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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
   :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 :  تلگرام کانال

 قصه یبانونام رمان : 

 besteنویسنده : 
 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 آدرس سایت : 
    کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 قصه یبانو
 

beste 
 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 قصه یبانو 
 یباسمه تعال

 
فریادش تمام اتاق رو گرفت. صددداش چیدید و چیدید و چیدید و م ی یه سددیلی 
هام  باور. خون توی رگ  نا گاهش کردم،  جب ن نه ام. متع به گو محکم خورد 
منجمد شددده بود. فریادش همراه شددد با چرن شدددن گلدان بلوری که تکه تکه 

 شد و هر تکه اش با صدا به گوشه ای افتاد. صورتش قرمز بود.
 
ت به من؟! من چه اشتباهی مرتکب نایت؟! خنایتو چی کار کردی؟ خ… تو  -

 شده بودم؟
 

سرش رو خم کرده بود و  صبانی رو به روی من حاال  سرش رو خم کرد. مرد ع
 سعی داشت اشکی که داشت از چشماش می ریخت رو چس بزنه.

 
 جز عاشقت بودن، جز چرستیدنت؟ -
 

حمله کرد. چایین دامن چیراهن سددفیدم رو به این جمله رو گفت و به سددمتم 
 دست گرفتم و چریدم روی سکوی انتهای اتاق با صدای لرزان و وحشت زده.

 
 …به همین غروب آفتاب، به بزرگی و عشقت قسم دروغه  -
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ضربه ای بهم بزنه تو خودم جمع  ستش رو برد تا  رگ گردنش بیرون زده بود. د

شاید. برای خودش؟  سوخت  برای تن ظریف زنی که رو به روش شدم. دلش 
 بود؟ برای عشقش؟

 
 رو دو زانو افتاد.

 
شدیم  - سبزی چاک می کنن،  سرگرمی زنانی که  شدیم  شدیم نقی محافی، 

 م ال مادران برای دخترانشون!
 

اشک ریخت، اشک ریختم. دستم که به سمت صورتش می رفت برای نوازش 
 بگم؟رو نیمه راه نگه داشتم. جز سکون چه داشتم 

 
شق دوره نوجوانی بودی،  - شتی؟ به دنبال ع ستم ندا تو من رو نابود کردی. دو

 چرا با من ازدواج کردی؟ چرا گذاشتی این طور دوستت داشته باشم؟
 

 دوباره عصبانی شد و از جاش چرید و فریاد زد:
 
 هدددا؟! چدددرا؟! -
 
 من بی گ*ن*ا*هم. -
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که بوی تن مرد دیگری رو می ده،  بی گ*ن*ا*ه؟! ها؟! بی گ*ن*ا*ه؟! زنی -

با عشددق کودکیش قرار می باره بی  باا  ته  زنی که چشدددت درخت های تون 
 گ*ن*ا*هه؟

 
 و من فقط یک جمله دارم برای تکرار و تکرار و تکرار.

 
 من بی گ*ن*ا*هم. -
 

 نگاهی به چشمان خیسم میندازه.
 
 دادن. چه کنم؟ دیگه از من کاری برنمیاد، بزرگان شهر حکمت رو -
 

و اشک می ریزه و اشک می ریزه. و من خیره در نگاه چر از غمش دست هام رو 
 از هم باز می کنم و فریاد می زنم:

 
ای اهالی جهی، ای مردمان دون و چست بنگرید به من و خوشبختی غبطه بر  -

 …انگیز من بنگرید 
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 و سددرم رو به سددمت مردی که عاشددقش بودم، روزی، زمانی، می چرخونم و
 محکم می گم:

 
مرا به صلیب بکشید، اگر این گونه این چشمان چر خشم خالی می شود. مرا  -

 …بسوزانید اگر قلب مرد من با خاکستر تن من آتش درونش خاموش می شود 
 

 از فریاد آخرم ته گلوم می سوزه و تمام بدنم خیس میشه از عرق.
 

 از چایین صدای تشویق اومد.
 

 دید، عددالی. اصال فکرش رو هم نمی کردم!بده ها عالی بو -سهیی 
 

شت به  سمت چپم انداختم که لبخندی به لب دا صحنه  شه  نگاهی به مرد گو
شتن  صحنه که دا سمت کارگردان و عوامی  سمتم اومد و نگاهم کرد و بعد به 

 باال رو نگاه می کردن.
 
 نمی شه هم بازی این خانوم خانوما باشی و تو حس نری. -
 

 گردان به سمتم چرخید. کار
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دختر تو بی نظیری! خیلی از اسددتاد امیری ممنونم که بهم معرفیت کرد. تو  -
 تمرین سوم و این چرفورمانس؟!

 
از چشددمای کارگردان خوش تیپمون خوشددحالی و رضددایت می بارید. به هم 
بازی خوش قلبم نگاهی کردم و لبخندی از سددر شددرم زدم. این مرد تو این کار 

 …یه، سری توی سرها داره و حاال حرفه ا
 

سرم رو چرخوندم یه دور کامی، دور تا دور فضای چالتو. لبخند زدم. من همون 
 جایی هستم که بهش تعلق دارم، که باید باشم.

 
*** 

 
گاز محکمی به ساندویچ فالفلم می زنم و شالم رو که در حال سقوط آزاده می 

شتنی م ست دا سیاوش دو شم جلو. نگاهی به  سته. روی ک ش یندازم که کنارم ن
 سکوی رو به روی درب اصلی تاتر شهر.

 
لقمه دهنم رو قورن می دم و زل می زنم به شددلوغی و همهمه ی مردم اطرا  
صلی طبقه متوسط رو  صلی. زمزمه ها رو که گوش کنی، این جا نبض ا درب ا

 به باال، با یک عالمه ادعای روشن فکری دستت میاد.
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 زونن تکون می دم.چاهام رو که آوی
 

 یه روزی معرو  می شم، سوچر استار می شم. -سیا 
 
 تو هیچ وقت هیدی نمی شی. -
 

 بی توجه به متلکم حرفش رو ادامه می ده:
 
ست یه لعبتی رو می گیرم می  - دیگه با تو مگه میام این جا فالفی گاز بزنم؟ د

سفارش شینیم غذاهای لوکس  سا می  ستوران با کال می دیم، از  ریم از اون ر
 اونایی که نمی دونیم توش چیه.

 
جمله اش رو که تموم می کنه با یه لبخند که نشان از شنا کردنش تو رویاهاشه 

 یه گاز گنده از ساندویدش می زنه.
 
 مگه االن می دونی تو این چیه؟ بی چاره اسما فالفله! -
 

 خنده. از ته دل به چشمای گردش و لپای چر و چیمونش می خندم، می
 
 امشب اجرا داری؟ -
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 به سمتم می چرخه و به ساعتش نگاه می کنه.
 
 نه ندارم. منتظر گلنارم بیاد می ریم. -
 

باقی مونده سدداندویدم که در حقیقت فقط سدده گاز به سددرش زدم رو برمی 
گردونم تو کیسه اش، همون کیسه های سفیدی که چند تا ساندویچ سوسیس 

 بخند احمقانه می زنن.قرمز رنگ از روش به آدم ل
 
 بابان هنوزم شاکیه نه؟ -
 

 لبخندی می زنه.
 
 ولش کن؛ اون هیچ وقت راضی نمی شه. -
 

ساعتم نگاه  شتنیش نگاهی میندازم و بعد به  ست دا شمای مهربون و دو به چ
 می کنم.

 
 من برم سیا. دیگه داره دیر می شه. -
 

 اخماش می ره تو هم.
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 بازم می خوای بری اون جا؟! -
 

 زهر خند می زنم.
 
 مگه چاره ای هم دارم. -
 

 کالفه میشه.
 
این چه بازیه؟! دختر داری خودن رو از بین می بری. از این جا تا اون جا رو  -

هر شب هر شب طی می کنی. گاهی هم که بران بازی در میارن. مگه جونت 
 رو از سر راهت آوردی؟ بعد هم که نصف شب برمی گردی خونه.

 
 ساعت نصفه شبه؟!اون  -
 
نیست؟ یازده شب برای یه دختر تنهای بیست و دو، بیست و سه ساله نصف  -

 شب نیست؟!
 

جوابی ندارم که بدم. هیچ چیز، واقعا هیچ چیز. نگرانی های خودش، گلنار، 
 نگرانی های همه به جاست، اما کار من هم به جاست؛ مجبورم، یه اجبار زیبا.
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 می زنم. می چرخم به سمتش و لبخند
 
 سیا اخمان رو باز کن. مجبورم، می فهمی؟ -
 
 نه نمی فهمم، نمی فهممت. -
 

 لبخند تلخی می زنم.
 
 امیدوارم هیچ وقت نفهمی. -
 

*** 
 

مترو شلوغه، البته به شلوغی همیشه نیست. صندلی چیدا می کنم و می شینم. 
س شم. ب*ا*ل د شت تکیه می دم و نفس عمیقی می ک شه چ شی م تسرم رو به 

خانوم نسددبتا مسددن و چاقیه که غرقه توی کتاب مفاتیی توی دسددتش. توی دلم 
یده بودم  مادر خر که برای  فاتیی بنفش رنگی  تاب م یاد ک ندی می زنم.  لبخ
میوفتم. کتابی که مادر با دریافتش اشک توی چشماش جمع شد و بعد گفت: 

 ”دختر رنگ از این سنگین تر نبود؟!“
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ا رنگ سبک فرق می کرد. کال آدم ها هم سنگین خوب رنگ سنگین تعریفش ب
و سددبک دارن. به دختر اخم آلودی که کتاب زبانش رو محکم ب*ا*ل کرده 
بود نگاهم افتاد. م ال این خانوم سددنگینه، اما اون یکی خانوم که تو آینه دسددتی 

 داره به خودش لبخند می زنه سبکه؟
 

از همه بیشتر. نباید بیمار می چشم از مردم گرفتم. همه تنم درد می کرد، گلوم 
شدددم؛ تمرین داشددتیم و بعد اجرا. کیف چولم رو باز کردم. دو تا اسددکناس ده 
تومنی. اخمام در هم شددد. تا چایان تمرین ها باید با حداک ر شددش تا از این ها 
شت نبود؛ مهم هم نبود، البته طی  سر می کردم و این یعنی فاجعه. تو خونه گو

م رو ببندم که چشمم به عکس هایی خورد که بهم لبخند می شد. خواستم کیف
می زدن. گلنار همیشه می خندید و می گفت کیف چول نیست که آلبومه! گلنار 

 چه می فهمید که من مجبورم به حمی این آلبوم.
 

آهی کشیدم و کیفم رو بستم. قطار مترو خنک بود و این باعث می شد بدجور 
غ موبایی نوکیا که به صددورن یه سددری نگاتیو خوابم بیاد. از زیر چشددمم تبلی

 چشت هم م ی انیمیشن رو دیوار تونی مترو می افتاد نگاه کردم.
 
صدای استاد امیری بود که تو گوشم ” استفاده از هنر هفتم، همیشه، همه جا. “

 می چیدید.
 

 لگد محکمی به در فلزی زدم.
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 َاه َاه َاه! -
 

ند ساعت گذشته هم دلم رو خنک نکرد. اصال سه بار تکرار َاه به تمام وقایع چ
ید رو  نک کرد. کل ته من رو خ چه طور ممکن بود بشددده این دل آتیش گرف
چرخوندم و در رو باز کردم. در رو با صدا بستم، بدون رعایت کسی. تکیه دادم 
 به دیوار شالم رو از سرم کندم؛ این کار باعث شد موهای فرم بیشتر در هم بره.

 
 به جهنم! -
 

به جهنم بلند دیگه ای گفتم. شددالم رو انداختم روی نرده های قدیمی آچارتمان 
به همون نرده های گی و بلبلی که یه زمانی زیبا بودن. چاهام بوق بوق می کرد، 
ستارم انداختم و در امتداد اون  سر چا بودم. نگاهی به کفش های آل ا صبی  از 

کف خونه، همون موزاییک هایی ها چشمم افتاد به موزاییک های سفید و سیاه 
 که یه زمانی تو اوج کودکی جای بازی ما بود برای لی لی.

 
 یک بار دیگه با مشت کوبیدم به دیوار. حتی اندکی هم از خشمم کم نشد.

 
فکر می کنم که خیلی سددر و صدددا راه انداخته بودم که الی در آچارتمان طبقه 

ختن به من. تو تاریکی سعی همکف باز شد. دو تا چشم آبی مهربون چشم دو
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داشتن تشخیصم بدن. دستش رو برد به سمت دیوار و کلید رو زد. روشنایی که 
 همه جا چخش شد. با دیدنم اخم هاش از هم باز شد.

 
 همراز تویی؟! -
 

چه قدر لهجه با مزه و شیرینش رو دوست داشتم. با بغضی که همراه تمام این 
 چند وقتم بود.

 
 بله منم. -
 
 م. چرا اون جایی؟! چرا انقدر چکری؟!سال -
 
 داستان همیشگی. -
 

این داسددتان به قدری تکراری بود، به قدری که مطممنم دیگه از بر شددده بود. 
 سرش رو به نشانه تاسف تکون داد.

 
 بیا غذا حاضر دارم بخور. -
 

مخالفتم باهاش سودی نداشت. تنها بود، م ی من، دوستم داشت م ی من. یه 
 روزگاری تو شرایط متفاون سرگرمی و شغلش هم م ی من بود. روزی
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 کفش هام رو در آوردم و همراهش شدم.

 
 مرا عشقان خوابیدن مادام؟ -
 

 لبخندی زد.
 
 اونا هم از درد تنهایی من بی سر صدا شدن دخترکم. -
 

در و دیوار خونه حتی بوی تنهایی می داد. مادام همسایه ارمنی دوست داشتنی 
اون هیکی تپی و موهای یه دست سفید و لهجه دوست داشتنیش. رو میز من با 

 ناهار خوری کاسه ای گذاشت.
 
 گرسنه ای بخور. بورش* چختم. -
 

 نگاهی به ظر  انداختم. غذای مورد عالقه ام نبود، اما چاره ای هم نبود.
 

مادام دسددت های تپی و سددفیدش که هنوز حلقه ازدواجش رو تو انگشددتش 
 از لکه های قهوه ای رنگ دوره چیری بود روی دستم گذاشت. داشت و چر
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 خدا خودش جوابش رو می ده. -
 

قاشقی از غذا رو توی دهنم گذاشتم. مهم نبود که این غذا رو دوست نداشتم، 
 به هر حال بعد از مدن ها غذای گرم خونگی وارد بدنم شده بود.

 
دسددتگاه گذاشددت و روی صددندلی  مادام یه صددفحه قدیمی از دلکش رو توی

 ننویی نشست و بافتنیش رو به دستش گرفت.
 
بده بودی، تازه می رفتی کالس اول، همون روزایی که با مقنعه سددفید چونه  -

 …دارن از ته کوچه خنده کنان میومدی 
 

 با خنده اضافه کردم.
 
 همون روزایی که چونه مقنعه ام همیشه فرق سرم بود؟ -
 

 ریز خندید.
 
 …آره همون روزا می نشستیم با مادرن برای زم*س*تونت ژاکت می بافتیم  -
 

همون روزایی که زندگی هنوز برای من یه زیر یه رو نبافته بود، همه چیز بافت 
 رو داشت.
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 اشک توی چشمم رو عقب زدم.

 
نگفتم بغض کنی. غذان رو بخور، بران خوبه. داری با خودن چه می کنی  -

 همراز؟
 

ند لحن با خودم ف با چ ند صددددا،  به چ ند نفر،  قت چ ند و کر کردم تو این چ
 مختلف دقیقا همین سوال رو از من چرسیده بودند؟

 
شانه ام رو به نشانه نمی دونم باال انداختم. چشمای آبیش چر از بغض شد. من 

 هم به همه دقیقا همین جواب رو داده بودم.
 

*** 
 

کیفم رو روی دوشددم انداختم و کفش هام رو نپوشددیدم، چام رو کردم توش و 
 صورن ماهش رو ب*و*سیدم.

 
 مرسی مادام. -
 

 دستای چروک خوردش رو به سمت گونه ام آورد و لمس کرد.
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 نکن همراز، نکن، خدا خودش جوابش رو می ده. -
 

 لبخندی زدم و با شیطنت باتی همیشگیم گفتم:
 
 جلسه بحث و گفتگو داشته باشم. خیلی دوست دارم با این خدا یه -
 

 صلیبی روی سینه اش کشید.
 
 از دست تو! آدم با همه چیز شوخی نمی کنه! -
 

*** 
 

صدای  سکوتی که گه گاه با  سقف، تو  سرم و زل زدم به  شتم زیر  ستم رو گذا د
شیش و بش همه چیز  سته بودم. تو  شد بد جور خ سته می  شک اگزوز یه موتور 

را این طور می کرد؟ چرا نمی باشددت ببینمشددون؟ چرا چ“مونده مونده بودم. 
 ”باید هر چند وقت یه بار با من این کار رو می کرد؟

 
به چهلو چرخیدم. به عکس خندانشددون روی میز چایین تختم، لبخند می زدن 

 گفتم:
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قول می دم بهتون، قول می دم خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنین  -
 بیارمتون چیش خودم.

 
 لبخندی به آرزوی خودم زدم.

 
زیر لب آواز می خوند و با قاشددق غذای توی ظر  رویی روی گاز رو هم می 
یه قر هم  نگ زیر لبش  با آه گاهی  ته بود.  نداخ یه حوله ا زد. روی دوشددش 

 میومد.
 
 حاضر نشد سیا؟ دل و رودمون تو شکممون به هم رحم نکردن! -
 

 برگشت به چشت.
 
 !گلنار بدجور شکمویی -
 

 گلنار تکه کوچیکی از نان لواش برشته روی میز رو به سمتش چرتاب کرد.
 
وای گلنار عجب تنبیه بدی! نمی دونسددتی تنبیه بدنی کودک منسددوه شددده؟  -

 دختر چرا زمین رو ک یف می کنی آخه؟
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 گلنار لبخندی زد.
 
 ببخشددید. اعصددابم رو که به هم می ریزه، هر چی دم دسددتم باشدده چرن می -

 کنم، چه نون، چه چاقو.
 

شتش روی نون  صا  گذا سیاوش که با حوله دور گردنش ظر  رو گرفته بود، 
 وسط میز با در آوردن ادای لهجه فرانسوی.

 
سس تخم مرا و چنیر جینگول  - شپز. گوجه فرنگی با  سر آ صوص  غذای مخ

 م*س*تون.
 

 و بعد یه تعظیم بلند باال کرد. بلند خندیدم.
 
 دلقک! -
 
 قکیم دیگه بانو. یه عمره سرگرمی ما چیه؟دل -
 

 بلند گفتم:
 
 روی صحنه مردم رو سرگرم کردن. -
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 خندید و موهام رو به هم ریخت.
 

 نکن سیا موهاش می ریزه تو غذا، اعصاب ندارم. -گلنار 
 

 سیا در حالی که داشت می نشست.
 
 بر اعصاب نداشته گلنار صلوان. -
 

رو به دهنم گذاشددتم و بعد هم یه دسددته ریحون رو چپوندم تو دهنم.  لقمه ای
شون بود.  شون کردم. لبخند روی لب لقمه ام رو که قورن دادم، نگاهی به هر دو
خب بعد از دو روز دوباره داشتم می خندیدم و یادم هم نمیومد آخرین بار کی 

 ینگول م*س*تونغذا خورده بودم. طعم تند و تیز املت روی میز، بدون چنیر ج
 طعم زندگی بود، طعم داشتن یه هم نفس برای غذا خوردن.

 
 موش موش داری روز به روز الغرتر می شی! -گلنار 

 
 یکم آب نوشیدم.

 
 و آیا این بد است؟ -
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 تاتری حر  نزن. -
 

 خندیدم.
 
 حسود خانوم! -
 

 سیاوش که حاال کمی جدی شده بود.
 
 چشمان گود افتاده. خدا ازش نگذره، زیر -
 

 لقمه توی دستم رو رها کردم روی میز.
 
 زیاد به اون هم ربط نداره ها، یادم نمیاد آخرین بار کی غذا خوردم. -
 

 گلنار که م ی همیشه چشماش خیس شده بود.
 
 د چرا با خودن این طوری می کنی؟! -
 
همش تکرار این  بده ها خواهش می کنم دیگه این سددوال رو تکرار نکنین، -

 سواله.
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 سیاوش با قیافه درهمی که خیلی کم این شکلی می شد.
 
ستت درد نکنه؟ خیلی ممنون که داری خودن  - چی کار کنیم؟ بگیم خیلی د

رو دسددتی دسددتی می کشددی؟ د چرا تو کله ان نمی ره همراز؟ تو وظیفه ای 
 نداری.

 
صبانیت دیر اتفاق می ا شدم. برای من هم ع صبانی  ست ع فتاد، اون هم از د

 کی؟ سیاوش؟ اما این بار حقیقتا عصبانی شدم.
 
سددیاوش معنی حرفت رو متوجه می شددی اصددال؟! مرد حسددابی اونا تنها  -

 یادگاری های منن، من هیدی ندارم بدون اونا.
 

 …موشی عصبانی نشو، سیا  -گلنار 
 

 سیاوش چرید وسط حرفش.
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 تو لطفا دخالت نکن گلی. -
 

 ی چشمام.براق شد تو
 
من نگفتم بی خیالشون شو، گفتم در حدی وقت و انرژی بذار که نرماله، که  -

باید باشدده. نه این طور، هر روز هر روز، هر شددب چا می شددی میری. اون آدم 
باهان  که هنوز نفهمیدم چیه، اون برخورد  قام چیزی  مریض احوالم برای انت

ر به اطرافت بنداز، به خودن، به می کنه. میای دو روز میفتی. دردم اینه. یه نظ
 زندگیت.

 
 ابیتتون می کنم؟ -
 
له اال ا  - گی لگد کردن های این چند دقیقه همین … ال ا دختر نفهم از کی 

 نتیجه رو گرفتی؟!
 

با چشمای خیس و گرد با مظلومانه ترین صورن ممکن نگاهش کردم. سرش 
 رو چایین انداخت.

 
 نگام نکن. همراز از خودم بدم میاد که سرن داد زدم. اون جوری -
 

 بلند شدم رفتم سمتش و صندلی کنارش نشستم.
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سیا به جان خودم، نتیجه ای که از حرفان گرفتم اینه که یه سیاوشی هست،  -

یه هم بازی دوره کودکی، که دلش برام می سددوزه، که نگرانمه، که هسددت، که 
که خودش هم داره باهاش دسدت و چنجه نرم  وقت می باره، با تمام مشدکالتی

 می کنه.
 

 سرش رو بلند کرد و باز هم موهام رو به هم ریخت.
 
یاد؟ چطور می  - خدا خیلی حیفی. چطور دلش م به  همراز تو خیلی حیفی، 

 تونه این طوری بدزونتت؟
 

 لبخندی زدم؛ هر چند تلخ، هر چند چر از افسوس، اما باز هم لبخند زدم.
 
امیدی هست سیا، همیشه یه نوری هست، هر چند یه نور کوچیک، همیشه  -

فقط باید لبخند زد. حاال هم برم از غذای مخصوص سر آشپز بخورم که دمت 
 گرم خیلی خوشمزه شده.

 
 همراز بهت افتخار می کنم. -سیا 

 
*** 
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چای رو تو فنجون های لنگه به لنگه ای ریختم که دوسددتشددون داشددتم. گلنار 

رو گلیم رو به روی قفسه فیلم ها زل زده بود بهشون و سیاوش کتاب نشسته بود 
 تاریخ سینما دستش بود.

 
ستم رو مبی و  ش سط اتاق و خودم هم ن شتم رو میز چوبی و فنجون ها رو گذا

 بعد ظر  آبی رنگ سفالی رو از قفسه زیر میز گذاشتم روی میز چر از گز.
 

 امید ضیائی بهت سر زده؟ -سیاوش 
 

 م رو نفس کشیدم.بخار چای
 
 آره، از کجا فهمیدی؟! -
 
 از گز آردی های روی میز. -
 

 لبخند زدم.
 
اومده بود نمایشددنامه جدیدش رو برام آورده بود، می خواسدددت براش اجرا  -

 کنم.
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 یه تیکه از گز رو گذاشت تو دهنش.
 
 کاراش خوبه. -
 
 کنم. دو تا اجرا که امکان چذیر نیست! من االن دارم با سهیی کار می -
 

 تو رو خدا بحث کارتون رو بذارین کنار. فیلم ببنیم؟ -گلنار 
 

 لبخند زدم.
 
 تو اون فیلما چیزی مگه باب طبع و سلیقه تو هست؟ -
 

شک می ریختم … می لرزیدم  شده … فریاد می زدم … ا شته  شقی که نو از ع
شه دفاع از زن بی گ*ن*ا*هی که فقط و فقط به …  شته می  شایعان ک خاطر 

و در آخر با تعظیمی تمام شدن چرده آخر داستان … گریه می کردم … می کردم 
 …و بی دقت چشم دوختم به چشمان خاکستری و جذابش … رو اعالم کردم 

دی و ج… یه نگاه همراه با تحسددین … فقط و فقط به دنباله یه تائیدیه بودم 
… دست می زدن … ز تمرین راضی بودن عوامی صحنه ا… جدی نگاهم کرد 

قلبم … و من هنوز منتظر تائیدش بودم … اون همدنان دارشددت نگاهم میکرد 
 …قطره های عرق از کمرم چایین میر یخت … توی گلوم بود 
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دو قدم رو به جلو آمد. کنار سددهیی کارگردان … بلند شددد و قد بلند و چر نفوبه 

چوب جادوی نوشته تو … هت معرفی کردم هیجان زدمون ایستاد: بهترینم رو ب
 …یه شاهکار ساخته شده سهیی … هم بهش خورده 

 
می خوستم برم دست استاد امیری رو بب*و*سم … من می خواستم چرواز کنم 

سدداله و  70به این مرد چشددم خاکسددتری … به این شدداهکار دنیای تماتر … 
 هر خط وسددط… به دسددت کسددی که هر چروک کنار چشددمش … جذاب 

 …چیشانیش حاصی یه تالش بی وقفه برای دانشجو و هنره 
 

صحنه  صندلی به گریمم نگاه کردم. اولین تمرین با گریم روی  ستم روی  ش ن
 …از هیجان از شور … نفس نفس می زدم هم چنان … اصلی تاالر تماتر شهر 

شد  شاید از تلخی که در باز  سوچر … و  همبازی معرو  و خوش قلبم که یه 
ستار مو ست کنارم و لیوان ا ش شد و ن سنده از در داخی  سابی دختر چ فق و ح

 …تشکر زیر لبی کردم … کاغذی چر از نسکافه رو به دستم داد 
 
 …عالی بودی همراز  -
 
به  - بابت … این رو از شددما شددنیدن چه قدر خو واقعا نمی دونم چه طور 

 …همراهیتون تشکر کنم 
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ست که بازیگر زنی  این… ین حر  رو نزن  - سالها صا   صحنه الحق و االن
ی یه جاهای… تو باعث می شددی من بیشددتر حس بگیرم … به قدرن تو ندیده 

 …که بهم ه*ی*ا*ن*ن کردی … باورم می شه که عشقمی 
 

شرم زدم  سر  ستی اگر … لبخندی از  شد: را سره  شید… گونه هام  ا یعنی ببخ
 …اگر واقعا 

 
این رو همیشدده … دختر تو هنوز چر از شددرمی  به شددرمم خندید: خوشددم میاد

می خوای بپرسددی اگه … شدددید به صددورن کودکانه ان میاد … حفظ کنن 
 دختری که عاشقشم بهم ه*ی*ا*ن*ن کنه چه می کنم؟

 
 …با سر حرفش رو تائید کردم 

 
 …ترکش میکنم  -
 
 …همین  -
 
 …نداشتن و از دست دادن من بدترین تنبیه  -
 

 …و صادقا نه اش خندیدم: با مزه بود  به خودچسندی صا 
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قت بود  - ما حقی یه … ا جدایی نه هیچ … ه*ی*ا*ن*ن جوابش فقط و فقط 

 تو چه میکردی؟… چیز دیگه ای 
 

ه بد داسددتانی ک… این سددموال یه داسددتانی بس حقیقی و تلخ رو به یادم میاره 
ندی چوزخ… خیلی خیلی بد جور قلب دختری چر از آرزو رو زخم زد … جور 

گرفت حرفم رو با نه نمی دونم فقط لیوانش رو مداله کرد … زدم به طعم زهر 
سطی انداخت: تو هنوز خیلی جوانی  شی … و توی  شق ب کی وقت میکنی عا

 کی وقت می کنی ه*ی*ا*ن*ن ببینی؟… 
 
و هم … می شدده دید … همیشدده نباید همه چیز رو م*س*تقیم تجربه کرد  -

 …چای کسی زجر کشید 
 
ست … م ی من … هم بی چاره ای همراز تو  - سی که م ی ما تو … م ی هر ک

زندگی تراژدی درد … هم با حس هان زندگی میکنی و این یعنی بره بره مردن 
که حسددش میکنن  و کمدی خیلی خنده داری برای … ناکیه برای کسدددایی 

 …کسایی که فکر میکنن 
 

سرم مرتب کردم هوا تاریک  8:30ساعت حدود … شده بود  شالم رور وی 
امشددب تمرین خیلی طوالنی شددده بود تا اجرا باید این تمرین به قدری … بود 
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تکرار می شد که به قول استاد امیری حتی صحنه تماتر هم تک تک دایلوگها رو 
 …از حفظ می شد 

 
 …همراز … همراز  -
 

…  شنبه فکر کردم امروز چند… صدای سیاوش بود که از چشت سرم می دوید 
 ایستادم و لبخند چت وچهنی بهش… من چاک فراموش کرده بودم … آه یکشنبه 

شتیش  شلوار جین چاره اش و کوله چ شرن آبی و  های و مو… زدم که با اون تی 
شت عرق ریزان به  بلند جعد دار و عینک کامال گرد به قول گلنار هری چاتری دا

 …سمتم می دوید 
 
 انقدر تند تند راه می ری؟ دختر به چان جت بستی؟ چرا -
 

هم قدم شدددیم به … لبخندی بهش زدم و کولم رو روی دوشددم جا به جا کردم 
 …سمت کوچه چشتی تماتر شهر کافه تماتر 

 
 سیا نگاهی به سر تا چام انداخت: قرارمون عمرا یادن نبود نه؟

 
 سرم رو با شرم چایین انداختم: راستش رو بخوای نه!
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 …دمت گرم دیگه  -
 

 …دستم رو دراز کردم و موهاش رو بهم ریختم که دادش در اومد 
 
ده  - ته … نکن ب جا االن چره لعب خت من رو کور کنی … اون ببین می تونی ب

 …دختره حسود 
 

خندم لبخندی رو لبش آورد: این کاره هم نیسددتی سددیا … از ته دل خندیدم 
 …جونم 

 
 …م سکندری خوردم خندیدم و کمی سر جا… با چهلوش ضربه ای بهم زدم 

 
 در کافه که باز شد هجومی از بوی عطرو سیگار و قهوه به سمتمون هجوم آورد

 
 …امیر از چشت دخی برامون دست تکون داد با سر سالم کردم 

 
شده توی  شین های چارک  شم دوختم به ما ستیم چ ش شت میز کنار چنجره ن چ

 بودن کوچه به دوتا گربه ای که روی کاچون ماشین خوابیده
 

دختر چشددم سددبز با مزه ای که هر چه قدر فکر میکردم اسددمش یادم نمیومد و 
سددیاوش برای … منشددی صددحنه کار قبلی سددیاوش بود با خواهرش اونجا بود 
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تو هم همه دود سددیگار و حرفهای … چاق سددالمتی سددر میزشددون نشددسددت 
سفه ه ستن فل سرم مبنی بر دان شت  شنفکرانه طبقه برژوا ادعای دخترک چ ر نرو

ستر خوش رنگ …  سته بودم که امیر لیوان بزرگی از دل ش غرق تو افکار خودم ن
 …لبخندی بهش زدم … و طالیی و همراه با چیپس جلوم گذاشت 

 
 …سهیی این جا بود دیروز میگفت غوغا می کنی  -
 

 …تکه ای از چیپس رو تو دهنم گذاشتم: داره تبلیغ کارش رو می کنه 
 

 …فهمیدن این نیازی به تبلیغ هیچ کس نیست  خندید: تو بهترینی برای
 

خیلی … آماتورم … خوب من تازه کارم … اون ته مها شداد می شده … ته دلم 
تو این روابط هنری که م ی کال  بهم چیدیده اسددت و باعث … خیلی جدیدم 

می شه جامعه ما بشه یه جامعه کوچیک و بسته که جز خودمون کسی توش راه 
 …ستم من کسی نی… نداره 

 
شت  سبز و خواهرش چ شمای  سیاوش لبخند بر لب بعد از دل کندن از اون چ

 …میز نشست 
 
 خوب؟ -

http://www.roman4u.ir/


 35 قصه یبانو

 
سش رو چایین میده: چی  سیگارش رو آتیش می زنه و یه قلپ گنده از آب آنانا

 …خوب؟ دختر تو صبر نداریا 
 
سته ام … سیا  - صبی … خ شتم  9از  … صدام در نمیاد … ساعت تمرین دا

 …زن تازه باید برم خونه حرفت رو ب
 
 …شام خونه مایی … مامانم و گلنار منتظرتن … بی خود  -
 
 …قرارمون این نبود  -
 
 …اگه گوشیت رو بر می داشتی مامانم بهت این رو میگفت  -
 

شون …  ست ندارم برم خون دلیلش فقط و فقط مرد اخم آلود و بد دهنیه … دو
خمام رو که دید چوزخندی زد: می ا… که چدر تحصددیی کرده سددیاوش و گلناره 

 …دونم داری به چی فکر میکنی 
 

 …خم شد روی میز: ما نباید بذاریم بازی رو اون ببره 
 
من و تو گمیم … دوره اکبر آقا … دور چدره تو … فعال که دور دوره اوناسددت  -

صحنه نمود داریم … تو این کافه … فقط همین جا … سیاوش  من … رو اون 
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تو هیر و ویر زندگی … اون نمایشددنامه ها رو فریاد می زنم دیده می شددم  وقتی
صدام رو می … تو عمارن اکبر آقا … تو خونه تو …  سی نه  هیچ جای دیگه ک

 …نه حرفم رو می فهمه … شنوه 
 

سیگارش زد  درکم می … سیاوش می فهمه من چی میگم … چک محکمی به 
 …کنه 

 
ید خودمو - با که  به خودمون کمک کنیم به همین خاطره  بذاریم … ن  ید  با ن

 …دست و چا زدنمون بی سر انجام باشه 
 
 …تو از منم خجسته تری به موال  -
 

 …به التی حر  زدنم خندید 
 

شت چرده های مدل آمریکایی کافه به  سمت دهنم و از چ سترم رو بردم  لیوان دل
شتی نگاهی انداختم  ستون نور تیر… کوچه چ اا برق یه چر تو تاریکی هوای تاب

سکوی جلوی در زیر نور تکیه  شن کرده بود و چیرمردی روی  ناحیه ثابت رو رو
با دیدنش لبخندی به لبم اومد: چه قدر شددبیه … زده به عصدداش نشددسددته بود 

 …آقاجون خدا بیامرزه 
 

http://www.roman4u.ir/


 37 قصه یبانو

اون موقع ها که منتظر رسددیدن ما می … سددیا چشددم چرخوند و لبخند زد: آره 
 …نشست دم در 

 
 یا ما چیر شدیم؟میگم س -
 
 دیوونه شدی؟ مگه چند سالمونه؟ -
 
شتیم  - ستادی دا شمردید دید تعداد … آخه یه ا شگاه میگفت روزی که  تو دان

یاد شدددده  یانتون ز یامرزهای اطراف از هر کی خواسددتید حر  بزنید … خدا ب
صلش کنید  شدید یه خدا بیامرز و سنتون رفته باال … مجبور  اون روز بدونید 

… 
 

بخند تلخی به اشاره های تلخ تر من زد و دستش رو روی دستم گذاشت سیا ل
 …چی می تو نست بگه … خوب سکون هم داشت … سکون کرد … 

 
سانه ای زد: واال اطرا  تو آدم خدا نیامرز هم کم  چند لحظه بعد لبخند بد جن

 …نیستا 
 

گذاشددتم  ها م رو روی میز  یافت کردم آرنا  و اشددداره تلخ اون رو هم من در
 …انگشتام رو تو هم گره زدم: این جوری نگو سیا 
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 چه جوری بگم دل بزرگه تو راضی میشه؟ -
 

ستی آخرش دلیی این قرار رو نگفتیا  سیا را شه:  ست بحث عوض ب دلم می خوا
 …زودی بریم خونه … بابان زود می خوابه … 

 
… شست ن نگاهش رو ازم گرفت و به چشتی صندلیش تکیه داد و دست به سینه

 …این گاردش یعنی هر چیشنهادی بده من حق ندارم رد کنم 
 
 …بران کار چیدا کردم  -
 

 …سیا من که کار … تو سرم یه چیزی زنگ خورد: جانم؟! 
 

 …چرید وسط حرفم: کفافت رو نمی ده 
 

 …سرم رو اندختم چایین 
 
 می شه بگی این سر چایین معنیش چیه؟… نگام کن ببینم همراز  -
 
 …می تونم زندگیم رو اداره کنم  من -
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شون چیش خودن؟ فکرکردی اونا … شک ندارم  - اما تو مگه نمی خوای بیاری
تومنی  2هر شب املت می خورن یا با من رو نیمکت چارک دانشجو ساندویچ 

 …گاز میزنن؟ اصال خودن 
 

چه کاری به یه فارا التحصددیی … اما: سددیا … تا ته حرفش رو قبول داشددتم 
 از دانشگاه هنر می دن فکر میکنی؟ نمایش

 
 این یعنی می خواد مجابم کنه: رامین چرتو رو یادته؟… گاردش رو باز کرد 

 
 و یاد آور نوجوونی… یادم بود؟ نبود؟ ته بهنم اسمش به شدن آشنا بود 

 
… ازنین چسر دایی ن… شیطنت آمیز و اندکی با تمسخر: گفتم شاید یادن نیادا 

 …ه فوق لیسانس نقاشی بگیره همون که رفت فرانس
 

شد یادم بره  سر خوش چوش و جالبی بود … مگر می  بارها تو مهمونی ها … چ
دورش انقدر شددلوا بود و … اون ولی مطممنا من رو نمی دید … دیده بودمش 

… سددداله هنرسددتانی رو که از هنر مند بودن  15انقدر در مرکز توجه که منه 
شیدنش سای عجیب غریب چو  …رو بلد بودم و ناخنهای هر کدوم یه رنگ  لبا

هیچ وقت توجه اون نقاش موفق و جذاب و بسددیار کار درسددت رو جلب نمی 
 …کردم 
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تو سددید خندان یه … اون برگشددته … سددیا: با توام ها باز رفتی تو خاطران 
 برای… دنباله یه اسددتاد جوون میگشددت برای درس نمایش … آموزشددگاه زده 

 …چول خوبی هم می ده  …بده های کنکوری 
 

 …من رو چه به تدریس … یعنی یه نموره ترسیدم: ترمز کن سیا … جا خوردم 
 
ست … چرا نه؟ دیونه  - سواد تر از تو نی  هیچ کس… تو اطرا  ما هیچ کس با 

 …بهتر از تو تموری نمی دونه 
 
اونم تو مقطع خطرناکه … تدریسددش به کنار … دو نسددتن یه چیز به کنار  -

 …من می ترسم سیا … ستان و چیش دانشگاهی دبیر
 

کدومش ترسناکتره … چشم دو خت تو مردمک لرزان چشمام: راستش رو بگو 
 رامین یا تدریس؟… 

 
اون روزا من نو … انگشددتش رو گذاشددته بود رو نقطه حسدداس: بی خیال سددیا 

فقط … تنها درد من اون روزا … رامین برای هممون جذاب بود … جوون بودم 
شتم من رو ببینه و ف سیا؟ ت… قط این بود که کسی که قبولش دا و این االن چی 

همه چیز حس کردم … همه چیز دیدم … چند سال من چهی سال بزرگ شدم 
از صحنه ای که همه … االن از درد نون گرفته تا اون دو جفت چشم منتظر … 
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رم برای یه عالمه چیز دا… تا خودم … به خاطر درخشددیدنم ازم انتظار دارن 
 …یه کالم سیا جونم انقدر سمن دارم که یاسمن توش گم بشه … فکر کردن 

 
… این کار کاره خوب و تر و تمیزیه … خوب به خاطر مهم ترین سمن هان  -

ضرری نمی زنه … به تمرین هان  ساعاتت رو تنظیم میکنی … به اجران هم 
 …چولش هم خوبه … 

 
 آب و تاب تعریف سیا برای چولش…  ته دلم کم کم داشت قیلی ویلی می رفت

 …قبض برق یه طر  … تا دونه ده تومنی ته کیف یه طر   5اون … یه طر  
 …اون عکس خندان چای تختم هم یه طر  

 
 …سیاوش که نرم شدنم رو دید: ببین همراز چیزی رو از دست نمی دی دیونه 

ون می ری ا… هر چند من از تو مطممنم … سدنگ مفت گنجیشدک هم مفت 
 …ها رو هم عاشق خودن و توانایی هان میکنی 

 
که خاله با کشک بادمجون چربش و لوبیا چولوی خوش رنگش … سر میز شام 

نگاه گاه و بی گاه و چپ چپ خسرو خان … حسابی از خجالتم در اومده بود 
چدر سددیاوش و گلنار هم عصددبیم میکرد هم به خنده می … شددوهر خاله گرام 

 …انداختتم 
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چارچ دوا رو برداشددت و برام تو لیوان چایه بلند … ما راحت بود و آسددوده سددیا ا
به من مودب و معذب نشددسددته بودم و … و چشددمکی بهم زد … دوا ریخت 

و گاهی هم ناخنکی به کاسددده … قاشددقم رو آروم به سددمتم دهنم می بردم 
سره کنارم می زدم  ست و خیار و گی  ستال چر از ما  دگلنار رو به روم بو… کری

تا زمانی که من … تا دنیا دنیا بود … و گاهی هم نگاهی به چدرش می انداخت 
ه من ک… همین قدر بد خلق بود … یادم میومد این باجناق رئیس بانک چدرم 

ما اون روزها  یاد ا یادم نمی  یاد  یامرز … ز مامان می گفت خانوم جون خدا ب
ستاد که خاله ام رو ا شه به چدر بزرگم لعنت می فر نداخت تو دامن این آدم همی

اما باز میگفتن از چدرهم زیاد … البته بازهم من که یادم نمیومد … بد اخالق 
 …چدرم استاد سه تار بود … دختر داده بود به مطرب … راضی نبود 

 
 …بخور دیگه … خاله: همراز خاله 

 
به من که می رسددید تمام … این بغض دائمی خاله رو هم دوسددت نداشددتم 

 …ندگیش قلنبه می شد ترحمان ز
 

 خسرو خان: سیاوش رفتی چیش آقای اشرفی؟
 

 …سیاوش خونسرد لیوان دوغش رو گذاشت روی میز: نه 
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چسددره الوان تا کی می خوای … فریاد خسددرو خان من رو از جام چروند: نه؟! 
 …فکر میکنی چه خبره … با دلقک بازی و اون موها … این جوری بدرخی 

 
خودن رو آزار نده … زد: خسرو خان فشار خونت می ره باال  سیاوش لبخندی

صال آره من دلقکم … من این راه رو انتخاب کردم …  به خاطر … که چی … ا
شگاه مکانیک خوندم  شم رو تقدیمت … تو من تو دان سان ستی هم که لی دو د

 …االن دیگه دارم کاری رو میکنم که دوست دارم … کردم 
 

سرو خان رگهای گردنش شد و به اتاق … زد باال  خ ضرب بلند  سر میز با  از 
ولی … خوب می دو نسددتم من رو باعث و بانی این مسددمله می دونه … رفت 

 …سیا همیشه عاشق نمایش بود … خوب به من چه ربطی داشت 
 

شتها  شکهایی که روی زمین انداخته بود ملحفه چهن کرد و دوتا بال گلنار روی ت
 …ی فرم رو بافتم تا بیشتر توی هم فرو نره موها… رو گذاشت کنار هم 

 
و  …تقه ای به در خورد و خاله با شددربت بید مشددک چر از یخش اومد تو اتاق 

ست داری  ست رو تخت گلنار: بخور خاله می دونم که دو ش  ببخش بابت… ن
 …خسرو 

 
 …من خسرو خان رو میشناسم … چهار زانو نشستم: خاله راحت باش 
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سیاوش شک - چسره از بهترین دانشگاه مهندسی گرفته دنبالش … اره از دست 
 …نمی ره 

 
مگه یه قرون از خسرو خان … صدام رو کمی چایین آوردم: خوب نره خاله جان 

 سالشه. 23میگیره؟ داره زندگیش رو می کنه تازه 
 

 …گلنار: راست میگه دیگه مامان 
 
 …رای تو بر اومد مگه ب… چه کنم که کاری ازم بر نمیاد … می دونم مادر  -
 

خدایا من چی کار کنم اینا هر بار من رو می بینن این … دوباره اشددک ریخت 
 …طوری اشک نریزن 

 
 …دستم رو روی زانوی خاله گذاشتم: خاله تو رو خدا 

 
با دسددتش موهام رو نوازش کرد: چی تو رو خدا؟ از خودم خجالت می کشددم 

باید این جا … مونده از خواهر خدا بیا مرزمی  تو تنها یاد گار باقی… همراز 
چه کنم خاله تو که زندگیم رو … نه تک و تنها توی اون خونه … زندگی کنی 

 …می بینی 
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 …من که توفعی ندارم … خاله قربونتون برم … ای بابا  -
 

شه  سید: می دونم خاله فدان ب سرم رو ب*و* شکاش رو چا ک کرد و  می … ا
من ازن خجالت … انقدر که بی کینه اسددت … لت بزرگه تو انقدر د… دونم 

وقتی می بینم تو با این سددن و سددالت برای اونا این طوری تالش … می کشددم 
برای دیدنشدون هر شدب هرشدب تا کجا میری و خیلی وقتا هم اون … میکنی 

 …از خودم خجالت میکشم … خدا نشناس برن میگردونه 
 

می … ودم به تمام این ها فکر میکردم من خ… از این فضا خوشم نمی آمد … 
تا تهش احسددداس می کردم … دو نسددتم  چه … دردش رو  یه  نمی دونم بق

 …اصراری داشتن هر بار که من رو می دیدن بهم یا دآوری کنن 
 

 تقه ای به در خورد و سیاوش سرش رو داخی کرد: بیام تو؟
 

 …بیا چسره چشم سفید … خاله لبخندی زد: بیا 
 

 …ولو شد رو تشک ها … خند همیشگیش سیاوش با ل
 

 …گلنار: ای بابا سیا من اونا رو مرتب کرده بودم 
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صدایی هم داره … جغ جغه … سیا: هیس  شیا … چه  داری خانوم دکتر می 
 …کم داد داد کن … 

 
 …گلنار یه دونه کوبید به بازوش 

 
 …خاله: همراز از عمه ان چه خبر 

 
بعد از نیم سددداعت گریه کردن باز هم … ود لبخند زدم: دیروز تماس گرفته ب

 …چیشنهادش رو تکرار کرد 
 

 …سیاوش اخم کرد: بی خود … گلنار و سیاوش از جا چریدن 
 
من برم اون جا چی کار کنم؟ یه شددهر کوچیک … منم گفتم بهش بی خود  -

 چه کاری برای من هست؟
 

شش شت گردنم رو نوازش کرد: اون می خواد تو بری چی  …زندگی کنی  خاله چ
 …درکش میکنم 

 
اون دوتا چسر … نفسام این جان … من شغلم این جاست … خاله نمیشه که  -

 برم بگم چی؟… عزب هم داره 
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 …گلنار: ما هم این جا چسر عزب داریم 

 
 …چسرش رو نمی بینم … خنده ای کردم: عزب که داریم 

 
از  ز حر  گنده ترخاله بلند خندید و سددیاوش مجکم کوبید چس گردنم: تو با

 …قدن زدی مموش 
 
 
 
 
 
 …بدم میاد سیا … هی میگی … مموش و درد  -
 

دو تا دندون جلوی من کمی … منظور سددیا از مموش رو دوسددت نداشددتم … 
عث می شدددد … بزرگ و جلو بود  با به خود … این  که خود  باالیی من  لب 

سته بود  سته تر و باالتر قرار بگیره … برج ا وجود این ت باین حال… کمی برج
سیار جالب بود  صورتم حالتی کودکانه و خندان میداد و ب  …که از نظر همه به 

سخره از دهن این خاله زاده های  شرطی که این مموش م خودم بدم نمیومد به 
 …من میوفتاد 
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همه میرن دندون ها و لبهاشددون رو … گلنار: خیلی هم خوشددت بیاد همراز 
 …جراحی میکنن این شکلی بشه 

 
 …سیا: همراز بی شوخی خی نشی چاشی بریا 

 
 …دادش … موهاش رو بهم ریختم: نگران نباش 

 
این ها م ی هر شب بود اما من خوابم نمی … آرامش و سکون … خنکی کولر 

ستم … برد  ش شدم و ن ست یه چارچ آب یخ که … بلند  خاله عادتم رو می دون
شته بود توش یه حلقه لیمو و یه برگ نعنای تازه انداخته  سرم گذا  …بود باالی 

به گلنار نگاه کردم که م ی همیشدده ملحفه رو دور خودش چیدیده بود و خواب 
شیدم روی … یه لیوان آب برای خودم ریختم … خواب بود  ستی به موهام ک د

 …رختخواب نشستم 
 

شون  شون بود فردا هر طور که بود باید می رفتم دیدن شغول  …بد جور فکرم م
شاید از ترس اون آبروییی … راهم نمی داد داد و بیداد راه میانداختم این بار اگه 

 …که انقدر همیشه ازش دم میزد راهم می داد تو 
 

م رو سددر… اگه موفق نمی بودم … به کار جدید که فکر کردم اسددترس گرفتم 
ول ما به این چ… باید موفق می بودم … تکون دادم تا افکار از بهنم خارج بشن 
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یعنی  این… می دونسددتم این یعنی خسددتگی چندین برابر … داشددتیم  احتیاج
باره سددرگیجه  باره وزن از دسدددت دادن … دو اما مهم این بود که بتونم … دو

ست میگفت تو اون خونه ای … چیزی رو که اونها الزم دارن تامین کنم  سیا را
سلیقه به خرج  که دقیقا یه خونه مجردی بود هر چه قدر هم که من در چیدنش 

 …اونها که نمی تو نستن با اون حداقی امکانان زندگی کن … داده باشم 
 
 بیداری؟ -
 

برگشتم به سمت گلنار که با یه چشم باز از زیر ملحفه نگام میکرد: آه ببخشید 
 بیدارن کردم؟

 
شده بود: نه بابا  ست قیافه اش خیلی با مزه  ش شد و ن می چته؟ چرا ن… بلند 

 خوابی؟
 

شکمم زانوهام رو ج ستام رو دور زانوهام قالب کردم: جام … مع کردم توی  د
 …عوض شده 

 
 ناراحتشونی نه؟ -
 
 هستم.… اما هستم گلنار … همه فکر میکنن نباید باشم  -
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شونش رو جمع کرد: همه به خاطر  شید و موهای چری سر ک صفه من رو  لیوان ن
که چرا به این … به خاطر فشددار روحی و جسددمی که روته … خودن میگن 

 …زندگی نمی کنی 
 

نار من از  کار میکنم؟ گل یاد  ید؟ چون ز ندی زدم: چرا این طور فکر میکن لبخ
همه چیزم … تفریحم … معدود آدمهای خوش شددانس این دنیام که عشددقم 

یعنی از چیزی که بیش از حتی زندگی دارم ازش ل*ب*ن می برم … شددغلمه 
 …چول هم در میارم 

 
 …ما ا… لبخندی زد: می دونم 

 
همه ما آدمها قبی از به دنیا اومدنمون نحوه زنگیمون رو خودمون … گلنار  -

 …اینم انتخاب من بوده … انتخاب کردیم 
 

با محبت دستی به چشتم کشید: می دونی که اصال منطقی نیست که فکر کنی 
 می تونی بیاریشون چیش خودن مگه نه؟

 
چای احساس بیاد وسط منطق  گونه سمت راستم رو گذاشتم رو زانو هام: وقتی

 …می ره عقب 
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… سدداله ای که از بد روزگار تنها زندگی می کنی  23اما تو یه دختر … آره  -
مجردی و اینکه فاصددله سددنی … تجربه نداری … منبع در آمد چندانی نداری 

 …خیلی کمی هم باهاشون داری 
 

 خودم هم… بود  همه چیزهایی که گلنار میگفت کامال منطقی… آهی کشیدم 
 …می دو نستم 

 
فکر میکنم چشددمای چر از حسددرتم رو تو همون تاریکی هم تشددخیک داد که 

ستم  شی از د شنا رو گرفت: ناراحت ن سیا و تو … صداش همون بغض آ من و 
 …خواهر برادریم همراز … ما سه تا همیشه باهم بودیم … 

 
 …نه بابا چرا دلخور بشم  -
 

من شدددیدا … نم سددیا بران کار دوم چیدا کرده سددرجاش دراز کشددید: می دو
سددیا گفت … گفتم بذار زندگیش رو بکنه … مخالف بودم هنوز هم هسددتم 

عا مون می شددده خواهر  ما اد گه  خاب کرده و ا همراز خودش این راه رو انت
اما از خودن چه چنهون من با … برادرشددیم باید کمک کنیم به هدفش برسدده 

 …اصال شدنی نیست … ی نیست چون منطق… هدفت مشکی دارم 
 

همیشه تو جمع ما … حق با گلنار بود … چشمام کم کم داشت خیس می شد 
 اون تنها کسی بود که واقع بینانه نگاه می کرد
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سکون بهش فکر  شده جلو عقب می رفتم و تو  سرجام با همون حالت جمع 

 …میکردم 
 
 …نظر نگیر نقش جدیدی برای خودن در … همونی باش که باید باشددی  -

 …نقشی رو که روال عادی زندگی بران در نظر گرفته رو بازی کن 
 
شون هر بار که تو گوشی می چیده … نمی تونم … نمی تونم گلنار  -  …صدا 

 وقتی چا میزارم تو اون… وقتی برای بودن با من اون طور لحظه شددماری میکنن 
ضبط  شک و من ست که دلم می خواد نق… عمارن خ شم رو تغییر اون موقع ا

 …بدم 
 
 …خوب می دونی که قانونا هم چیزی دستت نیست  -
 

شیدم  بار بهم گفته بود  20تک تک این جمالن رو بیش از … سر جام دراز ک
صحبت خیلی خیلی تکراری بود …  اما هر بار م ی یه زخم دوباره … این متن 

 …قانون  دهن باز میکرد و دردش تمام قلبم رو می گرفت: لعنت به این
 
 …سنگک بزن روشن شی  -
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 …خاله که چای خوشددرنگش رو برام تو فنجون می ریخت: ابیتش نکن سددیا 
 …بده ام معلومه دیشب راحت نخوابیده 

 
 …گلنار لبخندی بهم زد: یکم باهم اختالط کردیم 

 
 خاله دستی به سرم کشید: داری می ری سرکار؟

 
 …بله خاله جان  -
 
… طالقانه … خسددرو امروز رفته خونه مادرش دیر میاد … رو بذار  کلیدن -

شم  ستی به خونت بک سبزی خورد کردم بذارم تو فریزرن … من برم یه د یکم 
… 
 

شتم رو ی میز  ستم رو گذا این ترحم و محبت قلنبه خاله ابیتم … لقمه توی د
د نتا سایه خسرو خان کمی کم رنگ می شد انگار که می خواست ت… میکرد 

 …تمام محبتها و چیزهایی که فکر میکرد وظیفشه رو انجام بده  mp3و تند و 
 
ست به خدا  - شه تمیز نگهش می دارم … خونه ام تمیزه … خاله نیازی نی همی

… 
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سلم به مادرن رفتی  - سلیقه … می دونم ع اما خوب … تمیز و خیلی خوش 
 سندی؟کارم رو نمی چ… ها خاله جان … منم برم یه دستی بکشم 

 
 بحث باهاش بی فایده بود ناراحت می شد: خاله این چه حرفیه؟

 
 …مامان تو اتاق من هم نمیاد … سیاوش: برو کالن رو بنداز باال 

 
بیام که چی؟ ته سددیگاران رو جمع کنم؟ سددیاوش به خدا بابان بفهمه این  -

 …بار من دخالت نمی کنم 
 

 …کبودن میکنه  خسرو خان سیاه و… خنده ای کردم: آه آه سیا 
 

شو زبونت رو کوتاه کن  شمش زد: چا دهنش رو برام کا کرد و عینکش رو به چ
تواضددع و خاکی … می ری م ی آدم حر  می زنی … منتظرته  10سدداعت … 

 …بودن رو میذاری کنار 
 

 …سر چا ایستادم و چایم رو قورن دادم: بعدش من تمرین دارم 
 

 …خاله: بعدش بیا اینجا خاله جان 
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مرض اکبر آقا هم … برم فکر کنم … سدده روزه نرفتم چیشددشددون … نه خاله  -
 …خوابیده باشه 

 
 …خاله زیر لب چیزی گفت که مطممنم نفرین بود 

 
 …قرار شد تا سر کوچه بریم تا سوار اتوب*و*س بشیم 

 
 …سیا: خوب شب میومدی دیوونه 

 
من و تو در کنار … دو شب چشت سر هم …  می خوای بابان رو سکته بدی -

 …هم 
 

 …خنده بلندی کرد و سیگارش رو از جیب کوله اش در آورد 
 
 …همین االن قبی از چای صبحانه ان یه دونه کشیدی … بسه سیا  -
 

گار سی… خنده ای کرد و فندک زد: آرامش دو گیتی تفسیر این دو حر  است 
 …چایی بعد سیگار … بعد چایی 

 
نگاهی به سدداختمون انداختم یه سدداختمون … رو درسددت اومده بودم آدرس 

 …واردش که شدددم … درش باز بود … قدیمی اما تعمیر شددده بود بر خیابون 
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صدای موسیقی بی کالم میومد که می … عجیب یاد دوره کنکور خودم افتادم 
باال  شاز چله ها با آرام… دو نستم مربوط به آتلیه بده های طراحی طبقه چایینه 

شده توی راهرو دقت کردم  شیده  صاویر ک شتم … رفتم و به ت شون دا ست  …دو
… به قدری که چیرگی خط درش دیده می شددد … مطممنا کار خود رامین بود 

 …شالم رو جلو کشیدم و کوله ام رو مرتب کردم 
 

داشدددت تاریخ هنر … صددددای یه مرد از توی یکی از کالس ها بیرون میومد 
یا چه درس می داد.  ندم  که من این درس رو می خو دش بخیر اون سدددالی 

 …روزگاری بود 
 

شت میزش نبود … به میز روبه روم نگاه کردم که خالی بود  شی چ  …خوب من
شاید ببینمش  روی دیوار تقدیر نامه هایی به زبان … اما نبود … سر چرخوندم 

 خوب سددخت نبود حدس بزنم متعلق به کیه؟ و… انگلیسددی و فرانسدده بود 
سه ای و یه  سته چای کی ساز و یه ب شی یه میز کوچکتر یه چای  نزدیک میز من

دم کار می ترسددی… کمی این چا و اون چا کردم … بسددته بزرگ کافی میکس بود 
طول بکشه چون باید تا یک ساعت و نمیه دیگه برای تمرین تماتر شهر می بودم 

 سر گردوندم تا کسی رو ببینم اما دیده نمی شد.… 
 

شت  شت ازش چ شنایی دا صدای آ شه ای نیمه بازی بود که  شی شی در  میز من
از … اما این صدددا عجیب آشددنا بود … متن مکالمه رو نمی شددنیدم … میومد 
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گاه به سددمت در رفتم … عمق خاطراتم بیرون میومد  مردی چشددت … نا خود آ
به چنجره ای که ازش صدددای بوق و فریاد آزادی  آزادی راننده های … به در رو

شنا  سبتا بلند و عجیب آ ستاده بود یه مرد با یه قامت ن سی ازش میومد ای  …تاک
ن با اون شلوار جی… این مرد با موهایی اندک جو گندمی که از چشت بسته بود 

مطممنا مرد … با اون بوی عود آشددنای اتاقش … مشددکی و چیراهن کرم رنگ 
 …رویاهای نوجوانی من بود 

 
خدای من این چشمها … دلم ریخت … م برگشت به سمت… تقه ای به در زدم 

صال تغییر نکردده بودن  شادی … ا عجیب و اما عجیب رای من حکم روزهای 
گاه لبخندی به روی لبم اومد که احسدداس … وبی خیالی رو داشددتن  نا خود آ

سددالگی  15همون اخمی که … اخم کرد … کردم خیلی باب طبعش نیسددت 
شاط دیدنش می  شما این جا چه … کرد های من رو چر از ن تلفن رو قطع کرد: 

 …می کنی؟ بفرما سر کالست 
 

 …نشناخته بود من رو؟ کمی اخمام رفت تو هم: ببخشید اما 
 
مگه من قبال ازتون نخواسددته بودم مسددائلتون رو با خانوم میر جعفری حی  -

 …کنید و این جا نیاید 
 

صا  کنم: یه لحظه اجاز… جا خوردم  صدام رو  ه بدید آقای چرتو سعی کردم 
 …همراز چاکزاد … من همراز هستم … 
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انگار داشددت اطالعان موجود توی بهنش رو چردازش … یه لحظه مکث کرد 

کمی خودم رو … بعد یه دور کامی ااز سددر تا چام رو از نظر گذروند … میکرد 
 بهن اما نگاهش روی چشمام ایستاد با صدایی که انگار از ته یه… جمع کردم 

 …بیا بشین … بیا تو … باورم نمی شه … چر تالطم میومد: خدای من همراز 
 

ستم روی مبی چرمی قهوه ای رنگ دفترش  ش شتم در آوردم و ن کوله ام رو از چ
شید …  صندلی گردانش که بدجور مدیریتی به نظر میومد: ببخ ست روی  ش ن

ت ندارم می دونی خیلی دوسد… نشدناختمت فکر کردم از هنر جو ها هسدتی 
 …دور و برم بپلکن 

 
زمانه موهای این مرد جذاب رو کمی جو گندمی … هنوز هم همان طور بود 

 اما تغییری تو رفتار نسبتا تندش نداده بود.… کرده بود 
 

 انگار که تو صورتم داشت به دنباله… چشم دوخته بود به من … سر بلند کردم 
 …زیاد چیزی آشنا میگشت: خیلی عوض شدی همراز خیلی 

 
 …اما شما اصال عوض نشدی  -
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از همون خنده های بلند و زنگ داری که یه زمانی ته دلم … خنده بلندی کرد 
اما االن توی این دفتر شددیک و دوسددت داشددتنی که … رو بدجور می لرزوند 

 …این رامین انگار اون رامین تاثیر گذار نبود … فضایی به شدن مدرن داشت 
شده بود … دکی شاید هم بود و من ان فقط و فقط اندکی راهم و بهنیتم عوض 

… 
 
 خوب چی کارا میکنی؟ -
 

شیدم  سبزم ک ستی به چاندوی  شتر به چام نزدیک کردم و د  …کوله ام رو کمی بی
چرا هنوز در مقابلش برای حر  زدنم نیاز به تمرکز داشددتم؟ چشددم دوختم به 

هام رو اندکی جمع ترنا درشددت دوخته شددده بر روی چاندوم و سددعی کردم چا
 …کنم تا دامن مشکی چام به نظر شکیی تر برسه: بازی 

 
 …خندید: بهترین جواب 

 
اون روزها هم وقتی لبهاش می خندید چشددمانش هم … سددرم رو بلند کردم 

 خندان میشد؟
 
 …یادمه اون روزها چر حر  تر بودی  -
 
 …اما روی صحنه … االن هم هستم  -
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شد… کمی جا خورد  ساله  15انگار یادش اومد من اون دخترک …  جدی تر 

ستم  شلوار های چاره چاره نی  خوب… با موهای تیفوسی و ناخن های ده رنگ و 
 …خیلی چیزها تغییر کرده بود 

 
شت  سیار کم رنگ دا صورتم انداخت که یه رژ ب ابروهای چهن و … نگاهی به 

 …موهایی که به تازگی فرشون کرده بودم 
 
ستید آقای چرتوی به دنبال چه  - شته چیدا نمی کنید… ه  نگردید رد چایی از گذ

… 
 

گه اثری نبود  ندان دی گاه خ گاه … نمی دونم چرا از اون ن یه ن حاال بیشددتر 
… کمی خودش رو جمع کرد: سددیا رو که دیدم … متعجب و کنجکاو داشددت 

شب چیش  شن نامزدی نازنین … چند  شت می … تو ج بهم گفت همراز رو چی
 …فرستم 

 
 انتظار همون همراز رو داشتید؟ -
 
 …نمی دونم شاید  -
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 شما همون رامین چرتوی هستید؟ -
 

 …نه … کمی معذب تر شد: خوب 
 
 …هیچ چیز م ی گذشته نیست … من هم اون همراز نیستم  -
 

 …متاسف شد: می دونم سیاوش بهم گفت … نگاه ازم گرفت 
 

 …اما … دوست نداشتم بدونه … 
 
 …همه چیز بران تلخ گذشته … همراز  خیلی متاسفم -
 

 …همه چیز … لبخند زورکی زدم: نه همه چیز 
 
 …تو دختر مقاومی هستی  -
 
- … 
 
 چیزی می خوری بران بیارم؟ -
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مات… تمرین دارم … خیلی وقتتون رو نمیگیرم … نه ممنون  - تا ت ید برم  ر با
 …شهر 

 
 شدی؟ چند وقته فارا التحصیی… لبخندی زد: این عالیه 

 
 …اما خیلی وقته بازی میکنم. تقریبا از ترم یک … حدود یک سال  -
 
 …سیا میگفت تموری رو خوب میدونی  -
 
 …همیشه در حال مطالعه هستم  -
 
شتی  - ستاد امیری … گویا یه چایان نامه غوغا دا ستاد راهنمای توچی م ی ا با ا

… 
 
ن همو… که سددیا گفته  من زیر و بم همونم… سددیا همه چیز رو بهتون گفته  -

 …که می شناسید 
 

درجه چرخید و دوباره به حالت اول برگشددت: به  45به صددندلیش تکیه داد و 
 …نظر خودم که این همراز روبه روم رو باید از اول بشناسم 
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 7سددرم رو چایین انداختم: این همراز از اون همراز… کمی خجالت کشددیدم 
 …سال بزرگتره 

 
 …کرد: می شه بهم برنامه تمرین و اجران رو بدی نگاهم … جوابی نداد 

 
 کمی چشمام رو گرد کردم: مگه قراره شروع کنیم؟

 
م ی اینکه هنوز نشدددانه هایی از اون … از تعجب کودکانه ام لبخندی زد: نه 

آره از همین دو روز آینده … خیلی هم غریبه نیسددتی … همراز درن هسدددت 
 …شروع می کنیم 

 
 …اما  -
 
 …همونی رو به بده ها یاد بده که یاد گرفتی … ره اما ندا -
 
 از صحنه؟ یا از اساتید؟ -
 

 نگاهی بهم کرد: کدومش برای خودن مفید تر بود؟
 

چایین شددالم رو توی دسددتم گرفتم: من هر چی یاد گرفتم از صددحنه بوده و نگاه 
 …تماشاگر 
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 سنگان رو باهاش وا کندی؟ -
 

صی می شم می چرخوندم و منتظر تاکسی  صداش کمی قطع و و شد و من چ
 …بودم تا میدون انقالب من رو ببره : این هیچ چیز خاصی از من نپرسیدا سیا 

بابا چه طور می تونه انقدر راحت به من … م*س*تقیم گفت بیا سددر کالس 
 …کالس بده 

 
صی که جلوی چام بوق می زدن توجهی نکنم  شخ شین های  سعی کردم به ما

ست عینک آفت…  شالم رو از چ ست آزادم هی دادم عقب و  شت د ابیم رو با انگ
 …گوشم در آوردم 

 
 …من زیر و بمت رو قبال یهش تو ضیی داده بودم  -
 

 …همونی که دوست نداشتم شده بود چس … 
 
سنگی می  - ست یا گفتی داره از گر ترحم کرده؟ بهش چی گفتی؟ همراز تنها

 میره؟
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ن من همو… دور برداشتی همراز … بیار چایین داد زد عصبانی بود: صدان رو 
می دونی مشکلت چیه؟ تو خودن به … سیام که باهان رو دربایستی نداره ها 

این مسددمله … انتظارن از آدمهای اطرافت هم همینه … خودن ترحم میکنی 
 …باعث می شه توانایی های خود و موفقیت هان رو هم نپذیری 

 
فشارهای این … تنهاییم … هجوم خاطران … دیدنش … خواستم فریاد بزنم 

شار دادن دکمه قرمز … چند وقت  شد تنها کاری که بکنم ف همه و همه باعث 
 …رنگ گوشی بود 

 
ساله غرق فکر و طر  دیگه ام  50کنارم زنی بود حدودا … وسط نشسته بودم 

 مردی که مدام چاش رو باز تر میکرد و… مرد جوانی با بینی عقابی و موهای فر 
شت کم کم از در  سمت زن برم و زن هم تقریبا دا شتر به  شد من بی باعث می 

سیار بد رانندگی میکرد و دل و روده ام … بیرون می رفت  گرم بود و راننده هم ب
نزدیکای میدون با فریادی که آمارش از دسددت خودم که … داشددت باال میومد 

 …هم در رفته بود: آقا نگه دار چیاده می شم 
 

تا من بتونم چیاده بشم زیر لب به طوری که مطممنم شنید … چیاده شد چسر هم 
 …گفتم: آشغال 

 
چیکان تاکسددی زوزه کشدددان از کنارم رفت و من لگد محکمی به جدول کنار 

 …خیابون زدم 
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شید  سیا ببخ شیم رو در آوردم و اس ام اس زدم:  صبیم … گو ه برای اینک… ع

 …لب بر ندینی شام مهمون من 
 

شه به ثانی شرطی که بندری با شید جواب داد: به  ضمن انقدری آدم … ه نک در 
 …حسابت نمی کنم که ازن دلخور شم 

 
 …این بشر آدم نمی شد … لبخندی زدم 

 
عاطفه … دسددتمال رو کمی محکم تر از حد معمول روی صددورتم کشددیدم 

 …منشی صحنه لبخندی زد: چوستت رو کندی همراز جان 
 

برگه ای رو به سددمتم دراز کرد: بیا اینم … زدم  لبخندی از سددر خسددتگی بهش
سته بودی  صورن مکتوب که خوا شون بده … برنامه ان به  البته به مهران هم ن

 …می شناسیش که 
 

ضبط بود و م ی …  شدن من سری به  ستیار کار گردانمون بود که چ منظورش د
ش هفردا ب… برگشتم به سمتش: مهران امروز زود رفت … ارتشی ها می موند 

 …نشون می دم 
 

http://www.roman4u.ir/


 67 قصه یبانو

شانه خداحافظی برام بلند کرد  ستش رو به ن وی ر… شانه ای باال انداخت و د
ستهام گرفتم  سرم رو بین د ستم و  ش سته بودم … صندلی ن  …خیلی خیلی خ

توی سددرم یک عالمه فکر بود ومن حتی لحظه ای از صددبی وقت نکرده بودم 
 …بهش فکر کنم 

 
صدای قیژی شد  در اتاق گریم با  سیا بود که … از هم باز  سرم رو چرخوندم 

 …لبخند زنان وارد می شد 
 

چشمای خسته ام با دیدنش بیشتر از حد معمول باز شد: صد بار یه تو نگفتن 
 …اتاق گریم خانوما نیا 

 
عاطفه گفت فقط تویی درضددمن … خندید: نیسددت تماشددایی هم هسددتید 

 …حجابت هم کامله 
 

 …و هم اخماش رفت ت… لبخند زدم 
 
 …یا اخم می کنی یا لبخند می زنی … میگم سیا تعادل نداریا  -
 
 …یاد صبی افتادم … چر رو  -
 

 …به خدا اعصابم بهم ریخته است … سرم رو چایین انداختم: ببخشید 
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میگفت … مونده بود … باهاش حر  زدم … جواب اون رو که خوب دادی  -

شاال رون می  مطممنی سی ما سوخته که می ر اون همون همرازه؟به منه بخت 
 …شه سگ گله 

 
 سالگی های خودم باقی مونده باشم؟ 15چرا این آدم انتظار داره من تو  -
 
 …تو خیلی بزرگتر از سنت شدی … سالگی های ما خیلی نگذشته  15از  -
 
 این بده؟ -
 
نه  - بی من ه… برای من فرقی نمی ک قا یه هم … مون همرازی تو در م بق

از کی تا حاال آدم های دیگه برای … خوششون میاد یا نه؟ به ما چه خواهر من 
 …من و تو مهم شدن 

 
 لبخندی به توجیی بی نظیرش زدم: بریم شام؟

 
 …نه  -
 
 …اا چرا خودن گفتی بندری  -
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… برو امشددب دیگه دیر میشدده … مگه نمی خوای بری چیشددشددون … نه  -

 …نه برای بعد شاممون بمو
 

ساعتم انداختم  ساعت …  7نگاهی به  می  8/30-8با مترو هم اگر می رفتم 
 …رسیدم تجریش 

 
 …کوله ام رو روی دوشم انداختم و بلند شدم: سیا خیلی گلی 

 
 …می دونی که من زن بگیرش نیستم … شالم رو مرتب کرد: کم برام عشوه بیا 

 
ت خجال… ت سرمون بود گم شد صدای اعتراضم تو خنده بلند سهیی که چش

سهیی با سیا دست داد: راستش رو بخوای … کشیدم و سرم رو چایین انداختم 
اون هم به به هنرمند … ما هم دخترمون رو حاال حاال ها شددوهر نمیدیم … 

 …چاچتی 
 

شیدم … برای زنگ زدن این چا و اون چا کردم  وم گل… شالم رو بازهم جلو تر ک
ت باال نمیومد هر بار که می چیدیدم تو این کوچه باا نفسم درس… خشک بود 

غانی از  کارگران اف نده  مد و خ مان میو حاال از هر طرفش بوی سددی که 
ساختمانهای نیمه کاره استرس همراه با درد بی چایانی از یه دلتنگی همه وجودم 

 …نفسم رو با آرامش بیرون دادم و زنگ زدم … رو میگرفت 
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شد  با سه روز چیش … زنگ دوم در باز  شون از  این یعنی این بار می تونم ببینم

ن تا امروز هر ساعتم تو دلتنگیشو… که باهاشون چای تلفن صحبت کرده بودم 
 …چوزخندی زدم … وارد باا بزرگ عمارن قدیمی اکبر آقا شدم … گذشته بود 

 …این مرد چه قدر تو زندگی خانواده من تاثیر گذار بود 
 

شید  شون چر میک سنگی رو با چای تند طی کردم دلم برا سیر  و بلند سرم ر… م
کردم از چله های مرمری تراس فریده خانوم یه وری با دردی که میدونسددتم تو 

این زن م ی تمام زنهایی که به … زانوهاش طاقت نمی باره به سددمتم میومد 
ک با ی… امی بود معانی مختلف به این خونه اومده بودن در حقیقت یه هیچ ک

 …عالمه مهر 
 

ست  سه هر چه قدر هم که دلم میخوا ستادم تا بهم بر ستخر خالی باا ای کنار ا
همه چیز رو بذارم رو دور تند تا به اتاق طبقه دوم برسم و اون وقت فیلم زندگی 

… رو بذارم روی کند و نفسددشددون رو هر لحظه و هر ثانیه وارد ریه هام کنم 
یر رو طی کرد می دونستم چه قدر براش سخته اما خوب سالنه سالنه این مس

سددعی … دیگه قوانین این عمارن قدیمی و چر از درد رو از حفظ شدددده بودم 
شه نگاه  سمت باز می  شتی به اون  سمت چپ باا که در عمارن چ شتم به  دا

چاهام … این طور شدداید اون صددحنه آزار دهنده لحظه ای ترکم میکرد … نکنم 
سنگ ری شیدم رو روی  سید … زه ها ک شت که … بهم ر شمای در با همون چ
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نوید زیبایی م ال زدنی دوره جوانیش رو میداد چر مهر و لبخند به روم نگاه کرد: 
 …سالم 

 
سالم فریده خانوم  سالم کرده بود:  شیدم که اون بزرگتر بود و زودتر  خجالت ک

 …ببخشید حواسم نبود … 
 

باز هم چشددماش … م رو نوازش کرد دسددتش رو به سددمتم دراز کرد و گونه ا
یه درد مشترک بود سبب این نگاههای خیس … چشمان من هم … خیس شد 

 …و نم دار 
 
 …از رون خجلم دخترم  -
 

شه:  سی بود ناراحت با شی های رو شبیه نقا شدید  شتم این زن که  ست ندا دو
تو تمام اتفاقان این چند سددال هیچ کدوم از ما … مهم نیسددت فریده خانوم 

 …قصر نبودیم م
 

بیا تو می دونم دلت بدجور تنگشددونه … دسددتم رو توی دسددتش گرفت: بیا تو 
 …فقط … امروز رو دنده خوبیه … اون ها هم مدام بهانه ان رو میگیرن 

 
 …مطممن باشید … می دونم فریده خانوم  -
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یکرد ممجبور بودم چا به چاش راه بیام وگرنه دلم یه چرواز به طبقه باال رو طلب 
بازهم چشمم رو تنگ کردم … کفشهام رو در آوردم و از در تراس وارد شدم … 
چرا من به این خونه عادن نمی کردم؟ هر بار این تجمی اضددافی و بی سددر … 

شتر از بار دیگه می زد  شمی و مبلهای … ته دلم رو بی شهای نفیس ابری این فر
زهای و  نقره که روی میطالیی سلطنتی و بزرگ و تابلو فرشهای شکارگاه و ظر

هیچ وقت هیچ وقت حتی تو نوجوانی هم این خونه … بلند چیده شددده بودند 
ثروتی که … اغراق بود … همه چیز درش زیادی بود … رو دوسددت نداشددتم 

شد  شیده می  شد … باید به ره ک … همه چیز … نظمی که از حد خارج می 
 …به سمت یه بی نهایت بی دلیی میی میکرد 

 
اناچه تکیه داده به عصای چوب گردو با اون سریه عقابش نشسته بود سرم روی ک

 …رو به سمتش چرخوندم: سالم 
 

سددرش رو برای جوابم تکون داد و بعد خم شددد و از روی میز کند کاری شددده 
شت  ستکان کمر باریکش رو بردا شدم رو بیرون دادم … ا ویا گ… نفس حبس 
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با  …مای مشکی و نافذ و موهای چنبه ای امروز این مرد قد بلند و مقتدر با چش
 …من سر صلی داشت 

 
فریده خانوم به نگاهی به سددرتا چام کرد: هزار ماشدداال … به سددمت چله ها رفتم 

 …روز به رو زیباتر می شی 
 

برو باال بگم … اشددک روی گونه اش رو خشددک کرد: بختت زیبا باشدده مادر 
 …فخری براتون چیزی بیاره برای خوردن 

 
یدم … چله ها رفتم باال  از اما تو این خونه هر چیزی یک … به من بود می دو

شت  سخت دا سفت و  صوص زن بودن چندین برابر این قوانین … قانون  به خ
 …رو محکم تر میکرد 

 
اما من … به دری که از چشتش صدای صحبت هاشون میومد … به در رسیدم 

ار دلخوری این سه روز سعی کردم آث… بیشتر م*س*ن عطر نفسهاشون بودم 
لبخن بزرگی از حس بودنشون روی لبهام اومد … رو از روی صورتم چاک کنم 

 …تقه ای به در زدم و الی در رو باز کردم … 
 

 …سر هر دوشون که روی زمین سرشون تو چازلشون بود به سمت باال چرخید 
 …من جونم رو هم برای این برق این دو نگاه زیبا و معصوم میدادم 
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ستم  ش ستهام رو از هم باز کردم رو دو زانو ن شدم و د تا بتونم تو … وارد اتاق 
 …وجودی که جانم بهشون بند بود رو در آ*ا*و*ش بکشم 

 
شد  شا دور گردنم حلقه  شا بازوم رو … محکم … بازوهای تپی و گرد کو و نیو

 …این بغض لعنتی … سفت چسبید 
 

صورتم می خوردبا شا که مدام به  ست بدم و لبهای کو شد تعادلم رو از د عث 
 …چیزی که باعث خنده بلند هر دوشددون شدددد … تقریبا روی زمین بیوفتم 

با اعتراض  ته هر دو ازش محرومند  که خوب میدونسددتم خیلی وق صددددایی 
 سالمتون کو؟… ساختگی: مرد کوچک انداختی منو 

 
 …با هم سالم کردن 

 
 …نه ام بود لپ قلنبه کوشا رو محکم ب*و*سیدم: وای که گرس

 
 …همراز … دستی به لپش کشید: ا 

 
ب*و*سددیدن رو … سدداله من  8به قول خودش مردی شددده بود مرد کوچک 

 …این بار گاز کوچکی از دستش گرفتم … دوست نداشت 
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ساله  10نیوشا خودش رو تو ب*ا*لم جا کرد این یعنی بانوی دوست داشتنی 
رو که عجیب رنگ و  محکم ب*ا*لش کردم و موهاش… من حسددادن کرده 

 …بوی آشنایی داشت رو دادم چشت گوشش: چه طوری چرنسس شهر قصه ها 
 

قد بلند شددده بود … لبخندی زد و خودش رو بیشددتر توی ب*ا*لم جمع کرد 
سه ای روی موهاش زدم …  شیدم و ب*و* ستی به موهاش ک چه طور دل … د

 من بدون این دو تا طاقت می آورد؟
 

 …به گونه ام دست کشید: می خواستیم باهان حر  نزنیم  کوشا
 

 …نیوشا از ب*ا*لم در اومد: آره با کوشا قرار گذاشته بودیم 
 

ه نگاهی ب… بلند شدددم و شددال و مانتوم رو گذاشددتم لبه تخت چوبی نیوشددا 
حتی اتاق این دوتا هم از یه تجمی و سلطنت مغرضانه … اطرا  اتاق انداختم 

نگ … چر بود  بدون کوچکترین منحنی ر گاه طالیی  بدون … قهوه ای و 
 …با چرده ای مخمی … کوچکترین رنگ 

 
 لپش رو بین دو انگشتم کشیدم: آدم شدید تصمیم هم میگیرید برای من؟

 
 …با دست لپش رو ماساژ داد: سه روزه نیومدی 
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سه  صورتم تکون داد:  شبیه رها بود رو توی  شیده اش که عجیب  شتای ک انگ
 …روز 

 
ستم روی زمین  ش ستم گرفتم و دامنم رو مرتب کردم و ن شتاش رو بین د  …انگ

کنار تخت و تکیه دادم به چای تختی کنده کاری شده و تو دلم لبخندی زدم و به 
 دیدی تو هم تکیه زدی به ثرون این خاندان؟!… خودم گفتم 

 
شمام رو چپ کردم و اد ستن و من چ ش شون رو یکی از زانوهام ن ای هر کدوم

حرکتی که قهقه این دوتا رو بلند … آدمهایی که دارن له می شددن رو در آوردم 
 …و من حض این صدای زنگ دار رو تا مغز استخوانم حس کردم … کرد 

 
شا فرو کردم و بار دیگه اعترا  کردم  شتنی کو ست دا ستم رو بین موهای دو د

 …که چه قدر خوشحالم که این دوتا انقدر شبیه رها هستن 
 
ستش ال سینی تو د سادگیش با  شد و فخری خانوم با اون لبخند چر از  ی در باز 

شد  ستپخت … وارد  ستم د شیرینی هایی که می دو ن شیر و  سینی چر از میوه و 
 …فریده خانوم هستن 

 
هزار ماشاال بزنم به تخته هر روز از دیروز قشنگ تر … فخری بانو … سالم  -

 میشیا این شوهرن حسودی نمی کنه؟
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سریش رو گرفت جلوی دهنش و خنده ریزی کرد: وای همراز خانوم  شه رو گو

 …این حرفا چیه دیگه از ما گذشته … خدا نکشتتون 
 

شتم و تو دهن  سینی یه حبه انگور بردا سرخی گونه اش کردم و از  خنده ای به 
 …مگه دروغه فخری گلی … نیوشا گذاشتم: ای بابا 

 
 …کوشا به اصطالح فخری گلی خندید 

 
ید این دوتا طفی معصددوم … فخری خانوم: وای همراز خانوم  یا که م شددما 

 …میخندنا 
 

 …دوست نداشتم این طور با ترحم صحبت بشه از تنها داشته های زندگی من 
هر چه قدر که تالش کنم … هر چه قدر هم که من بخندم … اما چاره ای نبود 

 …هر چه قدر هم که بگم نه … 
 

ما سه تا برای کسایی که از بیرون … رو دور کمرشون محکم حلقه کردم  دستم
 …نگاه میکردن عجیب رنگ و عطر ترحم داشتیم 

 
شمیش رو آروم براش بافتم  شت ده و نیم … موهای ابری ساعت نگاه کردم دا به 

شتن دیر میخوابیدن و کم کم اکبر آقا  شد و این یعنی بده ها به خاطر من دا می
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سراغم  فریده خانوم ستی به چیراهن چر از گلهای آبی رنگش … رو می فرستاد  د
سرش رو روی بالتش … کشیدم و ب*و*سه ای محکم به چیشونی بلندش زدم 

 …خواستم بلند شم که دستم رو گرفت: همراز … گذاشت 
 
 …جانم  -
 
 تو امشب راست گفتی؟ -
 
 …من امشب خیلی حر  زدم چرنسس  -
 

 االن تو شهر قصه ها داره زندگی میکنه؟ لبخندی زد: این که مادرم
 

 کی دیدی من به تو دروا بگم؟… بغضم رو فرو خوردم: آره گلم 
 
شه … هیچ وقت  - ست با الکی میگی وقت … اما می دونم که می خوای حوا

 …نکردی بیای می دونم چدر جون نذاشته بیای 
 

 …این چه حرفیه … نوازشش کردم: نه گی من 
 
 …ما خوب میدونیم چه خبره … کوشا هم نیست … ستم من دیگه بده نی -
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در آ*ا*و*شددش … از جاش نیم خیز شددد و ب*و*سدده ای روی گونه ام زد 

 کشیدم: میدونی چه قدر دوستتون دارم؟
 

سرش رو به نشانه تایید روی شونه ام تکون داد و کمی ازم فاصله گرفت: مادرم 
 گامون میکنه؟از اون شهر قصه ها که چر از رنگ و نور داره ن

 
 …بزرگ شده … آره و داره ل*ب*ن می بره که دخترکش انقدر زیبا شده  -
 
 …انقدر بزرگ شده که بدونه مرگ چیه  -
 

 …دوست نداشتم دنیای رنگیه چرنسسم خراب بشه … جا خوردم 
 

می دونم … خواسددتم جوابش رو بدم که ادامه داد: می دونم مادرم فون شددده 
خیلی  …ی اولین بار با مامان فریده و چدر جون رفتیم قبرش کجاست دیروز برا
 …چیزای دیگه هم میدونم 

 
ونن نمی د… اونایی که اون چایین نشستن … اشکم رو چاک کردم: آدم بزرگ ها 

ست  ص… دنیایی به غیر از این دنیا و البته اون قبرها ه ست چر از ق ه یه دنیای ه
 …مادرن اونجاست … چر از نور … چر از شعر … 
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 …وقتی خواسددتم برای کوشددا قصدده بگم … به زور هر دوشددون خوابیده بودن 
دنیای قصه های من رنگ … گفت همراز قصه مرد عنکبوتی رو بگو … خندید 

شت  ست تر و خیلی ملموس تر از این بود … و بوی هالیوودی ندا خیلی دم د
دالری که برای همراه شدددن با خط به خطش نیازی به جلوه های ویژه میلیون 

 …داشته باشه 
 

 عصددبی… شدداکی بودم … خسددته بودم … کیفم رو روی کولم جا به جا کردم 
می دو نسددتم فریده خانوم این … خواسددتم بپیدم به سددمت تراس … بودم 

شینه و گلدوزی میکنه  صدای مقتدرش توی دلم یه … ساعت اون جا می  که 
 …رعب ایجاد کرد 

 
 …دختر  -
 

شت کردم  ستهام رو م شتم  من… د سم دا صدام نمیکرد … ا به … هیچ وقت 
تاکید … بله خوب من دختر بودم … رها هم می گفت خانوم  به دختر بودنم 

شتم … میکرد  سلطه یه مرد … این یعنی من هویت ندا بعدها که می رفتم زیر 
ن یعنی ای… این یعنی تغییر کردی … توی صورتم زل میزد و میگفت خانوم … 

 …زن شدی … یت چیدا کردی هو… حاال خانوم شدی 
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اما این ترس به خاطر خودم … عجیب ازش می ترسیدم … برگشتم به سمتش 
 …به خاطر فرشته های باال بود … نبود 

 
 …بله آقای انتظام  -
 

عصدداش رو کمی باال آورد و دوباره روی سددطی صددا  و براق مرمرهای کف 
 …این یعنی من خطایی انجام دادم … خونه کوبید 

 
 عت رو نگاه کردید؟سا -
 

به ثانیه شددمار بارها التماس کرده بودم کمی کندتر جلو برن … نگاه کرده بودم 
ریعتر سریعتر و س… اما هر بار انگار که بیشتر برای اتمام عجله داشته باشن … 

 …روی صفحه گرد ساعت مدیم میدویدن 
 
 …بده ها کمی دلتنگ بودن … ببخشید  -
 
 …بودم که به نو ه های من چیزی جز حقیقت نگید من به شما تذکر داده  -
 

یعنی حذ  کردن من از هرگونه ادعای مالکیت … تاکیدش بر نوه های من … 
اشددتراکی به بزرگی و … حتی اگر من با اون ها خون مشددترک داشددته باشددم … 

 …چاکی مادرشون 
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به غیر از راسددتی از زبون  - قای انتظام خواهر زاده های من هیچ چیزی  من آ

 …نشنیدن تا به حال 
 

شهر خیالی … ابروش باال رفت  شد: این که مادرشون تو  یه قدم به من نزدیک 
 قصه هاست راسته؟

 
به چشددماش خیره بمونم نمی تونسددتم نگاهم رو  تا بتونم  هر کاری میکردم 
دوختم به زنجیر طالیی سددداعتش که از جلیقه خوش دوخت قهوه ای رنگش 

 …نوعی دیگر نگاه کردنه … ناب انتظام آویزان بود: دروا نیست ج
 
… قرار نیسدددت با این خیاالن بزرگ بشددن … نو ه های من … گوش کنید  -

خیال چردازیهای بی سددرو تهتون رو نگه دارید … اونها با حقایق بزرگ میشددن 
 …برای همون کارهایی که میکنید 

 
شد  این رو گفت و بدون این که اجازه دفاع به من بده چرخید صا زنان دور  و ع

از هر … من رو گذاشدددت با یک عالمه حر  از حقیقتی که ازش دم میزد … 
باتر ببینن  یا رو زی ده ب… چیزی که اجازه نمی داد بده ها لحظه ای بتونن دن

شدم … هایی که م ی من  … محروم بودن از خیلی چیزها … م ی خواهر چرچر 
 …خیلی محبتهای ناب 
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چشم دوختم به کوچه … ن اکبر خان انتظام رو که بستم در آهنی و بزرگ عمار

آیا توی این … لعنت به این عمارن … تاریک و خلون : لعنت به این کوچه 
ست که از این جا  سی هم ه شه … دنیا ک شته با صویر زیبا دا یا یه  …حتی یه ت

 …خاطره خوش 
 

کاغذی طبق عادن بخشی از موهام رو دادم زیر شال و سرم رو خم کردم روی 
ستش بود  شتم … که د از اول کالس طوری که خودم هم زیاد انتظارش رو ندا

دور گزینه مناسددب با … از این دختر ریزه میزه و چشددم ریز خوشددم اومده بود 
شیدم  ستم خط ک سرم … مداد توی د شت  لبخندی بهم زد و همراه با همهمه چ

شد و من به  سم خارج م 8وارد راهرو  شدن نگاهی دانش آموزی که از کال ی 
از بس که از صبی … انداختم و سعی کردم زانوهای بی حسم رو در نظر نگیرم 

یه ضعف عضالنی بی … حاال که از اون فشار کاسته شده بود … لرزیده بودن 
 …اندازه داشتن 

 
سر چرخوندم و با زهم خانوم  سبوندم و  سینه ام چ شه نارنجی کالس رو به  چو

 چوشه رو روی… و نستم االن باید چی کار کنم نمی د… میر جعفری رو ندیدم 
ساعتم نگاه کردم  شتم و به  هر  …خوب البد باید می رفتم دیگه … میزش گذا

… راه افتادم به سددمت در خروجی که رامین رو دیدم … چند هنوز زود بود اما 
در حالی که چند تا از دخترها اسددکورتش میکردن این صددحنه م ی همیشدده 

 …د لبخند به لبم آور
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آسددتین چیراهنش رو باال داده بود و جدی به مزه هایی که براش ریخته می شددد 

مداد کنته توی … من رو ندید فکر کنم … به سددمت میز اومد … گوش میکرد 
 …دستش رو روی میز گذاشت 

 
 استاد! -
 

 …لحن کشیده دختر لبخندم رو چهن تر کرد 
 
سارا  - شکه … عرض کردم خدمتت  ستت خ شتر  باید… د سان بی سکی رو ا

 …این طوری قبول نمی شیا … تمرین کنی 
 

در همون لحظه سددرش رو باال آورد و با دیدن من لبخندی زد که این لبخند از 
 …دید دختر های اطرافش چنهان نموند 

 
 …خوب دخترا ساعت استراحته  -
 

و بعد به سددمت من چرخید: خانوم چاکزاد فراموش کرده بودم امروز شددروع 
 جایی تشریف می بردید؟… ید میکن
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ست به دفترش  سارا خانوم بتونم جواب بدم با د قبی از اینکه زیر نگاه زهر آلود 
 …اشاره کرد: بفرمایید یه مشورتی باهم بکنیم 

 
نگاهش … عینکش رو از چشددمش برداشددت و منتظر عکس العمی من شددد 

 …کردم و بعد به سمت اتاقش رفتم 
 

 …روی میزش نشستم  روی مبی چرمی اتاقش رو به
 

 وارد اتاق شد: چای یا قهوه؟… موهاش رو باز کرده بود 
 
 …اگه می شه آب … هیدی  -
 

از یخدال کنار اتاقش یه آب معدنی کوچیک و یه لیوان کاغذی قرمز رنگ با 
 …به دستم داد  co ca colaنوشته بی ربط 

 
ن سایه ای… وی میز سایه اش میوفتاد ر… رو به من ایستاد و به میزش تکیه داد 

 …میشکست و تا دم چای من میومد 
 
 چه طور بود؟ -
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و تا حدودی موفقیت آمیز … جدید … جرعه آب رو قورن دادم: چر از استرس 
… 
 
 …چه قدر بهشون امیدواری … برای روز اول خوب بوده  -
 
 …به مرسده بیشتر از همه امید دارم  -
 

 …مرسده همون دخترک ریزه میزه بود 
 

سعی میکرد یادش بیاد خصوصیان ظاهریش رو که براش توضیی دادم یادش 
کنکور آزمایشددی … تو درسددای دیگه هم خوبه … متوجه شدددم … افتاد: آهان 

 …شد  30هفته چیش رتبه اش 
 
یدا نمیکنه  - به آزمون عملیش چ یاد ربطی  که این ز ید  یه … می دون صددحنه 

به نظرم داره  که  به  خاصددی رو می طل ند هنوز برای درس  …انرژی  هر چ
 …عملیشون زوده 

 
 چرا به نظرن از بقیه بهتره؟ -
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نه … خوب  - مایش بخو نه چرا می خواد ن که می دو یه  ها کسدد … اون تن
بیشددترشددون حتی فیلمهایی که بیس کار ماسددت رو ندیدن یا خیلی خیلی کم 

 …مرسده تمام تماترای دو سال اخیر رو دیده … تماتر می رن 
 
 ای هنری بودن دارن بقیه شون؟یعنی ادع -
 

… احسدداس کردم به من کنایه می زنه … به چشددمای بدجنسددش نگاه کردم 
به اون دوره که مطالعه ای نداشددتم و هر … منظورش به دوره هنرسددتانم بود 

به زبونم می آوردم  از هنر … انگار که می دونم … چیزی که می شددنیدم رو 
اما خوب من خیلی تغییر کرده … بود چیزی به غیر از دیده شدددنش تو بهنم ن

 …بودم اصال دوست نداشتم مدام بهم یاد آوری بشه 
 

ستم رو یه دور چرخوندم: به هر حال کالس خوبی بود و امیدوارم  لیوان توی د
 …من هم بتونم رضایتتون رو جلب کنم 

 
 …بند کیفم رو توی دستم گرفتم و از جام بلند شدم: من برم با اجازتون 

 
 …ش جا به جا شد: همراز تو جا

 
کمی نگاهم کرد و بعد سددرش رو چایین انداخت: یه روز اگه … نگاهش کردم 

 …اجازه بدی می خوام بیام سر تمرینتون 
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 …شما تایم خالی تون رو اعالم کنید من در خدمتونم … منتظرتونم  -
 

شی از راه رو چیاده برم  ستم یه بخ شتم و این یعنی می تون فری  هندز… وقت دا
به  …به خودم … به رامین فکر کردم … هام رو توی گوشم گذاشتم و راه افتادم 

 …نفس عمیقی چر از بوی دود کشیدم … به راه دراز چیش روم … نیوشا و کوشا 
 …برای رها … برای مامان … دلم عجیب تنگ بود … تنه خوردم … راه رفتم 
 …برای بابا 

 
سیاوش بود  ویبره گوشیم از توی جیبم از دنیای سمت چرتابم کرد  خودم به این 

… 
 
 …سالم سیا  -
 
 …سالم خانوم معلم  -
 

 …و بعد بلند خندید 
 
 به چی می خندی؟… کوفت سیا  -
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 کالست بد بود؟… دپ میزنی  -
 
نمی دونم هر بار که رامین چرتو رو می بینم یاد نوجوانی هام میوفتم … نه بابا  -

شه دلم ت… یاد بی خیالی ها م …  صه یه … میگیره … نگ می  نمی دونم خال
 …بالیی سر این دل وا مونده میاد 

 
 …اگه این دلت برای اون گیس بریده بتپه … کشتمت همراز  -
 

 …من؟ رامین چرتو از خود متشکر؟ هر گز … بلند خندیدم 
 

 …با دقت چسب رو روی گلوله کاموا ریختم و گذاشتم سر جاش 
 
 …چه قدر با مزه ان  -
 
بیشددتر برای شدداد … بخندی زدم: خیلی تو کار سدداختشددون خوب نیسددتم ل

 …هر چند دیگه بزرگ شدن … کردنشون 
 

 …سینی رو روی میز گذاشت 
 
 …م ال من باید از تو چذیرایی کنم … به زحمت افتادیا گلنار  -
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 …اخم مصنوعی کرد و لیوان رو توی دستش گرفت: برو بابا انگار من مهمونم 
 

 …عروسکهای انگشتی درست میکردم تا بتونم قصه بگم براشون  داشتم
 
 سیا چه طوره؟ -
 

لبخندی زد و یه دونه گز گذاشددت دهنش: واال حال سددیا رو باید بیشددتر از تو 
 …چرسید 

 
 …امروز ازش خبری ندارم  -
 

 …عروسک رو کمی عقب بردم تا مطممن بشم سبیلش رو درست چسبوندم 
 
 …ش که تو آموزشگاهتون زبان درس می ده رفتن بیرون با رامین و اون دوست -
 
 …احتماال برنامه هاش با من یکی نیست … دوستش رو ندیدم  -
 

ستم:  سک کوچولوی توی د شد روی عرو شت گوشش و خم  موهاش رو داد چ
 …فکر میکنم چشماش کمی تا به تاست 
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ده ش شبیه آقای قنبر زاده… راست میگی … درست می گفت: ا … دقت کردم 
… 
 

 …از خنده به چشتی مبی خورد: آه آره 
 

سر کوچه خونه آقاجون چدر بزرگم بود  ساب کتاب بلد ن… قنبر زاده بقال  بود ح
 …و عینک بزرگی می زد که باعث می شد چشماش لوچ به نظر بیاد 

 
بار دوتا بسددتنی خریدیم … یادته همراز  - یه … تومن  100می شدددد … یه 

 …ولمون رو نمی داد بقیه چ… دویستی دادیم 
 
 …چه قدر من گریه کردم  -
 

گلنار خندید: جالب ابنه که هیچ وقت به ضددرر خودش اشددتباه حسدداب کتاب 
 …نمی کرد 

 
 …چه روزگاری بود  -
 

 …خیلی خیلی شاد بودیم … گلنار نفس عمیقی کشید: آره 
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ها هم مشددکالن خودمون رو … شددداد بودیم آیا … نمی دونم  - اون موقع 
 …م داشتی

 
گم شدددن دایی … گلنار منظورم رو گرفت: خوب ما خیلی متوجه نمی شدددیم 

 …تازه از تو سیا سه سال هم بزرگترم … منوچهر رو من زیاد یادم نمیاد 
 

سب  شدن چ شک  شده بود برای خ ست  شماش در سک رو که حاال چ عرو
موهای فرفریش روی میز گذاشتم و مادر روسری خال خالیه خانواده رو گرفتم 
دستم تا براش گونه های گلی درست کنم: بعضی اتفاقا میگذرن اما فشارش تا 

 آخر عمر روی خانواده هست.
 

