکهیا بدون
 نایا

 رفتن؟

: آره تازه کنمیتخت جا خوش م یو رو بندمیاتاق را م در
 رفتن

 چطور؟

 ی: خب خدا رو شکر، حاال چکشدیم یقینفس عم مایس
 شد؟

 کردن؟ قیتحق

: آره بابا عروس خانوم حسابش خندمیهول بودنش م از
 پاکه

دق و  ی: خدا رو شکر، گفتم االن عمو هرچخنددیم مایس
 یدل

 کنهیم یپسره بدبخت خال نیمن داره سر ا یعروس بابت



درسته تو  ست،یهام ن ی: نه بابا اونطورزنمیم یشخندین
 یکشت

 نهیک ست،یهم ن ینطوریعمو ا یول یرو تا شوهر کن ما
 یشتر

 نداره که

 جغله بودم نی: چه بدونم، نگران اکشدیم یآه مایس

به من از مامان  یشد زنگ زد ی: نگران نباش، چخندمیم
 خبر

 ؟ینگرفت

 ،یوقتا روراست تر نطوری: آخه تو اخنددیم زیر مایس
 مامان

 ادیماجرا رو ز ازداغیپ ارهیحالمو جا ب نکهیا یبرا یحتم
 کنهیم

 نکنم، یآدم فروش یدی: حاال چقدر ممیگویم یبلند یصدا با

 ؟یگفت یبگم پشت سرش چ نرم

از خجالتت  نمت،ی: دعا کن نبدیگویبا حرص م مایس
 یحضور

 . من برم خبر خوش رو به مسعود بدمامیم در



 یپا تخت یرا رو یگوش مایکردن س یاز خداحافظ بعد
 گذارمیم

 : بله؟میگویم خوردیکه به در م ی. با تقه اکشمیدراز م و

: شودیسرک کشان وارد اتاقم م نایو س شودیباز م در
 ؟یخوایم یزی: آره چزنمیپلک م ؟آرامیداریب

 یبه نظرت همه چ ی: سامندینش یم نیزم یتخت رو کنار

 شه؟یم درست

و به صورت غمبرک زده  نمینش یتخت چهارزانو م یرو
 اش

 خراب شده مگه؟ ی: چکنمیم نگاه

 ره؟یم شیپ یدردسر همه چ یب یعنی: دیگویم نایس

آسون  مایتو از س ی: واال مراسم هادهمیم رونیرا ب نفسم
 تر

 چقدر اعصابمون مایسر س ستین ادتیها،  رهیم شیپ داره

 میتا شوهرش داد میشد، رنده شد خرد

: پاشو برو خودتو حاضر کن با دهمیکه ادامه م خنددیم
 یبابا

 یحرف بزن دختره



قرار  ی: به نظرت مامان کشودیبلند م شیجا از
 یخواستگار

 ذاره؟یم

برو رد  دونمی: من نمکشمیتخت دراز م یرو دوباره
 کارت، برو

 خودش بپرس از

 : چراغو خاموش کنمرودیسمت در م به

 ی.رو تخترودیم رونیاز اتاقم ب نایو س میگویلب نوچ م ریز
 : واسه فردا شب؟میگویو به نازگل م کنمیرا مرتب م

 : آره هزار بار گفتم کهخنددیم نازگل

خوب، جز : آخه دختر گذارمیم شیبالش را سر جا کالفه
 یتو ک

 کار؟یچ امیکاره ب هی شناسه؟یم منو

 ،یباش خوامیم شناسه،یهم تورو م لی: جز من کمخنددیم

 یمهمون یاومدن اون فسقل ایو دن نایاومدن مامان ا بخاطر

 یباش دیبا یها، دوستم میگرفت

: میگوینازگل کمتر شود و م اقیتا اشت کنمیمکث م یکم
 هوی



 لباس دیمن با یگینم یکنیفردا شب مهمون دعوت م واسه

 برم شگاهیکنم، آرا هیته

 حرفات نیبه خدا همه ا ی: سامدیگویم یدگیبا رنج نازگل

 یدونیاست، خودتم خوب م بهونه

و  نمینش یمرتبش کرده ام م یکه به سخت یتخت یرو

 :میگویم

 نداره و تازه تورو هم معذب دهیاومدنم فا کنمیفکر م آخه

 کنمیم

 ینامرد یلی: خپرمیاز جا م کشدیکه نازگل سرم م یغیج با

 انهیبفرست برامموذ شنی. لوکامی: باشه بابا مخندمیم
 دنبالت فرستمیم نی: ماشخنددیم

 ؟یچ گهیغرم: د یم

 شما اریب فیتشر یپ یآ ی: وخنددیم

 پس نمتیبیم ،ی: هرطور راحتمیگویم کالفه

و درش  رومیسراغ کمد لباسم م کنمیتماس را قطع م یوقت
 را



 نایهستم که س میو رو کردن لباسها ریز ریدرگ کنمیم باز
 وارد

 ؟یکن یخونه تکون یخوای: مشودیم اتاقم

اندازم: نه  یتخت م یدستم است را رو یلباس که تو چند
 بابا،

 شاگردمه، دعوتم کرده دارم دنبال لباس نیهم یمهمون فردا

 گردمیم خوب

 حاال یبپوش یخوایم ی: چکندیم ینگاه معنادار نایس

 و دونمیخودم م یکنی: فکر ممیگویو مستاصل م کالفه

 همه لباس نیا نیب سادمیوا

و گوشه تخت  زندیتخت را کنار م یرو یلباس ها نایس
 یم

 ریکمک بگ مای: از سندینش

که از حرفم  نایخورهسینالم: آخه مگه لباساش به من م یم
 : احمق جان نگفتمدیگویبه خنده افتاده م

 دهینظر... ا ر،یگفتم کمک بگ ریبگ لباس

از  یکیاندازم و بعد  یتخت م یرا هم رو گریلباس د چند
 آنها



 نی: استمیا یم نهیآ یو جلو رمیگیو مقابلم م دارمیبرم را

 چطوره؟

 و به کنمیم زانیکمد آو ی. لباس را تودیگویم ینوچ نایس

با نوچ نوچ کردن جوابم  نایباز س یول رومیم یبعد سراغ
 را

اش  یبا گوش رودیبه سمت در م کهی. بعد در حالدهدیم
 شماره

 بزرگه احوال شما ی: سالم آبجدیگویبعد م یو کم ردیگیم

 

 یچشم غره ا ماستیبا س یکه مشغول چاق سالمت نایس به

 نجا؟یا یاینهار م میس می: سکندینم یاما او توجه رومیم

 بابا ناز ای: بدهدیجواب م نایکه س دیگویچه م مایس دانمینم

 دنبالتون ادیمسعود ب میگیشب م نکن،

 خبر یو از ادامه مکالمه شان ب شودیاز اتاقم خارج م بعد

به  کیو  دارمی. کالفه چند دست لباس را بر ممانمیم
 از یبلند یبا صدا نای. سکنمیم یبه آنها نگاه نهیآ یکجلوی

 کن لکسیر ادی: داره مدیگویم اتاقش



اندازم و از اتاق  یتخت م یدستم را رو یتو یها لباس
 رونیب

 ی. مامان که در آشپزخانه مشغول شستن طبقه هارومیم

 دعوت کرده؟ وی: باز کدیگویاست م خچالی

 فردا شب ی: شاگردم برانمینش یم یصندل یرو زیم پشت

که به  نجاینهار ا ادیب مایهم زنگ زد س نایکرده، س دعوتم
 من

 کنه کمک

 خچالیو مشغول خشک کردن طبقات  دیگویم یآهان مامان

از دستمال ها را  یکیو  کنمی. دستم را دراز مشودیم
 دارمیبرم

 .شومیمشغول کمک کردن م و

 را که به ییو آنها کندیرا نگاه م میلباسها یکی یکی مایس

تا داخل کمد  دهدیاز مد افتاده اند را به دستم م نظرش
 زانیآو

تخت  یاز زمان فقط سه دست لباس رو ی. در کسرکنم
 ماندیم



اول  ای: بدیگویو م ندینش یتخت م یکنار لباسها رو مایس
 نویا

 یرنگ یاست که باالتنه برفک یبلند راهنیبه پ بپوشنگاهم
 دارد و

از  شیب یاست. لباس یرنگ یبلند و کلوش و مشک دامنش
 حد

 هم هست. با دهیپوش شییبایو ز یسادگ نیو در ع ساده

 ساده یمشک کمربند کیسه ربع و دور کمرش هم  نیآست

 .شده است بسته

 مایس زنم،یم یچرخ مایس یو جلو کنمیرا به تن م لباس
 نگاه

 ؟یپوشیم یباهاش چ هی: عالکندیم یا دارانهیخر

: بچه ها نهار شودیو وارد م زندیبه در م یتقه ا نایس
 حاضره

 دی: گفتم بادیگویم دنمیبا د نایو س دهدیتکان م یسر مایس

 ادیب اوستاش

 یکی نیا ایبپوشه  نوی: به نظرت ادیگویم مایو س خندمیم
 رو؟



 هیبهش ها، شب یاون پاشنه بلنده رو ند مای: سخنددیم نایس

 شهیدزدا م نردبون

 تر است اما با یبا کفش پاشنه بلند راض نکهیهم با ا مایس

 خودت قدت بلنده گه،ی: راست مکندیموافقت م نایس حرف

: دیگویم نایرو به س بعدیشیدراز م نیبا ا یهم هست الغر
 یبرو بچه ها رو صدا کن تا سام

 عوض کنه لباسشو

و همانطور  میکنیظرف ها را جمع م مایاز نهار با س بعد
 که

 .میکنیصحبت م یراجع به مهمان میشویشستن م مشغول

 به شیخواباندن پسرها یبه هوا مایاز شستن ظرفها س بعد

 کنمیشسته شده را خشک م یظرف ها رود،یمامان م اتاق
 که

 آرامش رو دوست دارم نی: اشودیوارد آشپزخانه م نایس

 ؟ی: چپرسمیم شومیحرفش نم متوجه

 خودمونو دوست دارم نیآرامش ب نی: اندینش یم زیم پشت

 نکهیا د،یکنیم یزیمثل دوتا خواهر برنامه ر مایبا س نکهیا



 دیخوریرو م گهیهمد حرص

 اون دعوا کردن ها الزم بود تا دی: شادهمیتکان م یسر

 صلح برقرار بشه نمونیب

: دیگویبعد م یو کم گذاردینان به دهان م یتکه ا نایس
 د،یشا

 تا قدر همو میدیدیرو م یقسمت زندگ نیبدتر دیبا دیشا

 یبا ترس نداشتن مسعود بجنگه، تو با نگران مایس م،یبدون

 یبچه هاشجواب یکردن کارها یمامان با ماست مال هات،

 .گذارمیم نتیکاب یو بشقاب ها را تو دهمیبه حرفش نم

 ؟یخوریم یی: چامیگویو م رومیم یسمت کتر به

 و پرسش؟ یکی: نشودیبلند م شیاز جا نایس

 بچه ها رو مایس نی: ببمیگویم رسدیدر آشپزخانه که م به

 نه؟ ای خوابوند

 .رودیو به سمت اتاق مامان م دیگویم یا باشه

 یچه ناز شد نی: ببکندیبه صورتم م ینگاه نهیآ یتو مایس

 ها یکردیرو نم یهنرمند بود مای: سزندیم یهم سوت نایس

 نگاهم دارانهیکه خر نایو س مایو رو به مامان و س خندمیم



 ست؟ین ادیز شمی: به نظرتون خوبه؟ آرامیگویم کنندیم

 بعد مامان یو کم نمینش یمبل م یرو کنند،یم دمییسه تا هر

 : بترکه چشمشودیوارد اتاق م کندیاسپند دود م کهیحال در

 حسود

 : خدادیگویم مایس یول خنددیحرکت مامان م نیبا ا نایس

 ثواب داره یبده مامان دور سر ماهم بچرخون رتیخ

و اسپند را  خواندیهر سه نفرمان دعا م یبرا مامان
 دورمان

 دنیبا د پرمیاز جا م یزنگ گوش یصدا. با گرداندیم
: دهمیو تماس را جواب م کشمیم یقیشمارهنازگل نفس عم

 سالم

 نازگل

 ؟یجون خوب ی: سالم سامچدیپیخندانش در گوشم م یصدا

 سادهیراننده دم در وا نیبب

 نییپا رمیباشه من االن م-

 یرو دهد،یرا به دستم م میپالتو نایس کنم،یرا قطع م تماس



آورده  میبرا مایکه س یدست فیو ک پوشمیآن را م لباسم
 است

 .دارمیهم برم را

از خانه  نایو پشت سر س کندیبار آخر براندازم م مایس
 خارج

از پله  یو به آرام کنمیجمع م یدامنم را کم نییپا شوم،یم
 ها

 کندیو در را باز م رودیجلوتر از من م نای. سرومیم نییپا
 کی

 رو به من نایاست. س ستادهیبلند دم در ا یشاس دیسف نیماش

 : اسم راننده رو گفته بهت؟دیگویم

 یصفر ی: آقادهمیتکان م یسر

 شهیآمدن ش نییبا پا زندیم نیماش شهیبه ش یتقه ا نایس

 ؟ی: شما آقادیگویراننده م سمت

عقب را  یصندل نایهستمس ی: صفرزندیم یلبخند راننده
 سوار شوم، به کندیو کمک م کندیباز م

 شروع به نیماش یو وقت بنددینشستن من در را م محض

 .دهدیتکان م یدست میبرا کندیم حرکت



 

 نیدر مورد ا یوقت یچرا استرش گرفته ام، حت دانمینم
 یمهمان

استرش داشتم. فتانه  یهم حساب کردمیفتانه مشورت م با
 که

نازگل دعوت نشده است از  یها یبه حال به مهمان تا
 ممیتصم

 دیشا گذره،یحتما بهت خوش م ی: برو سامکندیم استقبال

 یکن دایپ یعشق ای یشانس کار یکل

جمله اش مرا  نیهم داندینم یول خندمیحرفش م به
 چرخاندیم

 .دهدیقرار م لیمقابل کم بردیصاف م و

است، دوست دارم  لیرفتن کم یبرا لمیاز دال یکی
 همسرش را

کامال محتاطانه و  کند،یم یرانندگ ی. راننده به آرامنمیبب
 سر

فکر  م،یرسیکه به باغ م گذردیاز غروب م ی!کمصبر
 کردمیم



انگار  یول کنندیرا در خانه خودشان برگزار م یمهمان
 نازگل

 .داده است حیدر لواسان را به خانه شان ترج یباغ

و در را  شودیم ادهیپ نیراننده از ماش دنیمحض رس به
 میبرا

 ادهیپ نیاز ماش یو به سخت کنمیم یتشکر کند،یم باز

 .شومیم

 دور شتریرا ب میپالتو ند،ینش یدر جانم م یدیشد یسرما

 .کنمیو به سمت عمارت وسط باغ حرکت م چمیپیم خودم

پارو شده اند  ریاست که دو طرف مس ییبه برف ها نگاهم
 و

کرده اند.  نییچشمک زن تز یرا با چراغ ها شانیرو
 فانوس

بمانم و  یکه راه را روشن کرده اند؛ دوست دارم کم ییها
 از

 استخوان یسرما شود،ینم یلذت ببرم ول ینور پرداز نیا

 .در جانم نشسته است یسوز



را با  یشکستن یشئ کیانگار  دارم،یگام برم یآرام به
 خودم

 دانمیمبادا از دستم سر بخورد. نم ترسمیو م کنمیم حمل

 نیا دهدیم یدر چه خبر است، اما دلم گواه نیا پشت
 یمهمان

 مایکه س یدست فی.به کشودیم زهایچ یلیخ رییتغ باعث
 اگر دیشا زنم،یداده است چنگ م

سوهان  یبود بابت خراب شدن ناخن ها نجایا خودش
 دهیکش

 چه داندینم یول کردیزده است مالمتم م میکه برا یالک و

 !دارم یاسترس

 با دلم دانمیم یول دانمیرا نم کنمیچکار م نجایاالن ا نکهیا

ام را به دستش  یزندگ سمانیکه هربار ر یام، دل آمده
 سپرده

 .کرده است که حسابش را ندارم نییباال و پا یبه قدر ام

 را شمرده میقدم ها شود،یکم کم واضح تر م یقیموس یصدا

بر  یبا گردن یصاف و ساده ول مایبه قول س دارم،یبرم
 افراشته



 .رومیم راه

 دیآ یاز خدمتکاران م یکی شومیکه وارد عمارت م نیهم
 و

 دودیپوستم م ریکه ز ینیریش یگرما رد،یگیرا م میپالتو
 باعث

 .نمیاطرافم را بب یتر قیبا نگاه عم شودیم

شده  ینوران لیشک یلیخ یکه با لوسترها یبزرگ سالن
 است،

که مهمانها دورشان جمع شده  یبلند هیکوچک پا یزهایم
 اند

فودها را  نگریو ف یدنینوش یها ینیکه س یمهمانداران و
 نیب

و به  ستیطرف سالن کامال خال کی.چرخانندیم مهمانان
 رقص آماده اش ینظر برا

 یاز صدا شتریو ب شودیپخش م یآرام یقیاند. موس کرده

 .کندیمهمانان است که فضا را پر م یهمهمه صدا یقیموس

از  یکیو به تعارف  ستمیا یم یخال یزهایاز م یکی کنار
 خدمه



 فمیکنار ک زیم یو رو دارمیبرم یدنینوش وانیل کی

 .گذارمیم

 که به جانم افتاده است یتا از استرس کشمیم یقیعم نفس

نازگل و  یو دنبال چهره آشنا چرخانمیشود. چشم م کاسته
 ای

 !گردمیم لیکم یحت

 شیبچه ها مهد رها انیرا دارم که روز اول م یکودک حس

کس حواسش  چیه کنمیم یبه اطراف نگاه یاند، کم کرده
 به

 ام باعث ستادهیگوشه تک و تنها ا کی نکهی. استین من

 .شودیافکار ترسناک م یکل هجوم

 که فاقد شومیو خوشحال م نوشمیرا م یدنیاز نوش جرعه

 رودیباال م یندیاست! انگار قند خونم به طور خوشا الکل
 و

 .آرام شوم یکم شودیم باعث

 یاز آدم ها توانمینم ینشوم ول رهیخ یبه کس کنمیم یسع



. رمیچشم بگ کنندیو صحبت م خنددیکه م یسرخوش
خودشان غرق شده  یایدر دن یکه فارغ از همه چ ییآدمها
 اند و

 .ندارد ییرنگ و بو شانیهمه تجمالت برا نیا

 ناراحت کردن نازگل بشوم و از سالن الیخیب خواهدیم دلم

 شود،یاز کجاست مانع م دانمیکه نم یحس یول رونیب بزنم

 ستادنیرا به ا میپاها دهد،یکه به دلم فرمان سکوت م یحس
 و

 .کندیمحکوم م دنیرا به د میها چشم

دارد را  یام که طعم توت فرنگ یدنیجرعه نوش جرعه
 نوشمیم

 یرو یبا قرار گرفتن دست شومیافکارم غرق م یایدر دن و
 شانه

 .پرمیاز جا م بایتقر ام

 میهمه ترس ها شودیچهره خندان نازگل باعث م دنید
 ی: وااامیگوید دنمیبروند، نازگل با د نیب از کبارهی

 شده یچه محشر نیبب نویا



است  دهیکه پوش یدر لباس رم،یگیو دستش را م خندمیم
 شیب

 زندیم یشده است نازگل مقابلم چرخ بایو ز بندهیقبل فر از
 و

نگاهم  رفته بودم دنبال بهرام یتنها موند دی: ببخشدیگویم
 نهیبهرام نفسم در س دنیو با د رمیگیرا از نازگل م

 من، بهرام یخدا ی: وااامیگویم جانیبا ه شود،یم حبس
... 

 ....ضیف بهرام

 آروم باش یسام ی: وااخنددیم نازگل

 بالیوال یمل میت تانیکاپ شه،یباورم نم: میگویزده م جانیه

من  جانیو نازگل که از ه زندیم یمتواضعانه لبخند بهرام
 به

 بهرام نامزدمه گه،ی: آره ددیگویافتاده است م خنده

 لحظه هی ،ی: چرا بهم نگفته بودگذارمیقلبم م یرا رو دستم

 شوک شدم دچار

: کندیبهرام حلقه م یو دستش را دور بازو خنددیم
 فرصتش



 یبش ریغافلگ هوی خواستمیم ومد،ین شیپ

 نیایواقعا بهم م گم،یم کی: تبرمیگویبه بهرام م رو

آب  میاز خدمه برا یکیو نازگل از  کندیتشکر م بهرام
 ردیگیم

 یا جرعهیفتادی: بخور تا پس ندهدیرا به دستم م وانیل و

 .کندیبهرام را صدا م انیاز آقا یکیو  نوشمیآب م

و من و نازگل  کندیم یعذرخواه یفروتن تیدر نها بهرام
 را

: پس بگو زنمی. با رفتن بهرام به شانه نازگل مگذاردیم تنها
 چرا

 یورزشکار بش یخواستیم

 ؟یدیرو ند لیکم ی: راستزندیم یچشمک نازگل

 تفاوت یب کنمیم یکه سع یاندازم و با لحن یباال م یا شانه

 خانومشه شی: نه البد پمیگویم باشد

 که باعث یخنده ا شود،یام با خنده بلند نازگل همراه م جمله

به سمت ما بچرخد، خجالت  شانیها سرها یبعض شودیم
 زده

 یگفتم؟ آبرومونو برد ی: وا مگه چکشمینازگل را م دست



 : کدوم خانومش؟کندیبه زور خنده اش را جمع م نازگل

آن طرف  یو به بهرام که کم رمیگیرا از نازگل م نگاهم
 مشغول

 فتانه گفت زن دونم،ی: چه ممیگویو م دهمیاست م صحبت

 داره

 !: زن داشتدهدیتکان م یسر نازگل

 لی: کمدهدیو ادامه م گردمیتعجب به سمت نازگل برم با
 و

 : چرا؟پرسمیسه ساله جدا شدنناخواسته م دیمهش

 : بخاطر دخترشوندهدیم رونینفسش را ب نازگل

 ی: واسه چپرسمیکه م دهدیتکان م یبهرام دست یبرا بعد

 دخترشون جدا شدن؟ بخاطر

 : االندیگویاست م امدهیکه انگار از سوالم خوشش ن نازگل

 از خودش بپرس ادیم خودش

 لیو کم چرخانمی. سرم را مکندیبه پشت سرم اشاره م و
 را



را بغل کرده است و به سمت ما  یکه دختر کوچک نمیبیم
 یم

 .دیآ

 لیکم دنیو نازگل با د کنمیخودم را جمع و جور م یکم

 بغل عمه ایب یمانل ی: وااادیگویم

 لیرا از بغل کم ییو دخترک موطال کندیدست دراز م بعد

 .کشدیم رونیب

 . نازگلکنمیسالم م لیو به کم دهمیدهانم را قورت م آب

 لیو رو به کم دهدیبهرام دست تکان م یبرا دوباره

 :دیگویم

 اد،ی: االن مکندیبه ساعتش م ینگاه لیاد؟کمیم یک مامانت
نگهش  ادیرو بده بهم مامان ب یمانل سختته تو راهه، اگه

 دارهیم

 خوامی: نه مزندیم یمانل یموها یرو یبوسه ا نازگل
 ببرمش

 خبرم کن شونیدید ان،یبهرام. مامان و بابا هم دارن م شیپ

 رو به من یو نازگل با زدن لبخند دیگویم یباشه ا لیکم

 خودش بپرس: از دیگویم



 نازگل یول شودیم رهیبه من خ یبا نگاه پرسشگر لیکم

 .رودیحرفها به سمت بهرام م نیتر از ا الیخیب

 کندیرا جمع م زیم یرو یها لیواناز خدمتکاران  یکی
رو  ی: چدیگویو م ردیگیم گرید لیواندو  مانیبرا لیکم و

 گفت

 ؟یمن بپرس از

 یچی: هرمیگیرا از او م نگاهم

 : واقعا؟ستدیا یو مقابلم م چرخدیم لیکم

 یفضول یادی: من زمیگویو م گردمیچشم دنبال نازگل م با

نازگل  نیکرده بود ی: اگه فضولخنددیم لیدکمیببخش کردم
 دادیم درجا جوابتونو

 یکی کنم،یهم سکوت م لیو کم دوزمیم نیرا به زم نگاهم
 دو

 .کنندیم یگرم یسالم و احوالپرس لیو با کم ندیآ یم نفر

 شومیو مجبور م کندیم یهم مرا دوست نازگل معرف لیکم
 با

 یدست بدهم و به رو شناسمشانیکه اصال نم ییها خانم

 .لبخند بزنم کنندیبراندازم م یکه با کنجکاو مردان



 یدنینوش یخال لیوان لیکم م،یشویبعد دوباره تنها م یکم

 سوالتونو نیخوای: نمدیگویو م دهدیرا به خدمتکار م اش

 د؟یبپرس

و در ظاهر مشغول مرتب  برمیدستم را به دامنم م کالفه
 کردن

از جواب دادن  خواهمیواضح است م یلیخ شوم،یم لباسم
 تفره

 .بروم

 .ستدیا یو در سکوت کنارم م زندینم یحرف گرید لیکم

 به خود یتند تر تمیر یو کم شودیسالن عوض م آهنگ

به شدت حوصله ام سر رفته است  کهیدر حال ردیگیم

 :میگویم

نگاهش را  لیم؟کمیسیوا نجایا نطوریهم دیتا آخر شب با ما
 تو میبر نی: اگه دوست داردوزدیبه صورتم م

 میقدم بزن باغ

با  زند،یرا صدا م لیکم یموافقت کنم که زن خواهمیم
 دنیشن



ناخواسته نگاه  چرخد،یبه سمت صدا م لیزن کم یصدا
 من هم

 .رودیآن سمت م به

 کرده است یساده ا شیکه آرا یانسالیزن م دنید با

 لیو کم دیآ یجلوتر م یزن کم کنم،ینگاهش م موشکافانه

 ی: معرفدیگویو رو به من م ردیگیم یرا به گرم دستش
 کنم،یم

 خانوم دوست نازگل، مادرم فلورا سامره

 انگار دیآ یفقط دوست نازگل خطاب شده ام بدم نم نکهیا از

 من و ارتباطبه  یشتریب تیمیصم دهدیم حیهم ترج لیکم

 که مقابلم کنمیم یبه زن یزیبرانگ نیبدهد. نگاه تحس نازگل

فلورا  یول کنمیاست به رسم ادب دستم را دراز م ستادهیا
 به

بعد رو به  زندیم یآورد و فقط لبخند یخودش نم یرو
 لیکم

 ومده؟ی: بابات ندیگویبرافروخته شده است م که

 ی: مانلدیگوی. فلورا مدهدیجوابش را م یبه آرام لیکم



اش را در  یو گوش کندیم بشیدست در ج لیکجاست؟کم

 :آورد یم

 نازگله شیپ

 : من االنمیگویم رمیگیم لیکه از مادر کم یاز حس معذب

 گردمیبرم

 رمیگیباشم از آنها فاصله م لیمنتظر واکنش کم نکهیا بدون
 و

 سیسرو دی: ببخشرومیاز خدمتکارها م یکیسمت  به

 کجاست؟

 خودم را به دهدیرا نشانم م سیخدمتکار محل سرو یوقت

و خودم را  کنمیو در را از داخل قفل م رسانمیم سیسرو
 آنجا

 .کنمیم حبس

 تمام بشود و به خانه رکیس نیهرچه زودتر ا خواهدیم دلم

مادر  دنیتخت ولو شوم. د یبه اتاقم بروم و رو برگردم،
 لیکم

کاش  یا میبگو توانمیم یندارد حت میبرا یحس خوب چیه
 اصال



 .دمیدیرا نم او

 با یول کنمیحبس م ییچقدر خودم را درون دستشو دانمینم

و  کنمیخودم را جمع و جور م خوردیکه به در م یا تقه
چهره  دنی. با دکنمیبعد ازباز کردن قفل در آنرا باز م

 نگران نازگل

 ی: مرسدیگوینازگل رو به خدمتکار م کنم،یتازه م ینفس
 برو

و در را  شومیخارج م ییرفتن خدمتکار از دستشو با
 بندم،یم

 ؟ی: خوبپرسدیو م کندیبه صورتم م ینگاه نازگل

 : آرهکشمیبه گردنم م یدست کالفه

 زد؟ یحرف لی: مامان کمپرسدیم دیبا ترد نازگل

 یدرد داشت ول شترینگفت ب چیهمان که ه میبگو خواهمیم

 انهی. نازگل با لحن دلجودهمیتکان م ینف یرا به نشان سرم

 ذاشتمیتنهات م دیمن شد نبا ری: تقصدیگویم

استفاده کند از  سیاز سرو خواهدیکه م یآمدن خانم با
 یجلو

 من برم؟ شهی: ممیگویو رو به نازگل م میرویکنار م در



 : کجا؟دیگویبا تعجب م نازگل

 معذبم ستم،ین یمهمون نی: من آدم اکنمیبه اطراف م ینگاه

و هردوتون به قدر  شناسمیرو نم یتو و داداشت کس جز
 یکاف

 نیهست ریدرگ

 با همه آشنات خوامی: برو بابا، تازه مکشدیدستم را م نازگل

 شروع شده یتازه مهمون کنم

و به  کشدینازگل دستم را م یبزنم ول یحرف خواهمیم
 طرف

 .بردیها م مهمان

 بعد به آنها یو کم دهدیدست تکان م یزوج یدور برا از

 .میرسیم

از او جوان تر است  یلیکه خ یمرد مسن و زن دنید با
 لبخند

از بابا و  نمی: ادیگویو نازگل با عشق م زنمیم یزورک

 ...مامان

 یسام قمیو دوست و رف ی: مربدیگویرو به من م بعد



مامان نازگل دستش را به سمتم  ل،یمامان کم برخالف
 ردیگیم

 و کندیپدرش با لبخند نگاهم م م،یدهیمودبانه دست م و

 یبساز نجاین هی: پس شما قراره از دختر من دیگویم

 هی: دخترتون خودش میگویو م خندمیپدرش م یشوخ با

 بکنم یمن کار ستین یازیهست ن یحرفه ا ینجاین

: خوشحالم گذاردیم مشانه انازگل دستش را پشت  مامان
 که

مثل تو دارهدر جوابش فقط لبخند  یخوب یمرب یناز
 که مامان نازگل به آدم یحس زنم،یم

 متفاوت است. با آمدن لیتا آسمان با مامان کم نیزم دهدیم

 میدوباره نازگل تنها دیشا نکهیاز ا رد،یگیدلم م بهرام

 .بگذارد

و  شودیبا پدر و مادرزنش مشغول حرف زدن م بهرام
 رینازگل ز

 خواهربرادرام آشنات کنم هیبا بق ای: بدیگویم گوشم

 سالن گریو به سمت د میکنیم یپدر و مادرش عذرخواه از

 : مگهمیگویم کنمینگاه م تیهمانطور که به جمع م،یرویم



 ؟یخواهربرادر دار چندتا

 بچه یکه سه تا زن داشته باشه کل یی: بابادیگویو م خنددیم

 داره

 : سه تا؟؟؟ستمیا یو م کنمیم خیلحظه  کی

: آره اول با دیگویو م ستدیا یو کنارم م خنددیم نازگل
 مامان

 لیازدواج کرد بعد فوت مامان اونا با مامان کم دیو ام الهه

راه عاشق مامان من شد که تو  انهیکرد و م ازدواج
 کارخونه بابا

 لهانگاریمامان کم یمامان من در واقع هوو کرد،یم کار
 زدندیحرف م« مامانم» ای« مامانت»چرا با  فهممیتازه م

 و

 هوو داشتن نیداشت هم لیکه مامان کم یحس بد لیدل دیشا

 .است

و با الهه و همسرش  میرویم گرینازگل به سمت د همراه
 هم

و با  بردیم یگریبعد نازگل مرا به طرف د شومیم آشنا
 و دیام



 .شومیهم آشنا م دخترش

کاناداست، پسرش  میجراح است و مق دیهمسر ام فهممیم
 هم

 مادرش است. الهه و همسرش بچه دار نشده اند و شیپ

 .مشغول تجارت هستند سالهاست

 یربط چیکه ه یو درشت زیاز اطالعات ر شودیپر م مغزم
 به

و تا موقع شام  شودیاز من دور نم گریندارم. نازگل د آنها
 نیب

 .شومیبا آنها آشنا م شیو کم و ب میزنیپرسه م مهمانان

نازگل دست از  شودیبهرام هم به ما ملحق م یوقت یحت
 سرم

 .داردیبرنم

 شوم،یم رهیو به مهمانها خ نمینش یم یاز شام گوشه ا بعد

از  کندیرفتارم دقت م یوقت است رو یلیکه خ نازگل
 بهرام

 ندینش ی.کنارم مرساندیو خودش را به من م ردیگیم فاصله
 ؟یحرف زد لی: با کمدیگویو م



 ؟ی: چشومیمتوجه حرفش نم اول

 ؟یدی: سوالتو پرسدیگویتر م شمرده

 ادیخوشش ن دی: نه گفتم شاکشمیم یقیعم نفس

 ؟یدیرو د ی: مانلکشدیم یآه نازگل

 یناز یموها یول نم،ی: نتونستم صورتشو ببزنمیم یلبخند

 داره

 لیکم یایماهه، دن یلیخ ی: مانلدیگویبا حسرت م نازگل
 تو

 شهیخالصه م دخترش

 خوبه یلیخ نکهی: اکنمیو به او نگاه م دهمیتکان م یسر

 ....نخواستش، چون دیمهش ی: آره ولدهدیادامه م نازگل

 سندروم داون هست ی: چون مانلکندیم بغض

 

 دی: مهشچدیپیحرف نازگل در گوشم م زند،یم خیتنم  انگار

 ....سندروم داون هست یچون مانل نخواستش

در  ؟اشکیچ یعنی: چرخمیبه سمت نازگل م رتیح با
 یلیخ لیو کم دی: مهشزندیچشمانش حلقه م



 دیمهش یپدر شدن داشت ول یآرزو لیبودن کم خوشبخت
 از

کار  کیناخواسته باردار شد هزار و  د،یترسیبودن م مادر
 کرد

 یمانل یاتفاق بود.... وقت هیرو بندازه و نشون بده  یمانل تا
 ایدن

 شگاهیگفت بذارتش آسا لیبه کم هیمشکلش چ دیو فهم اومد

 :میگویو م کنمیبغلش م شوند،یم ینازگل جار یها اشک

 گذرهیمادر از بچه اش م هیبگم... آخه چطور  یچ دونمینم

 ما هم یایهمه دن له،یکم یایهمه دن ی: مانلکندیهق م هق

 شهی. باورت مکنهیداره بزرگش م لی... مامان کمهست
 دیمهش

 رو از اون گرفت؟ لینفرت داره چون کم یمانل از

 . توجهکنمیو فقط آرام پشتش را نوازش م کنمیم سکوت

زود خودش را به  یلیو خ شودیبه سمت ما جلب م بهرام
 ما

اشک نازگل نگران  سیصورت خ دنی. با درساندیم

 :شودیم



 ؟یشده ناز یچ

 بود یبحث مانل یچی: هکندیرا پاک م شیاشک ها نازگل

 لیکم نی: برو ببدیگویاما نازگل م رودیبهرام در هم م افهیق

بهرام  خواهدیاست م دمشمشخصیموقع شام هم ند کجاست،
 را دست به سر کند. با رفتن

 دیشا ی... ولستین لیکم یتو زندگ یزن چی: هدیگویم بهرام

باورش بشه همه زنها مثل  لیکه کم یکی ادیب دیبا یکی
 دیمهش

 ستنین

 ؟یخواستگار ی: براش رفتمیگویو م کنمیم نگاهش

نابود  اشویزن دن هیکه  ی: به نظرت کسزندیم یشخندین
 کرده

 رو لیپول کم دیاعتماد کنه؟ مهش یا گهیبه زن د تونهیم

 خودش رو خواستیاونو م یاجتماع تیموقع خواست،یم

 ...به بچه یتعهد چیبدون ه یبدون مانل یول خواستیم

 بشه و اون سرش یصرف مانل لیعشق کم دیترسیم دیمهش

 کاله بمونه یب



 رو؟ لیعشق کم ایرو داره  لی: االن کمزنمیم یپوزخند

 رهیخ مانیاندازد و به کفش ها یم نییسرش را پا نازگل

 . هربارکنهیم هیرو تنب لی: به حساب خودش داره کمشودیم

که ممکنه از اون دور  کنهیم یداره کار لیکم نهیبیم که
 بشه

و ادامه  کنمیتعجب به نازگل نگاه م کنهبایبه پا م یشیآت هی
 رو یبار مانل هی: دهدیم

 با مرگ یزیچ لیکم شدیم وونهیداشت د لیمامان کم دیدزد

 چرا؟ یدونینداشت م فاصله

 حس شوم،یم رهیچشمان بهت زده ام به دهان نازگل خ با

 :دیگویم یجد یلیخ یول گذاردیدارد سر به سرم م کنمیم

 کنهیداره ازدواج م لیکم کردیفکر م چون

که نازگل  یطور خندمیم یبلند یو با صدا ناخواسته
 ناراحت

 دستم یول دی: ببخشمیگویم میآ یبه خودم م یوقت شود،یم

 نبود خودم



که تو  ییزایچ نی: آخه امیگویکه م کندینگاهم م دلخور
 یگیم

 دهیآدم عاقل بع هی از

 

 دلم بهم شود،یم رهیخ ی. به نقطه ازندینم یحرف نازگل

هستم. نازگل به  یخبر بد دنیانگار منتظر شن چدیپیم
 دامنش

 .و همچنان سکوت کرده است زندیم چنگ

را از  اد؟نگاهشیاز دست من برم ی: کمکمیگویم کالفه
 به کهیبابت پول ساعت با من  ی: وقتردیگیمن م

 وقت بود یلیکه خ دمید لیکم یتو چشما یبرق یکرد دو

 بودم دهیند

 و در سکوت خفه رودینازگل م یبزنم ول یحرف خواهمیم

 .شومیم

 شده است که توان نگه داشتنش را نیسنگ یبه قدر سرم

 حرفها را ندارد. حس نیقلبم هم تحمل ا کنمیحس م ندارم،

 قلبم شناسمشان،یکرده اند که نم دایبه دلم راه پ یبیعج یها



که نازگل  کنمیفکر م یو به وزنه ا زندیم نهیامان در س یب
 به

 .بسته است دلم

 یوزنه ا ریکه مثل بادبادک در بادها رها بود حاال اس یدل
 شده

شده  یکه نازگل به آن بسته است، مثل کبوتر جلد است
 است

 از آن خانه تواندینم زیچ چیو ه پردیخانه م کی یحوال که

 .کند شیجدا

 هول یباتالق انینازگل مرا م ایام  دهیمن اشتباه فهم دانمینم

است که خودم هم دوست داشتم در آن غرق  داده
است و قلبم  دهیچکار کنم جانم به لبم رس دیبا دانمیبشوم،نم

 یب

 .زندیم امان

 به یدیبسته است و ام میبه دستها یلینازگل دخ کنمیم حس

 ترسناک است. اصال یاز همه چ شتریب نیدارد که ا بودنم

 .بروم دیبا دانمیکجا هستم و چه خبر است فقط م فهممینم



 یتب تند نیو خودم را در اتاقم حبس کنم و بگذارم ا بروم
 که

 .برود رونیجانم افتاده است از تنم ب به

 از یکیاز  شومیکس نم چیمنتظر ه شوم،ینازگل نم منتظر

 سالن یو به سمت در خروج رمیگیرا م میپالتو خدمتکاران

 .رومیم

ام بدون فکر کردن فقط  دهیکه شن ییاز حرفها کالفه
 خواهمیم

 .باشم و بروم یراه فرار دنبال

 هستند یاند که مشغول خداحافظ ستادهیباغ چند نفر ا درون

 .نمیبینم ییو خوشحالم چهره آشنا گردانمیم چشم

و  کشمیداخل باغ م یاز نگهبان ها یکیرا به سمت  خودم
 با

 نیماش هیمن  یبرا شهی: ممیگویم یخفه شده ا یصدا
 دیریبگ

و با  گردمیرسونمتونبرمی: مدیگویاز پشت سرم م ییصدا
 : نه ممنون مزاحمتونشومیهول م لیکم دنید



 .شمینم

و دستش را  کندیمرخص م ینگهبان را با اشاره ا لیکم
 به جلو

 طرف نی: از ادیگویو م کندیم دراز

 مصمم تر از من است، به لیکم یمانع شوم ول خواهمیم

 : نشد از نازگلمیگویمستاصل م کندیاشاره م نشیماش

 کنم یخداحافظ

 آورد: اشکال نداره یکتش در م بیرا از ج چشییسو لیکم

 دمیم حیتوض براش

را  نیماش موتیر نکهیو بعد از ا رومیناچار دنبالش م به
 زندیم

 .شومیسوار م یو به آرام کندیجلو را باز م در

 گر گرفته ام اما به خودم کنمیحس م بنددیدر را م یوقت

 «یوا بد ستیاالن وقتش ن ،یآروم باش سام »میگویم

 .شودیو مشامم از عطرش پر م شودیم نیسوار ماش لیکم

رو  ی: سردتونه؟ بخارپرسدیبکند م ینگاه نکهیا بدون
 روشن



 کنم؟

 لیکم ی: نه ممنون خوبه هواوقتچسبانمیرا به در م خودم
 شکل نمانیب یقیافتد سکوت عم یبه راه م

ام  دهیکه از دهان نازگل شن یجمالت کنمی. حس مردیگیم
 در

 .به رقص در آمده اند مغزم

 بوده است اما در ذهنم او را کنار یچه شکل دیمهش دانمینم

 .کنمیو ناخواسته به او حسادت م کنمیتصور م لیکم

 ن؟یندار یمشکل کیبا موز-

 یلینه خ: دهمیتکان م یسر میآ یبه خودم م لیجمله کم با

 خوبه هم

 .کنمیم دایپ یحس بهتر شودیکه پخش م یترانه ا یصدا با

آهنگ را کم  یصدا لیکم میشویکه از باغ دور م یکم
 و کندیم

 معذب کردمیحس م ن،یاگه راحت نبود دی: ببخشدیگویم

 نیهست

 خوب بود ی: نه ممنون همه چزنمیم یلبخند



 کندیو به صورتم نگاه م ردیگینگاهش را از جاده م لیکم
 و

: واقعا؟ چون فکر دهدیم ریینگاهش را تغ ریمس دوباره
 کردم

 شما رو تو معذورات گذاشته نازگل

: درسته به خاطر نازگل میگویو م کنمیرا مرتب م شالم
 اومدم

 ندارم یلیبکنم که بهش م یکار ستمین یآدم یول

 .شودیما برقرار م نیو دوباره سکوت ب دیگویم یآهان لیکم

 یامیآورم و مشغول نوشتن پ یدر م فمیام را از ک یگوش
 یبرا

 یلیممنون خ ی. بابت مهمونزمی: سالم عزشومیم نازگل
 خوش

کنم. برادرت زحمت  ینشد باهات خداحافظ گذشت
 رسوندن

 . بازم ممنوندیکش منو

 میلبها یرو تیاز سر رضا یلبخند فرستمیرا م امیپ یوقت
 جا



و از آن حالت  دهمیم هیام تک یبه صندل کند،یم خوش
 معذب

 .رمیگیفاصله م بودن

 چرا دانمینم گذاردیم ریهم تاث لیکم یآرامش من رو انگار

 .کرده است رییکه مدل نشستنش تغ فهممیم یول

 : فکر کنمدیگویو م کندیم یام نگاه یزنگ گوش یصدا با

 نایشماره س دنیو با د دهمیتکان م ینگران شدنسر خونواده
 : جانمدهمیجواب م

 نایس

 ستین ی: سالم خانوم خانومااا ازتون خبردیگویو م خنددیم

 :که چشمش را به جاده دوخته است کنمیم لیبه کم ینگاه

 نگران نباش امیم دارم

 حاال یومدی: جان من؟ نمخنددیم نایس

 :میگویو م دارمیبه زور خودم را نگه م یبخندم ول خواهمیم

 میکنیصحبت م اومدم

 : باشه باشهدیگویم رودیم سهیکه از معذب بودن من ر نایس

 نییپا امیتک بزن ب یاومد دارمیب من



 .کنمیو تماس را قطع م میگویم یا باشه

درجه اش را  یول کندیرا روشن م نیماش یبخار لیکم
 یرو

 ای دهیته کش مانیحرفها دانمی. نمگذاردیدرجه م نیتر نییپا

 دی. شامیندار یباز نشده است که حرف خاص خمانی هنوز
 هم

 یهنوز دوست دارم به حرفها دیشا میستین یخوب صحبت
 یب

مرا  خواهدینازگل م دیگویم یو ته نازگل فکر کنم.حس سر
 سمت برادرش سوق دهد و

 یناراض تیوضع نیهم از ا لیکم دیگویم یگرید حس

 .ستین

طالق گرفته است و چرا  دیچرا از مهش دانمینم هنوز
 نازگل

 یایمن گذاشته است تا دن یهمه آدم دست رو نیا نیب

 !دهم رییرا تغ برادرش

از  یو برداشت نادرست کنمیاصال من اشتباه م دیشا
 یحرفها



 خسته شده است یکرده ام هرچه هست مغزم به قدر نازگل

 .رمیآرام بگ یدوست دارم ساعتها بخوابم بلکه کم که

بلد  یرا به خوب ریمس لیکم میزنینم ینه حرفتا خا گرید
 است

 یاصل ابانیوارد خ یندارد وقت ییبه راهنما یازین و
 میشویم

 هیاز ثان یام و در کسر دهیکه رس سمینو یم نایس یبرا
 جواب

 دم در امی: االن مدهدیم

 یچراغ ها دنیو با د کندیمقابل خانه مان پارک م لیکم

 ن؟یدار دی: کلدیگویخانه ها م خاموش

 دم در ادی: برادرم االن مکنمیبه خانه مان م ینگاه

 هم از لیکم شومیم ادهیپ نیو از ماش کنمیدر را باز م بعد

در را  نای. سستدیا یو پشت سرم م شودیم ادهیپ نیماش
 سالم نایبه س د،یآ یجلو م لیمن و کم دنیو با د کندیبازم

 برادر لیآقا کم نا،ی: برادرم سمیگویم لیو رو به کم کنمیم

 نازگل



 

 و بابت رساندن من دهدیدست م لیمحترمانه با کم نایس

بود،  فمونی: وظدهدیتکان م یسر لی. کمکندیم تشکر
 شونیا

 آوردن فیکردن تشر لطف

 م،یشویو وارد خانه م میکنیم یخداحافظ لیبا کم نایس همراه

 بود؟ یک گهید نی: ادیگویبه محض بستن در م نایس

: برادر نازگل، گفتم کنمیبه باال رفتن از پله ها م شروع
 که

چرا  ینگفت یول یگفت نوی: ارساندیخودش را به من م نایس
 نیا

 رسوند تورو

 یشد یرتی: غزنمیم نایگونه س یرو یو بوسه ا خندمیم

 که؟یکوچ داداش

اللهبعد همانطور که از پله  ی: الاله الدیگویلب م ریز نایس
 : به خدادیگویم یبه آرام میرویها باال م

 یحت ختمیریو زمان رو بهم م نیبود زم مایتو س یجا اگه
 با



 جمعه المیاز تو خ یول کترم،یاز جفتتون کوچ نکهیا

 ؟یحرفا رو بگ نیا مایبه س ی: جرئت دارزنمیم یلبخند

در  بشیرا از ج دشیکل نایو س میستیا یدر واحد م یجلو
 یم

شانس آورد زود شوهر کرد  مای: آره چرا نگم؟ سآورد
 رفت

 شهیت میدادیکه اون داره هر روز اره م یتیبا ظرف وگرنه

 میگرفتیم

 آرامش یبا همان صدا نایو س میشویخنده وارد خانه م با

 ؟ی: خسته ادیگویم

: برو لباساتو دیگویو م دهمیرا به نشانه نه تکان م سرم
 عوض

 میبا هم بخور زمیبر ییمنم چا کن

لباس  کیلباسم را با  زیو اول از همه چ رومیاتاقم م به
 یراحت

 و نمینش یم نهیآ یبعد جلو کنم،یخانه عوض م مخصوص

 .شومیصورتم م یرو شیپاک کردن آرا مشغول



 : خوششودیو وارد م زندیبه در م یتقه ا نایبعد س یکم

کن  رپاکیکه به ش یو پنبه ا چرخمیطرفش م گذشت؟به
 آغشته کرده

 یرو نایاندازم. س یم شیآرا زیم ریسطل ز یتو بودم
 نیزم

 و به دهانم چشم گذاردیرا مقابلش م ینیو س ندینش یم

 .دوزدیم

 نایو کنار س دارمیکن برم رپاکیبه همراه ش یگرید پنبه
 یم

 : خوب نبود، اصال خوش نگذشت کال مدل ما نبودننمینش

 ها یخیآدم مر شیرفتم پ کردمیم حس

 خواستمی: مدیگویکه م شومیپاک کردن صورتم م مشغول
 بگم

 .ارمیدر م یدارم قلدر باز یگفتم با خودت نگ یول نرو

 یواسه اومدن دد نکهینه ا یهم جنس خودمون شناسمتیم
 و

 ... و رنیبگ یمهمون یمام

 : رقص همپرسدیو م داردیرا برم یچا وانیل نایس خندمیم



 داشتن؟

 طرف هی: دهمیو جواب م کنمیرا درون سطل پرتاب م پنبه

 .دینرقص ینه کس یرو به نظر آماده کرده بودن ول سالن

بودن  یطور هیبود که همه  نیقسمتش ا نیتر مسخره
 انگار

بزند که  یحرف خواهدیم نایاومدمس بیعجا نیاز سرزم من
 نای: سشودیمامان مانع م یصدا

 اومد؟ سامره

 با شودیشدن مامان راحت م داریاز بابت ب الشیکه خ نایس

 یتو اتاق سام ای: آره مامان بدیگویم یبلندتر یصدا
 مینشست

 یبرا یآوردن چا یبه هوا نایو س شودیوارد اتاقم م مامان

: خوش دیگوی. مامان به محض نشستن مرودیم مامان
 گذشت؟

 کال میداشت نویبحث هم نای: بد نبود، با سزنمیم یلبخند

 رفتم یبا ما جور نبود، منم تو رودرواس فازشون

 یچا وانیل کیبا  نایبعد س یو کم زندینم یحرف مامان
 وارد



 نیا یبرا یتنها باشم ول یدوست دارم کم نکهی. با اشودیم

 .دهمیسه نفره جان م ینینش شب

 

 و به محض نشستن فتانه مینینش یکافه همراه فتانه م یتو

 م؟یایزودتر از بنفشه ب یگفت ی: واسه چدیگویم

 بدون اون خواستمی: مگذارمیم یکنار یصندل یرا رو فمیک

نگاه  کنهفتانهیرفتار م یجانیه یلیبنفشه خ م،یبزن حرف
 من کارام یعنی: کندیبه من م یهیعاقل اند سف

 است؟ عاقالنه

 :پرسدیفتانه م کنم،یاشاره م شخدمتیو به پ دهمینم یجواب

 م؟یمنتظر بنفشه نش نمیواسه ا یحت

 ادینم گهیساعت د هی: اون تا کنمیبه ساعتم م ینگاه

مشکوک  ی: سامشودیم رهیبه صورتم خ یبا نگران فتانه
 یزنیم

 ها

 و رو به فتانه رمیگیمنو را از دستش م شخدمتیآمدن پ با

 ؟یخوریم ی: چمیگویم



 یمن موقع ،یخودت خورد ی: هرچدیگویتفاوت م یب فتانه
 که

 دمیاومد سفارش م بنفشه

 و دهمیم شخدمتیباز نشده را دوباره به دست پ یمنو

 زحمت دوتا قهوه ترک یب :میگویم

 و رو به کندیسفارشم را درون تبلتش ثبت م شخدمتیپ

 ن؟یخواینم کی: کدیگویما م یهردو

 نیاریب کیک زیچ هی: میگویو م کنمیبه فتانه م ینگاه
 مشترک

 هی: نه بابا، دیگویفتانه م شخدمتیاز رفتن پ مبعدیخوریم
 هست تیزیچ

 انگار

 ؟یگیم نویا یچ ی: برامیگویم کالفه

 یخور شد کیک زی: چخنددیم

: چقدر نازگل و برادرش رو دهمیم رونیرا ب نفسم
 ؟یشناسیم

: شودیم رهیبه صورتم خ یشده ا زیر یبا چشم ها فتانه
 یسام



 ی.. اون از مهمونادیهست، تو صدات در نم یزیچ هی
 رفتنت

 از سوال کردنت نیا

 بهم زد که ییحرفا هی: نازگل اون شب میگویم ینگران با

 دونمیرو نم لشیدل

 گفت؟ ایچ قای: دقگذاردیم فمیرا کنار ک فشیک فتانه

 بهت دونمی: نمدهمیم زیم یرو یرا به دستمال کاغذ نگاهم

 نه؟ ای بگم

 شناسمیچقدر اونا رو م یگی: مدیگویم یبا لحن تند فتانه
 بعد

 بعد یدونیرو نم لشیزده که دل ییحرفا هینازگل  یگیم

منو جدا از بنفشه  یاصال واسه چ ،یبهم بگ یترسیم
 یآورد

داداشش و زنش  گفتی: نازگل مزنمیم ایرا به در نجا؟دلیا
 جدا شدن

 ه؟یحرف چ نی: خب. االن مشکل ادیگویتفاوت م یب فتانه

 سفارشاتمان را یو وقت کنمیسکوت م شخدمتیآمدن پ با



 یمشکل نجاشی: تا ادهمیادامه م رودیو م گذاردیم زیم یرو

من  یرو برا لیو درشت طالق کم زینشست ر یول نداره
 فیتعر

 کرد

 خواسته باهات دی: شانوشدیاز قهوه اش م یجرعه ا فتانه

 کنه درددل

 نجایبه ا دیحرف رس نکهیتا ا کردمیفکر رو م نیمنم هم-

 که

 تیوضع نیبرادرش رو ممکنه از ا یزن زندگ کی اومدن
 خراب

 بده نجات

طرز فکر  نیا نی: ببگذاردیم زیم یفنجانش را رو فتانه
 همه

 یقبل یتو زندگ یحاال که فالن گنیم انیم آدمهاست،
 طرفش

عاقالنه تر باشه  دیکه قطعا با ینبوده با انتخاب بعد خوب
 همه

 شهیدرست م زیچ



نازگل واسه تولدم  ی: آره درسته ولدهمیم رونیرا ب نفسم
 نیا

: میگویو م دهمیرو بهم دادساعتم را نشان فتانه م ساعت
 یلیخ دمیبعد من د

جنجال گفتم پولش نصف نصف. اون شب  یبا کل گرونه
 نازگل

 یبرق هی یکردیسر پول ساعت با من بحث م یوقت گفت
 تو

 بودم دهیوقت بود ند یلیکه خ دمید لیکم یچشما

 هیحرف  نی: خب ادیگویو بعد م کندیسکوت م یکم فتانه

 داره که هم ممکنه خوب باشه هم نباشه ییمعناها

 

 کنم. هم کاریچ دیبا دونمیشدم نم جی: منم گمیگویم مستاصل

 یو الک کنمیاصال دارم اشتباه م دیهم نگرانم. شا ترسمیم
 با

 .کنمیم ییجمله دوستانه نازگل دارم خودمو هوا چهارتا

مسخره باشه که نازگل راه انداخته  یباز هی دی... شادیشا
 تا چه



برداره و زن برادرشو  یخواهرشوهر پیتر دونمیم

 ....بسوزونه

که باورم  یصادقانه باهام حرف زد طور یلینازگل خ یول

 ...شد

 کیبعد  یجمله آخرش از ته دلشه... ول یشد حت باورم
 شک

 تو و یجلو نمیکه باعث شده االن بش یبه جونم شک افتاده

و  داردیبرم کیزکیاز چ یوا بدمفتانه برش ینطوریا
 کاره نی: هنوز به ادیگویم

 ؟یدار اجیاحت

 : چطور؟کنمیتعجب نگاهش م با

 لهیپ لهیش یدختر خوب و ب شناسم،یمن نازگل رو م نیبب-

 هیا

 نکهیچرا از ا دونمیبا من مدل تو نبود، نم ه؟یچ یدونیم یول

. من کنمینم دایپ یحس خوب گهیاز برادرش م برات
 برادرش رو

 نستایدوتا عکس تو ا یکینازگل و  یها فیدر حد تعر فقط



. اصال خبر نداشتم از زنش جدا شده شترینه ب شناسمیم
 یعنی

 نازگل مهم نبوده من بدونم یبرا

 ه؟یخب منظورت چ-

با تو حرف  دیاندازد: واضحه، چرا با یباال م یشانه ا فتانه
 بزنه؟

 خوادیخود نازگل م ایخواسته  لیخود کم ایداره  یلیدل البد

 ها رو بهم ربط بده شما

 تونمی: نمکنمیمان م مهینصفه و ن کیک زیبه چ ینگاه
 کارمو

از قبل  شیروزها ب نیدر شرف ازدواجه و ا نایکنم، س ول
 خرج

 دیکه چقدر با یدونی: مداردیبرم یگریبرش د مفتانهیدار
 جون

 میرو بسوزون یوجب مین نیا میبکن

بکن، : پس دست به عصا حرکت دهدیو ادامه م خندمیم
 نذار

 یبش چهیباز



 شدم جیبدتر گ-

 تونمیوا نده... من نم یکرده ول ریبذار فکر کنه تورو درگ-

 هست یهرچ ینه ول ایوسط هست  نیا یبگم نقشه ا یقطع

مهمتر از  ایدن نیا یتو یچیه یمواظب خودت باش دیبا
 خودت

 بیدارم بهت آس قتمیکه رف یمن یدیاگه د ی... حتستین

اونا پولدارن اونا  یسام ،یکن یاز منم دور دیبا زنمیم
 اشونیدن

 میکنیقرون دوزار جون م هی یما فرق داره من و تو برا با
 یول

که  ییزهایتا سرشون گرم بشه. چ کننیپول خرج م اونا
 واسه

ساده  یلیخاطره است که خ هیواسه اونا  استیتو رو من
 ازش

رجمون باشه خ نیمن و تو ا یایته ته دن دی. شاشنیم رد
 در

 هی فلیبرج ا دنیاونا د یبرا یو کارمون ثابت باشه ول ادیب
 سفر



قهوه ام  انفنجانیو ب میاست انگار برن شاه عبدالعظ ساده
 نیا نکهیاز ا ترسمیم نی: منم از همدارمیرا برم

 باشه یسرگرم هیکردم  دایکه من االن پ یو روز حال

 گریما د یو با آمدن بنفشه هردو دهدیکشش نم گرید فتانه

 .میزنیو نازگل نم یاز مهمان یحرف

 و داخل منقلش گرداندیم نایاسپند دور سر س یمشت مایس

 . نگاهم به مامان کهفرستدیلب صلوات م ریو ز زدیریم

 ریو درگ خوردیگره م کندینگاه م نایبه س دارانهیخر
 مادرانه

اش  یدر دل قربان صدقه ته تغار یوقت شومیم شیها

 .رودیم

 : خوب شدم؟دیگویو م زندیم یمقابلمان چرخ نایس

منم  یاز روز خواستگار ی: حتزندیبه شانه اش م مسعود
 بهتر

 یشد

بود  تیانگار برد پ یبهتر شد گهیم نی: همچخنددیم مایس
 اون

 وقتا



 نایدور سر س یو مامان پول میخندیهمه م نایجمله س با

 :گذاردیم فیداخل ک شیپولها هیبق یو بعد جدا چرخاندیم

خودش را جمع و  مایزنگ س یبندازم صدقهبا صدا نویا
 به طرف کند،یجور م

 ه؟ی: کدارمیرا برم یو گوش رومیم فونیآ

 دمیبازکن عمو جمش-

 : من جات بودممیگویم مایو رو به س زنمیرا م فونیآ دکمه

 دمیخریموش م سوراخ

 

به  یبا ترس نگاه شودیکه استرسش دوچندان م مایس
 مسعود

 حلقه مایس یمسعود دستش را دور شانه ها یول کند،یم

عمو و زن عمو با  دنیو با د کنمیرا باز م در. کندیم
 دست شانیهردو

زن عمو  شوندیداخل م ی. وقتکنمیم یو روبوس دهمیم
 ینگاه

تو کار  ی: از االن زددیگویو م کندیلباسم م به
 خواهرشوهر



 ها بودن

 هیخال الیعمه ل ی: جامیگویو م خندمیم

 دلش یلی: خگذاردیم یرا داخل جا کفش شیکفش ها عمو

و  دهمیتکان م یضهسریشوهرش مر یول ادیب خواستیم
 و مرتب عمو دهیبه کت و شلوار اتوکش

. کنمیواکس خورده و براقش نگاه م یو کفش ها دیجمش
 زن

 یبرا خواهدیبه تن کرده است و م یکیش یهم مانتو عمو

 هم مایس دیهمسرش سنگ تمام بگذارد. شا برادرزاده

 یها را داشته باشد اگر فقط کم تیحما نیا توانستیم
 یصبور

 .کردیم

و از همان اول  شومیسر عمو و زن عمو وارد م پشت
 نگاهم را

عمو اول از  کندیکه با ترس به عمو نگاه م دهمیم مایس به
 همه

 فیو بابت برازنده بودنش از او تعر کندیرا بغل م نایس

 .کندیم



سر  کندیم یگرم یبا مامان سالم و احوالپرس یوقت
 چرخاندیم

 مای. سشودیم رهیکز کرده است خ یکه گوشه ا مایبه س و
 با

 رودیم مایسمت س دیعمو جمش کند،یبه عمو نگاه م خجالت
 و

 .کندیاو باز م یرا برا آغوشش

 عمو یبرا مایو س شوندیم آب کبارهیما  نیب یخهای انگار

 یکه خود عمو رو ینام شود،یم یدردانه حسن کباب همان

 م،یشویزود از خانه خارج م یلیگذاشته است.خ مایس
 به یبرا نایکه س یاسترس

 گذاشته است. قرار ریهمه ماها تاث یدارد رو دنیرس موقع

و مامان هم  میبرو مایبا مسعود و س نایمن و س شودیم
 مسافر

 نی. به محض نشستن در ماششودیم دیعموجمش نیماش
 مایس

 : تا عمو پاشو گذاشت تو خونه گفتم االناست ازدیگویم

 ادیدر ب خجالتم



 یصندل یکه رو نایو س کندیرا روشن م نیماش مسعود
 جلو

 بزرگش ی: تو الکدیگویگل به دست نشسته است م دسته

 مامان شیپ یبچه هاتو گذاشت یگفت یوقت یدی. دیبود کرده

 نیدار یخوب ارتباطکردن  یچه ذوق مسعود

به  گذردیکه م یکم کند،یپشت سر عمو حرکت م مسعود
 مایس

از  یکردیهمه سال خودتو دور م نینبود ا فی: حمیگویم
 همه؟

جو را  نکهیا یبعد مسعود برا یکم دهدینم یجواب مایس
 عوض

تو کار خواهرشوهر  نی: انشاهلل از االن زددیگویم کند
 یباز

 یمن هرچقدر واسه تو خواهرزن خوب ؟یگی: منو مخندمیم

. تو مواظب شمیم یخواهرشوهر نمونه ا یاسیواسه  بودم
 زن

 یبرا یچشمک نیماش یجلو نهیآ یباشمسعود از تو خودت

 :زندیم مایس



 .جواهره کهیت هیمن  زن

 زهیریزبون م ینطوریشما ا ی: جلودیگویم مایو س خندمیم
 ها

 دینکن تیرو اذ یاسی: تروخدا دیگویم یجد یلیخ نایس

نگاهش را  مای. سشودیباعث خنده همه ما م نایس یجد لحن
 از

 ؟یریتو چرا سرکار نم یراست نمی: ببدیگویو م ردیگیم نایس

 : من اگه شانس داشتم اسممدهمیم رونینگاهم را به ب کالفه

 هیالملوک بود. نازگل که با خانواده رفتن ترک شمس
 یخستگ

هاشو برده باال  متیرو در کنه، باشگاه هم ق یمهمون اون
 و

سه روز  یرو به جا یهر مرب جهیکم شدن در نت اشیمشتر
 در

 زننیزنگ م ونیخط در م کیروز اونم  کیکردن  هفته
 کالسا

 ایشده ن کنسل

 



بپر بپر  نیا یتو بودم به جا ی: من جاکشدیم یآه مایس
 کردن

 خوردمیهنرم نون م یکیاون  از

به سر و  یتاب مای؟سی: عکااسکنمیتعجب نگاهش م با
 حداقل تو ه؟ی: آره مگه چدهدیگردنش م

نون  یدارن کل نگیدوره زمونه که همه احساس مدل نیا
 داره،

 که یدیدوره د یدیخر نیدورب یاون همه پول داد بعدشم

 در کوزه؟ یبذار

 بود یتاپ زیچ شیشده، دو سال پ یمیقد گهیمن د نیدورب-

 اومده دیمدل جد یکه کل االن

 چرخدیبه عقب م یو کم ردیگیرا م مایپشت حرف س نایس
 و

 یبخر قسط یکیرو بفروش بعد  یکه دار ینی: ادیگویم
 کار

 یدیقسط هاشم م یکنیم

 تازه لپ تاپ هم من ستا،ین یبد شنهادی: پدیگویهم م مسعود

 کباب بودنت ریبه پاس نون ز دمیم زهیجا بهت



 خوامیوقته م یلیخ ییخدا گم،یم یجد :دیگویکه م خندمیم

ازت  یکنیو بچه ها م مایس یکه برا ییهمه کارها بابت
 تشکر

 کنم

 ؟یبخر یخوایم ی: در تشکر از من چدیگویم انهیموذ نایس

 شانه اش یرو یکیو  زندیم رجهیش نایبه سمت س مایس

: توله تو لپ دیگویمظلومانه م نایسرجاتس نی: تو بشکوبدیم
 ترکوند اونوقتتاپ منو 

 دیکن یقدردان یاز سام دیبا

بهم  یکه سام یلی: سکندیبه صورتم م ینگاه مهربان مایس
 زد

 به خودم آورد منو

 یحت خندم،یو م کنمینگاه م مایمهربان س یچشم ها به

 مایبا عشق به س نهیآ ینگاه مسعود که تو میبگو توانمیم
 رهیخ

 .زندیم یاز دوست داشتن است و برق خاص زیهم لبر شده

 جانیکه از شدت ه نایس نیاسمیبه خانه  دنیمحض رس به
 و



 یندارد به سمت ما که رو شیکارها یرو یکنترل استرس

: تروخدا حرف ناجور چرخدیم میعقب نشسته ا یصندل
 دینزن

در  ی. مسخره بازدی. حرف اضافه نزننیساکت باش ها،
 نیارین

 ها رهیآبروم م من

 میایاصال ن یخوای: مخنددیم مایس

 یول نیایب ن؟یاین یواسه چ ن؟یای: ندیکنیفکر م یکم نایس

 نیباش آدم

: برو جوجه واسه ما دم در آورده. خندمیم نایحال س به
 میبر

و مامان و زن  چارهعمویدختره ب نیا شیبه ر متیببند باال
 شده اند. رو به ادهیپ نیعمو زودتر از ماش

 باشه؟ نای: دسته گل دست سمیگویم عمو

 : آرهزندیم نایبه صورت گل انداخته س یلبخند عمو

 اره؟یب یرو ک ینیری: شپرسمیم بعد

 اندازد: بده من یخودش را وسط م مایس



 .زندیبعد عمو زنگ خانه را م یکم

 

 یکه رو نایاندازم رو به س یمبل م یشالم را رو یوقت
 مبل وا

 سخت نبود؟ یدی: دمیگویاست م رفته

 ینیبا س نیاسمی یمردم از خنده وقت ی: وااخنددیم مایس

که اول صف  نایرو س زهیاومد گفتم االنه همه رو بر ییچا
 ییچا

 بود نشسته

: میگویو م زنمیم یکه افتاده بود لبخند یاتفاق یادآوری با
 یول

هامسعود  میرفت سهیرو باباش همه ر ختیرو ر ییچا یوقت
 یمشت ی: عجب بابادیگویو م کندیم زانیکتش را آو

رو  یزیبر دیگفت با یها ول سوختیداشت، داشت م یا
 پسره

 من نه

و مامان  میرویم سهیر یجمله مسعود دوباره همگ نیا با
 حق به



 لیا هیاسترس داشت خب.  چارهی: دختره بدیگویم جانب
 آدم

 خونشون میرفت

 ومدهی: مامان خانوووم هنوز نکندیبه مامان م ینگاه مایس

 هااا یریگیطرفشو م یدار خوب

 : حاال مگه عروس با دخترکندینازک م یپشت چشم مامان

 داره؟ یچه فرق آدم

 نای: کاش عمو ادیگویبزنم که مسعود م یحرف خواهمیم

 باال ومدنیم

 یاصرار کردم ول ی: منم کلرودیبه سمت آشپزخانه م مایس

 شده رشونیدعوتن د ییگفت شب جا عمو

رفت  یآقا طولش داد وقت نی: از بس ادیگویم نایرو س بعد
 با

نگاه  نایو به س رمیگیم مایحرف بزنهنگاهم را از س یاسی
 الیکه با خ کنمیم

را از  یمبل لم داده است. انگار بار بزرگ یرو راحت
 یرو



 .برداشته اند دوشش

کارت  ایرو پر کن زود ب ی: کتردیگویم مایرو به س مامان
 دارم

 دیشب بمون اریب : برو بچه ها رودیگویبه مسعود م بعد

 میشی: مزاحم نمزندیم یلبخند مسعود

 یدیها... ند میکار دار ی: کجا؟ کلدیگویبا تشر م مامان
 یبرا

که وا رفته  نیا رن؟یبگ خوانیبله برون م گهید هفته
 فشیتکل

 تو هپروته معلومه

خونه  نی: تو مرد ادهدیو ادامه م کندیاشاره م نایبه س و
 یا

 بار رو دوش توئه ی... کلاالن

را روشن  یکتر ریکه ز مایو س دیگویم یچشم مسعود
 کرده

 یخوایرو م ای: خب االن کگرددیبرم ییرایبه پذ است
 دعوت

 ؟یکن



 سامره؟ یندار ی: تو حرفکندیبه من م ینگاه مامان

 مایتو و س از؟یته پ ای ازمی: من سر پدهمیم رونینفسم را ب

 .نیخودتون بگ یهرچ نیبزرگتر

 .رومیو به اتاقم م شومیبلند م میاز جا بعد

 نیو به نازگل تمر کنمیافکارم را جمع م یسخت به

 یبکشاند ول لیدارد بحث را به کم یسع یلی.نازگل خدهمیم

 .کنمیبحث را عوض م یبه نحو هربار

 که وسط احساسات و حالم خورده یگره کور نیا خواهمیم

 بسپارم ییدلم را به حرفها خواهمیرا خودم باز کنم، نم است

حرفها  نیتمام ا نکهیاز ا ترسمیاز تهش خبر ندارم، م که
 فقط

 .خواهر و برادر باشد نیا نیکودکانه ب یباز هی

 نیوسط احساسات من مثل توپ ب نیکه باعث شود ا یباز
 نیا

 .نفر پاس داده شوند دو

 کالفه ام که هر لحظه یطور دهم،یجان م نیآخر تمر تا



عقربه  یبکشم. انگار به پا ادیاست سر نازگل فر کینزد
 یها

 زمان قصد گذشتن ندارد. مثل نیسنگ بسته اند و ا ساعت

طاقت و کم  یب یاند حساب دهیکه به مواد نرس یمعتادان
را بزنم و از  یپول لعنت نیا دیق خواهدیتحملشده ام دلم م

 خانه

 .میایب رونیب نازگل

 یهستم که تمام تنم نبض شده است، خون یعصب یقدر به
 که

. انگار کنمیرا حس م گرددیم میشدت درون رگ ها به
 تمام

 یجانیمسابقه دو گذاشته اند و ه میرگها یتنم تو یها گلبول

 .مهارشان کنم توانمیکه نم دهندیجانم م به

 و کنمیعجوالنه لباسم را عوض م شودیتمام م نیتمر یوقت

. نگاه نازگل به دارمیبرم نمیدورب فیرا به همراه ک ساکم
 فیک

 ؟یسام هیچ نی: اخوردیم نمیدورب

 نی: دوربشومیم میپالتو یتفاوت مشغول بستن دکمه ها یب



 نمیو دورب کندیرا باز م فیک ردیبگ یاجازه ا نکهیا بدون
 را

 ؟یآورد: تو عکاس یم رونیب

داشتم رفتم  ی: قبال عشق عکاسمیگویم یحوصلگ یب با
 دوره

 سیسرو هیببرم بدم  خواستمی. االنم مدمیخر نویو ا دمید

 رمیبرادرمو بگ یمراسم نامزد یتا عکسا بکنن

 ؟ازیریگیعکس از من م هی: دهدیرا به دستم م نیدورب
 هیبشه  سیسرو دی: بادیآ یرفتار بچه گانه اش خوشم نم

 روشن نشده ساله

واسه دست  ستی: مهم نپوشدیشرتش را م ییسو نازگل
 یگرم

 ریبگ

و  کنمیبه اطراف م یو نگاه کنمیرا روشن م نیدورب

 :میگویم

 شهینه پشت سرت نوره خوب نم اونجا

 شومیو مشغول گرفتن عکس م دهمیم ریینازگل را تغ یجا

 مشونینیبب ای: بدیآ یکنارم م شودیعکس گرفتن تمام م یوقت



 یزیبرام بر شهی: مدیگویکه م دهمیها را نشانش م عکس
 تو

 فلش

 خونه رمیم یول تونمی: االن که نمکنمیرا خاموش م نیدورب

 زمیریم برات

 بهت فلش بدم سای: وادیآ یبه سمت آسانسور م همراهم

 کن یاز روش کپ ارمیدارم خودم، م خوادینم-

 تو فلش خودم زی. برگهی: نه دزندیآسانسور را م دکمه

: باشهسوار میگویکالفه هستم م یبه قدر کاف نکهیا با
 ی: از من ناراحتدیگوینازگل م میشویمآسانسور که 

 ؟یسام

 نه... چطور؟-

 ی. من کاریشد یطور هی کنمی: آخه حس مدیگویم دلخور

 زده؟ یاون شب حرف لیکم کردم؟

با من  لیراجع به کم نقدریا شهی: ممیگویم یلحن تند با
 حرف

 ؟ینزن



 

: پس رودیدر م ینازگل جلو یول ستدیا یم آسانسور
 مشکلت

 شده یچ یبهم بگ دی.. بالهیکم

 شده رمی: برو کنار نازگل دمیگویم کالفه

 یبر ذارمیشده نم یچ ینه ... تا نگ-

 .ستیگفتن ن یبرا یحرف-

: ستدیا یم شیاو را کنار بزنم که محکم سر جا خواهمیم
 یسام

 دوستتم. با من حرف بزن من

شدهدلخور  رمی: من دمیگویو م رمیگیرا از نازگل م نگاهم
 ؟یشد بهیچرا با من غر: تو شودیتر م

 تیمیذره صم کیاشتباه کردم همان  میبگو خواهدیم دلم
 را

 دیبود که با یکردم، کاش فکرم فارغ از مخارج جادیا هم

 .میآ ینم گرید گفتمیو م زدمیرا م زیهمه چ دیو ق میکردیم

 .بکشم ادیدارم سر نازگل که نه، سر خودم فر دوست



 یبرادرش به من رو دید یهم مقصر است وقت نازگل
 خوش

 شوم. دوباره وانهیتا د ختیفکر مرا بهم ر دهدیم نشان

 که با ییدهایهمه شا بندندیفتانه در ذهنم نقش م یحرفها

 از خودم بدم شتریب شودیباعث م میبه آنها فکر کرده ا فتانه

 .که خام احساساتم شده ام دیایب

 راجع به برادرت خوادیدلم نم ینشدم ول بهیمن با تو غر-

 حرف بزنم باهات

 کرده؟ یکار لی: کمکندیم ینگاه نازگل

 !نکردم یمن کار-

 سبز یکه پشت سر نازگل ناگهان لیکم یصدا دنیشن با

هم من هم نازگل!نازگل از مقابل در  م،یپریاز جا م شودیم
 و از دهمیفرصت را از دست نم رود،یکنار م

 باهاتون حرف دیبا: من دیگویم لیکه کم شومیرد م کنارش

 بزنم

 میندار ی: ما حرفکنمیشالم را مرتب م کالفه



 رهیخ میو به چشم ها رساندیخودش را مقابلم م لیکم

 :شودیم

 میحرف دار یکل یعنی یکنیاز من فرار م ینطوریا یوقت

: چرا دهدیو او ادامه م کنمیندارم سکوت م شیبرا یجواب
 فکر

 کرده که مستحق ینازگل کار د؟یاز من فرار کن دیبا دیکنیم

 رفتار سرد شما باشه؟ نیا

 نازگل با ترس نگاهمان شومیم رهیخ لیسکوت به کم در

 خواهدیانگار م ستین الشیخ نیع لیکم یول کندیم

 مانع او بشود: من تواندینم زیچ چیرا بزند و ه شیحرفها

 دیمنو گذاشته کف دست شما... من با ینازگل زندگ دونمیم

 من بگم و شما دیترس د،ینازگل ترس یول گفتمیم بهتون

 یبا خودش فکر کرده تو عالم دوست دیشا ای نیبش ناراحت

و  کنمیبه نازگل م یمشکالت منو به شما بگهنگاه تونهیم
 شما و مشکالتتون ی: زندگمیگویم

 !به من نداره یربط

 !: دارهکندیبا خشم نگاهم م لیکم



 : منچرخدیبانم نمز یبدهم ول یجواب دندان شکن خواهمیم

 شما واسه ی. زندگکردمینازگل هم گوش م یبه حرفها دینبا

 ام که نازگل سفره دلشو بهیغر هیوسط  نیمن ا شماست،

 من باز کرده واسه

باهاتون صحبت  دی: من باکشدیبه گردنش م یدست لیکم
 کنم

 یشب باز مهی: من عروسک خدهمیم لیرا به کم نگاهم
 ستمین

به نظرتون احمقم؟  د،یکن یبا احساسات من باز نیبخوا که
 ای

و با خودتون  دیکه از باال بهش نگاه کن فیموجود ضع هی
 نیبگ

وسط  نیمن ا دیشده. شا دایبراتون پ دیجد یسرگرم هی
 دچار

 مسخره است. من یلیکه هست خ یشدم. هرچ سوتفاهم

 خواهربرادر پولدار؟ هی یبرا یسرگرم هی ایام؟  چهیباز

 ی. وقتشودیمانع م لیکم یبزند ول یحرف خواهدیم نازگل

 : پس حدسم اشتباهمیگویم نمیبیآنها را م یهردو سکوت



بهت  تونمینم گهی: من ددهمی...بعد رو به نازگل ادامه منبود
 نیتمر

 بدم

 لیبه سمت در بروم که کم خواهمیم شکندیبغضش م نازگل

 : من دوستت دارمدیگویم

 

 اشتباه میگوش ها کنمیحس م مانمیم میسر جا رد،یگیم نفسم

از دوردست ها به گوشم خورده  ییاند؛ انگار صدا دهیشن
 است

 دوباره خواهمیکه م ییدنبال صدا گردمیحاال دنبالش م و

 .بشنوم

 خودم را به در م،یایتا به خودم ب کشدیچقدر طول م دانمینم

 .شومیو از خانه آنها خارج م رسانمیم

 شودیاندازم و هنوز وارد خانه نشده که گوشم پر م یم دیکل
 از

 و بندمیدر را پشت سرم م نا،یو س مایس یکردن ها بحث



گوشه  کی.مامان گذارمیم یجاکفش یرا تو میها کفش
 به جان هم نایو س ماینشسته است و س

سکوت کنند  شودیکه باعث م دهمیم یاند، سالم بلند افتاده
 و

 .شودبه آمدن من پرت  حواسشان

 یکارتن ها عیسر مایاندازم که س یمبل م یرا رو فمیک
 وسط

 ی: گرفترساندیو خودش را به من م زندیرا دور م ییرایپذ

 ها؟ عکس

و به  بوسمیو گونه اش را م رسانمیرا به مامان م خودم
 مایس

 فمهی: آره تو کدهمیم جواب

بعد فارغ  یو کم کنندیحمله م فمیبه سمت ک نایو س مایس
 از

 با نای. سشوندیعکس ها م دنیکه داشتن مشغول د ییدعوا

همان بله برانش گل  ای یهر عکس از مراسم نامزد دنید
 از



با هر عکس نظر  ارتباطهم در  مایو س شکفدیم گلش

 .دهدیم

. مامان گردمیبرم یچا ینیس کیو با  رومیآشپزخانه م به
 هم

 عکس ها را نگاه یآن دو نفر محلق شده است و سه نفر به

 با دقت مایس شوندیعکس ها تمام م دنید ی. وقتکنندیم

 فی: حدیگویو م گذاردیها را درون پاکت م عکس
 نی... استین

تا الغر  ییدویدنبال مردم م یکنیرو خاک م هنرت
: هنوز جا به جا میگویو به مامان م دهمیتکان م یبشنسر
 کردن

 ها تموم نشده؟ اتاق

 یکنارم م مایس دهد،یتکان م یتاسف سر یاز رو مامان

زرنگه تو  یلیخ گمیاتاق تورو گرفت؟ من م ومدهی: نندینش
 بگو

 نه

 یکرده؟ عروس یا ی: چه زرنگمیگویم مایبه س کالفه
 نخواست



با مادرشوهر و  ادینخواست ساده داره م مراسم
 خواهرشوهر

 پشتش حرف بزن نیبش یکنه تو ه یزندگ

به شب  رودیو ذهن من م کندینازک م یپشت چشم مایس
 بله

که از پدرش داشت  یکه با پشت گرم نیاسمیبه  نا،یس بران
 در

به  نایچون س خواهد،ینم یاعالم کرد مراسم عروس جمع
 او

فروخته شود و او  یمغازه پدر دیبود بابت مراسم با گفته
 هم

 خواهدینه خانه جداگانه و م خواهدینه مراسم م گفت
 شیزندگ

ر من و مامان شروع کند. در کنا یدر خانه پدر نایبا س را
 قرار

 نایس یپول جهازش هم در بانک سپرده کنند تا وقت شد
 شغل

 هیگرفتند با آن پول لوازم را ته یکرد و خانه ا دایپ یمناسب



 .کنند

 ها به شدت مخالف بود میتصم نیبا ا نیاسمیمامان  هرچند

کرد، مامان هم دوست داشت  تیپدرش از او حما یول
 یبرا

 نیاسمی یول ردیبگ یاش عروس یدانه و ته تغار کی یکی
 او را

 .ستین یازیمجاب کرد که ن هم

در دل عمو باز کند  یا ژهیو یباعث شد جا نیاسمی رفتار
 و

 به شدت مایکرد. فقط س فیزن عمو هم از او تعر یحت

از  نیاسمی ینکارهایو اعتقاد دارد همه ا کندیم مخالفت
 یرو

 .و غرض است قصد

که  ی: خبر دارمیگویم نایو رو به س شومیجا بلند م از
 یوقت

 اون اتاق رنگ هم بشه ها دیبا نمونده؟

و مشغول جا به  دهدیم یخودش را تکان یلیم یبا ب مایس
 جا



 .میشویلوازم م کردن

به  گریو تخت دونفره ام را که د میکنیم یمرا خال اتاق
 دردم

. بردیم یآن را به انبار نایو س میکنیجمع م خوردینم
اتاق را انتخاب کرده است و قرار است فردا  نرنگیاسمی
 نقاش کی

 .و مشغول شود دیایب

 دهم،یو به اتاق مامان انتقال م کنمیکمد را جمع م یها لباس

 .لوازم ندارد یبرا ییجا گرید نایس اتاق

 یمرتب کردن لباس ها گوشه اتاق هستم که با صدا مشغول

 خورهی: سامره جان... تلفنت زنگ ممیآ یبه خودم م مامان

 زحمت یب مای: سمیگویکه مشغول لباسها هستم م همانطور

 شیاریم برام

 شماره دنیبا د دهد،یرا به دستم م یگوش مایبعد س یکم

 دهمیو دوباره به کارم ادامه م کنمیم لنتیآن را سا نازگل

 ر اتاقاز دم د یرچشمیز مایاست که س یچه مدت فهممینم



متوجه حضورش  شیبا صدا کند،یمرا نگاه م مامان
 ی: کشومیم

 یجوابشو نداد بود

 خودم یبه رو یول ترسمیم یکم شیصدا دنیاز شن نکهیا با

 ؟یزنیمنو چوب م اهیآورم: زاغ س ینم

بود  یک پرسمیدارم م ری: نخدیآ یجلوتر م یکم مایس
 جوابشو

که منتظر نگاهم  مایو به س گذارمیهم م یرا رو لباسهاینداد
 کندیم

 کردمیباهاش کار م ی: نازگل، شاگردم که خصوصمیگویم

: دهدیو ادامه م دیگویم« آهان» یبا لحن خاص مایس
 شاگردت

 ؟یدیچرا جواب نم رو

 ؟ی: مفتشستمیا یو مقابلش م رومیسمتش م به

اون گردن درازه  ی: سامدهدیبه سر و گردنش م یتاب مایس
 که

 ست؟ین



 یدونیم رینخ ده؟یاز گردن دراز فرش : منظورتخندمیم
 که

 ازش خبر ندارم دوساله

 یمعن دانمیاما م دهدیتکان م دییسرش را به نشانه تا مایس

: بله درست دیگویکارش مسخره کردن من است و م نیا
 یول

 یزایچ هیتو خودت بودن هات نشون دهنده  نیتو و ا رفتار

 است گهید

 با رفتن کند،یم شیجوابش را بدهم که مامان صدا خواهمیم

 .کشمیتخت مامان دراز م یو رو کشمیم یقینفس عم مایس

 نازگل را یچون حرفها دیچرا دلم تنگ است، شا دانمینم

چرا...  دانمینم یول قرارمیب کنمیباور کرده ام.حس م یادیز
 نازگل انگار یحرفها

آتش به  نیرا روشن کرده است و ا یخاکستر ریز آتش
 جان

 دوسال در خودم نیکه در ا ییافتاده است. تمام حس ها من

آتش گرفته اند انگار تمام  کبارهیشان کرده بودم  خفه
 عناصر



چرا  دانمینم یول کنندیدوست داشتن را طلب م نیا وجودم
 از

فتانه هم  ی. حرفهاترسمیم دیایب شیممکن است پ آنچه
 باعث

 خواهدیخودم را از نازگل دور بکنم، دلم نم شتریب شودیم

ماه من  کیباشم که حقوق  ییدست بچه پولدارها چهیباز
 خرج

 .آنهاست کساعتی

 

 دنیو به محض د میآ یم رونیآمدن مسعود از اتاق ب با

 . مامان مشغول درست کردن شامکنمیبغلشان م دوقلوها

 سر به سر دوقلوها ی. کمکندیهم کمکش م مایو س است

 :گذاردیشده مقابلم م چیکادوپ یکه مسعود جعبه ا گذارمیم

از  مایجمله مسعود س نیقابل شمارو ندارهبا ا دییبفرما
 : ااادیآ یم رونیآشپزخانه ب

 ش؟یگرفت

 اد؟یخوشت م نی: باز کن ببدیگویرو به من م بعد



 که یلپ تاپ دنیو با د کنمیو کاغذ کادو را باز م خندمیم

 ی: واااکشمیم یکوتاه غیاست ج دهیخر میبرا مسعود
 مسعود

 درد نکنه دستت

: قابل تورو دهدیمبل لم م یو رو زندیم یلبخند مسعود

 .نداره

 یعکاس یکه سررشته ندارم به طرف گفتم واسه کارا من
 و

 کرد شنهادیپ نویا یخوایم نایو ا لمیف تیاد

 مامان از ند،ینش یو کنارم م کندیاز مسعود تشکر م نایس

و تشکر  بوسدیو مسعود را م دیآ یم رونیب آشپزخانه

 .کندیم

 یسر هی نی: ببدیگویکه مسعود م کنمیتاپ را روشن م لپ

کم و کسر  یبرات هرچ ختهیر نایمثل فتوشاپ و ا برنامه
 بود

 کنه فیبرو برات رد دمیم کارتشو

 و عکس دوباره لمیف شیرایو یتخصص یبرنامه ها دنید با

 اراده بغل یرا که کنارم نشسته است ب نایو س کشمیم غیج



 سهیو مسعود از خنده ر مایمن س ی. از حرکت ناگهانکنمیم
به  مایبه لپ تاپ دست بزند که س خواهدیم انی. کروندیم
 او

 .شودیهم به سرعت نور از من دور م انیو ک زندیم تشر

 یو غرق در شاد کشمیلپ تاپ دست م یذوق رو با

 .شومیم

آورد و مسعود بعد از برداشتن  یم یهمه چا یبرا مایس
 یچا

 ن؟یواسه دورب ی: فکراتو کرددیگویم

 نیهم گرفتم دورب متی: آره... قکنمیتاپ را خاموش م لپ

 خوبشو بخرم هی تونمیروش بذارم م یزیچ هیبدم و  خودمو

 ؟ی: کم ندارکندیم ینگاه مامان

کنار  نایس یمقدار واسه عروس هی: دهمیتکان م یسر
 گذاشته

 نقدریبهت بدم تو دست و بالت باشه و حاال که زنش ا بودم

 همونو بذارم حله ست،ین ازین مهیفه

 خواهر داماد ؟یکادو ند یخوای: پس مکندیاعتراض م نایس

 سر عقد ادیب یخال دست



پول بدم تو  خواستمی: مسخره مزنمیسرش م یرو یکی
 دست

 تو که سرجاشه یباشه، کادو مامان

اندازد: پس زودتر عوضش کن که  یپا م یپا رو مایس
 عکس

: کنمیم هیبه بق ینگاه بوسهیعقد هم دست خودتو م یها
 مثل بله برون همش عکس ر،ینخ

 ستمین یعکس چیخودم تو ه رمیگیم

 نیاریرو ب یکیواسه عقد  گه،ی: بچم راست مخنددیم مامان

 میاریرو م یکی: دیگویم نایکه س زنمیم یا ثانهیخب لبخند
 یول

 ن،یریعکس بگ ییرو عوض کن دوتا نتیهم دورب تو
 عکس

 بهتره یلیتو خ یها

 و لپ تاپ را به اتاق مامان کنمیاز مسعود تشکر م دوباره

 .برمیم

 

 نکهیبدون ا کنمیفقط سالم م کایو به مل شومیباشگاه م وارد



 رومیرا باال م کایکنار کانتر مل یبمانم پله ها یحرف منتظر
 و

که مشغول صحبت با  رسانمیم یدرا به خانم زاه خودم
 تلفن

و  کندیسالن را زود ثبت م یورود بچه ها کای. ملاست
 خودش

 ؟بایایب یک دمی: مگه نگفتم بهت خبر مرساندیبه من م را
 یخبر بد یخوای: آره دو هفته است مکنمیخشم نگاهش م

 االن که صاف صاف ومده،ین یخانم زاهد یگیهم م همش

 نشسته جلوم

و ادامه  کندیم یبه خانم زاهد ینگاه پر از ترس کایمل

 :دهدیم

برو بعدا حرف  ،یاومدنت سام شهیمن دردسر م واسه
 میزنیم

که تلفنش  یو رو به خانم زاهد رمیگیم کایرا از مل نگاهم
 را

منو کنسل  یماهه کالسها هی: میگویکرده است م تمام
 ،یکنیم



 ونیخط در م هیها  ینداره و مرب یباشگاه مشتر یگیم
 و انیم

بهم منم خرج دارم  نیو بل.... چهارماهه حقوق نداد ال
 محض

 به دو کنم کهیبا همه مدل آدم  نجایا امیخدا که نم یرضا

 است دهیکه از شدت ترس رنگش پر کایرو به مل یزاهد

 : توبرو به کارت برسدیگویم

بچه ها خودشون با تو  زمی: عزکندیبه من م ینگاه بعد
 کالس

 مقصرش منم؟ خوانینم

 از یسام نیشما به همه گفت ای خوانی: اونا نمشومیم بُراق

 ایفردا ن نیدیم امیآخر شب پ نیسره دار کیرفته؟  باشگاه

 ست،یشاگرد ن یگیچرا م گمیبعد م شهیبرگزار نم کالسها
... بعد چندتا از بچه ها تو خوانیبچه ها منو نم یگیحاالم

 نستایا

کالس ما  یایشده باشگاه نم یچ دنیم امیکردن پ دایپ منو
 رو



.. قسم حضرت ابوالفضل شما رو یو فالن یبه فالن دادن
 باور

 دم خروس رو؟ ای کنم

 من قرار زمی: عزدیگویو بعد م کندیسکوت م یکم یزاهد

 باشگاه رو براتون شرح بدم یتیریمسائل مد ستین

 که هست یشما هرچ یتیری: مسائل مدشودیم شتریب خشمم

 شه؟یم یپول من چ فیخودتون ربط داره تکل به

 یباشگاه که تازه وارد شده است برا یاز بچه ها یکی
 یزاهد

نگاه او منم نگاهم را  ریمس رییو با تغ دهدیتکان م دست
 به در

 ایکه ب کندیاشاره م کایمل دوزم،یم کایو کانتر مل یورود
 برو

پول  ...نی: نگفتمیگویم یو رو به زاهد کنمینم یتوجه یول
 من

 شد؟ یچ

 پرداخته ستی: تو لدیگویتفاوت م یب یزاهد

 پرداخته من االن پول ستی: سه ماهه تو لزنمیم یشخندین



 ینزاهدیحداقل پولمو بد نیدارم ، کارمو که گرفت الزم
 هی نی: ببکندیم زشیم یرو یبه برگه ها ینگاه