مرگ خواهر … گم شدددن برادر جوونش … گلنار آهی کشددید: م ی مادر من 
 …بزرگترش 

 
قلم مویی رو که توی آب زده بودم همون جا نگه داشددتم و به چخش شدددن آرام 

ه شدددم که با حرکتی آرام تمام لیوان بی رنگ رو رنگ صددورتی توی لیوان خیر
سم  شدیم … رنگی کردن: گاهی به حرفای مادام میر اینکه ما خانوادگی نفرین 

… 
 

http://www.roman4u.ir/


 93 قصه یبانو

وگرنه این همه اتفاقان تلخ رو توی یه خانواده رو چی می تونه تو … شدداید  -
 …ضیی بده 

 
عی میکردم هر چه قدر هم س… فکر کردن به تمام این چیزها هر روز با من بود 

من احساس میکردم زندگی من دقیقا توی سه سال چیش … به زندگیم ادامه بدم 
 …متوقف شد 

 
 …می خوام یه چیزی بهت بگم همراز … چیزه  -
 

شتم و نگاهش کردم  سک رو کنار گذا شمیه … عرو ستم به تماس چ می دو ن
 …موقع حر  زدن بسیار اهمیت می ده 

 
 …می شنوم  -
 

 …ه جا شد: تو هنوز هم به رامین کمی توی جاش جا ب
 
 نه! -
 

هر دو به یه میزان از این میزان قطعیت جا خوردیم … نه من به شدن قاطع بود 
… 
 



  94 

 

 …آخه … خوب  -
 
ن م… اما شدداید باید به تو هم جدا گونه تو ضددیی بدم … به سددیا هم گفتم  -

نگاه به دورن  یه… تو که زندگی من رو می بینی … وقت این چیزها رو ندارم 
نداز  نان دارم … ب هام رو دارم … من درد  همه اینها … درد دیدن خواهر زاده 

طوری دورم رو گرفته که من حتی وقت نکردم به اندازه کافی برای از دسدددت 
که من توی رختخواب … دادن عزیزام عزاداری کنم  ته  جا داشدد گار  هنوز ان

 …بخوابم و اشک بریزم 
 
 …ندگیت بذار یکی بیاد تو ز -
 
شق چیز خیلی زیباییه گلنار … مگه می گم نمی بارم  - با خیلی خیلی زی… ع

شم …  شک می ریزم … منم مطممنا یه روز گرفتارش می  می خندم … براش ا
اونم رامین؟ فکر … اما االن … میرقصددم … حتی برای عشددقم می خندم … 

 …نکنم 
 
سر خوبیه … گوش کن … چرا رامین نه  - صیی کرد… چ ست تح  جذابه… ه ا

 …وضع مالی خوبی داره … 
 

 …حندیدم: عین این همسایه فضوال که دالل محبتن حر  نزن 
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مدام  …سیا دیروز میگفت توجه رامین به تو جلب شده … بلند خندید: دیوونه 

 …راجع به تو از سیا سموال میکنه 
 

شتم: براش ج شتم و قلم موم رو بردا شتم گذا سک رو توی انگ لبم ادوباره عرو
 …چون خیلی تغییر کردم 

 
 …ببین یکم روش کار کنیم  -
 
ها برای نوجوونی من بود  - کار کردن  کار کنیم؟ این  ید  با  13من از … چرا 

برای جلب توجهش به هر … سالگی که خودم رو شناختم جذب این آدم شدم 
شمایلی در اومدم  شنیدم از زن با … شکی و  حتی خنده داره از مادرش یه بار 

 …جاب خوشش میاد تصمیم گرفته بودم چادری بشم ح
 

دسددتش رو … با صدددای بلند خنده گلنار سددرم رو باال کردم و نگاهش کردم 
 …جلوی دهنش گرفت و گفت: ببخشید 
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بابا راحت باش  نه  یت … لبخندی زدم:  می خوام بهت بگم من انقدر بی هو
هنر مند نقاش جذاب و دختر چسند  فقط می خواستم این… بده بودم … بودم 

االن دیگه … نمی دونم … می دید یا نه … و از خود متشددکر من رو هم ببینه 
من برای به دسددت آوردن هیچ آدمی هیچ کاری … خیلی هم برام مهم نیسددت 

در ضددمن همه … عشددق یه جایی در قلب آدم رو می زنه … نمی کنم گلنار 
 …اونا هیچ کدوم برای من مهم نیست …  از تیپش تا چولش… اونایی که گفتی 

 …دوستم داشته باشه کافیه 
 
 …تو رو خدا از من ناراحت نشی … من  -
 

شو برو از خونمون بیرون  سمتش چرن کردم: چرا چا ستم رو به  گلوله کاموا دم د
 …من االن ازن دلخورم … 

 
 …به لحن لوده ام خندید و روی کاناچه دراز کشید: نگرانتم 

 
 …گران خودمم منم ن -
 

آینده  منم نگران… چرا براتون عجیبه … با چشمای گرد به سمتم برگشت: واال 
شه … خودمم  ست می  شفا  و … اما مطممنم در همه چیز یه روزی یه رنگ 

رنگی که از زیرش می شدده سددیاهی … صددیقلی و بی نقک به خودش میگیره 
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گی من و چاک همون سیاهی جوهری که هست توی زند… های گذشته رو دید 
ست  شو هم نی شفا  براق ترش میکنه … ب سطی  ش… اما اون  ه دلپذیر تر می 

… 
 
 بعدش چی شد؟ -
 

چس هنوز هم می شددد با … نگاهی به چشددمای منتظرشددون کردم و لبخند زدم 
داسددتانهای هانس کریسددتین اندرسددن بده های این نسددی رو هم سددرگرم کرد 

 …مون شد  لبخندی زد: هیدی جک تبدیی به دیجی
 

شد  شا و من محو  شا تو قهقهه بلند کو سمتم … صدای اعتراض نیو شا به  نیو
از چشددت روی زمین افتادم و موهام موند زیرم: آی بده ها موهام … حمله کرد 
 …کنده شد 

 
 …نیوشا: حاال من رو مسخره میکنی 

 
از موکت قهوه ای کف اتاقشددون متنفر … بلند خندیدم سددعی کردم تا بشددینم 

 …دم بو
 



  98 

 

شت به دیوار تکیه دادم  ستن … هنوز خنده مون ادامه دا ش هرکدوم رو یه زانوم ن
کوشددا دسددتش رو کشددید روی موهام و از صددورتم عقبشددون زد: موهان … 

 …اونجوری که بود قشنگتر بود 
 

شده بود و راجع به موهای من نظر میداد  لبخندی زدم مرد کوچولوی من بزرگ 
… 
 

 …شتر دوستش دارم به قول سیا مموش تر شدی نیوشا: من این جوری بی
 

دماغش رو کشددیدم آخش در اومد: خدا بگم این سددیا رو چی کار کنه که این 
 …ممشو رو تو دهن شما هم انداخت 

 
کوشا از روی چام بلند شد و دستش رو به کمرش زد: نه می خوام بدونم مگه ما 

 …چمونه 
 
 …هیدی جوجه اید  -
 

به قول چدر جون کم … خودتی من دیگه مردی شدددم دادش در اومد: جو جه 
 …کم باید برم سر کار خونه 
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صت انتخاب یا فکر … اخمام رفت توی هم  این چیرمرد حتی به این بده ها فر
 …براشون برنامه ریخته بود … کردن هم نمی داد 

 
ساعتم نگاه کردم نزدیک  شدم به  صت نبودن … بود  2از جام بلند  امروز از فر

ستفاده کرده بودم اکبر  شتم از … خان ا صبی کاری ندا صبی این  9خودم هم 
 …دیگه کم کم باید می رفتم … جا بودم 

 
 نیوشا یا قیافه آویزون: همراز نمی خوای بری که؟

 
ه اون ب… خم شدم توی صورتش هر چند خیلی هم دیگه فاصله قدی نداشتیم 

لند من هم که کال دختر ب …خانواده چدریش کشیده بود که بسیار قد بلند بودن 
 …می دونی که باید برم سر کار … قدی نیودم: باید برم چرنسس 

 
ست: دروا نگو کار نداری  ش سینه و اخم آلود لبه تختش ن ست به  شا د  …کو

 …می دونم که تقصیره اونه … می ترسی چدرجون بیاد 
 

 به زانوهای تپلش ب*و*سدده ای… رفتم به سددمتش و جلوی چاهاش زانو زدم 
… تو که قراره کار خونه ها رو اداره کنی … زدم: این طور نیسددت مرد کوچک 

 باید این طوری اخم کنی آخه؟
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های  با اون مو خانوم  یده  قه ای خورد و فر که در ت بده  خواسدددت جوابم رو 
سرش رو داخی کرد  شگی و بورش  لبخندی به مهربونی تمام مادر های … خو

 …ره دنیا رو لبش بود: بده ها وقت ناها
 

سرم رو بلند کردم و صورن اخم آلود کوشا رو ب*و*سیدم و به سمت مانتوم 
 …رفتم 

 
شت روی کمرم: کجا دخترم  ستش رو گذا شد و د فریده خانوم کامی وارد اتاق 

نیوشددا و کوشددا … مگه می شدده این موقع بدون خوردن چیزی بذارم بری … 
 …شروع کردن به آه جون همراز بمون دیگه گفتن 

 
 …آخه  -
 

یاد  هار نم نا خانوم سددرش رو کمی نزدیکم کرد: برای  یده  دلشددون رو … فر
 …نشکون 

 
شون نگاه کردم  صورن چر از محبت سرم و نگاهی به  شت  شتم به چ من  …برگ

ا ام… آرزوهام رو میشکستم … غرورم رو میشکستم … خودم رو میشکستم 
 …امکان نداشت دل این دوتا فرشته نازنینم رو بشکونم 
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 …من میمیرم برای دست چخت شما … ممنونم فریده خانوم  -
 

ه دسددتی ب… کوشددا و نیوشددا به هوا چریدن و هر کدوم یکی از چاهام رو گرفتن 
 …چشمای فریده خانوم چر اشک شد … موهای هر دوشون کشیدم 

 
 …می دونم اصال راجع به ما خوب فکر نمیکنی  -
 

که بخشددی …  عد از ظهر  ها برای خواب ب ده  از قوانین بود صددورتم رو ب
 …ب*و*سیدن و خداحافظی کرده بودن و قول گرفته بودن تا زودتر بیام 

 
شده  سلطنتی و کنده کاری  شت میز بزرگ ناهار خوری  حاال با فریده خانوم چ

سته بودیم  ش سر جلومون بود … ن این جمله اش من رو به فکر … و ظرفهای د
 …عمیقی برد 

 
سر ادب و دستش رو روی دستای مشت شد م روی میز گذاشت: می دونم از 

 …متانت باتیت نمی خوای جوابم رو بدی 
 

یعنی اینکه من به چشم یه … به چشمای مهربونش نگاه کردم: این طور نیست 
این کار از اول غلط … ظالم شما رو و یه مظلوم خودمون رو هر گز نگاه نکردم 

 …سالم بود  6البته من اون موقع فقط … بود 
 



  102 

 

 …تم رو توی دستش گرفت: چه قدر دستان شبیه رهاست دس
 

گاهش …  که اون مهر لغزان توی ن ید بهش میگفتم  با این کالم … من هم 
شاید هم همه زنهای دنیا وقتی مادر  شبیه مادرمه؟  ست  صافش در صیقلی و 

 …می شدن این طور رقیق می شدن 
 
 …رها شما رو خیلی دوست داشت فریده خانوم  -
 
گاه نکن … تش داشددتم منم دوسدد - قا هم این طوری ن اونم خیلی … اکبر آ

 …دوستش داشت 
 

 …چوزخندی زدم: اون اصی کاری دوستش نداشت 
 

شت بلند با روکش مخمی ارغوانی  صندلی چ شید و به  کمی خودش رو عقب ک
یه داد  ند و تراش خورده … تک یه بل چا لدان  گاهم چشدددت سددرش گ یه ن تو زاو

خدای من چه قدر همه چیز اغراق … بود و بعد چرده های مخمی  کریسددتال
 …هیچ چیز این جا نرم نبود … آمیز بود تو این عمارن قدیمی به سبک قجری 

یه دار … لطیف نبود  مه چیز زاو لت آوری … ه به طرز کسدددا تراش خورده و 
شانه ای از ثرون بود  سهایی که باید نماد محبت و خانواده … ن حتی قاب عک

http://www.roman4u.ir/


 103 قصه یبانو

شم آدم … بودن  می شتر از عکس اون قابهای چر زرق و برق تراش خورده چ بی
 …رو می گرفت 

 
 …اما … من خیلی تالش کردم خوب تربیتشون کنم  -
 

 …البته بهتر بود بگم چه کسی … خوب می دونستم منظور چه کسانی هستن 
 …چون چیز زیادی راجع به نفر دوم نمی دونستم 

 
خواهرم … خیلی تنهایی کشددید … زجر کشددید  اما رها خیلی… می دونم  -

 …خیلی آرزو داشت … خیلی امید داشت 
 

شرمنده توام  شمیش چاک کرد: تا آخر عمرم  ستمال ابری شکش رو با د ون ا… ا
 …دنیا هم جواب چدر و مادرن رو باید بدم 

 
انقدر با اشددک و آه گفت که من از غصدده و فکر خواهرم با اون چشددمای … 

 … غمگین خارج شدم
 
 هر کسی رو بابت… شما خیلی تالش کردید … این چه حرفیه فریده خانوم  -

 …رفتارهای خودش بازخواست میکنن 
 
 …اما … عشق یاد میدام … شاید باید بهش بیشتر بخشش یاد می دادم  -
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سی میکنم  ستم بد جن شتید خیلی خوب … می دو ن شما تا حدی توان دا اما: 
 …ا میکرد میدونیم نقش اصلی رو کی ایف

 
 …هم من میدونستم منظور چیه هم اون … سرش رو چایین انداخت 

 
سرش رو باال آورد و صا  توی چشمام خیره شد: به همین خاطره که دوست 

از  من… تو هم بکن … من تمام سددعیم رو می کنم … دارم بیشددتر بیای اینجا 
ر  ح… ن با تو می خند… خدامه نیوشددا و کوشددا با تو بیشددتر وقت بگذرونن 

 …بازی میکنن … می زنن 
 

به چاره های تنم … من برای سددر زدن به خواهر زاده هام … مگه غیر از این بود 
به توصددیه این زن …  یازی هم  هر چند … به تنها ثرون های زندگیم مگه ن

 داشتم؟… هر چند مادر … دوست داشتنی 
 

واقعا  …زنگ تلفن من رو که تازه به خواب رفته بودم به سقف چسبوند  صدای
توان اینکه بفهمم کجام و االن سدداعت چنده رو نداشددتم هوا نیمه تاریک بود و 

 …این صدا من رو به استرس خیلی بدی انداخته بود 
 

 …و چیداش کردم … با دست روی زمین دنباله گوشیم گشتم 
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 …باز از تو میگم تو شعرو آواز … ناز  همراز من ای ناز من ای -
 

 …هم خنده ام گرفته بود هم میخواستم سرش رو بکنم 
 
 بشر از تو تو این دنیا بد صدا تر هم وجود داره؟ -
 

به خصوص وقتی این طوری از خواب بیدار می … تو … خنده بلندی کرد: آره 
 …شی 

 
 ز سرم بر نمی داری؟چرا دست ا… سیا به زور خوابم برده بود مردم آزار  -
 

ساعت  شده مموش؟ تو این وقت روز نمیخوابیدی  شد: چیزی  صداش جدی 
 …عصره  8
 
تمرین کنسددی شددده … امروز بی کار بودم خوابم برده بود … چیزی نیسددت  -

 …آقای سوچر استار باید می رفتن تلویزیون … بود 
 
 …چس چاشو یه دوش چرو چیمون بگیر که داریم میایم دنبالت  -
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با اتوب*و*س شددرکت … تو جام نیم خیز شدددم: جانم؟ دنبالت و این حرفا 
 واحد میای دنبالم؟

 
خسرو جون درسته که به من ماشین … خودن رو مسخره کن … لوده خانوم  -

شو که میخوایم ببریمت  ضر  شین میده. بپر حا نمیده ولی به خانوم دکتر که ما
 …صفا سیتی 

 
شه  ضرم  تا… خنده ام گرفته بود: با ساعت دیگه حا م کجا می خوایم بری… یه 

 بر اون اساس حاضر شم؟
 

یه چی  …بلند خندید: آه که کسددی ندونه فکر مکینه دختر مفتی السددلطنه ای 
به خودن نرس این چسددره آویزون رامین هم  یاد هم  گه در ضددمن ز بپوش دی

 …هست 
 

 تلفن توی دستم خشک شد: به چه مناست اون وقت؟
 
شازده نازنین و نامزدش رو ببینم  هیدی -  …بابا امروز من رفتم آموزشگاه این 

 …قراره بیرون گذاشتیم این جونور به خودش گرفت … این شازده هم بود 
 
 …درست حر  بزن  -
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 چیه؟ عشق نوجوونیت رو دیدی دم در آوردی!… ها  -
 
 …سیا نذار زنگ بزنم آراسته بیادا  -
 
 …بذار نفس بکشیم … م نه به جان خودم غلط کرد -
 

د آراسته دختر همسایه چایینیشون بود که ب… با خنده بلند من تلفن رو قطع کرد 
 …و کارای عجیب غریبی میکرد … جور گلوش چیش سیا گیر کرده بود 

 
شیدم و  شکی چو ساچورن م شکی با  سارافون م آرایش خیلی خفیفی کردم و یه 

سرم کردم شال فیر… روش یه جلیقه بلند فیروزه ای  ست… وزه ای هم  م و به د
ستم  ستبندهای چوبی رو ب  …موهای فرم حالت خوبی گرفته بودن … انواع د

خیلی تالش … جلوی آینه به دختر چشددم ابرو مشددکی روبه روم خیره شدددم 
شه  شیده ب صی از گریه تمام امروز بعد از ظهرم چو لم د… کرده بودم تا چف حا

فریده خانوم واقعیتهایی از زندگیم رو به  تک تک جمالن… بد جور گرفته بود 
 …یعنی بودن … یادم آورده بود که سددعی کرده بودم روشددون یه حریر بکشددم 

شدن  انگار اون چرده ها هر بار با یاد آوری … اما کمی کم رنگ تر … دیده می 
شک های رها  شتم … ا سی که دا ست دادن تنها ک حتی … ترس من برای از د

ساب نمی اگر این تنها کس خو سی ح دش تو گیا و ویا زندگیش خیلی هم ک
 …شد کنار میرفت و من رو با یه حقیقت دردناک مواجه میکرد 
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صدای زنگ آیفون به خودم اومدم  شد … با  سیا هم باعث می  حتی یاد آوری 

 …من به این چسر خیلی مدیون بودم … من بخندم 
 

دیدم که گلنار م ی جلوی در ماشددین خسددرو خان رو … با خارج شدددنم از در 
شاد برام  سمت راننده با یه لبخند گ سیا هم از  شد و  شه خندان ازش چیاده  همی

 …سوار شدم … دست تکون داد 
 
به به گلی چرا ماشدین رو دادی به سدیا این آخرین بار که رانندگی کرده بود با  -

 …خر مش رجب بود 
 

دیده من این ماشددین نگلنار بلند خندید: دیگه گفتم جلوی غریبه ها زشددته بفه
 …است 

 
 …چرتتون میکنم بیرون … حواستون باشه … سیاوش: هوی 

 
این  …مگه نگفتم به خودن نرس … موش موش … آینه رو تنظیم کرد: با توام 

 …چه ریخت و قیافه ایه 
 

http://www.roman4u.ir/


 109 قصه یبانو

دسددتی به موهام کشددیدم و تو آینه لبخندی بهش زدم: من هر کاری بکنم زیبام 
… 
 

صنوعی شم  با لحن م شتی: خالصه گفته با ست نذار … داش م من تیزیم آماد
 …اون چسره از فرنگ برگشته رو خطی خوطیش کنم 

 
اصددال بیا … از چشددت دسددتم رو آوردن تو صددورتش و لپاش رو کشددیدم: سددیا 

 …بپیدونیمشون خودمون بریم صفا 
 
آی گفتی حیف که جلوی نامزد نازنین ضایع است به خصوص … آی گفتی  -

 …به از شما نباشه همدین حوری چری … واهر داره که یه خ
 

 …برگشتم و به چشت تکیه دادم: آخه این کاره هم نیستی دلم نسوزه 
 
من رو چه به این حرفا … عمی نمیکنه … هر مردی که شعارش رو میده بانو  -

تا دختری که به گوشیم زنگ می زنن گرمه  5من سرم به زندگیم و تموم اون … 
 …ر آدم قانع و سر به زیریم من یعنی این جو

 
از دور چشت اون چاه دست ساز گلی وسط اون باغده که عجیب هم آهنگی با 

شت . دیدمش  سنتی و آهنگ جان مریم دا ضای  این چند روز راجع بهش … ف
شته من … هم نکرده بودم … هم فکر کرده بودم  رامین تو چیچ و واچیچ های گذ
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شده بود … بود  شده بودم انگار … اما گم  چ تو چی… از کوچه کودکیهام که رد 
 20بعد از گذر از … و بعد … بعد از ورود به جوانی دور تر مانده بود … اول 

شتر از  سه کوچه بی شده بودم  20سالگی حتی اگر  شده … سالگی رد ن محو 
اما هنوز هم حاال که کنار نازنین و نامزدش ایسددتاده بود یه حس آشددنا … بود 

 …حس آشنایی که بی اختیار باعث می شد قلبم لبخند بزنه …  ایجاد میکرد
 

یطنت به نظرم بیشتر شبیه یه ش… حاال که با رویی گشاده منتظر ما سه نفر بود 
شددبیه یه دفتر خاطره چر … شددبیه یه ب*و*سدده یواشددکی … ناب کودکی بود 

 …شیطنت که تمام تالشت رو برای چنهان کردنش میکنی 
 

… صدورن نازنین رو ب*و*سدیدم … ن و سدالم کردن با نزدیک شددن بهشدو
با … آخرین بار برای مراسددم رها آمده بود … خیلی سددال بود ندیده بودمش 
می دو نستم مدتها عاشق نازنین بوده و االن … نامزدش رادمهر هم دست دادم 

صرارش به خانواده  سال رفت و آمد و ا صی بیش از دو  ست حا اگر که این جا
 …نازنینه 

 
ن و م… با نازنین اظهار دلتنگی … ار خوشددوقتی کردیم برای آشددنایی هم اظه

مام اون  که بین ت یه خراش کوچک بوده  حس کردم تو دلتنگی های عمیق من 
… مادرش … نازنین … زخمهای حاصددی از دلتنگی دیده نمی شددده اما بوده 
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مادرش  نذری  عام  های ختم ان بار … مراسددم یک  ماهی  نه  نا های ز دوره 
 …عجیب … مون عجیب دور می رسیدن مادرها

 
رو به روی رامین که امشب … من کنار سیاوش … روی تخت بزرگی نشستیم 

 …عجیب به نظرم صورتش چر از لبخند بود 
 

همراز از من و گلنار کوچیکتره اما همیشدده … نازنین رو به رادمهر کرد: عزیزم 
 …تو بدگیمون هم بازیمون بود 

 
کردم و چاهام رو زیر گذاشتم و دو زانو نشستم و رو به دامن سارافونم رو مرتب 

صدورن خندان این آقای وکیی کردم: البته نازنین با ادب باتیش بهتون توضدیی 
شون بودم … داد  ستن بازیم بدن اما من خودم رو به زور … من آویزن نمی خوا

 …جا میکردم 
 

 رود گارسون برایصدای خنده بلند و تعارفان گلنار و نازنین هم زمان شد با و
 …گرفتن سفارش ها 

 
 رامین: بده ها این جا شام میخورید یا بریم یه جای دیگه؟

 
 …نازنین دستش رو دور بازوی رادمهر حلقه کرد: رادمهر تو قول دادی 
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یه مرا … رادمهر: رامین داداش  خانومم قول  به  جا شدددام نخوریم من  این 
 …سوخاری دبش رو دادم 

 
 …گوشم: فکر میکنم میزان باللتش رو بشه تو گینس نوشت  سیا زیر

 
چون رامین داشت نگامون می کرد و شک نداشتم … با آرنا به چهلوی سیا زدم 

 …این رو میشد از چشمای شیطونش خوند … که شنیده بود 
 

همراه با چای روی تخت سددیاوش یکیش رو به … قلیون ها رو که گذاشددتن 
بحث بی چایان نازنین و گلنار که تقریبا هم رشته … دهنش گرفت تا چاقش کنه 

 کمی خارج از… بودن، گلنار دانشددجوی دندانپزشددکی بود و نازنین چزشددکی 
سمت اطرا  … حوصله من بود  به دیدن تختهایی که کنار … سرم چرخید به 

اما چشت اون گلدانهای … چر از خنده … هم چیده شده بود و چر بود از خوشی 
شاد  شم شوهر جوانی بودن که رو به روی هم … ظریف  تخت رو به رو زن و 

شسته بودن  سرش تو تبلتش بود … ن سر بده ا… مرد  ی عمیق با اخم و زن با چ
شغول بود  شا بود م شبیه بدگی های کو شنا … که خیلی  صحنه چه قدر آ این 

شتن … چه قدر … بود  با … چه قدر اون زن غمگین و کودکش رنگ رها رو دا
اون مرد هم زنش رو دوست نداشت؟ اون … سرخوردگی اطرافشون  اون هاله

مرد هم به نظرش زنش در شدددانش نبود؟ چیزی به دلم چنگ زد که با برخورد 
دستی به شونه ام به چشت سرم چرخیدم و سکون جمعی که م ال همراهشون 
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دست سیا بود روی شونه … اومده بودم رو دیدم که داشتن منتظر نگاهم میکرد 
 می متفکر چرسید: کجایی تو همراز؟ام ک

 
 …از چشماش معلوم بود که سر در نیاورده … رامین رد نگاهم رو گرفته بود 

 
 چرخیدم به سمتشون و لبخندی زدم: ببخشید مگه صدام کردید؟

 
 …بار  4بیشتر از … گلنار خندید: حاج خانوم رو باش 

 
 …نشنیدم … گوشه شالم رو بین انگشتام گرفتم: ببخشید 

 
 …راد مهر: با خودتون خلون کرده بودید 

 
 …نه چیزی برام عجیب آشنا اومده بود  -
 

اما خوب مبدونستم سیا و گلنار … رامین و رادمهر سر چرخوندن به اون سمت 
 …خوب میدونستن منظورم چیه … نیازی به فکر کردن ندارن 

 
 …دلم میخواست جو عوض شه 

 
 با رامین راضی هستی؟همراز از کار کردن … نازنین: خوب 
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لبخندی زدم: … تمام چیزهای هجوم آورده به مغزم رو دور کنم … سعی کردم 

 …باید از ایشون چرسید 
 

رامین که داشددت تو اسددتکان خودش چای میریخت لوله قلیون رو به دسددت 
 …دادمهر داد: دختر با سوادی هستی و خیلی صبور 

 
چند سددال چه قدر تغییر کردی من  تو این… نازنین: صددبور؟! باورم نمی شدده 

اولش فکر کردم فقط صوررتت عوض شده اما روحیاتت هم خیلی عوض شده 
… 
 
 …خوب زندگیم خیلی تغییر کرده نازنین جان  -
 

 …این چند وقت خیلی ابیت شدی … لبخند غمگینی زد: بله متاسفانه 
 

 …فقط ما رو ابیت کرده … سیا: کی گفته این ابیت شده 
 

ستم رو شتم میخندیدم  د شالم رو در حالی که دا م گیس تک بافت… بردم زیر 
رو آروم انداختم روی شددونه ام و چشددم دوختم به نگاهش: من؟ من با تو چی 

 …کار دارم 
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 لبخندی زد و روبه نازنین: می بینی؟ بعد میگه چرا؟

 
شده بودم …  … اما لبخند رو لب همه برام جالب بود … منظورش رو متوجه ن

 …ند رامین سرش رو گرم ظر  خرمای روبه روش کرده بود هر چ
 

من ابیت میکنم یا تو که تمام مدن داری سدر به سدر من میذاری … من: سدیا 
… 
 
یا  - بابا جان من زن بگیرش … این عشددوه ها رو میای … د ب منم هی میگم 

 …بعد ناراحت می شی گریه میکنی … نیستم 
 

اما … یدم و سددرم رو چایین انداختم خجالت کشدد… تازه منظورش رو فهمیدم 
 …خنده بلند همه باعث شد لبخندی به لبم بیاد 

 
رامین با لحنی که کمی جدی شدددده بود: نمی دونم اون دختر عجول و با اون 

 تیپ چسرونه و آهنگ هوی متال رو کجا قایمش کردی؟
 
ز ا تو همون اتاقی که دیواراش سیاه بود و… همون جا قایم شد … تو گذشته  -

از همون روزی که دیوارای اون اتاق رنگش … درو دیوارش اسکلت آویزون بود 
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درحقیقت … در حقیقت رنگ نگاه اون دختر هم عوض شددد … عوض شددد 
 …شده همین دختری که رو به روتونه … رنگ تنهایی هاش عوض شد 

 
 رنگ تنهایی هان چه رنگیه االن؟ -
 

ممنم چایی که مط… رو کنار لبم بردم و بخارش رو نفس کشیدم  استکان چاییم
بارها گرم شددده بود حاال هیچ اثری از رنگ و بوی چای نداشددت رو جرعه ای 

 …نوشیدم: آبی 
 

چشددماش چر از تعجب شددد: چرا آبی؟ یعنی تنهایی هان به اندازه رنگ آبی 
 عمیق و آرامش بخشن؟

 
 من… میکنم. فقط حسددشددون میکنم لبخند آرومی زدم: من به حس هام فکر ن

سهام زندگی میکنم   …هر چیزی همون رنگیه که بهن منه … فقط و فقط با ح
تعبیر … خودخواهانه اسدددت اما هر چیزی اون رنگی رو داره که من می بینم 

 …دیگران از اون رنگ خیلی هم برام مهم نیست 
 

ه ه دادم بتکی… احساس کردم جوابم به خصوص جمله آخرم گیجش کرده بود 
سرم  شت  شتی چ سیا … سرم رو بلند کردم … چ ضایت روی لب  لبخندی از ر
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می دونسددتم جواب نسددبتا قاطع و البته کمی تندم به رامین رو دوسددت … بود 
 …داشته 

 
سط گلنار  سیه نازنین تو شدنه بحث عقد و عرو شیده  ض… با چیش ک ا کمی ف

همه … زندگی دیگران عوض شددد و من فارا از گوش کردن به این ریتم نرمال 
چشم دوختم به قی قی … و چول … اجرا … تمرین … بهنم چر از دیدن بده ها 

 و ل*ب*ن بردن از صدای همهمه اطرافم.… شیشه چایین قلیون 
 

سرم رو بردم عقب  ستم و  ش سالن تمرین ن شت  روی نیمکت فلزی آبی رنگ چ
سر چا بودن قرار شد نیم ساعت استراحت کنی 5بعد از  م و من به جای ساعت 

فضای شلوا داخی و بحث های همیشگی از چول نبودن توی تماتر و خنده های 
دسددتم رو از دو طر  … بلند سددهیی ترجیی دادم کمی با خودم خلون کنم 

هوای گرم و شدددیدا … روی نیمکت گذاشددتم و سددرم رو به چشددت خم کردم 
قیقا چهره د… دیشددب تا صددبی خواب رها رو دیده بودم … خفقان آوری بود 

شتم  صبی بال شتم.  سه روز قبی از مرگش به یاد دا اش همون طوری بود که از 
 …خیس بود 

 
 …هوای خیلی گرمیه  -
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شم از خلوتی که بهم زده بود اما با  صبانی ب ستم ع شمام رو باز کردم و خوا چ
صورتم رو چوشوند: بله  ستارمون نیمده لبخندی  سوچر ا شمان خندان  دیدن چ

 …گرمه 
 

شتم و چهار  شتی نیمکت بردا ستام رو از چ ست و من د ش زانو روی نیمکت ن
 …روی زانو هام گذاشتم 

 
 …دختر تو هر آنده که حس میکنی رو میشه از روی صورتت خوند  -
 

 …موهام رو دادم توی شالم: میگن چشم آینه قلبه 
 

 …لبخندی زد: چس االن قلبت بد جوری غمگینه 
 

ست خیلی خوب می… مرد باهوشی بود  البته می بود هم … دونستم دله هم نی
من رو چه به این سددوچر اسددتار ثرون مند و معرو  و دختر … فرقی نمیکرد 

اما عجیب احسددداسدددت آدمها رو میگرفت و براش هم خیلی خیلی … کش 
 …احساسان آدمها مهم بودن 

 
شدم: یکم دلتنگم  شاید دلگیرم … به روبه رو خیره  صمیم نگر… یا  فتم هنوز ت

… 
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 …دلت بزرگ تر از این حرفهاست که بگیره … فکر کنم بیشتر دلتنگی  -
 

 چه قدر از من شناخت داشت؟ اصال چرا تالش میکرد بشناسه؟
 

 …برگشتم به سمتش و نگاه مهربانش رو دیدم 
 
 بران عجیبم نه؟! -
 

را یعنی چ… کمی تو جام جا به جا شددم و گفتم: راسدتش رو بخواید نه خیلی 
 …یکم 

 
ید: چس فقط تو حس های درونیت مردد نیسددتی تو افکارن راجع به من خند

 …هم هنوز تصمیمت رو نگرفتی 
 

نشون میده شایعان رو دنبال نمی کنی … نفسش رو بیرون داد: البته این خوبه 
… 
 
من حس های خودم رو دنبال میکنم و آنده که میبینم رو وگرنه حر  زیاده  -

 …به خصوص از نوع مفتش 
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 …ای کرد: با دنیای اطرافت هنوز هم رنگ نشدی  خنده
 

ا دنیاش با سددینم… نگاهی به سدداعتم کردم و از جام بلند شدددم: این جا تماتره 
هم رنگ شددددن با جماعت رو هم … شددرایطش عین ارتشددده … فرق میکنه 

 …کسی از این جا سوچر استار نمی شه … نمیطلبه 
 

یچ وقت نخواسددتی معرو  با یه جهش از جاش بلند شدددو هم قدمم شددد: ه
 بشی؟

 
چرا من این سددموال رو هیچ وقت از خودم نپرسددیده بودم؟ اما عجیب بود که 

 …جوابش رو خیلی واضی می دونستم 
 
شکده نمایش  - شتم دان فقط یک چیز رو … من همون روز اولی که چام رو گذا

ستم  ستم بازی کنم … میدون صه بگم … من می خوا شی… ق  بقیه چیزها حوا
 …هستن 

 
دهنش رو باز کرد جوابم رو بده که صدددای … چشددماش چر از یه حر  شدددن 

سمت  سرمون به  شد  سترین باعث  شمای خاک ستم مال اون چ بمی که میدون
 …استاد امیری بود که بلند سالم کرده بود … راست بدرخه 
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 …این مرد همیشه برای من منبع یه حس چدرانه بود … بوق کردم … رفتم جلو 
 
 …سالم استاد  -
 
 
 
 
 

 …لبخندی زد: هنوز هم بران استادم؟ همراز نازنین من این جا که تخته نداره 
 
 …برای من هر جایی که شما توش نفس میکشید کالس و محی یاد گیریه  -
 

 …محمد با استاد دست داد: سالم بر استاد امیری عزیز 
 

ا نقش اول باهم اسددتاد با لخندی کمی جدی تر جواب داد: می بینم که دو ت
 …خلون کردید 

 
 …بهتر بگیم من خلون همراز رو بهم زدم  -
 

 …من: این چه حرفیه نفرمایید 
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اهی نگ… اسددتاد با ابرویی که کمی باال رفته بود نگاهی به هر دو ما انداخت 
که باعث شد محمد با اجازه ای بگه و آرام و سر خوش به سمت سالن حرکت 

 …کنه 
 
 ما هستید استاد؟ سر تمرین امروز -
 

سموالم باعث شد سرش رو از مسیر رفتن محمد به سمت من بدرخونه: اومدم 
 …یه چیشنهاد خوب بران دارم … باهان حر  بزنم 

 
خوب می دونستم استاد امیری چیشنهاداتش همیشه برای … چر از هیجان شدم 

 …من یه گام خیلی بلند به سمت جلو بوده و هست 
 

 …چدرانه به هیجانم زد: دختر تو واقعا صبر نداریا  لبخندی
 
 استاد؟! -
 
صحنه نمیخوام بهم بریزم تمرکزن رو … بله  - شه می دونم باید بری رو   …با

ست  شده … یه کارتون ه صدای جدید و … ترجمه  شتن که  دنبال یه نفر میگ
شن حر  بزنه من  شته انیمی شه تا جای فر شته با و رو تمهربون و چر از نازی دا

 …می دونم م ی این جا سر بلندم میکنی … فردا منتظرتن … معرفی کردم 
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شنیده بودم رو باور نمی کردم  شمای گرد نگاهش کردم … چیزی که  اول با چ

ست به هوا بپرم  سم … چرواز کنم … و بعد دلم میخوا ستاد امیری رو بب*و* ا
 و بهم کوبیدم و بعددستام ر… اما این جا؟ تو این محیط؟ امکان چذیر نبود … 

شتم  صورتم نگه دا شمام … همون طور قفی در هم جلوی  خوب میدونستم چ
 …یعنی واقعا … من … االن خیسن: استاد 

 
سس  - سیر گی … هیدی نگو … هی من همون ترم اول بهت گفتم تو تو این م

 این جدیتت… اتفاقا مصر تر هم شدم … هنوز هم سر حرفم هستم … میکنی 
به زندگی م… توی کار   مطممنم چره… طالعان بی وقفه ان و نگاه م بتت 

 …گردون از این به بعد تمام سرعت برای تو میدرخه 
 
 شوخی میکنی؟ -
 

شده  شک  ساندویچ بندری خ شابه ام رو چایین دادم و نگاهی به  یه قلپ از نو
خودم هم … توی دسددتش و چشددمای گردش انداختم: نه به جون خودم سددیا 

 …یشه هنوز باورم نم
 

ساندویدچ زد: ای ول  شه … یه گاز خیلی گنده از  می دونی که خیلی عالی می
 …البته صدای تو برای دوبله بی نظیره … 
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کاغذ دور ساندویچ رو کمی کنار زدم و چشم دوختم به چسر بده ای که داشت 
توی چارک دوچرخه سواری میکرد: از وقتی چای استاد امیری از کالس روزهای 

انگار خودم هم بیشتر شروع کردم به باور خودم … به زندگیم باز شد سه شنبه 
… 
 

لقمه گندش رو به زور قورن داد و نگاهی به سدداعتش کرد: یه ربع وقت داریم 
… 
 

 دیروز زنگ… و من تصمیم داشتم به دیدن بده ها برم … سیاوش اجرا داشت 
صبانین و بهتره که  ور  من زیاد اون دور وزده بودم و فخری خانوم گفته بود آقا ع

اما با خواب دیشب خیلی هم برام مهم نبود امروز چه عکس … ها آفتابی نشم 
 …العملی نشون میده 

 
شتر فکر کن  سیاوش از فکر بده ها بیرون اومدم: به خودن بی با برخورد آرنا 

… 
 

 …خیلی خیلی بهتر از این حرفها من رو میشناخت که بخوام انکار کنم 
 
 …بخشی از منن اونا هم  -
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اما گاهی و فقط گاهی با … قبولت دارم تا ته … حر  که تو کله ان نمی ره  -
 …خودن مرور کن که همرازی هم هست 

 
گاهی همه چیز رو … تو هسددتی و هر روز این رو به من یاد آوری می کنی  -

همرازی که یه نقش مهم داره … همرازی که خاله اسددت … باهم قاطی میکنم 
 …همرازی که قرار فرشته هم بشه … ی که معلمه همراز… 

 
ببین راسددتی می تونی … لبخدی زد و گفت: همراز همیشدده فرشددته اسددت 

 …کنار همدیگه … یه برنامه مفرح بذاریم … بیاریشون بیرون 
 

شون  ساعت قولمون برگردوندیم شبی که کمی دیر تر از  چوزخندی زدم: از اون 
 ازم بده بده دست من و تو!فکر کن یه درصد جناب انتظام ب… 

 
قوطی نوشدابه اش رو به دسدت گرفت و یه دور توی دسدتش چرخوند: این آدم 

 …مریضه 
 

 …گاز کوچیکی به ساندویدم زدم: این طوری نگو 
 
 …چه طوی بگم؟ زندگی چند نفر رو این آدم تباه کرده  -
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… آدمهایی که داری راجع بهشددون حر  میزنی با تصددمیمان غلطشددون  -
 …دشون زندگیشون رو تباه کردن خو

 
 کاغذ ساندویدش رو با حرص مداله کرد: حتی رها؟

 
با غمی که به قلبم چنگ شده بود و از دیشب راه نفسم رو تنگ کرده بود چشم 

 …دوختم به چشمای منتظرش چشت اون عینک گرد و گفتم: حتی رها 
 

سر تحقی سرا شت عینکش با همون نگاه  صاش از چ اهم رش نگتکیه داده به ع
صبانی بود یا نه؟ نمی دونم … کرد  شه … هنوز هم ع من اما با چاهایی که همی

در مقابی این نگاه سرد لرزان بودن در مقابلش ایستاده بودم و دل دل میکردم تا 
اجازه صادر بشه و من برم سمت اون دو جفت چشمی که از الی نرده ها چر از 

سل شم این  شیطنتی دور از چ شتن نگاهم میکردن انتظار و با  شن دا  …طان خ
سمت تراس چرخید  شدم… وقتی اکبر خان بدون هیچ حرفی به   نفس حبس 

این حر  نزدنه یعنی انقدر آدم حسابم کرده که بیرونم نکرده … رو بیرون دادم 
با قدمهای بلند. فاصددله ام با فرشددته های یادگار خواهرم رو کم کردم و هر … 

می دونسددتم هیچ کس … تا دنیا دنیا بود … دوشددون رو محکم ب*ا*ل کردم 
مه  ها و سددر در گم میون این ه نده تر از این دو کودک تن عطری م*س*ن کن

 …تجمی رو نداره 
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سته قلنیه فلزی در رو کمی توی  ستگی توی در چرخوندم و اول د کلید رو با خ
شردم  ستم ف شیدم و بعد هول … د سمت خودم میک شت کمی باید به  قلق دا

سمت خودم  …میدادم  سختی ها رو به  سائی زندگیم که اول همه  م ی تمام م
شیدم و بعد باید خودم رو به جلو هی میداد  با ورودم به راهرو بوی سیر … میک

شیدم بی توجه به ق… داا و چیاز داا تندی توی بینیم چیجید  طره نفس عمیقی ک
زندگی بوی … های عرق حاصی از اون گرمای طاقت فرسا چشم هام رو بستم 

در رو چشت سرم با کا خلقی بستم از … بوی بودن یک زن در خانه … میومد 
 …با مسمول دوبالژ اون انیمیشن صحبت کرده بودم … صبی کلی دویده بودم 

ته بودم  ته بودم کالس درس داده بودم … قرار داد بسدد به طرز عجیبی … رف و 
 …فته بودم رامین رو ندیده بودم و بعد برای تمرین به تماتر شهر ر

 
کال در کنار اون نوای چر شر و شور کاری امروز که … اتفاقان خوب افتاده بود 

سخت ترین چیز صدای یه فین فین و قطران اشک … ساعت روی چا بودم  12
شنوم  ضر بودم بمیرم و ن شا بود که حا ستم بر نمیومد … نیو و  …که کاری از د

 …ته بود از دیشی لحظه ای این صدا برام آرامش نگذاش
 

رو چله اول راهرو روبه روی در فلزی و شیشه مان خونه مادام نشستم و کوله ام 
 رو چرتاب کردم که با صدای بدی چایین چله ها افتاد.

 
 شدداید این صدددا ها این حجم ها از بهنم خالی… شددالم رو از سددرم باز کردم 

 …موهام رو باز کردم و بلند شدم تا برم که در آچارتمان مادام باز شد … بشن 
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سر چرخوند و با دیدن حال زارم  شمای آبی نگران و موهای چنبه ایش  با اون چ
جان  مادر  فت: همراز  با مزه اش گ جه  با له ید و  توی راهرو ابرو در هم کشدد

 تویی؟
 

 …مادام عصرن بخیر  فقط سعی کردم: سالم… سعی کردم لبخند بزنم 
 

خانوم  نب  مد: زی به اش کمی از در بیرون او کی قلن های کم جون و هی با زانو
گذاشددتم سددر … نبودی داد من نگه دارم … بران آش رشددته نذری آورده بود 

 …سماور گرم بمونه بیا بخور 
 

صورن مهربانش کردم  سته ای به  ساب کتاب که میکردم این زن … نگاه خ ح
 …خیلی خیلی تنها تر … بود  از منم تنها تر

 
 …چاشو دیگه من رو نگاه میکنه  -
 

 …لبخندی زوکی زدم: کم بد خلقی کن مادام 
 

به لحنم خندید و نزدیکم اومد و دسددتی به سددرم کشددید: من و بد خلقی؟! به 
 بیا رنگ به رخسار نداری از صبی چیزی خوردی؟… خاطر خودن میگم 
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سددموال باعث شددد اون صددداها و خسددتگی ها کمی کنار برن و من تازه به  این

شب خالی خالی بود  صه … شکمی فکر کنم که از دی چر از آب و البته چر از غ
 …در کنار دلی که چر از حر  بود و زبانی که بدجور نیازمند روزه سکون … 

 
 …سالنه سالنه به سمت درش رفت و در رو نیمه باز گذاشت 

 
یه دوش بگیرم لباس عوض کنم چنگی  مادام برم   خوشددگی… به کیفم زدم: 

مهمون هپلی میخوای چی کار قربون اون لپان برم … بشددم بیام چیشددت دیگه 
… 
 
 …برو کم زبون بریز … برو  -
 

این بار با یه چیراهن نخی آسددتین حلقه ای قرمز و موهای بسددته و مرتب زنگ 
 … درش رو که صدای بلبی میداد فشار دادم

 
و چشت میز ناهار خوری چوبی و … بی تعار  وارد شدم … در رو که باز کرد 

قدیمی وسط هال که روش رو میزی قالب بافی شده ای چهن کرده بود نشستم 
… 
 



  130 

 

شت و با اون  سرخی رو بردا سه چینی گی  شپز خونه کا سماور توی آ از روی 
چارچ دوا خنک و نان بربری و چنیر  زانوهای درد ناکش برام آورد و روی میز یه

 …هم گذاشت 
 
 …مادام زحمت نکش  -
 

شید و نگاهم کرد: چه زحمتی دختر جون بخور  صندلی رو به روم رو بیرون ک
 …جون بگیری 

 
قاشددق اول از اون غذای نیمه داا رو که توی دهانم گذاشددتم انگار تازه به یاد 

 …آوردم که چه قدر گرسنه بودم 
 

سایه طبقه باالی ما بود زینب خانوم  سایه بودیم … هم سال بود هم ست   …بی
شد … دخترش در همین خانه به دنیا آمد  شد … بزرگ  ازدواج کرد و بده دار 

همان بده ای که احتماال این آش نذر سددالمت به دنیا آمدنش بود و الحق … 
 …هم که چر مالن بود و جواب گوی دو روز بی غذایی من 

 
 …کنی خودن رو داری داغون می  -
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 خودش بود در… لبخندی زدم به صورن نگرانش و باالی سرش رو نگاه کردم 
 …روی صحنه تماتر نصر … جوانی روی صحنه یک عکس سیاه و سفید 

 
یه عمری این دسددت ها تو ناز و نعمت … دسددتای سددفیدش رو در هم گره زد 

صیب… بودن  شقش بود هم چیزی که ن سری که عا شده از ازدواجش با هم ش 
سددی … بود یک عشددق بی دریغ بود و نازایی خودش و بعد از فون همسددرش 

بده های همسددری که تمام دارایی ها رو باال کشددیدند و بد و … سددال چیش 
بیراهی به زنی گفتند که با چدرشان فاصله سنی زیادی داشت و بعد آتش زدن به 

ستگی بخور و و مادام موند و یک حقوق ب… مال و منال و رفتن به آمریکا  ش ازن
 …نمیر 

 
 …همراز. این طوری کار کردن فقط باعث میشه ببری  -
 

سه فرو بردم و هم زدم  شق رو توی کا شته هایی انداختم که … قا و نگاهی به ر
 …از روی قاشق سر میخوردند 

 
 …رشته زندگی منم همین طور از دستم در میره مادام  -
 
 …نذار بره  -
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سفیدن که نیاز به رنگ هم داره آخه ف… چه طور نذارم  - … دای اون موهای 
 …خودم امروز فردا بران رنگش هم میکنم 

 
به موهای خودن فکر کن که تو … تو به رنگ موهای من کار نداشددته باش  -

 …سالگی دارن سفید میشن  23
 

ستی مادام  شیدم: غریبه که نی شنهاد کن … آهی از ته دل ک راه دیگه ای داری چی
ترک کردن نباشه که من از سه سالگی دارم بره بره آدمهای اطرافم  فقط توی… 

همین چند نفری که موندن رو باید با چنگ و دندون … رو از دسدددت می دم 
 …بدسبم 

 
دسدددت برد از روی میز لقمه بزرگی از نان و چنیر و سددبزی درسدددت کرد و با 

 چرخید و چشددت سددرش روی میز چایه بلند… چشددمای خیس به دسددتم داد 
شته بود رو راه انداخت و  شی از مخمی قرمز گذا ش گرامافونش رو که روش چو

 آهنگ )شد خزان (
 

 فقط زنان ارمنی… را گذاشت و به سمتم چرخید: من که تماتر رو شروع کردم 
رو صحنه تماتر نصر عمری تو سیاه بازی … و غیر مسلمان روی صحنه میرفتن 

رو باز کردم و بعد چیر تر که شدم  ها نقش شاهزاده ای که سیاه عاشقش می شه
شاهزاده خانوم …  شد ندیمه همون  شم  صحنه که چایین میومدیم … نق … از 
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دسددت مزدمون تو چاکت بود که حاصددی بلیط همون شددب بود که عادالنه بین 
 …بده ها تقسیم میشد 

 
ما م ی اونها بی خانمان نبودم. ولی خوب فقیر بودم  خودم خواسددته … من ا

چه قدر آرزو داشددتم تو یکی از اچراهای حاجی بگف که هر … کنم  بودم بازی
 …سال اجرا می شد نقش بگیرم نشد 

 
ستان می رفتیم به گردش  رای ب… مولوی و کافه نادری … الله زار … بعد با دو

 …شوهرم هم تو کافه نادری عاشقم شد … خودم دلبری بودم 
 

شق فیلم مانند رو بار ها و بارها از صه ع شنیده بودم  این ق شق… مادام  صه ع  ق
ند  نار … مردی ثروتم ماتر رو ک با او ازدواج کرد ت که  هی و دختر جوانی  تا م

 …گذاشت 
 

یا چیراشددکی … لبخندی زدم: د  من چی کار کنم مادام که دیگه تماتر نصددر 
 …فروشی خسروی نیست 

 
 ارچشددمکی هم چاشددنی کردم: یا جانم به قربانت دیگه اثری هم از آثار الله ز

 …نیست 
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ی من میگم م … مگه میگم اشتباه من رو بکن … خنده ریزی کرد: بهتر نباشه 
که خودم رو فدای خواهر و برادرم کردم تو کار انقدر غرق بودم که وقت ازدواج 

 …درستم گذشت و بعد شدم زن کسی که نباید 
 

لقمه توی دسددتم رو که دو سدده گاز بیشددتر ازش نخورده بودم رو روی سددینی 
شیدم: چی گ سر ک ضم یه کله نیمه لیوان دوغم رو  شتم و برای چایین بردن بغ ذا

شتم  شم رو هم نذا صبی چ شب تا  شم؟ دی شون ب از  …کار کنم مادام بی خیال
سر دلتنگی مادرش  شا از  شب چیش من … گریه های نیو ست بیاد یه  می خوا

متشکر  از خود دلتنگ بود از بس تو اون خنه با دو تا چیرزن و یه چیرمزد… بمونه 
 …و م*س*تبد مونده بود 

 
 …مطرح که کردم چنان دادی زد و حرفایی بهم زد که انگار من دختر خیابونیم 

 …بعد هم علنا در مقابی چشمای خیس فریده خانوم از خونش بیرونم کرد 
 

سر خورد چایین  شک از گونه ام  سید: … ا صلیب توی گرنش رو ب*و* مادام 
 خدا بگم این مرد و چه کنه.… اشه عیسی چسر مریم یاورن ب

 
احساس کردم قلب این زن تنها که حاال … اشکم رو با چشت دست چاک کردم 

نفسهای چشت سر هم از سر عصبایتش تو نتهای آهنگ گم شده بود رو زیادی 
چاره ای ندارم … لبخندی از سددر اجبار زدم: بله کار زیاد میکنم … تنگ کردم 

http://www.roman4u.ir/


 135 قصه یبانو

شینم … رای زندگی کردنمه برای در آوردن خرجمه ب…  مادام نمیخوام یه روز ب
ناه بردن ازدواج کردم  هایی … از فقر … از حر  مردم … یگم برای چ … از تن

 …چه میدونم از هر چیزی 
 
ضاع مالیت داری تالش میکنی تا  - شدن او نگرانم همراز می دونم برای بهتر 

دیروز از … سدددت اما این امکانش نی… بتونی بده ها رو بیاری چیش خودن 
 …گفت نمی شه … داماد زینب خانوم چرسیدم 

 
 …این زن چه قدر مهربان بود … دستم روی دستای دوست داشتنیش گذاشتم 

چه قدر مهر داشت که انباشته شده بود و هر گز هم جایی به غیر از من یا شاید 
 نوه زینب خانوم برای خالی کردنش چیدا نمی کرد.

 
قرار بود سددیاوش بیاد دنبالم تا باهم خونه خاله … دم به سدداعت مدیم نگاه کر

امروز تمرین نداشددتم این یعنی کمی از حجم … شدددام دعون بودم … بریم 
فردا جمعه بود و قرار بود شددب اونجا بمونم صددبی قرار … کاریم کم شددده بود 

ستان گلنار برای ناهار بریم جاده چالوس  سری به بده ها بزنم و بعد با دو بود 
شک  به…  شت چز ست یک م سیر در د سیا دوتا هنری ا هر چند فکر … قول 

نمیکردم با انفاق چند روز چیش اکبر خان حتی اجازه بده سددایه ام به اون خونه 
 …برسه 

 
 منتظر کسی هستی؟ -
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شت نگاهم میکرد: بله  ست دا به رامین نگاه کردم که با لبخند و دوتا لیوان در د

 …ریم خونشون سیا قراره بیاد اینجا با هم ب
 

 روی مبی روبه روم نشست و یکی از لیوان ها رو به دستم داد: ماشین داره؟
 

 …لیوان آب چرتقال خنک رو روی میز گذاشتم: نه با هم با اتوب*و*س میریم 
 

به چشددتی مبی چرمی اتاق دبیران که حاال جز اون و من کسددی نبود تکیه داد و 
سر تا چام کرد و بعد توی صورتم متوقف  لیوان رو نزدیک لبهاش برد و نگاهی از

کمی معذب شدم و توی جام جا به جا شدم و با نوک انگشت چونم رو … شد 
 خاروندم

 
 …من میرسونمتون  -
 

شتم از این نگاهها  شایندم بود یا نبود رو نمی دونم … حس غریبی دا ه ب… خو
اشددده اما چیزی که نباید ب… هر حال یه جورایی خارج از خط به نظر میومد 

 …هست 
 
 …نه ممنون من و سیا عادن داریم  -
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 …هوا گرمه در ضمن مسیر من هم از اون طرفه  -
 
 …آخه  -
 
کی وقت میکنی یه سددر به ما … راسددتی مامانم مشددتاقه دیدنته … آخه نداره  -

 بزنی؟
 

شتم  ست دا سال بعد از فون مامان هم با وجود … فرخنده جون رو دو تا یک 
سر میزد  9 اینکه شی کرده بودن بهم  سباب ک بعد اما رفتن رامین و … ماه بود ا

مامان  به فرانسددده و نبود  عد رفت و آمدش  که خیلی … ب یه جورایی روابطی 
نی که تلف… با بهانه گم کردن تلفن … خیلی خانوادگی شددده بود رو قطع کرد 

زندگی  سدددال بود همون جا 30ما که … اونها رفته بودن … خوب ثابت بود 
 …میکردیم 

 
 …می دونم به چی فکر میکنی  -
 

 …لیوانش رو روی میز گذاشت و چیپ شیکش رو در آورد 
 
 …من هم چند وقته عجیب به اون روزها فکر میکنم  -
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نه بوی دا… بوی آرامش بخشددی داشددت … بوی کاچتان بلک اتاق رو چر کرد 
شته م*س*تقیم وا… های قهوه تلخ  شتش نو شده از برزیی همونهایی که چ رد 

… 
 

کمی از آب چرتقالی که حاال گرم تر شدددده بود رو خوردم و لبخندی زدم: من 
 …خیلی چیزها برای فکر کردن دارم 

 
 …خندید: بله خوب سرتون خیلی گرمه بانو 

 
این اصددطالح دختر چسددند عجیب در میان لبهای این مرد به متظاهرانه به نظر 

اشتم که با چیزی به غیر از اسمم صدام کنه یا من اطرافم کسی رو ند… میومد 
شتم  صطالح کمی تحقیر آمیز … چوزخندی زدم … و عادن ندا من عادن به ا

 …دختر از جانب جناب انتظام داشتم 
 
 …چه چیزی از گذشته باعث این نیش خند شده  -
 
 …یه چیزی به یادم اومد … چیز خاصی نیست  -
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 …بیشتری نگاهم کرد: کم حر  شدی کمی به جلو خم شد و این بار با دقت 
تو نگاهت همیشه می شه غرق شدنت رو تو فکرن … یه جورایی مرموز شدی 

 …دید یه جورایی فیلسو  ماب شدی 
 

چام رو روی چام انداختم و نگاهش کردم: تا ثیر راه رفتن تو راهروهای دانشددکده 
 …هنره 

 
… سددال بزرگتر بود  5به چسددری که از من … تیکه ام رو بهش انداخته بودم … 

اما قبی از ورودش به دانشددکده هنر با وجود اینکه کال به خاطر گوشدده گیریش 
 …اما میگفت می خندید و گاهی برام نقاشددی میکشددید … کم هم رو میدیدم 

به رغم خودم و شد … وقتی عاشق شدم … ساله  18ساله و شد  13وقتی شدم 
… سدداله دیگه من رو ندید  15سدداله و شدددم  20وقتی شددد … آقای هنر مند 

 غریب بود اما ندید.
 
 …اون راهرو ها بیشتر دماا آدم رو چر از باد میکنه  -
 

نداشدددت  تاثیر ایندنینی  ته بود: روی من  اون  برای من… چس تیکه ام رو گرف
شت و بعد کالس گرفتن باهاش و در  ستاد امینی دا راهرو ها یه برخورد زیبا با ا

شددبی سدده چهار سدداعت … از سدده کتاب رو تموم کردن  آخر هفته ای بیشددتر
 …خوابیدن 
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تا  …کمی این بار جدی تر نگاهم کرد: اون کتابها باعث شددد سددوادن بره باال 
تا این … اما چی باعث شدددد اون همراز چر حر  و برون گرا … تهش موافقم 

 …حد درون گرا بشه 
 

یعنی … ه من یاد دادن اما اون کتابها ب… لبخندی زدم: من درون گرا نیسددتم 
شتر میفهمم که چیزی بلد نیستم و  سوادم میره باال تر بی فهمیدم که هر چه قدر 

 …حاصلش میشه این که زبان به کام بگیرم و بیشتر سعی کنم بشنوم 
 

توتونهای توی چیپش رو توی زیر سددیگاری که شددکی سددر فیی بود خالی کرد و 
س شده متفکر نگاهم کرد: نفوب کردن بهت خیلی  با وجود اینکه رنگ … خت 

 …نگاهت به زندگی از سیاه به آبی تغییر کرده 
 

شده  شت من از رنگها متفاون  ستم گرفتم: گفتم که بردا سته کیفم رو توی د د
… 
 

 …سوئیدش رو از توی جیبش در آورد … بلند شد … بلند شدم 
 

 15 خوب معلومه که نفوب به بهن و مطممنا جسددم یک دختر… من: اما نفوب 
 …ساله است  23ساله بسیار بسیار راحت تر از یه دختر 
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سددال  23سددوئیچ رو یک دور توی دسددتش چرخوند: یعنی االن بزرگ شدددی. 
 …سنی نیست بانو 

 
سمت در راه افتادم  با بینی که چر از عطر تلخ دانه های قهوه بود: برای من … به 

که بوش … سدددال  7این  های قهوه ای  نه  یده به تلخی همین دا تاق چید تو ا
 …به همین تاریکی … گذشت 

 
با خودم به این مرد با لباسهای … همزمان … از چارچوب در که خارج شدیم 

ه آن لحظ… که چه قدر تغییر کرده بود … درویشددی و موهای بلندم فکر کردم 
چرا نپرسددیدم تو چی رامین چرتو غرق در رنگهای … که گفت درون گرا شدددم 

سی که رو… روغنت  ستمال کاغذی با روان نویس آبی رنگت ک ی برگه های د
تو چه قدر تغییر کردی؟ از کی … اون زمانهایه دور طرح های طوفانی میزدی 

تا به حال در مورد آن دخترک چنهان چشددت اشددتباهان دوره نوجوانی خسددته از 
 این طور کنجکاو شدی؟… دیده نشدنها 

 
ستاده شی موبایلش ای سر در گو شه  سی سیا م ی همی ستگاه تاک  بود جلوی ای

سرش رو … صداش زدم و دستی براش تکون دادم … روبه روی در آموزشگاه 
و بعد با دیدن رامین در کنارم کمی کنجکاوانه … ابتدا لبخندی زد … بلند کرد 

 …نگاهم کرد و آرام از خیابون رد شد و با رامین دست داد 
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… منم اون اطرا  کار داشتم … رامین: همراز گفت می خواید برید خونه شما 
 …هوا هم گرمه میرسونمتون 

 
 …سیاوش نگاهی به من انداخت و من شونه هام رو باال انداختم 

 
سفید رنگ رامین چارک بود  سوناتای  شس… یه کوچه باالتر  ت و سیاوش جلو ن

 …من چشت راننده 
 

 …سیاوش: داداش مزاحمت نشیم 
 
 …نه بابا این چه حرفیه  -
 
من غرق در افکار خودم و در آرامش فضای خنک ماشین و موسیقی بی کالم  و

 …چیانو سرم رو به شیشه تکیه دادم 
 

چشددت چراا قرمز نظرم به بده ای جلب شددد که همراه با مادرش از خیابون رد 
 …دختر بده با مزه ای بود و کوله چشتی صورتی رنگی داشت … میشد 

 
شت: وای همراز اون  شت چ شتی های سیا برگ دختر کوچولو رو دیدی از کوله چ

 …تو داشت وقتی دبستان میرفتی 
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سن بودیم و اون حافظه  سیا هم  از این که یادش بود خنده ام گرفت چون من و 

 بی نظیری داشت
 

شتم … من: آره اتفاقا نظر من رو هم جلب کرد  ستش دا هنوز هم … خیلی دو
 …داختمش روم میشد می ان… خیلی دوستش دارم … دارمش 

 
جدی هنوز هم  ندی زد:  جا کرد و لبخ به  جا  تابیش رو کمی  نک آف رامین عی

 ازش استفاده میکردی؟
 

شه کنارم چرخوندم  شی سمت  سرم رو به  شت … کمی  تیر تیز نگاهش رو از چ
 عینک هم احساس میکردم

 
همون قدر … سددیا:همراز سددادگی دخترانه یه دختر بده دبسددتانی رو هنوز داره 

 …همون شادی های ناب و نوبرانه  با… بکر 
 

یاها و خاطران کوچکت رو … من: ضددرورن چنهان زندگی در همینه  که رو
شی  شته با ست دا شیم … دو شق دفترچه های بی خط نقا … من هنوز هم عا

بوی نان و چنیر و … عاشددق بوی کتاب نو فارسددی … گیره های کاغذ چوبی 
رو در خودم دارم که آرزوی  من هنوز دخترکی… گاهی خیار زنگ های تفریی 
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با خطوط گدی که … یکمین روز مهرش یه کالس با تخته گدی سددبز رنگه 
 …نصفه نیمه چاک شدن 

 
 …سیا: تو هنوز هم کالمت عطر و بوی دبستانت رو داره 

 
ساس کردم چیزی تو مردمک  شت و من اح شمش بردا رامین عینکش رو از چ

شد  سبز  شماش  شدن متفکر ب… چ شد در چهره اش به  سکوتش غرق  ود و 
 …نوای چیانوی داخی ماشینش 

 
خاله شربت آبلیموی خنک رو روی میز گذاشت: خوب میگفتی بیاد باال مادر 

… 
 

سددیا که حوله اش هنوز دور گردنش بود و قصددد حمام رفتن داشددت: تعارفش 
 …گفت کار دارم … کردم 

 
چر از سددموال نگاهش کردم و با … حر  زد  احسدداس کردم رو به من با کنایه

 …نگاهش برام خط و نشونی کشید ه به نظرم بی معنا میومد 
 

خاله ب*و*سدده ای به موهام زد: غذاتون رو بکشددم خاله جان یا صددبر میکنید 
 …برای گلنار 
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 …لبخندی زدم به محبت خالصش: منتظر اون خانوم دکترتون میشیم 

 
و غرق در … سددریال برزیلی رو چخش میکرد چشددم دوختم به تلویزیون که 

 …ابتذال بی بدیی این داستان بودم که دستی روی شونه ام نشست 
 

 …برگشتم مو لبخندی به موهای خیسش زدم: عافیت باشه سیا 
 

 لبخندی زد و کنارم نشست: چسندیدی سریال رو؟
 
 یرم آزمایشواال اگه یه ماه من از این سددریاال نگاه کنم به بابام شددک میکنم م -

چرا تو این سددریاال هیچ کس بابای واقعیش … خداییش … دی ان ای میدم 
 معلوم نیست؟

 
قبر کنی  باید نبش… سیا بلند خندید: چدر تو که بیست سالی هست فون کرده 

 …ولی من خسرو خان هی و حاضره می خوای از اون امتحان کنیم … 
 

 رش هر چه قدر هم سنگین باشهلبخند تلخی به لودگی اش زدم: به سایه باال س
خانواده مفهوم واال تری از این دلخوری … و گاهی دلگیر دل خوش باش سددیا 

 …ها داره 
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سرو جون خودش من رو  شمش زد: خ شت و به چ عینکش رو از روی میز بردا
 …چون … چون مهندس نشدم … طرد کرده 

 
 …با هم همزمان گفتیم: مطرب شدی 

 
… ه ای که هر دو چشت تمام اون شادی آنی اش خند… من هم … سیا خندید 

 خوب میدو نستیم چه دلخوری ها و دلتنگی هایی چنهانه.
 

ازی ب… صدددامون رو چایین آورده بودیم و توی اتاق گلنار نقطه بازی میکردیم 
شه میباخت و تهش جر می زد  سیا همی … که از کودکی مون انجام میدادیم و 

ن باعث شددده بود به این اتاق نه متری حضددور بد خلق خسددرو خان توی سددال
 …بسنده کنیم 

 
سیا  بابان همین جوریش هم دنباله بهانه ای برای بیرون کردنه … من: داد نزن 

 …منه 
 

به خدا این طوری  کاغذ رها کرد:  نار خودکار قرمز توی دسددتش رو روی  گل
 …اون با تو مشکی نداره … نیست 
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شید روی کاغذ و زبونش رو بین لبهاش گرفته  سیا که حاال بی نوبت خط میک
 …بود: اون با همه و بیشتر از همه با خودش درگیره 

 
 …من: راجع به چدرن درست حر  بزن 

 
یا: اون مخالف بود  له … سدد باید میومدی بعد از فون خا با ما … وگرنه تو 

 …زندگی میکردی 
 

سیا  سبت اون وقت؟ بی خیال  شیدم: به چه منا شوهر … اخمام رو توی هم ک
 …خاله وظیفه اش بیش از همین هفته ای یکبار مهمانداری نیست 

 
 سیا: خاله چی؟

 
 
 
 
 
سیا  - ضوع رو به کجا ربط بدی … بی خیال   بازیت… می دونم می خوای مو

 …رو بکن 
 

 …گلنار: چیزی شده دوباره که من خبر ندارم 
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 …سیا: آره اکبر خان از خونه بیرونش کرده 

 
 …رد دیوانه است این م… ای بابا  -
 

من نگاهی به قیافه شاکی گلنار کردم و روی موکت سبز رنگ و زبر کف اتاقش 
 …تکیه دادم به تختش: اون از دیدگاه خودش نگاه میکنه … چهار زانو نشستم 

اون هم تربیتی که اکبر خان اصددال قبولش … بده ها دو تربیته می شددن با من 
 …بر اسب مراده فعال که اون سوار … در ضمن … نداره 

 
چر از حس … سیا موهام رو بهم ریخت: از خداش باشه نوه هاش م ی تو باشن 

… 
 

چوفی کشددیدم: احسدداسددان دقیقا چیزیه که ام ال اکبر خان شدددید ازش می 
 ترسن.

 
 …به ساعت دیوار نگاه کردم دو بود … گلنار خوابیده بود 
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ستم  سیا آهنگی ش صداش رو کم کرد و من روی تختش ن شت و  از فلون گذا
 به کتاب… و نگاهی به اتاقش که همه چیزش قهوه ای و سددبز بود انداختم … 

 …خانه چر از کتابش و به حضور چر رنگش که سبز تر از موکت کف اتاقش بود 
 

چیزی که همیشده چر بود از … دسدتی کشدیدم به دفتر جلد چرمیه روی میزش 
 …شته های این مرد بر آمده از دنیای مکانیک دلنو

 
 …با لبخندی نگاهم کرد: دوست داشته باشی میتونی بخونیش 

 
شته هفته چیش بود … صفحه آخر رو باز کردم  شون … نو تاریخش این طور ن

 …میداد 
 

 سیا: با صدای بلند بخون با صدای تو زیبا تر به نظر می رسه
 
شکی غریبی خوبی امر… بگذار برایت چای بریزم  - ش… وز به  ی صدایت نق

 …زیباسددت بر جامه مغربی و گلوبندن چون کودکی بازی میکند زیر آیینه ها 
ستی… بگذار برایت چای بیاورم … و جرعه ای آب از لب گلدان می نوشد   را

گفته بودم دوسددتت دارم؟ گفتم که از آمدنت چه قدر خوشددحالم؟ حضددورن 
ست  شعر … شادی بخش ا ضور  ضور قایق ها و خاطران دور … م ی ح و ح

که به تو خوشدامد میگوید … بگذار برایت ترجمه کنم حرفهای صدندلی را … 
یای و رو… بگذار تعبیر کنم رویای فنجان ها را که در فکر لبانت هسددتند … 
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شکر را  شق را و  می بگذار ک… بگذار به حرفی تازه از الفبا مهمانت کنم … قا
 ق میان تمدن و بربریت.بر عش… از خودم بیفزایم 

 
ستاده بود … سرم رو بلند کردم  ه ها عطر و بوی این نوشت… تیکه داده به میز ای

شتند  شه خیلی فرق دا سیاوش هم … با همی سعی کردم در هفته … برق نگاه 
ه خبر اصددال هفته چیش چ… چیش دخترکی چیدا کنم با گلو بند و لباس مغربی 

 …بود 
 

 …فکر نکن  موهام رو بهم ریخت: بهش
 

خبری هست و من نمی دونم … از لبه تخت بلند شدم: چه طور فکر نکنم سیا 
 …درسته 

 
ست جز … سرش رو چایین انداخت  شتای چاش: خبری نی شم دوخت به انگ چ

 خوابت نمیاد؟… و اون … همون فاصله میان من 
 

شدم  ساس میکردم دچار برق گرفتگی   سیا و حر … سیا و این حرفها … اح
 سیا و گلو بند زیر آینه؟… فاصله از 
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به من نگی به کی می خوای بگی؟ به دفتر جلد چرمیت؟ من از اون … سیا  -
 کاغذهای کاهی هم کمترم؟

 
می خوام باور کنم یه … فقط … خودن میدونی کی هسددتی … لوس نشددو  -

من هنوز لعبت … اصال من رو چه به حسهای ثابت … حس عجیبه گذاراست 
 …دا نکردم خودم رو چی

 
 …زده بود به لودگی؟ اما اون نگاه براق که نشان از این نداشت 

 
 …باشه نگو  -
 

خواسددتم از اتاق خارج بشددم که بازوم رو گرفت: بشددین بینیم بابا چه قهر هم 
 …میکنه 

 
ستم لبه تخت  ش شروع کرد به چرخانون … منتظر چاهام رو تکون میدادم … ن

ستش: هفتته چیش  سیا دختر… کیوان بهم زنگ زد … لیوان توی د عموم  گفت 
حوصددله … اونجا معماری خونده تموم کرده اومده ایران … داره از ایتالیا میاد 

 …اش سر رفته داره میاد آچارتمان من 
 

 …کیوان مسمول موسیقی تماتر سیاوش به من هم گفته بود … یادم آمد 
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 …من: خوب 
 
شدم  - سرش رو بلند کرد … یه چیراهن آبی دخترکی دیدم تو … از در که وارد 

شد   …چیزی که بهش میگن بند دل احتماال … و یک چیزی توی دل من چاره 
 …همون هم باعث اون نوشته های روی کاغذ شد که خوندی 

 
شنیدم خیلی عجیب … چندین بار فکر کنم … چند بار چلک زدم  چیزی که می

 …خیلی … بود 
 
 …البته توی یه هفته … نهان کردی و حاال تو از هفته چیش این رو چ… سیا  -
 
چه میدونم … برای کار دکور اومد سددر صددحنه … تو این هفته زیاد دیدمش  -

… 
 
بذار … ماها که از این حرفها نداریم … به کیوان بگو … چی رو چه میدونی  -

 …زمینه رو برای آشناییتون آماده کنه 
 

وقتی حر  از فاصددله میزنم … یا لبخند تلخی زد: چه زمینه ای همراز کوتاه ب
 این دوتا به هم میرسن آیا؟… بحث همون فاصله تمدن و بربریته … 
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 حاال تو تمدنی یا اون؟ -
 

 …چپ چپی نگاهم کرد 
 
 یادته؟… سیا ما به این فاصله ها اعتقاد نداشتیم  -
 

 لیوان رو وری میز گذاشددت و موهاش رو یا دسددت محکم داد عقب: همه چیز
ست  صیی از ایتالیا … که بر اعتقاد ما نی من یه خانوم مهندس معمار فارا التح

رو که چدرش یکی از مدیرای ارشددد این مملکته رو سددوار اتوب*و*س کنم؟ 
سیه  ساندویچ بندری بدم. با هم از هنر مدرن رو ستش  شجو د ببرمش چارک دان

 حر  بزنیم؟
 

دسددتم رو … لند شددددم از جام ب… هیچ وقت چشددماش انقدر نا امید نبود 
هم برای اینکه به خودن بگی … گذاشددتم رو بازوش: هنوز خیلی زوده سددیا 

 …فرصددت بده … هم برای اینکه به این نتیجه برسددی که نمیشدده … عاشددقی 
ط تو فاصددله از نظر کیوان فق… کیوان اهی این حرفها نیسددت … بیشددتر ببینش 

 یه؟راستی اسمش چ… شاید برای … فرهنگ هست و مطالعه 
 

 …لبخندی که من اعترا  کردم بیش از حد چر از مهر: آویسا … لبخندی زد 
 



  154 

 

سا تمام بهنم رو گرفت  سم آوی سیاوش … ا سایی که با تمام دخترکان دور  آوی
 …گویا فرق میکرد 

 
ید ببینمش … اسددمش هم خوشددگله  - با دختری که براش میخوای … منم 

 …ای من رو بگیره نکنه قراره ج… صدای صندلی ها رو ترجمه کنی 
 

… خیلی خیلی واالتر … محکم ب*ا*لم کرد: تو چیزی فرای عشددقی همراز 
و این یعنی من تو رو برای … هیچ غریزه ای نیسددت … در دوسددت داشددتن تو 

 …همراز بودنت دوست دارم 
 

شتم  شم روی هم نذا صبی چ شد … تا  ضافه  سیاوش هم به فکر هام ا دغدغه 
ید …  نا ام های  مام ن… اون چشددم  با ت نده بود برای خود من هم  گران کن

سددیاوش هیچ وقت … خیلی خیلی نگران کننده … شددعارهایی که داده بودم 
… برای هر تصددمیمی زود بود … اما زود بود … انقدر جدی به نظر نمیومد 

 …برای سن سیا هم زود بود 
 

گلنار روی رختخواب چرخید و با دیدن چشددمای بازم لبخندی زد: صددبی به 
 …ر خی
 

 …سعی کردم خستگی چشمانم رو قایم کنم: صبی تو هم به خیر 
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 …از جام بلند شدم تا آبی به صورتم بزنم … انتظار … صبر … برکت … خیر 

 بدجور گرفتار این سه کلمه آخر بودم.
 

بطری عرق کرده آب رو توی دسددتهام فشددردم و نگاهی به قطره های اطرافش 
نداختم که گرمای اواخر مرداد  ماه خیلی زودتر از تگاه من بخارش می کرد ا

تمام مدن تمرین به آویسددایی که ندیده بودم فکر کرده … امروز … دیروز … 
یک … به سدداعتم نگاه کردم … بودم و چشددمام هم به اندازه مغزم درد میکرد 

هر … و بعدش میرسیدم برم دیدنشون  5دقیقه ای داشتم تا ساعت  90کالس 
هندز فری رو توی گوشددم جا به … رمانه راهم نداده بود چند دیروز خیلی محت

جا کردم تا صدای موسیقی مانع بشه اون لعنت چشت زبونم رو حتی خودم هم 
 …بشنوم 

 
وارد آموزشددگاه شدددم و خنکی کولر که بهم خورد اخم های بین ابروم از بین 

شتی… رفت  ساتید تا کوله چ سمت دفتر ا شتم و رفتم به  رو  مهندز فری رو بردا
 …اونجا بذارم 

 
شی نگاهی کردم که غرق در  36-35به زن حدودا  شت میز من ساله جذاب چ

برگهای چیش روش بود و با خودم گفتم چه عجب ما این خانوم میر جعفری رو 
 …زیارن کردیم 
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سرش رو باال آورد و لبخندی زد و با دستهای در هم گره زده شده نگاهم کرد و 
اه قبی از اینکه اشتب… رمز از گرمای هالک کننده بیرونم احتماال به گونه های ق

دریس ت… چاکزاد هستم … همه رو مبنی بر دانش آموز بودنم بکنه گفتم: سالم 
 …درس نمایش با منه 

 
سر تا چام رو نگاهی اجمالی … جا خورد  شد و  صندلیش جا به جا  کمی روی 
موهام رو … کمی معذب شدم … بعد روی چشم هام متوقف شد … انداخت 

شالم  سکن کردن من برداره و … دادم توی  ست از ا شد تا د این حرکتم باعث 
چاکزاد  خانوم  نه: سددالم  باز ک جا  ندی روی لبش  یاد و لبخ به خودش ب کمی 

 …ببخشید این چند وقت اصال ندید بودمتون به همین خاطر 
 

شدش انداختم  ست دراز  صندلی و د با … نگاهی به حالت نیم خیزش روی 
م دسددت دادیم و من بعد از تعارفان معمول درخواسددته اون چوشدده نارنجی ه

 …رنگ و البته کلید کمدم توی دفتر دبیران رو کردم 
 

ستگی کوله ام رو بلند کردم تا توی کمد بذارم که با  در کمد رو باز کردم و با خ
 …دیدن یه بسته کوچک سفید رنگ که دورش روبانی داشت چشمام گرد شد 

برداشتم روش کارن کوچکی بود با یه دست خط بسیار زیبا: تقدیم به بسته رو 
ست … دخترکی گذر کرده از زمان  ستانش ا شق تخت گدی دب که هنوز هم عا

 …رامین … با تمام سادگی اش … 
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در جعبه  …بیشتر از سه بار اسم ته دست نوشته رو خوندم تا باور کنم چه خبره 

رنگ متنوع و زیبا از گچ های  12باز شد  چشمام تا آخرین حد… رو باز کردم 
ستوانه ای  شده بود … ا سته مداد رنگی زیبا در کنار هم چیده  نوک  …م ی یه ب

انگشتانم رو به اون استوانه های چوک کشیدم و اون لحظه احساس کردم چیزی 
 …در بهنم نیست 

 
و رتکیه زدم به کمدهای چشت سرم و لبم … همان طور که جعبه در دستم بود 

به دندان گرفتم و سعی کردم با موسیقی عجیب و چر ضرب توی بهنم کنار بیام 
موسددیقی که مطممن بودم تماما از سددر چراهایی اسددت که در بهنم با دیدن … 

 …این محبت ناگهانی نقش بسته نه چیز دیگه ای 
 

برای این جمله های سدداده اما چیدیده دنبال مفهوم … باید برای این جعبه زیبا 
 گشتم؟ یا دلیی؟می
 

یدم و لبم رو رها کردم  بی این … چوفی کشدد می من در مقا اصددال عکس الع
 …حرکت چه چیزی باید می بود 

 
کمی از آبی که … جعبه رو توی کمد گذاشددتم و برای مسددلط شدددن به خودم 

شه نارنجی  شیدم و بعد با همون چو شده بود رو یه نفس نو حاال خیلی هم گرم 
دیگه … هیچ کس به من رحم نمیکرد … ت کردم رنگ به سددمت کالس جرک
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هیچ فایلی از این مغزه نصددفه نیمه من خالی نمونده بود تا بتونم کمی آرامش 
 …جاال یه جعبه گچ هم توی کمدم لبخند کجکی بهم می زد … داشته باشم 

 
شاد بده هایی که باهام رابطه خوبی برقرار  سالم  شد با  ورودم به کالس همراه 

شین … کرده بودن  شم بعد از آن هجوم بی اطالع چی سلط ب ستم به خودم م خوا
 …چون با دیدن تخته گدی سددبز رنگ کالس … ولی فقط خواسددتم … گدی 

 …خالص … چاک و چاکیزه اون نیمده تسلط هم چرید و 
 

بعد از نود دقیقه … از کالسددی که اون روز تقریبا مرسدددده اداره اش کرده بود 
چ به سددموالی که بهنم رو میخورد بیرون ناقابی تالش بهنی برای  اسددخ دادن 

 چرا؟… یه سموال بسیار ساده … اومدم 
 

صمیم گرفتم قبی  سالم کردم و ت سر به خانوم میر جعفری که نگاهم می کرد  با
شم … از آمدن رامین از آتلیه  شگاه خارج ب … هر چند بی ادبی بود … از آموز

ش شیدم و کوله ام رو روی دو ساتیدی که از در بار دیگه چوفی ک م انداختم و به ا
وارد می شدن با سر چیزی بین سالم و خداحافظی گفتم و وارد راهرو شدم که 

از چار چوب دفترش مجبورم کرد به برگشددتن به سددمت … صددداش از اون ته 
چشددت و البته دیدن مردی که لبخندی چیروز به لب داشددت و من و یک عالمه 

 …ه دیگه خجالت و خیلی حس های بی سر و ت
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ست و نگاهی اجمالی به من  ش شت میزش ن ستم و چ ش روی مبی روبه روش ن
 …کال چند روز بود که همه چیز عجیب بود … دیروز … امروز … انداخت 

 
منتظر چی بود؟ سددکوتم رو که دید گفت: خوب خانوم … منتظر نگاهم کرد 

 همراز یه سالم نکرده می خواستی بری؟
 
شتم  به شه باز میذا سفید رنگم که دکمه هاش رو همی سرم رو از مانتوی  اجبار 

شید فکر میکردم آتلیه  سیاه و خندانش نظری انداختم: ببخ شمای  کندم و به چ
 …باید برم تجریش … هستید و یکم هم عجله دارم 

 
 …کمی اخمهاش در هم رفت: اگر بخواید من می رسونمتون 

 
 …نه  -
 

خوب خودش گفته بود اگر میخواید و من … م سددفت بود یکم نه ایی که گفت
برای هضم اون جعبه گچ و بعد اون تخته و این نگاه مشتاق و … نمی خواستم 

ضور رامین نوجوانی هام و  شتری بدون ح سموالی که در بهنم بود به تنهایی بی
 …خنکی کولر ماشینش نیاز داشتم 
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زش رو به دسدددت گرفت کمی توی جاش جا به جا شدددد و قلم فلزی روی می
سیله ای برای تمرکز کردن چیدا کرده بدون نگاه  ساس کردم اون هم نیاز به و اح

 کردن بهم: برای چنجشنبه شب که برنامه خاصی نداری؟
 

چه  …سعی کردم این بار لحنم کمی نرم تر یا به قول سیاوش گرد تر باشه: خیر 
 طور مگه؟

 
سددرش رو باال بیاره و دوباره نگاهم این لحن نسددبتا گرد و قلنبه من باعث شددد 

نازنین و رادمهر هم هستن … کنه: مامان برا ی چنجشنبه شب شام دعوتت کرده 
 …می خواد بران غذاهای مورد عالقه ان رو درست کنه … 

 
توی بهنم این بار یه زنگ خطر خیلی بزرگ به صدددا در اومد و احسدداس کردم 

عد از اون حمله گدی  یه جنگ تن … ب یا حاال  با فرخنده خانوم و لوب به تن 
 اما به چه عنوان؟… باید مخالفت میکردم … چلوهاش راه افتاده 

 
ضایی که توش بودم خارجم کرد: اومدن به  صداش از ف با خودم درگیر بودم که 

 خونه کسایی که یه عمری باهاشون رفت و آمد داشتی انقدر فکر می خواد؟
 

رد و بر خورد کرد با دیورا گلی تنها باا قی خو… با لگد به سددنگ زیر چام زدم 
 …قدیمی باقی مانده در کوچه جناب انتظام 
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صبانی بود  ست خودم ع شام … از د ستی بی دلیلی قبول کرده بودم  تو رودربای

 به همین راحتی؟… برم منزل چرتوها 
 

 …اه … سیا می فهمید تیکه بزرگم گوشم بود 
 

م فریده خانو… خوشددبختانه اکبر خان نبود … زنگ زده بودم …  به در رسددیدم
نه شدددب می تونم خونشددون بمونم  تا  به زور میخواد ببرتم … گفته بود  یکی 

یکی هم م ی خسددروخان نصددفه نیمه راهم … یکی راهم نمیده … خونشددون 
 …میده 

 
 …در باز شددد مورد اسددتقبال دوسددت داشددتنی ترین موجودان دنیا قرار گرفتم 

سه د صورتم رو غرق ب*و* شا  شون رو دور گردنم حلقه کرده بودن و کو ستها
 …کرده بود 

 
یاد تو  … خنده فریده خانوم از چشدددت سددرشددون اومد: ولش کنید بذارید ب

 روسریش از سرش در اومد.
 

شیده بودن کنارم  شون انداختم که دراز ک شا … نگاهی به هر دو روی تخت نیو
شیده بودم و روی با سط دراز ک شا بود و روی بازوی و سر نیو سمت چپم  زوی 

 …سمت راست کوشا 
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بعد از یه بالش بازی اسدداسددی دور از چشددم سددلطان اکبر خان حاال خسددته و 

 …مونده روی تخت افتاده بودیم 
 

 امشب هم قبی از رفتنت یه داستان تعریف میکنی؟… نیوشا: همراز 
 

ی احسدداس میکنم دسددتی بین موهاش کشددیدم: خودم هم دلم میخواد اما گاه
 …بزرگ شدید 

 
 …کوشا: خوب داستانهای بزرگونه تعریف کن 

 
داسددتان مگر بزرگ هم می شددد؟ داسددتان همیشدده برای … داسددتانهای بزرگانه 

ته بهن بزرگ سددداالن … کودکی بود  باقی مانده در  … یا برای کودکانه های 
شدن  شبخت می ستانهایی که همه آخرش خو ستانهایی… همان دا که  همان دا

سوار بر  شاهزاده  سه کوچک از  ستان یک ب*و* ستان در د زندگی دخترک دا
 …اسب سفید داستان بود 

 
 …من داستان بزرگونه بلد نیستم  -
 

 …نیوشا موهای ریخته شده روی صورتم رو کنار زد: همون رو تعریف کن 
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 نیوشا چیزی شده که ناراحتی؟ -
 

 …کوشا: چدر جون براش معلم چیانو گرفته 
 
 …فوضول خبر چین … یوشا: ا ن

 
 …چشم غره ای بهش رفتم: با برادرن درست صحبت کن 

 
 …خودم میگفتم دیگه … خوب آخه  -
 

… عجیب امروز بوی رها رو می داد … ب*و*سدده ای به چیشددانی بلندش زدم 
 عجیب: خوب کجاش بده؟

 
دوسددت دارم … بزنم  من دوسددت دارم گیتار… من دوسددت ندارم چیانو بزنم  -

ست کنم  سک در سازی … م ی تو بتونم عرو سک  گفتم بذار برم کالس عرو
 …نذاشت 

 
 …هنر هم در ان خانه شامی یه جبر احمقانه بود 
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هر چه فکر میکردم چه طور این خون دویده شددده به … جوابی نداشددتم بدم 
ترل زنم رو کنمغزم رو که بد جور تحریکم میکرد تا برم و سددر آقای انتظام داد ب

 …کنم 
 
 …چیانو خیلی قشنگه  -
 
 …اما از بده های شما کسی چیانو نمیزنه  -
 

ضمن چی کار به بده های  خندیدم: مگه چند تا از بده های ما رو دیدی؟ در 
 ما داری؟

 
شم همراز  - صه بگم … منم میخوام م ی تو با صه بلدی … ق  …تو یه عالمه ق

 …و صدان م ی مامانه ت… تو بلدی ماها رو خوشحال کنی 
 

چرخیدم به سمتش … دلم میخواست گریه کنم … بغض کردم و صدام لرزید 
شما ها … و محکم ب*ا*لش کردم  شت دور کمرم رو گرفت:  شا هم از چ کو

 …هم برای من بوی مادرتون رو میدید 
 

مانتوم رو چوشیدم تا نه فقط یه ربع مونده بود می خواستم هرچه سریعتر از این 
 …امروز واقعا بدجور احساساتم انگولک شده بود … دور بشم  مکان
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… تو که خوب میدونی … کوشددا م ی همیشدده اخم آلود بود: مرد کوچک من 

 …زودی بر میگردم 
 

ستی یادمون رفت یه چیزی بهت بگیم  سید: را عمو  …نیوشا گونه ام رو ب*و*
در جون هم رفته مامان فریده به همین خاطر انقدر خوشددحاله و چ… داره میاد 

 …دنباله یه سری تدارکان 
 

دا چیز زیادی چی… بین خاطران دنباله یه عمو بگردم … سعی کردم توی بهنم 
حتما دیده بودم … حتی عکسددش هم توی سددالن ناهار خوری نبود … نکردم 

سی رها که دیگه حتما دیده…  سم عرو  7هر چند اون موقع من … بودم  تو مرا
 …سال رو به زور داشتم 

 
چیزی بود شددبیه چدر خودش؟ شددوهر رها؟ تصددویری … تصددور از این عمو 

از این عمو همیشدده یه هاله ای بود از تبریکان مناسددبتهایی که به … نداشددتم 
هدایای گرون قیمتی که میفرستاد و قربان صدقه های فریده … بده ها میگفت 

سددالی که فامیی بودیم با این ها من این  15وگرنه در این بیشددتر از … خانوم 
 …عموی چنهان رو ندیده بودم 

 
 دستی به موهای نیوشا کشیدم: خوشحالی که داره میاد؟
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 …مامان فریده که خیلی خوشحاله … نمی دونم  -
 

سال در  شنیده بود و البته چار صدای این عمو را  شا که به هر حال  این حر  نیو
اندک امید من رو به این که شاید بشه با این مردی که از … فری دیده بودتش س

سالی هم کوچک تر بود -چدر نیوشا و کوشا دو شت کم … حر  زد … سه  دا
 کم به نا امیدی مبدل میکرد.

 
سته بودم و چاهام رو تکون میدادم  ش صحنه ن شت  صندلی چ صداش … روی 

صدای نقش مقابلش خود شت با  خودم … ش رو هماهنگ میکرد میومد که دا
حاال این شازده هم نور علی نور … هم به اندازه کافی از این بابت عصبی بودم 

 …کرده بود ماجرا رو 
 

 …تو حال خودم بودم 
 
 چه عجب از این ورا؟… به به همراز بانو  -
 

سرم رو بلند کرم به کیوان نگاه کردم که م ی همیشه یه عالمه برگه دستش بود و 
 …اومدم سیا رو ببینم … لبخندی زدم: سالم … نگاهم میکرد  داشت

 
 نشست روی صندلی روبه روم: باز میونتون شکر آب شده؟
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 از کجا فهمیدی؟ -
 

 …خندید: هروقت لجش رو دربیاری میای این جا رو در رو 
 

 خندیدم: چس دستم چیش تو هم رو شده؟
 
 …بلی بلی  -
 

اجرای امشددب همش … د: دیوونه شدددم تکیه داد و کمی شددقیقه هاش رو مالی
راستی تو چه می کنی؟ شما برید اجرا همه … همه استرس دارن … مدعوینن 

 …ما باید درمون رو تخته کنیم 
 
 …این فصی همه از شما حر  میزدن … جمع کن خودتو  -
 
یاوش حر  میزدن  - دکور رو هم … کارش خیلی خوب بوده … همه از سدد

 …دستی توش بردیم 
 

 خودم رو جمع و جور کردم: کار دختر عموته؟کمی 
 
 …آره هر روز میاد این جا  -
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 …طفلکی سیا … تو دلم گفتم 

 
کیوان از جاش بلند شددد: من برم که تنهایی … صددداهای صددحنه قطع شددد 

 …فعال عزن زیاد … بکوبید تو سر و کله هم 
 

ا بردار بیتو این هفته دختر عمون رو هم یه شددب … بلند شدددم از جام: کیوان 
 …خونه ما میخوام باهاش آشنا بشم 

 
 …لبخندی زد و دوتا انگشتاش رو گذاشت روی چشمش و رفت 

 
سیا اومد تو  ستگی می بارید … چرده مخمی کنار رفت و  من  …از قیافه اش خ

 …رو دید با چهره مصنوعی و خیلی خنده داری روش رو ازم بر گردوند 
 

 …رفتم سمتش: االن م ال تو قهری 
 
 …بله قهرم  -
 

نده  ته بود: لوس نشددو مرد گ نده ام گرف قدر آدم … خ که میگفتی من رو ان تو 
 …حساب نمیکنی که ازم ناراحت بشی 
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 …ببینا یه بارم که آدم حسابت کردم خودن نمی خوای  -
 

یه دونه محکم به بازوش زدم: بی چاره هفته دیگه یه مهمون توپ دعون کردم 
 …با من رابطه ان رو خوب کنی  باید… 

 
شوخی  صداش رو آورد چایین:  شمای گرد نگاهم کرد و  سمتم با چ شت به  برگ

 …میکنی؟ نه؟ این کار رو نکردی 
 
 …چرا کردم  -
 

روی میز گذاشت و دستش رو گذاشت روی … برگه ای که توی دستش بود رو 
 …چشماش 

 
شانه اش سر  ستم رو روی  شدم و د سیا  کمی بهش نزدیک تر  شتم:  … گذا

 ناراحت شدی؟… ببخشید 
 

… این چه حرفیه … با نگاهی که واقعا دلم رو سددوزوند نگاهم کرد: نه گی من 
 اما وقعا این کار نشدنیه.… می دونم میخوای کمکم کنی 

 
 …سیا به خودتون فرصت بده حق نداری به جای اون هم تصمیم بگیری  -
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اهم کرد: بحث رو عوض نکن دسدت محکمی به صدورتش کشدید و دوباره نگ

سالوادر دالی …  ست میخوای بری خونه اون  ست را شب را تو به اجازه کی ام
 …زمان 

 
 …بلند خندیدم: اصال هم به دالی کوچکترین شباهتی نداره 

 
 …ادعاش رو که داره  -
 
 …چی کار کنم تو معذوران قرار گرفتم  -
 
 …همراز نگو که منظورش رو نفهمیدی  -
 
 من که منظوری نداره!به نظر  -
 

خم شد و چشمش رو دوخت به چشمای من که سرم رو چایین انداخته بودم و 
 به نوک کفشام نگاه میکردم: خوب چیه چرا اون جوری نگام می کنی؟

 
 …می خوام بدونم عقلت رو کجا گذاشتی که چند وقته همراهت نیست  -
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چه فایده ای … اون منظور رو  من نگیرم… منظور هم داشددته باشدده … سددیا  -
 …براش داره 

 
اگه … جز غرورش و از خود متشددکریش … ببین این آدم هیچ ایرادی نداره  -

ست که بده بدیه. دقت کن  خوبیه  بده… میگم به درد تو نمیخوره برای این نی
تو به آدمی احتیاج داری که توانایی این که یه تنه همه نداشته هان رو جبران … 

شه  کنه رو شته با سم بخورم … دا شه اما می تونم ق شوهر هم نمی  رامین حتی 
 …دوست چسر بی نظیری میشه 

 
من دنباله … دنباله دوسددت چسددر هم نیسددتم … من دنباله شددوهر نیسددتم  -

 …زندگیمم تا زمانی که یه عشقی در خونم رو بزنه 
 
 …باعث می شه راه رو براش باز کنی … به هر حال امشب رفتنت  -
 
 …به هر حال قول دادم … نمی دونم سیا  -
 
 …شنیدم خان عموی بده ها داره میاد  -
 
 تو یادته این خان عمو رو؟… نیوشا بهم گفت … آره  -
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… سددالمون بود چه طور یادمون بیاد  7-6تو عروسددی رها ما فقط … نه بابا  -
 ولی میدونم از حامد کوچکتر

 
 …بود 

 
باید حدودا موهام رو که از شدددالم زده بود ب -34یرون تو دسددتم گرفتم: آره 

 …ساله باشه االن 35
 
 
 
 
 
 چی کار به سنش داری؟ -
 
با اکبر خان که رفته … می خوام بدونم میشدده باهاش سددر بده ها کنار اومد  -

 …رفته رابطم داره بدتر میشه که بهتر نمیشه 
 
شه  - شاید ب شه … نمی دونم  ستی… یعنی امیدوارم که ب شب دنبالت ک را ه ام

 …نمیاد 
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 …بهش گفتم خودم میرم … نه بابا  -
 
 بیام ببرمت؟ -
 
 …خودم با آژانس می رم و بعد هم بر میگردم … نه بابا  -
 
 …چولدار شدی  -
 
ست یه میزانی هم از آموزشگاه رامین … نه بابا  - چیش چرداخت اون انیمیشن ا

 …به حسابم ریختن 
 
 …خوبه  -
 
 من برم؟… گه آشتی شدیم دی -
 

راز هم… ولی دیگه از این کارا نکن … لبخندی بهم زد: بر وبهت خوش بگذره 
 …تو … به خاطر خودن میگم 

 
 …می دونم بیش از اونده باید آسیب چذیرم  -
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شنیدم: مموش  سرم  شت  صداش رو از چ سمت در که  مراقب … چرخیدم به 
 …خودن باش 

 
ستاد ست به جیب ای سمتش که د شتم به  سا الیق د… ه بود برگ شتن یعنی آوی ا

 این دریای محبت بود؟
 
 من همیشه حواسم به خودم هست.… حواسم هست سیا  -
 

به موهایی که روی سددرشددانه ام … نگاهی اجمالی به خودم توی آینه انداختم 
سبز رنگ فون … بافته افتاده بود  سه ربع دامن  ستی  ساده و آ شکی رنگ  بلوز م

ساچورن مشکی و … زانو که چار خونه های بسیار ریز مشکی داشت  تا باالی
 …گوشوراه هام دو تا انار قرمز رنگ بود آویزون … کفشهای عروسکی مشکی 

 …خودم ساخته بودمشون خیلی خیلی شبیه انار واقعی بودن 
 

سته در کنار چنجره با لبخند … یادم افتاد جایی خونده بودم  ش ست ن زندگی زنی
 …با گوشواره هایی آویزان … ار شوهرش در انتظ… 

 
اط از کودکی که تو حی… سرم رو تکون دادم تا گوشواره ها رو بیشتر لمس کنم 

 عاشددق… خونه مادر بزرگ گیالس میدیدیم و چشددت گوش هامون میذاشددتیم 
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آرایش خیلی مالیمم رو با یه رژ سدداده … این برخورد گوشددواره با گردنم بودم 
 …کوچکی که تهیه کرده بودم رو به دست گرفتم تکمیی کردم و هدیه 

 
 بیماری… آخرین باری که خونه فرخنده خانوم رفتم … حش غریبی داشددتم 

اون روزها تو خونه قدیمی آجری ته کوچه … مادرم تازه تشخیک داده شده بود 
 …طبقه اول نازنین و خانواده ش و طبقه باال رامین با چدر … زندگی میکردن 

 …مادرش 
 

گ رن… با چنجره هایی که چار چوبشددون آبی رنگ بود … نشددون زیبا بود خو
 …تنهایی من 

 
… از آن روز بود که صدددای خنده از خونه ما رخت بسددت … آهی کشددیدم 

شپز خونه فرخنده خانوم  شت میز آ شک چ ست از همون روزی که مادرم با ا در
خانوم  در حال خرد کردن گی کلم ها برای شددور هر سددداله برای فرخنده… 

 …چه قدر زود … تشخیک دکتر رو توضیی داد و چه زود گذشت 
 

… طبقه چنجم  10واحد … سددر راسددت بود … زنگ در آچارتمانشددون رو زدم 
 …سالم شاد نازنین چشت آیفون لبخندی به لبم آورد 

 
شدم  سور که چیاده  سان شدم … از آ سمت چپ   …متوجه در نیمه باز آچارتمان 

ش بوی چای و زعفران آورده بود و صددددای خنده های دری که همراه با خود
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شد  شد … بلندی که مطممنا مربوط به رامین می شهام رو در آوردم و در باز  کف
م ی همیشده بود گذر این سدالها این زن نسدبتا چاق با … فرخنده جون بود … 

های  نداده بود هیچ تغییری حتی در مو تاه رو تغییری  قد کو صددورن گرد و 
ه با دیدنم چند ثانی… کوتاه شده و بلوندش هم ایجاد نکرده بود همیشه مصری 

 …ای مبهون نگاهم کرد 
 

صال امکان نداره  ستاه بود: دیدید گفتم زن دایی ا نازنین در کنار فرخنده جون ای
 …بشناسیدش 

 
…  فرخنده جون که کمی به خودش مسددلط شددده بود با چشددمای کمی خیس
… محکم ب*ا*لم کرد و من از چشت شونه اش رامین رو دیدم در کنار چدرش 

 …آقای چرتو که لبخند زنان نگاهم میکرد 
 

 …آقای چرتو: خانوم یکم بذار نفس بکشه 
 

لبخندی زدم و کمی خودم رو از آ*ا*و*شددی که کمی زیادی فشددارم داده بود 
 …سالم فرخنده جون  و گونه فرخنده خانوم رو ب*و*سیدم:… بیرون کشیدم 
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چه قدر … چه قدر عوض شدی … هزار ماشاال … ماشاال … سالم دخترکم  -
رش انقد… نازنین و رامین از وقتی دیدنت دارن یه ریز میگنا … خوشگی شدی 

 …چه قدر ملوس شدی … رو اصال باور نمیکردم 
 

عا اقو… سددرم رو بندازم چایین … نگاه مشددتاق مردان خانواده چرتو باعث شددد 
 …خجالت کشیدم: شما لطف دارید 

 
 …آقای چرتو به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد: باالخره نوبت به ماهم رسید 

 …چه قدر شبیه مادر خدا بیامرزن شدی … چه طوری دخترم 
 

 …نازنین: بیشتر شبیه رها خدا بیامرزه 
 

هر کسی …  و من در کنار اون جمله های بی منظور آهی کشیدم از سر تنهایی
کلمه ای که از دهان … که نسددبت نزدیکی با من داشددت خدا بیامرز شددده بود 

 …نشانه تمام سوز دلم بود … دیگران انقدر راحت در میومد و برای من 
 

 آچارتمان سه خوابه و نسبتا نوسازی… نگاهی سر سری به آچارتمانشون انداختم 
شده بود  شتنی مبله  ست دا شگی و دو سایلی که همگی ب… که خیلی خو ا و

دیوارها چر از تابلوهای نقاشددی بی نظیری … هماهنگی خیلی خاصددی داشددتن 
 …بود که خیلی خوب میدونستم کارهای رامینن 
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شرنگی درش بود رو  ستال چای خو سینی نقره ای رنگی که فنجان کری نازنین 
لب فنجان رو برداشددتم … جلوم گرفت  ب… با لبخند و تشددکر زیر  ا رامین 

ی که سددعیی در چنهان کردنش نداشددت روی مبی روبه رویی نگاهم می لبخند
 …کرد: این جا رو راحت چیدا کردی؟ باید میذاشتی بیام دنبالت 

 
قای چرتوی: آره دخترم  باید جر  تو رو گوش میکرد و … آ به رامین گفتم ن من 

 …میومد دنبالت 
 

شتم  ساس خوب… فنجان چای رو روی میز کوچک رو به روم گذا ی تو این اح
ست داده بود  شته چر از حس زندگی بود … خونه بهم د ر چ… هنوز هم م ی گذ

ضی نبودم ایشون به زحمت بیفتن … از چتینه های کار خود فرخنده جون: نه  را
کار من هم مشددخک نیسددت. من کال امروز یه سدداعت وقت داشددتم خونه … 

 …ساعت کار ما دست خودمون خیلی نیست … باشم 
 

 …تو خیلی چر مشغله ای  رامین: خوب
 

ستی به  ست و د ش شد و کنارم ن شپز خونه وارد  فرخنده جون با ظر  میوه از آ
 …موهام کشید: اما تو بازهم باید می رفتی دنباله این خانوم خوشگله 
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تعریفاش بیشددتر شددبیه یه مادر شددوهر سددوچرایز شددده شددب … لبخندی زدم 
براش لباس دوخته بود و بعدها  خواستگاری بود تا همسایه ای که عمری مادرم

یهویی با آمدن مسدددائی و مشددکالن ما و رفتن رامین و اسددباب کشددی … 
شده بود  شبیه رابطه … ارتباطاتمون کم  شتر  هر چند اون موقع هم این رابطه بی

 …کارمند و کارفرما بود 
 

نازنین: دیگه از بحث عوض شدددن همراز بیایم بیرون که فکر کنم خودش هم 
 … خسته شده

 
شتنیش زدم: عادن کردم  ست دا شون خیلی … لبخندی به چهره دو آدمها خود

 …اما انتظار دارن من تو دوران جاهلیتم مونده باشم … تغییر میکنن 
 

 آقای چرتو بلند خندید: یعنی االن خیلی سن از خدا گرفتی؟
 
 …خیلی تجربه از خدا گرفتم  -
 

فرخنده خانوم اشکش … فضا رو افسرده کرد  جمله ام کمی… لبخند تلخی زد 
خدیه آورده هر چند  ید ببینم همراز جون برامون چی  بذار رو کمی عقب زد: 

 …واقعا توقعی نبود 
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باز کردن جعبه همراه شددد با لبخند خیی چهن و نگاهی چر از رضددایت هم از 
شتن … رامین و هم از مادرش  صی دا شمانی که برق خا آقای چرتوی هم با چ

 …گاهم کرد: عجب هدیه به جایی ن
 

فرخنده جون گونه ام رو ب*و*سددید و تشددکر بلند باالیی بابت کتاب اشددعار 
 …عطار نیشابوری ازم کرد 

 
ه فرخنده جون باالخر… منتظر رادمهر بودیم تا از سر کار بیاد برای خوردن شام 

ه ن بدسددت از قربون صدددقه هاش برداشددته بود و همراه با نازنین برای تدارکا
 …آشپزخونه رفتن و ورود من رو هم غدقن کردن 

 
رو به روی یکی از تابلوهای رامین ایستادم که زنی برهنه بود در خودش چیدیده 

 …با زمینه ای تند به رنگ قرمز … و نشسته در کنار چاه 
 

 از چشت سرم صداش رو شنیدم: نظرن چیه؟
 

ه نقاشددایی هسددتید که چرخیدم به چشددت و لبخندی زدم: می دونم از اون دسددت
 …دوست ندارید کسی تابلوتون رو تحلیی کنه 
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خنده کوتاهی کرد: یه دختر بده متال باز و شددلوا که راهش رو گم کرده بود و 
 …سالش بود رو میگی؟ نه دوست نداشتم  15فقط 

 
 چس یادتونه؟ -
 
 …ساعت به ساعتش … سطر به سطرش … داره یادم میاد  -
 
 …دلیلی نداره … ادتون بیاد خیلی سعی نکنید ی -
 
 …من دنباله چیزهایی تو یه اون زمان میگردم … داره  -
 

این چسددر عاقی تر از این حرفها بود … نه مطممن بودم … دلم به تپش افتاد … 
دلهره چیزی که شاید اصال وجود نداشت و قرار هم … تقصیره سیاوش بود … 

 …نبود باشه رو به جون من انداخته بود 
 
م ال آدمهایی که انسددانها … من چیز هایی رو توی اون دوره ها جا گذاشددتم  -

کسددایی که حق داشددتن اثر اونها رو تحلیی کنن و … رو طبقه بندی میکردن 
با اجازه  نداشددتن و توی جمع  که حق  هایی  یا بهتر بگم دختر بده  آدمهایی 

 …ندادن بهشون غرور نوجوانیشون رو خرد میکردن 
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یین انداخت: من هم اون چسر بده از خود متشکر رو که کمی سرش رو کمی چا
شم بود توی اون دوره ها  تو تراس همون خونه که تابلو ها … هم زیادی توی چ

 …برای خشک شدن توش چیده میشدن جا گذاشتم همراز 
 
شتم  - شف خودم دا سعی در ک … اما یه چیزی باید بگم … من اون موقع ها 

چیزی که بهش میگید … چیزی که االن میگید شدم این … من به شما مدیونم 
به نوع خودمون … موفق  ته  مدیون شددمام … الب بابت همون خرد … رو من 
 …همون تراسه و همون تابلویی که عجیب هم شبیه همین تابلو بود … شدنه 

 
سددرش رو بلند کرد تا جواب رو بده که صدددای آیفون و فریاد با نمک نازنین از 

 …جا چروندتمون 
 

ست نازنین و رادمهر  شت میز ناهار خوری … کنار د رو به روی خانواده چرتو چ
نفره و جمع و جور خونه فرخنده خانوم که با سددلیقه خاصددی چند جور غذا  8

نگاه رامین بعد از اون گپ راجع به تابلو بیشددتر چر از … روش بود نشددسددتیم 
فکرم چیش … سددموال بود و من امشددب عجیب کم حر  تر از هر شددب بودم 

سایی بود که ندیده بودمش  شب به ایران میرسید و … آوی چیش عمویی که فردا 
به خونسددردی همون تا بتونم … من امیدوار بودم به دلگندگی برا درش باشدده 

یام  نار ب هاش ک جا نبود … با جا بود و این  بدجور … بهنم هزار  که  جایی 
 م گی انداخته.زیر بره بین نگاه خاندان چرتو لپا… احساس میکردم 
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نیوشا دست به عصا از احساسش از حضور عموی تازه از راه رسیده چای تلفن 
سول بازی گرانقیمتی  شت کن شترین چیزی که روش تاکید دا صحبت میکرد بی
بود که سوغان کوشا شده بود و چیراهن های رنگارنگ سوغان خودش چیزی 

 …نزده بود که م ی اینکه خیلی هم چنگی به دل نازنین و کوچیکش 
 

 …من: خوب شما بزرگ شدی بازی به دردن نمیخوره که خانوم خوشگله 
 
 …خوب برای من یه لپ تاپ میاورد چیزی ازش کم میشد  -
 

چاهام رو روی کاناچه دراز کردم بلکه این ورمش کمی بخوابه از صددبی تمرین 
ا ن بودم و بعد اسددتودیو انیمیشددن صدددام کمی گرفته بود و از بس سددر چا بودم

 …نداشتم: عزیزم ایشون منظوری نداره 
 
 …اونم م ی چدر جون از دخترها خوشش نمیاد … داره  -
 

… دلم گرفت از برداشددت و حسددادتی که احسدداس میکرد: مگه همراز مرده 
 …خودم بران میخرم 

 
شده … اعتراض کرد: این طوری نگو  صله ام هم … همراز دلم بران تنگ  حو

 …سر رفته 
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کم رو کمی به هم فشدددار دادم: قربونت برم خونتون که االن چر از چاهای دردنا

 …رفت و آمد میشه به خاطر عمون 
 
 …من تو رو میخوام … نمی خوام  -
 

… مطممن بودم لبهاش رو هم االن جمع کرده و آویزون شددده … لا کرده بود 
 دلم چرکشید برای اون جمله آخرش.… درست عین رها 

 
 گوشی رو میدی مامان فریده؟… لوس نمی شه دختر بزرگ که … خوب  -
 

شنی گفتن  شم رو ستم ع… تیری بود در تاریکی به بهانه چ زیز شاید می تو ن
شرافی دور کنم  ساعتی از اون عمارن غم گرفته و ا کرده های خواهرم رو چند 

… 
 

 می… تبریکم رو با مهر چاسددخ داد … فریده خانوم بغض کرده جوابم رو داد 
تمام سددعیم رو کردم تا … ش منتظر کس دیگه ای هم هسددت دونسددتم ته دل

… درخواسددتم رو که مطرح کردم … خیلی سددریع از اون وادی خارج بشددیم 
خوب میدونسددتم از عکس العمی اکبر خان … کمی جا خورد و من من کرد 
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می ترسدده و ناراحت بودم که این زن مهربون رو همیشدده تو جنگم با اکبر خان 
 …وارد میکردم 

 
صحبت کنه و من بار دیگه از از صت بدم با آقای انتظام  ست تا بهش فر م خوا

 …این موجود متنفر شدم 
 

دوش گرفتم و موهام رو کمی موس زدم و هنوز منتظر تماس فریده خانوم بودم 
باز در ماه  10امید چندانی نداشددتم این درخواسددت از طر  من بیشددتر از … 

 …بار اجابت شده بود  5مطرح میشد و در طی این سه سال فقط 
 

 …آیفون باعث شد از جا بپرم: بله 
 
 …منم دختره خودسر  -
 

در رو باز کردم و الی در واحر رو هم باز گذاشددتم تا … لبخندی زدم سددیا بود 
 …همراه با گلنار لبخند زنان وارد شدن … بیان داخی 

 
 چه طوری مموش؟ -
 

وابش رو دادم: چه عجب از این از توی اتاق سددرم رو بیرون آوردم و با لبخند ج
 …ورا 
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گلنار با خنده کیسدده توی دسددتش رو روی میز گذاشددت: نیسددت که ما دقیقا 

 …چریشب با هم نبودیم 
 

شپز خونه میرفتم  سمت آ ستم و به  شتم با کش موهام رو می ب همین طور که دا
 لبخندی به سیا که نرسیده روی کاناچه ولو بود زدم: من که در عجبم شما اصال

 چرا می رید خونتون؟
 

می دونی که چه … سددیا: فاکتور خسددرو خان رو در زندگیمون فراموش نکن 
سیبی رو از روی میز برداشت و گاز زد: خونه … عشقی هم از من به دلش داره 

 رامین خوش گذشت؟
 

چارچ چر از شربت رو با دوتا لیوان گذاشتم روی میز: لوبیا … کنایه آمیز چرسید 
 …تابلوهای قشنگی هم داشتن … ای خوردم  چلوی خوشمزه

 
ست چخت خاله توش  ستم د شت ظرفی که می دو ن سه دا گلنار که حاال از کی

 هستش رو روی میز میگذاشت: همین؟ خودش؟ نازنین؟
 

گه  نه دی به روش: خودش؟رامی یه هم همین طور … نشددسددتم رو  چی … بق
 دوست داری بشنوی؟
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 …ابروش رو داد باال و سکون کرد 

 
سددیا چاهش رو چایین گذاشددت و از تو جیب کوله اش سددیگارش رو در آورد: به 

 چیزی که بهت گوشزد کرده بودیم رسیدی؟
 

صبانیت از دماغش بیرون  سیر کردن توی ریه اش حاال با ع به دودی که بعد از 
اومده بود نگاهی کردم و کمی جلوی بینیم با باد زدن راه اکسیژن با ز کردم: من 

احسددداس هر کس به خودش … نه میشددنوم … نه چیزی میبینم  …تا نخوام 
این رو من … مربوطه و نباید این رو از طر  مقابلش هم انتظار داشددته باشدده 

 …سالها چیش یاد گرفتم 
 

گلنار زیر سیگاری سفالی آبی رنگ رو جلوی سیا گذاشت: کینه ای هستی به 
 …خدا 

 
شت می تکوند سیگارش رو با انگ ستر  سرش رو کمی به اطرا   سیا که خاک

 …حرکت داد: بیش از اندازه طرفدارشی گلنار 
 
 …من می خوام همراز به همه جوانب فکر کنه … اشتباه نکن سیا  -
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بدید  جازه  ندی زدم: منم می خوام بهم ا به این موضددوع … لبخ خودم راجع 
 …تصمیم بگیرم 

 
شد  صدای تلفن بلند  شده بود که   فریده خانوم صدای… جمله ام هنوز تموم ن

در کمال تعجبم بهم گفت که اکبر خان به شددرطی که بده ها راس ده … بود 
شون چیش من موافقت کرده  شن با اومدن ساعت نگاه کردم … خونه با بود  5به 

 …می خواستم بال در بیارم … 
 

 …فریده خانوم گفت بده ها دارن با راندد چدر بزرگشون به منزل ما میان 
 

… بوشددون کردم … ونه موجی از عشددق وادر قلبم شدددد با ورودشددون به خ
ب*و*سیدمشون سیر نمی شدم از این دوتا فرشته ای که بیادم نمی آمد آخرین 

سددیا و کوشددا کف دسددتهاشددون رو به هم … بار کی قدم به خونه من گذاشددتم 
کوبیدن و شددروع کردن به تعریف راجع به بازی هایی که کوشددا با آب و تاب 

 …حرفهایی که کمی چهره نیوشا رو در هم برده بود … ازشون حر  میزد 
 

سرو  شین خ شنهاد کردم حاال که گلنار ما شون از این بحث چی برای خارج کردن
 چیشنهادی که با جیغ و شادی بده ها لبخند… خان رو گرفته بودیم بریم بیرون 

 …سیاوش و گلنار همراه شد 
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م که بعد از بازی و لبخندی بهشددون زد… روی نیمکت چارک ملت نشددسددتیم 
شون بلند  ستنی که از قد شتن ب سابی و خوردن چیتزا. حاال دا نفس نفس زدن ح

 …تر هم بود رو لیس میزدن 
 

ستمال گونه نوچ کوشا رو چاک می کرد گفتم:  شت با د سمت گلنار که دا رو به 
شن؟ هیچ وقت از این چرن و چرتا نمی خورنا  انقدر هم زیاد نمی … مریض ن

 …خورن 
 

گلنار دسددتما ل رو توی سددطی انداخت و به گونه گی انداخته و موهای در هم 
 …نیوشا اشاره کرد: هیچ وقت هم این طور بازی نکرده بودن و سرحال نبودن 

 
 …آهی کشیدم: نمی دونم این تا کجا می خواد ادامه چیدا کنه 

 
 …تا به سن قانونی برسن  -
 
 …و گرفتن تا اون موقع تاثیران اون تربیت غلط ر -
 

رو نمیکت رو به … بده ها داشددتن به مسددخره بازی های سددیا می خندیدن 
 روییشون کمی با فاصله نشستیم

 
 …باهوش و خوبین … بده های مودب … گلنار: تربیتشون غلط نیست 
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یستن شاد ن… بلد نیستن خیال چردازی کنن … دستی به موهام کشیدم: غلطه 

 …ن زیادی قانون مند… بده نیستن … 
 

دقیقه وقت  45چشددمهام گرد شددد فقط … سددیا اشدداره به سدداعت مدیش کرد 
 …داشتیم و خیلی خیلی هم خیابون شلوا بود 

 
سددیا چیشددنهاد داد ا اون جایی که به تجریش … بقیه بسددتنی رو دور انداختیم 

ها رو  ده  خانوم بزنم و بگم ب یده  به فر نه من بودیم زنگی  یک تر از خو نزد
 …نیازی به راننده نیست  خورمون میاریم و

 
از اسددترس داشددتم … بده ها هر دو غرق خواب بودن و ما حقیقتا دیر کردیم 

 …میمردم 
 

شت و رنگ چریده ام … نگاهی به خیابونهای قفی انداختیم  شت به چ گلنار بر گ
 …رو دید: همراز جان چیزی نشده ه تازه نیم ساعت گذشته 

 
 تا مدتها برای تنبیه کردنم از حاال… چه موجودیه … نمی شددناسددش که  -

 …دیدنشون محرومم میکنه 
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ی وقت… داشددتم دیوونه میشدددم … قلبم توی حلقم میزد … باالخره رسددیدیم 
فخری خانوم در حالی که سددرش رو تکون میداد به سددمتمون اومد: دیر کردید 

 آقا خیلی عصبانین.… خانوم 
 
 فریده خانوم کجان؟ -
 
 آقا توی کتابخونه منتظرتونن… باال بود زود خوابیدن  امروز فشددارشددون یکم -

… 
 

شون برد  سمت اتاق سه ای به گونه … بده ها رو بین خواب و بیداری به  ب*و*
سابی با جناب انتظام آماده  شون زد م و خودم رو برای یه طوفان ح زیبای هردو

 …کردم 
 

شم  سلط با سعی کردم به خودم م قی نفس عمی… تقه ای به در کتابخونه زدم و 
 کشیدم و الی در کتابخونه رو باز کردم.