 تا آخر میالحساب بهت بد یعل یمبلغ هی سیبنو درخواست

 شهیم یچ مینیتا بب گهید هفته

 شهیالحساب؟ واقعا؟ زحمتتون م ی: علشومیبلند م یعصبان

االن از دستم  نی: همدیگوینگاهم کند م نکهیبدون ا یزاهد
 بر

 ادیم

 ن؟یدیالحساب چقدر م ی: علکنمیمکث م یکم

 رهیو به صورتم خ زندیرا در هم گره م شیدست ها یزاهد

 یکه طلب دار یدرصد حقوق ی: سشودیم

رو هم برام شارژ  ی: باشه قبول مابقشودیم شتریب خشمم
 دیکن

 سالن به عنوان ورزشکار استفاده کنم از

 ؟یچ یعنی: شودیاز تعجب گرد م یزاهد چشمان

ورزش کنم، شما  امی: بدهمیدستم فشار م یرا تو فمیک بند
 که



 حداقل از سالن استفاده کنم نیستیبده ن پول

 :دهدیو جواب م شودیم مانیپش یبزند ول یحرف خواهدیم

 میدرصد رو بد یس یو وقت یچقدر طلب دار نمیبب نیبش

 سالن یایب یتونیو چندماه م مونهیم چقدر

 و به حساب و نمینش یم یمقابل خانم زاهد یصندل یرو

 زندیرا صدا م کایبعد مل یکم کنمینگاه م شیکردن ها کتاب
 و

 .دهدیبه دستش م یا برگه

 میبرا کایو مل رومیم نییاز پله ها پا کایسر مل پشت
 ام یکاربر

 یاستفاده کن یتونی: سه ماه مدیگویو م دهدیم رییتغ را

 .شومیو وارد سالن م دهمیتکان م یخانم زاهد یبرا یدست

 میهستم که مامان صدا دمیمرتب کردن اتاق جد مشغول

و از اتاق  گذارمیم زیم یرا رو یدستمال و اسپر کند،یم
 رونیب

 دنمیرفتن است به محض د رونیآماده ب. مامان رومیم

 :دیگویم



 سیبرم سرو مایجان حواست به غذا باشه من با س سامره

 واسه سر عقد نمیبب

 د؟یبریرو نم یاسیخود  ی: باشه ولدهمیتکان م یسر

 مخالفه مایس یول ادی: من گفتم خودش بدیگویکالفه م مامان

: نمینش یمبل م یواسه کادوش نظر بدهرو دیچرا با گهیم
 کجاست؟ مایحاال س

 : دم درهبنددیرا م شیپالتو یدکمه ها مامان

.... مای: سدارمیرا برم یو گوش رومیم فونیسمت آ به
 ییاونجا

در را باز  یو بدون معطل شنومیرا م شیبعد صدا یکم

 :کنمیم

 باال ایلحظه ب هی

را  یگوش شوم،یمانع م یبزند ول یحرف خواهدیم مامان
 سر

 مایو س کنمیباال را هم باز م یو در ورود گذارمیم شیجا
 به

 .ستدیا یآمدن در آستانه در م محض



: وااا رودیباال م شیمامان ابرو دنیبا د کنمیاو سالم م به
 مامان

 باال یچرا منو کشوند یکه حاضر تو

 تو ایب قهیدق هی: من کارت دارم، کنمیبه او م ینگاه

 یرا در م شیو بعد کفش ها کندیپا و آن پا م نیا یکم
 آورد و

 .دیآ یبه داخل خانه م یلیم یب با

 :میگویم مایرو به س کندیرا باز م شیپالتو یدکمه ها مامان

 ن؟یبر یاسیدنبال  یمخالف چرا

از  ؟یخل شد ی: سامدهدیبه سر و گردنش م یتاب مایس
 تا یک

به مامان  یبرن؟نگاهیکادو عروس رو م دیواسه خر حاال
 : بامیگویم نمیبیسکوتش را م یو وقت کنمیم

 طیشرا نیبا ا ریدر نظر بگ نمیا یکامال موافقم ها ول حرفت

 سیدرصد از اون سرو هیاگه  نایما و س یاقتصاد یفعل
 خوشش

حاال  یعنیپس  م،یکردنش رو ندار ضیامکان تعو ادین
 حاالها



 خودش انتخاب کنه که بعدا ستیبا همون بسازه بهتر ن دیبا

 هم نیذاریمنت سر اون م هیسرمون نباشه؟ هم  یحرف

 دیکنیاز خرج اضافه راحت م خودتونو

 

: اگه گرون تر دیگویو بعد م شودیساکت م یکم مایس
 برداشت

 ؟یچ

 خورهی: اوال به اون نمدهمیم رونیو نفسم را ب زنمیم یپلک

 نهیهز میتونیفالن قدر م تیما نها نیبگ ایبرداره ثان گرون

 داره یعقل و شعور هی. خودش هم میکن

 من یو با اشاره چشم و ابرو کندیبه مامان م ینگاه مایس

 یبه ناچار مایهاس گهیهم نم راهی: سامره بدیگویم مامان
 آماده یحساب کهیو در حال دهدیسر تکان م

 تو راه بهش زنگ میبر ای: بدیگویزدن است به مامان م غر

االنه که مامان مسعود از دست بچه  میذاریقرار م میزنیم
 ها

 بشه یروان



 همزمان نای. رفتن آنها با آمدن سکنمیخنده بدرقه شان م با

و به محض رفتن مامان  زنمیم یچشمک نایس دنیبا د شودیم
 و

 .کنمیم فیتعر شیماجرا را برا مایس

 وارد یچا ختنیر یبه هوا شودیمبل ولو م یرو نایس

غرغرکنان  نایس د،یآ یزنگ م یکه صدا شومیم آشپزخانه
 به

 یزیچ هی مایس ای: البد مامان دیگویو م رودیم فونیآ سمت
 جا

 .گذاشتن

 ؟یجا گذاشت ی: باز چداردیرا برم یگوش

 ... شما؟دیببخش-

...- 

 ه؟یبله درسته امرتون چ-

 یآرام یو با صدا رومیبه سمتش م نایس یصدا دنیشن با

و دستش را  کندیرا از گوشش دور م یه؟گوشی: کپرسمیم
 یگوش یدهن یرو



 پسره است هیبا تو کار داره...  گهی: مگذاردیم

 ؟یچ یعنی: شودیاز تعجب باز م چشمانم

 ؟یشناسیم لی: کمکندینگاهم م ضیبا غ نایس

 ستمی: بگو ندهمیم هیتک واریبه د شود،یپاره م دلم

 ؟یسام هی: کگذاردیدستگاه م یرا رو یبا اخم گوش نایس
 با تو

 ؟یستیبگم ن یگیداره؟ چرا م کاریچ

 یخوای: نمشودیکه لحنش تند م رمیگیم نایرا از س نگاهم

 ؟یبد جواب

 دهمیم حینالم: تو بگو بره برات توض یم

 دیبع یشگیهم ینایکه از س یزیچ د،یآ یخشم جلو م با

 :است

 پسره است؟ همون که تورو آورد؟ همون

 اعتماد : به عقلتدیگویکه م دهمیپلک زدن جوابش را م با

 سوال جوابت نکردم ،یسام داشتم

 نکردم ی: االنم نکن، من کارمیگویم یگرفته ا یصدا با



 خواهمیه؟میغرد: پس فرار کردنت واسه چ یلب م ریز
 شودیزنگ بلند م یجوابش را بدهم که دوباره صدا

 .رودیو به سمت در م کندیبا خشم نگاهم م نایس

 

 و حالم خراب جوشدیدلم م شود،یبرود دلم آشوب م نایس تا

در  شیآمده است. دوباره حرفها لیکم نکهیاز ا شودیم
 گوشم

و دوباره  گرددیانگار زمان به عقب برم زندیم زنگ
 مشغول کل

 .میهست کل

 خودم هم زم،یریم یو چا رسانمیرا به آشپزخانه م خودم

از خودم  نایکه از س یکارها بهانه است بهانه ا نیا دانمیم
 از

 .از دلم فرار کنم میاز فکرها لیکم

انگار  چرخند،یدر ذهنم م لیفتانه و نازگل و کم یحرفها
 دوئل

 .آنها در حال رخ دادن است نیب یوحشتناک



 بنددیدر را م نایس شومیم ییرایوارد پذ یچا ینیبا س یوقت
 و

 :رساندی. با خشم خودش را به من مدیآ یداخل خانه م به

پسر دراز دم  هینکردم که  یقاط نیاز ا شتری... تا ببگو
 در

 زیم یرا رو ینیشدهس یبگو چ گرفتیتورو م سراغ
 فیتعر نایس یرا برا زیو همه چ گذارمیم

 .کنمیم

و به  کنمیکه خودم را در اتاقم حبس م شودیم یروز دو
 جز

 نایمن و س نیب شوم،یغذا خوردن از اتاق خارج نم زمان

مامان  یکه حت یشکل گرفته است. سکوت یبیعج سکوت
 هم

 تر کینزد نایآن شده است. هرچه به مراسم س متوجه

 افتاده یکه بداند چه اتفاق شودیما م چیپاپ شتریب میشویم

سروته ما دست به سر  یب یو هربار با جوابها است

 .شودیم



 رونیمراسم از خانه ب یها دیخر یرا برا نایس مامان
 برد،یم

و  رندیبگ مایدر خانه س یشده است مراسم مختصر قرار
 مامان

 و از خانه پوشمیسنگ تمام بگذارد. کالفه لباس م خواهدیم

 نباریدوباره کار کنم و ا خواهدی. دلم مرومیم رونیب
 با خواهمیم

را  یدنبال کار بگردم و باشگاه بهتر یشتریب تیجد
 انتخاب

 .کنم

از  یکی یو رو رسانمیخانه م کیرا به پارک نزد خودم
 مکتین

از  گریاسفند ماه است و د ی. هوانمینش یم یخال یها
 یسرما

کاپشنم در  بیرا از ج ی. گوشستین یسوز خبر استخوان
و رو کردن  ریمشغول ز کنم،یو تلگرام را باز م آورمیم

 یکانال ها



 یتو ینگاهم را به آدم ها یو هر از گاه شومیم تلگرام
 پارک

 فکر یزیبدانم هرکدامشان به چه چ خواهدی. دلم مدهمیم

 .کنندیم

 نی: دوست ندارم اکنمیبازش م عیسر نایس امیپ دنید با
 روزا

 توقع نداشتم اون حرفها رو ازت نکهیقهر باشم با ا باهات

 دارم مانیاما هنوزم به عقلت ا بشنوم

 یجواب شیبرا خواهمیم کند،یجا خوش م میرو لبها یلبخند

 نایحرف س نیریش یایمرا از دن ییصدا دنیشن یول سمیبنو

 : سالمکشدیم رونیب

که  لیکم دنیو با د کنمیبلند م لیموبا یرا از رو سرم
 مقابلم

آب دهانم را  یکه به سخت یطور خورم،یجا م ستادهیا
 قورت

گرد شده اند  یکه مطمئن هستم حساب یو با چشمان دهمیم
 به

 .شومیم رهیخ او



 یاو با لبخند یجواب سالمش را بدهم ول دیبا رودیم ادمی

 کی ندیگویم شیانگار چشم ها کندیبه من نگاه م مهربان

و  گذاردیم یزبان من سر ناسازگار یبزن ول یحرف
 سکوت

 .کندیم

 : من هم خوبم شمادیگویم ندیبیکه سکوتم را م لیکم

 نازگل هم سالم رسوند. اونم خوبه فقط دلتنگ ؟یچطور

 دوستشه

 با ند،ینش یبفهمم چه خبر شده است کنارم م نکهیا بدون

 . انگار مغزم درشومیم رهیچشمان گرد شده به او خ همان

 .کندیعمل م یبه کند ندیبیم میکه چشم ها ییزهایچ لیتحل

 دهدیم هیتک مکتین یاندازد و به پشت یپا م یپا رو لیکم
 و

 شیپ زهایچ هیبق ؟یجواب سالمم رو بد یخوای: نمدیگویم

 کش

 یدوما ک: اوال سالم، کنمیم زیر تیرا با عصبان میها چشم
 گفت



 ستیجمع ن گرید میفعل ها نکهیا ؟ازینیمن بش شیپ یتونیم
 انگار یول کنمیتعجب م

 که در وجودم نشسته به ادبم غلبه کرده و فراموش یخشم

 .من و او بوده است نیب یواریتا قبل چه د کنمیم

 بیرا در ج شیو دستش ها ردیگیرا از من م نگاهش
 کاپشنش

 باهات حرف بزنم خواستمی: مبردیم

: در مورد من دهدیکه ادامه م کشمیخودم را عقب م یکم
 و

 یول یدرسته که دچار سوتفاهم شد ،یکنیاشتباه م نازگل

که من داشتم  یزده بابت احساس ینازگل بهت حرف نکهیا
 و

 کردن من به تو بوده توجه

 دی: نبامیگویبکنم م شیبه حرفها یتوجه نکهیا بدون
 یومدیم

 خونمون دم

 میگویجمله را م نیدوستانه ا یدلخور است، به قدر لحنم
 که



اختالف  کیکه  یرفاقت م،یسالهاست رفاقت دار انگار
 کوچک

 .میآن افتاده است و حاال قهر کرده ا انیم

اما  خوامی: بابت اومدنم معذرت مکندیصورتم نگاه م به
 بابت

 یدادیباهات حرف بزنم و بهم مجال نم خواستمیم نکهیا

 ن؟یدار یبا من چه حرف-کنم یعذرخواه متونینم

 ؟یکنی: چرا از من فرار مشودیم رهیچشمانم خ به

 

 : به تمام مقدسات به تمامدهدیو ادامه م کنمیم سکوت

 که بهت زدم یحرف خورمیقسم م یکه باور دار ییزهایچ

 ادی... من از تو خوشم مستینبوده و ن یباز مسخره
 یاحساس

 که یدار ییایدن هیچ دونمیکه نم یکنیدر من زنده م رو

با چشم تو  خوامیم ،یراه بد ایمنو هم به اون دن خوامیم
 نمیبب

 تورو تجربه کنم یایدن



 خواهدیم ایبزنم  یشده تا حرف رهیبه صورتم خ دانمینم
 جهینت

به  شتریو ب چرخدیبه سمتم م یکم ندیرا بب شیحرفها
 صورتم

 میگر گرفته ام، انگار تمام خون ها کنمی. حس مکندیم نگاه
 در

را با  یذوق، نگران جان،یاند. حس ترس، ه دهیدو صورتم
 هم

 شتریب خوامی: مزندیخالص را م ریت لی.کمکنمیم تجربه
 بشناسمت، تو هم

سهم  دینه! با دی... شایسهم من تو باش دیبشناس... شا منو
 من

 یباش تو

 دوست دارم ساعتها برد،یتحکم لذت م نیقلبم از ا انگار

که  یکس یاو باشم برا یو به من دستور بدهد برا نمیبنش
 من

 خودم یکه برا ییایفکر انداخته است که در دن نیبه ا را

 کی یام جا دهیکه دور خودم کش یواریام، پشت د ساخته



 ...ستیخال زیچ

 دوست یکردن، جا یقراریب یدخترانه، جا یحس ها یجا

 میکه خواهرش سفره دلش را برا یکس لیو حاال کم داشتن
 باز

 کندیکه مرا به تنفر از ثروتمندان متهم م یاست، کس کرده

 است و از کالف سردرگم احساساتش حرف ستادهیا مقابلم

 مرا خواهدیم یدوستم دارد و گاه دیگویم ی. گاهزندیم

 حس شنومیرا م شیچرا هربار که حرفها دانمینم بشناسد،

دوست  ی.شکوفه هازندیه مدر دلم جوان یزیچ کنمیم
 دیاست، شا بیعج میکه برا یداشتن کس

شده و آن  جادیمن ا یایهمه دن انینقطه ممنوعه م کی
 لیکم

 .است

 از حد شیدارد که ب یکه قبال ازدواج کرده و دختر یمرد

 .و شکننده است فیظر

 اش مرا ینگرفت اما خواهر ناتن لمیکه مادرش تحو یلیکم



که دم خانه آمده و با برادرم در مورد  یدارد، کس دوست
 من

 .زده است حرف

و  کشمیم رونیفلشم را ب فمیک بیو از ج شومیجا بلند م از
 به

که از دهانش به  ی. هنوز بابت جمالترمیگیم لیکم سمت
 ذهن

 .رفتارم را ندارم اریو اخت جمیشده گ ریسراز من

که روزآخر ازش  ییبه نازگل... عکس ها نیبد نویا-

 گرفتمه

 ؟یدی: چرا خودت بهش نمشودیهم بلند م لیکم

 نمشیبب تونمی... نمتونمیمن نم-

 قدم کیو  کندیکاپشنش م بیرا در ج شیدستها لیکم

عطر  یو بو رسدیضربان قلبم به اوج م دیآ یم جلوتر
 ینیریش

 ییحباب ها شودیاز حباب م زی. دلم لبرکندیرا پر م مشامم
 که

 .ترکندیم کیبه  کی



 تیاز جد زیکه لبر ینگاه دوزد،یرا به صورتم م نگاهش

 :است

چون عالقه من به تو باعث  ده؟ینازگل از من رنج یدونیم
 شد

 چیدوستش رو از دست بده... نازگل جز تو ه نیبهتر
 یدوست

 نداره

: همه عمرش پر دهدیکه ادامه م کنمیتعجب نگاهش م با
 بود از

 یتا قصه زندگ یکه اومدن شدن دوست نازگل ول ییکسا
 ما رو

 یبه مامان نازگل انگ خونه خراب کن زدن . وقت دنیفهم

 از قبل تو خودش غرق شد چون شترینوجون بود ب نازگل

خودش  یایمثل مامانشه... نازگل رفت تو دن نمیا گفتنیم
 و تو

 یول یدیشن مونویو داستان زندگ ی... اومدیاومد هوی
 ینگفت



 لیلرزم و نگاهم را از کم یخونه خراب کنهم مامانت
 را در دستم فمیو بند ک رمیگیم

 که بشه ستین یزیآدما چ ی: قصه زندگکنمیم مچاله

 یبد هیها و  یخوب هیکرد. هرکدوم از ماها  قضاوتشون
 ییها

وقت  چی... هسازهیمارو م تیکه شخص ناستیو هم میدار
 گناه

 یتازه اگه گناه سنینو یرو به حساب دخترش نم مادر

 ...باشه

 یمورد ظلم واقع شده. کس یمقصره ک یبگم ک تونمینم من
 که

اتفاقات داشته باشه مادر شماست،  نیراجع به ا یحرف دیبا
 نه

 شما یو نه حت من

 برم دی: من باکنمیبه ساعتم م ینگاه بعد

 رسونمتی: مدیگویعجوالنه م لیکم

 خودم دوست دارم دیشا کنم،یمخالفت کنم اما نم خواهمیم

 است. دل من هم لیحق با کم دیبس اعالم کنم. شا آتش



در  یزیچه چ دانمی، نمارتباط نیا یبرا کندیم یقراریب
 وجود

 .کشدیاست که مرا به سمت او م لیکم

 حس ایاست  یدوست داشتن، کنجکاو ایترحم است  دانمینم

 لیهرچه هست باعث شده کم یدخترانه ول بیعج یها
 میبرا

با  روم،یم نشیبه سمت ماش لیکند.دنبال کم دایپ تیجذاب
 شانه به یفاصله ول

 !شانه

به  لیو کم بندمیرا م کمربند میشو یم نیسوار ماش یوقت
 راه

 .افتد یم

 

: همه دیگویو م کندیبه سالن م یبار آخر نگاه یبرا مایس
 یچ

 هیاوک

 نای: سپرسدیرو به مامان که مشغول ذکر گفتن است م بعد
 یک



 ؟یاسیدنبال  رهیم

 : واسه ساعتداردیدو انگشتش نگه م نیرا ب حیتسب مامان

 دنبالش رهیم چهار

 : بذار تا شلوغ نشدهمیگویکه اخم کرده است م مایبه س رو

 عکس از سفره عقد بندازم چندتا

اند، عمه از شب قبل به تهران آمده  دهیاز راه رس مهمانان
 و

است شب را منزل  یجو خانه ما به شدت استرس چون
 عمو

مانده است. زن عمو از صبح زود همراه ما به  دیجمش
 دنیمشغول چ یاسیکه خواهر  ینیآمده و در ح مایخانهس
 سفره

 کند،یرفتار م الیخیب یلیخ مای. سکندیاست کمکش م عقد

 یو در جواب اعتراض ها رودیم شگاهیفرصت به آرا سر
 مامان

 .زندیم یلبخند حرص آلود فقط

 یرا از رو بسته ، با صدا ریمشخص است شمش یحساب
 امیپ



به خنده  میلبها لیاسم کم دنیو با د دارمیآن را برم یگوش
 باز

ده روز  نیدر ا کندیمشکوکانه نگاهم م مای. سشوندیم
 یحساب

 ینازگل اقدام دنید یشده ام اما هنوز برا یمیصم لیکم با

 .ام نکرده

 و در جواب کنمینم مایشده س زیر یبه چشم ها یتوجه

 .کنمیساده تشکر م یلیخ لیکم کیتبر

 و مشغول سالم و گذارمیم فمیک یرا دوباره تو یگوش

 ی. باباشومیبه مهمانان م ییو خوشامد گو یاحوالپرس
 یاسی

 دنیکند، با د یتالش است خانواده ها را به هم معرف در

را دور  نیاند بند دورب دهیکه از راه رس یدیجد خانواده
 گردنم

 یسرش را با جار مای.سرومیاندازم و به سمت آنها م یم
 یبا ب خواهدیاش گرم کرده است و م

 کردن به قول خودش حساب کار را دست خانواده یمحل



 تیرفتارها دور از انسان نیمن ا یبرا یبدهد ول نیاسمی

 .است

که مقابلم  یمرا به زن و مرد و پسرجوان نیاسمی یبابا
 ستادهیا

 آنها خاله و فهممیو م دهمیبا آنها دست م کند،یم یمعرف اند

با آنها  یهستند. به گرم نیاسمیو پسرخاله  شوهرخاله
 خوش

مهمانان  یکه برا ییها یو به سمت صندل کنمیبش م و
 دهیچ

 .کنمیم تشانیهدا میا

 حیترج نیاسمی کنم،یذوق م یحساب نایو س نیاسمیآمدن  با

 نداشته باشد تا یتنها بماند و همراه شگاهیبود در آرا داده

 .را تحمل کند یکمتر استرس

 یاش کند ول یعالقه داشت همراه یلیخ مایس نکهیا با
 یوقت

و از آن  دیخودش را کنار کش رودیخواهر عروس نم دید
 پشت



در  نایس دنینازک کرد. د یاسی یمعروفش برا یها چشم
 کت

 رودیم ادمیکه  یطور کندیزده ام م جانیه یشلوار داماد و
 از

 و در دیآ ی. مامان با منقل اسپند مرمیبگ لمیف ورودشان

اسپند را دور سرشان  خواندیدعا م شانیبرا کهیحال
که  باستیز یبه قدر نیاسمی.برق چشمان چرخاندیم

 دوست دارم زمان

 دوست یبایاز حس ز زینگه دارم و از چشمانش که لبر را

. با سقلمه رمیو دوست داشته شدن است عکس بگ داشتن
 یا

 و مشغول عکس میآ یبه خودم م زندیم میبه پهلو مایس که

 .شومیم گرفتن

 

 یم شانیها یصندل یو داماد مقابل سفره عقد رو عروس

 شود،یم یجار شیمامان از شدت ذوق اشک ها نند،ینش
 مامان

 فضا را یبه خوب مایس یندارد ول یهم دست کم نیاسمی



 را کنترل کند جاناتشیه تواندیم نکهیا دی. شاکندیم تیریمد

 یکه به عنوان کمک یاست. همراه عکاس دیمف اریبس االن

عاقد  میشویکرده اند مشغول گرفتن عکس م استخدامش
 قرار

 بود تا فرصت مایس شنهادیپ د،یایب گریساعت د مین است

چون بالفاصله بعد از عقد  میدونفره داشته باش یها عکس
 بزن

زنگ در مسعود  یصدا دنی.با شنشودیبکوب شروع م و
 به تیجمع نیخودش را از ب

 :کندیم یواریبه ساعت د ینگاه مایو س رساندیم فونیآ

 عاقده؟

 و از در خارج دهدیسرش را به نشانه نه تکان م مسعود

 .شودیم

 ستادنیا یکه برا یو به کسان شومیگرفتن عکس م مشغول

 تا عکس دهمیژست م کنندیم یعروس و داماد پافشار کنار

 یتا وقت کشدیخودش را کنار م مای. سرمیبگ یبهتر یها

 . امارندیبا عروس و داماد عکس بگ ییآمد دوتا مسعود



و دوست دارند خودشان را کنار  کنندیم یقراریب دوقلوها
 عضو

 ای یاسیباشند تا با  ینفر نیخانواده قرار دهند و اول دیجد
 به

 .رندیعکس بگ «ییندایز»خودشان  اصطالح

اما  ستدیا یم یاسیو مقابل  ردیگیم یژست بامزه ا کاوه
 نایس

. عمه جواهر رمیگیو از آنها عکس م کندیرا بغل م انیک
 هم

 مای. سرندیگیهمسرش با عروس و داماد عکس م همراه
 که

 عکس نایا نایخواهرونه با س ای: بدیگویم ستادهیا کنارم

و از  خندمیشدهم بیکجا غ ستی. مسعود معلوم نمیریبگ

 .ردیاز ما عکس بگ خواهمیم یعکاس کمک

 ستم،یا یم یاسیو کنار  دهمیرا به دست مامان م نمیدورب

 است یتازه عروس کفر نیاز دست ا یهم که حساب مایس

 به محض میریگیچسباند و عکس م یم نایرا به س خودش



تاج  کیمسعود همراه  شودیعکس گرفتنمان تمام م نکهیا
 گل

 .دیآ یم به داخل خانه بزرگ

 به سمت مسعود عیافتد سر یتا چشمش به تاج گل م مایس

. شودیگرم م هیاما من سرم به عکس گرفتن از بق رودیم
 چند

 به دست دارد به یکارت کوچک کهیدر حال مایبعد س لحظه

 ؟یشناسیم هانیتو نازگل ک ی: سامدیآ یم سمتم

 ه؟ی: کپرسدیم مایس دهم،یتکان م یسر دیینشانه تا به

 : شاگردمه چطور؟شومیم رهیخ مایس به

 یبراش مهم یلی: پس خکندیم یهینگاه عاقل اندر سف مایس

 داداشتو یمن برات تاج گل فرستاده عروس کلیقدر ه چون

 بگه کیتبر

. خم رودیو م کوبدیام م نهیبعد با حرص کارت را به س
 شومیم

 خوانمیآن را م یرو کیو متن تبر دارمیکارت را برم و
 و بعد به



جا خوش کرده است  مایس ییرایکه گوشه پذ یبزرگ تاج
 نگاه

وقت  یلیاست، نازگل را خ لی. شک ندارم کار کمکنمیم
 است

 .ناستیخبر داشت امروز مراسم س لیام و فقط کم دهیند

 . تاج بزرگ حلقهکنمیو نگاهش م رومیسمت تاج گل م به

است.  دیبنفش و سف یصورت یکه پر از گلها یمانند
 یرزها

گلها به کار رفته اند به  هیکه تک و توک داخل بق یسرخ
 شدت

 عوض ی. با آمدن عاقد جو سالن به کلکنندیم ییخودنما

و خودم را به  خوانمیکارت را م ی. دوباره متن روشودیم
 سمت

 درست شیکه برا یگاهیعاقد در جا رسانم،یسالن م گرید

 از دختران مایو س ندینش یاند کنار عروس و داماد م کرده

سر  یگرفتن سفره باال یکه برا خواهدیجمع م مجرد
 عروس و

 و دو کله قند کندیجمع شوند. دست آخر مرا صدا م داماد



 باال سرشون قند بساب ای: بدهدیرا به دستم م کوچک

 من چرا؟-

: عروس خانوممون خواستهبه صورت دیگویم ضیغ با
 . باستمیا یو پشت سرشان م زنمیم یلبخند یاسی

 شودیمهمانان عاقد مشغول خواندن خطبه عقد م سکوت

 تی: آدیگویم یاسیو به  شودیاز دخترها خم م یکی
 یالکرس

 بخون

 که به دستش داده اند بلند یقرآن یسرش را از رو نیاسمی

 داردیبرنم نایافتد که چشم از س ی. نگاهم به مامان مکندینم
 و

 روان شده اند. هنوز خودم هم شیشوق از چشم ها اشک

که عروسک  یینای. سشودیداماد م یته تغار شودینم باورم
 من

که با کوچک  یبرادر م،یها یکودک یبود، همباز مایس و
 بودنش

 .عاقل بود شهیهم



مدرسه نرفتن را در ذهن  یبرا شیهم غر زدن ها هنوز
 دارم و

 .تنگ است گذاشتمیکه سر به سرش م ییروزها یبرا دلم

 بعد یو کم خواندیبار خطبه عقد را م نیسوم یبرا عاقد

: با اجازه دیگویم یبغض آلود یبا صدا نیاسمی
 یبزرگترها

 بله جمع

 ی.با صداکندیکل خانه را پر م مایس دنیکل کش یصدا
 است به آن دسته گل یادیمدت ز فهممیمامان م

همه مهمانان رفته اند و فقط من و  بایشده ام، تقر رهیخ
 مامان

 . به سمت مامانمیمانده ا مایعمو و زن عمو در خانه س و

 : جانم فرخنده خانم؟رومیم

مبل  یخسته شده است رو دنیاز رقص یکه حساب مایس
 ولو

 خسته دونمی: مدیگویو م کندیبه عمو م یمامان نگاه شودیم

 ؟یاریم ییچا ینیس هیمادر  یا



هنوز فکرم  رومیو به سمت آشپزخانه م میگویم یچشم
 شیپ

 امیپ لیتاج گل است و اصال فرصت نکرده ام به کم آن

 .بدهم

 زن عمو با گردمیو به سالن برم زمیریم یاستکان چا چند

 میداری: دور نچرخون بذار وسط خودمون برمدیگویم دنمید

 

و مشغول  گذارمیم زیم یرا رو ینیو س زنمیم یلبخند
 جمع

را  شیپا کهیدر حال مای. سشومیم فیظروف کث کردن
 ساژما

 سفره رو هم جمع نیخواهر عروس ا شدی: نمدیگویم دهدیم

 ماااای: سدیگویبا تشر م برد؟مامانیم کردیم

 کردیخودش هم جمع م دیگفتم؟ خب خودش چ یوا مگه چ-

 که جمع کرده ام را درون ییو ظرف ها دهمیتکان م یسر

 :دیگویم یبلند یبا صدا مایکه س نمیچیم ییظرفشو نیماش

 ؟یکن زیتم یاالن جون دار میکنیفردا جمع م یکن سام ول



 :میگویکه م شودیکمک کردن بلند م یعمو که به هوا زن

 ییکارا هیزن عمو منم حوصله ام سر رفته دارم  نیبش
 واسه

 .میکنیفردا جمع م گهیراست م مایس کنم،یم خودم

و رو به  کندیم مایبه صورت خسته س ینگاه دیجمش عمو
 زن

بنده خداها نا  نیوقته ا ری... دگهید می: بردیگویم عمو
 ندارن

: دیگویکه زن عمو رو به مامان م زنمیم یکمرنگ لبخند
 یرینم

 خونه؟

: نه واال... دیگویو م ردیگینگاهش را از عمو م مامان
 امشب و

 نجایا میمونیشب م فردا

 دمی: باشه باشه... فهمزندیم یزیعمو چشمک ر زن

مسعود از  ما،یس زیبا خنده ر شودیزن عمو همراه م جمله
 جا



شانه  یدستش را رو رسونمتونعموی: عمو من مشودیم بلند
 هیپسر  خوادی: نمگذاردیمسعود م

 میریما م ریبگ نیماش

 وقت شب تنها نیا هیچه حرف نی: ازندیم یلبخند مسعود

 نیبر بذارم

و چند  شودیمسعود نم فیحر کندیهرچه اصرار م عمو
 قهیدق

 . با رفتن مسعودشوندیهر سه نفرشان از خانه خارج م بعد

 کنار رود،یبه اتاقشان م شیسر زدن به دوقلوها یبرا مایس

 فرستاد؟ یدسته گل رو ک نی: ادیگویکه م نمینش یم مامان

 گفته بهت؟ یچ مای: سخندمیم

 فرستاده یتو بگو اول ک-

 : شاگردم همون پولدارهکنمیم نگاهش

 : دعوتشدهمیکه ادامه م شودیمامان مشکوکانه تر م نگاه

 فرستاد نویبه جاش ا ومدیبودم ن کرده

 ی: تو گفتدیگویآمده است م رونیکه از اتاق بچه ها ب مایس
 ما



 باورمون شد هم

کنم باورتون بشه؟  کاری: خب چدهمیتکان م یسر کالفه
 طرف

 یشاخدار یباشهاز دروغ ها یدوست داره الکچر پولداره
 ناراحت بودم دادمیم لشانیکه تحو

 هنوز خودم هم یوقت میبگو لیاالن وقتش نبود از کم یول

دختر  کیبا  لی. کمشودیقصه چه م نیته ا دانستمینم
 خاص،

 میکامال خاص بود برا بشیعج اتیهم با آن روح خودش
 و االن

اش  یفرد مهم معرف کینبود تا به عنوان  یمناسب وقت

 .کنم

 مایس ایکه داشت  یاعتقادات سفت و سخت هم مامان با آن
 که

از مسعود باالتر است دست  لیکم یوضع مال دیفهمیم اگر
 از

 گل را به اسم نازگل لی. خدا را شکر کمداشتیبرنم سرم



به دروغ  یشتریموضوع پر و بال ب نیبود و هم فرستاده
 میها

 .دادیم

 مامان یتا خود صبح بحث گل را بکند ول خواستیم مایس

 مینداد. قرار شد من و مامان در اتاق دوقلوها بخواب مجالش
 و

 .میخانه را به صبح موکول کرد نظافت

 

و مشغول  گذارمیم زیم یرا رو ینیو س زنمیم یلبخند
 جمع

را  شیپا کهیدر حال مای. سشومیم فیظروف کث کردن
سفره رو  نیخواهر عروس ا شدی: نمدیگویم دهدیماساژم
 هم جمع

 برد؟یم کردیم

 ماااای: سدیگویبا تشر م مامان

 کردیخودش هم جمع م دیگفتم؟ خب خودش چ یوا مگه چ-

 که جمع کرده ام را درون ییو ظرف ها دهمیتکان م یسر



 :دیگویم یبلند یبا صدا مایکه س نمیچیم ییظرفشو نیماش

 ؟یکن زیتم یاالن جون دار میکنیفردا جمع م یکن سام ول

 :میگویکه م شودیکمک کردن بلند م یعمو که به هوا زن

 ییکارا هیزن عمو منم حوصله ام سر رفته دارم  نیبش
 واسه

 .میکنیفردا جمع م گهیراست م مایس کنم،یم خودم

و رو به  کندیم مایبه صورت خسته س ینگاه دیجمش عمو
 زن

بنده خداها نا  نیوقته ا ری... دگهید می: بردیگویم عمو
 ندارن

: دیگویکه زن عمو رو به مامان م زنمیم یکمرنگ لبخند
 یرینم

 خونه؟

: نه واال... دیگویو م ردیگینگاهش را از عمو م مامان
 امشب و

 نجایا میمونیشب م فردا

 دمجملهی: باشه باشه... فهمزندیم یزیعمو چشمک ر زن
 مسعود از جا ما،یس زیبا خنده ر شودیزن عمو همراه م



 رسونمتونی: عمو من مشودیم بلند

پسر  خوادی: نمگذاردیشانه مسعود م یدستش را رو عمو
 هی

 میریما م ریبگ نیماش

 وقت شب تنها نیا هیچه حرف نی: ازندیم یلبخند مسعود

 نیبر بذارم

و چند  شودیمسعود نم فیحر کندیهرچه اصرار م عمو
 قهیدق

 . با رفتن مسعودشوندیهر سه نفرشان از خانه خارج م بعد

 کنار رود،یبه اتاقشان م شیسر زدن به دوقلوها یبرا مایس

 فرستاد؟ یدسته گل رو ک نی: ادیگویکه م نمینش یم مامان

 گفته بهت؟ یچ مای: سخندمیم

 فرستاده یتو بگو اول ک-

 : شاگردم همون پولدارهکنمیم نگاهش

 : دعوتشدهمیکه ادامه م شودیمامان مشکوکانه تر م نگاه

 فرستاد نویبه جاش ا ومدیبودم ن کرده



 ی: تو گفتدیگویآمده است م رونیکه از اتاق بچه ها ب مایس
 ما

کنم  کاری: خب چدهمیتکان م یباورمون شدکالفه سر هم
 باورتون بشه؟ طرف

 باشه یدوست داره الکچر پولداره

 ناراحت بودم دادمیم لشانیکه تحو یشاخدار یدروغ ها از

 دم همهنوز خو یوقت میبگو لیاالن وقتش نبود از کم یول

دختر  کیبا  لی. کمشودیقصه چه م نیته ا دانستمینم
 خاص،

 میکامال خاص بود برا بشیعج اتیهم با آن روح خودش
 و االن

اش  یفرد مهم معرف کینبود تا به عنوان  یمناسب وقت

 .کنم

 مایس ایکه داشت  یهم مامان با اعتقادات سفت و سخت آن
 که

از مسعود باالتر است دست  لیکم یوضع مال دیفهمیم اگر
 از

 گل را به اسم نازگل لی. خدا را شکر کمداشتیبرنم سرم



به دروغ  یشتریموضوع پر و بال ب نیبود و هم فرستاده
 میها

 .دادیم

 مامان یتا خود صبح بحث گل را بکند ول خواستیم مایس

 مینداد. قرار شد من و مامان در اتاق دوقلوها بخواب مجالش
 و

 .میخانه را به صبح موکول کرد نظافت

باشگاه  ریمد یو رزومه که برا میآ یم رونیاز باشگاه ب
 درست

 کشم،یم رونیرا ب ی. گوشگذارمیم فمیام را درون ک کرده

 یدارم بدون معطل لیتماس از دست رفته از کم شش
 شماره

 .رمیگیرا م لیکم

 ؟یسالم خانوم ورزشکار خوب-

 زنگ زده بود؟ ی: مرسخندمیم

 شد؟ یآره مصاحبه ات چ-



بود  ییدست باال یلی: فکر نکنم بشه باشگاه خکشمیم یآه
 و

خبر  کنهیم یگفت بررس ینظرش من مناسب نبودم ول به
 دهیم

 ندارم یدیام هرچند

 دایباالخره کار پ ری: سخت نگکندیمکث م یکم لیکم

 .یکنیم

 ه؟یامروزت چ برنامه

 خونه مادر میشام مهمون یچی: هکنمیبه ساعتم م ینگاه

 عروس

 یپس تا غروب وقت دار-

 : بلهزنمیم یلبخند

و  میگویم یا نمتباشهیبب نجایا ایب فرستمیکافه م هیآدرس -

 یبرخوردها نی. اکنمیتماس را قطع م

دوست  کیمثل  لیکم دهد،یم یمان حس خوب نیب دوستانه
 با

 دیگویبا او آشنا شوم. م خواهدیو کم کم م کندیرفتار م من

 و نای. بعد از عقد سشودیم نیریخاطره ش کی یدوست نیا



را نسبت  هینگفتم بق یبابت تاج از او تشکر کردم ول یاسی
 به

 .حساس کرده است من

 .شرح دهم شیخانه را برا اتینداشتم جزئ دوست

 یو درخواست تاکس رسانمیم ابانیرا به کنار خ خودم
 ینترنتیا

 شودیراننده قبول م کیبعد درخواستم توسط  یکم دهمیم
 و

 رومیم یو به سمت کافه ا شومیم نیزود سوار ماش یلیخ
 که

 .اش را داده است ینشان لیکم

که پشت  لیکم یو برا رومیداخل م رسمیبه کافه م یوقت
 کی

است  لشینشسته است و مشغول حرف زدن با موبا زیم
 دست

سر و ته حرفش  لیکم رسانم،ی. خودم را به او مدهمیم تکان
 را



. به احترام من از کندیآورد و تماس را قطع م یم هم
 شیجا

 و بعد دهمیو با او دست م کنمیدستم را دراز م شود،یم بلند

و  کشدیخودش را جلو م یمقابل صندل یصندل لیکم
 لیو کم گذارمیام م یکنار یصندل یرا رو فمی. کنمینشیم

 هم

 ؟یخوریم ی: چندینش یاش م یصندل یرو مقابلم

 : هات چاکلت تلخدهمیو بعد جواب م کنمیمکث م یکم

 لیافتد و بعد کم یم لیکم یخال مهیبه فنجان قهوه ن نگاهم

 را لیکم مهیو فنجان ن دیآ یم شخدمتی. پدهدیم سفارش

و  کندیبه اطراف م ینگاه لی. کمرودیو م داردیبرم

 :دیگویم

 شدن چطوره؟ خواهرشوهر

 .دارم ی... البته من زنداداش خوبی: عاالخندمیم

 نیخوش به حال ا ی: پس کلدهدیتکان م یسر لیکم
 عروس

 شده خانوم



 یخواهرم برا ست،یها هم ن ینطوری: نه ازنمیم یلبخند
 تازه

 رو از رو بسته ریشمش عروس

 

مدل خودشه کال راحت به  مایگفت مخالف، س شهینم--

 یزیچ

هردو  شخدمتیآمدن پ دهبایخوش نشون نم یرو یکس ای
 لیو بعد کم میکنیسکوت م یمقدار

کردن با نازگل رو تموم  یدور نیا یخوایم ی: کپرسدیم
 ؟یکن

 یو از بو رمیگیهاتچاکلت رو در دست م یمحتو وانیل

 در لیحاال که با کم دانمیخودم هم نم شوم،یم گیج شکالتش

در انتظار  لی. کمکنمیم یچرا از نازگل دور ارتباطم
 جواب به

: خودم گذارمیم زیم یرا رو وانی. لشودیم رهیخ صورتم
 هم

 کشمیچون االن از نازگل خجالت م دیشا دونمینم

 و من هم مشغول خوردن هات چاکلت دیگویم یآهان لیکم



 .شومیم

 ؟یخوریتلخ م شهی: همپرسدیم گذردیکه م یکم

 .: من عاشق شکالت تلخممیگویم جانیه با

 با حرکت شود،یبلند م شیاز جا لیباز شدن در کافه کم با

 نازگل دنیو با د چرخانمیناخواسته سرم را به عقب م لیکم

. نازگل خودش را به شومیاز جا بلند م اریاخت یهم ب من
 من

مرا  میایبدهد تا به خودم ب یفرصت نکهیو بدون ا رساندیم
 در

دور شانه اش  می.بعد از چند لحظه دستهاکشدیم آغوش
 و او را شودیحلقه م

 که از گذردیچقدر م دانمی. نمچسبانمیبه خودم م محکم

 طنز یکه کم لیو با تعارف کم مییآ یم رونیهم ب آغوش

 .مینینش یاش کرده است مقابل او م یچاشن

ددر دودور  یکرد یآشت لی: با کمدیگویعجوالنه م نازگل
 یریم

 ؟ینیبب یخوایمنو نم اونوقت



 گهید یول دادمی: بهت حق مدیگویکه م کنمیم سکوت

 دوستمو از دست بدم خوامینم

 .دهدیخودش سفارش م یو نازگل هم برا زنمیم یلبخند

 یک ندیتا بب ردیگیکه مامان تماس م میآ یبه خودم م یوقت
 به

 چقدر حرف نگفته با نازگل داشته فهممی. تازه مرسمیم خانه

 .است نیریش میمثل او برا یو چقدر داشتن دوست ام

 و به کنمیم یحافظبا آنها خدا عیاز تماس مامان سر بعد

 خواهدی. دلم نمدهمیم یرساندنم جواب منف یبرا تعارفشان

 و به رمیگیآژانس م عیبدهم سر نایدست س یبهانه ا االن

فرستاده است  لیکه کم ی.در جواب جوکرومیخانه م سمت
 یخنده ا کریاست

 که به شدت مشغول دوزمیم نیاسمیو نگاهم را به  فرستمیم

 و پز است. ساعت چهار صبح عازم سفر هستند و پخت

راهشان را  نیب یها یاصرار دارد تا خوراک نیاسمی
 خودش



کند. مامان هم سرش را با مرتب کردن اتاقش گرم  حاضر
 کرده

است  یدیع نیاول نیاست و ا لی. پس فردا سال تحواست
 که

 .میمن و مامان هست فقط

 ؟یخوای: کمک نممیگویم یاسیو رو به  شومیبلند م میجا از

 مشغول چپاندن کتلت ها درون کهیو در حال زندیم یلبخند

 : نه ممنوندیگویباگت است م نان

 ... مثالستایبد ن یکم استراحت کن هی: دهمیتکان م یسر

 خوابش نبره نایحواست باشه س دیو با دیفتیشب راه م نصفه

 گمیبهش م ادی: االنا مکندیبه ساعت م ینگاه نیاسمی
 زودتر

 بخوابه

 یکمک مامان کار رمی. من میدونیهرطور خودت م-

 یداشت

و بعد به اتاق مامان  دیگویم یباشه ا نیاسمی کن صدام
 . مامان رارومیم

 که رو به کمد نشسته است و قاب عکس بابا را بغل نمیبیم



 یبه سخت نکهیبغضش و ا دنی. با دزدیریو اشک م کرده
 یجلو

 دلم مینشو شیرا گرفته است تا ما متوجه صدا خودش

 و سرم را به سرش کنمیاز پشت سر بغلش م رد،یگیم

 .چسبانمیم

 

 هیواسه خودت گر یقربون دلت برم من چرا نشست-

 ؟یکنیم

دلت  ؟یزنی: با من حرف نمزنمیسرش م یرو یا بوسه
 بابا یبرا

 سر خاک میصبح زود بر یخوایشده؟ م تنگ

 یکی: کندیپاک م نشیبا پشت آست را شیاشک ها مامان
 یکی

 شمیدارم تنها م ن،یریهمتون م نیدار

: قربونت برم رمیگیرا م شیو دستها نمینش یم مقابلش
 مامانم،

 که نرفتم من



رفت  مایاول س ن،یری... همتون میری: تو هم مزندیم هق
 بعد

 یا بوسه شمیکس م یدارم ب شهیم ی. خونه داره خالنایس
 که نایفدات بشم من... س ی: الهزنمیم شیدستها یرو

عروس مهربون آورده که به زور  هیتازه برات  نرفته
 خوادیم

کنه فعال تونسته لهشون کنه تو  چیکتلت رو ساندو چهارتا

 .هم

 گهیتازه دو روز د رمیجا نم چیکه هنوز ور دلتم، ه منم
 دوباره

 شهیسرت شلوغ م یشیبزرگ م مامان

 نیا ،یینایمن تو و س یدلخوش: کندیبه من م ینگاه مامان

 به مِن مادر شوهر دهیچسب یکه اول زندگ دختره

 همه نی... تازه با ایدار یچه عروس خوب نی: ببخندمیم

 زنهیپشتش حرف م یت هوحشیاون دختر  شیخوب

 : غلط کرده خودم دهنشو گلزندیم یجمله من لبخند نیا با

 رمیگیم

 دوتا هم نی: فدات بشم من، اکنمیرا نوازش م شیدستها



 لهیتعط نایرو س دیع هیماه عسل برن  هیبذار  جوونن

 : مگه من جلوشونو گرفتم؟ردیگیجبهه م عیسر مامان

بکن تا  یکمک هیدختره  نیبرو به ا ایب یول ری: نخخندمیم
 همه

و از  دهدیتکان م ینکردهمامان سر زیر زیها را ر باگت
 بار یبرا شود،یبلند م شیجا

 یو آن را رو کشدیقاب عکس بابا دستمال م یرو آخر
 زیم

 سرخه؟ یلی: چشمام خدیگویو م گذاردیتختش م کنار

 به صورتت بزن دختره نترسه یآب هی-

 برهیبا و شود،یو از اتاق خارج م رودیم یغره ا چشم
 ام یگوش

 ی: چه خبرا سامکشمیم رونیشلوارم ب بیرا از ج آن

 .خانوم

 ؟یوقت ندار امروز

 ی: خبرسمینو یم شیو برا زنمیم یلبخند لیکم امیپ دنید با

 امیب تونمینم میسفر کار دار رهیداداشم فردا م ستین

 نیا خواهمیاما م دنشید یبرا کندیم یقراریدلم ب نکهیا با



 یبه دلم که برا خواهمیچرا م دانمیها را کنترل کنم نم دنید

 !سر جات نی: بشمیبا منطق عقلم بگو زندیدل دل م لیکم

۸۵ 

 ی: خبرسمینو یم شیو برا زنمیم یلبخند لیکم امیپ دنید با

 نکهیا امبایب تونمیسفر کار دارم نم رهیداداشم فردا م ستین
 نیا خواهمیاما م دنشید یبرا کندیم یقراریدلم ب

 یبه دلم که برا خواهمیچرا م دانمیها را کنترل کنم نم دنید

 !سر جات نی: بشمیبا منطق عقلم بگو زندیدل دل م لیکم

اشتباه  کیانگار  فتدیبه جانم م یدیاضطراب شد حس
 بزرگ

 کار اشتباهم نیداده ام و هر لحظه ممکن است بابت ا انجام

را دست به  لیکم یبهانه الک کیبا  نکهیشوم. از ا مواخذه
 سر

 افسار دهمیم حیترج یول کنمیم یمانیام احساس پش کرده

 یمن ساده و آرام است طور یزندگ رمیرا به دست بگ دلم
 که

 یایمعشوق پولدار آنرا به در کیداشتن  یایبا رو نخواهم



به همراه  یکنم که هر لحظه جزر و مد لیتبد یمتالطم
 داشته

 .باشد

 ندارم، ال اقل یلیام دل یدر زندگ لیحضور کم یبرا هنوز

 شدم که یکنم که چرا دلبسته مرد هیتوج توانمیرا نم خودم

دارد و تفاوت ما از  یبیعج طیدارد، شرا یخاص دختر
 تا نیزم

 .است آسمان

 یدیگذاشته ام که پدرش عالقه شد یمرد یرا در گرو دلم
 به

است اگر  کابوس کیمن  یبرا نیدارد و ا نیزوج تعدد
. درست که پسر را در گور دیایب انیبه م ینفردوم یپا

 گذارندیپدر نم

 یمن م یبرا یپدرش بشود چه اتفاق هیشب لیاگر کم اما

 !افتد؟

مرا  یچطور ستیچ لیکم طیمادرم بفهمد شرا اگر
 قضاوت



اصال  خواهمیدرست است؟ نم ارتباط نیاصال ا ایو آ کندیم
 به

 که نگران واکنش نیفکر کنم هم مایو س نایس یها قضاوت

 .سخت است یبه قدر کاف میهستم برا مامان

 اما ردیافسار دلم را عقلم به دست بگ خواهدیدلم م نکهیا با

 افتد یوقفه به تپش م یدرکم کند، ب تواندینم فهمدینم قلبم

در  یلحظه ا یبرا یحت ای شودیم لیاز کم یحرف یوقت
 ذهنم

 .بندد یم نقش

از خودم، از احساساتم که از مرحله  ل،یاز کم ترسمیم
 جوانه

 یزود به درخت تنومند یلیعبور کرده است و خ زدن
 لیتبد

که قطع  یکنترلش کنم. طور توانمینم گریکه د شودیم
 کردنش

 آن را هم ندارم که یو رو ستیممکن ن یمنطق چیتبر ه با

 .دارم یچه نقش لیکم یمن وسط زندگ بدانم



از  ترسمیاما م شودیقصه چه م نیدوست دارم بدانم ته ا
 آنچه

 مایبهتر باشد صبر کنم و به قول س دیشا فتدیاتفاق ب دینبا

 یبرا یاالن وقت مناسب دیرا به زمان بسپارم شا زیچ همه
 نیا

 بهتر است دیرا با خانواده ام آشنا کنم نباشد شا لیکم که

 .خودم روشن شود فیاول تکل بگذارم

دانم  یخوش است نم گاهیگاه و ب یمالقات ها نیبه ا دلم
 کار

 یاز اشتباه غرق م یقیدر باتالق عم ایکنم  یم یدرست

 .شوم

 از قبل کنترل احساساتم را به دست شتریبهتر باشد ب دیشا

به  لیحضور کم یبرا یلیخودم دل یهنوز هم برا رمیبگ
 نیا

 .ام ندارم یدر زندگ بیعج شکل

 شد دایپ میگردباد در زندگ کیمثل  یناگهان یلیخ لیکم

 دیباعث شد به حرف دلم گوش کنم شا یآن مهمان دیشا



 ...نازگل باعث شد یحرفها

 لیدانم اصال کم ینم کندیم وانهیمرا د یقرار یو ب یدلتنگ

 من به یدر زندگ یفهمد چه نقش یمرا دارد اصال نم حس

ماجراها  نیهمه ا یباعث و بان دیگرفته است شا عهده
سر و ته فتانه فکر  یب ینازگلباشد دوست ندارم به حرفها

 کنم هر

 .مترس یم شتریشوم ب یغرق م ارتباط نیدر ا شتریب چه

 از یحت ترسمیهم م لیاز نداشتن کم ترسمیم لیکم ازداشتن

 باشد یا ندهیدانم اگر آ ینم ترسمیکودک معصوم هم م آن

شود نازگل گفته است  یآن طفل معصوم چه م فیتکل
 دیمهش

با او را  دنیدانم من توان جنگ یماند من نم ینم ساکت
 دارم

 که دوستشان دارم یتوانم از احساساتم از کسان یم ایآ

 .کنم محافظت

 شدیباشد کاش م یروشن دیهمه ترد نیپشت ا خواهدیم دلم

 .ساختم یکه دوست داشتم م یرا همانطور یزندگ



 رومیو به سمت آشپزخانه م گذارمیم بمیرا درون ج یگوش

 ها هستند چیمشغول درست کردن ساندو نیاسمیو  مامان

 :میگویرسانم و به آنها م یرا به پشت اپن م خودم

 یهم به من م یکم هیتو زحمت کاش  نیافتاد یحساب-

 دیرس

دنبالت کنم  دیخوبه کل سال با-:دیگو یخندد و م یم مامان
 لقمه کوکو و کتلت به هی

 یاریدر م یباز بمیبدم حاال واسه من ننه من غر خوردت

 خندد چشم یم یبلند یبا صدا نیاسمیحرف مامان  نیا با

 :میگو یروم و م یبه او م یا غره

 یفردا بر م نارویحاال خوبه همه ا یکن یتو چرا ذوق م-

 یدار

و حوضم انگار نه انگار از صبح  مونمیمن م یبر یم
 نیا یبو

 دنیها محل رو برداشته و من مفلوک سهم فقط بو کش کتلت

 بوده

 یتشکر م ردیگیها را به سمتم م چیاز ساندو یکی نیاسمی



 :دهم یو ادامه م کنم

 شد مثل بچه آدم خودت یزور باال سرت باشه نم دیحتما با-

 یبد بهم

 رمیگیدهد و من هم از آنها فاصله م یتکان م یسر مامان
 با

پرسم:  یدارم و م یرا برم فونیزنگ در آ یصدا دنیشن
 ه؟یک

 رییدر تغ یکه سع یکه با لحن خاص شنومیرا م نایس یصدا
 آن

 یدهه پنجاه باشد م یمانند مرد هاخواهد ه یو م دارد

 :دیگو

کنم و در جواب مامان که  یخونه اومدهدر را باز م یآقا
 بود با یپرسد ک یم

 خونه اومده ی: آقامیگو یم خنده

: چارقد تو سرت کن دهمیادامه م نیاسمیرو به  بعد
 تونیحاج

 اومده

 



 صورت خندان ما با خنده دنیبا د دیآ یباال م نایس یوقت

 جوابتونو دادم یچطور نی: حال کرددیگویم

که از  یبا چشمان یاسیو  رودیقربان صدقه اش م مامان
 شدت

 کنمیبه آنها نگاه م ی. کمکندینگاه م نایبه س زندیبرق م ذوق
 و

 .که آنها را دارم کنمیرا شکر م خدا

و شناختن  مایزودتر از س رفتم،یزود پذ یلیرا خ نیاسمی
 نیا

ساده و  یلیخ نیاسمیساده آنقدرها هم سخت نبود.  دختر
 یب

به  ست،یو بند تظاهر ن دیو اصال در ق کندیرفتار م تکلف
 شدت

 یعالقه دارد ول اوردیرا به دست ب گرانیدل د نکهیا به

رفتار  یساده و خودمان یلی.خستین یاز چاپلوس شیکارها
 را در شیکه پا یو از روز کندیم

 یخانه زندگ نیخانه گذاشته است انگار سالهاست در ا نیا



نه خودش را از ما جدا  گردیم یبگینه غر کند،یم

 .دانستیم

 جانیاست با ه دهیبه تن کش یهم انگار جان تازه ا نایس

 شغل کیحداقل با  خواهدیکردن کار است و م دایپ مشغول

وقت مرد بودنش را به رخ همسر جوانش بکشد.  مهین
 مامان

 کماکان به مایو س بردیاش لذت م یته تغار یاز کارها هم

 .داندیم یزرنگ یرا نوع شیاست و همه کارها نیبدب یاسی

 یو بعد با وسواس جا کنمیبار آخر سفره را نگاه م یبرا
 گلدان

 ها ینگاهم را به تنگ ماه کنم،یو سبزه را عوض م سنبل

 نهیریرسم د کیکه مامان طبق  ییو بعد به شمع ها دوزمیم
 به

 .کندیخانواده روشن م ینفرات اعضا تعداد

 یدوقلوها را باردار بود مامان از همان روز مایکه س یسال
 که

 .و به سفره اضافه کرد دیدوقلو هستند دوتا شمع خر دیفهم



بابا رفت مامان شمع او را حذف نکرد و حاال  یوقت یحت
 شمع

.مامان را دهدیشمع ها خودش را نشان م هیکنار بق نیاسمی
 یچراغ ها ونیزیو بعد از روشن کردن تلو کنمیصدا م

دوست دارم نور خانه کم باشد  کنم،یرا خاموش م یاضاف
 تا

 .شمع ها خودش را نشان بدهد ییروشنا

و از  کندیمثل هرسال با قاب عکس بابا درددل م دانمیم
 یسال

چقدر نبودنش سخت  نکهیاز ا دیگویم شیگذشت برا که
 شده

مامان  نکهیعاشق دلتنگ معشوقش است. با ا نیچقدر ا و
 زن

 سر آمده اما شیانقضا خیاست و به قول خودش تار یسنت

 شوندیکه بار اول عاشق م یمثل دختر چهارده ساله ا هنوز
 با

 .اندازد یگل م شیو گونه ها شودیتاب م یاسم بابا ب دنیشن

 و بعد کندیسکوت م یلحظه ا دیآ یاسم بابا م یوقت هنوز



مثل او  توانمیمن هم م دانمی. نمزندیبه او حرف م راجع
 یعاشق

 .دوست دارم مثل مامان باشم ینه ول ای کنم

 

که چشمش جز مرد  یمادر باشم و هم زن عاشق هم
 شیزندگ

 کی یکه با باال رفتن سنش فراموش نکند برا یزن ندینب
 مرد

 یرا برا شیها یدلبرانگ دیاست که با یمعشوقه ا هنوز
 یصورتم رو یرو یباشم که چروک ها یاوبگذارد، زن

 دلم

 دیمردم تازه نگه دارم. بدانم تمام ام یو دلم را برا ندیننش
 او

 یگاه مردانگ هیتک دیمنم که با نیبودن من است و ا به
 شیها

 تا به آغوش مادر پناه ببرد ستیکودک ن گریچون د باشم،

 .پدر شود یوقت مخصوصا



باشد  میها یقسمت زنانگ نیخت ترگاه مرد بودن س هیتک
 و

 ییباشد خانه ام امن و پر از گرما باشد، گرما نیام ا دغدغه
 که

که خانواده ام  یتیتلخ را ذوب کند و امن یروزها یسرد
 بدانند

 دژ محکم مراقب آنهاست و من کیمثل  یواریچهارد نیا

 .دژ هستم نیا ملکه

 کنمیسال نو نمانده است مامان را صدا م لیبه تحو یزیچ
 و

و قرآن  نمینش یاز روشن کردن شمع ها کنار سفره م بعد
 را به

 یم رونی. مامان با چشمان سرخ از اتاقش برمیگیم دست
 دیآ

 ونیزینگاهم را به تلو دهد،یخودش را کنارم جا م و
 و دوزمیم

 .شودیو مشغول خواندن م ردیگیقرآن را از دستم م مامان



 لرزدیافتد که م یم مایشمع س فیبه شعله ضع نگاهم
 یصدا

 شودیانداز م نیدر خانه ساکت ما طن ونیزیتلو یمجر
 لیتحو یدعا یمجر یو وقت کندیصدا هق هق م یمامانب

 سال نو را

 و با هق زدنش شودیاز اشک م سیخ شیچشم ها خواندیم

 .لرزدیم شیشانه ها شیها

 شود،یخاموش م مایشمع س زنندیتوپ سال نو را م یوقت

 دوست ندارم در کنمیو روشنش م شومیاز جا بلند م عیسر

 .به همراه داشته باشد یبدشگون دیجد سال

 .میگویم کیو سال نو را تبر بوسمیمامان را م صورت

که  کنمی: خدا رو شکر ممیگویو م بوسمیرا م دستش
 دارمت،

 یمامان خودم ،یمال من که

زنگ در  ی. با صدامانمیدر آغوشش م یو کم کندیم بغلم
 از

 ه؟ی: کرومیم فونیو به طرف آ میآ یم رونیمامان ب آغوش



و  کنمیو در را باز م خندمیشاد دوقلوها م یصدا دنیشن با
 رو

 اومدن نایا مای: سمیگویمامان م به

 یافتم و عرق سرد یم مایشمع خاموش س ادیلحظه  کی
 یرو

افکار ترسناکم را  کنمیم یسع یول کندیجا خوش م کمرم
 از

و به  دهمیتکان م یدست لیکم یدور کنم.از دور برا خودم
 . بارومیسمتش م

 انگار نه انگار کندیم دنیامان شروع به تپ یقلبم ب دنشید

 شوم. فقط دو شیها ینافرمان نیا فیبا منطق حر خواهمیم

 یتابیتمام تنم ب یجور یام ول دهیرا ند لیاست که کم روز

 .نشسته ام دنشیسالهاست به انتظار د انگار کندیم

 و سالم شودیبلند م مکتین یاز رو رسمیم لیبه کم یوقت

 .میدهیآورد و دست م ی. دستش را جلو مکندیم

 شما مبارک دیع-



شما  دیتولد ع ی: به قول کاله قرمزمیگویو م خندمیم
: انگار نه انگار میگویو م کنمیبه پارک م یمبارکنگاه

 یزمستون تازگ

 به خودش گرفته گهید یرنگ و بو هی ایرفته دن ها

ها  یبعد همه سرد شهی: همشودیم رهیبه صورتم خ لیکم
 هی

 رهیم ادتیکه  یطور کنهیو دل آدمو گرم م ادیم یگرم
 چه

 یرو پشت سر گذاشت ییروزها

 ؟یقرار گذاشت نجای: چرا اپرسدیکه م کنمیسکوت م یقدر

 یزیچ یکافه ا هی میبر یاینم

زود برم خونه مامان  دی: بارمیگیم لیرا از کم نگاهم
 تنهاست و

 ادیمهمون ب قراره

و از  کندیو بعد دست دراز م دهدیتکان م یسر لیکم
 کنارش

: ردیگیو به طرفم م داردیرا برم یکوچک قرمز رنگ ساک
 قابلتو



 نداره

 ه؟یچ نی: اکنمیتعجب نگاهش م با

 نمیا گه،ی. رسمه دیریبگ یدیاز بزرگترا ع دیمگه نبا-

 تهیدیع

معموال اسکناس  یدیع ی: ولرمیگیرا از دستش م ساک
 ینو

 دی: انشاهلل عخنددیساک قرمز وسط پارکم هیقرآِن نه  یال
 یدیبهت ع یکه بخوا یهمون مدل گهید

 دمیم

 کند. اما زود یبه حال یتا مرا حال ستیجمله کاف کی نیهم

 ه؟ی: منظورت چکنمیرا جمع م خودم

 ؟ینشدواقعا متوجه -

چرا مثل  یدی: واقعا نفهمدیگویو م کنمینگاهش م گنگ
 نوجونا

باهات قرار گذاشتم؟ فکر  دیتو پارک روز اول ع اومدم
 یکنیم

ها مختو بزنم؟  یرستانیبچه دب نیمثل ا خوامیم ایام  بچه
 من



 بسازم ندهیآ هیبا تو  خوامیم

 تمام مغزم شده بود پر از د،یگویچه م لیکم دمیفهمینم

. کردیم شترشانیب یداشت ه لیسوال و کم عالمت
 خواهمیم

 دارند یچه هدف ندیآ یم رونیکه از دهانش ب یکلمات بفهمم

 و فقط شومیتر م جیمن گ دیگویم شتریانگار هرچه ب یول

 ام یوجود ازیاز ن یبخش دنیشن نیا دیبشنوم شا خواهمیم

 .تا من آرام شوم دیبگو دیبا لیو کم باشد

 وسط نیا یزیچ کیاشتباه است،  دیگویته دلم م یزیچ اما

چرا شک  دانمی. نمکنمیو من دارم اشتباه م ستین درست
درصد فتانه  کی دیشا ترسمیبهجانم افتاده است انگار م

 درست

 یرا فراموش کنم ول شیحرفها خواهمیباشد. هرچه م گفته
 باز

 نیبب دیبگو خواهدیو م خوردیسرم م یپتک رو کی مثل

 و مسخره مایس زیفقط دست آو نباریا یاشتباه نکن دوباره

 ماند تا به ینم یباق یزیچ گرید نباریا یشوینم کردنش



 یآن گردن دراز دیگویراست م مایس دی. شایببخش یگرید

کرد همان  میپولدارش رها یبخاطر دخترعمو یروز که
 گردن

کشاند. خاطرات او باعث شد  یمرا سمت عکاس دراز
 نمیدورب

 یاگر از سر ناچار دیکنج کمد خاک بخورد و شا سالها
 نبود

 .رفتمیوقت سمتش نم چیه

 

 خودم هستم نباریاش کنم ا نهیتا قرنط ستین ینیدورب نباریا

نه تنها دلم را بلکه روحم را، وجودم را  بازم،یدارم م که
 و

کند. انگار عادت کرده  میرها یروز لیکم نکهیاز ا ترسمیم
 ام

مدت  نیخودم ساخته ام در ا یکه برا یظاهر منطق با
طرفه  کیشوم که در دلم دارم و به  یکوتاهمنکر حس

 دوست

 .ادامه دهم داشتنش



 ؟یبساز ندهیآ یخوای: با من ممیگویم دیترد با

 یتجربه دارم که بدونم ک ی: من اونقدرشودیجا بلند م از
 دیبا

حرف  یعاقل هستم که بدونم وقت یبزنم و اونقدر حرفمو
 زدم

مطمئن باشم. من مطمئنم که تورو انتخاب کردم و  دیبا
 خوامیم

 . باورت بشه که بهت عالقه دارم باورتیهم مطمئن بش تو

 یهست یمن کمه. وقت یتو زندگ یزیچ هی یستین یوقت بشه

 که یباش یتو کس خوامیتمام و کمال مال منه و من م ایدن

 یکنیم یرو برام طوالن یزندگ

 ی: دارشومیو بلند م کنمیم رها مکتین یرا رو ساک
 اشتباه

 لحظه است و هیواسه  یگیکه م ییحرفها نی. همه ایکنیم

 یحرفها رو بهم بگ نیباعث شده ا یچ دونمینم

 کند،یام به صورتم نگاه م دهیکه تا به حال از او ند یتیجد با

 یکه لحظه ا یدر هم گره خورده اند طور شیها اخم
 ترسمیم



. دیآ یاما او به سمتم م رمینگاهم را از او بگ خواهمیم و
 چشم

: منو نگاه کنسکوت دیگویبا تحکم م رمیگیم لیکم از
 تورو ای ذارمیدارم سر به سرت م یکنی: فکر مکنمیم

 ؟یکرد یچه فکر خوام؟یهوس کوتاه مدت م هی واسه

 شیفک منقبض شده و دندان ها کهیو او در حال شومیم الل
 را

 : جواب منو بدهغردیم سابدیهم م یرو

 ترسمی: من ممیگویبه زور م چرخدیدر دهانم نم زبانم

 ؟یترسی: از من؟ از من مشودیعوض م نگاهش

 نیچرا ا دانمی. نمشومیو من در خودم جمع م زندیم داد
 حرفها

 .کردم یشد چرا او را عصبان ینطوریگفته ام چرا ا را

 بدون تو زنده کنمیکه حس م یتا حد میمنو و تو بهم متصل-

... تو یکنیازم محافظت م یدیتو پرورشم م مونمینم
 سرپناه

 بیآس یمعن یب یهوسران هیبا  نهایاگه بخوام به ا یمن

 ...بزنم



و  شیحرفها دنیاز شن شودیدلم پاره پاره م کندیم سکوت
 با

 : در واقع مثل کشتن خودمهدیگویم یآرامتر یصدا

 چیه دم،یخندیم یشویعاشق م گفتنیم یاگر روز دیشا
 وقت

تصورات  تی. نهاکردمیعشق را درک نم یواقع یمعنا
 من

 شوم یمبهوت کس نیچن نکهیبود نه ا قیداشتن عم دوست

 نیاصال از ا کنمیم یچه زندگ یبرا ستم،یبرود ک ادمی که

 .خواهمیچه م یزندگ

 «ع»از سه حرف بود  یبیترک میلحظه برا نیتا هم عشق
- 

نداشتم که  یدرک شیچند لحظه پ نیتا هم« ق» - «ش»

 نیا

 کردمی. تصور نمکنندیم یحرف کنار هم چه معجزه ا سه
 یروز

 شود که با یکننده کس یتداع میسه حرف برا نیکه ا برسد



ام  نهیس یکه فضا یامان بزند طور یاسمش قلبم ب آمدن
 یبرا

 .نباشد یتپش ها کاف نیا

 پرپر بزند و مرا چنان مجذوب کند که دلم دنشید یبرا دلم

 !خنده او شود کی یام فدا یتمام هست بخواهد

 باور نیکه مرا به ا یمعجزه؟ معجزه ا کی ست؟یچ عشق

که  شودیکامل م یمن با حضور کس یایکه دن رساند
 منسوب

 دیشا ای،  یقلب دیعالقه شد یعنیعشق  دیعشق است؟شا به
 آن عشقه شهیر

 درون ییایمیاز تداخل ش یاشتباه ریعشق تعب دیشا باشد،

 ...اش باشند یهورمون ها باعث و بان دیشا ایاست  بدن

 الیاست فراحد خ یزیهرچه هست خوب است، چ اما
 فراتر ز

 .خواهمیو من با تمام وجود آن را م تصور

 لباسم را عوض نکهیبدون ا یچطور گذشته است ول دانمینم



شده ام  رهیخ یتخت نشسته ام و به ساک قرمز یرو کنم
 که

 کنمیفراموش م یجرئت باز کردنش را ندارم. حت هنوز
 به دیبا

 .کمک کنم مامان

و زمان  رمیرا به دست بگ یکنترل زندگ خواهدیدلم م فقط
 را

 میبرا لیعقب برگردانم، درست همان لحظه که کم به
 حرف

 .زدیم

و من عاشق  دیو من بارها گوش کنم، او بگو دیبگو او
 بشوم او

 .و زنده شوم رمیبم شیو من برا دیبگو

و بعد از  کنمیمامان خودم را جمع و جور م یبا صدا
 عوض

و بچه  مای. سروکله سرومیم رونیلباسم از اتاقم ب کردن
 شیها



آمدند و  لیبعد از سال تحو یکم شبیشده است، د دایپ
 صبح

از خانواده مسعود رفتند و موقع رفتن  دیبازد یهوا به
 مامان از

 .قول شام را گرفت آنها

و مامان مشغول صحبت هستند و بچه ها هم با  مایس
 یهمراه

 آن ساک قرمز رنگ شیتمام فکرم پ کنند،یم یباز مسعود

 به ی. نگاهستیچ لیکم هیبدانم هد زنمیو دل دل م است

گرم حرف زدن هستند که  یبه قدر کنمیم مایو س مامان
 انگار

 در تالش است یانگار من وجود دارم. مسعود هم حساب نه

و به اتاقم  دهمیرا ببرد. فرصت را از دست نم مسابقه

 .رومیم

 کشمیم یقینفس عم نم،ینش یتخت م یو رو بندمیرا م در
 و

 .کنمیرا باز م ساک

 یرو یکم شوم،یزده م جانیداخلش ه یچند کادو دنید با



 از رمیگیم میو تصم کشمیدست م شانیکادوها کاغذ

 کنمیکاغذ کادو را باز م اطیشروع کنم.با احت نشانیبزرگتر
 حافظ که جلد وانید دنیبا د

 کشمیجلدش دست م یرو شودیم شتریب جانمیدارد ه یچوب
 و

 گره لیکم ادداشتیو چشمم به  کنمیاول آن را باز م صفحه

 :خوردیم

 ...ستیحوال نیکه در هم ییخدا بنام»

 پرسه یوقت ،یتو باش زبانشیکتاب خودش خواست م نیا

 میکتاب تصم نیرا انتخاب کنم ا نیبهتر تیتا برا زدمیم
 گرفت

کتاب  نیکتابخانه اتاقت شود. هم من و هم ا مهمان
 میخواهیم

 امسال مبارکمان باشد دی. عیرا بخوان شیشعرها

 «...تو گذشت یکه ب یسال -هانیک لیکم

 



بغل کردنش دراز کردم از بغل  یکه دستم را برا نباریا
 نازگل

حس  کبارهیخورد و خودش را در آغوشم جا داد.  سر
 یبیعج

 .شده بودند رهیو نازگل به ما خ لیکردم، کم دایپ

 یلیخ یدونستیگفتم: م کردیکه به صورتم نگاه م یمانل به

بعد دستش را جلو  دیاش خند یبادام یها ؟چشمیخوشگل
 آورد و با

 اشاره اش گونه ام را فشار داد. از تماس دستش با انگشت

 .کردم دایپ یحس خوب صورتم

 لیشده است از کم رهیخ یهمانطور که به من مانل نازگل

 ؟یرو آورد یمانل ی: واسه چپرسدیم

 خوامیزنگ زده م دی: مهشدهدیکالفه جواب م لیکم

 .نمشیبب

 .خونم ارشیب

 نازگل با لحن شوند،یم زیت میگوشها شانیحرفها دنیشن با

 رانه؟ی: نه بابا! مگه ادیگویم یدلخور



 یک دونمی: آره نمدهدیدست تکان م یمانل یبرا لیکم
 برگشته

 .داده دلتنگ دخترشه ریو گ رانهیاالن ا یول

 لیبه سمت کم شودیم قراریرفتن ب لیبغل کم یبرا یمانل

: دیگویم ی. نازگل عصباندهمیرا به او م یو مانل رومیم
 زحمت

 حس مادرانه اش قلمبه شده؟ هویبراش.  نشه

 نبرمش. طبق حکم تونمی: نمدیگویم یبا لحن آرامتر لیکم

.نازگل دست نهیبار بچه رو بب هی یاجازه داره هفته ا دادگاه
 چند یحکم کوفت نی: بعد طبق ازندیبه کمرش م

 کنه؟ مگه یبچه دار تونهیم شونیبعد ا ده؟یبچه رو د هفته

 یچ یمانل دونهیاالن م د؟یخودشو کنار نکش دییکه زا نیهم

 یداره؟ عروسک محبوبش کدومه؟ از چه کارتون دوست

دندون  یتونست راه بره؟ ک یک دونهیاصال م اد؟یم خوشش
 در

 یاون مادر ؟ییگرفت خودش بره دستشو ادی یک آورد؟
 که



 یکیبچه اش از تار دونهیاومده مادره م ادشی هوی االن
 اتاق

خوشحال  یآن شرل سلایر کیبا موز دونهیم ترسه؟یم
 شه؟یم

 هیروح اتییمادر تک تک جز کینازگل مثل  نکهیا از
 را یمانل

 یچه حرف دیبا دانستمینم یمتعجب شده بودم ول دانستیم

 .لی: نبرش کمدیگویم لی. نازگل بغض کرده رو به کمبزنم

 .شهیگرسنه م یبچه ک نیا دونهینم یحت کنهیم تشیاذ

 خودم یکنی: فکر مکندیبه نازگل م یمستاصل نگاه لیکم

 اد؟یم خوشم

دلشو زد برش دار  یوقت ششونی: بمون پنالدیم نازگل
باشد  یگریکنار زن د لیکم نکهی.از تصور اارشیب

 نکهیاز ا دم،یترس

 او شیپ نکهیاز ا دمیرا با مادر دخترش سر کند ترس یشب

 .دمیترس بماند

 



زودتر  دیرفت که با ادمی یبزنم، حت ینداشتم حرف جرئت
 به

و نازگل و بچه  لیشده بودم به کم رهیبرگردم. فقط خ خانه
 یا

 کرده بود. طاقت نداشتم آنجا ریگ دیو مهش لیکم نیب که

که  ییبا صدا نیرا بشنوم بنابرا شانیو ادامه حرفها بمانم
 از

 .: بچه ها من برممیگویم بدیآ یبغض از ته چاه در م شدت

 شده رمید

 : بذار مندیگوینشده است م لیکم فیکه حر نازگل

 .رسونمتیم

 .رمی: نه بابا من مزنمیم یزورک یلبخند

دوش  سایوا قهیدق هی: دیگویم یبا لحن خسته ا نازگل
 رمیگیم

دلم داره  زنمی. تو راه هم باهات حرف مرسونمتیم
و نازگل روانه اتاقش  کنمی.به ناچار موافقت مترکهیم
 ی. با صداشودیم



و تلفنش  گذاردیم نیزم یرا رو یمانل ل،یکم یگوش زنگ
 را

 کندیحرکت م لیکه سمت تردم ی. دنبال مانلدهدیم جواب

 دارم یام سع یو با تکان دادن گوش کنمیو بغلش م رومیم

 .را پرت کنم حواسش

و مکالمه اش است: باشه باشه...  لیکم شیتمام ذهنم پ اما
 االن

 .میزنیحرف م امیبذار ب مونمی. باشه مفتمیم راه

 . درشنومیرا نم شیو ادامه حرفها رمیگیفاصله م لیکم از

 میداخل گوش یبا نشان دادن عکس ها کنمیم یسع کهیحال
 به

 یمشغول خودخور یحواسش را پرت کنم حساب یمانل

 .هستم

قرار  نکهیحسادت و ترس به جانم افتاده است و از ا حس
 است

 .شومیم وانهیباشد د یگریکنار زن د لیکم

 را یو مانل دیآ یبه سمتم م شودیتمام م لیمکالمه کم یوقت



 .برم دیمن با دی: ببخشکندیم بغل

و به دنبالش به سمت طبقه باال  دهمیتکان م یسر فقط

 .رومیم

و او هم به  دهمیدست تکان م یمانل یآسانسور برا داخل
 میرو

 لیکم میشویاز آسانسور خارج م ی. وقتزندیم لبخند

 .بمونم دیبا یول دیببخش-:دیگویم

 .نشده یزیادامه نده چ-

 کنمینرو، من دارم دق م میجرئت ندارم بگو م،یگویم دروغ
 و

 یاما به زور لبخند کندیم وانهیترس مرا د نیو ا ترسمیم

 .دهمیم لشیتحو

 

 کنمینرو، من دارم دق م میجرئت ندارم بگو م،یگویم دروغ
 و

 یاما به زور لبخند کندیم وانهیترس مرا د نیو ا ترسمیم

 .دهمیم لشیتحو



 ن؟یینجایبچه ها شما ا-

مامان نازگل دوباره  دنیو با د میچرخانیرا م سرمان
 یلبخند

به سمت  یمانل دنی. فرشته خانم، مامان نازگل با دزنمیم
 لیکم

 خوشگل خانم؟ ی: چطوربوسدیرا م یو گونه مانل رودیم

 ؟ییدایکم پ ؟ی: خوبدیگویم لیبه کم رو

 .دور و ورا نیهم می: هستدیگویم یبا مهربان لیکم

به من  ارت؟ویدنبال  ی: اومدزندیم یخانم لبخند فرشته
 : نه اومدمدیگویم یآرام یبا صدا لیکم کند،یاشاره م

 .دیمهش شیبرم پ دیبا نم،یرو بب یو سام نازگل

 : چرا؟پرسدیم یمعطل یخانم ب فرشته

 .نهیرو بب یمانل خوادیم-

 یبزند که نازگل با صدا یخانم آماده است تا حرف فرشته

: خودتو خسته نکن مامان، من دیگویاز راه پله ها م یبلند
 یکل

 .نداره دهیحرف زدم فا باهاش



 لیکم شود،یناراحت فرشته خانم باعث سکوت م صورت
 از

 یمانل ی. هنگام رفتن برارودیو م کندیم یعذرخواه همه

 .دهدیدستش را تکان م میو او هم برا دهمیتکان م یدست

بچه داره عذاب  نی: ادیگویم یخانم با ناراحت فرشته

 .کشهیم

 و دیمهش نیکرده، ب ری: گبوسدیگونه مامانش را م نازگل

خونش رو کردن تو  دیکرده. فلورا و مهش ریگ مامانش

 .شهیش

 .میبر ای: بدیگویرو به من م بعد

 ؟یری: تو کجا مپرسدیم مامانش

 رو یسام رمی: اعصاب ندارم مدیگویحوصله م یب نازگل

 یبه سرم بخوره.فرشته خانم با هردو یباد هیو  برسونم
 دانمیم کهیو در حال دهدیما دست م

 .کندیمان م یندارد با لبخند راه حوصله

 اون دوتا نیب یزی: به خدا چدیگوینازگل م میفتیراه م یوقت



 دونهیافتاده که نم یمخمصه ا هیتو  لی. فقط کمستین
 یچطور

 .خالص بشه دیبا

تفاوت  یخودم را آرام و ب کنمیم یو سع زنمیم یلبخند
 نشان

تظاهر  نیاگر ا دیسخت است و شا یلیکه خ یکار دهم،
 کردن

 گفتمیم یو از حسادت ختمیریاشک م یها یاالن ها نبود
 که

 ی: لعنتزندیفرمان م یجانم افتاده است. نازگل کالفه رو به
 رگ

 .کرده یهوس بچه دار هویرو گرفته دستش  لیکم خواب

 نیراجع به ا شهی: ممیگویو م دهمیم ابانیرا به خ نگاهم

 کنمی. کم کم فکر مینگ یزیو چ یحرص نخور موضوع

 .گل کرده تیباز خواهرشوهر

مگه  ؟ی: کدوم خواهرشوهر بازدیگویم یمعطل ینازگل ب
 زن



 گمیم ارم؟یدر ب یکه بخوام براش خواهرشوهر باز لهیکم
 داره

 .ستین یچیه لیاون و کم نیب کنهیم تیمنو اذ برادر

 یبگ یخوای: چرا همش مپرمیو به نازگل م شومیم دلخور

 دل منو نکهیا یبه جا یکنیفکر نم ست؟ین نشونیب یچیه

من  مونه؟یکردن م یماست مال هیشب شتریب یکن آروم
 نگران

 تو چرا نمینگران ا دیمهش شیرفته پ لیچرا کم ستمین نیا

بشه که من خبر  یزی! مگه قراره چیپریم نییباال پا یه
 ندارم؟

 !شل باشه نقدرایبند شلوار داداشت ا کنمینم فکر

 تند رفته دانمی. مشومیو من هم خفه م کندیسکوت م نازگل

با  یرا نداشتم. به قدر کاف شیکشش حرفها گریاما د ام
 خودم

 نکهیا یبرا ییو جا رفتمیکلنجار م میو ترس ها ینگران و
 یپا

 .نداشتم نمینازگل بش یحرفها

 مجال ندادم از یشدم حت ادهیتشکر کردم و پ میدیرس یوقت



 یشده است حت رمید یحساب نکهیو به اسم ا اوردیدر ب دلم

 یاسی دنیو با د شومی.وارد خانه مدیاینکردم باال ب تعارف
 تمام کنمیم یسع نایو س

بگذارم و داخل شوم.  یرا کنار جاکفش میها یناراحت
 بغلشان

 .چند روز نیبود ا ی: قشنگ جاتون خالمیگویو م کنمیم

 .زمیعز ی: لطف دارزندیم یلبخند محجوب یاسی

 یبیبچمون غر نقدریا یکرد کارشی: چمیگویم نایبه س رو

 کنه؟یم

 وهیاندازد و مامان با آوردن ظرف م یباال م یشانه ا نایس

 سرد ن؟یبود؟ راحت رفت . هوا چطوردیکن فی: تعردیگویم

 نبود؟

 : جاتوندیگویم یاسیو  زندیو گاز م داردیبرم یبیس نایس

 کم خنک بود نشد هیهوا  نیومدیبود مامان، کاش م یخال

جنگل  میخوب بود. رفت یلیدر کل خ یبره تو آب ول نایس
 و

 .میکباب درست کرد جوجه



 دست به کار شدن. واال نایآقا س نمیبی: مرودیباال م میابروها

: خنددیم یبلند یبا صدا نایهنرها نداشتن.س نیاز ا مایقد
 من فقط باد زدم؟ شهیباورت م

 جهیدر نت ستمیدرست کرد من که بلد ن شیخودش آت یاسی

 .باد زدن جوجه ها بود ومدیکه ازم بر م یکمک تنها

 .ستین یاز هم ازت انتظار نیا ری: غخندمیم

و رو  شومیبلند م میاندازد از جا یگل م شانیکم حرفها کم
 به

 امروز رم؟یدوش بگ هی: من برم میگویسه نفره شان م جمع

 .داشتم نیتمر

به  یو بعد از عذرخواه زندیلبخند م یبا مهربان مامان
 طرف

 اندازم و با تنها شدنم ی. خودم را داخل حمام مرومیم حمام

افتد،  ی. حسادت و ترس به جانم مشومیم وانهید دوباره
 ریش

 فکرم را جمع کنم. دوست کنمیم یو سع کنمیرا باز م آب

 !لیکم شیجز پ د،یباشد جز خانه مهش ییذهنم هرجا دارم



 

کرده  شتریآرام کردنم آتشم را ب ینازگل به جا یحرفها
 است،

و به  اورمیرا در ب فیضع یدخترها یندارم ادا دوست
 لیکم

.اما احساس ضعف ستیاوضاع در چه حال نمیبدهم تا بب امیپ
 با یشب لعنت نیا خواهدیدلم م کنم،یم

دوش  ریصبح شود. همانطور که ز یبرهم زدن چشم
 ام ستادهیا

و  دیمهش یزندگ نکهیو ا یبه مانل کنم،یفکر م لیکم به
 لیکم

 .شودیوقت از هم جدا نم چیه یبودن مانل با

 یحت کشدیکه نفس م ستیدختر یزندگ نیمشترک ا 

 یسمانیر یبه قول نازگل مادرش او را نخواهد ول اگر
 است که

 .کندیرا به هم وصل م آنها

 حس نیبا ا توانمیم ست؟یوسط چ نیمن ا فیتکل دانمینم

 دیایب شیپ دیهربار بحث مهش نکهیا ایمبارزه کنم  حسادت



 !و زنده شوم؟ رمیبم دیبا

 میها یآب ناراحت خواهدیدلم م رمیگیدوش م ریرا ز سرم
 را

 یبه آب گفت ذهن مرا بشور تا هرچ شدی. کاش مدیبشو
 فکر

 آب نیا شدی. کاش میو آزاردهنده است از من دور کن تلخ

 .کردیدلم را خاموش م آتش

 کنمیاتاقم حبس م یو خودم را تو میآ یم رونیحمام ب از

 یم یبهانه ا کندیم میشام صدا یمامان برا یوقت یحت
گوشه کز  کی خواهمیآورم.دوست ندارم در جمع باشم م

 کنم و

 یحرف یکس یکه دارم برا یاز درد یبخورم ول حرص

 .نزنم

 حوصله ی. حتبندمیم میو حوله را دور موها پوشمیم لباس

و  نمینش یتخت م یکردنشان را ندارم، کالفه رو خشک
 یب

 .کنمیام را باز و بسته م یقفل گوش هدف



 یو با صدا کنمیخودم را مرتب م خورد،یبه در م یا تقه
 یبلند

 .تو ای: بمیگویم

به  شود،یبه دست داخل م ینیس یاسیو  شودیباز م در
 صورتم

 .گذاردیکنار تختم م زیم یرا رو ینیو س زندیم یلبخند

 :شودیبزنم که مانع م یحرف خواهمیم

 چشه، دل آدم داره دونهیآدم خودش هم نم ییوقتا هی-

 جمع یموقع ها تو نیو ا یبزن یحرف یتونینم یول ترکهیم

 یما باش شیپ یحوصله نداشته باش دیعذابه. شا هی بودن
 یول

 دیو نبا یکنیمخصوصا که ورزش م یغذاتو بخور دیبا
 گرسنه

 .یبمون

فکر کنم حال شما رو  دی: ممنون. ببخشزنمیزور لبخند م به
 هم

من و  یعنی ،یخسته ا کنهیفکر م ناینه بابا... س-.گرفتم
 مامان



 خواهر ایمنو دوست  دونمی. نممیکرد میبهش تفه ینطوریا

 هی شهیهم ینه ول ای یکه باهام حرف بزن یدونیم خودت
 جفت

 .نگه یزیچ یهست که حرفهاتو بشنوه و به کس گوش

سر و ته  یب یتخت خط ها یبا ناخن رو زنمینم یحرف
 کشمیم

 .شمیمزاحمت نم رمی: من مدیگویم یاسی و

 .نرو :میگویم رودیسمت در که م به

 هیآبم تو  مایوقت با س چی: من هکندیو نگاهم م گرددیم بر

 دیبا یکیبا  کنمیاالن حس م ی. ولرهینرفته و نم جوب
 حرف

 .بزنم

رو جمع بکنم و با دوتا  زیپس اول شامتو بخور من م-

 ییچا

 میکه حرف بزن برگردم

 .رودیو او م زنمیم یلبخند

 



حق با -:دهمیو ادامه م کنمیرا در دستانم جا به جا م یگوش
 تو گمی. نمستیمن هم کم ن یسابقه کار یشماست ول

گرفتم  یالملل نیمدرک ب یباشگاه ها کار کردم ول نیبهتر
 و

 .کارم تخصص دارم یتو

 سر و ته مسئول استخدام باشگاه یب یحوصله به حرفها یب

ام را  یرزومه کار شودیو دست آخر قرار م کنمیم گوش
 شیبرا

 یاسیو با حرص رو به  کنمیرا قطع م یگوش کنم. لیمیا

 ی: به قول معروف طرف عکس با لباس ورزشمیگویم
 نداره بعد

 .کنهیبودن م یحرفه ا یمن ادعا یبرا

 :میگویکالفه م زند،یاش را م یشگیهمان لبخند هم یاسی

 ؟یلکسیر نقدریا شهیتو چرا هم-

 :دیگویو م گذاردیکتابش م نیکه در دست دارد را ب یاتود

 یدارم برا میو تصم ستیقدر اعصابم برام مهم ن زیچ چیه-

 هر



 تو هم ستین یخودمو ناراحت نکنم. کار آسون یموضوع

 .یتونیم

 شودیم یامیو مشغول نوشتن پ داردیاش را برم یگوش بعد
 و

و مشغول  دارمیام آن را برم یگوش برهیبعد با و یکم
 خواندن

پره، اول دلتو  گهید یتو دلت از جا-:شومیم یاسی امیپ
 آروم کن بعد دنبال کار

نه از  یزنیدل دل م یدار لیکم یبرا ی. تا وقتبگرد
 یحرفها

 !نه از کار خودت یاریسر در م اونا

 است. مامان از داخل یاسیحق با  یول دهمینم یجواب

و دوباره  رومی. به اتاقم مزندیرا صدا م یاسی آشپزخانه
 مشغول

خبر ندارم و  لیاز کم شبی. از دشومیبا خودم م دنیجنگ
 اصال

 . دوستدهمیرا م امیپ نیباشم که اول یمن کس خواهدینم دلم

 .راه انداخته است یبفهمد در دلم چه آشوب ندارم



 کنم،یمتهم م یو خودم را به نادان شومیم ریخودم درگ با
 به

 .فتدیآنها ب نیب یمحال است اتفاق خاص میگویم خودم

 از او در ذهنم یشبه ترسناک یام ول دهیرا ند دیمهش هنوز

 .ردیرا از من بگ لیکم یبخاطر مانل نکهی. از اشودیم جادیا

 کنمیم یو سع شودیم یبیغر بیعج یپر از فکرها ذهنم
 با

کردن فکرم خودم را از شر آنها خالص کنم. از  منحرف
 نکهیا

 دلم طاقت یول شومیخسته م دارمیام بر نم یاز گوش چشم

 لینکند حواسم نباشد و کم کنمیآورد. با خودم فکر م ینم

من  دنیبا د شودیو وارد اتاقم م زندیدر م یاسیبزند. زنگ
 در آن حالت

ازش  یک ینیبب یغم بغل کرد ی: زانودیگویم مستاصل
 یخبر

 شه؟یم

 



ظهر شده. هرچقدر هم  یاسی: کنمیبه ساعت م ینگاه
 دیمهش

 .شدیم یخبر هی دیبچه اش تنگ شده تا االن با یبرا دلش

 یمشکل دی: شازندیم هیاتاقم تک واریبه د نهیدست به س یاسی

 .کار داره دیاومده. شا شیپ

 من وقت نداره؟ یبرا امیپ هیقدر  ی: حتمیگویم دلخور

 یخودخور نیا یاندازد: به جا یرا باال م شیشانه ها یاسی

 .زنگ بزن و حالشو بپرس بهش

از خودم ضعف نشون  ؟یچ گهی: دمیگویبه جانب م حق
 بدم؟

 !هییچه دختر ترسو بگه

 هم ناینهار بخور. س رونیب ایب یبگم. ول یچ دونمیمن نم-

 . تازه شبیاست همش تو اتاقت هست عیضا یلیخ هست

 ی: کدهمیم رونیحوصله نفسم را ب ی.بانیب نایا مایس قراره
 وضع حوصله نیتو ا

 !داره؟ اونو

 شهیم یخبر هی مایاومدن س انشاهلل تاقبل رونیب ای: بخنددیم



 یغرور مسخره رو بذار کنار زنگ بزن. گاه نیهم، ا نشد
 مغرور

 .به ضرر آدمه بودن

 :کنمیرا باز م امیپ

فرصت بهت زنگ  نیکردم تو اول یرو بستر یمانل-

 .زنمیم

 اش را حس یشکالت یافتد، هنوز هم بو یاز کار م مغزم

 عی. سررودیجانم م کنمیحس م لیکم امیپ دنیبا د کنمیم

 مشغول نی. نازنمیآ یم رونیو از اتاق ب پوشمیم لباس

و  کندیرا خاموش م یجاروبرق دنمیاست با د دنیجاروکش
 با

 :دیگویم ینگران

 شده؟ یزیچ ده،یرنگت پر-

 یرو یکنترل کنمیم یسع کهیو در حال رومیسمتش م به

 :میگویداشته باشم م رفتارم

 .ششیپ رمیکرده م یرو بستر یداد مانل امیپ لیکم-



 یباال م یشده مگه؟شانه ا ی: چکندیبا ترس نگاهم م یاسی
 کدوم یدونی: مدهدیاندازم و ادامه م

 مارستانه؟یب

 هی یتونیازش. م پرسمیم رونیبرم ب ی: نه ولمیگویم کالفه

 ؟یاریمامان ب یبرا بهونه

رفته است و مامان  رونیب دیخر یبرا نایرو شکر س خدا
 هم

و از  دهدیتکان م یسر دییبه نشانه تا یاسیاست.  حمام

 .شومیخانه خارج م

 رمیگیرا م لیشماره کم رسمیم ابانیبه خ نکهیمحض ا به
 یول

و در  رمیگیشماره نازگل را م تیاست، با عصبان خاموش
 دلم او

چرا او بهم خبر نداده است. بعد از چند  کنمیمواخذه م را
 بوق

از سمت  یر حرفمنتظ نکهیو بدون ا شنومیرا م شیصدا
 او

 د؟یمارستانی: کدوم بپرسمیم بمانم



 ؟ی: تو از کجا خبر داردهدیجواب م جیگ

 مارستانیب شنیلوک ست،یمهم ن نشی: امیگویحوصله م یب
 رو

 ی. وقتکنمیو تماس را قطع م دیگویم یبفرست.باشه ا برام
 را شنیلوک

و به  دهمیم ینترنتیا یدرخواست تاکس عیسر فرستدیم
 محض

 .کنمیخودم را داخلش پرت م نیماش دنیرس

 

 لیجمله کم کیدلشوره داشته ام و همان  یقدر کاف به

و  دوزمیم ابانیرو کند. چشم به خ رویتا دلم را ز ستیکاف
 دعا

 روزیچرا از د کنمیزودتر برسم. با خودم دعوا م کنمیم
 ریاس

او  لیکم دنیبابت لغز یشده ام و حت یزشت یفکر ها یکل
 را

 دیشا کندیم یرانندگ یادیکرده ام. راننده با مهارت ز متهم



 نمیبدون غر زدن ساکت بنش شودیکه باعث م یزیچ تنها
 و

 .خوب است یژگیو نیباشم هم دنیرس منتظر

را  هیپول کرا عیسر میرسیم مارستانیب یجلو یوقت
 پرداخت

 مارستانیب اطیح ریتمام مس شوم،یم ادهیپ نیو از ماش کنمیم

 یوارد محوطه ساختمان اصل نکهیو به محض ا دومیم را

.خودم را گردمیم رشیپذ ایاطالعات  یدنبال تابلو شومیم
 یو در جواب دختر رسانمیم رشیبه مقابل کانتر پذ

 امروز هان،یک ی: مانلمیگویم کندیبا لبخند نگاهم م که

 .نطوراستیسه سالش ا آوردنش

 یکم کندیرا چک م ستمشیو س ردیگیرا از من م نگاهش
 بعد

طبقه سوم  نیحراست بر زی: با آسانسور کنار مدیگویم
 بخش

 اتاق . کودکان

و  کنمیم یتشکر دهدیحراست را نشانم م زیدست م با
 خودم



 . کالفه چندبار پشت سر هم دکمهرسانمیبه آسانسور م را

. خودم دیآ یبعد آسانسور م قهیو چند دق زنمیرا م آسانسور
 را

که کنار  ییو از آقا دهمیدرون آسانسور جا م تیجمع نیب
 پنل

 .دکمه طبقه سوم را فشار دهد خواهمیاست م ستادهیا

داخل شدن مردد  یبرا رسمیم یمقابل اتاق مانل یوقت

 .شومیم

نازگل را  کنمیم یدر که باز است به داخل نگاه یال از
 نمیبیم

باز کنم  شتریدر را ب خواهمیدادن است، نم امیمشغول پ که
 که

 یکم نمیرا بب یتخت مانل توانمیحضورم بشوند. نم متوجه

که نازگل را  لیکم یصدا دنیو با شن مانمیم منتظر
به  یتقه ا نکهیو بعد از ا زنمیم ایدل را به در کندیصدام
 زنمیدر م

 .کنمیرا کامال باز م در



که باال سر  نمیبیرا م یزن یوقت خورمیچرا جا م دانمینم
 یمانل

را گرفته و نوازش  یدست مانل شیو با دستها تادهسیا

 .کندیم

 یبا چشم ها لیافتد، کم یچند لحظه از کار م یبرا مغزم
 گرد

. ندیانگار توقع ندارد مرا آنجا بب شودیم رهیبه من خ شده
 با

 و کندیسالم گفتن من زن سرش را بلند م یصدا دنیشن

 .میشویچشم در چشم م یا لحظه

 ؟یاومد ی: سامره، تو چطوردیآ یدستپاچه جلو م لیکم

 .ستدیا یم لیو پشت سر کم کندیرا رها م یدست مانل زن

 از آن زن توانمیبدهم و نم لیبه کم یجواب چرخدینم زبانم

: دیگویم لیو رو به کم دیآ ی. نازگل کنارم مرمیبگ چشم
 من

 .آدرس دادم بهش

 :دهدیشود ادامه م لیمنتظر واکنش کم نکهیبدون ا بعد



. سامره نامزد لیهمسر سابق کم دیمهش کنمیم یمعرف

 !لیکم

که  ییصداها یمعن توانمینم یحت کند،یکار نم گرید مغزم
 از

را بفهمم. روبرو شدن با  شودینازگل خارج م دهان
 نیا یتو خواستمینبود و نم میجز برنامه ها داصالیمهش

 او را تیوضع

بابت  لیمن و کم کند،یبا نفرت نگاهم م دی. مهشنمیبب
 یعنوان

 .میرانینازگل با افتخار به من داده است هنوز ح که

 یو با لحن تند رساندیم یخودش را کنار تخت مانل دیمهش

 تیاصال حال یول ستمیمادر ن یکنی: منو متهم مدیگویم
 ستین

 .باال سر بچه ات یاریتو مدوست

 به همه خواهدیانگار م کند،یمکث م دوستکلمه  یرو

 که چندان مهم بندیم یمرا فقط در حد معشوقه ا بفهماند

 یدلبر شانیکارفرما یکه برا ییها ی. مثل منشستین
 کنندیم



خانه خراب کن و ترسناک که  یمثل آن زن ها دیشا ای
 ملکه

 .از آنها ندارد یوقت ترس چیه عمارت

 

حضور  داد،یجوابم را نم لیچرا کم کنمیدرک م تازه
 مالکانه

 باعث شده بود مجبور به دور کردن من از خودش دیمهش

که مشغول قربان صدقه  رمیگیم دی. نگاهم را مهششود
است نازگل که از شدت خشم در حال انفجار  یرفتنمانل

 است رو به

 ؟یبگ یچیه یخوای: نمدیگویم لیکم

 حس میآ یم رونیو از اتاق ب شومینم لیجواب کم منتظر

 از یکی یهم باخته ام. روعالوه بر دلم غرورم را  کنمیم

که  یبه بغض کنمیم یو سع نمینش یراهرو م یها یصندل
 یتو

 نهایجا خوش کرده است غلبه کنم. دوست دارم همه ا میگلو

 را نداشتم و االن به دیمهش دنید یباشد، واقعا آمادگ خواب

 یاندازه ا شیبرا توانمیشده ام که نم زاریاز خودم ب یحد



 .کنم نییتع

 دیمهش یاست و صدا لیهمچنان مشغول دعوا با کم نازگل
 هم

و خودم را به  کنمیمعطل نم شود،یآنها اضافه م یصدا به
 سمت

 از یو وقت زنمیرا م ی. چندبار دکمه لعنتکشمیم آسانسور

 جهی. حس سرگرومیم نییاز پله ها پا شومیم دینا ام آمدنش

 کاش خواهدیدلم م رمیگیو دستم را به نرده م کنمیم یدیشد

 .میاین مارستانیب نیبه عقب برگردد و من به ا زمان

 میها هیتازه به درون ر یهوا یکم رسمیم اطیبه ح یوقت

 ییآدمها نی. نگاهم بشومیم یو مشغول گرفتن تاکس کشمیم
 قبل قهیو به چند دق چرخدیکه در رفت و آمد هستند م

 ساده خودم یلیخ نکهیبه ا د،یو به لحن تند مهش کنمیم فکر

 .کوچک کردم را

 یتلخ تر از واژه معشوقه به جانم م یلیخ دوست واژه

 راهیبه خودم بد و ب زنمیم یصفحه گوش یکالفه رو ند،ینش



درخواستم را قبول  یراننده ا نکهی. به محض امیگویم
 کندیم

 . رودیآ یکه دوان دوان به سمتم م نمیبیرا م لیکم

به  نمیمشخصات راننده را بب نکهیو بدون ا گردانمیبرم
 طرف

 .رومیم یخروج در

 .سایسامره وا-

 و با رساندیخودش را به من م لیکم یول کنمینم یتوجه

 به تی. با عصبانکشدیدستم مرا به سمت خودش م گرفتن

 :گردمیبرم سمتش

 .برم خوامیولم کن م-

جا  چیه ی: تا با من حرف نزندهدیرا فشار م میبازو

 .یرینم

 را ینترنتیا یو صفحه تاکس رمیگیرا به طرفش م یگوش

 .برم دیگرفتم و با نیمن ماش-:دهمیم نشانش

 .کنسلش کن-



تو برو باال به زن و بچه ات  -خوامی: نمگونمیم لجوجانه

 .برس

 .حماقت کردم اومدم من

چرت و  نیوارد کرد و گفت: ا میبه بازو یمحکم فشار
 پرت ها

 ؟یگیم هیچ

 لیشماره ناشناس رو به کم دنیو با د خوردیزنگ م میگوش

 .گهیوقت د هی یاومد، حرفاتو نگه دار برا نی: ماشمیگویم

 ی: تا با من حرف نزنسابدیهم م یرا رو شیدندان ها لیکم

 ؟یدی. فهمیریجا نم چیه

در حال کلنجار رفتن با  خورد،یوقفه زنگ م یام ب یگوش
 لیکم

داره زنگ  دهیبرم. راننده رس دی: بذار برم، من بامیگویم

 .زنهیم

و با  ردیگیرا از دستم م یاندازد و گوش یدست م لیکم
 تمام

 .اندازد یم نیزم یآن را رو حرصش



 که به شدت لیکم شوم،یم رهیخرد شده ام خ یگوش به

 گهید م،یحرف بزن نی: حاال بشدیگویشده است م یعصبان

مرا به سمت  دهد،ی.فرصت حرف زدن نمخورهینم زنگ
 ها مکتیاز ن یکی

 .نشاند یم مکتین یو به زور مرا رو کشدیم

 

 یهنوز دستم را رها نکرده است. کم یول ندینش یم کنارم

 اتفاق کی یخودمان برا میخواهیانگار م م،یکنیم سکوت

و به محوطه  رمیگیم لی. نگاهم را از کممیکن آماده
 مارستانیب

 دمیمقدمه پر یهستم چرا ب ی. از خودم عصبانکنمیم نگاه

او  نیمحکم ب سمانیر کیهنوز  یوقت لیکم یزندگ وسط
 و

 .سابقش است همسر

 و خودم را مالمت کنم، دلم نمیدارم ساعتها بنش دوست

 میکه درگلو یبزند تا بغض یلیبه صورتم س یکس خواهدیم

 .کرده ام را بشکند خفه



رو کتک  یمانل دی: مهشدیگویو بعد م ردیگیم یدم لیکم

 .زده

فرش محبوبش  یرو رو وهیآب م وانیل نکهیا بخاطر

 .ختهیر

که بچه رو بردم ازم خواست برم و تنهاشون بذارم.  یوقت
کرد  یو بد قلق شناسهیمادرش رو نم یدرست حساب همیمانل

 و

 .اونو زد دیآخر مهش دست

 !یبه خاطر مانل لینه به خاطر کم رد،یگیم قلبم

 ینگاهم رو کندیدستم را رها م چرخم،یطرفش م به
 حرکت

 بی: بخاطر کتک آسمیگویبعد م خوردیاش گره م یناگهان

 ده؟ید

: از دیگویاست م یاز درماندگ زیکه لبر یبا نگاه لیکم
 شدت

 .دچار تشنج شده ترس

مشت و  ریرا ز دیبروم و مهش یبه اتاق مانل خواهدیم دلم
 لگد



 دهمیم رونیرا ب. نفسم شودیحالم بد م ردیگیدلم م رم،یبگ
 و

بهم زنگ زد با سرعت نور  ی: وقتدهدیادامه م لیکم
 خودمو

دور نشده بودم داشتم همون  ادیخونه اش. ز رسوندم
 اطراف

 .نداره یآخر و عاقبت خوش دارید نیا دونستمی. مدمیچرخیم

 لرزدیو به شدت م دیآ یکه از ته چاه در م ییصدا با

 :پرسمیم

 چطوره؟ یمانل االن

. دارنیتا فردا نگهش م ی: بهتره. ولزندیم یپلک لیکم
 یدونیم

حس  شوم،یبلند م یصندل یخاصه.از رو طشیشرا که
 تا بتوانم ستمیبا دیبا کنمیم

 ؟یدعوا کرد دی: با مهشمیگویم لیبکشم. رو به کم نفس

حال  یوقت چیکار کنم ی: توقع داشتدهدیجواب م یعصبان
 ی. وقتومدیاولش که صداش در ن دم؟یرو د یمانل روز و

 .کرده کاریشد گفت چ ریگیپ اورژانس



: و انتقام رفتار تورو میگویم اریاخت یو ب کنمیم نگاهش

 .گرفت از من

به  اجیما احت یهردو رد،یگینگاهش را از من م لیکم
 سکوت

من االن  یبکنم ول یکار شیبتوانم برا خواهدیدلم م میدار
 از

 تیحما یندارم ، نه برا یگاهیتر هستم. جا بهیغر یهرکس
 نه

 !دفاع یبرا

 

شده  ایدن نیا ریکه ناخواسته اس یبچه ا یبرا سوزدیم دلم
 و

از  لی. کمخواهدیو او را نم کندیدارد که درکش نم یمادر
 یرو

جمله اش را  گذارمی...نمتی: بابت گوششودیبلند م مکتین
 . منیتمام کند: بهتره بهش فکر نکن

ندارم، بمونم ممکنه بزنم مادر بچه ات  یبرم حال خوب دیبا
 رو



 .چال کنم نجایهم

 شودیمسخره بودن جمله ام باعث م ایطعنه حرفم  دانمینم

 نیدم در برات ماش میبر ای: بدیگویبزند و بعد م یشخندین

 .رمیبگ

 .کم قدم بزنم هیدارم  اجیاحت خواد،ینم-

 .متاسفم تیاندازد: بابت گوش یم نییرا پا سرش

 یکه گوش شومیم رهیخ ییو به جا دهمیم رونیرا ب نفسم
 خرد

هنوز  روم،یام را آنجا انداخته است. به آن سمت م شده
 یکس

را  شیشکسته نرفته است، تکه ها یگوش نیا سراغ
 دارمیبرم

 !کردن باشد ری. محال است قابل تعمکشمیم یآه بلند و

خرد  یآورم و تکه ها یو رم را از آن در م مکارتیس
 شده را

 خواهدیو م دیآ یبه دنبالم م لیاندازم. کم یم فمیک داخل



 ستیآورم: االن وقتش ن یبزند، دستم را باال م یحرف

 .لیکم

بمانم از  یگریمنتظر حرف د نکهیبرم.بدون ا دیبا من
 خارج مارستانیب

تنها باشم،  یدارم کم اجیافتم. احت یبه راه م ادهیو پ شومیم
 با

 .با احساساتم خودم

 مترو خودم را یتابلو دنیبا د یول رومیچقدر راه م دانمینم

حوصله هستم که  یب یاندازم. به قدر یم ستگاهیا داخل
 دلم

 اشتباه دانمیبه نگران شدن مامان فکر کنم. نم خواهدینم

 به او دیبا نکهیا ایشده ام  لیکم یکردم وارد زندگ یبزرگ

 .کنم کمک

 تا نازگل از احساسات رفتمینم ینتلع یبه آن مهمان کاش

ازدواج  دیقبل از من با مهش لیکاش کم د،یبگو برادرش
 نکرده

 ....آمدم ینم مارستانیکاش امروز به ب بود،



 دیو با کندیاز من دوا نم یکاش گفتن ها درد یا نیا همه
 فکر

 مشورت نیاسمیبهتر است با  دیشا ست؟یکار چ نیبهتر کنم

 دارد، با یدختر جاذبه خاص نیا کنمیحس م بیعج کنم،

اعتراف کنم عقلش از من  دیبا یول خواهدیدلم نم نکهیا
 شتریب

 یدغدغه ها یو البال زنمیم هیام تک ی.به صندلکندیم کار
 نیام به ا یفکر

 دیرا جور کنم. شا یگوش دیپول خر یچطور کنمیم فکر
 بشود

 .رمیرا قرض بگ مایس یمیقد یمدت گوش کی

 دلم بندم،یرا م میو چشم ها دهمیم هیرا به پشت تک سرم

شدن مغزم  میج نیبه خانه و س دنیتا قبل از رس خواهدیم
 را

 .ذهنم آزاد باشد یکنم. بگذارم کم رها

 

 یایوارد دن کنمیحس م چرخانمیرا داخل قفل م دیکل یوقت

 . با ورودم به خانه همه سرها به سمت منشومیم یگرید



 یمامان با لحن تند میایبه خودم ب نکهیو قبل از ا چرخدیم
 که

 : معلومدیگویو م دیآ یبارد به سمتم م یاز آن م سرزنش

 بیکجا غ هوی ؟یچرا خاموش کرد تویگوش ؟ییکجا هست

 ؟یشد

 ریهم د ادینه شب است ز کینزد کنم،یبه ساعت م ینگاه

حق به جانب از  مایبزنم که س یحرف خواهمیام!م نکرده
 پشت سر مامان

 . از بسشهیم شیزیچ هیدختره  نیا گمی: من که مدیگویم

 .سرخود شده نیرو داد بهش

 غرق در یاسیصورت  دنیبا د یبزنم ول یحرف خواهمیم

 ی. مامان دوباره رگبارکنمیو سکوت م شومیم آرامشش
 حرف

 هیاصال چند روزه  ره؟یدل من هزار راه م یگی: نمزندیم

 ؟یزنیاومده؟ چرا حرف نم شیپ یهست. مشکل تیزیچ
 کجا

 ؟یبود



: من دیگویم یبلند یو با صدا رودیبه سمت تلفن م یاسی
 زنگ

 .برگردن نایآقا مسعود و س بزنم

 .: رفتن دنبال تو بگردندیگویم مایکه س کنمینگاهش م جیگ

 گم که نشدم فقط چند ستم،یبچه که ن»  میبگو خواهمیم

 !«در دسترس شما نبودم ساعت

 نتیکاب یرا رو فمیو ک کشمیرا به سمت آشپزخانه م خودم

گوش بدهم که  مایس یبه صدا خواهدی. دلم نمگذارمیم
 یطوط

. خرده کندیجمالت را پشت سر هم تکرار م یسر کی وار
 یها

 نتیکاب یآورم و رو یم رونیب فمیرا از ک یگوش
لحظه  یهم برا مایس کند،ی.مامان با تعجب نگاهم مزمیریم
 ساکت یا

 دنی: رفتم دمیگویبمانم م یمنتظر حرف نکهیبدون ا شودیم

راه  یاومده بود، تو شیپ یکه براش مشکل دوستم
 خواستمیم

 بدبخت نیعجله داشت بهم تنه زد ا یکی رمیبگ نیماش



 یبود ناچار شدم کل ریکم بد مس هیشد. خونشون  یمتالش

 .برم برسم مترو ادهیپ

 آماده حرف زدن است که به سمتش مایو س رودیوا م مامان

من عادت ندارم شماره حفظ کنم پس نگو  یدونی: مرومیم
 چرا

 .ینداد خبر

 یتیاهم یول دیآ یم مایپچ پچ س یصدا روم،یاتاقم م به

اندازم و  یتخت م یآورم و رو ی. لباسم را در مدهمینم
 یرو

 دیآ یداخل م ینیس کیبا  یاسیبعد  ی. کمنمینش یم نیزم
 با

 .شودیحالم بهتر م یچا وانیل دنید

 یکه پشت سرم به مامان حرفها دیآ یم مایس یصدا هنوز
 یب

 ش؟یدی: دندینش یکنارم م یاسی. زندیم یو ته سر

شده  ی: چپرسدیکه م دهمیتکان م دییرا به نشانه تا سرم
رو کتک زده، بچه از شدت ترس دچار  یمانل دیمهش-بود؟
 تشنج



 .شده

 تیاذ یلی. طفلک خی: الهــرودیدر هم م یاسی صورت

 .شده

 بهتره؟ االن

 .خرد کرد مویگوش لی: کممیگویو م دهمیتکان م یسر

 یادامه دهم: وقت شودیباعث م یاسیگرد شده  یها چشم

خورد به من،  دیاونو مهش یدعوا یاونجا ترکش ها رفتم
 صاف

دختره رو چرا  نیتو صورتم نگاه کرد و گفت ا صاف
 یآورد

بودن به خودم  یحس دم دست ییجورا هی یدونی... منجایا
 دایپ

 .شدم لیکم زونیانگار من آو کردم،

 

: حالم از خودم داشت بهم میگویو م کشدیآه م یاسی
 خورد،یم

 اومد دنبالم لیبعدش کم رونیاومدم ب عینموندم سر گهید



 زنگ یه میکه نذاشت، گوش امیب رمیبگ نیماش خواستمیم

 .نیزم دیاونم حرصش گرفت کوب خوردیم

: معلومه دوستت داره.با حرص خنددیم یاسی ناگهان
 ؟یدیرس جهینت نیاز کجا به ا قای: دقمیگویم

کرده.  یبدبخت خال یخب حرصش رو سر اون گوش-

 بعدشم

 هزارتا کار ینداشته خوشحال باش جا یخوب طیشرا یگیم

و رو اعصابش  خوردهیکه زنگ م یگوش هیفقط زده  بدتر
 رفته

 .شکسته رو

رو جور  یپول گوش یطور: حاال من چدهمیتکان م یسر
 کنم؟

. شغل درست و نمیدورب دیخر یها نهیهز ریدرگ هنوز
 یحساب

 .ندارم هم

 .مهیمنو بردار خدا کر یمدت گوش هی ایب-

 .نه بابا ؟یچ گهی: ددهمیو جواب م کشمیرا عقب م خودم



 ؟یکن کاریچ یخوای: مدهدیرا به سمتم هل م ینیس یاسی

 ازت خبر نداشته باشه که لیکم یبمون یگوش یب شهینم

 .شهینم

 : خر من از پل گذشته داداشت ورخنددیکه م کنمیم نگاهش

 .دلمه

 بگم مایها. قصد داشتم به س شهیم تیزیچ هی: تو خندمیم

که  ییچرت و پرت ها نیبا ا یرو بده ول شیمیقد یگوش
 لیکبوتر بفرستم دم خونه کم یبگم. نامه ببندم پا گهعمرایم

 منت

 .کشمیرو نم مایس

 رو لیکم ی: نه انگار رفتخنددیم یبلندتر یبا صدا یاسی

 .یشگیهم یسام یحالت جا اومده، شد یدید

 هراسان نایو س شودیبزنم که در اتاق باز م یحرف خواهمیم

 م؟یشینگران م یگی: نمکندیمرا بغل م دنمی. با دشودیم وارد

 ماهه هیبه من انگار  یدیچسب نیبسه همچ ی: واااخندمیم

 .شدم بیغ

 خاموشه؟ تی: چرا گوشکندیرا از من جدا م خودش



اندازد:  یخودش را وسط م مایبزنم که س یحرف خواهمیم
 گهیم

 .افتاده شکسته یبهم تنه زده گوش یکی

 رودیبه او م یو چشم غره ا چرخدیم مایبه سمت س نایس
 و بعد

 : حالت خوبه؟پرسدیم

از من  یشو سام الیخ یب نای: سدیگویو مسعود م خندمیم
 و تو

 وونمیمامانت داره د یغذا یبو نیا رونیب ایبهتره. ب حالش

 .کنهیم

 نیایب نی: پاشدیگویاز آشپزخانه م یبلند یبا صدا مامان

 .دیپهن کن سفره

 ی. خوبشومیو وارد تلگرام م کنمیتاپ را روشن م لپ
 داشتن

 از تلگرام توانمیندارم م یاست که حاال که گوش نیتاپم ا لپ

 .شودیباز م شمین لیکم یها امیپ دنیکنم. با د استفاده

 امیو مشغول خواندن پ نمینش یتخت م یرو چهارزانو
 شیها



ناراحت است و  ستمیدر دسترسش ن نکهی. از اشومیم
 اصرار

 .مینیرا بب گریتا همد دارد

 سه روز گذشته نینه؟ در ا ایرا دارم  دنشید یآمادگ دانمینم

 تیوضع یایبه نازگل زنگ زده ام و جو یاز گاه هر
 و یمانل

 .شومیم لیکم

 کنمیاست که هربار که تلگرام را باز م نیام ا یدلخوش تنها

 .دارم لیاز کم امیپ یکل

 ادیهام افتادم،  یدوران نوجون ادیسامره؟  هیچ یدونیم-

 اون وقت ادمهی کردم،یم مدوستکه با  یواشکی یکارها

 یو براش نامه م دنشید رفتمیمثل االن نبود، م ها
 یا گهیخونشون و کس د زدمیهم زنگ م ینوشتم.وقت

 داشتیبرم

. کردمیو بعد از چندتا فوت تماس رو قطع م شدمیم هول
 نیا

به تو زنگ  شهیرمز بود تا اون بفهمه منم. االنم که نم هی
 بزنم



. باز خوبه نمتیبب خوامیم یهمون دوران رو دارم ول حس
 هر از

 یول یسینو یم یتلگرام و برام چند خط یایم یگاه
 یدونیم

 دونمیمنو برطرف کنه. نم یکه دلتنگ ستین یزیچ نیا که
 یک

 اجیاحت دنتیبهت بگم به د دیبا یول یخونیرو م امیپ نیا

 .دارم

خونتون  کیفردا ساعت چهار همون پارک نزد یبرا

 .نمتیبیم

 .ینیرو بب امیپ نیتا فردا و اون ساعت ا دوارمیام

 یدلتنگ کنم،یم دایپ یحس خوب خوانمیرا م لیکم امیپ یوقت

 با دلم توانمینم کنمیهم کالفه کرده است و هرکار م مرا

 رمیگیم میوقت دارم و تصم ی. تا ساعت چهار کلبجنگم
 چند

 .استخدام را هم نگاه کنم یآگه

ساعت شش تا هشت  یو برا زنمیزنگ م یچند آگه به
 قرار



و لپ تاپ  سمینو یرا م شانی. آدرس هاگذارمیم مصاحبه
 را

 نایس شوم،یرفتن حاضر م ی.بعد از نهار براکنمیم خاموش
 است که یچند وقت

مشغول شده و سرکار است.  ییصورت پاره وقت جا به
 نیبنابرا

 به من قرض یاش را چند ساعت یگوش خواهمیمامان م از

امانت  یبرا یاسیو  نایس ی. در مقابل اصرارهابدهد
 گرفتن

باشد  ازیمقاومت کرده ام و حاال هر وقت ن شانیاه یگوش
 از

 .کنمیو خط مامان استفاده م یگوش

 یآوردن گوش یمامان برا یو وقت شوردیظرفها را م یاسی
 به

 ؟یریهم م لیکم دنی: ددیگویم رودیم اتاقش

 یلی: خکندیکه ذوق م دهمیتکان م دییبه نشانه تا یسر

 .یکنیم یکار خوب نیدیرو ند گهی.. چند روزه همدخوبه

 یاسیمن و  نیب یحرف گریو با آمدن مامان د زنمیم یلبخند



 رونیو از خانه ب کنمیم ی. از آنها خداحافظدیآ ینم شیپ

دارم حاال که زودتر از خانه خارج شده ام  می. تصمزنمیم
 ادهیپ

 متیخانه هست ق کیپارک بروم از چند مغازه که نزد تا

 .رمیبگ یگوش

 یها متیق دنیکه مغزم از شن رسمیبه پارک م یوقت
 ییفضا

 متیبا ق کردمیها هنگ کرده است. فکرش را نم یگوش
 یگوش

 دنیکنم. با د هینتوانم دست دوم آن را هم ته یحت سابقم

 .دیآ یو او هم به سمتم م دهمیتکان م یدست شیبرا لیکم

صورتش  یمخصوصا وقت کنمیم دایپ یحس خوب دنشید از
 را

چند روزه از  نیا یها یانگار تمام ناراحت. نمیبیم شاداب
 ما

 شوم،ی. شانه به شانه اش مشغول قدم زدن مشودیم دور
 یکم

 خوشحال یلی: خشکندیسکوت را م لیو کم میکنیم سکوت



 .یاومد شدم

 حس دختر دم،یخند یخوندم کل امتویپ ی: وقتخندمیم

 یواشکیرو  یها رو داشتم که نامه عاشقانه ا یرستانیدب
 کنج

 .خوننیم اتاق

 ؟یوقت دار یتا ک-

برم  دیبا میو ن شیساعت ش ی: براکنمیبه ساعتم م ینگاه
 هی

 .مصاحبه جا

 نیاز ا ای. بی: پس فعال وقت داردیگویخوشحال م لیکم
 طرف

: میگویو مردد م کنمی.نگاهش ممیبش نیسوار ماش میبر
 دیبرم ها. با دیمن با یباشه ول

 .کنم دایپ کار

حاال  تیبه قرار کار یرسیباشه باشه. م: دیگویم خوشحال
 ایب

 .میبر



 : تا من پارکپرسدیم لیکم میرسیشاپ م یبه کاف یوقت

 .تو برو داخل کنمیم

 . به محضمانمیم لیمنتظر کم یول شومیم ادهیپ نیماش از

 میدر را برا کهیو در حال شودیکردن به من ملحق م پارک
 باز

 تو؟ ی: چرا نرفتدیگویم کندیم

 .منتظر تو بودم: خندمیم

 ییکه بدون همسرشون جا یهست ییاز اون دسته خانوما-

 رن؟ینم

که شرارت در  یبه چشمان شوم،یم رهیخ طونشینگاه ش به
 آنها

نگاهش  یمن هم همانطور خواهدیکرده است. دلم م خانه
 کنم

 .: ممکنهمیگویم یآرام یو با صدا رمیگیچشم از او م یول

به  ؟جسارتیکنیم یباهام شوخ ی: دارردیگیرا م میبازو
 ی: وقتشومیم رهیو به صورتش خ دهمیخودم م



 کیبشه همسر، بشه شر یبرام بشه همه کس، وقت یکس
 تک

 .لحظه بدون اون باشم گناهه هی نکهیلحظه هام. فکر ا تک

 .خندندیانگار چشمانش م شود،یم شتریچشمانش ب یانحنا

 رهیو ساعتها به آن چشم ها خ ستدیدارم زمان با دوست

 .بشوم

که گوشه چشمش افتاده است غرق در لذت  ینیچ از

 .شومیم

 زیو مرا به سمت م گذاردیم مشانه ارا پشت  دستش
 چهارنفره

 .کندیم تیهدا یا

 بعد انیب هی: بذار بقدیگویم مینینش یم زیپشت م یوقت

 .میبد سفارش

 شاپ نگاه یکاف یخال مهین یو به فضا دهمیتکان م یسر

 ادیانگار ز ه؟ینطوریا شهیهم نجای: اپرسمیو م کنمیم
 شناخته

 .ستین شده



 که مهمون خاص داشته باشه ییوقتا ی: نه ولزندیم یلبخند

 .کننینم شلوغش

: مهمون خاص؟با دست به پشت سرم میگویتعجب م با
 بهرام و نازگل با دنیبا د کند،یاشاره م

 .کنمیو نازگل را بغل م پرمیاز جا م یخوش

 

 یمل میت تانیکاپ یگفتی: خب زودتر ممیگویم لیبه کم رو

 .ادیب قراره

و  دهدیتکان م یسر یبا فروتن زند،یم یلبخند بهرام

 :دیگویم

 .نیکنیشلوغش م نیدار یلیخ

 .دهدیسفارش م لیو کم مینینش یم ینفر چهار

 یو به کل میشوینازگل و بهرام مشغول حرف زدن م با
 زمان را

 هفت کیساعت نزد میآ یبه خودم م یوقت دهم،یدست م از

 ی: واااپرمیم لیوسط حرف بهرام و کم ی. با نگراناست
 رمید



 .برم مصاحبه می. خاک به سرم قرار بود شش و نشد

که  یطور کشدیکه نازگل دستم را م شومیجا بلند م از
 دوباره

 !هیمصاحبه کار هی نمی: ادیگویو م شومیولو م یصندل یرو

 گفتم لیبه کم ؟یندازی: منو دست مدهمیتعجب جواب م با

: نوشدیاز قهوه اش م یبرم دنبال کار.بهرام جرعه ا دیبا
 که داده تویسابقه کار

 یکار شنهادیپ هینفر نشون دادم.  هیبه نازگل به  یبود
 برات

 .داره شرفتیپ یاما جا ستیدست باال ن یول دارم

 جانیو نازگل با ه زندیم یچشمک لیکه کم کنمیم نگاهش
 به

 .: بگو بهش دخترمون پس افتاددیگویم بهرام

به طور موقت، البته االن رو  یتونی: مدهدیادامه م بهرام
 کی

 انیناشنوا یدانیدوم میت یبدنساز یحساب کن مرب سال

 تیموقع اد،ین کسالی خوادیبارداره و م یفعل یمرب ؟یبش



 ...یرسته موقته ول. د یتا خودتو نشون بد هیخوب

 یدانیدوم میت یمرب کنم،یابرها پرواز م یرو کردمیم حس

که از دهان  یجمالت نیبود، فراحد تصورم و ا یعال بودن
 بهرام

 زیچ چیه گریبرده بود که د ییایآمد مرا به رو یم رونیب
 را

 .دمیشن ینم

 نیاگه بگ ی. حتشهیگفتم: واقعاااا؟ باورم نم یمعطل بدون

 رو عمرا یتیموقع نیهمچ هی. میمن راض ایماه هم ب شیش

 یدر م یبرگه ا فشی.نازگل از کارمیبه دست ب تونستمیم

 .هیفعل یشماره مرب نیآورد: ا

 . برو اونجا بهرام قبالمیرو نوشت ونیهم آدرس فدراس نجایا

 .رو کرده صحبتش

 و شومیهول م زند،یاشک در چشمانم حلقه م یخوشحال از

 دهم،یو محکم فشارش م کنمیزده نازگل را بغل م جانیه
 از

 .افتند یو بهرام به خنده م لیمن کم یناگهان حرکت



 ؟یری: کجا مپرسمیم با تعجب شود،یبلند م شیاز جا لیکم

 .گردمیاالن برم-

: نترس داداش من دیگویبزنم که نازگل م یحرف خواهمیم
 خیب

 .خودته شیر

 

حواسم  یکردن خاطره ا فیو نازگل با تعر رودیم لیکم
 را پرت

 کنمیم یسع کهیو در حال گذردیم یا قهی. چند دقکندیم

کنم حواسم به خاطره نازگل است چشم از در  وانمود
 یقینفس عم لی. با باز شدن در و برگشتن کمدارمیبرنم

 کشمیم

تابلوئه که حواست اصال به من  یلی: خدیگوینازگل م و

 .نبوده

 زیم یرا رو یجعبه ا لیجوابش را بدهم که کم خواهمیم

 .خدمت شما نمی: اگذاردیم

و به  رمیگیم لیچشم از کم خندد،یم کنمیکه م نگاهش
 نازگل



 .اندازد یاو هم شانه اش را باال م کنمیم ینگاه

 .: بازش کندیگویم اقیو با اشت ندینش یم شیسر جا لیکم

 از میچشم ها لیموبا یگوش دنیو با د کنمیرا باز م جعبه

 :دیگویبزنم که نازگل م یحرف خواهمی. مشودیگرد م تعجب

 .ناز نکن لیکم جان

 خودم ترکوندم اون ی: وقتردیگیادامه حرفش را م لیکم

 .جبران هم بکنم دیرو با بدبخت

 !ستمی: من اهل خسارت گرفتن نمیگویم یدلخور با

 من اهل جبران کردن اشتباهاتم ی: ولدیگویلجوجانه م لیکم

. ستی: الزم ندهمیرا به سمتش هل م ی.جعبه گوشهستم
 ممنون که

اونم  یبخر یگوش هیبرام  ستین یازین یول یفکرم بود به
 به

 !یگرون

 یهرکار یخوای: چرا مشودیم رهیبه صورتم خ لیکم
 رو کنمیم



من  ؟یچرا مخالف ؟یکن ریتعب گهیطور د هیخودت  یبرا
 به

 بدم؟ هیهد یگوش هی تونمیکه دوستش دارم نم یکس

دادن آداب داره، قواعد  هی: هدبرمیباال م یرا کم میصدا تن
 و

که طرفت هم بتونه جبرانش  یبد یزیچ دیداره. با قانون

 .کنه

 نکهیبه ا یدیمن خر یکه تو برا یونیلیچند م یگوش نیا با
 من

 ؟یجبران کنم فکر کرد نویا خوامیم یچطور

 نیمن و تو زم ی: زندگشومیبزند که مانع م یحرف خواهدیم
 تا

 نیبابت ا یساده رفت یلیکه تو خ یفرق داره، پول آسمون

 ماه کار کردن و پس نیماحصل چند یدیکارت کش یگوش

 یتو ول یباشه برا زیمبلغ ناچ هی دیکردن منه. شا انداز
 یبرا

 یمعن شنیهم قطار م یکه جلو ییصفرها نیتک تک ا من



!با زنگ شنیجمع نم یراحت نیصفرها به هم نی. ادارن
 که آماده حرف زدن است لیمامان کم یخوردن گوش

 صحبتم یو وقت دهمیتماس مامان را جواب م شود،یم ساکت

 .: واقعا ممنونم ازتمیگویرو به بهرام م شودیم تمام

 یکنی: سامره چرا فکر مدیگویم تیبا عصبان نازگل
 من یهرکار

چرا به  ؟یبرامون جبران کن دیرو با میکنیم لیکم ای
 ییصفرها

 چرا فکر کشن؟یاعداد صف م نیا یکه جلو یکنیم فکر

 نیا ؟یجبران کن دیبا یکادو رو قبول کن نیاگه ا یکنیم

 لیکم ؟یشد رشونیدارن که تو درگ یچ یلعنت یصفرها

و نه و هشت و ...  کیصفر و  ده،یتو م یرو برا جونش
 یفرق

با ارزش  یزیچ ؟یباالتر از قلبش سراغ دار یزی. چنداره
 تر از

رو عاطفه ما هم  ؟یبرادر من سراغ دار احساسات
 نرخ یخوایم

 ؟یبذار



 

 و بهرام که تا االن در بحث ما مداخله نکرده کنمیم سکوت

که  یزن یمرد با جون و دل برا هی ی: وقتدیگویم است
و  یدلش رو بشکن دینبا کنه،یم دیدلش روبهش باخته خر

 نیارزش ا

 .یاریب نییارقام پا رو با اعداد و انتخاب

 را یکه از داشتن دو مدافع خوشحال شده است گوش لیکم

 الزم رو روش ی: همه برنامه هادهدیبه سمتم هل م دوباره

 .یندازیکارت م میخونه و س یریکردم، فقط م نصب

 رو از کجا آوردم؟ یگوش نی: بگم اکنمیم نگاهش

 ؟یجواب پس بد دیبا یگوش هی: بابت خنددیم نازگل

ندارم و  دنشیپول خر دوننیهمه م ی: وقتمیگویم کالفه
 االن

 !بدم حیتوض دیمامانم رو قرض گرفتم بله با یگوش

 .: بگو من بهت دادمدیگویتفاوت م یب نازگل

 ؟یراحت نیبه هم-

 من ،یکنیسختش م یدار یلی: سامره خچرخدیسمتم م به



 .یکنینم یرو علن لیت با کمارتباطچرا  دونمینم هنوز

 یکه بگم ها ستنیهم روشن فکر ن نقدرایخانواده من ا-

 یمام

 ستمیکادو داده. درسته آزادم، محدود ن نویفرندم بهم ا یبو

اون  یها هست که تو تیو محدود نیقوان یسر هی یول
 خونه

 نیتو ا یعنی: کندی.نازگل با تعجب نگاهم مشهیاجرا م داره
 یشکیچند ماه ه

 نداره؟ خبر

به  خواهمیم کهیو در حال رمیگیرا از نازگل م نگاهم
 چشمان

 دونه،یم یاسی: فقط دهمینشوم جواب م رهیکدامشان خ چیه

 .داداشم زن

 !هست منو بشناسه یکی: باز خدا رو شکر خنددیم لیکم

رو  یتو بودم همه چ ی: من جادیگویم لیرو به کم بهرام
 یعلن

 .ی. برو خواستگارکردمیم



رو  ی: چرا شما همه چدوزمیمتعجبم را به بهرام م نگاه
 نقدریا

 ن؟یریگیم راحت

 ؟یکنی: تو چرا سختش مدهدیبهرام جواب م یبه جا نازگل

 مدت نامزد هی یخواستگار ادیدوستت داره م لیکم خب

 !تونیسر خونه زندگ نیریبعد م دیمونیم

 ؟یآسون نیبه هم-

 میریهم فاکتور بگ یقسمت نامزد یخوای: مخنددیم بهرام
 سر

 .خونتون نیهفته بر هی

شدم.نازگل با خنده  جی. گدونمی: نمرومیوا م یصندل یرو

 :دیگویم کندیمستاصل م شتریکه مرا ب یا

 تو لفافه. بعد یکرد، ول یمن رسما ازت خواستگار داداش

 دونم؟ینم یگیم

 

 دارم وارد یمن آمادگ ؟یچ یپس مانل میدارم بگو دوست



 شود؟یاو چه م فیاو شوم؟ اصال بعد ازدواج تکل یزندگ
 با

 کنم؟ کاریچ کندیپا خرد م ریساده مرا ز یلیکه خ یدیمهش

شدم که قبال  یعاشق مرد میبه خانواده ام بگو یچطور
 ازدواج

نگاه کنم؟  دیعمو جمش یرو یتو یاست؟ چطور کرده
 و مایس

 م؟یکه به کنار چطور به مامان بگو شیها متلک

 حاال ستیما ن نیب یچیقسم خوردم ه نایس یاکه بر یمن

خواستگار رو کنم،  کیرا به عنوان  لیکم یچطور
 یخواستگار

 !خواهدیدلم او را م که

 و حاال کردمیمواخذه اش م مایبابت خودسر بودن س شهیهم

حرف  یوقت دانستمیساخته ام از او بدتر!نم یتیوضع خودم
 چکار کنم؟ دیبا دیایب شیازدواج پ

عمر  کی یبرا لیخودم با کم تیدر مورد وضع اصال
 یزندگ



با هم  شودیم ینکرده بودم. درست است چندماه فکر
 ارتباط

ازدواج  یدرست است مالک تمام قلبم اوست ول م،یدار
 سخت

 .است

 ایاش را دارم  یآمادگ دانمیاست و من نم یبزرگ میتصم

 .نه

 به من نگاه یبا نگران لیکم شودیم یسکوتم طوالن یوقت

 .کندیم

 .شهیم یتهش چ دونمی: نممیگویآرام م ییبا صدا ناخواسته

بحث را عوض  یول شودیمتوجه حال خرابم م نازگل

 .کندیم

نازگل  لیکم یبا همه اصرارها شودیقرارمان تمام م یوقت
 مانع

 .مرا برساند خواهدیو م شودیم

 و میشوینازگل م نیو بهرام سوار ماش لیاز رفتن کم بعد

 ؟ی: چرا سکوت کردپرسدیم بالفاصله



 !دونمینم-

برده است،  یام پ یاز کجا به نگران دانمی؟نمیبخاطر مانل-

 تظاهر کنمیم یسع

 .یکنی: اشتباه مخندمیم نیدر اشتباه است بنابرا کنم

 : من اشتباهدوزدیشده اش را به صورتم م زیر یها چشم

 نگاه نگرانت داره داد نیتو چشم هات مشخصه، ا کنم،ینم

 .یترسیم یاز بابت مانل زنهیم

منو  شهی: مدیگویبا حرص م رم،یگیرا از نازگل م نگاهم
 نگاه

 ؟یکن

 !کنن یبرات سخنران نیاز ا شتریچشم هام ب خوامینم-

 .دمیپس درست فهم-

 ترسمینم ی: من از مانلچرخانمیرا به طرف نازگل م سرم
 از

 .ترسمیم دیاز مهش ترسمیاز خانواده ام م ترسم،یم خودم

 ترسم؟یاز خودم م یچ یعنی: دیگویم ینگران با

 



و شکننده  فیموجود ظر هیمن  یبرا ی: مانلکنمیم بغض
 است

 دنشیکنم. باعث رنج تشیناخواسته اذ ترسمیم ترسم،یم که

ممکنه فکر کنه من  یدلش رو بشکنم حت یروز هی بشم،
 ؟یروز حرفش رو نفهمم چ هیاز اون گرفتم. اگه  لرویکم

 هیاگه 

 تشیخواهرم اذ یاگه بچه ها ؟یچ ادیاز من بدش ب یروز
 کنن

 ؟یچ

قصاص قبل  ؟یشد وونهی: دکندیبهت زده نگاهم م نازگل
 از

 شهینم لیدل نیا یخاصه درسته ول یمانل ؟یکنیم تیجنا
 ازش

! فکر لیات با کم ندهیو آ ارتباط یبرا یغول بساز هی
 یکنیم

 کم تو لیکم نیهمو دارن؟ هم یهوا ایدن یکل بچه ها االن

 یمانل گهید یبچه ها یکنینسوزونده. فکر م شیآت یبچگ
 رو



کنار اومده،  طشیخودش با شرا یمانل یول کنن؟ینم تیاذ
 هیبق

همه  ی. تو دارخوانشیکه هست م یاونو همونطور هم
 رو یچ

 .یکنیم سخت

و نازگل  مکنینازگل ندارم سکوت م یحرفها یبرا یجواب
 هم به

 کندیرا پارک م نیماش میرسیبه خانه م یافتد. وقت یم راه
 از

رو بده به  ی: اون گوشدهدیکه جواب م کنمیتشکر م او

 .من

 : با همدهدیبعد ادامه م دهمیرا به دستش م یگوش جعبه

و قرار  دمیرو بهت م یگوش نیباال و جلو همه ا میریم
 میذاریم

 .ستیالزم ن-پولش رو از حقوقت کم کنم. بعدا

ت با خانواده ات ارتباطهمه وسواس تو در مورد  نیبا ا-

 و اون

 !من الزمه چارهیب داداش



 

زنگ در خانه را  م،یشویم ادهیپ نینازگل از ماش همراه
 و زنمیم

 ه؟ی: کدهدیجواب م یاسی

 .ام باز کن یسام-

 ؟ینبرد دتوی: کلپرسدیو م کندیرا باز م در

 .مهمون دارم-

 .: بفرما تومیگویو رو به نازگل م گذاردیرا م فونیآ یاسی

 باال، میپله بر یکل دی: بامیگویبا خنده م بندمیدر را م یوقت

 ؟یا آماده

 به محض م،یرویو از پله ها باال م دهدیتکان م یسر نازگل

 من و دنیدر منتظر ماست. با د یجلو یاسی نمیبیم دنیرس

 و خوش آمد کندیم کیبا نازگل سالم عل یبه گرم نازگل

.مامان میشویو ما داخل م رودیدر کنار م یاز جلو دیگویم

 .شودیو با نازگل آشنا م دیآ یم رونیهم از آشپزخانه ب

با  کند،یرفتار م یاسیدوستانه با مامان و  یلیخ نازگل
 تعارف



و من هم  ندینش یاز مبل ها م یکی ینازگل رو یاسی
 کنارش

 .کنمیخوش م جا

 نازگل روند،یبه آشپزخانه م ییرایپذ یبرا یاسیو  مامان

 .نیدار یچه خونه دنج ی: سامکندیبه خانه مان م ینگاه

 .فسقل جاست هی نجایدنج؟ در مقابل کاخ شما ا-

 یشالش را در م کندیم یاحساس راحت یکه حساب نازگل

 :آورد

 به پول و بزرگ بودن خونه و گرون بودن یهمه چ مگه

خونتون از اون خونه هاست که آدم توش حس  نه؟یماش
 یخوب

 به خدمتکار دیبا ؟یدی.همتون کنار هم، خونه ما رو ندداره

نه؟ تازه مامان من جز آدم  ایبگم مامانم خونه هست  خونه
 یها

 .خانواده است نیکالس ا یب

 یو چا وهیبا م یاسیمامان و  شودیجمله نازگل تمام م تا
 سمت



: هزار دیگویم یاسیرو به  یبا لبخند نازگل ند،یآ یم ما
 ماشاهلل

 یاسیجون. ی. خوش به حال داداش سامیخوشگل یلیخ
 : شرمندهدیگویو نازگل رو به مامان م زندیم یلبخند

 .شد ییهویاومدم،  یخال دست

 ی. خوش اومدهیچه حرف نی: اکندیمهربان نگاهش م مامان

 .دخترم

 و مامان رو به ندینش یم گریمبل د کی یکنارم رو یاسی

 نیعقد فرستاد یکه برا ی: بابت دسته گلدیگویم نازگل

 .ممنون

 

 : قابلتونو نداره. نشددیگویشده است م جیگ دانمیکه م نازگل

جون  یسام یاز دوست یطور هیگفتم  میخدمت باش در
 تشکر

 .کنم

 لب ریو بعد ز کندیبه نازگل نگاه م یبا لبخند خاص یاسی



: قشنگ دیگویرا بشنوم م شیکه فقط من صدا یطور
 معلومه

و نازگل  رومیم یاسیبه  یها.چشم غره ا خواهرشوهره
 اش یکه فنجان چا

 من اسم شما رو دی: ببخشدیگویرو به مامان م رابرداشته

 .دونمینم

 .: فرخنده هستم دخترمدهدیجواب م مامان

: وهللا غرض از مزاحمت نوشدیم یاز چا یجرعه ا نازگل
 نکه،یا

 دمیاومده، منم د شیپ شیگوش یبرا یمشکل هیگفت  یسام

امروز.  یایدن نیدر دسترس من نباشه خصوصا با ا شهینم
 نیا

 اتیبراش گرفتم و با توجه به روح یگوش هیکه  شد
 دخترتون

 زنهیچقدر مستقله و رو حرف شما حرف نم دونمیم نکهیا و

 رو بدم بهش و ازش قول یگوش نیخودتون ا یجلو گفتم

 .ماه به ماه از حقوقش کم کنم رمیبگ

 یول زندینم یحرف کندیکه بهت زده به نازگل نگاه م مامان



 :کشدیم رونیب فشیرا از ک ینازگل گوش خندد،یم یاسی

تولد  یدختر مغرور شما سر کادو نیا یرو نداره ول قابلش
 منو

شما باشه تا بدونه  یگفتم جلو نیداغ کرده واسه هم نقره
 رو

.جمله آخر رمیگین آخرش رو ازش مهستم تا قرو حرف
 باعث خنده مامان زندیکه او حرف م ینازگل با لحن

 .شودیم

 یو موقع رفتن در مقابل تعارف ها ماندیم یکم نازگل
 مامان

 امیفرصت بهتر م هی: فرخنده جون انشاهلل تو دیگویم
 یحساب

 .میگذرونیهم وقت م با

به باال بر  یو وقت کنمیدر بدرقه م یرا تا جلو نازگل
 گردمیم

 خنددیم کهیاست و در حال زیمشغول جمع کردن م یاسی
 از



را در دستش گرفته و  ی. مامان گوششودیرد م کنارم
 نگاهش

 پولش چقدره؟ نی: اپرسدیو بعد م کندیم

 کیهم با  یاسی نم،ینش یو مقابل مامان م رومیطرفش م به

 از :میگویو رو به مامان م شودیبه ما ملحق م یچا ینیس

 فشیحر گه،یخب نازگله د یخودم گرونتره ول یگوش

 .نشدم

 ؟یحقوقتو بد دی: چندماه بادهدیم رونینفسش را ب مامان

 قسطش تموم ی: نگران نباش فرخنده خانوم، زودخندمیم

 .هم بدم ینیریبهت ش دیتازه با شهیم

جواب  یسرخوش ؟بایکرد دای: کار پپرسدیبا خنده م یاسی
 چهره هی گهیمن د ،یکااار: اونم چه دهمیم

 .شده ام شناخته

 : شما همدهمیو جواب م کنندیبا تعجب نگاهم م شانیهردو

 .دینشسته ا انیناشنوا یمل میموقت ت یمقابل مرب اکنون

 کشدیم یاسیکه  یفیخف غیبا ج یول شودیگنگ م یکم مامان

 : جون سامره؟دیگویو م دیآ یخودش م به



 .: به جون سامرهبوسمیو صورتش را م شومیجا بلند م از

 نیشغل به ا ییهوی ؟ی: چطورپرسدیخنده کنان م یاسی

 خوبه؟

 .کرد فی: نامزد نازگل برام رددهمیتکان م یسر

 است؟ کارهی: نامزدش مگه چکندینگاهم م یبا نگران مامان

 .بالیوال یمل میت تانی. کاپضی: بهرام فخندمیم

: جون من؟ نامزدش پردیم نییباال و پا جانیاز ه یاسی
 تانیکاپ

نشانه  ده؟بهیخر یدختره برات گوش نیاونوقت ا ه؟یمل میت
 : با آدمدیگویم یاسیو  دهمیتکان م یسر دییتا

 .خانوم یسام یپریم معروفا

 یرو یقیلبخند عم میآ یم رونیب ونیاز فدراس یوقت
 صورتم

 سره کی رشیمسئول پذ نکهیخوش کرده است، با ا جا

 مانیزا یاصل یشغل موقت است تا مرب کی نیا دیگویم
 کند

 در یو به قدر ستیحرفها بدهکار ن نیگوش من به ا یول



 لحظات نیا ینیریش خواهدیکه دلم نم شومیغرق م میاهایرو

 .او خراب کنم یبا حرفها را

 سدینو یو در جوابم م کنمیو تشکر م دهمیم امینازگل پ به

. به شدت میرا دوباره هماهنگ کن مانیبرنامه کالسها دیبا
 از

 یخوش دست یهستم، گوش یراض لیکم یکادو یگوش
 است و

را  یگوش یماجرا یوقت نایدارد. س یخوب یلیخ نیدورب
 دیفهم

 !«یخودت خر»دیگویکه م یینگاهم کرد، از آن نگاه ها فقط

 .نکردم یمن توجه یول

 مشخص. کامال شدیبدتر م دادمیم حیتوض شتریاگر ب دانمیم

 یمدرک چیه یبه من مشکوک شده است ول نایکه س است

هم کم و  یاسیزبانم حرف بکشد.  ریو از ز دیایتا ب ندارد
از قبل  شتریشده است و ب نایس یرفتارها رییتغ شمتوجهیب

 میهوا

 .دارد را



برسم  رید خواهدینهار قرار دارم، دلم نم یبرا لیکم با
 نیبنابرا

 فرستاده را به راننده لیکه کم یو آدرس رمیگیم دربست

 .دهمیم

 ادهیو پ کنمیرا حساب م هیکرا رسمیبه رستوران م یوقت

که گوشه  لیکم یو برا شومی. وارد رستوران مشومیم
 را یدنج

. خودم را به او دهمیتکان م یکرده است دست انتخاب
 رسانمیم

 : سالم خانومشودیبلند م زیاز پشت م دنمیبا د لیکم

 .ورزشکار

 رو بدم اونوقت تو دمیکار جد ینیریبهت ش دیسالم، من با-

 ؟یکنیدعوتم م نهار

 

 .می: من و تو نداردهدیتکان م یسر لیکم

تو هم  ی: من جادیگویمنتظر بماند م نکهیبدون ا بعد
 سفارش



 ؟یدونیمنو م قهیسل گهیاالن د یعنی-.دادم

 .ینگ یبگ ی: اخنددیم

 میساالد سزار ابروها دنیآورند با د یغذا را که م شیپ
 باال

 .یبخور دی: اعتراض نکن باخنددیم لیکم روند،یم

که  یجنب و جوش نی: با ادیگویبزنم که م یحرف خواهمیم
 تو

 .یپرده تپل مپل بش هی ادیتازه من بدم نم ،یشیچاق نم یدار

اندازم  یم نییسرم را پا شوند،یداغ م میگونه ها کنمیم حس
 و

 و مشغول دارمیکه گرفته ام چنگال را برم یتپش قلب با

در گوشم زنگ  لیکم یصدا ی. ولشومیپاستا م خوردن

 .زندیم

 : چطور بود؟دیگویم لیکم شودیپاستا تمام م یوقت

 کردمیبود. فکر نم ی: عالزنمیم هیتک یصندل یپشت به
 نقدریا

 .باشه خوشمزه



 .رو حرفم هستم ها ی: ولکندینگاهم م یبدجنس با

 تو یذره تپل بش هی دی: بادهدیکه ادامه م کنمیم نگاهش

 .یمانکن یادیز یلیخ

 یبلند تر یبا صدا لیکم چرخانم،یو سرم را م کنمیم اخم

 زی: خجالت نکش.با آمدن گارسون و جمع کردن مخنددیم
 میکنیما سکوت م یهردو

: انگار میگویم لیرو به کم یاصل یبعد با آوردن غذا و
 یادیز

 ؟یاصرار دار متیتصم یرو

 .کنهیاونقدرا چاقت نم یکباب یماه ی: چرا که نه. ولخنددیم

 .غر نزن بخور

 

 : حاال وقتدیگویبا خنده م لیکم شودیتمام م مانیغذا یوقت

 .هیجد یحرفها

 شده؟ یزی: چپرسمیو م کنمیم نگاهش

 هیدفترمون و از  یایروز ب هی یتونی. مستین یبد زیچ-

 خانوم



 ؟یریکماالت چندتا عکس بگ با

 ن؟ی: مگه خودتون عکاس ندارپرسمیتعجب م با

خانم  نیعکاس ما مرده و ا یول می: داردهدیتکان م یسر
 هم

مکث  یعکاسش خانوم باشه.کم خوادیشرکته و م هی ندهینما
 ؟ینداره فقط ک ی: مشکلمیگویو بعد م کنمیم

 هوی وقت هامو تونمیو نم ونیکه تازه رفتم فدراس یدونیم

 .کنم یخال

: خب برنامه ات رو بده من شودیخم م یبه سمتم کم لیکم
 هی

 .کنمیجور م یخال میتا

 .نداره ی: مشکلزنمیم هیتک یصندل یپشت به

 م؟یخدمت برس دیبا ی: ما کدیگویو بعد م زندیم یپلک لیکم

 ؟یچ یعنی-

 !تیخواستگار امیب خوامیم-

و کامال  کنمینگاهش م خورم،یو من جا م دیگویم قاطعانه
 از



 یچه جواب دانمی. نمکندینم یمشخص است شوخ چشمانش

نه نازگل است و نه بهرام که کمک کنند  نباریبدهم، ا دیبا
 از

 لی. کممیبگو یجمله ا چرخدیزبانم نم یفرار کنم. حت بحث
 که

 یجد ارتباط نیا خوامی: من مدهدیادامه م ندیبیرا م سکوتم

و خانوم  یایب خوامیم نمتیبب ی. دوست ندارم دزدکبشه
 خونه

 .یبش ام

 .: البتهدهدیتکان م یباهات روراست باشم؟سر تونمیم-

 منو یدخترت، مانل دونمی. من هنوز نملیکم ترسمیمن م-

 !نه ای رهیپذیم

تا  مونهیمامانم م شیاون پ ؟یهست ی: نگران مانلخنددیم
 یوقت

 .یایبا بودنش کنار ب تو

 ؟یو دوخت یدیخودت بر ی: تو براشومیم رهیاو خ به

 



 ؟یو دوخت یدیخودت بر ی: تو براشومیم رهیاو خ به

 .بهم گفت یکه دار یینازگل راجع به ترس ها ینه! ول-

رو کشش بدم  ارتباط نیا ایتورو از دست بدم  خوامینم
 دونمیم

که  یاالنم مامانم به همراه پرستار ،یترسیم یمانل بابت
 داره

مامانم بمونه تا کم کم  شیپ تونهی. بازم مهیمانل مراقب
 ارتباط

 .رهیسر و سامون بگ شما

 .من تورو ازش گرفتم کنهیفکر م یمانل یاونطور یول-

 فکر ینطوری: چرا ادیگویو م نوشدیآب م یجرعه ا لیکم

با من  یخونه مادرت! وقت ؟یخوابیتو شبا کجا م-؟یکنیم
 یازدواج کن

 تو و نیب وارید هی شمی. من میریمثل قبل اونجا نم گهید

 .یمانل

 چرا دانمینم شومیم رهیبه چشمانش خ شود،یسمتم خم م به



 یکه برا یاست طور یکامال جد لی. کمرمیگیم استرس
 لحظه

 یطوالن میکه برا یمکث کند،یمکث م ی. کملرزدیقلبم م یا
 و

 نطوریو هم شنومیرا م شینفس ها یاست. صدا کشنده
 یصدا

 !خودم را قراریب قلب

 یممکن است ناراحتم کند ول زندیکه م ییحرفها دانمیم

که  یکشدار یها هیزودتر حرف بزند، ثان دهمیم حیترج
 به من

 پلک لی. کمکنندیکرده اند کالفه ام م یدهن کج جانمیه و

نقطه ضعف او گذاشته  ی. دست روکنمیو بغض م زندیم
 ام و با

 .آزار است یکه کامال ب ترسمیم یسن و سال از کودک نیا

 ستمیمن االن آماده هستم مادر باشم، مادرش که ن دانمینم

او مرا به عنوان  ایبودن را دارم؟ آ یتوان نامادر ایآ یول
 یزن



از او بر  یاگر نتوانم از پس نگهدار رد؟یپذیپدرش م کنار
 میایب

خودخواه هستم  دیمن هم مثل مهش دیافتد؟شا یم یاتفاق چه
 را بدون لیو کم

 یاست ول یمادر مانل دیمهش یول خواهمیم یکیشر چیه
 من

 !نه

 نه؟ بعدها اگر ایپدر بشود  خواهدیم لیباز هم کم ایآ دانمینم

 افتد؟ اگر یم یشود چه اتفاق یما هم مانند مانل یبعد بچه

خواهرش  ردیبپذ تواندیم دیایب ایبه دن یکودک عاد کی
 خاص

 است؟

 تحمل کنند؟یم یخانواده ام چه فکر کند؟یحسادت نم یمانل

 را دارم؟ مایس یها طعنه

 رسدیبه نظر م یما ناراض نیب یکه از سکوت طوالن لیکم

 فکر ؟یزنیکه منو پس م گذرهیتو فکرت م ی: چپرسدیم

 ؟یبهت اجبار کنم دختر منو بزرگ کن خوامیم یکنیم



 آدمم و هیتو سرم. منم  ادیفکر م یکل ی: نه ولشومیم هول

 .غلط ایدرست  ایفکرم هزارراه بره حاال  ممکنه

 هم مشخص است یرو شیکه از فشردن دندانها یحرص با

بزنم،  یحرف چرخدینم ان؟زبانمی: ترس هات چدیگویم
 دیاول از همه با م،یبگو خواهمینم

 .میایخودم کنار ب با

 .االن بهت بگم تونمینم-

 هیاش تک یبه صندل رود،یو به عقب م زندیم یپوزخند
 و زندیم

 .شومیاز قبل هول م شتری. بکندیم نگاهم

 ینتونم مادر خوب نکهیاز ا ترسمیاز خودم م ترسم،یمن م-

 منو کنار تو نخواد نکهیاز ا ترسم،یدخترت م یبرا باشم

 یاز من هم بچه داشته باش ینخوا نکهی. از اترسمیم

 .ترسمیم

از  ترسمیاز تو م ترسمیم ادیکنار ن یبچه ما با مانل اگه
 از یمانل

 . دیمهش



 .ترسمیم یمن از همه چ لیکم :زنمیم هق

 

 .ترسمیم یمن از همه چ لی: کمزنمیم هق

 دهمیاجازه م میو به اشک ها گذارمیم زیم یرا رو سرم
 ببارند،

و  ستمیا یساختمان م یآرام شوم.جلو یکم ینطوریا دیشا
 یو به بلند کنمیسرم را بلند م

 گفته بود طبقه هشتم واحد هشتاد و لی. کمکنمینگاه م آن

 یو از مقابل اتاق نگهبان رومیم یبه طرف درب ورود. سه
 رد

 .شومیم

 کندیبودنم توجه نگهبان را جلب م جیگ ای نمیدورب دانمینم
 که

: کجا دیگویم یبلند یو با صدا دیآ یم رونیاتاقش ب از
 خانوم؟

 ...یغاتی: با واحد  کار دارم، شرکت تبلچرخمیطرفش م به

 به ناچار د،یآ ینم ادمیاسم شرکت به  کنمیتالش م هرچه



 .هانیک ی: شرکت آقاکنمیام را کامل م جمله

 هماهنگ کنم شما دی: باکندیم میبه سر تا پا ینگاه نگهبان

 .نیسیوا نطرفیا نیایب هم

 کهیو او در حال رومیم کندیکه اشاره م یبه کنج کالفه
 چشم از

. داردیتلفن را برم یو گوش رودیبه اتاقش م داردیبرنم من
 از

 یبلند یکه با صدا کشمیم رونیآن را ب نیدورب ساک

 :دیگویم

 .ممنوعه نجایا یعکاس خانوووم

ممنوعه  گهیم نی: همچمیگویلب م ریو ز کنمیم یاخم
 انگار

 کنمیم زانیرا دور گردنم آو نی.دوربیمنطقه نظام اومدم
 از شدت کهیو در حال

 شومیمنتظر م سابمیهم م یرا رو میدندانها تیعصبان

 .کند هماهنگ

 د،ی: تروخدا ببخششودیم کیبعد با خجالت به من نزد یکم



 .باهام دعوا کردن هانیک یآقا

 .تر برم عیسر دیفقط من با ستی: مهم نپرمیحرفش م وسط

: کندیراهرو اشاره م یانتها یسمت آسانسورها به
 آسانسور

 .رهیراست طبقات زوج م سمت

منتظر شوم دوباره  نکهیو بدون ا کنمیم یتشکر
 یعذرخواه

 رسمیبه طبقه هشتم م ی. وقترومیبه سمت آسانسور م کند

 عدد هشتاد و سه طالکوب شده دنیو با د گردانمیم چشم

 .شومیدرب واحد خوشحال م یرو

 محو شومی. وارد که مشودیبعد در باز م یو کم زنمیم در

 .قدم گذاشته ام یگرید یایانگار در دن شومیم ونیدکوراس

رنگش را گوشه صورتش  یشراب یکه موها یدخترجوان
 ختهیر

آورد. ناخواسته  یو دستش را جلو م دیآ یسمتم م به
من موحد  نی: خوش اومددیگویم یو با لبخند دهمیدستم
 هستم



 هانیک یآقا اریدست

 .باشد یجذاب نیبه ا یدختر لیکم اریگنجد دست یذهنم نم در

 یول کنمیچرا حسادت نم دانمینم زندیدلبرانه حرف م کامال

 یدرست مقابل درب ورود یمنش زی. مخورمیجا م یکم
 قرار

 امان یکه ب کنمیم یبه دختر ساده ا یاست. نگاه گرفته

 یکه باال رومیم یدنبال موحد به اتاق دهد،یتلفن م جواب
 آن

 و زرد ی. ست طوسکندیم ییاتاق عکس خود نما یتابلو

 یبه کل مجموعه داده است. تک و توک لوازم آب یتیجذاب

 همه تضاد به نیا نیدر ب شودیکه باعث م نمیبیهم م رنگ

 .ندیایب چشم

 .مجهز است هیآتل کیکه مانند  میشویم یاتاق عکاس وارد

 هانیک یاالن آقا دینیبش نجای: همدیگویرو به من م موحد

 .ارنیم فیتشر

و مشغول روشن کردن  نمینش یها م یاز صندل یکی یرو
 و



 وارد لی. چند لحظه بعد کمشومیم نمیدورب هیاول ماتیتنظ

ممنون -.میدهیو دست م شومیاز جا بلند م دنشیبا د شودیم

 .یکه اومد

را  گریکه همد یاز روز زنم،یم یجوابش فقط لبخند در
 در

 لیکم دی. شامیشده ا نیسرسنگ یکم میدید رستوران

درک کند حق دارم  تواندیهم نم دیمرا بفهمد، شا نتوانسته
 نیا

 .داشته باشم دیترد همه

 دختره احمق لگد به بختش »دیگویهم با خودش م دیشا

 .میمعذب باش یهرچه هست باعث شده کم یول «زنهیم

 

در اتاق قدم  یکم شود،یکالفه م ندیبیسکوتم را م یوقت
 زندیم

 که قراره ازش عکس ی: کسکندیبه ساعتش م یبعد نگاه و

ببرمت  ایب اد،یم رتریکم د هیزنگ زد گفت  یریبگ
 آبدارخونه



 .کنن ییرایپذ ازت

 ؟یشرکتت رو نشونم بد یخوای: نمکنمیم نگاهش

سرم را  خواهدیکامال محسوس است م شود،یم دستپاچه
 گرم

 ایاول ب ی: آره ولدهدیو جواب م کندیمکث م ی. کمکند
 ازت

.مشخص یخسته شد یکنن. حتما تو راه حساب ییرایپذ
 و دهمیتکان م یفقط سر کشد،یرنج م یزیاست از چ

. موحد خودش را به شومیاز اتاق خارج م لیدنبال کم به
 لیکم

با اشاره دست  لیبزند که کم یحرف خواهدیو م رساندیم
 ردش

 .کندیم

نقطه  نیو پرت تر نیکه دور تر میرویآبدار خانه م به
 شرکت

مشغول شستن ظرف است و با  انسالیخانم م کی. است
 دنید



 یزیپشت م لی. با اشاره کمکشدیرا آب م شیدستها لیکم
 که

به مسئول  لیو کم نمینش یآبدارخانه گذاشته اند م وسط
 آنجا

از  کندیاست سفارش م یاش مصلح یلیفام دانمیحاال م که
 من

 .کند ییرایپذ

. گردمیجلسه دارم زود برم هی: من دیگویرو به من م بعد
 یوقت

 .دهیخبر م ادیاومد موحد م یعکاس سیک

 لیو فقط به چشمان مضطرب کم زنمینم یهم حرف باز
 رهیخ

 با کندیم یکه در دستانش است و سع ی. به لرزششومیم

 از آبدارخانه لیاش کند. کم یمخف شیکردن انگشتها مشت

 ی. خانم مصلحبنددیو پشت سرش در را م رودیم رونیب
 میبرا



مقابلم را  زیم هیاز ثان یآورد و در کسر یم وهیم آب
بزنم  یحرف خواهمی. مکندیپر م یو چا وهیو م ینیریازش

 یول

 چشمم دور یاز جلو لیمستاصل کم افهی. قچرخدینم زبانم

 .شودینم

 

 رهینوشم و در برابر نگاه خ یرا م وهیاز آب م یا جرعه
 خانم

فکرم را رها کنم  نکهیا ی. براشومیمعذب م یمصلح
 را یگوش

 کنمیو در همان حال با خودم فکر م کشمیم رونیب فمیک از

نگاه کند. قفل  رهیخانم قرار است کل روز به من خ نیا
 یگوش

 یخانم مصلح رهینگاه خ ریکه ز یو در حال کنمیباز م را
 کالفه

 .کنمیم نییو کانالها را باال و پا شومیام وارد تلگرام م شده

 خواهدیت که دلم ممحسوس اس ینگاهش به قدر ینیسنگ

 «دم؟ ایشده؟ شاخ دارم  یزیچ»را بلند کنم و بپرسم  سرم



 نیدست از ا یبه زود دوارمیو ام کنمیسکوت م یول
 نگاهش

 یگوش یسرم را از رو یخانم مصلح ی.با صدابردارد
 و کنمیبلند م

 را شی. متوجه حرفش نشده ام و فقط صداکنمیم نگاهش

 ن؟یگفت یزی: چپرسمیام. م دهیشن

 !نگفتم یزی: نه من چدوزدیبه من م یا نهیپر ک نگاه

 ادامه کندیکتمان م یوقت یام ول دهیشن یزیهستم چ مطمئن

 .فهممیدرون چشمانش را هم نم نهینفرت و ک لی. دلدهمینم

 وهیو جرعه از آب م کنمیگرم م یسرم را به گوش دوباره
 ام

 .خورمیم

 حرکت شوم،یبلند م میشنوم از جا یکه م یادیفر یصدا با

 به سمتم جلب یتوجه خانم مصلح شودیام باعث م یناگهان

 :پرسدیم یبلند یسمت در بروم که با صدا خواهمی. مشود

 کجا؟



 ی. نگرانفهممیرا نم شیاصال حرفها یول ردیگیاوج م صدا
 مثل

. انگار قرار شومیم لیافتد و نگران کم یبه جانم م خوره
 است

دچار استرس  شودیفکر باعث م نیو ا فتدیب یبد اتفاق

 .بشوم

 :اندازد یدر م یکه خودش را جلو کنمیغضب نگاهش م با

: برو میگویم کندیکه م یسرجات.متعجب از رفتار نیبش

 .نمیکنار بب

 !نی: بهت گفتم بشکوبدیام م نهیس به

زود  یبه عقب پرت شوم ول یکم شودیاش باعث م ضربه
 خودم

 ی: تو کمیگویم یبلند یو صدا ضیو با غ کنمیجمع م را

 .در برو کنار یکنم. از جلو کاریچ یگیکه به من م یهست

 و چیآشناست انگار ذهنم پ میو برا دیآ یم یبلند زن یصدا

 یآمده است. صدا دیمهش فهممیزود م یلیو خ خوردیم تاب

 شود،یکل شرکت را پر کرده است. دلم آشوب م ادشیفر
 انگار



 .دستپاچه بود لیچرا کم فهممیم تازه

 نی. بشهیزن و شوهر ی: دعوادیگویم یمصلح خانم

 .سرجات

در کنار  یو او را از جلو رمیگیحرص دستش را م با

 .کشمیم

اصال  یبخورد ول واریمحکم به د شودیباعث م حرکتم
 میبرا

 .رومیم رونیاز آبدارخانه ب دیای. تا به خودش بستین مهم

 

 که نمیبیرا م دیمهش شومیشرکت م یوارد سالن اصل یوقت

من  دنیاست. موحد با د ستادهیا لیکم نهیبه س نهیس
 لیاز کم دینگاه مهش شودیباعث م نیو هم کشدیم یبلندینیه
 به

 یبرا یانگار بهانه تازه ا دنمیکند. با د رییمن تغ سمت
 معرکه

 یو به سمتم م شودیدور م لیکرده است از کم دایپ گرفتن

 که تازه پشت سرم شنومیرا م یخانم مصلح ی. صدادیآ



 دیمهش یرا برا یزیچ خواهدیاست و انگار م دهیرس
 حیتوض

 .دهد

 یتونیز یبه موها شومیم رهیخ دیمهش یبایصورت ز به
 رنگش

که همانند  لشیزده است، به استا رونیشالش ب ریاز ز که
 کی

 یبیجذاب است و به چشمان سبز رنگش که خشم عج مدل

 مرا دیآ یکه به سمتم م یخود جا داده است. هر قدم در

 نندی. انگار کل شرکت خاموش شده اند تا ببترساندیم شتریب

 هم سکوت کرده لی. کمشودیچه م یریمعرکه گ نیا آخر

لحظه  یدر حال افتادن است. برا یچه اتفاق دانمینم است،
 یا

 .که سکوت کرده است شومیدلخور م لیکم از

 در ینطوریآمده ام و ا نجایکه به ا شومیمخودم متنفر  از

و  ستدیا یمقابلم م دیسکوت کرده ام. مهش دیمهش مقابل
: دیگویکند م رمیتحق خواهدیبا نگاه کردنش م کهیدرحال

 نجایا



 ؟یلیکم زونیآو هم

 من واسه عکس گرفتن ؟یچ یعنی: دهمیم یخودم جرئت به

 .اومدم

 نیاتفاقات بعد ا کنمی. حس مترکدیکه دلم م یطور خندد؛یم

 یول لرزمیم تی. از شدت عصبانستندیاصال خوب ن خنده
 یسع

لحظه  نیا یبه خودم مسلط شوم. دوست دارم تمام کنمیم
 ها

 بتوانم زمان را به عقب خواهدیزود تمام شود. دلم م یلیخ

و از همان دم در شرکت برگردم و هرگز باال  برگردانم

 .میاین

 تیموقع دیمن و مهش یدارهایوقت د چیچرا ه دانمینم
 یخوب

 توانمیهستم، چرا نم یاشتباه یدر جا شهی. چرا همندارند
 در

 دهمینشان م یطور شهیچرا هم نمیاو را بب یبهتر تیموقع
 که

 شده ام. به حال خودم لیکم زانیآو دیبه قول مهش انگار



 وسط ینطوریکه ا کنمیاحساس حماقت م خورم،یم تاسف

 را بردارم و فمیک شدیکرده ام. کاش م ریگ دیمهش معرکه

و  شدیفرار کنم کاش در شرکت باز م یحرف چیه بدون
 با یکی

.به چشمانش میکردیو همه فرار م «ــشیآت» گفتیم ادیفر
 که به من دوخته یبه نگاه پراز نفرت شومیم رهیخ

و انگار ناخواسته  زمیمقابلش کمم، ناچ کنمیحس م است،
 وارد

 !لیداشتن کم یمبارزه برا کیدوئل شده ام،  کی

 است او لیبرگ برنده من احساسات کم میبخواهم بگو اگر

 یاست و در ترازو لیپر تر است، او مادر دختر کم دستش

 .تر است نیکفه او سنگ عدالت

آباد...  یسگ ناز نیآورد: بب یم نییرا پا شیصدا تن
 خودت

 او یو با خودت گفت یاومد یاز کدوم جهنم دره ا یدونیم
 الالاا

که براش دم  ستین یآدم اون نیا یمرد پولدار و ... ول هی
 تکون



 .یدیم

 

 یدار یچ یفهمی: خفه شو. مسابمیهم م یرا رو میدندانها

 ؟یگیم

 پدر مادر؟ یخفه شو ب یگیبه من م-

. زنمیصورتش م یرو یلیو س رودیاراده دستم باال م یب
 از

دست خودم هم  یحت یلیمحکم بودن س شدت
ام را بدهد که  یلیتا جواب س رودی.دستش باال مسوزدیم

 دستش لیکم

و بعد  کنمیم لیبه کم ی. با خشم نگاهردیگیراه م انهیم را
 رو

 حالت بده و واسه یاز چ قایدق دونمی: نممیگویم دیمهش به

 خیبدون تار ی. ولیکشیمن خط و نشون م یبرا یچ
 تو یانقضا

 نجایا یایوقته تموم شده. حاال ب یلیخ لیکم یزندگ یتو
 مثل



 سوزهیدلش برات نم یکس یریمخ معرکه بگ یب شعبون
 بدتر

 .یا چارهیچقدر ب کننیفکر م همه

 نمیو دورب فیو با برداشتن ک دومیبه سمت آبدارخانه م بعد

 دیآ ی. موحد جلو مرسانمیسالن م یرا به در خروج خودم
 یول

 .کنمیهم نم لیو کم دیبه مهش ینگاه یو حت زنمیرا پس م او

 ینطوریکرده ام که ا دایجسارت پ نقدریا یچطور دانمینم
 به

 .حمله کنم دیمهش

ضربان قلبم به  کنمیحس م لرزم،یم تیشدت عصبان از
 اوج

 یاندازم و ب ی. خودم را داخل آسانسور مدهیرس خودش
 امان

 شودیدر بسته م یوقت دهم،یطبقه همکف را فشار م دکمه

تا  یآمده است ول رونیکه از واحدشان ب نمیب یرا م لیکم
 به



.از شدت استرس و شودیبرسد درب آسانسور بسته م من
 و به محض کوبمیم نیرا به زم میپا جانیه

 .شومیآسانسور به طبقه همکف از آنجا خارج م دنیرس

 

 .دوم یمکث کنم م یلحظه ا نکهیو بدون ا ترکدیم بغضم

 دنشیاصال تحمل د کنمیفرار م لیاز کم دانمیهم م خودم
 را

سکوت کند و بگذارد به  دی. توقع نداشتم مقابل مهشندارم
 من

 که مثال مال اوست، حس یشود. آن هم در شرکت نیتوه

 .له کرده است دیمهش یپاها ریتمام غرورم را ز کنمیم

االن اصال تحملش را ندارم.  یول ستمیمتنفر ن لیکم از
 یوقت

 د،یایتا نفسم باال ب کنمیم هیتک یواریبه د شومیدور م یکم

. کنمیم یچارگیبارند و حس ب یوقفه م یب میها اشک
 احساس

از بغض  میخراب شده است. گلو کبارهی میایدن کنمیم
 سوزدیم



 .و زار بزنم نمیهمانجا بنش خواهدیدلم م و

 پدر و مادر دلم یگفت ب دیمهش یگرفته است، وقت دلم

 کنمیخودم را جمع و جور م همانجا خفه اش کنم. خواستیم
 و

شماره  دنیتا به خانه بروم.با د رمیگیم یدربست نیماش

 :دهمیرا جواب م ینازگل گوش

 جانم نازگل-

 ینامرد یلیخ ی: سامچدیپیگوشم م یدلخورش تو یصدا

 ؟یچونیپیمنم م یدار لیکم بخاطر

وسط  مکتین یو رو بندمیرا دوباره دور مچم م الکر
 رختکن

 رمی. چند روزه درگستین ینطوریاصال ا: نه نمینش یم
 کارام

 .نهیخرده سنگ هی ونیفدراس تو

 چیه دونمیمن م ،یاری: بهونه مپردیوسط حرفم م نازگل
 سرت

 .. آمارتو دارمستین شلوغ



 حوله را دور کنم،یدستانم جا به جا م نیرا ب یگوش کالفه

 ی: بهم حق بده نازگل. بدجوردهمیو جواب م کشمیم گردنم

 .بهم ختمیر

 بکنه به یهرکار لیمن دوستتم، کم یول دمیبهت حق م-

 .یکن میخودتو از من قا دینبا یربط داره ول خودش

نازگل شرح دهم، هرچند  یرا برا یزیندارم چ دوست
 دانمینم

دوست  ینه ول ایاست  دهیشن لیاز زبان کم یزیچ
که  نیبماند. هم لیمن و کم نیدارمموضوع آن روز ب

 داندیم

موضوع را کشش  خوامینم ستیشده است کاف مانیدعوا

 .دهم

 

دوست  کنم،یو نازگل فرار م لیاست از کم یروز چند
 دارم اول

. میصاف شود بعد راجع به آن روز حرف بزن لیبا کم دلم
 هربار

 ناراحت لیاز قبل از کم شتریب کنمیآن روز را مجسم م که



 ینقطه ضعف بزرگ دیدر مقابل مهش کنمیحس م شومیم
 دارد

 .کرده ام ریوسط مثل احمق ها گ نیمن ا و

 لمیف یویچند روز آنقدر فکر کرده ام که اندازه ده سنار نیا

 لیبا خود کم دیبا دانمیکرده ام. م یرسازیخودم تصو یبرا

 .ستمیاصال آماده ن یبزنم ول حرف

 در جواب نازگل که از سکوتم ناراحت شده است کالفه

 .نباشه لیکم یول شتیپ امی: ممیگویم

 .ادیکم تنها باشه حالش جا ب هی: موافقم. بذار خنددیم

: تو با خندمیکه به خود گرفته است م یگر یلحن موذ از
 یمن

: من طرف حقم. حاال چه با تو دیگویداداشت؟قاطعانه م ای
 باشه چه با

 .لیکم

 و به نازگل کنمیرختکن م وارید یبه ساعت باال ینگاه

 .هیخال ممیفردا تا یول شهیامروز که نم ی: برامیگویم

 خونمون؟ یایم-



 ایب یگینباشه تو م لیکم گمی: من ممیگویم یعصبان
 خونمون؟

: مسخره فردا جمع زنونه است، من و دیگویم یلجباز با
 تو و

 گهیامشب و دو روز د شیک رنیم لی. بابا و کممامانم

 .انیم

 .دهمیفردا نهار به نازگل قول م یو برا میگویم یآهان

 شیپ ماند،یم لیکم شیدلم پ کنمیتماس را قطع م یوقت

 یهم کنارم باشد هم نباشد. برا خواهدیکه دلم م یمسافر

 نیچرا ا دمینپرس ینشان دهم چقدر دلخور هستم حت نکهیا

 !شیآن هم ک روندیسال به سفر م موقع

 ونیو بعد از عوض کردن لباسم از فدراس رمیگیم دوش
 رونیب

 و به سمت کنمیشانه ام جا به جا م ی. ساکم را رومیآ یم

به خانه برسم و با  عتریسر خواهمی. مرومیم یاصل ابانیخ
 یاسی



دارم با او مشورت کنم، جالب  اجیحرف بزنم. احت یکم
خواهرم با  یهستم که به جا یاستکه خواهرشوهر

 عروسمان

را  یگوش رسمیم یاصل ابانیبه خ یشده ام. وقت یمیصم
 داخل

 یم ابانیکنار خ یگرفتن تاکس یاندازم و برا یم ساکم

 .ستمیا

 تجربه کرده ام را با یاسیکه با  یوقت نتوانستم حس چیه

 مثل دوخواهر حرف شدیم خواهدیتجربه کنم. دلم م مایس

 .حرفهاست نیما محدود تر از ا یخواهرانه ها یول میبزن

 نیا انیم شودیکرده ام باعث م دایپ یاسیکه با  یتیمیصم

 .هست که بتواند مرا بفهمد یحس کنم کس یفیبالتکل همه

 یکی دیندارم، شا یوقت است از فتانه و بنفشه خبر یلیخ
 از

باشد  ییها یفتانه و سردرگم یحرفها یخبر یب نیا لیدال
 که

 .آنها کرده بود ریدرگ مرا



 نیا دهمیم حیترج یتنگ شده است ول لیکم یبرا دلم
 یدور

آن را از  یگوش یصدا دنیهمچنان نگه دارم، با شن را
 ساکم

 کونیآ یدستم را رو لیاسم کم دنیو با د کشمیم رونیب
 قرمز

 .کنمیو تماس را رد م کشمیم رنگ

 یمحکم واریناخواسته د ایخواسته  دیمهش یچرا ول دانمینم

بگذارم او برنده شود  دینبا دیکرده است، شا جادیما ا نیب
را  یدیبا مهش دنیندارم توان جنگ یاصال آمادگ االنیول

 ندارم که

 .برگ برنده را دارد نیبزرگتر

 نیماش دنیو با د میآ یم رونیاز فکر ب ینیترمز ماش با
 لیکم

 یول رمیگیم نشی. نگاهم را از ماشرودیدر هم م میها اخم

 پشت سرش گرید یها نیدر همانحال که ماش شودیم ادهیپ

 .سوار شو ای: بدیگویم زنندیم بوق



 یکه از دور م یزرد رنگ یتاکس دنیو با د دهمینم یجواب
 دیآ

 ستدیا یجلوتر م یراننده کم دهم،یتکان م یدست شیبرا

 یو بدون لحظه ا رسانمیم نیدوان خودم را به ماش دوان
 فکر

 .: دربستمیگویم

عقب  یبدهد در صندل یراننده بخواهد جواب نکهیاز ا قبل
 را

به  ینگاه نهی. راننده از داخل آشومیو سوار م کنمیم باز
 لیکم

 پدال گاز یرا رو شیو پا دیآ یم نیکه به سمت ماش کندیم

 .دهدیم فشار

 که مستاصل نمیبیرا م لیو کم چرخانمیرا به عقب م سرم

 .است ستادهیا ابانیخ وسط

 یجار میاشک ها ترکد،یبغضم م لیدور شدن از کم با

 .شوندیم

 کنندیم یقراریحرف زدن با او ب یذرات وجودم برا تمام
 یول



 دیاز مهش یگناه او حت کنمیسخت شکسته است. حس م دلم

 .است شتریب هم

 یتا قرمز کنمیدر معطل م یجلو یکم رسمیبه خانه م یوقت

 و چند نفس دهمیم هیتک ینیکمتر شود. به ماش میها چشم

و صورتم را  کشمیم رونیب فمیرا از ک نهی. آکشمیم قیعم
 نگاه

 .کنمیم

 ام هم قرمز شده است. کامال مشخص ینیب میجز چشم ها به

به  ینطوریمدت داشته ام و اگر ا یطوالن هیگر کی است
 خانه

را در  ی.گوشداردیقطعا مامان دست از سرم برنم بروم
 . بعد از چندرمیگیرا م یاسیآورم و شماره  یم

 :میگویم یمعطل یب شیصدا دنیبا شن دهدیجواب م بوق

مامان  خوامینم یباال ول امیب خوامیسالم تابلو نکن منم، م-

 منو

 .نهیبب

 االن؟ یی. من تنهام. کجاایباشه ب-



 .دم در-

و پله ها را دوتا  کنمیو تماس را قطع م کندیرا باز م در
 یکی

 که در نمیبیرا م یاسی. رسانمیو خودم را به خانه م کنمیم

 یخودم را در آغوشش م دنشیاست با د ستادهیدر ا آستانه

 .شودیبلند م میهق هق ها یو دوباره صدا اندازم

 شده؟ ی: باز چدیگویو م بردیمرا به داخل م یاسی

 یو کالفه شالم را کنارم م نمینش یاز مبل ها م یکی یرو

 .اندازم

 وانیو ل گرددیآب برم وانیل کیبعد با  یو کم رودیم یاسی
 را

 .بعد برام بگو چته نوی: بخور اردیگیم مقابلم

شرکت و  یو بعد ماجرا خورمیم وانیاز ل یا جرعه
 امروز را

با سکوت  یاسی. در تمام مدت کنمیم فیتعر شیبرا
 میاشک ها میحرفها نیب یوقت یحت کند،یگوش م میبهحرفها

 نکهیشوم. بعد از ا یتا خال کندیهم سکوت م شودیم یجار



 یحس بهتر کنمیم فیتعر شیماجرا را برا ازیپ رتایس

 .دارم

به من  یکم یاسیدوشم برداشته اند،  یاز رو یبار انگار
 رهیخ

 ؟یکنیفرار م لی: االن چرا از کمپرسدیو بعد م شودیم

 .: از دستش ناراحتممیگویم یحالت حق به جانب با

 :دیگویم یتر یو با لحن جد شودیم رهیبه صورتم خ یاسی

رو  یزیچ نیا یبزن بکشش. ول یخوایاصال م یدار حق
 حل

 .کنهینم

 یچیالل شده بود، ه دیمهش ی: جلومیگویم یدلخور با

 !نگفت

 

 یبا صدا رودیو به آشپزخانه م شودیبلند م شیاز جا یاسی

 ؟یریکجا م نجا؟یا ینیبش شهی: ممیگویم یبلند

 .ارمیدردت رو ب یرفتم دوا-



 نای: مامان و سپرسمیو م دهمیتکان م یسر یعصبان
: دهدیجواب م بنددیرا م خچالیدر  کهیکجان؟در حال

 مادرشوهر

 هم نایس ادتیاحواله مامانت خواست بره ع ضیمر مایس

 .رفت باهاش

 یم زیو پشت م رومیو به آشپزخانه م شومیبلند م میجا از

 و گذاردیم زیم یشربت آلبالو رو وانیدو ل یاسی نم،ینش

 .: بخور قند خونت افتاده مغزت کال رد دادهدیگویم

 دهدیرا به سمتم هل م وانیکه ل کنمینگاهش م یدلخور با
 و

 نزده و تو به خونش تشنه یحرف لیکم میری: حاال گدیگویم

 بوده؟ یچ لشیدل ینیبب یبا خودش حرف زد ی. ولیشد

 .آتو داره دی: دست مهشمیگویم لجوجانه

 دختر ؟یی: چه آتوکندیبه من م یهینگاه عاقل اندرسف یاسی

زن سابقش وسط شرکت معرکه گرفته  یگیم یدار جان
 هم

کرده  خیسنگ رو  ردستیاون همه ز یهم تورو جلو لیکم
 بعد



 یسکوت هرچ نیا لیسکوت کرده. حاال دل لیکم یگیم
 هست

با  گفتیم زدیم یحرف خوب هیمن  یبابا یول میدونینم ما
 زن

از دست  یبرا یزیوقت بحث نکن. اون چ چیه وحشی
 دادن

مدل زنها براشون  نیآبرو نداره. ا نکهیمخصوصا ا نداره
هرکار  کننیفکر م یدر موردشون چطور هیبق ستین مهم