 
بوی ادکلن گرمی توی اتاق … یواشددکی و آرام … سددرم رو از الی در بردم تو 

 چیدیده بود و من سرم رو چرخوندم تا اکبر خان رو ببینم.
 

چشددت به در رو به چنجره تمام قد اتاق رو به باا مردی ایسددتاده بود اسددتوار و 
شانه با قد بلن… محکم  شت عجیب هم هیکی حامد بود … د و چهار  … از چ
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شت کمرش … تنم لرزید  ستهاش رو چ چاهاش رو کمی از هم باز کرده بود و د
فکر کنم اتاق رو اشددتباه آمده بودم … نفسددم حبس شدددد … قالب کرده بود 

 …خواستم در رو ببندم که به سمتم چرخید 
 

ها و نگاه خود اکبر  چشددم… چشددمای قهوه ای چر نفوبش رو دوخت به من 
گاهی … خان بود  خی آورده بودم ن نه سددرم رو از الی در دا که کودکا به من 
سیدم … انداخت  شبیه انتظام بزرگ بود … تر حدس  …این نگاه خیلی خیلی 

برای اینکه بفهمی چسر اکبر خان … اینکه عموی بده هاست اصال سخت نبود 
همون چهره بدون اخم …  همون صددالبت… هم هسددت بره ای فکر نیاز نبود 

 …اما ترسناک همون چشمهای قهوه ای شدیدا چر نفوب 
 
 …بفرمایید  -
 

شم  سلط ب سعی کردم به خودم م صدای بم و گیراش از جا چریدم   در رو… با 
در مقابلش بیشددتر شددبیه یه دختر بده … کمی بیشددتر باز کردم و داخی شدددم 

ستانی خطا کار بودم تا خاله ای ن همو… که با خواهر زاده هاش بیرون بوده  دب
ه ب… طور با دسددتهایی که به چشددت قالب شددده بود نگاهی از سددرتا چام کرد 

شت  ساچورن قهوه ای و چیراهن کرم رنگم که روش آینه دوزی زنان بلوچ رو دا
کیف یه وری . … و من با وجود آسددتین سدده ربعش جای مانتو می چوشددیدم 

شال بیرون بود و اون انارایی که و موهای … کفشای تختم  فری که همه اش از 
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ه یه لنگ… که به خاطر اینکه شددالم چشددت گوشددم بود عجیب چشددمک میزدن 
یاد ناظم هنرسددتانم افتادم … دسددت و چام رو گم کرده بودم … ابروش باال بود 

ضای ف… وقتی مدم رو گرفته بود و فهمیده بود که ابروهام رو کمی تمیز کردم 
 …وری بود که سردم شده بود نگاهش ط

 
 شما خاله بده هایید؟ درسته؟ -
 

اون کلمان رو انقدر با صالبت … ابعان کردم از اکبر خان هم ترسناک تر بود 
برای اینکه بتونم کمی از استرسم کم کنم به جای … و شمرده شمرده نمیگفت 

 …صورتش به گره کرواتش زل زدم: بله 
 

 …و دیگه چیزی نگفتم 
 

ر جاش جا به جا شددد و به سددمت میز بزرگ چوبی داخی کتابخونه کمی سدد
ستهاش رو به هم قالب کرد  ست د ش ی توی دلم لعنت… حرکت کرد و چشتش ن

یافه ق… بدون آرایش … این از ریخت و قیافه کودکانه ام … به خودم فرسددتادم 
کاش کفشددم چاشددنه داشددت یا چه می دونم … سدداله نمی زد  17ام به زور هم 

 …اینم از ترسی که توی کالمم بود … داشتم  آرایش
 

ای کاش جران میکردم و به جای اون گره کروان که همراه با سددیب گلوش گه 
 …گاه تکون میخورد به چشمهاش نگاه کنم 
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 …شما قرار بود راس ده بده ها رو تحویی بدید  -
 
 …اگر اجازه بدید به آقای انتظام توضیی میدم  -
 

 …حامی انتظام … چرخانش تکیه داد: من هم انتظام هستم  به صندلی چرمی
 …عموی بده ها 

 
 …منظورم اکبر خان انتظام هستن  -
 

 این جسارن رو از کجا آورده بودم؟
 
 چدرم چیزی به غیر از این از شما می چرسند فکر میکنید؟ -
 
 عادن کردم به اسشون… اما بنده از ایشون بده ها رو تحویی گرفتم … خیر  -

 …جواب چس بدم 
 

شد: بهتره به من هم عادن کنید  سمت جلو خم  از این به بعد بنده … کمی به 
 …قیومیت بده ها رو بر عهده دارم 
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انتظارم برای دیدن … اعترا  کردم همه امیدهام نا امید شددد … ته دلم ریخت 
چون اکبر خان به … و کنار اومدن با عموی مجهول بده ها نقش بر آب شددد 

 …انعطا  چذیر تر اومد نظرم 
 

ست: به هر حال  شک صداش  شما دیر کردید و این یعنی قانونی … سکوتم با 
شده  شن نقض  من فکر میکنم باید … که بده ها حق ندارن بعد از ده خونه با

 …کمی بیشتر نظمی به این دیدارها داده بشه 
 

قهوه  یاین مرد با این چشما… سعی کردم عصبانیت وحشتناکم رو چنهان کنم 
ای و این صدددای با صددالبت و چهره با نفوب و این رفتارهای اشددرافی ماب و به 

 شدن از باالش چی داشت می گفت؟
 
صحبت میکنید … آقای انتظام  - من خواهر زاده هام رو … شما از چه چیزی 

 بعد از عمری بیرون بردم و با چهی دقیقه تاخیر آوردم.
 
 …ست من امانتن این بده ها د… چهی و هفت دقیقه  -
 

 …دست ما … خون به سرم دویده بود: دست ما امانتن 
 

حتی خلی کوچکی هم در چهره بی نهایت خونسددرد و محکمش ایجاد نشددد: 
 …مطممنا دست شما نبوده 
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ستن  - شما ه ستن … همون طور که برادر زاده  به من … خواهر زاده من هم ه

 …نزدیک تر هم هستن 
 
 به هر حال خانوم… و فامیلیشددون که انتظامه … یکنه اون رو قانون تعیین م -

 من فکر میکنم این بحث داره به بیراهه می
 

 …ره 
 

دلم میخواست فریاد بزنم آخه این … دلم میخواست سرش رو بکوبم به دیوار 
جز قد و … این چرا اصددال شددبیه حامد نیسددت … چه شددانسددی که من دارم 

مد نبود  حا به  یه  با آوردن اسددمش توی بهنم … هیکلش هیچ چیزش شددب
چوزخندی که از نگاه به شدددن تیز بین این … چوزخندی روی لبم نقش بسددت 

 …مرد دور نموند 
 

 سیا: خیلی دیر کردی دختر به چار میخ کشیدنت؟
 

 …من هنوز توی شک دیداره حامی انتظام: عموشون رو دیدم 
 

 هر دو با تعجب به سمتم چرخیدن
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 : چه شکلیه؟گلنار که رنگ و روم رو دید

 
 …چشمام رو بستم و چشت ماشین دراز کشیدم: شبیه اربابهای توی فیلم ها 

 
خیلی خوب فهمیده بودم که قرار نیسددت چندان دیالوگهای آرامی بین ما رد … 

فس تازه ن… به موانع دیدن بده ها یکی دیگه هم اضافه شده بود … و بدل بشه 
شده بود رو … تر و محکم تر  نده فکر کردم با آی… بیرون دادم نفسی که حبس 

معادله ای دو مجهوله و من با … ای که حاال از قبی هم مجهول تر شدددده بود 
 هیچ وقت.… بغض چیش خودم اعترا  کردم هیچ وقت ریاضیم خوب نبود 

 
شتم  90یه … از کالس بیرون اومدم  ستاد تاریخ … دقیقه دیگه هم دا به جای ا

سخت گرفتار هنر که تو گیر و دار نامزد ب وم لبخندی زدم به خان… ازیش بود و 
 …میر جعفری که م ی همیشه سرش به انبوهی از برگه ها گرم بود 

 
 استاد خواص مواد آروم… وارد اتاق دبیران شدم. م ی همیشه تقریبا خالی بود 

سر ازم خداحافظی کرد و بیرون  ستریش با  شلوار خاک با کیف چرمی و کت و 
بد جور به … خسددته هم بودم … شددغول بود این روزها فکرم خیلی م… رفت 

نامه باید به سیا می گفتم یه بر… شاید هم به سفر … استراحت احتیاج داشتم 
زنیم حر  ب… گیتار بزنیم … جادر بزنیم … کوه م ال … جور کنه بریم جایی 
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ن فکر با ای… چول کباب نداشدته باشدیم م ی همیشده روی منقی بالل بزنیم … 
 …ی به لبم اومد لبخند

 
 سرحالید گویا امروز؟ -
 

های رامین تالقی کرد  با چشددم به لبش بود. تو آلبوم … چشددمم  ندی  لبخ
ظار  ند می زد؟ در انت قدر لبخ بی ترها هم ان خاطراتم گشددتم این آدم خیلی ق

 …جواب نگاهم میکرد 
 
 
 
 
 
 …برای خودم نقشه هایی میکشیدم  -
 

 نشست و نگاهم کرد: نقشه؟ روی مبی رو به روییم
 
یا  …دلم میخواد یه روز از خواب بیدار بشم برام مهم نباشه چند شنبه است  -

… اسددفند  30م ی روز … چندمه؟ دلم میخواد گم بشددم بین این فاصددله ها 
چند روز چیش از … همون که اصددال برای آدم مهم نیسددت چند شددنبه اسددت 
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شدم  ست و چندمه یادم رفته بود چ… خواب که بیدار  شنبه ا ید اگه بدون… ند 
 …تو این چند ثانیه بی خبری چه زندگی ها که نکردم 

 
 چشم هاش برقی زد: خسته ای حسابی؟

 
 …یه جورایی بله  -
 
با خانواده من دو سدده روز میریم … خوب چه طوره آخر این هفته جور کنیم  -

 …خوش هم میگذره … بران خیلی خوبه … شمال 
 

 بود؟… جمله ای که اومد به چه مناسبت  تو دلم تنها… 
 

چرا با این آدم نمی شدد حر  زد … سدعی کردم جمالن رو جمع و جور کنم 
چرا هر درد دلی به سددمت هدفی چیش میرفت که حاال حدسددش هم خیلی … 

 …سخت نبود 
 

با تک سددرفه مصددلحتی صدددام رو صددا  کردم و برای خودم زمان خریدم: 
ما  تفریحان… اری من خیلی امکان چذیر نیست راستش رو بخواید با حجم ک

شامی شمال و ویال و … دانشجویانست هنوز … چه طور بگم … کمی خوب 
 …این چیزها نمی شه 
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سعی در جمع کردن بهنش داره: خوب یک بارم از اون  ساس کردم اون هم  اح
 …جو دانشجویی خارج شو و تفریی کن 

 
 …زندگی میکنم … کنم من تو اون جمع دانشجویی دارم کار می -
 

 …به چشتی صندلیش تکیه داد: خوب یکبارهم م ی ما معمولی تفریی کن 
 

معمولی؟ معمولی مگه ما نبودیم که ویال نداشددتیم یا هزینه چرداخت شددبی … 
ما بودیم فکر کنم  قدر ویالهای اجاره ای؟ معمولی  ما که چادرمون … فالن 

 …میخندیدیم … چادر میزدیم … کوه …  می رفتیم کویر… رو کوله مون بود 
باب میکردیم … کنسددرو میخوردیم  از خودمون … برای دود و دمش بالل ک

ما که … معمولی ما بودیم مطممنا … از نقشه های زندگیمون … حر  میزدیم 
بینمون بده هایی داشددتیم از خانواده های بسددیار ثروتمند که برای همرنگ 

ردن و صداش رو هم در نمی آوردن که یه ماه جماعت شدن م ی ما تفریی میک
 …نبود از اسپانیا برگشته بودن 

 
 …فکر کنم تعریفمون از معمولی کمی فرق کرده  -
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ما االن ا… تفریی میکردم … لبخندی زد: یه روزهایی منم م ی تو فکر میکردم 
اع وارد اجتم… شما هم نیستی … خوب اون دوره گذشته دیگه دانشجو نیستم 

 … شدیم
 
 …به هر حال مرسی از چیشنهادتون … شاید … نمی دونم  -
 

ت داشت دوس… کیفم رو برداشتم تا بهانه ای باشه برای رفتن به سمت کالس 
ت به سددم… اما جز می بینمتون چیز دیگه ای نگفت … بحث ادامه چیدا کنه 

ستی  سرم: را شت  ه هر بار ک… ممنون از تخته گدی … در رفتم چرخیدم به چ
 …ی چوک گچ رو می شنوم حس خوبی بهم دست میده صدا

 
 …خوشحالم … لبخندی زد: د  اون کار همین بود 

 
سیا لیوان توی دستش رو یه کله سر کشید: می کشمت به خدا اگه بخوای این 

 …کار رو بکنی 
 
آقای سددوچر اسددتار … من باید برم تمرین … تو اجرا داری … بحث نکنیم  -

 چس… تمرین زود تموم بشدده … عاتشددون رو بکنیم باید مرا… سددرما خوردن 
 …آفرین چسر خوب همدیگه رو رنده نکنیم 

 
 …مگه تو قیمشونی … به تو چه اصال … رون رو برم  -
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 …تو آینه نگاهی به خودم کردم: خالش که هستم 

 
ستی … خاله باش … باش لعنتی باش  - شون نی ستی … مادر شونم نی  …چدر

 …ال میره بعد تو بابا چولشون از چارو با
 

شتت گرو نهته و یه تنه دختر تنها داری  صداش رو کمی چایین آورد: تویی که ه
شا لپ تاپ بخری؟ من این  شی باید بری برای نیو بار زندگیت رو به دوش میک

 …بار رو دیگه نمیذارم 
 

 اون بده… برگشددتم به سددمت صددورن جذابش که حاال عصددبانی بود: سددیا 
ساس میکنه تحت ظلم ست … ه اح ساس هم نی ونا ا… حقیقته … که البته اح

 …به دختر جماعت رو نمی دن 
 
شون چی؟بابا طر  دکتره  - شتر … مطممنی؟. خان عمو ساله خارج از  15بی

شه … ایرانه  شه برای زن احترام قائی نبا  من که تو مرکزی ترین نقطه… مگه می
 اد گرفتم که زن و مردی… دکتر هم نیسددتم … ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدددم 

 …برابرن 
 
 …تو فرق میکنی  -
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 …ساله لپ تاپ بخرن  12-11حتما صالح ندونستن برای یه دختر بده  -
 

صالحیت  ستم مداله کردم:  ستمالش رو توی د رژ لبم رو کامی چاک کردم و د
 …سالگی شوهر بدن  16های اونا اینکه نیوشا رو 

 
خوب میدونی … ونی که نیسددت اومد جلوم ایسددتاد: خودن هم خوب می د

با … اون بده امکاناتی رو داره که خیلی ها آرزوش رو دارن  تو فقط میخوای 
هم خودن رو آزار میدی هم … نکن مموش … نکن گی من … اونا لا کنی 

 …اون بده ها رو 
 

 …جوابی به منطق تلخ ته کالمش نداشتم بدم 
 

صحنه اومد: همراز بدو  ستیار  یی داره کم کم آمپرش می سه… صدای فریاد د
 …چره 

 
 …لبخندی به سیا زدم: با کیوان برای این چنجشنبه هماهنگ کن 

 
 تو چی میگی.… دستی به صورتش کشید: من چی میگم 
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 …از وقتی که میدونستم خان عمو هم این جاست … دستی به مانتوم کشیدم 
ی ردی توهیچ وقت فکر نمیکردم م… ترسددم از این خونه بیشددتر هم شددده بود 

دنیا باشه که از اکبر خان هم ترسناک تر باشه اما اعترا  کردم اشتباه کرده بودم 
صدای زن نسبتا جوانی که نمیشناختم از چشت آیفون … زنگ در رو فشردم … 

 …که چرسید بله … اومد 
 

هر که بود نه من اون رو میشناختم نه اون من رو که تصویرم رو تشخیک نداده 
 …با معرفی خودم در با تقی باز شد … داش رو بود و من هم ص

 
جایی که به لطف درختان قدیمیش از بیرون خنک تر بود و … وارد حیاط شدم 

شده  سته  ش از در  …بوی خاک نم خورده توی بینیم چیدید … معلوم بود تازه 
ساله ای  40تراس به جای فخری خانوم یا فریده خانوم زن باریک اندام حدودا 

 … بیرون آمد
 

چس از حاال می شددد تغییران رو احسدداس کرد برای خونه م*س*تخدم جدید 
شاید  شده بود و یا  ستخدام  شته … ا ستار دا نه اونها که بده نبودن تا نیاز به چر

 جلو اومد… باشن 
 

 مودبانه سالم کرد با شک جوابش رو دادم
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 …صدای نازکی داشت و لهجه هم نداشت: خانوم تو آشپز خونه هستن 
 

فریده خانوم و فخری خانوم چشددت میز … به سددمت آشددپز خونه روان شدددم 
نشددسددته بودن و داشدددت دلمه میپیدیدن و من همراه با زنی که بعدا فهمیدم 

شدم  شپز خانه  شوهرش راننده حامی وارد آ ستش و  سمش زری ه فریده … ا
 خانوم م ی همیشه با رویی گشاده ازم استقبال کرد:سالم دخترم.

 
ا خوشرویی دادم و روی صندلی نشستم: تحویی نمیگیری فخری جوابش رو ب

 …بانو 
 
 …نفرمایید خانوم  -
 

 …فریده خانوم خندید و سرش رو به من نزدیک تر کرد: از اومدن زری ناراحته 
 …آخه محی فرمانرواییش رو تقسیم کرده 

 
خنده ام رو به زور خوردم و با صدای بلندی گفتم: هیچ کس جای فخری جون 

 …نمی تونه بگیره  رو
 

شم غره فخری خانوم بلند  شت و من به چ شربت جلوم گذا زری خانوم لیوانی 
 …خندیدم 
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دوستم این جا نمایشگاه … بدون هماهنگی اومدم … ببخشید فریده خانوم  -
 …داشت و گفتم یه نیم ساعت بده ها رو ببینم و برم 

 
ست اکبر خا… این چه حرفیه دخترم اینجا خونه خودته  - ست نی ن کارخونه ا

 …خوب حامی هست … اما … 
 

ید اون روز دیر  با کث همراهر بود و دل نگرانی: ن با م له آخرش کمی  جم
 …میکردید 

 
 …شما که میدونید تهران چه طوریه  -
 
حاال برو برو باال وقتت رو … این چدر و چسددر … گلکم من که حرفی ندارم  -

 …م بعدا مفصی راجع بهش حر  میزنی… نگیرم 
 

آروم از چله ها باال رفتم و در اتاق بده ها … خوب میدونستم منظورش چیه … 
 …با دیدنم جیغی کشیدن و تو آ*ا*و*شم چریدن … رو باز کردم 

 
 …کوشا: همراز قرار نبود بیای 
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موهاش رو بهم ریختم: داشتم از این جا رد میشدم گفتم یه سری بهتون بزنم و 
 …ن دارم برم باید زود هم برم تمری

 
شد اومدی  سه ای به گونه ام زد: خوب  شا ب*و* سر رفته … نیو صله مون  حو

 …بود 
 
چه طوره همین نیم سدداعت که من وقت دارم … قربون اون حوصددله ان برم  -

 …یه بازی بکنیم. ها 
 

تو با هیجان میخونی و صدددان … برامون کتاب بخون … کوشددا: نه بازی نه 
 …قشنگه 

 
 چی… کتابی رو که به دسددتم داد رو نگاهی انداختم  لپش رو ب*و*سددیدم و

 …چی شیطان؟ خدای من این دیگه چی بود 
 

 …وسطشون دراز کشیدم و کتاب رو براشون خوندم 
 

شد  شت دیر می  ساعت نگاه کردم دا سیدم: … به  شون رو ب*و* گونه هر دو
 …بده ها من باید برم 

 
 …کوشا: نرو دیگه همراز 
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همراز کارش خیلی مهمه تماشاچی که نمی … یار کوشا نیوشا: بده بازی در ن

 …تونه بدون همراز چیزی ببینه 
 

لبخند چت و چهنی زدم از این که از نظرش شغی من مهم بود بوق کردم: بذارید 
مد دلنواز هم … تمرین تموم شددده  با مح تازه  یه دعوتتون میکنم و  تاح روز افت

 …میتونید غذا بخورید 
 

خوب میدونستم این سوچر استار رو چه قدر دوست داره  …نیوشا به هوا چرید 
 …و از مجالن عکسش رو میکنه و نگه میداره 

 
 …کوشا: من که ازش خوشم نمیاد 

 
 …نیوشا: چون خوش تیپه 

 
 …هیدم  -
 

نیوشددا جان تو که نمیخوای … به کی کلشددون خندیدم: بده ها من دیگه برم 
 …محمد منتظر بمونه 
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شون بود  هنوز روی شد یه … لبهام لبخند بودن صدایی باعث  ستم که  در رو ب
 …متر از جام بپرم: فکر میکرد حرفام رو بهتون زدم 

 
 به صاحب این صدای… دستم رو روی قلبم گذاشتم و چرخیدم به چشت سرم 

 به… و این تن صدددای سددرد که کلمه ها رو انقدر با صددالبت ادا میکرد … بم 
ذرا انداختم و به چشددمایی که قهوه ای تر و کمی جدی قیافه درهمش نگاهی گ

 …تر هم شده بودن 
 
 …سالم  -
 

 …این کلمه تنها چیزی بود که اون لحظه به بهنم رسید 
 
 …تشریف بیارید توی کتابخونه لطفا … سالم  -
 

… قدم هاش رو هم م ی کلمه هاش بر میداشت … چشت سرش حرکت کردم 
ست  شش… محکم … صا  … را شتر یه جوجه بودم  من چی در رو باز … بی

 …تو دلم گفتم بی ادب … کرد و وارد شد 
 

 …تم نشس… چشت صندلیش نشست و با دست به مبی رو به روش اشاره کرد 
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دسددتهاش رو در هم قالب کرد و چونه تیزش رو که به صددورتش زاویه میداد و 
 مردانه ترش میکرد روی قالب دستهاش گذاشت: خوب؟!

 
 …خواهر زاده هام رو ببینم  من اومدم -
 
به چیزی غیر از این فکر نکرده بودم  - ته بودم این … من هم  فکر میکردم گف

 …مالقاتها باید نظم بگیرن 
 

و سعی کردم تمام جسارتم رو جلب کنم: نظم دارن … دستهام رو مشت کردم 
… 
 
دید رسیندارن خانوم محترم که شما از سر کوچه که رد میشدید به این نتیجه  -

 …که بیاید 
 

تنها دلیی من … خیلی بهم برخورد: آقای محترم من که برای مهمانی نیومدم 
ستن  شما بده ها ه شون بهتون قول میدم … برای ورورد به خانه  بدید من ببرم

 …از محلتون هم دیگه رد نشم 
 

 …چونه اش رو از روی دستاش برداشت: شوخی با مزه ای بود 
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 …من خالشونم … نبود  شوخی -
 
 …این جا خونه اون هاست  -
 
 …این جا خونه خواهر من هم بود و دیدید که عاقبتش هم چی شد  -
 

بیشددتر نگاهی از باال به من … فکر میکردم عصددبانی میشدده اما خونسددرد بود 
ساس میکرد از نظرش من یه بده ام و به همین خاطر خیلی هم به  شت و اح دا

من برنامه ای برای رفت و … اد: هر چیزی که هسدددت خودش زحمتی نمی د
و بهتون خبر میدم. این بده ها باید روند عادی زندگی … آمدهاتون میدینم 

 …و در ضمن بهشون یاد بدید با اسم کوچیک صداتون نکنن … داشته باشن 
 

سید  شون نمی ر از همه چیز این اتاق … از این زورگویی … از این که زورم به
 …حالم داشت بد میشد: شما به چه حقی …  این مرد… 

 
ست … به همون حقی که قانون به من میده  - شون چی… چدرشون نی ر چدر بزرگ

 …قیومیتشون با منه … بنده عمو هستم … و بیماره 
 

موندم باعث میشددد حرفهایی بزنم که مطممنم خارج از … از جام بلند شدددم 
 …ادب بود: این رسمش نیست آقای انتظام 
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شت با جدیت نگاهم ب سمتش چرخیدم که هنوز دا سمت در رفتم و بعد به  ه 
این هیچ وقت تغییر نمی … میکرد گفتم.: من برای اون بده ها همیشه همرازم 

 …کنه 
 
من امیدوارم حرفهای امروزم رو هم به اون بار اضافه کنید دوست ندارم مدام  -

 …بهتون تذکر بدم 
 

 …فتن به این مرد خودخواه نداشتم تا بگم چیزی برای گ… جوابش رو ندادم 
 
 دلت گرفته انگار؟! -
 

شه  ستگی چنهان می شت نقاب خ ساس میکردم این دل گرفته چ شده اما ن… اح
ساعت … لبخندی زدم بهش … بود گویا  شجو  شنی چارک دان  9تو تاریک رو

بیشترین چیزی که چشمم رو خیره میکرد قرمزی آتیش سیگارش بود … شب 
امروز یکی از اجرا های مهم سددیاوش بود و … آدمهای گذری  و صددددای… 

م حاال هم منتظر کیوان بودی… مونده بودم تا کارش تموم بشه و بعد با هم بریم 
… 
 

ستم چرخوندم: چندبار چا  شتم و یه دور توی د سنگی بردا ستادم و  شدم ای بلند 
 خورده تا صیقلی شده؟
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… خارج شددد: به اندازه لحظه های به وجود آمدنش  دود سددیگارش از بینیش

 …هزاران سال و یا صدها هزار سال 
 
 …اما هنوز صیقلی نشدم … سال چا خوردم انگار  23منم به اندازه تمام این  -
 
 …خیلی وقت بود به جاده افسردگی هان سر نزده بودی  -
 

شتم  ست دا سردی کالمش تو این مواقع رو دو سیا… خون وش م ی این یعنی 
 …بود … همیشه درکم میکرد 

 
با خود خودم هیچ طوری خلون نکرده … شددداید خیلی وقت بود با خودم  -

 …بودم سیا 
 

سددیگارش رو با چاشددنه کفشددش خاموش کرد: دور خودن رو برای این شددلوا 
 کردی؟

 
 …چوزخندی زدم: کاش انقدر زندگی شیک و لوکسی داشتم 

 
 ایی رفتن رها شده؟ .حال و هوان م ی او… راست میگی  -
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روی نیمکت نشددسددتم و به سدداعتم نگاه کردم: فردا صددبی زود کالس دارم چرا 
 کیوان نمیاد؟

 
 …جوابم رو ندادی … کارش یکم طول میکشه  -
 
 …احساس میکنم یه سد دیگه ایجاد شده برای خواسته های من … آره  -
 
شده  - شون عزیزم. گفته ن… هنوز که چیزی ن گفته  میتونی ببینیدو روزه ندیدی

 …نظم می ده 
 
 …اصال مفهومش رو درک نمی کنم … نگرفته … گفته تماس میگیره  -
 

یا هیچ چیز تو این دن… نگرد … کنارم نشست: دنبال مفهومی؟ بذار بهت بگم 
انقدرها سدداده نیسددت تا ام ال من و تو. دوتا آدم یکم زیادی معمولی مفهومش 

 …رو درک کنیم 
 
 …شرمنده بده ها  -
 

 …سرم چرخید به سمت صورن خسته کیوان و بعد به سوئیچ دستش 
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 سیا: خواهش می کنم داداش بریم؟
 
 راستی همراز دعوتت سر جاشه؟… بریم  -
 

کوله چشددتیم رو کمی چشددتم جا به جا کردم تو اون تاریکی هم کاری نداشددت 
 …دیدن رنگی که از روی سیا چرید 

 
 …رتونم بله من چنجشنبه شام منتظ -
 
 …ای ول دمت گرم. خونه تو همیشه خیلی خوش میگذره  -
 

شتم … لبخندی زدم  ست دا سی که بد جور … من مهمون دو صوص ک به خ
 …فکرم رو این چند وقت مشغوله خودش کرده بود 

 
تمام طول مسیر سیاوش ساکت بود و من و کیوان بحث کردیم. از سهیی گفتیم 

 …و از کار جدیده من 
 

که چیاده شدم از شیشه باز سمت سیا سرم رو کردم تو: خسته نباشید  از ماشین
 …سیا شبت به خیر … و مرسی کیوان 

 
 …فردا میبینمت … خوش باشی … سیا لبخندی زد: برو خونه مموش 
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شین  سمتم: بیا بروب سی دی در آورد و گرفت  شبورد یه  شد و از دا کیوان خم 

صورن آویزونت ام… جاهای با مزه کاله قرمزیه … ببین  شب یکم بخند این 
 …داش سیا رم خودم میسازم توپ توپ شه … درست شه 

 
 خندیدم: تو هم فهمیدی کیوان حال و احوالم آویزونه؟

 
 کورم یا گاگول؟ -
 

ست: بگیم  شماش رو ب صندلی تکیه داد و چ شتی  سرش رو به چ سیا خندید و 
 هر دوش احیانا ناراحت که نمیشی؟

 
صدا راه  خنده بلند کیوان سر و  ستم رو بذارم رو بینیم: برو دیوونه  شد د باعث 

بازیگرم که هستم … دختر تنها … کم من تو این محی دردسر دارم … نندازید 
شب با دوتا مرد هم که اومدم خونه …  صفه  مورد  %100چس در نتیجه و … ن

 …دارم 
 

چند …  خواب بود مطممنا… نگاهی به خونه و چراا خاموش مادام انداختم 
گم شده بودم انگار تو چیچ و … روزی بود درست و درمون بهش سر نزده بودم 

 …واچیچ های روزمرگیم 
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الحق که فکر بکری بود از … بلند خندیدم و گازی به خیار توی دسددتم زدم 

صدددداش رو بلند … کودک درونم و بد جور قلقلک داده بود … جانب کیوان 
ش صدای تنهایی هام  شه کرده بودم تا  سالگرد فون … نیده ن شدن به  با نزدیک 

من گرم تر … گام به گام به جای دور شددددن و خنک شددددن این داا … رها 
 …میشدم 

 
بدون نگاه کردم به شماره دکمه رو فشار … صدای زنگ موبایلم از جا چروندتم 

 …دادم و همزمان صدای بلند صحبت کاله قرمزی بلند شد 
 
 …الو  -
 

سرمایی که اخم هام رو توی … ای جدی بود و سرد صدای چشت خط یه صد
یعنی مطممنم اون لحن چوزخند داره بعدش نشددونه … ولی فکر کنم … هم برد 

لعنتی به خودم گفتم و جواب … این بود که صدددای بلند تلویزیون رو شددنیده 
سددالم تک کالمش رو دادمو همزمان صدددای تلویزیون رو کم کردم و سددرچا 

حتی صدددای نفس هاش هم باعث این خبردار ایسددتادن  این مرد… ایسددتادم 
 …میشد: خوب هستید آقای انتظام 

 
 …بنده تماس گرفتم چیرو مسمله بده ها … بله خانوم  -
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ته  خدای نکرده من فکر کنم خواسدد نه  قت نک یه و که  ید میکرد  تاک همدین 
 …احوالم رو بپرسه 

 
 …بله  -
 

سید برای این کلمه خن ی تنها چیزی بود که تو اون ل سترس به بهنم ر حظه چر ا
 …عین کسی بودم که منتظر حکمش بود … گفتن 

 
از این به بعد ما هفته ای دو بار و البته تو سدداعت های متعار  منتظر شددما  -

 …هستیم 
 

کالم دسددتوریش هم حتی باعث نشددد اندک سددر خوشددی حاصددی از این … 
عا خوب بود … حرفش از دلم بپره  ته ا… این واق بار میتونسددتم من هف ی یک

شت م ی خیلی از  شون علنا و این یعنی دیگه امکان ندا ست و درمون ببینم در
 …موارد در کمال بی احترامی در رو روم باز نکنن 

 
 …خانوم … الو  -
 
 …ببخشید هستم در خدمتتون  -
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با حفظ شددرایط هیچ کدوممون باعث دلخوری و بی  - به هر حال امیدوارم 
 …نظمی نشیم 

 
فقط دارم تالش میکنم شما بپذیرید که من … بنده آدم بی مالحظه ای نیستم  -

 خاله بده ها هستم و اینکه خصومتی هم باهم نداریم.
 

یا  …انگار انتظار داشت که خصومتی داشته باشم … فکر میکنم … جا خورد 
البته که خصددومتی … شدداید هم خودش خصددومت داشددت که گفت: خوب 

 …نیست 
 

شی رو روی شحال بودم از این دو روز … مبی چرن کردم  گو این خیلی … خو
 …سنگی چیزی به سرشون خورده بود نمیدونم … خوب بود 

 
نگاهم افتاده به تلویزیون بی صدددا و یه چس گردنی به خودم زدم: آبرون رفت 

 کم فکر میکرد بده ای؟… همراز 
 

تا ت وی خونه کاغذهای توی دسددتم رو جا به جا کردم و دسددته شددون کردم 
شون کنم  صحیح شم هنوز وقت دارم … ت ساعتم نگاه کردم تا مطممن ب  …به 

شیدم  ساس میکردم … کمی آب نوشیدم و نفس عمیقی ک شتر اح این روزها بی
 که چه قدر تدریس رو دوست دارم.

 



  220 

 

 تو فکری؟ -
 

 …لبخندی روی لبش بود … سرم رو بلند کردم 
 
 …سالم  -
 

 اوضاع چه طوره؟… م روی مبی روبه روییم نشست: سال
 

 …البته بیشتر باید از بده ها چرسید … منظورش کالس بود مطممنا: خوبه 
 

دوتا دسددتش رو گذاشددت روی زانوش و اندکی به جلو خم شددد: مگه میشدده 
 …دوستت نداشته باشن 

 
 …احساس کردم بد جور منظور داره … کمی معذب شدم از این کالم رامین 

 
فکر میکنم جمع و … شددالم و کمی هم بسددته تر نشددسددتم  موهام رو دادم توی

جور شدنم رو حس کرد که نگاه تیزش رو ازم گرفت: راستی میخوام نمایشگاه 
 …بذارم 

 

http://www.roman4u.ir/


 221 قصه یبانو

کروبا تیک وار زدن تو جاده خاکی بود  من اما خوشحال از عوض … حرکتش آ
شون دادم و با  ضوع ن شتر از حد معمول توجه به این مو شدن اون جو کمی بی

 …ر گفتم: چه قدر عالی شو
 

بد جور موضددوع رو دریافت کرده بود: دلم میخواد سددر … لبخند تلخی زد 
 …فرصت قبی از اینکه به نمایش گذاشته بشن ببینیشون 

 
 …خوشحال میشم  -
 
 …هیدی ولش کن … تو … همراز  -
 
جمالن نصددفه به خصددوص اگر … خواهش میکنم جملتون رو تموم کنید  -

 …ش من باشم کالفه ام میکنه مخاطب م*س*تقیم
 
 
 
 
 

ه یا اینک… چرا خیلی چیزها یادن نمیاد … کمی چشت دستش رو خاروند: تو 
 چرا بعضی چیزها رو فراموش نمیکنی؟
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اشددداره م*س*تقیمش یه عالقه ام … باید احمق میبودم که نفهمم چی میگه 
 …بهش و البته بی محلی هاش بهم بود 

 
دیگه نه؟ مردی که نوجوانیم با خیالش گذشددته  توی دلم یه چیزی باید میشددد

ست و چا میزد یه چیزهایی رو زنده کنه … بود  شت د اما ته دل … حاال علنا دا
 …من چیزی نبود که مرده بمونه یا زنده بشه 

 
خیلی چیزهای از سددرم گذشددت تو این چند … راسددتش رو بخواید … من  -

رسما بیشتر از … سال گذشته  7وقت نگاه نکنید که اسما از نوجوانی های من 
 …این حرفهاست 

 
به کفه اون چیزهایی … لبخندی زدم و ادامه دادم.: اون چیزهایی که یادم نمیاد 

 …که فراموش نکردم در 
 

عه های حس بهتری نسبت به دف… به چیشنهاد فریده خانوم نشستیم توی تراس 
ا داد و قدم زنان باین بار اکبر خان سددری به نشددانه سددالم تکون … قبی داشددتم 

 …صدای عصاش به سمت ته باا رفت 
 

یک جلومون ک… دیگه به شهریور نزدیک میشدیم … هوا نسبتا خنک شده بود 
خنده ام گرفته بود که فخری خانوم همون چیزهایی رو جلوی من … بود و شیر 
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هنوز هم زیر لب به م*س*تخدم … گذاشددته بود که برای بده ها میگذاشددت 
سایی که فخری خانوم … زد جدید غر می شت از ک و به گفته فریده خانوم نمیذا

دستشون داشت چذیرایی کنه و گویا من هم از کسایی بود که این چیرزن دوست 
 …داشتنی و ساده دل دوستشون داشت 

 
کوشددا که یه تیکه بزرگ توی دهنش گذاشددته بود اشدداره ای با چشددم و ابرو به 

 …صورن آویزونه نیوشا کرد 
 

ش سینه به کیک روبه روش نگاه میکرد: چی برگ ست به  سمت نیوشا که د تم به 
 شده خانوم خوشگله؟

 
 تو تا ساعت چند هستی همراز؟ -
 

البته  7چس میشددد احتماال … خوب من قول داده بودم سدداعت متعار  باشدده 
 …بعدش هم باید می رفتم چیش استاد امیری 

 
 چه طور عزیزم؟ -
 
ست ندارم چیانو … من  - به مامان فریده گفتم به چدر جون بگه … یاد بگیرم دو

 …گوش نمیکنه … 
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به صددندلیم تکیه دادم و سددعی کردم جمالن رو طوری چشددت هم بذارم که 
 …حساسیت ایجاد نکنم: خوب چرا دوست نداری؟ خیلی از دخترا آرزوشونه 

 
دسددتاش رو بیشددتر توی هم کرد و اخماش هم بیشددتر شددد: خوب آرزوی من 

 …من دوست دارم م ی تو باشم … نیست 
 

شیدم  شت … آهی توی دلم ک سس خاندان انتظام … این امکان ندا شا چرن نیو
م سرم رو تکون داد… روی صحنه تماتر شهر در حال تمرین نمایشنامه اتللو … 

 …به این مسمله حتی نمی شد فکر کرد 
 

بهتر  واطرافت ر… دستم رو آروم روی دستاش گذاشتم: بذار یکم بزرگتر شی 
 …اون موقع تصمیم بگیر … ببینی 

 
 تو مگه از وقتی همسن من بودی نمی خواستی بری هنرستان؟ -
 

که من وقتی نوجوون بودم به خاطر … چی می گفتم به خواهر زاده لا بازم … 
بعد هنر برام از اون عشددق … عشددق یه نفر دیگه تصددمیم گرفتم برم هنرسددتان 

 کذایی بزرگتر و ارجی شد؟
 
 …یعنی موسیقی جزء اصلیشه … ب چیانو هم بخشی از هنره خو -
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 …من دوست ندارم چیانو بزنم یه کالم  -
 

نیوشا از من انتظار داشت برم و این مسمله رو براش حی کنم؟ آهی از ته دل … 
سف بارمون  ضعیت ا شیدم به و ست من بر نمیومد … ک  کی این… کاری از د

فت دختر و جواب  جا برای من تره خرد میکرد که بهم میگ خانی  خه؟ اکبر  آ
یا خان عمویی که یه درجه بهتر بود سددالم میکرد و بهم … سددالمم رو نمیداد 

فاون بود  ها خیلی مت ما  خانوم؟ جنس  فت دختر  حر  هم رو نمی … میگ
 …فهمیدیم مطممنا 

 
خیلی چیزا تو زندگی ها … تکه ای از کیک رو توی دهنم گذاشددتم: نیوشدددا 

آدمهای شددجاع اونایی هسددتن که این غیر قابی … ه غیر قابی تغییره هسددت ک
 …تغییر ها رو درک کنن و باهاش کنار بیان 

 
مای هنوز درهمش کردم  به اخ گاهی  این سددخنرانی غرای من رو این … ن

 ساله دریافت کرده بود آیا؟ 10دخترک 
 

ورد دسددتاش رو از هم باز کرد و کمی بهم نزدیک تر شددد و تن صددداش رو آ
 …من دوست دارم لباسهام رو خودم انتخاب کنم … چایین: همراز 
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شد … گریه ام گرفته بود  شروع خواهند  ستم روزی  سرهایی که میدون  …درد
باید  …دسددتی به چیشددانیم کشددیدم … زودتر از انتظارم نمود چیدا کرده بودن 

ستم نمی رفت ا… کاری میکردم  شون هم از د ین اما چه کاری؟ موقعیت دیدن
 طور؟

 
… صدددای باز شدددن در باا اومد و بعد ماشددین لوکس سددیاه رنگی چارک کرد 

ار با یه کت شلوار طوسی بسی… راننده در رو باز کرد و انتظام کوچک چیاده شد 
 …خوش دوخت 

 
در حالی که کیفش دسددت راننده بود و خودش صددا  و … به سددمت ما اومد 

شت  ست … م*س*تقیم رو به جلو قدم بر میدا شلوارش بود د چپش تو جیب 
شه کتش بره باال  شده بود اندکی گو  از چله های مر مری تراس باال… که باعث 

شدن … اومد  شون بلند  ستادم … بده ها از جا سرچا ای گاه  … من هم نا خود آ
و احتماال به موهای … نگاهی به میز چر از کیک و شددیر انداخت و بعد به من 

 …فر فری بازم 
 

 …و کوشا: سالم عم
 

فکر میکردم لبهاش اصددال توانایی کش اومدن … باورم نمیشددد … لبخند زد 
 خوبی؟… هر چند چیزی شبیه به لبخند بود: سالم … ندارن 
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 …چس احوال چرسی هم به حمد الهی بلد بود 

 
 …کوشا خوبمی گفت 

 
سددالمم بیشددتر … سددالم کردم … سددرش رو بلند کرد دوباره به من نگاه کرد 

جوابم رو داد و به سمت نیوشا چرخید: شما نمیخوای … داشت حالت خبردار 
 سالم کنی؟

 
 …نیوشا با تخسی تو چشماش نگاه کرد: سالم 

 
خیلی خیلی واضی بود که نیوشا این سالم رو … اخمای خان عمو رفت تو هم 

 …از سر اجبار داد 
 

الحق که تخس بود و لا باز … که جواب نداد … زدم  با آرنا به چهلوی نیوشددا
 …عین چدرش … ته دلم لرزید … عین حامد … 

 
 …به نظرن باید برم بهش بگم  -
 

ستن  ی غیر قاب… سیا متفکر نگاهم کرد: نمی دونم همراز اون خانواده عادی نی
 …چیش بینی هستن 
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یم تا بیاد بود توی کافی شدداپ نزدیک بیمارسددتانی که گلنار توش بود نشددسددته

 …باهم بریم سینما 
 
و عجیب اینکه هر چی بزرگتر میشه تخس تر هم می شه … دارم خی میشم  -

 …عجیب داره روحیاتش شددبیه به حامد می شدده و این من رو نگران میکنه … 
 …وگرنه یه حامد دیگه وارد این اجتماع میشه … باید رو این بده کار بشه 

 
سه اش رو چر شه که بری بگی من نگران این  سیا قهوه فران شکر کرد: نمی  از 

شه  شبیه به چدرش می ه اون ب… از هر طر  نگاه کنی توهینه … بده ام که داره 
 …خاندان اربابی 

 
سریالهای تلویزیونی می خوره … اوه اوه گفتی ارباب  - سیا حامی به درد این 

 …چرستیژ عجیبی داره … نقش ارباب رو بازی کنه 
 

 ه اش رو مزه مزه کرد: دکتر دیگه؟کمی از قهو
 
 …داروسازه  -
 
 …اونم فکر نکنم حر  ما رو بفهمه … ولش کن … چس از ما بهترونه  -
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 استرس چنجشنبه فرا گرفتت که این طوری سیاه بین شدی؟… ببینم سیا  -
 
متوجه میشی که اصال این تالش ها بی دلیله … بذار ببینیش … دلت خوشه  -

 …اما … خواهری کنی … وای در حقم رفاقت کنی می دونم می خ… 
 
 …چرا نمی خوای به خودتون فرصت بدی … اما نداره سیا  -
 
ببخشددید؟ خودمون؟ دختر مردم به چی من دلخوش کنه؟ به چولی که ندارم  -

تهش … نه احترامی … به شددغلی که نه تایم کاری درسددت و درمون داره … 
یا خانواده ای که خودشددون من … کنن مطربیم و مردم زیر چشددمی نگامون می

 به چی؟… رو آدم حساب نمیکنن 
 
یان  - بت بی نظیرن … به دل در به … به مردونگی و سددوادن … به مح

 …به چشم چاکت … سیاوش بودنت 
 

 …لبخندی از سر مهر بهم زد: ما باید با لنگه های خودمون بپریم مموش 
 

دم قیافه ام رفت تو هم: تو چرا قهوه اش رو از دسددتش گرفتم و جرعه ای نوشددی
شیرینش کردی  سفارش … این رو انقدر  ست نداری چرا  خوب تو که تلخ دو

 قهوه میدی آخه؟
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بانو  نه دیگه همراز  یا همی  …تلخ … فنجون رو از دسددتم گرفت و خندید: دن

 خودمون داریم با چیزهای مصنوعی شیرینش میکنیم.
 

ا غذ… روزش گلنار اومده بود چیشددم بده ها قرار بود شددب بیان خونمون از دی
برای دم شدددن درش رو گذاشددتم و نگاهی … یکم ماکارونی درسددت کردیم 

 …اجمالی به خونه که برق میزد انداختم 
 

 …گلنار: عاشق این گلدونای کنار چنجره اتم 
 

سی که تو گلدونای … لبخندی زدم به گلهای اطلسی  سن یوسف و الله عبا ح
 همشون رو کنار چنجره… اشی کشیده بودم نگاه کردم سفالی که خودم روش نق

 …خونه با قاب آبی رنگ چیده بودم 
 
کتابا و حضور خودن خیلی آرامش … می دونی همراز خونت با این گلدونا  -

 …این و همه بده ها میگن … بخشه 
 

شون به  سمت حمام: بده ها دنبال چیزی که درون خود شدم برم  از جام بلند 
آرامشددی که خودشددون دارن رو این جا کشددفش … ن این جا وفور هسددت میا

 …میکن 
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گلنار داشددت الک میزد با دیدنم عافیت … حوله رو محکم دور موهام چیدیدم 

 …باشه ای گفت: همراز گوشیت زنگ خورد 
 

شماره عمارن انتظام بود تعجب کردم و شماره گرفتم … به سمت گوشیم رفتم 
سالم و احوال چرسی با…  شا بهم زنگ زده  بعد از  شدم نیو زری خانوم متوجه 

 …بوده 
 

 نیوشا: همراز تو کی میای دوباره؟
 
 …چه طور عسلم؟ من فردا میام … قربونه این لحن غرغرون بره همراز  -
 
 مگه قرار نشد بهشون بگی دست از سرم بردارن؟ -
 

شد  ضطراب  شده … دلم چر از ا سم رفت برای بغض توی گلوش: مگه چی  نف
 باز؟

 
امروز می خوایم بریم خونه عمه … کالسددای چیانو رو کردن دو روز در هفته  -

سفید برام انتخاب کردن من نمی خوام چیراهن … عالم تاج  سخره  یه چیراهن م
 …من می خوام م ی تو لباس بپوشم … بپوشم اونم این شکلی 

 



  232 

 

چی د آخه من االن بای… دستی تو موهای فر خیسم کشیدم و لبه تختم نشستم 
تا نشستن و گریه کردنم به اوضاع مسخره ای که توش گیر کرده … کار میکردم 

 …بودم چیزی نمونده بود 
 
نیوشددا جان چی گفته بودم؟ این که باید چیزهایی که نمی شدده تغییر داد رو  -

 …چذیرفت عزیزم 
 
من اصددال میخوا م بیام با … من نمی خوام این جوری زندگی کنم … همراز  -

 …کنم  تو زندگی
 

نیوشا چه میفهمید از زور زیاد اون خانواده … اشک روی گونه ام رو چاک کردم 
چه میفهمید از منی که امکانان بزرگ کردن دو تا … چه میفهمید از قانون … 

 …بده ای که داشتن چا به نوجوانی میذاشتن رو نداشتم 
 
 اجازه میدی من اول صحبت کنم بعد تو بیای چیش من؟ -
 

شی رو شتم  گو ساعت بود لبه تختم همون طور … روی لبم گذا شتر از نیم  بی
سته بودم  ش شی روی لب … ن سمت جلو … لبه گو شده به  سته و … خم  خ

شم دوخته به عکس خندان رها روی دیوار توی  سالگی تو لباس نامزدی  16چ
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سدداله با چیراهن چرنسددسددی کنارش با لبخند  7در حالی که من … کرم رنگش 
 …ب*و*سیدم گونش رو می 

 
شتنی من … رها  ست دا شدی خواهرم … رهای دو ست و چام … رها  من اما د

 …بسته: اه … بسته است 
 

تو هیسددتوری … اه بلندی گفتم و سددعی کردم همه جسددارتم رو جمع کنم … 
شتم که خان عموی بد خلق  شماره ای گ اون روز باهاش بهم … گوشیم دنباله 

شر زدم … هنم رو قورن دادم آب د… چیداش کردم … زنگ زده بود  به خودم ت
دسددتم دو سدده باری به سددمت دکمه تماس … همراز خودن رو جمع کن … 

با سومین بوق صدای محکمش توی … رفت و برگشت تا در آخر فشارش دادم 
 …گوشی چیدید 

 
 …سعی کردم لرزش صدام رو بپوشونم: الو 

 
شیش جا خورد  شت گو صدای دختر چ شنیدن  شون میداد و ا… انگار از  ین ن

سیو نداره  آخه دختر مگه تو رو اینا … چوزخندی به خودم زدم … شماره ام رو 
 …آدم حساب میکنن که شماره ان رو سیو کنن 

 
 …بفرمایید … الو  -
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 جناب انتظام؟ -
 
 …خودم هستم خانوم امرتون رو بفرمایید  -
 

 …چه قدر این بشر بد اخالق بود 
 
 …بده ها سالم همراز هستم. خاله  -
 

 …چند ثانیه ای مکث کرد و با تعجبی که چنهانش نکرده بود چرسددید: سددالم 
 …هستم در خدمتتون 

 
 …بود  اطرافش شلوا… نفسم رو بیرون دادم تا کمی بیشتر آرامش داشته باشم 

 
 …می خواستم راجع به نیوشا باهاتون صحبت کنم  -
 
 اتفاقی برای نیوشا افتاده؟ -
 

 …ود نگران بشه چس این بشر بلد ب
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شما کی وقت دارید بتونیم باهم … خوب … اما … نه … راستش رو بخواید  -
 صحبت کنیم؟

 
 من و شما راجع به نیوشا؟! -
 

انگار میخواسددت بگه تو در حدی نیسددتی که صددحبت … خیلی بهم برخورد 
 …کنیم 

 
 …راجع به نیوشا … بنده و جناب عالی … بله  -
 

 …اخانه است اما واقعا عصبانی شده بودم می دونستم لحنم کمی گست
 
 مطممنید االن نمی تونیم صحبت کنیم؟ -
 

بالفاصددله بعد از این حرفش صدددای خانمی اومد از اون طر : دکتر انتظام 
 …آقای خطیب منتظرتونن 

 
 خانوم؟ -
 

 …جواب ندادم … 
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 …دختر خانوم با شما هستم  -
 
 …ببخشید فکر کردم با اون خانوم هستید  -
 
 …خیر مخاطب بنده از چنا دقیقه چیش شمایید  -
 

ست بزنمش …  سرم میذاره … دلم می خوا سعی کردم کمی … چه منتی هم 
 …لحنم رو جدی تر کنم 

 
 تصمیمتون چی شد؟ -
 
اون جا در خدمتتون … می دونم برای دیدار بده ها میاید … من فردا خونه ام  -

 …هستم تا باهام صحبت کنیم 
 

سرم رو بلند کردم و به گلنار که به چار چوب در اتاقم تکیه  بعد از خداحافظی 
 …داده بود نگاه کردم 

 
 چشماش غم داشت: عصبانی هستی همراز؟
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چه طور نباشم؟ چی شد به این جا رسیدیم؟ مردک منت … چه طور نباشم  -
می گم می خوام راجع به نیوشددا حر  بزنم آندنان تعجب … سددر من میذاره 

 من راهم رو که گم نکردم؟ کردم و خبر ندارم؟… کنه که نگو؟ گلنار می
 

گلنار به سددمتم اومد و محکم ب*ا*لم کرد: من هیچ کس رو ندیدم به اندازه 
شه  ست با ست داری تنها زندگی میکنی … تو توی راه را سالها تی از وق… تو 

 یزیبایییش رو داشددتی. طرفدارا… امکانش رو داشددتی … فسددقی بده بودی 
ن به خود… اما می بینم که دنیا چه قدر تمیز و صافه … زیادی داشتی و داری 

 …هیچ وقت … شک نکن 
 

شت کمرش قالب کردم  ستم رو چ ضور … د شکر کردم به ح تو دلم خودا رو 
 اعترا  کردم چه قدر به آ*ا*و*ش احتیاج داشتم.… این برادر و خواهر 

 
شیدم  چیراهن قرمز بته جقه ایم سبک بود و راحت رو چو یم یه آرایش مال… که 

 …کردم و به سمت سالن رفتم که گلنار در رو به روی مهمون ها باز کرده بود 
 

و دوست  …چشت سرش آرتام بود … کیوان جعبه بزرگی از شیرینی دستش بود 
 …و دوست دختر کیوان آرام … دخترش ستاره 
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ست  شون د سین معرو  . باهم دادم بده ها بی تعار  هر کدوم سیامک موزی
ستن  ش سمت یکی از مبلها رفتن و ن کیوان که روی هپی چیر روی گلیم … به 
 …خودش رو ول کرد: ای ول عاشق خونتم 

 
از در یه فرشته … اما چشمم سمت در بود و منتظر آدم اصلی … لبخندی زدم 

یراهن چ… معلوم بود تو راهرو در آورده … مانتوش دسددتش بود … وارد شدددد 
… از جنس حریر … لیمویی رنگ آسددتین حلقه ای و کوتاهی چوشددیده بود 

شنش و اون … خیلی زیبا نبود  سبزش و موهای خرمایی رو شمای  اما اون چ
آدم رو مسددخ … نگاه مالیم و هاله و انرژی که به لطافت همون حریر تنش بود 

یه  …د م ی من قد متوسددطی داشددت و کمی تپی بو… قد بلند نبود … میکرد 
 …تپلی دوست داشتنی و خواستنی 

 
تا گونه برجسددته اش رو  به سددمتم اومد و من بی اراده خم شددددم  با لبخند 

 …بب*و*سم 
 
 …خیلی خوش اومدی … سالم  -
 

سالم  شنیده … همراز جون … لبخندی بهم زد:  تعریفتون رو از بده ها خیلی 
 …چه قدر خوشحالم میبینمت … بودم 
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 …عزیزم من هم همین طور  -
 

کیوان همون طور که ولو بود: آویسددا خونش همون طور که تو ضددیی داده بودم 
 هست یا نه؟

 
آویسا مانتو و شالش رو به دست گلنار که دستش رو دراز کرده بود داد و نگاهی 

 گلیم و… فیلم ها … کتابها … تابلوها … به گلدونها … به اطرا  انداخت 
ست ی ستام بود کوسنهایی که همش کار چاپ د لبخندی زد و من … کی از دو

حتی خود خونه خوشگی … اعترا  کردم که لبخندش فوق العاده زیباست: آره 
 …چه قدر آرامش بخشه … تره کیوان 

 
سددتاره که مانتوش رو تازه عوض کرده بود و دسددتش دور بازوی آرتام بود روی 

 …کاناچه نشست: این خونه به لطافت صدای همرازه 
 

 …ه همراز جون صدان فوق العاده است آویسا: آر
 

 …سعید: همراز داره یه کار دوبله هم انجام میده 
 

چار زانو  گاز محکمی زد و همون طور  که توی دسددتش بود رو  علی سددیبی 
شم دوخت به فیلمها: خداییش بهت میاد نقش فرشته  ست روی زمین و چ ش ن

 …رو بازی کنی 
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رواز شما باید چام رو به چایه مبی ببندید تا چ من: بده ها بی خیال با این تعریفای

 …نکنم 
 

 …سعید بلند خندید: راستی این سیا کجاست 
 

 …با اومدن اسم سیا نگاهی به آویسا انداختم که غرق صحبت با گلنار بود 
 
 …باید می رفت جایی … تو راهه  -
 

 علی به سمت آیفون چرید: غذا تموم شد… همون لحظه صدای زنگ بلند شد 
 …آقا تشریف ببرید 

 
نمی دونم سددیا چی جوابش رو داد که بلند خندید و گفت: جناب عفت کالم 

 …داشته باشید این جا خانواده هست 
 

بده ها به … سددیا با تیپ همیشددگی اش اما سددر به زیر تر وارد جمع شددد 
کیوان کنار خودش جا … بده ها خیلی دوسددتش داشددتن … اسددتقبالش رفتن 

شد … براش باز کرد  شمی نگاهی … سیا از کنارم رد  لبخندی بهم زد و زیر چ
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خوش  …به آویسا که با اون لبخند خواستنیش بهش سالم کرده بود کرد: سالم 
 …اومدی 

 
 آرتام: نا مرد. فقط آویسا خوش اومده؟

 
 …دمت گرم به روش آوردی … آرام: واال 

 
شه آویزون گردنه منه بی چاره اید  شماها همی خوش آمد گویی حاال … سیا: 

 …هم میخواید 
 

اجرای  بحث داا… برای بده ها تو لیوانایی که لنگه به لنگه بودن شربت آوردم 
سیا که زیر زیرکی به گفتگوی گلنار  شم دوخته بودم به  سیاوش اینا بود و من چ

تم آروم رف… دلم کباب بود برای اون نگاه جذابش … و آویسا چشم دوخته بود 
کیوان اون ور تر مشغوله تلفن حر  زدن بود گفتم: … ش چیشش و نشستم کنار

 …احوال داداش سیای خودمون 
 
 …خوبم مموش  -
 
… الحق که اون شددعر در خورشدده … بهت حق میدم … چه قدر خوشددگله  -

 چرا باهاش گرم نیمگیری؟
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شینش  ستش رو دیدی؟ احیانا ما ساعت توی د شید:  شربتش رو نو یه قلپ از 
 …چندره ان چارک شده رو اصال ندیدی  که چایین

 
 انقدر مادی بودی من نمی دونستم؟! -
 
 …واقع بین بودم و تو خبر نداشتی مموش  -
 

 اون کتابه که گفتی برام میاری رو آوردی؟… آویسا: سیاوش 
 

 …تو کیفمه یادن باشه بهت بدمش … سیاوش: بله 
 

 …آویسا لبخندی از سر شوق زد: وای سیاوش خیلی گلی 
 

 …سیاوش زیر لب: آره خیلی 
 

 من: آویسا چه کتابی هست این کتاب؟
 
 …تحلیی شعر های حافظ  -
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شاید بهتر از  - سی رفته و  شنا سای حافظ  سیا کلی کال ستی  جدی؟ می دون
 حتی اون کتابا بتونه کمکت کنه؟

 
 آویسا با چشمای گرد گفت: جدی؟!

 
 سیا یا آرنا کوبید چهلوم: چی کار میکنی؟!

 
خودن رو سیای دوست داشتنی … ی خوام تو رو همونی که هستی بشناسه م -

 …لیاقتت رو داره … که خیلی از دخترا آرزوشونه رو ازش دریغ نکن 
 

 …خواست جواب بده که آویسا کنارمون نشست 
 

لبخندی بهشددون زدم و آروم از کنارشددون بلند شدددم و به سددمت آرام و علی و 
و آراتام رفتم که گلنار رو دوره کرده بودن رو داشتن سر  سعید و ستاره و سیامک

 …به سرش میذاشتن که دکتره 
 

قلبم چر از لطافت آویسا و نگاهم چر … سرم چر بود از صدای حامی خان انتظام 
از صحنه ای که آویسا چار زانو و با حد اک ر توجه کنار سیا نشسته بود و داشت 

 …سموال میپرسید 
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شتم ا شه من نمی با سیا دور ب شته خوش خلق و با نمک از کنار  یا س… ین فر
 یی که می تو نستم شو ر هیجانش رو از همین جا ببینم.

 
نیوشدا خیلی به این گفت گو امید … سدعی کردم کمی به خودم مسدلط باشدم 

 نفس… چیزی که من خودم خیلی هم بهش اطمینانی نداشددتم … بسددته بود 
 …م عمیقی کشیدم و تقه ای به در زد

 
شدم … صداش چیدید که با بفرمایید دعوتم میکرد داخی   …وارد اتاق کارش 

م ی همیشدده شددیک و با کروان کنار میزش ایسددتاده بود و فنجانی که حدس 
بعد از ظهر یه روز تابستانی بود  5ساعت … میزدم چای باشه توی دستش بود 

سری تا نیمه های اتاق او سر تا  شاط آوری از چنجره  نگاهش … مده بود و نور ن
 …کردم فنجان توی دستش رو روی میز گذاشت و سالم کرد 

 
شد  سالم  ستش … سالمی کردم … برای اولین بار اون چیش قدم  شاره د و با ا

موهام رو یه دونه بافته بودم و چیراهن آسددتین کوتاه تا … بیشددتر وارد اتاق شدددم 
ی ده رو باالتر نشون م باالی زانوی آبی رنگی تنم بود که می دونستم کمی سنم

کفشام کمی چاشنه داشت و این باعث می شد کف چارکتهای چوبی صیقی … 
احسدداس کردم … خورده اتاقش که بوی گرمی هم داشددت تق تقی ایجاد بشدده 

نه تر از همیشددده نگاهم میکنه  فا به روش … کمی موشددکا آرام روی مبی رو 
ستم و چاهام رو روی هم انداختم  ش ستش … ن ست را رو به لبه میز تکیه کف د
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به شددلوار چارچه ای زغالی … داده بود و و دسدددت چش هم توی جیبش بود 
مطممن بودم اگر سددیا بود االن میگفت خط اتوی … رنگش نگاهی انداختم 

 …شلواش هندونه قاچ می کنه 
 

با تصور این مسمله کمی لبخند روی لبم اومد که از نگاه تیز بینش چنهان نموند 
… 
 
 …ش آمدید خانوم خیلی خو -
 

البته این تا زمانی صدددق میکرد که … ابعان کردم به شدددن مرد مبادی آدابیه 
 …کسی چاش رو فراتر از قوانین مسخره این جماعت نذاره 

 
 …خیلی ممنونم که برام وقت گذاشتید  -
 
 
 
 
 

خواهش میکنمی گفت و از اون ژست جذابش در اومد و رفت چشت میز کنده 
ش نشددسددت روی صددندلی چرمش که چشددتی خیلی بلندی کاری شددده ماهوت

نگاه م*س*تقیمش تمام اعتماد به نفسی که … داشت و زل زد به چشمای من 
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شتم رو میگرفت  شتم … دا ست ندا سی رو دو  ی م… این حالت رئیس و مرئو
یه رعیتی شددده بودم که اومده از اربابش در کمال خشددوع درخواسددتی بکنه که 

ست امکان  شم خوب هم میدون صال خو اجابتش کمه و من از این حالتمون ا
 …نمیومد 

 
 …من در خدمتتون هستم  -
 

ستادم  شت کردم و به خودم لعنتی فر ستام رو م ستم … د سی که می تون من ک
سخت ترین نمایشنامه ها رو اجرا کنم حاال تو چهار کلمه حر  حساب مونده 

 …بودم 
 
ستش رو بخواید دنباله جمله ای - شروع کنم  را صحبتم رو باهاش  ستم که  ه

… 
 
 …شما از هر جایی که صالح می دونید شروع کنید  -
 

 …کالمش یه کالم بود و خونسرد اما نگاهش منتظر بود 
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البته  …راستش رو بخواید این بحث بیشتر یه ماموریت از سمت نیوشا ست  -
… ب اما خو… چیزهایی هم هسدددت که من خیلی وقته می خوام مطرح کنم 

 …شما می دونید که نیوشا کالس چیانو داره … بگذریم … چدرتون 
 

شتر تکیه داد: بله  صندلیش بی ستم … کمی به  کارش  البته من… در جریان ه
 …رو دیدم و چون احساس کردم کمی عقبه ساعان کالسش رو افزایش دادم 

 
 خوب شما ازش چرسیدید که اصال دوست داره چیانو بزنه؟ -
 

 این سموالم چرا انقدر عجیب بود؟… جا به جا شد  کمی سر جاش
 
 …منظورتون رو درست متوجه نمی شم  -
 
منظورم واضحه جناب انتظام من خیلی خوب میدونم که چیانو رو تقریبا تمام  -

بده های خاندانتون به خصددوص دخترها بلدن و میزنن و به همین واسددطه هم 
 …و بزنه هست که شما نیوشا رو مجبور کردید که چیان

 
کمی اخماش رفت تو هم من چیش خودم اعترا  کردم واقعا از این که این اخم 

 …ها بیشتر توی هم بره می ترسیدم 
 
 دقیقا منظورتون از مجبور کردید چیه خانوم؟ -
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صحبت کنم و گرنه  سعی کردم با مالیم ترین جمالن  شیدم و  نفس عمیقی ک

ست شتم: را سیار کوبنده ای هم دا  من بهش افتخار… ش رو بخواید جوابهای ب
 …میکنم و البته بسیار هم دوست دارم که چیانو بلد باشه و بزنه 

 
 خوب چس مسمله کجاست؟ -
 

 این آدم واقعا متوجه نمی شد یا من رو گیر آورده بود؟
 

ساله 10نیوشا یه دختر … دامن لباسم رو کمی توی مشتم گرفتم: جناب انتظام 
… ساله که خیلی خوب هم هنر رو میشناسه  10دختر خانوم عاقی  یه… است 

 …چرا بهش این فرصت رو نمیدید تا خودش انتخاب کنه 
 
شا یه دختر بده… خانوم  - ست  10نیو سائی رو در ست که خیلی از م ساله ا

 …تشخیک نمیده 
 

شدم  صبانی می  شتم ع شده بود … دیگه کم کم دا شک  آب … دهنم هم خ
کم کم تبدیی به یه خانوم … دادم: اون داره چا به نوجوانی میذاره دهنم رو قورن 

 …باید یاد بگیره که حق انتخاب داره … جوان میشه 
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کمی روی میز خم شدددد و دسددتهاش رو توی هم قفی کرد: حق انتخابش رو 
 کسی ازش گرفته؟

 
کمی روی مبی جا به جا شدددم و زل زدم به چشددماش کمی جا خورد: نگرفته؟ 

ست داره شما از شاید دو ست داره بزنه؟  ساز دیگه ای دو شاید  ش چرسیدید؟ 
این … حتی لباس هاش رو هم انتخاب می کنید … کاره دیگه ای انجام بده 

شددامی حال کوشددا هم میشدده. اما اون بده اسددت و کال چسددرها کمتر روی این 
 …نیوشا احتیاج داره بیشتر درک بشه … مسمله حساسن 

 
وری صحبت میکنید انگار ما این جا داریم شکنجه اش خانوم محترم شما ط -

 …میکنیم 
 

 به نظر خودش این شکنجه نبود؟!
 
من دارم میگم بهش به عنوان یه … البته که من منظورم همدین چیزی نبود  -

به ال اقی تفریحاتش  بدید راجع  دختر که کم کم خانوم هم میشددده فرصدددت 
 …تصمیم بگیره 

 
با نمادهای این خانواده … انتظام  اون یه خانوم از خاندان - با قوانین و البته 

 …بزرگ میشه 
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این جا انگلستان نیست که چادشاهی داشته باشه که خاندان … جناب انتظام  -
این جامعه به اندازه کافی برای … این جا ایرانه … های اشددرافی داشددته باشدده 

ر داخی منزل هم محدودیت هایی خواهد آورد چرا ما د… نیوشددا بعنوان یه زن 
داریم ابتدایی ترین آزادی فردیش که حق انتخاب لباس و موسیقی اش هستش 

 …رو هم ازش میگیریم 
 

شده  شوکه  سم بخورم که  ستم ق صال انتظار این نطق غرا رو از من … می تون ا
 …اما نمی گفتم می مردم … می دونستم تند رفتم … نداشت فکر کنم 

 
شید  شتر طول نک شد چند ثانیه بی سلط  دم خوب فهمیده بو… که به خودش م

 …یا شاید انتظار دیگه ای داشته … که روند این گفت گو رو دوست نداره 
 
 …داریم یادش میدیم درست زندگی کنه … ما آزادیی ازش صلب نکردیم  -
 
 روحشون… آدمهایی یاد میگیرن درست زندگی کنن که از درون سالم باشن  -

ای نیوشا دنی… نفس بکشن … بلد باشن ل*ب*ن ببرن … نباشه  چر از لا بازی
ساس  شدن داره … خیلی رنگیه و خیلی ح شتر از هر چیزی نیاز به درک  اون بی

… 
 

http://www.roman4u.ir/


 251 قصه یبانو

خونسددردیش رو حفظ کرده بود اما کمی هم سددر در گم شددده بود: قبی از تمام 
یه  نیوشدددا بعنوان یه دختر خانوم از… آزادی هایی که دارید ازش دم می زنید 

 …خانواده به نام موظفه قوانین رو یاد بگیره 
 

این آدم تنها آدم روی … مشددتم رو محکم تر کردم و سددعی کردم نفس بکشددم 
تا این حد  زمین بود که میتونسدددت تمام خوش بینی های من رو از بین ببره و 

شه جناب  شما با صبانی کنه: اون قبی از این که از خاندان  و زنه … آدمه … ع
 …الرانه دارید باهاش بر خورد میکنید مردسا… 

 
کمی روی میز خم شددد: مرد سدداالرانه اسددت که ازش میخوایم طوری لباس 

 بپوشه که توجه جلب نکنه؟
 

شم من بود  شیدنه اندکی توی چ تر من دخ… منظورش مطممنم به نوع لباس چو
شتم … سبکی نبودم  سهای تنگ و یا آرایش های غیر نرمال ندا قط من ف… لبا

 …تیپ هنری و ساده داشتم  یه
 
و هر زنی توجه جلب … و هر زنی زیباسددت … اون یه زنه … جناب انتظام  -

شا به زیبایی ماد… این رو هر گز نمیتونید جلوش رو بگیرید … میکنه  شه نیو ر
اون موقع هم می خواید … وقتی بالغ بشدده این زیبایی ها بیشددتر هم میشدده … 

 ساله رو تنش کنید تا دیده نشه؟ 5های  چیراهن های تور توری دختر بده
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سالش؟!  12غیرتی شده بود برای برادر زاده … رگ گردنش کمی زده بود بیرون 
دلم میخواست همین االن در رو باز کنم و … داشتم سکته میکردم از نگاهش 

شد … فرار کنم  شت میزش بلند  شتر عقب رفتم… از چ سیدم و توی مبی بی  تر
… 
 
 مالتتون هست دختر خانوم؟حواستون به ج -
 

صداش حتی باال هم نرفته بود … داد نزده بود  شده … تن  اما عجیب ترسناک 
من که حر  بدی نزده بود … من چه میدونستم این بشر انقدر متعصبه … بود 
… 
 

سعی … آب دهنم رو قورن دادم  سردی کرده بود: من فقط  ستام عرق  کف د
 …دختر جوان رو در خونه بپذیرید  کردم شما واقعیت بودنه یه

 
سالگیش بعنوان عروس اومد  16ما این واقعیت رو وقتی خواهر شما تو سن  -

 …خونه ما چذیرفتیم 
 

سط بی خود بود  سمله رها این و این مردی که … بغض کردم … مطرح کردن م
سی رها و حامد رفته بود  سم عرو ست خواهر … سه ماه بعد از مرا چه میدون
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دهنم رو باز کردم تا جواب بدم … و بره من تو این عمارن چی کشیده مهربون 
 …که تقه ای به در خورد 

 
یدی گفت  مای مت در و بفر به سدد ند  خانوم بود: … حامی سددر برگردو زری 

شید آقا  شریف آوردن … ببخ شدی ت شتید … خانوم ار ساعت قرار دا گویا این 
… 
 

 …ن کنید حامی به ساعتش نگاه کرد: تا این جا همراهیشو
 

 …این جمله علنا یعنی بحث رو قطع کرده بود و داشدددت می انداختتم بیرون 
 حتی شددداید… آدم سددختی بود … هیچ نتیجه ای از این بحث نگرفته بودم 

 …و این یعنی شکست … سخت تر از چدرش 
 
 …ولی فکر کنم … در هر صورتی ممنون از وقتی که گذاشتید  -
 

بی از اینکه با و … بتونم جمله ام رو تمو کنم  ق باز شدددد و خانوم جوان زی در 
شد  شال حریری وارد اتاق  شلوار خوش دوخت و  خوش قد و قامتی تو کت و 

همراه خودش عطر گرون قیمتی هم داخی آورد نیم نگاهی به من که با اون … 
 چیراهن عروسکی ایستاده بود و چاها و سر ل*ه*تم انداخت و بعد به حامی که

 و سالمی کرد… چشت میزش ایستاده بود و هنوز هم رگ گردنش مشخک بود 
در هر صددورتی دیگه اون جا جای من … که من نفهمیدم به خودم بگیرم یا نه 



  254 

 

دم تازه متوجه ش… از در اتاق بیرون اومد و به دیوار چشت در تکیه دادم … نبود 
م ی بال نصددبت ازش به خودم تشددر زدم: خوبه همراز خانوم … زانوهام میلرزه 

حاال باید چی … مشددتی به چای خودم زدم … میترسددی و این نطق رو کردی 
 جواب نیوشا رو میدادم؟

 
 االن این گفت گو تاثیری هم داشت به نظرن؟

 
 منتظر… نگاهی به سددیا کردم که داشددت برای رفتن روی صددحنه آماده میشددد 

 قبی اون رو از من متنفر وبودم بره تا من هم برم خونه: این گفت گو بیشددتر از 
 …من رو از اون نا امید کرد سیا 

 
آدم انتظار … اون یه آدم تحصددیی کرده اسددت … نمی دونم چی باید گفت  -

 …که چه میدونم … دیگه ای از مردی داره که دکتره 
 
 تو با آویسا چه کردی؟ -
 

 این یعنی چند چله از هفته… لبخندی که روی لبش اومد رو دوسددت داشددتم 
 …گذشته جلوتر بودیم که وقتی اسم این دختر میومد آه میکشید 
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هر چند وقت یه بار دیوان حافظش رو میزنه زیر ب*ا*لش میاد سددموال ازم  -
 …این هفته تقریبا هر روز دیدمش … میپرسه 

 
 یه ابروم رو باال انداختم: این خوبه دیگه؟

 
صندلی رو به روییم ست و روی  ست: خوب یا  موهاش رو با کش محکم ب ش ن

من از بودن در کنارش ل*ب*ن میبرم … بدش رو گذر زمان مشددخک میکنه 
… 
 

 …لبخندی بهش زدم: مطممنم اون هم همینطوره 
 
 هیجان… اون باتا یاد گرفته از همه چیز ل*ب*ن ببره … مسددمله اینه مموش  -

شه  شکی ارتباط بگیره … زده ب سیار خوش ب… با آدمها به بهترین  و ین دختر ب
 …شادیه 

 
دستی به زانوش زد و بلند شد: به هر حال من خیلی هم سعی میکنم فکر نکنم 

صله …  سیار فا چون خوب میدونم حقیقت با چیزی که من دارم حس میکنم ب
من برم که کیوان االن … اینکه ترجیی میدم به همین هم راضددی باشددم … داره 

 …فغانش در میاد 
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شیدم شده بود  روی کاناچه خونه دراز ک شون تنگ  چند وقتی بود خیلی دلم برا
یه حزنی همراه با یه شادی دیدار مجدد بهم وارد میشد … آلبوم رو باز کردم … 
ما خیلی شددانسددی … وقتی این آلبوم قدیمی چرمی قهوه ای رو باز میکردم … 

یه قطره اشک از چشمم افتاد روی … برای داشتن عکسهای خانودگی نداشتیم 
دست کشیدم به چهره خندان مادرم … وی عکس رو چوشونده بود مشمعی که ر

مامان میگفت عکسددای روز عروسددی اک را … در کنار چدرم روز عروسددیشددون 
یا چهار عکس از … سددوخته بودن  ما کال سددده  باعث شدددده بود که  همین 

 …عروسیشون داشته باشیم 
 

 …بزنم  باید می رفتم بهشددت زهرا خیلی ها رو داشددتم اونجا تا بهشددون سددر
 …مطممنا بیشتر از آدمهایی که به قولی زنده بودن و داشتن نفس میکشیدن 

 
شماره رامین با تعجب جواب دادم  شیم و دیدن  صدای زنگ گو شنیدن  … با 

چند وقتی بود خیلی گذارا میدیدمش و این وقت شددب خیلی بعید بود تماس 
بعد از کالس … بعد از سددالم و احوال چرسددی کمی مکث کرد: فردا … بگیره 

 …اگه کار خاصی نداری می خوام دعوتت کنم جایی 
 

هر جور حساب کتاب میکردم درست متوجه منظورش نمی … ابروم چرید باال 
 شدم: ببخشید کجا؟
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 …احساس کردم کمی خنده اش گرفت از لحن چرسیدنم 
 
ستانم  - شگاه یکی از دو شته ایران … نمای البی کارای خیلی ج… تازگی ها برگ
باسدددت … ره دا مدرن و زی که بخشددی از … خیلی  فکر میکنم از اون جایی 

 …کاراش هم چرفورمنسه و مربوط به تماتر بران جالب باشه 
 

برای من هم تنوعی میشددد که مدتها … کمی مکث کردم چیشددنهاد خوبی بود 
این روند فکر کردن به گذشددته و … بود برای خودم خیلی وقت نگذاشددته بودم 

حال بده ها اگه ادامه چیدا میکرد جونی برای مبارزه برامون غصددده خوردن به 
 …باقی نمی موند از طرفی هم 

 
تعللم رو که دید احساس کردم کمی ناراحت شد: یعنی یه نمایشگاه اومدن … 

به فکر برای تصددمیم گیری  یاز  یه خانوم هنرمند انقدر ن کار برای  برای دیدن 
 داره؟ یا شاید هم موضوع چیز دیگه ست؟

 
لحن دلخورش باعث شدددد از دسدددت خودم ناراحت بشددم: البته که چیز … 

بسیار هم خوشحال میشم داشتم برنامه ام رو تو بهنم مرور … خاصی نیست 
 …میکنم 

 
فردا بعد از کالس با هم … این بار صداش حقیقتا چر از نشاط شد: خوب چس 

 …میریم 
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یه ربع از وقت کالس رو  تا بهم بگن بده ها دسددته جمعی تو کالس  گرفتن 

از اون جایی که عصددر بعد از کالس … خوشددگی شدددم و لباسددم بهم میاد 
قرارمون به رفتن به افتتاحیه نمایشددگاه دوسددتش بود بیشددتر از همیشدده آرایش 

یه چاندوی سورمه ای چوشیده بودم با شلورا تنگ سورمه ای و کیف و … داشتم 
ته بودم تا می تونسددتم کفش و شددال صددورتی چرک و موهام رو هم باز گذاشدد

گردنبند ودسددت بندهای چر مهره به رنگهای خیلی شدداد از خودم آویزون کرده 
سالی که همه حدس  17چیزی که باعث شده بود سنم کمی بیشتر از … بودم 

طول  …میزدن نشون بده و به قول بده ها حاال شبیه یه خانوم بازیگر شده بودم 
 …سر و وضعم به درس جمع کنم کشید تا تونستم تمرکز کالس رو از 

 
… بعد از تموم شدددن کالس و خداحافظی از بده ها ایسددتادم وسددط راهرو 

شگاه تقریبا خالی بود  شت میزش نبود و من نمی … آموز خانوم میر جعفری چ
ست  ستم رامین کجا سر … دون شت  ست بردم موبایلم رو در بیارم که از چ د

شت  شت که دا شنیدم چرخیدم به چ با  …با موبایلش حر  میزد صدایش رو 
خوب از اون تیپ بده مدرسدده … دیدنم کمی ایسددتاد و با تعجب نگاهم کرد 

ای همیشددگی که این چند وقت دیده بود اثری نبود اما یعنی انقدر تغییر کرده 
 بودم؟
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خودش هم خیلی به خودش رسیده بود با گام بلندی به … گوشی رو قطع کرد 
 التون چه طوره؟ح… سمتم اومد: به به بانو 

 
شم نیومد  سیش خو ستگی احوال چر شاد و چر از خج صال از … یکم از لحن  ا

شم نیومد  ضی به روم آورده بود که از نظرش تغییر کردم هم خو این که انقدر وا
 …سعی کردم تا می تونم جدی باشم: خوبم … 

 
نگاهش بود: اگه چند لحظه بهم  از لحنم کمی جا خورد اما هنوز اون برق توی
شین رو میارم  سوئیچ ما صت بدید می رم  سر راه هم یه توقف کوتاه باید … فر

 …داشته باشم گلی که سفارش دادم رو تحویی بگیرم 
 

شتم و هم معذب بودم  ست دا شینش رو هم دو ضای ما اگر اون … بودن تو ف
ی نستم از موسیقی جذابنگاههای گاه و بی گاه و چر از شادیش نبود شاید می تو

اما الحق که مرد خوش سددلیقه ای بود … که گذاشددته بود بیشددتر ل*ب*ن ببرم 
سددبد گی بسددیار زیبایی سددفارش داده بود که عطر م*س*ن کننده اش توی 

 …ماشین چیدیده بود 
 
 گی دوست داری؟ -
 

شما یه خانوم به من  سمتش:  شت گرفتم و چرخیدم به  صندلی چ شمم رو از  چ
 …حتی اگه گی ماله خودش هم نباشه … ه گی دوست نداشته باشه نشون بد
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که از زیبایی ها ل*ب*ن ببره حتی اگه … خندید: معدود خانومی م له توا بانو 

 …برای خودش نباشه 
 

لبخندی زدم و یکی از گردنبندهای چر مهره و بلندم رو گرفتم دسددتم: نگید که 
 …می خواید جنگ مردانه زنانه راه بندازید 

 
سلیمم از حاال  سلیم باال برد: من که ت شانه ت ستاش رو به ن شه از وقتی می… د

چیزهای زیبا تری حر  زد چرا جدل؟ م ال از نمایشی که داری اجرا می کنی؟ 
 از خودن؟

 
 از من؟ چس از نظرش من هم جزء چیزهای زیباتر بودم؟… 

 
 …ما بازه من که دفتر کودکیم چیش ش… از من چیزی هم هست که ندونید  -
 
 اون دفتری… من به تازگی متوجه شدم که در حقیقت چیزی ازن نمی دونم  -

شتباه خوندم  شاید انقدر بد خط و خط … هم که ازش حر  میزنی رو من ا یا 
 …خطی بود که نتونستم روی متنش تمرکز کنم 
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منظورش به حواشددی بود که من خودم … کنایه اش رو تمیز دریافت کردم … 
 …م ایجاد کرده بودم و نتونسته بود خوده من رو بشناسه برای خود

 
گردنبندم رو رها کردم و خیره شدم به شمارش معکوس چراا قرمزی که چشتش 

 طول میکشه… ایستاده بودیم: همه آدمها دوره نوجوانی و کودکیشون بد خطن 
ی اون وقته که کسددای… تا یاد بگیرن قلم زندگی رو درسددت دسددتشددون بگیرن 

یا در براشددو بد خطی ها چشددتشددون بودن  ثابت می مونن که موقع همون  ن 
 …کنارشون ایستادن 

 
شت کرده بود دور فرمون  ستاش رو م شه با کنایه … د شتم م ی همی ست ندا دو

شیم  شتم … ها در کنار هم با ست دا ست این مرد رو دو من واقعا بعنوان یه دو
بود و ل*ب*ن برد  می شددد باهاش… با فرهنگ و با کالس بود … با سددواد … 
اما با انگشت گذاشتن روی گذشته ای که نمی دونم چه اصراری هم بهش … 

 …داشت زبون دراز من رو کار می انداخت 
 

 باید بحث رو عوض میکردم.
 