 بخوان

 خواسته زودتر دهن اونو ببنده و فکر لیکم دی. شاکننیم

 .کنهیبدتر م دیبکنه مهش یبخواد هرکار کرده

ماجرا  رونیب ی: نشستدهدیادامه م یاسیو  دهمینم یجواب
 از

 زیم نوریا نیبش ایب ،یکنیرو متهم م لیخودت کم دگاهید
 بشو

درکش  یتونست دیماجرا رو. شا نیبب لیکم دیاز د ل،یکم

 .یکن



. نذار دیمهش نیفرار کردن ها توپ رو ننداز تو زم نیا با
 اون

 لیحاال کم نهیشما فاصله بندازه. هدف اون هم نیب
 ناخواسته

 جورتر یتو نذار. شما هرچ یشده اون موفق بشه ول باعث

 .ارهیاون مقابل شما کم م نیباش

 .شیک رهیامشب م لیندارم. تازه کم شوی: من آمادگنالمیم

 

 یول یمثال قهر ادی: خوشم مکندیمهربان نگاهم م یاسی

 !کامال به روزه اخبارت

تمام شده است، حق  بایکه تقر کنمیشربتم نگاه م وانیل به
 با

انگار مغزم به  نیریش یدنیاست با خوردن نوش یاسی
 خواهمیته دلم م کنم،یم دایپ یکارافتاده است. حس بهتر

 وانیل

 .نفس سر بکشم کیرا هم  یاسی

فردا نهار دعوتم کرد  ی: نازگل زنگ زد بهم براخندمیم
 اون



 .گفت بهم

 .یریگیاز همون دست م یاز هر دست بد گنیم-

 دارمیدست نخورده اش را برم وانیو ل کنمیدراز م دست
 و با

 !: منظور؟پرسمیم ضیغ

حرص زدن من  نیبه ا کهیو در حال شودیجا بلند م از
 خنددیم

خواهر  هیخدا  یهست ی: تو خواهرشوهر خوبدیگویم
 شوهر

 .کرده بتینص

 رونیمنتظر واکنش من باشد از آشپزخانه ب نکهیا بدون

 .رودیم

 وانیو بعد از شستن ل خورمیرا هم م یاسیشربت  وانیل
 ها به

و  دیآ یم رونیاز اتاقش ب یاسی گردم،یبرم ییرایپذ

 :دیگویم

 هاتو بردارم؟ فیاز تو ساکت لباس کث برم

 .قربون دستت آره-



 کشدیم رونیرا ب میو لباس ها رودیبه سمت ساکم م یاسی
 و به

از  کندیرا روشن م نیماش یاندازد وقت یم نیماش داخل
. ردیگیآورد و به طرفم م یم میام را برا یگوش ساکمیتو

 نگاهش

 یخداحافظ هی چارهین ب: به اودیگویو با خنده م کنمیم
 یزیچ

 .دیزنی. بگو برگشت با هم حرف مشتیدلش نمونه پ بگو

 رودیبه اتاق مامان م یاسیو  رمیگیرا از دستش م یگوش
 و

 .شودیم شیدایپ یبعد با جاروبرق یکم

 

را  زیاز صرف نهار همراه فرشته خانم و نازگل م بعد
 ترک

با  شوند،یم زیو خدمتکارها مشغول جمع کردن م میکنیم
 هم

از مبل ها لم  یکی یو نازگل رو میرویم منیاتاق نش به
 دهدیم



 ؟یقهر باش یتا ک یخوای: حاال مدیگویم و

و به  رمیگیرا از صورت پرسشگر فرشته خانم م نگاهم
 نازگل

 دادم و باهاش امیبهش پ شبید ستمی: قهر نمیگویم

 .ازش دلخورم یلیخ یکردم ول یخداحافظ

 با آمدن خدمتکار که یبزند ول یحرف خواهدیخانم م فرشته

و نازگل از  کندیرا آورده است سکوت م یچا ینیس
 خدمتکار

بگذارد و برود.با رفتن  زیم یرا رو ینیس خواهدیم
 بهتر از لی: کمدیگویخدمتکار فرشته خانم رو به من م

 هرچقدر سمت تورو دونهیم شناسه،یرو م دیمهش یهرکس

 .ارهیسرت م یشتریب یبال دیمهش رهیبگ

ماجرا  ازیپ رتایس کردمی: فکر نمشومیبه جلو خم م یکم
 رو به

 .بگه شما

 بهتر ایاش  یهمه با نامادر نیچطور ا کنمیخودم فکر م با

درد دل کردن  نطوریمادرش جور است، ا یهوو میبگو
 ها را



مامان  نمیبیم یتصور کنم ول توانمیبا نازگل هم نم یحت
 نازگل

 .اتفاقات دفتر خبر دارد اتییجز از

 حل شود، دلم لیمن و کم نیموضوع ب نیداشتم ا دوست

و  هیشب بق کیبشود قصه هزار و  میزندگ خواستینم
 هرکس

 اگر آنها نازگل و یکند حت رشیتفس خواهدیکه م هرطور

 .باشند مادرش

 یاست و مادرش هم فقط زن بابا لیکم یخواهر ناتن نازگل

 پسر یهوا ینطوریهوو ا کیاست. جالب است که  لیکم

 یرا دوست دارد، حت لیرا دارد!نازگل عاشقانه کم شیهوو
 از دو برادر شتریب

و الهام او  دیمثل ام لیاست کم نیا لشیدل دیشا گرش،ید
 را

 .داندینم مقصر

 توانستیدخترش م یکه جا یآنها با زن یاگر بابا دیشا
 باشد



 لیوسط کم نیو و ا شدینم ینطورینازگل ا کردینم ازدواج
 تنها

 .کندیم تیاست که برادرانه و خالصانه نازگل را حما یکس

 نیتر یخصوص لیکم نکهیحرفها ا نیفارغ از همه ا یول

 .کندیم رمیرا به آنها گفته دلگ مشکلمان

 

 رو برات گفته؟ یاومده همه چ لی: کممیگویبه نازگل م رو

 داردیرا برم یو فنجان چا شودیخم م زیبه سمت م نازگل
 و

 !: نوچدیگویم

 ن؟یخبر دار ی: پس چطورکنمیتعجب نگاهشان م با

 .: موحد گفتهکندیبه مادرش م ینگاه نازگل

 اریکه دست رسدیم یو به آن دختر موشراب چرخدیم ذهنم

: موحد دیگویبزنم که نازگل م یحرف خواهمیاست م لیکم
کردم، تو دانشگاه باهاش آشنا شدم  یمعرف لیرومن به کم

 دختر

 .بود و دنبال کار یخوب



: و در دهمیکه خودم هم دوست ندارم جواب م یلحن با
 مقابل

 تو شده جاسوس؟ لطف

 .فتدینازگل به شدت به خنده ب شودیباعث م حرفم

: ابدا موحد جاسوس دیگوینازگل م یخانم به جا فرشته

 .ستین

 لیبعد از رفتن تو کم نکهیتو شده بود خصوصا ا نگران
 از

 .در اومده بوده دیمهش خجالت

خودم حالشو  یجلو شدینم»میگویحرص در دلم م با

 «؟یریبگ

شماره بهرام  دنینازگل و د یزنگ خوردن گوش با
 یعذرخواه

 ندیبیاش م یگوش یاسم بهرام را رو ی. وقترودیو م کندیم

 .کندیدر چشمانش جا خوش م یبیعج یبرق

به  ینگاه د،یآ یرفتن نازگل فرشته خانم به کنارم م با
 یریمس



که نازگل رفته است و در کنج سالن مشغول حرف  کندیم
 زدن

 هیچند ثان یبرا شود،یم رهیبهرام است. بعد به صورتم خ با

و  ردیگی.دستم را مشومیکه نگران م یطور کندیم سکوت
 که سرشار از یو با لحن

 .: تنهاش نذاردیگویاست م ینگران

 یبا هم مشکل : من و نازگل کهمیگویو م کنمینگاهش م جیگ

 .میندار

 ستنیآماده گر کنمیحس م زند،یدر چشمانش موج م یغم

در دلش جا خوش کرده  ایدن ی. انگار تمام دردهااست

 .است

 بپرسم چه خواهدیافتد، دلم م یبه صورتش م یبیغر رنگ

 .کندیم تشیاذ یزیچ

 . ببخشش،لهی: منظور من کمدهدیفشار م یرا کم دستم

 .حق با توئه. کنارش باش دونمیم

 چرا فهممیشده ام. اصال نم جیواقعا گ کنم،ینگاهش م ریمتح



 ینطوریباشد، اصال چرا ا لیدلسوز کم ینطوریا دیبا
 نگران

 .است شیاست که فرزند هوو یپسر

 یزیچ کنمیحس م شودیکه دارد باعث م یخالصانه ا رفتار
 نیا

 ....گذردیاز ذهنم م ی. فکر زشتستیدرست ن وسط

 :زندیم یبا آمدن نازگل مادرش لبخند دهم،یرا تکان م سرم

و  ندینش یمبل م یچطوره؟ کجا بود؟نازگل رو بهرام
 شکمش جمع یرا تو شیپاها

هنوز  نکهیاردو. دلم تنگ شده با ا رنی: دارن مکندیم

 .نرفته

 ینگران نیافکارم را ندارم، ا اریاخت گرید کنمیم حس
 مامان

 هیوسط ماجرا شب نیا ترسمیمرا ترسانده است. م نازگل

 یترک یها مثل سلایر ایحوادث روزنامه ها شود  صفحات
 و

 .باشد انتیخ آخرش

 



 !شده باشد؟ لیمامان نازگل عاشق کم نکند

 تینها دیشا ست،یهم پسر برازنده ا لیو کم ستیجوان زن

 ها ده پانزده سال باشد. به پدر جا افتاده نازگل یسن اختالف

 .کنمیم فکر

. شومیاز خودم و افکارم متنفر م دهم،یرا تکان م سرم
 دوست

را با خود ببرد. ذهنم از  میو فکرها دیایب مینس کی دارم
 نیا

فکرها  نیخسته است. ته همه ا دنیبه آن شاخه پر شاخه
 به

 به دلم یدیشدوسط استرس  نیو ا رسدینم یخوب یزهایچ

 نیتر از ا بیخانواده عج نیا کنمیافتد.حس م یم
 حرفهاست و من مثل

تحمل مرا  دانمیچنگ زده ام که نم یسمانیها به ر احمق
 دارد

 نه؟ ای

 بیباشم عج لیمواظب کم خواهدیمامان نازگل م نکهیا
 است،



 میتقد یاو را دو دست دیایب شودیاگر عاشقش باشد نم یحت

 .بکند من

 .بترکد خواهدیم مغزم

 دختر؟ یی: کجامیآ ینازگل به خودم م یصدا با

 ؟ی: چپرسمیم یجیگ با

: حواست دهدیسر تکان م یبه حالت تاسف بار نازگل
 کجاست

 رون؟یب میبر یایم گمیم دارم

 و رو به نازگل کنمیفرشته خانم م یخال یبه جا ینگاه

 : مامانت کجا رفت؟میگویم

؟  ی: خوبکندیبه صورتم نگاه م شودیبه جلو خم م نازگل
 االن

 .کم استراحت کنه هیانگار غذا بهش نساخته رفت  گفت

 یدستش را رو دیآ یبه سمتم م یرفت؟نازگل با نگران یک-

 ام یشانیپ

 جنسش خوب نبوده ؟یزد یزیچ ،ی: تب هم ندارگذاردیم

 .کنم فکر



 .شدن هستم وانهیمن واقعا در حال د یول خنددیم بعد

 

 مشغول راه ابانیو در خ گذارمیگوشم م یرا رو یهندزفر

دارم.  ازیبه تنها بودن ن یزیاز هرچ شتریب شوم،یم رفتن
 دیبا

که مرا  ییبدهم به فکرها یافکارم سرو سامان به

 .ترسانندیم

. شودیوحشتزده مامان نازگل از مقابل نگاهم دور نم چهره
 از

 از. شومیکه کنج ذهنم جا خوش کرده متنفر م یزشت فکر

 نکند مامان نازگل عاشق پسر نکهیاز ا ترسمیم ندهیآ

 .شده باشد شوهرش

 زن به تمام پسران شوهرش محرم نیا دانمیکه م ییجا تا

 .ندینش یکمرم م یرو یعرق سرد است،

 و شومیاز خودم متنفر م لرزم،یاوج گرما به خودم م در



که به ذهنم خطور  یسر و ته یب یاز فکرها نطوریهم
 کیبه  خواهدیدلم م رسانم،یودم را مترو مکردهاست. خ

 یمهمان

که فراموش  یشوم طور یبروم و غرق در خوش شلوغ
 کنم

 .را از دست داده ام میفکرها اریاخت چقدر

بکوبم. دلم  واریآشفته ام را بتکانم، سرم را به د ذهن
 خواهدیم

 که ییمغزم را شستشو دهم. از فکرها یقو ندهیشو کی با

 ینطوریکه ا ترسمیاز خودم هم م ترسم،یام م کرده
 وحشتناک

 .ام شده

ها را  کی. موزدهمیم هیتک واریو به د شومیقطار م سوار
 پشت

 یام برا ی. به دلتنگکنمیفکر م لیو به کم کنمیهم رد م سر
 او

 .ذهنم را از مامان نازگل دور کنم کنمیم یسع و



افتد  یم لیاز طرف کم یامینگاهم به پ یلرزش گوش با
 دلم

 یبرا یادیز ی. انگار حرفهاشودیم قراریب شتریب شیبرا
 گفتن

 یچند روزه خشمم را کمتر کرده است ول یدور نی. ادارم

 دینازگل گفت از خجالت مهش نکهیا دیدلخورم. شا هنوز
 در

 .رمیآرام بگ یباعث شده کم آمده

 میها یدلتنگ گذارمینه عاشقانه، نم یول دهمیرا م جوابش
 به

 شیبرا نکهیغالب شوند، دوست دارم قبل از ا میها نوشته
 دیچرا در مقابل مهش نمیرا بشنوم، بب شیحرفها میازدلم بگو

 دیکه حس کنم دست مهش کندیم ی. چرا کارکندیم سکوت

 .ترسدیم دیدارد و از مهش ییآتو

 شومیم رهیخ یبه مردم دهمیرا م لیجواب کم نکهیاز ا بعد
 که

 که در مترو یبه زنان و مردان شوند،یم ادهیو پ سوار

 که دست در دست یی. به دختر و پسرهاکنندیم یدستفروش



 یکه آدم برا کنندیبه هم م یینگاه ها یو گاه ندیآ یم هم

 .دهدیآنها جان م هیثان کی

 را دنبال خود یبزرگ یکه ساکها یبه زنان دوزمیم چشم

 غیاز مرغوب بودن اجناسشان تبل یبلند یو با صدا کشندیم

 شی. از الک پاک کن گرفته تا جوراب و لوازم آراکنندیم
 یو کل

 .گرید زیر خرده

 هرکدامشان االن در نکهیدارم به آنها فکر کنم به ا دوست

 دارند، به اجاره خانه عقب یچه دغدغه ا قایلحظه دق نیهم

 تا نگران فروش نرفتن اجناس هستند. به کنندیفکر م افتاده

که در زندان  یبه شوهر ای کنندیگرسنه فکر م یها بچه
 افتاده

. کنندینان جان م یدر آوردن لقمه ا یهم برا دی.شااست
 دوست

 شودیفکرم را از هرچه به نازگل و مادرش ختم م دارم
 دور کنم

که مرا  یزیفکرم را پاک کنم از هرچ خواهدیم دلم

 .ترساندیم



درون واگن  یتک تک آدمها یخودم را جا نکهیا دیشا
 بگذارم

باشد که رفتار مامان نازگل را بارها و بارها  نیاز ا آسانتر
 یبرا

مرور کنم تا بدانم چرا دور از چشم نازگل مرا به  خودم
 سمت

نگران است  شیبرا ینطوریسوق داده است. چرا ا لیکم
 و چرا

 .باشم لیکنار کم خواهدیم

که انگار هر  یطور کنمیبه خانه فقط فکر م دنیرس تا
 لحظه

 و مایس دنیبا د رسمیبه خانه م یبترکد. وقت هدخوایم سرم

بودن  ی. خوبشومیبار خوشحال م نیاول یبرا شیها بچه
 مایس

 میفکر کردن برا یبرا یتمرکز شیاست که با حرفها نیا

 .گذاردینم

آفتاب سوخته  یبه نظرم کم کنم،ینگاه م لیبه صورت کم
 شده



و  کشدیم رونیب شیرا از ساک کنار پا ی. بسته ااست
 زیم یرو

 .: قابل تورو ندارهگذاردیم

 دیبحث را به سمت مهش یچطور دانمینم زنم،یم یلبخند

 جادیما ا نیکه ب یواریدوست دارم راجع به د یول بکشم
 شده

است که به مامان نازگل فکر  ی. چند روزمیبزن حرف
 و کنمینم

 .گذاشته ام دیمهش یماجرا یذهنم را رو تمام

که مشخص است سکوت من خسته اش کرده نگاهش  لیکم
 را

: بابت اون دیگویو بعد م چرخاندیشاپ م یکاف یفضا در
 روز

 .متاسفم

 صرفا با نکهینه ا دیبگو شتریدوست دارم ب ن؟یهم متاسفم؟

 شتریب نیکل آن روز را تمام کند. ا« متاسفم»کلمه  کی
 هیشب

 !کردن است نه حرف زدن یمال ماست



 دلش خواست بهم گفت و تو یهرچ دیمهش ؟یفقط متاسف-

همه کارمندات  ی. جالبه خودت هم جلویکرد سکوت
 سنگ

خشمش  توانمیم زند،یم یبه سرخ لیکرد.رنگ کم خی رو
 را حس کنم

از گر گرفتن صورتش و از  دنش،یاز نفس کش یحت
 منقبض

 .دهدیهم فشار م یکه رو ییفکش. از دندانها شدن

 .یشناسیرو نم دیتو مهش-

 روزها نیا نکهی: خسته شدم از ادهمیجواب م یلحن تند با

که شما از  یدو سر وید نی. اشنومیجمله رو م نیهم فقط
 نیا

 رو دیباشه. چون من مهش ینطوریفکر نکنم ا نیساخت زن

 .کنه نیبه من توه یذاریم شناسمینم

 یسالمت عقل دی: سامره مهشدهدیم رونینفسش را ب لیکم

 شهیم شیکه فکر کنه باعث ناراحت یزیهرچ نداره،
 رپاهاشیز



اگه اون آدم بچه  ی. حتینداره ک ی. براش فرقکنهیم له
 خودش

 یوجودش پرورش داد ول یرو تو ی. نه ماه مانلباشه
 شهیهم

 به چه یمانل دیبخاطر مهش یدیمتنفر بود. خودت د ازش

فکر  ؟ینگفت یچیچرا ه یگیافتاد اونوقت تو م یروز
 یکنیم

 شد؟یم یزیواکنش من باعث چه چ هر

: واسه پردیم ؟رنگشیترسی: تو ازش مپرمیحرفش م وسط
 که من یسامره ا نکهیواسه ا ترسم،یتو م

 گهید کنهیم یکار دیشدم متعقد به خانوادشه و مهش عاشقش

 .برات نمونه یا خانواده

 ؟یغرور منو خرد کن ای یاز من محافظت کن یخوایتو م-

با  یخوایم شه؟یخرد نم دیکردن با مهشغرور تو با بحث -

 هی

 و اون لذت یشیم یوسط تو گل نیا ؟یریبگ یکشت خوک

 .برهیم



 زهیغر یول دهدیم لیدلم حق را به کم کنم،یم سکوت
 یلجباز

 خواهدیدلم م دیبحث کند، شا لیهنوز دوست دارد با کم ام

 یو من غرق در حس دیسره از دوست داشتنش بگو کی
 بشوم

 .ببرد یاز آن بهره ا تواندینم دیمهش که

: کندیاشاره م زیم یشده رو چیبه بسته کادوپ لیکم
 یخواینم

 ؟یکن بازش

 .کنمیخونه نگاه م رمیاندازم: نوچ. م یباال م ییابرو

 تیخوشحال دنیمنو از لذت د یخوای: مخنددیم لیکم
 محروم

 ؟یکن

 یول یدر اومد دیاز خجالت مهش نکهیبزن به حساب ا-

 یوقت

 .رفتم من

 .ی: واقعا لجبازخنددیم



 خونم به لیتنگ شده است، انگار کم شیخنده ها یبرا دلم

به  میآمده است و حاال ذره ذره درون رگها نییپا شدت
 انیجر

است. دوست دارم ساعتها به صورتش نگاه کنم و  افتاده
 در

 هنوز خواهمیحال م نیدر ع یقربان صدقه اش بروم ول دلم

 .کند یناز کنم و او نازکش شیبرا

چرا ناخواسته دارم به حرف مامان نازگل گوش  دانمینم
 کنمیم

 حرف فقط حرف نیباشم، البته ا لیکنار کم کنمیم یسع و

 .بود نیهم هم یاسی هینازگل نبود، توص مامان

 لیمن و کم نیشود ب یوارید دیبگذارم مهش خواهدینم دلم
 و

بهتر است بگذارم  دیا. شفتدیب ییما جدا نیشود ب باعث
 لیکم

 که در ییوالیه نیرا به من بشناساند و کم کم با ا دیمهش

 لیکه کم یاز بستن یقد علم کرده است آشنا شوم.کم مقابلم
 و بعد خورمیسفارش داده است را م



 چه خبر بود؟ شی: کمیگویم لیبه کم رو

 عقد قرارداد یبرا دیها. بابا با رسهی: خبرا زود مخنددیم

 و چون حالش خوب نبود منم همراهش رفتم تنها رفتیم

 .نباشه

 حواسش یگوش امیپ یکه با صدا لیو کم دهمیتکان م یسر

 یمن رفت شیاز پ گهی: نازگله مدیگویشده است م پرت
 بهش

 .یبزن زنگ

 .بهرام رفته اردو به شدت کالفه شده یباشه، از وقت-

 : زودتر برن سر خونهخوردیاش م یاز بستن یقاشق لیکم

در آوردن حوصله ام سر  یاز بس نامزد باز شونیزندگ

 .رفته

 دنیبا د کنم،یرا باز م لیکم یو کادو زنمیرا کنار م یبستن
 کی

 .: چقدر خوشگلهشومیزده م جانیبزرگ ه صدف

 .گوشت یبذار رو-



: چه میگویم جانیو با ه گذارمیگوشم م یرا رو صدف
 باحاله

 .ایکنار در سادمیانگار وا ادیآب م یصدا انگار

تا  ی: توقع ندارکنمی.نگاهش مشیک میبر ییحتما دوتا دیبا-

 میبر دیبا م؟یابد مجرد بمون

 که من دارم ییو به اون همه برنامه ها مونیزندگ سرخونه

 .میبرس

 خواسته نیا یبرا ش،یحرفها یبرا زندیو دلم پر م خندمیم

و از  دیدارم از مهش یقی. اما ترس عمدهمیجان م شدن

 .یمانل

 شده است و حاال والیه کی میبرا دیچرا مهش دانمینم

 .ام را خراب کند یزندگ خواهدیم

« آباد... یسگ ناز »زندیاش در گوشم زنگ م جمله
 دوست

که با  ستمین یمن آدم دانمیم یکنم ول یکارش را تالف دارم
 یب

 .را بچزانم یکس یرحم



درد : دستت میگویم لیو رو به کم مییآ یم رونیکافه ب از
 نکنه

 .گهیبرم د من

 .رسونمتی: کجا مکندیم یاخم

 .رمیخودم م شهی: نه بابا راهت دور مکنمیم نگاهش

 یگرما چطور نی: وسط اشودیتر م ظیاخمش غل لیکم
 یخوایم

ما  ناینگران هستم مبادا س نکهی.با ارسونمتیخودم م ؟یبر
 نیسوار ماش ندیرا بب

 .ابونمونیخ: فقط تا سر میگویبه محض نشستن م شوم،یم

 باشه؟

 .شهیم یچ مینیحاال بب می: برخنددیم

 

 خودش را ییکه در دستشو یاسیبه  یبلند یبا صدا نایس

 گمیم یدکتر. ه میدختر بر رونیب ای: بدیگویکرده م حبس

 .یکرد کاریبا خودت چ ستیمعلوم ن رینگ میرژ



را  نایاندازم و دست س یمبل م یو شالم را رو مانتو
 و رمیگیم

 شده؟ ی: چبرمیطرف اتاقم م به

 یچیزده ه ی: توهم چاقکشدیم شیموها یتو یدست کالفه

 .ادیدکتر نم میبر ایب گمیمعده اش رو ترکونده. م خورهینم

 .به خدا نگرانشم

. یاز نگران یکنیدعواش م ی: آره معلومه، دارکنمیم اخم
 من

 .برمشیم خودم

نداشته به اونش کار -.یخسته ا یتو االن از سرکار اومد-

 اش رو بده خودت هم مهیباش. دفترچه ب

 .تو جلو چشم نباش برو

 رود،یبه اتاقشان م یاسی مهیآوردن دفترچه ب یبرا نایس
 پشت

جان.  یاسی: زنمیبه در م یو تقه ا رومیم ییدستشو در
 یسام

 .زمیباز کن عز ام



خودش را در  انیبا صورت گر یاسیو  شودیباز م در
 آغوشم

 گوشش ریو آرام ز برمیبه سمت اتاقم ماندازد او را  یم

 .کرده کاریچ نایشده؟ س ی: چمیگویم

 یکل مایس یو حت نایس یدر ذهنم برا رود،یهزار راه م دلم
 خط

 .وا بدهد ینطوریکه ا ستین یدختر یاسی کشم،ینشان م و

 که منبع یاش شده است. دختر یباعث ناراحت یزیچ حتما

 و دهیترس یلیانگار خ زندیهق م یمن است طور آرامش

 یو ترس به جانم م شودیم ریاست. فکرم درگ ناراحت

 .افتد

سر  ییدختر بال نینکنه ا زدیم میاز رژ ییحرفها نایس
 خودش

 یاسیو  بندمیو در اتاق را م میشویباشد.وارد اتاق م آورده
 تخت یرا رو

جعبه  یپاتخت یو از رو کندینشانم. دست دراز م یم
 دستمال

 .کشدیم رونیدستمال ب یو مشت داردیبرم را



 در را باز ستادهیکه پشت در اتاق ا نایس یصدا دنیشن با

دفترچه را از  ردیگیدفترچه را به سمتم م نایس کنم،یم
 دستش

 یحرف خواهدیم یاسی دنیو با د گرداندیچشم م رم،یگیم
 بزند

 .چه خبره نمی: برو رد کارت ببمیگویم که

با  دونمیسر تو باشه من م ری: زدهمیادامه م ضیبا غ بعد

 .تو

آورد  یدلش طاقت نم نایس دانمیو چون م بندمیاتاق را م در
 از

 .کنمیقفلش م داخل

تخت کنارش  یرا رو مهیو دفترچه ب رومیم یاسیطرف  به
 یم

شده دختر؟  ی: چنمینش یم نیزم یو مقابلش رو اندازم
 نایس

 .زونهیتو که وزنت م ه؟یچ میرژ یماجرا کنه؟یم تتیاذ

شده  یعصبان یو من که حساب زندیحرفم هق هق م نیا با
 ام



 به ییبال هیاگه بهت گفته  ؟یبهت گفته چاق نای: سمیگویم

 ....که ارمیب روزگارش

 # ..: من حامله امپردیوسط حرفم م یاسی

 _تو_هیشب

 ؟ی: چمیگویخفه شده م جانیکه از شدت ه ییصدا با

 شیو با هق زدن ها ردیگینگاهش را از من م یاسی

 :دیگویم

 نایسامره س ترسمی. مدمیخودمم تازه فهم ینبود ول قرار

. آخه االن مگه وقت بچه دار شدنه کنهیدعوام م بفهمه
 هنوز

 .ستیمعلوم ن مونیچیه

غلط کرده حرف بزنه خودم با کش  نای: سکنمیم بغلش
 دارش

 بساط فحش گهیاز االن د شمیخدا دارم عمه م ی. وااازنمیم

 .به راهه یخور

 تو؟ یگیم ی: چکشدیم رونیسرش را از آغوشم ب یاسی

 چقدر یدونیم یترسیبچه برکت خداست، چرا م نیا-



 .در رفت میشدم. همه خستگ خوشحال

بارد  ینم گرید سشینگاه خ کند،یبا تعجب نگاهم م یاسی
 و

: رمیگیرنگ تعجب به خودش گرفته است.دستش را م فقط
 بوده یقرار چ ستیمهم ن

 بچه نیات فرق کرده، خدا بزرگه ا فهیتو االن وظ نهیا مهم

غصه  ینی. نشارهیباخودش م شویبرکت و روز خودش
 یبخور

 .ها

 التیخ م،ی: من و مامان مثل کوه پشتتکنمیبغلش م دوباره

اون شوهر گردن درازت هم حرف بزنه دو شقه  راحت
 اش

 .کنمیم

 هنوز نای: به سدیگویو بعد م ماندیدر آغوشم م یکم یاسی

 .نگفتم

 اهیدنبال نخود س فرستمشی: حقشه. االن مخندمیم انهیموذ

 .میگیبه همه م شب



. دیآ یم رونیهم ب یاسیو به دنبالم  شومیاتاق خارج م از
 نایس

 ما دنیشده به محض د رهیبه در اتاقم خ تیبا عصبان که

 .چه خبره نیبه منم بگ شهی: مدیگویم

 شیچینده، ه ریدختر گ نیبه ا نقدری: ارومیطرفش م به
 ستین

.  میندار یچیکن ه دیبهم. االنم برو خر ختهیذره ر هی
 یراست

: با زن دهدیشده جواب م جیگ یکه حساب نایکو؟س مامان
 عمو رفتن

 .نایخونه عمو ا یمبل برا دیخر

 ها با هم یبه به جار» میگویو در دلم م دهمیتکان م یسر

حال  نیشده و ا میدوباره مثل قد« اخت شده اند. یحساب
 مرا

 دیبودن عمو جمش ستیحاال که بابا ن کند،یخوب م شتریب

 .دهدیم یخوب حس

 یستیبعد ل کنمیم خچالیبه  یو نگاه رومیآشپزخانه م به



 .میرو بخر شب مهمون دار نای: برو اسمینو یم نایس یبرا

 یگیبده م یاسیحال  گمی: مکندینگاهم م تیبا عصبان نایس

 .دیخر برو

 .برو جوجه شهیبهتر هم م نهیتورو نب :خندمیم

و  دهمیم امیپ مایبه س رود،یم رونیاز خانه ب یکفر نایس
 یبرا

و در مورد  زنمی. بعد به مامان زنگ مکنمیدعوتش م شام
 نکهیا

و در  کنمیدرست کنم با او مشورت م یزیشام چه چ یبرا
 آخر

 .ندیایشام ب یو زن عمو هم برا دیعمو جمش شودیم قرار

: میگوی: شلوغش نکن.با خنده مدیآ یلرزان به سمتم م یاسی
 کل شهر رو خبر دینکردم با یتازه من کار

 .دختر یدار شهیبار ش نی. بعدشم شما برو بشکنم

به  یو هر ازگاه شومیمشغول پخت و پز م یاسیرفتن  با
 مامان

از دستم  یکه حساب یطور پرسمیو سوال م زنمیم زنگ
 کالفه



تا شب  دیآ یش با زن عمو زودتر مخود دیگویو م شودیم
 عمو

 .هم به ما محلق شود دیجمش

پخت و پز راحت  یاز بابت بودن مامان برا المیخ یوقت
 شودیم

 .ریهم بگ ینیریش یایم ی: داردهمیم امیپ نایس به

 : برو واسه خودت استراحتفرستمیرا هم به اتاقش م یاسی

 .کنمیبود صدات م یکار کن

. # 

 _تو_هیشب

و  لیفکر نکنم، نه کم یچیبه ه کنمیم یسع یآشپز موقع
 نه

 . دوستشوندیکه پشت اسم او در ذهنم قطار م ییداستانها

شکل  یاسیفکر کنم که در وجود  یفقط به کودک دارم
 گرفته

 جانیمرا ه شودیپدر م یته تغار نکهیفکر ا ی. حتاست
 از همه خوشحال شتریوسط مامان ب نیا دانمیو م کندیزدهم



 .شودیم

 یکاش بود و خوشبخت کشدیبابا پر م یلحظه دلم برا کی
 ما را

 عمر محبتش را در وجود بچه کی. کاش بود و ثمره دیدیم

 .شدیم میسه یخوشحال نیو با ما در ا دیدیم شیها

 چقدر سن دانمینم یو حت امدهیکه هنوز ن یکودک یبرا دلم

 ییای. روشودیم جادیدر دلم ا یبیو حس عج کشدیپر م دارد

 مادر شدن و دلم نیریش یایرو رد،یگیذهنم شکل م در

 .کاش من هم مادر بودم خواهدیم

کردنش از  دیو بابت خر زنمیافکارم را پس م نایآمدن س با
 او

 که غرق در یاسی دنیو با د رومی. به اتاق مکنمیم تشکر

 . مشغولکندیلبم جا خوش م یرو یاست لبخند خواب

 .کنمیگوش م نایس یو به غر زدن ها شومیها م وهیم شستن

و در ذهنم شب را  خندمیمقابل هر جمله اش فقط م در
 تصور



 کنمیم سی.برنج را خشنودیکه خبر پدر شدنش را م کنمیم
 : قربوندهمیم نایبه دست س یو دستمال

 وهیم نیوسط غر زدنت ا یزنیغر م یحاال که دار دستت
 ها رو

 .خشک کن هم

و از  ریبگ یگفت وهیو م ینیریش ه؟ی: خبرکندیم یتند نگاه
 نیا

به کنار شخصا  نای. همه ایآدم دعوت کرد یکل طرف
 یدار

 .یکنیو پز م پخت

 .کارتو بکن ؟یدار کاری: تو چخندمیم

 ؟ یشوهر کن یخواینکنه م-

 نه؟ ای یکنیکارتو م ری: نخدهمیتکان م یسر

: برو در رو شومینم نایزنگ در معطل جواب س یصدا با
 باز کن

 .نشده داریب یاسی تا

: زندیو غر م رودیم فونیو به طرف آ کشدیم یپوف نایس
 من



 .چتونه یاسیتو و  فهممیم آخرش

 ون،یزی: خب من برم سراغ تلودیگویو م کندیرا باز م در
 مامان

 .زن عمو اومدن و

با  رود،یم ونیزیبه سمت تلو نایو س رومیم یغره ا چشم
 آمدن

و به  کنمیشربت درست م شانیو زن عمو برا مامان
شش دانگ حواسش به ماست  کهیدر حال نای. سبرمیاتاقم

 نگاهش

 داردیشربت را برم وانی. زن عمو لدهدیم ونیزیبه تلو را
 و

 یشده وسط هفته مهمون ی: دستت درد نکنه، چدیگویم

 ؟یگرفت

گفتم  یچی: هزنمیبه او و نگاه پرسشگر مامان لبخند م رو
 دور

 .میباش هم

: دیگویو با حرص م سابدیهم م یرا رو شیدندانها نایس
 تازه



 .هم داده ینیریو ش وهیسفارش م خانوم

 عی: ترفزندیو لبخند م کندیبا نگاه مهربانش نگاهم م مامان

 سامره؟ یگرفت

 بدن، تازه عیکه ترف رمیم ونی: مگه چند وقته فدراسخندمیم

 .موقتم یمرب هی من

 رومیسوال و جوابم نکنند به آشپزخانه م شتریب نکهیا یبرا
 و

 .شومیکارها م مشغول

که تازه  یاسی. شودیجمعمان کامل م د،یآمدن عمو جمش با
 از

. ندینش یم نایو کنار س دیآ یم رونیشده هم ب داریب خواب
 پشت چشم نازک یاسی یکه برا کنمینگاه م مایباخنده به س

 .کندیم

 

و بعد  شومیم یچا نختیو مشغول ر رومیآشپزخانه م به
 مایس



دختره  نی: ادیگویم ضیبا غ دیآ یم ی. وقتکنمیصدا م را
 تخت

 ؟یگرفت یمهمون یتو خسته کوفته اومد دهیخواب گرفته

رو ببر تا من  ینیس نیتو. ا ری: زبون به دهن بگخندمیم

 .امیب

 گمیاالن م گه،ی: برو دشومیغر بزند که مانع م خواهدیم
 یچ

 .شده

 ها را ینیریو ش کشمیم رونیب خچالیرا از  ینیریش جعبه

و  رومیم ییرایبه پذ مای. پشت سر سنمیچیظرف م یتو
 اول از

 مکث ی. عمو بعد از کمکنمیتعارف م دیبه عمو جمش همه

 : خب حاال مناسبتپرسدیو م داردیبرم ینیریش کی کردن

 ه؟یچ امشب

 افتد، به او یم یاسیبه نگاه لرزان و خجالت زده  نگاهم

به همه  یبراتون.وقت گمی: ممیگویو م زنمیم یچشمک
 و نمینش یم مایکنار س کنمیتعارف م ینیریش



گرفتن منه نه اصال  عینه بابت ترف ینیریش نی: واال امیگویم
 به

 .داره یربط من

 به دخترک که هول شده و به کنم،ینگاه م یاسیبه  دوباره

 .مبل چنگ زده است دسته

 بگذارم خودش خبر مادر شدنش ای میخودم بگو دیبا دانمینم

بارد و  یبدنش م یبدهد. استرس از تک تک اعضا را
 دانمیم

 .نمانده غش کند یزیچ

خودتو  دی: خب خواهر گلم از االن بامیگویم مایبه س رو
 حاضر

 .به راهه مونیکه فحش خور یکن

 فحش دیبا ی: واسه چدهدیبه سر و گردنش م یتاب مایس

 م؟یبخور

مورد ظلم واقع  شهی: ما عمه ها همدهمیتکان م یسر
 م،یشیم

 .بشه تهش فحشش واسه ماهاست یهرکار یعنی



: عمه....ناگهان همه نگاه ها کندیبا تعجب نگاهم م مایس
 که نایمخصوصا س چرخد،یم یاسیسمت 

 :میگویو نگران شده است. با خنده م دهیترس یحساب

 .داره یباشه عروسمون تو راه مبارکمون

 گفتن عمو کیدست زدن زن عمو و مامان با تبر یصدا

 که از دارمیبرنم یاسی. چشم از شودیهمزمان م دیجمش

 .ردیگینم نینگاهش را از زم خجالت

و صورتش  کندیرا بغل م یاسیو  شودیاز جا بلند م مامان
 را

شوک است، مسعود به  یانگار هنوز تو نای. سبوسدیم
 سمت

 پدران تی: به جمعزندیو محکم به شانه اش م رودیم نایس

 .یخوش اومد مظلوم

 ن؟یگیم نیدار ی: چکندیبا تعجب نگاهم م نایس

 از یچی: هدیگویاش م یشگیبا همان لحن گزنده هم مایس

 .یشیبابا م ی. دارگیتو د یافتاد میحل هول



: دختره چه غردیلب م ریکه ز زنمیم مایبه س یا سقلمه
 هوله به

 .نشده شکمش اومد باال سال

 ریخدا را شکر همه درگ کنم،ینگاهش م تیعصبان با
 کیتبر

. با ستین مایحواسش به من و س یهستند و کس گفتن
: بفهمم سر به سرش میگویم شنودیفقط او م کهییصدا

 نه یگذاشت

 !نه تو من

 اون؟ ای ی: تو خواهر مندیگویحرص م با

اونم زن برادرمونه، اون بچه هم از  یخواهر تو ام، ول-

 خونه

 ای دهیبچه برادر ماست حاال به سال کش اوردهین باباش
 دهینکش

 .من و تو چه به

 سفره شام را کندیگفتن فروکش م کیتب و تاب تبر یوقت

 .میکنیم پهن

 



نشسته است نگاه  مینازگل که با صورت مغموم روبرو به
 کنمیم

 کشدیم ی. نازگل آهنوشمیام را م وهیاز آب م یجرعه ا و
 و

 .ستیالم خوب ن: اصال حدیگویم

 شده؟ یچ یگی: نمپرسمیو م کنمیبه ساعتم م ینگاه

 .ادیهم ب لی: بذار کمکشدیم یآه دوباره

 یه اد،یحاال حاالها ن دیداداش تو شا نی: امیگویم کالفه

شاپ  یبزند در کاف یحرف خواهدیم ؟تایآه بکش یخوایم
 یبا صدا شود،یباز م

است نگاهم را از  زانیدر آو یکه باال یزنگوله ا نگید
 نازگل

 به لی. کمدهمیتکان م یدست شیبرا لیکم دنیو با د رمیگیم

 در هم نازگل با اشاره افهیق دنیو با د دیآ یما م سمت

 شده؟ ی: چپرسدیم

 نیکه ب یصندل یرو لیاندازم و کم یباال م یا شانه
 یصندل



پول و  فیو ک ی. گوشندینش یو نازگل است م من
 را چشیسوئ

 وهیبپرسد آب م یسوال نکهیو بدون ا گذاردیم زیم یرو
 مرا به

 .کشدیو سر م کشدیخودش م سمت

 وهیکه هم خنده ام گرفته و هم از تمام شدن آب م یحال در

 .بود یدهن لی: ااا کممیگویعالقه ام ناراحت هستم م مورد

 .میمشکل نداره من و تو ندار-

 شده؟ یچ یگی: مدیگویرو به نازگل م بعد

 .کشهیبند آه م هیمن اومدم  ی: از وقتمیگویحرص م با

 هی: دیگویو نازگل م زندیم هیاش تک یصندل یبه پشت لیکم

وقت  خوادیم یچ دونمیاست افتاده دنبال بهرام نم خبرنگاره
 و

 لی.کمرهیگیعکس م ایسوال داره  ای شهیم شیدایوقت پ یب
 : خب؟دیگویو م دهدیتکان م یسر

 نداره. همه جا هست هرجا: خب دهدیجواب م یکفر نازگل

 .شهیم داشیپ میبر



 که یدختر نی:احتماال اپرسمیو م کنمیم لیبه کم ینگاه

بلوند و دماغ  یبا موها لیدختر خوش استا هی یگیم
 یعروسک

 ست؟ین

تکان  یکردن است سر هیکه آماده گر یدر حال نازگل

 :دهدیم

 ؟یدونیتو از کجا م هینطوریآره هم آره

بحث ها  نیدختر چاق کوتوله بود ا هی: چون اگه خندمیم
 شیپ

 .ومدینم

 شتریو نازگل که ب شودیاز خنده منفجر م لیحرفم کم نیا با
 از

 دستش را به یتو یشده است دستمال کاغذ یعصب قبل

 .کندیپرت م سمتم

 

 کنترل کند خواهدیبه زور خنده اش را م کهیدر حال لیکم



 ؟نازگلیکنیم یچرا قاط گه،ید گهی: خب راست مدیگویم
 ؟یچ رهی: اگه بهرام رو از من بگدیگویبا ناله م

انگار بهرام  گهیم نی: همچرومیم سهیمن از خنده ر نباریا
 داره

تورو  ینیخوبه همش ور دل توئه بعد نگران ا کنه،یم فرار
 ول

 یه نجایا یبعد نشست تونهیعروس گهی. شماها دوماه دکنه
 آه

 نیو شکالت خوردن ها به ا دنیآه کش نیا یجا ؟یکشیم
 فکر

 .یلباس عروستو بزرگ تر کن زیسا ینخوا یدم عروس کن

 :زندیم زیم یو با مشت رو کندیرا کلفت م شیصدا لیکم

 دست از پا خطا کنه بهرام

 :دهدیکه ادامه م میکنیو من و نازگل نگاهش م کندیم مکث

 .رمیگیخبرنگاره رو ازش م نیشماره ا رمیم

: بفرما میگویو به نازگل م زنمیم لیشانه کم یرو یمشت
 از بس

 .شد ییداداشت هم هوا یکرد ناله



 جون به جونش کنن نوی: اکندیرا پاک م شیاشک ها نازگل

 .رهیبه تو. در نم دهیچسب

: عمرا از من کنمینازک م یپشت چشم شانیهردو یبرا
 بهتر

عوض شده  شی.نازگل که حاال حال و هواادیب رشیگ
 : آرهدهدیجواب م

 ساختن که دو نمیداداش من ا نیتورو ساختن واسه ا اصال

 .به تو میبد یدست

 نیا ی: نازگل واقعا حالت جا اومده ها. به جاخندمیم
 تیحساس

 .که بهت داره فکر کن یبه خود بهرام و عالقه ا ها

: تو خودت دیگویو بعد رو به من م دهدیسفارش م نازگل
 نگران

 ازش؟ یترسینم ؟یستین دیمهش

دست  شومیم رهیبا خشم به نازگل خ کند،ینگاهم م لیکم
 یرو

 .ضعفم گذاشته است نقطه



 .راحته لیاز بابت کم المیخ ستم،ین دیمن نگران مهش-

 تظاهر نهایهمه ا دانمیم م،یگویدروغ م دانمیخوب م خودم

 هم به ترس یگریترس د دایجد دیجدا از بحث مهش است،

 مامان یفیبالتکل نیوسط ا دانمیاضافه شده است. نم میها

 .دلم بگذارم یرا کجا نازگل

 افکارم سبز انیم ییاز او فرار کنم باز جا خواهمیم هرچه

 یمابق فهممی. اصال نمدهدیو خودش را نشان م شودیم

. دوست دارم رسدیبه کجا م لینازگل و کم یحرفها
را به عقب برگردانم و اصال آن روز به خانه  شدزمانیم

 رفتمینازگل نم

 .را زد شیکه مادرش حرفها یزنانه ا یهمان دور هم به

 یحس نیو ا زدیحرف م ینطوریبپرسم چرا ا شدیم کاش
 که به

 با یلجباز ایممنوعه  یدارد از کجاست؟ از عشق لیکم

 ش؟یهوو

 یم رونیو از کافه ب کنمیم یو نازگل خداحافظ لیکم با

 .میآ



 

 کنمیم یو سع شومیها مشغول قدم زدن م ابانیدر خ ادهیپ
 به

گرفته اند سر و  یکه دوباره مغزم را به باز یافکار
 یسامان

است  یاسی یمن باردار یروزها نیا ی. تنها خوشبدهم
 که

کنم. حال و روز مامان من  دایپ یحس بهتر شودیم باعث
 و

 هنوز نکهیاست که با ا یدنیهم به شدت د یاسی مامان

 .کردن هستند دیبچه مشخص نشده در تکاپو خر تیجنس

که االن  زندیسره به جان من و مامان غر م کیهم  مایس
 وقت

را  ششین تواندیهرطور که م خواهدیشدن نبود و م باردار
 به

چه  دانمیآشفته شده که نم یفرو کند.ذهنم به قدر یاسی جان
 نیکار کنم، از ا



کنترل احساساتم  توانمینم ی. حترودیشاخه م به آن شاخه
 را

و  رومیدر خود فرو م یگاه وانهیمثل د رم،یدست بگ به
 خود

 .شومیم یغرق در خوش یو گاه کنمیم یخور

و من در  شودیم یزیاست و باز چ یلحظه ا میها یخوش
 خودم

دادن در  نیتمر ریکه درگ ی. تنها زمانشومیم غرق
 ونیفدراس

 توانمیکه م یاست، تنها زمان زیفکرم رها از همه چ هستم

 .هستم فقط هنگام ورزش کردن است میخود واقع میبگو

با هر حرکت از  میها ینگران م،یها یتمام ناراحت انگار
 نیب

 .رودیم

 سرم را به عقب یبا سالم گفتن مانل شومیکه م نیماش سوار

 سالم. نجاستیا یچه خوشگل خانوم نی: به به ببچرخانمیم

 .زمیعز



 ی: مانلدهدیتذکر م لیو کم شودیبه جلو خم م یکم یمانل

 .زمیعز نیبش

 لینه؟کمیجلو بغل من بش ادیب شهی: ممیگویم لیبه کم رو
 را یمانل کمربندو  شومیو به عقب خم م زندیم یلبخند

 .ندینش یم میپا یو رو دیآ یو او هم به سمتم م کنمیم باز

 یچه خبره. واسه چ ی: نگفتکشمیم شیموها یرو یدست
 قرار

 ؟یگذاشت

کرده ام  زانیآو فمیکه به ک یحواسش به عروسک یمانل
 پرت

 .میگفتم نهار با هم باش یچی: هدیگویم لیو کم شودیم

 یو با محبت خاص کشدیسر عروسک دست م یرو یمانل

 ؟ی: دوستش دارمیگوی. در گوشش مکندیم نگاهش

 و به کنمیباز م فمیعروسک را از ک دهد،ینم یجواب یمانل

 تو باشه مواظبش باش. قبوله؟ شیپ نی: ادهمیم دستش

 به دنی. با رسزندیو به صورتم لبخند م چرخدیطرفم م به

 را از بغلم یو مانل کندیرا پارک م نیماش لیکم رستوران



 .ردیگیرا م لیدست کم یو مانل میشویم ادهی. با هم پردیگیم

 

 : کجامیگویم لیمحض وارد شدن به رستوران به کم به

وسط رستوران  قایکه دق کندیاشاره م یزیبه م یم؟مانلینیبش
 است،

: منم میگویرا انتخاب کند که م یگرید زیم خواهدیم لیکم
 با

 .موافقم یمانل

ما  دنیاز گارسون ها با د یکیو  میرویم زیطرف م به
 یصندل

 یصندل یرا رو یمانل لیآورد. کم یکودک م مخصوص

خاصش و عروسکش  یکه از صندل یو مانل گذاردیم
 به یحساب

 .خنددیآمده م وجد

: دیگویو با رفتن گارسون م دهدیسفارش غذا م لیکم
 خوامیم

 .با هم آشنا بشن شتریب میمهم زندگ یآدم ها دوتا



 یبا عروسک یکه غرق در باز کنمیم یبه مانل ینگاه
 است که

 : منظورتو ازمیگویم لیبه دستش آورده و به کم یتازگ به
 نیا

 .فهممینم کارها

 شماها رو کنار هم داشته باشم؟ ستیحق من ن نیسامره ا-

 .یزد گهید یحرفها هیقبال  یول-

 اخت شتریبا هم ب خوامیم یهنوزم سر حرفم هستم ول-

 یبخاطر مانل ی.دوست دارم جوابش را بدهم ولنیبش

 .کنمیسکوت م

 اول مشغول غذا دادن به لیآورند کم یرا که م سفارشمان

زده است و من هم  جانیبه شدت ه ی. مانلشودیم یمانل
 بابت

 .او خوشحالم یخوشحال نیا

اصرار به  یمانل یاو آب گرفته است ول یبرا لیکم
 خوردن

 و به دستش زمیریم وانینوشابه در ل یدارد، مقدار نوشابه



 افتد و نوشابه یاز دستش م وانیل یول خوردیم ی. کمدهمیم

 .شودیم یمن خال یمانتو یرو

به  شود،یم یجار شیو اشک ها کندیبغض م یمانل
 صورتش

 .سرت ی: فداکشمیم شیموها یرو یدست کنم،یم نگاه

و  دارمینوشابه را برم یمابق لرزد،یهنوز به خودش م اما
 یرو

 .نداره که هینشد، گر یچیه نی: ببمیگویو م زمیریم لباسم

 دستم که به خاطر نوشابه کندیبا تعجب نگاهم م یمانل

 نی: ببمیگویو م زنمیشده است را به صورتش م چسبناک

بخاطر نوشابه.هربار که به صورتش  چسبهیبهت م دستم
 . انگشتم راشودیترسش کمتر م زنمیم

از دماغت  گهی: اگه دستم دمیگویو م زنمیدماغش م یرو
 کنده

 م؟یکن کاریچ شه؟یم یچ نشه

 که از او یو کتک دیاز مهش دانمی. مخنددیحرفم م نیا با

ندارد و دوست ندارم من هم  یاست خاطره خوش خورده
 به



 در میاز خجالت مانتو یحساب دانمیترسش دامن بزنم. م نیا

ام باشد  یکیکه خشک شود هرچه در نزد نیام و هم آمده
 به

 .چسبدیم من

کردن ندارم، درست که  یمادر یاست که آمادگ درست
 یحت

 نکهیفکر ا یفکر کنم ول توانمیبودنش هم نم ینامادر به

و پوچ تنم  چیرا بشکنم بخاطر ه یدل دختر بچه ا بخواهم
 را

 .لرزاندیم

 با خورد،یگره م لینگاهم به نگاه کم کنمیرا که بلند م سرم

 که ی. اشکشودیتاب م یکه دلم ب کندینگاهم م یعشق چنان

که به لبخند نشسته  شیرا براق کرده است و لبها نگاهش

 .اند

 .شومیم رهیخ شیصورت غرق خوشحال به

 نگاه کردن را از دست بدهم، نیا خواهدیچرا دلم نم دانمینم

 .میحال بمان نیدارم ساعتها در هم دوست



. زدیریدر دلم فرو م یزیچ کند،یم قرارینگاهش مرا ب نیا
 در

 نیا نکهیا رد،یمیحس م نیداشتن ا یلحظه دلم برا کی
 خنده

 .شود یسه نفره بودن دائم نیکردن ا یشوخ نیا

 شود یپل یمانل خواهدیدلم نم شود،یقابل توجه م میبرا یمانل

 یشده که به دختر یپل لیکم یشوم ول کینزد لیبه کم که

 .کندیم یگرید یایشوم که مرا وارد دن دلبسته

 یلیو در زمان خ دیآ یم زیکردن م زیتم یبرا گارسون
 یکوتاه

 را شیتا دستها بردیرا م یمانل لی. کمکنندیرا مرتب م زیم

 سیبه سرو میکردن موقت مانتو زیتم یو من برا دیبشو

 .رومیم

به  زنم،یآب به صورتم م یمشت شورمیرا م میدستها یوقت
 دل

. کنمیم کاریمن دارم چ نکهیو ا کنمیفکر م میزدن ها دل
 چرا

 که بابت یجانیه دیبه عقلم غلبه کرده است. شا احساساتم



کرده  داریدارم حس مادرانه را در من ب نایس امدهین بچه
 دانمیشوم، نم لیکم یایدوست دارم وارد دن دیاست.شا

 میتصم

 دیدارم که با ییحرفها لیبا کم دانمیفقط م ستیچ آخرم

 .میدر موردشان بحث کن یجد

خودم  فیبه جوابشان برسم و تکل دیدارم که با ییسوالها
 را

 .بدانم

 جمیگ سازندیکه لحظه لحظه مرا م یبیعج یحس ها نیا
 کرده

 .اند

 االن جرئت دانمیحرف بزنم، نم لیپرده با کم یب شدیم کاش

با هم بودن بال  نیا یدلم برا یوقت ینه؟ ول ایرا دارم  نیا
 بال

 .بدهم یتکان میبه خودم و احساسات و ترس ها دیبا زندیم

 دارم، حس یبه شدت حس بد میشویم نیسوار ماش یوقت

 لیکم نیو بدتر از همه ماش چسبمیم یاالن به صندل کنمیم
 را



از حال و روز من به خنده افتاده است  ی. مانلکنمیم فیکث
 و

 .راحت باش شهینم یزی: چخنددیهم به معذب بودنم م لیکم

کولر رو خاموش  شهی: مکنمیجمع و جور م یرا کم خودم
 ،یکن

را  و کولر دیگویم ی.چشمزنمیم خیدارم  سهیخ مانتوم
 یپنجره ها شهیش کند،یخاموش م

 م؟یمانتو بخر هی می: بردیگویو م دهدیم نییرا پا جلو

 ؟ی: واسه چکنمیتعجب نگاهش م با

 .گهی: خراب شد دکندیم میبه مانتو ینگاه

 .بشورمش فقط دینشده با شیزی: چخندمیم

با عروسکش است  یعقب مشغول باز یصندل یرو یمانل
 و

که گارسون رستوران  زندیم یبه بادکنک یضربه ا یگاه
 به او

 .نخ آن را به دسته در عقب گره زده است لیو کم داده

 ؟ی: مطمئنکندیم ینگاه یبه مانل نهیآ یاز تو لیکم



 .آره فقط منو تا سر کوچه ببر-

 .رسونمتیتا دم در م شه،یکه نم ینطوریا-

: باشه باشه، دعوامون خنددیو م کنمینگاهش م ضیغ با
 نکن

 .یهرجا خودت بگ اصال

 : خوبه منمیگویم لیرو به کم میشویخانه م کینزد یوقت

 .شمیم ادهیپ نجایهم

با  یلیکه خ نجای: اکندیخلوت م مهین ابانیبه خ ینگاه
 خونتون

 .رفتم غر نزن گهیمن د-داره. فاصله

 

 کنم،یدراز م یمانل یو دستم را برا گردمیعقب برم به
 دستش

. دستش را نوازش ردیگیآورد و دستم را م یجلو م را
 و کنمیم

 .زنمیم چشمک



مانند من چشمک بزند، اما هربار هر دو  کندیم یسع
 چشمش

: منم اوال سختم بود باالخره خندمی. مکندیباز و بسته م را
 ادی

 .. من رفتمیریگیم

 به من شهیکه از ش یمانل یبرا شومیم ادهیپ نیاز ماش یوقت

 که از صورتش لیو کم دهمیتکان م یشده است دست رهیخ

 .رودیبودنش معلوم است م یناراض

 متن کیموز مایس یغر زدن ها شومیوارد خانه م یوقت

 دهمیسالم م یبلند یمامان است. با صدا یرگبار جمالت
 و

و لباسم  رومیمنتظر جوابشان باشم به اتاقم م نکهیا بدون
 را

 یم نیچسبناکم را به درون ماش ی.لباسهاکنمیم عوض
 را میاندازم و دستها

: باز میگویم زندیکه همچنان غر م مایو رو به س شورمیم
 چه

 ؟یمعرکه گرفت خبره



نگو، واسه من  یچی: تو هچرخدیبه سمتم م تیعصبان با
 شده

 خانم نیحامله شده ا یدلسوز تر از مادر. دختره زرت هیدا

 .کنهیم شویبانیپشت

خرج اون بچه : مگه میگویم مایو به س کنمیرا کم م کولر
 رو تو

اونو عمل  ییمگه ارث باباش بوده؟ مگه تنها ؟یدیم
 آورده؟

داشته تو کار.  یدست هیوسط برادر ما هم  نیکنم ا فکر
 حاال

نداره، زبونم  دهیکن. فا خیبگو و خودت رو سنگ رو  یه
 الل

 .راحت بشه التیببره سقطش کنه خ یخوایم

 هیچه حرف نیا: غردیبزند که مامان م یحرف خواهدیم مایس

 ه؟یسقطش کنه چ سامره؟

. نیا شهیتهش م مای: خب غر زدن سمیگویبه مامان م رو
 بابا

 .حامله شده خالف شرع که نکرده دسته گل داداشمونه جان



: میگویکه آماده غر زدن است م مایزنگ به س یصدا با
 بس

 نییاخم و تخم کردن هات پا نیارزش خودتو با ا کن،
در را  یاسی یصدا دنیو با شن دهمیرا جواب م فونی.آارین

 باز

 بعد ی. کمرودیم مایبه س یمامان هم چشم غره ا کنم،یم

 یبرگه سونوگراف جانیبا ه نایس شوند،یوارد م نایو س یاسی
 را

 .لهی: هشت هفته اشه. نگاش کن چه فسقردیگیسمتم م به

 یدیو سف اهیس ریو با ذوق به تصو رمیگیخنده برگه را م با
 که

 ی. حتشومیم رهیدهم خ صیسر و تهش را تشخ توانمینم

 نیکه اول نیهم یکودک ماست ول ریتصو نیا یکجا دانمینم

 .آورد یبودنش است دلم را به ذوق م نشانه

زده  جانیهم ه زدیکه تا قبل آمدن آنها غر م ییمایس یحت
 به

: میگویم یاسی. رو به کندینگاه م یسونوگراف ریتصو
 مبارکت



 .دختر باشه

 مایدر مقابل س دانمیاندازد، م یم ریو سر به ز خنددیم

 به جانشان غر زده مایمعذب بودن دارد از بس س احساس

 .است

: دیگویم یاسیو رو به  رودیقربان صدقه عکس م مامان
 نایس زند،یدوباره لبخند م یاسیها. یبرس خودت به دیبا

 .لویک ستیدو یبش دی: بادمیگوی

 چهیپیزنت داره نسخه م یکه مامان برا نطوری: اخندمیم

 .رکورد بزنه ستین هم دیبع

و دل  یاسی امدهیراجع به نوزاد ن شودیشروع م یا همهمه
 من

تجربه  یکه با مانل یبه نهار امروز و لحظات کشدیم پر

 .کرده ام

 یعالقه ا یصرفا از رو ایحس من مادرانه است  دانمینم
هم  دیدارم به دخترش هم دلبسته شده ام. شا لیکم که به
 تحت

من هم  ردیگیشکل م یاسیکه در وجود  یتحوالت ریتاث
 دچار



 شده ام که مدت هاست در خودم خفه شان کرده ییها حس

 .ام

سوار  یوقت کند،یم نیبا چشم غره مرا سوار ماش نایس
 شومیم

که قرار  یپوریسارافونم را جمع کنم، کت گ کندیم کمکم
 است

سارافون  یآن بپوشم را داخل ساک گذاشته ام رو یرو
و بعد  کنمیسرم مرتب م یپانچبه تن کرده ام. شالم را رو

 نکهیاز ا

 .افتد یراننده به راه م بنددیدر را م نایس

 د،یایکرده ام که به دنبالم ن یرا راض لیزحمت کم به

است و  میاز حد مواظب کارها شیب نایس ینطوریهم
 خواهمینم

 هم که پدر شده حس یبه دستش بدهم. از وقت یا هبهان

 .کرده است دایبه من پ یدیشد پدرانه

 .: االن راه افتادمدهمیم امیپ لیکم به

 .نمتیزودتر بب خوادی: دلم مدهدیبعد جواب م یکم



 باالخره دوماه گذشت و کند،یلبم جا خوش م یرو یلبخند

دو هفته آخر که نازگل  نی. ادینازگل و بهرام رس یعروس
 کی

 ختهیبه شدت بهم ر یخوش نداشت از استرس عروس روز
 بود

 .میشده بود جاناتشیه ریهم درگ لیمن و کم و

که قرار است مراسم آنجا  رودیم یبه سمت هتل راننده
 برگزار

و نازگل را در لباس  می. دوست دارم زودتر برسشود
 عروس

 .نمیبب

 جانیه یموقع پرو لباس همراهش بودم ول شهیهم نکهیا با

. صورتم را نمیبب شیدارم تا او را در شب عروس یادیز
. کنمیام گذاشته ام نگاه م یدست فیکه درون ک ینهایدر آ

 از

صورتم انجام  یرو یساده ا شیخواسته ام آرا شگریآرا

 .دهد



جلف و زننده به نظر برسم. در مقابل اصرار  خواهدینم دلم
 یها

بفرستم  یعکس شیاز خودم برا خواستیکه م لیکم
 مقاومت

 .نمیام و دوست دارم واکنشش را بب کرده

 شوم،یم ادهیو پ کنمیاز راننده تشکر م میرسیبه هتل م یوقت

 زنمیم یافتد. لبخند یم لینگاهم به اسم کم یگوش برهیو با
 و

 .کنمیو لباسم را مرتب م رومیبه رختکن خانم ها م اول

 دهمیم یو لوازمم را به خانم گذارمیجواب م یرا ب تماسش
 که

 را درون یگرفتن لوازم مهمانان است. گوش لیتحو مسئول

 .رومیم یو به سالن اصل گذارمیام م یدست فیک

راه  یتا بتوانم به خوب کشمیباال م یرا با دستم کم دامنم

 .بروم

و به سمتم  گذاردیم بشیرا درون ج یگوش دنمیبا د لیکم
 یم

 .دیآ



 به تنش نشسته است. نگاه یحساب یشلوار نوک مداد کت

 .تو ی: چقدر خوشگل شدکندیبه من م یا دارانهیخر

 یبرق لی. نگاه کمزنمیم یو چرخ ردیگیدستم را م خندم،یم

 یشوم عواقب خوب رهیاگر باز هم به او خ دانمیم زندیم
 نخواهد

و  کنمیبه مهمانان م یو نگاه گردانمی. چشم مداشت

 :پرسمیم

 ومدن؟یو داماد ن عروس

 حلقه شیآورد و دستم را دور بازو یدستش را جلو م لیکم

 .رنی: رفتن عکس هاشونو بگدیگویو م کنمیم

دارم، ضربان  یحس خوب میگرفته ا لیکه با کم یژست از
 قلبم

 نیو دوست دارم ا رمیگیگر م کنمی. حس مرسندیاوج م به

 .سرد خاموش کنم یدنینوش کیرا با  یدرون آتش

 هستند درخواست ییرایکه مشغول پذ یدست خدمتکاران از

: لطفا دیگویم یآرام یبا صدا لیو کم کنمیم یدنینوش
 یالکل



 .نباشه

 وانیل کی میبعد خدمتکار برا یو کم کنمیم لیبه کم ینگاه

 کشمیکه دارم الجرعه سرم ییآورد، از گرما یم شربت
 وانیو ل

خنده اش  یکه حساب لی.کمدهمیبه دست خدمتکار م را
 یکس زمی: عزدیگویگرفته است م

 کرده؟ دنبالت

 .تشنه بودم یلی: خدهمیلبخند جواب م با

 تکان یرا گرفته دست یمادرش که دست مانل یبرا لیکم

 .میرویو همراه او به آن طرف سالن م دهدیم

 مامان یول کوبدیم نیو پا به زم کندیذوق م دنمیبا د یمانل

 کنمیسالم م لیبه مامان کم کشدیدستش را محکم م لیکم
 و

 شیمثل دفعه پ یول برمیدست دادن جلو م یرا برا دستم

و هوا معلق مانده  نیزم نی. دستم را که بکندینم یتوجه
 را

 شودیاو باعث م جانیه نیحداقل ا دهم،یتکان م یمانل یبرا



 .فکر کنم لیمامان کم یتوجه یبه ب کمتر

مرا  دیشا د،یآ یچرا فلور خانم از من خوشش نم دانمینم
 در

 همان عروس و مادر یهم ماجرا دیشا داندیپسرش نم حد

 .است شوهر

 با فلورخانم ینتوانم ارتباط خوب شودیهست باعث م هرچه

کدام از  چیمخاطب ه نکهیاز ا شتریکنم و ب برقرار
 شیحرفها

دستش را از دست  ی.مانلرنجاندیم شتریمرا ب ستمین من
 و کشدیم رونیمامان بزرگش ب

 لی. فلورخانم رو به کمکندیم کیرا به من نزد خودش

 :دیگویم

 ؟یدیرو ند دیمهش

 یاست ول ینشان دهم حواسم به مانل کنمیم یسع نکهیا با
 با

 قرار دانستمی. نمشوندیم زیت میگوشها دیاسم مهش دنیشن

اصال  گفتیاگر نازگل م د،یایهم به مراسم ب دیمهش است
 ینم



 .آمدم

 .ستیکه دعوت ن دیمهش :دیگویبا حرص م لیکم

است، سرش را به اطراف  الیخ یخانم کامال ب فلور

 :چرخاندیم

 !دعوتش کردم من

 .شده است یکامال عصب لیکم

 

: دهدیجواب م لرزدیکه از شدت خشم م یآرام یصدا با
 مادر

صاحب  ؟یتوئه که مهمون دعوت کرد یمگه مهمون من
 مجلس

رو  دینازگله. چرا مهش یعروس ؟یآدم حساب نکرد رو
 دعوت

: خودت مهمون کندیخانم به من اشاره م ؟فلوریکرد

 !یدعوت کرد

و با مادرش به چند  ردیگیفاصله م یاز من و مانل لیکم
 قدم آن

 خواهمیم نکهیو با ا شنومیرا نم شانیصدا رودیتر م طرف



 یفکر و حواسم را معطوف به مانل یول ندیگویچه م بدانم

 .کنمیم

 هستم که فرشته خانم به سمتم یحرف زدن با مانل مشغول

 یفرار کنم ول خواهمیو م کنمیهول م دنشی. با ددیآ یم
 یلیخ

 .رسدیبه ما م زود

 یرو یکه فرشته خانم دست رمیگیرا محکم م یمانل دست
 سر

 یلیخ ،ی: سالم خوش اومددیگویو م کشدیم یمانل
 خوشحالم

 .نمتیبیم لیکنار کم که

 .ممنون: زنمیم یلبخند

شما.  ی: چه خوشگل شددیگویم یخانم رو به مانل فرشته
 چه

 .یشد یناز دختر

 لی: کمپرسدیو م چرخاندی. فرشته خانم سر مخنددیم یمانل



بود.نگاهم را به سمت  سادهیتو وا شیپ دمیرفت؟ د کجا

 :کنمیاشاره م لیو به کم دهمیسالن م گرید

 .مامانشه شیپ اونجا

 یآرام یبا صدا شودیم صورت فرشته خانم عوض رنگ

 .کنهی: حتما باز ناراحتش مدیگویم

. رودیو به سمت پدربزرگش م کندیدستم را رها م یمانل
 نگاهم

و مامانش  لیبه کم یکه با نگران دهمیبه فرشته خانم م را
 نگاه

 .کندیم

 ینطوریچرا ا ؟یقصه هست یکجا قایدارم بپرسم دق دوست

 .کندینم یزبانم همراه یول ؟یکنیم رفتار

 .دیاز مهش شتریب یحت دیشا ترسم،یچرا از او م دانمینم

 ینطوریدوست دارم زودتر بدانم چرا ا یچرا ول دانمینم
 دل

 .پسر شوهرش است نگران



 شود،یحالت چهره فرشته خانم هم عوض م لیآمدن کم با
 نگاه

جذاب  ی: حسابدیگویو م کندیم لیبه کم یا دارانهیخر

 .یشد

 .چدیپیم مشانه او دستش را دور  زندیم یلبخند لیکم

به صورت  قایعم کندیتر م کیمرا به خودش نزد یوقت
 فرشته

 حسادت یچرا دنبال رگه ها دانمینم کنم،ینگاه م خانم
 که در چشمانش یو برق زندیم ینیریلبخند ش یول گردمیم

 .کندیم جیاز قبل گ شتریمرا ب زندیم موج

 شود،گروهیآمدن عروس و داماد کال فضا عوض م با
 کیموز

 رقص آماده یو وسط سالن را برا شوندینواختن م مشغول

و به عروس و  میستیا یم یهم کنار لی. من و کمکنندیم
 داماد

 .میکنیافتتاح کننده رقص هستند نگاه م که

بارها در پرو لباس  نکهیبا ا زنم،ینازگل دست م یبرا
 عروس



 دنشید یاز قبل برا شتریاالن ب یکرده ام ول شیهمراه

 او را خاص یبا لباسش طور ششیزده شده ام. آرا جانیه

 در ذهنم شهیهم یلحظات را برا نیا خواهدیکه دلم م کرده

 .کنم ثبت

 .ها ییتو ی: عروس بعددیگویگوشم م ریز لیکم

 که یجانیسرخ شده اند. بابت ه میگونه ها دانمیو م خندمیم

 ییایمرا به دن لی. هر کلمه کمدهدیبه من م لیجمله کم هر

که با او کامل  ییایو رو میکه فقط من و او هست بردیم

 .شودیم

نه تنها در قلبم بلکه در بند بند وجودم نفوذ کرده  لیکم
 است،

 نکهیبدون او باشم؟ بدون ا یروز توانمیم کنمیفکر م یگاه

 یب لشیبد یلبخند ب دنیاز د نکهیا ایرا بشنوم و  شیصدا

 .بمانم بینص

مارا  یهر دو ند،یآ یم لیو بهرام به سمت من و کم نازگل
 به



وقت بلد نبودم برقصم و االن هم در  چیه برند،یم وسط
 مقابل

غرق در  یو او را که حساب زنمیفقط دست م نازگل
 دنیرقص

مهمان ها به  کیبه  کی بی. به ترتکنمیم یهمراه است
 وسط

رقص فرار  دانیتا از م شودیم یو فرصت خوب ندیآ یم

 .نمک

عرق  یحساب کهیو در حال رسانمیم یرا به گوشه ا خودم
 کرده

آب  وانیل هی شهی: ممیگویاز خدمتکارها م یکیرو به  ام
 یبرا

 .باشه نه آب سرد ری. آب شنیاریب من

: دیگویو با خنده م دیآ یم کمینزد لیرفتن خدمتکار کم با
 ریز

 .ها یدر رفت یرکیز

 و با هم به ستدیا یکنارم م زنم،یجوابش فقط لبخند م در

 و شاد مشغول رقص و الیخیکه ب میشویم رهیخ یتیجمع



و  شوندیانگار خسته م گذردیکه م یهستند.کم یکوبیپا
 رقص خلوت دانیم

 خورمیآبم م وانی. همانطور که جرعه جرعه از لشودیم
 رو به

 کو؟ ی: مانلمیگویم لیکم

 .زنهیرفته تو باغ قدم م دیبا ام-

 یکم نمیبیو م گردمیو دنبال نازگل م چرخانمیرا م سرم
 دورتر

 .تازه کند ینفس خواهدیما مشغول استراحت است و م از

 .دهمیتکان م یدست شیبرا

 شده همه جا چشمم یکال چ ،یهم هست نجایا نمیبیبه به م-

 شه؟یجمال تو روشن م به

 با خشم نگاهش لیکم گردم،یبرم دیمهش یصدا دنیشن با

 : من که دوستمیگویبزند که م یحرف خواهدیو م کندیم

چون  ایعروس سابق خانواده  ؟یاومد یتو واسه چ نازگلم
 مادر

 ست؟یکه االن کنارت ن یهست یدختر



به خودم جرئت داده ام جوابش را بدهم  یچطور دانمینم
 یول

 .بزند یپوزخند دیرو به مهش لیکم شودیم باعث

 .: زبونت خوب دراز شدهدیآ یبه سمتم م یکم دیمهش

 .برات کنمیم یچیق-؟یدار یمشکل-

 دیشا زنم،یرا پس م لیکه کم یطور روم،یطرفش م به
 دارم

 ی. سامره اماستیکه خواهر س دهمیرا نشان م یا سامره
 که

از  الیخ یپروا باشد و ب یب مایس هیشب یگاه تواندیم
 یزیهرچ

 .را بزند حرفش

 را سر زیبابت همه چ میها یدق و دل خواهمیهم م دیشا

 دونمی: من نممیگویم دیکنم و رو به مهش یخال دیمهش

 یچیزبون منو ق یبخوا یستین یعدد یول هیچ مشکلت

 .یکن

رو نگه دارم  رشیاحترام مد ستیشرکت ن گهید نجایا
 بذارم



 خی. خودتو سنگ رو ستمیمن ن هیادیز نجایکه ا یاون برم،

کن  یسر جات مادر نیبش یدار یمادر ی. اگه ادعانکن
 اگه

 یاومد یخانواده بود نیعروس ا یزمان هی نکهیا واسه
 هیبرو 

 هی نجایا یایب نکهیواسه خودت خوش باش. نه ا گوشه
 عرض

 .یبکن یاندام

 کشدیرا م دیدست مهش لی. کمشودیقرمز م دیمهش صورت
 و

در  دی.مهشینشد ریتحق نیاز ا شتری: برو تا بدیگویم
 : بددیگویشده است م یبه شدت عصبان کهیحال

 .دختر خانوم ینیبیم

 

 خواهدی. دلم نمکنمینم دشیبه تهد یو توجه زنمیم یشخندین

 المیجشن اعصابم را بخاطر او خرد کنم. خ نیا وسط
 راحت



از  کندیکه م یتیبه خودم از حما لیاز عالقه کم است،
 نکهیا

 دارم بتوانم دیدوست من است و ته دلم ام نیبهتر خواهرش

 .برقرار کنم یبا مانل یخوب ارتباط

 .میایدر ب دیباشد تا بتوانم مقابل مهش یکاف نهایهمه ا دیشا

 یدخترها یاست نازگل از تمام انیمجلس رو به پا یوقت
 مجرد

پشت سرش جمع شوند تا دسته گلش را پرتاب  خواهدیم
 کند

 .را مشخص کند ندهیبه قول خودش عروس آ و

با اصرار نازگل  یول خندمیحرفش م نیدر دلم به ا نکهیا با
 به

 پشت نازگل یخاص جانیکه با ه وندمیپ یم یدختران جمع

دسته گل را  یبه نوع خواهندیبسته اند و هرکدام م صف
 به

هم به جمع  دیکه مهش نمیبی.در کمال تعجب ماورندیب دست
 یدختران م



و با خنده مشتاق گرفتن دسته گل عروس است.  ونددیپ
 نگاهم

قبل با  یانگار نه انگار کم دوزمیبه صورت خندانش م را
 هم

 .میکرده ا بحث

 چند نفر را پس دیمهش ستدیا ینازگل پشت به ما م یوقت

 یاهویو ه غی. جکندیتر م کیو خودش را به من نزد زندیم

 کی: دیگویم یبلند یو نازگل با صدا شودیبلند م دخترها
 دو

 سه

 یرا برا مانیهمه ما دستها کند،یدسته گلش را پرت م و

 دیدسته گل اول به دست مهش میکنیدسته گل بلند م گرفتن

تعادلش را از  یبکشد ول غیج شودیکه باعث م خوردیم
 شدت

 .افتد یو دسته گل به دستان من م دهدیاز دست م جانیه

 و خنده و سوت چرخدیهمه نگاه ها سمت من م ناگهان

 . نگاهم به دسته گل و چشمان سرخ شدهشودیبلند م دخترها



 ریو ز کندیو بغلم م دیآ ی. نازگل مشودیخشک م دیمهش

 دهیفهم دانمی.نمییتو یعروس بعد دونستمی: مدیگویم گوشم
 عروس سابق بیکه اول دسته گلش نص

 .زنمیم یدر جوابش فقط لبخند ینه ول ایشده  خاندانشان

 مورد خشم یول شودینم دیاز مهش یخبر یآخر مهمان تا

 لیمشغول حرف زدن با کم یو وقت رمیگیقرار م فلورخانم

 .کندینگاهم م ضیو با غ دیآ یم هستم

 به شدت طرفدار عروس سابقش است و دانمیم یخوب به

دونفر را سر و سامان دهد.  نیدارد دوباره روابط ا دوست
 دیشا

 و درست نقطه مقابل فلور خانم داندیپسرش نم قیال مرا

 .خواهدیم لیاست که به شدت مرا کنار کم فرشته

کرده است که  ییفکرها ریدو هوو مرا درگ نیکل ب کل
 وانهید

و فرصت بدرقه  شودیتمام م رید یکم ی. مهمانکندیم ام
 نازگل

 و کنمی. موقع رفتن بغلش مدهمیتا فرودگاه از دست م را



 .کنمیم یخوشبخت یآرزو شیبرا

 یدرست همانند شب عروس شومیم نیکه سوار ماش یموقع

را شوهر  یانگار دوباره خواهر شوم،یم یاحساسات مایس
 داده

اصرار  لیو دلتنگ بودنش در کنارم هستم.هرچه کم ام
 االن کنم،یمرا برساند مخالفت م کندیم

 یندارم و دوست ندارم بهانه ا نایس یبرا یهیتوج چیه
 دستش

 .بدهم

 

و  شودیمبل ولو م یکه به شدت خسته است رو یاسی

 :دیگویم

 .نا ندارم حرف بزنم گهید

: تازه اوالشه خانوم. میگویو م زنمیم یصورتش لبخند به
 شب

 .یدار شیها در پ یدار زنده

 .انگار خودش ده تا بچه داره گهیم نی: همچخنددیم مامان



دوقلوها  نیکشت ما رو تا ا یدردونه حسن کباب ینه ول-

 عمل

 .انیب

 یاسیزنگ تلفن رو به من و  یو با صدا خنددیم مامان
 کندیم

 .نیجواب بد نیمشخصه قصد ندار: دیگویم و

. حواسم رودیو به سمت تلفن م دهدیتکان م یسر خودش
 به

مامان مشغول صحبت  فهممیاست و اصال نم یاسی یحرفها
 با

رو به من که  کندیتماس را قطع م یاست.وقت یکس چه
 یاسیغرق صحبت با 

 ؟یشناسی: تو فرشته خانوم مدیگویم هستم

 آره. مامان نازگله همون :دهمیو جواب م کنمیمکث م یکم

 .دوستم

 دوستت برادر هم داره؟ نی: اکندیموشکافانه نگاهم م مامان

تکان  شیدر جا یو کم شودیهم عوض م یاسی نگاه
 و خوردیم



 ؟یچ ی: آره برامیگویم

 خواهدیشده است و م رهیهمانطور به صورتم خ مامان
 واکنش

 .ندیبب شیدر برابر حرفها مرا

و دوست دارم بدانم مامان نازگل  خوردیو تاب م چیپ دلم
 یبرا

به خانه ما زنگ زده است. در دلم به خودم بد  یحرف چه
 و

 که چرا من جواب تلفن را نداده ام و باز همان میگویم راهیب

 .ندیآ یبد به سراغم م یها حس

را از چشمانش  ینگران کند،یبه صورتم نگاه م یاسی
 و خوانمیم

 رمان بوک
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 خوانیپسرشون م ی: برادیگویم یدر کمال خونسرد مامان

 !یخواستگار انیب

 شنوم،یمامان را از دوردست ها م یصدا کنمیم حس
 قرارمان



 نگاهم یاسیکرده است.  رمیکامال غافلگ لینبود! کم نیا

از حضور مامان  یبزند ول یحرف خواهدیانگار م کند،یم
 خجالت

اندازم و مامان که منتظر  یباال م یاو شانه ا یبرا کشدیم
 است

 ؟یشناسیپسره رو چقدر م نی: ادیگویبزنم م یحرف

 که ی. مثل کسچرخدیزبانم به جواب دادن نم کنمیم سکوت

 جانیستش داده اند و هامضا به د دیچک سف کی ناگهان

همان حس را دارم.  قایدق فتدیشده مغزش از کار ب باعث
 مغزم

 تواندیبدنم نم یاز اعضا کی چیبه ه چیزبانم که ه به
 دستور

 .را بدهد یواکنش

 لینازگل و کل خانواده کم -فرشته -فلور -دیمهش -یمانل
 از

افتم که  یم یدسته گل ادی. به شوندیچشمم رد م یجلو
 ادگاری



تو  یکه عروس بعد لیکم ینازگل است و نجوا یعروس

 .یهست

 یاشتباه باشند ول کی نهایپلک بزنم و همه ا خواهدیم دلم

خودم  یاسی! مامان منتظر جواب من است.با سقلمه ستین
 که رفتم بهش ی: چندبارکنمیرا جمع م

 .دمشیبدم داداشش هم بود اونجا د نیتمر

پنج ساله  انیک یحت دانمیاست که م انهیناش یبه قدر جوابم
 را

شده  زیچه برسد به مامان که با چشم ر کندینم یراض هم
 به

 .شده است رهیمن خ صورت

: دیگویم یاسیو  کنمینگاه م یاسیو رو به  شومیم هول
 حاال

 انیداره. باالخره دختر جوون تو خونه است م یفرق چه

 ه؟یچ نایاصل و نسب ا دینیبب نهیمهم ا یخواستگار

 خواهدیاو هم هول شده و م رد،یگیخنده ام م شیحرفها از
 جو

 .عوض کند را



: قرار شد من خبر بدم دهدیبه سر و گردنش م یتاب مامان
 یک

 بده بهم عمو یدار یو هرچ ی. اول آدرس و نشونانیب

 یخدا چ مینیتا بب نیچ نیک نایا نهیرو بفرستم بب دتیجمش

 .خوادیم

ماه عسل نرفته بود . اگر نازگل به کشمیم یقیعم نفس
 نیاول

او  گرفتیمن قرار م یها غیج غیکه مورد ج ینفر
تخت بچه بحث را  متیبا حرف زدن در مورد ق یاسیبود.

 عوض

 هول کرده ام آرام یکه حساب یمن یفضا برا یتا کم کندیم

 .شود

 تمام تنم میبگو توانمیم یحت کنم،یقلبم را حس م تپش

 .تپند یبا قلبم م همزمان

 

 را ی. گوشبندمیو در را م رومیبه اتاقم م گذردیم که یکم

 شتریب تونستمی: نمخورمیجا م لیکم امیپ دنیو با د دارمیبرم



 !تحمل کنم نیا از

منو  ؟یاول به من بگ دی: نباسمینویم شیبرا لرزدیم دستانم
 تو

 ؟یذاریانجام شده م کار

 .نازگل بود شنهادی: پدهدیلحظه بعد جواب م چند

 میگویتازه عروس فضول م نیبه ا راهیبد و ب یدلم کل در
 و

 .قاتیرو بفرسته تحق یکی خوادی: مامانم مسمینویم شیبرا

مرا  دانمی: قدمشون سر چشم.نمفرستدیم یبامزه ا شکلک
 نیبه ا خواهدیم یجد یجد ایگرفته  یبه باز

از همه دلشوره  شتریبدهد. ب یسر و سامان انهیمخف ارتباط
 نایس

 االن ستین لیمن و کم نیب یچیبه او گفتم ه یدارم وقت را

 .میرا بگو یچطور مسئله خواستگار یناگهان

 حرف نازگل یوقت شیته همه نگاه کردن ها دانمیم هرچند

 «یخر خودت:»دیگویم شودیم

 گه؟ید نیاری: نازگل هم مسمینویم لیکم یبرا



 قراره ایفعال که رفته ماه عسل. گو دونمی: نمدهدیم جواب

 فرشته ی. ولیبوس دست میایب یبهمون خبر بده ک مامانت

 .رو بپرسه جهینت زنهیزنگ م گهیچند روز د خانوم

 ریامر خ نیا یفرشته برا لیمامان کم یچرا به جا دانمینم
 پا

 به اتاقم ناگهان یاسیگذاشته است. با وارد شدن  شیپ

 .آچمزت کرده لی: انگار کمدیگویبا خنده م ترسم،یم

ذوق کرده که  نیانگار نه انگار، همچ: میگویم یعصبان

 .نگو

 نی: بهش بگو ما به ادیگویو م ندینش یتخت م یرو یاسی

: زنمیبه شانه اش م یها.مشت میدیها دختر شوهر نم یآسون
 واسه من دهییخوبه خوبه هنوز نزا

 .ارهیمادرها رو در م یادا

 یاسی. برکت وجود میخندیما م یحرفم هردو نیا با
 یآرامش

 چطور حال همه را داندیو م دهدیبه تک تک ما مکه  است

 .کند عوض



 فیتعر دهیو شن دهیمامان هرچه د یبرا یتلفن دیجمش عمو

و کاوه نشان دهم  انیخودم را مشغول ک خواهمی. مکندیم
 یول

مامان و عمو رد و  نیاست که ب ییحرفها شیفکرم پ تمام
 بدل

 .شودیم

 فیبه زحمت شروع به تعر ردیگیرا مقابلم م ینقاش انیک

 .و شش دانگ حواسم به مامان است کنمیم

 مشغول جا به جا کردن مبل ها هستند و نایو س مسعود

 کیسر و شکل خانه را  مایبه خواسته س خواهندیم
 یراتییتغ

 .بدهند

مامان را  یحت ایو  یاسینظر من،  نکهیهم بدون ا مایس
 بپرسد

 یخواستگار نیا . کم کمدهدیم رییخانه را تغ دمانیچ
وسط  نیو ا ردیگیبه خودش م یداردشکل و رنگ جد

 اضطراب من

 .شودیم شتریکه لحظه به لحظه ب است



 

از ماه عسل برگشته است و خوشحال و  شبید نازگل
 خندان

 .به من داده است یحضورش را در خواستگار وعده

 کنارم یاسی. شودیبند دلم پاره م کندیتماس را قطع م یوقت

 مثل من مایس یتوجه به چشم غره رفتن ها یو ب ندینش یم

 :دیگویو م کندیسکوت م ی. مامان کمشودیم رهیمامان خ به

کردن. آدم سر به  فیاز پسره و خونواده اش تعر همه
 و هیراه

 .نداره یخاص مشکل

 قبال زن یدونی: مدیگویو م شودیم رهیبه چشمان من خ بعد

 بچه داره؟ یدونیم داشته؟

. مسعود شودیگرد م نایس یو چشم ها کشدیم ینیه مایس
 هم

 و انگار فقط کندیفکر م دیداماد جد یتعجب به آپشن ها با

.به صورت مامان میکه جا نخورده ا میهست یاسیو  من
 من خواهمیاست. م یکامال جد کنم،ینگاه م



 نینماند: بله. از همه ا یبحث یجا گریباشم تا د یجد هم
 زایچ

 !دارم خبر

 بشه لَـِله بچه یبر یخوایم ؟یچ گهی: ددیآ یجلو م مایس

که زن دوم طرف  یخاک تو سر شد نقدریا یعنی مردم؟
 ؟یبش

 ؟یدیترش مگه

 با حرص نایس دهم،یو جوابش را نم کنمینگاهش م ضیغ با

 مسعود و مامان سکوت کرده یجلو دانمی. مکندیم نگاهم

 .آمد یوگرنه او هم از خجالتم در م است

 ینه؟ مگه سام نی: چرا نگفتکندیبه مامان م ینگاه مایس

پسره  نیمونده بشه زن بابا. ا نمونیرو دستمون؟ هم مونده
 اگه

 .داشتیخوب بود زن اولشو نگه م یلیخ

 طرف زن ادیداره بهت فشار م یلی: خشومیبلند م میجا از

 یکنم برا یسع خوامیو م دونستمیبچه داره؟ آره م داشته؟

 یو اتفاقا کل ستمیبلدم، نه ن گمیکنم. نم یمادر دخترش



 نی: من خبر داشتم، از همکنمیبه مامان م ی.نگاهترسمیم
 رفتارها

 عقب انداختم یرو ه ینگفتم که همه چ یچیکه ه دمیترسیم

 .بذارن شیپا پ خوانیم دونستمیم وگرنه

 ؟یدی: دخترشم دکندینگاهم م مامان

 .سوال به جا قرار است ختم شود نیته ا دانمیم لرزد،یم دلم

مگه  د؟ینجنگ مایبجنگم، مگه س لیکم یبرا خواهمیم اما
 مایس

هنوز سال بابا  یخاک بابا را نگه داشت؟ مگه وقت حرمت
 نشده

 که دوستش یکس یبرا خواهمیشوهر نکرد؟ حاال من م بود

 .بجنگم دارم

 همه بدانند خواهمیم یول برمیسوال نم ریرا ز یکس حرمت

 .ام ستادهیو دخترش ا لیکم یپا

 !دمشی: بله ددهمیرا تکان م سرم

 یبلند یو با صدا تیبا خشم با عصبان کند،ینگاهم م مامان

 ضه؟یمر یدونی: مپرسدیم



 ه؟یچ شیضی: مردیگویم مایو س رمیگیرا از مامان م نگاهم

. بردیو به سمت خودش م کشدیرا م مایدست س مسعود
 نایس

: دخترش پرسدیو م کندیرا همان وسط رها م زیم
: دهمیجواب م لرزدیچرا م دانمیکه نم ییصدا ضه؟بایمر
 سندروم یمانل

 .داره داون

 مای. سدیآ یدر نم یاز کس ییصدا شود،یسکوت م ناگهان
 که

 یآماده است تا مرا خرد کند خودش را مقابلم م دانمیم
 اندازد

از  یخوای: مدیگویاز حد بلند کرده م شیکه ب ییبا صدا و
 دختر

 ؟یکن ینگهدار منگلش

 

 یلی. سندینش یم مایصورت س یرود و رو یباال م دستم
 ام

 .بخورند یهم تکان هیبق شودیم باعث



معصوم و پاکه  ی: اون دختر به قدرمیگویبه مامان م رو
 که

 نیا ا،یدن نیا ادی. اون انتخاب نکرده بدیتصور کن دیتونینم

 بچه است که هیهم خودش انتخاب نکرده.  یکوفت سندروم

 خوادیکه اونو نم یمادر زبون نفهم افتاده. مادر هی ریگ
 پول یول

 .خوادیرو م لیامکانات کم و

 ریرا ز فشیاندازد و ک یتنش م یرا رو شیمانتو مایس
 بغلش

و دوخته و حاال داره تن  دهیبر شونی: مامان خانوم ازندیم
تو صورت من  هیک هیچ میوندی. واسه پسره که نمکنهیمام
 یلیس

 .رفته ادشی یکتریکوچ ی. حرمت بزرگترزنهیم

 سرت ریخودته. خ ری: تقصکشدیرا م مایدست س مسعود

 ؟یذاریبچه اسم م هیواسه  یایحاال م یمادر

 .: ول کن مسعوددیگویرو به مسعود م نایس

ازدواج کنم.  لیبا کم خوامی: من مکنمیهمه آنها نگاه م به
 من



 دینگران باش دمیو بهتون حق م سادمیاون و دخترش وا یپا

 یبرا خوامیآدمم که عقل و شعور دارم. م هیمن  یول
 میزندگ

 موضوع نیاست ا قهی. اگه شما چند دقرمیمهم بگ میتصم هی

و با خودم و احساساتم  دونمیوقته م یلیمن خ نیدیفهم رو
 و

بهتون زنگ زدن که  ی. وقتدمیکه داشتم جنگ ییها ترس
 انیب

 .کنار اومدم یمن با همه چ یعنی

 یبود دهیتو مگه ترش دم،ی: نه من نترشمیگویم مایبه س رو
 که

 که سالش بشه و شوهر یخاک بابامونو نگه نداشت حرمت

نکردم.  نیکدوم توه چیو به ه سادمیدلم وا یمن پا ؟یکن
 تنها

 یو بچه اشه. ول یازدواج قبل دیریگیم نیکه دار یرادیا
 یاون



 یمشکل چیمنم که ه ادیکنار ب زایچ نیبا ا دیبا که
. نمیرا بب میحرفها ریتاث خواهمیم کنم،یندارم.نگاهشان م

 از جا نایس

 ؟ی: تو همه فکراتو کردشودیم بلند

 فهممیرا م شیها ینگران شیاز ته چشم ها کنم،یم نگاهش

 نیاگر سخت تر یبه خواسته ام برسم حت خواهمیمن م یول

 .باشد ایدن کار

 .کنمیم کاریدارم چ دونمیبله و م-

 رونیو به زور از خانه ب کشدیدست مسعود را م مایس

 .بردیم

 است که به صورتم لبخند یکه تنها کس کنمیم یاسیبه  رو

 .زندیم

 یندارم ول مایبه س ی: کاردیگویمامان م مایرفتن س با
 سامره

خودش  مایس یول هیپسر بد گمی. نمهیعمر زندگ هی بحث
 دوتا

که  یبش یمادر بچه ا یخوایداره توش مونده تو م بچه
 اوال



 ؟یتونیم ستین یبچه عاد هیمادر داره، دوما  خودش
 با یتونیم

 یزندگ گهیزن د هیکه قبل از تو با  یکن یزندگ یمرد
 کرده؟

اون مرد  یتشر مادرانه تو ممکنه برا هی یحت یدونیم
 نشون

 اون نفهمه؟ یایب نییپا یتو بشه و تو باال بر نهیک دهنده

 که ییها یهاست، نگران یاز نگران زیمامان لبر یحرفها

 پا به چه خواهمیم دانمیمن خودم م یبفهمم ول توانمیم

 .بگذارم یریمس

به هرکدام که  خواهدیندارم و دلم نم شانیبرا یحرف گرید
 نگاه

 رومیاتاقم م. به نمیدر صورتشان بب یاز نگران یموج کنم
 تا

 .با خودم و احساساتم تنها باشم یکم

 شب گذشته است و من هنوز در اتاق مهیاز ن یساعت چند

 رومیم رونیشام هم ب یبرا یرا حبس کرده ام. حت خودم

 .هم ندارم یلیم هرچند



 تنها بمانم و با خودم خلوت کنم. حوصله نگاه خواهدیم دلم

 یکار سخت دانمیارم مرا ند هیبق دینگران و پر از ترد یها
 را

که  ییحرفها نیهمه ا یتا آخر راه پا دیکرده ام و با شروع
 زده

 .بمانم ام

خودم را  یحت خواهمیو م دهمیرا نم لیکم یها امیپ جواب
 از

 رید یشده ام ول ریغافلگ یحساب نکهیکنم. با ا یهم مخف او
 ای

کشش  نیاز ا شتریب شدیافتاد و نم یاتفاق م نیا زود
 یبا نگران نقدریمرا بفهمند، کاش ا هیبق شدیداد.کاش م

 نگاهم

 کال جز خودش شناسمیرا که خوب م مای. سکردندینم

 یو به نظرش همه آدم ها داندیرا عاقل نم چکسیه
 اطرافش

 .ستندین شیب یاحمق



 دیایبه سراغم ب یکه به زود نمیبیم یرا منتظر فرصت نایس
 و

من خودم را  یول رنجاندیبزند که قطعا مرا م ییحرفها
 یبرا

 ریو تحق نیتوه یبرا یهم حاضر کرده ام. حت دنیرنج
 ایشدن 

 !به کل طردم کنند نکهیا

ام  یچالش زندگ نیبزرگتر یبرا یروز کی دیبا دیشا
 آماده

 با تمام دیکه با یدانی. مدانیم نیحاال من هستم و ا شدم،یم

 شیکه دلم برا یعاشقانه ا یزندگ یبه آن بروم و برا وجود
 پر

 .بجنگم زندیم پر

 و کندیدر را باز م یاسیبعد  یو کم خوردیبه در م یا تقه

 آورد: اجازه هست؟ یرا داخل م سرش

 .تو ای: بخندمیم

 .ندینش یتخت م یکنارم رو بندد،یو در را م دیآ یاتاقم م به



: زندیم یخوابه؟لبخند نایس ؟یدی: چرا نخوابکنمیم نگاهش
 به خودش یبود کل ریآره اون فکرش درگ

 .باالخره خوابش برد یول دیچیپ

 ختهیاوضاع ر یلی: خپرسمیم یو با نگران کنمیم نگاهش
 بهم

 نه؟

: توقعش دهدیم هیو به تاج تخت تک کندیرا دراز م شیپا
 رو

 ؟ینداشت

 

منو تو کار  لیکم ی: داشتم ولرمیگیم یاسیرا از  نگاهم
 انجام

رو  یبرنامه خواستگار هوی کردمیگذاشت. فکر نم شده

 .بذاره

 .یزود نینه به ا یول ییتو یگفت عروس بعد یعروس تو

 .ترسمیم شهیم یچ دنیجنگ نیته ا نکهیاز ا یاسی ترسمیم

 بزند یحرف خواهدیانگار دلش م کند،یسکوت م یکم یاسی



 خوردیم یاالن به درد من یچه حرف داندیخودش هم نم یول

 .آشفته ام یحساب که

 را باز و بسته یهدف قفل گوش یندارم و ب یهم حرف من

: کنمیم ؟نگاهشیجا زد ی: سامردیگیم یدم یاسی. کنمیم

 .سادمیو دخترش وا لیکم ینه اصال! من پا

 یبابت کار دونمیکه م یعاقل هست یپس نترس. تو اونقدر-

 یدونیو م یبا خودت قبلش دودوتا چهارتا کرد یکنیم که
 ته

از سر  زنهیم ی. هرکس هر حرفشهیم یقصه چ نیا
 هینگران

 .مایجز س البته

 ی. هردودیآ یجفتمان م یخنده به لبها مایاسم س دنیشن با

 ستین یطور شیسر و ته حرفها مایس میدانیم یبه خوب ما
 که

 .آن گذاشت یرو یعنوان دلسوز بشود

را  یحرف دل مرا بفهمند، بدانند مانل هیدارم بق دوست
 دوست



 .خودش کرده است وانهیاست که مرا د یکس لیو کم دارم

بهتر  یلیخ دیاست، شا یاسی کندیکه مرا درک م یکس تنها
 از

 یبرا ستیالزم ن دی. شافهمدیمرا م مایس یها خواهرانه
 خواهر

 یکه محرم روزها نیهم میمادر متولد شو کیاز  بودن

 .ستیکاف میام است برا یقراریب

 ی: به نظرت تهش چپرسمیو م کنمینگاه م یاسی به
 شکم بزرگ تو عکس هیبا  چارهیمن ب یچی: هخنددیشه؟میم

 نیو خدا کنه وسط مراسم تو ا شمیحاضر م تیعروس
 یفسقل

 .ادیب ایدن نخواد

 دلم آرام یکم یاسی ینیبا خوشب شومیته دل شاد م از

 یاحساسات ریدختر خوب بلد است مرا درگ نی. اردیگیم
 کند

 .کندیو رو م ریحالم را ز که

 از آرامش زیبرساند که لبر یبلد است مرا به نقطه ا خوب



 .است

 

و درست مقابل عمو  گذارمیم زیم یرا رو یچا ینیس
 دیجمش

 ییزن عمو چشم و ابرو یمامان برا نم،ینش یزن عمو م و
 یم

و  داردیرا برم وانهایاز ل یکیو  شودیو عمو خم م دیآ

 :دیگویم

 .سامره زنهیم ییحرفها هی مامانت

 ی: چپرسمیو رو به عمو م کنمیبه مامان م ینگاه
: دیگویو زن عمو م نوشدیم یچا یشده؟عمو جرعه ا

 سامره جان،

بهش بله رو  دیاول زنگ خونه رو زد با ینکن هرک فکر

 .یبگ

 واسه پولش؟ ؟یزنش بش یخوایداره که م یپسره چ نیا

که از من  ییاز آن نگاه ها کنم،یبه زن عمو م یتند نگاه
 دیبع

 پول را وسط بکشند و رو به عمو ی. توقع نداشتم پااست



 یزیبودم؟ من بابت هر چ یتو عمرم پولک ی: من کمیگویم
 که

فکر کردم. بحث فکر منم بحث  کنهینگران م شمارو
 و روزید

من چندماهه نازگل و خانواده اش رو  ستین امروز

 .شناسمیم

دوست  م،یرا بگو لیتا اسم کم چرخدینمرا زبانم  دانمینم
 دارم

 نه پول و امکاناتش، لیمن عاشق شده ام. عاشق کم بفهمند

 .است دهیاو نلرز یها ییدارا یبرا یذره ا دلم

 نیعموجان ا ی: ولکندیبه مامان م ینگاه دیجمش عمو
 راهش

دختر  هی. قبال زن داشته ستیپسره لقمه تو ن نیا ست،ین

 .داره

را به  یمانل یماریب یپا خواهدیم دانمیم کند،یم سکوت
 انیم

 و با عمو و زن عمو دیآ یم رونیاز اتاقشان ب یاسی. بکشد



و  ندینش ی. کنارم مکندیم یگرم یو احوالپرس سالم
مادر  نو؟یا یفهمیسامره. م ضهی: دخترش مردیگویعموم

 بچه اونو

 کاسه داغتر از آش؟ یتو شد نخواسته

 ما که بدتو زمیدخترم عز: دیگویعمو پشت عمو م زن

 یکل یخوشگل یفکر کن. تو جوون شتریب میگیم م،یخواینم

تورو بذارن رو سرشون حلوا حلوا  خوانیهست که م آدم

 .کنن

گوشش  نی: ادیگویو به عمو م کندیبه من م ینگاه مامان
 به

چند روزه الم تا کام  یدونی. مستیحرفها بدهکار ن نیا
 حرف

پا داره.  هی نیمرغ ا یهم باهاش حرف زده ول نای. سزنهینم
 فکر

 .نیپسره افتاده واسه ا نیآسمون پاره شده ا کرده

که  یکس شودیمامان. باورم نم یاز حرفها رد،یگیم دلم
 کی



من و احساساتم  ینطوریبه من عقلم اعتماد داشت ا زمان
 را

 میراحت با آنها حرفم را بزنم و بگو توانمینکند. نم باور
 هوانید

وحشت دارم  یاز بزرگ کردن مانل ترسمیشده ام. م لیکم
 یول

 چه؟ آخرش

خاص دارد و  یژگیو کی نکهیا ست؟یآن دختر گناهش چ
 همه

 .نندیبیم یگریاو را با چشم د ایدن

نگران  دونمیم ن،یدوستم دار دونمی: ممیگویبه آنها م رو
 من

که شما  یزیمنم عقل دارم شعور دارم. هرچ یول نیهست
 االن

قرون  هیرو بدون  لیدغدغه چندماهه منه. من کم نیگیم
 پول

 هیکه مثل  یبا مانل یاگه قرار باشه به سخت ی. حتخوامیم
 برگ



تالشمو  خوامیبازم م یارتباط برقرار کنم ول مونهیم گل

 .بکنم

 بتونم به نیبرام دعا کن دیمنو منصرف کن نکهیا یجا به

 .ام برسم خواسته

 راحت حرف دلتو ،یرک شد یلیخ گهی: ددیگویعمو م زن

 در کوزه؟ یهم گذاشت نایاحترام ا یزنیم

 ی: سامره تو با بچه هادیگویو م زندیبه زنش تشر م عمو
 خودم

 .نداره یفرق چیه

شدم؟ چرا  وانهیمن د دیکنی: چرا فکر ممیگویناله م با
 باورتون

 مخالفت یعاشق شد کس نایس یمنم آدمم. چرا وقت شهینم

به  نایس نینگفت یاسیکدوم به  چیچرا ه نکرد؟
با  یلعنت دیکه قبل مهش هیچرا؟ من گناهم چ خوره؟یدردتنم

 لیکم

 نشدم؟ آشنا

منو  نقدریآدمم عقل دارم. تروخدا ا هی: من کنمیم بغض
 عذاب



 یبهونه ا چیه شیشما جز دخترش و ازدواج قبل نیند

 .نیندار

 بود زنشو طالق ی: اگه مرد زندگدیگویم یعمو با تند زن

 .دادینم

 زنش مشکل داشته؟ چرا با دیشا نیگیچرا با خودتون نم-

 اون بودم یاگه من جا ه؟یگناهش چ لیکم نیگینم خودتون

 پسر چرا نیا نیگفتیزن مطلقه بودم بازم م هیاگه  ؟یچ

 با تو ازدواج کنه؟ خوادیم

 یکنی: فکر مدیگویکه تا االن سکوت کرده است م مامان
 اگه به

 ؟یترشیم شه؟ینه بختت کور م یپسره بگ نیا

 بندمیو در را م رومیبه اتاقم م شوند،یم ریسراز میها اشک
 و

 دانمیداغ دلم را کمتر کنند. نم میهق هق ها گذارمیم

 را از چشم خودشان زی. چرا همه چفهمدیمرا نم یچراکس

 یا چارهیوجود ندارد.سامره ب یو انگار سامره ا نددیبیم
 یکه دلش را باخته است، دلم را ناگهان



 لیاحساسات کم میو بعد تسل دمیام من با دلم جنگ نباخته

 .ام شده

 .رفتن نای: عمو ادیگویو م دیآ یبه اتاقم م یاسی

 آس و ینایبا س یخواستیم ی: وقتمیگویو م کنمیم نگاهش

 کردن باهات؟ ینطوریا یازدواج کن پاس

بابام پشتم بود، همه : من ردیگیرا از من م نگاهش
 که ییحرفها

رو منم مثل تو فکر کردم بهشون.  یبهشون فکر کرد تو
 بابام

 همه پشت یاونم جلو سادمیوا یهمه چ یو منم گفتم پا گفت

 .در اومد من

 واریاندازم که به د یرا به قاب عکس بابا م سمیخ نگاه
 اتاقم

باشم  بابامو داشته دی: چرا من نبامیگویکرده ام و م زانیآو
 تا

تا بگه دخترم تو دلت  ادیهمه در ب یباشه، تا جلو مواظبم
 یچ

 خواد؟یم



خواهرانه مرا در آغوش  یاسیو  کنمیهق هق م دوباره

 .کشدیم

 طیشرا نیرا داشت و در ا یاسینصف درک  مایس کاش
شود که من  یمعرکه ا اریآتش ب نکهینه ا گذاشتیمنمیتنها
 دلم

 .ادامه داشته باشد خواهدینم

که  یو با قرص شومیکم کم آرام م یاسی ینوازش ها با
 دهدیم

 .بردیم خوابم

 

 یمامان به هوا کنم،یم مایس نیبه صورت خشمگ ینگاه
 نکهیا

کند آنها را دعوت  ییرا نها لیدهد و بحث کم یرا آشت ما
 کرده

 .است

 هم نایو س بردیمادرش را به اتاقشان م یدهایخر یاسی

 .کندیم کمکش



 یبیرا از رو بسته است، مسعود س ریکامال شمش مایس
 پوست

 :خب مامان جان چه خبرا؟دیگویو م کندیم

سکوت را بشکند تا  نیا خواهدیم داندیهم خوب م خودش
 خی

و بعد نگاهم را به  کنمیبه مسعود م یباز شود. نگاه هیبق
 مامان

 نیا می: واال گفتم دور هم جمع بشدیگویکه م دوزمیم
رو  یخواستگار نیا فیو تکل میبد یدوتادختر رو آشت

 روشن

 .میکن

 یجد ی: جددیگویکه تازه به ما ملحق شده است م نایس

 اد؟یب نیاجازه بد نیخوایم

 : تودیگویم مایو س رودیم نایبه س یچشم غره ا یاسی

فکر کنم سامره قراره عقد و  یول ادیقراره ب یپرسیم
 یعروس

 .میخبر یگذاشته. ما ب رو

 رفته؟ ادتی: بس کن تو هم. خودتو دیگویم مایرو به س نایس



. حاال فکر نکن یبابا خشک نشده شوهر شوهر کرد خاک
 عقل

 .یکنیم فیتکل نییتع یو دار یشد رس

سرجات. زنت حامله شده  نی: بشدیگویم نایرو به س مایس
 فکر

 هیشکم زنت  یعرضه داشت ؟یبزرگتر همه شد یکرد
 سال

 .ومدیباال نم نشده

 یو با صدا شومیبزند که بلند م یحرف خواهدیم مسعود
 یبلند

 دیزیتا پته همو بر دیمنو روشن کن فیتکل نی: نشستمیگویم

 ن؟یخودتونو نشون بد نیاز ا شتریب نیخوایآب؟ م رو
 ومدم؟یمامان پشتت در ن یپشتت نبودم؟ جلو ماخانومیس

 یوقت

 میومدیهمه در ن یبا مامان جلو گفتنیداشتن بد م همه
 برات؟

 رو یاسی یاول از همه گفت ی: به کمیگویم نایرو به س بعد

 کرد؟ تتیحما یک ؟یدار دوست



 . بهگهید گهی: بابا راست مدیگوی. مسعود مکنمیم سکوت

 فیتکل نییتع نیکرده حاال نشست یدر حقتون خواهر وقتش

 د؟یا کارهیشما چ خوادی. سامره طرف رو مدیکنیم

 .کنهیم کاریداره چ ستیمتوجه ن: االن دیگویم نایس

اگه بد بود  خوادی: به ما چه! خودش مدهدیجواب م مسعود
 به

. برهیرو خودش م فشیربط داره اگه خوب بود ک خودش
 االن

 از؟یته پ ای میازیسر پ ما

شده تو طرف سامره رو  ی: چدیگویبا طعنه م مایس
 ؟یریگیم

 ؟یازیخود پ البد

 !ریاون زبونتو بگ ی. جلومایغرد: بس کن س یم مسعود

 من گم،یهمتون دارم م ی: جلودیگویرو به مسعود م مامان

 .انیب ستین یباشه حرف خوادیخودش م یوقت یول مخالفم

 مایو س رودیباز چشم غره م یاسینالد: مامان... یم نایس
 زخورتی: مامان چدیگویم



 کرده؟

 یستی: احترام مامانتو بلد نرودیم مایس یرو به رو مسعود
 نگه

 ؟یدار

به ما نگاه  دهیکه ترس دهمیم انیرا به کاوه و ک نگاهم

 .کنندیم

 .خورمیهم به حال آنها غبطه م سوزدیدلم به حال آنها م هم

 !شدمیوقت بزرگ نم چیه کاش

 

 فردا قراره مامان نازگل م،یندار یبحث گهی: ددیگویم مامان

 .انیآخر هفته ب گمیبزنه منم بهش م زنگ

افتاده دنبال  شیپسره ننه نداره نامادر: خود دیگویم مایس
 زن

 ن؟یا دادن

 : ماماندیگویم یاسیو  چرخدینگاه ها به سمت من م همه

 .شهیطرف عروس قبل لیکم



: سامره هنوز نرفته جنگ کندینگاهم م یبا نگران نایس

 .ایدار

.با اعالم مامان بحث دونمی: مدهمیو جواب م زنمیم پلک
 یته نگاه تک تکشان نگران شود،یتمام م

 لیمامان کم امدنین یرو نکهیبه خصوص ا نمیبیم را
 حساس

 یباز شانیبا غذا یلیم یاند. سر سفره شام همه با ب شده

 یول گذاردیبه زور چند لقمه به دهان م مای. سکنندیم
 مسعود

 .شودیحرفها مشغول خوردن م نیتر از ا الیخیب

 ریقائله ها ختم بخ نیا خواهدیکه دلش م یتنها کس دیشا

 و لبخند کندینگاهم م یهر از گاه یاسیمسعود است.  شود

 دانمیدر خودش غرق شده است، م یحساب نای. سزندیم

 .ترسدیمن م ندهیاز آ ترسدیم

 را لیکم یوقت ینگرانم باشند ول دهمیهمه آنها حق م به

 چه دیعمو جمش دانمی. نمشوندیقطعا عاشقش م بشناسند

مرا  خواهدیکرده است که م یبزرگ ویرا د لیکه کم دهیشن
 به



 .ببرد اسارت

 شیدست بچه ها مایس میکنیسفره را جمع م نکهیمحض ا به

 یاسیاست  ختهیبهم ر ی. مامان حسابرودیو م ردیگیم را

 و من مشغول شستن ظرفها ندینش یآشپزخانه م یتو کنارم

تا بخوابد.  رودیسر درد به اتاقشان م یبه هوا نای.سشومیم
 یکی یاسی

آن  یرا رو شیو پاها کشدیها را جلوتر م یصندل از
 و گذاردیم

بحث کردن ها توجه نکن، مهم خودت و  نی: به ادیگویم
 لیکم

 .نیهست

 .ی: جالبه فقط تو طرف منگردمیطرفش برم به

 یعنی یریدرگ فهممیروزا رو داشتم م نیچون منم ا دیشا-

 .یچ

ها تموم  دنیجنگ نیا گهید یعنی: میگویو م کشمیم یآه
 شد؟

 .راحت التی: آره خزندیم یبا لبخند پلک یاسی



 .زمیریم یچا یاسیخودم و  یو برا کنمیرا تمام م ظرفها

: مامان چرا رفته تو اتاقش میگویو م نمینش یم کنارش
 رونیب

 .ادینم

 : رفت با عکس باباتکشدیرا به سمت خودمان م قندان

 .کنه درددل

 .استرس دارم. یاسی ترسمیم-

 .بدبخت لیکم یرو یزیرو نر ییمواظب باش چا-

 .یگیم یتو چ گمیم ی: برو بابا من چزنمیشانه اش م به

 .یکنیسختش م ی: الکخنددیم

بعد  ی. کممیخوریم یو در سکوت چا دهمیرا نم جوابش
 شب

. چراغ ها را خاموش رودیو به اتاقشان م دیگویم یریبخ
 کنمیم

 .خزمیتخت م یبه رو و

و به چهل و هشت  کشمیم رونیبالشم ب ریرا از ز یگوش
 تماس



 .شومیم رهیخ لیکم امیپ یپاسخ و س یب

 .کرده ام ریگ یدر چه آشوب داندینم

 شیو برا کنمیم نییهدف باال و پا یرا ب شیها امیپ

 :سمینویم

 !جنگ دونیشده م خونمون

 : چرا؟دهدیجواب م یفور

 .یو بچه دار یچون تو قبال زن داشت-

 قبل مراسم خودم با خونواده ات حرف بزنم؟ امیب-

دادن چرا مامان خودت  ری: نه. االن گکنمیمکث م یکم
 یبرا

 .اقدام نکرده یخواستگار

و در دل  کشمیم ی: مامانم مخالفه.آهدهدیم جواب

 «کارمو سخت کرده نیهم»میگویم

 و کشمیپتو م ریو خودم را ز سمینویم یریشب بخ شیبرا

 نیاز ا یخواب باعث شود کم دیبخوابم. شا کنمیم یسع

 .ذهنم کمتر شود یها یریدرگ

 با خواب شدیبود، کاش م یشگیمسکن هم کیخواب  کاش



 .را نابود کرد ایدن یدردها همه

 .کند ریبلد بود تا دل شکسته را تعم یراه یکس شدیم کاش

 رونیکه ب کنمیم یتیبه جمع یو نگاه دهمیم رونیرا ب نفسم

مخالفتش  نکهیا یتا گوش نشسته اند. زن عمو برا گوش
 را

است و مامان و  امدهین یبدهد به مجلس خواستگار نشان
 عمو

 .به عنوان بزرگتر کنار هم نشسته اند دیجمش

شده  رهیبا غضب به نازگل و خانواده اش خ یحساب مایس
 یول

 خواهدیهم دلش م نایدوستانه دارد. س یکامال رفتار مسعود

 .ستیهم ن الشیخ نیع لیکم ینباشد ول لیکم به تن سر

 .دهدیاز خودش نشان م یخانم کامال رفتار خوب فرشته

 ییرایو وارد پذ کنمیرا چک م یچا ینیس گریدور د کی

و  رمیگیرا م ینیس لیاول از همه مقابل پدر کم شوم،یم
نشستن  بیو بعد به ترت داردیرا برم یباتشکر کردن فنجان

 هیبق



 .چرخانمیرا م ینیس

 یاسیکنار  شودیتمام م یپخش کردن چا یآخر وقت دست
 یم

 دستم را یاسی. شومیم رهیو به نگاه خندان نازگل خ نمینش

 یاز استرس خواهدیانگار م دهد،یم یو فشار کم ردیگیم
 که به

 .افتاده است کم کند جانم

 خواهدیکه دلم م یاست طور نیجو سنگ یقدر کاف به
 همانجا

را  شیاز چا یمین لیکم ی. بابازمیو اشک بر نمیبنش
 و خوردیم

 دیو رو به عمو جمش گذاردیکنارش م زیم یرا رو فنجان

 . شمامیمزاحمتون شد یچ ی: کامال مشخصه برادیگویم

 .پس بسم هللا نیما هست بزرگتر

: دیگویم لیکم یو رو به بابا زندیم یچشمانش برق عمو
 چه نیا

 .کنمیخواهش م هیحرف



و  رمیگیم ماینگاهم را از س کند،ینگاهم م ضیبا غ مایس
 یسع

 نشوم. چشم رهیهم خ لیبه چشمان خوشحال کم یحت کنمیم

 .شوندیم زیت میو گوش ها میبه صندل ها دوزمیم

: به رسم سنت دیگویو م کندیتازه م ینفس لیکم یبابا
 غمبریپ

 .دخترمون یخواستگار میاومد

 فیمادرشون تشر: بعد چرا پردیوسط حرفش م مایس
 اوردن؟ین

 مسعود در یاخم ها یحت کند،یم مایبه س ینگاه تند مامان

: فلورخانم دیگویبا لبخند م لیکم یبابا یول رودیم هم
 کسالت

 به گردن پسر من یالبته فرشته جان هم حق مادر داشتن،

 .دارن

 :دیگویم مایرو به س لیو کم کندیم لیبه کم ینگاه نازگل

 داره؟ یمادر من مشکل ومدنین



: مشخصه دهدیجواب م مایبزند که س یحرف خواهدیم عمو
 با

 !وصلت مخالفن نیا

 میشویلحظه چشم در چشم م کی یبرا کند،ینگاهم م لیکم
 و

 نیا یمن کامال محترمه ول ی: نظر مادرم برادیگویم لیکم
 منم

دارن با  لیتما شونیا رمیگیم میتصم میزندگ یبرا که
 یاگه قرار به ادامه اون زندگ یهمسرسابقم ازدواج کنم ول

 بود جدا

 .میشدینم

. آدم هیعمر زندگ هی: پسرم بحث دیگویم لیرو به کم عمو
 دیبا

 .کنه نیسنگ سبک

 یدخترم مادر یبار اشتباه کردم برا هی: من دیگویم لیکم

 یول ستیجز خودش براش مهم ن یچیکردم که ه انتخاب

اشتباه رو بکنم. سامره خانوم به  نیا ستیقرار ن نباریا
 یقدر



 ثابت شونیا تیمن شخص یو خانوم هستن که برا مهربون

 یدلسوز خانواده خودشه برا ینطوریکه ا یاست. کس شده

 دیچرا با کنهیم یافراد همه کار نیتک تک ا یخوشحال
 از

 نگاه یا گهیکه به دختر من به چشم د یبدم؟ کس دستش

 یول دهیفقط چندبار دختر خانوم شما رو د یمانل. کنهینم
 اونو

 .ازش دهیاز مادر خودش دوست داره چون محبت د شتریب

 نیچقدر در ا فهمدیانگار تازه دارد م کند،ینگاهم م مامان

 کشدیخط و نشان م میرفته ام، با نگاهش برا شیپ ارتباط
 و من

 دونمی: مدیگوی. فرشته خانم مدهمینشان نم یواکنش چیه

. کنمیمنم مادرم درکتون م ن،یدخترتون هست یزندگ نگران
بهتون  یدخترم رو روونه خونه بخت کردم ول یبهتازگ

 نانیاطم

 من نداره و نخواهد یبا نازگل برا یفرق چیسامره ه دمیم

 .داشت

 ؟یندار ی: تو حرفدیگویو م کندیبه من نگاه م عمو



 شیپ ینطوریمراسم ا کردمیفکرش را هم نم شوم،یم هول

 دانستنینظر مرا بپرسد. همه م یتوقع نداشتم کس برود
 یبرا

 شیشوند. تا به آنچه دل من برا یتا راض دمیروز جنگ نیا

 .شوند یاست راض رفته

: دیگویم یبا لحن مهربان لیکم یو بابا کنمیم سکوت
 دخترم

 .میجمع شد نجایما بخاطر تو ا همه

استرس گرفته ام که  یبزنم، به قدر یحرف توانمینم یول
 حد

 .کنمیو سکوت م چرخدی. زبانم به حرف زدن نمندارد

شده است خجالت  رهیمن خ یهمه نگاه ها رو نکهیا از
 کشمیم

 .کندیاست که دلگرمم م یاسیدست  یوسط فقط گرما نیا و

و  ی: شما قبال ازدواج کردکندیم لیرو به کم دیجمش عمو
 هی

 .یهم دار دختر



و  ی: شما قبال ازدواج کردکندیم لیرو به کم دیجمش عمو
 هی

 .یهم دار دختر

 لینگاه ها به سمت کم نکهی. از ادیگویم یبله ا لیکم
 روندیم

 .کنمینگاه م لیآورم و به کم ی. سرم را باال مکشمیم ینفس

 می. انگار زمان براکردمیوقت نم چیلحظه را هم ه نیا فکر
 یرو

عبور  یادیگذر زمان ز کیتند گذاشته شده و از  دور

 .کرده ام

زبان به دهان  مایس شود،یتا آخر مجلس چه م دانمینم
 ردیگیم

با  دی. عمو جمشزندیبه جان من م ششیباز با ن نکهیا ای
 دنید

از موضع خودش کوتاه آمده است. نگاهم  یکم لیکم یبابا
 به

 .آورده اند میافتد که برا یم ییکادوها

 که داد یراهنیپ کیو  ینیریش یسبدها با،یسبد گل ز دو



 .نازگل است قهیسل زندیم

 که دلم ییو به انبوه گلها دوزمیاپن آشپزخانه چشم م به

در خانه کوچمان، به  لی. به حضور کمرودیم شانیبرا
 تفاوت

 ی!به تفاوت جنس نگاه هالیکم یخانه با خانه پدر نیا
 نیا انیو م کنمیدوخانواده فکر م

 «کنم؟یم یدارم کار درست واقعا»میگویبه خودم م مجلس

است، چشم به  دهیرس هیبحث به مهر یچطور فهممینم
 لبخند

 ی: برادیگویو مامان رو به فرشته خانم م دوزمیم یاسی
 دختر

 یو قطعا برا میکرد نییتع هیمقدار مهر هیو عروسم  بزرگم

 .هم همون مقداره صد و ده سکه مد نظرمونه سامره

انشاهلل البته من  ی: به سالمتزندیم یلبخند لیکم یبابا
 دوست

 به عهده میبذار نویعروسم گل هم باشه پس ا هیتو مهر دارم

 .خانوم عروس



 و رو به عمو کشدیم رونیب یدفتر فشیک یاز تو نازگل

 دفتر رو آوردم تا قول و نی: با اجازتون ادیگویم دیجمش

 .میرو ثبت کن شهیکه گذاشته م یقرار

 نیبا ا نکهی. از ادهدیبا احترام دفتر را به دست عمو م بعد
 روال

 .شومینگران م رودیم شیپ زیهمه چ تند

 ریاس ییایخواب باشد، نکند من در رو کی نهایهمه ا نکند

شوم.فرشته خانم به صورتم نگاه  داریب توانمیام که نم شده
 ادیخندانش مرا  یلبها کند،یم

 رفتندیاواخر در ذهنم رژه م نیکه ا کندیم یزشت یفکرها
 و

 چند ؟یدوست دار ی: خب عروس خانوم چه گلدیگویم

 شاخه؟

 خیدوباره  رد،یگینگران آن روزش در ذهنم جان م نگاه

 .کنمیم

 .افتد یکه به دلم رخنه کرده بود دوباره به دلم م یترس



 لیکه نثار من و کم یمحبت نیاز او و از ا ترسمیم باز
 . ازکندیم

 االن وقت جا زدن یول ترسمیکنم م ریدو هوو گ نیب نکهیا

 .ستین

 بزنم و زیهمه چ ریز ستیام وقتش ن دهیجنگ یکه کل االن

 .مجلس را خراب کنم بخواهم

 .دوست دارم دهی: من گل ارکمیگویکه خفه شده م ییصدا با

: خب رنگ و تعدادش هم بگو. پرسدیبا لبخند م نازگل
 هیمهر

 .یسام خودته

گل  نیرنگ ها ب نیب شود،یم مشغول مذهن کنمیم سکوت
 ها

و انگار در  شومیم ریدر ذهنم اس یاعداد. در باغ گل نیب
 تالشم

و جواب  کنمیمکث م ی.کمنمیخودم بچ یبرا یگل دسته
 دهی: صد شاخه گل ارکدهمیم

 .دیسف



 

 را در دفتر شودیعمو هرچه قرار م زند،یم یپوزخند مایس

: در مورد دیگویرو به مامان م لیکم ی. باباسدینویم
 ربهایش

 ه؟یچ نظرتون

مورد  نیما اصال در ا رود،یباال م یاسیو  مایس یابروها
 یرسم

 !یاسی ینه برا میکرد نییتع مایس ینه برا یحت میندار

 .می: واال ما رسم نداردیگویبا لبخند م مامان

 میدیپرسیم دیبا یول می: ما هم رسم نداردیگویخانم م فرشته

 .باشند یهمه راض دیبا میریگیدختر م هی میدار باالخره

مادرشوهرت بود، چه  نی: کاش ادیگویبا زمزمه م یاسی
 خانوم

 .هیخوب

 یرو یو عرق سرد چرخندیدوباره در ذهنم م میفکرها
 کمرم



 یشده است.حت جادیا یمحبت چطور نیا دانمی. نمندینش یم
 لیبه کم کردمیکه فکر م کشمیاز خودم و او خجالت م

 اوردیرا در ب شیحرص هوو خواهدیدارد. اگر هم م نظر
 به قدر

 چکدامیمانع ه لیکم یکرده است. بابا یشرویخوب پ یکاف
 از

صورت  یرو یا تمندانهیو لبخند رضا شودینم شیحرفها
 نازگل

 .خوش کرده است جا

به  لیکم یو بابا رسدیم یبه مراسم عقد و عروس بحث
 لیدل

 ماه یعقد و عروس خواهدیم گریدر دو هفته د شیکار سفر

 .برگزار شود ندهیآ

 دیگویخواسته او اعتراض مامان را به همراه دارد و م نیا
 دیبا

 .دهند تا جهاز مرا کامل کند یفرصت

 کسالیرسم دارند عروس و داماد  دیگویهم م لیکم یبابا
 اول



 میتوانیفرصت م نیکنند و در ا یخانواده داماد زندگ با
 جهاز را

 .میکن هیته

 . فرشته خانمشودینگاه عمو و مامان به من دوخته م باز

 رو نکاریهم هم دیو نو دیام ی: به جان نازگلم برادیگویم

 سال با ما بودن هیو اخت بشن  انی. تا به خودشون بمیکرد

 یبعدش اون دوتا اقامت گرفتن و رفتن خارج.نگاه یول
 نی: من با ادهمیو جواب م کنمیبه صورت عمو م

 .ندارم یمشکل موضوع

 

 من نه دی: ببخشدیگویم یاسیبزند که  یحرف خواهدیم مایس

خودم هم با خانواده همسرم  یول ازیو نه ته پ ازمیپ سر
 یزندگ

که تو راهه از گل نازکتر  یبچه ا نیبه جان هم کنم،یم
 بهم

همونطور که مامان فرخنده در حق من  دونمی. منگفتن
 یمادر



 .نیو دارسامره ر یشما هم هوا کنهیم

 دی. شاکندیکه کامال سکوت کرده به همسرش نگاه م نایس

 بخاطر وجود عمو دیشا ایاز جبهه خودش کوتاه آمده  یکم

 .زندینم یحرف چیه

: مگه دیگویو م زندیم یلبخند یاسیخانم رو به  فرشته
 عروس

 دختر آدم فرق داره؟ با

 لیکم یشما که مادر آقا ی: ولدیگویم ضیبا غ مایس

 !نیستین

فلورخانم  ل،ی: مامان کمکندیبه عمو م ینگاه لیکم یبابا
 یجا

را خفه  مایس خواهدیچرا دلم م دانمیساکن هستن.نم یا گهید
 را نهایکنم. من همه ا

 که دل مرا زندیم یباز حرف یداده ام ول حیتوض شانیبرا

 .بسوزاند

و آخر سر فرشته  گذردیآخر مراسم به قول و قرارها م تا
 خانم



 یدر م فشیاز ک یکسب اجازه از عمو و مامان انگشتر با

 .کندیبه دستم م و آورد

را  شیکه فقط من صدا یو طور بوسدیام را م یشانیپ
 شنومیم

 .باش لی: مواظب کمدیگویم

و همانطور که  نمینش یم یگوشه ا لیرفتن خانواده کم بعد
 به

چشم به  کنمیدر مورد آنها گوش م هیبق یها صحبت
 یانگشتر

 نیکه نگ یرنگ دیکه در دستم کرده اند. حلقه سف دوزمیم

 .دارد یبزرگ اریبس

 دستت کرد؟ یچ نمی: بده ببدیآ یبه طرفم م مایس

 . تالشدهمیآورم و به دستش م یرا از دستم در م انگشتر

 آن انگشتر بزرگ یدستش برا یآن را دستش کند ول کندیم

 و کندیم نییآن را باال و پا یو کم شودیم الیخیب است،

!مسعود نگاه بنیدست به ج ی: خوبه واال، حسابدیگویم
 سر مایدلخور شده است. س دانمیو م کندیم یتند



را  زهایچ یلیعجله کرد که فرصت خ یبه قدر ازدواجش
 از

 .و ما گرفت خودش

از  یبه خرج داده است ول یخانم یلیقول خودش خ به
 یرفتار

 االن کرد مسعود به شدت دلخور شده است. حاال هرچه که

 .طعنه بزند که به شوهرش بر بخورد یطور دینبا باشد

 .: مبارکت باشه سامره جاندهدیبه خودش م یتکان یاسی

: دیگویعمو م کند،یو مامان با لبخند نگاهم م دیجمش عمو
 از

 تیشخص نکهیخوشم اومد. واال مخالف بودم تا ا باباش
 باباشو

 .دمید

 هینامادر نیا ی: ولدیگویو م دهدیانگشتر را پس م مایس
 یادیز

 . حاالکردیداغتر از آش نبود؟ چه عروسم عروسم م کاسه

 !زن باباست خوبه



 : فکر کنمدیگویم مایو رو به س شودیبلند م شیاز جا یاسی

 لیکه نبودن مامان کم یطور هی یعنیکم بذاره،  نخواست

 بشه. مشخص

سامره دوستش داره،  نهی: مهم ادیگویم مایرو به س نایس
 اونم

پسره از اون  یموافق نبودم ول ادی. منم زخوادیرو م سامره
 آدم

 .نبود که تو زرد باشه. خانواده داره ییها

 ؟یسادیپسرم چرا وا نی: بشدیگویرو به مسعود م مامان

 : من برمدیگویدر خود فرو رفته است م یکه حساب مسعود

 .گهید

 : کجا؟گرددیبه طرفش برم مایس

 داده بچه ها امی: مامان پردیگیم ماینگاهش را از س مسعود

 .دنبالشون رمیم کنن،یم تیاذ

 .امی: برو من خودم مزندیغر م مایس

 : برودیگویو رو به مسعود م کندیم مایبه س ینگاه مامان

 .نیباش نجایسر راه زن عمو هم بردار شام همه ا ارشونیب



 و کندیهم اصرار م یاسی یمخالفت کند ول خواهدیم عمو

 .ردیپذیهم م مسعود

 ر،ی: دختر زبون به دهن بگدیگویرفتن مسعود عمو م با
 چرا تو

و  چرخاندینگاهش را م مای؟سیکنیشوهرتو خرد م جمع
 ن؟ی: با من هستدیگویم

سامره که هنوز  ؟ی: پس کشودیبه طرفش خم م عمو
 شوهرش

 ی. واسه چادیدر م نایپشت س شهیهم که هم یاسی مینداد

 کم یاز خونه زندگ چارهیب نیمگه ا به؟یدست به ج یگیم

 برات؟ گذاشته

 هی ردیمیم یول ری: نخکندینازک م یپشت چشم مایس
 انگشتر

 اورد؟یمن م یمثل مال سامره برا نشون

 .هللا ی: ال اله الدیگویلب م ریز عمو

 یدی: تو تنبون همه رو کشدیگویم مایرو به س مامان
 سرشون



 د؟یاون مادرشوهرت وقت کرد بره خر خوامیشوهر م که
 مرغت

 مسعود مثل یرفته؟ بعدشم مگه وضع مال ادتیپا داشت  هی

 به حدت اره؟یدار ب نیبود که برات نگ لیبود؟ مثل کم االن

 .باش دختر قانع

 نی: بذاردیگویم یو به تند کندیدلخور به مامان نگاه م مایس

 .تو سر من دیبزن نیایه بعد بجا پاش سفت بش پسره

: دیگویم یبلند یو با صدا رودیم مایبه سمت س نایس
 یفهمیم

به اون  یخودتو زد ایحسادت کورت کرده  ؟یگیم یچ
سامره  یبرا میگیاست. م گهید زیراه؟نفهم ما حرفمون چ

 شمش

جا  یگیتو سر مسعود. تو م یبکوب دیهم آوردن نبا طال
 پاش

در مقابل  یاسی ه؟یدردت چ ته؟یبشه و فالن... حال سفت
 همه

 با ینقشه داره دختره، باردار شد گفت یکوتاه اومد گفت یچ



سامره  یشکمش اومده باال. خواستگار اومده برا کلک
 یپریم

اشاره  هیپسره که با  نی. ابهیدست به ج یگیمسعود م به
 تو

 کاریدر حد خودش در توانش. چ یبه پات ول زهیریم پول
 کنه؟

 شه؟یراحت م التیخ یدزد بره

 تی: بس کن خوبدیگویو م کشدیرا م نایس یبازو یاسی
 نداره،

 .نیبرادر خواهر

 یریسرتوئه نه؟ م ریز نای: همه ادیگویم یاسیرو به  مایس
 پر

 .داداشمو یکنیم

 : حرمت منو که نگهدیگویو م شودیبلند م شیاز جا مامان

 انگشتر ه؟یاحترام عموتو داشته باش. مشکلت چ ،یدارینم

 نیآدم باش بس کن. اگه هم مایس ه؟یدردت چ سامره؟
 سامره

 .دادیکه مسعود طالقت م نبود



 یبلندتر یبزند که مامان با صدا یحرف خواهدیم مایس

 .: صداتو نشنوم. حرمت خودتو نگه داردیگویم

 رومی. همراه مامان به آشپزخانه مکندیسکوت م مایس
 مامان از

و  نمینش یم زیشام را درست کرده است، پشت م قبل
 مشغول

 .شومیکردن ساالد م درست

 خچالیبا صورت در هم رفته اش قابلمه ها را از  مامان
 رونیب

همه رو  خواستمی: مدیگویو م گذاردیگاز م یو رو کشدیم
 شام

 ستیرو درست کردم گفتم خوب ن نایا شبیدارم، د نگه

 .رو نجایغذا برداره ا یبو ادیم خواستگار

 .نیکه پشتم در اومد ی: مرسمیگویو م زنمیم یلبخند

و چاقو را  ندینش یکنارم م کند،یقابلمه ها را روشن م ریز
 از

 شهی: سامره، من همکندیو دستم را نوازش م ردیگیم دستم



خونواده  ی. ولهیزدم مادر از نگران یاگه حرف پشتتم

 .نیخوب

را  یته چشمانش محبت کند،یم .نگاهمیخوشبخت بش انشاهلل
 در شهیکه هم نمیبیم

مادرانه و دغدغه  یتک تک ماها دارد. حس ها مورد
 ش،یها

 .شیها یقراریها و ب ینگران

 اگر ندیبیخودش را در قبال ما به شدت مسئول م دانمیم

 نیهم یو برا داندیبابا م ونیخود را مد فتدیما ب یبرا یاتفاق
 به

 .نگران است شدت

و  شیو حرفها یاسی یول زند،ینم یتا بعد شام حرف مایس
 ذوق

 .کندیجمع را آب م خیبچه  یبابت تکان خوردن ها کردنش

 یحرف لیندارد راجع به خانواده کم یلیم نکهیعمو با ا زن
 بزند

 .کندیم فیعمو به شدت از آنها تعر یول

 که قول و قرارها را نوشتند و همه امضا کردند را یدفتر



 : خوبه واال،دیگویو م کندیم یزن عمو نگاه دهدیم نشانش

 .بد نبودند نیهمچ

 .هستن ی: خدا رو شکر خانواده خوبزندیم یلبخند مامان

: االن شد بله برون؟ دیگویعمو رو به عمو م زن
 ینطوریهم

 ؟ییهوی

تو هول  گهی. بعد سامره مییطورا هی: دیگویم مایس
خشک و  نی: به همدیگویو مامان م کنمی!نگاهش میبود
 بودن یخال

 .میریمراسم بگ دی. باستین هم

عقد و  یبرا هویاندازد: به نظرم بذار  یپا م یپا رو عمو
 یعروس

دور االن  هیجواهر رو  هیرو دعوت کن. چه کار همه
 یبکش

 .گهیماه د هیدور  هی تهران

 

. دوزندیو م برندیکه م کنمیو به آنها نگاه م زنمینم یحرف
 یوقت



 لیکم یمن در خانه پدر یدر مورد جهاز و زندگ بحث
 شودیم

 یلیمن برم بخوابم؟ خ نیدی: اجازه ممیگویبه همه م رو
 سرم

 .کنهیم درد

 استرس ی. کلری: برو دخترم شب بخزندیم یلبخند عمو

 .یمعلومه خسته شد یداشت

 . لباسم را عوضرومیو به اتاقم م میگویم یبلند ریبخ شب

و با  دارمیرا برم ی. گوششومیتخت ولو م یو رو کنمیم
 دنید

 کند،یجا خوش م میلبها یرو یلبخند لیکم یها امیپ
 مشغول

از  دیگویاز حس و حالش م می.براشومیکردن با او م چت
 در خانه ما احساس نکهیا

 واقعا ایکند  یمرا راض خواهدیم دانمیکرده است. نم یراحت

غرق حرف زدن  یاست. به قدر ینطوریاو ا یدرون حس
 با

 .کنمیکه گذر زمان را فراموش م شومیم لیکم



 را کنارم یو گوش میگویم یریشب بخ لیبه کم کی ساعت

 رهیانگشترم خ نیو به نگ کشمیتخت دراز م ی. روگذارمیم

 می. به حال و هوامیهم شده ا یحلقه رسما برا نی. با اشومیم

 شود،یدارد عوض م زیواقعا همه چ نکهیبه ا کنمیم فکر

 ایخانه سر کنم  کیدارم با فرشته خانم در  یآمادگ دانمینم

نبود و ناچار بودم  دیترد یدر آن لحظه جا یول نه؟
 شرطشان

 .رمیبپذ را

 که یبا مرد یهول شده ام، هول زندگ مایبه قول س دیشا

 .شدم عاشقش

 .بردیکه خوابم م کنمیو امروز فکر م لیبه کم یقدر به

 را کنار یو گوش دهمیرا م لیکم یرگبار یها امیپ جواب

 : فرشته خانمدیگویو م زدیریساالد م یمامان کم گذارم،یم

حلقه  دیخر یبرا لیزد ازم اجازه خواست با کم زنگ
 : تنها؟پرسمیو م کنمیم یاسیو  نایبه س ی.نگاهنیبر

 رو با فرشته خانم و دهایخر هیبق ی: آره ولخنددیم مامان

 .میریم نازگل



 ؟یایب یتونی: تو هم مکنمیم یاسیبه  ینگاه

 مای: چرا به سگرددیم نایمامان و س نینگاهش ب یاسی
 یگینم

 .ادیاون ن امیاون خواهرته زشته من ب اد،یب

 یتو با احساس بهتر ی: سامدیگویم یاسیرو به  مامان
 داره با

 .. به نظر منم نباشه بهترهستیراحت ن مایس

بخرن برات شب خون  یهرچ ادیب مای: سخنددیم نایس
 مسعود

 .شهیتو ش کنهیم رو

 و مشغول دهمیتکان م یسر م،یخندیهمه م نایجواب س با

 .شومینهار م خوردن

 نطوریبرود، ا شیپ زیهمه چ یناگهان نطوریا شودینم باورم

 .کند رییتغ میزندگ روال

 کنارم یاسی شهیو مثل هم شورمیاز نهار ظرفها را م بعد



 نم،ینش یکنارش م شودیظرفها تمام م ی. وقتماندیم
فندق  نیا گهی: سه ماه دمیگویو م کشمیشکمش م یرویدست

 ادیم

 .رونیب

 .بود بهت گفتم باردارم روزید نی: انگار همخنددیم

 یبهم گفت عاشق شده. ول نایبود س روزید نیانگار هم-

 .واسه فندق عمه شهیاتاق من م رمیخوب بودا من م قدمش

 .هیچه حرف نیا وونهی: ااا دکندیاخم م یاسی

 ن؟یخودتون نگهش دار شیپ یخواستی: نکنه مخندمیم

 نه؟ ای خوادیفندق اتاق م نیا باالخره

 فندق با نیا خواستی: دلم نمکشدیشکمش م یرو یدست

قبل اومدنش  نهیقسمت ا یتو صاحب اتاق بشه ول رفتن
 عمه

 .شوهر کنه جونش

 ؟یاشتقرار گذ لی: با کمکندیبه ساعت م ینگاه

 .دنبالم ادیساعت شش م ی: برادهمیتکان م یسر

 شهیمامان که طبق روال هم کند،یم ییراینگاه به پذ یاسی



هم به مغازه مسعود  نایچرت بعد نهار را بزند و س رفته
 رفته

و با تالش  کندیاست در کنار مسعود کار م ی. مدتاست
 یلیخ

 رفاه خانواده اش را فراهم سازد. کندیم یسع یادیز

 استه،یبا س یلی: فرشته خانوم خدیگویبا لبخند م یاسی

 قشنگ زنگ زد یلیمامان رو گرفته تو مشتش. خ قشنگ

 .گرفت. واقعا برات احترام قائله اجازتو

 ست؟یکاسه داغتر از آش ن ترسم،یمن م ی: ولکنمیم نگاهش

 یرو خوادیم کنمی: منم فکر مشودیتر م قیعم لبخندش

 پدر دی. شالهیکم یباالخره زن بابا یرو کم کنه، ول هووش

بنده خدا  نیفلورخانم رو ا یها یخواسته کم کار لیکم
 جبران

 .کنه

: تو خوابت میگویم یاسیاندازم و رو به  یباال م یا شانه
 اد؟ینم

مثل  دیبدخواب شدم، عصر بخوابم شبا با ینطورینه هم-

 روح



 .خونه راه برم تو

 .تو یهست ی: چه روح جذابخندمیم

 ادیکم استراحت کن عصر که داماد طفلک م هیبرو -

 صورتت

 ؟یباشه و بعدشم پول کم ندار شاداب

حساب منو سوا  نی: ببکندینگران نگاهم م یاسینه بابا.-

 بذار، من پول

 .دارم ادیحسابم ز تو

 .اون پول جهازته وونهیافتم: د یپس انداز جهازش م ادی به

 یسر مامان، تو هم که دار می: فعال که چتر شدخنددیم

 .یریم

پس  یکنیدر هر صورت هست فرار که نم م؟یکجا بر ما

 .یدیم

 .گمیالزم شد بهت م یزی: چکنمیمکث م یکم

 التیخ مونهیم خودمون نیب ی: سام ردیگیرا م دستم
 یکن قناعت یقرون دوزار بخوا هیواسه  خوامیراحت. نم

 .یاریپسره کم ب یجلو ای



 .نای. خوش به حال سیماه یلی: تو خبوسمیرا م پیشانی اش

 خواهر شوهر نیکه بهتر لی: خوش به حال کمکندیم نگاهم

 .خودش یبرداشت برا منو

 یاسیبه قول  کشم،یتخت دراز م یو رو رومیاتاقم م به
 ازین

 .استراحت کنم تا عصر شاداب به نظر برسم یکم دارم

 و به کنمیم یخداحافظ یاسیبا مامان و  دیآ یم لیکم یوقت

نشسته است  نیکه درون ماش لیکم ی. برارومیم نییپا
 یدست

به به سالم سامره خانوم -.شومیو سوار م دهمیم تکان

 .نیافتخار داد

 شتریب مینداشت یتی: قبال که رسمدهدیو ادامه م خندمیم

 .یگرفتیم لمونیتحو

: االن بذار میگویو م زندیم یچشمانش برق کنم،یم نگاهش
 به

 .ناز کردن عروس حساب

 نی: ما ناز اشودیتر م قینگاهش عم خندد،یم شیلبها



 .میکشیهم م عروسمون

 .میحلقه بخر میریم میدار شهی: باورم نممیگویزده م جانیه

 :دیگویو م زنمیم شیبه بازو یناگهان مشت خندد،یم انهیموذ

 .یمال خودم شد باالخره

در مورد مراسم  لیمد نظر کم یبه طال فروش دنیرس تا
 حرف

فرشته خانم و نازگل  یها یباف ایاز رو میبرا م،یزنیم

 .دیگویم

 

 .دارند یتازگ میکه برا یبیعج یاز حس ها شودیپر م دلم

که ناگهان  یخواستن و خواسته شدن و داشتن کس حس
 انیم

 ل،یخودش را نشانم داده است.کم میاز نداشته ها یانبوه
 عاشقش یروز کی کردمیوقت فکرش را هم نم چیه

 من هم یدوران نوجوان یاهایکه از رو ی. عاشق مردشوم

از حضورش در  یروز کیکه  یلیاست. کم دورتر
 میزندگ



 من یحاال قرار است همدم تمام روزها و شبها دمیترسیم

 .بشود

 نینگاهم را ب م،یشویم یبه شانه هم وارد طال فروش شانه

 متیو به ق چرخانمیپر از طال و جواهر م یها نیتریو
 یها

. صاحب کنمیکه در ذهنم شکل گرفته اند فکر م ینجوم
 طال

 ما از پشت دنیبا د شناسدیرا م لیکم یکه حساب یفروش

 لی. با کمدیآ یم شخوانیپ نطرفیو به ا شودیبلند م زشیم

 و به شودیبا من همصحبت م یو به گرم دهدیم دست

 .دهدیم ییرایدرخواست پذ همکارش

صاحب  یصبور یبه صورت آقا یلبخند لیکم
 یطالفروش

زحمت ست حلقه  ی:غرض از مزاحمت بدیگویو م زندیم
 هاتون

 .نمیبب خواستمیم رو

و  رودیم زشیاحترام به سمت م تیبا نها یصبور یآقا
 یکم



 دنیمشغول د لی.با کمگرددیبا چند ژورنال برم بعد
 زود همکار یلیو خ میشویژورنالها م

 .کندیم ییرایاز ما پذ کیبا قهوه و ک یصبور یآقا

 نیانگشتر نگ نی: چون امیگویو م کنمیم لیبه کم ینگاه
 داره

داشته  نیاونم نگ نکهیساده باشه. از ا خوامیام رو م حلقه
 باشه

 .ادینم خوشم

با  فهممیم ندینش یم لیصورت کم یکه رو یلبخند از
 حرفم

 ییمشغول گشتن دنبال ست ها ییاست. دوتا موافق
 میگردیم

 .را داشته باشد یسادگ تینها که

 م،یرسیورق زدن به ست حلقه مد نظرمان م یاز کل بعد
 حلقه

حلقه را مات  انیصاف است و م شیساده که رو ینگیر
 کرده و



 یهردو رو لیبراق هستند. من و کم نشیینوار باال و پا دو
 طال

 .میشویم دهیهم عق دیسف

و دستمان  اوردیست مد نظرمان را م یصبور یآقا
 با م،یکنیم

 از احساسات زیآن حلقه درون انگشتم دوباره لبر دنید

 ی: راضدیگویبه صورتم و م کندیم ینگاه لی. کمشومیم

: ممکنه حرفم دمده شده میگویم یصبور یبه آقا ؟رویهست
 یباشه ول

 د؟یحلقه ها حک کن یاسم هامون رو تو شهیم

جفتشون اسم من : تو هر دهمیو ادامه م دهدیتکان م یسر
 و

 .دیرو کنار هم حک کن لیکم

 یپ یج هی لیبه حلقه کم یخوای: مخنددیم یصبور یآقا
 اس

 وصل کنم؟ هم

 دستش دور خندد،یم یبلند یبا صدا لیحرفش کم نیا با



جا  چیخانوم ه نی: من بدون ادیگویو م خزدیم مشانه ا
 رمینم

 .ستین زایچ نیبه ا یازین

ادامه  یصبور یو رو به آقا کنمیبه صورتش م ینگاه

 :دهمیم

 .ستمیاونقدرها هم حساس ن گهید نه

 گهیسه روز د دی: پس بادیگویو م داردیها را برم حلقه
 نیایب

 .من بدم براتون حک کنن ن،یببر

 بعد از حساب کردن پول حلقه ها از مغازه م،یکنیم یتشکر

 .میشویخارج م اش

 میتا با هم هست ای: بدیگویم لیکم میشویم نیسوار ماش یوقت

 یهامون.گوش شیآزما یبرا میریمحضر و نامه بگ میبر
 و دهمیو به مامان اطالع م کشمیم رونیب فمیرا از ک

 .میرویبه سمت محضر م لیاز کسب اجازه با کم بعد

 

 اد؟یممکنه جواب خوب در ن یعنی: کنمیم یاسیبه  ینگاه



 دیمگه چند درصد ممکنه شماها نتون ؟ی: خل شدخنددیم

 بعدشم االن مگه عهد قجره؟ ه؟یترک لمیمگه ف د؟یکن ازدواج

 .نباش نگران

بار  نیهزارم یخودم را کنترل کنم و برا یکم کنمیم یسع
 به

برود و جواب  ازدهیندهم، قرار بود ساعت  امیپ لیکم
 شیآزما

آمد و رفتن  شیپ یکار شیبرا یول ردیرا بگ ازدواجمان
 به

 .انداخت ریرا به تاخ شگاهیآزما

 افهیق دنیبا د شود،یاندازد و وارد خانه م یم دیکل مامان
 زار

غمبرک  نیهنوز جواب نگرفته؟ همچ لی: کمدیگویم من
 زده

 .بشه یقراره چ انگار

 : قشنگدیگویو م کندیسالم م یاسی خندم،یحرف مامان م با

تا  رودیاز دست رفته.به سمت مامان م دخترمون

 :دیگویو مامان م ردیرا بگ شیدهایخر



 .یبلند کن نیسنگ زیچ دیسر جات. نبا نیبش

من همش  نیکار کرد هی: واال شما دیگویخجل م یاسی
 خورمیم

 .خوابمیم و

 .لهی: حتما کمپرمیزنگ از جا م یصدا با

و به  کنندیسر و وضعشان را درست م یاسیو  مامان
 سمت

 : بله؟رومیم فونیآ

 .باز کن-

 :پرسمیکه پشت در است با تعجب م یزن یصدا دنیشن با

 شما؟

 بگم؟ نجایحرفامو هم ای یکنیباز م دم،یمهش-

 نکهیاز ا کنم،یدارم در را باز م دیکه از مهش یشناخت با

شگفت  یدر خانه ما سبز شده است به قدر یجلو یچطور
 زده

 .ام که قدرت فکر کردن ندارم شده

 یکه ب ییو با صدا کنندیبا تعجب نگاهم م یاسیو  مامان



 !دهی: مهشمیگویم ستیبه ناله ن شباهت

 دی: مهشدیگویو مامان نگران م کشدیم ینیه یاسی

 .لیکم ی: زن قبلدهدیمن جواب م یبه جا یاسیه؟یک

و  رومیبه صورتشان نگاه کنم به سمت در م نکهیا بدون
 در را

تق  یو به صدا کنمیپله ها م نییبه پا ینگاه کنم،یم باز
 تق

که راهرو را پر کرده است. هر  دیمهش یکفش ها پاشنه
 یقدم

 .زدیریاز قبل قلبم م شتریب داردیبرم که

 هم از دی! شا؟یاسیمامان و  اینگران خودم هستم  دانمینم

 به دانمیام. م دهیمقابل خانه مان ترس دیمهش کبارهی حضور

با حرفها و  ستیمهم ن شیآبروست که برا یب یقدر
 شیکارها

 یقرن میبرا دیقدم مهش کیآورد. هر  یم هیسر بق ییبال چه

 یاسیو رو به  ستدیا ی. مامان با اخم پشت سرم مگذردیم

 .نیبش ری: تو بگدیگویم



اش را  یآفتاب نکیع کنم،یمقابلم نگاهش م دیمهش دنید با
 از

 تو؟ امیب یکنی: تعارفم نمداردیصورتش برم یرو

 یبه خودم جرئت کنم،یبه صورت غرق اخم مامان م ینگاه

 ؟یاومد ی: واسه چدهمیم

 آورد و در کمال یرا در م نکشیجعبه ع فشیک یتو از

: بهتر دیگویو م گذاردیآن را درون جعبه م یخونسرد
هاتون بفهمن چه آدم  هیهمسا یندار لیتو؟ تما میستبرین

 یفیکث

 ؟یهست

 . اوکنمینگاهش م یبا تند یبزند ول یحرف خواهدیم مامان

در دلم  یچرا ول دانمی. نمشناسدیرا نم تهیعفر نیا هنوز
 دعا

هم که شده  کباری یبود! برا نجایاالن ا مایکاش س کنمیم
 زبان

 .باشد دیمف توانستیم میبرا زشیت تند

 



 دیبه مهش دنیمامان آماده پر روم،یدر کنار م یجلو از
 است

 توانمی. مزنمیو پلک م کنمی. نگاهش مکشمیدستش را م یول

 دهمیم حیترج یاش را بخوانم ول یناراحت شیچشمها از

 بگذارد که من بهتر از آنها یدیدهان به دهان مهش نگذارم

 لیکم نکهیا لیدل کنمیحس م یچرا ول دانمی. نمشناسمشیم

است  یزن نینکرده هم دایرا پ شگاهیرفتن به آزما فرصت
 که

 .شده است شیدایمقابل خانه ام پ یناگهان

 و دهیو مراسم عقد به گوشش رس ینامزد یخبرها دانمیم

که دلم را  یزیتنها چ یمرا آزار دهد ول خواهدیم قطعا
 دیاگر مهش یاست. حت لیمن و کم نیعالقه ب کندیخوشم
 مادر

 .خواهندیاو را نم یو نه مانل لیباشد بازهم نه کم یمانل

تا با  دیایزن خودخواه ب نیباعث شده ا زهایچ نیهم دیشا
 من

 نیمن ا یول خودش با بردن آبروبه ق ایبزند  حرف
 ازدواج را



 :دیگویو مامان با حرص م شودیداخل م دیبزند. مهش بهم

 .اریدر ب نجایهم کفشاتو

 را شیکفش ها کندیم میکه به شدت عصب یبا لبخند دیمهش

 از نگاهش بخوانم توانمی. مشودیآورد و داخل م یم در

چون خانه ساده و کوچک  دیکند. شا ریمرا تحق خواهدیم
 ما در

 فهممیشود. تازه م هانیکه عروس خانواده ک ستین یکس حد

 از حد شیب دینفرت دارند شا دیاز مهش لینازگل و کم چرا

 .و خودخواه است فتهیخودش

 یمن با چند برخورد ساده از او متنفر شده ام. نگاه یحت
 به

 !یبلند پرواز یلی: خدیگویو م کندیما م خانه

 ؟یاومد ی: واسه چمیگویم یعصب

 یاسیو رو به  ندینش یاز مبل ها م یکی یتعارف رو یب

و  کندیبه من و مامان م ینگاه یاسی: چندماهته؟دیگویم
 . رو بهزندینم یحرف



عروس ما  یبپرس یکاره اومد هی: میگویم دیمهش
 چندماهشه؟

 ؟یبخر یسمونیبراش س یخوایم نکنه

 . دلممیشویو چشم در چشم م ستمیا یم دیمهش مقابل

. دست شودینم یسرش خرد کنم ول یرا رو زیم خواهدیم
 به

 را از شدت حرص کف دستم میناخن ها ستم،یا یم نهیس

 راه خروج رو یواسه گفتن ندار ی: اگه حرفدهمیم فشار

 .بدم نشونت

رو  یچه زن شارالتان لی: نه بابا. براووو کمزندیم دست
 انتخاب

 یکه توش زندگ یدهات کوره ا نیمناسب ا. قشنگ کرده

 یدم دست یتو وجود تو لیکم دونمی. نمیزنیحرف م یکنیم

 ها هیگذر نای. البته ایبراش مهم شد ینطوریکه ا دهید یچ

 یشماها ب زننیمثل تو زود دلشو م ییخوش نکن آدما دلتو

 دستمال کهیت هیبعدش مثل  نیهست یو نسب و دم دست اصل

 .شما رو دور ندازهیم



 ساعت نه دیشا ای: دهدیو ادامه م کندیسرش را خم م یکم

 .: مودب باشدیگویببرنت!مامان م انیبذاره دم در ب شب

 ی: شما بهتر بود دخترتو ادب کندیگویم یشخندیبا ن دیمهش

 .مرد متاهل نکنه هی یتو زندگ پاشو

 یانقضا خیآشنا شدم از تار لیمن با کم ی: وقتخندمیم
 حضور

 .گذشته بود یلیخ تو

 ل؟یبه کم یدیها چسب چارهیچرا مثل ب-

 چارهیب هیوسط شب نیکه ا ی: فعال اونکشمیم یقیعم نفس
 ها

 که نگاهتم یمرد یبرا یزنیکه بال بال م یی. توییتو شده

 ؟ینکن کیخودتو کوچ نیاز ا شتریب ستی. بهتر نکنهینم

بشم؟ برو به خودش بگو،  لیکم الیخیکه ب نجایا یاومد
 بگو

 لیچرا؟ چون کم یدونی. میتونینم یسامره شو! ول الیخیب

 .خورهیاز تو بهم م حالش



: چقدر دیگویکه پر از نفرت است م یو با نگاه شودیم بلند
 بدم

 ؟یشرتو کم کن تا

 چشمم یفکر کرد ؟یبگ نویا یهمه راه اومد نی: اخندمیم

و ادامه  کندیبه خانه م یزیآم ریتحق له؟نگاهیپول کم دنبال
 ی: توقع نداردهدیم

 هیکه  یمرد شد هیعاشق  یوضع مال نیبشه با ا باورم
 بچه

 .خوبه شیافتاده داره و از قضا وضعش مال عقب

 .یریحق یلی: خمیگویلب م ریز

 ؟ی: با منزندیم قهقهه

که  ینه من ! اون بچه ا ییتو لهیکه دنبال پول کم یاون-

 هر

 شهیبچه خودته. باورم نم یذاریمدل اسم روش م هی یسر
 اون

 .متولد شده باشه یکه تو باش یناپاکمعصوم از  فرشته

فکر  ل؟یمن و کم یاز زندگ یدونیم ی: تو چشودیم قرمز
 یکرد



 ؟یهست یک

 .یستین یوسط کاره ا نیتو ا دونمی: فعال مزنمیم یپوزخند

 کشدیم ینیو ه کندیهول م یاسیکه  یطور د،یآ یم سمتم

که تا به حال  یاندازد و با لحن یم میخودش را جلو مامان
 از او

 تا دونستمینم یول یا چارهیب یلیخ گفتنی: مدیگویام م دهیند

دختر  نیحد. االنم گورتو از خونه من گم کن برو. ا نیا
 االن

حل  یجا نجایا یدار یبا هرک ی. هر مشکللهیکم نامزد
 کردنش

 .ستین

 :شودیم رهیآورد و به صورتم خ یانگشتش را باال م دیمهش

 .ذارمیرو به دلت م لیکم داغ

 .بزن به چاک نی: ببمیگویو م دهمیرا نشانش م در

 شیپاشنه ها یصدا بندم،یو در را م رومیسرش م پشت
 دوباره

 .چدیپیم یپله ها در



 .بود یچه جونور گهید نی: اکندینگاهم م مامان

 سکوت کرده بود. تو شرکت دیترس: االن از شما خندمیم

 .میاز خجالت هم در اومد یحساب

 .ستین یچی: نترس هکنمیم یاسی دهیبه رنگ پر ینگاه

 !ترسمی. من ازش مهیزن روان نی: اخنددیم یعصب

 آرامش کنمیم یسع کهیو در حال کنمیبه صورتش م ینگاه

 ینطوریکه ا دهی: ترس نداره. اون خودش ترسمیگویم کنم

 .کشهیمن شاخ و شونه م یبرا ادیم

: برمیو به اتاقشان م کنمیو بلندش م رمیگیرا م یاسی دست
 به

را  یاسی.یکم بخواب هینکنه  تتیفندق عمه بگو اذ اون
 تا خوابش نمینش یخوابانم و کنارش م یتخت م یرو

 .ریاتفاقات اخ نیو ا دیمهش ل،یکم یپ رودی. ذهنم مببرد

نگران  یام ول دهینترس کنمیتظاهر م نکهیچرا با ا دانمینم
 شده

 .فتدیهستم که ممکن است ب ی. نگران اتفاقاتام

 .شومیاز اتاقش خارج م یبه آرام بردیخوابش م یاسی یوقت



 به نگاه دوزمیو چشم م کنمیم شیبه برگه آزما ینگاه

 ایبزنم  یحرف دیاز آمدن مهش دیبا دانمینم ل،یکم خوشحال

 .تلخ نکنم دیبرگه را با اسم مهش نیا ینیریش

 ینیریجعبه ش کنم،یتشکر م لیآورد و کم یم یچا مامان
 که

 .: مبارکهمیگویو م کنمیرا باز م آورده

فردا قراره  نای: مامان ادیگویم لیو کم خنددیم مامان
 هماهنگ

 .یعروس دیخر یبرا کنن

که در نگاهش  یتیو رضا کنمیبه صورت مامان م ینگاه
 نمیبیم

 که فرشته خانم از قبل با او مشورت کندیرا جمع م المیخ

 و با گذارندیبهم احترام م یحساب مایاست. به قول س کرده

 تیفرشته خانم نها یول میدوست بوده ا لیمن و کم نکهیا

که  یاحترام نیآورد.مامان هم از ا یرا به جا م آداب
 قائل هستند به شدت مانیبرا

را  آمده خودش دیمهش دیفهم یوقت مایدارد. س تیرضا
 نینفر



 ی. رفتارش به حددیایکه چرا نبوده تا از خجالتش در ب کرد

 .بود که خنده ام گرفت جالب

 .کندیدردسر و کل کل درد م یبرا مایسر س یاسیقول  به

 : باشودیبلند م شیاز جا خوردیرا م شیچا یوقت لیکم

 .من برم اجازتون

 .پسرم یموندی: مزندیم یلبخند مامان

 :زندیم یلبخند شود،یمحو کلمه پسرم مامان م لیکم انگار

 .میخونه شد نیپسر ا گهیحاال وقت هست ما د حاال

 .هیپسر مودب یلی: خدیگویمامان م لیاز رفتن کم بعد

 مناسب است که همه از او یبه قدر لیرفتار کم نکهیا از

 به صورتم یبالم. مامان نگاه یبه خودم م کنندیم فیتعر

 دیبا لیخودت و کم یول هیاول یدایخر میری: فردا مکندیم

 .دیرو انتخاب کن یسالن عروس نیبر

باشم  یقرار است شانه به شانه کس نکهیاز ا کنم،یذوق م
 که

 هم دیآمدن مهش ی. حتگرددیحول محور او م میزندگ همه



 نیچند می. نازگل براردیرا از من بگ یخوشحال نیا تواندینم

 یکی یاسیدسته گل را فرستاده و با کمک گرفتن از  مدل
 را

 سفارش دادنش را به عهده تیو او مسئول کنمیم انتخاب

 .ردیگیم

 و لباس عروس را سفارش میاست فردا به مزون برو قرار

سنگ تمام  یدر خواهر میروزها برا نیا یاسی م،یبده
 گذاشته

از موضع خودش کوتاه آمده  یکم مای. هرچند که ساست
 یول

 .نهفته است یطعنه ا شیته همه محبت کردن ها باز

دوست  دیشا زند،یبا من حرف نم ادیروزها ز نیا نایس
 ندارد در

 دیگویم شهیهم یاسیکند. گرچه  یزنانه دخالت یکارها نیا

 یبابت رفتن تو کم یاز ته دل خوشحال است ول نایس
 احساس

 نطوریبخاطر بچه ا کندیون فکر مچ دیکرده، شا دایپ یبد

 .یرویم شتابزده



 یم یگریاتفاقات طور د نیا خواستیدلش م نایس دیشا
 افتاد،

از  شتریب دهیرا فهم دیآمدن مهش یهم ماجرا یوقت از
 دیاست تا با مهش یمنتظر فرصت مای. سکندیم یقبلخودخور

 .شود روبرو

کوتاه آمده و دل به دل مامان داده است  یعمو هم کم زن
 یبرا

 .مرا آرام نگه دارد کندیهم تالش م یاسیفردا،  یها دیخر

که مزون در آن  یساختمان نگیرا در پارک نیماش نازگل
 قرار

و مامان و فرشته خانم  یاسیو به همراه  کندیپارک م دارد
 از

 صورت ملتهبم دستم را دنیبا د یاسی. میشویم ادهیپ نیماش

: کارش حرف نداره لباس منم دیگویو نازگل م ردیگیم
 نجایا

 .دنیم لیزود هم تحو دوخته،

و بعد رو به  رودیخانم جلوتر به سمت آسانسور م فرشته
 مامان



 .موافقم نیکه داد یشنهادی: راجع به اون پدیگویم

با  م،یکنیبا تعجب به مامان نگاه م یاسیو نازگل و  من
 آمدن

 به طبقه ی. وقتماندیسوال کردن نم یبرا یفرصت آسانسور

. رودیم رونیاول از همه نازگل از آسانسور ب میرسیم ششم
 به

 کنارش نوشته شده: مزون یکه تابلو رودیم یواحد سمت

بعد در باز  یو کم زندی.زنگ در را مسیگل م عروس
 . فرشته خانم رو بهشودیم

 .دیی: بفرمادیگویم مامان

تعارف کند  خواهدیو م کندیم ینگاه خجالت زده ا مامان
 یول

 .نی: شما بزرگتردیگویم نازگل

 لخت یکه موها یخانم جوان م،یشویوارد مزون م بیترت به

 یاستقبالمان م یاش را پشت سرش جمع کرده برا یمشک

 .دیآ



تازه  ی: چطورکشدیدر آغوش م یرا به گرم نازگل

 .عروس

 دیجد یمشتر هیجون. برات  یگل ی: مرسخنددیم نازگل

 .آوردم

فرشته خانم دستش  شود،یمن ثابت م یهمه نگاه ها رو بعد
 را

سنگ  خوامیعروسمونه م نیا یاندازد: گل یم مشانه ا دور
 تموم

 .یبذار

 .دم به تله داد لی: پس باالخره کمخنددیم یگل

.نازگل با دیشناسیرو م گهی: چه خوب همدخنددیم مامان

 :دهدیشده جواب م زیلبر یاز ناراحت دانمیکه م یلحن

 لباس طالقش هم م،یسفارش داد نجایهم ا شیزن قبل لباس

 .گرفت نجایاومد ا خودش

 : لباس طالق؟دیگویبا تعجب م یاسی

 اهیلباس عروس س هی: دیگویم یبا لحن مسخره ا نازگل
 دیخر



 !طالق یبا اون اومد محضر برا و

 

در لحظه امضا کردن  یو احساس لیکم شیپ رودیم فکرم
 طالق

 شیمتنفر شده که برا دیاز مهش یبه قدر دیداشته، شا نامه

 .راه انداخته است یمسخرگ نیبه ا یرکیس

 زن نیا کند،یدر مقابل او سکوت م لیچرا کم فهممیم حاال

که به فرزند خودش هزار  ی. کسستین شیب یا وانهید
 انگ

 سفارش اهیرفتن به محضر لباس عروس س یو برا زندیم

 .ندارد یقطعا عقل درست دهدیم

 اش را یبانیوسط فلورخانم به شدت پش نیچرا ا دانمینم

مرا  یهوا ینطوریچرا فرشته خانم ا نکهیو بدتر ا کندیم
هرچه  یکرده باشم ول ریکل کل دو هوو گ نیب دیدارد!شا
 باشد من

اگر به خون من هم تشنه باشد  یهستم، حت لیکم انتخاب
 دیبا



 . دوست دارم ساعتها دردیایاز موضع خودش کوتاه ب یکم

 دیرا با مهش ییچه روزها نکهیفکر کنم به ا لیبه کم سکوت

 .است گذرانده

 یخواسته ها یارضا یرا صرفا برا لیکم دیمهش دیشا
 خودش

 یزیبه چه چ لیوسط دل کم نیا نکهیو ا خواهدیم
 ستیراض

به شدت  دیارزش است. به نظرم فلور و مهش یب شیبرا
 هیشب

 .هستند هم

کدومش  نایاز ا نی: ببگذاردیچند ژورنال را مقابلم م نازگل
 رو

 ؟یدوست دار شتریب

: دیگویو فرشته خانم م کنمیم یاسیبه مامان و  ینگاه
 یهرچ

 .ییانتخاب کن، عروس تو یدوست دار خودت

شلوغش کنم. مخصوصا  ادیز خواهدیدلم نم زنم،یم یلبخند
 که



مراسم پا به خانه ما گذاشت دلم  نیربا ساده ت یاسی
 خواهدینم

فخر  ستادیبرادرم ا یندار یکه عاشقانه پا یکس یبرا
 یفروش

 ی.همه مشغول ورق زدن ژورنالها هستند و هر از گاهکنم
 که یلباس

 کدام آن چیه ی. ولدهندینظرشان خوب است را نشانم م به

من  دیبه نظر مهش دیکند. شا یکه مرا راض ستین یزیچ
 کی

 لباسم ساده خواهدیدلم م یامل باشم ول یشهر نییپا یدهات

 یلباس ها یپف کرده و برق ها یدامن ها نی. از اباشد
 عروس

 .دیآ یخوشم نم چیه

قرار است مختلط برگزار شود و دوست دارم  مراسم
 نگران

 یکه به من م یمبادا دل برادرم بلرزد از نگاه نباشم

است که دوست دارم  ینطوریمادرم ا تیترب دی. شاندینش
 همه



که در آستانه پدر  یبرادر کوچک ینگه دارم حت یراض را
 شدن

 .است

 یمورد چطور است ول نیدر ا لیطرز تفکر کم دانمینم
 خوامینم

 باشم که او هم نگرانم شود. جدا از آنها دوست دارم یطور

که  یبا لباسم داشته باشم. حس یهم احساس خوب خودم
 زیلبر

نگاه پر از  ایمردها  زینه ترس از نگاه ه آرامش باشد از
 نفرت

را  یگوش نند،یش یکدام از مدل ها به دلم نم چیها.ه خانم
 فمیاز ک

به شدت سرگرم ژورنال  هیو همانطور که بق کشمیم رونیب
 ها

 .گردمیدنبال لباس عروس م نترنتیا یتو هستند

 یگوش کنم،یم دایپ خواهمیرا که م یلباس قهیاز چند دق بعد
 را

 .خوامیم نوی: هممیگویو م رمیگیخانم م یگل مقابل



و  رودیم ینازگل به سمت گل رد،یگیرا از دستم م یگوش
 سرک

 لباس عروس ن؟ی: ادیگویم یبلند یو بعد با صدا کشدیم

 ؟یسادگ نیبه هم س؟یملکه انگل دیجد

 

گفتم  دی: رو اصل مهشدیگویم یو گل دهمیتکان م یسر
 االن

 ازم یمتر ستیدنباله دو هی یاریچشمشو در ب یخوایم

 .یخوایم

مرا  یگوش یو گل رودیم یبه گل یخانم چشم غره ا فرشته
 به

 یلی: خدیگویو م کندیفرشته خانم نگاهش م دهد،یم دستش

 .است ساده

حال  نیساده باشه و در ع خوامی: منم مکنمیم دییتا
هم دست به دست  یاسیمامان و  نیمن ب ی.گوشدهیپوش

 یگل شود،یم

 روش برات کار یخوای: نمکندیشده نگاهم م جیگ یکم که

 نا؟یمنجوق و ا کنن،



ساتن مات باشه نه  خوامی: نه مدهمیمکث جواب م بدون
 براق و

 .یشکل نیهم قایباشه، دق نیهم مثل

 دهیفهم نقدری: خوش به حال داداشم که زنش اخنددیم نازگل

 .است

 : چرا؟خندمیم

 .یفهمی: بعدا مدیگویچشمک م با

و  دیآ یم یاز همکاران گل یکی شودیم دییمدل تا یوقت
 اندازه

 میهست کی. چون به شدت به مراسم نزدردیگیرا م میها
 قرار

 .میایب هیپرو اول یبرا ندهیهفته آ شودیم

 ییدهایو تا شب مشغول خر میشویمزون خارج م از
 میشویم

 کنمیرا تجربه م یمختص به عروس است. حس و حال که
 یکه ب

 ی: منم کلدیگویگوشم م ریو ز خنددیم یاسی. باستیز حد



 .خوش گذشت بهم

 کردمی: من انتخاب مدیگوی: چرا؟با لبخند مکنمیم نگاهش
 حساب گهید یکی

 .کردیم

 دیبه عنوان خر یادیز زیچ یاسی دانمیم یبه خوب یول
 یعروس

به او فخر بفروشم،  لی. دوست ندارم با وجود کمنخواست
 دلم

 .برادرم را بر سر جفتشان بکوبم یندار خواهدینم

 یکار چیحوصله ه یاز شدت خستگ میرسیبه خانه م یوقت
 را

به شدت خسته و کالفه  یکه بخاطر باردار یاسی ندارم،
 شده

و  کنمیبه مامان م ی. نگاهشودیمبل ولو م یرو دهینرس
 بعد به

 .ورم کرده زی: پاهاتو بذار رو ممیگویم یاسی

 یرا کم زیو خودم م شومیبلند م کشد،یمامان خجالت م از

 .گذارمیم زیم یرا رو شیو پاها کشمیاو م سمت



 سفارش بدم؟ یچ نی: بگرومیبه طرف تلفن م بعد

بگو  نای: زنگ بزن سکندیرا روشن م یکتر ریز مامان
 سر راه

 .ارهیب رهیبگ زیچ هی

. مامان دهمیم امیپ نایو به س گذارمیم شیتلفن را سر جا
 کنار

 ؟یکشی: دختر چرا خجالت مدیگویو م ندینش یم یاسی
 حامله

 متیبردیم دی. اصال امروز نبایبه فکر خودت باش دیبا یا
 نیبا ا

 .اونور نوریا متیکشوند یه ینیسنگ

 .زشته نی: آخه شما بزرگترخنددیم یاسی

 نهی: زشت ادیگویرا جمع کند که مامان م شیپا خواهدیم
 که

سامره هم حامله  گهیدو روز د ،یدختر من ندون خودتو
 بشه

 .بکشه ینفس هیپاهاشو دراز کنه  گمیم بهش



حامله؟!! من  شوم،یاز خجالت م زیحرف مامان لبر نیا با

 !!؟

را در وجودم پرورش  لیبچه کم یکه روز شودینم باورم

 .دهم

است که انگار هنوز باور نکرده ام  بیعج میبرا یطور
 یلیخ

که از همه  ی. کسشومیاو م یو قانون یهمسر شرع زود
 به ایدن

 .رودیم شیکه جانم برا داندیمحرم تر است و خدا م من

: زن دیگویو م رودیزنگ تلفن مامان سمتش م یصدا با
 عموته،

 .میکرد کارایباشه من بگم بهش امروز چ یبه کتر حواست

 ؟یبود یراض دهاتی: از خردیگویم یاسیو  رودیم مامان

 هیچ مایواکنش س دونمی: نمدهمیتکان م یسر
گفتم  ی: من هدوزدینگاهش را به مامان م یاسی.مشینبرد

 ادیب مایس امین

 .خودش گفت فرصت نداره یول

 .چشه دونمینم کنه،یم ی: داره لجبازدهمیم رونیرا ب نفسم



 لیکم تیچون موقع دی: شادیگویم یآرام یبا صدا یاسی
 به

 نباشه مثل ی. هرچکنهیبهتره حسادت م یلیمسعود خ نسبت

 با خودش دونمینم یول کننیشاهزاده خانم با تو رفتار م هی

 از لیکم ستیهست دلش ن یرفتار کردن اما هرچ چطور

 .خودش سرتر باشه شوهر

کال مدلش با من  ه،ینطوریا مایچرا س دونمی: نمکشمیم یآه
 و

 .شیاز اول زندگ خواستیم دیدیم یفرق داره. هرچ نایس

 .که بابا براش بخره شدیفرداش کفشش پاره م دیدینو م کفش

 .لوس بود کال

 داره داریخر شتریناز تو ب دهی: مشخصه. االنم دخنددیم

 .کنهیم ینطوریا

 به شدت غرق در صحبت با زن عمو شده است، به مامان

عوض  یبرا یاسی. کنمیدم م یو چا رومیم آشپزخانه
 کردن



جواب  لیکم یها امیبه اتاقشان رفته است. به پ لباس
سفارش دسته گل عروس  سدینویم مینازگل هم برا دهمویم

 را داده

 .میبا هم برو شگاهیآرا یبرا دی. فردا بااست

هتل با  ایتاالر  یطرف اصرار دارد برا نیهم از ا لیکم
 میهم بر

 کنم. دست یکدامشان را همراه دیبا دانمیوسط من نم نیا و

 االرت یدنبالم تا برا شگاهیآرا دیایب لیکم شودیقرار م آخر

 .میکن اقدام

 به آن چه خواهد لیواکنش کم دانمیدر دلم است که نم یزیچ

 نطوریو هم کنمیم نایو س یاسینگاه به  یوقت یول بود
 یلجباز

برگزار  یسادگ تیجشنم در نها خواهدیدلم م مایس یها

 .شود

 .آنها شود یباعث دلخور یزیبخاطر من چ خواهدینم دلم

که فرشته خانم به  یبابت احترام یبه قدر کاف مایس دانمیم
 من



 نیو دوست ندارم ا خوردیحرص م گذاردیمامان م و
 وصلت

 .چشمش شود خار

 ینگاه میستیا یو در باغ م مییآ یم رونیاز تاالر ب لیبا کم
 به

 امدهیاز تاالر خوشش ن دانمیو رو به او که م کنمیم اطراف

 .نه نگو گمیم یزیچ هی لی: کممیگویم

دوست دارم راحت تر  شومیمعذب م یکم کند،یم نگاهم
 حرف

دست  شودیم رهیبه صورتم خ یچرا وقت دانمینم یول بزنم
 و

 چشمانش مرا جادو کنمیحس م ی. گاهکنمیرا گم م میپا

 .کنندیم

 خوادیدلم م م،یریجشن م بگ هیمن دوست ندارم  نیبب-

 .باشه یمراسم ساده و خودمون هی

 سی: هآورمباال می بزند، انگشتم را  یحرف خواهدیم

 .نگو بذار من حرفمو بزنم یچیه



من حسرت  یبا عروس خوادی: دلم ممیگویو م زندیم پلک
 به

 ساده پاشو گذاشت یلیکه خ یاسینمونه، چه  یشکیه دل

من بخاطر پول زن  کنهیما. چه خواهرم که فکر م خونه
. کننیکه دارن قضاوتم م ییآدمها هیبشم. چه بق خوامیم تو
 شتریحد خودم بودم نه ب شهیهم ستم،یبپاش ن زیبر اهل من
 ییباشه با آدمها یجشن خودمون هی. دوست دارم کمتر نه

 و همش انیب لیو درشت فام زیکهبرامون مهم هستن نه ر

 . دلمکننیفکر م یداشته باشم راجع به من چ نویا استرس

 .ته دلم خوشحال باشم نه نگران خوادیم

که خدا  یفرشته ا هی: تو شودیم رهیخ صورتم نگاهش به 

 .بهم داده

ما رد وبدل  نیب یحرف چیه م،یشویم نیماش سوار
 لیکم شومیم ادهیپ نیمقابل خانه از ماش ی.وقتشودینم
قراره تو باغ کردان  یعروس گمیهمه م به : پسدیگویم

 .خودمون برگزار بشه

گر  کندیانگار هربار که نگاهم م دهم،یتکان م یسر

 .دهدیدست تکان م میبرا لیکم و رمیگیم



تا  ستدیا یم لیاندازم، کم یم دیو کل رومیسمت در م به
 وارد

رفتنش  یصدا شومیوارد آپارتمان م نکهی. به محض اشوم
 . شنومیم را

مختلف  یمشغول چک کردن نواح یو گل پوشمیرا م لباس
درز گرفته شوند را  دیکه به نظرش با یی. جاهاشودیم آن

در ته نگاه  کنند،یو نازگل نگاهم م مای. سزندیم سنجاق
از خجالتم در  خواهدیفرصت م نیدر اول که خوانمیم مایس

 .دیایب

 مشغول گریو او بار د زنمیم یچرخ یدرخواست گل به

مدل لباس عروس  قای. تورم را هم دقشودیم اصالحات
 ملکه

 یدوست داشت کم نکهیهم با ا یداده ام و گل سفارش

به  یگل دیی.با تاکندیسفارش را قبول م یکند ول شلوغش
 . ازاورمیتا لباس را در ب رومیم یگریاتاق د

 مایس ستیمهم ن میو برا کنمیم دایپ یلباس حس خوب لمس

 .کندیم یفکر چه

 ساده موافق یمهمان کیداده که خانواده او هم با  دییتا لیکم



 حیترج یول ستیچ دیواکنش فلور و مهش دانمی. نمهستند

 نیبه آنها فکر کنم به لذت بردن از ا نکهیاز ا شتریب دهمیم

 .فکر کنم دوران

 دغدغه ها و دلم نیکردن ها، ا دیخر نیا یها ینیریش به

 یاز خوش یانبوه ریرا ز شیدهایو تهد دیمهش خواهدیم
 میها

 میکند برا دیبسوزد و تهد خواهدیکنم. بگذار هرچقدر م دفن

 .ستین مهم

. شومیو نازگل ملحق م مایو به س کنمیرا عوض م لباسم
 یگل

 کار لباسم تمام است و فقط گریتا اخر هفته د دهدیم قول

 انیپا یب یدوباره پرو کنم. با سفارش ها دیبا گرید هفته
 نازگل

است  یدنبال فرصت مای. سمیشویاز مزون خارج م یگل به
 تا

 کجایدر دلش جمع شده را  دانمیکه م ییو حرفها میباش تنها

 کند. بارم



 ه؟ی: خب برنامه اتون چپرسدیدر م یجلو نازگل

 لیبرم خونه قراره کم دی: من باکنمیبه ساعتم م ینگاه
 عصر

 .دیخر میدنبالم بر ادیب

 .با داداشم برو ددر دودور چونی: باشه منو بپخنددیم نازگل

 .رسونمتونیم پس

 هی م،یرینازگل خانم ما خودمون م گهی: نه دخنددیم مایس
 کم

 .میهم مزاحم شما نش میقدم بزن هم

 قانعش شودیموفق م مایدر آخر س یول کندیاصرار م نازگل

 یمارا برساند. با نازگل خداحافظ ستین یازیکه ن کند
 میکنیم

 میتا برس میبر ابونیخ نیتا ته ا دی: بامیگویم مایرو به س و
 به

 .مترو

 ؟یستیمگه تو آدم ن ؟یلباس رو گرفت نیچرا ا-

 : مگه چشه؟دهمیم رونیرا ب نفسم



 یستین وهی: مگه چشه؟ دختر تو بدهدیجواب م یلحن تند با

نه تو،  لهیکم کنهیکه بار دومشه ازدواج م یاون ؟یدونیم
. اصال یلباس ساده سفارش داد هیها  وهیب نیچرامثل ا

 فهممینم

 نه؟یات ا قهی. سلتورو

 ندرالیلباس س ی: توقع داشتکنمیو نگاهش م ستمیا یم

 دوست داشتم مراسمم ساده ما؟یس هیبدم؟ فازت چ سفارش

 و بپاش کنم زیبر یلباسم ساده باشه. نکنه توقع دار باشه،

 .پولداره لیکم چون

 چقدر خرجش نهیدختر ارزش زن به ا نی: ببزندیم پوزخند

 .نباش یدم دست نقدریا کنن،

 فکر ینطوریام؟ واقعا ا ی: من دم دستمیگویم تیعصبان با

 ؟یکنیم

 .میکنیو دعوا م میا ستادهیا ابانیوسط خ ستیمهم ن میبرا

 مامان یپا نکهیتمام شود تا ا ابانیوسط خ نجایاست هم بهتر

 .باز شود مایس یها ییچرت و پرت گو نیهم به ا نایس و

 که به مادر مسعود ییمایچرا دوباره شده همان س فهممینم



که  یکس توانمینم کنمیزده بود، هرکار م یدزد انگ
 خواهر من

: آره دیگویهمخون من است را درک کنم.با خشم م است،

 .جلوشون یایکوتاه م یدار یه یوقت

 یچ یعنی. یلباس رو سفارش داد نیا یرفت یچ یعنی
 یگیم

 یلیمن خ یبگ یخوایساده. مثال م یعروس هینه  هتل
 قانعم؟

 نایدل س لیکم یبا پول ها خوامیمن نم نی: ببکنمیم نگاهش
 و

 یاسی یوقت دیبا یواسه چ ؟یفهمیرو بسوزونم. م یاسی

 شوهر هیبا  امیمن ب سازهیم نایس یدر مقابل ندار ینطوریا

 .بزنم شیدلش رو آت پولدار

نه؟ اصال بذار  ایداره  نای: نه بابا... به تو چه سخنددیم
 بسوزه تا

 نیآس و پاس بشه. تو ا یجوجه دانشجو هیزن  دینبا بفهمه

 .یکنیگداها رفتار م هیچرا شب وسط

 جی. دست از سرم بردار. برو پمایس فهممتی: نمزنمیم داد



 بهش بگو گدا، اون که شوهرش شاهزاده سیانگل عروس

من گدا زاده ام،  یگیحاال تو م دهیپوش نویبود ا یسیانگل
 دارم

 کنم؟یم اشتباه

 که نیکرد یکار ؟یدست پسره دار ییسامره نکنه آتو-

که  یبند رو آب داد ن؟یریم شیپ نیدار ییهوی ینطوریا
 یدار

 ؟یریخرج م کم

خواهرم  نکهیبه ا خندمیبه حال زار خودم م خندم،یم
 ینطوریا

 هیکه آخرش منجر به گر ی. خنده تلخخندمیم شناسدیم مرا

 : حالممیگویم مایرو به س شوندیم یجار می. اشک هاشودیم

 .نمتیوقت بب چیه خوامی. نمخورهیبهم م ازت

 ییجز تنها زیچ چیبه ه کنمیرا در اتاقم حبس م خودم
 اجیاحت

که داغ دلم تمام  زمیآنقدر اشک بر خواهدی. دلم مندارم

 .شود



بود  ینه مثل پتک بلکه آوار یلینه مثل س مایس یحرفها
 که

 یبود، کاش کم یاسیمثل  یسرم خراب شد. کاش کم یرو
 مرا

 .دیفهمیم

 نیواقعا دلش به ا ای کندیم ینطوریبابت حسادتش ا دانمینم

 امدهین میازدواج برا نیا رم،یاست. دوست دارم بم یاهیس
 یکل

 یاست. فتانه که بعد خبر ازدواجم پوزخند دهیتراش دشمن
 زد

 ؟یگفت: آخرش مخ داداش نازگل رو زد و

 نی. خواهرم که بدترختیاو هم زهرش را به جانم ر و
 فکرها را

کنم. به  کاریچ دیبا دانمیکه نم یو من کندیموردم م در
با  یحرف بزنم. حت یبا کس توانمیگرفته که نم دلمیقدر