شته بودم اما هیچ وقت  ستای خودم چا تو این گالری گذا بارها برای کارهای دو
لی بزرگ و آدمهایی که سددبد گلهای خی… اون قدر تزئینان لوکسددی نداشددت 

بیشددتر شددبیه به بانکدارها یا تجار خیلی لوکس بودن تا هنرمندهایی که برای 
رامین کنارم قرار گرفت با سددبد … دیدن کارهای دوسددت یا فامیی اومده بودن 
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شت  صله خیلی کمی ازم قدم بر میدا ورودمون به گالری باعث … گی آرام با فا
وم و بوی شمعهایی که روشن کرده بودن با شد تا همهمه نسبتا ضعیفی رو بشن

رامین سددری توی سددالن چرخوند و کسددی رو که … عطر مخلوط شددده بود 
 سددبد گلش… روی میز ورودی که چر از گی بود … میخواسددت ندید فکر کنم 

سمت چپ هدایتم  شت و به  شتم گذا ستش رو چ شت و بعد بی هوا د رو گذا
 …ثانیه هم نکشید  30م هر چند به کردم. از این بر خورد فیزیکی راضی نبود

 
هاش  با گام شددددم  بذاره … هم  یانوش  که ک بی از این کارها رو ق رامین: این 

 …نمایشگاه دیده بودم 
 

نگاهی به میز اتوی تکیه داده شددده به دیوار و سددبد رخت چرکهای رو به روم 
 …انداختم و گفتم: روزمرگی ها رو خوب عنوان کرده 

 
 …رو هم خوب دریافت میکنی  لبخندی زد: هنر تجسمی

 
هر چیزی که شددبیه به دکور باشدده رو زودتر … نه این طوری ها هم نیسددت  -

 …دریافت می کنم از بس تو ای مدن بینشون غلت زدم 
 

ستادیم   چند دقیقه ای با هم تبادل… با آرامش کنار هر تابلو یا هر چیزی می ای
بت هر تحلیلش دیدم رو نس… رامین بسیار چسر با سوادی بود … نظر میکردیم 

http://www.roman4u.ir/


 263 قصه یبانو

از این فضددای بینمون ل*ب*ن می بردم بی اشدداره به … به تابلو ها باال می برد 
مملو از حال و چر از نشدداط ل*ب*ن بردن از درسددی که خوندی و … گذشددته 

 …رشته ای که عاشقشی 
 

صدای گفت و گویی از چشت سرمون باعث شد تا رامین به چشت سر بدرخه 
 …فضا سازی کاری که رو به رومون بود نصفه بمونه  و حرفش راجع به

 
شیک چوشی رو دیدم که چشتش  سرم مرد قد بلند و  شت  همراه با چرخیدن به چ
به ما بود و در کنارش مردی که کمی کوتاه تر بود و با حرارن در حالی که توی 

رد قد م… دسدتش چیپ بود به تابلو اشداره می کرد و چیز هایی تو ضدیی میداد 
شنا بود بل سیار برام آ ستادن … ند ب شیش و این قامت و طرز ای تو  …شیک چو

شتن  سالم رامین و برگ صدای بلند  شیش و بش این که دچار توهمم بودم که با 
سمت خودم  شمای قهوه ای چر نفوب رو به روم … اون دو مرد به  با دیدن اون چ

… وقت خرابه  دیدم خود توهم رو به رومه و فکر کنم اوضاع مخم این چند… 
 اینجا باشه؟… چه طور ممکنه جناب آقای دکتر انتظام 

 
رامین از کنار من که بهت زده بودم به سمت مردی که کمی کوتاه تر بود رفت و 

ستی بهش داد  شاط زیاد د سی کرد … با ن که … مرد هم گرم باهاش روب*و*
ش چند لحظه بعد فهمیدم این چسددر خوش اخالق و کمی هم چر حر  کیانو

که نمی تونسددتم تحلیی کنم چه ربطی به انتظام بد … نقاش و میزبان امشددبه 
 …خلقی داشددت که با یه ابروی باال در اوج تعجب داشددت من رو نگاه میکرد 
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من این مرد بی نهایت خوش چوش رو که … هر دو از دیدن هم متعجب بودیم 
شمی بی نظیرش جزء الینفک زندگیش بود گویا رو ایی هر ج کروان های ابری

این که حتی روزی تو صددف دسددتشددویی یکی از … میتونسددتم تصددور کنم 
صورتی تو یه گالری  شمال هم ببینمش اما به هیچ  رستورانهای بین راهی جاده 

این آدم اگه موزه ایران باستان میرفت بیشتر قابی … اون هم اینقدر مدرن هر گز 
س سته رو به روی یه تابلوی آبی که و ضم بود تا بای داره  طش یه لکه رنگه قرمزه

 …و نقاش یه ربع توضیی بده منظورش چیه 
 

رامین: خوب کیانوش جان ایشددون هم همراز عزیز که ازشددون صددحبت کرده 
 …بودم 

 
با شددنیدن اسددمم به سددمت رامین چرخیدم و تازه فهمیدم در حین تمام این 

ده اعث شچیزی که ب… زل زده بودم به جناب انتظام … درگیریهای بهنی خیره 
یه ابرو  به جای  باال بره … بود   به خودم لعنتی… هر دوتا ابروهای آقای دکتر 

 …فرستادم که در مقابی این مرد همیشه در حال سوتی دادن بودم 
 

 …کیانوش: به به همراز عزیز 
 

نگاه خیره و عجیب ما دو نفر به هم باعث شدددد تا رامین با انگشدددت به من و 
 : شما با هم آشنایی دارید؟حامی اشاره کنه و بپرسه
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قبی از اینکه من دهنم رو باز کنم اون صدددای بم و لحن محکم جواب داد: بله 

 …ایشون خاله برادر زاده های من هستن … 
 

رامین با تعجب و البته جا خوردن حامی رو نگاه کرد: شددما عموی بده های 
 رها هستید؟

 
که همراه من بود رها رو  خوب این مردی… حامی متعجب به رامین نگاه کرد 

 …هم میشناخت 
 

کیانوش کنار حامی ایسددتاد: خدای من اصددال فکرش رو نمیکردم دنیا انقدر 
نتی وقتی تو کالا سلط… من با آقای دکتر تو لندن آشنا شدم … کوچیک باشه 

 تو… ایشون درسشون تموم شده بود و اون جا کار میکردن … درس میخوندم 
 …واسطه دوست دختر سابقم باهاشون مالقان کردم یه دور همی کوچیک به 

چند روز چیش که باهم تماس داشددتیم و فهمیدم که ایرانن برای این نمایشددگاه 
 …دعوتشون کردم 

 
 …حامی در مقابی این سخنرانی غرا و البته بی علت سکون کرده بود 
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یکی از … کیانوش به سددمت حامی: این آقای محترم هم رامین چرتو هسددتن 
م دوره دانشگاه… که من خیلی قبولشون دارم … ترین نقاشهای نسی جدید به

 …در ایران هم کالسی بودیم 
 

رامینی که از حامی کوتاه تر بود و … حامی دستش رو به سمت رامین دراز کرد 
 …توی نگاهش یک عالمه حر  بود و تعجب 

 
 …حامی: خوشبختم جناب چرتو 

 
ج حامی  بی لحن  قا که در م مانی حر  میزد ابراز رامین هم  دی تر از هر ز

 …خرسندی کرد 
 

 …بنده هم که این وسط نخودی 
 

که کیانوش … حامی همدنان انگار منتظر بود بفهمه من این وسط چه می کنم 
دیگه خانومه همراز رو … رد نگاه حامی رو گرفت و به من رسددید: حامی جان 
 …اینجایید  هم که شما بهتر از من باید بشناسید خیلی جالبه که

 
سددعی کردم لحنم تا جای ممکن چر از اعتماد به … این بار مخاطب من بودم 

شه  شت حامی من … نفس با شه از اینکه کیانوش انتظار دا و چوزخنم معلوم ن

http://www.roman4u.ir/


 267 قصه یبانو

سه   …مگه این آقا از برج عاجشون چایین میان … چیش خودم گفتم … رو بشنا
ص که انقدر هم به خصددو… من جلوی حامی دسدددت و چام رو گم میکردم 

شحالم که اینجام  شت نگاهم میکرد: منم خو شکافانه دا  آقای چرتو وقتی… مو
گفتن بیام نمایشددگاهتون راسددتش رو بخواید انقدر کارهای خوب رو تصددور 

 …نمیکردم 
 

شما به من لطف دارید  شد:  شتر از چیش باز  فته چه رامین گ… نیش کیانوش بی
 …م تون چه کارهای در خوری انجام دادید قدر با سوادید و اینکه تو این سن ک

 …امیدوارم افتخار اینکه افتتاحیه نمایشتون رو باشم رو بهم بدید 
 

 …لبخندی زدم: البته بنده هم خیلی خوشحال میشم 
 

سمت حامی …  شتر از همه … نگاهم رفت به  سط چی بی ستم این و نمی دون
سط این جمع خج… عجیبه  ضور این آقای دکتر بد خلق و  صحبت… سته ح

نگاه عجیب … کردن رامین راجع به من اون هم اینقدر با جزئیان با دوسددتش 
حامی که انگار داره من رو کشددف میکنه؟ و من که معذب بین رامین و حامی 

 من هیچ تحلیی رو کی ماجرا نداشتم.… ایستاده بودم؟ هر چیزی که بود 
 

 کیانوش: نظر کلیتون راجع به کارها چیه؟
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سددره چا گوشدده ای از گالری زیر نگاه تیز رامین و حضددور چر رنگ حامی  خوب
تعللم رو که دید ادامه داد: بخشددهای تماتر گونه رو … ؛نظر میخواسددتن از من 

 …منظورمه نظرتون برام خیلی مهمه رامین میگفت نمایش تدریس میکنید 
 

حظه هر ل این بار نتونسددتم جلوی خودم رو بگیرم با کمی افتخار به حامی که
 …تعجبش بیشتر می شد نگاه کردم 

 
 …رامین: یکی از موفق ترین دبیرای منه 

 
سری از تجربیاتم و مطالعاتم رو با بده  من: آقای چرتو به من لطف دارن من یه 

یذارم همین  کارهاتون خیلی قوی و خوبن … ها در میون م چند … ولی کال 
 …ودم وقتی بود کارهای هنر مدرن انقدر خوب ندیده ب

 
راسددتی یعنی ما برای … خوشددحالم که دوسددتش داشددتید … کیانوش: عالیه 

 …افتتاحیتون دعوتیم دیگه 
 

 …لبخندی زدم: البته که دعوتید براتون کارن میفرستم 
 
 …بسیار عالی  -
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بعد هم رو کردم به سددمت خان عموی گرام: برای شددما هم کارتتون رو میارم 
 …لب باشه البته اگر براتون جا… خدمتتون 

 
بد جنسددم رو بگیرم  ما اون در کمال خونسددردی … نتونسددتم جلوی لحن  ا

 …همیشگیش جواب داد: خوشحال میشم 
 

نیم سدداعتی که مدام چشددمم و بهنم چرواز … نیم سدداعت دیگه گالری مونیدم 
ستاده بود و رامین که متفکر کنارم  سمتی که حامی جدی و جذاب ای میکرد به 

 …راه می رفت 
 

 : نیوشا و کوشا خیلی باید بزرگ شده باشن نه؟رامین
 

صداش و سموالش باعث شد تا نگاهم و حواسم از حامی که اون هم داشت به 
 …سمت ما نگاه می کرد به سمت رامین بدرخه 

 
 …به خصوص دخترش خیلی شبیه به خودشه … آره  -
 

 …دستی به موهای خودش کشید: برای خواهرن خیلی خیلی متاسف شدم 
 
 …خیلی دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم  -
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 …ما هم چا به چاش … رها خیلی سختی کشید … واقعا هم دوست نداشتم … 
سخت تر بود  شتم آدمی … فوتش حتی از مادرم هم برای من  ست ندا حاال دو

 …که از گذشته های من اومده بود این طور با ترحم راجع بهش صحبت کنه 
 

گار از جوابم ک که ان ید: خوب بریم از رامین  جا خورده بود نفسددی کشدد می 
 کیانوش خداحافظی کنیم؟

 
 …برای رفع تلخی جمله قبلیم لبخند جمع و جوری زدم: بریم 

 
ستاده بودن راه افتادیم  سمتی که کیانوش و حامی همراه با دو خانوم ای با هم به 

… 
 

 رامین: بعدش بریم جایی شام بخوریم؟
 

شتم  ست ندا شتم یعنی آمادگیش … دو سته بودم … رو هم ندا با وجود … خ
شادی آور بود  شدن  اینکه روز خوبی بود هم جایی قرار گرفته بودم که برام به 
و هم اینکه حضورم در این جا و البته برخورد بسیار خوبی که باهم شده بود تا 
شده از چیش داوری هاش راجع به  شمه غرور کمی هم که  سرچ در مقابی اون 

نگاهی به صددورن منتظرش انداختم: خیلی خوشددحال … ا ام… من کم بشدده 
 …از هفته چیش قول دادم … میشدم اما شام خونه خاله ام دعوتم 
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بعد از این خالی که بسددتم عالوه بر قیافه در هم رامین با خودم دعا کردم حاال 
که مطممن بودم تا دم خونه سیا من رو می رسونه ال اقی خونه باشن ضایع نشم 

… 
 

حالتی که رامین در حال صددحبت با کیانوش بود اس ام اسددی برای سددیا  در
 …و به سمتشون رفتم تا خداحافظی کنیم … فرستادم 

 
به کیانوش تبریک گفتم از آشناییش ابراز خوشحالی کردم بعد به سمت حامی 

 …که اون هم داشت آماده می شد تا بره چرخیدم: خداحافظ آقای دکتر 
 
 فردا تشریف میارید برای دیدار بده ها؟ …خدا حافظ خانوم  -
 
 …طبق برنامه هر هفته بله  -
 
برنامه تون رو اگر میشددده … فردا بده ها همراه با ما میان دیدار عمه خانوم  -

 …برای چس فردا تنظیم کنید 
 

نمی دونستم از اینکه تازه یادش افتاده بود تا بگه عصبانی باشم؟ از اینکه انگار 
دار سددفیر کبیر برم حرصددم بگیره یا خوشددحال باشددم که طبق یه قرار بود به دی
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معجزه رو در روی این دو نفر کلمه اگر رو که میشد یه جورایی به لطفا تعبیرش 
 کرد به کار برده؟

 
 …از در گالری همراه با هم سه تایی خارج شدیم 

 
حامی با سر به خداحافظی مجدد رامین جواب داد و به سمت ماشین رفت که 

ننده در جلو رو براش باز نگه داشته بود و من آروم سوار ماشین رامین شدم و را
 …از کنار ماشین حامی که هنوز راه نیوفتاده بود رد شدیم 

 
ید تمام غرغرهای توی بهنم و  که منتظرم وقتی رسدد یا  جواب اس ام اس سدد

 .مسورچرایز عجیبی که شده بودم رو نگه داشتم تا برای سیا و گلنار تعریف کن
 
تو را که میجوید دل چلبر شط چشمان تو می سازم/ این را /تنها ماه می داند و  -

 …رود 
 

انگشددتم رو آرام کشددیدم دور لبه لیوان … زانو هام رو توی شددکمم جمع کردم 
ستم  شه ای کنار د شی سته دار  سکافه بود اما زیادی خنک … د همون که چر از ن

سدده صددبی بود به جای یه لیوان  همون که حماقت هم بود نزدیک… شددده بود 
گنده دوا برای بیشددتر کردن خواب انگار بیمار گونه با سددیا تالش کرده بودیم 
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مدهوش این یه خط شعر زیبا یی که … همین نیمده خواب هم از سرمون بپره 
 …زمزمه کرد نگاهش کردم چشت به من رو به چنجره بود 

 
 عاشق تر شدی سیا؟ -
 
 …تر نمیگیره … مموش عاشق یه صفته نهایته  -
 

شمم به عکس  سرم رو تکیه دادم به دیوار اتاقش و چ شدم و  لیوان رو بی خیال 
 …بزرگی از کافکا روی دیوار خیره موند 

 
حاال که گرفتار این صددفت بی نهایت شددددی چرا انقدر امروز گرفته ای تا  -

 دیروز سر حال تر بودی؟
 

و مهر بی حدش گاهی لبه تختش نشددسددت: سددبکباری … چرخید به سددمتم 
راه این که این برق نگاهش فقط ماله منه یا کال این … بیشددتر می تر سددونتم 

 …طوریه رو روم میبنده 
 

آهی کشدید و بعد به من نگاه کرد: از خودن بگو از ته ته حسدت وقتی دیدیش 
از اینکه این سددوچرایزی که خیلی غافلگیر کننده بود بران چی ها به همراه … 

 داشت؟
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احساسم این بود که شاید حاال بیشتر روم حساب باز کنه … نمی دونم سیا  -
گاهی بین یه جمع کوچولو موچولوی … اینکه منم آدمم اندیشدده هایی دارم … 

 …چه می دونم خیلی چیزهای دیگه … خودمون یه موقعیت اجتماعی 
 
گاه من رو می ترسونه  - دونم نمی … هر چیزی مربوط به اون خانواده نا خود آ

شونه یا چیزهایی که بهش اعتقاد دارن و هیچ  سته به قدرن و ثروت این ترس واب
 …جوره تو کت من نمی ره 

 
 
 
 
 
ه چدرن هم نسبت ب… تو کت تو یکی که باید بره … هر دو و هیچ کدوم سیا  -

 …من و تو همون حسی رو داره که اونها بهمون دارن 
 

زد: خسرو جون اون همه قدرن نداره که یه کارمند بازنشسته است که  لبخندی
یه چسددرش مهندس مکانیکه اما به قول خودش ول معطله و یه دختر داره که 

یه  …خاندان انتظام داستانشون ز دیگر جاست … دندانپزشکه و عشقه چدرشه 
 …جورایی ماله از ما بهترونن 
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شیدم و گفتم: روزی که ا ستگاری رها مامانم دقیقا به نفس عمیقی ک ومدن خوا
 …گفت دخترکم اونا داستانشون با ما فرق میکنه … رها همین رو گفت 

 
 …این رو مامانم همیشه میگه … رها خودش اصرار داشت  -
 
سدداله که هنوز در و دیوار  16تا چه حد می شدده روی اصددرار های یه دخترک  -

تو که میدونی چه قدر ساده اون هم رها … اتاقش عروسک داشت حساب کرد 
 …بود 

 
 …ساده نبود که حامد نمی تونست انقدر راحت دلش رو به دست بیاره  -
 

باز هم دلم رو به درد میاورد اما  100با وجود اینکه مرور این خاطران برای بار 
 …امشب بد جور دلم میخواست شده با تکرار مکرران با سیا حر  بزنم 

 
بی از چند روز چیش دفتر خاط - ناتش ق باره مرور کردم اون هیجا راتش رو دو

 …ازدواج دلم رو بد جور به درد آورد 
 

سیا از روی تختش بلند شد و کنارم نشست: چرا این چند وقت انقدر رفتی تو 
تکرار چیزهایی که جز زجر چیزی بران ندارن؟ . این چند ماه گذشته کلی هم 

 …اتفاقان نشاط آور بران افتاده 
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ندی  یک و لبخ حث کوچ مارن هر ب چام رو می بارم تو اون ع که  بار  زدم: هر 
ندازه  یاد زجرای خواهرم می هاشددون من رو  با بانی … بزرگم  که قر تو این 

شد  سیله اون حامد بخواد … خودخواهی و لا بازی حامد  شد چیزی که به و
بگه هر کاری دوسددت … از چدرش به خاطر سددخت گیری هاش انتقام بگیره 

 …بگه با دختر انتخابی اونها ازدواج نمیکنه … ه میکنه داشته باش
 

 این وسط می دونی بیشتر از همه کی مقصره؟
 

 …سیا سری به نشانه نه تکون داد 
 
ابر و یه چسرش کپی بر… که یه چسرش یه عقده ای کامله … اکبر خان انتظام  -

من … رها که اون طور …  این وسددط خانواده من هم قربانی… اصددی خودش 
 …هم این وسط همه کاره و در حقیقت هیچ کاره 

 
 …سیا دستی به بازوم کشید: بده ها دوستت دارن 

 
شتر میکنه  - سم … این زجرم رو بی شه یکی لنگه … می تر شا ب سم نیو می تر

نمی دونم سیا بدجور نگران تنها یاد گاری … بخواد … بخواد لا کنه … حامد 
 …عین خود خواهر جوون مرگم … عجیب هم زیباست خواهرمم که 
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به جا کردم  کمی برام گرون تموم شدددده بود اما … نایلون توی دسددتم رو جا 
شت مطممنم  شش رو دا شته … ارز شن گرفته بودم و نگه دا از چولی که از انیمی

شتم تا چیراهنی رو  200بودم تا باهاش برای خودم گوشی بخرم  تومنش رو بردا
تو مغازه سددر کوچشددون وقتی خواسددته بود با … ا بخرم که دیده بود برای نیوشدد

 …مامان فریده بره خرید اما براش نخریده بودن 
 

 دستهام رو براش… روی تراس کوشا با دیدنم به سمتم اومد … از باا گذشتم 
یدی داشدددت چیزی … محکم ب*ا*لش کردم … باز کردم  دهنش می جنب

 …میخورد 
 
 …ردنی باز تو در حاله خو -
 

شونده  شه فخری جون ن شم با همون دهن نیمه چر گفت: بین خودمون با در گو
 …این زری جون یه شیرینی هایی می چزه انگشتان رو هم میخوری 

 
 …خندیدم و ب*و*سه ای آب دار که اعتراضش رو بلند کرد به گونه تپلش زدم 

سمت اتاق رفتیم  شت کرد و باهم به  ستش م شه مانتوم رو توی د و اون که تگو
شت کتاب میخوند  شیده بود و دا شا دراز ک سمتم چرواز کرد… نیو  با دیدنم به 

… 
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چرخی زد  …قربون صدقه اش رفتم تو اون چیراهن آستین کوتاه آبی رنگ و زیبا 
… چه قدر بزرگ شده بود چه قدر خانوم شده بود … و من چشمام خیس شد 

صورتم رو غرق ب*و* شروع کرد  سمتم اومد و  تعادلم رو از … سه کردن به 
 …دست دادم و افتادم روی تخت 

 
 …اما خودمون چه قدر خوشگی شدی … کوشا: خفه اش کردی نیوشا 

 
 نیوشا ازم فاصله گرفت: شبیه تو شدم همراز؟

 
خوشددگی تر هم … نگاهی به سددر تاچاش کردم: تو از من خیلی خوشددگی تری 

مهم اینه که تو مغزن  …هر چند نباید بران خیلی هم مهم باشدده … میشددی 
 …خوشگلی گذراست … چی میگذره 

 
نه …  به حرفم فکر ک که بخواد  نه دور خودش … مدهوش تر از اون بود  تو آی

همون زنانگی هایی که … زنانگی هاش داشدددت نمود میگرفت … میدرخید 
همون که باعث میشدده از اولین نشددانه های زن … زیبایی رو بران مهم میکنه 

 …بری بودنت ل*ب*ن ب
 

شنا بود  صحنه برام خیلی آ سرم گذرونده بودم … این  رها هم … خودم هم از 
 …و فکر میکنم تمام زن های عالم … همین طور 
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 نیوشا یه کتاب جدید خریده برامون میخونیش؟… کوشا: میگم همراز 

 
 راستی خونست؟… می شه اول یه سر برم چیش عموتون  -
 

شا ست دامنش رو روی تخت چهن کرد  نیو ست چهلوم و با د ش این کارش … ن
سال دیگه  10حتی اگه گوشی نو خریدم مونده باشه به … لبخندی به لبم آورد 

 …هم ارزشش رو داشت این لبخند زیبا 
 
 …بله خونست  -
 

ک و شددی… دسددت کردم توی کیفم و کارن افتتاحیه رو که با خودکار مشددکی 
 …ود دکتر انتظام از توی کیفم در آوردم زیبا چشتش نوشته ب

 
ا نیوشدد… و براتون قصدده میگم … چس شددماها این جا باشددید من بر میگردم  -

 …می دونی که فعال این بینمون یه رازه … چیراهنت رو در بیار 
 

ستادم  شت در اتاق کارش ای فخری خانوم بهش اطالع داده بود من اومدم … چ
 …رئیس جمهور رو راحت تر میشدده دید … تم تو دلم گف… و میخوام ببینمش 

خودم  …این تشددریفان به نظرم خیلی وقت بود که دیگه هیچ زیبایی نداشددتن 
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رو تو فیلمهای کالسیک احساس میکردم باید می رفتم داخی و گوشه دامنم رو 
 میگرفتم و تعظیم میکردم؟

 
 از شد و دستدستم رو باال آوردم تا در بزنم که در ب… لبخندی روی لبم اومد 

با اون لبخند مسخره و اون دست … من گره کرده جلوی سینه اش متوقف شد 
 …مشت شده ایستاده بودم جلوش 

 
شبیه به  سوتی که جلوش داده بود یه چیزی  ساس کردم برای دهمین خرده  اح

 …لبخند توی نگاهش دیدم 
 
 …دیدم تشریف نیاوردید خواستم برم بیرون  -
 
 …ا شدم ببخشید معطی بده ه -
 

شدم  شدم و داخی  سرم در … از قاب در کنار رفت و من از کنارش رد  شت  چ
هن. ز هم کمی خجالت می کشددیدم از سددوتیم و البته اسددترس … رو بسددت 

داشتم از حضور تو اون اتاق کار و رو به رو شدن با این دکتر جدی اما موسیقی 
یانو و گیتار… مالیمی چخش که می شدددد   این آهنگ رو آهنگی بود ترکیب چ

شتم. آرامش عجیبی بهم داد  ست دا صدای قدمهاش … خیلی دو سرم  شت  چ
 …صدای موسیقی رو کم کرد … روی مبی همیشگی نشستم … رو شنیدم 
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بعد از جنگ جهانی … از یه آهنگ سدداز گمنام لهسددتانی … آهنگ زیباییه  -

 …خیلی غمگین و در عین حال بسیار زیباست … دوم 
 

دستش به شاسی دستگاه اتاقش بود به سمتم نظری انداخت همون طور که … 
انگار دوباره باعث تعجبش شددده بودم … با این ابراز فضددلی که کرده بودم … 
تا این حد لطیف گوش میکرد …  و البته این که این مرد جدی هم آهنگهایی 

شده بود  شن تر … هم با عث تعجب من  سیقی های خ شتر فکر میکردم مو بی
 …نه تا موسیقی کالسیک اروچای شرقی باید گوش ک

 
شگیش … آهنگ رو قطع نکرد  ست همی شت میزش با ژ شید و چ ستش رو ک د

نشددسددت. این آدم برنامه ریزی شددده بود و من انگار هر بار م ی چیام بازرگانی 
نامه من بر… این بار چام رو کنار هم جفت کردم و نشستم … میومدم تو اتاقش 
 …ریزی نمی شدم 

 
دقیق نمی دونستم چه فرقی … بار انگار جنس نگاهش کمی فرق کرده بود  این

 …باعث شد تا چند ثانیه فراموش کنم چرا اینجام … اما هر چیزی که بود 
 

کارن رو و … از جام بلند شدددم و به سددمت میزش رفتم با تعجب نگاهم کرد 
به روش ایسددتادم: این کارن دعون به  روی میزش گذاشددتم و همون جا رو

 …خواستم خودم بیارم خدمتتون … افتتاحیه تماتر ماست 
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خت: خیلی ممنون  ندا کت ا چا به رنگ کرم  گاهی  ید … ن راسددتش رو بخوا

 …انتظارش رو نداشتم 
 
 …چرا من که گفته بودم میارم خدمتتون  -
 
 …بیشتر به نظرم یه تعار  اومد در کنار دوستان  -
 
اشتید تشریف بیارید البته بده من خوشحال میشم وقت د… این چه حرفیه  -

 …ها هم 
 
نیوشددا چند روز چیش گفته بود که می خواد حتما شددرکت کنه و … می دونم  -

 …گویا شما قول یک شام رو هم بهش داده بودید 
 

 …لبخندی زدم: در هر صورتی این تعار  نیست 
 

سم خودش روش کردو این یعنی این که حاال چذیرفته  شاره ای به کارن و ا ه کا
نمی دونسدتم ناشدی از اون آهنگ زیباسدت یا اینکه من به این … تعار  نبوده 

مرد دیگه تقریبا داشتم عادن می کردم هر چیزی که بود این بار کمتر از هر بار 
 دیگه توی اتاقش استرس داشتم.
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کارن رو توی دسددتش چرخوند و لبخندی زد: خوشددحالم که به این روزها 

 …رسیدیم 
 

روییش نشددسددتم: خودم هم هنوز باورم نشددده راسددتی کارن  رو مبی رو به
 …دوستتون هم توی همون نایلونه 

 
 …به دستش می رسونم دیروز اتفاقا سراغش رو ازم گرفت  -
 
امیدوارم ارزش این همه لطف رو داشته باشه البته بقیه بده های گروه خیلی  -

 …حرفه ای هستن من آماتورم 
 

بهم زد و اشدداره ای به چای رو به روم روی میز کرد: بخور سددرد  رامین لبخندی
مامان و باباو نازنین و … مطممنم عالی میشدده … اگه آماتور تویی … می شدده 

 …همسرش هم میان 
 

 خواسددتم… از خودم خجالت کشددیدم که یادم رفته بود کارن بیارم براشددون 
ستش ر ضوع چیه د شه مو سکوچیزی بگم که انگار که فهمیده با شانه  ن و به ن

که تو تعداد  ناسددیم می دونیم  ما دیگه این شددغی رو خوب میشدد باال آورد: 
شون رو تهیه می کنن … محدودی رو می تونی دعون کنی  شون بلیط اونا خود

 …و میان 
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 …حقیقتا خجالت کشیدم: تو رو خدا من خیلی خجالت میکشم این طوری 

 
بانو  ماش رو مصددنوعی در هم کرد: بی خود  ما هم  …اخ له تو ا و  این شددغ

 …خوشحال می شیم تو موفقیتت چیشت باشیم 
 

 …منم سر تابلو هام با کسی شوخی ندارم 
 
چس سددر فرصددت این تابلو ها رو بهم نشددون بدید که سددرشددون شددوخی هم  -

 …ندارید 
 

 …کمی روی میز خم شد: هر وقت فرصت کردی بیا خونمون ببینشون 
 

به این بزرگی دارید هنوز تو خونه نقاشددی می تعجب کردم: شددما این جا آتلیه 
 کنید؟

 
یادم بود که هیچ جا م ی خونه خودش … چر از مهر نگاهم کرد  این که هنوز 
 …دست به قلم نمی شه 
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ها این روز… من باید کنار منبع آرامش و الهامم باشددم تا بتونم نقاشددی کنم  -
 …فکر میکنم این جا هم می تونم قلم دستم بگیرم 

 
 …هر چه قدر هم که میخواسددتم بی منظور بگیرم … ان قلبم باال رفت ضددرب

که این نگاه چر مهر این لحن و این … انقدرها هم بده نبودم که تشددخیک ندم 
سو میره  سمت و  ساس کردم از گوشام یه داغی بیرون می … طعنه به کدوم  اح

گاه دستم به سمت گوشم رفت و یواشکی لمسش کردم … زنه   …نا خود آ
 

 چی باید می گفتم؟… منتظر یه عکس العمی داشت نگاهم میکرد 
 

سددرم رو زیر انداختم و چشددم دوختم به میز شددیشدده ای دودی رنگ جلوم که 
شال قرمز رنگم رو کمی جلو … تصویرم مان و چر از دلهره ام افتاده بود روش 

 وقتی تو فرانسه بودید چه طور دست به قلم می شدید؟… کشیدم: وقتی 
 

سمتم اومد از  شد و به  رو … کمی خودم رو جمع و جور کردم … جاش بلند 
ست  ش ستش و قالب کرد دور زانوش: گاهی یه رود … به روم ن گاهی یه … د

سه به … صدا  سوی که از چیراهن یه دخترک اهی جنوب فران گاهی یه عطر فران
… اما یه آدمهایی هستن … می شه منبع الهام اون روزن … مشامت می رسه 

یه هجا که از … یه لبخندشدون یه نگاهشدون … نرمه … حضدورشدون سدبکه 
صداشون که به گوشت می رسه اون تک نت صداشون میاد می چیده تو بهنت 

همون … همون جا … می خوای قلم رو بگیری توی دسددتت … تو دلت … 
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 …غلیظ … نه با خوده خود رنگ … نه با سددیاه قلم ها … لحظه ثبتش کنی 
 …قابی لمس 

 
این دیگه یه اشددداره … تو دلم یه حس عجیب بود … آب دهنم رو قورن دادم 

… نبود. خیلی خیلی داشددت م*س*تقیم میشددد و من این رو نمی خواسددتم 
در کنار اون نگاه چر مهرش که … در کنار بودن زیباش … تصددمیمی نداشددتم 

من … م ی هر زنی غرورم رو نوازش می کرد که من هم دوست داشتنی هستم 
م خواهانی دارم یه حس سرکش بی اعتمادی بود و یه حس که این مرد منتظره ه

ره یه خاط… اومده از گذشته رو بیشتر می خوام که یه دوست باشه یه همسایه 
 …و حاال من رو تو بد وضعیتی داشت نگه می داشت … 

 
تمام سددعیم رو کردم تا بتونم حس گر گرفتگیم و لکنتی که می دونسددتم االن 

من خودم … الممه رو کمی مخفی کنم: منبع الهام آدم ها گذرا هسددتن توی ک
شتم  صیت هایی … منبع الهام ندا شخ می دونید که تو نمایش منبع الهام خود 

رو  داستان زندگیشون… چر رنگشون میکنید … هستن که تو جلدشون می رید 
 شقصه میگید تا قصه خودتون رو فرامو… تعریف میکنید تا بشه درس عبرن 

 …کنید 
 
ستم که حس  - سر بده نوجوان نی منظورن از گذرا چیه؟ فکر نمیکنی من یه چ

 …های گذرا رو تجربه کنم 
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ستهام عرق کرده بود  سورمه ای رنگم رو تو مشتم گرفتم … کف د گوشه مانتو 

شده بود:  شم دوختم به چارچه گی ریزی که برای تزئین چایین مانتوم دوخته  و چ
 …ث ما الهام گرفتنه نه حس کردن حس؟ فکر میکردم بح

 
شه  شده بود انگار: با خوب میدونم که خوب میدونی دارم چی میگم … کالفه 

اما … نیاز داری کمی بیشددتر … شدداید … ولی شدداید دارم عجله میکنم … 
 …امیدوارم یه روزی نشه که چشیمونم کنی از صبری که کردم 

 
 …انگار داره لطف میکنه … انگار مطممن بود جواب من م بته … لجم گرفت 

شدم … انگار دارم ناز میکنم  فهمید حرفش به جا نبوده که این … از جام بلند 
که بدونی منبع الهام و … من تمام تالشددم و میکنم … طور هول کرد؟: همراز 

به خصددوص که انقدر چر … ثابته … آرامش یه نقاش هیچ وقت گذرا نیسددت 
 …رنگ باشه 

 
کیفم رو چنگ زدم و از در اتاقش بیرون … تم تا بگم چیزی در جوابش نداشدد

وقتی تو اولین تاکسددی که مسددیرش رو نمی دونسددتم فقط جهتش در … اومدم 
شجو بود  ساختمون آجری زیبا تو چارک دان شده ام … جهت اون  نفس حبس 

 …رو آزاد کردم 
 
 تا افتتاحیه چیزی نمونده ها؟!… امروز کمی گرفته بودی  -
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صندلی های مخملی خالیه چار زانو کف  سته بودم و خیره بودم به  ش صحنه ن

صحنه خالی … رو به روم  ست رو  ش ستار هم بازیم هم چار زانو ن … سوچر ا
 درست رو به روم

 
 منبع الهام یه هنر مند بودن مهمه؟ -
 

 …تک خنده ای کرد: یکی بد جور خواسته مخت رو بزنه 
 

 یکنید؟از تعبیرش خنده ام گرفت: این طوری فکر م
 
ما جماعت مرد باید یه جوری شددکار کنیم دیگه … همینه … فکر نمی کنم  -

 …به خصوص آهو کوچولوهای خال داری م ی تو رو 
 

از اصددطالحی که به کار برد صددورتم در هم شددد: اون همه شددیرینی جمالن 
 …عاشقانه رو تو دهن آدم تلخ میکنید با این اصطالحان رو حوضی 

 
ند تر خندید: کوچولویی  این عاقلی همراز … ظریفی و نحیف … بار بل ولی 
می دونم چه … اینه که می تونم باهان راسدددت و م*س*تقیم حر  بزنم … 
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شمای مهربون و … و منبع الهام خیلی ها می تونی باش … قدر چاکی  با این چ
 اما مهم اینه به چه منظوری عنوان شده باشه؟… این لبهای خندون 

 
داشتم کم کم متوجه میشدم چرا شایعاتی … چشمای موبیش نگاهی کردم به 

 خوب بود دیگه: شما به عشق اعتقاد دارید؟… بر کار کشته بودنش هست 
 

شد  صحنه چوبی خاکی جا به جا شد … این برق موبی از نگاهش خارج  رو 
معتقدم زنانی هسددتن تو … و این باز زانو هاش رو تو ب*ا*لش گرفت: دارم 

این زن ها رو … هنوز لطیف و چاک ان … دنیا که بوی خوش زن رو میدن  این
شی  شون می شق شن … هر لحظه که ببینی عا ما ا… بعد میخوای مال خودن با

سعت داره  باید یه نگاه هم به خودن بندازی ببینی به عنوان یه مرد انقدر دلت و
کنارش که این همه لطافت توش جا بشددده؟ انقدر مرد هسددتی که بتونی در 

 بایستی و ازش حمایت کنی؟
 

شدم از این همه لطف کالمش: یه زمانی بود که فکر  ساس  سیقی اح چر از مو
 …البته خیلی بده بودم … میکردم عاشقم 

 
ندی زد: تو نوجوانی؟ بهش حتی فکر هم نکن  قدر … لبخ ها ان اون روز

 رار میدههورمونها و شور و شوق آدم باالست که هر نگاهی اون رو تحت تاثیر ق
یعنی بشددین ببین اون … شدداید اون حس بوده که تو رو وارد یه مسددیر کرده … 

 …حس وظیفه اش رو تا چه حد انجام داده 
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طوری موقعیت رو تحلیی کرده بود که یک لحظه شک کردم داستان زندگی … 

 …من رو بدونه 
 

سقف بلند  صداش تو خالی  شکیش رو تکوند  شلوار م شد  سر جاش بلند  از 
نه چیدید کمی دور خودش چرخید: بران قبی از هر چیزی حس خودن صددح

قصه … قرنهاست آدمهای زیادی چا روی این صحنه ها گذاشتن … مهم باشه 
موفق ترینشون اما اونهایی بودن … حس گرفتن … حس دادن … تعریف کردن 

از خودن هیچ چیز رو دریغ … که با حس خودشددون بی رو در بایسددتی بودن 
یکم روشددش برای تور زدنت … ن منبع الهام رو هم بی خیال شددو او… نکن 

 …قدیمی بوده 
 

چژواک خنده اش چیدید و چپیدید و … این رو گفت و با صدای بلند خندید … 
 …چیدید و م ی یه نسیم از کنار گوشم عبور کرد 

 
شو  ستراحت کن … رو کرد بهم: چا شور و برو خونه ا شو برو گریمت رو ب  …چا

ستت بیاد هنوز موند صیحت … ه تا خیلی چیزا د الیق  تو… ولی از من به تو ن
به خودن نگی ای کاش خودم  بهترین هایی طوری زندگی کن که هیچ وقت 

 …رو ارزون نفروخته بودم 
 

http://www.roman4u.ir/


 291 قصه یبانو

 …شما که من رو میشناشید اهلش نیستم  -
 
نباشدده که از سددر تنهایی یا کودکی به جایی چناه … چون نیسددتی دارم میگم  -

 بعدش چشیمون شی.… که به جای خونه چار طاقی باشه ببری 
 

دست هام رو بهم سابیدم و نگاهش کردم خندید و یه لیوان آب خنک داد دستم 
… 
 
حاال چرا انقدر استرس داری مموش؟ بار اولت نیست داری میری رو صحنه  -

 …که 
 

رید رو بلیوان رو بی نفس سر کشیدم: استاد امیری میگه اگه هر بار که میخواید 
 …صحنه حس بار اولتون رو نداشتید بهتره کار رو بب*و*سید و بگذارید کنار 

 
هنوز حرفم کامی تموم نشده بود که صدای مهربانش رو از چشت سرم شنیدم: 

 …می بینم که این جا حرفه منه 
 

سرم  شت  سمت من و … چرخیدم چ شتن به  سیاوش خندان که دا ستاد بود با  ا
شه میومدن گلنار که تو اتاق گر شروع ب ستاده بودیم تا اجرا  صحنه ای شت  یم چ

… 
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هم بازی … سوچر استاروهمراه … و چشت سرشون با فاصله ای اندک محمد 
و در آخر کسی که قرار بود یک ساعت و نیم روی صحنه عاشقانه بهم نگاه کنه 

 …با گریم و لباس آماده … چشیمون بشه وارد شد … عصبی بشه … 
 

 …هیجان بود و اشتیاق اون هم سراچا 
 

این چشمهای خاکستریش که همیشه به من … استاد امیری وسط اتاق ایستاد 
 …رنگی نگاه میکردن و موهای سفیدش یه آرامشی به قلبم سرازیر کرد 

 
 …گلنار: بکر خیرتون بود استاد 

 
 سیا: چرا رنگ به رخسار نداری؟

 
شیدم: تو  ستی ک ست تنم رو د سفید یه د یپ ز… این هیر و ویر چیراهن نخی 

شددانس آوردیم دسددتیار لباس با تجربه بود یه دونه دیگه … لباس هم در رفت 
 …ازش داشت 

 
 استاد: خودن رو باختی؟!
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نگاهی به خودم انداختم با اون … نشددسددتم رو چهار چایه کوتاه روبه روی آینه 
ستاد  صی دارم … گریم: نه ا ساس خا صحنه رفتنم… اح ا ب فکر میکنم این بار 

انگار که قراره خیلی اتفاقای چیش بینین نشده ای بعدش … همیشه ام فرق داره 
 …بیفته 

 
 …محمد: این یه شروع تازه است بران 

 
اسددتاد کنجکاوانه به محمد نگاهی انداخت: نکنه چون با شددما میخواد رو 

 صحنه بره؟
 

نفرمایید خوب … محمد با سددرخوشددی مخصددوص خودش خندید: اسددتاد 
ید  یدون ندم قبول م ماتر نخو منظورم این نبود و خوب می دونم من رو چون ت

این صددحنه با همه … همراز تو این چند وقت خیلی تجربه آموخته … ندارید 
 …صحنه ها فرق داره منظور همین بود 

 
سمت  سلیم باالی محمد لبخندی زد: این ق شانه ت ستهای به ن ستاد امیری به د ا

سهیی تو رو برای این نقش کاندید … ه آخر جمله ان؟! اون واقعیت ندار وقتی 
قبولت دارم به خصددوص وقتی … کرد اولین کسددی که تشددویقش کرد من بودم 

 …می بینم انقدر متواضعی 
 

 …محمد لبخندی زد: حد خودم رو میدونم استاد گرام 
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سیا به سمت من اومد که تو شیش و بش حرفهای اطرافم کلمان جفت و جور 

ها  نمی شدددد توی تاق می برم بیرون تن عت رو از ا ما بهنم: مموش من این ج
 …این طوری تمرکز هم نمی تونی بکنی … باشی 

 
همگی قصددد رفتن از اتاق رو کردن که به سددمت محمد رو کردم: می دونم که 
به خاطر شددهرتتون و البته کار حرفه ایتون خواسددتم زیاد بوده اما می خواسددتم 

 …بازهم یاد آوری کنم 
 

حر  چرید: همراز من خوشحال میشم امشب شام رو با تو و خواهر زاده  وسط
 …البته می دونی که باید کمی زود برم … ان باشم 

 
سبد گلی چر از  سمول تدارکان با شد و م شده بود که در باز  حرفش هنوز تموم ن
سبد گی چر از غنده های رز قرمز رنگ وارد  سفید و یک  شیک ارکیده  گلهای 

اما گذاشته شدن رو … مطممن بودم برای من نباید باشه … دم جا خور… شد 
 …میز من 

 
از طر  همون … محمد خنده ای کرد به تعجب نگاه من: اون سددبد گی رز 

 …کسیه که تو منبع الهامشی شک نکن 
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با چشمایی که می دونستم از شدن تعجب گرد شده به سمت هر دو سبد رفتم 
 …سینه ایستاده بود کردم و بعد به سبد گی و نگاهی اول به محمد که دست به 

ست خط خودش بود: می دانم روزی میرسد که  ست میگفت کارن روش د را
 …رامین … این صحنه مدیونه حضورن می شود 

 
شیک انداختم  سبد ار کیده های بی نهایت  شت… نگاهی به  م و دنباله کارن گ

زوی اما: با آر… ا گوشه چایین کارن طالیی رنگی بود با دست خطی نا آشن… 
شرقی  سیک اروچای  سیقی کال موفقیتهای روز افزون برای دختر خانومی که مو

 …حامی انتظام … بهش آرامش میده 
 

 …نه انتظار این سبد گی مخصوص رو داشتم … کارن توی دستم خشک شد 
محمد کنارم … نه انتظار متنی که هم انقدر رسددمی بود هم انقدر صددمیمی 

 …انگشتش ارکیده ها رو لمس کرد: این سبد گی خیلی اصیله  ایستاد و با نوک
چون غرضددی چشددتش نیسددت یا اگر هم … نه … نه اینکه چون گرون قیمتها 

 …هست خیلی چنهانه 
 
 …بی غرض تر از هر غرضیه … از طر  عموی خواهر زاده هامه  -
 

اون هم من؟ فکرش هم خیلی … اون هم حامی انتظام … منظور … غرض … 
 …دار تر از این حرفها بود  خنده
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… محمد شددانه ای باال انداخت و ادامه داد: اون گی قرمزا خیلی قدیمی شددده 
 …دوست دارم فرستندش رو ببینم بهش چند تا روش جدید تر یاد بدم 

 
 …من اما تمام حواسم به اون کارن طالیی رنگ و اون ارکیده ها بود 

 
 راستی گی مورد عالقه ان چیه؟ -
 

سی … گی مورد عالقه؟! … با خودم خلوتی کردم  … شاید … شاید الله عبا
سی … الله  ستای … شاید اطل شده الی زرورق توی د شاید گلهای چیدیده 

گی مورد عالقه من نه غنده های رز قرمز … سیاه کوددکانه کولی سر چهار راه 
 رنگ بود نه ارکیده های لوکس سفارشی.

 
حک شده چشت چالکی که سیا برای هدیه شروع این  دستی به نام حضرن علی

یاد  …کارم سدده دقیقه چیش به گردنم بسددته بود کشددیدم و نفسددم رو بیرون دادم 
شمای مهربانش بهم آرامش میداد  سا … چ ستم جایی در کنار آوی … می دونن

سبزه  شمهای  شده به … در حالی که دلش چیش اون چ سطا خیره  سط م اون و
 …نه صحنه و بهنش چیش م

 
صحنه چوبی که حاال دیگه خاکی … با کنار رفتن چرده  شتم روی اون  با چا گذا

آدمهایی که اون چایین … گلها … اسددترسددها … همه چیز یادم رفت … نبود 
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من بودم زنی که عاشق … من بودم و صحنه … هر چی که بود … نشسته بودن 
 ر کالمی که بادر حقیقت در ه… کشته شد … وفادار بود … متهم شد … بود 

با هر حرکتی که ماهها بود بارها و بارها … صددالبت از دهانم خارج می شددد 
زنی بود که در نگاه … همراز وجود نداشددت … دیگه من … تکرار کرده بودم 

با هر کلمه عاشقانش قلبش به چرواز در میومد … چشمهای مردش غرق میشد 
هر … اشددک میریخت  و در مقابی تهمتها و کتک هاش فقط سددکون میکرد و

همه جا تاریک بود … چیزی که می شنیدم صدای نفس های خودم بود و بس 
 …و نور فقط صحنه بود و من 

 
در کش و واکش صددحنه هر چه بود من بودم و سددادگی زنی که نقشددش رو به 

ستانش رو بگم  دونه های عرق از چشتم حرکت میکرد … عهده گرفته بودم تا دا
شانی محمد هم…  سیلی که …  از چی سته اش و در آخر  ش شمان به خون ن چ

قرار نبود واقعی باشدده اما واقعی شددد و من درد زنی که اول با تهمت و بعد با 
 …سیلی تحقیر میشه و با با بند بند وجودم درک کردم 

 
تماشاچی که روشن شد … صحنه که تاریک شد … صدای دستها که بلند شد 

هار با تمام چ… با محمد … همین سرزمین  به… تازه برگشتم به همین دنیا … 
نفس بیرون دادیم و چرخیدیم به سمت آدمهایی … نفری که روی صحنه بودن 

ستاده بودند  شیدم … که ای ستها رو نفس ک صدای این د ه سلول ب… ل*ب*ن 
بی اختیار چشم چرخوندم به مردمی … سلول بدنم چر شد از خوشی از شعف 

خم شدم در  …و سالن اصلی تماتر شهر که چر بود که ایستاده تشویق میکردند ت
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… تمام اون سددختی ها … همینه … مقابی حضددورشددون و با خودم گفتم آره 
 …فقط و فقط برای شنیدن همینه … دویدنها … گاهی تحقیرها 

 
گاه چشددمم رفت به ردیف  این بار سددهیی هم روی صددحنه اومد و من نا خود آ

سددیا بی محابا … سددش رو چاک کرد اسددتاد امیری چشددمان خی… جلوی جلو 
گلنار با همون متانت … آویسددا کنارش با لبخند نگاهم میکرد … دسددت میزد 

نیوشا و کوشا هین دست زدن باال و چایین می … همیشگیش تشویقم می کرد 
ون اما درکنارش… برای تنها داشته های زندگیم … چریدن. براشون چشمکی زدم 

شه چر از جذبه و جدی … یده صاحب گلهای ارک… مردی بود …  که م ی همی
ستاده بود  شن … ای شته با  …به نیوشا و کوشا تذکری داد تا رفتار جدی تری دا

شویقم می کرد  ستاده بود … آرام ت سش … رفتارش … نگاهش … ای و  …لبا
سفید رنگ بود. اما این بار  سی همون ارکیده های  شیکی و لوک ضورش به  ح

صم شاره ظریف اون کارن طالیی رنگ رو شاید برق نگاهش کمی از  یمیت ا
 …داشت 

 
 …از ته دل تشویق میکرد … رامین بود با خانواده اش … یک ردیف چشت سر 

 
شویق … این جام … این بار من باالم … با خودم گفتم  ستی تا من رو ت و تو ه

بار دیگه تعظیم ما در مقابی مردمی که در گیرو دار در گیریهای روزمره … کنی 
 …برای بودن در کنارمون بی بهانه آمده بودند … 
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کف هر دو دسددتم رو به هم … چرده ها چایین اومد … از صددحنه چایین اومدم 

به محمد خیره  با زانوانی که میلرزید  نزدیک کردم و جلوی دهنم گذاشددتم و 
 …عالی … خندید: عالی بودیم … شدم 

 
شت به قو ستاد امیری که هنوز دا سهیی و ا سرش  شت  شوق چ شک  ل خودش ا

 …دیدن دست چرورده اش رو چاک می کرد 
 

 …خاک صحنه رو میتکونی … سهیی: تو غوغایی همراز 
 

 …دست انداخت دور بازوی محمد. و کمی به جلو هدایتش کرد 
 

من ماندم و اون چشددمهای خاکسددتری: روزی که چا گذاشددتی توی کالسددم 
 …ردم انقدر سریع باشه اما فکر نمی ک… همدین روزی رو چیش بینی میکردم 

 
برای هر کسددی … این مردی که هر کالمش برای نه فقط من … این اسددتاد … 

بهم گفته بود که خوب … که عمرش رو تو این راه چر چیچ و خم گذاشددته بود 
 …این یعنی من راهم درست بود … بودم 

 
م رو چاک کرد خیلی سریع گریمم… توی آینه این بار همراز همیشگی رو دیدم 

خوب میدونستم همه بیرون منتظرم هستند و … لباسهای خودم رو چوشیدم … 
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سهیی برای اینکه بتونم کمی به خودم مسلط بشم هیچ کس حتی سیارو داخی 
از در چشتی قرار بود خارج بشیم تا بتونیم بدون حضور خبر نگارها … راه نداده 

یاد برق نگاه نیوشددا و … نبود  دل توی دلم… و البته طرفدارهای محمد بریم 
گاه روی لبم لبخند چت و چهنی ظاهر می شددد   …کوشددا که می افتادم نا خود آ

سیا بشینم یه گوشه تحلیی کنیم که کار  دلم می خواست هر چه سریعتر برم با 
 …تا چه حد درست بوده 

 
محمد مرتب و منظم منتظرم بود: سددرن رو بیار باال … از در که خارج شدددم 

 …نم ببی
 

 رو به نور ایستادم و با نعجب نگاهش کردم: چی شده مگه؟
 

 …اخم آلود نگاهم کرد: بدون اینکه بخوام جدی جدی زدم تو صورتت 
 

 …چیش میاد … دستی به گونه ام کشیدم و لبخندی زدم: مهم نیست 
 
 …آره اما یکم جای دستم مونده  -
 
 …اولین سیلی عمرم رو خوردم  -
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یه لحظه واقعا احساس کردم زنمی و بهم ه*ی*ا*ن*ن …  دست خودم نبود -
 …کردی 

 
ست  شما که میگفتید براتون مهم نی شما ر… یا ابروم رو دادم باال:  و همین که 

 …نداشت باشه مهم ترین تنبیه 
 

 …چشتش رو به من کرد: بریم که دیر شد 
 

حنه امی صخانواده چرتو اولین کسانی بودن که بعد از خداحافظی از استاد و عو
رامین با دیدنم با صورتی که … و خارج شدن از در چشتی همراه با محمد دیدم 

شت جلو اومد  با من و محمد دست … لبخندی حاکی از یه رضایت عمیق دا
روب*و*سددی کردن با مادرش و نازنین و دسدددت دادن … داد و تبریک گفت 

ی لنار و سیا که کمباهاشون و جواب دادن به تعارفاتشون همزمان بود با دیدن گ
عقبتر ایسددتاده بودن و سددیا لبخند شددیطانی به لب داشددت و با چشددم و ابرو به 

 …این آدم واقعا کمدی بود … رامین اشاره میکرد 
 

ضطرب بودم که حامی انتظام  شا بود و کمی م شا و نیو اما نگاه من به دنبال کو
 … روی قولش نایسته و اجازه نده تا به قولی که دادم عمی کنم

 
 …مادر رامین: واقعا ل*ب*ن بردیم همگی 

 



  302 

 

و بعد چرخید به سدمت رامین که دسدت به سدینه ایسدتاده بود و نازنین که م ی 
این دختر رو … همیشدده خوش خنده دسددتش به دور بازوی نامزدش حلقه بود 

شت  ست دا شه دو ست … صا  بود … همی شت … یه د ستی … تغییر ندا چ
می خواسددت باهاش … دوسددت داشددت  این مرد رو… بلندی هم نداشددت 

شه … ازدواج کنه  سر با شه … هم  بلند چرواز نبود… بیرون کار کنه … مادر با
… 
 

تک  تک  عا میخ کوب  یارم واق یاد از این چیزا سددر در نم که ز نازنین: من 
 …احساساتی بودم که به خرج دادی 

 
 …و بعد چرخید به سمت محمد: شما هم بسیار کارتون خوب بود 

 
این بزرگترین جایزه ایه … با تواضددعی که واقعا ناب بود: ممنونم خانوم  محمد

 …که ما دریافت کردیم 
 

من نگاهی به رامین انداختم که کمی با نگاه خاص خودش که م ی ترازو عمی 
میکنه و انگار که آدمها رو باهاش میسددنجه داشددت محمد رو نگاه میکرد کردم 

ست و خوبی  سنگینی نگاهم رو حس کرد که نگاه…  گرفت: همراز بازی یه د
 …داشتی 
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سط تنها چیزی که به بهنم رسید این بود: ممنون از گلها  و من نمی دونم این و
 …مرسی که به یادم بودی … زیبان 

 
سیا همراه با گلنار بهم نزدیک  ست جوابم رو بده که  شماش برقی زد و خوا چ

 …شد: به به می بینم که جمعتون جمع 
 

سیا مون کم بود رامین  شون: بله  سمت صفه مونده بود چرخید به  که کلمه اش ن
 …که اومد 

 
سیا رفتم و گلنار رفتم  سمت  شتم تا جواب بدن … به  ست… نذا شون دوتایی د

همیشدده همین طور بود … هر سدده تو آغمش هم فرو رفتیم … رو برام باز کردن 
یمون هر سدده این تو هر لحظه زندگ… تو درد هامون … تو موفقیت هامون … 

 …طوری از هم انرژی میگرفتیم 
 

یا آورده و فقط چون  به دن مادرش  که من رو هم  قد بود  یا معت یه روزایی سدد
ور یادش بخیر با… سددختش بوده سدده تا بده بزرگ کنه من رو به مادرم سددپرده 

 …بیشددتر تو آ*ا*و*ش مهربونشددون فرو رفتم … سدداله بودم  5می کردم وقتی 
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من هنوز هم دلم میخواسددت باور … د چه قدر گذشددته بود خوب فرقی نمیکر
 …کنم این افسانه رو 

 
سددیا با دسددت محکم چشددتم زد این یعنی تایید این یعنی من همونی بودم که 

 …انتظار میرفت 
 

 …گلنار سرش رو به سمت گوشم آورد: خوب با این آقای مشهور بر خوردیا 
 

ند کردم و لبخند عمیق محمد رو و سرم رو بل… به خنده محکم به بازوش زدم 
 …دیدم 

 
 راستی سیا آویسا کو؟ -
 
 …جایی دعون داشت … رفت خونه  -
 

بعد دسددت کرد از توی جیبش بسددته کوچک طالیی رنگی رو در آورد: خیلی 
گفت چشددتش … دوسددت داشددت خودش این رو بهت بده اما دیرش شددده بود 

 …چیزی رو بران یادداشت کرده 
 

 …از سیا گرفتم و توی کیفم گذاشتم  بسته رو با شیطنت
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 …می دونم خسته ای … رامین: خوب هرمزا عزیز 

 
ما خیلی  نه ا یدو مه چیز رو م قا ه یک کرد: این آ به من نزد مد سددرش رو  مح

 …قدیمی االن بهت چیشنهاد شام میده صبر کن نگاه کن 
 
 دوست داری شام رو با ما باشی؟ -
 

… می تونسددتم خنده ام رو کنترل کنم محد جدی نگاهش کرد من اما واقعا ن
شددما که میدونید شددب افتتاحیه  -خواسددتم جواب بدم که محمد جواب داد 

 …معموال عوامی باهم شلم میخورن 
 

 …بد جنس بود این محمد چه چدر کشتگی با رامین داشت نمی دونستم 
 

 …آقای چرتو: دخترم اگر برنامه ای داری ما وقتت رو نگیریم 
 
… من واقعا نمی دونم چه طور باید ازتون تشددکر کنم … چه حرفیه  نه این -

شده  این یه برنامه از چیش تعیین… و این که تنهام نگذاشتید … بابت اومدنتون 
 …است وگرنه من از وقت گذروندن با شما ل*ب*ن می برم 

 
 …بابا اینا خانوادگی تابلوان  -
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سمت ق شتم رفتن خانواده چرتو رو به  شون نگاه من که دا شین ها سمت چارک ما

 …میکردم: شما هم خوب از خجالتشون در اومدی 
 
 …به دلم نمی شینه … اما … چسر خوبیه  -
 

 …یه طوری حر  می زد انگار خیلی مهم بود که به دلش بنشینه 
 

 سیا: خوب خانوم خانوما کی برای ما وقت داری؟
 
 …برای شما همیشه و همه جا  -
 
 …امشب آخر شب منتظرتیم  چس ما می ریم -
 

چشددمام رو تا جایی که می شددد باز کردم: یعنی چی می ریم؟ چرا شددام نمی 
 مونید؟

 
ستش رو دورم حلقه کرد: یادن رفته ها مموش  شب … سیا لبخندی زد و د ام

 …تا همین االنشم خونمون حالله … مادر جون اینا شام خونمونن 
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 نمی شه بپیدونید؟واقعا دلم میخواست باشن: … دلخور شدم 
 

 …بابام همین االنشم گوشیمون رو سوزونده … گلنار: فکر کن یه درصد 
 

شون کردم  شده بود نگاه شید: … با قیافه ای که آویزون  گلنار نوک داغم رو ک
 …شب بیا … آویزون نباش مموش 

 
شه  - صبانی می … آخه نمی دونم که کارم کی تموم می شب چدرتون ع صفه  ن

 …بی کارم میام  فردا صبی… شه 
 

سددیا اخم با مزه ای کرد: چرا فکر کردی ما هم بی کاریم؟ اونم آدم مهمی م ی 
 …من 

 
 …با صدای بلند به لهجه مسخره اش خندیدم 

 
شد  شک  شمم به جاده خ سسی که قرار بود … محمد: بابا چ ست اون چرن کجا

 …شام رو با من بخوره آخه 
 

ونن یکم چایین تر با اون ارباب منتظرت سیا محکم به چیشونیش زد: آه یادم رفت
… 
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من فکر می کردم سیا بهشون گفته بیان این جا … می خواستم بزنم توی سرش 
 …و به همین خاطر معطی کرده بودم 

 
د مرد بلند قامتی بو… کنار نیمکتی که االن نمی شددد رنگش رو تشددخیک داد 
محمد جلوی در … نم اما هر چه قدر که گردن کشددیدم نتونسددتم بده ها رو ببی

 …ایستاده بود تا بده ها رو بیارم 
 

م از می دونست… اعترا  کردم چیش خودم که استرس داشتم … نزدیکش شدم 
می … بهش بی احترامی شدددده و این چیزی نیسدددت که این مرد ازش بگذره 

 …سرش توی موبایلش بود … ترسیدم از چیزی که توی بهنم بود 
 
 …واقعا ببخشید  -
 

شتیا )این ک سط کتابخانه ی مجازی نوده ساخته و wWw.98iA.Comتاب تو  )
 منتشر شده است

 
سرش رو بلند کرد  صدام  شنیدن  صی از مغازه ها بود … با  تو نور کم رنگ حا

ساس کردم اخماش م ی هر وقت دیگه ای که چیزی …  یا حدس خودم که اح
 …براش قابی قبول نبود تو هم رفته بود 
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شیک دور م ساعت  شمام به  شتر از یه ربع که منتظر  دش نگاهی انداخت: بی
… 
 

سم رو بدم بیرون تا بتونم یه جمله ای چیدا کنم اما هیچ چیزی به  سعی کردم نف
سیا ی نا  شباه  ضیی ا سید جز تکرار عذر خواهی برای بار دوم و تو بهنم نمی ر

 …مرد که در رفته بود 
 
 …داشتم باهاتون تماس میگرفتم  -
 

 …تظر بودم که بگه که بده ها فرستاده رفتن دلم ریخت من
 
شینن …  - شن تو ما سته ن ه به نظر البت… که بهتون بگم بده ها برای این که خ

اما نیوشددا چند روزه که از خوشددحالی … من اگه بر میگشددتن خونه بهتر بود 
ست  ست من بده ها رو … امروز رو چاش بند نی شما بفرمایید که قرارتون کجا

 …و بعد هم یا خودم یا راننده میایم دنبالشون  میارم اونجا
 

ید تشددکر میکردم … خوب ازش خیلی ممنون بودم …  ید چیزی … با با
 …میگفتم: ممنونم از صبری که داشتید 

 
نمی دونم واقعا کمی اخماش باز شد یا من دوست داشتم این طور تصور کنم 

… 
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 نفرمودید قرارتون کجاست؟ -
 
یه رستوران هست که همیشه می رفتن گویا … مد نظرمون نبود  جای خاصی -

 …که امشب رزرو بود کال 
 

 …یه اروش رفت باال: این طور 
 

شون …  سونم مطممنا براش توجیی نبود بی برنامه بودن: من باید بدونم کجا بر
 …و کجا بیام دنبالشون 

 
 چرا خودتون هم به ما افتخار نمی دید؟ -
 

قعا این جمله رو چه طور به زبان آورده بودم؟ خودم هم من وا… جا خورد؟! 
همونی که هنوز بابتشددون … فکر میکنم اثر اون ارکیده های زیبا بود … موندم 

 تشکر نکرده بودم.
 

محمد کمی خم شده بود … نیوشا با بوقی وصف نشدنی با محمد دست داد 
س من رنستا صورتش به صورن نیوشا نزدیک باشه خوب میدونستم چه قدر چ

شه اما از ترس این خاندان  شت چیراهنی که براش خریده بودم رو بپو ست دا دو
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بلوز شلواری به تن داشت که شیک بود و خوشگی اما باب سلیقه قرتی خانوم 
 …نبود 

 
 …محمد: همراز کاش زودتر من رو به این چرنسس زیبا معرفی کرده بودی 

 
داد و ایستاد اما حامی انگار از نیوشا داشت چرواز میکرد کوشا با محمد دست 

شش نیومده بود هر چند حدس  شا خیلی هم خو لحن حر  زدن محمد با نیو
اینکه این آدم از چه چیزی خوشددش میاد خیلی سددخت بود از بس که بد خلق 

 …بود و اخمو 
 

 …نیوشا: من کلی از عکسای شما رو تو کمدم دارم 
 
 …شما رو داشته باشم  چه قدر خوب منم باید یکی از عکسای خوشگی -
 

من و محمد با ماشدین محمد اومدیم چشدت سدر ماشدین لوکس و توی چشدم 
خیره بودم به نورهای چر رنگ خیابون و مردمی که چنجشددنبه … حامی انتظام 

شون چر از بوق با هم بودن بود  شت چخش … شب سیقی جالب و محلی دا مو
 …میشد 

 
 موسیقی ترکمن صحرا درست گفتم نه؟ -
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شته هنر  محمد صیی در ر  …بله خانوم هنرمند … خندید: این هم از نتایا تح
 …کمی در هم به نظر می رسی … یکی از طرفدارهام بهم هدیه کرد 

 
 …تعجب زده ام  -
 
 فکرش رو هم نمی کردی همراهمون باید نه؟ -
 

ی دوست نداشتم مسائی خصوص… خیلی بیشتر از خیلی تیز بود این بشر … 
 …هم چیشش باز باشه  زندگیم خیلی

 
صاحب اون ارکیده ها این آقای دکتر  - ضولی میام اما  می دونم به نظرن آدم ف

 جدی بود نه؟
 

 …دستم رو تکیه دادم به شیشه چنجره: بله 
 
خودش بعدا وارد برنامه شددد اما خیلی سددریع همه چیز رو به … آدم جالبیه  -

 …تعیین میکنه  دست گرفت نگاه کن داریم میریم رستورانی که اون
 

 …زیر لب غری زدم: همه زندگی ما رو اونا تعیین میکنن 
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تو دلم چوزخندی زدم به مایی که گفتم مگه جز من کسی هم باقی مونده بود … 
… 
 

شیکی  ستوران بی نهایت  صر کنار ر تو یکی از خیابونهای فرعی خیابون ولی ع
 …گه داشت که ماشین های آندنانی جلوی درش چارک بود ماشین رو ن

 
صت اینکه این مدن  سریع چرید بیرون حامی با یک نگاه حتی بهش فر شا  نیو

 …تو ماشین ما باشه رو نداده بود 
 

آقای دکتر که راننده رو مرخک کرده بود با ژسددت خاصددی با آرامش و طمانینه 
 …ای که چاشنی اک ر حرکاتش بود از ماشین چیاده شد و بعد کوشای تپی من 

 
ت دسددتگیره در اما احسدداس کردم به این مرد حرفهایی رو دسددتم رفت سددم

باید ازتون خیلی تشددکر کنم … بدهکارم چرخیدم به سددمت محمد: راسددتش 
میدونم هر رستورانی نمیرید و کال تو جمع ظاهر نمی شید مرسی که به خاطر 

 …ساله تا اینجا اومدید و شبتون رو با ما شروع کنید 10یه دختر 
 

گاهی بهم ا مد ن یام همدین مح خدام بود ب تد: واال من از  با لبخ خت  ندا
عجب جاهایی هم میره این آقای دکترتون هر چند از ماشددینش … رسددتورانی 

 …می شد حدس زد 
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کوشا به سمتم اومد و … لبخندی بهش زدم و چیاده شدم … زده بود در لودگی 
 نیوشددا اما با خجالتی که بیشددتر شددبیه دخترهای… دسددتم رو محکم گرفت 

قدم برداشدددت  که نگاههای اک ر … قجریش کرده بود کنار محمد  محمدی 
سط خیلی عجیب بود این بود که که  سمتش بود اما چیزی که این و دخترها به 
سمت حامی بود که بی تفاون و م*س*تقیم و  شتر از محمد به  نگاهها حتی بی

چه طور همدین آدم … محکم کنار من با فاصددله داشددت قدم بر می داشددت 
غروری که در من استرس ایجاد میکرد می تونست انقدر توی مرکز توجه باشه م

شینش رو ندیده بودن …  شاید ما شون  سش؟ خیلی ها شین لوک  …به خاطر ما
تا به حال خیلی بهش توجه نکرده … رفتارهای اشددرافیش شدداید؟ نمی دونم 

دم بودم از بس که هر بار در کنارش بودن باعث می شددد مراقب رفتارهای خو
منی که با این کفشددهای تخت، چیراهن جلو بسددته آبی … و خب من … باشددم 

فیرزوه ای که روش یه جلیقه تا زیر ب*ا*س*ن قهو های رنگ به تن داشددتم و 
جوراب شددلواری قهوه ای و موهای فرم که اطرافم باز بود و شددال م له همیشدده 

ر میومدم ه به نظرهام و با یک عالمه دست بندهای چوبی بیشتر و بیشتر کودکان
کت شددلوار زغالی چیراهن تیره و  با  جدی  بت و آرام و  نار این مرد چر هی در ک

شکی  شتر از هر زمان دیگه … کروان م سرم رو بلند کردم اختال  قدمون بی
با رسیدنمون به در حامی برگشت به سمت من که داشتم … ای به چشمم اومد 

و سرم رو چایین انداختم  خجالت کشیدم… تحلیلش می کردم نظری انداخت 
… با لحن جدیش نام فامیلش رو گفت که باعث جنب و جوشددی شدددد … 

مطممن بودم خودش شدداید چند بار به اینجا اومده باشدده چون مگه چند وقت 
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امیلی همون نام ف… بود که ایران بود؟ اما نام فامیلش برای چاچلوسی کافی بود 
 …ه سمته بهشته لعنتی که خواهر ساده من فکر میکرد دری ب

 
محمد سددرش رو بهم نزدیک کرد: دیگه من و با این بیرون نیاری ها حرصددم 
میگیره بیشددتر از منی که نصددف شددهر و مجله ها از چوسددترهام چره تحویلش 

 …میگیرن 
 

سددرم رو بلند کردم حامی رو دیدم که بهمون نگاه میکرد نگهبان در رو باز نگه 
شیم حامی شته بود تا ما وارد ب شم و بعد  دا شاره کرد تا اول من وارد ب ست ا با د

شا  ست داد … نیو شا … حس جالب بهم د ساله من رو هم م ی یه  10اون نیو
 …بانو باهاش رفتار کرده بود 

 
من آدم با اعتماد … باورودمون به اون محیط اشرافی کمی خودم رو جمع کردم 

ماد به ی تونه اعتکسددی که کار صددحنه میکنه اصددال نم… به نفس چایینی نبودم 
صورن تقریبا  ساده دخترانه و  ساس کردم این لباس  شه اما اح سش چایین با نف
بدون آرایش من با این جا که همه چشددت میزش با لباسددهای فوق رسددمی بودن 

 …جور نیست 
 

با اشاره دست گارسون و چاچلوسی ها فراوونش با گذشتن از یه چاراروان چوبی 
شت شت میزی که روش رزرو نو ستال چر چ شمعدان چایه بلند کری شده بود و با  ه 
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دوست نداشتم همدین فضاهایی رو … زرق و برقی تزئمین شده بود نشستیم 
 …که توش می خواستن ثرون رو فریاد بزنن 

 
حامی: منشددیم تو این نیم سدداعتی که وقت داشددتیم تونسددت این جا رو برامون 

 …ه همیشه میریم جا نداشت رزرو کنه امیدوارم باب طبعتون باشه رستورانی ک
 

شته حتما جایی بوده چر تزویر تر از  شکر کردم که اونجا جا ندا تو دلم خدا رو 
این جا با دیوار های رو کش مخمی و بوی عطرهای فرانسددوی که باهم قاطی 

 …شده بود 
 

محمد تعللم رو دید فکر کنم که صددندلی رو برام جلو کشددید تا بنشددینم با 
 …ردم و نشستم لبخندی ازش تشکر ک

 
بعد کنار دست خودش برای نیوشا هم صندلی کشید: بفرمایید چرنسس امشب 

 …شب شماست 
 

شد  شا قرمز  شا و حامی … گونه های نیو ست و کو ش شا ن محمد بین من و نیو
 …هم روبه رومون 
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اول توی قدح های بلند نوشددیدنی که فکر کنم آب سددیب و مخلوط چند میوه 
 … دیگه بود رو سرو کردن

 
ستم رو گرفتم دور چایه تراش خورده این لیوان  شه ای … د من واقعا همدین نق

جایی به مراتب خودمونی تر و سدداده تر رو تصددور … برای امشددب نداشددتم 
 …میکردم 

 
 …نیوشا: بده های مدرسه باور نمیکنن من با شما اومدم بیرون 

 
 …محمد: خوب تا دلت بخواد باهم عکس میگیریم 

 
شد نیوشا کمی خودش رو … زیر لب نیوشایی گفت  حامی جدی و که باعث 

جمع کنه مطممنا کی این مسدددائی خیلی باب طبع حامی نبود خاندان انتظام 
کسددی رو در حد خودشددون نمی دونسددتن که بخوان نسددبت بهش همدین 

نا خواسددته چوزخندی روی لبم اومد که از نگاه تیز … حرکتهایی داشددته باشددن 
 …د بین حامی دور نمون

 
نمی دونم چه قدر زیر نگاه م*س*تقیمش … من واقعا بی حوصددله شددده بودم 

بودم اما سرم رو که بلند کردم ناشیانه صورتش رو به سمت کوشا که تا به حال 
 …ساکت بود چرخوند 
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 کوشای خوش تیپ همراز چه طوره؟ -
 

 وبعد رو کردم به سمت محمد: چرنس ما رو دیدید؟
 
 …میشن مطممنا  بله بله مرد بزرگی -
 

صددحبت محمد با کوشددا راجع به بازی های کامپیوتری باال گرفت و من بازهم 
 …بی حوصله نگاهی اجمالی به اطرا  انداختم 

 
 خیلی خسته اید؟ -
 

شت نگاهم میکرد  صندلیش دا م کمی خود… سرم رو بلند کردم تکیه داده به 
 …یعنی یکم … رو جمع و جور کردم: نه 

 
 …جالب و خوب بود  کارتون خیلی -
 
 …خوشحالم که خوشتون اومده  -
 
 شما اما فکر کنم از اینجا زیاد خوشتون نیومده؟ -
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سهای اطرافیانش مهم بود؟ بی ادبی بود اگر …  مهم بود؟ واقعا برای این آدم ح
 …به مردی که خودم دعوتش کرده بودم چیزی میگفتم 

 
 …مهم اینه که نیوشا خوشحال باشه … نه  -
 

شد کم شتر خم  سخت درگیر بحث … ی روی میز بی شا  شا و کو محمد با نیو
 …بود 

 
 …چس این نه در حقیقت یعنی آره  -
 
 …شاید کمی با سلیقه من جور نباشه … خوب راستش رو بخواید  -
 
 …حدس زدن سلیقه شما خیلی سخت نیست  -
 

جمله اش احسدداس کردم کنایه  بد خلق شددده بودم یا نازک نانجی؟ چرا تو این
 …هایی نهفته است؟ سعی کردم لحنم رو کنترل کنم 

 
 …من با خودم آشتیم آقای دکتر  -
 

 …م … کمی توی جاش جا به جا شد: شما 
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ی عصب… خواست چیزی بگه که گارسون با منو ها اومد و حرفش نصفه موند 
زده بودند می یعنی دختر هایی که اون طور بهش زل … شددده بودم از دسددتش 

 تونستن میزان خودچسندیش رو حدس بزنن؟
 
 …قهوه بعد از غذا رو در خدمتتون باشیم  -
 

شت نزدیک  ساعتم نگاه کردم دا شد و محمد گفته بود که می خواد  11به  می 
سمتش  ستش رو به  صورن خندانی نگاهی به حامی انداخت که د زود بره با 

اولین اجرا عوامی جمع می شددن یه جا دراز کرده بود: ممنونم معموال بعد از 
 …مهمونی االنم منتظر من هستن باید برم 

 
 …چرخیدم به سمتش: ممنونم که وقت گذاشتید 

 
لبخندی بهم زد و دستم رو توی دستش فشرد: ممنون از شما بابت آشنا کردن 

 …من با این چرنسس 
 

بده ها بسددتنی  حامی تکیه ای به صددندلیش داد برای… بعد از رفتن محمد 
سددفارش داده بود و اونها هم با بوق داشددتن با هم بحث میکردن و من غرق 

 …تماشاشون بودم 
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 شما چرا تشریف نبردید؟ -
 

سعی کردم اون نیمده دلخوری ته بهنم رو از حرفش چنهان کنم: از اول هم … 
 …قرار نبود برم 

 
همونی ها معموال الزم به توضدیی نبود این جور م… کمی متعجب نگاهم کرد 

یکبار تازه با حضور سیا شرکت کرده بودم جوش به دلم … محیط امنی نداشتن 
ننشسته بود این بود که از اون به بعد نمی رفتم و این بین بده ها هم دیگه عادی 

 شده بود.
 

 …نیوشا با لبخند رو به من کرد: همراز 
 

 …حامی با تذکر: خاله 
 
 …داره که همراز باشه اما عمو همراز خودش دوست  -
 

خم شدم و با دستمال گوشه لبش رو که شاتوتی شده بود چاک کردم و با محبت 
 …گفتم: من برای تو هر چی هستم که تو دوست داشته باشی 

 
نیوشا از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گونه ام رو محکم ب*و*سید: مرسی 

… 
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زیبا ترین هدیه دنیاست چشمام چر از اشک شد خوب می دونستم این مرسی 

… 
 

 کوشا: ا چس من چی؟
 

بعد از جاش بلند شددد و یه ماچ آبدار روی گونه ام گذاشددت و من هم یه گاز 
عد و ب… خفیف که همراه شددد با غش غش خندیدنش از بازوی تپلش گرفتم 

سددرم رو بلند کردم به … هر دوشددون رو محکم ب*ا*ل کردم و نفس کشددیدم 
شم ساس کردم خیلی عمیق و با … دوخته بود به ما  حامی نگاه کردم که چ اح

 …تفکر نگاهمون میکنه 
 

 …نیوشا: خیلی امشب خوشگی شده بودی 
 

لپش رو کشیدم و کیفم رو جا به جا کردم: ای شیطون خوب دوستت رفت تازه 
 چشمان داره من رو می بینه ها؟

 
 …خنده نخودی برام کرد 

 
 کوشا: چه میخنده؟
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 …ن انقدر حساس باشه آآآ نبینم مرد م -
 

شما انقدر  ست  ستش رو به کرمش زد: چه معنی میده مرد این جا شا هم د کو
 …نیشتون برای اون چسره باز بشه 

 
حامی زودتر و … دلم میخواسددت درسددته قورتش بدم که رسددیدیم به ماشددین 

 کمی جلوتر رفته بود چون داشت با تلفن صحبت می کرد.
 

خداحافظ من فردا نمی … زانوهام خم شدددم: خوب خوشددگالی خودم  روی
 …تونم بیام اما چس فردا میام چیشتون 

 
و بعد دوتاشددون رو ب*و*سددیدم و کیفم رو کامی روی شددونه ام انداختم و به 
شب خیلی  ستاده بود و منتظر بود:  سمت حامی که رفتم که جلوی در راننده ای

 …ون کردید می دونم که مشغله تون زیاده خوب آقای دکتر مرسی که همراهیم
 …کمی اخم آلود نگاهم کرد: برای من هم شب زیبایی بود 

 
 …با اجازتون  -
 

 این بار قیافه اش جدی تر از همیشه شد: جایی تشریف می برید؟
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 …خونه … بله  -
 
 …بفرمایید سوار شید … بنده االن رو عرض کردم  -
 
 …راهتون دور می شه … ما ست آقای دکتر خونه ما دقیقا بر عکس مسیر ش -
 
 …عرض کردم بفرمایید  -
 

خیلی خیلی این جمله اش محکم و بی تعار  بود به خصددوص که بالفاصددله 
 …هم سوار ماشین شد 

 
بده ها چشددت خوابشددون برده بود و ما تو ترافیک … ماشددین توی سددکون بود 

 …حاصی از یه تصاد  گیر کرده بودیم 
 
 …ن موقع به خاطر من مجبور به این مسیر شدید ببخشید که ای -
 
 شما همیشه انقدر تعارفی هستید؟ -
 
 …راستش رو بخواید نه  -
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 …باورم نمی شد از لحنم چیزی شبیه به لبخند روی صورتش اومد 
 

ستی یادم رفت بابت گلهای زیباتون  سمتش: را شتم به  شد برگ راه کمی باز تر 
 …تشکر کنم 

 
خوشددحال می شددم اگر فکر کنم بر عکس این رسددتوران …  خواهش میکنم -

 …گلها براتون جالب بوده باشن 
 

اخمام کمی توی هم رفت یاد جمله ای که باعث دلخوریم شدددده بود افتادم: 
ولی قبال هم عرض کردم خدممتون امشددب باید شددب … گلها همیشدده زیبان 

شا می بود که فکر می کنم بود  سط مهم نبو سلیقه من خیلی هم این… نیو د و
 …هرچند به قول شما سلیقه من حدس زدنش هم خیلی سخت نبود … 

 
کمی متفکر داشددت به جلو نگاه میکرد کولر ماشددین رو کم کرد: فکر میکنم با 

 کمی بد بینی همیشه جمالن من رو بررسی میکنید
 

جا خوردم از نتیجه ای که گرفته بود و عجیب بود که توی بهنم بررسی میکردم 
 …یدم بی راه هم نمیگفت مید

 
 …شما جمله من رو بد برداشت کردید  -
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با  که من  فت  یان کردم. می گ بد ب فت من منظورم رو  یاد نمی گ خوشددم م
 …برداشت اشتباه مقصرم 

 
 …شاید  -
 
 
 
 
 
قرار گرفتن تو موقعیت های جدید برای شددما که نقش های مختلف بازی  -

 …میکنید نباید انقدر هم سخت باشه 
 
بازی نمیکنم  - با همه نقاط ضددعف و … من تو زندگی عادیم نقش  خودمم 

 …تمام سددعیم رو هم برای آداچته شدددن با شددرایط موجود میکنم اما … قدرتم 
 …خب 

 
 خب؟! -
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قای دکتر  - زندگی من خطش خیلی … خب اینکه این زندگی من نیسدددت آ
 نه خودکارمن نوشددته های زندگیم رو با خودکار بیک مینویسددم … صددا  تره 

 …دیپلمان 
 

لبخندی زد و من چیش خودم فکر کردم این دومین شددبه لبخند روی صددورن 
 اخموی این آدم جدی تو طول امشبه

 
 و آیا با خودکار دیپلمان نوشتن بده؟… عجب تشبیه ای  -
 
نه  - که  ته  که من تعیین نمی کنم … الب ها رو  یا خوب آدم  روش های … بد 

که توش بزرگ می شن و در ضمن باورهاشون میسازه  زندگی آدم ها رو شرایطی
… 
 

ن و م… صددبی بود و دیگه کم کم توی آیمون شددفق چیدا بود  4سدداعت نزدیک 
 …صددبی باید می رفتم آموزشددگاه و بعد هم اجرا داشددتم … هنوز بیدار بودم 

لیوان شیر توی دستم رو محکم تر چسبیدم و چشم دوختم به فیلم بی سر و ته 
 …یکی که فقط برای وقت گذروندن گذاشته بودم کمدی رمانت

 
من و تفکران ضدددد و نقیض و … زیر لب گفتم: من و لیوان شددیرم و تنهایی 

نفر  8همگی با هم میشیم … حسرن ها و خستگی ها و شادی ها و موفقیتهام 
 صبی فیلم میبینیم. 4نشستیم دور هم داریم … 
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 …شما بیاریم  قرار گذاشتیم بده ها رو برای دیدن نمایش -
 

لبخندی به رامین زدم که داشدددت برام توی لیوان آب میوه میریخت: ای کاش 
 …تماتری رو که اساتید بزرگ االن روی صحنه دارند رو انتخاب میکردید 

 
رو به روم نشست به جای مبی روی میز کوتاه چوبی نشست این نزدیکی کمی 

ستش گر سفید رنگ رو از د فتم و کمی خودم رو جمع ابیتم کرد لیوان کاغذی 
 …و جور تر کردم 

 
شون بازی میکنه رو ببینن  - ستاد خود ست دارن تماتری که ا من  …بده ها دو

 …هم همین طور 
 

در مقابی این نگاه و این نزدیکی که گویای خیلی چیزها بود انگار کالمی برای 
شم جرعه … گفتن باقی نمونده بود  سلط ب شتر به خودم م ی از ابرای این که بی

آب میوه روم قورن دادم: به هر حال باهام هماهنگ کنید در خدمتتون باشددم 
… 
 
 …چرا اصرار داری انقدر با من رسمی حر  بزنی همراز  -
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شما از من  شیدم:  شتم و مقنعه ام رو کمی جلو ک سته مبی گذا لیوان رو روی د
ما شددیعنی … همیشدده براتون احترام قائی بودم و در ضددمن خب … بزرگترید 

 …رئیس من هم هستید 
 

واال بیا و از من بپرس که … تک خنده با مزه ای کرد: رئیس رو خوب اومدی 
 …به نظرم کی رئیسه 

 
عذب می شددددم …  گه داشددتم م عا دی که چیزی … واق یدم  قدر می ترسدد ان

شتم بدم  شه و من چه جوابی دا منی که واقعا به چول و به … م*س*تقیم عنوان ب
 …شتم این کار احتیاج دا

 
 …وقت نشد اون شب درست و حسابی از خانوادتون تشکر کنم  -
 

کمی سددرش جاش جا به جا شددد کمی هم شدداید جا خورد از این مانور من تو 
عوض کردن بحث: مامان هم دوسدددت داره بیشددتر ببینتت شددمارن رو ازم 

یه  …فکر کنم خودش باهان تماس بگیره … خواست که با اجازن بهش دادم 
 …برای خونمون بذاره بیا تابلو ها رو هم ببین  قراری

 
 …حتما خیلی خوشحال میشم  -
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لیوانش رو بین دوتا دسددتاش گرفت سددرش رو انداخت چایین و کمی زانوهاش 
احسددداس میکردم چیزی می خواد بگه و داره توی دهنش مزه … رو تکون داد 

 …مزه اش می کنه: همراز 
 
 بله؟ -
 

نداخت: چیزه  باهان بده … یعنی هیدی ولش کن … نگاهی بهم ا چس من 
 …ها رو هماهنگ میکنم 

 
صفه خیلی بدم میومد …  شرایط ترجیی دادم … من از جمله ن اما االن تو این 

… تایی خودم عادن کرده بودم  8واقعا به اون جمع … دنبال حر  رو نگیرم 
تو یه  …تا بشددن و فکر کردن به آدمی که یه جایی یه زمانی  9نیازی نداشددتم 

 …برهه ای خیلی چر رنگ بود و تو طول زمان کم رنگ شده بود فکر کنم 
 
 …بدش به من دیگه … د … سیا  -
 

سددیا با خنده بلند و صددورن رو به کبودی داشددت نامه ای رو که کسددی برام 
ست کرده بود بهش زمان بدم تا  صحنه و توش ازم در خوا شت  ستاده بود چ فر

سمش رو می خوند و انقدر شنا شتم جای خودش رو  ب شک دا که خندیده بود 
 …خیس نکرده باشه 
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همون طور که زانوهاش خم شددده بود برگه رو از توی دسددتش در آوردم: مرض 

 چشم نداری ببیننی خاطر خواه چیدا کردم؟… 
 

مه و همین طور اون گالی بی منطق متصدددی بهش  نا خودم هم از لحن لوس 
شکاش رو چاک کرد: سیا عینکش … خیلی خنده ام گرفته بود  شت و ا رو بردا

یارو کامال معلومه این متن رو از روی اینترنت … بخت سوخته تو داری به خدا 
 …کپی چیس کرده 

 
 …به همینش راضیم جون داداش  -
 

شب هم بهتر بود  شبت می تونم بگم از دی صندلی: اجرای ام ست روی  ش  …ن
 …وای خدا چه قدر خندیدم 

 
 به اجرای من؟ -
 
 …خاطر خواهان مموش به  -
 
جدی … تازه تهش نوشددته منظورشددم هم جدیه … مردم به خدا عقی ندارن  -

آخه چه طور می شدده آدم با دختری که فقط روی صددحنه … باشدده چی میشدده 
 …دیدتش اونم حداک ر دوبار نیت جدی هم داشته باشه 
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ه گمموش تو خداییش دنیان انگار یه دنیای دی… میگم کوچولویی نگو نه  -

ست  شینی … ا ست های دخترن هم فکر کنم نمی  تو حتی چای درد دالی دو
… 
 
سددیا اینو یکی بگه که من رو نمی شددناسدده یا وضددعیت من رو نمی دونه یه  -

ید … چیزی  نار تای من تو و گل ها دوسدد گذران … تن ها فکر و بکر من هم  تن
نارم  هام ک ین قرتی به چی میخوام فکر کنم؟ ا… زندگیم و بودن خواهر زاده 
 …بازیای شکست عشقی مال من نیست 

 
 …دستش رو گذاشت رو بازوم: چاشو بریم خونه که مامان منتظرته 

 
راه افتادیم به سمت اتوب*و*س ها که برگشت گفت: به شماره این خاطر هان 
زنگ بزن ببین شدداید ماشددین داشددت اومد دنبالمون بابا یارو در حد آژانس هم 

 نیست یعنی؟
 
 راستی چه خبر از آویسا؟… ک و لوسی خیلی دلق -
 
 لحنش کمی نگرانم کرد: چیزی شده؟… خوبه  -
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و  …نمی دونم اصال چیزی باید بشه؟ هر روز بیشتر و بیشتر برام عزیز میشه  -
هم االن م ی دوتا دوستیم با… به جای سبک شدن سنگین و سنگین تر میشم 

… اما … ک داریم خیلی باهام حرفای مشددتر… خیلی زمان صددر  میکنیم 
این چیزی که انقدر داره … این حس … واقعا نمیدونم این حرفهای مشددترک 

 قوی میشه کی از بین میره؟
 

رسیدیم به ایستگاهی که به خاطر ساعت حاال کمی خلون بود کوله چشتیم رو 
که  این خیلی زیباست… چشتم جا به جا کردم: چرا منتظر کم رنگ تر شدنشی 

ش ست دا سی رو دو شی ک شه … ته با شته با ستت دا ای کاش من هم … یا دو
 …عاشق بودم یا کسی انقدر بی شیله چیله و زیبا دوستم داشت 

 
شما زنها خیلی خیلی با دنیای ما فرق میکنه مموش  - شق تو دنیای  ما ش… ع

شید  شق که ب شه … عا شته با ستتون دا شرایط ت… اگر اون آدم هم دو نها تو این 
برای ما اما اون حس می شه … بت کردن و محبت دیدن مسمولییتون میشه مح

 …یک عالمه وظیفه و مسمولیت 
 

سید  ستادم این ور: … اتوب*و*س ر ستاد اون ور میله منم ای باهام رفتیم باال ای
 …ما هم خیلی مسمولیت ها میاد رو دوشمون … این طوری ها هم نیست 

 
گفت اصددلش رو دوش وقتی ازدواج میکنید آره قبول دارم که شددداید بشددده  -

شقی  شق و عا ست اما تو ع ضعیت فرق میکنه مموش … شما من نمی … و
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تونم اون دختر رو از استانداردهایی که بهشون عادن کرده دور کنم از یه طرفی 
 …هم نمی تونم تامینش کنم 

 
اون شددب تا صددبی با سددیا حر  زدیم از حسددهای من از حسددهای خودش. از 

سایی که حاال با اون لب سیا آوی سته جمعی که  خند دلبرانه اش تو اون عکس د
 …فقط رو صورتش زوم کرده بود و گذاشته بود بک گراند لپ تاچش 

 
 …قول میدم درست میشه … سیا … دادا  -
 
 …گرفتارم کرده به خدا  -
 
 …خوش به حالش  -
 
 دوست داشتی گرفتار تو می شدم؟ -
 

آخه به داداش چشددم داره؟  یه چس گردنی زدم بهش: اه. حالم رو بهم زدی کی
 …منظورم چیزی دیگه ای بود 
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 …ببین آدمی که چنجره نگاهش رو و دلش رو بسددته … منظورن رو گرفتم  -
سش رو بزنه  سا سی در اح … تو انقدر غرق خودتی … چه طور انتظار داره ک

 …که نگاه های آدم ها رو نمیگیری 
 

 …یگیرم سرم رو انداختم چایین: سیا من نگاه رامین رو م
 
 …اون که غلط کرده  -
 
 چرا انقدر باهاش لجی؟ -
 

 …دستش رو گذاشت روی سرم: نگام کن ببینم نگو که 
 

 من… نگاه چر از نگرانیش باعث شددد سددریع جوابش رو بدم: نه به خدا سددیا 
باشددده  که  که نخوام  یه؟ فقط می خوام … دالیی خودم رو دارم  لت چ تو دالی

 …بدونم 
 
این آدم با این که هر کی … قبال یعنی بهت گفتم … ندارم  من دلیی خاصددی -

اید هم ش… شاید بابت اونه … اما نیست … نگاه کنه می گه دنیاش با تو یکیه 
 من دوست ندارم خواهرهام رو دست هر کسی بدم.
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آقا و فریده خانوم نیستن رفتن چند روزی سرعین کمی آب و هواشون عوض  -
 …بشه بس که تهران گرمه 

 
چشددت سددر فخری خانوم که چا کشددان جلو میرفت راه افتادم خودم بی نهایت 

اجرا  …خسته و عصبی بودم این چند شب شبی سه ساعت هم نخوابیده بودم 
شده بود …  …  فکر کردن به رامین… تدریس کار انیمیشن که تازه دیروز تموم 

ه ب…  به چول برق… به مادرش که برای دوشدددب دیگه شدددام دعوتم کرده بود 
ساختن خونه  سایه مبنی بر کوبیدن و  شنهاد هم شارش رفت… چی ه به مادام که ف

صبی ازش چرستاری کرده بودم  شب تا  شد… بود باال و دی ه اینها همش باعث 
سیا … بود  شن اندازه یه خط به قول  شمای من که معموال درشت بودن ب  …چ

بود و من  7عت سا… عجیب احتیاج به آرامش و یه لقمه خواب راحت داشتم 
نه هم باید از این جا در میومدم طبق تذکر آقای دکتر تو سدداعت متعار  هم 

 …باید این مالقان ها صورن میگرفت 
 

نیوشدا  چس… چیانو بود … با رسددیدن به در خونه نوای زیبایی به گوشددم رسددید 
 …بازهم معلم داشت 

 
صلی شدم  همراه فخری خانوم از در ا سالن چهار تا چله … سالن وارد  شه  گو

شکی براق و بزرگی  شده بود که چیانوی م سطحی ایجاد  میخورد و یه اختال  
نیوشددا خجی و کمی عصددبی این رو از حرکت … توش گذاشددته شددده بود 
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کنار خانوم خوش چوش و بلند قدی نشسته بود دختری … زانوهاش می فهمیدم 
شنا بود  شه… که خیلی برام آ ستم  گو ش شم دوختم … سالن روی مبی ن و چ

با دیدنم خواست از جاش بلند بشه که با دست اشاره کردم سر جاش … بهش 
معلمش هم با سر بهم سالم کرد: نیوشا خانوم حواست رو بده به من … بنشینه 

… 
 

با و آرامش دهنده ای رو نواخت  ما خوب معلوم بود که … معلمش قطعه زی ا
سر اجبار دا شا از  شده … شت گوش میکرد نیو صبانی  ست خودم هم ع از د

با تموم شدددن قطعه صدددای … بودم که هیچ کاری براش نمی تونسددتم بکنم 
حامی انتظام م ی همیشدده … چرخیدم … دسددت زدن از چشددت سددرم شددنیدم 

 …شیک و مرتب و جدی با کت و شلوار چشت سرم بود معلوم بود تازه رسیده 
یا بدون توجه به من از باالی سددرم  … م ی همیشددده … گفت: عالی بودی رو

 …مطممنم نیوشا هم یه روزی م ی تو میشه 
 

نیوشا بدون جواب دادن از جاش بلند شد و م*س*تقیم به سمتم اومد و تقریبا 
خوب حسددش رو از این همه اجبار بی … خودش رو تو ب*ا*لم چرن کرد 

 …دلیی درک می کردم 
 

که روی مبی نشددسددته بودم و کمی  با اومدنش به سددمت من تازه حامی من رو
 …اولش کمی جا خورد فکر کنم … چشت ستون بودم دید 
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 …سالم آقای دکتر  -
 

 …حامی به ساعتش نگاه کرد: انتظار نداشتم این جا باشید 
 

دلم میخواسددت سددرم رو بکوبم به دیوار اصددال دلم نمی خواسددت جلوی این 
با و خوش چو باال و بی نهایت زی قد و  ندان دختر خوش  ش این حالت که خا

 …انتظام دوست ندارن من توی خونشون باشم مشهود باشه 
 

اما باید به خودم مسددلط می بودم با لبخندی که خوب میدونسددتم مصددنوعی 
 …بودنش تا چه حد مشهوده: این چند وقت فرصت دیدار بده ها رو نداشتم 

 
 ازتون یه دودسددتی به موهای نیوشددا که هنوز توی ب*ا*لم بود کشددیدم: با اج

 …ساعتی چیششونم و می رم 
 

ستید  شما همراز خاله بده ها ه تمام فکر و بکر و ورد زبون بده … رویا: چس 
 …ها شمایید 

 
دستم رو به سمت این دختر که عجیب شبیه عکسای اصیی فرانسوی بود دراز 

 کردم: شما هم که استاد چیانوی نیوشا هستید
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تاد چیش خودم اعترا  کردم که خیلی بهم خنده جذابی کرد و کنار حامی ایسدد
اسددتاد؟ تو رو خدا نگید  -قد بلند بودن … جدی … هر دو شددیک … میومدن 

ستور حامی اینجام  ستور بده … من فقط به د سیدش که هر چی رو که د شنا می
 …بی برو بر گرد باید اجرا بشه 

 
 ق بودهسددعی کردم زهر کالمم رو کمی بگیرم اما فکر نمی کنم خیلی هم موف

 …باشم: بله در جریانشون هستم 
 

حامی اخمی کرد اما رویا خنده جذاب تری کرد و گفت: به به چس تنش به تنه 
 …شما هم خورده 

 
 رویا؟! -
 
 …بله؟ مگه دروا میگم … بله  -
 

 می شه بریم باال؟… نیوشا: همراز 
 

 رویا کمی روی زانوهاش خم شد: خانوم کوچولو قول میدی تمرین کنی؟
 

نیوشددا نگاهی به چهره اخموی حامی انداخت و بدون جواب دادن دسددت من 
 …رو کشید به سمت چله ها 
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شا  سناک ترش می کرد: نیو شما … حامی با لحن جدی که بد جور تر رویا با 

 …سموالشون جواب نداشت … صحبت کرد 
 

 رویا: حامی؟!
 

شتم خودم رو کترل میکردم  شمام ج… واقعا به زور دا شک توی چ شده ا مع 
 …بدون صبر کردن دست نیوشا رو کشیدم و به سمت چله ها بردم … بود 

 
اما لحن کالمش بسیار تیز و برنده بود از این که دست و … حامی داد نزده بود 

چام بسته بود و می ترسیدم که نگذاره دیگه ببینمشون به قدری عصبانی بودم که 
 …هش بزنم دلم میخواست برگردم توی سالن و یه تو دهنی ب

 
 …کوشدا تو اتاق خودش بود و داشدت بازی میکرد … به اتاق نیوشدا رسدیدیم 
ا نیوش… ساله من االن بیشتر به من احتیاج داشت  10احساس میکنم دخترک 

خودش رو روی مبی اتاقش ولو کرد: کاش مامان من رو هم به جایی که رفت 
 …می برد 

 
نمی گی اون … چرنسس من رفتم سمتش رو ب*ا*لش کردم: این جوری نگو 

 …وقت من بدونه شما چی کار میکردم 
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شمان چه قدر قرمزه … زندگی میکردی  - ر چه قد… فکر میکنی نمی بینم چ

 …عصبانی هستی 
 
 …من عصبانی نیستم عروسک خسته ام  -
 
 …دیگه بدتر من مجبورن کردم امروز با این همه خستگی بیای چیشم  -
 

 …آدم شدی برای من تعار  میکنی محکم محکم ب*و*سیدمش: 
 
 …عمو خیلی از دستم عصبانی شد  -
 
 …کار خوبی نکردی جواب رویا رو ندادی  -
 
 …آخه کال اعصاب ندارم امروز. یعنی یه چیزی شده که  -
 

این دختر … جا خوردم … اشک از چشمای خوشگلش قی خورد و اومد چایین 
ترسددیدم اسددترس همه وجودم رو … خیلی غد بود و دیر چیش میومد گریه کنه 

 گرفته بود: نیوشا چیزی شده؟
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ضر بودم به خاطرش بدم نگاهم کرد: به  با قیافه مظلومی که همه زندگیم رو حا
 هیچ کس نمی گی همراز؟.

 
با اسددترس از جام بلند شدددم و رو به روش ایسددتادم: میگی یا می خوای دقم 

 بدی؟
 

ج…  ته بود و عصددبی بود و خ نداخ گی ا پاش  لت زده ل تاثر بودم و … ا من م
 …دلم میخواست سر بزارم به بیابون … متعجب و بغض دار 

 
شید  شت که روی تخت دراز ک شت … نمی دونم چه قدر گذ سیده بود و دا تر

اما حاال اشکش خشک شده بود و با خشک شدن اون چشمه … گریه میکرد 
کردم نوازشش … جوشان تمام عضالن من هم از سر تعجب خشک شده بود 

باهاش داشددتم … دلداریش دادم …  ما یکی بود که خیلی حرفها  خیلی … ا
 …حرفها 

 
 …تو رو خدا … تو رو خدا … همراز می شه من رو ببری خونت  -
 

بدون  کارش رفتم  تاق  مت ا به سدد که بتونم خودم رو کنترل کنم  بدون این
دن ن شددنیبه درکی گفتم و تقه ای به در زدم و بدو… هماهنگی با فخری خانوم 

 …اجازش در رو باز کردم 
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شتن چای میخوردن  سته بود و رویا هم رو به روش دا ش سلطنتش ن شت میز  چ

شد بهم … فکر کنم  شده بود خیره  شک  ستش خ متعجب با فنجانی که توی د
اما خیلی سددریع از اون حالت متعجب به حالت عصددبانی تغییر موضددع داد: 

 چیزی شده خانوم؟
 

 …اما نگفتم … بگم خانوم و زهره مار خیلی دلم میخواست … 
 
 …باید باهاتون حر  بزنم  -
 

ضمن یادم نمی اد  صبر کنید مهمانم بره در  ستید  صندلیش تکیه داد: میتون به 
 …فخری یا زری خانوم بهم گفته باشم قراره همدیگه رو ببینیم 

 
 …نیازی به این تشریفان نبود آقای دکتر  -
 

شد  این صبان  ست چیزی بگه که رویا خیلی متین فنجانش … بار واقعا ع خوا
رو روی میز گذاشت: م ی اینکه ایشون کارشون واجبه حامی من با اجازن برم 

 …فردا میام کارخونه ما بقی صحبتمون رو انجام میدیم 
 

فقط من وسددط اتاق … این که کی رفت و کی خداحافظی کرد و رو یادم نمیاد 
 …امی ایستاده بودم و به صورن برزخیش چشم دوخته بود کار شیک ح
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 …این رفتار از شما بعیده خانوم  -
 
 من چیزی میگم آقای دکتر؟… خیلی چیزها هم از شما بعیده  -
 

احسدداس کردم لحنش چر از تمسددخر شددد انگار که داره با یه بده حر  میزنه: 
 ما نبوده؟می شه بفرمایید بنده چه کاری کردم که باز باب میی ش

 
من همیشه در خدمتتون … آقای دکتر وقت برای تحقیر کردن من زیاد هست  -

شد برای من هم تکرار کنید  ستم تا تمام تحقیرهایی که خواهرم تو این خونه  ه
یکبار هم بهتون گفته بودم من با خودم بیشددتر از … ماللی برای من نیسددت … 

 …ر خواهر زاده من بردارید درد من اینه که دست از س… این حرفها آشتیم 
 

سارن  شده بود و من خودم هم مونده بودم این همه ج شم چر  شماش از خ چ
منی که در مواقع عادی هم ازش انقدر می ترسددیدم … یهو از کجا اومده بود 

شتم باهاش بحث میکردم  سارتی انقدر بی چروا دا شده بود و به چه ج چه طور 
… 
 
 …دختر خانوم  حواستون به نحوه صحبتتون باشه -
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به زندگی شما … به قوانین شما … من حواسم به همه چیز هست آقای دکتر  -
شددما چه قدر حواسددتون به یادگاری های خواهر من هسددت؟ اصددال من از … 

 …امشب نیوشا رو می برم چیش خودم 
 

صندلیش تکیه داد  شت  صبی کرد و به چ صبیت کالم… خنده بلند و ع ش و ع
خونسددردی رفتار و کلمان بدون دادش همراه می شددد خشددم نگاهش وقتی با 

 …هم ترسناک تر میشد هم عصبی تر: شوخی با مزه ای بود 
 
وسایلش رو جمع کنه از این به بعد با من زندگی میکنه … من شوخی نکردم  -

… 
 
سید که من اجازه می دم  - شما ر می تونید بگید چه طور این فکر بکر به بهن 

 …عمارن بیرون بره  همراه با شما از این
 

ستانه تر کنم: چرا؟ چرا اجازه نمی دید؟ نیوشا یه  سعی کردم کمی لحنم رو دو
 …دختر جوونه اون به حضور یه زن توی خونه همراهش احتیاج داره 

 
 …به زن احتیاج داره نه به یه دختر بده خیال چرداز … بله  -
 

ستم بحث به…  ست داد خوب میدون ساس خیلی بدی بهم د اینجا خواهد  اح
 …خودم هم انتظارش رو نداشتم … کشید اما انقدر رک 
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 …مادرم هست … فخری هست … ادامه داد: اینجا زری خانوم هست 

 
 …نیوشا به کسی احتیاج داره که باهاش راحت باشه  -
 

ست انگار حاال بحث از یه کی کی به یه بحث جای  ش سیخ ن صندلیش  روی 
 …قی افتاده که شما به این نتیجه رسیدید تعمق تبدیی شده بود: چه اتفا

 
 …هر اتفاقی که افتاده  -
 
 …من مسمول این بده هام … نمی شه که خانوم محترم  -
 

بدونم چه اتفاقی افتاده که  چوزخندی زدم که از دیدش خارج نبود: می خوام 
شما ببرید با … شما فکر کردید من نوه انتظام  ست  برادرزاده خودم رو میدم د

کارهای این … تون خود بازی کردن و  تاتر  یه  با  ید  چه طور فکر کرد اصددال 
 ساله رو تامین کنید؟ 10چنینی می تونید خرج یه دختر بده 

 
شدداید کم چیش اومده بود انقدر … واقعا احسدداس کردم قلبم شددکسددت … 

ست بده  ساس کوچکی بهم د ست … اح ش وب خ… بغض بزرگی توی گلوم ن
ام جمالتی که من خواسددته و ناخواسددته کمی بی میدونسددتم این حرفهاش انتق
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… بود … ادبانه و یا شدداید خارج از خواسددته های این ارباب عنوان کرده بودم 
سعی زندگیم در درست زندگی کردن  اما واقعا انتقام تلخی بود از منی که تمام 

رفتن به … وگرنه برای من داشددتن در آمدهای آندنانی کاری نداشددت … بود 
ما من رو یکی از او نای سددین کارگردا با یکی از  باط گرفتن  ها و ارت ن مهمانی 

تبدیی میکرد به یه بازیگر چول سدداز و نیازی به خوردن خاک صددحنه تماتر نبود 
اما یه آن احسداس کردم این آدم کم تر از این حرفهاسدت که به خواد بفهمه … 
 …که بخوام توضیی بدم … 

 
متش رفتم و کف هر دو دستم رو زدم به به س… چوزخندم این بار واضی تر شد 

میزش اما خیره نشدددم به چشددمهای قهوه ای که اسددم انتظام رو به یادم میاورد: 
بد  یا  یاد … خوب  یا ز به جای تمام این امکانان خیلی چیزهای … کم  من 

دیگه دارم که به بده ای بدم که یک ساعت با خجالت و اشک از چیزی حر  
من هیچ وقت نیازی … ن رو بهم ریخته آقای دکتر می زنه که تمام اعصدداب م

 …نیوشا هم نخواهد داشت … به این دب دبه و کبکبه نداشتم 
 

بی توجه به حرفم چاشد و ایستاد و یه بار دیگه من کنارش احساس یه دختر بده 
 دبستانی دست و چا بسته و گریان رو داشتم

 
 تاده؟چه اتفاقی اف… دوبار سموالم رو تکرار نمی کنم  -
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خوب میتونستم نگرانی ته کالمش رو بخونم که حاال چر رنگ تر از عصبانیتش 
 …بود 

 
 …کمی توجه میکردید می فهمیدید آقای دکتر  -
 

صد  شما هم با تاکید بهش اگر ق شده بود: بنده خوب میدونم که دکترم  کالفه 
 …هر چیز دیگه ای رو دارید بهتر بهتون بگم بی دلیله 

 
د تا سر فقط بای… شما اصال قرار نیست چیزی رو بدونید … ست بی دلیی نی -

حد مرگ چدرتون فقط به خاطر یه چیراهن نیوشددا رو بترسددونه که چرا چوشددیده و 
سه که  شپزخونه به این نتیجه بر شت چیره زن توی آ بعد حرفای خاله زنکی یه م

 …دختر درستی نیست 
 
 چی دارید میگید شما؟! -
 

ستم روی مبی ش شده کالفه ن شقش  شا چیراهن دکلته ای رو که عا : من برای نیو
یدم  هاش کرده و … بود خر با بدی  عد برخورد خیلی  یده و ب چدرتون تنش د

و چدرتون بهش … ساله خیلی صقیله  10جمالتی به کار برده که برای یه دختر 
 …گفته که با چوشیدن این جلب توجه میکنه و خیلی حرفای دیگه و بعدش هم 

 …ا رو ول کنید اصال اینه
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 …عصبی شده بود: حرفتون رو نصفه ول نکنید 

 
 …حر  کامی یا نصفه یه دختر بده خیال چرداز برای شما فرقی هم میکنه  -
 

 …دستی به صورتش کشید: عرض کردم چیزی رو دوبار تکرار نمی کنم 
 
 …به هر حال نیوشا مدتی نیاز داره چیش من باشه  -
 
 …نزدیک میشه  10داره به  فکر میکنم ساعت تقریبا -
 

 …می خواست بیرونم کنه؟ مردک بی ادب … 
 
می دونید چیه شما فقط زورتون برای نشون دادن چرستیژ اشرافیتون به من می  -

به منی که به اندازه یه سر سوزن کی این یال و کوچالتون برام مهم نیست … رسه 
فقط دو زار بفهمه … دو زار توجهی که … وقتی خواهر زاده ام نیاز به توجه داره 

سدداله تو این خونه داره بلوا زود رس می شدده و هیچ کس  10که یه دختر بده 
 …نفهمیده 

 
ستگی های این چند وقت … اینها رو با داد گفتم  شی از تمام خ  …دادی که نا

 …زخم زبونهای این چند دقیقه و سر خوردگی های تمام این سالها بود 
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 …و گنگ نشست رو به روم روی مبی: منظورتون اینه که  کالفه

 
با مردی که تا به حال سه جمله درست و درمون … واقعا خجالت کشیده بودم 

هم حر  نزده بودیم و با این جذبه اش نشددسددته بودم از چنهانی ترین زوایای 
 زندگی زنانه حر  زده بودم و خودم از داغی گونه هام بالفاصددله بعد از چریدن

 …این کلمه از دهنم فهمیدم لپام گی انداخته 
 

 …یعنی … سرش رو باال کرد وکمی نگاهم کرد: من … 
 

 …از جام بلند شددددم: این بده به دکتر غدد و البته روانشددناس احتیاج داره 
فکر میکنه دختر چاک دامنی نیست که این اتفاق ها براش … کاب*و*س میبینه 

 صال این بده تعریفی هم از دامن چاک زنانه نداره.افتاده و خنده داریش اینه که ا
 
 می شه دقیقا بهم بگید که چی شده؟ -
 

نداشددتم رو جمع میکردم  مام روی  ید ت با عا  ماجرا واق … برای تعریف کردن 
شدنهام رو فهمید که از روی میز یه لیوان بزرگ  سره و زرد  ساس کردم این  اح

بدون نگاه کردن بهم خیر به دسددتم داد و  که رو هم آب  چاهایی  به زانوهای  ه 
 انداخته بود نشست رو به روم.
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م ی اینکه خانومهای خونه برای اینکه مجابش کنن که چوشددیدن این لباسددها  -

درسددت نیسددت بهش گفتن دخترهایی که این لباسددها رو میپوشددن دخترهای 
 خوبی نیستن و براشون اتفاقهای بدی میوفته و می رن جهنم و این حرفها و بعد

 …یعنی … که 
 

ضم  شد کمی بغ شیدم و یه جرعه آب رو قورن دادم که باعث  نفس عمیقی ک
چایین بره: اون مسددمله که براش چیش میاد جران نکرده به کسددی بگه چون فکر 

خب اون یه دختر بده چشم و گوش بسته است تو … می کرده دختر بدی شده 
 …هم که نیست  مدارس هم که چیزی به بده ها یاد داده نمی شه مادرش

 
سلط تر بود: من این  صبی تکون میداد و با لحنی که حاال کمی م چاهاش رو ع

 …رو چیگیری میکنم 
 

لیوان رو با ضربی که کمی هم صدا ایجاد کرد روی میز کوتاه بینمون گذاشتم: 
 …به من التماس کرده ببرمش خونم 

 
به چه قیمتی و چه … کار رو بکنم  و من تصددمیم داشددتم به هر قیمتی این… 

 …طوری نمی دونم 
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اگر این کار برای امشب حالش رو بهتر میکنه ایرادی نداره االن به علی میگم  -
 …برای فردا هم براش وقت دکتر میگیرم … برسونتتون 

 
 
 
 
 

چوزخندی زدم: الزم نیسددت آقای دکتر به خودتون زحمت بدید دختر خالم رو 
شون تماس بگیره  ازش خواهش میکنم ساتیدش رو باها  چیزی رو… یکی از ا

 …که شما بهش توجه نکردید 
 
 …نه چزشک در ضمن … خانوم محترم بنده دکتر داروساز هستم  -
 

خیلی حرفهای دیگه هم باید … دلم میخواسددت بگم حاال هر چی که نگفتم 
 …زده می شد که نشد 

 
 همراز قربونت بره تو چرا انقدر ترسیدی؟ -
 
 تو مطممنی که من ایرادی ندارم؟ -
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سه محکمی به روی موهاش زدم  شب حتی یه دقیقه هم نخوابیده … ب*و* دی
سترس  شدیدا حالم هم بد بود کم خوابی ها و ا شت می ترکید  سرم دا بودم و 
های این چند وقت هم الغرم کرده بود و هم حالت تهوع و معده درد شددددید 

یه وعده غذای درست و درمون خورده بودم  بهم داده بود حتی یادم نمیومد کی
… 
 

غدد خیلی  که از دکتر  ته بود  ته بود و گف ماس گرف قای دکتر ت امروز صددبی آ
حابقی که گلنارهم تاییدش میکرد وقت گرفته و من داشتم موهای نیوشا رو می 

 …بافتم تا بریم 
 

ه او حاال داشددتم به گوشددیم نگ… وقتی گقتم آدرس رو بدید خدا حافظی کرد 
نگ بزنم آدرس رو بگیرم  باره بهش ز تا دو عا دلم … لعنتی … میکردم  واق

 …میخواست سرم رو بکوبم به دیوار 
 

ست آدرس رو بده  سالم و … که تلفنم زنگ زد خودش بود حتما میخوا بعد از 
صورن گرفت گفت: من تا ده  سری از جانب من  سر  سی که خیلی  احوال چر

 …دقیقه دیگه می رسم به منزلتون 
 

باورم نمی شددد که این سدداعت روز از کار و زندگیش زده بود و اومده بود هر 
چند تنها رفتنمون رو ترجیی میدادم به خصددوص که اومدنش اسددترس نگاه 

 …نیوشا رو بیشتر هم کرد 
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با اخم نشستم چشت و نیوشا هم باوجود اینکه خیلی دلش می خواست چیشم 

ه ت حرفهایی که بینمون رد و بدل شدواقعا از دستش باب… بشینه نشست جلو 
 …چشمام باز نمی شد … بود عصبانی بودم 

 
اما با بلند کردن سددرم نگاهی توی … احسدداس کردم از توی آینه نگاهم میکرد 

آینه ندیدم و چیش خودم گففتم راسددت میگه بهت میگه خبال با  فکر کن یه 
ارباب ها به  از کی تا حاال… درصددد براش مهم باشددی و بخود نگاهت کنه 

 رعیت هاشون نگاه میکن؟ !
 