 ،یاسی

 .مراسمم ساده باشد خواهمیچه م یبفهمد برا خواهمینم

 روزها به نی. اگذارمیسرش م یندارم فکر کند منت دوست



 از گفتن آنچه یکه حت کنندیقضاوتم م بیغر بیعج یقدر

 .ترسمیدارم م دوست

 یچشمم دنبال ثروت خانوادگ کندیمکه فکر  ییزن عمو از

. کندیم دمیکه در خانه خودم تهد یدیاست، از مهش لیکم
 از

 به قول خودش بند را آب داده ام و کندیکه فکر م مایس

 دیبگو خواهدیکه انگار م ستیکه ته نگاهش طور یینایس

 .یرویم یزور

ندارم تا خودم را به  یتوان گریام، د دهیبر کنمیم حس
 یکسان

 .شناسندیمرا م کردمیکه فکر م بفهمانم

 گریچند روز تمام شود، تمام شود تا د نیدارم ا دوست
 یاهیس

که انگار سالهاست با  یخسته ام به قدر نم،یرا نب هیبق دل
 همه

دلم را بشکنند،  ینطوری. طاقت ندارم اجنگمیم ایدن
 ینطوریا



و از  رمیرا بگ لیدست کم شدیموردم فکر کنند.کاش م در
 ینطوریکه مرا ا یکسان

 .دور شوم دهندیم آزار

 یبه قدر کنم،یو قرار عصر را کنسل م دهمیم امیپ لیکم به

 یو مانل لیکم یبرا یتیجذاب چیه دانمیبد است که م حالم

 .ندارم

 

 سر اسم فرزندشان نگاه یاسیو  نایس نیلبخند به بحث ب با

 یاند کودکشان دختر است روز دهیفهم یاز وقت کنم،یم

اش  یکه بگو مگو نداشته باشند. مامان هم سرگرم ستین
 شده

 .دو نفر نیمن و غر زدن ا یعروس یکارها

 نجایرا ا شیپا گرید مایآن روز من و س یبعد دعوا از
 نگذاشته

. هربار که مامان نمیبیو خوشحالم که او را نم است
 دعوتشان



 یاسی. مامان و کندیدعوت را رد م یالک یبا بهانه ا کندیم
 به

 چه مایس دانمیحسادتش گذاشته اند و فقط من م حساب

به دل من انداخته است.از بعد آن روز دل و دماغ  یآتش
 یجشن را ندارم، به زور راض یبرگزار

ته دلم  میانتخاب تم سالن عقد برو یتا با نازگل برا شدم
 اصال

 نیزایزدن با مسئول دسر و کله  ینداشتم و بعد کل حوصله

 .میدیواحد رس جهینت کیبه  سالن

 پرو یریم ی: کردیگیم نایو س یاسینگاهش را از  مامان

 لباست؟

 .دنبالم ادی: نازگل ساعت سه مدهمیتکان م یسر

 جهی: شما دوتا هنوز به نتدیگویم نایرو به س مامان
 ن؟یدینرس

بچه که از  یلی: فاممیگویم نایرو به س زند،یلبخند م یاسی
 تو

 مال مادرشه دنشیزحمت نه ماه به دوش کش رسه،یم بهش

 .اسم بچه رو انتخاب کنه هیاسیحق  پس



مرد  هیها. کاش  نیآورد ری: خوب منو گکندیاخم م نایس
 بود

بلبل  نیاز ا یخودت شوهر کن نمی. ببگرفتیمنو م طرف
 یزبون

 نه؟ ای یکنیم ها

 خواهر خودت حق رو داده به من پس نی: ببخنددیم یاسی

: دیگویم یساختگ یبا اخم نای.سازین میذاریرو م اسمش
 اونوقت با شوهرش ر،ینخ

 .ازیپ گهیبشه بهش م دعواشون

 ییزای: تو به چه چخندمیم یبلند یبا صدا نایجمله س با
 فکر

 ؟یکنیم

دخترت  یدغدغه تو االن دعوا یعنی نای: سخنددیم مامان
 با

 .اونم کووو تا اون موقع شوهرشه

 یپدر کامال منطق هی: خب من دیگویحق به جانب م نایس

 .ام

 ی: پدر منطقزنمیم نایبه شانه س یو مشت شومیبلند م میجا از



 .ادیبچه حق مادره صدات در ن اسم

قوم نجات بده، چه  نیمنو از دست ا اینالد: خدا یم نایس
 بهم

 .دنیقرض م نون

 فیاون حر اد،یب مای: زنگ بزن سدیگویرو به مامان م بعد
 نیا

 .شهیم دوتا

 .کنمیبا خشم نگاهش م گردم،یبرم عیجمله اش سر نیا با

 ؟یکرد ی: چرا قاطشودیم رهیمتعجب به من خ نایس

داده است  امی. نازگل پرومیو به اتاقم م دهمیرا نم جوابش
 راس

. تا آمدن نازگل هنوز فرصت دیآ یسه م ساعت
با  کنمیم یو سع گذارمیرا داخل گوشم م یدارم،هندزفر

 کیموز

 .را عوض کنم میو هوا حال

 کند،یحالم را بهتر م یکم کی. موزگذردیم یا قهیدق چند

وارد  یاش شده به سخت یکه وارد ماه هفتم حاملگ یاسی
 اتاقم



 میو س کندی. دست دراز مندینش یتخت م یو رو شودیم

 تو سامره؟: چته کشدیم رونیرا از گوشم ب یهندزفر

 .یچیاندازم: ه یباال م یا شانه

ما حرف ناگفته  نیب کردمی: فکر نمکشدیم یقیعم نفس

 .بمونه

 .حرف نزنم بهتره ،یاسی: دلم پره کنمیم نگاهش

 .کرده کاریچ مایباز س-

 تا دوباره داغ دلم تازه شود. باز ستیجمله کاف کی نیهم

وباره دعوا کنم و د مایدوباره با س ابان،یبه خ برگردم
 شیحرفها

 یم ادمیو  شوندیم یجار میبر دلم شود. اشک ها یآوار
 دیآ

 ریمرا ز یکه همخون من است چطور یکس خواهرم
 شیحرفها

 .کرده است له

 یبند رو آب داد گهی. میکرد کاریبا پسره چ گهیم مایس-

 که



گوشم اکو  یتو کشدیم یاسیکه  ینی.هیایکوتاه م یه
 ترکدیبغضم م شود،یم

 .دلت یبرا رمی: بمکندیمرا بغل م یاسی. فتمیبه هق هق م و

 ؟یگینم نایآخه. چرا به مامان و س هیچه حرف نیا

 .نگو یچی: تروخدا هگذارمیدهانش م یرا رو انگشتم

هست  یکفر مایس یمامان از دست کارا ینطوریهم
 خوامینم

 .بشه بدتر

 .یساکت بمون دی: سامره تو نباکندیپشتم را نوازش م یاسی

 .جولون بده یدیم دونیم مایبه س یدار خودت

 یاسیدر آغوش  شتریو سرم را ب شودیبلند م میهق ها هق

 یاسی کنمیکه در شکمش حس م ی. با تکانبرمیم فرو

 :دیگویم

عمه  نهیبرو بگو. طاقت نداره بب گهیهم م یفسقل نیا نیبب
 اش

 .ناراحته

 دنتید یکه دلم برا ای: زودتر بکشمیشکمش م یرو یدست



 .زنهیبال بال م داره

 آرام یکم شودیباعث م یاسیانگار تکان خوردن کودک 

که از خواهر  یبه دختر کنمیبه صورتش م ینگاه رم،یبگ
 به من

 .تر است و محرم تمام اسرار من شده کینزد

 ینگو ول ،یبگ یخوای: نمکندیرا پاک م میاشک ها یاسی
 تو

 .کنارتم شهی. با من حرف بزن من همزینر خودت

 قابل ی. حتستیگفته بشه، قابل گفتن ن دیحرفها نبا یبعض-

 تو گلو خفه بشه تا دیحرفا فقط با ی. بعضستین دنیشن

که تو  یی. حرفهاسوزهینفهمه چقدر دلت داره م یشکیه
 دلمه

 نهیس نیتو خودم بمونه تو هم دیبا ی. ولنهیکوه سنگ هی قدر

 یلیخ یکه زندگ ادهیز یتو دلم به قدر یبشه. حرفها چال
 ها

 .خفه بشم دیبا یول کنهیعوض م رو



حوصله  یب یروزها به قدر نیا کند،یفقط نگاهم م یاسی
 ام که

و  کشمیکرده ام لقب تازه عروس را به دوش م فراموش
 دیبا

 .باشد یلحظاتم سرشار از خوش تمام

 صورت یکم شیبا آرا کنمیم یو سع زنمیبه صورتم م یآب

در سکوت فقط  یاسیام را رنگ و رو ببخشم.  گرفته
 کنمیم ی. با تک زنگ نازگل از همه خداحافظکندینگاهمم
 نییو به پا

 .رومیم

: دیگویم دنمیاست با د اقیبرخالف من سرتاپا اشت نازگل
 از

 ؟یگرفت یخواب یاسترس ب شدت

 یخواب یب یرا به پا میچشم ها یکه سرخ شومیم خوشحال

 یداشته ام. لبخند شیپ یکه ساعت ییها هینه گر گذاشته

 .بهم ختمیر ییطورا هی: آره زنمیم

نمونده عروس خانوم به  یزی: چکندیرا پخش م یآهنگ
 یزود



ماه  یداره برا لی. کمشهیاسترس ها تموم م نیا همه
 عسلتون

 .کنهیم یزیبرنامه ر یکل

 گمی: قرار بود لو ندم، نمخنددیم کنم،یتعجب نگاهش م با

 کن. بعد فیخودت رد یساک برا هی یول نیکجا بر قراره

 .دخترجان نیریم مراسم

 .چرا من خبر ندارم-

 و خوردیم شهیکه سرم به ش یطور چدیپیم یبه تند نازگل

 ؟یرونیم ینطوری: چرا امیگویم

من خرابش  یکنه ول زتیبابا قرار بود سورپرا-

 .: تو فعال ما رو سالم برسون مزونخندمیکردم.م

 همزمان لیمن و کم یاست برا نیدر اوجود نازگل  یخوب

مراسم ما را به جان  یتمام دغدغه ها کند،یم یخواهر
 دهیخر

 مایس دی. شاکندیم تیریاوضاع را مد یو به خوب است
 بر یداغ



 یمرحم تواندیم یاسیبودن نازگل و  یشده باشد ول دلم
 یبرا

 .شود قلبم

 نینازگل ماش م،یشویم ادهیپ نیبه مزون از ماش دنیرس با
 را

 اد؟ینم مای: سپرسدیو م کندیم پارک

 من و نیب ییندارم بداند بعد رفتن او چه حرفها دوست

 اندازم: نه یباال م یرد و بدل شده است. شانه ا خواهرم

 .ادینشد که ب ییرو نتونست بذاره جا دوقلوها

. میشویو با هم سوار آسانسور م دهدیتکان م یسر نازگل
 انگار

عروس شدن را دوباره در من زنده  جانینازگل ه دنید
 کرده

فکر کنم که مختص  یدغدغه به مراسم یب نکهی. ااست
 من

 یچرخ م،یآ یم رونیو از اتاق ب پوشمی.لباس را ماست
 و زنمیم

 ساده یلیخ نکهیبا ا یشد ی: بابا عالکشدیم یسوت نازگل



 .یشاهکار شد یول است

 ببره داداش یضی: چه فکشدیام را م د،گونهیآ یسمتم م به

 .من

نازگل و  صیو نگاهم را از چشمان حر کشمیم خجالت
 یگل

تور را هم  ی. گلشومیم رهیخ نهی. به خودم در آرمیگیم
 یرو

زده قلبم به تپش  جانینوجوان ه کیو مثل  گذاردیم سرم
 یم

 کنندیکه لباس عروس به تن م یی. مثل دختربچه هاافتد
 ذوق

 که نهیمحو خودم در آ شومیلباسم م ییبای. محو زکنمیم

 .ام محقق شده است یکودک یایاز رو یریتصو

 

. شومیم یاز قبل غرق در خوش شتریو ب زنمیم یچرخ
 دوست

 یساعتها همانطور خواهدیلباسم را عوض کنم دلم م ندارم
 به



ام انتخاب  یعروس یکه برا یشینگاه کنم. با آرا خودم
 کرده ام

باشم و از خودم  فتهیخودش خوادی.دلم مشومیم یعال قطعا
 یکنم، برا فیتعر

 .شده ام یعروس خوب نکهیکنم از ا فیذوق کنم و ک خودم

 قهیاست ببالم و به سل رینظ یب یلباسم که در کمال سادگ به

 .انتخاب همسر و لباسم یبرا میعال

هم لباس عروس به تن کند  یکه قرار است مانل مخصوصا
 و در

 مدل لباس قایلباسش را دق نازگل شنهادیباشد و به پ کنارمان

 .دوخته اند من

خواهم داشت و همه  میدر زندگ دیشروع جد کی نکهیا از
 زیچ

 .خواهدیکه من دلم م شودیم یهمانطور

 قرار نکهیاز ا گذارد،یشام قرار م یو برا دهدیم امیپ لیکم

. بعد از کنمیم دایپ یحس خوب نمیدوباره او را بب است
 عوض



 شودیحاضر م یچه زمان یبرا پرسمیم یلباس از گل کردن
 و

 میروز قبل عقد برا کی یلباس را برا دیگویهم م یگل

بابت  جانمی. همییآ یم رونی. با نازگل از مزون بفرستدیم
 لباس

 رمان بوک
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ذوق کردنم  یرو یاست که کنترل ادیز یحد به
: دست خودت بود االن لباس رو خنددیندارم.نازگل م

 نه؟ بغلت ریز یزدیم

 نیشام بر لیخونه که با کم برمتی: پس مدیگویو م خندمیم

 .رونیب

شام را  یو ماجرا زنمیو به مامان زنگ م کنمیم تشکر

 .میگویم

 .رومیو همراه نازگل به خانه شان م کندیهم موافقت م او

 از برد،یم اطیرا داخل ح نینازگل ماش دنیمحض رس به

 تو تا می: برزندیدر را م موتینازگل ر شومیم ادهیپ نیماش

 .ادیب لیکم



 و همزمان با ورود ما فرشته خانم به میشویهم وارد م با

 اومده؟ یک نی: به به ببدیآ یم استقبالمان

 .: سالم فرشته خانمزنمیم یلبخند

 م؟ینباش یرسم گهید شهی: مبوسدیرا م صورتم

: درسته دیگویو م خنددینازگل م کنم،یتعجب نگاهش م با
 که

خب بهش بگو مامان، چه  یحسابش سواست ول فلور
 دونمیم

 .چش خوشگله، فرشته جون یفر

شانه  ی: راستش هنوز عادت نکردم.دستش را روخندمیم

 .کنمیم دایپ یحس خوب گذارد،یام م

که قبال به ذهنم خطور  یزشت یترس ها و فکرها دانمینم
 کرده

 .فرشته دارم ادیز تیمیکه از صم یحس نیا ایاست  درست

 یشگیو طبق روال هم کندیما را به نشستن دعوت م فرشته

 به ی. نگاهشودیم ییرایآنها خدمتکارشان مشغول پذ خانه

 یزندگ نجایا لیبا کم کسالیقرار است  یعنی کنم،یم خانه



 یخصوص میاز قصر را به عنوان حر یبخش یعنی کنم؟
 ام قرار

 داشته باشم؟ است

 نه؟ عادت ندارم ای میایکنار ب نجایا نیبا قوان توانمیم دانمینم

 یمرا انجام دهد. لذت چا یکارها یو کس نمیبنش یا گوشه

 یبرا نکهیا ایرا از دست بدهم.  زانمیعز یبرا ختنیر
 پختن

 .ام را بگذارم یغذا تمام انرژ کی

 ایدستور بدهم  هیبه بق یمثل زنان اشراف توانمیم دانمینم

ظرفها،  یرا بکنم. شستن نوبت میدارم خودم کارها لیتما
 یخال

 یگوش خراش جاروبرق یصدا ای ییلباسشو نیماش کردن
 را

همه  میبرا گرانیهستم که د یشوم؟من کس الیخیب توانمیم
 یکار بکنند و من پا رو

 و لبخند بزنم؟ ندازمیب پا

 خواستم ومدهین لی: راستش تا هنوز کمکندیم ینگاه فرشته

 .میبه اتاقتون صحبت کن راجع



 

 خواستم ومدهین لی: راستش تا هنوز کمکندیم ینگاه فرشته

 .میبه اتاقتون صحبت کن راجع

در آن  لیمن و کم یکه قرار است زندگ یاتاق اتاقمان؟
 شروع

 میحر با فرشته خانم قرار است راجع به دانمینم شود؟

 ... ایام حرف بزنم  یخصوص

که  ییفکر ها ند،ینش یکمرم م یرو یعرق سرد دوباره
 در

خروارها خاک دفنشان کرده بودم  ریذهنم ز یپستو
 شانیدایپ

 شودیحرف به کجا ختم م نیآخر عاقبت ا دانمی. نمشودیم
 یول

 .شومیم رهیصورتش خ به

 از چشمانش خواهمیم دیشا یول ستمین یشناس خوب آدم

 یجا چیدر ه یهمه دلسوز نیچه در سر دارد. ا بخوانم
به تک  ینطوریا نکهیبه نظر برسد. ا یمنطق تواندیمغزمنم

 تک



 .قابل توجه است میاشراف دارد برا لیکم یزندگ یایزوا

مادرشوهر مهربان را  کیمن نقش  یبرا خواهدیم نکهیا
 یباز

 ختم یخطرناک تر یکه فکر من به جاها یدر صورت کند

 ی. به صفحات حوادث روزنامه ها، به واژه هاشودیم
 که یزشت

 .آنها شده است یرایذهنم پذ نکهیدارم از ا شرم

 که براتون در نظر یباال اتاق ای: بدهدیخانم ادامه م فرشته

 .بده یخواست یراتییرو بهت نشون بدم بعد هر تغ میگرفت

باز تو  یشده ول دهیچ لیکم قهیاالنم طبق سل هرچند
 ،یعروس

 .یریآخر رو بگ میتصم دیتو با یخانوم خونه ا تو

 واژه خانم خانه مرا دگرگون رم،یگیچرا استرس م دانمینم

 مهمان کوتاه مدت کیخانه اوست من  نی. خانم اکندیم

 .هم خانه شان شوم دیبا یکه طبق رسوم آنها مدت هستم

 .ندارم یمشکل چیمن ه لهیکم قهیاگه سل-

 است که قهیخوش سل نقدریم اداداش ی: وقتخنددیم نازگل



 ی.به رومونهیشک نم یرو انتخاب کرده پس جا یسام
 یول ندینش یبه جانم م فشی. تعرزنمینازگل لبخند م

 یفرشته قصد ندارد دست از سر من بردارد: هرچ انگار
 باشه

 .ینیخودت بب دیبا باز

فرار ندارم، به ناچار  یبرا یراه یتفره بروم ول خواهمیم
 از

را  می. پارومیو دنبال او به سمت پله ها م شومیبلند م میجا
 که

و  لیکم یو صدا شودیدر باز م گذارمیپله م نیاول یرو
 یمانل

 .کندیخانه را پر م یفضا

 .میسالااام ما اومد-

 دوان دوان خودش را به من یو مانل چرخانمیرا م سرم

 : کجادیگویرو به ما م لیو کم کنمی. او را بغل مرساندیم

 ن؟یرفتیم

 :دیگویو فرشته خانم م زنمیم یمانل یموها یرو یا بوسه



 .اتاقتونو به سامره جان نشون بدم خواستمیم

 .زهیسورپرا هیاون  ر،ی: نخخنددیم لیکم

 اش جور قهیبا سل دیشا نهیبب دی: بازندیم یلبخند فرشته

. اوال که در اتاق قفله، ری: نخخنددیم انهیموذ لی.کمنباشه
 اونجا ایثان

 .نهیبیبعدا سر فرصت خانومم خودش م رو

به هم  یلحظه ا یبرا کنم،ی. نگاهش مشودیخوش م دلم
 رهیخ

 شی. دستهازنمیم یمانل یموها یرو یگری. بوسه دمیشویم
 را

 .گذاردیشانه ام م یو سرش را رو کندیگردنم حلقه م دور

که  ینگاه کند،یبه ما نگاه م ینیریخانم با حس ش فرشته
 انگار

 .است دهیلحظه را کش نیانتظار ا سالهاست

 

 لباس نیا نیخوای: نمدهدیاز مبل ها لم م یکی یرو لیکم



 یچ دونمینم یمن حت ن؟یبد چارهیرو نشون من ب عروس
 تن

 .دیکنیم دخترم

 .برادر من، منتها به وقتش ینیبی: مخنددیم نازگل

 ی. بونیمن توطئه کرد هی: قشنگ علکندیاخم م لیکم
 انتیخ

ناخواسته با  شودیجمله اش باعث م نی.ارسهیمشامم م به

 .بخندم یبلند یصدا

 . به زور خنده ام را کنترلچرخدینگاه ها سمت من م همه

 : حرف من خنده دار بود؟پرسدیم لی. کمکنمیم

 :دهمیجواب م رمیخنده ام را بگ یجلو خواهمیم کهیحال در

سر اسم کل  نایو س یاسیبحث تو خونه ماست.  نیهم بابا
 کل

 همتون گهی. اونم ممیایدر م یاسیمن و مامان پشت  دارن،

 .نیمن شد هیعل

 مرد منو هی: فقط دهدیتکان م یو سر کشدیم یآه لیکم

 .کنهیم درک



شده  جیکه گ ی. مانلمیخندیم یبلندتر یهمه با صدا نباریا
 به

 .خنددیو بعد او هم م کندیخندان ما نگاه م صورت

 دوستش دیچرا مهش دانمی. نمندینش یاش به جانم م خنده

محبت  یاست که با کم نیریش یبه قدر یمانل ندارد،
 یتوانیم

 یباز شی. با موهایخودت تصاحب کن یدلش را برا تمام

در مورد گل  لی. نازگل و کمگذارمیو سر به سر م کنمیم
 زدن

 و منتظرم بعد از تمام شدن کنندیعروس صحبت م نیماش

.فرشته خانم دستور میبرو رونیشام ب یبرا حرفشان
 پوست وهیم یمانل یبرا دهد،یم ییرایپذ

 با هم اخت شده یچطور دانمی. نمدهمیو به دستش م کنمیم

 .دارم از بودنش کنارم یشده که حس خوب یطور یول میا

 دارد باعث یما کنار هم حس خوب دنیبا د لیکم نکهیا دیشا

 یایدن میبرا یموجود پاک شوم. مانل نیعاشق ا شده
 ناشناخته

 یکارها فتهیش یکشفش شدم و به قدر خوامیاست که م یا



 .به فردش شده ام که حد ندارد منحصر

حالت ممکن  نیرا به کوچکتر شیها وهیم دیحتما با نکهیا
 خرد

صبر  تیغذا خوردنش در نها نکهیتا بتواند بخورد. ا کرد

 .است

 و کندیرنگارنگ نظرش را جلب م لهیوس نیتر کوچک

از خود دور  یه از من گرفته را لحظه اک یعروسک

 .کندینم

 رو به لیموقع رفتن کم م،یمانیکنار فرشته و نازگل م یکم

 ؟یینجایهمش ا یندار ی: تو خونه زندگدیگویم نازگل

 .کاری. بمونم تو خونه چرازی: بهرام رفته شخنددیم نازگل

که  میواال، شوهرت داد دونمی: نمدهدیتکان م یسر لیکم
 یبر

 .یایهمش ب نکهیا ای

دشمن جونم؟فرشته  ای ی: تو داداش منکندیاخم م نازگل
 : بذار برن، از بسدیگویو به نازگل م خنددیخانم م

 .شد کینزد یقرار شامشون به سحر یزد حرف



 

 ها یشلوغ دنیبا د یو مانل میشویم یمجتمع تجار وارد

طبقه  یبه شهرباز ی. نگاهچسباندیم لیرا به کم خودش
 سوم

 کنه؟ یکم باز هی میبر :کنمیم

 :دیگویم یو به مانل شودیخم م یو کم کندیموافقت م لیکم

 ؟یشهرباز میبر خوادیم دلت

دستش در دست  کی. زندیم یبرق جانیاز ه یمانل چشمان
 من

 یاست هر سه با هم رو لیدر دست کم گرشیدست د و
 پله

به  یوقت کندیذوق م یپله برق یرو ی. مانلمیرویم یبرق
 یانتها

 و بلندش میریگیهمزمان دستش را م لیبا کم میرسیم پله

 .میکنیم

به  ینگاه کند،یو ذوق م کشدیم غیج جانیبا ه یمانل
 یقطار

 که بچه ها سوارش شده اند و دورتا دور محوطه کندیم



و من  رودیم کتیت دیبه سمت باجه خر لی. کمچرخدیم
و  کندی. با دست به قطار اشاره ممیشویتنها م یومانل

 :دیگویم

 .نیااا

 سوار خوادیدلت م ؟یدوست دار نوی: فقط اپرسمیخنده م با

 ؟یسرسره ها هم بش اون

 جالب است میبرا کند،یسرسره ها دوباره ذوق م دنید با

خاص  یبه قدر شیکوچک برا یشهرباز نیدر ا یزیهرچ
 و

 .کندیذوق م شیبرا ینطوریکه ا باستیز

لکه کتکش  کیفکر کنم که بخاطر  یدیبه مهش خواهمینم
 زده

 طفل معصوم نیا یجور اسم رو کیهزار و  نکهیا ای است

معصوم و مظلوم است که  یبه قدر ی. مانلگذاردیم
 توانمینم

 .نداشته باشم دوستش

. با اشاره شودیو به ما ملحق م خردیها را م طیبل لیکم
 یپ یها



 ینگاه ی. مسئول بازمیرویبه سمت قطار م یمانل یپ در
 به

 : چند سالشه؟دیگویم لیو رو به کم کندیم یمانل

 .چهار سال کی: نزددهدیجواب م لیکم

 : پس مادرش هم سوار بشه،کندیبه من م ینگاه مسئول

 خواهمیو م کنمیم لیبه کم یتنها بره.نگاه شهیکمه نم سنش
 ستمیمن مادرش ن میبگو

 صورتش جا خوش کرده یرو یقیکه لبخند عم لیکم یول

 .مواظبشه: حتما. مامانش دیگویم

 لیبه زبانم زده شود. کم یقفل شودیچند کلمه باعث م نیهم
 با

 ؟یسوار قطار بش یری: با مامان مدیگویم یبه مانل خنده

 که من داندیم یبچه به خوب نیا کند،ینگاهم م جیگ یمانل

 انگار دوست دارد با من برود. با خنده یول ستمین مادرش

 دیمهش یمرا جا خواهدیدلش م دی. شادهدیرا تکان م سرش

 کودک نیهم من دچار توهم شده ام که ا دی. شانمیبب کنارش



را دوست  لیبودن با او و کم یبه قدر یول خواهدیم مرا
 دارم

 لحظات را با فکر کردن به افراد نیا ینیریش خواهمینم که

 .از دست بدهم یگرید

را به خودم  یمانل م،یشویسوار قطار م یمانل همراه

 .چسبانمیم

 یبرا لی. کمشومیزده م جانیاو من هم ه جانیشدت ه از
 ما

با هر دور  ی. مانلفتدیو قطار به راه م دهدیتکان م یدست
 قطار

 هم کل محوطه را لیو کم کشدیم یاز سر خوشحال یغیج

 .دهدیدست تکان م یمانل یو برا دودیما م دنبال

 به وجودم رخنه ینیریپدر و دختر حس ش نیا یخوشحال از

مراقبت کردن از  یبرا نکهیو ا یاز لمس بدن مانل کند،یم
 او به

 ینیریاز ش زی. تمام وجودم لبربرمیچسباندمش لذت م خودم

 و شوندیکه در ذهنم ثبت م یی. خنده هاشودیم یزندگ یها



 مانیکه از لبها یی. خنده هازندیامان م یقلبم که ب ضربان
 دور

. میهدیتکان م گریهمد یکه برا مانیو دست ها شودینم
 غیج

که از کنار هم  یو ذوق میکشیم یکه از سر خوش ییها
 بودن

 .میدار

 هرچه یول ینامادر ای کشمیم دکیعنوان مادر را  دانمینم

 .لحظه تمام نشود نیساعت، ا نیا خواهدیدلم م هست

 دلم شود،یم شتریاز قبل ب لیبا کم یزندگ یام برا یقراریب

لحظات بارها و بارها  نیتمام عمرم را بدهم و ا خواهدیم
 تکرار

 .شوندیدر روحم ثبت م یخوش نی. انگار تمام اشوند

 یاز خوش زیما لبر یهر دو میشویم ادهیاز قطار پ یوقت

 یی.دوتارودیم یهمراه مانل لیکم یبعد یباز یبرا م،یهست
 کندیترمز م لیو هر بار که کم شوندیم نیسوار ماش

را در  ی. گوششودیاز ته دل بلند م یمانل یقهقه ها یصدا
 یم



که متوجه عکس  لیکم رم،یگیو از آنها عکس م آورم
 گرفتنم

 و کندیرا بلند م یو مانل ستدیا یمقابلم م دیآ یم شودیم

 .یدرست مانند کاپ قهرمان ردیگیسرش م یباال

. شوندیم یو دوباره مشغول باز رمیگیآنها عکس م از
 نگاهشان

 و تاب دادن فرمان هستند و هر چیپ ریدرگ یحساب کنمیم

 شانیخنداند. از خوشحال یرا به شدت م یمانل لیکم حرکت

 یو برا شودیو زنده م ردیمیم شانی. دلم براکنمیم ذوق

 .خانواده را از دست داده است نیکه ا شومیمتاسف م دیمهش

 یخوش نیمال من شده است، ا یخوش نیتمام ا خوشحالم
 و

 عاشقانه نیاز ته دل و ا یخنده ها نیکنار هم بودن ها. ا نیا

 .انیپا یب یها

با هم  شود،یگرسنه اش م گرید یدوتا باز یکیبعد  یمانل
 به

 یم زهایاز م یکی. پشت میرویطبقه آخر م فودکورت
 مینینش



 سفارش بلند یبرا یبعد از گرفتن نظر من و مانل لیکم و

آورد  یم یمانل یآب برا وانیل کی گرددیبرم ی.وقتشودیم
 با یو مانل

و  ردیگیدستم را م لی. کمشودیمشغول خوردن آب م ین
 در

 :دیگویدوخته شده م وانشیداخل ل یبه ن ینگاه مانل کهیحال

 نیبا تو بهتر یتورو بهم داده. مانل کنمیرو شکر م خدا
 دختر

 .شهیم ایدن

از  دوزم،یصورت مهربانش و نگاه عاشقانه اش چشم م به
 نکهیا

را  ایحس دن نیبهتر شومیخانواده م کیاو و دخترش  با

 .دارم

 و یمانل یاست که خنده ها یلحظات من وقت نیتر نیریش

 .میبنیرا م لیکم

 گرفتن یداده اند برا لیکه به کم یخوردن دستگاه برهیو با

با او  کندیهم اصرار م ی. مانلشودیبلند م شیاز جا غذاها
 برود



 . از دور نگاهشانبردیو با خود م ردیگیدستش را م لیکم و

 با هم بودن جان نیا یمن برا دیگویته دلم م یزیچ کنم،یم

 که یهستم خانواده ا دمیخانواده جد فتهی. من شدهمیم

بعد  ی.کمبالمیدارم و از داشتن آنها به خودم م دوستشان
 را یمانل شود،یم شانیدایبا غذا پ یو مانل لیکم

 را مقابلش شیغذا شینشانم و برا یم یصندل یرو دوباره

 .زمیریم وانشینوشابه داخل ل یو کم گذارمیم

با  یو مانل زدیریم شیبرا ینیزم بیس یکم لیکم
 یخوشحال

 زد،یریلباسش م یسس رو ی. کمزدیریآنها سس م یرو

 یو دستمال کنمیم زیو لباسش را تم دارمیرا برم دستمال
 یرو

 .گذارمیلباسش م قهی

 ی: حتدیگویم لیو کم شودیبا لذت مشغول خوردن م یمانل
 هی

 شهیبچه هم نیکارها رو بکنه. ا نیا دیمهش دمیهم ند بار

 .مادر داشته حسرت



 یهرچ ل،یکم ستمی: من مادرش ندارمیرا برم تزایاز پ تکه
 بشه

 .طور خاص دوست دارم هیمن اونو  یمادرشه ول دیمهش

. ستین دنییبه زا: مادر بودن شودیم رهیبه صورتم خ لیکم
 به

 یوقت ی. حتستین ینه ماه رو دلت بچه رو بکش نکهیا
 باردار

 هی تونستمیکه نم یبارها خواست سقطش کنه طور بود
 لحظه

 هیحس نیرو تنها بذارم. مادر بودن از نظر من هم دیمهش
 که

 !ترسهیم دی. اون از مهشکنهیبا تو تجربه م یمانل

 باشد که از یبحث یشنوا یمانل خواهدیدلم نم دهم،ینم ادامه

 نسبت به خودش در آن صحبت دیتفاوت بودن مهش یب

باالخره هم گوش دارد و هم  یخاص باشد ول دی. شاشودیم
 قوه

 داشته دینسبت به مهش یا نهیو دوست ندارم ک صیتشخ

 .باشد



 ستمی. مادر نستیکاف میمرا دوست دارد برا دانمیکه م نیهم
 و

 دیدوستش باشم. شا نیبهتر نمکیم ینکرده ام اما سع یمادر

دخترانه  نیریدوران ش میبزرگتر شد بتوان یکم یوقت
 مانیها

اصال  میو برا میبرو دی. با هم به خرمیبا هم داشته باش را
 مهم

 .کنندینگاهش م یچطور هیبق ستین

از نظر  ست،یکاف میبرا کندیکه او مرا نگاه م یطور نیهم
 او من

 خاص بودن را تحت نیا خواهدیهستم و دلم نم یخاص آدم

بزرگ کردنش سخت  دانمیاز دست بدهم.م یطیشرا چیه
 هم هست و از لیکم یاست ول

 کودک است پس نیرا دارم که خالق ا ییمهمتر خدا همه

 .کنم هیبه آنها تک توانمیم

 آورد، آن را گوشه اتاقم یم میلباس عروس را برا کیپ

لوازمم را به خانه  شتری. چمدانم را بسته ام و بگذارمیم
 لیکم



 .داده ام انتقال

چند بار سراغ  یرفتن آماده شده ام، روز یبرا یخوب به
 لباس

 یشب عروس یدلم برا کنم،یو نگاهش م رومیم عروس

 .کندیم یقراریب

را که درست مثل لباس من است و  یعکس لباس نازگل
 یبرا

در  ی. تصور مانلفرستدیم میسفارش داده اند را برا یمانل
 آن

 یهرچه به روز عروس کند،یمرا خوشحال تر م لباس
 تر کینزد

 .شودیم شتریالتهابم ب میشویم

است،  امدهیهم به خانه ما ن کباریچند روز  نیدر ا مایس
 یوقت

آن روز  یمرا تحت فشار قرار داد ناچار شدم ماجرا مامان
 را

به  یزیماجرا چ نیاز ا خواهدیکنم.مامان م فیتعر شیبرا
 نرسد و من نایگوش س



 .خودمان بماند نیب دهمیقول م هم

نداده ام، او  لیکه من لباس عروس را نشان کم همانطور
 هم

. به فرستدینم میاز کت و شلوارش برا یریتصو چیه
 درخواست

بهرام و  شودیو قرار م م،یمراسم حنابندان ندار من
 شانیرفقا

 .رندیبگ یجشن شب آخر مجرد لیکم یبرا

در خانه ما به  یبیاست و شور عج یفردا روز عروس پس
 پا

 شتری. بکنمیهمه نگاه م جانیاست. من از دور به ه شده
 لوازم

را آورده اند و گوشه اتاق من گذاشته اند. قرار است  بچه
 به

 .کند رییتغ یبه صورت شیوارهایرنگش د یزود

 و قرار شودیبرنده م یاسیجدال انتخاب اسم هم باالخره  در

ماه  یبگذارند. مامان برا ازیاسم کودکشان را ن شودیم
 عسل



 مایدرست کرده است. باالخره س یچمدان کامل لیو کم من
 هم

 به قول خودش یول ردیگیم افهیمن ق یهرچند برا دیآ یم

 .نباشد تواندیعروس است و نم خواهر

شماره نازگل تماسش را  دنیو د یزنگ گوش یصدا با
 جواب

 مایبه کل کل س یعروس خانوم.نگاه : سالم احوالدهمیم
 ؟ی: خوبم تو چطورکنمیم یاسیو 

 شب نیدنبالت، پسرها فردا برنامه آخر امیمن دارم م نیبب-

که  نمیفردا برات برنامه بچ خوامینم یدارن ول یمجرد
 خوابیب

 .میکار دار ی. امروز کلیبش

و حرص  کندینگاه م مایبه س تیکه با عصبان یاسی به
 خوردیم

 ه؟ی: االن برنامه ما چزنمیم یچشمک

 

 لکسیر نکهیا یماساژ برا میری: اولش مخنددیم نازگل
 م،یکن



 یسر هیرو صورتمون ماسک بذارن و  خوامیم بعدش
 یکارا

 .گهید یلینگیج

 ؟یی: دوتادهمیتکان م یسر

 تویروز مجرد نی. آخرانیهم ب یاسیو  ماینه بابا، بگو س-

 .میریجشن بگ ینطوریا

 ؟یرسیم یموافقم ک :شومیم خوشحال

با  کنم،یرا قطع م ی.گوشنیدم در باش گهید قهیده دق نیبب-

 به شدت ناراحت هستم مایاز س نکهیا

خردش کنم مخصوصا که  هیبق یدوست ندارم جلو یول
 نایس

 مایو س یاسیحساس شده است. رو به  یهمه چ یرو

 :میگویم

 .عشق و حال میقراره بر نیبش حاضر

: نازگل زنگ زده خندمیم کندیچپ چپ نگاهم م مامان
 وقت

 .میگرفته به قول خودش به خودمون برس زایچ نیو ا ماساژ



 یگی: خودت که مکندیشده نگاهم م زیر یبا چشم ها مامان

که  یبریم یداریدوتا هم برم نیکنار ا یدیو کش عروسم
 بشه؟ یچ

 هی: فرخنده خانم جشن روز آخر مجردبوسمیرا م صورتش

 .میبذار بر گهید

سه تا برن زودتر کارها  نی: مامان ادیگویبا خنده م نایس
 رو

 یلیسه تا خ نیداشته باش. نه که ا نویها از من ا میکنیم
 کار

 .کننیم

: فعال دور دهدیکه جواب م رومیم نایبه س یغره ا چشم
 دور

مواظب خانوم من باش بار  یعروس خانوم ول شماست
 شهیش

چه  ششی: ادیگویبا خنده م مایس نا،یجمله س نی.بعد اداره
 ینون

 .دنیقرض م بهم



بخاطر مامان کوتاه  یهستم ول یاز دستش کفر نکهیا با
 یم

 نییو به پا میشویزود حاضر م یلی. هر سه نفرمان خمیآ

 .میرویم

که بخاطر پله ها به نفس  یاسی میرسیدر م یجلو یوقت
 نفس

 .ایدار یا هی: چه خواهر شوهر پادیگویم افتاده

 ؟یندازیم کهی: تکندینگاهش م ضیبا غ مایس

 یلینازگل خ ی: نه به خدا. ولدهدیجواب م عیسر یاسی
 دختر

حرص  یاز سام شتریب یتازه عروسه ول نکهیبا ا هیجالب
 مراسم

 .خورهیم رو

 نیخودش ع ی: سامکندینازک م میبرا یپشت چشم مایس

 .ستین الشیخ

 نیسوار ماش کنند،یآنها سکوت م ینازگل هردو دنیرس با



که از قبل رزرو  ییبایو نازگل به سمت سالن ز میشویم
 کرده

 یو نازگل از هر در مایس ری.در طول مسرودیم است
 خنده ام زنند،یحرف م

 حرف یکل یول شناسندیرا نم گریهمد ادیز نکهیبا ا ردیگیم

 عقب به یصندل یهم رو یاسیگفتن دارند. من و  یبرا

 .میخندیبه آنها م یو گاه میکنیگوش م شانیحرفها

 و همه کندیرا پارک م نینازگل ماش میرسیبه سالن م یوقت

و  گذاردیسرش م یاش را باال یدود نکی. عمیشویم ادهیپ
 با

 .شروع شد یمهمون: دوستان دیگویم یا انهیموذ لبخند

که  یسالن با سالن نیا م،یرویم ییبایهم داخل سالن ز با
 قرار

حاضر کند متفاوت است.  یروز عروس یمرا برا است
 از یکی

 بسته کیو به هرکدام از ما  دیآ یبه استقبالمان م دخترها

 را مانیلباسها دیکه با دهدیم حیتوض مانی. نازگل برادهدیم



و به  میچیحوله ها را دور خودمان بپ نیو ا میکن عوض
 اتاق

 .میبرو آخر

 نکهیبخاطر ا دانمیخنده اش گرفته است، نم یحساب یاسی

 آمدن به جانیه نکهیا ایحوله اندازه اش نشود  ترسدیم

را عوض  مانیدارد.لباسها یتازگ شیبرا ییجا نیهمچ
 م،یرویکه نازگل گفت م یو به اتاق میکنیم

تخت ها  یجدا کرده اند. رو شنیهر تخت را با پارت نیب
 دراز

 مشغول گذاشتن ارانشیدست دیآ یو مسئول اتاق م میکشیم

حرف  خواهندی. از ما مشودیصورتمان م یرو ماسک
 و مینزن

 .تا در کمال آرامش کارشان را انجام دهند مینخند

 

و ماسک را  دیآ یم یبعد خانم یکم بندم،یرا م میها چشم
 از

و مشغول ماساژ دادن صورتم  داردیصورتم برم یرو
 . ازشودیم



 یایانگار غرق در دن رم،یگیم یدستانش حس خوب لمس

 .شومیم یگرید

و انگار خون  روندیاز صورتم م میتمام دردها کنمیم حس
 در

 .دیآ یبدنم به گردش در م تمام

از آرامش حاصل از  زیلبر یوقت گذرد،یچقدر م فهممینم
 ماساژ

را که  میها قهی. شقشومیهستم متوجه زمان نم صورتم
 ماساژ

.بعد از ماساژ شودیم یخال ستیذهنم از هرچه نگران دهدیم
 . به قول نازگلمیرویماساژ بدن م یصورت برا

 .حالمان خوب شود یاست کم قرار

به او خوش گذشته  یکه حساب فهممیم یاسیچشمان  از

 .است

 خورندیتنم سر م یمسئول ماساژ رو یانگشت ها یوقت
 دلم

فرو  یقیفکر نکنم. در خلسه عم زیچ چیبه ه خواهدیم
 رومیم



 .کنمیدر خال شنا م کنمیحس م و

همانطور به  خواهمیام و م دهیآب دراز کش یرو انگار
 خواب

ماساژ دارم و در دلم  نیاز ا یفرو بروم، حس خوب یقیعم
 از

 بیرا ترت یجشن روز آخر مجرد نیممنونم که ا نازگل
 داده

 .است

شب شده است، به  بایتقر مییآ یم رونیاز سالن ب یوقت
 یقدر

تختم ولو شوم و  یرو خواهدیکه حد ندارد دلم م آرامم

 .بخوابم

 یکه برا گذاردیفردا قرار م یو برا رساندیما را م لنازگ
 کوریمان

 .شودیفرصت نم یچون روز عروس میبرو

را  یاسیو بعد نازگل من و  میرسانیرا به خانه اش م مایس
 مقابل



به بهانه کار  کنمی. هرچه اصرار مکندیم ادهیپ خانه
و با هم از پله ها باال  کنمیم یاسی. کمک رودیداشتنم

 مامان م،یرویم

 .که مانده بود را انجام داده اند ییکارها شتریب نایس و

پروا از حضور  یو ب دیآ یبه سمتش م یاسی دنیبا د نایس

 .: خانومم چه خوشگل شده ماشاهللمیگویدمامان  و من

 .رنگتون باز شده ها ی: ولدهدیتکان م یسر مامان

را که در دست داشته ام را  یاسیخودم و  فیو ک خندمیم
 یرو

 .خوب بود یلی: خگذارمیم مبل

را  شیپاها هیو با اصرار بق ندینش یمبل م یرو یاسی
 دراز

 .شدیآدم سبک م دادنیماساژ م یطور هی: دیگویو م کندیم

 جواب یول دهمیم امیپ لیو به کم کشمیم رونیرا ب یگوش

 .دهدینم

: من برم بخوابم فردا صبح زود میگویبه همه آنها م رو
 برم دیبا

 .ناخن هام واسه



 ؟یستی: گرسنه نزندیم یلبخند مامان

 خوابم یاز همه چ شتری: نه من بدهمیتکان م یزور دست به

. نگاهم به کشمیتخت دراز م یو رو رومی.به اتاقم مادیم
 انبوه لوازم

 .است دهیشده و تا سقف رس دهیهم چ یاست که رو یکودک

 امدهین . هنوزشودیم نایس یاتاق متعلق به فسقل نیا یزود به

را  یمانل نکهیتا قبل از ا رودیغش م دنشید یبرا دلم
 بشناسم

با  ما،یس یبا دوقلوها ینداشتم. حت یبچه ها روابط خوب با
 آنها

 .آمدم یکنار م یبه سخت که

عاشق  خوادیآشنا کرده که دلم م ییایمرا با دن یمانل اما
 همه

دختر است.  نایو س یاسیها باشم مخصوصا که بچه  بچه
 دیشا

جذب خودش کرده  ینطوریدختران مرا ا نیریش یایدن

 .است



دوست دارم قبل از خواب  رم،یگیرا م لیکم شماره
 را شیصدا

 دلتنگش شده ام. چندبار بوق یچرا ناگهان دانمی. نمبشنوم

 و کنمیتماس را قطع م دی. نا امدهدیجواب نم یول خوردیم

رو  لی: به شوهرت بگو کمتر کمسمینوینازگل م یبرا
 اغفال

 .کنه

 

شب بذار خوش  هی ی: باشه ولدهدیجواب م نازگل
. زنمیتخت غلت م یو رو ندینش یلبم م یرو یباشن.لبخند

 ینگاه

 کنندیکه تند تند حرکت م ییبه عقربه ها کنم،یساعت م به
 و

برسانند.  میزودتر مرا به روز عروس خواهندیم انگار
 انگار همه

 یتاب یب لیداشتن کم یبرا دانندیدلم با خبر هستند و م از

 .کنمیم

 متوجه یول دیآ یم یاسیحرف زدن مامان و  یصدا



که  یبه لحظات کنمی. به امروز فکر مشومینم شانیحرفها
 به

کردم که تا به  ییو کارها مینازگل دخترانه گذراند قول
 امروز

 .شوم رشانیدرگ دیرسینم الممیبه خ یحت

و دارم با لطافت  دهیپسرانه ام نم کش هیروح نایقول س به
 زنانه

 که یکس شومیم یگریبه آدم د لی. دارم تبدشومیم آشنا

 .کرده ام مشیدر وجودم قا سالهاست

 .شومیکه غرق خواب م کنمیفکر م لیبه کم آنقدر

که  نی. همدومیم نییآمدن نازگل از پله ها به سمت پا با
 یتو

 سرخ نازگل گره یچشمم به چشم ها نمینش یم نیماش

 دهیکه انگار رنگ خواب به خودش ند ییچشم ها. خوردیم

شده؟اول  یزی: چپرسمیافتد و م ی. نازگل به راه ماست

 :پرسمیم یبلندتر یدوباره با صدا شنود،یرا نم میصدا

 شده؟ یچ نازگل



 : ها؟کندیبه سمتم نگاه م یجیگ با

 جی: چته تو؟ چرا گدهمیرا مقابل چشمانش تکان م دستم

 ؟یزنیم

دارد  یسع کهیو در حال کندیرا باز و بسته م شیها پلک
 به

 .: با بهرام دعوام شدهدیگوینگاه نکند م صورتم

 ؟یچ یبرا-

رفتن  شبیبابا د یچی: هکندیحرص دنده را عوض م با
 لواسون

 .کردن یرو ادهیو دوستاشون و ز لیکم با

 لیکه کم نهی: پس واسه همپرسمیو م دهمیم رونیرا ب نفسم

 .دهیمنو نم جواب

 کامال مشخص است استرس دارد و یول خنددیم نازگل

 .کف دستشون ذارمی: حق جفتشونو مدیگویم

 ی. وقتمیرویم ییبایو با نازگل به سالن ز دهمیتکان م یسر

 نازگل به شودیم میناخن ها یسالن مشغول کار رو مسئول



. رودیم رونیاز اتاق ب لیزنگ زدن به بهرام و کم یهوا
به نظرم  یخودش را آرام نشان دهد ول کندیم ینکهسعیبا ا

 کامال

 .است یعصب

 است در کمال آرامش مشغول کار کوریکه مسئول مان الیل

 که لیکم شیدل من پ یول شودیم میناخن ها یرو کردن

 است یکرده و نازگل که به شدت عصب یرو ادهیز دانمیم

 تمرکز دهدیم شنهادیپ الیکه ل یطرح یرو توانمی. نممانده

 شیاصال متوجه حرفها خواهدیاز من نظر م یوقتو  کنم

 .شومینم

 شیکارها نیسره در حال رفت و آمد است و ا کی نازگل
 مرا

 هرچه دلش میگویم الی. در آخر به لکندیدچار استرس م هم

 کنمیم یو سع بندمیرا م میانجام دهد. چشم ها خواهدیم

با  یچهره مضطرب نازگل وقت یرا آزاد کنم ول فکرم
 دندان

 .رودینم رونیاز ذهنم ب ردیگیرا گاز م شیلبها



 

 کشم،یم یقینفس عم شودیتمام م میکار ناخن ها یوقت

کالفه کرده است.  یو حرص خوردن مرا حساب نشستن
و به محض خروج از سالن  کندیرا حساب م نهینازگلهز

 تیبا جد

 .کارت دارم سای: واکشمیرا م دستش

 منو یچته؟ دار قایدق یبگ شهی: مپرسمیو م کندیم نگاهم

 .یترسونیم

 گیجکه اون دوتا  گمیم یچی: هدزددیرا از من م نگاهش

 .هیانگار نه انگار فردا عروس دنیخواب گرفتن

 ینطوریشدن اون دوتا ا گیج: واسه کنمینگاهش م ضیغ با

 سشونیخ میدیسراغشون بهشون قهوه م میریم ؟یکنیم

 .ادیتا حالشون جا ب میکنیم

 رمیو م رسونمیاالن تورو م خوادی: نمخنددیم یعصب

 .سراغشون

 ...نالم: نازگل یم



 لکسیحرص نخور خب... برو خونه ر یتازه عروس نیبب-

 کن و

رو بذار فردا پوستت  یکه گفته شب بذار یماسک اون
 شاداب

 .باشه

 که تو ینطوری: نگران پوست من نباش ارمیگیرا م دستش

 یچ کنمیمن دارم سکته م یریگیلبتو گاز م یه یدار
کنه،  گیج دی: بابا بهرام نبادهدیجواب م یشده.عصب

 یمنشور

بره اردو و اگه گند  دیشما با یبعد عروس کنهیم ریگ شهیم
 نیا

 .شهیم چارهیب ادیدر ب کارش

 یکرده چه ربط گیج شبیبهرام د فهمم،یرا نم شیحرفها
 به

 یدست به سرم کند ول خواهدیم کنمیفردا دارد. حس م پس

نپرسم. با هم سوار  یسوال نیاز ا شتریب دهمیم حیترج
 نیماش

 خواهدیمن هم حوصله حرف زدن ندارم و دلم م م،یشویم



 دهمیم حیچه شده و ترج فهممیآخرش م دانمیکنم. م سکوت

 .کند رمینباشد که غافلگ یزیچ

. کالفه رودیزود م یلیخ رساندینازگل مرا به خانه م یوقت
 از

 

 که بلند بلند حرف مایس یصدا دنیبا شن روم،یها باال م پله

 :شومیانداختن م دیکل الیخیب زندیم

 .نیبهش بگ دیباالخره که با-

 .: الزم نکردهدیگویم مامان

 . باخورندیمن جا م دنیبا د شانیو هردو کنمیرا باز م در

 ی: اومددیگویم یو مامان با مهربان کنمیبلند سالم م یصدا

که  یرا مثل کودک میناخن هاتو.دستها نمیجان. بب سامره
 شیناظم مدرسه دستها خواهدیم

 یکه رو یو مامان از طرح رمیگیچک کند مقابلش م را
 ناخن

 و کنمیم مایبه س ی. نگاهکندیم فینشسته است تعر میها

 شده که صداتون کل ساختمون رو برداشته؟ ی: چمیگویم



 .شیشناسیم گهید ماستیبابا. س یچی: هخنددیم مامان

 کجان؟ نایو س یاسی: کنمیبه اطراف م ینگاه

 .: رفتن پرده اتاق بچه رو انتخاب کنندهدیجواب م مایس

: نازگل چطور بود؟ دیگویو مامان م نمینش یمبل م یرو
 چرا

 .ومدین باال

 

 که نازگل داشت نزنم، دلم یاز استرس یحرف دهمیم حیترج

 باز ماینزنم که س یحرف دمینفهم یزیتا خودم چ خواهدیم

روزها سرم  نیا یکند و به سرم بکوبد. به قدر کاف یپتک
 پر

ناگفته  یحرفها خواهدیاز حرفها و استرس ها و دلم م شده
 را

 یاسیاگر االن  کنمیخودم نگه دارم.با خودم فکر م یبرا
 با او توانستمیبود م نجایا

 کینزد شیآخر باردار یهرچه به ماه ها یبزنم، ول حرف



ام شود.  یشخص یزندگ ریدرگ شتریب ترسمیم شودیم
 دوست

 .روزها را با آرامش بگذراند نیا دارم

 که شروع یباران یآورد و با صدا یم یچا مانیبرا مامان

 .رودیحواسم سمت پنجره م شودیم

و به  رومیو به طرف پنجره م دارمیرا برم یچا وانیل
 ابانیخ

باران  ریکه ز ییها و آدم ها نیبه ماش شوم،یم رهیخ

 .دوندیم

فراموش  توانمیصورت نگران نازگل را نم کنمیم هرکار

 .کنم

 رمیگیرا م لیآورم و شماره کم یدر م بمیرا از ج یگوش
 با

 ...باشدی: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م دنیشن

نازگل از بس تماس گرفته شارژ  دیشا شوم،یم یعصبان
 لیکم

 تمام کرده است. شماره بهرام را هم ندارم تا از حالشان را

 شد از ی: خبرسمینو یم یامینازگل پ ی. برارمیبگ یخبر



 .بهم زنگ بزنه لیبگو کم ونیآقا

.با حرفش ارمی: باشه حالشونو جا مدهدیبعد جواب م یکم
 یو مشغول خوردن چا ندینش یلبم م یرو یخنده ا

 .شومیم

 یاسی شود،یم دایپ نایو س یاسیساعت بعد سر و کله  کی
 با

 .دهدیاش را نشانم م یکه از مدل پرده انتخاب یعکس اقیاشت

معلوم است چندان  یول دیآ یمدلش به شدت خوشم م از
 باب

 .ستین نایس لیم

 و هردو به آشپزخانه کندیم یاشاره ا مایرو به س مامان

 فیتعر میبرا دهیکه د ییاز مدل ها اقیبا اشت یاسی. روندیم

 . نگاهم را بهکنمیگوش م شیو در سکوت به حرفها کندیم

غرق در پچ پچ هستند.  قایکه عم دوزمیم مایو س مامان
 یاسی

 نکهیکردن است بدون ا فیگوشم مشغول تعر ریز همچنان



و به سمت آشپزخانه  شومیبلند م میاز جا میبگو یزیچ

 .رومیم

 .کنندیهول م دنمیبا د مایو س مامان

 کرده میافتد که پشت سرش قا یم مایبه دستان س نگاهم

 .کنمیم شانیبه هردو ینگاه است

 مای: سپرسمیآرام به نظر برسد م کنمیم یکه سع یلحن با
 یچ

 .یچی: هشودیاش حق به جانب م افهی؟قیکرد میقا پشتت

 ی: چپرسمیم یبلندتر یبا صدا ستم،یا یم نهیبه س دست

 ؟یکرد میقا پشتت

 ند،یآ یهم به آشپزخانه م نایو س یاسیجمله من  نیا با
 مامان

 قهی. دودقنیاومد یواسه چ گهی: شما ددیگویبه آن دو م رو

 .نجایا نیختیحرف بزنم همتون ر مایبا س اومدم

 به یداد ریشده گ یباز چ ی: سامکندیبه من م ینگاه نایس

 .مایس



. کننیدارن م یکار هی مای: مامان و سمیگویم تیعصبان با
 مایس

 انیچشم و ابرو م یاومدم ه یکرده از وقت میقا یزیچ هی
 یبرا

 .من

 

. کننیدارن م یکار هی مای: مامان و سمیگویم تیعصبان با
 مایس

 انیچشم و ابرو م یاومدم ه یکرده از وقت میقا یزیچ هی
 یبرا

 .من

 مایما؟سیس یکرد کاری: خب باز چدیگویم یعصبان نایس
 به من؟ نیپریم شهیم ی: چرا هرچدهدیبه گردنش م یتاب

 با مامانم داشته باشم؟ یحرف خصوص هی دینبا من

بودم  دهیافتم که قبل از ورودم به خانه شن یم ییحرفها ادی
 و

 شده؟ چرا یچ ن؟یبهش بگ دیبا ی: مگه خودت نگفتپرسمیم

 ؟یوسط نگران یندازیم آدمو



 نایو س کندی. مامان اخم مدوزدینگاهش را به مامان م مایس
 با

 ی: تا کپرسدیم ستین ادیشباهت به فر یکه ب ییصدا

 داره پس یشده. سام یچ نیبگ د؟یکن یکار یمخف نیخوایم

 .فتهیم

 : مامان من از اولشم گفتم بهشکندیبه مامان م ینگاه مایس

 .میبگ

 یافتاده؟ کس یاتفاق ن؟یبگ یرو به ک ی: چپرسدیم یاسی

 شده؟ شیزیچ

 یم رونیو دستش را از پشتش ب دیآ یجلوتر م یقدم مایس

در دستش  یزیچ دنیو با د کندی. مشتش را باز مآورد
 است

 یو کارت عروس کندیدست دراز م نای.سزدیریفرو م قلبم
 مچاله شده مرا از

در  یکه به رنگ مشک یکارت کشد،یم رونیب مایس مشت
 آمده

 .اند دهیبا خط قرمز ضربدر کش لیاسم کم یرو و



اومد گفت  کی: پدیگویبا بغض م مایس رود،یم جیگ سرم
 بسته

تو جا زدم بسته  یتوئه. من رفتم دم در خودمو جا یبرا
 رو

 اسم یفرستاده. وقت یزیچ یا هیهد لیفکر کردم کم گرفتم

 جعبه یرو تو نیاز حرصم بازش کردم و ا دمیرو د دیمهش

 .دمید

 یها م یاز صندل یکی یخودم را رو رود،یم جیگ سرم
 اندازم و

 . شمارهشومیم رهیخ نایدستان س یرنگ تو اهیکارت س به

 یتلفنش خاموش است. کالفه گوش یول رمیگیرا م لیکم
 را

 .کوبمیم زیم یرو

 نوی: دلت خنک شد؟ همکندیم مایبه س ینگاه مامان

 ؟یخواستیم

زن چه  نیبهش بهتر بود؟ ا میگفتینالد: نم یم مایس
 ه؟یجونور



 ند،ینش یکنارم م نای.سکنهیم تیاذ ینطوریرو ا یسام چرا
 اندازد و یم شیپا ریکارت را ز

 چی. آروم باش. هزمی: سامره جان عزردیگیرا م میدستها

 خوادیم ترکهیم ی. معلومه اون داره از حسودفتادهین یاتفاق

 .کنه تتیاذ

 یدار ی: به خدا الکدیگویرا م نایس یهم ادامه حرفها یاسی

 دیزود با . برو استراحت کن فردا صبحیخوریم حرص
 یبر

 .هیآتل یبعد بر شگاهیآرا

 .خبر ندارم لی: از کمترکدیم بغضم

 یچ یعنی: پرسدیم یبا لحن تند مایس روند،یآنها وا م همه

 ندارم؟ خبر

 ی: قرار بود با بهرام و دوستاشون برن مهمونزنمیم هق

رفته  یاز وقت یول یشب آخر مجرد دونمی. چه میمجرد
 چیه

 .ازش ندارم. نازگل قرار بود بهم خبر بده یخبر



 یاسی. شودیم میمانع از ادامه حرفها میهق کردن ها هق
 بدون

 رودیم یگریو به اتاق د ردیگیشماره نازگل را م یمعطل
 و

از  نی: برو ببمیگویم مای.رو به سشودیصحبت م مشغول
 نه؟ من دارم ایخبر داره  لیکم

 .شمیم یروان

بخور. ضعف  نوی: اکندیدرست م یآب قند میبرا مامان
 یکرد

نه درست  یچند روز نه درست غذا خورد نیا تو

 .یدیخواب

 لیکم یبرا یعنی: میگویم نایو رو به س زنمیرا پس م وانیل

 افتاده؟ یاتفاق

شده  یزیچ ؟یزنی: چرا نفوس بد مکندیرا نوازش م میموها
 بود

 ادیشده باشه بعد خواهرش ب یزی. چیدیفهمینفر تو م نیاول

 ؟یعروس یواسه کارها نیبر دنبالت

 



: قربونت برم من، کندیعوض م نایرا با س شیجا مامان
 دختر

 آخه؟ هیمسخره چ یفکر ها نیعروس خانوم ا نازم

. ندیآ یم مایو س یاسیو بعد  کندیرا پاک م میها اشک
 یاسی

 .بزن تو هیما یجوش ب ی: الکدهدیمقابلم لم م یصندل یرو

خراب شده انگار افتاده تو  لیکم یگوش ستین یخبر
 استخر و

 یول دهیو نازگل رفته حساب جفتشونو رس شهینم روشن
 لیرو دارن و قرار شد کم یگیجبعد  ینشئگ هنوز گهیم

 بهت زنگ

 .بزنه

 ؟یگی: راست مکنمیم نگاهش

 بود، زده بودم رو بلند شمیپ مای: سدهدیتکان م یسر یاسی

 .بپرس مایاز س گو

 یقرص فشیاز ک مایس کند،یو بلندم م کشدیدستم را م مامان

 .کم بخواب هیبخور استرست کم بشه  نویآورد: ا یم



 : نترس ضرردیگویم یفور مایمخالفت کنم که س خواهمیم

تا صبح  یبخواب یتونیم یول ستین یاونقدرا قو نداره،
 یبر

 .شگاهیآرا

که مامان  یآب قند وانیو با ل رمیگیم مایرا از س قرص
 درست

 بخوابم و صبح با خواهدی. دلم مخورمیاست آن را م کرده

 را دیمهش خواهدیشوم. دلم م داریاز خواب ب لیکم یصدا

 .و به قصد کشت او را کتک بزنم نمیبب

بترسم، به  شودیباعث م زندیکه م یرعد و برق یصدا
 یبازو

 .میرویو همراه مامان به اتاق او م زنمیچنگ م مامان

بخواب اونجا از بس شلوغه آدم قلبش  نجایا ایب-

و به عکس بابا  کشمیتخت مامان دراز م ی.رورهیگیم

 .شومیم رهیخ

 زده که مقابل چشمانش باشد، ییعکس را درست جا مامان

 .شودیم داریب یو چه وقت خوابدیم یوقت چه



دستم  ی. به آرامردیگیو دستم را م ندینش یکنار م مامان
 را

 کردیم تتیاذ مایو س یبچه بود یتوق ادتهی: کندیم نوازش

. چه زود ریبخ ادشی ؟یتا بخواب شتیپ ومدمیم آخرش
 بزرگ

 روزید نی. انگار همیشیعروس م یو چه زود دار یشد
 بود که

شده بودم. به  رهیگذاشتن تو بغلم و به صورتت خ تورو
 یموها

و نرفته  یبه پوست گل انداخته ات. تو هم رفت تیفرفر
 مادر

نگران  نقدریچرا ا یفهمیمنو م یفهمیم یروز هی. یشد
 شما

 .نیبا چندتا برگشت نیهرکدوم رفت هیتام. سه تا چ سه

 مای: سکنمیمامان گوش م یو به صدا بندمیرا م میها چشم

رو آورد و  یاسی نایبا مسعود و دوقلوها اومد. س رفت
 ومدهین



جا برام  هیرو  یو مانل لی. تو کمارنینوه برام م هی دارن
 یآورد

. خدا رو شکر شما رو هیروزا خال نیبابات ا یچقدر جا و
 دارم

. خار به پاتون بره من نیهمه کس و کار من هست شما
 رمیمیم

قرص،  ریتحت تاث ای شومیمامان م یصدا گیججان. سامره
 یول دانمینم

 .شودیخواب م ریاس چشمانم

دست تکان  یو مانل لیکم یو برا شومیقطار م سوار
 دهم،یم

 یادی. قطار با سرعت زکندیخنده آنها گوشم را پر م یصدا
 به

افتد، انگار قصد ندارد سرعتش را کم کند. سرم  یم راه
 را

 دست میکه همچنان برا نمیبیرا م یو مانل لیو کم چرخانمیم

 .بردیرا باد م میو موها شودیام باز م ی. روسردهندیم تکان

 توانمیم یبه سخت زندیریصورتم م یکه رو میموها بخاطر



 .نمیرا بب یو مانل لیکم

 انیدارم آنها را م یو سع کنمیرا باز و بسته م میها چشم

و  شودیم شتریو ب شتریکنم. سرعت قطار ب دایپ تیجمع
 هرچه

 دست شانی. برارسدینم لیو کم یبه مانل میصدا زنمیم داد

 .شده ام ی، انگار نامرئ نندیبیآنها مرا نم یول دهمیم تکان

 یسع شود،یخارج نم میاز گلو ییصدا یول زنمیم غیج
 کنمیم

 دورم یمثل مار یصندل کمربند یبپرم ول رونیقطار ب از

 آن را از خودم جدا کنم. قطار وارد توانمیاست و نم دهیخز

و نه  دیآ یم یغیج ینه صدا گرید شود،یم یکیتار تونل
 یتکان کنمیافتد تالش م ی. ترس به همه جانم منمیبیم رایکس

 .ام دهیچسب یصندل یرو یول بخورم

 شود،یم شتریو سرعت قطار ب دیآ یدر نم میاز گلو ییصدا

 نیمرا از ا یکی خواهدیو دلم م رقصندیباد م انیم میموها

 چیکه فلج شده اند قدرت ه ینجات دهد. مثل کسان تیوضع

 .ندارم یحرکت



 

راه  نیکه انگار آخر ا یطور ترسمیم شود،یتمام نم تونل
 به

 و بعد حس کنمیم یبیعج ی. حس سرماشودیم یمنته مرگم

 یسیخ ی. حتفتمیبه داخل آب م یارتفاع بلند یاز باال کنمیم

دست و پا  توانمیباز نم یول کنمیتنم حس م یرا رو آب

 .بزنم

باتالق به درون  کیو مرا مثل  ردیگیهمه تنم را م آب
 خود

 .کشدیم

 .شومیم داریاز خواب ب مایس یتکان ها با

 اندازم و اشک یناخواسته خودم را به آغوشش م دنشید با

و  شوندیدستانش دورم حلقه م مای.سشودیم ریسراز میها

 :کندیپشتم را نوازش م

 ... آروم باشیدید کابوس نترس

 شانه اش بلند یکه سرم را از رو گذردیچقدر م دانمینم

 دستمال به یو مشت کندیبه صورتم م ینگاه مایس کنم،یم



 یاشکاتو پاک کن، شگون نداره روز عروس: دهدیم دستم
 هیگر

 .یکن

چرا منتظر  دانمینم زندیگوشم زنگ م یتو یعروس کلمه
 اتفاق

 .خبرم یهست که من از آن ب یزیچ کنمیهستم. حس م یبد

 شانه ام یدستش را رو مایس پرم،یرعد و برق م یصدا با

 .ادی: آروم باش... داره بارون مگذاردیم

 .تو شد بیخوردم بارونش نص ادیز گی: من ته دخنددیم

 بلند میمامان از جا ی. با صدارودیم مایو س زنمیم یلبخند

 کنمی. به چشمان سرخم نگاه مرومیم ییو به دستشو شومیم
 و

 .پاشمیآب به صورتم م یمشت

 که یکابوسذهنم را از  کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

به  تیم از واقعکابوس کنمیام دور کنم. حس م دهید
من  نباریا یو همان قطار ول یهمان شهرباز ست،یدورن

 تک و تنها



 .قطار نشسته ام یرو

. رسدیبه گوششان نم میو صدا شومیدور م لیو کم یمانل از
 به

به  فیضع خواهمی. نمکنمینگاه م نهیخودم در آ صورت
 نظر

خواب احمقانه مرا  کیحسادت زنانه و  کی دینبا برسم،
 از پا

 .آورد در

 .حرفهاست نیشده که محکم تر از ا یعاشق سامره ا لیکم

مانده به سرعت  یباق یساعتها نیدارم همه ا دوست
 بگذرند و

 لیاالن کم نیزود به مراسم برسم. دوست دارم هم یلیخ

 .فقط نگاهش کنم یحرف چیه یو ب ستدیبا مقابلم

به وجودم رخنه کرده باعث شده  کابوسکه از  یترس دیشا
 به

و  کندیکه مرا رها نم یفکر کنم. دلشوره ا زهایچ نیا
 یترس

 .لرزاندیتنم را م که



با من مهربان شده  یخودیب هیبق کنمیچرا حس م دانمینم

 .اند

 رم،یگیرا م لیو شماره کم میآ یم رونیب سیسرو از
 یصدا

 کیاش خاموش است مثل  یگوش دیگویکه م اپراتور
زد گفت  : نازگل زنگکندینگاهم م مای. سمیعذاباست برا

 ادیداره م

 .شگاهیآرا نیبر دنبالت

 !هنوز هفت نشده کنم،یبه ساعت م ینگاه

 کجاست؟ لینالم: پس کم یم

 : شوهر شما کت شلوارش رو ترکوندهکندیم یخنده ا نایس

 .بره دنبال کت و شلوار دیبا

 

 ؟یچ یعنی: کنمیتعجب نگاهش م با

 است، حس یهمه مصنوع شانیبه نظرم خنده ها خندد،یم

 .نمیبیم کابوسهنوز هم دارم  کنمیم

 گهید یکی: لباسش به مشکل خورده رفته دهدیجواب م نایس



 .میدیشده ما هم از نازگل شن یچ قایدق دونمی. نمبخره

 دهدیجواب م نکهیبه محض ا رم،یگینازگل را م شماره
 بدون

 کجاست؟ لی: کمپرسمیم یحرف چیه

است  یاز خستگ دانمیرا ندارد، نم یشگینشاط هم شیصدا
 ای

: کار داره، هم دهدیجواب م یکه با بهرام دارد ول ییدعوا
 یبسوزونه هم کت شلوار مکارتیبخره هم س یدگوشیبا

 که خراب

 .رو بره درست کنه شده

 با هم خراب شدن؟ نایهمه ا ؟یچ یعنی-

 .هیکم دست و پا چلفت هی: داداش من دهدیجواب م نازگل

 .لو رفت باالخره

 همه نی: بمیگویدست به سرم کند. کالفه م خواهدیم دانمیم

 .شگاهیآرا میدنبالم بر ادیکه داره بگو خودش ب ییکارها نیا

 یحساب لیکم ؟یبر شهی: با من نمکشدیم یقینفس عم نازگل

 .مونهیعقب م ینطوریبذار به کاراش برسه ا رهیدرگ



بازه نه  یفروش لی: هفت صبح نه موبامیگویحرص م با
 میس

دنبال  ادیب تونهیم یول فروشنینه لباس م سوزوننیم کارت

 .من

سکوت نازگل مثل مته  هیهر ثان کند،یسکوت م نازگل
 یرو

 .دیگوینم یول دیبگو یزیچ خواهدی. انگار مشودیم اعصابم

 یوسواس عروس یاسیدچار وسواس شده ام، به قول  دیشا
 مرا

 .است ختهیبهم ر ینطوریا

. تا ستیاالن تهران ن لیکم نی: ببدیگوینازگل م باالخره
 برسه

: نالمیو م کنمیبغض م شود،ی.بند دلم پاره مکشهیم طول
 کجاست؟ لیکم

 گمی: اووو شلوغش نکن. رفته لواسون مشودیهول م نازگل
 که

 یتهران کل ادیبعد ب ادیب رسهی. االن نمیزدن به همه چ گند

 .داره کار



 .یگی: بهم دروغ مترکدیم بغضم

 هیاالن دنبالت تو هم  امی. میغقربونت برم من چه درو-

 یزیچ

 .یاونجا ضعف نکن بخور

 

. مامان کنمیجوابش را بدهم تماس را قطع م نکهیا بدون
 میبرا

 یزیچ هیسامره جان  ای: بکندیم میو صدا زدیریم یچا

 .بخور

 کنندیم یسع مایو س یاسیو  نایس روم،یم زیسمت م به
 یعاد

 .رودینم نییپا میاز گلو یچیمن ه یبخورند ول صبحانه

 ی: صداخنددیبا تکان خوردن فرزند درون شکمش م یاسی

 .بخور یزیچ هی گهیهم در اومد م ازین

 مرا مجبور به کندیم یسع دانمیم زنم،یم یجانیب لبخند

 یندارم ول لیم دهدیبه دستم م یکند. مامان لقمه ا خوردن
که  یاست و دلشوره ا لیکم شی. فکرم پرمیگیازدستش م

 به



 هستم یکابوس یهنوز در حال و هوا دیافتاده است. شا جانم

 یحرف چیآشفته ام که حوصله ه یبه قدر یام ول دهید که
 را

 .ندارم

 زد،یریم یخودش چا یو دوباره برا شودیبلند م نایس
 ینگاه

 : بچه هات کجان؟کنمیم مایس به

 یچیه ذاشتنینم ومدنی: خونه. مدهدیاش را قورت م لقمه
 از

 .بمونه یاسی یسمونیس

 مای. سپرمیم میزنگ از جا یو با صدا دهمیتکان م یسر
 بلند

من متوهم شده ام  دانمی. نمرودیم فونیو به سمت آ شودیم
 ای

 ریدرگ یهم به قدر دیاست. شا بیعج میهمه برا رفتار

 به کنمیدارم. حس م ینیشده ام که به همه حس بدب مکابوس

 .ندیگویدروغ م من



 .نییپا ایب گهینازگله م: دیگویبلند م مایس

. دهمیقورت م ییکه مامان گرفته را به زور چا یا لقمه
 یباران

. ندیآ یهم دنبالم م نایو س مایو س پوشمیرا م ام
 نایس ؟یدی: بارون رو نددیگویم مایکه س کنمینگاهشانم
 ارهیلباستو ب

 .دستت ریچتر هم بگ نی. التویوسا منم

آورد و مرا از  یمامان قرآن م دهد،یرا به دستم م یچتر
 ریز

گوشم  ریز بوسمیرا م یاسی. صورت کندیرد م قرآن

 :دیگویم

 ...نایرنگ و ا یبه بو امیب تونمینم دیببخش

 .جمله اش تمام شود: تو عذرت از همه موجه تره گذارمینم

 .زمی: برو به سالمت عزبوسدیصورتم را م مامان

 ؟یای: شما نمکنمیم نگاهش

 .کم جمع و جور کنم هیمنم  امیم ،ییکار تو : اصلخنددیم

 جعبه لباسم را نای. سمیرویم نییپا نایو س مایهمراه س به



هم لوازمم را  ماینشود و س سیکرده که خ سهیک یحساب
 یم

نازگل در صندوق را  کنم،یدر چتر را باز م ی. جلوآورد
 باز

 نشیلوازم را داخل صندوق ماش عیسر مایو س نایو س کندیم

 .گذارندیم

. بعد از شومیو من سوار م داردینگه م میچتر را برا نایس
 سوار

 یو ما به راه م روندیداخل م نایو س ماینازگل س شدن
خفه شوم  خواهدیچرا دلم م دانمیندارم، نم یحرف چی.همیافت
 تا

 ی. نازگل هم سکوت کرده است. وقتشودیامروز چه م نمیبب

 آه نگیدرب بسته پارک دنیبا د میرسیم شگاهیآرا کینزد

 نگیبابا. االنم وقت پر بودن پارک ی: اکشدیم یبلند

 نجاست؟یا

مانده است. رو به  نایکه دست س رودیم یبه چتر حواسم
 نازگل



دور و بر پارک کن  نیهم ای: بمیگویشده م یعصب که

 .میریم

خودمونم  شهینم یچیکردن ه چیمشما پ یحساب لباسمو
 عیسر

 .میریم

. به کندیجلوتر پارک م یو کم دهدیتکان م یسر نازگل
 محض

من لباس  میشویم ادهیپ نیکردن هر دو از ماش پارک
 عروسم

را قفل  نیلوازم را و در ماش هیو نازگل بق دارمیبرم را

 .کندیم

 گذارمیم نیسقف ماش یجعبه را رو یزنگ گوش یصدا با
 و

 .کشمیم رونیب بمیرا از ج یگوش

 کندینازگل نگاهم م کنم،یشماره ناشناس تعجب م دنیبا د
 و

 ه؟ی: کپرسدیم

 .شناسمینم-



 .ولش کن جواب نده-

 .باشه لیکم دی: شامیگویو م کنمینم یتوجه

 : بله؟دهمیو تماس را جواب م شومیواکنش نازگل نم منتظر

 یانگار تمام نگران رد،یگیقلبم آرام م لیکم یصدا دنیشن با

 ...سامره : سالمشوندیتمام م میها

ازت  یخبر چیدوروزه ه ؟ییسالم معلوم هست کجا-

 .ستین

رفته تو  ادتی شگاهیآرا ارهینازگل منو ب دیکه. با واقعا
 ؟یداماد

 .جوابم را بدهد لیتا کم رمیگیم یدم

 ؟یشگاهیاالن دم در آرا-

 .: آرهخندمیم

 ؟یایب یخوای: مپرسمیذوق م با

کند دوست  ریمرا غافلگ خواهدیم دیشا گردانم،یم چشم
 دارم

 جانیرا فراموش کنم. با ه میها یهمه ناراحت دنشید با

 ...سامره من-؟ییکجا ؟ی: اومدپرسمیم



 :میگویم یول شومیدلخور م امدهین نکهیاز ا کند،یم سکوت

 ینداره.. اومد یاشکال یباشه... نازگل گفت کار دار-

 دنبالم

 .نمتیبیم

 برگردم خوامیباهات ازدواج کنم، من ... من م تونمیمن نم-

 .از اولش هم اشتباه بود ارتباط نی. ادیمهش شیپ

 ؟یگیم یدار یچ-

 سست می. پاهاشنومینم یچیه گریو د شودیقطع م تماس

 نیزم یو رو رمیگینازگل م نیدستم را به ماش شوند،یم
 یم

 مغزم به کنمیندارم، حس م ستادنیا یبرا یتوان گری. دافتم

 ی. صداشودیجان م یب می. پاهادهدیبدنم فرمان نم یاعضا

 داشتم به دنشید یکه برا یذوق چد،یپیدر گوشم م لیکم

 .شودیم لیتبد یچارگیبه ب کبارهی

باران اشک  نیانگار ا رد،یگیحقارت وجودم را م حس
 آسمان

 مکابوسادامه  نهایهمه ا خواهدیمن. دلم م یبر بدبخت است



را کنار تختم  لیکم کنمیچشم باز م یکاش وقت باشد،
تنم  دانمینم خورند،یهم م یرو میدندانها کنم،ی.بغض منمیبب
 زده خی

 .لرزمیم ینطوریدلم را سرما زده که ا ای

. خوردیصورتم م یباران رو کند،ینگران نگاهم م نازگل
 تنم

 .کنمیو به نازگل نگاه م ترکدیبغضم م شودیباران م سیخ

 بود؟ لی: کمفتدینازگل به راه م یها اشک

 برگشته یدونستیم ؟یدونستی: تو مکنمیسمتش حمله م به

 د؟یمهش شیپ

 . چرانی: چرا بهم دروغ گفتکشمیم غی. جکشدیم یبلند نیه

 رو نکاریبا من ا لیداشتم؟ چرا کم یکرد؟ من چه گناه ولم

 کرد؟

 

 بلند میو از جا زنمیاو را پس م د،یآ یبه سمتم م نازگل

. دهدیو نازگل جواب م خوردیام زنگ م ی. گوششومیم
 یچیه



 یو لباسم را از رو کنمیدست دراز م فهممینم شیحرفها از

دورش  نایکه س ییها سهی.با حرص کدارمیبرم نیماش سقف
 و کنمیرا باز م دهیچیپ

 .اندازم یم ابانیخ وسط

 .شودیبلند م میو هق هق ها کشمیم رونیرا ب لباس

 بودم به دهیدامان مرا گرفته است، شن نیکدام نفر دانمینم

 میایدن دیباران با نیا ریمن ز یول خورندیگرم م نیزم
 خراب

ببرد.  البشیرا با س میاهایو رو دیایکه ب ی. بارانشود
 ام یزندگ

باران نشسته ام به  ریو رو کند. مثل آواره ها ز ریز را
 یلباس

 .تمام ذوقم را گذاشته ام شیبرا یکه روز کنمیم نگاه

 که لیکم یبه صدا کنم،یخراب شده ام فکر م یایدن به

 ...لیاز اول اشتباه بود... لعنت به تو کم ارتباط نیا دیگویم

 یشده. من چه گناه چهیباز ینطوریدل که ا نیبه ا لعنت
 کرده



 ینابود شوم. به آه چه کس ینطوریاست ا نیا شیکه جزا ام

 که قرار است یصبح روز دیام خراب شده؟ چرا با یزندگ

سرم آوار  یرو ایمن باشد همه دن یروز زندگ نیبهتر

 .شود

 .ینابود نیاز ا ترکدیهمه غم را ندارد، دلم م نیطاقت ا دلم

 یوقت دل به کس چیکاش ه دمیدیرا نم لیوقت کم چیه کاش

: زنمیبودم.رو به نازگل داد م یاشتباه شیکه برا دادمینم
 من باشه، یلباس عروس نیقرار بود ا

فروخت.  دیکفن من... برادرت منو به مهش شهیداره م یول
 اگه

 نجایچرا اومد سراغ من؟ چرا منو تا ا خواستیم اونو
 ؟یآورد

 کرده بودم که یمن چه بد د؟یمنو مسخره کن نیخواستیم

 بود؟ نیا حقم

 ؟یگیم یدار ی: چکشدیم ادیفر نازگل

 نی... برادی: از همتون بدم مکشمیم غیج یبلند تر یصدا با

 .نیگمش



لباس عروس  شومیبلند م میاز جا دیاینازگل به خودش ب تا
 را

 یول زندیم می. نازگل صدازنمیو زار م رمیگیبغلم م یتو
 یتوجه

در آغوشم  شتریلباس را ب زنمیهربار که ضجه م کنم،ینم
 مچاله

 مرا تواندینم یزیچ چیبر سرم خراب شده و ه ای. دنکنمیم

 .دهد نیتسک

ها با  نیبوق ماش یصدا روم،یراه م ابانیتعادل در خ یب
 هق

اصال  ایکجاست  رمیمس دانمی. نمشودیم نیعج میها هق
 کجا

ساخته ام به  میاهایکه در رو ینیریش یبروم. زندگ دیبا
 دانمیکه نم یو حاال من مانده ام با دل شودیم نابودیراحت

 چه نباریا

 .شکستنش بدهم یبرا یجواب

 راحت از دستش دادم، یلیدر دستانم بود که خ یخوشبخت

 .شد رانیشبه و کی نمیریش یشدم. زندگ لیکم چهیباز



 لی: داغ کمردیگیدر مقابل چشمانم جان م دیمهش صورت
 رو

 .گذارمیدلت م به

 با دیبا ای دیداغ را از دلم بشو نیا تواندیباران م نیا دانمینم

 شومیم زاری. از عشق برمیدارم بم نهیکه بر س یداغ نیا
 از

 .شومیکه مرا به او ربط بدهد متنفر م یزیو هر چ لیکم

 ...لیکم

 با ینیماش شود،یم شتریب میهق هق ها دیآ یکه م اسمش

 میبه سر تا پا یو آب گل آلود شودیاز کنارم رد م سرعت
 یم

 یچه ارزش گرید کنم،یشده ام نگاه م ی. به لباس گلپاشد
 دارد

 بماند؟ زیتم

 را بپوشم؟ نیا دیبا یچه کس یبرا

 نیمرا درست هم داند؟یم یکه مرا اشتباه یکس یبرا
 امروز



.سهم میعهد با هم بودن ببند میخواستیکه م یکرد، روز رها

 .باران است ریلباس گل آلود ز کیعالقه  نیمن از ا

 .دل آتش گرفته ام را آرام کند تواندیکه نم یباران

 . چشمبارندیانگار دل من و آسمان با هم م روم،یراه م فقط

 ها از کنارم رد نیاز شدت اشک تار شده اند ماش میها

 .کنندیم سیرا خ میبار سرتا پا نیو چند شوندیم

 

 . خودم را بهلرزدیشده است، تنم م سیخ میلباس ها تمام

 . نه کوچه رانمینش یم یپله ا یو رو رسانمیرو م ادهیپ

 ام. هرچند ستادهیشهر ا نیا یکجا دانمیو نه م شناسمیم

 ی. هنوز لباس را در آغوش دارم، لباسستیمهم هم ن میبرا
 که

 !است و هم غرق در گل سیخ هم

 ریاز ز میموها خورند،یبه هم م میشدت سرما دندانها از
 شالم

سردم شده  ی. به قدرچکدیزده و از نوک آنها آب م رونیب
 که



 پله در خودم یجلوتر بکشم. رو یندارم شالم را کم توان

شبه خراب  کی لیبا کم نمیریش ی. روزهاشومیم مچاله
 شده

ندارم.سرم را به  ایدن نیبه ا یحس چیه گریو من د است

 .کنمینگاه م یو به کوچه خال دهمیم هیتک وارید

 باران نشسته ام و ریز یگوشه ا خانمانیب کیمثل  درست

شب  نیتنپوش بهتر را بغل کرده ام که قرار بود یلباس
 میزندگ

 .شود

 شده و من لیتبد یناگهان به شب تار میزندگ یآفتاب آسمان

 .غم را ندارد نیکه طاقت ا یام با دل مانده

 رونیاز خانه ب یمرد مسن شوم،یبلند م میباز شدن از جا با
 یم

 ی. تا بخواهد حرفکندیمن با تعجب نگاهم م دنیبا د دیآ
 بزند

. نه کنمیها پرسه م ابانیو دوباره در خ شومیاو دور م از
 لیموبا

 یوقت کندیم یپول. اصال چه فرق فیهمراه دارم و نه ک به



 از من خبر یکس کندیم یچه فرق ختهیناگهان بهم ر میزندگ

بارد، به  یهنوز م ینه. باران کمتر شده ول ایباشد  داشته
 شدت

 هم یرو میاز شدت سرما دندانها کنمیسرما م احساس

 دانمیاصال نم رومیراه م ابانهایهدف در خ ی. بخورندیم
 مقصدم

شده، احساس  کیکه هوا تار میآ یبه خودم م ی.وقتکجاست
 ضعف و

راه رفتن در وجودم  یبرا یتوان گریدارم. د جهیسرگ
 نمانده

 .رسانمیم یرا مقابل آژانس خودم

 یکه از ته چاه م یبا صدا ترسدیم دنمیآژانس با د مسئول
 دیآ

 .خواستمیم نیماش هی: میگویم

کارتن  هیبه نظرش شب دی.شاکندیم میبه سرتا پا ینگاه
 خوابها

چشمش به لباس عروس  یها. ول یدختر فرار ای میآ یم
 یتو



 .که غرق در گل است شودیم رهیخ دستم

 کنمینگاهش م رومیبه عقب م یکم شود،یبلند م شیجا از
 و به

 راننده هیاالن  نیبش یبخار ی: شما برو جلودیگویم ینرم

 .ادیب گمیم

: من لباسام میگویدر جوابش م خورمینم یتکان میجا از

 .سهیخ

 .ستین یمشکل-

: میگویو بعد م گردانمیچشم م کنم،یبه او نگاه م دیترد با
 هی

 نشه؟ فیکث نیماش رمیبذارم ز نیدار سهیک

 کرده دخترم؟ تتیاذ ی: کسدیگویم ینگران با

 یمن برم.مسئول آژانس که مرد نیندار نیاگه ماش-

 : االندهدیاست جواب م انسالیم

 .یبخار شیپ نی. بشبرمتیم خودم

 مقصد باهاتون ستی: پول باهام نمیگویم یآرامتر یصدا با

 .کننیم حساب



 

 .: نگران نباشزندیبهم م پلک

 .: احمددیگویم یبلند یبا صدا بعد

مرد مسن کاپشنش  دیآ یم رونیب یاز اتاق پشت یجوان پسر
 را

 نی: حواست باشه من ادیگویو رو به پسرک م داردیبرم
 خانوم

 .برسونم رو

 من دلش یبرا دیشا کند،یمن م یبه سرتا پا ینگاه پسرک

 ینطوریا یهم دارم وقت یبه دلسوز ازی. فکر کنم نسوزدیم

 .زنمیپرسه م ابانهایدر خ چارهیو ب آواره

 موتیر م،ییآ یم رونیاز آژانس ب انسالیمرد م همراه
 نیماش

 و شش ستیدو کی یو با روشن شدن چراغ ها زندیم را

 کنمی.نگاهش مامیمن االن م نی: برو بشدیگویرنگ م دیسف

 .نیبد سهی: کمیگویو م

 شهینم شیچیچرمه ه ی: روکش صندلدهدیتکان م یسر



 .یزد خیدختر  نیبش

زود  یلیو خ شومیو سوار م کنمیعقب را باز م یصندل در
 یم

 کم داغ هی: بذار دیگویم کندیرا روشن م نیماش ی. وقتدیآ

 برم؟ دیبا یکدوم سمت زنمیرو م یاالن بخار بشه

 ی: نازدهمیم هیتک شهیو سرم را به ش بندمیرا م میها چشم

 .آباد

 را روشن یبخار گذردیکه م یافتد، کم یبه راه م نیماش

پوستم  ری. گرما به زشودیگرم م نیماش یو فضا کندیم
 نفوذ

 که گذردیچقدر م دانمی. نمشودیم نیسنگ میو پلک ها کندیم

انگار مرا از اعماق آبها  شی. با صداکندیم میصدا دوباره
 رونیب

 آباد برم؟ یناز یکجا دی: خب باکشدیم

بلدم اونورا  دم،ی: فهمدیگویو م دهمیم حیرا توض آدرس

 .رو

گرم  می.دوباره چشم هاکنمیصدات م میدیرس بخواب
 را دور لباس عروس میدستها شوند،یم



به  یافتنیشئ دست ن کیو او را مثل  کنمیتر م محکم
 خودم

 .چسبانمیم

 :کندیم میصدا یآرام یبا صدا میرسیبه مقابل خانه م یوقت

 .میدی... دختر جان بلند شو رسدخترم

 به پنجره خانه ی. نگاهکنمیرا باز م میچشم ها یسخت به

در خانه دلم  یو با روشن بودن چراغ از بودن کس کنمیم
 خوش

 .شودیم

 درست اومدم؟ نجاست؟ی: خونتون همکندینگاهم م مرد

آورد: شماره رو  یرا در م یو گوش دهمیتکان م یسر
 بگو زنگ

 .ستیببرنت حالت اصال خوب ن انیب بزنم

 خانه است و اصال یچه کس دانمینم کنم،یبه پنجره م ینگاه

باالخره  دیبا یهستند ول یتیخانه در چه وضع نیا افراد
 یکی

 و مرد تماس میگویراننده را بدهد. شماره خانه را م پول



 نیو پشت سرش منم از ماش شودیم ادهیپ نی. از ماشردیگیم

 یلباس ها ی. با خوردن قطرات باران روشومیم ادهیپ
االن  نی: بشدیگویم دنمی. مرد با دکنمینمناکمدوباره لرز م