شب  شایی که تموم دی شده توی خودش انداخت نیو شا ی مداله  نگاهی به نیو
صبی آروم خوابیده بود  بغض گنده ای هنوز توی گلوم بود … توی ب*ا*لم تا 

… 
 
 شما نمی خوای به من سالم کنی؟… خب نیوشا خانوم  -
 
 …سالم عمو  -
 

سه به حامی که  سالمش شت یخ کردم چه بر سرد بود که من هم این چ انقدر 
 …دستش روی فرمون بیشتر مشت شد 
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 با وجود اینکه… منشددی زن جوون و کمی بد خلق بود جا برای نشددسددتن نبود 

شه جلوش رو با  ست و می  صال مهم نی ضوع ا گلنار مطممنم کرده بود این مو
یمارسددتان برای من یاد آور تلخ ترین قرص و آمپول گرفت اما کال جو دکتر و ب

هم  …روزهای زندگیم بود روزهایی که خیلی به درگاه خدا التماس کرده بودیم 
سالش … من هم رها  سن و  صندلی خالی کنار دختر هم  شا رو روی تک  نیو

دختر تپی سبزه رویی که خیلی هم چر حر  … که با مادرش اومده بود نشوندم 
شا رو به حر   شلوا … گرفته بود بود و نیو حامی که توی اون مطب لوکس و 

شی  ستاده بود کنار میز من شی لبخندی بهش زد: … هم خیلی معلوم بود ای من
دکتر انتظام دکتر فرخی خیلی توصیه کردن به من شما تشریف آوردید حواسم 

ی چای یا قهوه می… باشدده اما متاسددفانه میبینید که جا برای نشددسددتن نیسددت 
 دارید؟

 
ابی لبخند چاچلوسددانه و کمی همراه با عشددوه های زنانه منشددی حامی در مق

جواب سددفت و محکمی داد که کمی هم باعث خنده من شددد: ممنونم خانوم 
 …من این جا راحت ترم و چیزی هم میی ندارم 

 
صله ازش تکیه دادم به دیوار  سی کرده بودم به… با کمی فا  صبی کالسم رو کن

ه قبلش باید ی… بود اما باید به اجرا می رسددیدم  سدداعتم نگاه کردم هنوز وقت
سی یا چیزهایی که بهم جون بده می خوردم  شیر و ع ساعت … لیوان گنده  دو
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ا ب… بی وقفه روی صددحنه بودن با اوضدداعی که من داشددتم خیلی سددخت بود 
 …خودم درگیر بود که صداش باعث شد کمی جا بخورم 

 
 دیشب تونست بخوابه؟ -
 

شد: سرم رو بلند کر صورتی کردم که چیزی ازش خونده نمی  دم و نگاهی به 
 …بله دیشب براش از مادرش گفتم قصه هایی از کودکی و نوجوانی رها 

 
 …من با یه مشاور هم صحبت کردم که فردا باهاش صحبت کنه  -
 

گاهی چیش خودم میگفتم بی انصدا  نباش همراز این … چی باید میگفتم … 
یلی بیشددتر از یه عموی مجرد که تازه هم بعد از مرد. عموی بده هاسددت و خ

شته برای بده ها وقت میگذاره  سال برگ سندی … این همه  ولی وقتی یاد خودچ
ها و حرفهایی که بینمون رد و بدل شده بود افتادم اون تشکری که تا نوک زبونم 
سرم رو انداختم چایین: این بده ها خیلی چیش تر از  اومده بود رو قورن دادم و 

زمانی که جنازه مادرشون رو که کف حیاط دراز کشیده بود دیدن نیاز به … این 
 …این مشاور داشتن 

 
 …شاید اون هم رعایت چشم های اطرا  رو کرد … چیزی نگفت 
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من و نیوشددا بدون حضددور حامی وارد مطب … دکتر مرد خوش اخالقی بود 
صحبت… شدیم  صیه هاش رو بهش کرد باهاش   کرد راجع به و دکتر تمام تو

صورن  سائی و خیلی چیزهای دیگه و آزمایش هایی که باید  عادی بودن این م
نیوشددا خیلی خیلی سددر حال تر شددده بود وقتی از در مطب بیرون … میگرفت 

 …اومدیم 
 

ستاد و به  شد و ای صندلی و با اومدنمون بلند  سته روی  ش حامی رو دیدم که ن
 سمتمون اومد: خوبی نیوشا بانو؟

 
ش شش برای ارتباط گرفتن با هاش به نیو صبی تمام تال ا نگاهی به حامی که از 

ستانه  سعی در دو ست رسیده بود انداخت به جاش من با لحنی که خیلی  بن ب
شتم جواب دادم: بله  صیه های دکتر رو رعایت … بودنش دا شا قول داده تو نیو

 …کنه و بعد ما با هم فردا میریم آزمایشگاه 
 

ز چرسددش بهم انداخت: خب خانوما اگر چند لحظه به من حامی نگاهی چر ا
 …وقت بدید من یه صحبت کوتاه با آقای دکتر داشته باشم 

 
 …این یه مسمله زنونست … نیوشا: نه 

 
بهم نگاهی انداخت و من با چشددم ابرو بهش اشدداره کردم … حامی جا خورد 

ضیی میدم  شا رو  حامی… که بعدا بهش همه چیز رو تو جلوتر راه افتاد من نیو



  358 

 

نگه داشددتم خم شدددم و صددورتم رو باهاش موازی کردم: نیوشددا این چه لحن 
با بزرگتره  اون هم مردی که انقدر برای … اون هم عمون … صددحبت کردن 

 شما زحمت میکشه؟
 
تت کرده  - یدونم ابی هانی کنی همراز م می دونم ازش … نمی خواد از من چن

شب چای تل شنیدم دلخوری دی ستش ندارم … فن به گلنار میگفتی  چون  …دو
 …میتونه فرشته ای م ی تو رو عصبانی کنه 

 
ما بهش … نیوشددا خوب نگاهم کن … دیگه نشددنوم همدین حرفی بزنی ها  -

کار داره  قدر  چه  خاطر تو این … مدیونیم خودن خوب می دونی  به  ولی 
یه اختالف… جاسدددت  با هم  ی هم داشددتیم حلش من و اون دوتا آدم بزرگیم 

باید خیلی حواست باشه بهش احترام … جای چدرته … اون عموته … میکنیم 
 …بگذاری 

 
خوب میدونسددتم حرفهای من تاثیر خیلی اندکی در مقابی چیزهایی داره که 
شا می بینه یا حس میکنه. اما چاره ای نبود من به تک تک کلماتی که بهش  نیو

شتم  سمولیت فرار کرده چ… تذکر داده بودم ایمان دا در این بده ها از زیر بار م
بود حاال عموی جوون و مجردشددون تقریبا تمام هم و غمش رو البته به سددبک 

سددبکی که من بهش اعتقادی داشددتم یا نداشددتم مهم نبود براشددون … خودش 
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گذاشددته بود بی احترامی به مردی که حتی توی مطب فقط با ایسددتادنش این 
 …ب میکرد واقعا خارج از ادب بود همه توجه و احترام جل

 
نیوشا چایین مانتوی من رو چسبیده بود خوب میدونستم … به ماشینش رسیدیم 

 …منظورش چیه 
 

صبی رو به روی خودش بیاره با لبخند به  شا از  حامی بدون اینکه رفتارهای نیو
 سمتش برگشت: خوب نیوشا خانوم ناهار چی میخورید؟

 
 نیوشا نگاهی به انداخت

 
 …به من چرا نگاه میکنی چرنسس عمون از شما چرسید  -
 
 …بنده منظورم شما هم بودید  -
 

 …باید برم تماتر شهر … سرم رو بلند کردم: من مزاحم شما نمی شم 
 

نگاهی به سددداعت لوکس دور مدش کرد و من متوجه شددددم این آدم مطممنا 
ست می کرد: شلوارهاش  شت چون با رنگ کت و  ساعت دا سیون  یعنی  کلک

 برای ناهار وقت ندارید؟
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ستورانهای لوکس و …  ستن توی یکی از اون ر ش صله رفتن و ن واقعا حال و حو
به خصوص با دلخوری … خوردن غذاهای خرچنگ و قورباغه اش رو نداشتم 

کمی این چا و اون چا کردم … و دلشددکسددتگی عمیقی هم که از این مرد داشددتم 
 …برای جواب داد 

 
 بریم؟ …نیوشا: همراز 

 
 …سرم رو تکون دادم … احساس کردم دلش میخواد که بریم 

 
نگاهی اجمالی به دم و دستگاه این رستوران انداختم کمی از قبلی ساده تر بود 
اما بازهم زیادی تجمی داشددت و من هم از شدددن سددر درد و معده درد می 

مسددکن در آوردم و و گذاشددتم  از توی کیفم یه… خواسددتم زمین رو گاز بزنم 
 …توی دهنم و قورتش دادم و دعا کردم قبی از اجرا سردردم بیوفته 

 
تو حال و هوای خودم بودم که یه لیوان آب رو به روم قرار گرفت سددرم رو بلند 
کردم حامی یه لیوان آب چر جلوم گذاشددت تعجبم رو که دید: اون مسددکنی که 

 …براتون معده درد میاره  خوردید اگر با آب کافی نخوریدش
 

تمام … واقعا توصددیفی برای این آدم وجود نداشددت … خشددک شددده بودم … 
 …نمی دونستم چی باید بهش بگم … حسهام به این آدم ضد و نقیض بود 
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 …کوشا چه طوره؟ صبی ازم دلخور بود … نیوشا: عمو 

 
ت با یخواسدددلخوریش بابت این بود که تنهایی رفتی خونه خالتون و اونم م -

 …شما باشه 
 

شتم  شتها ندا ستیک جلوم رو تکه ای ازش کندم واقعا ا ا خوب میدونستم ب… ا
 این روند دارم مریض میشم: بده ام االن خونه تنهاست.

 
 …توی اون خونه همین االن حداقی چهار نفر دیگه هم هستن  -
 

شتم  شتر نخورده بودم … چنگال و چاقوم رو توی ظر  گذا شتر و بیه لقمه بی ی
دم آ… هم میی نداشتم: تنهایی با حضور صر  افراد اطرا  آدم از بین نمی ره 

 …ها برای تنها نبودن بیشتر به هم زبون و هم دل احتیاج دارن 
 
 …همه توی اون خونه کوشا و نیوشا رو دوست دارن  -
 

شکی ندارم  شارش دادم: تو این  شقیقه ام و کمی ف شتم روی  ستم رو گذا  …د
 …ید گاهی از دریده آدمی که رو به روتون هست هم به ماجرا نگاه کنید اما با
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چاقوش رو خیلی آروم گذاشددت کنار بشددقابش و با ریز بینی خیره شددد توی 
این دور روز این نگاه بیشددتر از … نگاهم رو سددریع ازش گرفتم … چشددمام 

 …همیشه رنگ و بوی انتظام بودن رو داشت 
 
 شما این کار رو میکنید؟ -
 
 …همین باعث میشه که من اینجام … شک نکنید  -
 

به هر حال … اشددداره ظریفم به بحث دیروزمون رو گرفت یا نه نمی دونم … 
 …سرش رو چرخوند به سمت نیوشا برای چک کردن تموم شدن غذاش 

 
 …اگر اجازه بدید نیوشا چیش من بیاد  -
 

انداخت که دستش رو دور کمر من محکم گره کرده  نگاه خیلی جدی به نیوشا
گم اگر هم خودم نتونستم بیام می… بود: من فردا میام دنبالتون بریم آزمایشگاه 

 …علی بیاد 
 

ستم مخالفت کنم این امکانان برای من نبود  شا بود که خب… نخوا  برای نیو
 …حقش هم بود 
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شا بود … تلفنش زنگ زد  شا … کو ست نیو صله نیو… داد د شا کمی ازمون فا
 …گرفت 

 
 …بفرمایید سوار شید  -
 
ست  - سیرمون یکی نی شهر … خیر می دونم که م  …نیوشا با من میاد تا تماتر 

گلنار و سددیاوش اونجا منتظرشددن با اونا می ره خونه من و من بعد از اجرا میام 
 …چیشش 

 
 …اخم آلود نگاهم کرد: من اصال دلیی این تعار  ها رو نمی دونم 

 
 …من این جوری راحت ترم … تعار  نیست  -
 
 …هوا گرمه خانوم  -
 
مطممن باشید من خیال با  از اون تماتر انقدر در میارم که برادر زاده شما رو  -

 با اتوب*و*س نبرم با آژانس می برمش خیالتون راحت.
 

به قدری عصبانی … احساس کردم دلش میخواد من رو بگیره زیر مشت و لگد 
 اما اگه نمی گفتم دق میکردم.… من خودم هم ترسیدم  شد که
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 …نیوشا رو بیدار میکنی … آروم تر بخند سیا  -
 

صدا  ستاده بود تا برامون چای بریزه تکیه داده به گاز بی  گلنار هم که چای گاز ای
مار همدین  به اون برج زهره  چه جوری  خه  خداییش زبونت درازه آ ندید:  خ

 حرفی زدی؟
 

زانو نشستم روی صندلی آشپزخونه: اگه بگم هنوز دلم کامی خنک نشده  چهار
 به نظر عجیب می رسه؟

 
ستی گی ریز روی میز  ستش بود رو توی چیش د سته خرمایی که توی د سیا ه

نه  خانواده آویسدددا میگم همین … گذاشدددت:  به  حاال می بینی وقتی راجع 
 …منظورمه 

 
خیله خب اصال … هم هی بی بگیر گلنار چای رو روی میز گذاشت: حاال تو 

 دروا میگم همراز؟… ازش کناره گیری کن … همه حرفای تو درست 
 

شیدم: نه به جان خودم  ستم گرفتم و عطرش رو نفس ک گه ا… لیوان چای رو د
اگه انقدر راجع به این مسددمله غر میخوای بزنی خوب کنارش بذار … میتونی 

… 
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 …بود  مگه میتونم؟ لعنتی! کاش دست خودم -
 

لبخندی زدم و با چشددم و ابرو به گلنار اشدداره کردم هر دو به سددمتش رفتیم و 
 …و تو اون بین فقط غر میزد که تف مالیم نکنید … محکم ب*ا*لش کردیم 

 
 باید امشب برگردم خونه؟ -
 

یافه ق… نگاهی بهش کردم و بهش اشاره کردم تا لقمه توی دستش رو تموم کنه 
سته تر از همه  سبتا غلیظی کرده … این روزها بود ام خ به همین خاطر آرایش ن

بودم تا چشمام از اون حالت وحشتناکی که سیا میگفت شکی معتادا شدم در 
شگی تر از هر زمان دیگه ای … بیاد  شا خو شده بود که از نظر نیو و این باعث 

 …به نظر بیام 
 
ستش رو بخوای  - ستگی به عمون داره از یه طرفی هم ک… را شا ناراحت ب و

 …میشه گی من تنها مونده 
 
 …اونم بیاد اینجا  -
 

مگه میشدددد … من از خدام بود … خیلی خیلی هم گرفت … دلم گرفت … 
با زنگ تلفن … نخوام ولی چه طور باید توضددیی میدادم که زورم نمی رسددید 

یاد  ما م با  یدم امروز هم  عد از زبون درازی … فهم چیش خودم اعترا  کردم ب
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و بعد هم بفرمایید عصددبانیش که باعث شددد تا خود تماتر شددهر توی  دیروزم
شتم باهاش  شینیم خیلی هم جران ندا سر چایین من ب شینیش با اخم اون و  ما

دعاهایی که … رو به رو شددم و خیلی دعا دعا کرده بودم تا خودش امروز نیاد 
 …طبق معمول خیلی هم انگار باب طبع خدا قرار نگرفته بود 

 
 …عمو سالم  -
 

شا اول به آقای …  شتم این بار خود نیو شب باهاش دا صحبتهایی که دی بعد از 
دکتر که این بار بدون کت با چیراهن خاکسددتری و کروان مشددکی و شددلوار 

 …مشکی به ماشینش تکیه داده بود سالم کرد 
 

سالم برای رفع تکلیف  شبیه به  حامی جوابش رو داد و بعد من زیر لب چیزی 
صورتم توقف … رو بلند کرد و نگاهم کرد  سرش… گفتم  چند ثانیه ای روی 
نمی دونم احسدداس کردم این آرایش زیاد انگار توجهش رو جلب کرده … کرد 
سرش رو چایین انداخت و سویدش رو یه دور توی … کمی نگاهم کرد … بود 

سالم بهم گفت و بعد با باز کردن در  شبیه به  ستش چرخوند و زیرلب چیزی  د
 …ش رو به نشستن رسوند منظور

 
وارد آزمایشگاه که شدیم چرستار بهم گفت که ترجیی میده همراه نیوشا نباشیم 
چون تو خیلی شددلوغه من ب*و*سدده ای به چیشددونیش زدم و همراه چرسددتار 
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تو بازی که از صبی راه انداخته بودیم به هم … فرستادمش و تکیه دادم به دیوار 
خیلی شددلوا بود و من بی حواس به همه جا  داخی خیلی… نگاه نمی کردیم 

چرخیدم و دیدم آروم کنارم … که سایه ای رو کنارم حس کردم … ایستاده بودم 
شده بود بلکه … ایستاده  شتر بلند کردم تا ببینمش اخمش کمتر که ن سرم رو بی

ایستادنش طوری بود که … سر جام کمی جا به جا شدم … بیشتر هم شده بود 
 احسدداس… سددایه اش قرار گرفته بودم و تنها نقطه دیدم اون بود  من کامال زیر

کردم برای شدکسدتن سدکون نیاز به حرفی هسدت به هر حالتی تا ابد که نمی 
تونسددتیم م ی بده ها قهر بمونیم اون دل من رو شددکسددته بود منم زبون درازی 

 …کرده بودم آخرش هم که حر  حر  خودش شده بود 
 
 …د بیاد چیش من نیوشا امشب هم میخوا -
 
در ضمن من برای بعد از ظهرش وقته … فکر میکنم دو روز براش کافی باشه  -

 …دکتر گرفتم 
 
 …می دونم متاسفانه من نمی تونم همراهیتون کنم باید برم اجرا دارم  -
 
 …وظیفتونم نیست من باهاش هستم … می دونم  -
 

 م ال میخواست بگه من این وسط هیچ کاره ام؟!… 
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 …من خالشم  -
 

این بار کمی سرش رو به سمتم خم کرد: من اگه میفهمیدم چه نیازی داریم که 
بار نسددبتتون با بده ها رو اعالم میکنید واال مسددمله بزرگی برام  10شددما روزی 
 …حی می شد 

 
ست  - ساده ا سعی نکنید من رو از زندگی بده ها حذ  کنید من … دلیلش 

 …کنم  هم مجبور نباشم اعالم موجودیت
 
 شما نسبت به همه انقدر کینه ای هستید؟ -
 

سمت خودم گرفتم از این جمله اش واقعا تعجب کرده  شاره ام رو به  شت ا انگ
بودم: من کینه ایم؟! خنده داره به هر کسی که من رو میشناسه اگه این حر  رو 

 …بزنید شاه در میره من تو زندگیم نسبت به کسی کینه نگرفتم 
 
 جدا؟! -
 

خوب میدونسددتم این انتقام زیر … جدا رو با تمسددخر خیلی بدی گفت  …
 …زیرکی که داریم از هم میگیریم حاال حاال ها ادامه داره 
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 …خواستم جوابش رو بدم که گوشیم زنگ زد محمد بود: الو 
 
ست کجایی بعد میگی … سالم بر بانوی خودم  - م ال زنمی ها هیچ معلوم ه

 چرا بهت شک میکنم؟
 

خنده ام گرفته بود: شما همیشه تو دنیای واقعیت هم نقشتون رو قاطی می کنید 
 …و ازش در نمیاید 

 
 …خنده بلندی کرد: نه است نائا این نقش رو دوست دارم 

 
حرفش کمی دو چهلو بود اما خوب میشناختمش یا این طور فکر میکردم که بی 

 …منظوره: منم این نقشم رو دوست دارم 
 
 …سیا میگفت داغونی … ه است صدان خست -
 
ست  - شاید … دلیلش رو هم نمی دونم … یکم این چند روز حالم خوش نی

شتم تو حنا … خیلی خسته ام  ستش رو گذا دو  …رامین چرتو بی چاره رو هم د
 …روزه کالسهاش رو کنسی میکنم باید برای اون هم جبرانی بذارم 

 
 …هم که نمی دی  داری خودن رو خسته میکنی به خودن تفریی -
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 …چوزخندی زدم: زندگیه دیگه 
 

 …سددرم رو بلند کردم … با این حر  احسدداس کردم سددایه کنارم تکون خورد 
چرا اصددال حواسددم نوبد که االن این آقای دکتر که داشددت نقش دیوار رو بازی 

 میکرد همه حرفهامون رو میشنوه؟
 

سمت دیگه ای چرخوند اما  سر ش رو به  صله کم تر از با دیدن نگاهم  خب فا
مونده بودم این چرا امروز به من چسددبیده و از کنار من جم … این حرفها بود 

 …نمی خوره 
 
 …به هر حال مرسی که ازم خبر گرفتید  -
 
شینیم یه گپی بزنیم  - شو خانوم خانوما امروز یکم زود بیا قبی از اجرا ب لوس ن

… 
 
 …باشه تموم سعیم رو میکنم  -
 
بازم ببینمش  چرنسددس رو هم - بذار  مه  یه برنا بب*و*س و  … از طر  من 

 …خوشگی ترین طرفداریه که من دارم 
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 …بشنوه از بوقش ملق می زنه این روزها شدید احتیاج داره که شاد بشه  -
 
 …تو یه دختر شجاع و قهرمانی  -
 
 …همراز نمی شه همراهت بیام دوباره م ی دیروز  -
 
 نزدیم؟… تو خونه باهام راجع بهش مفصی حر  زدیم  فکر میکنم -
 

کمی نگاهم کرد و به سددمت حامی حرکت کرد من هم … اخم نکرد این بار 
صداش  شانه خداحافظی بلند کردم که  ستم رو به ن ضه د برای خالی نبودن عری
سر این  شما  شه بفرمایید چرا من باید هر بار با  رو این بار کمی بلند کرد: می 

 …نتون بحث کنم سوار شد
 

چرخیدم به سددمتش: برای اینکه این بار واقعا نیازی به همدین لطفی نیسددت 
 …من این سر سوار ماشین می شم و می رم … چون نیوشا هم همراهم نیست 

 
این آدم حتی بلد … در چشددت ماشددین رو باز کرد و محکم و جدی زل زد بهم 

ا ام… و بکوبم به دیوار دلم میخواسددت سددرم ر… بود بدون کالم هم زور بگه 
عجیب بود که من از این آدم هم شدددیدا حسدداب میبردم هم زبونم براش دراز 

 …خودم تو این تناقض مونده بودم … بود 
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ستادم  شاره … جند لحظه ای ای صندلی ا سمت  ستش که به  چهره جدیش . د
ست  شم در رو ب سوار  شد  شد و از … می کرد باعث  شیدم خم  خجالت ک

من زیاد عادن ندارم یه حر  رو چند بار تکرار کنم اما شما من سمت شیشه: 
 …رو هر بار مجبور به تکرار جمله سوار شید می کنید 

 
شم که جلوی …  سوار  صال به تو چه نمی خوام  ستم جوابش رو بدم که ا خوا

چه  ده بی ادب بودم  یه دختر ب به نظرش من  کافی  ندازه  به ا زبونم رو گرفتم 
 …خوام م*س*تقیم هم حر  نا مربوط بزنم برسه به این که ب

 
راه افتادیم بعد از دقایقی برگشددت به سددمت نیوشددا: این داروخانه من چیاده می 

 شم داروهان رو بگیرم چیزی هوس کردی بران بخرم؟
 
 …فقط نزدیک خونه بستنی بخریم به کوشا قول دادم … نه  -
 
 …اما از دست این داداش تپی تو  -
 

من هم چشددمام رو برای دقایقی … انه چارک کرد و چیاده شددد نزدیک یه داروخ
بستم بلکه این سوزشش بیفته میدونستم امروز هم عاطفه گریمور کار عصبانی 
صی  شم که حا شمم و قرمزی خود چ سیاهی های دور چ شه برای چوشاندن  می
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بی خوابی و عصبیت و خستگی بود هر بار چدرش در میومد و اصال هم درست 
 …وزهای اجرا طول روز آرایش داشته باشم اون هم انقدر غلیظ نبود که ر

 
 …در باز شد و من چشمام رو باز نکردم 

 
 …همراز … همراز  -
 

شهریم و  شمام رو باز کردم و دیدم رو به روی تماتر  شا چ صدای نیو شنیدن  با 
صدام میکنه  شت و داره  شا چرخیده به چ شتش بهم بود … نیو حامی اما هنوز چ

ستم تو دلش میگه دختر دهاتی انگار  خیلی…  شیدم می دون خیلی خجالت ک
 …سوار اتوب*و*س بین راه شده. واقعا اون لحظه دلم میخواست بمیرم 

 
سه ای به گونه نیوشا زدم و خداحافظی کردم از حامی  سری ب*و* دلم … سر 

شدم که هم زمان با  شم چیاده  صحنه روزگار محو ب ست اون لحظه از  می خوا
شد من حام سمتم دراز … ی هم چیاده  سه کوچیک و رنگی بود به  ستش یه کی د

ست  شما سائی رو از عمق حی کنه تا اینکه بخواد … کرد: این برای  آدم بهتره م
شون کنه  شناخت آدمهای … چنهان صال هم با  صوص که این چنهان کردن ا به خ

 …اطرا  نسبت به خود شخک سنخیتی نداشته باشه 
 

ه بودم که خداحافظی کرد و رفت و من واقعا منظورش تو تحلیی حرفش موند
خشک شده و کیسه به دست به رفتنشون نگاه کردم کیسه رو … رو نگرفته بودم 
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اقعا و… با شددیشدده ای که حاوی قرصددهای تقویتی و ویتامین بود … باز کردم 
قرص توی دستم خشک شده بود و … نمی دونستم چه حسی باید داشته باشم 

سی از نمی دونم چه  صدای بوق ممتد یه تاک قدر توی اون حالت موندم که با 
 بهتی که گرفتارش بودم در اومدم.

 
 خدایی این همه تو میخوری کجا میره سیا؟ -
 

انیت با عصب… سیا لبخندی زد و دستش رو که بستنی شده بود زد نوک دماغم 
 بدم میاد.… نوچی روی بینیم رو چاک کردم: نکن دیگه 

 
 …ته بد اخالق شدی مموش تو چند وق -
 
شم چس باید با این  - سه روزی اینجا با ستوره مامانت دو  فعال که قراره طبق د

 …بد خلقی کنار بیای 
 
 این بد اخالقی ناشی از چیه مادام مموش؟ -
 

و  …چاهام رو توی شددکمم جمع کردم و تکیه دادم به دیوار اتاقش: خیلی چیزا 
 …خیلی کم خوابم خیلی … خیلی خسته ام … هیچ چیز 
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 …قیافه اش کمی جدی تر شد: بس که به خودن فشار میاری 
 
 …کارام هم زیاده  -
 
 …رامین میگفت دو روز کالسان رو کنسی کردی  -
 
شا  - سیا … آره به خاطر نیو ستم تنهاش بزارم  د به بودنم کنارش ب… نمی تون

 …جور احتیاج داشت 
 
 تا حاال بهش فکر کردی؟ تو خودن به چی احتیاج داری -
 

صهای ویتامین …  شه قر شی از نظر حامی که به تقویت … فکرم رفت چی اون 
از نظر خاله به غذاهای مقوی و از … از نظر خودم به خواب … احتیاج داشتم 

 …نظر گلنار به عشق 
 
 …نمی دونم  -
 

ست دارم از چیزایی که بهش احتیاج داری شد: من یه لی صبانی   اما کو گوش ع
 …فردا بیا باهام بریم مهمونی خونه کیوان دوره همیه … شنوا 

 
 …به به چس داری میری چیش یار انقده اخالقت باقلوا شده  -
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 …من کجام تو کجایی به خدا  -
 

شین  شین ب شده بود بره در بیاد: ب شیدم تا از اون حالتی که بلند  ستش رو ک د
نواده چرتو مادر رامین زنگ زد دعوتم کرد باید برم شام خونه خا… شوخی کردم 

 …روم نشد نه بگم 
 

 …یه ابروش رفت باال: اینا دیگه دارن 
 
فقط میترسددم کارم رو از … سددموال اونها هر چی باشدده سددیا جواب من ثابته  -

 …واقعا به چولش احتیاج دارم … دست بدم 
 

 …واقعا که … دستاش رو مشت کرد: لعنت 
 

شددت شددده دسددتهاش: عصددبانی نباش تو بیش از اون دسددتم رو گذاشددتم رو م
 …چیزی که باید بهم کمک کردی و میکنی من از شما ها توقعی ندارم 

 
لبخندی بهم زد و دست دیگه اش رو آورد باال و موهام رو بهم ریخت: بس که 

 اما اینا صورن مسمله رو حی نمی کنه.… گلی مموش 
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 …ه چه چند وقته همه رفتن تو نخ صورن مسمل -
 
 گلنار که گفت… شددنیدم شددیطون بال اون دکتر بد اخالق بهت چی گفته  -

 …موندم جون سیا 
 
تو یه ثانیه که دلم … نمی دونم حسددهام بهش ضددد و نقیضدده … منم موندم  -

میخواد خفه اش کنم تو ثانیه بعد به خودم میگم این آدم بیشددتر از هرکس دیگه 
به وسددواس و دقتش به بده ها نگاه  وقتی… ای که میشددناسددم قابی احترامه 

 …میکنم کاری که الحق خواهرم هم شاید نتونست برای بده هاش انجام بده 
 
 …جوون بود … رها فرصتش رو نکرد  -
 
 
 
 
 
ضش کرده بودن … سیا خواهر من قبی از هرچیز مریض بود  - ا ی… یعنی مری

شت… کرده بود  صمیم بگیرم که چه چیزی بی ستم ت رها رو خرد  رهیچ وقت نتون
گذاشددتنش و رفتنش … کرد  عد  تارهاش و ب مد و رف ها و … حا یا زورگویی 

 …اجبارهایی که بعدش اکبر خان انتظام در حقش روا کرد 
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سددیا کالفه دسددتش رو گذاشددت روی زانوهاش: عامی هر چیزی که بود نتیجه 
شد  سه نفر آدم  شدن زندگی حداقی  ماهایی که یه چله عقب تر … اش خراب 

دیم هم ضربه خوردیم شبی نیست که مامان هین نمازش برای رها گریه نکنه بو
… 
 

اما خوب … حتی چشمه اشکم هم خشک شده … آهی از ته دلم کشیدم: من 
من سددپردم به خدا اون بهتر از هر کسددی می دونه کی این وسددط … می دونی 

ست  صره و انتقام رو هم میگیره نیازی به من نی ست نیعنی به هیچ کس … مق ی
… 
 

سالها: دختر تو چه … محکم محکم برادر وار … ب*ا*لم کرد  م ی تمام این 
 …طور میتونی انقدر بی کینه و بی عقده باشی 

 
 …خوده خوده سیاوش … همون طوری که تو میتونی انقدر سیاوش باشی  -
 

نگاهی به نیش باز کیوان انداختم داشتم حاضر میشدم تا برم خونه خانواده چرتو 
 از اجرا: چیه اون طوری داری نگاهم میکنی؟ بعد

 
صاحبه حرفه  - یعنی تو نمی خوای یه مهمونی بابت موفقیت تماترن و اولین م

 ایت تو مجله ایی که انقدر هم مهمه به ما بدی؟
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 …نگاهی به محمد که نیشش باز بود انداختم: نه واال نمی خوام 

 
 …اش رو تف کن  محمد با صدای بلند خندید: خوردی داداش؟ هسته

 
به خونتون  یایم چنجشددن ما کال اکیپ م ندارم  کاری   …کیوان لخندی زد: من 

 …محمد هم میاد 
 

شه بیاید خونه  ستم رو تکون دادم: با شتم از در بیرون میرفتم د همون طور که دا
 …خراب کنا 

 
 …صدای خنده بلندشون تا ته راهرو بلند شد 

 
 شما اینجا چی کار میکنید؟ -
 

 بهم زد: خب اومدم دنبالتون بریم خونه ما دیگه؟ لبخندی
 

واقعا از حضورش اونهم … توی ماشینش نشستم و متوجه ادکلن تندش شدم 
ضی نبودم  شهر را سید: … دقیقا جلوی تماتر  معذب بودنم رو حس کرد که چر

 ناراحت شدی؟
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 …یعنی فقط جا خوردم انتظار حضورتون رو نداشتم … نه  -
 
 چرا؟ -
 
 …ه همدین قراری نداشتیم خب آخ -
 
 شبه انتظار که نداشتی اجازه بدم تنها بیای؟ 9/30دختر خوب ساعت  -
 

 …خنده ام گرفته بود از این رفتارهای به قول محمد تکراری و نخ نما شددده … 
 …انگار بقیه روزها که حاال من می رفتم خونه هر روز جلوی دره 

 
جالت زده خانوادتون هستم به هر حال لطف شماست امشب چس حسابی خ -

… 
 
 …خیلی خیلی تعارفی هستی دختر  -
 

گاه لبخندی روی لبم اومدم  تادم … نا خود آ من اصددال آدم … یاد حامی اف
تعارفی نبودم اما انگار با این دو نفر سر ناسازگاری داشتم البته تکلیفم با حامی 

ساز مخالف زدن می  سیدم فقط دلم  شن بود به اون که میر ست که رو … خوا
 …بی هیچ دلیله موجهی اما رامین تکلیفم باهاش خیلی هم مشخک نبود 
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شد رو  شت فرمون جا به جا  ساس کردم کمی کالفه اش کرده که چ سکوتم اح
کردم به سمتش: ممنون که این دو روز جور نیومدنم رو کشیدید کالس جبرانی 

 …میزارم 
 
 …میاد به هر حال  برای هر کسی چیش… میگم تعارفی هستی نگو نه  -
 

 با همه کسایی که باهاش کار میکردن این برخورد رو داشت یعنی؟… 
 
 …من کال کاری رو که قبول کنم به بهترین شکی تمومش می کنم  -
 
شنایان  - ستان و آ شی که داری بازی مکینی و بازخورد هاش از دو با دیدن نمای

 … و البته تو جمعهای خودمون حدس زدنش خیلی سخت نبود
 
شی هاتون چرده برداری میکنید؟ بد جور نسبت بهش کنجکاوم  - شب از نقا ام

 …همیشه کاراتون رو دوست داشتم … 
 

نمی دونم از این حرفم دقیقا چه برداشتی کرد که نیشش تا بنا گوشش در رفت: 
 …تو به من لطف داری 
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ستعدادی بودی - شه نقاش مطرح و البته با ا شما همی ست  و  دنه بحث لطف نی
هسددتید االنم خبرش بهم رسددیده که قراره دانشددگاه تدریس کنید چس نیازی به 

 …تایید من نیست که لطف حساب بشه 
 
بعضددی حرفها هسددت که وقتی از دهن یه نفر در میاد بران حکم زیبا ترین  -

 …جمله ها رو داره 
 

شد …  سته  به خودم گفتم ای دهنت رو گی بگیرن … دهنم با این جمله اش ب
همین طور که داشددتم از دسددت خودم حرص … راز که آمارش رو نداری هم

شنبه خونه … میخوردم تلفنم زنگ زد  شت خودش رو برای چنج آرتان بود که دا
با خنده بهش گفتم همه که هستن یه نون خور هم اضافی … من دعون میکرد 

… 
 

به سددمتم چرخید: حسدددابی بده ها میخوان از  تلفن رو قطع کردم که رامین 
 خجالتت در بیان نه؟

 
ست …  ساس کردم ته کالمش دلخوری ه شنیده … اح باید دعوتش میکردم؟ 

این آخرین کاری بود که دوسددت داشددتم بکنم اما چاره … بود و چاره ای نبود 
شریف بیلرید یه جمع خیلی خودمونیه  شما هم ت شحال… ای نبود انگار:  خو

 …میشم در خدمتتون باشم 
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شتم نه ب…  شه اما در انتظار دا ضیه منتفی ب یاره. تعار  کنه منم تو هوا بزنم و ق

تو هوا دعوتم رو زد و گفت که میاد و من تو دلم هر چی … کمال تعجب من 
 …گیرم اومد به دهن بی موقع باز شده خودم و آرتان دادم 

 
این که کدومشون بیشتر با آدم ارتباط میگیرن باور کنید … در یه کلمه عالین  -

 …خیلی سخته  انتخابش
 

نشددسددته روی تک مبی اتاق کار خونشددون با چیپ کاچتان بلکش لبخندی از ته 
همون لبخند لعنتی … دلش زد لبخندی رامین وار چر از از خود متشددکر بودن 

که اون وقت ها هم تو اون خونه انتهای کوچه رو لبش بود همون لبخندی که 
اگر اعترا  کنم که طعنه خنده توش هزاران طعنه انگار نهفته بود این جا حتی 

هاش نسبت به اون سالها کمتر شده بود اما اون خودچسندی باتی به همراهش 
 …بود و انگار کاریش هم نمی شد کرد 

 
 …خوشحالم که دوستشون داری  -
 

شته رو کنار بزنم: رنگها خیلی زنده ان و خیلی  سهای بد گذ سعی کردم اون ح
 …حرفها برای گفتن دارن 
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دسددت به تابلوی زیبای مدرنی اشدداره کردم که در هم و برهم و قرمز رنگ از  با
بین خطوطش می شددد زنی رو در حال رقک دید یکی از زیبا ترین کارها بود: 

 …به خصوص این بد جور برام آشنا و زیباست 
 

 فاصله مون… از جاش بلند شد و چیپش رو روی میز گذاشت و به سمتم اومد 
 …و من معذب کمی خودم رو جمع کردم  خیلی کم شده بود

 
 این تابلو بران چه مفهومی داره؟ -
 

شماش که یه زمانی جادوم میکرد و حاال  هیچ چیزی به غیر … نگاهم رو از چ
مدرن هر  ید تو هنر  یدون که خوب م خاطره ی دور نبود گرفتم: خودتون  یه  از 

 شت خصوصیهکس برداشت شخصیش رو از اثر هنری داره و کمی هم این بردا
… 
 

با امید … آب دهنم رو قورن دادم … تک خنده ای کرد و بهم نزدیک تر شددد 
ته شددناختی که از ادب و  تاقن و الب به این که کی خانواده اش بیرون در این ا
حرمتش نسبت به خانوم ها داشتم امیدوار بود حرکتی ازش سر نزنه که مجبور 

 …به عکس العملهای تند بشم 
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شگاهیت رو تحویلم نده … م همراز عزیز - سهای دان ستی به … در تو اینجا نی
 …عنوان یه هنرمند 

 
 …ترسیدم از جوابش … ترسیدم … خواستم بپرسم چس چیم … 

 
این نمایشددگاه و این تابلو ها … این تابلو از همه این نقاشددی ها جدیدتره  -

سال کار و تالش منه  صی دو  سه … حا و ن تابلاما ای… توی ایران … توی فران
می خوام حس واقعیت … حاصله یه حس چر رنگه مربوط به همین یه ماه اخیر 

 …رو بدونم ازش 
 

یه قدم عقب تر رفتم تا فاصله ای که در حد یه نفس شده بود رو بیشتر کنم: … 
 …خیلی خیلی حس سبکی داره … من فقط میتونم بگم زیباست و ظریف 

 
سور شلوار کتون  ستاش رو کرد توی جیب  شم دوخت به د مه ای رنگش . چ

 …چایین: چس میتونم کمی امیدوار باشم 
 

به اون در …  ید می زدم  چاره ای نبود … با ده بودم … یعنی  به … ب بی تجر
 …اما احمق نبودم که نفهمم منظورش چیه … بودم 

 
شید  با لبخندی که به زور کاشدته بودم روی لبم: به خودتون؟ بله بله امیدوار با

 …هتون نقاش خوبی میشید در آینده قول میدم ب
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لبخندی زد و نگاهی بهم کرد که حاال آشددکار میشددد توش مهر رو دید: هنوزم 

 …شیطونی و حاضر جواب 
 
 …اون موقع ها بیشتر زبون دراز بودم  -
 

خواسددت جوابم رو بده که تقه ای به در خورد و بعد مادرش سددرش رو داخی 
 …به لبش اومد: بده ها بیاید شام رو کشیدم  با دیدنمون لبخندی… کرد 

 
 …ای وای ببخشید من نیومدم کمکتون کنم شرمنده  -
 

مادرش در حالی که تو چار چوب در ایسددتاده بود: نه که خیلی دیگ و دیگ بر 
جا به جا کردم؟ تقصیر این رامینه که از وقتی اومدی حبست کرده این جا ازن 

 چذیرایی هم نکرده.
 
 …می شه که قبول کرده باورم ن -
 

با لبخند از توی آینه نگاهش کردم که داشدددت موهام رو درسدددت میکرد چه 
 …اصراری داشت این گلنار من نمی دونم 
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 …نکش موهام رو گلنار  -
 

 …با برس یه دونه آروم زد توی سرم: شلوا نکن ببینمن چه میکنم 
 

 ؟روی صندلی کمی جا به جا شدم: مطممنی این لباس مناسبه
 

نگاهی به چیراهن آسددتین کوتاه قرمزم انداخت که به خاطر رنگ خیلی سددفید 
لباس برشهای خیلی ساده ای داشت و … چوشتم قرمزیش بیشتر هم شده بود 

دامنش چند انگشددتی باالی زانو بود هر چه قدر خودم رو زدم که بذاره جوراب 
بهش  بیشددلورای بپوشددم تو کتش نرفت و یه جفت هم کفش چاشددنه دار مشددک

 …اضافه کرد 
 
 …خیلی خوشگی شدی  -
 
 …مطممنا زیبایی نصف تو هم نیست  -
 

شباهت خیلی …  شگی بود کال اون و رها  دروا هم نگفته بودم واقعا گلنار خو
سی رو جذب میکرد به  شون هر ک صورت شاتن و ترکیب منیاوری  زیادی بهم د

ضا سمله خانوم بودن و البته دکتر بودن گلنار که ا ستی فه میکردی می تواین م ن
 …بفهمی چرا انقدر خواستگارای جورواجور داره 
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صدای زنگ در باعث شد گلنار باالخره دست از سر موهای بی چاره من برداره 
شگیش  صدای غر غر همی شیرینی بخره اما هرماه با  سیا بود که رفته بود بیرون 

 …صدای دوتا عشق خودم رو هم شنیدم 
 

باز شد و دوتاشون تقریبا چرواز کردن سمتم من هم تعادلم رو از دست دادم  در
تادم روی تخت  ماچ گنده هر کدومشددون رو مهمان کردم: کی … و اف تا  دو 

 اومدید وروجکای من؟
 

نیوشدددا: با علی آقا اومدیم کلی هم چدر جون غر غر کرد که چنجشددنبه باید با 
 …با خانواده رو به جمعه تغییر داده خانواده باشیم اما عمو گفت روز بودن 

 
 …خنده ا م گرفت انگار سازمان ملی بود … 

 
 …دست خان عموتون درد نکنه  -
 

 …کوشا: چه فایده گفت زود علی آقا میفرسته دنبالمون 
 

شکالی داره من به دیدنتون حتی یه  شیدم که آخش در اومد: چه ا دماغش رو ک
 …دقیقه هم راضیم 
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 …دستی به بلوزش کشید: محمد هم هست  نیوشا بلند شد و
 

شده بود: چه زبونی دراز کردی تو فندق   محمد چیه؟… سیا که تازه وارد اتاق 
 …واال یه عمویی آقایی چیزی هم ببند به نافش 

 
ستمه  شد فک ما باز بمونه: خودش به من گفت دو نیوشا با عشوه ای که باعث 

 …و هر چی دلم بخواد می تونم صداش کنم 
 

یا خم شددد و یه دونه محکم زد چس گردنش که صددداش رو در آورد و بعد سدد
شرم و حیایی بود از این خاله بد بختت یاد بگیر  گفت: دخترم دخترای قدیم یه 

 …واال من ندیدم تا حاال با اسم کوچیک هیچ مردی رو صدا کنه 
 

گلنار که توی دسددتش دو تا لیوان بزرگ هان چاکلت بود: از بس این خالش 
 …همین کارار رو می کنه که مونده خونه … له خ
 

 …صدای اتراض من تو خنده بلند نیوشا و سیا گم شد 
 
ن م… آخه چه اصراریه … خدا بگن چی کارن کنه گلنار چام داره قطع میشه  -

 می رم یه جوراب شلواری میپوشم با کفش تخت اصال.
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کاررو بکن تا با  کفگیری که داشددت باهاش شددام میکشددید رو آورد باال: این
 …دختره تنبی … همین کبودن کنم 

 
ست به نگاههای  ستی گلنار حوا سینک: را شتم رو  ستم رو گذا سینی توی د

 برادر آرتان هست؟
 

 …خودش رو زد به اون راه: نه 
 

بینم خوب می… رفتم جلوتر و کنار دستش ایستادم: دختر جان من و رنگ نکن 
 …برای هم چه غمزه هایی میاین 

 
یار  هدید تکون داد: برای دختر مردم حر  در ن مت ت به عال  من… کفگیر رو 

 …اصال نمی دونم داری راجع به کی حر  میزنی 
 

 …تو حواست به رامین باشه که می بینتت تو چشماش قلب می ترکه 
 

شب  سر  با وجود اینکه واقعا دلم میخواسدت به تشدبیهش بخندم اما انقدر از 
با این حر  تازه سددر درد دلم باز شددد: میگی چی  خودم معذب شددده بودم که

 کارش کنم؟
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روی برنا رو با زعفران تزئین کرد و داد دست آویسا که بهمون نزدیک شده بود 
با رفتنش رو به من کرد: … و لبخندی خواهر شددوهرانه به این فرشددته با مزه زد 

 گاهشاز اینکه کسددی این طور حیران نگاهت میکنه با ن… ازش ل*ب*ن ببر 
اونم کسدی که تمام نوج. انیت تو کفش بودی خب ل*ب*ن … همه جا دنبالته 

 …ببر 
 

سهیی  ست دختر  سته دو شکش گفتم: یه چیزی … ظر  مرا رو دادم د و یوا
من االن اسددترس گرفتم که نه گفتن بهش مصدداد  بشدده با از دسددت … میگیا 

 …من کجام خانوم خوشگله تو کجایی … دادن کارم 
 

ستم آخرین دیس  ستش: تو هم همونجایی باش که من ه برنا رو هم گرفت د
 …از زاویه من نگاهش کن … 

 
بعد از شام همگی دورهم جمع شدیم تا سهیی یه گیتاری بزنه بده ها هر کدوم 

نیوشا کنار محمد نشسته بود و محمد باهاش م ی … چخش و چال نشسته بودن 
ر از این مرد متواضددع و عاقی یه خانوم بزرگی که همراهشدده رفتار میکرد چه قد

شمکی برام زد  شمکی که از دید رامین دور نموند … ممنون بودم با دیدنم چ چ
شینم …  ستادن کنارش بن شاره کرد که به جای ای ست ا بی روی م… رامین با د

جمع دوست داشتنی و … در حالی که دامنم رو جمع میکردم کنارش نشستم 
جمعی که همه با هم همفکر بودیم و گوش بودن بعد از مدتها تو … خوبی بود 

 …کردن به موسیقی دلخواهمون به هممون انرژی مضاعف میداد 
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سرخوش بود و با  سیا  سته بود و زیر نگاهای  ش سیا ن سا که کنار  صرار آوی با ا

یلم یه عده ف… کیوان کی کی میکرد فیلم رمانتیک کمدی رو گذاشددته بودیم 
یدیدن  حث میکر… م با هم ب عده  حث سددره بی چولی یه  دن و طبق معمول ب

بایلم از جا چروندتم  از کنار … حامی بود … جماعت هنری بود که زنگ مو
 رامین بلند شدم

 
 …سالم آقای دکتر  -
 
 …سالم خانوم می شه لطفا بده ها رو بفرستید چایین  -
 

 …داشتم از تعجب شاه در میاوردم ینی خودش اومده بود دنباله بده ها … 
 

به نیوشا که غرق صحبت با محمد و دوست دختر اشکان یکی از بده  نگاهی
ها انداختم: آقای دکتر چند لحظه افتاخار میددی در خدمتتون باشددم قراره یه 
با بده های اکیپ که خوب هنوز وقت نشدددده بده ها دلشددون  کیکی ببریم 

 …میخواد یه وقت 
 
 …باشه چس لطف کنید در رو باز کنید  -
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استرس همه وجودم رو دوباره … دامنم رو کمی چایین تر کشیدم بی اختیار … 
شت چخش ی … گرفت  به جمع خودمونی مون نگاهی انداختم با فیلمی که دا

شددد خنده های بلند بده ها جمع شدددنشددون دور چنجره قاب چوبی آبی رنگ 
شیدن … خونه  سیگار ک سی در حال  ستم … اطرا  گلهای اطل خوب می دون

ضور برادرزاده هاش هر چند هیچ ااین جمع تماما  ایراد داره از نظر اون برای ح
 …کس در این جمع نه حر  بی خود می زد نه از حدی عبور میکرد 

 
 …وقتی گفتم حامی چشماش چهار تا شد … گلنار با اشاره ازم چرسید کیه 

 
آیفون رو زدم که احساس کردم رامین کنارم ایستاده: چرا انقدر قیافه ان در هم 

 همراز جان؟ شد
 
 …بفرمایید بگم سیا براتون میوه بذاره … در هم نیست  -
 
 می شه انقدر م ی مهمونای غریبه با من بر خورد نکنی؟ -
 

 …خواستم جوابش رو بدم که صدای جدی بهم سالم کرد 
 
 …سالم آقای دکرن بفرمایید  -
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ر این آدم همیشدده و در ه… م ی همیشدده بی نهایت شددیک و ظریف وارد شددد 
نگاهی به من انداخت و بعد به رامین که کمی … سدداعتی با لباس رسددمی بود 

 …طلب کار کنارم ایستاده بود 
 

مذاقش خوش  به  که  ظه ورود خیلی چیزها بود  احسددداس کردم از همین لح
شتم که رو به روی … نیومده بود  ساس بده ای رو دا سم رو حبس کردم اح نف

 …ناظم سخت گیرش ایستاده 
 
 …که دست خالی اومدم توی برنامه نبود که مزاحم شما بشم ببخشید  -
 

این آدم همیشدده باید همه چیزش طبق برنامه می بود انگار: نفرمایید آقای … 
 …دکرن بنده از دیدارتون خوشحال شدم 

 
شدم  سالن  شیکش به جمع بی خیال ما انگار … همراهش وارد  ورود جدی و 

به … جمع و جور کرد  جمع رو کمی خت و  ندا به اطرا  ا گاهی گلی  اول ن
سهیی که سیگار به دست ایستده بود کنار چنجره و داشت گلدونای بی چاره من 

 …رو دود میداد و بعد به سمتی که کوشا و نیوشا کنار محمد ایستاده بودن 
 

ست  سمتش اومد . د سیا که زود تر از من خودش رو جمع و جور کرده بود به 
 …داد: خیلی خیلی مفتخر کردید جناب انتظام 
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 …مزاحم جمع دوستانتون شدم البته وقتی ایشون فرمودند  -
 

این همه جمله چر از تعار  و جدی رو این جمع بر نمی تابید مطممنا جمعی 
که خودش خودش رو دعون کرده بود هر کسددی یه گوشدده ولو بود حاال کمی 

لباسهای گرون … آدمی که ایستادنش …  مرتب تر شده بود از حضور این آدم
لحن جدی و جمالن انتخاب … صدددای گیرا … نگاه چر نفوبش … قیمتش 

گاه با خودش احترام می آورد.  شده و به جاش نا خود آ
 
 …عجب آدم شیک و با کالسیه خداییش  -
 

شپزخونه تا من چایی ببرم  سا بود که همراهم اومده بود آ این جمله از طر  آوی
 …میوه ها رو بیاره  و اون

 
 …آره خیلی آدم جدییه  -
 

سته بود روی مبلهای تا به  ش شیدم که ن سرک ک شپزخونه  از توی چارچوب در آ
شتر از  سه کتابهای من که این کتابا چیزی بی شم دوخته بود به قف تای خونه و چ

 …جلد بود  300شاید 
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اسددت سددینی رو با وسددواس چاک کردم و نفسددی کشددیدم اصددال دلم نمی خو
 …کوچکترین سوتی تو چذیرایی کردنم باشه 

 
چای رو که جلوش گرفتم سرش رو اندکی باال آورد و سریع برداشت و تشکری 
کرد رفتم میوه ها رو سددمتش بیارم که با قیافه جدی گفت: لطفا خم نشددید من 

 …خودم بر میدارم 
 

ر ککمی خودم رو راست و ریست کردم و چرخیدم به چشت سرم که رامین متف
داشدت چیپ میکشدید و بعد رو تک مبلی که کنارش بود نشدسدتم و نیم رخش 

 …توی دیدم بود 
 

 …سهیی: خب جناب انتظام خوشحالم که باهاتون آشنا شدم 
 

 …فنجان چایش رو توی دستش گرفت: بنده هم خیلی خوشحالم 
 
 …من شما رو روز اجرا همراه با کوشا و نیوشا دیدم  -
 

رو مزه مزه کرد و من دسددتمال کاغذی توی دسددتم رو محکم  کمی از چایش
حضورش توی خونم. خونه کوچیک و خلوتم با گلیم های … مشت کرده بودم 
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ستش … کفش  سن های کار د سه های… مبالی لنگه به لنگه و کو  گلهام و قف
 …چر از کتاب و فیلم برام کمی استرس آور بود 

 
ی داده بودن احسدداس کردم لبخند نگاهش به سددمت گلدونهای گلم بود که گ

 …خیلی کم رنگی روی لبهاش اومد 
 

 …محمد: بنده یه شب شام در خدمت آقای دکتر بودم فرصت نشد تشکر کنم 
 

 …جواب حامی لبخند شیکی بود و بعد سکوتش 
 

یالون بود توجهش به آهنگ  دوسدددت دختر سددهیی که نوازنده خیلی خوب و
من چیش خودم فکر کردم چرا یادم نبوده  فیلمی که دیگه آخرش بود جمع شد و

 …که خاموشش کنم 
 
عجب موسددیقی قوی داره این فیلم اصددال به ریتم سدداده و دم دسددتی کی ش  -

 …نمیاد 
 

 …سهیی: ولی فیلم بدی نبود در کی 
 

 …من بلند شدم تا برای حامی از آشپزخونه چاقوی میوه خوری بیارم 
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 …میداد  نامزد اشکان: عشق خیلی نازی رو نشون
 

 اشکان تو چی میکشی از دست این؟… سیا: جون تو جونت کنن رمانتیکی 
 

 …عزیزه دله منه … اشکان: با خانوم من کاریتون نباشه ها 
 

ستم گرفتم و چیش خودم اعترا  کردم که خیلی می  شپزخونه د چا قو رو توی آ
انه سبک سر ترسم از اینکه این حرفهای دم دستی و نرمال بده ها به نظر حامی

 …باشه 
 

 با ورودم به سالن نامزد اشکان گفت: به نظر تو این طور نیست همراز؟
 

 بحث چی هست؟… همون جا ایستادم: در جریان نیستم 
 

 …سیا: بحث اینکه تو این فیلم دختر گویا خوشگی غم عشق میکشیده 
 

 …رامین: غم عشق کشیدن زیباست در هر صورتی 
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دونم چرا نگاهم رفت سددمت حامی که فنجان به دسددت داشددت نگاهم  نمی
به چشددمای براق محمد و … میکرد  تاد  نگاهم رو ازش گرفتم و چشددمم اف

 …جواب دادم: از من نپرسید من کال غم عشق نکشیدم 
 

 …سهیی: آره جونه خودن 
 

 نمی دونم چرا احساس کردم نگاه رامین چر… و بده ها با صدای بلند خندیدن 
 …از دلخوری شد 

 
من تکیه ام رو از چارچوب در آشددپزخونه گرفتم: واال بدم نمیومد منم م له این 
خانوم خوشددگله لباسددای چند هزار دالری بپوشددم و تو قصددر چند میلیونیم رو 

لحنم باعث خنده بلند بده ها شد و نگاه چر از … مبی مخمی غم عشق بخورم 
زی رو انگار که داره تحلیی میکنه انشب احساس میکردم هر چی… فکر حامی 

… 
 

 …سیا: ایول بهترین جواب بود 
 

ما االن چه غم عشددقی بخوریم که بعضددیا هنوز چول مارو … محمد: آره خب 
 …ندادن 
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با لبخند از کنار سددهیی که اعتراض میکرد به محمد رد شدددم و خواسددتم کمی 
سریع  ستیه حامی بگذارم که  شم تا چا قو رو توی چیش د ستم گرخم ب فت از د

 …کمی جا خوردم همدین عکس العمی های سریعی ازش بعید بود … 
 

شید خودم  ضیی بده: عرض کردم که خم ن شاید که نیاز دید تو  تعجبم رو دید 
 …بر می دارم نیازی به چذیرایی هم نیست شما خودتون رو خسته نکنید 

 
 …تشکری کردم و سر جای قبلیم نشستم 

 
من امشب خیلی از آشناییتون خوشحال شدم و امیدوارم رامین: راستی دوستان 

 …افتتاحیه نمایشگاهم ببینمتون 
 

 …سیا: همراز که از کارا خیلی تعریف میکرد 
 

گه اون  که همراز نظرش رو بهم ب ندی بهم زد: برام خیلی مهم بود  رامین لبخ
 …تابلو ها مخاطب داره چون 

 
خواسدددت چاشددم و یه حرکت دلم می… بده ها هم همین طور … جا خوردم 

قا تو  هاش من رو دقی لد نبودم بهش بزنم این حرف که اصددال هم ب نگ فویی  ک
 …مضیقه قرار میداد 
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صدای محمد من رو نجان داد:  شد که  حامی روی مبی کنارم کمی جا به جا 
جدیدمون از همراز نظر میپرسددیم چون قبولش داریم و  کارای  ما هممون تو 

اما هنرمند جماعت هر کاره ای که باشدده کاراش …  سددوادش رو تایید میکنیم
 …فرقی نمی کنه … مخاطب داره 

 
 …دلم مخواست بلند شدم و روی ماهش رو بب*و*سم 

 
 …اشکان: واال این همراز امروز بد جور تو زرد از آب در اومد 

 
 با تعجب نگاهش کردم: یعنی چی اون وقت؟

 
 …قه داشته باشی واال من فکر نمی کردم انقدر به ثرون عال -
 
 
 
 
 

خنده ام گرفت از لحنش که معلوم بود چر از شوخیه تکیه دادم به چشتی مبلی که 
نشددسددته بودم کمی چاهام رو بیشددتر بهم چسددبوندم: راسددتش رو بخوای فقط 
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میخواستم بگم اگه تو زندگیت خیلی چیزای دیگه هم داشته باشی تا بهش فکر 
 …ه نوبت غم عشق و این چیزا می مونه ت… کنی 

 
 …سیا: قبولت دارم مموش 

 
اینا چرا امشب با من … واقعا احساس کردم از روی گونه هام حرارن بلند شد 

این همه سددعی میکردم چرسددتیژ به جا بیارم جلوی این … این طوری میکردن 
 …ارباب آخه مموش دیگه چی بود 

 
 …چشم غره ای به سیا رفتم که حساب کار دستش اومد 

 
 تو هنوز به همراز جان میگی مموش؟…  رامین: سیا

 
زیرکی نگاهی به چهره جدی و سددکون کمی ترسددناک حامی که چشددم … 

 …دوخته بود به رامین با اون لباس درویشی و موهای بلند انداختم 
 

شت کمی جمع و جورش کنه: همراز خواهره منه اجازه  سعی دا سیا که حاال 
 …دارم هرچی دلم خواست صداش کنم 

 
 …زور گویی دیگه  آویسا:
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 …سیا به سمت خوشگی خانومش چرخید: کی؟ منه بی چاره 

 
 …کیوان: آی آی االن فمنیست بازیه خانوما شروع میشه 

 
بی توجه به بح ی که چیش اومده بود همه حواس من به حامی بود که حاال … 

 …و به ساعتش نگاهی انداخت … سرش رو چایین انداخته بود و فکر میکرد 
 
صلتون سر رفت؟ ببخشید که مجبورتون کردم این جا باشید می دونم که حو -

 …من االن کیک رو میارم … 
 

خواسددتم بلند شددم که با جدیت چرخید به سددمتم: نمی دونم چرا شددما با من 
درحالیکه میبینم که حرفاتون و نظراتتون رو خیلی رک و … انقدر تعار  دارید 
 …م*س*تقیم میزنید 

 
شما هم خیلی م*س*تقیم عنوان می سرم رو چایین ا نداختم: من نظراتم رو به 

شه و نمی … کنم  شاید این جمع براتون جالب نبا شما خیلی  فقط میدونم که 
 …خوام از سر ادب وقتتون تلف بشه 
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سددرم رو بلند کردم و به نگاهی بهش انداختم که داشددت … سددکون کرده بود 
خوشددحال هم … ید لطفا شددما هم راحت باشدد… نگاهم میکرد: من راحتم 

 …هستم که بعد از اون روز دارم کمی سرحال تر میبینمتون 
 
 …کمی استراحت کردم و خب توصیه شما رو هم انجام دادم … ممنونم  -
 

 …با اینکه قبال بابت ویتامین ها تشکر کرده بودم بازهم تشکر کردم … 
 
وام چیزی که میخ تنها… چیزی نبودن که نیاز به دو بار تشددکر داشددته باشدده  -

 …بگم اینه که 
 

 آرتان: همراز این کیک رو به ما نمیدی؟
 

 …امشب این جماعت من رو قاتی سریالی میکردن … 
 

 …نیوشا و کوشا هم همراه من به آشپز خونه اومدن 
 

صبر کردی و  سس که تا رفتن من  سید: مرسی چرن شا رو ب*و* محمد گونه نیو
 …من رو راه انداختی 
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نمی شه خونه تو بود و آرامش نگرفت … همراز شب خیلی خوبی بود  و مرسی
… 
 
 …ممنون از شما بابت وقتی که برامون گذاشتید  -
 

 …محمد با حامی که چشت بده ها ایستاده بود دست داد و رفت 
 

سددیا با گلنار گوشدده خونه داشددتن صددحبت میکردن همه رفته بودن و رامین هم 
لی خوشددحالم که بعد از مدتها به خونه ای برای خداحافظی جلو اومد: خی

 …اومدم که خاطران قشنگ کودکی و نو جوانیمون توش بود 
 

 …و بعد رو کرد به ست حامی: من رها و همراز رو از کودکی میشناختم 
 

حامی با جدیت و دیسددپلینی که در کنارش رامین بیشددتر یه بده جلوه میکرد 
طممنم عروس خدا بیا مرزمون دسددتش رو جلو آورد: آشددنایی با کسددی که م

 …باهاش خاطران مشترک و خوبی داشته برای من خوشحال کننده است 
 

و من احساس کردم از جمله اش اصال … رامین هم دستی با حامی داد و رفت 
 …نتیجه ای که میخواست رو نگرفت 

 



  406 

 

حامی رو به نیوشا: بریم نیوشا خانوم؟ ما به خاطر خواهش شما موندیم آخرین 
 …ر نف
 

 …من: مرسی که موندید 
 

 …نیوشا و کوشا رفتن تا از گلنار و سیا خداحافظی کنن 
 

حامی نگاهی اجمالی به من انداخت: فردا بعد از ظهر دوباره وقته دکتر نیوشددا 
 خواستم بگم وقت دارید که بیاید؟… ست 

 
 …بله میام بعد از کالسم تا اجرا یه چند ساعتی خالی دارم  -
 

سی…  سیا که با بو  سمت  شون حمله کردم  دن بده ها و خدا حافظی کردن از
 …داشت چناه می برد به اتاق خواب: کشتمت سیا 

 
 ندو مادام چایین سکته میکنه ها.… ندو همراز  -
 

نگاهی به تقویم روی دیوار انداختم نزدیک شددددن هر روزه به اون تاریخ تلخ 
شرده میکرد  شتر ف ستم روی مبی و … قلبم رو بی ش شن شدم به کوچه  لوا خیره 

زنانی که با سددبد خرید روزها از زیر چنجره رد … محی که چر از رفت و آمد بود 
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می شدن عصرها دنبال این بودن که بده ها رو از توی کوچه روانه خونه کنند و 
شبها در رو برای شوهرانشون باز میکردن حاال در تدارک شروع سال تحصیلی 

 …بودن 
 

س شتم من از دوران مدر سته گریخته دا سر … ه خاطران ج سرا ستان برام  دب
زیبایی و بی خبری بود و درد مادرم برای تامین دو تا دختر بده با خیاطی بعد 

درس هم میداد من … چدرم نوازنده تار و سه تار بود … از فون شوهر جوونش 
یادش نمیاوردم  به  یاد  یه نت که مدام … ز یه نوای موسددیقی بود از  برای من 

وقتی بزرگ تر شدددم که عادن به حضددور مرد توی … کرار میشددد و یه لبخند ت
خاله ام خیلی اصرار داشت مادرم ازدواج کنه اون … خونه و زندگیمون نداشتم 

دوره ها ازش متنفر می شدددم اما حاال که فکر میکنم میبینم که ای کاش مادرم 
سهاش کمتر می بود  ستر شاید بار زندگی و ا سته اش نمقبول کرده بود  ی و خ

 …کرد 
 

بلند شدم لبه چنجره نشستم و هوای آخر تابستان رو نفس کشیدم نسیم مالیمی 
شد  شد … از الی موهام رد  شق  صفه نیمه ای … رها که عا مامان مقاومت ن

ضی بود نمی دونم بده تر از این حرفها بودم که … کرد  سید یا را زورش نمی ر
 …یادم بیاد 

 
ری هیچ وقت نگاه متعجب فریده خانوم و نگاه سراسر حامد که اومد خواستگا

مه بدگیم خوب  با ه یادم نمیره  ندگیمون رو  نه و ز به خو خان  تحقیر اکبر 
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مادام  چذیرایی کردن ازشددون از  مادرم برای  که  هایی  که این آدم یدونسددتم  م
شون گوله گوله عرق میریزه  ستال عتیقه اش رو قرض گرفته و جل فنجانهای کری

 …این جا راضی نیستن  از بودن در
 

سالی نامزد بمونن  شت یه  صرار دا شت … اکبر خان ا االن که … شاید حق دا
 …بهش فکر میکنم میبینم شاید اون طور بهتر بود 

 
 …حامد اما دم می زد از بی طاقتی از این که میخواد زنش خونش باشه 

 
اونها … زن خونه بودن … سدداله رو چه به زن بود  16آخه یه دختر … زنش … 

جهزیه نخواستند و ما به یک سکه مهریه راضی شدیم و خسرو خان معتقد بود 
 …نونمون تو روغن افتاده 

 
روغن؟! بعد از اون تمام اون سددالها مادرم به قول خودش یه … چوزخندی زدم 

 …لقمه نونش رو تو خون زد و خورد 
 

سر به هواش به  شوهر  شد بلکه  سردگی حامله  بند خونه چایدخترکش تو اوج اف
تنهایی زایمان کرد اکبر آقا فردا صبحش با زور آدمهاش شازده اش … بشه نشد 

اما شدکنجه از هر نوعش تو … حامد دسدت بزن نداشدت … آورد بیمارسدتان 
ساطش بود از بی محلی تو خلون  از بی حرمت کردن خواهرم توی جمع … ب
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تش خارج شده بود اکبر خان هم دیگه از دس… از زنهای رنگ و وارنگ دورش 
 …این مایه ننگ 

 
رفتن مادر تنهام کرد درست اما رفتن تو دلم … امشب بد جور یادن افتادم رها 

چه طور باور کنم … رو خون کرد خواهری امسال وارد چهار سال میشه مرگت 
 چه طور؟… رها 

 
قطره اشددکی که روی گونه ام بود رو چاک کردم و صددورن نازش رو که از توی 

سیدم قاب به شا … م لبخند می زد رو ب*و* این عکس ماله زمانی بود که نیو
 …رو حامله بود 

 
خواهری خیلی دلم میخواسددت م ی اون وقت هفته آخری که اومدی اینجا … 

 …چر از آرامش بزرگ بشدده … بهم گفتی دوسددت داری نیوشددا تو این خونه آبی 
ودم اما نمی شدده م ی من خودش راهش رو انتخاب کنه نیوشددا رو بیارم چیش خ

نمی دونم … هر چند … هر چند … دست من کوتاهه … نمی شه … خواهرم 
کاش می … بگم وضددعیت بده ها از وقتی حامی اومده بهتر شدددده یا نه؟! 

بدم  چه طور دلش … چه طور دلشددون اومد خواهرم … تونسددتم بهت قول 
 اومد؟

 
 نخوابیدی؟ -
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 …بودم  به سیا نگاهی انداختم: تا خود صبی بیدار
 
 باز سالگرد رها نزدیک شد؟! -
 
 …از ته دل … می سوزم … چه کنم سیا می سوزم  -
 

 چرخید به سمتم: چه کنم بران آخه؟
 
 …سیا مرسی که هستی  -
 

چیش خودم گفتم خدا سدیا رو به … لبخندی زد و بازوم رو توی دسدتش فشدرد 
ازش توقع داشددته هر چند تا کی میتونسددتم … جای تمام نداشددته هام بهم داده 

 …حواسش بهم باشه نمی دونم … باشم انقدر 
 
 کجا داری میری شام خوردی اصال؟ -
 
 …نه دلم برای بده ها خیلی تنگه می خوام برم ببینمشون  -
 
 مگه روزه مالقاته امروز؟ -
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 با خنده یه دونه زدم به بازوش: روزه مالقان چیه دیوونه مگه زندانه؟
 
چه دستت هم سنگینه شده روانی بازوم داغون … کنه فرق چندانی هم نمی  -

 …شد 
 
سیا  - ست اما … لوس نشو  سب نی شم خیلی منا ساعت ست  نه امروز روزش نی

 …چه کنم دلم چر میکشه فوقش یه اخم و تخم میکنن دیگه … خب 
 
 …شایدم در رو باز نکنن  -
 

 خان عمو اومدن کیفم رو از کنارش که روی نیمکت بود بر داشددتم: نه از وقتی
 …دیگه این کار بی ادبانه رو انجام نمی دن 

 
بود و واقعا خودم هم تو  10نفس عمیقی کشیدم و به ساعتم نگاه کردم ساعت 

 …جسارن خودم مونده بودم 
 

شد  ستم بود رو جا به … زنگ که زدم با کمی معتلی در باز  کیسه ای که توی د
شگی برای ن… جا کردم  سپایدر توش یه جامدادی خو شا و یه چند تا دفتر ا یو

از در زری خانوم رو دیدم که به اسددتقبالم اومد از این … من برای کوشددا بود 
 …رسمشون خنده ام میگرفت انگار سفیر کبیر فرانسه داره وارد میشه 
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باهاش سدالم و احوال چرسدی کردم درسدته که به اندازه فخری خانوم دوسدتش 
شتم اما از اون جایی که خی شت توی ندا شت کم کم دا لی هوای بده ها رو دا

 …دلم جا باز میکرد 
 
 بده ها که خواب نیستن زری خانوم؟ -
 
 …نه ولی ما منتظرتون نبودیم  -
 
شون لک زده  - سی بفهمه … می دونم اما خیلی دلم برا شه بدون اینکه ک می 

 …از راهروی چشت ردم کنی 
 

اشه و توی آشپزخونه فقط زنگ امیدوار بودم م ی همیشه آیفون سالن قطع ب… 
 …خورده باشه 

 
 چشماش یکم خیس شد؟ دلش برام سوخت؟

 
 …شما هم حق دارید خانوم به خدا جیگر من کباب میشه اما  -
 

 …اصال از لحن همراه با ترحمش خوشم نیومد … 
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شریف نمیارن … فریده خانوم و آقا بیرونن  - شب ت  ریفخ… آقای دکتر هم ام
خانوم هم نا خوش احواله امشب تا هر وقت خواستید بمونید فکر نمی کنم آقا 

 …بیا آخه بله برون خواهر ازده آقاست  1و خانوم زودتر از 
 

دیگه نایسددتادم تا تجزیه تحلیی کنم خواهر زاده اکبر خان اصددال کی بود … 
 …تقریبا به سمت اتاقشون چرواز کردم 

 
 …از وای این چه قدر خوشگله همر -
 
 …قابی خوشگالی خودم رو نداره  -
 

شحال بودم  شانس باهام یار بود واقعا خو شب  شون و … از این که ام به وجود
 …حضورشون کنارم احتیاج داشتم 

 
 …می شد  11ساعت رو نگاه کردم داشت 

 
 …نیوشا: دیر میان بی خود به ساعتت نگاه نکن 

 
 …کو شا: آره دیگه اصال امشب این جا بمون 

 
 …اعدامم می کردن … همینم مونده بود  …
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 …مهم اینه که من دیدمتون  -
 

 نیوشا: می شه ببری مانتوم رو یکم کوتاه کنی؟
 
 چرا؟ -
 
خیلی بلنده دوسددتش ندارم بده ها همشددون کوتاهش می کنن اما چدر جون  -

 …نمیذاره 
 

 …دلم میخواست سرم رو بکوبم به دیوار … 
 
 …شاید اجازه داد … ازش بخواه … خب بهش بگو  -
 

 …کوشا: امکان نداره 
 

شا: تو حر  نزن  شا رو … به تو که چیزی نمیگن … نیو شب کو چدر جون هر 
 …ولی … می بره تو اتاقش باهاش حر  میزنه 
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یعنی تو این روزایی که سدددالگرد فون این … واقعا خون بود … دلم خون بود 
 …بده ها بود هم نباید یکم رعایت میکردن 

 
 …خب حرفاشون مردونه است … قصدیی نداره گی من  -
 

بغضددم رو برای این همه … نیوشددا آروم اومد و سددرش رو گذاشددت روی زانوم 
های ل*ه*ن  به نوازش مو به زور قورن دادم و شددروع کردم  هاییشددون  تن

 …خرماییش 
 
 همراز مامان ما رو میبینه نه؟ -
 
 …ه بهت گفتم البته که میبینه از توی همون شهر قصه هایی ک -
 
 …اون اگه توانایی داشت باالی سر ما میموند  -
 

دلم می خواست … این دری وری ها چی بود تو مغز این بده ها کرده بودن … 
 حقیقت رو؟ چه حقیقتی؟… چی میگفتم بهشون … خودم رو بزنم 

 
دیدنش توی … یه لحظه نفسددم گرفت … با صدددای باز شدددن در از جا چریدم 

با گار  چارچوب در  عدامم یکی بود ان مامور حکم ا مای … دیدن  با اون اخ
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با ورودش به اتاق نیوشا هم از جا چرید … وحشتناک و عصای چوب ماهونش 
 …و من ایستادم 

 
 …سالم … به زور خودم رو جمع وو جور کردم: سس 

 
 شما اینجا چی کار میکنید؟ -
 

 قت هم انقدر عصددبانیخیلی وقت بود اکبر خان رو ندیده بودم و تقریبا هیچ و
 …ندیده بودمش 

 
 …یعنی … من  -
 

ن آخری… برای این که بده بیشتر نترسن از جلوش رد شدم و وارد راهرو شدم 
چیزی که به چشمم خورد نگاه چر از ترس نیوشا و وحشت بیش از اندازه کوشا 

با چشمکی که بخوام بهشون بگم چیزی نیست از اتاق بیرون اومدم اما … بود 
 …میدونستم موضوع بیخ چیدا میکنه  خوب

 
با وجود در بسته با دادی که اکبر خان کشید بده ها باید کر می بودن تا نشنون 

شن …  سان نبا ضر بودم هر کاری میخواد با من بکنه اما بده ها این قدر تر حا
… 
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ستید - ضور ما توی خونه ما ه شب بدون ح ساعت از  دختر  به چه حقی این 

 …من چند بار هم به شما تذکر دادم … 
 
 …واقعا … من … آقای انتظام  -
 

صبانیتش بخوابه فقط به …  ستم ع با وجود طعم تلخی که ته گلوم بود می خوا
نحوه بر خوردش طوری بود که اومده بودم … می ترسددیدم … خاطر بده ها 

 …انگار دزدی 
 
صر ماییم … حر  نزنید  - ست مق شما نی صیر  شما رو تق که بیش از حد به 

شنایی با … دادیم  سبی هیچ آ سببی و ن شما  شما فون کرده  دختر جان خواهر 
 …ما ندارید اصال من دلیله این رفت و آمدهای شما رو نمی فهمم 

 
دلم میخواست داد بزنم اما نیشد این مرد همسن چدر بزرگ من بود و در ضمن 

ها توی خونش بودن  ده  عا بس نبود ای… ب گه من چی واق مه تحقیر م ن ه
 کارشون کرده بودم؟

 
 …این چند وقت … من فقط میخواستم بده ها رو ببینم  -
 

 …دستش رو توی هوا تکون داد: اصال دلیلتون قانع کننده نیست 
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 فریده خانوم که حاال چشت سر می دیدمش: اکبر خان؟

 
شما و حامی … شما دخالت نکن  - صیر  صال تق سکون کردم ا … من هی 

دختر جون هر بار میای این جا مغز بده ها رو با یه عالمه چیزهای مسددخره چر 
خواهر شددما مریض شدددد و فون کرد این بده ها هم باید … میکنی و میری 

شد  ضعفش فون  شت و با اون  ضعف دا شون  و دو تا بده … بپذیرن که مادر
 …اش رو هم گذاشت برای ما 

 
ست انداختم دور یقه ام بلکه راه تن…  شه د سم باز ب  توی دلم چر از لعنت… ف

 …بود و صداش توی سرم می چیدید 
 

 با اشکی که توی چشمام بود نگاهش کردم این مرد واقعا انسان بود؟
 
 …شما نباید به خواهرم  -
 
حق ندارید چا تون رو توی این خونه … دیگه تموم شدددد … من کاری ندارم  -

 …وم کنید بذارید و مغز بده ها رو بیشتر از این مسم
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چی داشددت میگفت مگه … احسدداس کردم دنیا روی سددرم خراب شددد … 
 …همدین چیزی امکان داشت 

 
 …حتی فکر دیدنشورو یواشکی هم نکنید که می فرستمشون از ایران برن  -
 

نمی دونم کی با کمک فریده خانو رفتم چایین؟ کی … زیر چاهام خالی شدددد 
شت در خونه خاله  زری خانوم یه لیوان آب بهم داد و کی … آژانس من رو گذا

شددب که خاله با چیراهن خواب و خسددرو خان با اخم نگاهم کنه و  12سدداعت 
سیا و گلنار زیر ب*ا*لم رو بگیرن و خاله تو صورن زنون شربت گالب بریزه 

 تو حلقم و من دعا کنم بمیرم بلکه راحت شم.
 
 عسلم دو روزه لب به غذا نزدی… لقمه بخور  خالت فدان بشه یه -
 

ستش گرفتم  سمتم از د شت رو که گرفته بود  شب از ا… لقمه بزرگی از گو ون 
 …هیچ تماسی ازشون نداشتم … داشتم دیوونه میشدم … دو روز گذشته بود 

خونه خاله مونده بود … شده بودم عین رباط نه غذا میخوردم نه حر  می زدم 
می ترسددیدم خاله به خاطر من از … هر چه سددریعتر برم  می دونسددتم باید

 …شوهرش حر  بخوره 
 

 …بلند شدم و مانتوم رو چوشیدم 
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 میری سرکار خاله جون؟ -
 
 …فردا هم کالس دارم … اجرا داریم … بله خاله چاره ای ندارم  -
 
 شام چی هوس کردی خاله فدان بشه؟ -
 
 …خاله جان زحمت نکشید میرم خونه  -
 

 اش رو گرد کرد: وا مگه میذارم با این حالت؟چشم
 
خاله خواهش میکنم خودن رو ابیت نکن خوب میدونم وضددعیتت رو اون  -

 …شب هم نصفه شب اومدم در خونت 
 

کجا … اشک چشماش رو چاک کرد: خونه خالته فدای چشمای سیاهت بشم 
 من که براتون خالگی… تو به هیدی کار نداشددته باش … میخواسددتی بری 

 …نکردم یادگار خواهرمی 
 

واقعا حالم … سددرم داشددت میترکید و حوصددله نداشددتم: خاله جان تو رو خدا 
 …خوب نیست 
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ب بخور بعد برو ش… سریع اشکاش رو چاک کرد: باشه باشه فدای یه تار مون 
این رو گفت و زیر لب در حالی که نفرین میکرد و خوب هم … هم منتظرتم 

 …مقصدش کجاست رفت به سمت آشپزخونه میدونستم این نفرین ها 
 

 سیا و گلنار رو دیدم لباس چوشیده: تو که اجرا نداری سیا؟
 
 …باهان میام  -
 
 …تو رو خدا بده ها این طوری بیشتر فکر میکنم حالم بده  -
 

 فکر هم… گلنار یه قرص کوچیک رو همراه با یه لیوام آب بهم داد: حالت بده 
 …آرام بخش خیلی الیته بخور که بتونی بری رو صددحنه  این یه… بهش بکن 

قدر داری سددختی  خوب میدونم برای اینکه بتونی خودن رو کنترل کنی چه 
 …میکیشی 

 
شدیم که گلنار ازش گرفته بود  سرو خان  شین خ سوار ما سیا و گلنار  همرای با 

… 
 

رو  شسیا جلو نشسته بود و دست… نگاهم به خیابونهای شلوا مرکز شهر بود 
 …تکیه داده بود به شیشه 
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 …و من بغض این دو روز رو هنوز داشتم 
 
 …می ترسم  -
 

 سیا برگشت به چشت: از چی مموش؟
 
 …می ترسم دیالوگها یادم بره  -
 
 این جا هم به کار فکر میکنی؟ -
 
استاد امیری حی یتش رو گذاشته … یه گروه آدم دارن از این کار نون میخورن  -

 …اب بشه نمی خوام خر
 

دو دقیقه … تو رو خدا بهنت رو یکم آزاد کن … گلنار: نمی شدده فدان شددم 
 …یا به چیزای خوب فکر کن … فقط دو دقیقه به هیچ فکر نکن 

 
 …هر چی تو این چند سال زندگیم میگردم چیز خوب چیدا نمی کنم  -
 

به غذاهای که چر از بغض بود: دسددتت درد نکنه دیگه  با لودگی  یا   فوق سدد
 …فرانسوی من فکر کن مموش 
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 …سیا فردا مدرسه ها شروع میشه … لبخند تلخی زدم: دلم براشون چر میکشه 

 برم از ته کوچه فقط نگاشون کنم؟ چی کار کنم سیا؟
 
 بذار به حامی زنگ بزنم… نمی باری که … د  -
 
 دو روز گذشددته… نمی خوام دیگه چه قدر تحقیر شددیم؟ اونم یکی م ی اونا  -

 …اگه میخواست کاری بکنه میکرد 
 

 اما م ی اینکه خودن خوب نیستی؟… محمد: م ی همیشه عالی بودی 
 

 …چه لزومی داشت شرح بد بختی هام … 
 
 …یکم خسته ام فقط همین  -
 

 …کوله ام رو انداختم روی دوشم 
 
 همراز؟ -
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شت نگاهم میکرد: می تونی  شلوارش دا ستش تو جیب  شت که د شتم به چ برگ
شم ب ستت با شم … پذیری که دو سیاوش با  هیچ کس اون بران… نمی تونم 

 …اما دوستت باشم … نیمشه 
 
 چرا؟ -
 
 
 
 
 
 هر چیزی دلیی میخواد به نظرن؟ -
 
سدداله که هیدی هم تو این دنیا نیسددت  23چرا یه دختر بده آماتوره تازه کاره  -

 …رو میخواید که دوستتون باشه 
 

 …نم کسی همراز رو شکسته باشه یه قدم به جلو گذاشت: نبی
 

باور کنید این تلخی به شخک شما … لبخندی زدم: مرسی از همه توجهاتتون 
 …با اجازتون … به همه چیزهای این چند وقته … نیست 
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سمت در که گفت: فردا باهان تماس میگیرم هماهنگ کنیم قبی  ستم برم  خوا
 …از اجرا باهم بریم بیرون 

 
همه چیز رو این که … کاش میفهمیدم … شدده تکون دادم سددرم رو به نشددانه با

 …اصال چرا وجود داشتم و چرا همه با من مهربون بودن اال خاندان انتظام 
 

کوله اش رو چشددتش جا به جا کرد و سددیگارش رو زیر … سددیا منتظرم بود 
 …کفشهای آل استار مشکی رنگش خاموش کرد 

 
 …عالی بودیا دختر تو نابغه ای  -
 
 …محمد باهام داشت صحبت میکرد … ببخش یه کم دیر کردم … ی مرس -
 

 …لبخندی زد: این چه حرفیه مموش من تا آخرش هستم 
 
 آاخرش کجاست سیا؟ -
 

دسددتش رو دور شددونه هام حلقه کرد: آخرش؟ خب آخرش زمانیه که بدمت 
دسته یه مردی که الیق تمام مهربونی ها و آرامش حضورن … دست شوهرن 

 …ازن حمایت می کنه و عاشقته … ممن باشم مط… باشه 
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شلوار  شت توی جیب  شیم رو که دا شدم تا گو آروم توی ب*ا*لش جا به جا 
 جینم خودکشی میکرد رو در بیارم: همدین مردی هم هست؟

 
 …اگه من تو رو بدم دستش حتما این خصوصیان رو داشته  -
 

شماره ای… گوشی رو در آوردم  شدم و ایستادم  از دیدن  شک  که روش بود خ
سیا هم ایستاد … با ایستادنم … فکر کنم  1000ضربان قلبم رفته بود روی … 

شد نگاهی کرد  شن می صفحه کوچیک تلفن که خاموش رو و با کنجکاوی به 
… 
 

 …با استرس تلفن رو برداشتم: الو 
 

 …صدای جذاب و جدیش توی گوشم چیدید: سالم 
 

واقعا منتظر بقیه کالمش … سددالم چر اسددترسددی کردم  در جواب سددالم حامی
 …بودم 

 
 شما اجرا داشتید؟ -
 
 بله چه طور مگه؟اتفاقی افتاده؟ -

http://www.roman4u.ir/


 427 قصه یبانو

 
ستاده با  - شهر ای شرقی تماتر  ضلع  ستادم دنبالتون فکر میکنم  من علی رو فر

 …ماشینه منه تشریف بیارید اینجا 
 

 …قلبم داشت میومد تو دهنم … 
 

ن علنا خودم رو چرتاب کردم بیرون فریده خانوم ایستاده بود در باا که باز شد م
 …رو ایوون: تو چرا انقدر هول کردی مادر چیزی نیست که 

 
چه طور ممکن بود چیزی نباشدده و من رو خودشددون بیارن خونه ای که دو … 

 …روز چی با اون وضعیت ازش انداخته بودنم بیرون اون هم این ساعت شب 
 

ستم یخم رو گرفت  شب د شت از اون  ستش: یکم تب دا  خیلی بی… توی د
 …حامی هم خواست که بیای دیدنش … تابیت رو میکرد 

 
 …موهای ناز فرشته کوچولوم رو نوازش کردم 

 
نیوشا با گونه هایی که هنوز سرخی تب رو داشت روی تختش دراز کشیده بود 

سیدم: قربونت  شت ب*و* سبتا نرمال دا شونیش رو که حاال دمای ن م من برچی
 …می مردم این شکلی نمی دیدمت … 
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سیده  ستم روی گونه اش: اومدی همراز؟ خیلی تر شت روی د ستش رو گذا د
 …بودم 

 
شم  - شه نیام … من فدان ب شبا بیام باال میام … مگه می شده از چنجره خونه 

 …میبینمت خوشگی همراز 
 

ب*ا*لم: من خیلی  کوشا هم در اتاق رو باز کرد و خودش رو چرتاب کرد توی
 …گریه کردم همراز 

 
 مگه مرد هم گریه میکنه؟… موهاش رو بهم ریختم: بی خود 

 
 …خودن گفتی مردها هم گریه میکنن  -
 
 …برای موضوع های الکی گریه نمی کنن  -
 

شرد: چدر جون گفت دیگه نمیذاره تو بیای  سینه ام ف شا ن… خودش رو توی  یو
 …تب کرد من خیلی گریه کردم 

 
صحیی نبود …  شتم تا نه لعنت کنم و نه حرفی بزنم که  خودم رو به زور نگه دا
… 
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چدر جون عصبانی بودن واقعا … ما بزرگترها خودمون مسائی رو حی میکنیم  -

 …که منظورشون این نبود 
 

 …من دیگه دوستش ندارم … کوشا: چرا بود 
 

و به چدر بزرگت من اخمام رو کردم تو هم: باره آخرن باشددده همدیم چیزی ر
 …میگیا 

 
 …سالم  -
 

کمی توی جام جا به … سددرم رو بلند کردم و حامی رو دیدم تو چار چوب در 
یک عالمه حس های … جا شدددم اما کوشددا هنوز محکم ب*ا*لم کرده بود 

نمی دونم از کی اونجا بود برام … تلخ و کشددنده م له یه زهر توی خونم بود 
سر  مهم بالیی بود… مهم هم نبود  که این دو روز چدر خودخواه و بی منطقش 

 …من و نیوشا آورده بود 
 

شده  شت: حالت بهتر  شا گذا شانی نیو ستش رو وری چی سمتمون اومد و د به 
 …خانوم خانوما 

 
 نیوشا دستم رو محکم توی دستش گرفت: همراز برام قصه میگی؟
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ست سرم ای ی اده بود و حتکوشا هم نگاهم کرد و من بی توجه به مردی که باالی 

شتمم رو  شا رو گذا سالمش رو نداده بودم و نگاهش هم نمی کردم کو جواب 
 …ی تخت 

 
ا روی یه دستم کوش… حامی بی حر  اتاق رو ترک کرد و من خوابیدم بینشون 

 …و روی اون یکی نیوشا سرش رو گذاشت 
 
 خب چه قصه ای دوست دارید؟ -
 

 …کوشا: قصه مامان رو بگو 
 

ضم به  …رو قورن دادم: یکی بود یکی نوبد یه دختری بود به زیبایی آفتاب  بغ
شا  سمش رها بود … زیبایی نیو شعر بود … ا شق  شگی … عا خیلی هم خو

 …نقاشی میکشید 
 

اما با حس … با حس سددایه ای باالی سددرم الی چشددمام رو کمی باز کردم 
نم چه قدر گذشت نمی دو… نفسهای فرشته هام روی گردنم دو باره خوابم برد 

نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم ساعت … که چشمام این بار تا ته باز شد 
 …بود  2

http://www.roman4u.ir/


 431 قصه یبانو

 
آروم دسددتم رو از زیر سددر بده ها کشددیدم و چتوی … باورم نمی شددد که کجام 

من تو عمارن انتظام … سددبکی که رومون بود رو تا گردنشددون باال کشددیدم 
 خوابیده بودم؟! باورم نمی شد؟!

 
 ال باید نصفه شبی چی کار میکردم؟حا
 

 …با چاهای برهنه چاور چین از اتاق بیرون اومدم و تا ته راهرو سددرک کشددیدم 
باید می موندم یا می رفتم؟از طرفی دلم می … حال نیوشددا بهتر بود فکر کنم 

شون رو به رو  شم صبی با خ شم و از طرفی می ترسیدم که  شش با ست چی خوا
 …دم که با جمله چیزی شده از جام چریدم با خودم درگیر بو… بشم 

 
سرتا  سمت من که جلوی چنجره  از توی تاریکی انتهای راهرو قامت بلندش به 
شن میکرد  ستاده بودم و اندکی از نور ماه و المپ حیاط اطرافم رو رو سری ای

 اومد: اتفاقی افتاده؟ نیوشا؟
 

 …من باید برم … یعنی آره خوبه … دستی به موهای فر و در همم کشیدم: نه 
 

 دست به سینه ایستاده بود یه تای ابروش رفت باال: ساعت رو دیدید؟
 
 …اگه میشه برای یه آژانس بگیرید  -
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فه بود فکر کنم  ید بریم توی … کال مای دسددتش رو کرد توی جیبش: بفر

شن  صحبت کنیم این جا بده ها بیدار می شپزخونه  شدید م ی … آ بد خواب 
 اینکه

 
که  مت آشددپزخونه بدون این به سدد تادم  بالش راه اف گاهش کنم دن چراا … ن

تی شرن آدیداس مشکی تنش بود با شلوار ستش … آشپزخونه رو روشن کرد 
دنه دکتر انتظام بو… باورم نمیشددد باید این لحظه تو تاریخ ثبت می شددد … 

 …کروان و شلواری که اوتوش هندونه می برید 
 

بزرگ شددکالن داا رو به روی حامی چشدددت میز  چند لحظه بعد با یه لیوان
ساعت  شپزخونه  سته بودم  2آ ش شد فکر میکنم … صبی ن واقعا باورم نمی 

 …خواب بودم 
 
 …گرمه بهتون آرامش میده  -
 
 …نیازی به چذیرایی نبود  -
 

کینه ای که حامی هم حسددش می کرد … نا خواسددته لحنم چر از کینه بود … 
 …مطممنم 
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 …برای آرامش شماست …  چذیرایی نیست -
 
شین بگیرید … من آرومم  - شده برام یه ما صبی ن سی از توجهتون حاال تا  مر

 …برم 
 

کالفه سددر جاش جا به جا شددد و دسددتهاش رو قالب کرد توی هم و گذاشددت 
یه دختر جوون رو من  ید  قدر تکرار نکن له رو ان روی میز: می شددده این جم

 …ه بره بیرون نصفه شب تنها از این خون 2نمیگذارم 
 
 …نمی خوام ایشون عصبانی بشن … دوست ندارم با چدرتون رو به رو بشم  -
 

ستن  صندلیش تکیه داد: در جریان ه شتی  شا که از … به چ ضمن فردا نیو در 
 …خواب بیدار میشه انتظار داره شما چیشش باشید 

 
 …بذارید اون رو هم ببرم  -
 

و نداد اما همون نگاهش برای جوابم ر… این بار اخماش ترسددناک تر شدددد 
 …سکون کردنم کافی بود 
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ضعیت  شدید و البته و شت: می دونم که ابیت  سکون گذ چند لحظه ای به 
 …نیوشا هم ما رو خیلی نگران کرد 

 
چس دیگه نیازی به من نیست از … نگرانی تون رفع شد؟ نیوشا حالش خوبه  -

شا هم عادن میکنه … چند روزه آینده  شا ه… نیو ساتم و … م کو سا من و اح
غیره … مگه من کیم؟ یه دختر بده ی تنهای خیاالتی … غرورم هم به جهنم 

 اینه؟
 

با آرامشی که اصال … تمام عصبانیت های این چند روزم رو ریختم بیرون … 
 …به این جو نمی خورد و من انتظارش رو نداشتم نگاهم میکرد 

 
… دکتر؟ به جهنم که من دو روزه زندگی ندارم  عرض کردم غیر از اینه آقای -

شا حالش  شی های زندگیم رو نبینم اگه نیو شدم تنها دلخو به جهنم که تهدید 
 چی… بد نمی شددد یا کوشددا گریه نمی کرد اصددال کسددی میفهمید که به من 

شکالن داا میخورم. از  شیر  ستم اینجا آقای دکتر دارم  ش شته؟ بعد من ن گذ
 …ی کسم بس که بی غرور و ب

 
صندلی گرفت با  شتی  شم که تکیه اش رو از چ صندلی بلند  ستم از روی  خوا

شه … جدیت و آرامش عجیبی نگاهم کرد  شتم ناراحت  صبانی… انتظار دا  ع
اما بر عکس تمام … تا منم داد بزنم و کمی خالی شددم … داد بزنه … شددده 
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رو کردید  هاتونشما صحبت … انتظاراتم آرام نگاهم میکرد: بفرمایید بنشینید 
ید  البته اگر به منطقی بودن حرفهاتون ایمان … چس باید جوابش رو هم بشددنو

 …دارید و صرفا جنبه خالی کردن احساساتتون نبوده باشه 
 

 احساس کردم لبخند کمرنگی چند… با بی میلی دوباره روی صندلیم نشستم 
 دهاتونلحظه ای روی صورتش نشست: من برای شما ساعتی برای رفت و آم

 و همدنین روز تعیین کرده بودم درسته؟
 
- … 
 

 با لحنه یه چدر که دختر کوچیکش رو داره نصیحت میکنه حر  میزد: درسته؟
 
 …بله  -
 
مه ریزی کرده بودم  - نا ها بر … من برای جلوگیری کردن از همین برخورد

اش هانتظار داشتم شما چدر من رو بیشتر از این حرفها بشناسید و به حساسیت 
 …اهمیت بدید 

 
 …من دلم برای بده ها تنگ شده بود  -
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من فقط میخوام بهتون بگم … من اصددال دنباله دلیلتون برای اومدن نیسددتم  -
 …این وسط کمی هم به اشتباه خودتون فکر کنید 

 
جالب بود این آدم نیم سدداعت بود با آرامش میخواسددت … چوزخندی زدم … 

اسددت میگید من حضددورم اشددتباه بوده آقای تهش من رو مقصددر جلوه بده؟: ر
 …ممنون که وقتتون رو گذاشتید … دکتر 

 
 بده شدید؟… اخماش ترسناک تر شد: بفرمایید بنشینید 

 
از روی صددندلیم بلند شدددم و خم شدددم روی میز به سددمتش و برای اولین بار 

سینه ام: من بده ام  شاره زدم به  شت ا شماش و با انگ شدم به چ من … خیره 
سن بده ام  23با … عا نکردم اد شما خودتون هم … مگه غیر از اینه … سال 

چدرتون هم اعتقاد دارن که بهم میگن دختر و بدون توجه … به این اعتقاد دارید 
البته مهم … به تمام غرور و شدددان من با من م ی یه دزد مزاحم برخورد کردن 

 …من همیشه برای ایشون احترام قائی بودم … نیست 
 
ند شددد و ایسددتاد: من هر چه قدر سددعی می کنم شددما رو آروم کنم نمی شده بل

 …انگار 
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نیوشددا هم … چیزی نشددده که … من آرومم شددما خودتون رو زحمت ندید  -
 …من رو بخیر شما رو به سالمت … خوب شده 

 
به این راحتی از خواهر زاده هاتون میگذرید؟ من جور دیگه ای فکر میکردم  -

… 
 

کاش بهتون … رو ازش گرفتم: من برای اون دوتا از خودم هم می گذرم  نگاهم
یاریدشددون بیرون اینجوری شددداید تو خونه ای که اون طور ازش  گفته بودم ب

 بارها… می دونید دلم از چی میسددوزه … چرتاب شدددم بیرون بر نمیگشددتم 
انی مبارها با رفتارش یا حتی حرفهاش ز… چدرتون در رو به روی من باز نکرد 

که رها زنده بود هم من رو از خونه بیرون کرد هیچ وقت بهم بر نخورد چون به 
خیلی فرق می کنه … اما این بار … سدنشدون و اعتقاداتشدون احترام گذاشدتم 

 …خیلی نتیجه اش اون دختر بیمار و اون چسر بده ترسیده است … آقای دکتر 
 …سیب ببینن نمی خوام بده ها تو این کشمکش ها آ… من به جهنم 

 
دسددتش رو دور لیوان آب بزرگی که جلوش بود محکم حلقه کرد و کالفه سددر 
شرایطی احترام چدر رو چه جلوش  شد: می دونم که تحت هر  جاش جا به جا 

 …و چشت سرش حفظ میکنید 
 
 …کار ویژه ای نمی کنم  -
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شاره کرد  ست ا شید و با د سرم رو عقب ک شت  صندلی چ ست  شد و با د بلند 
شی سر باز میکرد؟ به … نم بن شت  ضی که تو گلوم بود دا چرا رفته رفته اون بغ

باعث می شدددد دلم  یه خنکی که  یه آرامش بود و  نه این مدن حاال  جای کی
 …بخواد بشینم تمام این اشک ها رو بیرون بریزم 

 
 …سرد شد  -
 

منظورش رو متوجه نشدددم با گیجی نگاهش کردم که بلند شددد و لیوان رو از 
 …برداشت و به سمت مایکرو فر رفت: براتون دوباره گرمش میکنم جلوم 

 
این آدم کجا بود؟ درسته که آرامشش باید اعصابم رو خرد … من کجا بودم … 

لیوان رو جلوم گذاشت: این … میکرد اما عجیب بود که تاثیر بر عکس داشت 
 بار قبی از سرد شدن بخوریدش.

 
چایین میرفت یکم راه نفسددم باز میشددد  جرعه جرعه اون مایع داا که از گلوم

نمی دونم تاثیر اون مایع نسددبتا تلخ توی اون لیوان کریسددتال بود یا … انگار 
… حاصددله اون یه جفت چشددم قهوه ای که داشددتن با آرامش نگاهم میکردن 

سکون مطلق توی اون عمارن بزرگ بود  شی از یه  هر چه که … شاید هم نا
 …میومد بود حاال یکم بیشتر خوابم 
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 به جمالتی… سددرم چایین بود … نمی دونم چه قدر بود که زیر اون نگاه بودم 
شیدم … که گفته بودم فکر می کردم  شیمون نبودم اما کمی هم خجالت میک چ

نمی دونم چرا دست به سینه اون ور میز با اون طمانینه نشسته بود و نگاهم … 
 میکرد چرا نمی رفت بخوابه؟

 
بازانه توی صددورتم میومد رو کنار زدم و لیوان رو روی میز  موهای فرم که لا

اخمی روی صددورتش نبود هر چند نگاهش … گذاشددتم و سددرم رو بلند کردم 
 …م ی همیشه برای من بی کالم بود و کمی سرد 

 
 کمی آروم شدید؟ -
 
صری … بله  - شی که ع شکالته یا داروی آرامبخ صله این  البته نمی دونم حا

 …خوردم 
 
 ام بخش؟!آر -
 

شده بود؟!  صبانی  شمای گرد نگاهش کردم: خب … ع گلنار بهم داد … با چ
 …برای این بود که بتونم بهنم رو روی صحنه جمع کنم … نمی دونم چی بود 

 
 …این حرکتش رو دیگه خوب میشناختم … کمی کالفه جا به جا شد 
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ا رو هرگز کسی شم من همین جا رو به روتون بهتون قول میدم دیگه… ببینید  -
به من که اعتماد … حتی تهدیدش رو هم نکنه … از دیدن بده ها محروم نکنه 

 دارید؟
 

شپزخونه این عمارن سه … نگاهش کردم  شتم که باهاش تو آ شتم؟ حتما دا دا
شکالن داا میخوردم  سته بودم  ش شب ن صفه  صورتش کردم … ن نگاهی به 

این مرد جدی و با اتیکت که هر اصددال مگه کسددی هم توی این دنیا بود که به 
 …رفتار و کالمش سنجیده بود اعتماد نداشته باشه 

 
شد: ببینید  شاید یه عدم … سکوتم رو که دید کمی روی میز خم  می دونم که 

چی شد؟ شما چرا بهش فکر … حامد چه کرد … اعتمادی به ما داشته باشید 
من هم اون دوران … خواهرتون بوده … می کنید؟ شددما که زنه حامد نبودید 

من بهتون همین جا … اما االن هسددتم … نبودم تا بدونم دقیقا ماجرا چی بوده 
شگیتون با … بازهم روش تاکید می کنم … قول دادم  شه همی شما به همون رو

 …کسی هم به شما اعتراضی نمیکنه … بده ها ادامه بدید 
 
 …چدرتون … اما  -
 
 …قتی من بگم دیگه تمومه و… بنده دارم عرض میکنم هیچ کس  -
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 یعنی باید می چذیرفتم زوره حامی به اکبر خان هم میرسه؟… 
 

احسدداس کردم یه لبخند کجی اومد روی صددورتش انگار که قیافه من خیلی 
 …خنده دار شده بود 

 
 انقدر چدرم ترسناکه؟ یا به نظرتون من نفوبی ندارم؟ -
 
 …یعنی … ترسناک خب … نه  -
 
فقط به من قول بدید شددما هم به قوانین ما و … خسددته نکنید خودتون رو  -

 …خانواده ما احترام بگذارید 
 
 …من  -
 
ما احترام … می دونم … می دونم  - به شدد که همیشددده این طور بوده منم 

 …میگذارم از این بابت هر چند باید جریان اون چیراهن رو هم در نظر بگیریم 
 
 …من نظرم رو همیشه میگم  -
 
 …این شکی ندارم  تو -
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شم  شت گو شتم از خواب بی هوش … موهام رو بار دیگه دادم چ واقعا دیگه دا
 …میشدم 

 
 …نگاهم کرد: چاشید برید استراحت کنید 

 
چام  …با دست اشاره کرد که اول من برم … بلند شدیم و به سمت چله ها رفتیم 

شتم  سر … رو روی چله اول گذا شت  یک قدش نزد حاال قدم به… برگشتم به چ
شمام نزدیک  شماش خیلی به چ شده بود و چ شم … تر  نمی دونم نفوب اون چ

ایین چ… کمی فاصله گرفت … ها چه قدر بود که سریع چشمم رو ازش گرفتم 
 …می خواستم تشکر کنم … مو هام رو چیدیدم دور انگشتم: می خواستم 

 
 بابته؟ -
 
 …شیر شکالته  -
 
 خوشمزه بود؟ -
 
 …االن واقعا دلم می خواد بخوابم … د خواب آور بو -
 

 …این بار جدا لبخند زد: بهتره تا نپریده برید بخوابید 
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 …جلوی در اتاق در رو برام آروم باز کرد: خوب بخوابید 

 
 …شما هم همین طور  -
 

سمتم:  شت به  ستش تو جیبه گرمکنش بود برگ ست بره که در حالی که د خوا
منظورم اینه که دیگه از آرام بخش … هسددت همیشدده بدونید راههای دیگه هم 

 …استفاده نکنید 
 
 …نکن  -
 

 …چاشو … همراز چاشو دیگه 
 

شا بود  شا و کو شمام رو کامی باز … صدای نیو شید تا بفهمم کجام چ طول ک
شون رو ب*ا*ل کردم  صورتم بود با یه حمله دوتا شون تو  صورت کردم دو تایی 

اونها هم بدجنسی نکردن … خنده شون بلند شد  و کشیدم تو ب*ا*لم صدای
و شددروع کردن به قلقلک دادنم که باعث شددد بلند بخندم هر چند با یاد آوری 

 …اینکه کجام سعی کردم صدام رو بیارم چایین 
 

 …انتظار داشتم فخری خانوم یا زری خانوم باشن … تقه ای به در خورد 
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 اما فریده خانوم بود: می تونم بیام تو؟
 

شلوار جینم بیرون زده  شرتم که از  شدم و تی  سریع از حالت دراز کش خارج 
شلوارم  شب چدرم رو در آورده … بود رو کردم توی  شلوار و کمرش از دی تنگی 

اما انگار اون خوب … نمی دونستم باید چه عکس العملی داشته باشم … بود 
از هر زمان لبخند چهنی روی صدورتش بود و نگاهش چر مهر تر … میدونسدت 

 …دیگه ای بود 
 
 بیدار شدید؟ -
 
 …ببخشید اگه سر و صدامون باال بود … صبحتون بخیر  -
 

سید: نمی دونی چه کیفی  صورن کوشا و نیوشا رو ب*و* سمتمون و  اومد به 
 …کردیم صدای قهقهه تون که چیدیده بود 

 
نا …  خان نبود مطمم … منظورش از کیف کردیم چی بود؟ منظورش اکبر 
 …تماال فخری خانوم یا زری رو می گفت اح
 

 …دستی به موهای نیوشا کشید: مامان قربونت بره چشمان نور گرفته 
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نیوشا سرش رو گذاشت رو چام: همراز اومده مامان فریده دیشب چیشم خوابیده 
 …بود 

 
شورید و لباس عوض  - صورتتون رو ب ست و  شگالی خودم برید د خب خو

 …کنید بیاید صبحانه 
 
شد نی فریده خانوم کمکش کرد از تخت بیاد … وشا کمی توی جاش جا به جا 

 …بیرون دستی به موهاش کشید: فخری کمکت میکنه مادر 
 

 نیوشا که داشت از اتاق بیرون میرفت: هستی دیگه همراز مگه نه؟
 
هم صددبی کالس دارم بعد از ظهر هم … قربونه چشددمان باید برم سددر کار  -

 …اجرا 
 

… رفت توی هم و بعد نگاهم کرد: می دونم باید بری سددر کار  اخماش کمی
 …بعدش میای مگه نه 

 
 …االنم صبحانه رو با شما می خوره … فریده خانوم: معلومه که میاد 

 
خواسددتم … می دونسددتم وعده های غذایی اینجا خانوادگی سددرو میشدده … 

 …اعتراض کنم که با نگاهش ازم خواهش کرد 
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 …تاق بیرون رفتن نیوشا و کوشا از ا

 
 …نشست کنارم که روی تخت نشسته بود: ببخش 

 
جا خوردم: فریده خانوم من که از شددما … حرفش خیلی بی مقدمه بود … 

 …ناراحت نیستم 
 

 …چشمای خیسش رو دوخت بهم: اکبر خان رو ببخش 
 

شدم به چاهای برهنه خودم: خودتون رو ناراحت  سرم رو چایین انداختم و خیره 
 …فریده خانوم می دونید که من به ایشون احترام میذارم  نکنید

 
خدا میدونه که … شیر مادرن حاللت باشه … تو خانومیه تو که شک ندارم  -

 …چه قدر می خواستم دخترم بودی 
 
 …خجالتم میدید  -
 
رها رو که داد دسددتم بهم گفت جوونه بده … من خجالت زده تو و مادرتم  -

نشد می بینی … به سر شاهده همه سعیم رو کردم  خدا… است مراقبش باش 
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ست وگرنه یه الف بده بود خواهرن وقتی اومد خونه من با یه  ست من نی که د
االن هر روز دارم رو سددیاهتر … رو سددیاهه خاک مادرن شدددم … دنیا آرزو 

 …میشم 
 

 …اشکاش رو چاک کرد … 
 

ردم: این طور نگید نگاهم رو از ناخن های قرمز تند چاهام گرفتم و نگاهش ک
 …شده دیگه … 

 
 …دستی به موهام کشید: کاش میدونستی 

 
 
 
 
 
 …چی رو میدونستم  -
 
تو به من کاریت نباشدده … این که چه قدر برام عزیزی و چه قدر دلم مخواد  -

شکت  شه دم م شکت می  شی ا شو بیا یه چیزی … چیر کع=ه ب شو دخترم چا چا
 …بخور 
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 …این دیگه امکان نداشت … 
 
خواهش میکنم این رو ازم نخواید البته ایشددون هم مطممنم این رو دوسددت  -

می رم بیرون تا سددر … نگذارید بیشددتر از این روحیه من بهم بریزه … ندارن 
 …کارم هم راه زیاده 

 
شاد کن … بیا دخترکم … روی منه چیرزن رو زمنی ننداز  - دل اون بده رو هم 

… 
 

شلوار  …با کفشای آل استار قرمز … کشیدم رو چله ها دستی به تی شرتم … 
تی  …جین لوله تفنگی و تنگ و که تازه دو جاش هم به خاطره مدلش چاره بود 

شرن یقه شی و موهای فری که دورم ریخته بود و صورن بدونه آرایش داشتم 
 …چاره ای هم نداشتم … میرفتم تو سالن غذا خوری این قصره بکینگهام 

 
اکبر خان سدره میز … نفسدم رو بیرون دادم … اسدترس بودم  با ورودم که چر از

حامی م ی همیشه شیک و اتو کرده نشسته بود همراه با بده ها و فریده … نبود 
سم رو جمع کردم و چیش خودم گفتم من واقعا با این … خانوم  کمی یقه باز لبا

و قیافه داغون هم دیشددب نشددسددتم جلوی حامی هم آخه منو چه به این دبدبه 
 …کبکبه 
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 …سالم آقای دکتر  -
 

با آرامش فنجون چینی توی دستش رو روی نعلبکی گذاشت: صبحتون به خیر 
… 
 

فریده خانوم با دسدت اشداره کرد تا بشدینم کنارش چیش نیوشدا و کوشدا و روبه 
 …روی حامی 

 
 چی میخوری مادر؟ -
 
 …یه فنجان چای لطفا … من زیاد عادن به صبحانه ندارم  -
 

شد روی  زری ست تکون بخوره که حامی جدی و با لحنی که نمی  خانوم خوا
شون بیارید زری خانوم  شیر و یه تخم مرا آب چز برا حرفش حر  زد: یه لیوان 

… 
 

شدم ها … ای بابا …  صبانی می شتم ع  …همه چیز این جا زور بود انگار … دا
بی  …تو هم  اخمام رفت… مگه من نیوشا بودم که صبحانه ام با اون یکی بود 

 …توجه بهم با آرامش چایش رو میخورد و روی نونش کره می مالید 
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بایلم زنگ زد رامین بود   …سددرم با تیکه های تخم مرا آب چزم گرم بود که مو
… خواسددتم از سددر میز بلند شددم دیدم خیلی طول می کشدده … برش داشددتم 

 …همون جا جواب دادم 
 
 …سالم همراز  -
 
 …سالم آقای چرتو  -
 
 …مردم و این آقای چرتو از دهن تو نیفتاد  -
 

سددکوتم رو که به معنی این بود که خب حرفت رو بزن متوجه شدددد: بعد از 
 کالس برنامه خاصی داری؟

 
 …این سموال زنگه خطر بود برای من … 

 
 …قراره با هم بازیم توی تماتر نهار بخورم امروز  -
 
 …جناب سوچر استار  -
 

 …دوست نداشتن بین محمد و رامین دو طرفه است احساس کردم این … 
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 …بله خودشون  -
 
 …باشه چس بمونه برای بعد  -
 
 مسمله مهمی چیش اومده؟ -
 
 …مهم که هست اما میتونه بعدا باشه  -
 

تلفن رو قطع کردم و به سددداعتم نگاه کردم من که تا دوسددداعت دیگه اون جا 
 …تماس سر صبی  چه اصراری بود به این… کالس داشتم 

 
سرم رو از توی بشقاب بلند کردم و به حامی نگاه کردم که داشت نگاهم میکرد 

نمی دونم چرا ولی احسددداس کردم از اون جایی که همه چیز تو این خونه … 
با تلفن حر  زدم  که سددر میز  نه  به خاطره ای گاه  ما این ن … ممنوعه چس حت

 …ببخشیدی گفتم 
 

 نهار بخوری؟نیوشا: با محمد می خوای 
 

 …بار ایشون رو باید با آقا صدا کنی  100این … حامی: نیوشا! 
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 …نیوشا: اما 
 

 چه طور؟… من: بله 
 
 …می شه منم بیام  -
 

 …کوشا: نه 
 
 …به تو چه آخه  -
 

 1حامی: نیوشا! این چه طرزه صحبت کردنه؟!
 
 …منم میخوام برم خوب  -
 

سس این ب شه چرن شیدم: نمی  سرش ک ستی به  یکم  این… ار ما رو عفو کنید د
ر چا باید س… در ضمن تو هنوز خیلی سر حال نیستی … جلسه بزرگونه است 

سه  شی تا بتونی بری مدر بعدش هر وقت عموتون اجازه دادن باهم میریم … ب
 …دیدنش 
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ه خب قول داده بودم ب… سددرم رو بلند کردم و به لبخند فریده خانوم نگاه کردم 
 همین دیشب.… احترام بذارم  قوانینشون

 
 چس فعال سر صلحید؟ -
 
نمی دونم دلم صددا  می شدده یا نه اما مهم اینه که فعال قول داده دیگه هیچ  -

 …وقت همدین چیزی تکرار نشه 
 

یه تک سددرفه کردم و نگاهش کردم  … شدددالم رو روی سددرم مرتب کردم و 
 …سیگارش رو تو زیر سیگاری جلوش خاموش کرد 

 
 …دکش شدی به خدا سیا دو -
 
 سرما خوردی؟… ببینمت … غر غر نکن … غر غر نکن  -
 
 …ای بفهمی نفهمی …  -
 
چس کجا داری شددال و کاله میکنی؟ هوا خیلی برای تو مناسددب نیسددت نه  -

 …نه سرد … گرمه 
 
 …قول دادم همراهش باشم … باید نیوشا رو ببرم آمپولش رو بزنه  -
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 با رامین حر  زدی؟ -
 
 …دارم از زیرش در میرم نه  -
 
 …شیطونه میگه برو خفتش کنا  -
 

 …یه دونه زدم به بازوش: به روحه قیصر حلول کرده در سیاوش صلوان 
 

 …و بعد بلند خندیدم 
 
 …نه انگاری رون زیاد شده مموش  -
 
 …مموش و کوفت  -
 
 …بی تربیت  -
 

ز حاصی چنجره نیمه با کمی احساس بی حالی میکردم اینم… نشستم کنارش 
 …دیشب بود 
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 …به ساعت نگاه کردم یکم دیگه وقت داشتم 
 
 با ماشین میان دنبالت؟ -
 
شون … حتما نمی دونم  - شون قول دادم بعد از اینکه آمپول رو زد دوتا البته به

 …رو ببرم بستنی بخورن 
 
 …امشب تولد گلناره یادن که نرفته  -
 
 …ه خی شدی؟ مگه می شه یادم بر -
 
 چس چه طور می خوای به همه اینا برسی؟ -
 
 …نمی دونم خداییش داریم دچار ضیغ وقت میشیم  -
 

به کنار یعنی  خندید: این جور ادبیاتی حر  زدن جدیده ها؟ حاال این حرفا 
 …دیگه ازش دلخور نیستی 

 
سیا … نمی دونم  - صال … واقعا نمی دونم  ست که ا سط ه خیلی چیزا این و

من همه حرفام برای اکبر خانه و از اون بیشددتر حامد … می نداره ربطی به حا
… 
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 …دلم میخواد دم دستم بود … اون بی شر  رو که نگو  -
 
دیشددب داشددتم فکر میکردم وقتی … نه خداییش چند وقته وحشددی شدددی  -

 …گفت خیالبا  بهم خیلی بر خورد اما االن 
 
 باهاش موافقی؟! -
 
دوتا باید بزنه … تومنه  700آمپوله نیوشدددا دونه ای  این… اما … نه خب  -

… هزار تومن رو کنار هم ندیدم  140سددیا من تا حاال  1400…  1400یعنی 
 …خب اگه این آقا نباشه و ثروتش تو به من بگو االن باید چه کار میکردم 

 
یه راهه حی داشددتی م له تو این داسددتانای جدید می رفتی اجباری ازدواج  -

 … میکردی
 

 خندیدم: اگه تهش قرار بود آقا خوش تیپه داستان عاشقم بشه چرا که نه؟
 
نه چر رو شدددی چند وقته بد جور شددوهر شددوهر میکنی باید حبسددت کنم تو  -

 …خونه 
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 …تعجب کردم حامی بود … با زنگ تلفنم از جام بلند شدم … 
 
 …سالم  -
 
 …سالم آقای دکتر  -
 
 شما منزل ما هستید؟ -
 
 چیزی شده؟… آموزشگاه یکی از دوستانم هستم خیر  -
 
شینم رو همراه خودم آوردم و کرج هستم و … خیر  - ستش رو بخواید من ما را

 …از یه طرفی هم ماشین چدر خرابه … توی ترافیک هم گیر کردم 
 
ولی نمی تونیم آمپوله نیوشددا رو عقب بندازیم حتما باید امروز بریم دکترش  -

… 
 
 …می دونم  -
 
 …خب من می رم برش میدارم  -
 
 …نمی دونم  -
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بار این کار رو میکنم  10هر چند خودم روزی … نگرانید سوار تاکسیش کنم  -

 …اما بهتون قول میدم با آزانس ببرم و بیارمش … 
 

شددما چه … احسدداس کردم که کالفه و یا شدداید بی حوصددله اسددت: خانوم 
 اصراری دارید وقت و بی وقت کنایه بزنید؟!

 
 …اصال فکرش رو هم نکن  -
 

 …سهیی و دوست دخترش هر دو چشم دوختن بهم 
 

 …سیا: لوس شدی همراز 
 
ستم حاال با  - ش شت فرمون نن سه بار چ بابا من از وقتی گواهی نامه گرفتم کال 

 ماشین امانت راه بیفتم تو خیابون؟
 

 …سیا: به جونه تو میگم شده کنیز حاج باقر باور نمی کنی 
 
خب این باعث میشدده عصددری زود بیای دور هم … و دیگه همراز لوس نشدد -

 …این ماشین المبورگینی که نیست … باشیم دیگه 
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سترن … با خودم خندیدم  ست می گفت ن سهیی این چراید … را ست دختر  دو

شت  صداها رو از خودش در میاورد واقعا هم جای نگرانی ندا ضه که انواع  قرا
… 
 

شا وقتی من رو ت شا و کو سموال چیدم کردن که از نیو شین دیدن کلی  و این ما
سی نمی  ستن که ک ش شت ن شی اون چ کجا اومده و بعد با آندنان بوقی و خو
دونسددت فکر میکرد اینا اصددال ماشددین ندیدن بگذریم از مشدداین های سددوچر 

 …لوکسی که توی باغشون چارک بود 
 

 سیا تماس گرفت: چه طوره اون ابو طیاره راه هم میره؟
 

 …خندیدم: سیا داییش این ماشین عجب چیزه هوشنگیه  بلند
 

مذاق کوشدددا خوش اومد چون تموم طول راهه رفت و  به  بد جور  این جمله 
برگشتمون به هوشنگ خندید و با صدای بلند آواز خوند و هر رفتاره غیره انتظام 

 …ممکنی رو از خودش نشون داد 
 
 …بپرید چایین مسافرین محترم آخر خطه  -
 

 …در رو محکم بست  کوشا
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 …آروم ببند کوشا دست هوشنگ رو شکوندی  -
 

شدن خنده لپای تپلش تکون میخورد  شته بود و … از  شگذ خیلی بهمون خو 
 …من باید تا خوده خونه میرفتم و تحویلشون میدادم به فریده خانوم 

 
 بهشددون خوش م له اینکه حسددابی… فریده خانوم: لپاشددون چه گلی انداخته 

 …گذشته 
 
 …یا اجازتون مرخک بشم … مرسی که اجازه دادی بگردونمشون  -
 
حامی هم االن رسیده تو اتاقشه … نه بیا دو دقیقه بشین اکبر خان هم نیست  -

ست داره بخور …  شا دو شله زرد چختم نیو شون می ده … یکم  صدان هم ن
 …انگار سرما خوردی 

 
و نفس کشددیدم یادش بخیر مادرم هم به خاطره بوی زعفران و برنا شددله زدر ر

 …رها این دسر لذیذ رو خیلی درست میکرد 
 

شتن با قهقهه و مرور خاطران امروز  شون دا شون جلو شا هم ظرف شا و کو نیو
 …بعد از ظهر شله زدرشون رو میخوردن و من با ل*ب*ن نگاهشون می کردم 
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 …سالم  -
 

سا و مقتدر صدای ر شیک و  سرم رو همراه با این  شه  بلند کردم که م ی همی
 مرتب ایستاده بود و دستاش رو چشتش قالب کرده بود.

 
 …سالم آقای دکتر  -
 
 معطی که نشدید؟… مشکلی که چیش نیومد  -
 

 من نمی دونم این ترسه از معطی شدن چی بود که این آدم داشت؟… 
 
 …نه چون شما سفارش کرده بودید خیلی سریع داخی رفتیم  -
 

 …رو به نشانه رضایت تکون داد  سرش
 

 …ساعتم رو نگاه کردم داشت کم کم دیر می شد و باید بلند می شدم 
 

 …کیفم رو انداختم روی کولم و تصمیم گرفتم به بلند شدن 
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شدی عمو جون آمپوله م ی اینکه  سر حال تر  ستاد: خیلی  اومد و کنار نیوشا ای
 انرژی زا بوده؟

 
 …شنگه که داره میخنده به خاطره همو… کوشا: نه 

 
 یه ابروش رفت باال: هوشنگ؟!

 
انقده  …ما امروز با هوشنگ رفتیم دکتر و بعد گشتیم و برگشتیم … آره دیگه  -

 …خوب و خوشگی بود عمو 
 

 ابروهای حامی رفت تو هم و رو کرد به من: مگه قرار نبود با آژانس برید؟
 

 …هم برام روشن نبود خنده ام گرفته بود از اخمش که اصال دلیی … 
 

با شددیطنتی که هیچ وقت ازم ندیده بود و نمی دونم اصددال از کجا یهو سددر بر 
 …آرود گفتم: نه دیگه هوشنگ بود دیگه 

 
با فریده خانوم … نیوشدددا با صددددای بلند خندید و من چشددمکی بهش زدم 

 …روب*و*سی کردم تشکر کردم و از خونه در اومدم 
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چسددر نسددبتا قد بلند و شددیکی ایسددتاده بود و …  جلوی در کنار ماشددین سددهیی
 …موبایلش رو تند تند تکون میداد 

 
 …با دیدن من که به سمت ماشین میرم 

 
 با عصبانیت چرسید: این ماشین شماست؟

 
 چیزی شده؟… کمی جا خوردم: بله 

 
 …دیگه چی میخواید بشه خانوم یه ساعت از وقت من رو هدر دادید  -
 

 …رو سرم شاه سبز می شد به مگه من چی کار کرده بودم  داشت
 

نه  چارک کرد چه طرزه  مه داد: این  که ادا گاهش میکردم  باز داشددتم ن با دهن 
 خانوم؟

 
نه جلوی … نه رو چی بودم … به جول عقب ماشددین نگاهی اجمالی انماختم 

 …این عصبانیت و فریادش رو درک نمی کردم … چارکینگ 
 
قای محترم من - یاد هم  آ به فر یازی  ته مزاحمت ایجاد کردم ن ناخواسدد یا  گو

 نیست من فقط نمی فهمم چی شده؟
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شینم  - صله گرفتید و من نیم تونم ما شما یه راه باریک از چارکینگ ما فا خانوم 

شینهایی ممکنه از … رو در بیارم  ساب این رو کردید که چه ما صال ح شما ا
 …لنده خانوم این چارکینگ در بیاد؟ ماشین من شاسی ب

 
 …اومد نوک زبونم به این تازه به دوران رسیده عصبانی بگم خب به من چه … 

 …که خشمم رو خوردم 
 
 …شرمنده … من نمی دونستم  -
 
اصال باید برای بعضی از محله … شرمندگی شما دردی از من دوا نمی کنه  -

شه گاریش رو بندازه تو سی بلند ن یاد خیابون و ب های تهران ویزا بذارن که هر ک
 …اینجا 

 
ست کله اش رو بکنم …  ضم هم گرفته بود … دلم میخوا شده … بغ شک  خ

 …داشتم نگاهش میکردم که با صدایی از جام چریدم 
 
 اتفاقی افتاده؟ -
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دلم میخواست بمیرم و اون توهین ها رو … چشت سرم رو نگاه کردم حامی بود 
 …شدن داشتم  خیلی احساس تحقیر… نشنیده باشه 

 
 …چسرک از جاش تکون خورد: شمایید آقای دکتر؟ واال رعایت که نمی کنن 

 
ستاد  صله نور تیر … نگاهی به من انداخت و کنارم ای سایه اش که حا یه لحظه 

دستش و کرده بود توی جیبش: … چراا برق کنارمون بود افتاد روی شونه هام 
ین خانوم صددر  میکنید؟. من فکر شددما یه ربعه این جمله ها رو دارید برای ا

نمی کردم باید برای مهمانهای عزیزه ما برای ورود به این کوچه ویزا صادر بشه 
… 
 

 …یعنی … چسرک علنا رنگش چرید: آقای دکتر من 
 

حامی که عصبانیت از اون لحنه بی داد و فریادش می ریخت چرخید به سمت 
 …من: شما چند لحظه داخی تشریف داشته باشید 

 
 …اما  -
 

 …نگاهی بهم کرد و با دست به در نیمه باز خونه اشاره کرد: سوئیچ هم لطفا 
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نمی دونم تو نگاه و لحن آرام و دسددتوری این آدم چی بود که من رو به سددمت 
 …خونه برد و اون چسر رو به زمین میخ کرد 

 
دعا دعا میکردم اون اشکی که داشت توی … نگاهم کرد … جلوی در ایستادم 

 …چشمام نیش می زد رو ندیده باشه این همه تحقیر کافی بود: بفرمایید لطفا 
 

شما  سر:  سمت چ شت به  شد که با همون لحنش برگ از رفتنم به داخی مطممن 
 …صحبتتون رو ادامه بدید 

 
 …آقای دکتر باور کنید  -
 

…  نشدسدتم رفتم روی نیمکت زیر درخت تون حیاط… بقیه اش رو نشدنیدم 
نمی دونم چه قدر گذشددت که عطرش و سددایه اش … دسددت و چام می لرزید 

همه اسددتخونام … همه تنم … سددرم رو بلند کردم … دوباره توی فضددا چیدید 
شت نمود میکرد نمی … درد می کرد  سرماخوردگی که دا درد تحقیر ها بود یا 

 …دونم 
 

 رو بدید نه؟ دستاش توی جیبش نگاهم کرد: شما فقط بلدید جواب من
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سرم رو چایین انداختم چس همش رو شنیده بود: آدم جواب کسایی رو میده که 
 …این آدم حقیر تر از هر جوابی بود … الیق باشن 

 
رو  سددوئیچ… تو نگاهش چیزی بود که برام نا خوانا بود … سددرم رو بلند کردم 

 …د داری نمی دونستم ماشین… به سمتم گرفت: ماشین رو براتون آوردم جلو 
 
 …ماله یکی از دوستانمه  -
 
با هم دیگه می ریم تا جلوی جمع از … اون آقا بیرون منتظر شددما هسددتن  -

 …شما عذر خواهی کنن 
 

 …من میخوام برم … فقط می خواستم فرار کنم: نه … کالفه بودم 
 
باره تایید میکنم هیچ کس … هیچ کس … این رو شددما تعیین نمیکنید  - دو

سه توهین حتی حرفی خارج حق نداره ب سی که به این خونه ربط داره چه بر ه ک
 …ایشون هم تنبیه شدن … از خط بزنه 
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 با چشمای گرد نگاهش کردم: زدیدش؟!
 

لحنش یکم عوض شده بود: من زیاد از مشتم استفاده نمی کنم … نگاهم کرد 
ستفاده نمی کنم …  ست که هیچ وقت ا نش به ای شما… اما این به این معنی نی

چرا دارید اونطوری نگاهم میکنید؟ مطممن باشددید من … کار نداشددته باشددید 
شت چرتاب کنم  سر هر چیزی م ستم که به اطرافم  راههای دیگه ای … آدمی نی

 …هم بلدم 
 
 …همش تقصیره این هوشنگه … نباید  -
 
 هوشنگ دیگه کیه؟ -
 
 ماشین سهیی دیگه؟ -
 

سم این م شنگ ا سید: هو شینه؟ خدای من با تعجب چر … بعد من میگم … ا
 …یعنی من فکر کردم 

 
 چی فکر کردید؟ -
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در حضور چدرشون و همسایه هایی … اون آقا منتظر شمان … هیدی هیدی  -
 که موقع بح تون اونجا بودن از شما عذر خواهی میکنن.

 
 …اما … با عجز گفتم: 

 
 منتظرتونن. -
 

هوا خیلی وقت بود که تاریک شددده بود و  از قاب چنجره بیرون رو نگاه میکردم
مد  چاییزی میو نک  یدم … بارون خ یه هفته … نفس کشدد کمی هم لرز کردم 

سختی خوردم  ضور جمع و … سرمای خیلی  سر تو ح شبی که اون چ همون 
نگاهای خشددمگین و مقتدر حامی ازم عذر خواهی کرده بود خونه که اومدم 

وردم شددانس آ… به بیمارسددتان کشددید  به قدری حالم بد بود که کارم… افتادم 
شب  شه به زوره دارو و آمپولهای قوی هر  صدام تو دماغی ب بینیم نگرفته بود تا 
اجرا می رفتم و این باعث شده بود چای چشمام بد جور کبود بشه و واقعا الغر 

 …بشم 
 

یک هفته اجرا به خاطر ایام فاطمیه تعطیی بود و این یعنی من باالخره میتونستم 
ته اون هم چه … روز بده ها رو ببینم  9اسددتراحت کنم و بعد از نزدیک  الب

 دیدنی؟
 
 بیا برو دراز بکش خدا من از دسته این دیوونه چه کنم؟ -
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 سیا کو؟… انسان باش گلنار  -
 
 …فرستادمش خرید بران یه سوپ عالی چختم  -
 

دم: دیلبخندی به صددورن مهربونش انداختم و شددال رو کمی بیشددتر دورم چی
 …بارون میاد 

 
 …نشست کنارم روی کاناچه: م ی همون سال 

 
سعی کرده بود  سه مون  صبی هر  باید به روی هم دیگه می آوردیم مگه نه؟ از 

 …خیلی بهش فکر نکنیم و نشده بود 
 
 دعوتت کردن نه؟ -
 
به … آره  - می گم که این آقای دکتر از وقتی اومده همه چیز ریتم منظم تری 

 …ته خودش گرف
 
 …من و سیا امروز رفتیم سر خاکش  -
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سددرم رو به چشددتی کاناچه … اشددکی که روی گونه اش چکیده بود رو چاک کرد 
 …تکیه دادم 

 
ود صبی هنوز هوا ابری ب… یعنی شبش تا صبی بارون باریده بود … اون روز  -

 می دونی بعد از اون روز دیگه هیچ… تو خونه داشددتم کتاب می خوندم … 
یچ ه… سدده بار … دو بار … تلفن زنگ زد … وقت آنا کارنینا رو نخوندم گلی 

لباسم رو آروم آروم چوشیدم برم بهش سر بزنم چند هفته بود … کس حر  نزد 
دارو ها هم تا … گیر داده بود به خودش دوباره … حالش از همیشدده بدتر بود 

 …ثیری روش نمی باشت انگار 
 
 …نیاز رها نبود  -
 
 …اکبر خان میگفت هر چی که نیاز داره بده هاشن که چیششن … از رها نی -
 
 …لعنت به جهی  -
 
 …لعنت به تعصب  -
 
 …گریه نکن همراز حالت بدتر می شه واقعا خوب نیستی  -
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دیگه جلوی اشددکهام رو که نگرفتم گونه ام رو خیس خیس شدددده بود: رفتم 
انوم میومد و التماس بده خونش. دم در که رسددیدم فقط صدددای فغان فریده خ

 …ها 
 

خودش هم بدنش … گلنار سددرم رو تو آ*ا*و*شددش گرفت … هق هق کردم 
گلنار خواهر م ی دسته گلم کنار باغده که زرد شده … می لرزید: خوابیده بود 

اا آمبوالنس تو ب… بود دراز به دراز خوابیده بود و روش یه ملحفه سددفید بود 
 …کاغذ چیزهایی رو یاد داشت میکرد  بود و دکتری که توی یه تیکه

 
سددرم رو از روی بلوز سددفید رنگ گلنار که حاال لکه های اشددک روش بود … 

شتم: از اون روز خواهرم .  سرم دوباره گیا می رفت و حالت تهوع دا شتم  بردا
سته های ایرانی  سفید عروس تنش کرده بودیم م ی تمام خوا خواهری که لباس 

شددوهری که حتی بعدش …  شددوهرش تحویی گرفتیم ها با کفن از خونه م ال
 یا زنش رو… محض خالی نبودن عریضه نیومد ببینه سر بده هاش چی اومده 

 …کجا خاک کردن 
 
 چه خبره؟ -
 

شته بود و با  سه های خریدش رو روی زمین گذا سیا که کی سمت  چرخیدم به 
 …اخم نگاهمون میکرد 
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 روضه خونی راه انداختی همراز؟با ز تو … چاشید خودتون رو جمع کنید  -
 

یه برگ دستمال کاغذی برداشتم و یه برگ هم دادم دستم گلنار: سیا چرا داد می 
 زنی؟

 
… چه طور داد نزنم؟ بازم میخوای بری بیمارسددتان؟ رنگ و رون رو دیدی  -

 …فردا هم که همین اوضاع داری؟ بس کن همراز 
 

 گلنار: سیا؟
 
ه یه هفت… داغون … چای چشددما کبود … اش رو ببین  قیافه… چیه؟ بابا  -

االن محمد زنگ زده بود … اسدددت رو به مون داری میری سددر کار و میای 
همه نگرانتن خودن ککت … رامین می خواسددت بیاد دیدنت … نگرانت بود 

 هم نمیگزه؟!
 
 نه رامین نه؟ -
 

ست روی مبی تکی رو به روم: گفتم نیاد  ش ش گفتم می خوای… ن … ی تنها با
 …مموش محض رضلی خدا به خودن هم فکر کن 

 



  474 

 

یعنی تو میگی سددالی یه بار موقع سددالگرد فوتشددم برای خواهر جوونم گریه  -
 نکنم؟

 
یه میکنم  - که خودم دو روزه دارم گر دیروز آویسدددا … من اینو گفتم؟ منی 

من دارم میگم مرور خاطران تو … چشددمام رو دیده بود هی میپرسددید چته 
شوهرن می دم به و صال  شنیدی دکتر چی گفت؟ ا ست ن ضعیت تو خوب نی

تو خونش … خانواده اش هم از خدا شددونه … دوسددتت داره … همین رامین 
 …آرامش میگیری 

 
 …چرن نگو  -
 

همه چیز هایی که گفتم … گلنار از جاش بلند شددد: من میرم شددام رو بکشددم 
 خریدی سیا؟

 
 …بله خانوم دکتر  -
 
یی که این چند وقت خرج کردید رو بگید باهاتون حسدداب کنم راسددتی چوال -

… 
 

 …دو تایی داد زدن: خفه شو 
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 …خب حاال چه برای فحش دادن به من گروه کر ساختن  -
 

جز معدود وسایلش بود که با خودم آورده … سرم رو روی بالشت رها گذاشتم 
سددقف چشددمام رو بسددتم و صددددای برخورد قطران باران با … بودم خونه 

زیر لب زمزمه کردم: وقتی در شددهری … چالسددتیکی همسددایه رو گوش کردم 
ید که نمی  ناشددناس، باران می بارد،آبی فرو می بارد،با من از چیزهایی میگو

 دانم.
 

در کرانه دریا نیست بی تردید،همه خود را مسافرانی میابیم از یک کشتی،کشتی 
 …مجانین شاید 

 
شکی … کرد  واقعا همه بدنم هنوز درد می سبتا کلفت م شنی ن صرار گلنار  به ا

 …چوشددیده بودم رو چیراهن مشددکی تا زانوی سدداده ای که تنم کرده بود به زور 
سم  سر خاک نبود که مرا شته فریده خانوم فقط  ساله گذ سال بر خال  دو  ام

که دعایی خونده بشه و شامی چخته … گرفته بود خونه هم مراسمی گذاشته بود 
فت می گ… ش به نیاز مند ها برسه و بخشی به مهمانهای خونه بشه که بخشی

سمی نبود … خواب دیده  سال اول هیچ وقت همدین مرا سر خاک … به جز 
خانواده عمو و عمه های … می رفتیم و بخشددی از فامیی انتظام هم میومدن 

 …حامی 
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شدم: خدا حافظ  سر خاک مامان و بابا بلند  م از مامان من واقعا امیدوار… از 
شم رو می کنم که قبی از … اون باال که نگاهم میکنی لبخند بزنی  من همه تال

 …دارم میرم چیش رها … هر چیزی انسان باشم 
 

چشددمام درسددت باز نمی شددد هم به خاطر سددرما خوردگی هم به خاطر گریه 
 رها تو قبرستان خانوادگی… مفصی دیشب و امروز صبی سر خاک مامان و بابا 

تو اتاقک چهار دیواری آجری رنگی که با کاشددی های … خاک بود انتظام ها 
شده بود  شون نوشته  سرش نام فامیی درخشان همه اون جا یا خاک … آبی باال 

م با ته ته دل… جلوی در ماشین هاشون چارک بود … شده بودن یا قبری داشتن 
دی مر… دیر تر از بقیه رسیدم … هیچ کدمشون درست و حسابی صا  نبود 

ون گوشه نشسته بود و دعا میخوند و داخی اتاقک با شمعهای سیاه تزئین شده ا
به خونه جدید خواهرم زل زدم تو دلم گفتم: جان دیگه راحته رها مگه … بود 
 نه؟

 
سمت فریده خانوم رفتم  شت گریه میکرد … به  سی که توی اون اتاق دا تنها ک

برادر زاده اش عم تاج الملوک از بقیه توقعی هم نبود چرا م ال باید برای زن … 
یا زن عموی حامد وحامی و یا … که دقیقا زن شددده اکبر خان بود گریه میکرد 

صورتم  ساکت بود؟ فریده خانوم  عمع کو چیکش که زن خوبی بود اما زیادی 
اون گوشه یه عصای چوب ماهون بود … سرم رو بلند کردم … رو ب*و*سید 

د از بعد از اون شب ندیده بودمش اما این جا و اکبر خانی که بهش تکیه داده بو
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شد بهش بی محلی کنم  سالم کردم … نیم   جوابم رو نداد و… کنارش رفتم و 
 …توی دلم چوزخندی بهش زدم … روش رو برگردوند 

 
ضای خفه  ستم اون ف ضه بی م ما و اون قیافه هایی که … واقعا دیگه نیم تون رو
حالت تهوع امونم … اومدم بیرون … انگار از من طلب دارن رو تحمی کنم 

شت در میومد … رو بریده بود  شمام دا ستون بیرون گرفتم و … چ ستم رو به  د
تم باید موهای بازم رو می بس… شالم تقریبا رها بود … ایستادم و نفس کشیدم 

 …شاید یکم حالم بهتر می شد … 
 
 …این رو بخورید  -
 

بده خودم بودم که حضددورش رو  انقدر غرق در حال بسددیار… از جام چریدم 
 …یه لیوان شربت بود فکر کنم … متوجه نشده بودم دستش رو بهم دراز بود 

 
به … با کت و شددلوار و چیراهن و کروان مشددکی جدی تر هم به نظر میومد 

سددرم رو … خصددوص که با اخم و جدیتی بیشددتر از همیشدده بهم زل زده بود 
 …اما … فتم: ممنونم انداختم چایین و لیوان رو از دستش گر

 
 …آروم نشستم روی تک صندلی که فکر کنم جا مونده بود بیرون 

 
 …بخوریدش  -
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 …خنکه و من کمی سردمه  -
 
 …شیرینه خیلی هم خنک نیست بخوریدش  -
 

شیرینی اش اون حالت … م ی شربت حیان بود … یه جرعه اش رو فرو دادم 
 …تهوع مزخر  رو کمی کم کرد 

 
 …خوب نیست حالتون  -
 
 …مهم نیست زود خوب میشم … سرمای سختی خوردم  -
 

 …جدی به لبخند مصنوعی روی لبهام نگاهی کرد 
 

 همون موقع صدایی از چشت سرمون اومد: حامی اینجایی؟
 

با دیدنم به سددمتم اومد: ای … انتظار دیدنش رو این جا نداشددتم … رویا بود 
 ؟بابا همراز جان چرا این شکلی شدی دختر
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نگاهی بهش انداختم به کت شلوار شیک و شال مشکی ظریفش و قد بلندش 
که با کفش چاشددنه بلندش با وجود اختال  قدش کناره حامی واقعا لوکس و 

 …شیک به نظر میومد 
 
 …سرما خوردگیه ساده است … چیزیم نیست  -
 

 …حامی: بله کامال سادگی این مریضی عیانه 
 

 …چشددماش رو ببین … کردی بران خوب نیسددت رویا: نباید انقدر گریه می
دختر چه طوری تونسددتی چشددمایی تا اون حد درشددت و خمار رو این طوری 

 …م ی یه بالشتش کنی 
 

از چهار … لیوان توی دسددتم رو کمی جا به جا کردم: خواهرم این کار رو کرد 
 …ساله چیش که کمرم رو شکست چشمام دیگه هیچ وقت خیلی باز نشد 

 
یا خوا یا شددما برو داخی عمه خانوم رو سدددت چیزی بگه که حامی گفت: رو

 …صدان میکنه 
 

رفتن رویا رو نظاره گر بودم که حامی برگشددت به سددمتم: برید توی ماشددین 
 …بنشینید االن مراسم تموم میشه میریم خونه 
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 …آخه  -
 
 …فکر میکنم شددما اصددال خودتون رو توی آینه نگاه نمی کنید … آخه نداره  -

با دسددت به ده قدم جلوتر … برید توی ماشددین من … جا باد هم هسددت این 
شینش اونجا بود  شاره کرد که ما شر … ا  …چه قدر بد اخالق بود امروز این ب

ست برم  سیدم … دلم نمی خوا از این که خانواده اش برام حر  در بایرن میتر
ی ه حرفتعللم رو دید که کمی سددرش رو به چایین خم کرد: من کال از این ک… 

رو تکرار کنم بدم میاد اما شما همیشه اصار دارید هر جمله ای رو من بیشتر از 
 …بفرمایید … سه بار تکرار کنم 

 
خواسددتم چیزی بگم که اخمای درهمش مانع شددد. حالم هم خراب تر از اون 

مت کنم  قاو که بتونم م تادم … بود  باز کردم و … همراهش راه اف در جلو رو 
ستم  ش شین… ن شن کرد: اینجا بمونید تا  ما شن کرد و بخاری رو هم رو رو رو

 …دقیقه دیگه مراسم تموم میشه  10
 

 …خواست بره که گفتم: آقای دکتر 
 

سمتم و نگاهم کرد  شت  ستگیره در بود برگ ستش به د ت چرا این چند وق… د
 …اخیر قهوه ای این چشمها کمتر شبیه اکبر خان شده بودن : مرسی 
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شبیه به  ست چیزی  شکر نی صورتش اومد: نیازی به ت شما ا… لبخند روی  ما 
 …نیاز به یه تذکر حسابی دارید 

 
 اخمام رفت تو هم: چرا اون وقت؟

 
 …االن جاش نیست … بعدا صحبت میکنیم  -
 

ست  سینه ام قالب کردم و زیر لب غر زدم: تذکر … در رو ب ستام رو توی   …د
 …بد اخالق … انگار من نیوشام 

 
… ای داد بیداد داشددت از شددیشدده جلو نگاهم میکرد … لند کردم سددرم رو ب

از خجالت … خاک بر سرن همراز … چشماش داره به من میخنده؟ آره دیگه 
 خوب شد زبونم رو در نیاوردم.… سرم رو چایین انداختم 

 
سر خاک عزیزی قرآن می خوند و بعد از اون  شت  رو به روم چیرزنی بود که دا

کمی شددنلم رو دورم محکم کردم و نفس … رو به تاریکی افق بود قرمز رنگ 
شیدم  سکون مطلق … عمیقی ک صی از بخاری و رنگ قرمز افق و  رخون حا

 …این جا واقعا ته ته همه چیز بود … این آخر دنیا آرامش عجیبی بهم داده بود 
سرم نوای تار بود  گاهم بود و مادر … توی  ضمیر نا خود آ همون آهنگی که تو 

 …میگفت وقتی نوزاد بودم چدرم به جای الالیی برام مینواخته همیشه 
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سددرم رو … الی در باز شدددد و همراهش سددوز و عطر گرم و دلنشددینی آورد 
جا خوردم  یا  یدن رو با د ندم  هاش بود: … چرخو ند شددیرینی روی لب لبخ

 ترسوندمت؟
 
 نه فقط انتظار دیدن شما رو نداشتم -
 

تصمیم گرفتن برن سر خاکه مادر اکبر خان  ماشین رو روی دنده گذاشت: بقیه
 …حامی گفت تو زیاد حالت خوب نیست بیام تو رو برسونم 

 
کمی توی جام جا به جا شدددم اینم یه چشددمه از چیزی که احسدداسدداتم رو … 

 …نسبت به این آدم تحت آزامایش می باشت 
 
 …ایشون به من لطف دارن ببخشید که شما رو هم از برنامتون انداختم  -
 
منم نجان چیدا کردم از حضور چر فتوح انتظام ها … الحق که تعارفی هستی  -

… 
 

 خندیدم: مگه خودتون هم جزئشون نیستید؟
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 من ارشدی… البته چیش خودمون باشه ها حامی سرم رو میکنه … خدا نکنه  -
 نوه دختری عمه حامی و حامد هستم.… هستش فامیلیم 

 
 نوه عالم تاج خانوم؟ -
 
عالم تاج عمه کوچکترشددون بود همون عمه کم حر  و … سددر تائیدم کرد  با

 …خوش خلقی که خیلی هم با انتظام ها بر نمی خورد 
 
 جلوی خودشون هم ابراز خرسندی میکنید؟ -
 
 خیلی بد اخالقه؟ -
 
 دقیقا کدومشون؟ -
 

 …خندید و گفت: اکبر خان که مسمله غیر قابله حله منظورم حامی 
 

 آخه ایشددون از وقتی… : راسددتش رو بخواید نمی تونم دقیق بگم لبخندی زدم
 اومدن خیلی چیزها هم برای من بهتر و راحت تر شده.

 
 …می دونی تو اصال شبیه به رها نیستی  -
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 شما می شناختیدش؟ -
 
 اما کال… ما اون موقع خیلی هم باهاشون رفت و آمد نداشتیم … ای تقریبا  -

 …به نفس نبود و چشماش هم م ی تو برق امید نداشت رها به اندازه تو متکی 
 
 …شما چه قدر حامد رو می شناختید  -
 

با این جمله فکر می کنم دقیق به هد  زدم که گفت: می دونم میخوای به … 
من خیلی حامد رو خوب نمی شناختم … چی اشاره کنی و بهت حق هم میدم 

سه چهار سالی هم ازمون بزرگ تر … اهله بر خوردن با ما نبود  چون خیلی… 
 …بود 

 
 …و نگاهش کردم … کمی جا خوردم 

 
خندید: دختر تو تمام احساساتت رو با میمیک صورتت نشون می دی و نیازی 

 …سالمه  32من از حامی دو سال کوچکترم و … به کالم نداریا 
 
 …اصال بهتون نمی یاد  -
 

 …ساله باشه 28ش نمی ومد من فکر میکرد حداک ر واقعا هم به… 
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سال … دختر تو برای اعتماد به نفس من الزمی ها  - شش  صه اینکه من  خال

 خیلی… چیش که برای ادامه تحصددیی رفتم انگلسددتان حامی هم اونجا بود 
 …این باعث شد که صمیمی تر بشیم … کمکم کرد هوام رو داشت 

 
 …رها خیلی ابیت شد  -
 
ستم من  - سال بعد از … خیلی در جریان نی اما مرگ ناراحت کننده اش رو دو 

شنیدم واقعا جا خوردم  ستم باور کنم … رفتنم که  صال نمی تون م حامی ه… ا
شد  شاید با رها یه جا … خیلی ناراحت  سر جمع دو ماه هم  در حالی که کال 

 …نبود اما تاثیر خیلی بدی روش گذاشته بود 
 
 …ود که من داشتم رها آخرین کسی ب -
 

 …رویا لبخند تلخی زد: من از بار اولی که دیدمت ازن خوشم اومد 
 
 منظورتون جلسه کالس چیانوی نیوشا ست؟ -
 
مدی … نه  - حامی بیرون او کار  که از دفتر  باس … اون موقعی  خاطر ل به 

عدش هم  لب کردی و ب مارن توجهم رو ج مای خ با مزه ان و چشدد خیلی 
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ی کرده بودی که خب این کاره هر کسددی نیسددت چون حامی روخیلی عصددبان
 …حامی آدم جدی هست ولی عصبی نیست 

 
 …من واقعا این قصد رو نداشتم  -
 
 …می دونم  -
 
یه چیزهایی هسددت توی اون خونه که واقعا من رو ابیت میکنه و با روحیان  -

 …هر چند نظران من مهم نیست … من جور در نمیاد 
 
 ؟این طور فکر می کنی -
 
 …غیر از این نیست  -
 
 تو بازیگر تماتری نه؟ -
 
 …ای تقریبا  -
 
 چرا تقریبا؟ -
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 …آخه تازه اول راهم برای هنرمند بودن یا بازیگر بودن خیلی راه هست  -
 
ستار این مملکتی  - سوچر ا ضمن … هنوز اول راهی و هم بازی بزرگترین  در 

 …شنیدم کارن هم خیلی خوبه 
 

یعنی اون کوه … امی رفته بود و تعریف کرده بود از من یعنی ح… جا خوردم 
که یادش هم بود در ضددمن تعریف هم کرده بود … یخ نه تنها من رو دیده بود 

… 
 
من و حامی لندن که بودیم … خداییش قیافه ان خیلی با مزه شدددده همراز  -

حامی عاشق موسیقی هم هست و چیش … هیچ تماتری رو از دست نمی دادیم 
 …ن بمونه بسیار هم عالی چیانو می زنه خودمو

 
 …برام باور چذیر نبود … 

 
 باور نمیکنی نه؟ -
 
 …اگر میگفتید سنا می زنه بیشتر باور میکردم  -
 

 …بلند خندید: یادم باشه بهش بگم نظرن راجع بهش چی بوده 
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نه تو رو خدا بهشددون نگید ها همین طوریش هم به زور دارن من رو تحمی  -
 …بد تر نشه این وضعیت …  میکنن

 
سوزوند … کمی متفکر بهم نگاه کرد  سینه ام رو خیلی  سرفه ای کردم که  تک 

… 
 
حامی یه دارویی رو … راسددتی یادم بنداز جلوی اولین دارو خانه نگه دارم  -

 …اسمش رو نوشته بران بگیرم 
 

به  دو تا شدداه نزدیک بود روی سددرم سددبز بشدده: برای من؟ خواهش میکنم
من … خودتون زحمت ندید ایشددون هر بار من رو میبینن تو زحمت میوفتن 

کاری … دکتر رفتم و دارو هم مصددر  میکنم  باالی  خاطر حجم  به  فقط 
 …فرصت استراحت نداشتم 

 
نمی دونم چرا احسددداس کردم جمله های آخرم براش تفکر بر انگیز بود چون 

شید  ستی رو ک شم دوخته بقیه راه رو تا جایی که ترمز د تو فکر بود و من هم چ
 …بودم از چنجره به بیرون 

 
ماشین ایستاد: من برم این دارویی که حامی گفته رو بخرم که بعدا بازخواست 

 …می شم 
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 …خواستم جلوش رو بگیرم که موفق نشدم … 

 
روی مبلهای سددلطنتی سددالن مرمری خاندان انتظام نشددسددته بودم و وول می 

بود و زری خانوم داشددت حلوایی رو که خیلی هم  دعا تموم شددده… خوردم 
 …شیک تزئین شده بود به همه تعار  می کرد 

 
 با وجود اکبر خان بازهم… رویا کنارم نشسته بود و حامی رو به روم روی کناچه 

لی احترام خی… فهمیدن این که همه تقریبا از حامی دستور میگرن سخت نبود 
صحبت بود که نگاهش بهم با چدر ر… زیادی بارش قائی بودن  شغول به  ویا م

سددرم رو چایین انداختم و … احسدداس کردم خیلی خیره نگاهش کردم … افتاد 
شت با قالی  شی دا ضاد فاح شکیم که ت شنه دار م شدم به کفش های چا خیره 

ا ب… خودم هم با این جماعت تضاد داشتم … ابریشمی قرمز رنگ کف سالن 
تنها عنصر رنگی گوشواره … شلواری کلفت این چیراهن ساده مشکی و جوراب 

های اشددکی شددکی بزرگ و فیروزه ای رنگم بود که هدیه سددیاوش و گلنار بود 
 …برای تولد چارسالم 

 
 …اگر این قوم الظالمین نبودن ته این حلوا رو در میاوردم  -
 

 …رویا بود که سرش رو به گوشم نزدیک کرده بود وو غر می زد 
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 …ن هم ضعف دارم راستش روبخواید م -
 
یادم رفت حامی گفته بود بگم فخری خانوم بعد از اون دارو حتما … آه آه  -

 …بهت چیزی بده بخوری 
 
 …ایشون گاهی من رو با نیوشا اشتباه میگیرن … نه دیگه در این حد  -
 

یا به زور خنده اش رو نگه داشدددت که با دیدن اخم حامی زیر لب گفت:  رو
 …ی اخالقه جون تو جونش کنن خدا

 
ه به نگا… موبایلم با ویبره اش توی جیب چیراهنم داشددت خود کشددی میکرد 

خوب میدونسددتم هیچ کدوم از این آدم ها واقعا از … چشددم های اطرافم کرد 
به گوشیم نگاه کردم … من خوششون نمی اد و حضورم رو بی مورد می دونن 

بلند شدددم و همراه  از جام… االن واقعا بهش احتیاج داشددتم … سددیا بود … 
گوشیم به گوشه ترین قسمت سالن زیر چله هایی که به سمت باال می رفت چناه 

 بردم.
 

سیا  شدم … حالم خوبه  سینه ام ب… نه نترس به گروگان گرفته ن سته ام و  د خ
 …جور میسوزه از گرسنگی هم دارم میمیرم 

 

http://www.roman4u.ir/


 491 قصه یبانو

 …چشت تلفن با صدای بلند خندید 
 
 …مرض نخند خب مگه چیه  -
 
 …مموش بی خیال خدافظی کن بیا خونه مامان یه قرمه سبزی چخته  -
 
 …نا مرد حاال ببین چه می کنی با منا  -
 

ستم  شتم بود گوشی تو د سرم چرخیدم و با دیدن حامی که چ شت  یه لحظه به چ
چند وقت بود اون جا بود امیدوار بودم چرندیاتی که با سیا گفته بودیم … موند 

 …رو نشنیده باشه 
 

رو به روش زری خانوم و یه آقایی بود نگاهش رو از من گرفت و با سر به نشانه 
شد  شاره ای کرد و از کنارم رد  شبیه … احترام بهم ا ساس کردم چیزی  ولی اح

 …به لبخند رو صورتشه که این به شکم می انداخت که شنیده باشه 
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که بهم داده بود دارویی … دلم می خواسددت خودم و سددیا وش رو با هم بزنم 
صیحت  شاید باید ن سینه ام رو آروم کرده بود اما بد جور هم خوابم گرفته بود 

شیون … سیا رو گوش میکردم و می رفتم خونه خاله  سروخان چ با یاد آوری خ
 …ماشاال همه جا هم من طر  دار دارم فطیر این جا که دیگه هیدی … شدم 

 
ه که به بلندی قد من بود و از جنس با سددیا خدا حافظی کزدم و از کنار مجسددم

یعنی از هنر در همین حد برداشت دارن مجسمه از این ظریف … برنز رد شدم 
 …تر نبود 

 
سر جام  شنیدن بحث چند تا از خانوم ها  سالن برم که با  سمت  ستم به  خوا

کال اهی گوش ایستادن نبودم اما شنیدن اسمم باعث کنجکاو بشم … ایستادم 
قدر خوب نمی شددناختمشددون که بخوام تشددخیک بدم کی چه ان… و بایسددتم 

 …حرفی داره میزنه 
 
شنون ناراحت می  - صداتون رو بیارید چایین تر فریده جون می مادر جون یکم 

 …شن 
 
 …نباید میذاشت حامد این کار رو بکنه … اصال تقصیره فریده است  -
 
 …من اصال نمی فهمم این خواهره از کجا چیداش شده  -
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 …که کمی جوان تر بود: می ترسم اینم یه نقشه ای داشته باشه  زنی

 
دسددتم رو به دیوار کناری گرفتم و سددرم گیا رفت انگار اون مجسددمه فلزی رو 

راجع به من داشددتن این حرفها رو می زدن؟ … محکم کوبیده بودم توی سددرم 
خواهر من ضددعیف بود؟ حامد بد بخت و آواره شددده بود؟! می خواسددتم باال 

یان مغزم رو … یارم ب که محتو عده ام رو بل یان م نفس عمیقی … نه محتو
من واقعا این … نگاهی به اطرافم انداختم … کشددیدم تا بغضددم رو قورن بدم 

تلفنم رو انقدر توی دسدتم محکم … چشدمام می سدوخت … جا چه میکردم 
من رو چه به این آدم ها … من … مشددت کرده بودم که انگشددتام درد می کرد 

من و اون خونه قدیمی آبی با گلهای الله … منو اون صحنه چر از خاک … خه آ
… من … من و کالسددم با تخته سددیاه و گچ های رنگی … عباسددی و اطلسددی 

وسددط این … منی که الالییم نوای تار بوده … با خاطران خواهرم … همراز 
 آدم های چر طمطراق چه میکردم؟

 
دسددتم رو به نرده ها گرفتم و به … ایز نبود یک دقیقه این جا موندن هم دیگه ج

شالم رو بردارم  شنی و  شا رفتم تا  صبیت … سمت اتاق نیو شدن ع ستام از  د
ست تنم کنم  سم رو در ستم… باال نمی یومد تا بتونم لبا  شنی رو محم توی د

… لعنت به اون راه مدرسدده ان … آه رها آه … گرفتم و نشددسددتم لبه تخت 
 …لعنت به … جوانی لعنت به عاشقی های نو
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چند بار با خودم تصددمیم … همراز لعنت کردن آدم ها درسددت نیسددت … نه 
ه جوابهایی ک… چه قدر جواب داشتم … گرفتم دیگه چام رو تو این خونه نذارم 
 …جاش نبود … برم و باهاش بکوبم توی دهنشون اما 

 
شتر قلب… شنلم رو تنم کردم  ست… م تمام بدنم درد می کرد و از همه بی م رو د

سرم باید  شالم رو انداختم روی  به کنده کاری های لبه تخت گرفتم تا نیوفتم و 
جهنم که ممکن بود … از راهروی م*س*تخدمین چایین میرفتم تا دیده نشددم 

 …بهشون بر بخوره این جا احساس میکردم دیگه اکسیژن نیست 
 

 شد سر م رو چرخوندم تقه ای به در خورد قبی از اینکه بتونم جواب بدم در باز
چار چوب در بود …  ماش توی هم … حامی تو  با خودم گفتم م ی … اخ

شه  سموال به لباس تنم انداخت و بعد نمی دونم توی … همی اول نگاهی چر از 
شتر در هم رفت  صورتش کمی بی ست چپش که تو … صورتم چی دید که  د

 یف می بردید؟!جیب شلوارش بود رو در آورد و اومد توی اتاق: جایی تشر
 

 صداش اندکی تمسخر داشت به نظرم یا من انقدر دلم نازک شده بود؟
 
 …دارم میرم خونه  -
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از این وضددعیت راضددی نبودم : می شدده در رو باز … اومد داخی و در بسددت 
 کنید؟!

 
 …جا خورد: منظورتون رو متوجه نمی شم 

 
 …می خوام برم خونه … منظوری ندارم  -
 
 …نخورده االن؟ شام  -
 

ضم رو بخورم:  سعی کردم تا بغ شتم و  شدم و کیفم رو از روی زمین بردا خم 
 …از طر  من از آقای انتظام و فریده خانوم عذر خواهی کنید … میی ندارم 

 
ت چشم دوختم به عالم… جلوم ایستاد سرم رو بلند نکردم … به سمتش رفتم 

 …دم به سمتم اومد یه ق… فاصله امون کم شد … کوچیکه چایین کرواتش 
 
 …حالتون خوبه؟ دارو فکر کنم  -
 

کاری که خیلی هم بهش عادن نداشددتم و نداشددت: … وسددط حرفش چریدم 
 …اصال حالم خوب نیست. تنها چیزی که میخوام اینه که برم خونه 
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 …اون دارو ممکنه یکم تاثیران جانبی داشته باشه … شما هیچ جا نمی رید  -
 غی بدن؟سر گیجه دارید یا دا

 
 …داغی بدن؟ من توی بدنم جونی نمونده بود تا بتونم حس کنم … 

 
چشمام دوباره داشت خیس می شد و نیش اشک رو توشون احساس می کردم 

نمی دونم هجوم ویروس ها بود یا حرفهایی … دسددتام دیگه جون نداشددت … 
با هم بدتر بودن؟ هر چه که بود مخرب تر از هر زلزله ای بود   کیفم… که از و

 …بذارید برم … از دستم ول شد: خواهش میکنم 
 

 می دونستم یکم… اعصاب نداشتم … یه قدم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم 
ست جلودار حرفایی  شتر بمونم فریاد می زنم و اون وقت هیچ کس نمی تون بی

 …بشه که تو گلوم گیر کردن 
 
 چیزی شده؟ -
 
 مهمه؟ نه میخوام بدونم مهمه؟ -
 

فاقی با  ته بود نگاه کرد: چه ات که دیگه کنترلم از دسددتم در رف به من  تعجب 
 افتاده؟ چای تلفن چیزی بهتون گفته شده؟
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من کیم که بتونم از دست شما ناراحت بشم مگه نه؟ هر اتفاقی هم که … نه  -

 …آخه چه قدر … افتاده باشه باید از بیرون باشه 
 

 …ی خواستم بی حرمتی بشه نم… به زور بقیه جمله ام رو خوردم … 
 
- … 
 

سددرم رو باال کردم و به قیافه شدددیدا در همش نگاه کردم: … سددکون کرده بود 
حتما با خودتون میگید این بده فسددقلی به … چرا اون طوری نگاهم میکنید 

 چه جراتی به خودش اجازه داده از ما ناراحت بشه اصال در این حدا هست؟
 
ید خواهش میکنم - عا این طرز تفکرتون رو درک نمی کنم …  بس کن من واق

… 
 

اگر روزهای دیگه بود بعد از این جمله دیگه هیدی نمی … لحنش قاطع بود 
 …گفتم اما االن 

 
یه عمر به شما به حالت … به شما توهین نشده … حق هم دارید درک نکنید  -

 …یه آدم مزاحم نگاه نکردن 
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 کسی به شما امروز توهین کرده؟ -
 
خودتون رو خسددته نکنید و مهمون ها تون رو هم … مهم نیسددت آقای دکتر  -

 …برای یه بده معطی نکنید 
 

چشمای شاکیش باعث شد یه قدم برم … دستش رو آورد جلو و سد راهم کرد 
 …عقب تر: شما تعیین نمیکنید من کجا برم یا چه چیزی مهم هست و نیست 

 ن بهم درست میگید چی شده؟همین اال… از حر  نصفه هم خوشم نمیاد 
 
ید ها؟ توهین فامیلهای محترم انتظام به خواهر  - چی دوسدددت دارید بشددنو

مرحومم رو؟ خواهر بد بخت من برادر شددما رو آواره کرده؟ برادر محترم شددما 
سال  4خودش آواره نفسش شد که افتاد دنباله منشی اش که تازه از خودش هم 

 …بزرگ تر بود 
 

فوران کرده … ه داره عصددبانی می شدده ولی برام مهم نبود احسدداس می کردم ک
بودم : بهتون بر میخوره نه؟ به منم بر میخوره وقتی میگن خواهر من عرضه نگه 

 …داشتن شوهرش رو نداشته 
 
 می شه بگید این حرفها رو از کجا آوردید؟ -
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من برای هیچ کس این جا نقشدده … حتما دارم دروا میگم نه؟ مهم نیسددت  -
 …ارم ند
 

شت:  ستش رو روی در گذا سمت در رفتم که این بار خیلی محکم د دوباره به 
شخک  سر و ته م هیچ کس از این اتاق بیرون نمیره تا تکلیف این جمالن بی 

 …بشه 
 

خواستم جوابش رو بدم که تقه ای به در خورد و بعد صدای نگران نیوشا اومد: 
 …عمو … همراز 

 
ترسددناکی بهم خیره شددده بود: بذارید برم نیوشددا  نگاهش کردم که با جدیت

 …ترسیده 
 

شید: عمو … الی در رو باز کرد  سرکی به داخی اتاق ک شا با ترس  ما ش… نیو
 داری همراز رو دعوا میکنی؟

 
 …من کمی جلو اومدم : نه عسی همراز 

 
 حامی حرفم رو نصفه گذ اشت: شما چیزی میخواستی بگی؟
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شه چرا مامان فریده گفت بگم چ - سرو ب شام زود  سر جون حاال که گفتی  س چ
 گذاشتی رفتی؟

 
اال هم شددما برو من با خالتون یه … به مامان فریده بگو یه ربع دیگه میایم  -

 …صحبت کوچیک دارم 
 
 عمو؟! -
 

خم شدم و سعی کردم تا جایی که میتونم صورتم رو شاد کنم: برو چرنسس من 
 …خوبم 

 
بست و دست به سینه و ترسناک تر از هر وقتی خیره  با رفتن نیوشا حامی در رو

حاال که کمی از اون بحث گذشددته بود دوباره ترس و اسددترس … شددد بهم 
 …حضورش برگشته بود بهم 

 
کجا بودیم؟ آهان یادم اومد رسددیده بودیم به نقشددده شددما و البته زندگی  -

 …خصوصی برادرم و زنش 
 

سخره ام میکنه با تاکیدی  ساس کردم م صوص روی کلمه زنش اح هم که به خ
 …داشت 
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ستام: زن  شد گرفتم بین د شت منفجر می  سرم رو که دا ستم لبه تخت و  ش ن

که فکر میکرد اگر … برادرتون خواهر من بود از گوشدددت و خونم  همون زنی 
شوهرش بر میگرده و به خاطر مصر  هم زمان قرص های … دوباره الغر بشه 

 …همون خواهر که با دوتا بده رها شد … رد الغری و افسردگی سکته کرد و م
شد که بده هاش ازش گرفته  و این جا م ی یه زندانی زندگی مرد و مدام تهدید 

شن  شون … می  شم دیگه نیم بینم ستم ی من که تهدید می ای هر چند بر… در
ست و توی یکی از … شماها چه اهمیتی داره  شکر زنده ا شما خدا رو  برادر 

 …نیا داره با معشوقش صفا می کنه بهترین کشورهای د
 
 …مراقب جمله هاتون باشید  -
 
له خوب البد دروا میگم  - ته … ب یه چیزی راسدد ما  که … ا اونم خواهر منه 

 …چهار ساله چیش زیر خروار ها خاک خوابید 
 

شده بود  صبانی  شده … ع شد: من نمی دونم چی  شت قرمز می  شماش دا چ
شدی شما یهو وارد این فاز ها  شید که دارید از چدر نیوشا … د که  ولی مراقب با

در ضددمن چرا فکر میکنید مرگ رها فقط برای شددما … و کوشددا حر  میزنید 
 …سخت بوده 
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از اون جایی که سددی روز از مرگش نگذشددته چدرتون با افتخار به مادرتون  -
بابا خودش … انگار خواهر من مانع بوده … گفت حاال دیگه حامد برمیگرده 

تازه اصال خواهر … در خونه خواهر من التماس ما رو چه به خانواده شما اومد 
وقتی شددوهرش رفت طالق میدادید … طالقش میدادید … بی خود … من بد 

 …بره دنباله زندگیش 
 

صال باال  صداش ا سمتم و اعترا  میکنم که این بار واقعا ترسیدم  شد به  براق 
این لحن سددرد و کوبنده اش نیازی اما این آدم با … تر از یه حدی نمی رفت 

هم به صدای بلند نداشت: دیگه چی؟ نکنه انتظار داشتید براش خواستگار هم 
 …چیدا کنیم؟ ناموسمون رو طالق بدیم 

 
ترسددیده بود به همین خاطر سددرم رو چایین انداختم: خواهر من هم حق زندگی 

 …شما ازش گرفتید … داشت 
 

بودم هم آیا فرقی میکرد یا نه … قع نبودم یه قدم بهم نزدیک شدددد: من اون مو
 می خوام بدونم دلیله این یهو شال و کاله کردن ها چیه؟… نمی دونم 

 
چشت سرش حر  میزنن … از اونایی بپرسین که تو مراسم سالگرد خواهرم  -

… 
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از شما بعیده که حرفهای این چنین رو جدی … خانوم روشنن فکر و هنرمند  -
 …بگیرید 

 
 به زخم یکی چاشیدن جدی گرفتنی نیست؟نمک  -
 

اون  توی… سرم رو بلند کردم … بهم نزدیک تر شد و سایه اش کامی افتاد روم 
که این طور بی کالم نگهم داشدددت نمی دونم  گاه خشددمگین چی بود  … ن

 …چایین منتظرتونن برای شام … سکوتم رو دید که گفت: بلند شید 
 
 …نمی خورم می خوام برم  -
 
 …االن من می رم و شما هم میاید … حر  رو دوبار تکرار نمی کنم یه  -
 

هیچ کس اون جا شناختی … اون مسمله نقشه … به سمت در رفت: در ضمن 
یک بار بهتون گفتم دوباره … از من هم شناخت درستی ندارن … از شما نداره 

شما با خواهر زاده هاتون نمی  … شه هم تکرار میکنم هیچ کس مانع از دیدار 
 …چایین منتظرتونم 

 
 …من دوست ندارم بیام جایی قرار بگیرم که آدم هاش از من متنفرن  -
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وباره د… نفس عمیقی کشید: من به اون جمله ها رسیدگی میکنم شک نکنید 
تکرار نمیکنم بفرمایید چایین برای مادرم صددورن خوشددی نداره مهمونش از 

 …وسط مهمونی به قهر بره 
 

شتش شک کنید  چ شماتون رو هم خ کاش به جای … به من بود و رو به در: چ
 …یکم بیشتر به فکر خودتون بودید … مرور زندگی آدمهایی که رفتن 

 
شتر  سیدم کش دادن بی شیدم. می تر چنجره رو باز کردم و چند تا نفس عمیق ک

شنلم رو با حرص انداختم رو تخت: … این موضوع عواقب بدتری داشته باشه 
 کاش برادرتون هم میفهمید ناموس چیه؟… موسمون نا
 

این آدم … چشددمام رو خشددک کردم … نگاهی به خودم تو آینه اتاق انداختم 
 من به چه جراتی اون حرفها رو بهش زدم؟!… حواسش به همه چیز هست 

 
با دلخوری در رو باز کردم و سرم رو انداختم چایین و به سمت چله ها رفتم که با 

ید انگار دیدنش کنا نمی دونم چرا … ر راه چله ها جا خوردم صددورتم رو کاو
به خودم تشدر زدم توهم نزن … احسداس میکردم توی نگاهش نگرانی هسدت 

 …همراز 
 
 …بفرمایید  -
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شماش یه … یعنی منتظر من ایستاده بود  شگر  نگاهش کردم تو چ با تعجبی 

کرد و روش رو کرد به سددمت رو به رو و راه افتاد:  تک سددرفه ای… برقی اومد 
 …گفتم شاید بخواید دوباره فرارکنید و آبروی مادرم رو ببرید 

 
 حرمت مادرتون… من اگر نیمخواسددتم بیام فلک نیم تونسددت مجبورم کنه  -

 …بیشتر از این حرفهاست 
 
 تو این که شما همیشه حرمت ها رو حفظ میکنید من شک ندارم. -
 

با چه چام  ید  با چایین  یادم افتاد که  تازه  له مرمری اول که گذاشددتم  رو روی چ
شم  سایی و چه طرز تفکر هایی رو به رو ب س… کمی تعلی کردم … ک رم باالی 

 ایستاده بود: چرا ایستادید؟
 

چرخیدم به چشددت سددرم که ایسددتاده بود و یه دسددتش به نرده ها بود این طوری 
 …شما تشریف ببرید … میو مد: میگم خیلی خیلی قد بلند تر به نظر 

 
 جا می زنید؟… اخماش رو کمی کرد توی هم: از شما بعیده 
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از وقتی اومدم دارم با خودم کلنجار می رم که من اصددال … حوصددله ندارم  -
سبتی … این جا چی کار میکنم  ست میگفتن بعد از فون خواهرم ن چدرتون در

 …بین ما نمونده 
 

سقف گر سرش رو به  شه: کمی  سب با ست دنبال یه جمله منا فت انگار میخوا
 …شما خاله این دو تا بده اید و اینکه 

 
 …احساس کردم خیلی دنبال یه جمله است: و اینکه 

 
یه لحظه حس … سددرش رو آورد چایین تر و م*س*تقیم خیره شددد به چشددمام 

ست داد  صی بهم د سریع چایین انداختم … خا جاش جا  کمی توی… سرم و 
 …به جا شد: با اینکه میدونم هنوز عصبانی هستید ولی بهتره بریم چایین 

 
حاضددر بودم شددرط ببندم قصدددش اصددال این جمله نبود: من هنوز یک عالمه 

 …یه عالمه دلخوری … سموال بی جواب دارم 
 
 …دلخوریتون هم همین طور … مخاطب اون سموالها من نیستم  -
 

خب راسدددت میگفت اما چه کنم که نحوه بر خورد …  چله دیگه به چایین رفتم
این آدم طوری بود که احسدداس میکردی همه مسددائی و مشددکالن رو می تونه 
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حی کنه همین باعث میشدددد طلب کارانه هر آنده توی قلب و بهنت بود رو 
 …بیرون بریزی 

 
 …ببخشید … نگاهی انداختم به صورتش: حق با شماست 

 
شد: من من هر  …ظورم این نبود که حرفتون رو چس بگیرید صورتش کمی باز 

یدم  جام م یاد رو ان که ازم بر ب ید … کاری  بدون که … می خوام این رو  و این
گذشته ای که بنده و شما اصال توش شرکت نداشتیم رو هم نباید حسابش رو 

 …از همدیگه بپرسیم 
 

 …تا ته جمله اش حق بود … 
 

صله خیلی کمی از من در کنارم ق شدیم با فا سالن  وی ت… رار گرفته بود وارد 
صدای تقه کفش  ستن و با  ش شام ن ضطرابی افتاد وقتی دیدم همه دور میز  دلم ا

بعد یه … من سدرها همه به سدمت ما چرخید و صدورن ها چر از تعجب شدد 
احسدداس کردم عمع ملوک و … غیبت طوالنی حاال با هم وارد سددالن شدددیم 

سته بودن ش صدر میز ن گونه هام گر … میخوان من رو خفه کنن  اکبر خان که 
گرفت تازه متوجه شدددم که این نحوه ورودمون رو حامی برنامه ریزی کرده و به 

ورتش ص… برگشتم به سمتش … همین خاطر دم چله ها منتظر من ایستاده بود 
نمی دونم توی نگاهی که هیچ وقت … و نگاهم کرد … خونسددرد و جدی بود 

… احسددداس کردم کمی از اضددطرابم کم شدددد  نیمخوندمنش چی دیدم که
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سمت جمع گفتم  شیدی زیر لب به  صندلی که … ببخ سمت  ست به  که با د
بین رویا و نیوشددا بود و خالی بود اشدداره کرد و با لحن جدیش که جای هیچ 

 …سموالی نمیگذاشت: بفرمایید بنشینید خانوم 
 

این کارش باعث شد  با… صندلی رو برام کشید و من واقعا هوا کم آورده بودم 
شیر به قتی من ببندن که  شم ستن نگاهی چر از عجز بهش … همه اینا  ش موقع ن

چشددماش رو به نشددانه اعتماد یه بار باز و بسددته کرد و خودش رفت و … کردم 
کنار چدرش نشددسددت و دسددتمال سددفره سددفید رنگ چارچه ای رو از روی میز 

صورتهای متعجب اطرا شت و نگاهی اجمالی به  فش انداخت و با اعتماد بردا
به نفس همیشگیش گفت: ببخشید اگر منتظر شدید یکم وقت همراز خانوم رو 

 …بفرمایید سرد می شه … گرفتم باید از یه اشتباهی درشون میاوردم 
 

این سددخنرانی به جا و غراش جای هر حرفی رو بسددت هر چند کسددی مگه 
شددتم از خجالت و من دا… جران داشددت از این آدم بیشددتر هم سددموال کنه 

 …اضطراب می مردم 
 

رویا آروم به سمتم که داشتم با سوپ توی بشقابم قایق بازی میکردم خم شد: 
 …بخور داری خودن رو تابلو میکنی … همراز 
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شنیده بودم  سمم رو از زبونش  ه تو جوابی که ن… و من تو کف اولین باری که ا
به روم رو به این جماعت داد رو  با عمی  نگاه کردم که فریده خانوم  با حر  

حاال چیش خودش چی فکر میکنه؟ که سددرش رو آورد باال و … نشددسددته بود 
و من قاشددق رو محکم تر … زیباترین لبخند این چند وقتش رو به سددمتم زد 

 …توی دستمم گرفتم 
 

بعد از اون مراسددم … بود و باید کم کم میرفتم  11به سدداعتم نگاه کردم نزدیک 
سته بود و در حالی که حامی گو… شام  ش شه ای با چند تا از مردهای فامیی ن

فنجان چایش دسددتش بود داشددت بحث میکرد و من با رویا مشددغول بودم که 
سرگرم کردن من رو به عهده گرفته بود  ر انگار فهمیده بود که اگ… انگار وظیفه 

االن هم یک سدداعت بود که … ضددایع بود همون اول بعد از غذا فرار میکردم 
شون نیوفته  شتم تالش میکردم نگاهم به هیچ کدوم صبانی بودم ه… دا م هم ع

 …خجالت میکشیدم 
 
 …همراز  -
 

 …نگاه رویا کردم: جانم 
 
دسدتت درد نکنه دیگه دختر دو سداعته دارم باهان حر  میزنم حواسدت به  -

 …من نیست 
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 …حواسم جای دیگه بود … ببخشید  -
 

حامی چیزی بهت گفته بود که اون طور … جلوم گرفت: معلومه  تکه ای سیب
 بهم ریخته بودی؟

 
سعی کردن به من اطمنان خاطر بدن … نه … نه  - شون اتفاقا  یکم نحوه … ای

 …اومدنمون سر شام من رو خجالت زده کرد 
 

عالی بود  که  ندی زد: اون  حامی … لبخ بار همدین چیزی از  برای اولین 
 …میدیدم 

 
 …واییی ای  -
 
 چرا ای وای؟ -
 
 …همین طوریش هم به نظرشون من مزاحم هستم … رویا جون آخه  -
 
 بران مهمه؟ -
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شدداید قرار گرفتن تو جایی که تحلیلی ازش ندارم این حس ها … نمی دونم  -
 …رو بهم داده 

 
 چه ماجرایی شده این مهمونی؟ -
 
سیا  - ی دکتر انتظار همدین اصال از آقا… خیلی همه چیز چیدیده شد … آره 

 …تا آخر شب … ولی دهنشون بسته شد … حرکتی رو نداشتم 
 

 …سیا دستمال روی سرش رو محکم کرد: خیلی برام جالب شد این آدم 
 

چاهام رو که از روی میز آویزون بود تکون دادم و دستکش توی دستم رو محکم 
 کردم: خداییش این هفته قرار بود استراحت کنیما.

 
 …ید: نگو که دوست نداری این کار رو سیا خند

 
 …خدا رو شکر کار کم حرفیه … حوصله دیالوگ حفظ کردن نداشتم  -
 

یکی از دوستان سیا که چایان نامه اش بود و دانشجوی کارگردانی سینما بود … 
… داشت فیلم نیمه م*س*تندی رو میساخت از روزمرگی های یه زن و شوهر 

قرار بود صحنه ها تو … دیم در نقش زن و شوهر من و سیا هم بازیگر هاش بو
 …کی فیی یه ربع بود … همین سه روز فیی برداری بشه 
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 …امید: بده ها مرسی که تعطیالتتون رو بران گذاشتید 

 
 …زود فیلم برداری کن خسته ام … من: لوس نشو 

 
 تنها کاری که… امید و سیا بلند خندیدن و با صدای حرکت من موندم و بازی 

 …توی این دنیا بلد بودم 
 
خدا  - به  نار  ماتر بهتره … داغونیم گل عت تمرینش و اجراش … واال ت سدددا

 …هی از اول بازی کردیم … مشخصه از صبی هی امید گفته کان 
 

 …لبهای خوشگلش رو جمع کرد: یعنی حوصله نداری یه قدمی با هم بزنیم 
 

کرده بود انداختم و بلند  نگاهی به سددیا که روی کاناچه خونه من از خواب غش
 …شدم و مانتوم رو چوشیدم 

 
نار از ک… خیابون نسددبتا خلون بود … هوای خنک چاییزی رو نفس کشددیدم 

که رامین درش زندگی میکرد رد شددددیم  قدیمی  بار دیدنش هم … خونه  هر 
 …لبخندی به لبم میاورد 
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 …بهم زنگ زده بود  گلنار رد نگاهم رو گرفت و لبخند زد: امروز نازنین
 

 دستام رو کردم تو جیب ژاکتم: چی می خواست؟… جا خوردم 
 
 …تو لفافه بهم از عالقه رامین به تو گفت  -
 

 …سرجام ایستادم و با دهن باز نگاهش کردم 
 
 چرا تعجب میکنی؟ انتظارش رو نداشتی؟! -
 
 خودش رو این… احسدداس آدمی رو دارم که محاصددره شددده … نمی دونم  -

 …چند وقت ندیدم 
 
این طور متوجه شددددم که خودش میخواد باهان … از بین حرفهای نازنین  -

… حر  بزنه احسدداسددم اینه که نازنین فقط میخواسددت مزه دهن ما رو بفهمه 
سددیا از بیخ و بن با … آوردمت بیرون که سددر فرصددت راجع بهش حر  بزنیم 

می خوام خودن تصمیم … چراش رو دقیقا نمی دونم … این چسر مشکی داره 
 …بگیری 

 
 تصمیمه چی؟… دلت خوشه  -
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ضع مالی خوبی داره  - ستت دارن … رامین و … خانواده خوبیه هم داره که دو
 مهم تر از همه… می تونه آرامش و امنتیتی که بهش احتیاج داری رو بهت بده 

 …حر  مشترک زیاد دارید … هم رشته اید 
 

نداشددتم  که من فکر … واقعا چیزی برای گفتن  همه چیز بیش از اون چیزی 
 …میکردم جدی داشت می شد 

 
یه دور تمام صددحنه هایی که امروز بازی کرده بودم رو توی بهنم مرور کردم به 

 …اون روز مرگی های طاقت فرسا 
 
 …نمی خوام کارم رو از دست بدم … کاش باهام حر  نزنه  -
 
 یعنی انقدر بده است؟ -
 
این  …امایه چیزی این وسددط کمه … ایی که میگی منطقیه گلنار تمتم چیزه -

شی  شقش با ساس آارمش و امنیت زمانی میاد که توی آدمی رو یا خیلی عا اح
 …یا خیلی قبولش داشته باشی 

 
 …یادمه خیلی قبولش داشتی  -
 

http://www.roman4u.ir/


 515 قصه یبانو

 رامین اما… سالمه تجربیان زندگیم باال رفته  23اال … سالم بود  13وقتی  -
… اما من از این آدم جلو زدم … می خوام خودچسددند باشددم ن… همون مونده 

… این آدم اگه همون راهی که داشددت میرفت رو ادامه میداد و در جا نمی زد 
تنها نکته م بت این وسددط اینه که … حاال شدداید برای من هنوز هم جذاب بود 

 …تمام تالشهای این مدتم جواب داده و تونستم توجهش رو جلب کنم 
 

خندی زد: می دونی که من خودم هم خیلی به این مسمله راضی نیستم گلنار لب
می خوام با دید باز و فراا بال تصددمیم … اما نمی خوام م ی سددیا عمی کنم 

 …بگیری 
 

 …دستم رو دور کمرش حلقه کردم: تو برام م له رهایی گلنار 
 

 …لبخندی زد: من دوست دارم تو عاشق بشی همراز 
 

سددتاره تهران انداختم و بوی تنده چیاز داغی که از یکی از  نگاهی به آسددمون بی
خونه توی کوچه چیدیده بود رو نفس کشددیدم: این روزها منم عجیب دلم می 

 خواد که برای اولین بار توی زندگیم عاشق بشم.
 
 بریم؟ -
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صبی  لبخندی بهش زدم چند روزی بود واقعا حالش خوب نبود در هم بود و ع
 …انداختم و موهام رو هم کردم تو مقنعه ام  کوله ام رو چشتم… 

 
ستاده بودن  سهیی و کیوان که لنگه چا ای شدیم با  سالن خارج  سرش از  شت  چ

 …دست داد و من هم خدا حافظی کردم 
 

سنگ فرش های زیر چاش  aگام ها  شم دوخته بود به  شه نبود چ به منظمی همی
لوط و کاج روی زمین و گاهی لگدی به چیزی م ی ته سددیگار یا میوه ها ی ب

 …میزد 
 
 سیا خوبی؟ -
 

بریم تا ایسددتگاه متروی هفت تیر از اون جا … لبخندی زد: آره مموش خوبم 
 بری خونه انتظام ها؟!