 انیم

 .دنبالت

 .: ممنونکنمیم نگاهش

 .نی: برو تو ماشزندیم یلبخند

 . بهنمیبیرا م یاسیو  شودیجمله اش تمام شود در باز م تا

 .ردیگیمحکم مرا در آغوش م رومیم سمتش

 تو کوچه ختنیهمه ر میتو؟ نصفه عمر شد ییکجا یسام-

 .دنبالت ابونیخ

اب رو حس نیرا ادامه دهد: پول ماش شیحرفها گذارمینم

 .کن

 . نگاهشرودیافتد و به سمتش م یچشمش به راننده م یاسی

 لشیبه راننده شماره موبا ستیپول همراهش ن فیک کنمیم
 را



مبلغ را کارت به  یاسیتا شماره کارت بفرستد و  دهدیم
 کارت

 .کند

و  رودیبار نم ریز یاسی یول کندیتعارف م یکل راننده
 یحساب

 .کندیاو تشکر م از

 کندیشده نگاهم م سیخ یاو هم کم دیآ یبه داخل م یوقت

خاکستر  ری.بغضم انگار آتش زرومیبه آغوشش م دوباره
 و هق هق ترکدیشده دوباره م

 .شودیخفه م یاسیدر آغوش  میها

 به یچ ستیباال. معلوم ن میبر ای: بدیگویم گذردیکه م یکم

 .اومده روزت

 شیبرا دانمی. مکشاندیو مرا از پله ها باال م ردیگیرا م دستم

 یرفتن از پله ها ندارم. وقت یبرا یتوان یاست ول سخت
 به

: برو لباستو عوض کن برو تو حموم دیگویم میرسیم خانه
 ریز



 .داغ تا تنت گرم بشه آب

 : مندیگویبزنم و م یحرف چیه خواهدیدلم نم کنمیم نگاهش

 .هیبق کننیدارن سکته م یبزنم بگم اومد زنگ

 

 .نمیرو بب یشکیه خوامینم: کنمیم بغض

 یبذار بدونن سالم ی: باشه ولدهدیبا آرامش جواب م یاسی
 از

 .میشد ینازگل زنگ زده روان یوقت

به سمتم  یاسیاز اونا بشنوم. یاسم چیه خوامی: نمزنمیم داد
 شده ی: چشودیم رهیبه چشمانم خ دیآ یم

 ؟یسام

فروخت. بهم زنگ زد درست  دی: منو به مهشزنمیم هق
 یوقت

 .اشتباهه ارتباط نیبودم گفت ا شگاهیآرا یجلو

 یلی: من خدهمیم هیتک واری. به دکشدیم یبلند نیه یاسی

سرم خراب  یلحظه رو هیتو  ای... همه دنیاسیام  چارهیب

 .شد



 یداشتم برا یبود، باهاش حس خوب امیهمه دن لیکم
 داشتنش

 .له کرد دیمهش یپاها ریمنو ز ی. ولدمیهمه جنگ با

 یدار ری: برو دوش بگفرستدیمرا به سمت حمام م یاسی
 از

 .یلرزیم سرما

 نیهنوز ا کنمیآب را باز م ریو ش رومیداخل حمام م به
 لباس

 گذارمیو م نمینش یآب م ریرا بغل کرده ام ز یلعنت عروس

که بر دلم نشسته  یداغ نیا یشوند. برا یجار میها اشک
 اگر

 .کنم کم است هیعمر هم گر کل

 یفیو کف حمام پر از کث دیشویلباس را م یگل ها آب

 .شودیم

به در  یاسیکه  یبا تقه ا یول گذردیچقدر م دانمینم
 یاسی. رمیگیآورم و دوش م یرا در م میها زندلباسیم

 حوله را

 .کندیم زانیآو میدر برا پشت



 یگوشه حمام م یها فیلباس کث یعروس را قاط لباس
 اندازم

به  میآ یم رونیاز حمام ب ی. وقتکنمیحوله را به تن م و
 چیه

به اتاقم  هیبدون توجه به حضور بق کنم،ینگاه نم کس

 .رومیم

 نمینش یتخت م ی. روشنومیرا م هیو بق نایو س مایس یصدا
 و

. لباس شومیم میحوصله مشغول خشک کردن موها با
 پوشمیم

 .بندمیم میدور موها یحوله کوچک و

عمو  دنی. با درومیم رونیو از اتاق ب کشمیم یقیعم نفس
 و

که دور هم نشسته  یاسیو مامان و  نایو س مایو س مسعود
 اند

 .زنمینم یشده اند حرف رهیبه من خ و

 همه با هم مشغول حرف زدن ند،ینش یکنارم م یاسی

 کنندیم می. دعواکنندیمرا متهم م زنندیسرم داد م شوند،یم



 .خوانندیاحمق م مرا

 .کنمیو من فقط سکوت م ندیگویم شانیها ینگران از

سکوت  شودیکه باعث م کندیم ینگاه هیرو به بق عمو
 کنند،

 هویشد سامره جان چرا  ی: چدیگویبه من م رو
 میکه از صبح در گلو یبغض دهم،یرا قورت م ؟بغضمیرفت

 جا خوش

 .ترکدیکه هر لحظه م ی. بغضکرده

 نازگل براتون نگفت؟-

 .یرفت یگذاشت هوی: گفت دیگویم تیبا عصبان نایس

 گریشده ام انگار د وانهیانگار د یکامال عصب خندم،یم
 یعقل

 .ندارم

 با وحشت نگاهم مایاست که س یعصب میخنده ها یقدر به

... گهیگذاشتم رفتم؟ نگفت چرا؟ معلومه نم هوی: کندیم
 ادینم

گفت من  لیبذاره و منو برداره. من رفتم چون کم داداششو
 هی



 .بوده یاشتباه ارتباط نیام. گفت ا یاشتباه آدم

 ؟یگیم یدار یچ یفهمی: مزندیداد م تیبا عصبان عمو

 . شمادمیو من نفهم نی. چون شما گفتفهممی: آره مخندمیم

 یایچرا نم ؟یپاشو... چرا ساکت مای. سدمیو من نشن نیگفت

 ...شمیبخاطر پولش زنش م یمنو؟ مگه نگفت یکن مسخره

 قالم یزنش نشدم... روز عروس یچیبخاطر ه نیبب نشدم

 مانیکه بهش ا ی... من با تموم عقل و شعورگذاشت
کردم که براش  یدست کس چهیداشتماحساساتم رو باز

 یاشتباه

 .بودم

 

 یخبر چیه لینالد: نازگل گفت دوروزه از کم یم مامان

 .ستین

 .ستنیهم ن یبلکه فلور و مانل لیکم نه

 لیکم یبرا یدستدم  یدستمال کاغذ هی: من زنمیم هق

 .بودم



نگفت؟ نگفت ساعت نه  دی: مگه مهشمیگویم یاسیبه  رو
 شب

هفت صبح منو گذاشت.. هفت  یدم در... ول ذارهیم منو
 صبح

 .ول کرد ابونیتو خ منو

 مسعود محکم به دستش یبزند ول یحرف خواهدیم مایس

 رونی. از آغوشش بکندیو بغلم م شودی. مامان بلند مکوبدیم

 لیلحظه کم نیمن نسوزه. از هم یدلش برا ی: کسمیآ یم

 .من مرده یبرا هانیک

بازم باهات  یکه داد ی: از اون قرصمیگویم مایبه س رو
 هست؟

 فشیو از ک شودیمامان بلند م دییبا تا کند،یم هیبه بق ینگاه

.چندتا ردیگیآورد و به سمتم م یقرص را در م خشاب
 است زیم یکه رو یآب وانیآورم و با ل یقرص با هم در م

 .کشمیبوده سر م یمال چه کس دانمینم و

 .: سامرررهزندیداد م مامان



 ادمی یبخوابم که همه چ نقدریا نی: بذارمیگویبغض م با

 .بره

 نی. من به اکنمیو در را قفل م کشانمیرا به اتاقم م خودم

 !دارم ازین ییتنها

 چند ساعت است که دانمینم جم،یگ کنمیچشم باز م یوقت

 .برطرف شود دمید یتا تار زنمیپلک م یام. کم دهیخواب

 صبح دانمیعدد شش نم دنیو با د کنمیبه ساعت م ینگاه

 !غروب ای است

تلو تلو خوران  رود،یم جیسرم گ شومیکه بلند م میجا از
 خودم

 رونیو از اتاق ب کنمیو قفلش را باز م رسانمیبه در م را

 .رومیم

اش گرم است.  یمبل نشسته و سرش به گوش یرو یاسی
 که به کنمیبه اندامش م ینگاه شود،یاز جا بلند م دنمید با

 .دهدیتکانش م یسخت

 .بابا نیآورم: بش یرا باال م دستم



است، انگار  نیسنگ ؟سرمی: خوبکندینگاهم م نگران

 .به سرم خورده باشد یضربه محکم

 : آره االن ساعت چنده؟کنمیمکث م یکم

 و ربعه. گرسنته؟ شی: شکندیم یواریبه ساعت د ینگاه

 ارم؟یب یزیچ هیتا شام  یخوایم

 : تا شام؟کنمینگاهش م گنگ

 شبی: آره. از ددیآ یجلوتر م یکم شود،یم رهیصورتم خ به
 تا

بدنت هم که  ی. اون همه قرص خوردیخواب بود االن
 عادت

 .یدیفقط خواب نداره

برات  نی: بشردیگیدستم را م یاسی کنمیضعف م احساس
 هی

 .یبخور ارمیب یزیچ

 ندارم که خودم را به آشپزخانه یمقاومت کنم. توان توانمینم

 .برسانم

 .کشندیم ریت میها قهیو شق دهمیم رونیرا ب نفسم



 کجان؟ هی: بقپرسمیم یگرفته ا یصدا با

را  وانیو ل دیآ ینبات به طرفم م یچا وانیل کیبا  یاسی
 به

 معده ات ینخورد یچیبخور دو روزه ه نوی: ادهدیم دستم

 شده. داغون

رفتن لوازم تورو  ان،ی: االن مکندیبه ساعت م ینگاه

 .ارنیب

 نایا لی: رفتن خونه کمدهدیکه ادامه م شومیم رهیاو خ به

 .ارنیتورو ب لوازم

 میبرا یاسیکه  ینبات ی. آرام آرام از چازنمینم یحرف
 درست

افتد.  یمغزم به کار م. انگار کم کم خورمیاست م کرده
 دیشا

حال  یب ینطوریقند خونم به شدت افت کرده است که ا هم
 و

 .رمق شده ام یب

 یرا به خوب نیهم ا یاسیحرف زدن ندارم و  حوصله

 .داندیم



 .کشمیهمان کاناپه دراز م یرو کنمینبات را که تمام م یچا

شام  ی: براکشدیم میآورد و رو یم ییپتو میبرا یاسی
 صدات

 ؟کنم

 نجایهم خواهدیدلم م یخوابم ول جیهنوز گ دهم،ینم یجواب

 .خفه ام کند خواهدیشلوغ اتاق م ی. انگار فضابخوابم

 کنم،یرا باز م میو مامان چشم ها نایحرف زدن س یصدا با

 یزیچ یول کنمی. نگاهشان مستیحواسش به من ن یکس
و به دسته  کشمی.خودم را باال تر مفهممینم شانیازحرفها

 مبل

 .دهمیم هیتک

 :شودیو مامان سمت من جلب م نایتوجه س یاسی یباصدا

 ؟یشد داریب یسام

 . مرا بغلدیآ یو کنارم م شودیو مامان بلند م کنمیم سالم

 ؟یکنیم کاریبا خودت چ ی: دارکندیم

 پسره نیغرد: دستم به ا یم نایس فهمم،یرا نم منظورش

 ..برسه



 یچرا عصبان فهممینم شود،یتمام م یاسی سیاش با ه جمله

 .ستیمهم ن یچیه گرید میبخاطرمن؟ من که برا هستند؟

نکن  ینطوری: قربونت برم من ابوسدیصورتم را م مامان

 .خودت با

 کردم؟ کاری: مگه چپرسمیم جیگ

 یه یخوایم ؟یبخواب یه یخوای: مدیگویم یعصبان نایس
 ؟یبخور قرص

 شیکه ب کنمینگاه م نایبه س م،یآ یم رونیبغل مامان ب از
 ینطوریا نکهیا یچرا ول دانمیشده. نم یعصبان حد از

حس  میدارم با کارها دیشده را دوست دارم. شا نگرانم
 ترحم آنها را

از  زیحاال که خودم لبر خواهمیم دی. شاخرمیخودم م یبرا
 یب

 .بسوزد میدلش برا یکیشده ام  یتفاوت

قرص ها از تنم  نیا ریتاث شبینشدم، از د یمن قرص-

 .نرفته رونیب

 .یزنی: مثل نشئه ها حرف مدیگویم تیبا عصبان نایس



نخورده، معلومه  یچیبچه دوروزه ه نی: ازندیغر م یاسی
 ریتاث

 .رهیاز بدنش نم قرص

 .کنمی: من براش شام گرم مدیگویرو به مامان م بعد

 نیزم یرو میپا یجلو نایو س رودیبه آشپزخانه م یاسی
 یم

 .. من نگرانتمیمن زی: سامره، تو عزندینش

 

 چارهی. من بمی: من خوبم. عالمیگویم یکشدار یصدا با
 یلیخ

 .خوبه حالم

 نای. سشومی: خجالت بکش.ساکت مدیگویم یعصبان مامان
 رو بذار کنار، از لی: کمدهدیادامه م

 .شروع کن دیجد یزندگ هیکن.  رونشیب ذهنت

 افتد که معلوم یم ییبه چمدانها نایاز پشت سر س نگاهم
 است

که  ییزهایچ کنم،یآورده اند. نگاهشان م لیخانه کم از
 قرار



که قرار بود مختص  ییدر آن کمدها باشد لباس ها بود
 شوهرم

 .شده اند ریچمدان ها اس یحاال تو باشد

 !است مدتها خاک بخورند، درست مثل احساساتم قرار

 ایرا؟ قلبم را؟  نمیکنم؟ دورب نهیرا قرنط زیچه چ نباریا
 نکهیا

 دایرا پ لیبگردم و کم دیبا دیشا ایرا گم و گور کنم  خودم
 کنم

با  خواهدیدلم م دیکارش او را مواخذه کنم. شا نیبابت ا و
 کی

 مرا خرد کرده ینطوریا یوقت یدلم را خنک کنم ول یلیس

 .ستیادیهم از سرش ز یلیس

متنفر  دیاز مهش ینطوریکه ا یباور کنم کس توانمینم هنوز
 به او فروخت. مرا بود

ام را  ختهیر یآبرو شود،یدلم چه م نیا فیتکل دانمینم
 چطور

 شوم که قبال یزن مرد خواستمیم نکهیجمع کنم بابت ا دیبا



 خیکردند، بارها مرا توب حتمیکرده بود بارها نص ازدواج
 کردند

 ...حاال همان مرد از من گذشت یول

مرا رها کرد، درست  دمیجنگ شیکه برا یمرد همان
 که یروز

 عهد بست میمانیتا آخر عمر کنار هم م میبود عهد ببند قرار

 !برود که

 ردیگیدستم را م نای. سکندیم میو صدا ندیچیرا م زیم یاسی
 و

 یم ینهارخور زیپشت م یبلند شوم. وقت کندیم کمک
 نمینش

 .کندیغذا مشامم را پر م یبو

 بود در آن خانه نیزمان دغدغه ام ا کی رد،یگیدلم م باز

 ینه؟ ول ایهمسرم غذا درست کنم  یبرا توانمیم ایآ یاشراف

که مرا رها کرد  لیآن کم الیخیآن خانه ب الیخی...بحاال
 دیحاال من با

 .کار کنم چه



 .که بر دلم نشسته چه کار کنم یداغ نیا با

تفاوت نسبت به همه  یب کنمیم یو سع دارمیبرم یقاشق
 زیچ

و مامان  نایتفاوت به نگاه س یب یخوردن شوم. حت مشغول
 و

 مانده است. قاشق اول را در دهانم رهیمن خ یکه رو یاسی

 .شومیو در کمال آرامش مشغول خوردن م گذارمیم

با هر لقمه بغضم را  کنمیم ینشده، سع یچیکه ه انگار
 قورت

 کنمیکرده. انگار هرکار م ریگ میکه در گلو یبغض بدهم
 نییپا

نکند دست از  یرا جار میتا اشک ها یلعنت نیا رود،ینم
 سرم

 .داردینم بر

. هر خورمیافتند و قاشق قاشق غذا م یبه راه م میها اشک
 سه

 رو به شومیم ریس یوقت کنندیدر سکوت نگاهم م نفرشان

 .: دستت درد نکنهمیگویم یاسی



 چندتا نیبعد دوروز هم ن؟ی: همدیگویبا تعجب م مامان

 قاشق؟

تکان  ین؟سریمنو آورد لی: همه وسامیگویم نایبه س رو

 .ارمیب توی: بذار گوشدیگویو م دهدیم

 .خوامینم وی: من اون گوشزنمیم غیج

 خواستمیکه م یبغض کندیبغلم م نایس شوم،یبلند م میجا از
 با

 . کشدیم یآه یاسی. شکندیقورتش بدهم م غذا

 توینازگل گوش میاریب لتویوسا میرفت ی: وقتدیگویآرام م نایس

کارت تورو با رم رو از توش در آوردم و  میمنم س داد
رو  یانتقال دادم به رم خودت و گوش یداشت لیفا یهرچ

 .دستش دادم فرمت کردم

: خودم کندیرا پاک م میاشک ها میآ یم رونیبغلش ب از
 یول ستین یکیاون  یبه با کالس دم،یخر یگوش هی برات

 .انداختم توش مکارتتویسو رم و  ندازهیم کارتو راه

 هیگر گهی: تروخدا ددیگویو م بوسمیرا م صورتش

 .شدم لیهمه خار و ذل شینالم: آبروم رفت.. پ ینکن.م



: هرکس بخواد بهت از گل بوسدیام را م یشانیپ نایس
 نازکتر

 . تو تاج سرمایباشه چه س لیچه فام کشمشیخودم م بگه

 من پشتت یبکن یهم بخوا ی. هرکاریتو خواهر من یمن

 .یکم آروم بش هیفقط بذار  هستم

 یشمونی: بهتر که پدیگویو م شودیبلند م شیاز جا یاسی
 من

 .ندارم تویدور طاقت

 .ادیم گهیماه د هی یفسقل نی: اکشمیشکمش م یرو یدست

 تا به قول خودش رودیم کنمیم نایبه س ینگاه خندد،یم

بچه  : حاال اتاقمیگویم یاسی. به اوردیرا ب دمیجد یگوش
 رو

 د؟یکن کاریچ یخوایم

 لوازم هم هیاتاق خودمون، بق میذاریتختش رو م یچیه-

 .یانبار میذاریم

 .باشه یاون فسقل ی: نه بذار اونجا برارمیگیرا م دستش

 یخوایاونوقت تو م ؟یچ گهی: دشوندیگرد م شیها چشم



 شیشبا پ رمی: من مکنمیبه مامان م ی؟نگاهیکن کاریچ

 .خوابمیمامان م

 .مستقل باشه یبذار فندق عمه از اول زندگ یول

و رو  کنمیآورد، دوباره تشکر م یم میرا برا یگوش نایس
 به

من  دی: برنامه اتاق بچه رو عوض نکندهمیادامه م نایس
 شبا

 .. روزا هم که سرکارمخوابمیمامان م شیپ رمیم

 باز؟ ونیفدراس یبر یخوای: مپرسدیم یبا نگران یاسی

 دوهفته یعروس یندازم: فعال که به هواا یباال م یا شانه

موقت بودم برامم  یمرب هیمن  دونم،یدارم. نم یمرخص
 مهم

 .کنم دایپ گهیکار د هی دیبرم شا دیشا ستین

: میگویم شانیو رو به هردو رمیگیم نایرا از س یگوش
 نیبخوا

. اون اتاق مال رمیم ذارمیم دیرو بهم بزن ازیاتاق ن برنامه

 .ازهین



باشه پر بشه  ازیخوبه که اون اتاق واسه ن یحالم وقت من
 از

اتاق  رمیشبا م ستمیجا و مکان که ن ی. منم بازین یبچگ
 مامان

 .واسه خودم دارمیهم کل خونه رو برم روزا

. به گردمیو به اتاق برم گذارمینم شانیبرا یحرف یجا
 خاطر

و خواب  یرمق یحالم بهتر شده و ب یغذا کم خوردن
 یآلودگ

 هیآرام حرف زدن مامان و بق یرفته است. صدا نیاز ب ام
. ندیگویچه م ستیمهم ن میبرا یول دیآ یازآشپزخانه م

 حرف

 کنم،یرا برانداز م دهیخر نایکه س یرا زده ام. گوش آخرم
 میبرا

ها را نصب کرده و حاضر و آماده به دستم داده  برنامه

 .است

 نازگل یها امیاز پ یو چشمم به انبوه شومیتلگرام م وارد



حوصله اش را ندارم و  کنمیبازشان نم ی. ولخوردیم
 دوست

 اول از همه با خودم کنار خواهمیبا خودم تنها باشم. م دارم

 .کنم یزیام برنامه ر یزندگ یبعد برا میایب

 

 ییآدمها اورم،یمحکم را در ب یآدمها یادا خواهمیم دیشا
 که

 یچیتظاهر کنم ه نکهیا ای شوندیپا له نم ریز یراحت به
 نشده

 .است

 یمرا هم ندارد، دلم برا یاشک ها اقتیل گرید لیکم دانمیم

 یکه خرج او کرده ام. ول یاحساسات ی. براسوزدیم خودم

 یمتنفر بود چطور دیاز مهش ینطوریکه ا لیکم فهممینم
 به

فکرم را از او دور کنم  خواهمیاو برگشت؟!هرچه م طرف
 یاهیهمه س انیباز م

 . انگار دوستشودیروشن م یذهنم اسمش مثل چراغ یها



تا ابد  نهیک کیقرار است مثل  دیدرذهنم بماند، شا دارد
 بماند

 ...خواهمینم یول

 شوم که مرا رها کرده، یکس ریدرگ ینطوریندارم ا دوست

 است نیمرد زم نیبا من خوشبخت تر گفتیکه م یکس

 .کندیم میرها یصبح باران کیدر  ینطوریا

 درست کرده در ذهنم کنار هم جا لیکه کم ییاه پازل

 نیا توانمیقطعه گمشده هست و من نم یانگار کل رند،یگینم

 .کنم دایرا پ قطعات

 گفته، کیرا تبر میکه عروس شومیم رهیفتانه خ امیپ به

 بهم یبه او خبر دهم عروس خواهدیدلم نم زنمیم یپوزخند

 بود که با لحن دهید یمرا پولک ینطوریاست. هم خورده

 ...یگفت: باالخره مخ داداش نازگل رو زد سردش

 یوقت است از بنفشه خبر ندارم، اصال بهتر... کسان یلیخ
 که

مرا خرد کرده  ینطوریگذاشتم ا شانیرا برا میزندگ تمام
 بهتر



کنار اتاق  یندارم.نگاهم به چمدان ها یدوست چیاالن ه که
 دلم یماند، حت یم رهیخ

 خانه یکه با وسواس برا ییبازشان کنم. لباسها خواهدینم

 .بودم دهیخر دمیجد

 آنها را نکهینگاهشان کنم چه برسد به ا یندارم حت دوست

 .بهتر باشد همه آنها را ببخشم دیشا بپوشم،

. مامان تلفن را ستیمهم ن میبرا زند،یخانه زنگ م تلفن
 جواب

 دانمی. مکندیبا زن عمو صحبت م فهممیاز لحنش م دهدیم
 زن

 یاز خام میمتلک بارم کند، برا یکل خواهدیدلش م عمو
 کردنم

 .شده ام لیخام پول کم نکهیاز ا دیبگو

را  نستاگرامیهدف ا یب کنم،یمامان گوش نم یحرفها به
 باال و

 گردمیم لیکم یاز خوشبخت یدنبال پست دی. شاکنمیم نییپا

 ییها. به پست نمیخانواده شاد را کنار هم بب کی نکهیا ای
 نگاه



 .گفته اند کیام را تبر یکه عروس کنمیم

 نه بخاطر بهم رد،یگیدلم م دیآ یم یکه اسم عروس هربار

 یزیچه چ دانمیبلکه بخاطر له شدنم. خودم هم نم خوردنش

 انیکنم م دایدارم خودم را پ ازین دی. شاکندیرا خوب م حالم

افتم  یم یشعر ادیساخته است. میبرا لیکه کم ییها رانهیو
 یفرستاده بود، ب میبرا لیکم یزمان کیکه 

 :کنمیلب زمزمه م ریز اریاخت

نه آن است  رانهیبنا کرد/ و دینه آن است که جمش رانهیو
 که

 ختیفرو ر فرهاد

دل ماست که با هر نگه دوست / صد بار بنا گشت  رانهیو
 و

 (ی)سعد ختیبار فرو ر دگر

 نیا گریشد، د رانیو لیدل من است که با رفتن کم رانهیو

آمده  میکه در زندگ یزلزله ا نی. اشودیدرست نم رانهیو
 حاال

مثل  شدیساختنش تالش کنم. کاش م یبرا دیبا حاالها
 یزمان



 نمیکرد و سالها دورب میآن گردن دراز رها مایبه قول س که
 را

 .داشتم نهیقرنط یبرا یزیهم چ نباریکردم ا نهیقرنط

 ادی: زن عموت فردا مدیگویو م کندیتلفنش را تمام م مامان

 .نجایا

 ست،یمن مهم ن یبرا یمنتظر واکنش من است ول دیشا
 ینگاه

 : قدمش رودهدیکه رو به مامان جواب م کنمیم یاسی به

 .چشم

 یزن عمو فرصت دانمی. مشودیم رهیبه من خ یبا نگران یول
 دایپ

با او  خواهمینم یاش را به رخم بکشد ول ییتا دانا کرده
 بحث

 ...میگفت یدی: دندیبگو خواهندیهمه م دانمی. مکنم

 جمله نیا یباران پرسه زدم خودم را برا ریساعتها ز یوقت

 .کرده ام آماده

 ؟یندار ی: سامره جان تو مشکلپرسدیم مامان



 بکنن انیسرزنشم کنن، ب انیب خوانی: مشومیبلند م میجا از

 .چنیبرام نسخه نپ یول

االن  ،یاوردیبهونه م هی: مامان دیگویم یبا ناراحت نایس
 موقع

 اومدنه؟ یمهمون

کار مهم  گهیم اد،ینم ی: مهموندیگویم یبا کالفگ مامان
 داره

 .فقط خودشه ادیعموتم نم یحت

 .بزنه بره یبه سام ششوین ادی: مدهدیجواب م یعصب نایس

 ریوسط شاد بشه. خدا خ نیبذار دل اونم ا ادی: بذار بخندمیم

بهم  انیفرصت بده ب هیبهم خورده رو تا  یعروس نیا بده
 از

 .: ساااامرهغردیبگن.مامان م عقلشون

 بهتر باشد دیبزنم. شا یحرف خواهدیدلم نم کنم،یم سکوت

 .رمیسکوت بگ روزه

 یلباس نی: ادیگویرو به من م شودیبلند م شیاز جا یاسی
 که



 ...بندازم ایکنم؟ بشورم  کارشیتو حموم. چ یگذاشت

 .: بشورشرمیگیرا از مامان م نگاهم

 .نالد: سامره یم مامان

 کنمیم یسع کهیو در حال دهمیهم فشار م یرا رو میدندانها

 اسم منو تکرار نقدری: چرا امیگویرا کنترل کنم م خودم

 ؟یکنیم

: مامان دست دیگویبه مامان م نایو س دیگویم یچشم یاسی
 از

 بگو سامره یبردار. خودش خون به دلش شده تو ه سرش

 با خودش روشن فشیتکل یذاریم شه؟ی. االن بهتر مسامره

 نه؟ ای بشه

شده ام. به  خوابیکامال ب دنیشبانه روز خواب کی بخاطر
 اتاقم

تخت  یشود. رو ازیقرار است اتاق ن یکه به زود رومیم
 دراز

بهتر است  دی.شاگذارمیگوشم م یرا تو یو هندزفر کشمیم
 مرا با یقیاز آهنگ لذت ببرم و بگذارم موس



 .کند ریدرگ خودش

 که کنمیفکر م یندارم، به متن میزندگ یبرا یهدف گرید

 و رسما استعفا بدهم. دلم سمیبنو ونیفدراس یبرا خواهمیم

 یبرا ییحرفها نمیمن و دورب دیکنم شا یعکاس خواهدیم
 هم

 .میباش داشته

 یبا کس یحرف چینزنم، ه یحرف چیه گریدارم د دوست

 ییو به تنها چمیبپ یا لهیدور خودم پ خواهمیباشم. م نداشته

خودم را  خواهمیم نیدورب یبه جا نباریکنم. ا عادت
 نهیقرنط

 .کنم

 

که آمده تا به قول خودش  دوزمیرا به زن عمو م نگاهم
 حال

 یچا ینیمقابلش نشسته و من هم با س یاسیبپرسد.  مرا
 یم

 .دهدیتکان م یسر داردیرا بر م یفنجان نکهیو بعد از ا میآ



را مقابل  ینی. سدیآ یمن قلبش به درد م دنیبا د انگار
 یاسی

.زن عمو نمینش یم یاسیو بعد کنار  رمیگیمامان م و

 :دیگویم یو با لحن دلسوزانه ا کندیبه من م ینگاه

 .پوست و استخون یبرات شد رمیبم

 یهر حرف دانمیفقط سکوت کنم م خواهمیم دهم،ینم یجواب

پسره رو از  نی: ادهندیم لمیتحو یا شهیجمله کل کی بزنم
 اول

 ...خورهیبه دردت نم میگفت

زبانشان  یجمله را مثل نقل و نبات رو نیا خواهمینم
 یجار

 هستم ریبا خودم و احساساتم درگ ی. به قدر کافکنند

 .ندیاز غم غربت بگو میبرا ای چندینسخه بپ میبرا خواهمینم

 شیباران برا ریمرده است، من ز میبرا هانیک لیکم
 یسوگوار

کنم. انگار نه انگار  یاز نو زندگ خواهمیام و حاال م کرده
 که

 ...آمده و رفته لیکم



 نیفکرم همه جا هست جز ا د،یگویم یزن عمو چ فهممینم

 ایاست  یاز سر دلسوز دانمیکه نم ییحرفها نیو ا اتاق

 .دل مرا بسوزاند خواهدیم

شاخه به آن شاخه  نیاز ا یمثل پرنده ا چرخد،یم فکرم

 .پردیم

آرام و قرار ندارند.  چیافکارم بر خالف ظاهرم ه انگار
و من هم فقط  روندیو م ندیآ یخوب و بد م کهییفکرها

 یمحض خال

 .زن عمو نشسته ام یروبرو نجایا ضهیعر نبودن

 بدانم ته خواهدیو دلم نم ستین شانیحواسم به حرفها اصال

 .کشدیبه کجا م یخاله زنک یحرفها نیا

 و مامان محکم کشدیم ینیه یاسیکه  میآ یبه خودم م یوقت

به صورت حق به جانب زن عمو  جی. گزندیصورتش م به
 نگاه

 : من که بدشودهدیبه گردنش م یشده، تاب مای. مثل سکنمیم

 .خوامینم



 هیچه حرف نیبده، ا: خدا مرگم دیگویبا حرص م مامان
 یچطور

 ؟یشد بگ روت

 چقدر لیتو فام یدونی: االن مدهدیتوجه ادامه م یعمو ب زن

هم از  نیعروس شدنش ا هویپشت دخترته؟ اون از  حرف
 جا

 .داماد زدن

 شیکه چشم ها کنمیم یاسیبه  ینگاه شود،یسرخ م مامان
 از

 نیبگ شهی: مپرسمیگرد شده اند و رو به زن عمو م تعجب
 چه

کند جواب  یعمو که انگار آماده است مرا روان خبره؟زن
 : اووودهدیم

 .یکه داد یمونده بود عقلتو از دست بد کم

 دارمیرو دارم نگه م دی: حرمت آقا جمششودیبلند م مامان

. مگه من مرده باشم که رونیبرو، برو از خونه من ب یول
 نیا

 .دینیرو واسه دخترم بب خوابا



: دیگویم یو با لحن آرامتر شودیبلند م شیعمو از جا زن
 من

 .بشه ریعاقبت به خ خوامیم خوام،یدخترتو م خوب

که  ییام با صدا دهیکه تا به حال از او ند یضیبا غ یاسی
 از او

: عمو خبر داره واسه سامره چه نسخه دیگویاست م دیبع
 یا

 ن؟یدیچیپ

 افتهی یو مامان که انگار بهانه ا پردیعمو رنگش م زن

 :دیگویم

 ویهمه چ دیبه جمش زنمیوگرنه زنگ م این نورایا گهید برو

 .گمیم

 یبا رفتن زن عمو مامان رو کنمینگاهشان م جیگ من
 یصندل

 ی: هرچدیگویو م کندینگاهم م ه،یگر ریز زندیافتد و م یم

 یدیگفت؟ د یچ یدیتوئه. د یاز عشق و عاشق کشمیم



 نیا مایاون از س ؟یخاندان کرد نیا یمنو رسوا یچطور
شده؟ من اصال  یچ نیبگ شهی: ممیگویم یاسیاز تو.رو به 

 حواسم به

 .نبود حرفاتون

 

 نهیدخترتو ببر معا گهی: برگشته مدیگویبا حرص م یاسی
 هی

شده که پسره جا زده  یچ ستیداشته باش. معلوم ن برگه
 از

بره حرف پشتشه  دیزودتر ردش کن گهیطرف هم م اون
 که

 .داشته یرادیو ا بیع

. مامان هق شومیم وانهیدوباره د خندم،یم یبلند یصدا با
 هق

 نیزم یمقابلش رو رومیبه سمتش م شودیم شتریب شیها
 یم

: به من دارمیصورتش برم یرا از رو شیو دستها نمینش
 نگاه



 .. به من نگاه کنکن

 که فکر یهرکار ،یکشیزجر م یبخاطر من دار دونمیم-

تا دهن  ریبگ یخوایکه م یدرسته بکن هر گواه یکنیم
 همه رو

ندارم از دست بدم.  یچیمن ه ستی. من برام مهم نیببند
 بذار

 .خاله زنک ها بسته بشه نیا دهن

شده  ی: منو ببخش که سرت داد زدم.خنثکندیبغلم م مامان
 هم یحس چیه نکهیندارم بدتر از همه ا یام، حرف

بعد  دیزن عمو. شا یاز حرفها شومیناراحت نم یحت ندارم
 زا

 ینمانده تا برا میبه اسم احساس برا یزیچ لیکم رفتن
 یزیچ

 .نشان دهد واکنش

 نابود شده که به یقلبم به کل از کار افتاده و به قدر دیشا

 یدنبال فرصت دی. شافرستدیم میخون را درون رگها زحمت

 .را هم نکند نکاریتا هم است



 سر خودم ییبال خواهمینم یکنم، حت یخودکش خواهمینم

 .دور باشم خواهمیم نیهم یبرا اورمیب

 .میایندارم بهتر است اول با خودم کنار ب یاالن آمادگ یول

 . بهتر است بهرومیو بعد به اتاقم م شودیآرام م یکم مامان

 .را تنگ نکنم ازین یاتاق هم بروم و جا نیاز ا یزود

را به  می. لباسهامیبریم یو به انبار میکنیرا جمع م تخت
 کمد

 گذارمیرا م یلعنت یو آن چمدان ها کنمیمنتقل م مامان
 درون

 میکنیمنتقل م ییرایرا به گوشه پذ ازیبمانند. لوازم ن یانبار
 تا

صبح زود به  یاسی.ردینقاش ها را نگ یدست و پا یجلو
 رنگ یبهتر است از بو رود،یخانه مادرش م

و به  ندیاینشود. قرار است نقاش ها ب تیباشد تا اذ دور
 قول

 دهند. مامان هم با لمانیچند ساعته اتاق را تحو خودشان

 .رودیم مایبه خانه س نایمن و س یاصرارها



 انگار دنبال نایس کند،یم تشیو رنگ اذ نریت یبو دانمیم

 میکنیم یاتاق را خال یبوده تا با من تنها شود. وقت یفرصت

 ری. تا مسنمیچیم نیزم یآورم و رو یروزنامه م یمشت
 آوردن

 .فرش نشود یفیبردن لوازم باعث کث و

 زودتر اتاقش را میخواهینمانده و م یبه آمدن فسقل یزیچ

وقت است ساک  یلیاز هولش خ یاسی. میکن حاضر
 کودکش را

که مبادا  زدیریدلش م ازیماه آخر با هر تکان ن نیو ا دهیچ
 االن

 .آمدنش باشد وقت

به  یزی. چکنمیرا روشن م یکتر ریآمدن نقاش ها ز با
 وقت

نهار درست کرده  مانینمانده و مامان از قبل برا نهار

 .است

. قرار است شودیدادن به نقاش ها م حیمشغول توض نایس
 اتاق



 رتریرنگش س یرا هم کم یواریکنند و کمد د یصورت را
و به  زمیریم ینیس کی شودیحاضر م ییچا یباشد.وقت

 سمت اتاق

 نایو رو به س ردیگیرا از دستم م ینیس نای. سرومیم

 :پرسمیم

 اونجا؟ نیذاریرو م تخت

 دهدیتکان م یسر نای. سکنمیاشاره م میروبرو واریبه د و
 و

کمون  نیرنگ هیتختش  ی: کاش باالکنمیم زمزمه

 .نیدیکشیم

 .شهینظرم خوب م به

 .بگم یاسیبذار به  شهیخوشگل م یلی: خزندیم یلبخند نایس

 

 بیکه مشغول ترک گذاردیرا کنار دست نقاش ها م ینیس
 رنگ

 ات دهیهم از ا یاسی: دیآ یم نایبعد س یهستند. کم ها

 اومد به نظرت از کجا تا کجا باشه؟ خوشش

 ؟یگی: راست مکنمیم نگاهش



آرام از کنار نقاش ها رد  زند،یپلک م یبا خوشحال نایس
 شومیم

 ادی: به نظرم از اون گوشه باال برومیم واریبه سمت د و
 نیتا ا

: به نظرم نصفه باشه دیگویو م کندی.نقاش نگاهم منییپا
 قشنگ تره،

 .بسته بشه ینطوریا هیزاو یعنی

 که من با دست نشان ییو نصف فضا شودیبلند م شیجا از

 .دهدیام را نشان م داده

 ه؟ی: نظرت چدیگویرو به من م نایس

 کنمیکه نقاش داده را تجسم م یو طرح بندمیرا م میها چشم

 ؟یحدود شهی: ارتفاع تخت تا کجا ممیگویم نایرو به س بعد

و بعد رو به  دهدیاندازه ارتفاع را نشان م یحدود نایس
 نقاش

 شه؟یخوب م ادیارتفاع تخت ب نی: تا هممیگویم

 .شهیقشنگ تر هم م ینطوری: آره ادهدیتکان م یسر

 ی. براشوندیو آنها مشغول م مییآ یم رونیاز اتاق ب بعد



 یم ونیزیتلو یو با هم روبرو زمیریم یهم چا خودمان

. نقاش میشویم یو در سکوت مشغول خوردن چا مینینش
 از

در را ببندد تا اول پشت در را رنگ  ردیگیاجازه م نایس
 کند و

 میو پاها دهمیم هی.به دسته مبل تککندیهم موافقت م نایس
 کنمیشکمم جمع م یرا تو

 کردمی. فکرشم نمی: چه زود بابا شدمیگویم نایبه س رو
 ییتو

 .یبابا بش یبود مایعروسک من و س یروز هی که

 بزرگ شدم که باهام حرف یاونقدر شهی: باورت نمخنددیم

 ؟یبزن

 ده روزه ستم،یمن بچه ن ی: سامدیگویو م دهمیرا نم جوابش

 دونمیبه خوب بودن به محکم بودن. م ،یکنیتظاهر م یدار
 هی

 .یفرستاد ونیفدراس یو برا ینوشت استعفا

 ؟یگردیلپ تاپ منو م ؟ینظر دار ری: منو زکنمیم نگاهش



که نوشته  یمتن سیچرک نو ی: نه ولکندینگاهم م یجد
 یبود

 با ؟یسام یکن کاریچ یخوای. مدمیسطل آشغال د یتو رو

 ؟یبجنگ خودت

 .ربط بده خالص بشم لیکه منو به کم یزیاز هرچ خوامیم-

 برم دیبزنم شا شگاهینما هی دیشا یبرم سراغ عکاس خوامیم

 بخوام دینه. شا ای خوانیعکاس م نمیمجالت بب نیا سراغ

 لیبه کم یربط چیکنم که ه یکار خوامیم یبشم ول سندهینو

از  شود،ینگران م نایاون نندازه.س ادیباشه منو  نداشته
 که یاز ترس فهممیم شیحالت چشم ها

 ؟ی: ورزش چندینش ینگاهش م یتو

 لینبود اونوقت کم ینازگل : اگه ورزش نبود،کنمیم بغض
 هم

 !نبود

 

 دانمی. نمرودیو به اتاق م شودینقاش ها بلند م یبا صدا نایس

 طول یبحثشان کم یول زنندیحرف م یزیبه چه چ راجع



 .کشدیم

بعد از ده  کنم،یو لباسم را عوض م رومیاتاق مامان م به
 روز

 .بروم رونیگرفته ام از خانه ب میتصم

 ستادهیکه حاضر ا دنمیبا د دیآ یم رونیاز اتاق ب نایس یوقت
 ام

 ؟یری: کجا مپرسدیاتاق م وسط

 .رمیبگ دیجد مکارتیس هیکم قدم بزنم و  هی: خندمیم

کار  نی: مواظب خودت باش، بهتردیآ یبه طرفم م نایس
 رو

 تتیاذ انیباشه که بتونن ب یپل گهینذار د یکنیم
ده روز اومدن سراغم.  نی: نه که چقدر هم تو اخندمیکنن.م

 فقط

 فرستاده که بازشون نکردم. نه امیپ یتو تلگرام کل نازگل

 از نو خوامی. فقط محیدارم نه توض دنیشن کیتبر حوصله

 .گردمیکنم. زود برم شروع

 بنده خداها هم نیگرم بشه به ا ذارمیباشه منم غذا رو م-



 .میبد

 
 خواهمیم نکهیا. با میآ یم رونیو از خانه ب میگویم یا باشه

کوچه هم مرا  نیا یحت یندارد ول ییجا میبرا لیکم میبگو
 ادی

 میزندگ میاندازد و من چقدر احمق بودم که او را حر یم او
 راه

هنوز  کنم،یچرا هنوز هم به او فکر م دانمیام. نم داده
 خواهمیم

 .حق من است بدانم چرا مرا رها کرد دیچرا؟ شا بفهمم

 ینطوریبوده و ا یلیهم بهتر است فراموش کنم کم دیشا
 مرا با

 ریکرد و مرا ز انتیبه من خ لیآشنا کرده. کم انتیخ واژه
 پا

 یفراموش کنم وقت توانمیرا نم دی. صورت مهشگذاشت
 گفت

 .گذاردیرا بر دلم م لیکم داغ



 .که آتش گرفته یکه سوخته و جگر یمن مانده ام با دل حاال

م که گذاشت که تنها احساساتم بلکه بر دل یداغ دیمهش
 چینتوانم ه گرید دینمانده است. شا میهم برا یگراعتمادید

 وقت

 .راه بدهم میرا به زندگ یکس

 مکارتیس کیو درخواست  رسمیم یدفتر خدمات به
 یاعتبار

و دختر که  دهمیام را ارائه م یی. مدارک شناساکنمیم
 مسئول

 ن؟یخوای: شماره رند مپرسدیاست م فروش

 .ستیمهم ن زایچ نیبود برام ا ی: نه هرچخندمیم

مدارکم  کنم،یو آن را پر م دهدیبه دستم م یبعد فرم یکم
 را

 .دهدیبه دستم م مکارتیس کیو  کندیم اسکن

 االن نکهیا لیبه دل شه،یبراتون فعال م ندهیتا چند ساعت آ-

 بهتون داده نترنتیا گیسه گ میهست یجشنواره زمستون تو

 .هم مبلغ هزار تومنه هیو اعتبار اول شهیم



 .: چه خوبخندمیم

 

 شیخانه را پ ریو مس گذارمیم بمیج یرا تو مکارتیس

 چند است و فکر کنم دمیشماره جد دمی. اصال نفهمرمیگیم

شماره را به من داده است. هرچند  نیمزخرف تر دخترک
به خودم زنگ بزنم که حفظش  خواهمیمگر م ستیمهمهم ن

 کنم؟

 ها زحمت حفظ کردن شماره ها هم از یگوش نیلطف ا به

 .میکنیم رهیذخ یساقط شده و همه را در گوش گردنمان

مامان فضا را پر  یعطر غذا یبو رسمیبه خانه م یوقت
 کرده

که  رومیم نایو به کمک س کنمی. لباسم را عوض ماست
 یسع

را  ینیکه آورده غذا بکشد. س یدو نقاش یبرا دارد
 و دارمیبرم

و  یترش یکم گذارمیپلو را درونش م ایبشقاب لوب ود
 ماست

 .بردیآنها م یبرا نایو س گذارمیم هم



. کنمیرا صدا م نایو س نمیچیرا م زیخودمان هم م یبرا
 یوقت

 ؟یدی: خط خرپرسدیم گذارمیم شیرا جلو بشقابش

 : فروشنده گفت چند ساعتمیگویو م دهمیتکان م یسر

 .شهیفعال م گهید

 : شماره ات چنده؟خوردیدوغ م یکم نایس

 حاال فعال شد بهت زنگ خواستمیشماره رند که نم دونمینم-

 .کن رهیذخ زنمیم

 به یلی. مشودیم شیو مشغول غذا دهدیتکان م یسر نایس

 نایس دارمیبعد بشقابم را برم خورمیندارم چند قاشق م غذا
: چرا پرسدیمن است م یحواسش به کارها یکهحساب

 غذاتو

 ؟ینخورد

 یو بشقاب را تو کنمیم یمانده غذا را در قابلمه خال یباق

 .شدم ری: سگذارمیم نکیس

 یچقدر الغر شد یدونی: مکندینگاه موشکافانه نگاهم م با
 تو



با  یخوایم ؟یواسه چ ؟یخورینم یچیچند روز؟ ه نیا
 خودت

 ؟یکن کاریچ

 من حالم خوبه فقط اشتها نای: سشومیم رهیصورتش خ به

 حداقل یبهم. ول ختهیکه اعصابم ر نهیبه خاطر ا دیشا ندارم

سر و سامون بدم. مثل باباها با  مویزندگ کنمیتالش م دارم
 من

 !ازیام نه ن ینکن من سام رفتار

به حس پدرانه  یمن ربط ی: نگرانشودیبلند م شیجا از
 نداره،

. برامون ادا یشیآب م یچشمم دار یو جلو یخواهرم تو
 در

 نازک ترک خورده شهیش هیمثل  یول یهست یقو یاریم

 گرید دیشا کنم،ی.نگاهش میشکنیاالن م نی. انگار همیشد
 شان کند و یراض ستیزبانم قادر ن

که در مورد من  ینطوریاز چشمانم بخوانند ا خواهمیم
 فکر

 .ستمین فیهم ضع نقدریا ستین کنندیم



 ترک خورده رو شهیش نیمن حالم خوبه و با حرفاتون ا-

 کنم بعد توقع کاریچ خوامیخودم بفهمم م نیبذار. دینشکن

 که تو ی. اون خواهریبشم همون آدم قبل نیباش داشته

 کس چیبه ه گهیبارون مرد. خودم کشتمش تا د ریز یداشت

 .خرد نشه ینطورینکنه تا ا اعتماد

 کدامشان باور چیه دانمینم کند،ینگاهم م تیبا عصبان نایس

 نکهیا ایتوقع دارن خودم را بکشم  دیمن خوبم! شا کنندینم

 کنمیام را م یکه دارم زندگ نیهم رم؟یغم بغل بگ یزانو
 بس

 ذهنم ی. هنوز در پستومیایبا خودم کنار ب خواهمیم ست؟ین

 یبگذارم ناراحت خواهمینم یجواب دارم ول یسوال ب یکل
 و غم

 .غصه مرا از پا در آورد و

 خواهمیکه همه عمر به محکم بودن معروف بوده ام نم یمن

 خواهمیفرد اشتباه به باد بدهم، م کیرا بخاطر  میزندگ
 خودم



 لیام نقشه بکشم.به جهنم که کم ندهیآ یکنم و بعد برا دایپ را
 مرا رها کرده از جانم مهم تر است؟ چرا

 طیبا شرا کنمیتالش م کنندیچرا باور نم رم؟یبم خواهندیم

 را مایمامان س ه،یبق یچیخسته شدم از نسخه پ م؟یایب کنار

 یاز گواه میبه جانم نزند، زن عمو برا شیکه ن دهدینم راه

 ...دیگویم سالمت

 

 که آن یمن پرسدینم پرسد،یاز حال دلم نم یوسط کس نیا

داشته االن با اعتقاداتم، با  مانیا لیبه عشق کم طور
 یاعتماد

 .چه کار کنم خواهمیاز دست داده ام م که

هستم که  لیکم یباورم شده بود که تنها زن زندگ یطور
 هنوز

 کابوسهنوز در  کنمیرفتنش را باور کنم. حس م توانمینم
 قطار

 .شومیم داریب یو به زود هستم



. دیآ ینم رونیتا لحظه آخر کار نقاش ها از اتاق ب نایس
 دانمینم

سرهم کردند که شب کارشان  نکهیا ایرا وارد هستند  کار
 تمام

 نقاش زیو طبق تجو کندیرا پرداخت م نهیهز نای. سشودیم

تا رنگ خشک شود.نگاهم به  گذاردیاتاق را باز م پنجره
 به نظرم شود،یام دوخته م یشنهادیکمان پ نیرنگ

دارد.  یهفت رنگ جلوه خاص نیا یهمه صورت نیا انیم
 نایس

و من همانطور  رودیبه اتاقشان م یزنگ گوش یصدا با
 که

 .شومیم رهیخ ازین یام به اتاق صورت ستادهیاتاق ا رونیب

 شب تواندینم دیگویم یاسیکه به  شنومیرا م نایس یصدا

 یاسی کندیچرا درک نم دانمینم شوم،یاو برود. کالفه م شیپ

دارد. به قدر  ازیبه او ن یزیاز هرکس و هرچ شتریب االن
 یکاف

 یطاقت دور دانمیخانه تنش را تحمل کرده و م نیا در
 را نایس



 .ندارد

 یتقه ا روم،یبه سمت اتاقشان م شودیتماسش قطع م یوقت
 به

منتظر واکنشش شوم در را باز  نکهیو بدون ا زنمیم در

 .کنمیم

 .را به دست دارد یتخت نشسته و هنوز گوش یرو نایس

 .پاشو برو-

 ؟یسادی: فالگوش واکندیتعجب نگاهم م با

 سم،یبلند بود که نخوام فالگوش وا ی: صدات به قدرخندمیم

 .زنت شیپ برو

: نمینش یخونه مامانشه.کنارش م ستیتنها که ن خوادینم-

 .شوهرشه شیدلش پ یخونه مادرشه ول

 .بچه جفتتونه ستیبرنج ن سهیک هیهم که تو شکمشه  یاون

 .داره ازیو بهت ن شترهیاسترسش ب شهیاون االن از هم برو

 .مایپس پاشو تو هم بذارم خونه س-

 دست یدی: گوشت رو مخندمیم یبلندتر یبار با صدا نیا

 خونه مونمیبرم اونجا تا صبح متلک بارم کنه؟ من م گربه؟



 .منو ببره ادیمنم نباش آل نم نگران

 .تنهات بذارم شهی: نمدیگویبا اخم م نایس

سر خودم  ییاحمقم که بال نقدری: نه ادهمیتکان م یسر
 ارمیب

 شیبترسم. پاشو برو پ یترسو که از خونه خال نقدریا نه
 زنت

 کنمیتا صبح جا خوش م ونیزیتلو یمنم نباش. جلو نگران
 و

 .امیاز خجالت خودم در م یحساب

بس کن،  نای: سمیگویکالفه م کند،یبا ترس نگاهم م نایس
 لمیف

 .بذار تنها باشم پاشو برو ستیکه ن ترسناک

را راحت در اتاق  الشیخ نکهیا یدو دل است برا دانمیم
 را ازین

 یخانه سرد نشود، بعد از اتاق مامان برا یکه هوا بندمیم

 .گذارمیمبل م یآورم و رو یم یپتو و بالش خودم

 رم؟ی: برات شام بگدیآ یم رونیاز اتاقشان ب نایس



 : غذا از ظهر مونده گشنم شددهمیو جواب م کنمیم ینوچ

 .روتو ب خورمیم

: بهش زنگ نزن که دهمیبزند که ادامه م یحرف خواهدیم
 یدار

 خواستمیبگو م ریشاخه گل هم بگ هیسر راه  ،یریم
 رتیغافلگ

 .کنم

 ی: دارمیگویم یبلندتر یو با صدا زند،یم یلبخند نایس
 یریم

 .سراغم انیوقت اجنه ن هیرو قفل کن که  در

 وونهی: ددهدیتکان م یو سر رودیم یطرف جا کفش به
 یشد

 .دختر رفت

فقط من هستم  نکهیاز ا کشم،یم ینفس راحت نایرفتن س با
 و

خودم باشم  یبرا توانمیدارم. م یخانه احساس خوب نیا
 بدون



 خیمرا توب یکس ختنمیاشک ر یحت ایبابت سکوتم  نکهیا
مبل دراز  یو رو کنمیکند.همه چراغ ها را خاموش م

 و کشمیم

 از یقیموس یتا صدا کنمیوصل م ونیزیرا به تلو یگوش

 .پخش شود ونیزیتلو

 عشقه تو به دهیمو به مو قدم قدم به زلفه تو قسم قسم رس"

 "من جانِ 

 قفس زندان است جهانِ  نیام از ا دهیتو نفس نفس بر ادیبه "

 "من

 . انگارشودیترانه خالصه م نیتمام داغ دلم در ا کنمیم حس

 یجار میمبتال شده ام. اشک ها یبه چه درد داندیم خواننده

 یسوگوار لیرفتن کم یبرا خواهمیو من باز م شوندیم

 .کنم

 یهر فکر دانمیبرگردد، م خواهدیهنوز هم دلم م دیشا
 کنمیم

 ریمرا ز یحت یوقت زندیپر پر م شیاست... دلم برا یموقت

 شبه کیله کرد. عشقش به جانم نفوذ کرده و  دیمهش یپاها



 ...رودینم رونیب

 "من شد انیغمت پا یعشقت چرا تاوان من شد رفت"

من شد"با  مانِ یتوبه کردم چشمان تو ا یاز هر گناه"

 و زنمیافتم، پتو را چنگ م یخواننده به هق هق م یصدا

 نیا دانمیبترکد نم خواهدی. دلم مبرمیپتو م ریرا ز سرم

من در  یآهنگش سر از گوش یو چطور ستیک خواننده
 آورده

 .ه تا مرا رسوا کندانگار آمد یول

 لیکم یهنوز هم برا دیو رو کند و به من بگو ریمرا ز دل

 ...یریمیم

 پندارمتیم هیتو را چون سا دانمتیتو را چون جاِن خود م"

 "من صبورم یچه تو دور هر

 من که یکنیدم صدا نم کیمرا  یکنیمرا از غم جدا نم"

 "از غرورم قبِل از تو من عاشق نبودم گذشتم

... کاش یو رفت یکرد ریلعنت به تو که دلم را اس... لیکم
 چیه



واژه ها را از زبان  نیدوستت دارم کاش ا یگفتینم وقت
 تو

 ...یکن رانی. من عاشقت شدم تا مرا ودمیشنینم

قرارمان نبود  نیا یبا هر نگاه مرا گرفتارم کن یتو آمد"

 از

 "یکن زارمیب عشق

هنوز چشم انتظارم"خواننده  یوا یا قرارمیتو من ب ادیبه "

 که باورم یمن هنوز چشم انتظارم من د،یگویراست م

 قراریداده هنوز هم ب حیرا به من ترج دیمهش لیکم نشده

 ناستیحق با س دیهستم که مرا نابود کرده است. شا یکس
 من

من  یبرا لیهستم که کم یکه آدم محکم اورمیدر م ادا
 مرده

تا به  نکارهایبه همه ا کنمیمن دارم تظاهر م دی. شااست
 هیبق

 شهی. من همان شستمین یدهم چقدر محکم هستم ول نشان

به دل من زده مرا  لیکه کم یخورده ام سنگ ترک
 ینطوریا



 .است کرده

 نیو من با هر کلمه ا شودیبارها و بارها تکرار م آهنگ
 ترانه

 خودم یباران فقط برا ریآن روز ز دی. شازنمیهق م هق

 کنمیاالن بعد از ده روز احساس م یده ام ولکر یسوگوار
 ازین

 که در ذهنم درست یفکر کنم. به سوال بزرگ لیبه کم دارم

 ....جواب بدهم شده

 مرا رها کرد؟ چرا

 که یکس خواهدیدلم م کنم،یزنگ چشمم را باز م یبا صدا

دارند و باز  دیکل نکهیدر است را بکشم. متنفرم از ا پشت
 زنگ

 . بعد ازکنمیدر را باز م ستیبپرسم ک نکهی. بدون ازنندیم

 روشن مانده به شبیکه از د ونیزیکردن تلو خاموش

 .گذارمیگاز م یرا رو یو کتر رومیم آشپزخانه

 هیگر یبه قدر یخوابم برده است ول یک شبید دانمینم
 کرده



 .ندارند دنید یبرا یتوان گرید میچشم ها کنمیکه حس م ام

 دنیو با د کنمیزنگ در با حرص در را باز م یصدا با
 صورت

 .دهدیدر را ببندم که در را هل م خواهمیم نازگل

 کار؟یچ نجایا یاومد ی: سر صبحزنمیداد م تیعصبان با

 ؟یدیهام جواب نم امیچرا به پ-

 نیکه با من کرد یبا کار ی: توقع دارمیگویحرص م با
 براتون

 بزنم و قربون صدقه شما برم؟ کف

و خودش  دهدیدر را ببندم که دوباره در را هل م خواهمیم
 را

 ام دهیوقت از نازگل ند چیکه ه ی. با لحنکندیخانه م وارد

دلت خواست  ی: بذار من حرفامو بزنم بعد هرکاردیگویم
 بکن

بشنوم،  خوامینم یچی: من هکشمیم ادیفر ؟سرشیدیفهم
 یهر حرف

 یه زندگکه گند زد ب یبرو به برادرت بگو. همون یدار

 .من



 ؟یفهمیشده م بیغ لیکم ست؟یکه ن یبگم؟ کس یبه ک-

 زندیآورد مرا پس م یرا در م شی. کفش هاکنمیم نگاهش
 و

: چند دیگویو نازگل م بندمی. در را مشودیخانه م وارد
 روزه

 نشد چند یباهات حرف بزنم. ول ارمیب رتیتنها گ منتظرم

تا بتونم دو کلمه باهات  سادمیهمش دم درتون وا روزه
 حرف

 .بزنم

 ؟یاریب ریمنو تنها گ یخواستیکه م یدیترس ی: از چخندمیم

و برام از قصه عشق  یباز منو گول بزن یخوایم ای
 ؟یبرادرت بگ

 یآورم: ول یانگشت اشاره ام را باال م روم،یسمتش م به
 من خر

 یبار گفت هی. شمینم یگیکه م یفیاراج نیمن رام ا شمینم
 منم

من.  یمن، به آبرو یشدم و داداشت گند زد به زندگ خر
 فکر



 کننیول م شیدختر رو روز عروس هی نکهیا یکنیم
 آسونه؟

جور  کیهزار و  یدونیم ه؟یمن چ تیاالن وضع یدونیم
 حرف

. منتظر میشویساکت م یکم کند،ی.نازگل نگاهم مشنومیم
 هستم زودتر

 بپرسم چه نکهیکه بدون ا فرستمیو به خودم لعنت م برود

 .پشت در است در را باز کرده ام یکس

 تیندادم باز بتی: به خدا من فردیگویبا بغض م نازگل

 .ندادم

ها  لمیف نی: پاشو برو اسابمیرا به هم م میحرص دندانها با
 رو

مهمه،  لیکم یکه برا یکن. همون یباز دیمهش واسه
 که یهمون

 .یدرسته و من اشتباه لیکم یبرا

 

. نیزم ریآب شده رفته ز لی: کمترکدیبغضش م نازگل
 ، لیکم



 .دیفلور و مهش ،یمانل

 و شنومیکه م ییحرفها نیا شودیباورم نم کنم،یم نگاهش

 لکسیر میاومدم دنبالت بر ادتهی: دهدیادامه م هیبا گر نازگل

 شد. شبش هم گفتم بیغ لیاز ظهر همون روز کم م؟یکن

 .نرفتن یگورستون چیه یول یمجرد یرفتن مهمون زودتر

کل تهران رو دنبالشون گشتن. تا لحظه آخر  دیو ام بهرام
 دیام

فکر  یشناسیشماره رو نم یگفت یبشه. وقت دایپ داشتم
 ینذاشت لهیکم یوقت یکنه ول تتیاذ خوادیم دهیکردممهش

 بفهمم

 .یشد بیغ امیشده. تا به خودم ب یچ

 .یگی: دروغ مکشمیم غیج

 لیو کم یمانل دونمینم یمن حت ی: سامکندیبغلم م نازگل

شده  یچ دونمینه. نم ایاصال زنده هستن  دونمی. نمکجان
 یول

 .یبرادر من یتو تنها زن زندگ دونمیم



 شنومیرا که م ییمغزم کشش حرفها رود،یم جیگ سرم

 .ندارد

افتاده  نگیکرده است، انگار گوشه ر چارهیمرا ب یزندگ
 ام و

 .زنندیو راست مرا م چپ

 ینمانده، حرفها یاشک گریکنم و د هیندارم تا گر یتوان
 نازگل

 توانمی. نمچدیپیدر گوشم م لیکم ی. صداکندیم وانهید مرا

 افتاده یوسط چه اتفاق نیا نکهیگم شده و ا لیکنم کم هضم

 .کندیم وانهید مرا

نذاشتن  نای: مامانت ادیگویم یآرام تر یبا صدا نازگل
 براشون

به خدا ما هم  یبردن. ول لتویاومدن وسا میبد حیتوض
 میدونینم

خبر داده اوضاع  سیکجاست. بابام رفته اداره پل لیکم
 یلیخ

حس  شودی. باورم نمکنمی.با بهت به نازگل نگاه مختهیر بهم
 کنمیم



 .دهد بیدوباره مرا فر خواهدیم

منو گول  یخوای. باز میگیدروغ م ی: دارزنمیرا پس م او
 یبزن

 .من احمق خام حرفهات بشم یخوایم باز

 ستین یو مانل لی. کمگمینالد: به خدا دروغ نم یم نازگل
 و

 .شدن نابود

و به  رومیرا باور کنم، عقب عقب م شیحرفها خواهمینم
 وارید

 یزیآمده باشد اصال چ لیسر کم ییبال نکهی. ادهمیم هیتک

 .که به ذهن من خطور کرده باشد نبود

 را دیسالم باشد، کاش مهش یکرده باشد ول انتیخ کاش

 .نشده باشد یزیچ یول بخواهد

 لیانگار مغزم از تحل لرزندیم میو دستها زندیامان م یب قلبم

 که در حال سکته یعاجز است. مثل کسان دهیشن آنچه

که به  یاز ضربان قلبم و از هراس ترسمیشده ام. م هستند
 دلم



 .ترسمیم افتاده

از  یکه چطور دیآ یروزا در مقابل چشمانم م نیا تمام
 لیکم

نازگل راست  یحرفها شود،یشده بودم. باورم نم زاریب
 .ستین

که  یو لرز خورندیکه از شدت استرس بهم م ییدندانها با
 به

 ... گفتخوادی: خودش گفت منو نممیگویافتاده است م جانم

 .ام یاشتباه ارتباط هی من

: دیآ یو به طرفم م داردیمبل برم یپتو را از رو نازگل
 من

گفته و چرا با خط خودش بهت زنگ  یچ لیکم دونمینم
 نزده

 ما ای لیاومده خواست کم شیکه پ ییزایچ نیبه خدا ا یول

 من داره یشده. بابا یچ میکه بپرس ستین لی. کمستین

 تورو خوادیو م مارستانهیمامانم چند روزه ب کنه،یم سکته

 .نهیبب



 یو اشک ترکدی. بغضم مکندیو بغلم م چدیپیرا دورم م پتو
 که

 .شودیم یروزا همدم شبانه روزم شده است جار نیا

 ترس از دست دادن ینازگل را بفهمم ول یحرفها توانمینم

شده  بینکرده و غ انتیخ نکهی. ازدیریمرا بهم م لیکم
 میبرا

 دلخور دیبا دانمیو من نم ستیجانم ن مهیتر است. ن سخت

 ایهمه اتفاق را دارد  نیقلبم تحمل ا دانمینگران؟نم ای باشم
 نیقرار است هم

 من تمام شود؟ یزندگ لحظه

 میو برا شودیبلند م شی. از جامانمیدر بغل نازگل م یکم
 آب

بخور ضعف  نوی: اندینش ی. کنارم مکندیدرست م یقند

 .یکرد

 یعنی دهند،یروزا فقط به دستم آب قند م نیچرا ا دانمینم

 کام تلخ ایمرا بهتر کنند  خواهندیحالم بد است که م نقدریا

 شود؟ نیریقندها ش نیقرار است با ا میزندگ



. نازگل دستش را خورمیو م رمیگیرا از دستش م وانیل
 یرو

 شودیباعث م شیانگار حرکت دستها کشد،یم میبازوها
 یکم

 .آب قند است ریهم تاث دیشا رودیم نیشوم، لرزم از ب گرم

 .نزن یحرف یفعال به کس یول رمی: من مشودیبلند م نازگل

 یلیمامانم حالش خ ی: سامدهدیو ادامه م دهمیتکان م یسر

 ؟یایب یتونی. منهیتورو بب خوادیو م بده

 داره؟ کاری: با من چکنمیم نگاهش

بهت زنگ زدم  دونم،ی: نمردیگینگاهش را از من م نازگل
 یول

: خطمو چمیپیدور خودم م شتریخاموشه.پتو را ب تیگوش
 عوض کردم. مامانت

 کجاست؟

 میآورد و برا یدر م یکاغذ و خودکار فشیاز ک نازگل
 آدرس و

 : ساعت سه تادهدیو به دستم م سدینویرا م مارستانیب اسم

 .مالقاته پنج



 

 یم می. همانطور سر جارودیو نازگل م دهمیتکان م یسر

 دهیهستم که از زبان نازگل شن ییحرفها ریهنوز درگ نمینش

 ییچه بال دانمینم نکهیام و ا ختهیبهم ر یزندگ ری. درگام
 سر

 .آمده است لیکم

 .رندیکنار هم قرار بگ خواهندیقطعات پازل م دیشا

 دیمن خراب شده و من االن با یروز است که زندگ ده
 بفهمم

 نازگل یها امیاشتباه کردم به پ دیشده؟ شا بیغ لیکم

 .ندادم یتیاهم

 وسط با من نیفرشته خانم ا نکهیچه کار کنم؟ ا دیبا دانمینم

 خواهمی. مچرخدیطرف ذهنم م کیکار دارد هم  چه
 یخودم تکرار کنم تا بفهمم واقعا چ یرا برا نازگلیحرفها

 .ام دهیشن

 .ام دهیشن تیحرفها را در واقع نیا نکهیا ایخواب بودم  من

 خواهد؟یکجاست؟ چرا به من گفت مرا نم لیکم



مشتم  یکه تو یو به کاغذ نمینش یم نیزم یرو همانجا
 است

 .کنمیم فکر

 نکهینه؟ ا ایتحمل روبرو شدن با آن خانواده را دارم  نکهیا
 کی

 مرا باز به سخره خواهندیبه راه انداخته اند و م دیجد یباز

 رند؟یبگ

 یچه حرف میبرا لیکم ینامادر نمیبروم و بب دیبا نکهیا
 دارد؟

بهتر  دیو از او جواب بخواهم؟ شا لیبگردم دنبال کم ای
 است

 که یا ندهیآ یماجرا را به کل فراموش کنم و باز برا نیا

 .نقشه بکشم فتدیب یقرار است چه اتفاق دانمینم

 خانواده دور کنم و حصار نیبهتر است خودم را از ا دیشا

خودم نگه دارم. چرا نازگل گفت  یام را فقط برا ییتنها
 به

 به راه انداخته اند؟ دیجد یباز کینزنم؟ باز  یحرف یکس



 دی. شاکنمیرا باور م شانیفقط من احمقم که حرفها دیشا
 بهتر

 شودیم ییاز فکرها زیمشورت کنم.ذهنم لبر نایبا س است
 کدامشان درست دانمیکه نم

 ینطوریمن ا یایچرا دن نکهیاز ا شودیحالم خراب م است؟

 .است شده

بودن و نبودن معلق  انیم ینطوریا دیمن؟ چرا با چرا
 بمانم؟

ندارم، انگار مغزم به کل  یریگ میقدرت تصم کنمیم حس
 از

 ندارم تا با یکند. قلب یاریمرا  تواندیافتاده است و نم کار

 ریخالء گ انیبکشاند. انگار م یمرا به سمت شیها یدلتنگ

 .شده است شتریخالء ب نیام و با آمدن نازگل ا کرده

 ....دانمینم

حق من  نیکنند. ا یبا من باز ینطوریا ستین عادالنه
 ستین

مرا  خواستیکنند. چرا نازگل م وانهیمرا د ینطوریا که
 تنها



تا مرا  دهیکش کیدر ما کش یجلو دیگویکند چرا م دایپ
 یوقت

 .کس نباشد چیکند که ه دایپ

جواب دادن  یو من برا شودیم جادیهمه چرا در ذهنم ا نیا
 به

سرم  چرخدیکه درون قفل م یدیکل یعاجزم.با صدا آنها
 و با چرخانمیرا م

 که گوشه دنمی. به محض دکشمیم یقینفس عم نایس دنید

 شده؟ ی: چدیآ یکز کرده ام نگران به سمتم م خانه

 چطوره؟ یاسینشده.  یزی: سالم. چخندمیم

باز  ؟یکرد هی: تا صبح گرشنودیرا نم میانگار حرفها نایس
 به

 ؟یختیاشک ر ینشست یفکر کرد بی وجود اون

 .نگو ینطورینالم: ا یم

 گذارمیشلوارم م بیج یکه نازگل داده است را تو یکاغذ
 و از

 و کندیآب قند م وانیبه ل ینگاه نای. سشومیبلند م میجا

 یجا یخوریفقط آب قند م ینشست ؟ی: شام نخوردپرسدیم



 غذا؟

 

 .دلم آب قند خواست هوی: نه دهمیتکان م یسر

 ؟یکنی: منو مسخره مدیآ یبه سمتم م تیعصبان با

 هیشو. من خوبم تا صبح هم گر الیخیب نای: سمیگویم کالفه

کم.بعد با انگشت شصت و  هی ختمیکم اشک ر هی نکردم
 مقدار کوچک را نشانش کیسبابه ام 

 .دهمیم

 ؟یخورد یزی: چپرسمیم یبلند یصدا با

 رومیم یو به سراغ کتر شومیم الشیخیب دهد،یرا نم جوابم
 که

و پشت  کنمیحال خشک شدن است. دوباره آن را پر م در
 سر

 . رنگ کامال خشک نشده و بهشومیم ازیوارد اتاق ن نایس

 .دهدیم نریرنگ و ت یبو شدت

 شیببرمت پ ای: بدیگویم نایو س میگذاریاتاق را باز م در

 .یاسی



 .تا صبح به جونم غر زد چرا تنهات گذاشتم شبید

و کاوه ام که نگران  انیبابا، مگه من ک دی: بس کنخندمیم
 من

 اگه به وقتش منم رفته بودم االن بچه من قدر شماها ن؟یشیم

 .بود

وقت  ی: اونوقت شما کخنددیم یبلند یبا صدا نایس
 شوهرت

 که بچه ات همسن و سال ما بشه؟ بود

 نی: خب حاال تو هم اصول دزنمیبه شانه اش م یمشت

 .نپرس

 یاسی شیپ ،یریکه نم مای: خونه سدیگویم تیبا جد نایس
 که

 نیبخاطر ا تونمیرو نم یاسیطرف مامان و  نیاز ا یرینم
 دی. به نظرت بایکنیو منم دک م ارمیبردارم ب رنگیبو
 کارتیچ

 کنم؟

 .ایکار دن نی. بهتریتنهام بذار-

 نمیبب امی: که هر روز و هر ساعت بکندیصورتم نگاه م به



 یآب قند گذاشت وانیل هیسرخ و پف کرده شدن؟  چشمات

 یخودخور یدار ینشست ؟یزنینم یچیلب به ه جلوت؟

پست  هی لیکم ؟یکن کاریبا خودت چ یخوایم ؟یکنیم
 فطرت

تو هر روز و هر  یتموم شد رفت ده روزه رفته ول بود
 هیثان

 .یاون داغدار

 ای کنمیمن تظاهر م دهیفهم نایس دیشا کنم،یم سکوت

 .ستیمهم ن میبرا لیکنم کم نیبه خودم هم تلق خواهمیم

 مهم نبود تا قبل از آمدن نازگل. دوست ندارم بداند دیشا

تا هنوز خودم  خواهمیزده، نم ییآمده و چه حرفها نازگل
 به

 .به آنها بزنم یندارم حرف نانیاطم یچیه

نبود که  ایدن یتنها پسر تو لیکم ی: سامدهدیادامه م نایس
 تو

تو  یهست که برا ایدن نیآدم تو ا یکل ،یبش عاشقش
 یاول به خودت فرصت بد دیحاضرنهمه کار بکنن فقط با

 یو بعد بذار



 .ادیدرست و وقت مناسب ب یدرست تو جا آدم

 .کنمینم یدگیهم حس ترش نقدرهای: اخندمیم

 کنم،یدم م یو در کمال آرامش چا رومیآشپزخانه م به
 هنوز

است که از زبان  یتک تک کلمات و جمالت شیپ فکرم
 نازگل

وسط مادر او با من چه کار دارد.  نیا دانمیام و نم دهیشن
 نیب

از دور  خواهدیدلم م شتریو نرفتن دو دل هستم و ب رفتن
 ناظر

 .باشم اتفاقات

 حرف دنبال نازگل به کیمثل احمق ها با  خواهمینم

برادرش  یکارها خواهدینازگل م دیبروم. شا مارستانیب
 را

 دانمیهمچنان ادامه دارد. نم یمسخره باز نید و اکن هیتوج

نازگل اعتماد  یدوباره به حرفها نکهیاز ا ترسم،یم چرا
 کنم



را باور  شیحرفها خواهدیطرف دلم م کیو از  ترسمیم

 .کنم

 

 طرف دیبا دانمیبه پا شده که نم یقلب و مغزم به جدال در

که به  یمغز ایاحساسات ترک خورده ام  رم؟یرا بگ کدام
نازگل شدم،  یبار خام حرفها کیاعتماد شده؟ من  یشدتب

 به

که  یروز یشکل ممکن تو نیرفتم و با بدتر لیکم سمت
 قرار

 .کرد میباشد رها میتر روز زندگ نیریش میبرا بود

 هیبق یاعتماد کنم؟ چرا جلو شیباز به حرفها دیبا چرا
 یحرف

 کند؟ دایبود تا مرا تنها پ یو دنبال فرصت نزد

 یمقابل صورتم به خودم م نایس یتکان دادن دست ها با

 :میآ

 ؟یسام ییکجا

 ؟یچ-

 فکر یبه چ یدار یبگ شهی: مکندیم زیرا ر شیها چشم



 ؟یترسونیمنو م یدار ؟یکنیم

 .نشدم، حواسم به تو نبود ی: نترس زامبخندمیم

 یسکوت ها نیاز ا ترسمی: مدهدیکالفه جواب م نایس
 یناگهان

 نکهیاز ا ترسمیم یشیغرق فکر م هوی نکهیاز ا ترسم،یم تو

 .ترسمیبذارم م تنهات

 نای. سزمیریم یچا وانیو دو ل گذارمیم زیم یرا رو ینیس
 یرو

: با من رو راست باش بگو ندینش یها م یاز صندل یکی
 چته؟

 میزی: چرمیگیو با دودستم آن را م دارمیرا برم وانمیل
 یرو عوض کرد : چرا خطترودیباال م شی.ابروهاستین

 شماره یول

 رو نه؟ تلگرامت

 فعال مکارتمی: چون تازه آخر شب سدهمیم رونیرا ب نفسم

 ؟یو فرصت نکردم. سوال بعد شد

 ؟یکنی: منو مسخره مپرسدیم یعصبان

 دانمی. نمکندیسکوت م نایو س دهمیبه نشانه نه تکان م یسر



من شده است و فقط  بیژست پدرانه اش فقط نص چرا
 یبرا

 .کندیم یبزرگتر من

فرستد.  یم یاسی یو برا ردیگیاز اتاق عکس م نایس
 دانمینم

 .بهتر است با خودم بجنگم اینازگل آمده  میبه او بگو دیبا

کار  دانمینم رم،یخودم هم به شدت با خودم درگ گرچه
 درست

 نایس دانمیکنم. نم کاریچ دیوسط من با نیو ا ستیکار چه
 چه

 شینگذاشته برا یحت گفتینازگل م دهد،ینشان م یواکنش

دهند. گرچه خشم روز اول او با االن تفاوت کرده  حیتوض
 است

 .ستیباالخره باز هم عصبان یول

 دانمیو م شودیصورتش سرخ م شنودیرا م لیاسم کم یوقت

. دیایاز خجالتش در ب یاو حساب دنیبا د خواهدیم دلش
 کنمیو من با خودم فکر م دیآ یم رونیب ازیاتاق ن ناازیس

 چه زود در



 .داده ام رییتغ ازیاتاقم را به اتاق ن ذهنم

 نازگل شده ام، یهم خام حرفها یزود نیبه هم دیشا

 که یمشورت کنم کس یبهتر است با کس دی... شادانمینم

 ست؟یاحساسات بتواند بفهمد کار درست چ یاز واد رونیب

 .اشتباه کنم نباریا خواهمینم

 

 یگریتالطم شده که آماده اتفاق د ریدرگ یبه قدر میزندگ

 ینازگل راست باشد و آن بت ی. دوست دارم حرفهاستمین
 که

 کیخراب نشود. از  انتشیدر ذهنم ساخته ام با خ لیکم از

 نباریا دانمیباز حماقت کنم و نم ترسمیم ترسم،یم طرف

 .سر پا شوم خواهمیم یچطور

 خونه مامان یایباالخره م :دیگویو م رودیبه اتاقشان م نایس

 ما؟یببرمت خونه س ای یاسی

که  یساک نایخونه خودمون.س مونمی: ممیگویم لجوجانه
 فکر دارد،یبچه درست کرده اند را برم یبرا



را رها نکرده  یاسیزودرس هنوز  مانیاسترس زا کنم
 است. با

 : هنوز نگران اومدن بچهمیگویساک درون دستش م دنید

 است؟

 تنهات تونمی: نمپرسدیمحکم تر م نباریو ا دهدیتکان م یسر

 .امیمنم شب م یبمون یخوایحاال که م بذارم

بزرگ  ینطوریما ا یته تغار شودیباورم نم کنمیم نگاهش
 شده

زن حامله  شیکند: تو بهتره پ فیتکل نییتع میکه برا باشد
 ات

من  یبرا یفتیمثل پرستار بچه دوره ب نکهینه ا یباش
 ینگران

 .یکن

 نباریا دونمیتنهات بذارم، نم تونمی: نمدیآ یبه سمتم م نایس

 ؟یکنیم کاریتا صبح با خودت چ یبمون تنها

 رسه؟یبه نظر م ینطوریاحمقم؟ ا نقدری: به نظرت اخندمیم

 .ستمیهم احمق ن نقدرینه... ا ؟یدر حد خودکش حماقت



کرده است.  ریگ یحساب دانمیم کندیبا اخم نگاهم م نایس
 یول

 که یخشم نیبا ا نکهیتنها باشم و بدتر ا خواهدیدلم م من

در مورد آمدن نازگل با او حرف  توانمیدارد نم نایس
 یو رو رمیگیساک را از دستش م ستم،یا یبزنم.مقابلش م

 نیزم

 تا باهات حرف بزنم؟ یآروم باش شهی: مگذارمیم

است. عروسک  یکامال جد شود،یم رهیصورتم خ به
 دوران

حاال قرار است مرا در  میها یبچگ یمبازام، ه یکودک
 سخت

 وقت فکرش را هم چیکند. ه یاری میزندگ یروزها نیتر

 .کردمینم

نه جوش  یداد بزن خوامینه م نی: ببکشمیم یقیعم نفس
 یاریب

 .میحرف بزن یمنطق ایب فقط

 ی: اتفاقشودیم رهیبه من خ ترسمیکه از آن م یبا نگاه نایس

 افتاده؟



اش  یچرا از واکنش ناگهان دانمینم روم،یعقب م یکم
 ترسمیم

 .نجای: نازگل اومد امیگویم و

 نایضامن نارنجک است و س دنیجمله ام انگار کش نیا
 منفجر

منو  یگیبعد م ؟یاومد و تو راهش داد ؟یچ یعنی: شودیم
 تنها

 نیا ؟یتو عقل دار یاومده بود؟ سام یواسه چ بذار؟
 خونواده

 کیدارن هزار و  لیکل فام. االن اوردنیبال سرت ن کم
 جور

 نجا؟یا یدختره رو راه داد نیو تو ا ذارنیتو م یرو بیع
فکر  د؟یرو زنده کن لیبشه؟ با هم خاطرات کم یکهچ
 یکرد

بود اون همه شعار دادنت که  نیا ؟یکن کاریچ یخوایم
 لیکم

 از نو شروع کنم؟ خوامیمن مرده و م یبرا



دلت خواست  یحرفمو بزنم بعد هرچ یذاری: مزنمیم داد
 ؟یبگ

 آرام باشد با کنمیم یکه سع یبا لحن شود،یساکت م نایس

 یکنی: فکر ممیگویکنم م انیشمرده ب خواهمیکه م یکلمات
 من

 زده که یحرف هینازگل  یخوشم؟ نه! ول نکهیا ای آرومم

من وسط  یدروغ. تو االن از من عاقل تر ایراسته  دونمینم
 هی

 .هیبفهمم راه درست چ تونمیکه نم باتالقم

 و مایمنو س ادتهی: دهمیو ادامه م کندینگران نگاهم م نایس

از همون روز  لیبا نازگل ماساژ و ... کم میرفت یاسی

 .شده بیغ

نازگل  یافتاده تو استخر و ... دروغ ها شیگوش نکهیا
 بوده از

و  ی. مانلگردنیدارن دنبالش م دیروز بهرام و ام همون
 لیکم

 دیتا لحظه آخر ام خواستیو نابود شدن. نازگل م ستین
 داشته



 .بشه دایپ لیکه کم باشه

 و من از سکوتش کندیگرد شده نگاهم م یبا چشم ها نایس

 گهیم ینه ول ای گهینازگل راست م دونمی: نمکنمیم استفاده
بهم زنگ  لیکم نکهی. افهممیمن نم یخبر دادن. ول سیبهپل

 زد با

 وسط نیا دونمی. نمفهممیرو نم شناختمیکه نم یشماره ا هی

 و مارستانهیمادرش تو ب گهیافتاده و نازگل م یاتفاق چه

 .نهیمنو بب خوادیم

: باورت شده؟ اومده دوباره برات دیآ یبه سمتم م نایس
 آسمون

 .بافته سمونیر

 گم شده لیاگه واقعا کم ؟ینالم: اگه راست گفته باشه چ یم

 ؟یچ باشه

و  یمرد س هیراجع به  یدار نمی: ببخنددیم یعصب نایس
 چند

گم  یچ یعنیپنج ساله؟  انیکاوه و ک ای زنهیحرف م ساله
 شده



عشق  نقدریو تو ا دنیم تی... دارن بازهیمگه الک باشه؟
 لیکم

 .باورت بشه ولت نکرده و گم شده یخوایکرده م کورت

 

 دوست دارم حداقل او مرا بفهمد. خودم هم کنمیم نگاهش

 نه؟ ایباور کنم  دیبا نمداینم

اگه راست باشه  یشدم. ول جیبه خدا خودمم گ نایس-

 میستیا یرخ به رخ هم م د،یآ یبه سمتم م یقدم نای؟سیچ
 و

 لتویاالن وسا نیآورد: هم یاشاره اش را باال م انگشت
 جمع

تا صبح با  نجایولت کنم ا ینطوری. ایاسی شیببرمت پ کن
 نیا

 .خودتو یکنیم یروان فکرا

 که به او گفته ام نازگل آمده انگار بار نیهم زنم،ینم یحرف

و  کنمیبحث هم نم یرا از دوشم برداشته اند. حت ینیسنگ
 کی

 یحساب نای. سشومیو حاضر م دارمیبرم یلباس راحت دست



 .زندینم یخودش فرو رفته است و حرف یتو

و  یو بعد از خاموش کردن کتر داردیرا برم ازین ساک
 چک

 چی. در کوچه هم همیشویاز خانه خارج م زیهمه چ کردن

 با سکوتمان به میخواهیما م یانگار هردو میزنینم یحرف

 !که حق با من است میبفهمان یگرید

 یعقب م یو من صندل ردیگیم یدربست نایس ابانیخ سر

جلو  یو خودش صندل گذاردیو ساک را کنارم م نمینش

 .رودیم

 ما،یو س نایس نیشده ناراحتم، ب نیبا من سرسنگ نکهیا از

 نیا توانمیدوستش دارم و نم شتریاست که ب یتنها کس نایس

هم مرا بفهمد،  یکم دیبا یشدن را تحمل کنم.ول نیسنگ سر
 یدرصد حرفها کیفقط  دیشا

 . اماکندیم رییتغ زهایچ یلیراست باشد آن وقت خ نازگل

 بهم دیشا د،یایاز موضع خودش کوتاه ب خواهدینم نایس

که پشت سر  ییها ثیحرف و حد نیو ا یعروس خوردن
 من



 خواهدیکرده که دلش م یباز رتشیبا غ یشده طور قطار
 سر

 .نباشد لیتن کم به

 را حساب هیکرا نایس میرسیم یاسی یمقابل خانه مادر یوقت

 وارد انیگو اهللی. بعد از باز شدن در زندیو زنگ م کندیم

 دیگویو م کندیمرا بغل م دنمیبا د یاسیو مامان  میشویم

 یلیخ یاسیخوشحال است که آمده ام. به قول خودش  یلیخ

 .نگران بوده است میبرا

 سوزدیکه بر دلم مانده م یداغ نیا یاو هم دلش برا دیشا
 و

 و با رومیم یاسی. به اتاق اوردیخودش ن یبه رو خواهدیم

 دمشیروز است که ند کی نکهیبا ا کنم،یبغلش م دنشید
 یول

 و کشمیشکمش م یرو یشدت دلتنگش شده ام. دست به

 فندق چطوره؟ نی: اپرسمیم

آروم  ی: دلش برات تنگ شده تا اومدخنددیم یاسی
: برو خودتو رنگ کن. واسه کوبمیگرفت.به شانه اش م

 یباز لمیمن ف



 .نکن

 .بود میاتاق دوران مجرد نجای: اندینش یتخت م یرو

 .داشته ها: مامانت خوب نگهش دهمیتکان م یسر

 وارد یو چا وهیبا م یاسیو مامان  خوردیبه در م یا تقه

 :رمیگیرا از دستش م ینیو س شومیبلند م میاز جا شود،یم

 .شمیمعذب م نیخجالتم ند ینطوریا تروخدا

 نیاسمیتو هم مثل  زمی: راحت باش عززندیم ینیریش لبخند

گفت کار داره نهار حاضر شد  رونیرفت ب نای. سیمن
 صداتون

 .کنمیم

لباسمو  شهی: ممیگویم یاسیرو به  یاسیرفتن مامان  با
 عوض

 کنم؟

 . عوض کن بابا راحتینیبا مانتو شلوار بش دی: نه باخنددیم

 .نهار زنونه است مجلس ادی. بابام تا شب نمباش

 یاسیو  میخوریم یچا یاسیاز عوض کردن لباسم با  بعد



و  کنمیشده؟نگاهش م یشیآت یکرد کاریچ نای: با سپرسدیم
 فرستاده را نشانم شیبرا نایکه س یامکیپ

 .نکنه تیحرف بزن خر ی: با سامدهدیم

 نشد دست به دامن تو فمی: خودش حرخندمیبلند م یصدا با

 شده؟

 ؟یشده سام ی: چکندینگران نگاهم م یاسی

بزرگش  یالک نایس ستین یچیاندازم: ه یباال م یا شانه

 .کرده

 ؟یگیبه من نم: ردیگیرا م دستم

 .دنمی: نازگل اومد ددهمیم رونیرا ب نفسم

 

 : تو هم که مثلدهمیتکان م یسر رودیدر هم م یاسی افهیق

 .یکنیم یمن قاط یبرا نایس

 و باهاش حرف ادیب ی: تو هم گذاشتپرسدیبا اخم م یاسی

 ؟یزد

شده بعد برام  ی: بذار بهت بگم چمیگویبه جانب م حق
 همتون



 .دیریبگ افهیق

 رونیب ی: خب بگو.نفسزندیم هیبه تاج تخت تک یاسی
 منم تا اومد باهاش دعوا نی: ببمیگویو م دهمیم

 یدونیم یاز دهنم در اومد بهش گفتم ول یهرچ کردم،
 ه؟یچ

ماساژ  میکه رفت یاز همون روز قایدق لیگفت کم نازگل
 گم

شدن. گفت  بیو فلور غ دیو مهش یو مانل لی. کمشده
 برنامه

 بوده ییهمش دروغا یکردن و برنامه شب آخر مجرد گیج

و وقت  هیرو توج لیکم بتیما داده تا غ لینازگل تحو که
 بخره

 .و نابود شدن ستین یکنن. ول داشیپ تا

 .ییی: وااادیگویبلند م یبا صدا یاسی

 : دردت گرفت؟کندیکه مامانش در را باز م یطور

نه خوبم : کندیبه مامانش م ینگاه دهیبا رنگ پر یاسی
 التیخ

 .راحت



: زنمیم یو لبخند کندیبه من نگاه م یبا نگران مامانش
 یزیچ

 گفتم یزیچ هی میزدیحرف م میراحت داشت التونیخ ستین

 .کرد تعجب

: نصف جون شدم. دیگویرو به جفتمان م یاسی مامان
 مواظب

 ،یاسیبا حرفاتون.با رفتن مامان  نیباز منو سکته ند دیباش

 :دیآ یو جلوتر م دهدیم یخودش را تکان

 ؟یکن کاریچ یخوایم

 طرف فرشته خانوم هیاز  دونمیاندازم: نم یباال م یا شانه

 دونمیطرف نم هیو از  نهیداده منو بب ریو گ مارستانیب افتاده

 .سیپل شیرفتن پ گهینه. م ایحرفاشو باور کنم  خوادیم دلم

 وسط چرا اون پس افتاده؟ نی: اکندیسکوت م یکم یاسی

کردم که برم  ریوسط گ نیو ا دونمی: نمدهمیجواب م کالفه
 ای

 نه؟

االن  یشده ول یچ میدونی: نرو. ما نمکندینگاهم م یاسی
 راه تو



اون خونواده کال سوا شده. چرا همون روزا نگفتن؟  و
 گذاشتن

 ست؟یمشکوک ن ارن؟یهمه بگذره بعد صداشو در ب نیا
 بیعج

حرف  ادیبعد ب ارهیب ریچرا گذاشته تورو تنها گ ست؟ین
 بزنه؟

 نزدن؟ یحرف ارنیرفتن لوازم تورو ب یوقت چرا

 یاسیمامان  یندارم. وقت یجواب چیه یاسیسواالت  یبرا
 یبرا

 رونیو با هم ب رمیگیرا م یاسیدست  کندیم مانیصدا نهار

به مامان  یطیشرا چیکه تحت ه رمیگی. از او قول ممیرویم
 ای

 یحداقل خوب شود،ینم شیدایتا شب پ ناینزند.س یحرف مایس
 بودن تیوضع نیا

با او راحت تر از همه حرف  توانمیم نکهیاست و ا یاسی

 .بزنم

 به نایس نکهیتر هستند، با ا یمنطق نایبه نظرم او و س دیشا

 باالخره مرا دانمیم ینشان داده است ول یواکنش منف شدت



 .فهمدیم

 نییپا طانیکه مرا از خر ش دهدیم امیپ یاسیهم به  کسرهی

من خر  داندینم یکه سراغ فرشته خانم نروم ول اوردیب
 یطانیش

 نای. شب با آمدن سفمینشده ام و خودم هنوز بالتکل سوار

 . رفتارشومیمعذب م یو من حساب دیآ یهم م یاسی یبابا

 نایکنم. س دایپ یحال بهتر یکم شودیآنها باعث م مانهیصم

تا با  ستین شیجا نجایا دانمیاست و م نیهم سر سنگ هنوز
 او

رفته  نیرنگ اتاق از ب یبو دیگویم یاسیبزنم. به  حرف
 و تا

 .مشغول جا به جا کردن لوازم بزرگ اتاق بوده است االن

 یکند و حرص یرفته تا با کار کردن خودش را خال دانمیم
 نماند

و  میگردیکند. خوشحالم فردا به خانه برم تیمرا اذ تا
 توانمیم

حرف بزنم. مامان  نایدارم با س یکه احساس بهتر ییجا در
 با



نرفته  مایچرا به خانه س شودیو دلخور م ردیگیتماس م من
مورد  رفتمیاگر به آنجا م دهدیم حیتوض شیبرا نایام.اما س

 متلک

 بدتر است زیاز همه چ نیو ا گرفتمیقرار م مایس یها

 مایمن آمدن نازگل را به مامان و س ترسدیم نایهم س دیشا

و باز  رمیبگ میو همراه آنها از سر احساسات تصم میبگو
 خراب

 .کنم

 