 
شدم  سته کرده بود و هم … نگران  ساعت که هم اون رو خ بعد از یه اجرای دو 

ست قدم… من رو  شت یا خیلی داغون بود که میخوا م بزنی چس حرفی باهام دا
… 
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 ایستاد و به من ه دست… این یعنی صبر کن … دستم رو وری بازوش گذاشتم 
را چ… به کمر داشتم نگاهش میکردم نگاه کرد و خنده تلخی کرد: چیه مموش 

 اون طوری نگام میکنی؟
 
می ریم کافه تماتر یه دل سددیر می … با مموش گفتن چیزی حی نمی شدده  -

 …شنیم حر  میزنیم 
 
 …شه بران دیر می  -
 
 
 
 
 
 …فوقش امشب نمی رم آیه نازل نشده که  -
 

جاش … این سددیاوش این دوسددت برام کمتر از بده ها که نبود … این آدم … 
 …برادرم بود … رفیقم بود … یار غارم بود … تازه چر رنگ تر هم بود 

 
شت جلومون  سون دو فنجان بزرگ چای دارچین رو گذا شم دوخته … گار چ

چشددم دوخته بود به دودی که باال می رفت … ی نوک سددیگارش بودم به قرمز
… 
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 اجرای امروزن رو دوست نداشتی؟ -
 
 …امروز روی صحنه از ته دل فریاد زدم … از هر روزی بهتر بود همراز  -
 

شمای مهربونش زل زدم  ستام رو به هم قالب کردم و به چ اون غم از کجا … د
 د توی چشماش.اومده بود اون طور عمیق لونه کرده بو

 
نمی خوای یه روز من و با آویسا ببری بیرون؟یا بیاریش خونمون بابا یعنی ما  -

 …دوست دختر داداشمون رو نباید یه دل سیر ببینیم 
 

دل … دوست دختر … سیگارش رو محکم توی زیر سیگاری خاموش کرد: ه 
 خوش سیری چند همراز بانو؟

 
باید همین  می شددناختمش م*س*تقیم سددموال می کردم…  جواب نمی داد 

 …طوری غیر م*س*تقیم موضوع رو میکشوندم به موضوع 
 

دستام رو محکم تر توی هم قالب کردم چس اوضاع خراب تر از این حرفها بود 
… 
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 …سیا  -
 
با هام … من حتی جسددارن ندارم بهش چیشددنهاد بدم دوسددت دخترم باشدده  -

با هم رفتیم بام تهران  دیروز… شددادیم … بلند بلند … می خندیم … هسددت 
… من کم میارم مقابی اون چشددمای سددبز … غروب آفتاب رو تماشددا کردیم 

سددیراب نمی شددم از حضددورش باید … نمی تونم دیگه این طوری ادامه بدم 
شم بهش ابراز عالقه کنم  شته با صداش … اجازه دا ست دارم  با الفاظی که دو

 …هیدی ولش کن … باید … کنم 
 

بغش توی گلوم رو چر رنگ تر کرد: چرا میخوای این … ش بغض توی کالم… 
 همه زیبایی رو از خودن و خودش بگیری؟

 
سیگار دیگه ای رو روشن کرد و سرش رو به عقب برد . دود رو عمود فون کرد 

ست   …بیرون: از خودم؟ یا خودش؟ برای من نبودنش معادل با هیچ زیبایی نی
 …برای اون من نباشم یکی دیگه 

 
صمیم میگیری  چه - شاده … عادتی داری جای اون هم ت قبولت … اون با تو 

 …داره 
 

شاده  سهیی هم  شاده … چوزخندی زد: اون با  سترن هم  شکان و کیوان و ن با ا
 …آویسا با همه شاده … این روزا با آرتان هم شاده 



  520 

 

 
می گفتم تو این چند باری که دیدمش نگاهش به تو با بقیه … چی میگفتم … 

 میکنه؟ مگه من اصال بلد بودم نگاه کسی رو بخونم؟ !فرق 
 
 …سیا عشق به آدم شعف و امید می ده  -
 
 …به شرطی که اون آدم از دیاری جدا از تو نباشه  -
 
 …آویسا دنیاش با دنیای تو یکیه  -
 
 …تا زمانی که نیازهای اقتصادیش رو کس دیگه ای بر طر  میکنه  -
 
 …منظورن رو نمی فهمم  -
 

شت میز س شده چ سته چپش رو چاهاش رو از اون حالت دراز  یگارش رو داد د
ثروتش رو داره … دوسددتاش رو داره … خارج کرد: اون خونه چدریش رو داره 

من نیم تونم تو تفریحاتش شددرکت … و من رو هم به عنوان یه دوسددت داره … 
 … شدبها نیم تونم برسدونمش چون ماشدین ندارم… کنم چون چولش رو ندارم 

ماشددین چدرم توی چارکینگ داره خاک می خوره اما به خاطر خودخواهی هاش 
 …اجازه دست زدن بهش رو ندارم 
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من و تو کال همه بده … یه دوره ای با اتوب*و*س گشددتن بران مهم نبود  -

های اکیپ می دونسددتیم داریم تماتر بازی می کنیم یا می سدددازیم این یعنی 
 …دنیا رو انتخاب کردی گرسنگی مگه نه؟تو خودن این 

 
اما نفسم … هنوز هم هست … آره یه زمانی دل من گیر این صحنه بود فقط  -

 …االن گیر کس دیگه است 
 

شم  ستش رو بین موهاش برد: دارم دیوونه می  ستش می دم … د … دارم از د
 تو به من بگو چه کنم؟… نمی تونم داشته باشم 

 
شد …  شکم روی گونه ام روون  صیبتی بود … گفتم چی می… ا آخه این چه م

 …بهش گرفتار شده بودیم 
 

ال م … اشک نریز دیگه … سرش رو بلند کرد با دیدنم اخماش رفت تو هم: د 
 …دارم درد دل میکنم باهان مموش 

 
 …سیا کاش کاری ازم بر میومد  -
 
تو دنیایی که هیچ چیز به غیر از آدمیزاد ارزون نیسددت هیچ کاری از دسددت  -

 …کس بر نمیاد  هیچ
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 می خوای چی کار کنی؟چرا همین طوری ادامه نمی دی؟ -
 
 …مرد نیستی دردم رو بفهمی  -
 
 …خوب بگو بفهمم  -
 

 …تاریکه هوا سرد و دیره … لبخندی زد: بریم خوشگله 
 
 …همراز این کوشا رو ببین  -
 
 کوشا چرا سرک به دفتر نیوشا میکشی تو آخه؟ -
 

شون رو ت شتن تکالیف نک هوای خ… روی میز بزرگ تراس … کمیی میکردن دا
شیدم  شده بود با بوی … چاییزی رو نفس ک سنجان فخری خانوم قاطی  بوی ف
نور المپ های تراس افتاده بود روی لپهای خندان … محبوبه های شب حیاط 

 …کوشا 
 
شما هنوز دارید … تموم میشد؟ االن ده  7شما دوتا نباید تکلیفاتون ساعت  -

 …چشم چدر بزرگتون روشن … یسید می نو
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اجازه داریم دیر بخوابیم … فردا جمعه است … همراز میشنوه … نیوشا: هیس 

 …می خوایم همش رو امروز تموم کنیم عمو قول داده فردا ببرتمون گردش … 
 

خوشددحال بودم که بعد اون همه نوای نا امیدی که از سددیاوش … لبخندی زدم 
شون بهم رسدیده بود حاال دو ت ا فرشدته خندان رو به روم بودن با دنیای کوچیک

… 
 

شت  ساعتی به همون منوال گذ شون رو … باید می رفتم خونه … یک  گونه ها
کوله ام … فریده خانوم نبود … همراه زری خانوم رفتن داخی … ب*و*سددیدم 

 …خیلی دیر شده بود امشب … رو روی دوشم انداختم 
 
 …سالم  -
 
جالت کمی خ… ایستاده و م*س*تقیم نگاهم میکرد … چشت سرم برگشتم  به

ر شد می دونم دی… کشیدم خیلی دیر وقت شده بود: سالم آقای دکتر ببخشید 
 …امشب 

 
ند این جمالن رو ردیف کردم و مقنعه ام رو از دور گردنم  ند ت خیلی هول و ت

شتم  سرم گذا شخک… روی  صورتش خیلی م شن حیاط  د و نبو تو تاریک رو
 …نمی دونستم عصبانیه یا نه 
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 می شه چند لحظه بشینید؟ -
 
 …بشینم  -
 

 …لحنش به خاطره گیجی من کمی با خنده همراه شد: بله بنشینید لطفا 
 

و صندلی رو به روم رو بیرون کشید و نشست … بعد خودش نزدیک میز اومد 
م رو بهم گره کوله ام رو روی زمین گذاشددتم و و روبه روش نشددسددتم و چاها… 

 …زدم 
 

 …حتما میخواست بگه این چه وقته اومدن و رفتنه … استرس گرفته بودم 
 
 …بهتر شدید م ی اینکه  -
 

ند کردم  کامال براق بودن و … سددرم رو بل چشددمای قهوه ایش حاال زیر نور 
 …داشتن با کنکاش نگاهم میکردن 

 
 …کمی استراحت کردم … بهترم … بله  -
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 …فته ای که کارهاتون تعطیی بود چرا کمی یه ه -
 

 …آمار کارهای ما رو هم داشت … این آدم دیگه کی بود … 
 
 …چند روزی مشغول بودم … برای یه دوستی جلوی دوربین رفتم  -
 
 …ولی باید بیشتر خودتون رو تقویت کنید … دختر فعالی هستید  -
 

ندی زدم  له رو این… لبخ با  این جم له  خا ته بودن از  مه بهم گف ته ه ند وق چ
شر  سیا و گلنار با ت شک و آه تا  سبناکه لوس و محمد با … ا رامین با یه لحن چ

اما هیچ کس این طور با … محمد بودنش و مادام با آبگوشددتهای ماهیده اش 
 …دستور این حر  رو بهم نزده بود 

 
 … رم رو براتون بیارهازتون خواستم بنشینید تا فخری خانوم سفارشی ماد -
 

با … بسددته ای رو به دسددتم … چند دقیقه بعد فخری خانوم هن و هن کنان 
 تعجب نگاه کردم: این چیه؟

 
حامی با دسدددت به فخری خانوم اجازه مرخصددی داد: مادرم گفت باز کنید 

 …خودتون متوجه می شید 
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که نرم بود و توی دسددتم این ور رو اون ور کردم  ته ر و  عد … کمی بسدد و ب
 …گذاشتمش تو کوله ام 

 
 بازش نمی کنید؟ -
 
 …می برم خونه شاید یه راز باشه بین ما  -
 

به جان خودم این بار جدی جدی لبخند زد: شددما از هر چیزی یک خیال … 
 …زیبا می سازید برای خودتون 

 
کمی سر جام جا به جا شدم و چشم دوختم به قالب دستهاش: من کارم خیال 

 …ون رفته چردازیه یادت
 

از جاش بلند شد و دستی … احساس کردم کمی این جمله ام معذبش کرد … 
 …توی جیبش کرد: میرسونمتون 

 
مخالفتم م ی همیشدده هیچ فایده ای نداشددت و چنا دقیقه چانه زنی باز به این 
ختم شددد که داشددتم از شددیشدده رو به روی ماشددینش خیابونهای تهران رو نگاه 

بد جور بهنم درگیر بود …  میکردم یدم ازش و هی … و  لت می کشدد جا خ
 …چوست دور ناخونم رو میکندم 
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 …عفونت میکنه نکنید این کار رو  -
 

 …از جا چریدم 
 
 ترسوندمتون؟ -
 
سم نبود  - شید حوا شدم … ببخ شما  شرمنده  شب خیلی   بهتون قول… من ام

 …میدم دیگه این ساعت نیام 
 
مدن توی - قت او که  دیر و یک میشددده و … زم*س*تون خطرنا تار هوا زود 

 …خیابون ها هم خلوته 
 
 …از اون سر شهر کشوندمتون … نباید به خودتون زحمت می دادید  -
 

به جای جواب دادن زیر چشددمی نگاهی بهم کرد که بقیه جمله ام رو خوردم 
 اصال برسون دوبار هم برو و بیا.… بد اخالق … خب بابا … 

 
 …ی رید تو فکر ها امشب همش م -
 

 …لبخندی به تیز بودنش زدم: انقدر معلومه 
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شدداید به خاطر شددغلتونه یا شددخصددیتتون هر چیزی که حس می کنید توی  -

 …صورتتون مشخک میشه 
 

یه شب چاییزی با حامی انتظام توی ماشینش  11/30باورم نمی شد ساعت … 
صحبت میکنم  شم و دارم این قدر بی تنش  سته با ش نش ی انقدربی تیعن… ن

 شدیم که حر  از میمیک چهره من بزنیم؟
 
 هنوز به اون جمله ها توی مهمونی فکر میکنید؟ -
 
 …بیشتر از یه هفته … از اون که خیلی گذشته … نه  -
 
 …انقدر عصبانی بودید که فکر نمی کردم به نظرتون انقدر دور برسه  -
 
آخه الزمش دارم … می دارم هنوز هم عصبانیم اما چیزی رو توی قلبم نگه ن -

… 
 
 قلبتون رو؟ -
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برای … برای حس کردن … محبت کردن … برای دوسدددت داشددتن … بله  -
ها  ها رو … بوها … ل*ب*ن بردن از رنگها طعم  نه  یازش دارم نمی تونم کی ن

 …توش نگه دارم 
 

ستش رو دور فرمون حلقه کرد و من برای اولین ساس کردم چه  هر دو د بار اح
 …قدر دستهای مردانه و زیبایی داره 

 
من امشدب داشدتم فکر میکردم چه چیزهایی ارزش کنار گذاشدتن آرزوهای  -

 آدم رو دارند؟
 
یاد آرزو نمی کنم  - ید من ز هد  در نظر میگیرم و … راسددتش رو بخوا من 

 …برای رسیدن بهش تالش میکنم و به دستش میارم 
 
 … چه قدر مردونه -
 

 امشب دوبار به من لبخند زده بود: هد  داشتن مردونه است؟… لبخندی زد 
 

 …خندیدم: نمی دونم اون لحظه فقط این به بهنم رسید 
 
 تعریفتون از مردونه اینه؟ -
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چیزی برای گفتن چیدا نمی کردم: راستش رو بخواید … یاد جمله سیا افتادم … 
عمو و … چدرم رو که یادم نمیاد  …من خیلی با دنیای مردها آشددنایی ندارم 

سددیا هم انقدر دوسدددت بود و هم بازی که مرد بودنش … دایی هم نداشددتم 
 …حضور مردان در زندگی ما هم کم رنگ بوده … مشهود نبود 

 
 …برادر من رو هم که مردی قبول ندارید  -
 
چیز زیادی … من اون موقع ها خیلی بده بودم … بحث این حرفها نیسددت  -

این که چه قدر … حامد هم تو خونه ما رفت و آمدی نداشددت … نمیاد یادم 
 …مرد بود رو هم که خب 

 
اون هم ادامه نداد … نمی خواسددتم این بحث رو ادامه بدم این یعنی تنش … 
… 
 
 …امروز همه این مرد ندیده بودن و نشناخته بودن من رو به روم آوردن  -
 
 چه طور؟ -
 
بهم گفت چون مرد نیسدتم نمی فهمم که چرا نمی تونه شدرایط  امروز کسدی -

 …اکنونش رو با دختر مورد عالقه اش حفظ کنه 
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خودم هم نمی دونم چرا … توی دو جمله براش موضددوع رو توضددیی دادم … 
 نکنه بگه این دختره چه قدر… بعد از گفتنش چشددیمون شدددم … چرا گفتم … 

 … لعنت به چر حرفی های من… بده است 
 
ید حق دارن  - که می گ قایی  هر مردی می خواد تکلیفش … خب اون آ

شه  شخک با شه … م سما و گاهی قانونا دختر مورد عالقه اش مال خودش با ا
دوستش … نمی شه دختری رو که دوستش داره … این جور خیالش راحته … 

 …بمونه این طوری همیشه احساس خطر میکنه 
 
 زوهاش؟حتی به قیمت کنار گذاشتن آر -
 
 …حتی به قیمت کنار گذاشتن آرزوهاش  -
 

 کمی توی فکر رفتم: همیشه همین طوره؟
 
داشددتنش بران با ارزش تر از … واقعی … اما اگر مرد باشددی … نه همیشدده  -

 …اون چیزهایی می شه که شما بهش میگید آرزو و به نظر من هدفه 
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 …عجب شبی بود امشب … چیدید توی خیابون موازی با خیابون خونمون … 
یا … ما بدون کنایه زدن حر  زده بودیم  … من با اون مشددورن کرده بودم گو

 …اون برای اولین بار جمالن طوالنی بسته بود و توضیی داده بود 
 
 به چی فکر می کنید؟ -
 
به نظر من این کار باعث میشدده بعد از رد شدددنه اون … به جمله های شددما  -

اون وقت احساس کنه … و خم های رابطه که میشه دوران طالیی آدم وارد چیچ 
واقعا … انسدددان بدونه آروزهای بزرگش یا به قول شددما هدفش … کم آورده 

 …چیزی نداره 
 

… نظری هم به سدداختمون خونه انداخت … ترمز دسددتی رو کشددید و ایسددتاد 
همه جا جز خونه زینب خانوم که م ی تمام شدددب جمعه ها مهمون داشددت 

 …خاموش بود 
 

نگاهی به صورتش که حاال به نظرم با نشاط تر از یه ساعت چیش بود انداختم: 
دوارم امی… هم بابت رسوندنم و هم بابت هم صحبتیتون … ممنونم آقای دکتر 

 …سرتون رو درد نیاورده باشم 
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آرنجش رو به شددیشدده تکیه داد: نمی دونم از من توی بهنتون چی سدداختید که 
من هم از شددما بابت هم … تعار  داشددتته باشددید باعث می شدده انقدر با من 

 …صحبتیتون تشکر میکنم 
 

که با صداش دوباره برگشتم دیدم از ماشین چیاده شده: … از ماشین چیاده شدم 
 …دفعه بعدد سعی کنید انقدر دیر نیاید 

 
 با خنده گفتم: تا مجبور نباشید این همه راه بیاید؟

 
 …خواست جواب بده که گفتم: حق باش ماست  کالفه

 
سه بود و من هنوز نخوابیده بودم  ستم بود … ساعت  لیوان بزرگ آبی که توی د

رو روی میز گذاشددتم و از روی طاقده کنار قاب چنجره بیرون رو نگاه میکردم 
احساس … البته چر از حس خجالت هم بودم … امشب حس خوبی داشتم … 

 …زدم سبک سرانه بوده میکردم حرفهایی که 
 

تادم  یده خانوم داده بود اف که فر ته ای  یاد بسدد  دیدنش… بازش کردم … یهو 
لمسش کردم و یه قطره … بوش کردم … برام آشنا بود … باعث شد جا بخورم 

 …چادر عقد رها … باورم نمی شد … اشک از روی گونه ام سر خورد روش 
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خودم هم … چرا … خواستم بپوشم عجیب حساس شده بودم رو چیزی که می
نیوشددا صددبی تماس گرفته بود و تا می تو نسددت … توضددیحی براش نداشددتم 

خودم هم مشددتاق … التماس کرده بود تو گردش امروزشددون همراهیش کنم 
مشتاق بودم بودن در کنارشون زیبا بود و از سمت دیگه هم … بودم و هم نبودم 

شب باهاش صمیمی تر شده بودم و از حامی خجالت میکشیدم اینکه کمی دی
 …احساس می کردم حاال چه بهنیت نسبت به من داره بهم استرس می داد 

 
ستم لبه تخت  ش شتم … چوفی گفتم و ن شال قرمز رنگم رو هم محکم توی م

این رنگ بیشتر از هر رنگ دیگه ای بهم میومد به خودم توی آینه … گرفته بودم 
سر و … نگاه کردم  شه به  ضعم اهمیت می دادم و مرتب بودم اما من همی … و

چی شددده بود که این طور توی آینه به دنباله یه همرازی بودم که زن تر باشدده و 
 شاید زیبا تر؟

 
زیبا تر؟ شدداید تعریف از زیبا تغییر کرده بود من … بلندش شدددم و ایسددتادم 

نه خار ک به خودش افت که بتونه  له همرازی بودم  با به دن نه   … همیشددده توی آی
شه  شته با شال قرمز رنگم رو نگاهی کردم و … همرازی که عذاب وجدان ندا

این طور سددفیدی صددورتم … بار دیگه برای امتحان کردن روی سددرم انداختم 
شم میومد  شتر به چ شت تغییر میکرد … بی منتظره  …چس تعریفم از زیبایی دا

 …یه بلوا دیگه توی زندگیم بودم 
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 …خوشگی کردی … به به  -
 
 بخندی به محمد زدم: جدا به نظرتون خوب شدم؟ل

 
واقعا با مزه شددی … این شددنی مشددکی و این بوتها … واقعا قرمز بهت میاد  -

… 
 
 …شرمنده ام میکنید  -
 

فندک رو زیر سددیگارش گرفت: دوسدددت دخترم بودی فکر نمی کنم دلش رو 
 …داشتم که این طوری بذارم تنها بیرون بری 

 
 …م نگاهی دوباره به خودم انداختم و کمی توی فکر رفتم تو آینه اتاق گری… 

 
شد  - ستی … چی  ست دخترم نی شغول … حاال که دو چس چی فکرن رو م

 کرد؟
 
سالگی  17می دونید من آخرین بار … یه لحظه احساس کردم … نمی دونم  -

هتون گفته بودم ب… کرد  کال رویه لباس چوشددیدنم تغییر… این شددکلی شدددم 
 متال لباس میپوشیدم؟
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جا خورد و خاکستر سیگارش رو توی چیش دستی چر چوست چرتقال رو به روش 
 خالی کرد: شوخی میکنی؟این دختر با لباسهای ساده و اک را سنتی؟

 
همین که امروز جلوتون نشسته یه دوره ای هر دسته از موهاش … این دختر  -

 …یه رنگ بود 
 

 …د: چه قدر چس تغییر کردی خندی
 
امروز هم وقتی این شددال رو که یک سدداله توی کمدم داره خاک میخوره و  -

هدیه گلناره بیرون کشدیدم احسداس کردم انگار بدون این که بخوام بازهم دارم 
 …این روزها خیلی آمار چیزهایی که میگم رو هم ندارم … تغییر میکنم 

 
 …لبخندی زد: داری بزرگ میشی 

 
 …ولی تمام سعیم اینه از اهالی امروز نشم  -
 

رفتم و کیفم رو دستم گ… با تک زنگی که نیوشا به گوشیم زد از جام بلند شدم 
 …به سمتشون می رفتم … از دور ماشین سیاه رنگشون رو دیدم … 
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صورتم خورد  شین گرمای دل انگیزی به  ستن توی ما ش شا محک… با ن م نیو
 …که اومدی  ب*ا*لم کرد: مرسی همراز

 
 …کوشا جلو نشسته بود چرخیده بود به چشت و برام ب*و*س میفرستاد 

 
 …نگاهش کردم که جدی داشت جلو رو نگاه میکرد: سالم آقای دکتر 

 
 …سالم خانوم  -
 
 …ممنون که تا اینجا اومدید  -
 

 …خواهش میکنمی گفت و راه افتاد 
 

انقدر حر  مفت زدی همراز خانوم که  به خودم لعنت فرسدتادم دیدی دیشدب
 …این آدم چاک ازن نا امید شده 

 
شت برام توضیی میداد که رفتن خرید و  سکون کرده بود و نیوشا دا شین  تو ما

 برای اتاقش تخت جدید خریدن
 

بعد از مدتی که از سددکوتش گذشددته بود باالخره صددداش چیدید: خب کجا 
 بریم؟ .
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 …دوتایی فریاد زدن چارک 

 
 چارک؟ این ساعت؟ تو این سرما؟ -
 

 …کوشا: عمو تو قول دادی امشب هر چی ما میگیم باشه 
 

شتم … احساس کردم به غلط کردن افتاده   این آدم… به زور خنده ام رو نگه دا
 با این دک و چز واقعا چه طوری بیاد چارک؟

 
 دنگاهی از توی آینه به چشت انداخت فکر میکنم صورن غرق خنده من رو دی

 …حیف که قول دادم … چند ثانیه ای سکون کرد و سرش رو تکون داد: باشه 
 

 م ی… نیوشا: تازه همراز هم خوشحال میشه … فریاد هورا ی بده ها بلند شد 
 اون روز با ما تاب بازی میکنی؟

 
صورتش که م ی چند ثانیه چیش من … یعنی مرگ اون لحظه برام کم بود …  به 

گا نه ن عه … هی کردم شدددده بود توی آی فت توی هم: من اون دف مام ر اخ
 …میخواستم شماها خوشحال باشید 
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 …ما که قبول کردیم … کوشا: آره 
 

نیوشددا و کوشددا جلوتر از ما داشددتن تند تند راه میرفتن و حامی با فاصددله خیلی 
و حامی معلوم بود … چارک واقعا شددلوا بود … کمی از من قدم بر میداشددت 

س… کمی معذبه  شیده بودم کمی  شنلم بلوز بلندی تا زیر رونم چو ردم بود زیر 
شمی و بون  ساچورن چ شنی گاهی کنار میرفت و باد می زد به … با  اما جلوی 

م و سرم رو بلند کرد… سکوتش داشت ابیتم میکرد … چام و کمی سردم میشد 
خودش … نگاهش کردم که م*س*تقیم و اخم آلود به بده ها خیره شددده بود 

و چشددم غره ای به مرد جوانی رفت که از رو به … بهم نزدیک تر کرد رو کمی 
 …رومون می آمد 

 
 …زیر لب غر زد: از دست این بده ها 

 
 دوست نداشتید این جا بیاید درسته؟ -
 

بازهم نزدیکم شد و از بین یه جمعیت زیادی ردم کرد: می دونستم این ساعت 
 …جمعه این جا انقدر شلوا میشه 

 
 …زیباست که بیبینید از هر قشری آدم هست …  خب باشه -
 
 …مشکی هم همینه از هر قشری هست  -
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 ناراحتید با طبقه ای به غیر از طبقه ای که بهش تعلق دارید جایی باشید؟ -
 

اما فکر کنم ناشی از این بود که … خودم چشیمون شدم … کالمم زهر دار بود 
 …ود از لحظه اول باهام سرد برخورد کرده ب

 
سددرش رو به سددمت باال گرفت و چند لحظه ای چشددماش رو بسددت انگار 

 …میخواست آرامش بگیره 
 
 …ببخشید من منظ  -
 

تو نگاهم مطممنم چر از دل جویی بود: من … سددفت و محکم … نگاهم کرد 
اصدال دوسدت ندارم وقتی خانوم همراهم هسدت جایی باشدم که کنترلی روی 

 …اطرافم نداشته باشم 
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شا سیده بودن و من واقعا در مقابی  کو شون ر شا به اال کلنگ مورد عالقه  و نیو
شتم  برای من بودن در این جا ها عادی بود … این جواب چیزی برای گفتن ندا

با مادر که زنده بود خیلی موارد غذا درسدددت میکردیم با زیر اندازمون به … 
مدیم  گاه نکرده بودم … چارک میو به ن قت از این جن که این مرد  …هیچ و این 

 …چه قدر شبیه اسمش بود 
 

ستیم  ش شادی بده ها … رو نیمکت خالی ن شم دوختیم به  ست و چ ش کنارم ن
به همون دو تا فرشته ای که تنها دلیی حضور ما در کنار همدیگه با دو دنیای … 

 …جدا و حتی دیدگاهای جدا بودن 
 

تا بین تمام سددر و  باد بین برگهای درختها چیدید و من چشددمهام رو بسددتم 
 صداهای اطرافم اون خش خش چاییزی برگها رو حس کنم.

 
 …حرفم اصال درست نبود: آقای دکتر … باید عذر خواهی میکردم 

 
م ی اون دفعه توی ماشددین احسدداس کردم … سددرش رو به سددمتم چرخوند 

 …منتظر کالمم بود …  چشماش دیگه خیلی هم قهوه ای سوخته نیست
 
 …بابت جمله ای که گفتم … ببخشید  -
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شده  - شت  شت این جمله بود یعنی چیزی که باعث این بردا شه ای که چ اندی
 …تا خود جمله ای که به کار بردید … من رو بیشتر توی فکر می بره 

 
شتم این آدم  سکون کنم حس خوبی ندا سرم رو چایین انداختم و ترجیی دادم 

ند وقت به من احترام گذاشددته بود و حاال من بد جور تو تحلیی جمله این چ
 …اولش بودم و دلیله معذب بودنش 

 
بده ها سخت مشغوله بازی بودن دلم میخواست … کمی به سکون گذشت 

چاهاش رو روی هم … م ی اون شب توی ماشین … حر  بزنه … حر  بزنیم 
 …بود  انداخته بود و شش دنگ حواسش به بازی بده ها

 
 شما بده بودید چارک میومدید؟ -
 

شه  شتم این آدم هیچ وقت بده بوده با شک دا کامال گرفت که من … هرچند 
سکون  صمیم به تموم کردن این  شکر که گویا اون هم ت صدم چیه و خدا رو  ق

بعدش ما بیشددتر باا … شدداید چند باری با فخری خانوم … داشددت: زیاد نه 
 …خودمون تفریی میکردیم 
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شا رو می برید  - شا و نیو شاید تقریبا هر … همون که کو من اما زیاد میومدم 
شا بیان چارک … هفته هنوز هم میرم برای قدم زدن  شا و نیو ست هم دارم کو دو

 …این جا یاد میگیرن با اطرافیانشون ارتباط داشته باشن 
 
 …من امشب به خاطر نیوشا و کوشا این جام  -
 
 …تید تاب بازی کنید مطممنا شما نمی خواس -
 

 …لبخند زد یعنی: ولی گویا شما هنوز تاب بازی دوست دارید … 
 

 سریع لبهام رو جمع کردم و م ی همیشه براق شدم: نه کی گفته؟
 

خجالت کشددیدم و نگاهم … چند لحظه ای با همون لبخند خیره نگاهم کرد 
ن اداها رو من ای… رو که میدونم حاال خیلی سددرتق شددده بود رو ازش گرفتم 

تو دلم به خودم تشددر … ترمز بریده بودم انگار … جلوی این آدم در نمیاوردم 
 …زدم حاال این دو زار احترامتم با این بده بازی هان از بین ببر 

 
 نیوشا داد زد: همراز نمیای هلم بدی؟

 
شدم  صحنه جرم دور  صت تیر از  ش سی… منم این رو بهانه کردم و م ی   و نف

 …که حبس شده بود رو بیرون دادم 
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نیوشا به اوج میرفت و کوشا هم روی سر سره هی داد میزد اصال چرتش کن بره 

نیوشا رو … رو کره ماه از دستش خالص شیم خودن هم بری همراز بد نمیشه 
که  بالش  یدم دن ند میخندید یم دو با صددددای بل که  بالش کردم  ول کردم و دن

زمین بازی خلون بود دوید … ان فریاد می زد بگیرمش و اون از شدددن هیج
سددمت عموش و چشددت نیمکت حامی قایم شددد و من که خودم از هیجان و 

ه حامی دست به سین… خنده می دونستم لپام گی انداخته رو به روش ایستادم 
سددرم رو انداختم … و با لبخندی که حاال کامال واضددی بود نگاهمون می کرد 

می خوام بفرسددتم … توی شدددالم: بیا بیرون قورباغه چایین و موهام رو کردم 
 …سرزمین آرزوها منتظر چرنسست بشینی 

 
 …نیوشا هم کنارم ایستاده بود … این جمله باعث می شد کوشا بلند تر بخنده 

و … حامی نگاهمون می کرد بلند شددد ایسددتاد و آروم اومد کنارم قرار گرقت 
ا داره سددرد می شدده و بده ها هم فاصددله اش رو باهام کم کرد: فکر میکنم هو

 گرسنه باشن بده ها موافقید؟
 

از این تغییر موضع نا گهانی و بسیار هنرمندانش متعجب شدم. کوشا بیرون … 
سمتش و بگیرمش که حامی محکم و جدی … تپی من … اومد  ستم برم  خوا

 …گفت: این بار رو ببخشیدش 
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ا نیوش… ث شد جا بخورم لحن کالم جدیش که یعنی چایان این شوخی ها باع
کنار کوشا ایستاد و با هم مشورن کردند که شام کجا برن؟ و من مونده بودم با 

ستاده بود  سر من ای شت  شت از باال نگاهمون … این آدم که حاال کامال چ و دا
وقتی باالخره بده ها تصددمیمشددون رو گرفتن به چشددت سددرم که … می کرد 

که به فاصددله کمی از ما روی نیمکت  چند تا چسددر جوون رو دیدم… چرخیدم 
ها و لبه باغده نشسته بودن و داشتن نگاهمون می کردن و نگاهشون بهم چر از 

 …شیطنت بود 
 
 …نیوشا شاید عمون از اون جا خوشش نیاد آخه  -
 

نیوشا آروم گفت: خودش گفت امشب شب ماست ما هم دلمون میخواد بریم 
 …رستوران دوست تو چاستا بخوریم 

 
امی در ماشددین رو برای ما باز کرد: خب خانوم این رسددتورانی که بده ها ح

 میگن کجاست؟
 
نمی دونم براتون جالب هسددت یا نه یه … خیلی از این جا دور نیسددت اما  -

کافه کوچولو که یکی از همکالسددی هام دایر کرده و من چند باری بده ها رو 
 …بردم چیشش 

 
 …آدرس رو بگید  -
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خودش هم با اون چالتوی چاییزه … ای این محله لوکس بود کمی ماشددینش بر

شیکش  سهای بی نهایت  شکی و لبا شت … م البته برای دومین بار کروان ندا
… 
 

یه رسددتوران خوشددگی … بده ها قبی از ما در چوبی رسددتوران رو باز کردن 
تا میز داشددت با صددندلی های چوبی قدیمی و رو میزی هایی  8چوبی که کال 

… یکی از میزها خالی بود بقیه اش چر بود … ه سددورمه ای سددفید چهار خون
یدونسددتم  که خوب م هایی  ده  مه ب نانی و هم ه بوی سددیر و موسددیقن یو

حامی چشددت یکی از میزها … موضددوعان بح شددون چیه تو هم چیدیده بود 
اطرا  رو نگاه میکرد که صدددای … میز براش کمی کوچیک بود … نشددسددت 

 …د شد غش غش خنده بده ها بلن
 

دالرام صاحب رستوران با اون چیشبند با مزه اش از چشت چیشخون اومده بود و 
نگاهش دنباله من چرخید با دیدنم اومد کنارم و با … داشت قلقلکشون میداد 

همون صددورن همیشدده خندانش باهام رو ب*و*سددی کرد: چه عجب خانوم 
 …بازیگر افتخار دادید 

 
 …رو گفتم منور کنم کلبه درویشیت  -
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 …خوب کردی ولیعهد ها رو هم آوردی  -
 

خب اون آدم با اون دب دبه و … چشددمش افتاد به حامی لوکس چشدددت میز 
حامی از جاش بلند شد: سالم خانوم … کبکبه شبیه مشتری های این جا نبود 

… 
 

 دالرام با تعجب سالمی کرد
 

شب افتخار دادن ما رو همراهی  من: آقای دکتر انتظام عموی ستن ام بده ها ه
 …کنن 

 
صوص داریم  دالرام که هنوز محو بود: خوش اومدید چس حاال که مهمون مخ

 …االن براتون میز رو میدینم … 
 
 بیام کمک؟ -
 
 …نه آرتان هستش  -
 
 کجاست این؟… ای نامرد  -
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با تذکر حامی بده ها چشددت سددر دالرام راه افتادن که برن تو آشددپزخونه که 
 …نشستن چشت میز 

 
 …آرتان چیش دستی ها رو آورد: سالم دکتر 

 
 …مطممن نبودم حامی آرتان رو یادش باشه 

 
 چه طوری خوشگی شهر قصه ها؟ -
 
 اومدی کمک دالرام؟ -
 

 …صندلی کناریمون رو گذاشت و نشست: دلم گرفته بود امروز 
 

 ی؟به چشتی صندلیم تکیه دادم: همون موضوع همیشگ
 
شاراتی خرابه  - ضاع انت به غیر از کتابهای فال تارون و قهوه چیزی چاپ … او

 …نمی شه 
 

لبخندی زدم: چه انتظاری دارید از مردمن که میان نمایشددگاه کتاب سددیب 
 …زمینی سره کرده و هایدا بخورن شماره بدن و برن 
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رای ب بابام غصددده میخوره… بلند خندید: بهترین تحلیی رو کردی و خداییش 

شته  شاراتی همه عمرش رو گذا مامان که داره گالریش رو به زور می … این انت
 …چرخونه 

 
 تو چه میکنی؟ چرا اجرا نمی ری؟ -
 
شدداید هم یه کافی … اونا مگه چه قد میدن؟ شدداید با دالرام شددریک شدددم  -

می رفتیم سددراا … بهتر بود م ی این آقا داداشددمون آرش خان … شدداپ زدم 
 …وکالت 

 
 …این روزها همه بده ها دم از کنار کشیدن میزنن  -
 
شلوغش نکن  - صحنه بمون … تو  شا کردنت ل*ب*ن می … تو رو  ما از تما

 م ی همیشه دیگه؟… برم دلی دست تنهاست … بریم 
 

نه ای  به حامی که متفکر نگاهمون میکرد کردم: اهی غذاهای مدیترا نگاهی 
 هستید؟

 
 …البته  -
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 …چس م ی همیشه  -
 
راستی همراز بابا سراغت رو میگرفت وقت کردی یه سر بزن دلش تنگ شده  -

ختره و می دونی که عشقه د… بشینید باهم بحث کتاب بکنید و بران ساز بزنه 
 …خدا دو تا نره خر نصیبش کرده 

 
 …جلوی بده ها درست حر  بزن  -
 

قرار ندید  خندید و همون طور که میرفت سمت آشپزخونه: بده ها من رو الگو
 هر کاری من می کنم برعکسش رو انجام بدید.

 
ستای  شغول چا سخت م ساالد یونانی رو به روم و بده ها  چنگالم رو میزدم به 

 …مدیترانه اشون بودن 
 
 با خیارهای بشقابتون در حال جنگید؟ -
 

غذاتون … لبخندی بهش زدم که با آرامش داشدددت غذاش رو میخورد: تقریبا 
 خوب بود؟

 
 …خوشمزه است  -
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 …خب برای حامی آرام و نسبتا بدون هیجانان آنی این جواب خوب بود … 

 
 …رو کرد به سمت نیوشا: شما سس نباید بخوری 

 
ظر  سددس توی … نیوشددا نگاهی به عموش انداخت و صددورتش رفت تو هم 

 …دستش رو کمی محکم روی میز گذاشت: من میرم دستام رو بشورم 
 

سرش بل شت  شا هم چ شد کو شده بودم … ند  صبانی  نگاه تندی بهش … ع
دسددتمال توی … آخر تونسددته بود شدددب این بده رو خراب کنه … انداختم 

 …دستش رو تقریبا روی میز چرتاب کرد 
 
 چرا انقدر بهشون تذکر میدید؟ -
 
 …سس براش خوب نیست ادویه زیاد هورمونهاش رو بهم میریزه  -
 

این دومین بار بود تو طول … اراحت شدم کمی از اینکه زود قضاون کردم ن… 
 …یه شب که در مقابلش موضوع نادرست میگرفتم 

 
 …من نمی دونستم  -
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دکترش بهش گفته تو خونه هم مراقبیم که نخوره االن این … خودش میدونه  -
 …غذا چر از ادویه است بهش سس هم اضافه کنه براش ضرر داره 

 
 …می رم بیارمش  -
 
 …بنشینید  -
 

من که تقریبا از جام بلند شددده بودم با لحن محکمش دوباره نشددسددتم روی 
 …صندلیم 

 
 …چنگالش رو دستش گرفت: باید یاد بگیره قهر نکنه 

 
 …شما این رو در نظر نمیگیرید که ناز داره … اون دختره  -
 

 …سرش رو از بشقابش باال آورد: من نمی خوام لوس باشه 
 
ی با این بده طوری رفتار میکنه که لوس محض رضدددای خدا آقای دکتر ک -

 بشه؟
 
 …شما  -
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 من؟! من چه نقشی دارم؟ -
 
همین االن راه افتادید برید دنبالش باید خودش برگرده سددر میز و تازه عذر  -

 …خواهی هم بکنه که میز رو ترک کرده 
 
 …انقدر همه چیز رو چیدیده نکنید … تو رو خدا آقای دکتر  -
 

 …سمتم خم شد: زندگی به خودی خود چیدیده است کمی روی میز به 
 
ست  - ست … نی ساده ترش گرفت … به خدا نی شه  سائلی که … می  با همه م

می دونید که … من تو نحوه بر خورد شددما با کوشددا دخالتی نمی کنم … داره 
می دونم … اما نیوشددا فرق میکنه … من زیاد از دنیای مردونه سددر در نمیارم 

 …ی من باشه دوست ندارید م 
 

 خیره بود به چنگالش: کی همدین چیزی بهتون گفته؟
 

شنیده بودم رو باور نمی کردم  مطممن بودم: ه … شوخی میکرد … چیزی که 
 …خب چدرتون … 

 
 …االن قیم بده ها منم  -
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 …این یعنی اینکه شما  -
 

ستا توی شت: غذاتون  چنگالش رو تو غذاش فرو کرد ویک دونه چا دهنش گذا
 …رو بخورید سرد می شه از بس با ساالدتون کشتی گرفتید غذاتون یخ کرد 

 
 چر از… خیلی حس ها داشددتم … خیلی چیزها داشددتم برای گفتن و نشددد … 

برای من شددبیه یه … من هیدی از این آدم نمی فهمیدم … تناقض چر از حر  
بود و قابی اعتماد فکر میکردم اگر انقدر جدی ن… معمای بزرگ و چیدیده بود 

 …سر به سرم میذاره 
 

 نیوشا اومد دوباره سر میز: چرنسس می خوری از غذای خودم بهت بدم؟
 
 …نه  -
 

به قیافه قهر کردش نگاه کردم که دسددت به سددینه نشددسددته بود و زیر لب قربون 
 …کوشا هم حاال دوباره رفته بود سراا غذاش … صدقه اش رفتم 

 
 …نبود قهر کنی و میز رو ترک کنی حامی: قرار 
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 …نیوشا جوابش رو نداد 
 
 …با شما هستم نیوشا  -
 
 …شما سر من داد می زنید  -
 
به خاطر سددالمتی خودن بهت  - خودن هم میدونی که این طور نبوده من 

 …تذکر دادم 
 

 …لپهای نیوشا گی انداخت: این یه مسمله زنونه است 
 

هر چند برای خود من … دلم ضددعف رفت برای خجاتش … جا خورد  حامی
 …هم مسمله خیلی قابی عنوان کردنی نبود 

 
 …جای چدرتم … نیوشا … من عموتم  -
 
 …اما چدرم نیستید  -
 

شد …  ساس کردم حامی واقعا ناراحت  خیلی این جمله … برای اولین بار اح
 که اسم چدر رو به دیک میکشید؟ کجا بود اون کسی… بی انصافی بود 
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 من با تشر: نیوشا؟!
 

 …نیوشا بغض کرده برگشت به سمتم 
 
 …زود باش عذر خواهی کن  -
 

 …نیوشا حق داره من چدرش نیستم … حامی: نیازی به عذر خواهی نیست 
 

… کو شا هم قاشق دستش رو رها کرد … نیوشا خودش هم ناراحت شده بود 
ردی که امشب تمام وقتش رو برای ما گذاشته بود اصال دوست نداشتم شب م

اونم م ی هر مرد مجرد دیگه ای با این امکانان و البته … اینجوری خراب بشه 
شه  ست مهمونی با شه … وجهه می تون ستاش بیرون با و نه این که با د… با دو

ست خودش بود  ستورانی که مطممنم اگه د شون بیاد تو ر تا بده نوجوان و خال
 …مکان نداشت چاش رو بذاره توش هر گز ا

 
ما  …نیوشا خوب میدونه که شما به نحوی چدرش هستید … چرا آقای دکتر  -

بارها با هم صددحبت کردیم که چدر و مادر آدم اونایی هسددتن که به آدم محبت 
 مگه نه… میکنن و در کنار آدم هسددتن نه صددرفا اونایی که ما رو به دنیا آوردن 

 نیوشا؟
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 …ال دیگه دست به سینه نبود سرش رو انداخت چایین نیوشا که حا
 

شتیا ) سط کتابخانه ی مجازی نوده ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )
 منتشر شده است

 
اون خوب میدونه شما چه قدر دوستش دارید و چه قدر برای راحتیش تالش  -

و  به همین خاطر االن بلند میشدده و هم از شددما عذر خواهی میکنه… میکنید 
سالمتیش  شما چه قدر نگران  سه چون خوب میدونه  هم روتون رو می ب*و*

 …هستید 
 

واقعا باورم نمن شددد این مرد از اینکه بده ها … حامی نیوشددا رو نگاه میکرد 
 …اون رو م ی چدرشون نمن بینن انقدر ناراحت بشه 

 
من … نیوشددا به سددمت حامی رفت: عمو … همراه با نیوشددا … بلند شدددم 

 …ی نداشتم منظور
 
 …نیوشا زود عمون رو بب*و*س  -
 

چاش بلند شدددد و  تا قبی از اینکه حامی بتونه اعتراض کنه روی نوک  نیوشدددا 
 …ب*و*سه ای روی گونه اش کاشت 
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من همه تالشم این بود که این … از دیدنشون تو این حالت دلم سبک شده بود 
اون خونه مطممن باشم کسی حواسش  توی… بده ها محبت کردن رو بیاموزن 

 …بهشون هست 
 

سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد  شتم … حامی  صی از این نگاهش دا حس خا
… 
 

 کوشا: منم بب*و*سم؟
 

 …واقعا دیگه نتونستم خنده ام رو نگه دارم 
 
دوشددنبه شدداهنامه … توی گالری مامان … چس یادن نره همراز چدر منتظرته  -

کتر اگر شما هم وقت کنید و تشریف بیارید خوشحال آقای د… خوانی هست 
 …می شیم 

 
 …من هم خوشحال می شم اگر بتونم حتما  -
 

نیوشا هنوز کمی توی فکر بود: نیوشای … با آرتان و دالرام خداحافظی کردیم 
 چه طوری؟… همراز 

 

http://www.roman4u.ir/


 559 قصه یبانو

سمتم و محکم ب*ا*لم کرد  سیدمش: عزیزه دلمی دیگه چه … اومد  ب*و*
 …می شه کرد 

 
امشب … حامی دست به سینه داشت نگاهمون می کرد … سرم رو بلند کردم 

 دوباره و دوباره کشفش… بارها و بارها سنگینی نگاهش رو احساس کرده بودم 
 …کرده بودم 

 
می … بده ها خوابیده بودن و نزدیک خونه من بودیم: ممنون بابت امشدددب 

 …دونم همش به خاطر بده ها بود 
 
 …ذشت به من هم خوش گ -
 

راسددتی اگر واقعا خواسددتید … که این طور باشدده … لبخندی زدم: امیدوارم 
بسددیار خوش … شدداهنامه خوانی رو تشددریف بیارید با من هما هنگ کنید 

 …میگذره اگر رویا جون هم خواستن دیدنشون خوشحالمون میکنه 
 
 …من هم دوست دارم که بیام … باید با رویا هم حر  بزنم  -
 

شم که گفت: داخی رفتید  بده ستم چیاده  سیدم و خوا ها رو توی خواب ب*و*
 حتما چیزی بخورید آخرش هم شما امشب هیدی نخوردید.
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 …رفت و من موندم که این آدم عجیب حواسش به هر چیزی بود 
 
 …امشب وقت نمی کنم سیا  -
 
 کجا ایشاال؟… نه جدیدا مشکوک میزنی  -
 
 …با حال دارم میریم باهاش ددر ددور … شگی یه دوست چسر چیدا کردم خو -

 …چیش بده ها دیگه … آخه من کجا رو دارم برم 
 
 …تو چریشب باهاشون بودی که  -
 
عروسددی خواهر زری خانومه … می دونم فریده خانوم صددبی تماس گرفت  -

امشددب هم … رفته شددهرسددتان فخری خانوم هم گویا کمرش گرفته مرخصددیه 
و اکبر خان کجا میخوان برن می خواسددتن بده ها رو  نمی دونم فریده خانوم
هیدی بده ها انقدر التماس کردن که … تو فکر کن … بذارن چیش عمه ملوک 

 …خان عموشون اجازه صادر کرده بیان خونه من 
 
 …همه بده ها هستن … ولی میومدی خیلی خوب بود … ای جانم  -
 
 …برید بهتون خیلی خیلی خوش بگذره  -
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صبی  …واقعا خسته بودم … زخونه سخت مشغول شستن ظرفها بودم توی آشپ

نگاهها و کنایه های رامین … سه زنگ درس داده بود و عصر هم اجرا رفته بودم 
بده ها داشددتن کارتونی که … غذا درسددت کرده بودم … رو تحمی کرده بودم 

 ومن توش نقش یه فرشددته رو حر  زده بودم نگاه میکردن و میوه می خوردن 
 …من ابعان کردم که همه خستگیم با همین صدای خنده هاشون رفع میشه 

 
بود و هنوز نیومده بودن دنبالشددون کنار  12سدداعت … به سدداعتم نگاه کردم 

شون برده بود  سه تا کتاب … همدیگه روی تخت من خواب مجبورم کرده بودن 
 …خونده بودم براشون 

 
ظر بودم که اکبر خان و فریده می خواسددتم برم لباسددم رو عوض کنم اما منت

 …خانوم بیان دنبالشون 
 

سیدم  ستم گرفتم و روش رو ب*و* هنوز هم بوی … کتاب مفاتیی مامان رو د
 …کنار چنجره نشستم و کمی دعا خوندم … مادرم رو میداد 

 
حامی … کتاب رو روی میز گذاشددتم … صدددای زنگ موبایلم از جا چروندتم 

 …بود 
 
 …سالم آقای دکتر  -
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سر خیابون  - سالم خانوم من  ست:  سته ا صداش داغون و خ ساس کردم  اح

 هستم می شه بده ها رو حاضرشون کنید؟
 

با شنیدن صدای آیفون … هر کاری که می کردم کوشا از خواب بیدار نمی شد 
شید: آقای  شا هم که م*س*ن خواب بود دوباره دراز ک شدم و نیو از جام بلند 

 …اگر اجازه بدید … شه  دکتر کوشا بیدار نمی
 

 …باید بریم خونه … چرید توی حرفم: فردا مدرسه دارن 
 
 …بد قلقلی میکنه ب*ا*لش کنم … می دونم  -
 
 …نه  -
 
 
 
 
 

 …ای بابا این آدم چرا انقدر عصبانیه: در رو باز اگر باز کنید خودم میام … 
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ه ام کشیدم و در رو باز کردم و دستی به موهای آشفت… م ی همیشه هول شدم 
 …بلوزم رو مرتب کردم 

 
قیافه اش از خسددتگی داغون بود: بد خواب شدددید شددما … در رو که باز کردم 

 …هم امشب 
 

 به قیافه زارش نگاه کردم خیلی خسته به نظر می رسید
 
 تا من برم کتشددون رو… چای یا قهوه می خورید … شددما بفرمایید بنشددینید  -

 تنشون کنم؟
 
 …امروز از بس قهوه بهم دادن دیوانه ام کردن … نه ممنونم  -
 
 حالتون خوب نیست؟ -
 

دو تا انگشت اشاره اش رو روی شقیقه اش گذاشت: سرم وحشتناک درد میکنه 
… 
 
 …من االن میرسم خدمتتون  -
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شپزخونه  ست اعتراض کنه که رفتم توی آ سید … خوا تنها چیزی که به بهنم ر
 …دم کردن گی گاو زبون بود 

 
توی یه لیوان بزرگ ریختم و گذاشددتم توی چیش … دقیقه بعد حاضددر بود  چنا

ستی  شته … د شانیش گذا ستش رو روی چ سرش رو به کاناچه تکیه داده بود و د
 …گره کرواتش رو فقط کمی شی کرده بود … بود 

 
با صدددای برخورد … کنار مفاتیی … خم شدددم و لیوان رو گذاشددتم روی میز 

 …چشماش رو باز کرد  چیش دستی به میز چوبی
 

 با تعجب به لیوانی که ازش بخار بلند می شد نگاه کرد: برای منه؟
 
می دونم که االن به نظرتون عجیب می رسه اما فکر کنم بهتر از قرص … بله  -

 …باشه 
 

 …انتظارش رو نداشتم … کمی توی جاش سیخ نشست: ممنونم … 
 

 …چیز خاصی توش نیست نگاهی به لیوان انداخت: بخوریدش آقای دکتر 
 
 …من که چیزی نگفتم خانوم  -
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 …آخه مشکوک نگاهش میکردید  -
 

 …توی دستش گرفت گی گاو زبون قرمز رنگ رو 
 
 حاال چی هست؟ -
 

نمی دونم این همه شددیطنتی که هیچ وقت جلوی این مرد جدی نشددونش نمی 
سب  شم ا شب: چ سر بر میاورد ام عقرب کوه های  با نیش… دادم از کجا هی 

 …آمریکای التین 
 

چون صدورن خسدته اش داشدت کش میومد: … خنده اش گرفته بود مطممنم 
 …شما که گفتید جادو نیست 

 
 …صورتش کمی درهم شد … و بعد جرعه ای ازش خورد 

 
 تلخه؟ -
 

 …صادقانه گفت: خیلی 
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 الیمو ریخته بودم خوش رنگ بشدده ام… آه آه یادم رفته بود عسددی بریزم … 
 …عسی رو فراموش کرده بود 

 
 …یه لحظه بدیدش به من … آه آه یادم رفت  -
 

 …لیوان رو به سمتم گرفت 
 

صدددای جادوگرها رو تقلید کردم: یادم رفت دندون مارسددی سدداله هند شددرقی 
 …توش بندازم 

 
 …این بار به جون خودم خندید 

 
 …اینها رو که میگید چه طور انتظار دارید بتونم بخورمش  -
 
 …االن میارم خدمتتون … به راحتی  -
 

لیوان رو دادم دستش این بار هم با زبان هم با نگاهی که حاال کمی می تونستم 
 …بخونمش ازم تشکر کرد 

 
 …بخوریدش بهتون آرامش می ده … حاال دور از شوخی گی گاو زبونه  -
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 …جرعه ای اش رو نوشید: امروز چند جلسه چشت سر هم داشتم 

 
 …من باید به شما بگم حواستون کمی بیشتر به خودتون باشه  حاال -
 

 …دستش رو دور لیوان قالب کرد: بده ها ابیت که نکردن 
 

 …با چه مانور موضوع بحث رو عوض کرد … 
 
 …من که از خدامه چیشم باشن  -
 
 …می دونم  -
 

 …لیوان رو بره بره و با طمانینه تموم کرد 
 
 …خیلی خوب بود … ممنونم  -
 
 …امیدوارم که این طور بوده باشه  -
 

 …احساس کردم صداش و نگاهش سر حال تر از لحظه ورودشه … 
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 …وقتی این همه لطف کردید … حتما همین طوره  -
 
 …مادرم همیشه این جور چیزا رو خیلی خوب درست می کرد  -
 
 …خدا رحمتشون کنه  -
 
 …ممنونم  -
 

بذاره که چشمش به کتاب دعام افتاد: مال شماست  خواست لیوان رو روی میز
… 
 

خودم براش خریده بودم … احساس کردم خیلی متعجب شده: مال مادرم بود 
 …حاال هم به نیت خودش و چدرم و رها ازش استفاده میکنم 

 
نمی دونم چرا موقع گفتن این جمله اون بغض لعنتی باعث شددد کمی صدددام 

 …بلرزه 
 

شت انگار … نگاهش رو دوخت بهم  شک می گ شمام دنبال ا چی … توی چ
حس کردم یه چیزی م ی قطره های ریز بارون … نمی دونم … داشت نگاهش 
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سر میخوره  شت گوشم … توی قلبم  ستم رو بردم و موهام رو زدم چ ن با ای… د
 نگاهش رو ازم گرفت.… حرکتم 

 
 …دستی به زانوش زد: مطممنم مادرتون بهتون افتخار میکنه 

 
البته من همه سدعیم رو کردم که جادوش رو درسدت به کار ببرم … میدوارم ا -

 …و احساس میکنم که درست هم بوده … 
 

 …زیر لب گفت: جادوی شما چیز دیگه ایه 
 

شیدم محکم تر  ستم رو محکم ک سکاچ توی د شاری که روم بود رو … ا تمام ف
دم ن رو هی سابیخالی کردم روی اسفنجی که حاال زیر دستم فشرده بود و لیوا

م ی چشددمای من که حتی یه لحظه از اشددک … چاک نمی شددد … سددابیدم 
 …خشک نشده بود 

 
… مهم بود؟ نبود … لب چر شدد … محکم … لیوان رو توی سدینک رها کردم 

سرم رو خم کردم اشکام می … دل من دو روز بود م ی کوه آتشفشان شده بود 
 …بیدم به کابینت با چا محکم کو… ریخت روی دست نیمه کفیم 

 
شتم  سرم رو گذا شپزخونه و  سنگ آ ستم رو کف  ش سر خوردم از کابینت و ن

 واقعا خسته.… خسته شده بودم … روی زانوم و زار زدم 
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آخه انتقام … این همه آزار … این همه اسددترس … چی از جونم میخواسددتن 

 چی رو میخواستن از من بگیرن؟ !
 

 …یا بود گوشیم توی جیبم خود کشی میکرد س
 
 هنوز خبری نشده؟ -
 
 …نه  -
 
 چرا انقدر گریه میکنی؟… همراز بسه … تو که صدان از صبحم بدتره  -
 
شم می فهمی  - ست … دارم دیونه می  شون خبری نی شی … دو روزه از نه گو

به خدا که … چیزی شدددده سددیا … نه زنگ می زنن … تلفن رو بر می دارن 
 …کنن  چیزی شده و از من چنهان می

 
با گلی … مموش هیدی نشدددده من بهت قول میدم  - االنم داریم راه میوفتیم 

 تو هم برو چیش مادام تا ما برسیم باشه مموش؟… بیایم چیشت 
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شیدم: نه  یا س… به خدا بیاید دیگه باهاتون حر  نمی زنم … دماغم رو باال ک
 …مادر بزرگت حالش خوب نیست … بمون 

 
 …مموش  -
 
عذاب وجدان رو به همه احسدداسددای مزخر  این روزم … سددیا  نمی خوام -

 …دیگه جا ندارم … اضافه نکن 
 

ست  ساعت میخوا ستم اگر هم نیاد هر یه  ضرب و زور قطع کرد و می دون با 
ساعت … زنگ بزنه  شب  منتظرمه  10/30تا  9آرتان اس ام اس داده بود که ام

… 
 

وه های زینب خانوم از صدددای خنده های ن… گوشددی رو چرن کردم روی مبی 
 باال با نوای موسیقی تنهایی مادام از چایین قاطی شده بود.

 
 …بیشددتر از ده بار با موبایی حامی هم تماس گرفته بودم اون هم خاموش بود 

 …داشتم دیوونه می شدم 
 

رفتم سمت کمدم و اولین چیزی که دستم اومد رو چوشیدم روی لباسی که تنم 
م کیفم و دست… جین کهنه ای که توی خونه می چوشیدم بود روی همون شلوار 

شاید  …برای چنجمین بار توی دو روز گذشته داشتم میرفتم دم خونه … گرفتم 
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من که کار بدی نکرده بودم این چند وقت مگه نگفت می تونم بده … باشددن 
 ها رو ببینم محرومم نمی کنه؟ !

 
شه  شی سرم رو تکیه داده بودم به  ضربه ب… توی آژانس  سرم  ست انداز  ا هر د

چرا … کوچکی می خورد به شددیشدده و یه قطره اشددک روی گونه ام می چکید 
 …های زیادی تو مغزم زنگ می خورد چیزهایی که جوابی براشون نداشتم 

 
یه خیال به زیبایی تمام صددبی های … این چند وقت انگار که یه خیال بود 

حاال با واقعیت … رده چر از بوی خاک نم خو… خنک … سددبک … چاییزی 
… من چرا فکر کرده بدم حامی فرق میکنه … همیشددگی مواجه شدددده بودم 

شب چیش روی کاناچه خونه  ون هم… بهم گفته بود جادو بلدم … حامی که دو 
شم   …مرد مقتدر م ال قابی اعتمادی که گفته بود از دیدن بده ها محروم نمی 

های مشت شدم رو روی لبم دست… و بالفاصله فردا صبحش همه غیب شدن 
 عصبی بودم.… کوبیدم این درد های کوچیک باعث می شد به خودم بیام 

 
سموال راننده  ساب کردم زیر نگاه چر از  با زانوهایی که می لرزیدن … چول رو ح

دسددتم رو گذاشددتم روی زنگ به امید اینکه م ی هر بار لجبازی های اکبر خان 
 …باشه که در روی من باز نمی کرد 
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م به در تکیه داد… ان بار با صدددای بلند تری گریه کردم … زنگ رو بازهم زدم 
که صدددای تقی شددنیدم که به نظرم بیشددتر شددبیه یه خیال بود بعد از دوشددب 

 …نخوابیدن از استرس 
 

به سددمت خونه … خودم رو تقریبا تو باا عمارن چرتاب کردم و وارد شددددم 
شدددم که روی تراس حامی رو دیدم که با به در نزدیک می… تقریبا می دویدم 

 …تعجب و کت و شلواری که نشون می داد تازه از بیرون اومده ایستاده بود 
 

ه اونا همیشه بل… تقریبا فریاد زدم به مردی که باال ایستاده بود و من چایین بودم 
 باال بودن و من چایین: کجان؟!

 
 اتفاقی افتاده؟ -
 
 ی می خواید از من؟ بده ها کجا هستن؟چ… این رو من باید بپرسم  -
 

این همه عصبیت و چرخاش رو از من انتظار نداشت: … اخماش رفت توی هم 
 منظورتون رو متوجه نمی شم؟

 
 …قرارمون این نبود … منم سالهاست که منظور خانواده شما رو نمی فهمم  -
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شد  ستم رها  شده بود برا… کیفم از د ود م مهم نبمی دونم قیافه ام قابی ترحم 
عذر خواهی هم  ماس میکردم برای گ*ن*ا*ه نکرده  حتی اگر الزم بود الت

 …میکردم 
 

ها  له  که از چ خت  که این طور بهم ری با دیدن حال نزارم هول کرد  نمی دونم 
به من که با زانو هایی که توان نگه داشددتن وزنم رو نداشددت و … اومد چایین 

د نزدیک شد: هیچ معلوم هست دارید سرمایی که به خاطر مانتوی نخی تنم بو
 با خودتون چه می کنید؟

 
 …برای اولین بار انقدر بهم نزدیک شده بود: بفرمایید بریم باال 

 
به سمت منی که داشتم از استرس می مردم: من … دستش به سمتم دراز شد 
چه بالیی سددر بده ها اومده؟ یا بهتره … یه کالم … کمک شددما رو نمی خوام 

 …الیی سر من میخواید بیارید بگم چه ب
 

یعنی شما نمی دونید؟ این وضع چیه … اخماش بیشتر رفت تو هم: بده ها؟! 
یعنی انقدر دلتون به خاطر دو روز که بده ها رفتن … برای خودتون سدداختید 

 باا دماوند تا حالشون بهتر بشه و از تعطیالتشون استفاده کنن تنگ می شه؟
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با این حرکتم هول کرد: … زانو کف حیاط نشستم  با شنیدن این حر  روی دو
 حالتون خوبه؟

 
خیلی حرفا بود برای گفتن اما فقط نگاهش … با صدددای گرفته نگاهش کردم 

مانی چر از دلخوری و … کردم  که احسددداس کردم بیشددتر از هر ز گاهی  ن
 …دلشکستگی: من از شما انتظار نداشتم آقای دکتر 

 
ن نباید بیشددتر از ای… باید می رفتم … رو برداشددتم  دسددت انداختم و کیفم

شد … ضعفم رو میدیدن  شتر می  شون بی سعیم و … این طوری ل*ب*ت تمام 
کردم تا تعادلم بهم نخوره حاضددر بودم وسددط خیابون غش کنم و شددهرداری 

 …جمعم کنه تا این آدم ها بخوان بهم کمک کنن 
 

 …*ن می برد حتما داشت تو دلش ل*ب… مبهون نگاهم میکرد 
 

شد از جام بپرم: هیا معلوم  صداش باعث  ستم برم که  ستادم و خوا سر چا ای
 هست این جا چه خبره؟ کجا دارید می رید؟

 
یه قدم به سددمتم برداشدددت: من نمی … جوابش رو ندادم فقط نگاهش کردم 

 …فهمم 
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 اما این دو روز خیلی چیزها… منم سالهاست خیلی چیزها رو نمی فهمیدم  -
 انتظار من.… این رسمش نبود آقای دکتر … رو فهمیدم 

 
 چه انتظاری خانوم؟ من چه کاری بر خال  انتظار شما کردم که خبر ندارم؟ -
 

شما چه کردم؟ چه کردم  شما بگید من در حق  صدام کمی رفت باال:  این بار 
 …که م*س*تحق دو شب عذاب و استرس نخوابیدن بودم 

 
 اطر گردش رفتن بده ها؟یه ابروش رفت هوا: به خ

 
شت رو  ضم رو قورن دادم: به خاطر گردش رفتن؟! واقعا همین بردا به زور بغ

 دارید؟ اگر بهم میگفتید چی ازتون کم میشد؟
 

 این بار واقعا جا خورد: یعنی چی؟ مگه شما خبر نداشتید؟
 

 چوزخندی زدم: مسخره ام میکنید؟
 
 دختر خانوم حواستون هست من کیم؟ -
 
 …حتی داخی آدم … من حواسم به اینه که من این جا هیدی نیستم نه  -
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 …بر گشتم برم 

 
 که محکم و جدی گفت: بایستدید ببینم چی شده؟

 
سالمن  - ستم بدونم بده ها زنده و  ست من فقط میخوا سمله ای نی ه بقی… م

 …اش مهم نیست 
 

… ن که دور بازوم قالب شد چشتم و کردم که برم که نگاهم افتاد به انگشتهایی
 …نمی دونستم باید چه عکس العملی نشون بدم 

 
همون طور که دستهاش محکم دور بازوم بود چرخید و روبه روم ایستاد: حر  

ساب حال بدتون  گرنه و… زدنتون روی حرفم و بی اعتناییتون رو می بارم به ح
 …من همون حامی هستم که کسی روی حرفم حر  نمی زنه 

 
ی به بازوم که توی دستای قدرتمندش بود انداختم: من کسی نیستم آقای نگاه
 …اگر بودم … دکتر 

 
سته کرد: انقدر این جمله بی خود رو تکرار نکنید  شم هاش رو باز و ب کالفه چ

 …همراه من میاید داخی و م ی دو تا آدم عاقی و بالغ صحبت میکنیم … 
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 …من حرفی ندارم  -
 

ش شه بازوم رو کمی عقب ک شتهاش رها ب صار انگ شتهاش … یدم که از ح انگ
صبانی  شمکش خیلی جزئی بود ع رو کمی محکم تر کرد این باوجود اینکه ک

 …ترش کرد 
 

سرم رو بلند کردم و خیره شدم به چشمای عصبانی و قهوه ای ش: به غرورتون 
 بر میخوره یه دختر بده رو حرفتون حر  بزنه نه؟

 
همون که باعث … گاهای ترسددناک حامی گونه از همون ن… فقط نگاهم کرد 

 …شد سرم رو بندازم چایین 
 

 …سرش رو خم کرد و صا  خیره شد توی چشمام: صبر من حدی داره 
 
و برای اثبان … نمی دونم چرا فکر میکنید برای من بی حد و اندازه اسددت  -

 …کردنش هم مدام ازم آزمون میگیرید 
 
شده … من تازه رسیدم  - ساعت ن سفر دو روزه بدون برنامه قبلی به … یک  یه 

زنگ  …رسیدم دیدم کسی نیست … مشکلی چیش اومده بود … دوبی داشتم 
زری خانوم و علی هم اونجان و فخری … گفتن رفتن دماوند … زدم به چدرم 
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صیه  شما این طور وارد … هنوز مرخ سم رو عوض نکرده بودم که  من هنوز لبا
 …هر چند … کردن من شدید و شروع کردید به متهم 

 
… دلم می خواسددت بمیرم و نگاهش نکنم … واقعا خجالت کشددیده بود … 

دسددتاش که دور بازوم حلقه شددده بود داا شددده بود و این یعنی عصددبانیتش 
به قدری عصددبانی بود م که بی مالحظه فقط چشددمام رو … افزایش چیدا کرده 

باز کرده بودم  ته بودم و دهنم رو  با… بسدد که ازش  هنوز هم  جالتی  وجود خ
 …میکشیدم چیزی توی دلم زبونه میکشید 

 
 …بفرمایید داخی دارید یخ می زنید  -
 

 …زیر لب گفتم: میخوام برم 
 

 …شنید: گفتم داخی 
 

ه ک این بار ترس از کالم قاطعش رو عالوه کرده بودم به خجالت بیش از حدی
شتم  ستاش رو از دور بازوم باز کرد … ازش دا ا من ام… و جلوتر راه افتاد … د

انگار اون جا میخم کرده … هنوز محو کفشددهای بی مسددمایی بودم که چام بود 
 …بودن 

 
 …با شما هستم  -
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سرش راه افتادم  شت  شدم … چ صورن یخ زده … وارد خونه  گرمای مطبوعی 

می دونسددتم بیش از همیشدده داغون و رنگ صددورتی که … ام رو نوازش کرد 
 …چریده است 

 
شی اطرافم ریخته بود  سرم افتاده بود و موهام خیلی وح ستاه… شالم از  بود  ای

من  …دستاش رو چشت کمرش قالب کرده بود و متتظر من بود … وسط سالن 
 …هم م ی کودکی که خطا کرده ایستادم محکم گفت: بنشینید 

 
 …م بدون کی کی کردن نشست

 
 …حاال از اول برام بگید دقیقا چی باعث این حا ل و روز شماست  -
 

 …زیر لب بدون نگاه م*س*تقیم به این همه صالبت از دو روز استرسم گفتم 
دسددتمالی که حاال … با دسددتمال توی دسددتم بازی می کردم … سددکون بود 

 …بیشتر شبیه تار چود بود 
 

چر  …سرم رو بلند کردم … حرفم  حتی بعد از تموم شدن… سکون کرده بود 
نار از ک… خم شد … از اخم با اندکی عصبانیت و متفکر داشت نگاهم میکرد 
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سمتم گرفت  سطی چرمی کوچکی رو به  سید … کاناچه   …خجالتم به اوج ر
 …دستمال دستم رو انداختم توش 

 
 …روی میز دستمال هست  -
 

 …بی حر  برداشتم 
 
 به خودتون نگاه کردید؟ -
 
- … 
 
 به رنگ چریده و چشماتون؟ -
 
 …چه اهمیتی داشت وقتی  -
 
 …من به این مسمله رسیدگی می کنم  -
 
 …شما به من قول داده بودید  -
 
 …عرض کردم رسیدگی می کنم  -
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 …صدام به خاطر تمام بغض هام و اشک هام گرفته بود 
 
 …عذر میخوام … بابت … من  -
 
- … 
 

فکر می کردم … خم آلود نگاهم میکرد گفتم: من هنوز ا… سرم رو بلند کردم 
 …شما هم در جریانید 

 
 …بگید انتظار داشتید … چس نگید انتظار نداشتید  -
 

 …سرم رو چایین انداختم : من میرم 
 
 من گفتم این بی مالحظگیتون رو بخشیدم؟… بنشینید  -
 
صبی بودم  - شما نبود … ولی … من ع صدم توهین به  … نی عی… باور کنید ق

 …اون لحظه 
 
 …آخرین بار باشه  -
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 …آخه  -
 
 …شنیدید چی گفتم؟ آخرین بار باشه همدین بالیی رو سر خودتون میارید  -
 

با تعجب به نگاه سددرد و … چشددمام تا جایی که امکان داشددت گرد شددده بود 
… باورم نمی شد این آدم … هول کرده بودم … خشنش روی خودم نگاه کردم 

 نگران من شده بود؟ یعنی
 
 …بلند شید  -
 

 …با تعجب نگاهش کردم 
 
 …فکر میکنم باهم قراری داشتیم  -
 

 با گیجی چرسیدم: قرار؟
 
 مگه قرار نبود بریم شاهنامه خوانی؟ -
 

 …سرم رو چایین انداختم: آخه … اصال یادم نبود 
 
 …رویا هم میاد … نداره … آخه  -
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 …یش رو ندارم باورم نمی شد : من آمادگ… 
 

شت: می ریم خونه  سوئیدش رو بردا ساک کوچیکی که کنار مبی بود  از کنار 
 …می ریم … لباستون رو عوض کنید 

 
 …جایی برای اعتراض من نبود … میریم رو مطممن گفت … 

 
تا دیگه اون طوری خونه ما نیاید و همه حرفهایی که بهم … این تنبیه تونه  -

 هی دیگه هم داریدو البته یه تنبی… زدید 
 
 …بابت چی؟من که عذر خواستم  -
 
 …گفتم میریم یعنی میریم … دوست ندارم روی حرفم حر  زده بشه  -
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شتم جلوی آینه  ستم رو گذا شکی توی د سکون … مداد م سیر  تمام طول م
کرده بودیم و من سعی کرده بودم با آهنگ آروم داخی ماشینش کمی آرامشم رو 

وی به خودم ت… فشدداریش برای رفتن رو درک نمی کردم چا … به دسددت بیارم 
شمام رو به حالت  ست چ آینه نگاه کردم حتی معجزه لوازم آرایش هم نمی تون

 …اما قیافه ام کمی نرمال تر شده بود … عادی برگردونه 
 

سرد بود و کمی بارونی  شال قرمزم رو هم روی … هوا  شیدم و  بارونی ام رو چو
خیلی کوتاه بود اما مهم نبود قرار نبود تو خیابون راه  بارونی… سددرم انداختم 

 …برم 
 

شین منتظرم بود … در رو باز کردم  شین تکیه … تو ما شه ما شی آرنجش رو به 
ی معط… من هیچ توضددیحی برای بودنش … داده بود واخم آلود توی فکر بود 

 …و آرامشش و اخم همیشگیش نداشتم … شدن نیم ساعتش 
 

مادام بود سبد چره دار خریدش … ز کنم که اسمم رو شنیدم خواستم در رو با
با لهجه با مزه و شددال دسددت بافش داشددت بهم لبخند می زد: … چشددتش بود 
 …سالم مادام 

 
 خوبی؟… سالم عروسک  -
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خودش هم … ماشینش تو محله ما تابلو بود … حامی هم از ماشین چیاده شد 
 …بعد به حامی انداخت مادام نگاهی کنجکاو به من و … همین طور 

 
 …آقای دکتر برادر شوهر رها هستن  -
 

شده بود  شه مودبانه جوابش … تازه متوجه  سالمی کرد که حامی هم م ی همی
 …رو داد و حالش رو چرسید 

 
 …سرچا نگهتون ندارم مادام  -
 
 …بهت خوش بگذره  -
 

مادام  خم شدم و گونه خوشگلش رو ب*و*سیدم: آخه تو چرا انقدر خوشگلی
… 
 

 …از من دیگه گذشته … بلند خندید و لپم رو کشید: دروا نگو 
 

بعد رو کرد به حامی که داشددت نگاهمون میکرد: خیلی مراقب این دختر باش 
 …خاطر خواه زیاد داره … مرد جوون 
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 …حامی با یه لنگه ابروی باال رفته به ما نگاه کرد: هستم در خدمتشون 
 

 …دام خیلی نشست جوابش انگار به دل ما… 
 

 …سوار ماشین شدیم: ببخشید آقای دکتر خیلی معطی شدید 
 
 …همسایتون بودن؟ خیلی سر دستی از مادام براش گفتم  -
 

ن بالفاصددله بعد هم تلف… نگاهی به تلفنش انداخت انگار منتظر تماس بود 
 …از احوال چرسیش معلوم بود نیوشا ست … زنگ خورد 

 
 … بعد گوشی رو به من داد

 
 …سالم همراز قربونت بره  -
 
 سالم همراز کجایی تو؟ -
 

 …تعجب کردم من که جایی نرفته بودم … 
 
 چه طور چرنسسم؟ -
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ما هم … چدر جون گفت رفتی مسدددافرن  - ما خداحافظی نکردی؟  چرا از 
 تو هم میای؟… حوصلمون هم سر رفته … اومدیم دماوند 

 
صیف شتم قابی تو سی که االن دا سا صبانیت می … نبود  اح شدن ع بدنم از 

حامی زیر چشددمی داشددت … تلفن رو محکم تر توی دسددتم گرفتم … لرزید 
 …نگاهم میکرد 

 
نازنینم  - مد … ببخش  کاری یهویی چیش او چدر جونتون … یه  خوب کرده 

شه  سرده … بردتون آب و هواتون عوض ب شی ها هوا  شا با مراقب خودن و کو
… 
 
 …تو هم بیا  -
 
 …کجا بیام؟ به شما خوش بگذره به من هم خوش گذشته من  -
 
 با عمو داری میری بیرون؟ -
 

 …نمی دونستم باید چی بهشون بگم … 
 
 …من االن مزاحم عموتون هستم  -
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گاه … بعد از حر  زدن با کوشددا  گوشددی رو به سددمت حامی گرفتم و ناخود آ

 …چوزخندی به تمام این بد جنسی های بی دلیی زدم 
 
 بعد هم گفتم دوباره زنگ بزنن… ا که منزل بودید باهاشون تماس گرفتم شم -

… 
 
باره بهتون زنگ می زنه ها  - … این شددماره ای که جواب شددما رو میده و دو

 …سه روزه برای من فقط بوق میخوره … دقیقا همین خط 
 

 …اخمای درهمش نشان از توی فکر بودنش بود: من بهتون 
 
 …همه چیز که دست شما نیست … آقای دکتر  …نمی خوام قول بدید  -
 

این اتفاق … این حرفم انگار بهش برخورد: همه چیز دسددت منه دختر خانوم 
 …و من بهش رسیدگی میکنم … خارج از برنامه ها بود 

 
 …بازهم هم ازتون عذر میخوام و هم تشکر میکنم … مهم نیست  -
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از صورتم رد شد و چشمم افتاد به دکمه های سردست … رو دراز کرد  دستش
 …بوی عطرش از کنار بینیم گذشددت … مشددکی و رنگ و بی نهایت شددیکش 

 …المپ کنار آینه روشن شد … سایبان رو چایین آورد و آینه اش رو باز کرد 
 
 بهم بگید دقیقا اون جا چی میبینید؟ -
 

 نمی فهمیدم منظورش چیه؟
 
 بهم بگید توی آینه چی میبینید؟… در فکر کردن نداره انق -
 
 …خودم رو  -
 
 چس خودتون رو هم میبینید؟ -
 

لحن خونسرد و کالم شمرده اش هم حتی باعث نمی شد درست منظورش رو 
 …بفهمم 

 
 …من منظورتون رو درست متوجه نمی شم آقای دکتر  -
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همه تالشددی که  با… این چشددمایی که باز نمیشددن … خیلی سدداده اسددت  -
ست … میکنید برای آروم جلوه کردن  سار نی صدای گرف… رنگی که به رخ ته و 

 بازهم براتون بشمارم؟… 
 
 می خواید من هم براتون بشمارم؟ -
 
شه قبول  - شما به بده ها رو هم … من انکار نمیکنم … با ستگی  من حتی واب

بی قبول … درک می کنم  قا حدودی  تا  تت امروزتون هم  حق هم  …عصددبی
سمولیتتون… کمی هم به خودتون فکر کنید … اما … بهتون می دم  ساس م  اح

قابی تقدیره  به بده ها  اما چرا حتی بره ای از این تالش رو برای … نسددبت 
 خودتون صر  نمیکنید؟

 
برای چیشرفت … کتاب میخونم … من کار میکنم … من خودم رو رها نکردم  -

 …می کنم  بهنی و اجتماعیم تمام تالشم رو
 

یه  عال مه داد: این  نده کالمش رو ادا جاب کن یا … همون طور آروم و م ما آ ا
 کافیه؟ استراحتتون کافیه؟ چه قدر از وقتتون صر  تفریحاتتون می شه؟

 
 میشه یه جسارتی بکنم؟ -
 

 …سموالی نگاهم کرد 
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 آقای دکتر شما چه قدر صر  تفریحتون میکنید؟ -
 

 زد: با من خودتون رو مقایسه میکیند؟ لبخندی
 
 چرا؟ نباید این کارر و بکنم؟ -
 
که خیر  - یدم  نه کالمتون جوابتون رو م ما خیلی … با وجود طع من از شدد

و از همه مهم تر. … در ضددمن مسددمولیت یه خاندان روی دوشددمه … بزرگترم 
 …من یه مردم 

 
ندگی خودم رو دارم  - یت ز مام تالش … من هم مسددمول من برای بودن و ت

برای زندگی که یه وقت … تمام این به قول شددما دویدن ها … درسددت موندنه 
 …بره ای به خطا نره 

 
 …متفکر گوش میکرد 

 
سیم بزرگترین تفریی  شان صندلیش تکیه دادم: من آدم خوش  شتی  سرم رو به چ

من می تونم از زن بودنم براتون حر  … و اما مرد بودنتون … زندگیم شددغلمه 
 …من فرقی بینمون نمی بینم … فقط میتونم بگم … اما االن … بزنم ساعتها 
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ون حقوقم… ما تفاوتهایی داریم … م ی فمنیسددتهای بی سددواد حر  نزنید  -

 این… اما مرد بودن و زن بودن متفاوته … شددکی توش نیسددت … مشددترکه 
 …ید نتفاون باعث میشه که زنیتی وجود داشته باشه که بخواید ازش حر  بز

 
چس به حقوق ما اعتقاد دارید؟ اون شددب که حق طالق خواهرم عصددبانیتون  -

 …کرده بود که این طور به نظر نیم رسید 
 
 …این مسمله با همه مسمله های دیگه فرق میکنه  -
 

شار دادم: فرقی نمی کنه  شکم رو بهم ف شمای خ ست به … چ شما نخوا برادر 
واده شددما با تهدید همیشددگیشددون یعنی هر دلیلی با خواهرم زندگی کنه و خان

 …بده ها خواهرم رو توی خونه نگه داشتن 
 
 …رها مادر بده ها بود و باید براشون مادری میکرد  -
 
 …حامد هم چدرشون بود  -
 

شید  ستی رو ک سمتش چرخیدم … تر مز د شاره به برج رو به … متعجب به  ا
 …روش کرد: اومدیم دنبال رویا 
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 …رفت سمت دستگیره  دستم
 

 گفت: کجا؟
 
 …من چشت میشینم … ایشون از من بزرگترن  -
 
چند لحظه ای از خودتون … کاش میتونستید بدون فکر کردن به رها و حامد  -

 …بگید 
 

خواسددتم جوابش رو بدم که رویا م ی همیشدده شددیک و با یه لبخند که چندین 
 راز هم هست که؟برابر زیبا ترش میکرد سوار ماشین شد: گفتی هم

 
 …من اینجام  -
 

 به چشت سر چرخید با دیدنم تعجب کرد: چرا اون جایی؟
 

جوابی که به حامی داده بودم رو تکرار کردم که باعث اعتراضددش شددد: خودن 
 …چیری 

 
 تو هم میری؟… مامان اینا هم میخوان تو این سرما برن دماوند حامی  -
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 …کارها چه طور میشه  شاید باید ببینم… نمی دونم  -
 
 اوضاع دوبی خوب بود؟ -
 

شغول فکر کردن به تمام متن  شدن و من م شون  صحبتهای کاری شغول  اونها م
بود  چند وقتی… به تمام اتفاقایی که امروز افتاده بود … صحبت هام با حامی 

 …سموال زیاد توی بهنم داشتم و جوابی نداشتم 
 
 …کمی چیاده بریم  باید… این جا باید چارک کنید  -
 

 …حامی سعی در چارک کردن ماشینش داشت 
 

 …ما خیلی مشغول کاری شرکت شدیم … رویا: ببخشید 
 

قامم رو میگیرم  نداره منم االن ازتون انت کال  ندی زدم: اشدد که … لبخ جایی 
 …میریم هم کامال مربوط به کار منه 

 
صدای بلند بده ها  سر و  شد با  کیوان اونجا بود … ورودمون به گالری همراه 

 …سهیی و اشکان … 
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 …حامی رو که میشناختن … رویا رو معرفی کردم 
 

 من: اشکان خانومت کو؟
 

اشکان که تو لیوان مرتبی نسکافه به دست رویا و حامی میداد: تمرین می کنن 
 …باید برای اجرا برن لهستان 

 
ود همیشگی من ب با دست اشاره ای به مبی سه نفره قرمز رنگی کردم که جایگاه

زیر چالتوی خوشددگلش … حامی چالتوش رو در آورد و رویا هم همین طور … 
 …کت و دامن آجری خیلی خوشگلی تنش بود … 

 
 …ببخشید که این جا وسیله چذیرایی نیست  -
 

 رویا: خیلی برام جالبه که قراره چه اتفاقی بیوفته؟
 

 …ه اطرا  نگاه میکرد حامی آروم و با طمانینه نسکافه اش رو میخورد و ب
 

 …با صدای آرتان برگشتم چشت سرم: خوش اومدید آقای دکتر 
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من هم دست به سینه چشت سرش داشتم … با هم سالم و احوال چرسی کردن 
 …نگاهش میکردم 

 
 …نگاه خاصی بهم انداخت … حامی متوجه قیافه درهم و حسودم شد 

 
خانوم چرا این طوری ید: حسددود  گام میکنی؟وایسدددا ببینم  آرتان چرخ … ن

 چیزی شده؟… چشمی بران نمونده کسی رو نگاه کنی 
 

نگاهی به حامی انداختم که خیره به لیوانش بود هر چیزی که بود بین خود ما 
 کاری از من بر میاد انجام بدم؟… بود: چیزی نشده کمی سر درد دارم 

 
فقط … ه جاسددت آرتان هدایتم کرد سددمت کاناچه: آره خیلی هم که حالت ب

مطممنم م ی همیشدده بابا ازن می خواد چیزهایی رو بخونی … اسددتراحت کن 
… 
 
 …صدام گرفته  -
 
 …صدان به خوشگلی همون فرشته ای که جاش حر  زدی  -
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روی صددندلی بلند کنار چدر آرتان کمی جا به جا شدددم برای من که حماسددی 
ز این حرفها بود کمی خوانی زیاد قوی نداشددتم و صددددام هم نرم و نازک تر ا

 …چشمام هم هنوز کمی درد میکرد … استرس زا بود 
 

تو تاریکی و روشنی کسایی که به امید شنیدن شعری مملو از ایران اومده بودن 
 …اون گوشه کنارا مردی نشسته بود که امشب عجیب توجهم رو جلب میکرد 

شددتر از هر سددر جام بی… حامی روی مبی قرمز اون گوشدده خیره نگاهم میکرد 
 …چام رو تکون می دادم … زمان دیگه ای کالفه بودم 

 
سمتش کامی  شم هم نمی … چرخیدم به  سمت با شد به اون  چی باعث می 

 …دونم 
 

 منیژه چو از خیمه کرد نگاهش بدید آن سهی قد لشکر چناه
 

 به رخسار گاه چون سهیی یمن بنفشه گرفته رو برگ سمن
 

 که رو زیر آن شاه سرو بلندفرستاد مر دایه را چون نوند 
 

 نگاه کن که آن ماه دیدار کیست سیاوش مگر زنده شده گر چریست
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شد  شویق بلند  صدای ت سیدم  سمت که ر عجیب بود که چرا تمام … به این ق
مدن این بیتها خیره بودم تو نگاهی که عجیب این روزها سددداحی آرامش من 

رام طوفان ایجاد می کردن چشمایی عین همون چشمایی که این سالها ب… بود 
 اما نگاهشون تفاوتی تا ثریا داشت.

 
با صدای چدر آرتان از روی صندلی چایین اومدم و نگاهی به جمعیت سی نفری 

 …که داشتن تشویق میکردن انداختم و لبخندی زدم 
 

برای چندمین بار داستان بیژن و منیژه رو اجرا میکردیم اما هیچ وقت انقدر روم 
 …نگذاشته بود  تاثیر

 
به  یا مهمانهای من هسددتن همراهم  چدر آرتان که می دو نسدددت حامی و رو

 …سمتشون اومد 
 
 …خوشحالم کسایی ایجان که شغلشون جدا از ما هاست  -
 

 …ل*ب*ن بردم … رویا: بسیار عالی بود 
 

سرم رو انداختم  سترس  سی جدا از ا سر تایید کرد و من این بار با ح حامی با 
 …چایین 
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آرتان هم به جمع ما چیوسددت: هیچ وقت به نظرم بیژن انقد خوش تیپ نیومده 
 …بود 

 
 …با صدای بلند به متلکش خندیدم 

 
 …نه خدایی همراز امشب خیلی از ته دل بود  -
 
تو درس نقالی هم نمره … من کال تو داسددتانهای حماسددی خوب نیسددتم  -

 …خوبی نیاوردم اما این داستان رو دوست داشتم 
 

نه هاسدددت  بایی و … چدر آرتان: منیژه دختری جدا از تمام دختران افسدددا  زی
 …جسارن خاص خودش رو داره 

 
 …رویا: من این داستان رو نمی دونستم 

 
سرها دختر بدزدن یه  شه که نباید چ شتم: همی سمت رویا برگ شیطنت به  من با 

 …بارم دخترها چسر بدزدن 
 

سرش رو به اطرا  تکون داد این بار حامی همراه با لبخندی که رو ی لبش بود 
… 
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 …رویا با خنده: آره خب به خصوص چسره که به زیبایی سیاوش هم بوده 

 
سارن میاره  شق ج شه کارهایی بکنی که از … چدر آرتان: ع شقی که باعث ن ع

سمش  سی نبینی کال ا خودن انتظار نداری یا طر  مقابلت رو زیبا تر از هر ک
 …عشق نیست 

 
و  …رو بلند کردم و به مردی انداختم که متفکر خیره به کفش هاش بود  سددرم

 …دستایی که تو جیب شلوارش مشت شده بود 
 
 …خب حامی امشب تصمیم دارم شامی که بهت با خته بودم رو بدم  -
 
 …اون یه شوخی بود رویا  -
 
 یعنی شام نمی خوای؟ -
 
 …خودم هستم در خدمتتون  چرا گرسنه که هستم ولی -
 

تو هوای خنک ایستاده بودیم و … این دو نفر از من اصال سموال نمی چرسیدن 
شی  شتم و عجیب توی دلم یه آرام شتر از هر چیزی به خواب احتیاج دا من بی

 …ژر  بود 
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به حر  چدر آرتان فکر … گیر داده بودم به سددنگ ریز زیر چام و قلش می دادم 

سی… می کردم  سا … اوش به  شتم … به آوی شتم و ندا سارتهایی که دا  …به ج
 …به 
 

عمیق: خب شما کجا رو … حامی سموالی نگاهم میکرد … سرم رو بلند کردم 
 چیشنهاد می کنید؟

 
 با من بود؟… 

 
 برای چه موضوعی؟ -
 

دو سدداعت داریم سددر … رویا خندید: بد جور هنوز تو فکر بیژنی منیژه خانوم 
 چی چونه میزنیم؟

 
 …لبخندی زدم: آره چشت اون درخت چنار دنبال سرو قد قصه ها میگشتم 

 
 …رویا کنارم ایستاد: گاهی نیازی نیست انقدر هم دور بگردی 

 
 …حامی با لحنی که عجیب ترسناک بود: رویا! سوار شید 
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 …بوی چاییز رو تو ریه هام چر کردم … کمی چنجره رو باز کرده بودم 

 
 یه خونه ویالیی سنگی با مزه بود… رستوران جالبی چارک کردن  این بار جلوی

… 
 

 …بعد از سفارش غذا ها رویا بلند شد تا به تلفنش جواب بده 
 

 حامی: سردتون که نیست؟
 

 …ممنون امروز خیلی وقت گذاشتید … سرم روبلند کردم و نفس کشیدم: نه 
 

ب برای من هم نگاهش به سمت چنگالی بود که توی دستش میدرخوند: امش
 …خیلی جالب بود 

 
 …جسارن این داستان توجه جلب میکنه  -
 
 …گاهی جسارن اصلی آدم ها تو مبارزه با خودشونه  -
 

 …امشب شبی چر از حر  بود انگار 
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 …من زیاد با خودم نمی جنگم  -
 

چرا احساس کردم تو نگاهش چیزی هست که بد جور بهم … لبخندی بهم زد 
 …دن می داد احساس کوچولو بو

 
می دونم که االن تو … شدداید چون اون طور که دوسددت دارم زندگی میکنم  -

 …دلتون میگید ایده آل گرایی های یه دختر بده 
 
من دارم بهتون گوش میکنم … شددما عادن کردید تو دهن من حر  بذارید  -

… 
 
 
 
 
 

شترین شمع کوچیک کنار میز بود: بی سارن رو من دارم اتفاقا  نگاهم به   …ج
 …چون رو حر  شما حر  میزنم 

 
 …مهم اینه که آخرش حر  کی می شه  -
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سدرم رو بلند کردم که داشدت نگاهم میکرد: مهم اینه که من این کار رو میکنم 
… 
 

به این نقطه رسددیده بودیم که شددوخی هم … خودم تعجب کردم …  از کی 
 میکردیم؟

 
 گاهش نمیکنید؟چرا از یه جنبه دیگه ن -
 
 از کدوم جنبه؟ -
 
 …اینکه من بهتون اجازه میدم که بتونید حرفتون رو بزنید  -
 

با مزه ای … هم از خودخواهی بی نظیرش … خنده ام گرفت …  هم از لحن 
خیلی دلم میخواست بهش بگم مگه دنیا به مرکزیت شما … که تو کالمش بود 

 …می چرخه که احساس کردم بی ادبی میشه 
 

شید اگر که دیر کردم  سته … رویا: ببخ ضاعت چه … خب همراز بانوی خ او
 طوره؟

 
 چس رویهم رفته حالت یکم بهتر شده؟ -
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مادر بزرگشون به رحمت خدا رفته بود و چند روزی بود … گلنار چای تلفن بود 
 …که مونده بودن طالقان زنگ زده بودم برای احوال چرسی 

 
 …اما مرگ در هر صورتی سخته … یمار همراز گلنار: مادر جون چیر بود و ب

 
 …سیا چه طوره؟ دلم براتون خیلی تنگ شده  -
 
ست … ما هم همین طور  - ست این روزا … سیا هم بد نی عین مرا چر کنده ا

بس که … چی میخواد؟ خسددته شدددم به خدا همراز … نمی دونم چشدده … 
 …چرسیدم و جواب نگرفتم 

 
 …همون کنار گذاشتن آرزو … رن بهنم رفت به سمت همون جسا… 

 
شددالم رو روی سددرم مرتب میکردم و … برای رفتن به کالس آماده می شدددم 

شت و این یعنی … نگاهم توی آینه به خودم بود  سفر بر میگ امروز رامین از یه 
 …خودم رو باید آماده میکردم … مواجه شدن 

 
این دختر آینده … لبخند زد لبخند زدم … آخرین تسددت رو براش عالمت زدم 

شددوقش به … من رو یاد خودم می انداخت عالقه اش به خوندن … داشددت 
 …صحنه 
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سترس  سبتا چر از ا سته بودم و ن شیدم خ شونیم ک ستی به چی شتم ش… د ک ندا

شد  سمله مطرح خواهد  شه فردا این م خانوم میر جعفری لبخندی … امروز نبا
که به چارچوب در اتاقش  بهم زد اما چشمم به سمت چپش لیز خورد به مردی

 تکیه داده بود و نگاهم می کرد.
 

سددخت نبود دیدن چیزی که ادعاش رو میکرد … نگاهم به نگاهش خیره موند 
… 
 

 …با دست اشاره کرد به اتاقش و من وارد شدم 
 

این بار هم به جای چشت میزش میز روبه روم … روی مبی رو به روش نشستم 
خاب کردم  ند روی لبش … فتم کمی عقب ر… رو انت به چوزخ یه  چیزی شددب

 …اومد: نگو ازم می ترسی 
 

 چاهام… ترس من از چیز دیگه ای بود … نگاهش کردم نه واقعا نمی ترسددیدم 
 …رو جمع کردم زانوم به زانوش میخورد 

 
 …چشمان خیلی خسته است  -
 
 …کارم زیاده  -
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خوام باهام ناهار بیرم بیرون  می… سرش رو خم کرد به سمتم: نگام کن همراز 

 کجا دوست داری؟… 
 

چرا؟ خودم هم … یاد حامی افتادم … رامین بلد بود بگه کجا دوست داری … 
این مقایسه به نظر خودم هم … اون زیاد چیش نمیومد نظر بخواد … نمی دونم 

هنوز منتظر جواب من بود و … سددرم رو تکون دادم … از اندازه چرن بود  بیش
همون که دیشب تو تاریک … من چرا تمام مدن به دنبال یه نگاه قهوه ای بودم 

گالری روی مبی قرمز نگاهم میکرد  یه جفت … و روشددن اون  به جاش  ما  ا
 لیمشتاق به چی؟ این همون چشمایی بودن که خی… چشم مشتاق می دیدم 

 …آشنا بودن و در عین حال بیش از هر زمان دیگه ای دور 
 
 می شه این دعوتتون رو رد کنم؟ -
 

 دلخور کمی صورتش رو عقب کشید: چرا گرسنه نیستی؟
 
 …راستش رو بخواید خیلی رو مودش نیستم  -
 
 چرا؟! -
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 …باشه گویا باید این حرفها زده می شد … می خواست حر  بزنیم 
 
 …یر مودی به من نشون بدید یه هنرمند غ -
 

اما به نظرتون ما تو همه چیز مودی هسددتیم؟ م ی … لبخندی زد: قبولتون دارم 
 زندگی خصوصیمون هم حتی؟

 
کف دستام یخ کرده بود و احساس … داشتیم میرسیدیم به مسمله اساسی … 

 …میکردم از چشت کمرم قطران عرق سرد می گذره 
 
 باهم؟زندگی خصوصی دو تا هنرمند  -
 

 …منتظر جوابش بود … نگاهم کرد 
 
خیلی بهش فکر نکردم اسددتادی داشددتم که میگفت دو چادشدداه در یک اقلیم  -

 …نگجند 
 
 حتی اگر خیلی همدیگه رو دوست داشته باشن؟ -
 

 …هراسان نگاهش کردم 
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 رامین: حتی اگر یکیشون خیلی بیشتر اون یکی رو دوست داشته باشه؟
 
شق ی - صیه اش نمی … ه طرفه چیه آقای چرتو من می دونم ع سی تو زیاد به ک

 …کنم 
 
 …آدم ها حماقت میکنن  -
 

از نظر من حاال که بحث باز شدددده بود … داشددتیم تو لفافه حر  میزدیم … 
 …دلیلی نداشت 

 
 …من این مدن بارها راجع بهش صحبت کردم من به شما حق میدم  -
 

 …زه بدید حرفام تموم بشه خواست چیزی بگه دستم رو آوردم باال: اجا
 

دستام رو قفی کردم توی هم و سعی کردم تمام اعتماد به نفس داشته و نداشتم 
شتید … رو جمع کنم: اون روزگار من خیلی بده بودم  سنی ندا شما هم البته 

اطرافیان  …رفتارهاتون به هنجار و به جا بود … اما از سنتون بیشتر میدونستید 
شتن  شنه محبت بودم  منم… قبولتون دا تو اوج  …بده بودم … یه دختر بده ت

 …خیلی زجر کشیدم … داا داا … عاشق شدم … نوجوانی 
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 …به خدا که نمی خواستم  -
 
یه زمانایی من … شددما من رو نمی خواسددتید … بحث خواسددتنش نبود  -

حر  تموم شددده بود یا شدداید هم … میومدم یه جاهایی فقط نگاهتون میکردم 
شما که قلمتون روی بومتون … د اما من با نگاهم با شما حر  میزدم حرفی نبو

 …کشیده می شد 
 

نازنین بودم براتون … مادرم خیاط مادرتون بود  من از … و من هم صددحبت 
می تونم بگم اینی که اینجا نشددسددته ثمر تمام … شددما خیلی چیزا یاد گرفتم 

 …تالش شماست 
 
 من؟ -
 
این که من هنوز … این شددد … ادیده گرفتن من بله تمام تالش شددما برای ن -

من صددحنه رو انتخاب … اما نوعش فرق کرده … هم دوسددت دارم دیده بشددم 
دیگه لباسددام یا مدل لباسددم اون طوری نیسددت که بخوام توجه جلب … کردم 
 …و این رو من مدیون شمام … بازی میکنم و آدم ها می بیننم … کنم 

 
دیگه ای وقتی رو صددحنه هم نیسددتی توجه جلب همراز تو بیش از هر زمان  -

 …میکنی 
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 سرم… کف دستام خیس شده بود … دستهای قالب شده در همم رو باز کردم 
 …رو چایین انداختم: نظر لطف شماست من خیلی هم بهش اعتقاد ندارم 

 
اون مهر بی نظیرن چشددمای خمارن رو خواسددتنی تر … تو زیبایی همراز  -

 …میکنه 
 

ستم گونه هام رنگ گرفته  می…  شتام بود این بار به … دون نگاهم رو که به انگ
یا بود … صددورتش دوختم  جذاب ترین مرد دن یه دوره ای  هنوز … این مرد 

 …جذاب بود اما جذاب ترین نبود 
 
هامش تو بودی  - تابلو منبع ال هام منی … اون  که منبع ال هاسدددت  مدت … تو 

همراز من چند مدتی که تو خاطراتم … همه اش … نقاشددی هام … شددعرهام 
 …دارم دنباله رد چای تو میگردم 

 
ست  - شما نمی گردم چون ه ستید … من دنبال رد چای  شما همون چیزی ه

 …که … 
 

 …احساس میکردم دارم از درون میلرزم … روم نمی شد ادامه اش بدم … 
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شق دوره نوجوانی؟!  همراز  نگاهم کن… جمله ام رو کامی کرد: بهش میگن ع
 چرا این طوری خجالت میکشی؟… 

 
هیچ وقت فکر نمیکردم … یعنی راسددتش رو بخواید … زیاد راحت نیسددتم  -

 …بشینم با شما راجع بهش صحبت کنم 
 

رو میز جا به جا شددد و بهم نزدیک تر شددد: چرا؟چیزی که یه طرفش منم رو با 
 کی باید راجع بهش صحبت کنی؟

 
 …شما فقط با خودم حر  بزنم  من عادن کرده بودم راجع به -
 
ضر این جام  - جلو رون … خب االن با خودم حر  بزن همراز من هی و حا

 …ببخشید … می دونم خیلی ابیت شدی … 
 

باید تمام روی داشددته و نداشددتم رو جمع … به چشددمای مشددتاقش نگاه کردم 
 …دیگه نمی شم … ابیت شدم … میکردم: من نگفتم این فعی استمراری 

 
 …ساس کردم رنگ از رخسارش چرید اح
 
 …دنیا بعد از یه مدتی به من نشون داد که دردهای بی درمان تری هم هستن  -

 …موندن و زندگی کردن … م ی درد زنده بودن … م ی از دست دادن عزیزان 
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ستش بگیره  ستام رو توی د ست د ستش رو به طرفم دراز کرد خوا شیدم ک… د

بذار این چیزایی … بذار چیشددت باشددم همراز  به روی خودش نیاورد:… عقب 
 تو من… همراز من میفهممت … که داره ابیتت میکنه رو باهم درسددتش کنیم 

 …رو میفهمی 
 

اگر اون زمان ها شنیده … این حرفها قشنگ بودن … گلوم خشک شده بود … 
شدن من چرواز میکردم اما االن  چرا تو دلم چیزی تکون نیمخورد؟مگه … می 

 چرا دوست داشتم بذارم برم از این دفتر؟ !… بوق میکردم  نباید
 

 …سددکوتم انگار بهش جسددارن بیشددتری داد: اون طور متعجب نگاهم نکن 
 …سخت نیست بفهمی که چه قدر دوستت دارم … سخت نیست 

 
 همراز موفق امروز رو؟ -
 
من آرامش عجیبی ازن … کنایه هم که بزنی چیزی از این حس کم نمیکنه  -
 …نمی شه کنارن بود و حس زیبای بودنت رو نفس نکشید … گیرم همراز می
 

http://www.roman4u.ir/


 615 قصه یبانو

انتظار دیگه ای هم نمی رفت این … رامین بود و حرفهای شددعر گونه اش … 
لحن نرمی داشددت و بیشددتر از یه م نوی شدداید … آدم صدددای زیبایی داشددت 

 …بوی کاچیتان بلک میداد … حرفهای زیبا بلد بود 
 

شتم  من کنار این شتم … مرد حس زیبا بودن ندا سی … حس زن بودن ندا ح
 …نداشتم 

 
 …این جوری معذبم … من … خواهش می کنم  -
 
 این که دوستت دارم؟ این معذبت میکنه؟ -
 
احسددداس میکنم … حتی دیگه بهش فکر هم نمی کنم … من … باور کنید  -

 …خیلی ازش گذشته 
 
همین جا تو این … اینجا بگرد … تو چرا تو گذشددته ها دنبال من میگردی  -

این … یه اسددتاد دانشددگاه … بعنوان یه نقاش … آموزشددگاه بعنوان همکارن 
کنارن باشم … به منم فرصت بده … از اول من رو بشناس … طور نگاهم کن 

… 
 

 …فرصددت؟ من انقدر تنها بودم که عادن نداشددتم کسددی تو زندگیم باشدده … 
 …اگر قرار بود باشه هم … یعنی 
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خواهش میکنم … شددما برای من به معنی یه احترام هسددتید یه خاطری زیبا  -

ید  ملزم نیسددتیم که فکر کنیم همه عشددق های اول آدم … اون طور هم بمون
 …یا حتی میشه اسمش رو عشق گذاشت … صحیحن 

 
این بار واقعا رنگ به روش نمونده بود: هیچ احساسی از من … دستاش لرزید 

 باقی نمونده؟
 

 …نمی دونم چرا دوست داشتم گریه کنم … سرم رو چایین انداختم … 
 

دسددتش توی موهاش بود و آرنجش روی زانوش که باال و چایین میرفت: فکر 
 چا چس میکشم؟… میکنی به همین راحتی 

 
 …با التماس توی صدام گفتم: اما 

 
 …این رو تو نباید اجازه بدی همراز  -
 
 …داشتنت تالش کنم  همراز بهم حق بده برای -
 
 …اما من هیچ قولی به شما نمی دم  -
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یار دود گرفته چی سددید خندان  به نقاشددی های دیواری که … تکیه دادم به دو

شون ریخته بود  صف ست باال نمیومد … ن سم در شتم … نف  …بغض بدی دا
سی آخرین  شه ناراحت کردن ک صفر داره نزدیک می شارم به  ساس میکردم ف اح

 اما چی کار میکردم؟… دوست داشتم انجام بدم  چیزی بود که
 

احتماال بده ها بودن به ساعتم … از خونه انتظام ها بود … گوشیم زنگ خورد 
 …نگاه کردم 

 
اکبر خان. گویا چند روزی بود قلبش گرفته بود و به همین خاطر … نیوشدا بود 

میخواسددت بره باید از هوای تهران دور میبود و مونده بود دماوند و نیوشددا هم 
یا اصددرار کرده بود با من بره  می خواسددت بدونه من … چیش روانکاوش و گو

آدرس کافه ی همیشددگی تو … کجام تا با راننده خودشددون رو به من برسددونن 
شاید کمی نفس کشییدم دود سیگارهای … میدون انقالب رو به علی آقا دادم 

ضاح همیشگی بهم کم شنا و خوردن یه فنجون قهوه افت  …ک میکرد فکر کنم آ
 دنیا داره چه طوری میدرخه و این وسط حس من کجا ست؟

 
سرد بود  شیدم هوا کمی  شنش رو باال تر ک شه با … زیپ کاچ شا م ی همی کو

 …کنجکاوی مشغول فضولی بود 
 

 …کوشا سرش رو از توی کاچون ماشین آورد باال: کار این ماشین عمو تمومه 
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 اصال تو این وسط چی میگی؟ -
 
 نیوشا چی کارش داری آخه؟ -
 

 به ساعتم نگاه کردم داشت دیر میشد: علی آقا این ماشین خیلی کار داره؟
 
 …کامپیوترش قاطی کرده قفی کرده باید زنگ بزنم بیان ببرنش  -
 
 …دکتر دیر میشه چس من بده ها رو می برم  -
 
 …اجازه بدید از آقا اجازه بگیرم ایشون بگن چی کار کنیم  -
 

شدم  صبانی  ست نیوشا و… کال امروز روز خیلی جالبی برای من نبود … ع  د
صمیم  شونم خودم هم ت شدم که همراه شیدم: اگه من انقد بزرگ  شا رو ک کو

 …میگیرم کجا ببرمشون 
 

می  …بی توجه به اعتراضش جلوی تاکسی دستم رو تکون دادم و سوار شدیم 
 …ل کسی میگشتم دونستم مسمله خاصی نبوده اما من انگار دنبا
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نیوشددا هنوز تو فکر بود و کوشددا دور دهنش بسددتنی بود … چاهام رو تکون دادم 
… 
 
 چرا نمی خوری همراز؟ -
 

به کوشددا دلخوش نگاه کردم: ترجیی می دم تو رو بخورم خوشددگی من با این 
 …بستنی دور دهنت خوشمزه شدی 

 
 خنده بلند رو با هیچبلند خندید و من بار دیگه به این نتیجه رسددیدم که این 

 …چیزی توی دنیا عوض نمی کنم 
 
 نیوشا جونم تو فکری؟ -
 
که تو بهنم میگذره و ابیتم میکنه حر   - به هر چیزی  ید راجع  با بهم گفت 

 …بزنم 
 

 …دستام رو دور لیوان چای جلوم حلقه کردم: خب این که کار خیلی خوبیه 
 
 به کی بگم؟ -
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اما من فکر میکردم تو همه چی … ه دکترن ب… دلم ریخت چایین: خب به من 
 …رو به من میگی 

 
 …چدر جون میگه دختر نباید زیاد چر حر  باشه  -
 

شتر کردم: منظور چدر جون این نبوده که تو حس هان رو  شتام رو بی شار انگ ف
 …نگی 

 
 تو به کی میگی حسان رو همراز؟ -
 

یلی ها رو برای من چر اونا جای خالی خ… به گلنار … به سیا … فکر کردم … 
شمم میومد … هر چند … کرده بودن  این روزها بد جور یه جای خالی توی چ

… 
 
 …تو هم به من یا عمون بگو … به سیا میگم … منم به تو میگم  -
 
با دیوار حر   - یانو بزنم انگار دارم  قدر میگم نمیخوام چ به عمو؟! من هرچه 

 …می زنم 
 
 ی؟مطممنی سر چیانو لا نمیکن -
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 …تو چند وقته همش طر  اونی  -
 

 …یعنی واقعا این طور بود؟ تو ضیحی نداشتم … جا خوردم 
 
یدون جنگ نیسدددت … من  - … من طر  هیچ کس نیسددتم چون این جا م

ستتون داره به خاطرتونم خیلی کارا داره میکنه  شه بهت… عموتون دو ون من همی
 …گفتم بد ترین خصلت آدم اینه که بی انصا  باشه 

 
چون اون … همراز تو اون خونه هیچ کس من رو به اندازه کوشا دوست نداره  -

 …چسره 
 

نداشددتم …  هرچند همدین … این چیزی بود که حتی من هم دفاعی براش 
چیزی رو هرگز از حامی ندیده بودم اما خوب میدونسددتم تو اون خونه و تو اون 

 …خاندان چسرا مهم ترن 
 

 …با تعجب داشت نگاهم میکرد: هدیم این طور نیست  کوشا
 
اما برای تو چلی اسددتیشددن … اونا برای من لپ تاپ نمی خرن … هسددت  -

 تو هرچی دوست داشته باشی تنت میکنی اما من نه.… خریدن 
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صندلیش تکیه داد  شتی  شت ظرفیتم تکمی… با قهر به چ ی برای امروز واقعا دا
فم برای دیدن ساعت که با دیدن حجم میس کال دستم رو بردم تو کی… میشد 

 …هام چشمام چهار تا شد 
 

بایی حامی بود  دسددتام لرزون به سددمت … ای داد بیداد … همش هم از مو
شت تا این که باالخره تماس گرفتم منتظر یه انفجار یا  شماره می رفت و برمیگ

و زمان رو  کارم درسدددت نبود خودم هم بودم االن زمین… حتی یه تنبیه بودم 
 …بهم میدوختم 

 
 …تعجب کردم … با سددومین بوق خانوم خوش صدددایی موبایی رو برداشددت 

صدای … چند باری الو گفت تا جوابش رو دادم  شنیدن این  نمی دونم چرا از 
 …فکر میکنم اشتباه گرفتم … ملوس هیچ خوش نیومد: ببخشید 

 
 …دکتر انتظام هستم من منشی آقای … خیر شما باید خانوم همراز باشید  -
 

شون گوشی رو  شید من منتظر بودم خود یکم خودم رو جمع و جور کردم: ببخ
 …بردارن 

 
با خوش رویی گفت: می دونم ایشددون جلسدده هسددتن و خیلی هم گویا منتظر 

و چیغام  …به من سپردن شما تماس گرفتید گوشی رو بردارم … تماستون بودن 
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اگر هم که براتون سخت من از این … شرکت دادن که یه آژانس بگیرید و بیاید 
 جا یه ماشین براتون بفرستم.

 
 چرا باید می رفتم شرکت؟… 

 
 …خوب بفرمایید من بده ها رو می برم خونه ایشون بیان شب ببرنشون  -
 
 …دستور اکید جناب انتظام خانوم  -
 

 یه لحظه قیافه خشدمگینش رو تو بهنم تصدور کردم و می دونسدتم باید برم… 
 …شرکت 

 
به رومون نگاه کردم  می دونسددتم از مهم ترین … به سددداختمون تجاری رو 

 لبخندی روی لبم اومد چه انتظاری داشتی؟… ساختمون های تجاری تهران 
 

شد … دفتر طبقه چهارم بود  سور که باز  سان  با دفتر فوق العاده لوکس و… در آ
از تجمی و خیلی  خوش سددلیقه ای رو به رو شدددم جایی که بر عکس خونه چر

 …سرد خانددان انتظام همه چیز به جا و آرامبخش چیده شده بود 
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کوشا و نیوشا که راه رو بلد بودن به گوشه سمت راست رفتن و دختر نسبتا کوتاه 
الم بده ها س… قد و جدی که چشت میز نشسته بود از جاش براشون بلند شد 

 …بود  و چس اون صدای ملوس مال این دختر جدی… کردن 
 

سددالم … با دیدنم لبخندی زد و احسدداس کردم یکم زیادی هم بهم دقت کرد 
می تونسددتم از زیر … از این که هنوز جلسددده بود خوشددحال بودم … کردم 

 …خشمش فرار کنم 
 

گونه شون رو ب*و*سیدم … نیوشا و کوشا رو مبی سفید رنگ مخمی نشستن 
از باالی عینکش نگاهم و خواسددتم خداحافظی کنم که منشددی در کمال ادب 

 …کرد: آقای دکتر فرمودن منتظرشون بمونید تا بیان 
 

یی بود … ای وای چس هیچ راه فراری نبود …  عا امروز ظرفیتم تکم … واق
یه عده آدم مرتبا از این اتاق به اون اتاق در رفت و آمد … نشددسددتم روی مبی 

نگاهی به خودم …  خانوم ها و آقایونی با لباسددهای رسددمی و جدی… بودن 
 …انداختم برای این جا شاید زیادی ساده بودم و لباسم هم خیلی فرق داشت 

امروز واقعا احتیاج داشددتم به جایی … با خودم گفتم خوب شددد کوله ننداختم 
و حس هایی که انگار خیلی … خودم … رامین … نیوشددا … برای فکر کردن 

شده های من رو چیدا میکرد  اون همیشه گم… کاش سیا بود … گم شده بودن 
 …و جلوی چشمم میذاشت 
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 …سالم عمو  -
 

 …سددرم رو بلند کردم و به مرد جدی و اخم آلویی که رو به روم بود نگاه کردم 
شرکت آریز ایمیی  شت روی میز: اینها برای  ستش بود که گذا سته ای کاغذ د د

 …بشه 
 

 …از جام بلند شدم: سالم آقای دکتر 
 

ب داد و برگشت به م*س*ن منشیش: برای بده ها لطفا شیر و جوابم رو زیر ل
 …دو تا هم چای برای اتاقم … شیرینی بگذارید 

 
 …منشی چشمی گفت و تلفن رو برداشت 

 
 …حامی با دست به در دفترش اشاره کرد: چند لحظه کارتون دارم 

 
 نیوشددا… آب دهنم رو قورن دادم و با خودم گفتم فاتحه ان رو بخون همراز 

شمام بخنده و نم یدونم چه قدر موفق بودم … نگران نگاهم کرد  سعی کردم چ
… 
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به روی میزش نشددسددتم  کتش رو آویزون کرد و کرواتش رو … روی مبی رو 
سفید و  شیک  سیار  شت بلند ب صندلی چرمی چ شت  ست چ ش مرتب کرد و ن

 …چاهام رو بهم جفت کردم … اتاقش خیلی بزرگ و لوکس بود … مشددکیش 
 …ودم و منتظر بازخواست عصبی ب

 
 کجا تشریف داشتید؟ -
 

شت … داد نمی زد …  صداش ندا از بس که … حامی کال نیازی به باال بردن 
شت و نگاهش نفوب  صالبت دا صوص این جا تو دفتر کارش … کالمش  به خ

 …نیازی نبود تا داد بزنه … 
 
ی بخورن من معذرن می خوام نباید بده ها رو بعد از مطب می بردم بسددتن -

… 
 

 کالفه بود: چرا وقتی علی به شما گفته آژانس بگیره رفتید؟
 
 …آقای دکتر ما با یه تاکسی خیلی راحت تا مطب رفتیم  -
 
 …من دفعه چیش هم بهتون گفتم دوست ندارم کنار خیابون منتظر باشید  -
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در زدن و دو تا فنجون …  سددرم رو انداخته بودم چایین… بهش نگاه نمی کردم 
 …چای روی میز گذاشته شد 

 
 به چه اجازه ای گوشیتون رو جواب نمی دید؟ -
 

سرم رو بلند کردم  شد و  شم بودم و در … این جمله باعث تعجبم  منتظر یه خ
دسدددت خودم نبود یه … خیره موندم به نگاهش … کمال تعجبم نگرانی دیدم 

نمی دونم چه قدر … چشمهای نگران کشش من رو خیره نگه میداشت به اون 
خیره موندم که نمی دونم تو نگاهم چی دید که چرسددید:می خواسددتید تالفی 

 کنید؟
 
 …من اصال نمی دونم چرا این به بهنتون رسید … باور کنید … نه  -
 
 
 
 
 
 چه چیز دیگه ای از این کار باید به بهن من برسه خانوم؟ -
 
 …صدای تلفنم رو نشنیده بودم  -
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 که نشنیدید؟ -
 
 …چرا باید دروا بگم  -
 

شما باید اگر  ستش:  صندلیش تکیه داد و فنجان چایش رو گرفت د شتی  به چ
 بعدش می خواستید بده ها رو جایی ببرید خبر میدادید.