 میکنیرا زنانه مردانه م تیجمع یاسی یبابا شنهادیبا پ شب
 و

 .میخوابیم

 داریصورت ب دنیو با د شومیم داریزودتر از همه ب صبح
 یاسی

 ؟یبخواب یتونی: نمردیگیام م خنده

بخوابم. دستش  تونمینم خورهیتکون م ی: هدیگویم کالفه
 را



. میرویم رونیو با هم از اتاق ب کنمیو بلندش م رمیگیم
 یاسی

 درست کند و من هم دست و یتا چا رودیآشپزخانه م به

 .شورمیرا م صورتم

و رو به ما  شودیم دایپ یاسی یبعد سر و کله بابا یکم

 :دیگویم

 یبرا نیخانوم خوابه و شما دست به کار شد حاج
اون  هیچه حرف نیا ری: صبحتون بخزنمیم یصبحانه؟لبخند

 بنده خدا

 .دیهمه زحمت کش نیا

 یاسی ی. باباکنمیدم م یو چا فرستمیرا به داخل م یاسی
 یبرا

 یهم که حساب یاسیو  رودیم رونینان تازه از خانه ب دیخر

 .شودیمبل ولو م یاست رو کالفه

 .خانوم یاسی: تازه اوالشه خندمیحالش م به

که  یدییشما چندتا شکم زا دیببخش :زندیلب غر م ریز
 تجربه

 ؟یدار



 سرش کالفه شده بلند یما باال یکه از سر و صدا نایس

 .نیخوریمخ م نیخدا نکنه شماها با هم باش یعنی: شودیم

خونمون اتاق بچه رو  می: پاشو شازده برزنمیم لبخند

 .مینیبچ

 یسام نایس ی: واااشکفدیم یاسیحرفم گل از گل  نیا با

 .مینیرو بچ ازیاتاق ن دیبا گهیم راست

 را جمع یاسی یبا نوچ نوچ رختخواب خودش و بابا نایس

 .رودیم سیو غر غر کنان به سمت سرو کندیم

 یاسیپدر و مادر  یاز صبحانه بر خالف اصرارها بعد
 حاضر

هم سرکار رفتن  یاسی ی. بابامیتا به خانه برگرد میشویم
موقع  یاسیاندازد تا ما را برساند. مامان  یراعقب م
 یخداحافظ

 نیو من عاشق ا کندیسفارش م یاسیبه من و  یحساب
 ینگران

 .شومیم شیها

 یاز خاطرات دوران کودک یاسی یبابا ریطول مس در
 یم یاسی



 یقرار است به زود شودیهنوز باورش نم نکهیو ا دیگو
 پدر

 .شود بزرگ

 تخت یو رو رودیبه اتاقشان م یاسی میرسیبه خانه م یوقت

 کالفه اش نینشستن در ماش نیبه قول خودش هم خوابدیم

 .است کرده

هم با  نایو س شومیم یهم مشغول درست کردن چا من
 توجه

. با شودیم ازیسرهم کردن تخت ن ریکاتالوگ درگ به
 درست

 و در آشپزخانه مشغول کنمیجفتشان را صدا م یچا شدن

 حالش بهتر شده یکه کم یاسی. میشویم یچا خوردن

 رو؟ ازیاتاق ن میتموم کن میرسی: امروز مدیگویم

کار داره. آره تموم  ی: اووو مگه چقدر اون طفلخندمیم
: تختش رو دهدیکش و قوس به بدنش م یکم نای.سشهیم

 حاضر

 قهیاش که سل هیبود بق نیکارش هم نیسخت تر کردم،

 .شماهاست



 ؟یتمومش کرد یزود نی: به اکندیبا عشق نگاهش م یاسی

دو ساعته  ؟یزود نی: به همدهدیتکان م یسر نایس
 یدیخواب

 .ازین یبه هوا ی. خوب بخور بخواب دارها

 ینیبی: مدیگویو به من م گرداندیبه صورت قهر رو م یاسی

 .توروخدا

کارا و ناز کردنها اتاق  نی: با ازنمیجفتشان لبخند م یبرا
 اون

 .نیپاش شهیتموم نم بچه

بگو  یرو صندل نی: تو بشمیگویم یاسیرو به  بعد
 رو یزیهرچ

 .میبذار کجا

 و از بلند کردن ی: تو هم که خانومدیگویکالفه م نایس

 .نایس چارهیب یها فارغ ینیسنگ

 مامان ی. وقتمیشویمشغول کار م زندیغر م نایس کهیحال در

 که فقط یاسی م،یرا کرده ا ازیاتاق ن یکارها شتریب رسدیم



مشغول جا به جا کردن  نایو من و س دهدیم دستور
از موضع خودش کوتاه آمده و رفتارش  یکم نای.سمیشویم

 مثل قبل

 .است شده

و  میگذاریکمان م نیرنگ ریرا درست ز ازین تخت
 عروسک

 وارید یاسیهم با نظر  نای. سمینیچیرا در کمد م شیها

 جانیه نیا دی. شاکندیرا نصب م ازیکودکانه ن یزهایآو
 باعث

 است فراموش ختهیکه آمدن نازگل به جانم ر یاسترس شده

 .کنم

 

 و خدا را شکر کندیذوق م یحساب ازیاتاق ن دنیبا د مامان

 غذا فرستاده است. مامان به مانیفکر ما بوده و برا مایس

من و  شود،یو مشغول گرم کردن نهار م رودیم آشپزخانه
 نایس

 .میریدرگ ازیاتاق ن یها یهمچنان با خرده کار یاسی و



از اومدن نازگل به  یزی: چدیگویم نایرو به س یاسی
 مامانت

 .ها ینگ

کم آروم شده.بعد  هی: نه بابا، تازه کندیم یاخم نایس
 یبر یخوای: مپرسدیم نایو س کنندیرو به من م شانیهردو

 فرشته خانوم؟ دنید

. شهیم یچ نمیاز دور بب خوامیاندازم: نه م یباال م یا شانه
 از

نازگل رو باور کنم و از  یطرف دوست دارم حرفها هی
 طرف هی

 .رو بسپرم به زمان یهمه چ خوامیم ؟یاشتباه کنم چ اگه

 نیب یاز هماهنگ دهند،یتکان م یسر دییبا تا شانیهردو
 آنها

در دلم  یچه ولوله ا دانندیکدام نم چیه یول دیآ یم خوشم
 به

تفاوت نشان  یخودم را ب کنمیم یافتاده است و سع راه

 .دهم



 نایو س یاسیها را به عهده  یخرده کار هیاز نهار بق بعد
 و

ولو  نیزم یو رو رومیو به اتاق مامان م گذارمیم مامان

 .شومیم

 نستاگرامیو دوباره در ا کنمیتلگرامم را عوض م شماره
 یچرخ

 دیو مهش لیکه از کم گردمیم یدنبال عکس دیشا زنمیم
 میبرا

 لیچرا ته دلم دوست دارم کم دانمیداشته باشد. نم یخبر
 را

 .سرش آمده باشد ییبال نکهیبدانم تا ا خائن

 شیاست و حرفها ختهینازگل مرا بهم ر یناگهان آمدن
 یبخش

شده  جیچرا گ دانمیذهنم را به خودش مشغول کرده و نم از
را نگه دارم و  یتفاوت ینقاب ب نیبهتر است هم دیام.شا

 بگذارم

و  ییاوقات تنها یترس و انتظار و دلهره فقط برا نیا
 خلوت



 یبه کس یزیثابت کردن چ یبرا یتوان گریباشد. د خودم
 ندارم

 نیو ا کردمیم یپافشار لیازدواج با کم یبرا یوقت و
 یعروس

 .کندیبه حرفم تره خرد نم یکس گریخورد د بهم

 داشتند امروز مانیبه عقلش ا یکه روز یآن سامره ا دیشا

است که عشق  شهیدختر نوجوان عاشق پ کی شانیبرا
 مغزش

ندارد.  یریگ میتصم یبرا یتوان گریمختل کرده و د را
 شماره

 خطم را نکهیا یو او هم برا فرستمیم مایس یرا برا دمیجد

 .کندیم قمیکرده ام تشو عوض

 دارش را غالف شیمامان زبان ن یحرفها ریتحت تاث دیشا

تا کمتر سر به سرم بگذارد و من به حال خودم بمانم  کرده
 تا با

 .میایاتفاق بزرگ کنار ب نیا

 از چرخد،یزنگ تلفن خانه همه سرمان به سمت تلفن م با



. رومیو به سمت تلفن م شومیبلند م ینهار خور زیم پشت
 با

از  شیکه ب نایو س کنمیشماره خانه نازگل مکث م دنید
خودش را به من  عیسررفتارم حساس شده  یحدرو

 و تا رساندیم

 : بله؟دهدیرا جواب م یگوش میایخودم ب به

: خواهر من دیگویم یکه با لحن تند شنودیچه م فهممینم
 چیه

بهتره دست از سر خواهر  هانیبا شما نداره خانوم ک یحرف
 من

 دتونیزن داداش جد یقصه هاتونو برا نیو ا نیبردار
 فیتعر

 .دیکن

 نایو س ندیآ یهم به کنار ما م یاسیحرفها مامان و  نیا با

االن دارم جوابتونو  یی: فقط به حرمت آشنادهدیم ادامه

 .دمیم

 قصه به درد نیحرفها و ا نی: ادیگویو م کندیمکث م یکم



نمونده که بخواد به شما  یحرف چیه خوره،یمن نم خواهر

 .بگه

انگار نازگل مجال حرف زدن به او  شودیساکت م دوباره
 نداده

 ....سی: پلدیآ یم رونیب نایکلمه از دهان س کیبعد تنها  و

نازگل است.  یو انگار شنونده حرفها کندیسکوت م بعد
 قهیدق

از صورت درهم  کنمیم یو سع گذرندیم یبه کند میبرا ها
 رفته

 یواقعا اتفاق لیکم یبفهمم چه خبر شده است. نکند برا نایس

 یبرا یراه تماس چیباشد؟خطم را عوض کرده ام و ه افتاده
 نازگل نگذاشته

 بدهد به تلفن خانه زنگ زده یخبر نکهیا یو حتما برا ام

 .است

 که به جانم یبه ترس کنمیم یو سع کشمینفس م یسخت به

 ندینش یکنار تلفن م یصندل یرو نایاست غلبه کنم. س افتاده

را  یاسی. مامان پردیم یاسیرنگ از صورت مامان و  و
 به سمت



 .هنوز شنونده است نایو س بردیم آشپزخانه

: باشه شودیحواسم به او جمع م نایس یصدا دنیشن با
 یمشکل

 .... حتما حتماستین

 دانمینم خورم،یبه شدت جا م نایس یلحن ناگهان رییتغ از

کرده  رییتغ ینطوریا نایزده که س ییچه حرفها نازگل

 .است

 : چه خبرپرسدیم یآرام یو با صدا دیآ یم مبه کنار مامان

 شده؟

 .دونمی: نممیگویو با ترس م لرزمیم

 رهیبه صورتم خ گذارد،یتلفن م یرا رو یگوش نایس

 :شودیم

 .سیرو به عنوان مطلع دادن به پل اسمت

 ؟یچ یبرا سی: پلپرسدیمات م مامان

 :دیگویجو را آرام نگه دارد م کندیم یسع کهیدر حال نایس

و خوانواده اش به  یگم شده، از دو روز قبل عروس لیکم
 سیپل



 .دادن خبر

 ؟ی: تو خبر داشتچرخدیسمت من م مامان

داد  یبلند یمامان با صدا رم،یگیرا از مامان م نگاهم
 : اززندیم

 پولمون هیسکه  لیفام یو گذاشت یموضوع خبر داشت نیا

 ولت کرده؟ یداشت رادیو ا بیبگن ع یگذاشت کنن؟

قرار بود خونه رو رنگ  ی: وقتمیگویم یآرام یصدا با
 میبزن

 .دمیفهم

خبر  نیمن با ا یچرا نذاشت ؟یغرد: چرا نگفت یم مامان
 تو

 بزنم؟ لیفام نیا دهن

برو  گهیزن عمو م یوقت کنه؟یم ی: چه فرقکشمیم غیج
 یگواه

 یگم شده. وقت لیکم میبگ کنهیم یچه فرق ریبگ سالمت
 نایس



بهش  یباور کنه. وقت خواستیم یمنو باور نکرد ک حرف
 سیپل یاالنم چون پا دهیم تیگفتمگفت نازگل داره باز

 وسطه الل

 .داشت یحرف هیوگرنه بازم  شده

زنده  ایمرده  لیکم دونمینالم: من نم یو م کنمیم بغض
 است،

 نیکس ا چیسر خودش و دخترش اومده و ه ییبال چه
 وسط

 .منو باور نکرد حرف

 .شودیم یجار میو من اشک ها کندینگاهم م مامان

را بشنوم و به اتاقم  شانیتا حرفها کنمیصبر نم گرید

 .رومیم

 معذب یکه مقابلم نشسته و حساب کنمیم یبه سروان ینگاه

 یول شوندیم رهیبه من خ یبا نگران مای. مامان و سمیا شده
 من

. بعد از تماس نازگل مینسبتا آرام تر هست نایو س یاسی و
 هر

 مقابل نمیبیمنتظر آمدنشان بودم و باالخره امروز م ساعت



 به پرونده گم شدن یدگینشسته ام که مسئول رس یمامور

 .است یو مانل لیکم

 در خواهدیو م کندیم یمعرف یجوان خودش را محسن مرد

 هیبه بق ینگاه نایاز من سوال بپرسد. س لیبا کم ارتباط
 کندیم

 د؟یبا خواهرم تنها حرف بزن دی: باپرسدیم و

.بعد رو به ستین یازین ری: خدهدیتکان م یسر سروان
 صحبت هانیک لیبا کم یبار ک نی: آخرپرسدیمن م

 د؟یکرد

خاطراتم را ورق بزنم  خواهمیانگار م کنم،یمکث م یکم
 تا به

 .حرف زده ام لیبرسم که با کم یروز

 .ماساژ میبر نایبا نازگل و خواهرم ا نکهیشب قبل از ا هی-

 نیهم ب ییدعوا ای: بحث شودیبه سمتم خم م یکم سروان
 شما

 داد؟ رخ

 یزیچ ری: خدهمیو ادامه م کنمیم هیو بق نایبه س ینگاه
 یبرا



 .نبود دعوا

 نبود که شما رو مشکوک کنه یزی: چکندیم هیبه بق ینگاه

 هان؟یک یبه آقا نسبت

 یعنیگم شده  لیکه کم می: ما خبر نداشتدهدیجواب م نایس

روز قبل  هی یاصال به ما خبر ندادن ول شونیا خانواده
 یعروس

 .خواهرم ارسال شد یبسته برا هی

 نایحرف س انیو من م کندینگاه م نایبه س یجد سروان

هست. برام  لیمنظورم همسر سابق کم د،ی: مهشپرمیم
 لیاسم کم یشده بود و رو اهیفرستاد که س مویکارتعروس

 رو

 .قرمز زده بود ضربدر

 نی: آخرپرسدیو م کندیم ادداشتیرا  مانیحرفها سروان
 بار

 ن؟یدید یرو حضور شونیا یک

 ی: چند روز قبل تر، خب دم عروسکشمیم یقیعم نفس
 بود و

 رو گهیهمد ادیز گهید یزایلباس و چ ریبه شدت درگ من



 .میدیدینم

و دست  شومیمعذب م شود،یم رهیبه صورتم خ یمحسن
 یها

بهتون  ی: روز عروسکنمیزده ام را در هم چفت م خی
 زنگ زد

 گفت؟ یچ

 یخراب شد، سع میایکه دن یبه روز کشدیذهنم پر م دوباره

نشسته را قورت بدهم: زنگ  میکه در گلو یبغض کنمیم
 زد و

 شیپ گردهیاز اول اشتباه بوده و برم ارتباط نیا گفت

 .دیمهش

 خواهدیم دانمینم کند،یشده نگاهم م زیبا نگاه ر یمحسن

 خواهدیم ایبخواند  میرا از چشم ها میحرفها صحت
 ییسوالها

 .ندارم یجواب شانیکه برا بپرسد

 .نجایاومد ا یبعد خواستگار دی: مهشدیگویناگهان م مایس

 به یتاب مایس شود،یم دهیکش مایسمت س یمحسن نگاه



 ه؟ی: چدیگویدر مقابل چشم غره مامان م دهدیم گردنش

و  نجایجناب سروان اومد ا گمیمن م یول ن؟ینگ نیخوایم
 گفت

 .ذارهیرو به دل خواهر من م لیکم داغ

نگاه  نجاست،یاالن ا مایچرا س فرستمیخودم لعنت م به
 سروان

کنم و  دییماجرا تا نیا خواهدیانگار م چرخد،یمن م سمت
 به

 .دهمیتکان م یناچارسر

 امهو اد رمیگیو آن را از دستش م ردیگیمقابلم م ینتیپر

با خط شما گرفته  یکه روز عروس یی: ما تماس هادهدیم
 شده

 هانیک یتماس آقا نیگیکه م یتماس م،یاستعالم گرفت رو
 بوده

 .ثبت شده یگرفته شده که بنام رضا کهندان یشماره ا از

شخص رو  نی: من اشومیم رهیصورت سروان خ به
 رهیتماس ها خ زی.بعد به برگه درون دستم و رشناسمینم
 و سروان شومیم



 لیرو گم کردن و به دل شونیگوش شونی: بله ادهدیم ادامه
 یب

 .رو نسوزوندن مکارتیکه داره س یبه عواقب یتوجه

 ییبا صدا گردد،یکه نگاه همه به من برم یطور خندمیم
 که

 یفالن یآقا دیکنیم فیمن تعر ی: برامیگویم لرزدیم

 دیسراغ اون مهش نیرینم یرو نسوزونده ول مکارتشیس

 .هست مربوط به اونه یهرچ ؟یعوض

و مرا از جا  شودیبلند م مایو س کنمیم دنیبه لرز شروع
 بلند

 که شنومیرا م نایس یو صدا بردیو به اتاق مامان م کندیم

 .شودیحرف زدن با سروان م مشغول

 نیبخور. چرا با ا نوی: ادهدیبه دستم م یدوباره قرص مایس

 .یدعوا دار چارهیب

من  خوامی: بسه من قرص نمزنمیو قرص را پس م وانیل
 خوامیم

 .اومده لیسر کم ییچه بال بدونم



 تا نیبچه آدم بش نیع ای نی: ببدیگویم یجد یبا لحن مایس

 قرص بخور نکهیا ای اریدر ن یباز یبشه و کول دایپ لیکم

هم بشه  ی. هر چیخودتو کنترل کن یتونیچون نم بخواب
 اول

 یمثل کول نکهینه ا یتو خودتو جمع و جور کن دیهمه با از
 ها

 یچ یحرفا بود نی. تو محکم تر از ایرفتار کن یمدل نیا
 شد

. خوامیکه زد تو صورت من؟ من اونو م یسامره ا اون
 ریمثل ش

 .خوادیزن بدبخت زرزرو نم هی لیکم باش

. رودیم رونیاز اتاق ب زندیرا م شیحرفها نکهیاز ا بعد
 یرو

که  ی. عکسدارمیرا برم یو گوش کشمیمامان دراز م تخت
 آن

 کنمیم یو سع کنمیرا نگاه م میگرفت یشهرباز یتو روز
 به

 .گوش کنم مایس حرف



 میزندگ یباشم تا برا یقو دیمن با دیگویراست م مایس
 بجنگم

 .کنترلم را از دست بدهم یبا هر اتفاق نکهیا نه

 یشنوم و کم یاهل خانه را با سروان م یخداحافظ یصدا
 بعد

 گذارمیرا کنار م یگوش مای. با آمدن سدیآ یبه اتاق م نایس
 و

 دونمی: من مندینش یم میروبرو نای. سنمینش یتخت م یرو

 ؟یبد میدلدار یخوای: مکنمیسالمه.نگاهش م لیکم

 : نهدیگویو م شودیم رهیبه چشمانم خ کشد،یم یقیعم نفس

براش افتاده باشه و  یاون اتفاق شهی... من باورم نماصال
 دونمیم

 .سالمه

 .یگفتیم یا گهید یزهایچ هی: قبال میگویحرص م با

: تا قبل اومدن نازگل خودت هم فکر ردیگیرا م دستم
 یکردیم

 نکهی. ما بعد انطوریکرده ما هم هم انتیکرده، بهت خ ولت



 .هیماجرا جد میدیباز شده فهم سیپل یپا میدید

 .منو باور نکرد یحرفها یشکیه ینالم: ول یم

 ما باز یدونیو م یبخشیببخش، تو ما رو م -

 .مییتک تک ما پشت تو میکنارت هم

 .مایس ی: حتخندمیبغضم م انیم

 گهی: اومده مدهمیو ادامه م کندیبا تعجب نگاهم م نایس

 .نباش زرزرو

 چرت و پرت گفتن نیجا ا هی: خنددیم یبلند یبا صدا نایس

. رونیب ای. حاال هم بگهیبه درد خورد. راست م مایس یها
 مامان

از  نای.سیو مانل لیشدن کم دایپ یصلوات کرده برا نذر
 و مرا هم بلند ردیگیو دستم را م شودیبلند م شیجا

 ییبرسه بدبال دی: دستم به مهشمیگویم نای. رو به سکندیم

 .ارمیم سرش

 برات بندمشی: مچدیپیو دستش را دور شانه ام م خنددیم

رو  یو مانل لیکم یوقت یباهاش بکن ول یخواست هرکار
 ازش



 .شهیخودش نابود م یریبگ

 :کشدیم یسوت دنمیبا د مایو س میآ یم رونیاز اتاق ب نایس با

 همش با من دیاون زرزرو. تو با هیسامره، چ گنیم نیا به

 .باشه زونیآب دماغت آو یه نکهینه ا یبجنگ

 : من دلم روشنه سامرهدیگویو مامان م خندمیم فشیتعر به

 لیاست بذار کم وحشی نیسر ا ریهست ز ی. هرچجان
 دایپ

 کارشیرو دست زن عموت خودش بلده چ دیمهش دمیم بشه

 .کنه

تا حالم را عوض کنند و من  گذارندیسر به سرم م دانمیم
 هم به

 .خندمیم شانیها یشوخ

 یافتد که گوشه ا یم یاسینگاهم به صورت در هم رفته 

 شده؟ ی: چرومیبه سمتش م ردیگیو لبش را گاز م نشسته

 .ادیداره م ازی: فکر کنم نکشدیکوتاه و تند و تند م یها نفس

 به عیسر نایس م،یهمه هول شو شودیحرفش باعث م نیا



 مانیزا یکه مدت هاست برا رودیمسعود م نیماش سراغ
 یاسی

و  کنمیرا به تنش م یاسی یخانه ما پارک شده. پالتو دم
 مایس

و  پوشدی. مامان هم لباس مدهدیرا به دستم م ازیساک ن هم
 به

 .میبریرا به دم در م یاسیهم  کمک

من با آژانس  نی: شما بردیگویراه پله ها م یاز تو مایس

 .امیم

قرار بود چند  شومیو من نگران م چدیپیبه خودش م یاسی
 روز

و به دکترش  دارمیرا برم یاسی ی. گوشدیایب ایدن گرید
 زنگ

 زود شودیاست و قرار م مارستانی. خوشبختانه در بزنمیم

 .میرا برسان خودمان

 : فقطمیگویم یاسی یو در گوش دیگویلب ذکر م ریز مامان

 .میرسیاالن م رونیهاتو بده ب نفس



کامال هول شده و  کند،یم یرانندگ یادیبا سرعت ز نایس
 من

بدون توجه  نایس میرسیم مارستانیبه ب ی.وقتکنمیم درکش
 به نگهبان ها به

 مانی: زنم داره زادیگویم یبلند یبا صدا رودیدر م سمت

 .کنهیم

و در را باز  فتدینگهبان به خنده ب شودیباعث م جانشیه

 .کند

 یاسیو تا ما  رودیبه سمت اورژانس م دنیمحض رس به
 را از

 .شودیم شیدایپ لچریو کیبا  میکن ادهیپ نیماش

حواسم را به  نکهیا ایهول شدنش بخندم  نیبه ا دانمینم
 یاسی

 و به سمت بخش زنان میکنیم لچریرا سوار و یاسی. بدهم

را چنگ  لچریو یاز شدت درد دسته ها یاسی. میرویم
 و زندیم

 .چدیپیبه خودش م یحساب



 ردیگیرا م یاسیو هم شماره مامان  دیگویهم ذکر م مامان
 تا

 در بخش یاسیاست. دکتر  دهیرس مانیدهد که موقع زا خبر

 یاسی دیگویبه پرستارها م عیما سر دنیاست و با د زنان
 را به

 .ببرند مانیزا اتاق

و  مارستانیب اطیاز ح نیبردن ماش رونیب یکه برا نایس
 آوردن

 یخال یجا دنیو با د گرددیبرم عیرفته است سر ازین ساک

خنده  کنمیم یسع کهیکو؟در حال یاسی: شودینگران م یاسی

 :دهمیام را کنترل کنم جواب م

 .بردن حاضرش کنن کنهینم مانیوسط که زا نیهم

 .انی: االن مامان باباشم مکندیتماس را قطع م مامان

 نقدریچرا ا ای: خداندینش یم یها یاز صندل یکی یرو نایس

 .زود

 .ستین یزیذره عجله کرده نترس چ هی: خنددیم مامان

 



 .ادیب ایناقص دن: نکنه دیگویبا ترس م نایس

 بس کن، حال نای: سرمیخنده ام را بگ یجلو توانمینم گرید

 .خوبه جفتشون

و  کنمیو من خنده ام را جمع م کندیبه من م ینگاه مامان
 رو

 باعث شده هول کنه زودتر سی: اومدن پلدیگویم نایس به

 هیفقط چند روز زودتر از زمان ستین یچیکنه ه مانیزا
 که

سرش  یرا رو مارستانیکه ب مایس یگفته.با صدا دکتر
 گذاشته از کنار

 مایس رسانم،یراهرو م یو خودم را به انتها شومیرد م نایس
 با

 اومد؟ ایشد دن ی: چدیگویم جانیبا ه دنمید

 م،یدیرس ستین قهیدو دق ماینزنم: س یحرف توانمینم گرید

 .مانیبزاد؟ تازه بردنش اتاق زا نیتو ماش یخواستیم

 .ها ی: نترسدیگویم نایو رو به س ندینش یم نایکنار س مایس

 .برات ارنیزود بچه رو م ستین یچیه



 نکهیدختر، ا ری: زبون به دهن بگزندیم مایبه شانه س مامان

 یکه بردن برا یبگ یبه اون دیحرفها رو با نیا نجاستیا

 .مانیزا

: برمیم یو به کنار کنمیو بلندش م کشمیرا م مایس دست
 ایب

 به خودش چهیپیداره م ینطوریبچه هم نیا اطیتو ح میبر

 .. مامان هست بسهمیاسترس ند بهش

 یو برا پسیخودش چ یو از بوفه برا زندینم یحرف مایس
 من و

 گذارمیخودم را کنار او م ی. چاخردیم یچا نایو س مامان
 و

را  شانیکه داخل نشسته اند چا نایمامان و س یبرا
ندارد و  یلیم دیگویم نایس یول کندی.مامان تشکر مبرمیم

 مامان

 .بخورد تا استرسش کم شود کندیم اصرار

: به مسعود زنگ زدم دیگویو م گردمیبرم مایس شیپ به
 گفتم

 .میرو آورد یاسی



 .با بچه ها ادیوقت ن هی: دارمیرا برم یچا وانیل

. خودش که ستی: شوهر من اونقدرا هم نادون نخنددیم
 مغازه

 .و بچه ها خونه مامانش است

 کشه؟ی: به نظرت چقدر طول مپرسمیو م دهمیتکان م یسر

 نیمن سزار دونم،یاندازد: من چه م یباال م یشانه ا مایس

 .کنه مانیزا یعیطب خوادیم یاسی کردم

. شودیما حاکم م نیب یو سکوت دهمیتکان م یهم سر من
 کی

. آمدن پدر ستین یخبر مانیو هنوز از زا گذردیم یساعت
 و

 هم یاسی. مامان کندیم شتریرا ب نایاسترس س یاسی مادر

از خدمه  یکی. دیگویو ذکر م ندینش یمامان م کنار
 مارستانیب

 دی: بابا عجله نکندیگویو م خنددیم ندیبیاضطراب مارا م که

 کنه. مانیبخواد زا یعیطب یوقت کشهیطول م نمیاز ا شتریب

 یشکالت فشیک یاز تو مایکه رنگ به چهره ندارد، س نایس
 در



: االن دیگویکالفه م نایو س دهدیآورد و به دست او م یم
 وقت

 خوردنه؟ ینیریش

بخور قند  نویا یفتیپس م ی: داردیگویلجوجانه م مایس
 خونت

 .باال مغزت کار کنه ادیب

 نایو آن را به زور در دهان س کندیشکالت را باز م کاغذ

 یو گاه شومیمتعجب م شیها یاز دلسوز ی. گاهگذاردیم
 از

 .خورمیحرص م یحساب شیکارها

و دعا  رومیرژه م مارستانیب یحوصله در راهرو یب
 کنمیم

 یو درد یاسی. دلم به حال دیایب ایزودتر بچه به دن هرچه
 که

 .رودیم دیو مهش یو گوشه ذهنم به مانل سوزدیبکشد م دیبا

 داشته؟ یآمدن دخترش حس یهم برا دیمهش

 حال دانمیاشتباه است. م کیبچه فقط  نیاز نظر او ا دیشا



مضطرب  دیشا یبوده است و حت نایهم قطعا مثل س لیکم

 .تر

 دنیبوده است.با د زاریبچه به شدت ب نیهمسرش از ا چون

 :دهمیتماسش را جواب م یگوش یشماره مسعود رو

 مسعود؟ جانم

 مایس یگوش زنمیزنگ م یهرچ ؟یخوب یسالم سام-

 خاموشه

 خبر؟ چه

 نجایهنوز. واسه خودمون ا یچی:هدهمیم رونیرا ب نفس

 .مینشست

 از من بر یکمک رهی: انشاهلل که خکندیمکث م یکم مسعود

 ست؟یکه رو اعصابتون ن مایس اد؟یم

 رو طی: نه بابا انگار تازه عاقل شده بچم داره شراخندمیم

 .کنهیم تیریمد

 تیریداره بحران مد مای: سخنددیم یبلند یبا صدا مسعود

 .اون فقط بلده بحران بسازه کنه؟یم

 چه خبر؟ لی: از کمپرسدیو م دهمینم یجواب



 مارستانیاصال وقت را از دست نداده و تا بخواهد به ب مایس

 را کف دست مسعود لیگم شدن کم زیبه ر زیحتما ر برسد

 مایکه س ی: همونقدردهمیحوصله جواب م یاست.ب گذاشته
 فیبرات تعر

 .کرده

 یو اتفاق شهیم دای: انشاهلل پدیگویم یبا لحن مهربان مسعود

 .. من دلم روشنهفتادهین

و شما  کنمیفکر م کی: من دارم هزار و میگویم یعصب
 دلتون

 روشنه؟ یچ به

برگشته است و ادامه  یدوباره همان سامره عصب انگار

 :دهمیم

حرف  یشکیشدم به خدا. از اول که ه زاریجمله ب نیا از
 منو

شده. به خدا  ینکرد و حاال همه دلشون چراغون باور
 بخاطر

 کار هیگفتم پا به ماهه  یه رمیگیخودمو م یجلو یه یاسی



 .شمیم یبه خدا دارم روان یحالش بد بشه ول نکنم

 دیشا فهمم،ی: سامره مدیگویم یا انهیبا لحن دلجو مسعود
 یبگ

اما  کنمیدرکت م یلنگش کن. ول گهیم سادهیگود وا رونیب
 جز

کوچه  میبر امیباهات ب یخوایکرد؟ م شهیم یچه کار صبر
 به

جوابش را  خواهمیم؟میشهر به شهر دنبالش بگرد کوچه
 یبه سمتم م زانیاشک ر مایبدهم که س

: زندیداد م کندیرا پر م مارستانیکه کل ب ییو با صدا دیآ
 ازین

 ...اومدد ایدن

 

که به  نیهم شود،یساکت م مایس یصدا دنیبا شن مسعود
 من

 ؟یزنیحرف م ی: با کپرسدیم رسدیم

 .مسعود-

 مسعود من عمه شدم، پاشو ی: واااقاپدیرا از دستم م یگوش



 .ابونیبخر پخش کن تو خ ینیریبرو ش پاشو

 شینه به طعنه زدن ها کنم،یتعجب م یحساب جانشیه از
 نه به

 !ذوق کردنش نیا

 مامان. رومیم هیو به سمت مامان و بق شومیدور م مایس از

 را در آغوش گرفته اند و اشک گریو مامان همد یاسی

و زبانش  دهیرنگش پر جانیهم از شدت ه نای. سزندیریم
 بند

 نیکه ب یو با نوزاد دیآ یم یبعد پرستار یاست. کم آمده
اما نوزاد را  دیگویم کیتبر نایشده به س دهیچیپ پارچهیکل

 به ما

 .بردیو به بخش نوزادان م دهدینم

 رونیو از دکتر که از اتاق ب شودیسست م شیهاپا نایس
 یم

 : حال زنم چطوره؟پرسدیم دیآ

 برنشیم گهیکم د هی: حالش خوبه زندیم یلبخند دکترش

بهتون  یبچه هم به زود دش،ینیبب دیتونیزنان و م بخش
 نشون



 .دنیم

 خودش را به ما مایو س بوسدیرا م نیکف زم یاسی یبابا

 .دهدیمرا به دستم م ی. گوشرساندیم

 .شودیما متولد م ازیشب سوم بهمن ماه ن مهیدر ن درست

 رهیخ یو باز به صفحه گوش کنمیبه ساعت م ینگاه

 .شومیم

 چیمدت ه نیآمده و در ا ایبه دن ازین شودیم یماه کی
 یخبر

خسته  شمارمیفقط روزها را م نکهینشده است. از ا لیکم از
 ام

 .شود یزود خبر یلیخ دوارمیام یول

حوصله  یو من ب دیآ یکه بعد از شام م دهدیم امیپ مامان
 تر

به  ازین ینشسته ام. از وقت یکیو تار ییقبل در تنها از
نقل مکان  یاسی یبه خانه مادر نایو س یاسیرسما  اآمدهیدن

 کرده

 .اند



طور وقتا مادرشوهر الزم نداره  نی: دختر ادیگویم مامان
 مادر

 .جمع و جورش کنه خوادیم خودشو

 با عشق نایموجود خاص است و س کیهمه ما  یبرا ازین

 لحظاتم با نمیبیرا م ازی. هر بار که نکندینگاهش م یخاص

 .شوندیم یتداع میبرا یمانل

تحمل  توانمیم یحجم از احساسات را چطور نیا دانمینم

 .کنم

که داغ گرفته  یا نهیاست و س یاز دلتنگ زیکه لبر یقلب

 .است

مرا بفهمد،  ستین یکس گرید یاسیبعد از رفتن  انگار
 هربار که

 میبرا شتریب ایندارد دن میبرا یو خبر دهمیم امینازگل پ به

مامانش را به خانه منتقل کرده  دانمی. فقط مشودیم خراب
 اند

 .ستیاوضاع خانه آنها اصال خوب ن و

 هم پرونده سیوسط پل نینگذاشته است و ا یرد چیه لیکم



 داشتم تا لینشانه از کم کی شدی. کاش مکندیم یریگیپ را

 شدبهینبود، کاش م دیکنم. کاش مهش شیدایپ یچطور بفهمم
بودن  لیکنار کم یرا برا یلحظه ا چیعقب برگردم و ه

 از

 .ندهم دست

شروع  میو هق هق ها کندیام م وانهید ییتنها دوباره

 .شودیم

 میبه عمد تنها دیو شا کندینم خیمرا توب یکس نباریا
 گذارندیم

 .با خودم خلوت کنم تا

 شوندینگران م میو پا به پا کنندیمتهم نم یمرا به نادان گرید
 و

 رها شدن نیهستند انگار باورشان شده ا یدنبال خبر به

 .نبوده است یعمد

 

از  یخبر کنمیرا باز م یهربار که قفل گوش خواهدیم دلم
 لیکم

 خواهمیام را انداخته ام و نم یقبل مکارتیدوباره س نم،یبب



 .خودم و او را قطع کنم نیب یراه ارتباط چیه

 میو بارها و بارها چت ها گردمیبرم یهمان تلگرام قبل به
 با

حس  خوانمیهربار که جمالتش را م خوانم،یرا م لیکم
 کنمیم

 توانمی. نمزندیمن م یهم هست ، هنوز هم قلبش برا هنوز
من  یرا برا شیعاشقانه ها یکه روز یباورکنم کس

 کی گفتیم

 .دود شود و به هوا برود شبه

را  یخبر یب نیتحمل ا گریو د زندیپر پر م شیبرا دلم

 .ندارم

 .حالم بد است دانندیو همه م کنمیتظاهر هم نم یحت گرید

 یحرف چیه کنم،یم یفرشته خانم شانه خال دنیاز د فقط

حرص  نکهیا یبرا ینطوریاگر او ا دیندارم. شا شیبرا
 فلور

 .افتاد یاتفاق ها نم نیآمد ا ینم اوردیرا در ب خانم

 د؟یخودم؟ مهش ل؟یرا مقصر بدانم؟ کم یچه کس دیبا دانمینم



را  زیهمه چ یکی خواهدیفلور را... فقط دلم م ای فرشته
 گردن

 .باشم لیو من دوباره کنار کم ردیبگ

شده که هرلحظه جانم  لیتبد یقیعم یتنفرم به دلتنگ همه
 را

 میپا یاست، ه شهیخرده ش ی. مثل راه رفتن روردیگیم
 بردیم

ندارد. تمام جانم  یتمام یدلتنگ نیانگار ا رومیم یه و
 یزخم

 .شودیتمام نم یول شده

 حیرا ندارد که ترج وانهیتحمل من د گرید یاسیهم  دیشا
 داده

که  کنمیفکر م یروزها به قدر نیخانه پدرش برود. ا به
گرفته ام،  یقراریجنون ب مایندارم. به قول س یگرمغزید

 حق دیشا

 .شده ام وانهید یاست و من از شدت نگران مایس با

 نه؟ ای خواهدیباز هم مرا م ندیمرا بب یوقت لیکم دانمینم

 ایهست که من نگران خواستن  یلیاصال کم دانمینم



 .باشم نخواستنش

 

 کیخانه تار دنیو با د شودیاندازد و وارد م یم دیکل مامان
 غر

 ؟ینیشیم یکیتو تار پوسهی: دلت نمزندیم

 ؟یعزا گرفت ی: باز نشستدهدیو ادامه م کنمیم یسالم

 ان؟ینم نایا یاسی: کنمیم نگاهش

 : دو روز رفته خونه مامانش بذار راحتدهدیتکان م یسر

 .باشه

و من از رفتن تنها مونسم  زندیراحت حرف م مامان
 ناراحت

 را یاسی گریآمده د ایبه دن ازین یاز وقت کنمیحس م هستم،

گاز  یرو یتا با او حرف بزنم.مامان به قابلمه ها ندارم
 رو واسه نای: من اکندینگاه م

 .ها کنمیدرست نم امرزمیخداب عمه

 .رمی: سمیگویو م خورمینم یتکان میجا از



: زندیحوصله است داد م یب یکه انگار حساب مامان
 از ؟یریس

 گرده؟یبرم لیکم ینخور ؟یریس یاز معده خال ؟یچ
 یخوایم

 یریبم یخوایم ایجنازه روبرو بشه؟  هیبرگشت با  یوقت
 اون

 ؟یمالقاتش کن ایدن

 کینزد اد؟یم لی: من غذا بخورم کمشومیبلند م میجا از

اولش  شم،یم یازش ندارم و دارم روان یخبر چیه دوماهه
 که

منو  گفتمیمنو ول کرده راحت تر بودم م کردمیم فکر
 نخواست

کجاست، داره  کنمیاالن هر لحظه فکر م یخالص ول و
 کاریچ

غذا بخور؟  نیگیوسط شماها م نیعذابه و ا هی نی. اکنهیم
 اصال

 اصال زنده است؟ خوره؟یم یزیاالن چ لیکم

 شده تی: همه زندگکشدیسرم داد م یبلند یبا صدا مامان



 مادر بدبخت من چه یگینم یول لیکم یگیهمش م لیکم

با هر قطره  زد،یریوسط.بعد اشک م نیکرده ا یگناه
 . بهشودیاشکش دلم خون م

اش  یناراحت دنیطاقت د کنمیو بغلش م رومیم آشپزخانه
 را

 شیهمه حرفها دانمیو من م بوسدی. صورتم را مندارم
 ینگران

مادرانه اش است. مخصوصا که به قول خودش فقط  یها
 من

 .ام با او مانده

 کشم،یجفتمان غذا م یو برا گذارمیم زیم یبشقاب رو دو
 من

 .من یدلخوش یاو و او برا یدلخوش یبرا

تا فوران نکند، تا در  دهمیرا فرو م یهر قاشق بغض با
 نینطفه ا

است که  یعذاب میخرابم را خفه کنم. هر قاشق برا حال
 فقط

 راحت شود شالیتا خ کنمیمامان تحملش م یدلخوش بخاطر



 .ستمین گرسنه

 نیوسط روحم است که از ا نیجسمم سالم است ا داندینم
 یب

 قاشق غذا خوردن کیدر حال مردن است. کاش با  یخبر

 به کنمیداد. به معده ام فکر نم نیروحم را هم تسک شدیم

 .کنمیممکن است داشته باشد فکر م لیکه کم یلحظات

 نکهیداشتنش از دست داده ام، به ا یکه برا یلحظات به
 االن

 خورده است؟ یزیچ لیکم

 مامان را الیخ کنمیو فکر م شودیم یبشقابم خال باالخره

و به اتاق  گذارمیم نکیکرده ام. بشقاب را داخل س راحت
 ازین

 .است دهیآن را ند دشیکه هنوز صاحب جد ی. اتاقرومیم

و  دارمیکمد برم یام را از باال دهیخر شیکه برا یخرس
 بغل

 .کنمیم



بهتر  یاست مرا کم ازیاتاق که حاال متعلق به ن نیا دیشا
 کند،

 دانمیرا در وجودم کشتم. نم لیدر آن کم یکه روز یاتاق
 چرا

 با مانمیو من م شودیتمام نم میها الیفکر و خ کنمیم حس

 .ندارد ایدن نیدوست داشتن در ا یبرا یزیچ گریکه د یدل

و  گذارمیم شیعروسک را سر جا کند،یم میصدا مامان
 از اتاق

: فرشته خانم بهم دیگویو م کندی. نگاهم مرومیم رونیب
 زنگ

 .نهیتورو بب خوادیم زد

: من نمینش یم ونیزیاز مبل ها مقابل تلو یکی یرو
 خوامینم

وسط چرا شده کاسه داغ تر از  نیا دونمینم نمشیبب
که در حق  چارهی: اون بدیگویم یآش.مامان با لحن مهربان

 تو ظلم

 ه؟یگناه اون چ نکرده



مراسم  نیاگه خودشو وسط ا دیشا ه؟ینالم: گناه من چ یم
 ینم

 شیپا پ ارهیلج هووشو در ب نکهیا یاگه برا انداخت
 ذاشتینم

 .شدینم ینطوریا

 و من هم به صفحه خاموش زندینم یحرف گرید مامان

و من هم  رودی. مامان به اتاقش مشومیم رهیخ ونیزیتلو
 باز در

 .داشتم لیکه با کم یدر خاطرات شومیخودم غرق م افکار

 کنمیرا بغل م یو دوباره مانل رومیم یبه همان شهرباز باز
 و

 لیکم یو به رو میکشیم غی. از ته دل جمیشویقطار م سوار

 .میزنیم لبخند

 یجار میاشک ها گذردیکه از ذهنم م یهر خاطره ا با

 و باز شکندیست همدم من شده مکه روزها ی. بغضشوندیم

 میهق هق ها خواهمیصدا، نم یبار ب نیا یول کنمیم هیگر

 .اوردیسرم ب یرا باال مامان



مامان خوابش  کنمیده شب است و فکر م کینزد ساعت
 برده

 بایتقر فونیزنگ آ یو با صدا شومیبلند م می. از جااست
 کندیزنگ مامان در اتاقش را باز م ی. با صداپرمیاز جام

 دنشیبا د

 .دمی: بخواب من جواب مشومیم هول

 .کندیدر را باز م ستیبپرسد ک نکهیبدون ا میایبه خودم ب تا

 .ادی: صدات در نکندیبا خشم نگاهم م بعد

و در را باز  رودیو مامان به سمت در م کنمیم نگاهش
 . باکندیم

 بزنم که یحرف خواهمی. مشومیم یفرشته خانم عصبان دنید

 یو نگاه ب دهی. به صورت تککندینگاهم م ضیبا غ مامان
 روح

دور چشمانش، به  یاهی. به سشومیم رهیخانم خ فرشته
 دست

 نکهیالغر شده است. به ا یحساب نکهیلرزانش و به ا یها

وقت شب تک  نیا دانمیراه رفتن ندارد و نم یبرا یتعادل
 و



 .خواهدیدر خانه ما چه م تنها

. در سکوت به او دهدیو جوابم را م کنمیم یلب سالم ریز
 نگاه

 .ندیبدانم چرا اصرار دارد مرا بب خواهدیدلم م کنمیم

 یم ونیزیتلو کینزد د،یآ یجلوتر م یخانم کم فرشته
 ستمیا

 یو اشک کندیماست. نگاهم م انیم یفاصله دو سه متر و
 از

: منو دیگویم یلرزان ی.با صداشودیم یچشمش جار گوشه
 ریتقص یچ ببخش سامره. همه

 .منه

 پس ی: تو تاوان منو داردهدیو ادامه م کنمینگاهش م گنگ

 .رهیگیفلور داره از من انتقام م ،یدیم

هووتون رو  یتا رو نیاومد نجایا ی: وقتزنمیم یپوزخند
 کم

 یکی ادیکه ممکنه خوشش ن نیکردیفکر م نیبه ا دیبا دیکن

 یو مانل لیکم دونمیکنه. من نم یپسرش مادر یبرا گهید



 از نیبر ؟یعذرخواه یبرا نیو اونوقت شما اومد کجان

 .دیکن یعذرخواه فلورخانم

 لیکم ،یباش لیتو کنار کم خواستمی: من مکندیمکث م یکم
 با

 .شدیکامل م تو

 که منو انتخاب نیبود کارهی: شما چمیگویم یلحن تند با

 از؟یته پ ای ازیسر پ ن؟یکرد

 .: سامرررهزندیداد م مامان

. من دارم از فکر و گهی: بسه دمیگویم یبلند یصدا با
 الیخ

منو  گهیاومده م هانیاونوقت ملکه کاخ ک شمیم یروان

 .ببخش

با درد خودم بسوزم، شما  نیبذار یول دمتونیبخش باشه
وسط منم که دارم  نی. انیهمخوب حال هووتونو جا آورد

 شیآت

 از دست یاز دست دادم. شما چ مویمنم که زندگ رمیگیم

 ن؟یداد



 ....: پسرم روکشدیم غیخانم ج فرشته

 

شروع  می. دستهاکنمیدر سکوت به او نگاه م شوم،یم خفه
 به

 یزیچه چ فهممیو نم شودی. ذهنم پاک مکندیم دنیلرز

 پسر منه. فلور اونو لی: کمزندیام. فرشته خانم هق م دهیشن

 یمن . تاواننیدیتاوان منو م نی. حاال شماها داردهیدزد ازم
 که

 .بزنم یحق نداشتم بهش حرف یپسرم بودم ول مادر

و فرشته خانم  رمیگیم واریدستم را به د رود،یم جیگ سرم
 یب

 هی: ناف بر پسر عموم بودم، تو دهات تو دهدیادامه م امان

 دمیفهمیاز من بزرگتر بود. اوالش نم یلیو اون خ روستا
 داره

عماد تموم  یسرباز ی. ما رو محرم کردن تا وقتشهیم یچ
 شد

 یشکیحامله ام. ه دمیبه خودم اومدم د ی. وقتمیکن عقد



 یزیچ کردنیبهم چه خبره، نگفت چون فکر نم نگفت
. ستیگفت بچه مال اون ن یهمه چ ریعماد زد ز یبشهول
 همون

جهان تو  یالیها فلور هم باردار بود. اومده بود و وقت
 طالقان

استراحت کنه. قابله اول رفت باال سر اون و بعد اومد  تا
 سراغ

 .من

 سرم نیخوایم دیجد یباز هی. باز یگی: دروغ مکشمیم غیج

 .نیبنداز راه

دستم  زند،یبه صورتم م یا دهیکش د،یآ یبه سمتم م مامان
 را

: بچه فلور مرده دیگویو فرشته م گذارمیصورتم م یرو
 ایدن

رو بدن  لیقابله با فلور و پدر مادرم توافق کرد کم اومد،
 به

و به من بگن بچم مرده. من فقط پونزده سالم بود که  فلور
 مادر



وبال من نشه بچه  نکهیا یگفتن بچه مرده برا ی. ولشدم
 منو

 .دادن به فلور و در ازاش پول گرفتن یدست دو

نگاه نفرت  خورم،یسر م واریو من کنار د کندیهق م هق
 زینگا

 یاز من متنفر بود. مادرانه بودن ها نکهیا نم،یبیرا م فلور

 چهیوسط باز نیکه ا یلیکم ی. براکنمیو بغض م فرشته
 شده

: زندیچنگ م ستادهیکه مقابلش ا ی.فلور به مبلزمیریم اشک
 دمیفهم یوقت

 نکهیا یبره مکه، برا خواستیزنده است که قابله م بچم
 بار

رو کم کنه صداش در اومد. آدرس خونه جهان رو  گناهش
 بهم

 سه سالش شده بود و دردونه جهان لمیاومدم تهران. کم داد

باور نکرد رفتم قابله و مادر  یشکیگفتم ه ی. هرچبود
 پدرمو

 .فلور صداش در اومد که بچه مال منه نکهیتا ا آوردم



 سرم یرو ای. دندهدیبه دست فرشته خانم م یآب قند مامان

 ییبابت همه فکرها شومیاز خودم متنفر م شودیم خراب
 که

فکر کردم  فیکث نقدریزن کرده ام. چرا من ا نیمورد ا در
 و

 ...لیکم چارهیوسط ب نیا

و من  رندیگیکه جانم را ذره ذره م یقیدقا گذرد،یم یکم
 به

 .ندارد یجان گریکه د شومیم رهیخ یزن

 خرده ها راه رفته و تمام روحش شهیش یاو هم رو انگار

تر  قیو عم شتریفرشته از من ب یزخم ها یول ستیزخم

 .است

 .کردمیقضاوتش نم ینطوریکاش ا دم،یفهمیزودتر م کاش

 پروانه وار دور فلور ینطوریو ا دانستیهم م لیکم کاش

نشاند و به من  یمبل م ی.مامان فرشته را رودیچرخینم
 که در خودم

 .کندیشده ام نگاه م مچاله



 رو لی: چرا کمپرسمیو م کنمیبه فرشته خانم م ینگاه

 فلور بمونه؟ شیپ یچرا گذاشت ؟ینگرفت

به  رودیانگار ذهنش به سالها قبل م کند،یم سکوت
 ییروزها

 است. انگار دوباره همان فرشته دهیجنگیم لیکم یبرا که

گرفتن  یپسرش به تهران آمده برا یاست که برا یجوان
 تنها

او  خواهدیکه دوستش دارد و بعد از سالها دروغ م یکس
 را در

 .بکشد آغوش

 : جهاندیگویاشک شده م سیچشمانش خ کهیدر حال فرشته

منه و  زیجون منه، عز لیرو ببرم، گفت کم لیکم نذاشت
 هی

 نکهیجز قبول کردنش نداشتم. ا یگذاشت که چاره ا شرط

بچه  لینزنم که کم یوقت حرف چیازدواج کنم و ه باهاش

 .منه

 خراب بشه از مادرش. من شدم لیکم تیذهن خواستینم



فلور و به همه گفت تو کارخونه عاشقشم شده. فلور  یهوو
 بعد

جهان  یرو حامله شدم از اون خونه رفت ول دینو نکهیا
 نذاشت

فلور.  شیپ رفتیفقط آخر هفته ها م لیرو ببره. کم لیکم
از من متنفر بود از  لیکم دادیفلورذهن بچه رو شستشو م

 و دینو

روز جهان باهاش حرف زد  هی یاز نازگل. ول لیاوا یحت
 و

 عوض شد. بهم لیبعدش کم یبهش گفت ول ایچ دونمینم

 .مامان گفتیهنوز به فلور م یول ذاشتیم احترام

 

 کیباشد،  کابوسحرفها  نیدوست دارم ا کنم،یم نگاهش

 . قلبم تاب نبودندیایکش ن نقدریا یباز نیباشد و ا دروغ

 که فرشته دارد هم یداغ یبرا دیرا ندارد و حاال با لیکم

 .کنم یسوگوار

 ل،یرو گذاشت سر راه کم دی: فلور مهشکندیم نگاهم



رو  یهمه سال مانل نیکرد ازدواج کنن و ا مجبورشون
 نگه

االن هم  کنارش باشه و از من دور بشه. لیتا کم داشت
 دونمیم

 .هییجدا نیا یباعث و بان اون

 یگند بخوره به زندگ دیچرا با ه؟ی: گناه من چزنمیم هق
 من؟

 فکر یافتد و من به شب تار یدوباره به هق هق م فرشته

 یچه اتفاق فهممینه...نم ایدارد  یصبح دانمیکه نم کنمیم
 یو ک دیآ یم نایس یک فهممیافتد، نم یم

 شمین یزی. انگار چسوزدیفقط دستم م. شودیعوض م فضا
 زده

 یباز شدن توان یبرا میو چشم ها شودیم نی. سرم سنگاست

و با  گذارندیدور تند م یرا رو می. انگار زندگندارند
 سرعت

 .نمیبیم لمیف یادیز

حرفها  نیجان تر از ا یکند و ب یاریمرا  تواندینم مغزم
 هستم



افتد. فقط دوست دارم بخوابم و  یم یبفهمم چه اتفاق که
 فقط

 .دهدیم نیاست که مرا تسک خواب

کنارش  توانمیهست و هنوز م لیهنوز کم میخوابها در

 .باشم

. میبدو یلبخند بزند و با هم دنبال مانل میبه رو عاشقانه
 کنار

 یو مانل میکنینگاه م ایو به در مینینش یساحل م یرو هم
 هم

 .درست کند یبا سطلش قلعه شن کندیم یسع

 را حس لیکم یدست ها یتابد و گرما یم یخوب آفتاب

 مهیو قلعه اش ن ستین یمانل چرخانمی. سرم را که مکنمیم

 هم لیکم یرا صدا بزنم ول لیکم خواهمیمانده است م کاره

 آرام یای. درندیآ یم اهیس یو ابرها رودی. آفتاب مستین

محکم به ساحل  نیسنگ یو موج ها شودیم یطوفان

 ....لی: کمکشمیم غی.جکوبندیم

 .ی: بخواب سامشنومیرا م مایس یصدا



 را کنار تخت مایو س کنمیباز م یرا به سخت میها چشم

 . بهکندیو دستم را نوازش م رمیگی. دستش را منمیبیم

 : فرشته کجاست؟پرسمیو م دوزمیچشم م صورتش

دلت. فرشته رفته.  یبرا رمیبرات. بم رمی: بمکندیم بغض
 االن

 ؟یبهتر

 .یضعف کرد ؟یخوریم یزی: چپرسدیو م زنمیم پلک

 مچ دستم چسبانده یکه با چسب رو کنمیم یبه پنبه ا ینگاه

 .می: بهت سرم زدردیگیرد نگاهم را م مایس اند

 : مامان کو؟پرسمیناله م با

 .خوابونهیرو م ازی: داره ندهدیتکان م یسر مایس

 از؟ی: نپرسمیتعجب م با

 هیحالت بد شده  دیفهم یوقت یاسی: زندیم یمهربان لبخند

 .هم نموند خونه باباش پاشد اومد قهیدق

حالم بد است  نقدریا دیاست، شا دیبع مایاز س یمهربان نیا
 که



بلند شوم،  میاز جا خواهمیمهربان شده اند.م ینطوریمن ا با

 .کشدیو مرا م کندیکمکم م مایس

 دنی. با دمیرویاز اتاق م رونیو با هم به ب شومیجا بلند م از

 مرا بغل دنمیبه محض د رم،یگیانگار جان دوباره م یاسی

برات. خدا ازم نگذره  رمی: بمترکدیو بغضش م کندیم
 تنهات

 .گذاشتم

 واسه من یعنی: دیگویم نایبعد س یو کم زنمینم یحرف

 .ها کنهینم ینطوریا

. زنمیم یجان یو لبخند ب میآ یم رونیب یاسیآغوش  از
 مسعود

 افتد که ینگاهم به دوقلوها م دهد،یتکان م یدست میبرا هم

 یاز آنها در نم ییساکت نشسته اند و صدا شهیهم برخالف

حس  یباعث شده کم یگریوجود کودک د دی. شادیآ
 یبزرگتر

 .و ساکت شوند کنند

 



 یصدا دنیبا شن نایس کنم،یو سکوت م نمینش یم یکنار
 ازین

 دنیآورد.با د یرا بغل کرده م ازیو بعد ن رودیاتاقشان م به
 نایو س ازیو سمت ن شومیبلند م رود،یدلم غش م ازین

و به صورت  دهدیرا به آغوشم م ازین نای. سرومیم
 معصومش

 یو به لبها خوردی. نگاهمان به هم گره مدوزمیم چشم

کوچکش  ینیب ی. دستم را روشومیم رهیخ کوچکش
 گذارمیم

 .دهمیفشار م یکم و

 دستم را نای. سدهمیو در بغلم تکانش م کشدیم یا ازهیخم

 جفتتون غش رهیم جیسرت گ نی: بشدیگویو م ردیگیم

 .دیکنیم

 . کم کمدهمیرا در بغلم تکان م ازیو ن نمینش یم مایس کنار

 یم انی. کاوه و کبردیو خوابش م شودیگرم م چشمانش
 و ندیآ

باز  کنمیرا بغل م ازین ی. وقتکنندیسکوت نگاهش م در
 دلتنگ



افتم که به عنوان مادرش با  یم یروز ادی. شومیم یمانل
 او

 .قطار شدم سوار

. کندیاز بغلم جدا م یرا به آرام ازیو ن شودیبلند م یاسی
 را ازین

را به  یگوش مای. سگرددیبعد برم یو کم بردیاتاقش م به
 دستم

برات  امیچندتا پ یخواب بود ی: وقتدیگویو م دهدیم
وارد تلگرام  کنم،یو قفلش را باز م رمیگیرا م یاومد.گوش

 .شومیم

 حالم را شانیاز نازگل و فرشته خانم دارم. هردو امیپ چند

 .پرسندیم

 از یحرف کندیو فرشته خانم خواهش م دهمیرا م جوابشان

 .به نازگل نزنم لیکم یزندگ

 کی دنی. با دکنمیو بازش م دیآ یم میبرا امیپ کی ناگهان

 یدیمخصوصا که آ خورمیعکس جا م کیو  آهنگ
 فرستنده



 تیلیکه آن را فرستاده د یو بالفاصله کس شناسمینم را
 اکانت

 .کندیم

. عکس از کنمیو عکس را باز م کنمیرا دانلود م آهنگ
 پنجره

 .الستیو کی یباران

 :شومیم رهیو به عکس خ کنمیرا پخش م آهنگ

 تنهام ایتو رو رمیگوشه تنهام با فکر تو م هیشب  مهیهر ن"

 "تنهام چقدر یستیچون که تو ن چقدر

ام اما عاشق نه خوبم باهاش اما صادق نه اون  ارتباطتو "

 هست

تو  هیشب بندهیتنهام چقدر""موهاشو م یستیاونکه تو ن یول
 تو هیشب خندهیم یهرجور شهینم

 "شهینم

 تو هیجذابه شب نکهیبا ا شهیتو نم هیشب تابهیآرومه ب"

 "شهینم

 یستین رمیقلبم کم رنگه هر جا م هیهست و تو رمیجا مهر "



 "اما واست تنگه دلم

تو  یمثه اون وقتا شهیپشته ش نهیشیم بارهیبارون که م"

 یول

 "شهیتو نم اون

 

 یگریانگار حالم طور د زند،یامان م یقلبم ب کنمیم حس

 .شوندیچشمم زنده م یجلو لیتمام لحظاتم با کم شودیم

 یتو واسه هر کار شهیداشت پ تیامنقلبه من با تو حسه "

 "یستیداشت ن جرات

 "ستیساده ن رهیباور کن تقد یام ول ارتباطتو "

 رهیگیم امویدرد تو داره دن رهیگ شتیقلبم پ یوقت"

 خندهیم یهرجور شهیتو نم هیشب بندهی""موهاشو میستین
 تو هیشب

 "شهینم

 تو هیجذابه شب نکهیبا ا شهیتو نم هیشب تابهیآرومه ب"

 "شهینم

 یستین رمیقلبم کم رنگه هر جا م هیهست و تو رمیهر جا م"



 "اما واست تنگه دلم

تو  یمثه اون وقتا شهیپشته ش نهیشیم بارهیبارون که م"

 یول

 "شهیتو نم اون

 .لهیکم نی: امیگویم یبلند یصدا با

نازگل  یعکس را برا یمعطل یب کنند،ینگاهم م همه

 .فرستمیم

و شماره نازگل  رومیبه سمت تلفن م خوردیم کیکه ت نیهم
 را

 .رمیگیم

 که به دلم افتاده است یجانیبا بغض و ه شیصدا دنیشن با

 ؟یدیعکس فرستادم د هی: میگویم

 حرکاتم ندارم. دستم یرو یافتد کنترل یاز دستم م یگوش

 .رمیگیو استرس م لرزدیم

عکس رو  نیبب توی: گوشزنمیم غی: کجا؟جپرسدیم جیگ
 ؟یشناسیم

 بعد شماره یو کم گذارمیرا م ی. گوشکندیرا قطع م تماس



 شماره دنیافتد با د یتلفن خانه م ینازگل رو یپدر منزل

 از کجا نوی: ادیگوینازگل با ترس م دهم،یرا جواب م تماس

 ؟یآورد

 ؟یشناسی: مزنمینفس م نفس

 یفلوره طرفا یپسرعمو یالی: ودیگویم یلرزان یصدا با

 .شاهرود

 تیلیکردم د نیس دیفرستاده تا د لیکم نوی: ازنمیم غیج

 .کرد تروخدا آدرس بده اکانت

 ؟یچ یعنی: پرسدیم نازگل

 :افتم یبه لکنت م چرخدیزبانم نم لرزند،یم میدستها

 نیآهنگ بـ...بـ...با ا هیا...ا....اومد  امیپ هی هوی...ـی...ـی
 عکس

 .اکانت کرد تی...ـی...ـیلیکرد...د....دم د نی....تا ستـ

 .: بابا بابازندیداد م یبلند یبا صدا نازگل

: تروخدا منو ببر میگویم نایرو به س شودیتماس قطع م

 .اونجا

 ؟یکجا بر یفتیراه ب یخوایآهنگ م هی: با کندیاخم م نایس



 .لهیکم نیا دونمیتروخدا... من م نای: سکنمیم التماس

 نایس یبه لکنت افتاده ام ول جانیترس و استرس و ه از

 نایبا اخم س یبزند ول یحرف خواهدیم یاسی کندینم یتوجه

 کنمی. حس مدوزمی. نگاهم را به مسعود مکندیم سکوت
 یتوان

 .دیایهمراهم ب یکی دیرفتن ندارم و با یبرا

 ؟یسادیوا ی: واسه چدیگویرو به مسعود م مایس

 ام یسره از گوش کیآهنگ  کنمیتنم م یچه لباس فهممینم

 .شودیم پخش

 له؟یکم یدونی: از کجا مردیگیدستم را م مامان

 رفتارم یرو کنمیم یحواسم را جمع کنم سع کنمیم یسع

 کلماتم یرو یاریاخت چیه کهیداشته باشم و در حال تمرکز

 نیدوست داشت ا یلیخواننده رو خ نی: امیگویم ندارم

 یالیهم عکس و نیخواننده است. ا نیآهنگ ا نیدتریجد

.مامان نیمنو باور کن نیخوایم یچ گهیفلوره. د یعمو
 نایرو به مامان و س مایبزند که س یحرف خواهدیم

 اگه توهم یاگه درست نباشه حت یحت نیش الی: بخدیگویم



 .چه خبره مینیبب میبر نیبذار زده

 داد نای. سکشندیو مسعود دستم را م مایس میایبه خودم ب تا

 .نای: مسعود عقلتو نده دست ازندیم

. پله شودیم داریب ازیکه ن یطور زند،یسرش داد م یاسی
 ها را

 یمعطل ی. مسعود بمیرسیبه در م عیو سر کنمیم یکی دوتا

عقب  یصندل یکنار من رو مایو س کندیرا روشن م نیماش
 یم

 .زمیریو من اشک م شودیسره تکرار م کی. آهنگ ندینش

هم  مایو س کندیم یرانندگ یادیبا سرعت ز مسعود
 کشیتحر

 نیا یام برا نهیس یفضا کنمیتر برود. حس م عیسر کندیم

 .ستین یتپش قلب کاف نیو ا جانیه

ام اما عاشق نه خوبم باهاش اما صادق نه اون  ارتباطتو "

 هست

 "تنهام چقدر یستیاونکه تو ن یول

 : به خداکنمیآغوشش هق هق م یتو کند،یبغلم م مایس



نالد: پس  یم مای.سگهیقلبم بهم دروغ نم دونمیمن م خودشه
 سینکردن؟ چطور پل داشیچطور پ

 ده؟ینفهم

 .نمیاونو بب خوامیفقط م ست،ی: برام مهم نکشمیم غیج

 کنمیحس م کندیدچار جنون م شتریجمله خواننده مرا ب هر

 کنمی. حس مشنومیم لیتک واژه ها را از زبان کم تک
 ریاگر د

 .دهمیاز دستش م شهیهم یبرا برسم

 یسیپل نیماش دنیبا د میرسینازگل م یبه خانه پدر یوقت
 که

 و داردیرا نگه م نی. مسعود ماشترسمیم ستادهیدر ا یجلو

زود در را باز  یلیو خ زنمی. زنگ مشومیم ادهیپ یفور

 .کنندیم

و مسعود هم به  مایس دوم،یخانه م یعجله تا در اصل با
 دنبالم

 دنمینازگل در را باز و با د رسمیکه به در م نی. همندیآ یم
 مرا

 .کندیم بغل



: دیگویو م میآ یم رونیاز آغوشش ب میزیریاشک م هردو
 تا تو

 .خبر دادم سیبه پل یزد زنگ

 . مراشومیهول م ستادهیکه مقابلم ا یسروان محسن دنید با

 را تکان می. از شدت استرس پاکندینشستن دعوت م به

مگه آدرس اونا رو  گهید می: برمیگویو م دهمیم
 اورندیب یآب قند میبرا دیگویبه خدمتکار م ن؟نازگلیندار

 به سروان

 یآقا دی: شما از کجا مطمئن هستپرسدیو م کنمیم ینگاه

 رو فرستاده؟ امیاون پ هانیک

 آهنگ نیدتریجد نیاون خواننده رو دوست داشت ا لیکم-

 .فلوره یعمو یالیعکس هم مال و نیخواننده است و ا نیا

 تا باورتون بشه؟ نیخوایم یچ گهید

 ری. زشودینازگل مانع م یبلند شوم ول میاز جا خواهمیم
 گوشم

از طرف شاهرود  میت هی کننی: دارن هماهنگ مدیگویم
 بره



 .اونجا

 

تا شاهرود چقدر  کنمیدر ذهنم حساب م لرزند،یم دستانم
 راه

 .میرسیم گریچقدر د میفتیاالن راه ب است،

 م؟یما بر شهی: نممیگویم مایبه س رو

 ست،یخود شاهرود که ن ی: سامدیآ یجلوتر م یکم مسعود

جنگل ابر. با  گنیکه بهش م ییجا هیاز شهره  رونیب
از  یبره کار سیفاصله داره بذار خود پل یخودشاهرود کل

 ما بر

 .ادینم

 ریاگه د ترسمی: من مدوزمیرا به صورت مسعود م نگاهم
 بشه

 ؟یچ

نشده  یزیتا االن چ نی: ببدیآ یاز پشت سر مسعود م مایس
 و

 به بعدش هم نیسالم بوده که خبر داده بهت پس از ا لیکم



 .شهینم یچیه

ندارم  یاریاصال اخت کوبم،یپا م نیزم یاسترس رو با
 اعصابم را

 باعث شده به لیزنده بودن کم جانیهم ه دیکنم. شا کنترل

 .فتمیروز ب نیا

و پدر نازگل هم به دنبالش  رودیم رونیاز خانه ب سروان
 روان

 افتد که رنگ به صورت ی. نگاهم به فرشته خانم مشودیم

 هیو هردو گر کنمیو بغلش م رومی. به سمتش مندارد

 .میکنیم

 زن نیبه جان ا یچه آتش دانمیمن م ینازگل نداند ول دیشا

 .است افتاده

.مرا در دونمیمن م ادیم لی: به خدا کممیگویگوشش م ریز
 حس ،یدیرو م لیکم ی: بودهدیفشار م آغوشش

 .نمیبیزود شما رو کنار هم م یلیخ کنمیم

 در یدیواقعا ام ای میزنیهم حرف م یدلخوش یبرا دانمینم

 گذردیم یبه مانند قرن میبرا هیزنده شده است. هر ثان دلمان



خودم را آرام نگه دارم. سروان و پدر نازگل  کنمیم یسع
 به

 نمونده مامورا برسن به یزیچ :دیگویو م ندیآ یم داخل

 .نیکه داد یآدرس

 ختنیر یجلو کنمیم یو سع فرستمیلب صلوات م ریز
 اشک

 نیواسطه کنم تا ا دیرا با یچه کس دانمی. نمرمیرا بگ میها

 .کنم دایپ ینشان لیباشد تا بتوانم از کم یخبر خوب امیپ

: اصال به فکر اونجا نبودم بهتون دیگوینازگل م یبابا
 آدرس

 .بدم

 یو حرف کندینازگل م یبه صورت بابا ینگاه نافذ سروان

 دهیتخته کش یناخن که رو کیمثل  مشیسیب ی. صدازندینم

 .کشدیمغزم خط م یرو شود

 : بهراممیگویو به نازگل م رمیگیفرشته خانم فاصله م از

 .: فرستادمش شاهرودکندیلب زمزمه م ریکجاست؟ز

 .اریصداشو در ن: دهدیو ادامه م شوندیگرد م چشمانم



 .. باعث دردسر نشهفتهین یخودش اتفاق ینالم: برا یم

 شهینم شیزیراحت اون چ التی: خشودیم رهیصورتم خ به

 .داره گاردیباد یکل

 کنمیچرا حس م دانمینم کشمیبه صورتم م یدست کالفه

باشد که  یادیاز استرس ز دیصورتم است شا یرو یزیچ
 به

 یو حساب جوشدیو سرکه م ریافتاده است. دلم مثل س جانم
 یب

 .شومیم طاقت

 مسعود یجود ول یرا م شیناخن ها جانیاز شدت ه مایس

به ساعت نگاه کنم هربار  خواهدیساکت است. دلم نم کامال
 که

 میها یبه من و نگران شیعقربه ها کنمیحس م کنمیم نگاه

 .کنندیم یکج دهن

 دوره؟ چرا پس یلی: جنگل ابر خمیگویبه مسعود م رو

 رسن؟ینم

 که همراهش آمده اند به داخل ییبه همراه مامورها یمحسن



بار  هی: من قبال دهدیتکان م ی. مسعود سررودیم اطیح
 رفتم

 .تو شب خطرناکه یقشنگه ول یلیپرته خ یجا هی

حالم  کنمی. حس مشودیمغزم اکو م یخطرناک تو انگار
 هر

 .رمیلحظه بم نیهم خواهمیو من م شودیبدتر م لحظه

. با اخم دومینازگل به سمتش م یگوش برهیو یداص با

 :دیگویم

 کاریافسره بفهمه چ نیا خوامیرو جلب نکن نم هیبق توجه

 .کردم

 یلی: خمیخوانیبهرام را م امیو هر دو پ کندیرا باز م امیپ
 مونده

 نشد؟ یاونور خبر برسم

 میدار یهرچند چه توقع میشویم دیما نا ام یهردو انگار
 بهرام

 .شاهرود به جنگل ابر برسد نیتهران زودتر از مامور از

 ندیآ یو قهوه به دست م یچا کسرهی چارهیب یخدمتکارها



 .روندیو دوباره م زندیدست نم یکس یول

 دلم د،یگویلب ذکر م رینشسته و ز یخانم گوشه ا فرشته

 ترسش را بروز دهد و به تواندینم یکه حت سوزدیم شیبرا

برادر اوست.پدر نازگل هم  یکه مادر واقع دیبگو دخترش
 : بروکنمیرفته است، مسعود را صدا م اطیبه ح

 .چه خبره رونیب نیبب

جمله من است: آره برو  کی نیهم انگار منتظر هم مایس
 رونیب

 .چه خبره نیبب

: دیگویم نایاسم س دنیو با د خوردیزنگ م مایس یگوش
 االن

 .رسمیجغله رو م نیا حساب

تمام حرصش را سر  دانمیو م رودیخانه م گریسمت د به
 نایس

 میاز حرفها یکلمه ا یوقت ستیمهم ن می. براکندیم یخال
 را

 .دیگویچه به او م ماینکرده است به جهنم که س باور



: توقع میگویو من رو به نازگل م رودیم اطیبه ح مسعود
 یدار

 زودتر برسه؟ بهرام

زورم فقط به اون  کردم؟یم کاری: چدیگویم مضطرب
 رسهیم

 .گهید

 حرفم را باور نکرد نایس یحق دارد وقت دهم،یتکان م یسر

. هرچه ساعت جلوتر کنمیاالن نازگل را درک م حال
 من رودیم

و من  دیآ ی. مسعود به داخل ممیشویتر م تابیفرشته ب و
: دیگویو م کندیبه ما م ی. نگاهمیپریبه سمتش م مایوس

 مامورا

 .النیدر و دم

 . بهزندیکه با فرشته حرف م دهمیرا به نازگل م نگاهم

 گهی: مسعود ممیگویم یآرام یو با صدا رومیم سمتشان
 انگار

 .الیبه و دنیرس مامورا

 : نرفتن تو؟کنندیو نگاهم م کشندیم ینیه شانیهردو



 کی. نزدکنمیاندازم و به ساعت نگاه م یباال م یا شانه
 دو

 .زندیشور م شتریاست و من دلم ب صبح

 رمیشاهرود دارم م دمی: تازه رسدهدیم امیبه نازگل پ بهرام

 .الیو سمت

 .الیو دنی: مامورا رسسدینو یم یبا دستان لرزان نازگل

و مضطرب مشغول رژه رفتن در خانه  فرستدیرا م امیپ

 .شودیم

 دهدیخبر م یاسیو به مامان و  زندیبه خانه م یزنگ مایس
 که

 .هستند الیدم در و مامورها

 دانمیم یداده است ول نایس لیتحو ییچه حرفها دانمینم

اخالق  نیبار از ا نیاول یاست و برا دهیرا رس حسابش
 مایس

 .برمیم لذت

جدا از ضربان  کنمیو حس م گذرندیم یها به کند قهیدق
 قلبم



 .شنومیرا هم م میخون درون رگها یصدا یحت

و مثل نازگل  لرزدیدستم م لرزمیم یول کنمینم بغض
 مشغول

 کیو از خدمتکار  رومی. به آشپزخانه مشومیرفتن م رژه
 وانیل

 .کشمیو الجرعه سرم رمیگیم آب

 یکم کنمیم یو سع کشمیم یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 .ندارد یا دهیفا یرا بکاهم ول استرسم

 و متن ترانه در گوشم پردیشاخه به آن شاخه م نیاز ا ذهنم

 دانمینم یشود ول یزودتر خبر خواهدی. دلم مزندیم زنگ
 چرا

دور کند گذاشته اند. انگار  یلحظاتم را رو کنمیم حس
 ها هیثان

 .ام کنند وانهید خواهندیندارند به سرعت بگذرند و م قصد

 یآب وانیل شیبرا شود،یخانم هر لحظه ملتهب تر م فرشته

ساکت است و فقط مارا  مای. سدهمیو به دستش م برمیم
اگر  دانمیم یول گذردیدر فکرش چه م دانمی. نمکندینگاهم

 او نبود



 .نبودم نجایمن ا االن

ما به جان او  یترس ها دیندارد شا یهم حال خوش مسعود
 هم

نازگل  یگفتن بابا نیحس ای یکرده است. با صدا رخنه
 همه به

 !خدمه خانه یحت میرویم اطیح

 یو به صورت سروان محسن زدیرینازگل اشک م یبابا
 لبخند

نگاه متعجب ما به صورت سروان و ماموران  زندیم
 دوخته

 یکردن و مانل ری: فلور رو دستگدیگویو سروان م شودیم
 االن

 .مامورهاست شیپ

 .ترسهیها م بهیاز غر ی: مانلزندیخانم هق م فرشته

 ششونیپ رسهی: االن بهرام مپردیحرفش م انیم نازگل
 نگران

 .نباش



 داندیانگار م یول ماندیم رهینازگل خ یسروان رو نگاه
 االن

 .را سرکوب کند یکس ستین وقتش

 ؟یچ لی: کممیگویبغض م با

 برم سراغ خانم دی: باشودیم سیپل نیسوار ماش سروان

 زیچ چیه یاهیو چشمانم جز س رودیم جی.سرم گیواحد

 .ندیبینم

 

 .ندیبینم زیچ چیه یاهیو چشمانم جز س رودیم جیگ سرم

 ییبا پتو نمیبیکاناپه م یخودم را رو کنمیرا که باز م چشمم

 یسرم گذاشته اند. کم ریکه ز یانداخته و بالش میرو که
 طول

 افتاده یتا مغزم فرمان دهد کجا هستم و چه اتفاق کشدیم

 دینور خورش دنیو با د شومیبلند م میاز جا ی. به سختاست

 رودیم جیشده ام. سرم گ هوشیوقت است ب یلیخ فهممیم
 تلو



شوم.  نینمانده نقش بر زم یزیچ کنمیو حس م خورمیم تلو
 تا

 طول یبودم کم امدهیقسمت از خانه نازگل ن نیبه ا حاال

 دنیخارج شوم. با د نجایاز ا دیبا یتا بفهمم چطور کشدیم
 پله

 .رومیم نییچسبانم و به سمت پا یخودم را به نرده ها م ها

 و سردرد که یجیبخاطر گ ایاست  یهوشیبخاطر ب دانمینم

شده ام.از پله  یندارم، انگار کامال خنث یحس خاص چیه
 کم کم واضح شنومیکه م ییو صداها رومیم نییها پا

آنها  کنم،یتعجب م نایمامان و س یصدا دنی. با شنشوندیم
 یک

 اند؟ آمده

 .دودیبه سمتم م دنمینازگل با د رسمیم نییبه طبقه پا یوقت

صورتش به جا  یسرخ است و رد اشک رو شیها چشم
 مانده

 .چدیپیدر گوشم م ونیش یصدا

 . باترسمیکه تن آنهاست م یبا لباس مشک کنمیم نگاهشان

 نوار کیزده شده و کنارش  واریکه به د لیاز کم یعکس



 و من به قاب شوندی. همه ساکت مترسمیزده اند م یمشک

اطرافم  شومیتر م کی. هرچه نزدشومیم کینزد عکس
 اهیس

 دیافتد. همه ناپد یبه جانم م یشتریو ترس ب شودیم تر

. نگاهم را میمانیم یاهیو من و قاب عکس در س شوندیم
 به

را صدا  یدوست دارم کس زمیریو اشک م دوزمیم قاب
 بزنم

و  یاهیجز س چرخمی. به هر طرف مستیکس ن چیه یول
 قاب

 است سیخ میپا ریز کنمی. حس منمیبینم یزیچ چیه عکس

بدوم و فرار کنم  خواهدی. دلم مرومیآب راه م یرو انگار
 یول کنمی. دست دراز مکنندینم یهمراه میپاها یول
 قاب توانمینم

 .رمیرا بگ عکس

 .شناسمیکه نم ییصدا د،یآ یاز دور م ییصدا

 .سامــره... سامره جان-

 .کشمیم غیج لیصورت کم دنی. با دکنمیم باز چشم



 ...ی: تو نمردشوندیم یجار میاشک ها

 داریمن ب نیبخوابم بذار خوامیشم من نم داریمن ب نیبذار

 .شم

من  نیبذار رهیبم لیکم خوامیتو خواب بمونم نم خوامینم

 .شم داریب

. من زنده یمن شی... پیداریب : تو االندیگویآرام م لیکم

 .ام سامره توروخدا نترس

 . واقعایایمن مردم تا تو ب ؟یافتم: کجا بود یهق هق م به

 ؟یچرا نبود ؟یچرا ولم کرد ؟یاومد

 که در آمده به ییها شیبه ر شوم،یم رهیصورتش خ به

 مثل قبل گریاست. به چشمانش که د نیکه غمگ صورتش

 .شیبه چروک گوشه چشم ها ستین خندان

 بودنش را باور کنم انگار سالها گذشته و من سالها توانمینم

 .دمیکشیروز را م نیا انتظار

 .ستیواقع لیکم نیا شودیباورم نم هنوز رم،یگیرا م دستش

انگار  ستیشود ن بیکه به سمتش بروم و غ یلیکم
 خواهمیم



 .دارمیکنم ب باور

 ؟ینالم: تو کجا بود یم

تو ام.بغضم  شیاالن پ نهیمهم ا ست،ی: مهم ندیگویلب م ریز
 لیحاال که کم خواهدیدلم نم د،یآ یباال م میگلو خیتا ب

 بخاطر ایاشک شوق است  نیا دانمینم زمیاشک بر آمده

 .روزها تجربه کرده ام نیاست که ا یترس

 نیو ا میکجا نشست دانمینم یساعت چند است، حت دانمینم

 را سالم لیکه کم نیهم کندیهم نم یفرق می. براستیک تخت

 .ستیکاف میبرا نمیبیم

 

 نیو ا میکجا نشست دانمینم یساعت چند است، حت دانمینم

 را سالم لیکه کم نیهم کندیهم نم یفرق می. براستیک تخت

 .ستیکاف میبرا نمیبیم

 یروزها شودیباورم نم کنم،یمحکم بغلش م یمانل دنید با
 تلخ

 خواهدیرا کنارم دارم. دلم م لیو کم یشده و من مانل تمام

 فقط نگاهشان میبزن یحرف نکهیبا آنها باشم بدون ا ساعتها



اتاق سابق  دانمیکه حاال م یاز اتاق لیو کم ی.همراه مانلکنم
 نازگل

 و با هم به کندیرا بغل م یمانل لی. کممییآ یم رونیب است

 .میرویم نییپا طبقه

که در آغوش  ازیو مامان و البته ن یاسیو  نایس دنید با
 نازگل

 .خورمیجا م خوردیو تاب م چیپ

 را در لشیو کم دیآ یجلو م یترس چیه یخانم ب فرشته

همه آشکار  یپنهان باالخره برا. راز ردیگیم آغوش

 .شودیم

 ندارد که یترس گریو د شکندیو چند ساله اش م یس بغض

 .کند یپسرش مادر یبرا

از  دانمیاست، نم دهیماجرا را فهم یچطور لیکم دانمینم
 یوقت

 یافتاده است ول یمامورها فلور را گرفته اند چه اتفاق که
 دلم

 لحظات را از دست بدهم. دوست ندارم نیا دنید خواهدینم



گذشته  یاالنم را با فکر کردن به غم ها یایدن ینیریش
 خراب

 .کنم

اشک در چشمان  کند،یمحکم فرشته خانم را بغل م لیکم
 همه

از خواستن است  زیکه لبر یو نازگل با نگاه زندیم حلقه
 به آنها

 یآرام یو با صدا دیآ یبه سمتم م نای.سشودیم رهیخ

 .: منو ببخشدیگویم

بار منو باور  هی مایکه س نی: همزنمیصورتش لبخند م به
 کرد

 ،یرو داشته باشم. تو هم حق داشت لیشد االن کم باعث
 با یک

 .آدم هیدنبال  فتهیآهنگ و عکس راه م هی

نشسته و  یکه با افتخار گوشه ا دهمیم مایرا به س نگاهم
 به

اسکار را گرفته باشد  زهیکه جا یمثل کس زند،یلبخند م همه
 ای



 .کرده باشد یمهم کار

 د،یآ یم رونیب لیآمدن پدر نازگل فرشته از آغوش کم با

 !لیپدر کم میبگو چرخدیچرا زبانم نم دانمینم

 امتیق امی: تا قگذاردیم لیشانه کم یرو ینازگل دست پدر
 تو

 .یمن پسر

 .کشدیخجالت م شیاز رو دهیانگار او هم فهم لرزد،یم دلم

فلور  فی: تکلپرسمیو م ندینش یصورتم م یرو یلبخند
 یچ

 شد؟ یچ دیمهش شد؟

 تو زندون آب خنک نوش دی: جفتشون بادهدیجواب م مایس

: دیگویو م رودیم مایبه س یکنن.مامان چشم غره ا جان
 باشه یهرچ

 .یحرف بزن ینطوریا ستین درست

 .شودیکه باعث خنده همه م کندینازک م یپشت چشم مایس

خودش  یو مانل ندینش یها م یاز صندل یکی یرو لیکم
 را به



رو  یبهم گفت اگه عروس دی: مهشدیگویو م رساندیم او
 بهم

 کردمی. من فکر منمیبب تونمیهم نم یرنگ مانل گهید نزنم
 داره

. زنگ زدم به ما... فلور و اونم گفت ذارهیبه سرم م سر
 که

 کردمیم التماس دیرو تو فروشگاه گم کرده. به مهش یمانل

سره حرف خودشو  هی ینداشته باشه. ول یبه مانل یکار

 .زدیم

 ؟ینگفت یچی: چرا به ماها هپردیحرفش م انیم نایس

 سی: بهم گفت نه به پلکشدیم یمانل یموها یتو یدست لیکم

که فلور با  دونستمیبزنم. نم یحرف یبدم و نه به کس خبر
 اون

کنار  دیبا مهش کردیطرف فلور مجبورم م هیو از  همدسته
 امیب

. باهام قرار گذاشت و رفتم سر قرار و بعد یمانل بخاطر
 دمیفهم

 . فلور بهم گفت که مادرمهیفلوره و نقشه اونا چ شیپ یمانل



مامانم عذاب  یعنیجهان و فرشته...  خوادیو م ستین
 بکشن.

ارزد  یم شیقدر جانش برا یمانل دانمی. مکندیم سکوت
 گرید

 یو برا ستمیکس ناراحت ن چیاز ه ستمیاو دلخور ن از
 بار نیاول

 .کنمیافتخار م مایچون س یا وانهیداشتن خواهر د به

آدم  الی: مجبور بودم اونجا باشم کل ودهدیادامه م لیکم
 یها

 یبودن و ازم خواست زنگ بزنم به سامره و عروس دیمهش
 رو

 دهیم یبکنم جزاش رو مانل یهرکار دونستمیبزنم. م بهم
 پس

 یکردم و برا دایفرصت پ هیکردم قبول کردم تا  تظاهر
 سامره

از  رنیرو از فلور بگ یاگه مانل دونستمیفرستادم. م امیپ
 شر



تا منو  ستین یاهرم فشار گهیو د شمیخالص م دیمهش
 ساکت

 .کنن

 ؟ینالم: چرا به من نگفت یم

 یکیخبر داشت  یکی: اگه شودیم رهیصورتم خ به
 دونستیم

 بهتون گفتم وبعدش معلوم نبود با دخترم دنیفهمیم اونا

 .کننیم کاریچ

: من تاوان همه اشتباهات رو دادم من نابود ترکدیم بغضم
 شدم

 یچیه گهی: االن هستم دشودیبلند م شیاز جا لی.کمیایب تا
 تونهینم

 .رهیاز من بگ تورو

 یمعن یب میبرا میهاکابوس یتمام شوم،یم رهیصورتش خ به

 و نفس ستادهیمقابلم ا لیکم شودیهنوز هم باورم نم شوندیم

 .کشدیم



 میزن زندگ کیباور کنم بخاطر  توانمیهم نم هنوز
 ینطوریا

 دادیام نم وانهیدل به دل د مایاگر س دیو رو شد. شا ریز
 لیکم

 کردمینازگل را باور نم یاگر حرفها دی. شاکردمینم دایپ را
 و

 را لیاالن کم توانستمیام همچنان خاموش بود نم شماره

 .داشته باشم مقابلم

 االن من مقابل یو رو شده ول ریدو ماه ز نیام در ا یزندگ

 .که عاشقانه دوستش دارم ستمیا یم یکس

 دخترش یبرا کنمیم یو سع دهمیام را با او ادامه م یزندگ

 قدر داشته ینطوریاست که ا نیقسمت ا دیکنم. شا یمادر

که داشتم و دارم و  یرا بدانم و از تک تک لحظات میها
 قرار

: چرا به سامره پرسدیداشته باشم لذت ببرم.نازگل م است
 امیچرا به ماها پ ؟یداد امیپ

 ؟یبد امیپ یتونست یاصال چطور ینداد

 رفت حموم، منم دی: مهشچرخدیبه سمت نازگل م لیکم



از خدمتکارها رو کش رفته بودم با خط اون  یکی یگوش
 و

 .دادم امیاکانت ساختم به سامره پ هی دیمهش یگوش

فلور  یالیمنم و عکس و فهمهیبا اون آهنگ م دونستمیم
 هم

 دونستمیم رهیگیرو م امیدنبال اون پ دونستمیچون م دادم

 تیلید خواستمیسراغ تو. چون م ادیو م شهیرد نم ساده
 اکانت

 .دیرینگ یبا خودم فکر کردم ممکنه شماها جد کنم

 انیپا

 سراغ او لیکم خواهدیدلش م دیشا دهد،ینم یجواب نازگل

 نانیبه من و احساساتم اطم لیکم نکهیمن از ا یول رفتیم

 .شومیخوشحال م کرد

 دنید م؟بای: با اجازتون ما برکندیبه ساعت م ینگاه مامان

 .همه مدت در خواب بوده ام نیا شودیساعت باورم نم

 ما شیپ دی: کجا؟ شام باردیگیخانم دست مامان را م فرشته

 .دیباش



 حتما مادر و میشیمزاحم نم گهی: نه دزندیم یلبخند مامان

 ن؟یحرف دار یکل پسر

 سور و سات دیتازه با نیستین بهی: شما که غردیگویم نازگل

 .مینیبچ یعروس

 .ادیهم آخر شب ب یسام می: ما بردیگویرو به مامان م نایس

 بگذرانم لیرا با کم یوقت توانمیم نکهیاز ا شودیباز م شمین

 هیبق یول کندیاصرار م ی. فرشته خانم کلشومیم خوشحال

 و نداشتن ازیهم بدخواب شدن ن یاسیبروند.  دهندیم حیترج

 .کندیرا بهانه م یکاف لوازم

آقا جهان . شومیم رهیخ لیاز رفتن آنها دوباره به کم بعد
 رو به

 ؟یاداره آگاه یبر دی: فردا بادیگویم لیکم

 زایچ نیو ا تیطرح شکا ی: برادهدیتکان م یسر لیکم
 دیبا

دوتا  نیها حق ا یای: کوتاه ندیگوی.نازگل با حرص مبرم
 رو بذار کف

 .دستشون



 : بهرام کجاست؟میگویبه نازگل م رو

 .شهیم داشیاطراف االن پ نی: همخنددیم

 را شیموها لیو کم چسباندیم لیخودش را به کم یمانل

 شوند و تا یابد میها برا هیثان نیا خواهدی. دلم مبوسدیم

 .باشم دمیکنار خانواده جد شهیهم

 و خودش را به فرشته خانم شودیجدا م لیاز کم یمانل

 شیپاها یو او را رو کندی. فرشته خانم بغلش مرساندیم
 یم

 .شودیم و با او مشغول حرف زدن نشاند

 کم؟ هی اطیتو ح می: برکندینگاهم م لیکم

صورت  یکه رو یقیو با لبخند عم کنمیم هیبه بق ینگاه
 آقا

 .دهمیتکان م یسر ندینش یو فرشته خانم م جهان

با حرفهام  دونمی: مدیگویم لیو کم میرویم اطیهم به ح با
 اون

 .دلتو شکستم روز



 یباران، به روز ریبه ز کشمیدوباره پر م کنم،یم نگاهش
 که تا

 یقیچه دقا میبه او بگو دانمیها پرسه زدم.نم ابانیدر خ شب
 ینیریش ایرا گذرانده ام 

 بهتر است آن ساعت دیفکرها تلخ نکنم. شا نیرا با ا بودنش

 .آن هق هق ها و آن ضجه ها را تا ابد در دلم نگه دارم ها،

 من هم یایتمام شد دن زیهمه چ یوقت میبه او بگو دیبا دیشا

 .دیرس رانهیو به

 یشد که رو یآوار میبودم زندگ یگفت من اشتباه یوقت
 سرم

 .ختیر

و  ریز می: بعد از زنگ تو زندگدهمیدهانم را قورت م آب
 رو

 .ختمیپرسه زدم و اشک ر ابونی. تا شب تو خشد

 یتو زیچ هی: اما دهمیادامه م یول شودیم نیغمگ لیکم نگاه

 یشد که رفت یچ یمتنفر بود دیتو از مهش نکهیبود، ا ذهنم



 هی دمیشدنت گفت فهم بینازگل از غ یاون. وقت سمت

 .نشونه بودم هیو فقط منتظر  شده یزیچ

 لی. تنها دلمنه شیجات پ امتیق امیتا ق :می گوید لیکم

 .نیهست یتو و مانل میزندگ

 لیکم نیا شودیم باورم کم کم کنم،یبه صورتش نگاه م
 . ستمین ایو رو کابوس خواب و ریاس گریو من د ستیواقع

 انی.پـــاستیتو ن هیشب ایدن نیا یتو یشکی: هدیگویم لیکم

 

 

 