 
اون بغض لعنتی که از صددبی داشددتم هم … واقعا لحنش من رو می ترسددوند 

 …که نلرزه  باعث شده بود به زور صدام رو طوری نگه دارم
 
 چرا جواب نمی دید؟… با شما هستم  -
 
 …من که عذر خواهی کردم  -
 
 با عذر خواهی تموم میشه؟ -
 
می دونم که اشددتباه کردم اما اتفاقی هم نیوفتاده که با عذر خواهی … آخه  -

 تموم نشه؟
 

 …با یه لنگه ابروی باال رفته نگاهم کرد 
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 …نگاهم کنید  وقتی دارم باهاتون صحبت میکنم -
 

 …به لا سرم رو بلند نکردم 
 
 …مگه با شما نیستم  -
 

شدم  صبانی می شتم ع شش رو میکرد که … واقعا دیگه دا شت همه تال انگار دا
 …من رو دیوونه کنه 

 
 …واقعا نیوشا حق داره  -
 
 چی رو حق داره؟ -
 
- … 
 
 …با شما هستم  -
 
 …کس از دختر ها خوشش نمی اد  این که تو این خاندان هیچ -
 

 از سر تعجب تکونی خورد: بده شدید این چه حرفیه؟
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داییشون بودم هم شما من رو به صالبه میکشیدید که … اگر جای خالشون  -

 چرا دیر اومدم یا جواب تلفنم رو ندادم؟
 

اون همراز منطقی و آروم … خودم هم احسددداس کردم دارم بهونه میگیرم … 
 مش کرده بودم که نبود؟روکجا قای

 
 …خودکار توی دستش رو با ضرب روی میز چرن کرد: واقعا که بده اید 

 
 …نیستم  -
 

ستید  شد: ه شت میزش بلند  ستید که همدین حرفی میزنید … از چ گام ن… ه
سدداعت بود که ازشددون  5سدداله با دو تا بده رو من  23یه دختر … کنید ببینم 

شتم  شه  اونم تو این روز… خبر ندا بارونی و البته چاییزی که هوا زود تاریک می
سیت میکنید؟ بله اگر …  شون بودید بر خوردم… اون وقت بحث جن  اگر داییی

 …به مراتب با االن فرق میکرد 
 

 …سرم رو چایین انداختم: من تو این شهر دارم تنها زندگی میکنم 
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 ن گذاشددتم سددر چیدیو این بهتون این اجازه رو میده که از قوانینی که براتو -
 …کنید 

 
 …اصال … من غرضی نداشتم  -
 
 اصال چی؟ -
 
 …من میخوام برم خونم  -
 
 …بنشنید سر جاتون  -
 

سر جام  ستم  ش شده بودم دوباره ن من از … با این جمله اش منی که نیم خیز 
 این آدم چرا انقدر حساب می بردم؟

 
سمتم  ستاد … اومد  ستش توی جی… رو به روم ای ست را شلوارش بود: د ب 

 …شما تحمی کوچکترین تذکری رو ندارید 
 

ست  صال هم این طور نی ستم و گفتم: ا سته کیفم رو محکم گرفتم توی د  …د
 …من وقتی 
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من … چشددمام خیس شددده بود … اما نمی شددد … بغضددم رو قورن دادم … 
شتم  شی رو دا شکم نریزه … واقعا روز چر از تن نگاهش عوض … سعی کردم ا

 …قدم جلوتر اومد و گفت: من فکر نمی کردم  یه… شد 
 

 …همون طور که به نگاه خیسم خیره بود … لعنتی زیر لب گفت 
 

واقعا از دسددتتون … ولی میدونید چیه … سددرم رو چایین انداختم: ببخشددید 
ناراحتم که از وقتی وارد این اتاق شددددم مجبورم کردید بیشددتر از ده بار عذر 

 …بخوام 
 
 …نداشتم منظوری … من  -
 
فقط به شدددن ناراحت این بودید که یه به قول خودتون دختر بده قوانینتون  -

 …رو در نظر نگرفته 
 
 واقعا این برداشت رو کردید؟ -
 

 این چه حسی بود که جمله آخرش به من داد؟
 
- … 
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 …خیلی خیلی کالفه به نظر میومد … دستش رو مشت کرده بود 

 
 …کیفم رو انداختم روی دوشم 

 
 …می رسونمتون  -
 

ست …  ست بگم نیازی نی ز واقعا هنو… اما … در رو بکوبم برم … دلم میخوا
 …هم بیشتر از این حرفا براش احترام قائی بودم 

 
گفت:  …حاال بوی ادکلنش توی بینیم چیدیده بود … یه قدم بهم نزدیک شددد 

 …ای کاش … من 
 

تعجب از حضددور من توی اتاق با تقه ای که به در خورد و مرد میانسددالی که با 
 …یکم زیادی بهم نزدیک بودیم … حامی نگاهمون میکرد حرفش نصفه موند 

حامی یه نگاه به من و یه … سرم رو چایین انداختم … از نگاه مرد خوشم نیومد 
بیرون تشددریف داشددته … نگاه به تازه وارد کرد و با اخم گفت: مهندس فرجاد 

 …باشید 
 
 …اقاي دکتر نمی دونستم مهمون دارید  ببخشید-
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 …لحنش رو اصال دوست نداشتم 
 
 …بیرون لطفا  -
 

 …با بسته شدن در رو کرد به سمت من: اینجا تشریف داشته باشید بر میگردم 
 …می رسونمتون 

 
قبی از رسددیدن به دسددتگیره در چرخید به سددمتم: میگم چایتون رو هم عوض 

 کنن.
 
 …سرما می خورید  -
 
ظورش به شددیشدده ای بود که باز کرده بودم قطران ریز این بارون دوسددت من

 …داشتنی چاییزی رو حس کنم و نفس بکشم 
 
همه … اما بوی چاییز رو دوسدددت دارم … با وجود اینکه همراه با بوی دوده  -

 …رنگهای گرم و دوست داشتنی توشه 
 

شه چنجره اش تکیه داده بود و من م*س*ن گرم شی ای دل انگیز آرنجش رو به 
سی که از چنجره نفوب کرده بود  سرمای مل سبتا بخار گرفته و  شه ن شی شین و  ما

http://www.roman4u.ir/


 635 قصه یبانو

شده بودم باز  شاعر  ساعت قبلم رو فراموش کرده بودم که  انگار دلخوری نیم 
… 
 
 …تک رنگه … من زم*س*تون رو دوست دارم  -
 

م نظر همه چیز به… نگاهم رو از بیرون گرفتم و به مردی کنارم نگاه کردم … 
صددحبت … آرامشددی که داشددت و به من هم انتقال میداد … عجیب میومد 

کردنش از چیزی که دوست داره اون هم با من و همه اینا به کنار اشاره ظریفش 
 …از این جمله اش چندین برداشت میشد داشت … به زم*س*تون 

 
 …آخه زم*س*تون خاکستریه  -
 
 …که خاکستریه  فقط زم*س*تون نیست… زندگی خاکستریه  -
 
 …ولی من زندگی رو رنگی می بینم  -
 
 …خوب این یکی از جادو های شماست  -
 

یا جمله اش  یه حریر نرم از … نمی دونم لحنش بود  که بود انگار  هر چیزی 
م ی سددر خوردن همون … یه قلقلک بود انگار … روی احسدداسدداتم عبور کرد 

 …قطره های کوچیک آب از روی شیشه کنار دستم 
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انگشددت اشدداره اش روی لبش بود و توی فکر بود انگار میخواسددت از جایی 

تا باالخره گفت: امروز شما دچار سوءتفاهم شدید از … شروع کنه و نمی شد 
 …حرفای من 

 
شار دادم  شمام رو روی هم ف نمی دونم چرا از اون دلخوری دیگه خبری … چ

 …نبود تا باهاش بتونم عکس العمی نشون بودم 
 
 …ر دو مون کمی تند رفتیم فکر کنم ه -
 
شما رو مجبور کنم ندین بار عذر خواهی کنید  - صدم این نبود که  صال ق من ا

 …این حتی به گوشه بهنم هم نرسیده بود 
 
 …خب من اشتباهم رو چذیرفته بودم  -
 
 …نمی دونم انگار به اتفاقی که امروز افتاده از یه دریده نگاه نمی کنیم  -
 

 …ردم تو لحنش یه چیزی شبیه به نا امیدی هست یا دلخوری احساس ک… 
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من چاییزی نگاهش … اصال دلم نمی خواست ناراحت باشه: خب این طبیعیه 
ی و من رنگ… بر اساس قوانینتون … شما تک رنگ … کردم شما زم*س*تونی 
 …بر اساس دلخوری هام 

 
 از من؟ -
 
 …نه دلخوری های امروزم و تمام این مدتم  -
 

ن چرا حر  زد… چند ثانیه فکر کرد دسددتش رو دور فرمون بیشددتر قفی کرد 
با دقت همیشددگیش … انقدر برای این آدم سددخت بود؟ به روبه رو خیری بود 

از امشب شما سعی کنید من رو نه بعنوان برادر … گفت: بیاید یه کاری بکنیم 
 …حامد و نه چسر دوم اکبر انتظام بلکه بعنوان حامی بشناسید 

 
شد …  شن  سمتم و نگاهم … تو بهنم یه عالمت تعجب بزرگ رو چرخید به 

 …قیافه ام حتما یه طوری شده بود که باعث شد لبخندی بزنه دیگه … کرد 
 
بدون نسددبت با کسددایی که شددما ازشددون … خالی … منظورم حامی انتظام  -

 …غلط یا درست چیش زمینه دارید 
 

چشددت چیشددنهادش مطرح بود چون خیلی  با اینکه به نظرم منظور خاصددی… 
من کال دوسدددت … زحمت کشددید تا این رو بخواد اما چیشددنهاد خوبی بود 
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شم  شته با سر جنگ دا شتم با اطرافیانم  اما نمیدونم چرا به این بنده خدا … ندا
بگذریم که تمام حرفا و گاهی … که می رسددیدم دندونام رو نشددون می دادم 

م م ی یه نسددیم نازک بود و حتی برگهاش رو دادهای من برای این سددرو محک
 …تکون هم نمی داد 

 
 …اما به شرطی که شما هم بدون چیش زمینه باشید با من … باشه  -
 
 به نظرتون این طور نبوده؟ -
 
 …خب اما نگید که از اول این طور بوده … چرا  -
 
شتم که چدرم بهم داده بود … البته که نه  - شما دا ته و الب… اولش من دیدی از 

 …یه دختر کوچولو با چیراهن چرنسسی که تو عروسی خواهرش می رقصید 
 

 …سرم رو انداختم چایین … نمی دونم چرا خجالت کشیدم … 
 
 …اون موقع من خیلی بده بودم … خب  -
 
- … 
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یه چیزی که باعث میشد … یه چیزی بود امشب … زیر چشمی نگاهش کردم 
 …گرم و مالیم چدیده احساس کنم توی ماشین یه عطر 

 
شاید بگید مگه چه قدر خواهرتون رو … من شما رو وابسته به رها نمی بینم  -

اما رها به … باهاش مدن زیادی زندگی نکردم … خیلی کم … میشددناختم 
دلم میخواد االن آخرین … با زندگی آشددتی نبود … اندازه شددما باهوش نبود 

صحبت کی کنیم شون  شه که داریم درمورد حامد مرد زندگی بود؟ نبود …  با
اما … سددالگی هام این رو میدونسددتم  18تو این شددکی ندارم من تو همون … 

 …رها هم زن حامد نبود 
 
 …حامد میگفت عاشقشه  -
 
صحبت کنم  - اینا چیزهایی که من نمی دونم بدونم هم حق ندارم راجع بهش 

 …که تو بهنتونه این سموال هایی … یه روزی شاید خود حامد بهتون گفت … 
ستش  چس از این به بعد همدیگه رو مخاطبش قرار ندیم … مخاطبش حامد ه

… 
 

یه جورایی به … اما … خیلی حرفها … من اما هنوز خیلی سددموال داشددتم … 
 …تدبیرش هم آفرین گفتم 
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که بهش اشددداره کردید و من از اون موقع بهنم  - به نکته ای  حاال میرسددیم 
 …مشغولشه 

 
 …من که هنوز تو شیش و بش جمله قبلیش بودم نگاهش کردم  …
 

امشددب کال خیلی بیشددتر از هر زمان دیگه ای شددبه لبخند های … لبخند زد 
مخصوصش روی لبش میومدن: عین بده هایی که مدشون گرفته شده نگاهم 

 …کردید 
 
 …من بده نیستم  -
 
 …بده ها باشه چرا بدتون میاد از این جمله خیلی خوبه که آدم م ی  -
 
 …شما نمیگید م ی بده هی تاکید دارید خود بده  -
 

تو چشددمش یه برقی اومد و من خودم هم جا خوردم این لحن چر از ناز از … 
من خودم می دونستم صدام و لحنم نرمه و حتی بارها سیا تاکید … کجا اومد 

این بار  کرده بود که با عشددوه حر  می زنم و این واقعا دسددت خودم نبود اما
 …خودم هم احساس کردم صدام از همیشه بیشتر نرم بود 
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انگار ترجیی داد موضددوع و جو رو عوض کنه: چرا نیوشدددا فکر میکنه ما … 
 …دوستش نداریم 

 
 …شاید به خاطر جو مرد ساالر خونه شماست  -
 

لب تکرار کرد: ولی من نیوشدددا رو خیلی  بار زیر  ند  مه مرد سددداالر رو چ کل
 … دوستش دارم

 
شدید از این که  - شب انقدر ناراحت  شک ندارم آقای دکتر وقتی اون  تو این 

 …گفت چدرشون نیستید 
 
 شما هم باهاش هم عقیده اید؟ -
 
 …سر چی؟این که چدرشون نیستید یا تبعیضی که نیوشا می گه  -
 
 …دومی  -
 
شه می دونید که من هیچ - ستش رو بخواید فکر نکنم حس من مهم با  خب را

 وقت برداشت های خودم رو به بده ها منتقی نمی کنم.
 
 …من می خوام نظر خودتون رو بدونم  -
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 …آخه  -
 

 …جدی و منتظر به جوابم نگاهم کرد 
 

ستم  شالم رو گرفتم توی د شه  ض رو تبعی… سختم بود گفتنش: خب … گو
 …و البته تک رنگی بودن … مرد ساالری منزل شما … قبول ندارم اما گفتم 

 
 …منظورتون تک کالم بودن منه  -
 
ید  - حث رو عوض کنیم من دلم نیم خواد … خواهش میکنم … شدددا این ب

 …دوباره دچار سوءتفاهم بشیم 
 

من از هم کالم شددن بدون تنش با این مرد … واقعا هم دلم نمی خواسدت … 
یک … ل*ب*ن می بردم  که حتی  با وجود این چرا؟ خودم هم نمی دونسددتم 

یا اینکه خیلی موارد نظراتمون خیلی … به جز بده ها نداشدتیم بحث مشدترک 
 …اما … متفاون بود 

 
صدددای زنگ موبایلش … احسدداس کردم جمله ام به مذاقش خوش اومد … 

 …فضا رو کال عوض کرد 
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با دیدن اسددم روی گوشددی خیلی جدی جواب داد: من میشددنوم نوید نیازی به 

 …تکرار کلمه الو نیست 
 

با من بهتر از بقیه م ی اینکه  با این لحن…  حر  زدن متوجه شددددم این آدم 
 …حر  می زنه 

 
دوست نداشتم عین فضوال بهشون گوش کنم و به همین خاطر چشت اون چراا 
شونه  سر بده اش روی  شین چهلوییمون که توش مادری  شدم به ما قرمز خیره 

ی قلبم رو صحنه مادر و فرزند همیشه زنگها… اش بود و داشت نوازش میکرد 
یاد اعترا  رامین و از همه … عجیب بود یاد صبی افتادم … به صدا در میاورد 

که  یب تر این ته بود … چیز عج گذشدد ها ازش  مدت گار  می … ان کا که  گار  ان
 …فراموشش کرده بودم 

 
 همراز خانوم؟ ! -
 

گاه لبخند زدم  انگار ازش ممنون بودم که … برگتم به سددمتش و خیلی نا خود آ
 …حتی خیال رامین رو هم چاک کرد … ن لحن و صدای جدی و بمش با ای

 
 خیلی عجله دارید برای خونه رفتن؟ -
 



  644 

 

 چه طور مگه؟ -
 
صرار داره برم اونجا  - شرکتش رو تازه افتتاح کرده و ا ستانم  من  …یکی از دو

اگر مسددمله … االن می خواد برم … هدیه اش رو هم آماده کرده بودم اما خب 
 …ای نیست 

 
 من خودم برم؟! -
 
 …بگذارید جمله ام تموم بشده خانوم … بعد میگید چرا عصدبانی می شدی  -

 می شه بریم؟!
 

شت میکردم … مطممنا منظورش با هم نبود …  شتم بد بردا چون من … من دا
سته بودم و روش  شکی رنگ که روش کمربند چهن چرم ب شمی م با این چاندو چ

ای بلند و بلوز یقه اسددکی قرمز رنگ خطوط فارسددی نوشددته شددده بود و بوته
فه ام و تیپم سددداده بود و برای … زیرش  یا با موهای ولو خیلی ق بدون آرایش 

مهمونی رفتن و اصددال به غیر از اون میخواسددت من رو ببره بین دوسددتاش و 
 همکاراش؟

 
 …شما به کارتون برسید من کار خاصی ندارم  -
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 …می تونستم تو ماشین بشینم … خب نداشتم 
 

دستش رو از روی چام رد کرد … چایین یه ساختمون آجر سه سانتی نگه داشت 
حس عجیبی داشتم که این لمس … و من برای اولین بار انگار لمس شده بودم 

شده بود  شد برام مهم  شبورد رو … لحظه اي که حامن حتن متوجهش هم ن دا
 …باز کرد و جعبه کادویی خوشگلی رو از توش در آورد 

 
گاهم گاهش کردم … کرد  ن نه … ن گاهم میک که داره ن نمی دونسددتم از این 

 منظورش چیه؟
 
 در رو براتون باز کنم؟ -
 

 چشمام فکر کنم به کف سرم چسبید: برای من؟
 
 مگه چیاده نمی شید؟… خب بله  -
 
 من هم بیام؟ -
 
 …خودتون گفتید کار خاصی ندارید  -
 
 …من فکر نمی کردم … اما آخه  -
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 …رفت تو هم: چیاده شید لطفا  اخماش

 
ست من …  ستای حامی؟ یعنی واقعا می خوا صال خجالتی نبودم اما دو منن ا

 رو ببره بین دوستا و همکاراش نمی گفتن این کیه؟
 

 …به صورتش که در هم بود و داشت نگاهم میکرد خیره شدم … 
 
 …چیزی معذبتون میکنه اگر میتونیم نریم  -
 

 …از این جا برگردوندنش  خیلی بی ادبی بود خب
 
 …من فقط فکر نمیکردم منظورتون اومدن من هم باشه … نه  -
 

 …این رو گفتم و در رو باز کردم … 
 

به در اصلی ساختمون که رسیدیم بیشتر احساس خجالت کردم نمی دونم چرا 
صال  شتم به این جمع فکر میکردم اینکه چرا باید اون جا برم و اینکه ا انقدر دا

 این همه آدمی که مطممنم به شدن جدی هستن من چی کار دارم؟وسط 
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به فاصله کمی از من ایستاد و سرش رو خم کرد تا به صورتم که فاصله زیادی 
ست  شه و من اون عطر دو شت نزدیک تر با به خاطر اختال  قدمون باهاش دا

 …داشتنی رو بهتر نفس کشیدم انگار که لبخندی به روی لبم اومد 
 
 …یستادید؟ اگر بخواید می تونیم برگردیم چرا ا -
 
 که دوستانتون شاکی بشن؟ -
 
 جران دارن شاکی بشن؟! -
 

 …به صورن جدیش نگاه کردم و با لحنی چر از شیطنت گفتم: نه واال 
 
 …خب چس می تونیم برگردیم  -
 
 …بریم … نه نه  -
 

که به خاطر  واقعا هم احسدداس کردم همین که لطف میکنه و چیشددنهاد میکنه
 …حضور من برنامه اش رو تغییر بده کافیه 

 
 …به طبقه اول که رسیدیم از چشت در می شد سرو صدای صحبت رو شنید 

 …در زدیم 
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باز کرد  با قد متوسددط و موهایی که کمی ریخته بود   با… در رو مرد جوونی 

ستش رو دراز کرد: به به آق صورتش اومد و د ی ادیدن حامی لبخند چهنی روی 
 …دکتر افتخار دادید 

 
 خوبی؟… حامی: مزه نریز نوید 

 
 …شما رو دیدیم بهتر شدیم  -
 

و بعد به سددمت داخی حضددور حامی رو فریاد زد و انگار که منی رو که تو 
حامی به سددمتم اومد و … تاریکی راهرو کنار حامی ایسددتاده بودم رو ندید 

ار به تم گذاشت و با این کدستش رو بدون اینکه با کمرم تماس داشته باشه چش
شدن چناه برده بودم رو زیر  سمت جلو هدایتم کرد و منی که انگار به اون دیده ن

حضددوری که باعث شددد این بار با … حمایت حضددور چررنگ خودش گرفت 
 …لبخند و آرامش وارد جمع بشم 
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جب نکرده بودن  قدر تع یدن من ان حدود ده نفر از د عده آدم  یه  حاال  … تا 
سالهای حامی بودن و د سن و  شون که تقریبا همگی هم  سن سته که به خاطر  ر

شون این تعجب رو خیلی به زبون نیاوردن اما  سیک البته قیافه های جدی و کال
جمعی که با دیدن حامی به هم همه افتاده بود با ظاهر شدددن من درکنار حامی 

سموال هایی  سیلی از  شد من میون  سکون کرد و این باعث  ه قرار بگیرم کیهو 
شون قابی خوندن بودن و  شدن اما از توی نگاههای هم سته که مطرح نمی  در

به خصوص نوید با نگاهی که به خانوم لوکسی … توی فضا هم چخش میشدن 
شد  شک  ستش یه لحظه خ ستاده بود و لیوانش توی د شه اتاق ای یه  …که گو

 …میزانی سموال رو هم در بهن من ایجاد کرد 
 

ید دور نموند چون … حامی نزدیک تر شدددم  من کمی به این عمی از نگاه نو
ن م… بالفاصددله با لبخند به سددمت من برگشددت: خیلی خوش اومدید خانوم 

 …نوید هستم 
 

 …باهاش دست دادم: همراز 
 
 …خیلی خوش اومدید  -
 

مرد و  6این آغازی شد برای سیلی از ابراز خرسندی ها و البته معرفی شدن به 
 …که توی شرکت بودن  زنی 4
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حامی چالتوش رو به دسددت یکی از مردها داد و بعد روی کاناچه ای که تو مرکز 
ست  ش شته … اتاق بود ن ضورش خالی نگه دا انگار این کاناچه از اول برای ح

 …شده بود 
 

 …من هم چاندوم رو کمی جمع و جور کردم و با فاصله کنارش نشستم 
 

سرش رو به من نزدیک کرد ستان حامی  ستش که از دو شرکت نوید ه : اینجا 
 …قدیمی منه 

 
شدم  شون دادم که حرفش رو متوجه  سرم ن نوید با دو تا لیوان … با تکون دادن 
 …نوشیدنی بهمون نزدیک شد: بفرمایید رفیق چر مشغله من 

 
حامی نگاه … وقتی به سددمت من تعار  کردن … حامی لیوان رو برداشددت 

 …من اما کال اهلش نبودم  …نکرد بر می دارم یا نه 
 
 …مرسی … من نمی خورم  -
 

نمی دونم این جوابم چرا یه لبخندی حاکی از رضددایت یا چیزی شددبیه به اون 
 …روی صورن نوید آورد 
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 …رویا هم قرار بود بیاد  -
 

سری  صندلیش تکیه داد: دنبال یه  شت  ستش گرفت و به چ حامی لیوان رو تو د
 …از کارای شرکت منه 

 
می خوام بیارمش تو شددرکت … زش سددوءاسددتفاده می کنی به جون خودم ا -

 …خودم 
 

 …باشه غلط کردم … حامی فقط نگاهش کرد و نوید: ای بابا 
 

نده ام بگیره  عث می شدددد خ با ید  تارهای نو نده من … رف یدن خ با د ید  نو
ست من رو هم قاطی  شاره کرد انگار که میخوا شمکی به من زد و به حامی ا چ

 …ت بکنه این شیطن
 

 …حامی: نوید اون زیر سیگاری رو بده به من 
 

ید … این حر  با لحن بسددیار جدی تر از زمان ورودمون مطرح شدددد …  نو
 …هنوز هم اون لبخند رضایتش رو لبش بود اما چهن تر شده بود 

 
این جمعی که همگیشون از … من حرفی برای گفتن با این جمع شاید نداشتم 

ائی دارو و مس… و البته بحث هاشون راجع به شیمی … بزرگتر بودن  من خیلی
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مالی شددرکتشددون برای من جالب نبود اما حوصددله ام هم سددر نمی رفت چون 
همگی با مهر حواسشون به من … جمعشون با وجود جدی بودن خشک نبود 

هر چند دور حامی رو گرفته بودن و همشددون هر … بود و ازم چذیرایی میکردن 
ل یا مسمله ای رو اول با اون مطرح میکردن و اون بیشتر موارد داشت گوش سموا

اما این … می کرد و بعضددی جاها هم با جمالن کوتاهی جوابشددون رو میداد 
میون همون خانوم که از همشون هم زیبا تر و شیک چوش تر بود زیاد به سمت 

کناریش چیزی گه گاه با دختر … من نگاه نمی کرد و با من هم کالم نمی شددد 
رو مطرح میکرد و زیر زیرکی من رو نگاه میکردن این باعث میشد کمی معذب 

شم  ستاش که … خودم رو کمی جمع کردم … ب سمت دو سرش رو از  حامی 
 کنار دستش بودن با معذرن خواهی به سمت من چرخوند: چیزی شده؟

 
شه  شمهامون خیلی کم ب صله چ شد فا ی نم… سرم رو بلند کردم و این باعث 

نگاهم رو ازش … دونم این چی بود که تو دلم هی کشددیده می شددد امشددب 
 …خیلی شرم میکردم اون طور خیره نگاه کردنش رو: نه … گرفتم 

 
 مطممنید؟ -
 
 شما من رو می دید؟ -
 

 …خب داشت با دوستاش صحبت میکرد … واقعا تعجب کرده بودم … 
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م همه من وقتی با یه خانوم بیرون البته که می دیدمتون من یه بارم بهتون گفتم -

 …حواسم چیششه 
 

 و من نمی دونم چرا این جمله بی هد  از دهنم چرید: هر خانومی؟
 

 …این بار جدی جدی لبخند زد: خیر مطممنا 
 
 …خب خانوم انگار شما خیلی تنها موندید  -
 

 و چه قدر از این مرد بور و قد بلند ممنون بودم که من… مخاطب من بودم … 
همه حاال به من چشددم … رو از شددرم سددوال بی مورد و بی هوام خالص کرد 
 …دوخته بودن: خیر من از حضورتون استفاده میکنم 

 
 از همکارها هستید؟ -
 

سددکون حامی رو که دیدم جواب … نمی دونسددتم چی باید جواب بدم … 
 …دادم: از اقوام هستم 

 
نیم چس اگه ما بح های کاریمون خستتون میک یه ابروی چسر باال رفت : ببخشید

… 
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 …شما ببخشید که صاحب نظر نیستم … این چه حرفیه  -
 

 یکی از خانوم ها: شغلتون چیه اگر بی ادبی نیست البته؟
 

 با لبخند گفتم: شغی من بی ادبی باشه؟
 

حامی چاش رو روی چاش انداخت و به … همگی بلند به جواب من خندیدن 
 …داد صندلیش تکیه 

 
سمش محبوبه بود: البته که نه  شت فکر … خانومی که ا جمله من یکم ایراد دا

 …کنم 
 
 …بازیگر تماتر … من بازیگرم … منم شوخی کردم  -
 

این بار واقعا همگی هم سددکون کردن و هم به سددمت حامی چرخیدن و … 
از وقتی که اومده … اما مطممنا جران ابراز عقیده نداشددتن … نگاهش کردن 

بودیم متوجه بودم که عالقشددون بهش همراه با یه احترام و البته رعایت حد و 
 …حدوده 
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ی رو االن کار… محبوبه که زودتر تعجبش رو کنار گذاشددته بود: خیلی جالبه 
 هم دارید اجرا میکنید؟

 
حضور محمد که البته همشون … تو ضیی کوچیکی راجع به اجرا مون دادم … 

 …باعث شد نگاه هاشون مشتاق تر بشه میشناختنش و محی اجرا 
 
 …شغی جالبیه  -
 

 …این اظهار نظر همون آقای بور بود 
 
 …خوشحالم که به نظرتون جالبه  -
 

 …محبوبه: اما شنیدم کار کردن توش خیلی سخته 
 

خوب می دونسددتم به چه چیزی اشدداره میکنه به چیزی که مطممنا تو بهن همه 
ممکنه برای خانوم ها مسددائلی رو به دنبال  هر شددغلی… آدم ها هسددت: خب 

 …داشته باشه شغی ما هم همونه فکر نمیکنم خیلی بیشتر باشه 
 

خانومی که از همشددون کمی مسددن تر بود: اون درسددته ولی اطرا  بازیگرها 
طرفداراشون هم هستن و این که آدم احساس کنه خیلی محبوب هستش شاید 
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ال مجبور نیسددت همسددر فعلیش رو با تمام براش این ایده رو ایجاد کنه که م 
 …ایراداتش تحمی کنه 

 
قبول دارم حرفتون رو اما … موهای آشددفته ام رو کمی توی شددالم کردم: خب 

وی می رم ر… من یه بازیگر تماترم … این بیشددتر برای سددوچر اسددتارهاسددت 
چایین  تدریس میکنم و یه زندگی خیلی … صددحنه کارم رو انجام میدم میام 

 …نرمال دارم  خیلی
 

 …آقای بور: اگر همسرتون مرد متعصبی باشه شاید به مشکی بر بخورید 
 

من: هر مرد عاشددقی حسدداس می شدده این زیبا هم هسددت گاهی اما بی منطق 
ببینید من خیلی … شدددن و به طور کلی تعصددب مفهموم چندانی نداره شدداید 

یه های گرون خوب میدونم اونی که چشددت صددحنه برام نامه می فرسددته یا هد
این چایین من رو … اون باال … محو اون زنی که روی صددحنه دیده … قیمت 

البته که این آدم به ده تا دختر دیگه هم ممکن در عین … شدداید حتی نمی دیده 
 …فرمولش خیلی ساده است … حال ابراز محبت کنه 

 
 …شما نسبت به سنتون خیلی خوب دارید تحلیی میکنید  -
 

 …زدم: ممنونم  لبخندی
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شحالیم که تو جمعمون یه بازیگر تماتر هم از این به بعد  محبوبه: ما خیلی خو

 …داریم 
 

 از این به بعد؟ مگه قرار بود من بازم بیام؟… 
 

با تعجب به حامی نگاه کردم که جدی داشددت نگاهم میکرد و نسددبت به این 
 …جمله هیچ عکس الملی نشون داد انگار خیلی عادیه 

 
 …وبه: راستش رو بخواید ما اصال انتظار ورودتون رو نداشتیم محب

 
 …فکر کنم مهندس منتظرتون بودن … حامی: خانوم ریاضتی 

 
که معلوم بود م ی همه این جمع از حامی خیلی حسددداب میبره  به هم  محبو
سمت چند تا  شت و با اجازه ای گفت و رفت به  ستش رو روی میز گذا لیوان د

 …بودن آقایی که ایستاده 
 

به خوردن میوه های روی میز دعون میکرد یکم  ید که همه رو  با حضددور نو
 …توجه ها از من دور شد 
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حامی هنوز متفکر چشددمش به لیوانش بود که البته دیگه اجازه نداد به نوید تا 
 سیگارش رو در آورد: ابیتتون که نمی کنه؟… چرش کنه 

 
 …شما راحت باشید … خیر  -
 

 …کرد و من اعترا  کردم بوی شکال ن سیگارش رو دوست دارم  روشنش
 

شتباهی کردم  شد فکر کنم ا شم دوختم به زانو… قیافه متفکرش باعث  … م چ
و چرسددیدم: ببخشددید من حرفی زدم که نباید می زدم؟ آخه شددما سددکون کرده 

 …بودید و من نمی دونستم چی باید بگم 
 

برعکس صورتم فون کرد: نیازی  دود سیگارش رو با ژست خوشگلی به سمت
صحبت کنم  شما  ستید که جای خودتون … نبود من جای  شما انقدر عاقی ه

 …جواب بدید 
 

شتم و نگاهش کردم  شمم رو از روی زانوم بردا شت نگاهم میکرد … چ که دا
… 
 

شد من نگاهم رو از  شش باعث  شنه کف صدای چا سمت ما اومد و  محبوبه به 
 …شده بود نمی دونم  امشب من چم… حامی بگیرم 
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 محبوبه: آقای دکتر یه چند لحظه تشریف میارید؟

 
 …االن بر میگردم … حامی به سمت من چرخید: با اجازتون 

 
امشب حامی عجیب به … از احترامی که برام گذاشت غرق ل*ب*ن شدم … 

شتن … من حس بودن میداد  سته که همه … احترام دیدن … حس وجود دا در
اما  …رافیانم با محبت و سادگی شون بهم احترام میگذاشتن دوستای من و اط

این که این مرد با این موقعیت اجتماعی و یالو کوچال تو جمع دوسددتاش با من 
 …حس خیلی خوبی داشت … م ی یه همراه قیمتی رفتار کنه 

 
ساکت نگاه کردم  سمت همون دختر خانوم لوکس و  ساس… به رفتنش به   اح

شتم  صحبت هایی که البته حامی از ا… خوبی ندا شون و  سی مجدد حوال چر
 …فقط شنونده بود و من اصال نمی شنیدمشون 

 
 …دست خودم نبود از اینکه حامی اونجا ایستاده بود خیلی خوشم نیومده بود 

 به خودم تذکر دادم که آدم باش همراز به تو چه؟
 

 …با زنگ تلفنم از فکر در اومدم 
 
 …سالم سیا  -
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 …دیگه میخواستم عکست رو تو روزنامه بذارم … مموش فراری سالم  -
 
 مسخره مگه من مردم؟ -
 
 …یعنی دنبال ربط جمله خودم به مزخرفیم که تو گفتی  -
 

 خندیدم: اومدی تهران؟
 
 راستی تو کجایی خانوم خوشگله؟… بلی  -
 
ضیی میدم  - … ه دامروز به اندازه یه هفته اتفاقان مختلف افتا… میام بران تو

 …باید بران تو ضیی بدم 
 
 …امشب بیا این جا  -
 
 …خسرو خان عزا دار هم هست … نه بابا  -
 
دیگه خونه خالیه منم گفتم دختر بیارم … با مامانم موندن طالقان … نیستش  -

… 
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 بهت بگم حالم رو بهم زدی احیانا بهت بر که نمی خوره؟ -
 

ند خندید: داری گ*ن*ا*ه میکنی هنوز هفت مادر بزرگم محترمم نشدددده  بل
راسددتی خیلی دیره ها مموش بیام … بیا ببینمت … باعث میشددی من بخندم 

 دنبالت؟
 
 …با حامیم میام خودم … خیر  -
 

تلفن رو که قطع کردم سرم رو که بلند کردم گوشه اتاق دیدمش که زیر چشمی 
 …نگاهی به ساعتم کردم … داشت نگاهم میکرد 

 
 رو روی میز گذاشت و به سمتم اومد: دیرتون شده؟چند لحظه بعد لیوانش 

 
 …نه  -
 
 …بریم … من چالتوم رو بردارم … اگر اجازه بدید  -
 
راحت باشددید من این جا … اگر که کار دارید من یه وقت مزاحمتون نباشددم  -

 …نشستم 
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 …نگاهم کرد: تا نسکافتون رو تموم کنید اومدم 
 

 …ام قالب کرده بودم  دستام رو روی سینه
 

بخاری رو به سددمتم تنظیم کرد: برنامه ریزی کرده بودم حد اک ر نیم سدداعت 
 …اونجا باشیم بده ها یکم طولش دادن 

 
 …من از آشنایی باهاشون خوشحال شدم  -
 
 …امیدوارم که این طور باشه و حوصلتون سر نرفته باشه  -
 
میاوردم از صحبت هاشون ولی برام اتفاقا با وجود اینکه خیلی سر در ن… نه  -

 …جالب بود 
 

 …سرش رو تکونی داد و سکون کرد 
 

شب خیلی  سمتش:  شتم به  سیا و گلنار توقف کرد برگ شکی خونه  جلوی در م
 …ممنون … خوبی بود 

 
 …ممنون که همراهیم کردید  -
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ند: من  خارو نه اش رو  که … یعنی … چو اگر … می خواسددتم بهتون بگم 

 …م ی اک ر مواقعی که می گید … هسدددت از این به بعد بگید بهم  مشددکلی
 …اصال به شما نمیاد که چشماتون خیس بشه 

 
 یعنی فهمیده بود و از عصری تو یادش بود؟… 

 
 …من یکیم امروز زمینه ناراحتی داشتم  -
 

 اخماش رفت توی هم: چیزی شده؟
 
 …مسمله ای نیست که نشه حلش کرد … نه  -
 

دستم رو بردم سمت دستگیره وبازش کردم: ولی می خواستم تشکر کنم که  …
 …حواستون بوده 

 
 فردا تشریف میارید دیدن بده ها؟ -
 
 …فردا جمعه است … بله  -
 
 …من صبی می برمشون سوارکاری  -
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 …خب چس من بعد از ظهر می رسم خدمتتون که عصر هم اجرا دارم  -
 

ساس کردم جمله قبلی…  ستادم اما اح شت به خودم لعنت فر ش یه ادامه ای دا
 …من که می دونم به زور حر  می زنه … که نذاشتم حرفش رو کامی بزنه 

 
شن … همراز خاتوم … به به  - شم و دل من خوش غیرن رو ساعت رو … چ

 …نگاه کردی 
 
 …برو بابایی بهش گفتم و خودم رو روی کاناچه ولو کردم: داغونم جون سددیا  -

 …داغون 
 

: نشست کنارم… با اون صورن ریش دارش که سنش رو بیشتر نشون می داد 
 بگو ببینم چه خبرها؟

 
 من هم… و داشددت توضددیی میداد … سددهیی قیافه جدی به خودش گرفته بود 

شاید تحت تاثیر باد … چر از حس های خوب بودم … امروز روز سر حالم بود 
ای که ظهر مادام چخته بود و  زیبای چاییزی بود شدداید هم تاثیر غذای خوشددمزه

 …باهم خورده بودیم هر چی بود حس های جالبی داشتم 
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 همراز؟! -
 

 …به محمد و بقیه نگاه کردم که خیره بودن بهم 
 
 بله؟ -
 
 …سموال چرسیدیم ازن ها … کجایی تو  -
 

تور خانوم کال ما رو فاک سهیی که فکر کنم عصبانی شده بود: نه م ی این که این
 گرفته کجا سیر میکردی؟

 
انگار معلم ابتدایی هستید یه این سموال مسخره اگه گو ش … شما هم … ااا  -

 …میکنی بگو کجا بودم رو هم بپرسید تکمیی شه 
 

نکه بریم تو کار ای… همه بلند خندیدن: داریم میگیم اختتامیه که برگزار شددد 
 …اشته باشم چند تا اجرا هم شهرستان د

 
چه فرقی میکنه اینجا برم رو … من بازیگر این کارم … من که حرفی ندارم  -

شما از سوچر استارمون … یا هر شهر دیگه ای … یا شیراز … صحنه یا زاهدان 
 …بپرسید افتخار میدن یا نه 
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 …محمد کاغذ دستش رو به سمتم چرن کرد 
 

راسددتی این موافقت … ه من برم کیفم رو روی کولم انداختم: با اجازتون دیگ
 …جذابم تا زمانی برقراره که همدین چولش تپی باشه 

 
بیان  11قرار بود سددیا و گلنار سدداعت … به سدداعتم نگاه کردم سدداعت نه بود 

شب بمونن  سرحال نبود … خونمون و  سیا زیاد   گلی نگرانش… یه هفته بود 
ی می چرسددیدیم م ی از آویسددا هم خبری نبود و هر چ… من هم بودم … بود 

سان جواب نمی داد  شده … ان شب دوره اش کنیم ببینیم چی  شتیم ام قرار گذا
… 
 

به چند تا جوونی که با لبخند بهم نگاه … از در سدددالن اصددلی بیرون اومدم 
ستن … کردن لبخند زدم  شاگر ها ه ستم از تما شجویان تماتر … می دون  …دان

 …اومدن برای کسب تجربه 
 

چاییز رو  یدم بوی  چام میومد رو لگد میکردم … نفس کشدد که زیر   …برگایی 
 …خیلی سرحال تر از هر زمانی … عجیب بود سبک بودم و سرحال 

 
 …همراز  -
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سرم  شت  شتم به چ ستاده بود کنار درخت چنار قدیمی … رامین بود … برگ ای
از دیدنش جا خوردم. تو این یه هفته تقریبا هم دیگه … کنار خیابون ولی عصر 

 …رو ندیده بودیم 
 
 شما اینجا چی کار میکنید؟ -
 

ستاش تو جیب چالتوش نگاهم کرد: می دونستم تلفنم رو جواب نخواهی داد  د
 اومدم ببینمت.… آموزشگاهم که تقریبا فرار میکنی … 

 
و مطممن باشددید … فرار نمیکنم … دسددتم رو دور بند کوله ام بند کردم: من 

 …که جواب تلفن ندم  انقدر بی ادب هم نیستم
 

ستم رو در رو ببینمت  ست میخوا شاید بهانه ا  …سرش رو چایین انداخت: اینا 
 …دختری رو که برام به اندازه همین چاییز چر از رنگ و زیباییه 

 
 …این نرمی کالم … این جمالن … آب دهنم رو قورن دادم 

 
 …نمی دونم االن باید چی بگم … من  -
 
 …تو فقط به من گوش کن … یزی بگی همراز من نمی خوام تو چ -
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نفسددم رو دادم بیرون: من فکر میکردم. یعنی امیدوار بودم که ما حرفهامون رو 
 …زدیم 

 
شد  سمتم اومد و نزدیکم  شنی این … یه قدم به  ستم تو تاریک و رو حاال میتون

 شب شلوا . چشمایی رو ببینم که برام خاطره ها داشت.
 
تت  - که دوسدد تت این … دارم همراز من گفتم  خالف با م که فکر نمیکنی  تو 

 عالقه تموم میشه؟
 

شته بودم … سرم رو از نگاهش گرفتم  … من واقعا چند روز وقت و زمان گذا
ساعت ها با هم حر  زده بودن که من حق دارم نه بگم  سیا  این که … گلنار و

و  …اره ناراحت شدددن االنش بهتر از اینکه با زنی زندگی کنه که دوسددتش ند
 …حاال اون حال بده عذاب وجدان شکستن دلش دوباره داشت میومد سراغم 

 
 …من فکر نمیکنم … باور کنیدآقای چرتو  -
 

شد  ستش بگیره … کالفه  ستم آورد که تو د سمت د ستش رو به  س… د تم رو د
شیدم  شتم هر کی … ک ست ندا ست دادن که برام عادی بود دو من کال به جز د

 …اونم این جا محی کارم … م کنه از راه رسید لمس
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همین جوریش هم این مردم … خواهش میکنم ازتون این جا محی کاره منه  -
دنبال سددوژه هسددتن این طوری راه رو برای حرفها و چیشددنهاد های دیگران باز 

 …میکنید 
 
 …چی کار کنم باورم کنی؟ چرا به من رامین نمی گی  -
 
به … ون رو به اسددم کوچیک صدددا میکنم من تعداد خیلی معدودی از آقای -

 …خصوص شما که استاد من هم حساب میشید 
 

می خوام همون … نفسددش رو با حرص بیرون داد: نمی خوام اسددتادن باشددم 
که به قول خودن حرکت قلمش هم آرومت … رامینی باشم که دوستش داشتی 

 …میکرد 
 

 …ه همراز دیگه بود اون ی… موهام رو دادم توی شددالم: ببینید … کالفه شدددم 
 …من یکی دیگه ام 

 
بیا بریم یه جایی شددام بخوریم میدونم که … اصددال این جا جاش نیسددت  -

 …گرسنه باید باشی 
 
 …سیا قراره بیاد … من مهمون دارم  -
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کار میکردم … اخماش رفت تو هم  ید چی  با دسددتی … ولی خب آخه من 
رو با خودخواهیش بهم زده بود  دسددتی شددب زیبام رو که با خودم حال میکردم

… 
 

احسدداس کردم خیلی دلش میخواد به زور بندازتم تو ماشددینش و … کالفه بود 
یا شددایدم من و جو گرفته بود و این آدم انقدر … یا جراتش رو نداشددت … ببره 

 …ها عاشق نبود 
 
 …تو ماشین حر  بزنیم … چس اجازه بده برسونمت  -
 
من واقعا برام … من این طوری معذبم … کنم خواهش می… من خودم میرم  -

 …من رو ابیت میکنید … سخته به شما که انقدر براتون احترام قائلم نه بگم 
 

 …تو نگاهش یه نا امیدی بزرگ رو دیدم و به خودم لعنت فرستادم 
 
عشددق من ابیتت میکنه؟ همراز تو برای من همون گالی قرمزی هسددتی که  -

ستادم همون زن ق سبکباری که با هر حرکتش م ی رقک باله بران فر رمز چوش 
 …چی کار کنم که زیبایی و من دوستت دارم … نرم و آروم قلبم رو میلرزونه 
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حد … زن بودم … خب منم آدم بودم …  تا این  بار از مردی  و برای اولین 
ستم بگم بخشی از دلم نلرزید یا حس نکردم … حرفای زیبا میشنیدم  نمی تون

 …یه قدم به عقب رفتم … اما درسددت نبود … رم بیشددتر بشددنوم که دوسددت دا
خواسددتم جوابش رو بدم که با بلند کردن سددرم عجیب ترین صددحنه عمرم رو 

چند بار چلک زدم تا بتونم باور کنم اونی که دسدددت به جیب تو چند … دیدم 
قدمی چشت سر رامین ایستاده و داره با اخمای همیشگیش نگاهم میکنه حامی 

… 
 
 
 
 
 

رامین به چشددت سددرش نگاه کرد و با دیدن حامی عالوه بر … با دیدن فک بازم 
 …تعجب کالفه و عصبی هم شد 

 
 این جا امشب چه خبر بود؟… حامی قدم دیگه ای به سمتم برداشت 

 
 …با همون صالبت همیشگیش سالم کرد و من نمیدونم چرا دست چاچه بودم 

خودم … ین حس ناشددی از چی بود نمی دونم ا… انگار مدم رو گرفته باشدده 
به رامین  مالی  گاه اج یه ن یداد؟  گاهش این معنی رو م یا ن قاطی کرده بودم 

 انداخت و بعد تیز و برنده خیره شد بهم.
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 تشریف نمیارید؟… همراز خانوم  -
 

ما که قراری نداشددتیم؟ داشددتیم؟ واقعا انقدر جا خورده بودم که نمیتونسددتم … 
 …حرفی بزنم 

 
 الفه و دلخور و چر از سموال نگاهم کرد: مهمونتون ایشون بودن؟رامین ک

 
صال … لعنت … لعنت …  شد و من ا ضایع می شون  االن هر حرفی میزدم یکی

ئی بودم و … دلم نمی خواسدددت این طور بشددده  قا یادی  برای رامین احترام ز
 …حامی. نمی دونم 

 
که  ب شلوارشنه من جوابی داشتم نه حامی چیزی گفت فقط یه دستش تو جی

باعث شده بود یه طر  چالتوی چاییزش باال بره ایستاده بود و بر خال  هر وقته 
 …دیگه ای بی وقفه بهم خیره شده بود و انگار منتظر بود 

 
 …رامین نگاهی بهم انداخت: چس تو آموزشگاه صحبت می کنیم 

 
 … از شکست توی چشمهاش ناراحت بودم ولی واقعا کاری هم ازم بر نمیومد
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ضورش … با خداحافظی رامین  سموال از ح … من موندم و حامی و یه عالمه 
 …به خاطر اخمش و نگاهی که ترجمه ای براش نداشتم 

 
 …سرما میخورید  -
 
 …شما اینجا چی کار میکنید؟من یادم نمیاد با هم قرار داشته باشیم  -
 

صورتتون از سرما سره شده …  کمی جلوتر اومد: تو ماشین صحبت میکنیم
… 
 

ینه دست به س… در ماشین رو بستم و دریده بخاری رو رو صورتم تنظیم کرد 
 …خیره شدم بهش 

 
 …بدون نگاه کردن بهم ماشین رو روشن کرد: کمربندتون رو ببندید 

 
سترس گرفته … کالفه بودم …  شدید هم ا معنی این کاراش رو نمی فهمیدم و 

 …بودم 
 
 بهم بگید این جا چه خبره؟می شه  -
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شت تحلیی میکرد  شدم و تازه مغزم دا ستم رو گرفتم … کمی از بهت خارج  د
جلوی دهنم و در حالی که صدددام میلرزید و همه تنم یخ کرده بود با وحشددت 

 چرسیدم: برای بده ها اتفاقی افتاده؟
 
 شما چرا انقدر مضطرب هستید؟ -
 

شددت به سددمتم از دیدنم تو نگاهش یه ماشددین رو گوشدده خیابون چارک کرد برگ
 نگرانی اومد: چیزی نشده شما چرا با خودتون این جوری میکنید؟

 
باره چه … راسددتش رو بهم بگید … خواهش میکنم … خواهش میکنم  - دو

 بالیی سرم اومده؟
 

شده  سش رو داد بیرون: چیزی ن سه خورده زمین … کالفه نف شا تو مدر  …کو
م منم ترسیدم چشت تلفن بگ… ما رو میگرفت همش بهونه ش… چاش شکسته 

 …شما دوباره بهم بریزید گفتم خودم دنبا لتون بیام 
 

اش کالفه سر ج… این بار نتونستم جلوی اشکم رو بگیرم ریخت روی گونه ام 
 …جا به جا شد: گریه نکنید باور کنید چیزی نشده 
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ستش رو نمیگید  - شما اینجا… را شرایطش خیلی بد نبود  …  نمیومدید اگر 
 می خواید من رو آروم کنید ولی راستش رو بهم بگید باشه؟

 
 …خودم هم دلم برای صدای مظلوم خودم سوخت … 

 
کمی بیشتر به سمتم اومد و بازو هام رو توی دستاش … کمربندش رو باز کرد 

نمی … انقدر یخ کرده بودم که داغی دسددتهاش آرام وارد رگهام شددد … گرفت 
شیدم  دونم چرا خودم شد: من فکر … رو عقب نک شمام خیره  صا  توی چ

شه  شته با شتر از اینا چیشتون اعتبار دا ش… میکردم حرفام بی فقط … ده هیدی ن
شید خودش رو براتون لوس کرده  شش با شما چی ست داره  شما به … دو االنم 

 …خودتون مسلط بشید میریم خونه ما 
 

نگاه؟ واقعا چی داشددت که گرمایی  این مرد؟ این… چی داشددت این آدم … 
شت روی گونه … همه بدنم رو گفت  شک در شد یه قطره ا چلک زدم که باعث 

 …گریه نکنید … یه لحظه چشماش رو ازم گرفت: قرار شد … ام بیاد 
 
 …فقط بریم … باشه گریه نمیکنم  -
 
 …نمی ریم تا شما به خودتون مسلط بشید  -
 
 …خواهش میکنم … خوبم  -
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دستش رو دور بازوم کمی بیشتر کرد و خم شد ومن برای اولین بار یه مهر  فشار

 چیزی میخورید؟… توی نگاهش دیدم: یه نفس عمیق بکشید 
 

این بار که کمی به خودم مسلط شدم از این نزدیکیمون و دستایی که دور بازوم 
با قدرن حلقه شددده بودن خجالت کشددیدم و کمی توی جام جا به جا شدددم: 

 بریم؟میشه 
 
 خب روزتون چه طور بود؟ -
 

عجب سددموالی بود؟ می خواسددت من رو که به بیرون زل زده بودم مجبور کنه 
 …حر  بزنم 

 
- … 
 
 …می دونید که زیاد دوست ندارم سموال هام بی جواب بمونن  -
 

 …فهمیدن اینکه می خواد حواسم رو چرن کنه اصال سخت نبود … 
 
 …ببخشید اصال حالم خوب نیست  -
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ست  - ست و فوتبال بازی کرده و … من که گفتم چیزی نی سر بده ا شا یه چ کو

 …خب خورده زمین 
 
 …دلم میلرزه وقتی فکر میکنم چیزیشون شده … نمی دونم  -
 

 …و گوشیم رو برداشتم تا بهش زنگ بزنم … یهو یاد سیا افتادم 
 

 …معلوم بود هنوز درد داره … چیشونیش رو هی ب*و*سیدم 
 
 همراز قربونت بره چرا مراقب خودن نیستی؟ آخه -
 
 …داشتیم بازی میکردیم اصال تقصیر این اصالنی شد  -
 

بلند خندیدم و لپش رو گاز گرفتم م ی همه بده های ابتدایی همدیگه رو به 
 …فامیی صدا میکردن 

 
رنگت … نیوشددا هم خودش رو روی چام جا به جا کرد: دیدی چیزیش نیسددت 

 …چریده بود 
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سیدم که تقه ای به در خوردفخری خانوم بود مو سینی … هاش رو ب*و* با یه 
 …که توش میوه چوست کنده بود و بستنی 

 
 …خانوم آقا حامی چایین منتظرتونن … اینا مال بده هاست  -
 

سمی و … از چله ها چایین رفتم  کت و چالتوش تنش نبود اما هنوز همون لباس ر
 …ی مبی و روزنامه دستش بود نشسته بود رو… کرواتش تنش بود 

 
 با شنیدن صدای چام روزنامه رو کنار گذاشت و نگاهم کرد: حالش چه طوره؟

 
 …ولی هنوز درد داره … لبخندی زدم: خوبه 

 
 از جاش بلند شد و زری رو صدا کرد: میز آماده است؟

 
 …بله آقا براتون روی میز سالن کوچیکه چیدم  -
 

 …ام کرده منتظر بودم که بدونم چرا صد
 

 …گیا نگاهش میکردم که یه قدم به سمتم برداشت: بفرمایید شام بخوریم 
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 …من می رم خونه … نه  -
 

اخماش رفت توی هم: سدداعت رو دیدید؟ نمی شدده که بیشددتر از این گرسددنه 
 بفرمایید.… بمونید هنوز رنگتون سر جاش هم نیومده 

 
به رگهایی که روی … مونده بودم به دسددتهاش  خیره… با آرامش غذا میخورد 

سیر بود انگار  ستش ا ستهاش نمایان بود و چنگالی که توی د ار دوم برای ب… د
و نمی دونم چرا رفتم توی فکر این … اعترا  میکردم که دسددتای زیبایی داره 

صدای این مرد  شن؟ در حالی که  ستها چه قدر می تونن نوازش گر با که این د
 …ازشگر نبود یا شاید نگاهش هیچ وقت نو

 
 شما کال کم غذا هستید؟ یا این غذا رو دوست ندارید؟ -
 

سموالش باعث شد از خیال اون دستها خارج بشم و کمی هم خجالت بکشم: 
یعنی سدداعان کاریم انقدر بهم ریخته … من کال خیلی غذا نمی خورم … نه 

 …است که گاهی یادم می ره غذا بخورم 
 

به روش آب خورد و اخم آلود گفت:  کمی از لیوان چایه بلند و تراش خورده رو
ید  باید یکی تر و … معدتون داغون میشددده و کم خونی هم مشددهوده که دار

 خشکتون کنه؟
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های  ته  گالم زدم: کی م ال؟ فرشدد به چن که کوچکی از مرا رو  یدم و ت ند خ
 خیالی؟

 
ش توی بشقاب سرش رو تکونی داد و چنگالش رو مرتب و جفت شده با کاردش

 گذاشت : کوشا خودش رو براتون حسابی لوس کرد نه؟
 

شد بخواد  شغول کرده بود که باعث  سط م شهود بود چیزی بهنش رو این و م
 …موضوع رو عوض کنه 

 
 …لوس شدن حق همه بده هاست  -
 
 شما به بده ها خیلی عالقه دارید نه؟ -
 
ر یان نامه ام تماتحتی خیلی دوسددت داشددتم چا… راسددتش رو بخواید خیلی  -

… کودک باشده هنوز هم خیلی دوسدت دارم براشدون بازی کنم اما خب نشدد 
 شما چی بده ها رو دوست دارید؟… شاید یه وقت دیگه 

 
شی راجع به  صندلیش تکیه داد و نگاهم کرد: یه روزایی هیچ بین شتی  کمی به چ

نتیجه رسددیدم  اما از وقتی اومدم ایران با دیدن بده ها به این… بده نداشددتم 
 …زیباست که آدم چدر بده ای باشه 
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 …لبخند ی زدم: شما یه روحیه خیلی با مزه دارید 

 
 با چشمای گرد نگاهم کرد: و اون چیه؟

 
 …این که شما از مسمولیت خوشتون میاد و ازش ل*ب*ن می برید  -
 

 …لبخند محوی زد: درسته خب من از اول این طوری تربیت شدم 
 

باره م*س*تقیم نگاهم کرد: به  نگاهی اجمالی به کی خونه انداخت و بعد دو
 …من از زمانی که یادم اومد گفتن مسمولیت این خانواده به عهدمه 

 
 …جالبه  -
 
 چه طور؟ -
 
 …سال هم نبودید  15آخه حامد از شما بزرگتره و در ضمن شما  -
 
 بعدش… درس هم میخوندم … من مسددمولیت شددرکت رو تو لندن داشددتم  -

 …خب اون از اول هم … حامد 
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 …مسمولیت دوست نداشت  -
 

 هیچ فرصتی رو برای متلک انداختن… دستی به دور لیوانش کشید: خودمونیم 
 …به حامد از دست نمیدید 

 
 برای عوض کردن بحث گفتم: شما هم سعی دارید کوشا رو آماده کنید نه؟

 
 …صاحب و وارث تمام این ثرون هستش … کوشا  -
 
نیوشددا هسددت و البته شددما هم مطممنا فرزندی خواهید … ن تنها نیسددت او -

شت  شاید کوشا انتخاب … که چدر بودن هم بهتون خیلی میاد … دا ضمن  در 
ا با اون ی… م ال دوست داشته باشه شاعر بشه یا نقاش … دیگه ای داشته باشه 

 عالقه ای که به خوردن داره آشپز.
 

و من اعترا  کردم عالوه بر چشددماهای زیبا و دسددتهاش … کرد  تک خنده ای
حتی اگه م ی یه شددیء قیمتی دیر به دیر نشددونش … خنده قشددنگی هم داره … 
 …بده 
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شتر از هر چیزی احتمالش رو میدم  - شپز رو بی شا … آ اون جای … و اما نیو
سهامی که داره کا… انتخاب داره  ی ر کنه یا م از نظر من یا میتونه م ی رویا رو 

 …بقیه دختر های فامیی فقط خرجشون کنه 
 

انگشددتام رو روی برجسددتگی های لیوان … نمی دونسددتم بپرسددم یا نه … 
 …میکشیدم: می تونم بپرسم که 

 
 …سرم رو بلند کردم با چشمهای منتظر داشت نگاهم میکرد 

 
 از نظر شما کدومش؟ -
 

انگار منتظر بودم … سددموال برام انقدر مهم بود  نمی دونم چرا جواب این… 
شتم جمع میکردم رو به یک باره  ساس خوبی که ازش دا چیزی بگه تا تمام اح

 …تخریب کنه 
 
راسددتش رو بخواید من ترجیی میدم برای هر چیزی که می خواد به دسددت  -

این طوری هیچ وقت به مرد زندگیش انقدر وابسددته نمی … تالش کنه … بیاره 
 …که نبودش داغونش کنه  شه
 
 وابسته باشه؟… یعنی شما میگید بده که به مرد مورد عالقه اش  -
 



  684 

 

کلمه مرد مورد عالقه رو چند بار زیر لب تکرار کرد: بیاید این کلمه رو به … 
 …شوهرش تغییر بدیم 

 
 …خندیدم: شما خیلی حساسید 

 
 … یزها خیلیبا تاکیدی که باعث شد خنده ام جمع بشه گفت: روی بعضی چ

 
 …من بعنوان یه مرد دوست دارم همسرم بهم وابسته باشه  -
 
 …دید  -
 

منظور من از وابسددتگی چیزی نیسددت که … دسددتش رو آورد باال: اجازه بدید 
هر باری که به همسرم نگاه میکنم … من دوست دارم … شما برداشت کردید 

است است این جبه زندگیش وابسته … چیش خودم فکر کنم چون به عشقم … 
 …نه این که جایی برای رفتن نداره … 

 
سوزوند … سرم رو چایین انداختم   …نمی دونم چرا این جمله یکم ته قلبم رو 

شتم بحث رو تموم کنم: گاهی اجبار  صمیم ندا صال ت شب ا و من انگار که ام
 …زمونه باعث میشه آدم ها جایی به نام خانه چدری برای برگشتن نداشته باشن 
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 جنگالش توی دستش بود و… کالفه بود … سرم رو بلند کردم … سکون کرد 
چنگال رو رها کرد و صا  و خیره نگاهم کرد: شما … تهش رو روی میز میزد 

نه من  به غیر از خو جایی  یدم  جازه م ید من ا نار من زندگی … فکر میکن و ک
 کنه؟!

 
تو … هم کرد انگار که مخاطبش من باشددم نگا… آب دهنم رو قورن دادم … 

 …این تاکید هزاران حر  بود انگار 
 

بیشتر … دهر بار … و من … هر دو توی سکون چند لحظه ای بهم خیره شدم 
از دفعه قبی حس میکردم که این چشددمها دارن شددباهتشددون به اکبر خان رو از 

 …دست میدن 
 
 …خب بمون دیگه همراز  -
 

سینه ام بود  شون روی  شون رو نوازش… سر و من عجیب … میکردم  و موها
یه چیزهایی بود که خیلی برام … احسدداس میکردم نیاز دارم تا کمی فکر کنم 

تازه و ترد و در کنارش … تازه بود و همون قدر شددکننده  نه  م ی یه میوه نوبرا
م ی یه موسددیقی عجیب همون موسددیقی که به جای … گرون قیمت و نایاب 

 … شبیه به سرزمین های عجایب چرتاب میکنه
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با تکرار جمله توسط نیوشا بازهم چرتاب شدم تو این دنیا انگار و اون طعم گس 
 …دهنم رو قورن دادم 

 
شه  - صه میگم تا خوابتون ببره و دوباره … می دونید که نمی  من انقد براتون ق

 …قول میدم صبی این جا باشم 
 

و رچیشونی هر دوشون … صدای نفس های منظمشون نشونه خوابشون بود … 
ساعت نگاه کردم  سیدم و به  شده بود … ب*و* و بازهم مطممنا … خیلی دیر 

مانتونم رو چوشددیدم و از … حامی باید من رو میرسددوند و خجالت میکشددیدم 
 …اتاق اومدم بیرون 

 
سیگار بود  ستم … زیر نور کمرنگ آباژور مه کوچیکی از بوی  ش  …روی چله ن

ی کنده کاری شددده ای از مخمی حامی چشددتش به من بود تکیه داده به صددندل
و من به مردی نگاه کردم که بوی سددیگارش همراه با ادکلنش که به … سددیاه 

ها حس می کردم  جاد میکرد … تازگی  یده … محیط گرمی ای که فهم مردی 
بودم در کنا ر تمام افکار اشرافی و گاهی خشکش اندیشه های عجیب و نرمی 

… شددنیدن کلمه هایی م ی همسددر انگار هیچ وقت ازش انتظار … هم داره 
 …فرزند و مهم تر از همه عشق رو نداشتم 
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 …این اولین بار نبود که برای گرفتن نگاهم باید تمام جسارتم رو جمع میکردم 
روزی روزگاری همین طوری که به این دود و دسددتهایی که باال و چایین میرفتن 

شب  شده بودم ام سیم خنک چاییزی تو غر… خیره  سه بتو یه ن ر وبی که از مدر
ستهام هنوز بوی نارنگی زنگهای تفریی رو می داد  شتم و د ین دقیقا هم… میگ

طور خیره میشدددم به دسددتهایی که نقشددهایی بر روی بوم میزدن و حاال اعترا  
میکنم که این دسددتهای مردانه این چند وقت عجیب داشددتن چیزهایی رو بهم 

بافن  بافتن… توی قلبم بهم می نه رو … ی درسدددت م ی  یه دو نه زیر   …یه دو
نرمی این … مدهوش موسددیقی الیتی بودم که از گوشدده سددالن چخش میشددد 

 …آهنگ باعث میشد احساس نوازش کنم 
 

برگشت و … خم شد و سیگارش رو روی میز کوچک روبه روش خاموش کرد 
انگار انتظار نداشتم اون … من هم … با دیدنم جا خورد … به چله ها نگاه کرد 

 …ابلوی اشرافی هیچ وقت تغییر کنه و من قراره به نظارش بنشینم ت
 

شیده بودم  شد و نگاهم کرد … خجالت ک من هم هول کردم … از جاش بلند 
باید این م*س*تی نگاهم رو … من افتاده بودم … به من … و سریع بلند شدم 

 …یعنی نخواستم که … طوری توضیی میدادم: من 
 
 اینجا؟صدای آهنگ کشوندتون  -
 

 باید چی میگفتم: یه جورایی بله… 
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گوشه کفشش رو روی مرمرهای صیقلی کف اتاق کشید و با صدایی که نرم تر 

 از خیلی زمانها بود چرسید: میخواید برید؟ بده ها خوابیدن؟
 
ستان تعریف کردم تا خوابیدن  - شون دو تا دا صح… برا شتر از  نه این دوتا بی

 …رس من رو میکشن 
 
 میکردم به کوشا قول دادید صبی که بیدار میشه ببینتتون؟ !فکر  -
 
 …می رم صبی زود بر میگردم … بله  -
 

شه لبش رو خاروند انگار که م ی خیلی  صتش گو ش شت  شت ناخن انگ با چ
وقتهای دیگه داشددت با خودش کنار میودم تا چیزی رو بگه : می ترسددم بگم 

 …ن از رسوندنتونه شما فکر کنید ناراحتی م… خب این چه کاریه 
 

به  …واقعا نیاز داشددتم جایی دیگه تنفس کنم تا بتونم کمی بتونم فکر کنم … 
 …همین خاطر زدم به در لودگی و گفتم: بله دقیقا همین طوره 

 
سعی میکردم خیلی چیزها رو بتونم از بهنم … سرم رو روی بالشت فشار دادم 

شده بو… بیرون تا بتونم فکر کنم  سی رو بار اولعین بده ها  صورن ک  دم که 
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میبینن و چون مطممن نیسددتن اول اخم میکنن و بعد با لبخند کامال غیر ارادی 
دستشون رو روی برجستگی های اون صورن میکشن تا هم ببینن و هم حس 

 …کنن 
 

دختری که توی آینه بود دیشب شاید سه ساعت هم نخوابیده بود و االن سعی 
چر از حسددهایی عجیب و … و … به کاره  داشددت خنده ای رو روی صددورتش
 …نمی خواستم … غریب بودم هم میخواستم برم و هم 

 
 …واقعا که آقای کوشا خان  -
 

دستش رو گذاشته بود روی چاش و ادا در میاورد که چاش درد می کنه و زیر لب 
 …هم میخندید 

 
 بود 12و از صددبی تا االن که سدداعت … جلوم یک عالمه کاغذ و چسددب بود 

 …داشتم قورباغه های کاغذی درست میکردم 
 
 …قربونه اون خنده هان بره همراز  -
 

که برای … غر میزدم …  غذی  کا های  غه  با که این قور ما واقعیتش این بود  ا
جشددن مدرسدده شددون بود و کوشددا هم از طر  من قول داده بود که هم توش 

بهم … کنم براشددون نمایش اجرا میکنم و هم این قورباغه ها رو درسدددت می
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کمک میکرد تا از چیزهایی که تو مغزم بود و با قلبم تو یه جنگ نا برا بر چند 
 …ساعتی از یادم بره 

 
شد  شام تیز  صداهایی از بیرون گو شنیدن  گاه … به  حامی بود و من نا خود آ

 …دست کشیدم به موهام 
 

 …زری: با همراز خانوم تو اتاقشونن 
 
 …ناهار حاضره  -
 
 …آخه شما هیچ وقت این ساعت این جا نبودید … یکشه آقا یکم طول م -
 

نمی دونم چرا ضربان قلبم باال رفته … تقه ای به در خورد من از جام بلند شدم 
 …بود 

 
 …تو چار چوب در ظاهر شد 

 
 …سالم عمو  -
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حامی نگاهی به من کرد که زیر لب سالم کرده بودم و سرش رو تکون داد و … 
 …شا بعد رو کرد به کو

 
 بهتری؟… سالم عمو  -
 
 …خیلی خوبم آخه همراز این جاست  -
 

سددرش رو کمی خم کرد و به چشددمام خیره شددد و یکم … دوباره نگاهم کرد 
 اخماش رفت توی هم: شما خوبید؟

 
صورتم رو خاروندم:  سبز توش بود رو باال آوردم و  ستام که هنوز یه قورباغه  د

 …بله 
 

 باور نکرد: اینا چی هستن؟
 

 …به جای من کوشا جواب داد 
 
یعنی چیزی که وظیفه خودن بوده رو انداختی … چس این کار شددما بوده  -

 گردن خالت؟
 

 …من: آخه 
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سکون کنم  ستش رو کمی باال آورد تا  شد: نمی … د شا نزدیک  یه قدم به کو

 بینی خالت چه قدر خسته است؟
 

میگه عاشددق  همراز خودش همیشدده… کوشددا سددرش رو چایین انداخت: آخه 
عروسکهاست چون به نظرش وقتی به وجودشون میاریم بهشون زندگی میدیم 

… 
 

ست: اگر هم این  ش شا ن شبیه به لبخند روی لبش اومد و لبه تخت کو چیزی 
 …این تو بودی که باید بهشون زندگی میدادی … طوری باشه 

 
شا چاش شه گفتم: آخه کو شا آویزون با ست لپهای کو رد د من که دلم نمی خوا

 …میکرد 
 
شما هم تشریف بیارید کمی اسراحت کنید و اون … اما دستاش کار میکرد  -

 …رو بدید کوشا ال اقی آخریش رو خودش رنگ کنه 
 

 …نمی دونم چرا انقدر ازش خجالت میکشیدم … با هم از در خارج شدیم 
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صددا  و م*س*تقیم … دسددتش توی جیبش بود و یه قدم جلوترم راه می رفت 
 ارباب دوست داشتنی.… من زیر لب با خودم تکرار کردم  بود و

 
بوی بارونی که صددبی کمی خودش رو … نفس عمیقم بوی انار می داد انگار 

شون داده بود و رفته بود  سرم رو بلند … ن شتر دور خودم چیدیدم و  سم رو بی لبا
سیقی متن … کردم  شک م ی یه مو صدای دل انگیز چیدیدن باد بین برگهای خ

 …ا توی سرم چیدید زیب
 

کمی خودم رو جمع و جور … نشستنش رو روی صندلی رو به روم حس کردم 
بایلش رفته بود … کردم  با مو بایلش رو روی میز … برای صددحبت کردن  مو

 …نگاهش بهم بود و من انتظار نداشتم بیاد و کنارم باشه … گذاشت 
 
 تو فکر بودید؟ -
 
همین بال سر چاش اومده بود … الن کوشا رها بده که بود تو سن و سالهای ا -

… 
 

دستاش رو به هم قالب کرد و انگار که دوست داشت تا آخرش گوش کنه بهم 
 …خیره شد: بهش شیطنت نمیومد 
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هلش داده بود و خورده بود … دوسددتش باهاش شددوخی کرده بود … نبود  -
 …نمیشد … امروز خیلی دوست داشتم برم سر خاکش … زمین 

 
 چرا؟ -
 
آخه کلید مقبره خانوادگیتون رو که ندارم و بعد هم صبی باید میومدم این جا  -

 …به جاش رفتم یه جای دیگه که همیشه دوست داشت و میرفت … 
 
 
 
 
 
 از دستمون عصبانی شدید؟ -
 

اییزی هوای نیمه ابری چ… کمی بیشددتر به صددندلیم تکیه دادم و توش فرو رفتم 
 …حس غریبی داشت برام 

 
 …نه  -
 
 …هر وقت خواستید برید بگید کلید رو بهتون بدم یا باهاتون همراهی کنم  -
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… این آدم دیگه انگار به اربابها شددباهت نداشددت … چشددمام خیس شددد … 

 …انگار م ی همین ظهر چاییزی نیمه گرم شده بود 
 

ببخشددیدی … امید سددبزواری … نگاه کردم … صدددای تلفنم از جا چروندتم 
از جام بلند نشدددم و عجیب بود که اون هم بلند … ب دادم گفتم و سددریع جوا

 …نشد 
 
 …سالم آقای کارگردان  -
 

 …صداش م ی همیشه چر از شور و نشاط بود اما االن بیشتر از همیشه 
 
 تماتر شهری؟ -
 
 از حاال؟ عقلت کجاست؟ -
 
 …آه یادم نبود اجرا نیست امشب  -
 
 …باشه هم خودن داری میگی شب  -
 
 …سیا رو هم زنگ زدم چیدا نکردم … رو ول کن  اینا -
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 چیزی شده؟… تمرین داره … باهاش صبی حر  زدم  -
 
اید بریم ب… فیلم تو جشنواره فیلم کوتاه قبول شده و احتماال جایزه هم میاره  -

 …اصفهان 
 

 گی از گلم شکفت: راست میگی؟… شوقش به من هم سرایت کرد 
 
 …چسبید  نمی دونی چه قدر بهم… آره  -
 

شکافانه نگاهم میکرد نمی  شت مو هر چند به خاطر حامی که اون طور هم دا
 …اما بازهم بوق کردم … تونستم عکس العمی همیشگی رو نشون بدم 

 
 …ببخشید آقای دکتر  -
 
 خوشحالتون کرد؟ -
 
 …خبر خوبی بود  -
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ه مهم خب احساس کردم نباید خیلی هم برای این آدم این مسمل… ادامه ندادم 
با اومدن نیوشدددا و چریدنش توی … اون هم چرسددش رو ادامه نداد … باشددده 

 …صحبتمون نصفه هم موند … ب*ا*لم 
 

بعد از ناهار حامی به … سدداعت نزدیکای چهار بود … به سدداعتم نگاه کرد 
نمی دونم چرا دوست … اتاقش رفته بود و من هم با بده ها اومده بودم تو اتاق 

امکان نداشت … م نمیخواست با خودم هم اعترا  کنم دل… یعنی … داشتم 
شم  شته با شترک دا شینم و … که من با این آدم انقدر حر  م که بخوام همش ب

 …صحبت کنم 
 

ی م… به کوشددا و نیوشددا نگاه کردم که داشددتن تکلیفشددون رو انجام میدادن 
 …دونستم یه ساعت استراحت کنن 

 
 نیوشا: کاش تو همیشه این جا بودی؟

 
شه این  شکونم همی کوشا نخودی خندید: می خوای بزنم اون یکی چام رو هم ب

 …جا بمونه 
 

د قول میدم بیدار که شدی… به شوخی یه دونه چس گردنش زدم: یه بره بخوابید 
آخه فردا خیلی کار دارم و … با هم حسدددابی بازی کنیم و بعد من می رم … 

 …شاید نتونم بیام 
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 …بود که روم هم نمیشد دم به دقیقه اینجا باشم  البته یکی از دالیلش این

 
سراغش  شته بودم رفتم  شتم… موبایلم رو روی میز تراس جا گذا  از چله ها دا

 …چایین میومدم که 
 

د این قرار نبو… باالخره که من رو میدید … با ترس و لرز از چله ها چایین رفتم 
عمارن برام دوباره تبدیی شده بود به همون  این… زانوهام میلرزید … جا باشه 

سال چیش  صداهای نرم و بلوری … عمارن چند  صا تمام  صدای ع انگار این 
شکوند انگار … این خونه رو از بین میبرد  شتم چون … می شت هم ندا راه برگ

 …دیده بودتم 
 

شتم از چله ها چایین میومدم  شتری به … با دیدنم که دا صاش رو با حرص بی ع
 …ن کوبید زمی

 
شد  سالن  شد … فریده خانوم هم وارد  ست … انگار متوجهم ن چادرش به د

سید که با دیدنم تعجب کرد  شت راجع به حامی می چر  …زری خانوم داد و دا
 …اما رنگ نگاهش خیلی خیلی با اکبر خان فرق میکرد 

 
 …دختر  -
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 …نمی دونستم که … من  -
 
 بعد بگو نه!… من بهت گفتم … دیدی خانوم … چی رو نمی دونستی  -
 

 این جا چه خبر بود؟… 
 

شد  شه گلوم چر از بغض  شت راجع به … م ی همی شتم که این آدم دا شک ندا
 …من چیزی میگفت 

 
سمتم: خوش اومدی دخترم  شت  صورن خودش زد و بعد برگ فریده خانوم به 

… 
 

 …اکبر خان برگشت به سمتم: خوب گوشان رو باز کن دختر 
 
 تشریف آوردید؟… چدر  -
 

لحنش … چشدتم رو کردم و دیدمش … صددای حامی دقیقا چشدت سدرم اومد 
 …اصال چرسشی نبود انگار فقط میخواست جلوی جمله بعدی رو بگیره 
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شت  سته … یه گام به جلو بردا شد دقیقا جلوی من بای رایی یه جو… که باعث 
 …من چشتش چنهان شدم 

 
 …منتظرتون نبودیم  -
 
 …مه کامال معلو -
 

و برگشددت سددریع به سددمتم: من داشددتم … حامی دسددتی به صددورتش کشددید 
 …میومدم چایین نیوشا دنبالتون میگشت 

 
این … م ی منگها نگاهش کردم … بده ها خواب بودن … دروا مگیفت … 

 …جا یه خبرایی بود و هر چیزی که بود چیز خوبی نبود 
 

 …این بار جدی تر چشم دوخت بهم 
 

 …لحظه اکبر خان: یه 
 

 حامی: چدر!
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این لحن با وجود ادب انقدر محکم بود که باعث سددکون … باورم نمی شددد 
 …اکبر خان هم شد 

 
حامی تکونی خورد این طوری سایه اش کامی روی صورتم افتاد: با شما هستم 

 لطفا در اتاقتون رو هم ببندید.… بده ها منتظرتونن … 
 

یعنی کال این خانواده بلند … دم چیزی نمی شددنی… صددداهای چایین محو بود 
به بده ها که از همه جا بی خبر … به سددداعتم نگاه کردم … حر  نمی زدن 

 …دستی به چیشونی کمی عرق کرده کوشا کشیدم … خوابیده بودن 
 

همزمان صدددای تلفن توی خونه چیدیده و چند لحظه بعد صدددای فریاد اکبر 
 …من هم … جاش کمی چرید  کوشا تو… داشت فریاد میزد … خان بلند شد 

و بعد صدددای جیغ بلند فریده خانوم و همهمه چایین که باعث شددد بده ها هم 
 …ترسان از جاشون بپرن 

 
نشستم روی تخت و بده ها رو که … صدای فریاد زری خانوم هم اضافه شد 

سیده بودن ب*ا*لم کردم  شده و … تر سیدن چی  شا هم هی میپر شا و کو نیو
 …کدوم جران نمیکردیم از اتاق بریم بیرون  عجیب بود که هیچ

 
 …نیوشا و کوشا چایین شلوارم رو گرفته بودن: نرو همراز 
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 …یه دقیقه ببینم چی شده … هیدی نیست عزیز ترینام  -
 

علی آقا و حامی داشتن … از روی چله ها چایین رو نگاه کردم … در رو باز کردم 
به نظر  که  خان رو  تا اکبر  مک میکردن  یده ک ند کنن و فر مد بل بی هوش میو

 …چادرش رو چنگ زده بود … خانوم در حالی که داشت به صورتش می زد 
 

اشکی که روی … یعنی من … باورم نمی شد … همون جا کنار چله ها وا رفتم 
 …نیوشا ترسان کنارم بود … صورتم بود رو کنار زدم 

 
 نیوشا در حالی که هق هق میکرد: مرده؟!

 
شا و بعد فری شده کو شار … اد گریه چی  ست زیر بار این ف و من که دلم میخوا

 من که میدونستم قلبش مشکی… ناراحتش کردم … تقصیره من بود … بمیرم 
 …داره 

 
 …شما هم بخورید که بده ها هم بخورن … خانوم جون  -
 

شده بود  سه خون  شای بده ها م ی یه کا سیده بودن … چ فخری خانوم … تر
خودش هم با گوشه روسریش اشکش رو … ت بهشون غذا بده هم اصرار داش

 …چاک میکرد 
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خیلی ساعت بود که … بود  10ساعت نزدیک … دستی به سرم کشید و رفت 

ود اکبر خان سکته کرده ب… فخری خانوم به علی آقا زنگ زده بود … رفته بودن 
شت  ضعیت خوبی ندا  از خودم… خیلی بزرگ … ته دلم یه بغض بود … و و

 …من این چیرمرد رو ابیت کرده بودم … بدم اومد 
 

 …کوشا: اگه بمیره 
 

شون میکردم  شاید برای بده هایی م ی … خیلی خوب درک سیدن و این  می تر
…  اونها بی چناه بودن… خیلی خیلی طبیعی … اونها طبیعی ترین حالت بود 

م می یشون کو اگر یک… کال تو دنیا چهار نفر رو داشتن … در عین داشتن چناه 
سخت تر از بده ها دیگه بود … شد  ضربه ای به مراتب  ش… برای اونها  ا نیو

اجبارشددون نکردم به … روی تخت تو خودش مداله شدددده بود و می لرزید 
 …خوردن 

 
ر مادرم رو د از توش کتاب مفاتیی… رفتم سددراا کیفم … از جام بلند شدددم 

 …آوردم و بعد چادر رها رو که امروز صبی باهاش رفته بودم امامزاده صالی 
 

کوشا و نیوشا سرشون روروی چام … روی تخت نشستم و چاهام رو دراز کردم 
 …گذاشتن: این چادر مادرتونه 
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شلوارم رو خیس کرد: اون االن این جاست   چیش… قطره اشک نیوشا و کوشا 
 …هم برای سالمتی چدر بزرگتون دعا میخونیم ما هم با… ما 
 

یه  …انگار یه حضور رو حس کرده بودم … چلکم چرید … سرم رو تکونی دادم 
 …بین چشمام رو باز کردم … نفس بود 

 
صورتم  شم قهوه ای رنگ بود و بعد … نزدیک  ستی که روی … یه جفت چ د

 …چادر بود 
 

رش س… مدش گرفته شده باشه م ی کسی بود که … یه لحظه انگار جا خورد 
شه چادر بود … رو عقب برد  ستش هنوز به گو سته خوابم برده بود و … د ش ن

تحلیی اینکه کجا بودیم و چی بود … همین باعث شده بود گردنم خشک بشه 
شد دردی که تو گردنم چیدیده بود رو فراموش کنم  شدم … باعث  شک   …خ

نگران به نظر میومد … مام دوری با ت… توی اون نگاهی که عجیب آشنا میومد 
سته و من  ستگی بی نهایت نمیگرفتم؟ … و خ شمهام رو از این خ و من چرا چ

داغی که باعث شددد از اون نگاه … چشددت گوشددام یه حس داغی حس کردم 
م*س*تقیم و نزدیک که زمینه اش عطر نفسددهای بده ها بود چشددم بگیرم و 

ار تو فاصله یه ت… کرده بود  بدوزم به دستهاش که چادر رو توی دستش مشت
 …و چود با دستهای من که هنوز کتاب مفاتیی رو محکم نگه داشته بود 
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با گرفتن نگاهم سرش که به فاصله خیلی کمی از صورتم بود کمی عقب رفت 
 …و من احساس کردم تمام بدنم داره می لرزه 

 
 …ایستاد و دستش رو به چیشونیش کشید: سردتون میشد 

 
سینه ام بی قرار بود نبود … اب من نبود این جو…   …این جواب قلبی که توی 

اما شدداید بهترین دلیی برای … حتی توجیی و جواب اون نگاه خسددته هم نبود 
نتیجه من … و اما من … حضور این جنتلمن مودب تو اتاق یه دختر جوان بود 

یده کنارم خوابنگرانی حامی برای دو تا فرشددته ای بود که … از همه این اتفاقها 
 …بودن 

 
شتری … و بعد  سریع از اتاق بیرون رفت و من رو تو حیرن بی مردی که خیلی 

شدم … قرار داد  شتم و بلند  شیدم … کتاب رو روی تخت گذا نفس عمیقی ک
… 
 

کی اومده … موهای فر آشددفته ام رو چشددت گوشددم زدم و از اتاق خارج شدددم 
شده بود؟ از ته راهرو از زیر  من اما مطممنا … در اتاقش نور میومد بودن؟ چی 

شتم  سارتی برای رفتن به اتاق اون ندا  …سرم رو چرخوندم … هیچ بهانه و ج
 …فخری خانوم هن و هن کنان داشت چله ها رو چایین می رفت 

 
 فخری خانوم؟ -
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با دیدنم با لهجه با مزه اش که حاال کمی … هینی گفت و به چشددتش چرخید 

 یده تر هم شده بود: خانوم جان شما بیداری؟هم حاصی از ترسش کش
 
 …چه خبر شد  -
 
آقا رو که اصددال ندیدم از در که اومدن تو … واال من اگه بدونم خانوم جان  -

شون خوب … سریع اومدن باال و نمیدونم کجا رفتن  فریده خانوم هم که حال
ست  شون خوابیدن… چیزی هم نمی خورن … نی شون هم  روی تخت شما و چ

 …از گریه باز نمی شه 
 

ن تقصیر حضور من تو ای… دوباره گریه ام گرفت و تمام این ها تقصیر من بود 
شت و هم رها باید … عمارن  فریده خانوم حق های زیادی هم به گردن من دا

شم … ازش عذر خواهی هم میکردم  اما … قول هم میدادم که دیگه این جا نبا
 …چس اول به سمت آشپزخونه رفتم … حت می شد اول باید خیالم را

 
ریده ف… تقه ای به در زدم و بدون این که منتظر جواب بشم الی در رو باز کردم 

با دیدنم خواست تو جاش … در رو چشت سرم بستم … خانوم دراز کشیده بود 
شتم  شه که نذا شتم … نیم خیز ب ه بزرگ و آین… سینی رو روی میز توالتش گذا

شت کنده کا شده ای دا تختش چهن و بزرگ بود با روتختی مخمی قرمز … ری 
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سی حامد  و روی دیوار عکس بزرگی بود از حامی و بعد در کنارش عکس عرو
 …و بعد بده ها … البته بدون حضور رها … 

 
 …بشین دخترم  -
 

روی صندلی میز توالت نشستم و زل زدم به فرش ابریشمی کرم رنگ کف اتاق 
 …جالت میکشیدم از این زن خ… 

 
 اکبر خان؟! -
 

 …شرایطش خیلی … سکته کرده … اشکش رو چاک کرد: بستریش کردن 
 

شد … حرفش رو ادامه نداد  شتر  ضم بی شد و من هم بغ شتر  شکش بی گر ا… ا
 چیزی میشد چی؟

 
 …من مطممنم ایشون مرد محکمی هستن … بهتر میشن  -
 

خیلی چیزا … ونه توش داغ… روی تختش نشددسدددت: به ظاهرش نگاه نکن 
 …خیلی چیزا … هست 

 
 …بغضم رو قورن دادم: سایه اش همیشه روی سرتون باشه 
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شت: خدا هم مردی رو که  شده ام گذا شت  ستهای م ستش رو با مهر روی د د

سرن کنه  سایه  شقته  سر تو … عا سایه  شق اونی که تمام آرزوش  تو رو هم عا
 …بودنه 

 
که با خودم فکر کنم چرا جمله اش طوریه خسددته تر و نگران تر از اون بودم … 
 …که انگار اون مرد رو میشناسه … 

 
 …من بعدها باید جواب بدم … اشکان رو چاک کن دخترم  -
 
 …من براتون یه چیزایی سددرهم کردم … فخری خانوم گفتن چیزی نخوردید  -

 …یعنی شیر عسی و 
 

 …لبخندی زد: سرم خیلی درد میکنه 
 
 …د براتون قرص میارم اگه این رو بخوری -
 

دوسددت هم ندارم دسددت … اما … لیوان رو از دسددتم گرفت: واقعا میی ندارم 
 …عزیزی م ی تو رو رد کنم 
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 …لیوان رو آروم آروم باال و چایین میبرد … کنارش لبه تخت نشستم 
 

شت و من دلم جایی انتهای  سرد و نگرانم گذا ستهای  ستش رو دوباره روی د د
 …یکشید کریدور هم چر م

 
 …دستهاش روی دستم لرزید 

 
 خیلی دوستشون دارید نه؟ -
 
خیلی هم ازش … هیدی نمی دونستم … سیزده سالم بود که عروسش شدم  -

 …خب … اما … جدی بود و بد خلق … می ترسیدم 
 
 …به حضورش عادن کردید  -
 
 یتو دختر نازنینی هسددت… اما برای تو دعا میکنم که هیچ وقت عادن نکنی  -

ی یعن… عشق برای زن یعنی بودن در کنار مردی که به وجود زن هویت بده … 
ساس زن بودن بکنی  ساتت … تمام وجودن … در کنارش تا ته دنیا اح سا اح
تو … من این رو ندشددیدم اما … همه چیز در کنار این آدم سددر بیرون بیارن 

 …میدشی من شک ندارم 
 
 …من االن خیلی ناراحتم … من  -
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حال غریبی داشدددت و … فتنش نبود فکر کنم جای گ خانوم امشدددب  یده  فر

یه قرص بهش … لیوان نیم خورده رو ازش گرفتم … چشماش هم باز نمی شد 
 …دادم 

 
 …صدای عصاشون تو سالن میپیده … کنارش نشستم: دوباره سر چا میشن 

 
 …حاللش کن همراز  -
 

 …یعنی انقدر … گریه بیشتر شد 
 
 …من … طوری نگید  تو رو خدا این -
 
ست  - شک ست به … خیلی وقتها قلبت رو  شه حوا ستی این چند وقتت می را

 …بده ها باشه 
 

 …دستم روی توی دستش فشرد 
 

 …خیلی ترسیده بودن … اشکام رو چاک کردم: البته 
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 …بمیرم براشون احتماال این فریاد ها یاد روز مرگ مادرشون انداختتشون  -
 
 …هم چناهشون رو از دست بدن اونا می ترسن باز -
 

 …بغضش رو قورن داد: آمادشون کن که 
 

شده بود  ضالن بدنم جمع  همه جام … فریده خانوم خوابیده بود و من تمام ع
 …اگر میمرد من از عذاب وجدان میمردم … درد میکرد 

 
در کنار زنی که اگر برای کسددی زن بودن رو با عادن ید … تو عالم خودم بودم 

شش بودن … ود گرفته ب سر هاش چی ست خودش بود چ اگر به قول خودش اگر د
 …اما این زن مادر بود و عجیب هم بوی مادری میداد 

 
شد  شکم جاری  ست زار بزنم … ا شب دلم میخوا تو خونه ای که بودم … ام

انگار … هزاران حر  برام داشت و اصال حضورم رو درش درک هم نمی کردم 
 …ها رو میفهمیدم  تازه تازه داشتم بعضی چیز

 
 … !مادر جون  -
 

یه گام … همون قدر که اون از دیدنم جا خورد … با شنیدن صداش جا خوردم 
 …به عقب برداشت و دوباره برگشت به جلو: من نمی دونستم که 
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صدددای هر دومون خیلی چایین بود و من به چیراهن نا مرتبش و کرواتی که گره 

کردم و موهایی که به نظر میومد تو شون بارها  اش نزدیک سینه اش بود نگاهی
 …و بارها دست کشیده شده 

 
ستم به موهای مادرش بود  شد و به من هم نگاهی کرد که د به مادرش نزدیک 

… 
 
 حالش بهتره؟ -
 
 …فکر کنم بتونن یه چند ساعتی بخوابن … بهشون یه قرص دادم  -
 

 …چایین انداختم سرم رو … سرش رو تکون داد و دوباره نگاهم کرد 
 
 …من مطممنم … حالشون خوب میشه  -
 

 …یعنی … دستی به صورتش کشید: آی سیو فعال بستری شدن 
 

 …دوباره اشکم ریخت 
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 …گریه نکنید  -
 
 …خیلی خیلی عذر میخوام … من  -
 

 با تعجب نگاهم کرد: میشه بگید چرا؟
 

 …موهام رو زدم چشت گوشم و چیزی نگفتم 
 
 مامان آماده کرده بودید؟ برای -
 

 …منظورش به لیوان شیر عسی بود 
 
 شما هم میی میکنید؟… بله  -
 

یه جور … نمی دونم چرا امشددب هر نگاهش باعث خجالت بیشددترم میشددد 
 …چر از یه مهر چنهان بود … گلگون شدن بود انگار 

 
 …فقط … نه ممنونم  -
 

ستادم شدم ای سیدم همین خواب …  بلند  شد. می تر اون هم از در اتاق خارج 
 …سبک رو هم از فریده خانوم بگیریم 
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تو این تاریک و … چاهام برهنه بود … و ایسددتاد رو به روم … در رو بسدددت 

حتی کوتاه تر هم کنارش به … چایین چلدراا اصددلی خونه … روشددنی راهرو 
 …نظر میومدم 

 
 …شونه ام ریخته بود رو دور انگشتام میپیدوندم یه دسته از موهام که از روی 

 
 …خستگی از همه صورتش می بارید … کمی این چا و اون چا کرد 

 
 …حالشون … من به فریده خانوم هم گفتم … حالشون خوب میشه  -
 

باره باز کرد: چدر … یه قدم جلو گذاشددت  چشددماش رو محکم بسددت و دو
ون حواست… گم این چند وقت می خواستم ب… شرایطشون اصال خوب نیست 

شه  شیم … به بده ها با م زری خانوم ه… ما احتماال خیلی کم بتونیم خونه با
 …خودش جراحی داره و از فردا نمیاد … از یه هفته قبی مرخصددی گرفته بود 

 …بده ها هم … فخری چیر شده و گوشاش سنگین 
 

داد: هیچ کس رو  که دسددتم هنوز گیر به موهام بود و ادامه… خیره شددد به من 
 …اندازه شما دوست ندارن 
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شه میگفت …  شب … این جمله رو همی شاید … اما ام ساس کردم چیزی  اح
 …آروم و نوازش گونه قلبم رو نوازش کرد … یه دست 

 
 …می برمشون خونم -
 

 …همین جا بمونید … کالفه تو جاش جا به جا شد: خیر 
 

 …لحن محکم  بازهم شده بود همون حامی ارباب با این… 
 
 …آخه  -
 
به  نیوشا باید… جابه جا کردنش سخته … کوشا چاش شکسته … آخه نداره  -

 …یعنی این جوری … و من … مدرسه اش نزدیک باشه 
 

سخت بود …  شتم … برای من  ضربان قلبی که موقع … خیلی دالیی دا از این 
 …تا عذاب وجدان … دیدنش باال میگرفت 

 
 …اما این بار بغضم رو سعی کردم بخورم … افتاد  دوباره یادم

 
سط در حا ل مدیریت کردن  شد و هنوز این و ستگی بی هوش می شت از خ دا

 …مسائی خونه بود 
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 …خیلی خسته اید … ولی شما هم برید بخوابید … باشه  -
 

روی لبش چیزی شددبیه به لبخند اومد از لحن من که یکم هم زیادی کش … 
 …اما من بازهم منتظر جادوتون هستما … شه دار شده بود: با

 
 
 
 
 

سمله برای خندون من بود …  شیدن این م شتم چیش ک ض تا اون بغ… شک ندا
 …آشکارم از بین بره 

 
 …می خواید االن  -
 

یه قدم بهم نزدیک تر شددد این بار عطر نفس هاش هم با بوی ادکلنش مخلوط 
ونم من نمی د… یه هم نکنید گر… خسته اید … برید بخوابید … شده بود: نه 

و … شددما دختر مقاومی هسددتید … چرا انقدر از سددر شددب اشددک میریزید 
 …حضورتون 
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شیدم  شت گردنم ک ستی به چ شد … د ص… نفسهام باز تند می فه حرفاش همه ن
 …نیمه بود 

 
ه بده ب… و اینکه این مدتی که این جا تشریف دارید تلفن خونه رو برندارید  -

 …زه رو ندید ها هم این اجا
 

م خواستم چیزی بپرس… یه لحظه یاد زنگ تلفن افتادم قبی از اون فریاد ها … 
ته در همش این اجازه رو ازم گرفت  نه … که صددورن جدیش و الب به نشدددا

 …استفهام سرم رو تکون دادم 
 
راستی من خسته نیستما اگر بخواد برای خوردن … شبتون به خیر آقای دکتر  -

 …براتون آماده کنم  چیزی
 
 …استراحت کنید  -
 

 …این آدم موقعی که می خواست محبت کنه هم دستور میداد … 
 

صدام کرد  ستم برم که  سرم گفت: رو تون رو با اون … خوا شت  شتم به چ برگ
 …هوا سرده … چادر نکشید 

 
 …تکیه اش رو از میز گرفت: چس اوضاع قاراش میشه 
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دوسددت … تا موهام رو کامی بپوشددونه … ردم کاله روی سددرم رو محکم تر ک
 …هنوز هم چیزی برام مفهوم نبود: آره … نداشتم خودم رو توی آینه ببینم 

 
 …سعی کردم نگاهم رو ازش بگیرم … اومد جلوم ایستاد و خیره شد بهم 

 
 …تو یه دردن هست مموش  -
 

سیاوش چنهون نمیموند  شناخت… چیزی از  از …  اون من رو از خودم بهتر می
 …خودم بهتر درک میکرد 

 
 تو مگه تمرین نداری؟ -
 

خنده ام گرفت دست بردم و اخماش رو از هم باز کرد: … اخماش رفت تو هم 
 …این گره ابرو بهت نمیاد سیا 

 
 …حر  رو عوض نکن  -
 

 …به ساعتم نگاهم کرد: اجرا تا نیم ساعت دیگه شروع میشه 
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مگه باره اولته میخوای بری رو صحنه؟  تو… دست به سینه جلوم ایستاد: بشه 
کارگردان گفت میپری رو صددحنه  تازه محمد هم هنوز گریمش … هر وقت 

 …تموم نشده 
 

ته حر   ند وق یدونی چ مه داد: مموش هیچ م خت و ادا ندا چایین ا سددرش رو 
 نزدیم؟ تو دیگه من رو محرم نمیدونی؟

 
سی رو ندارم … گریه ام گرفت: چرن نگو  سیا ا… من جز تو ک م تکلیف… ما 

از حس فرار از یه … یه عالمه حس در هم دارم … با خودم مشددخک نیسددت 
 …تا عذاب وجدان و … عشق قدیمی 

 
 خم شد توی صورتم: و؟ !

 
 …یعنی نمی دونم … هیدی  -
 

سیگار توی دستش رو زیر کفشش خاموش کرد: … خیره شد به نوک کفشش 
 نه؟تو اون عمارن یه چیزایی م ی همیشه نیست 

 
ست  سابق نی شک میدیدمش: خیلی چیزا م ی  شت یه هاله ای از ا م تو ه… چ

 …داغونی … نیستی 
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 …خوب میشم … تو به من فکر نکن  -
 

 تو من رو دوست داری مگه نه؟… یه قدم نزدیک تر شدم بهش: سیا 
 

ی حاال چرا دار… با چشمای گرد نگاهم کرد: تو م ی اینکه واقعا خوب نیستی 
 …ی؟عاطفه میکشتت اگه گریمت بهم بریزه گریه میکن

 
لبخندی بهش زدم این آدم تحت هر شددرایطی می تونسددت حال من رو خوب 

 …کنه 
 
 چشیمونی به رامین جواب منفی دادی؟ -
 

 …یه نگاه چپ چپش بهش انداختم: آره خیلی 
 
 …آفرین مموش اون قیافه مظلوم بهت نمیاد  -
 
 سیا؟ -
 
سیا  - ست همه چیز بهم ر… جان  سرم رو انداخته بودم چایین و … یخته ا من 

شتم زندگیم رو میکردم  سان … این طوفانی که تو بهنمه … دا سا این همه اح
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 …دارم قاطی میکنم … همه اینا داره من رو از روتینم خارج میکنه … متناقض 
ه و اون فشددارهایی ک… اون تلفنی که بهت گفتم … سددکته اکبر خان … رامین 

 که یعنی… تموم شدددن نمایش … رضددایت بدم خونه رو بکوبن  بهم میارن تا
 …دارم دیوونه میشم … دوباره بی چولی 

 
یه فکرایی تو بهنمه … نگام مموش  - ما تنهان میذاریم؟ من  بهت … مگه 

 …قول میدم همه چی درست بشه 
 

 از حرفاش بوهای خوبی نمیومد: سیا؟!… با کنجکاوی نگاهش کردم 
 

بهت … یه غم بود نگاهم کرد: همه چیز درسددت میشدده  با چشددمایی که توش
… هم به تو و هم به نگاه آویسدددا که االن یه ماهه چر از سددمواله … قول میدم 

وری در ضمن تو مجب… کنارتون چشتتون … بهتون قول می دم که این جا باشم 
د داما… مادام هم موافق نیسددت … نیسددتی برای کوبیدن خونه رضددایت بدی 

 …اسلحه که روی سرن نذاشته دیوونه … هم یه چیشنهاد داده  زینب خانوم
 

اما بیشددتر از همه چر از ل*ب*ن بودن من … حالشددون کمی بهتر شدددده بود 
تمرینهاش رو کنارم حی میکرد … نیوشا بوق زیادی داشت … کنارشون بودن 

کوشا یه لحظه من رو نمی دید سریع دنبالم میگشت و من تو خونه خواهرم … 
ی که فکر میکردم هیچ وقت بیشددتر از دو سدداعت توش نخواهم موند جای… 

 …حاال دو روز بود اتراق کرده بودم 
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 حالتون خوبه؟ -
 

با شنیدن صدایی که به طرز ترسناکی با خودم اعترا  میکردم منتظرش بودم از 
 صبی از تمام این خیاالن در اومدم: سالم آقای دکتر.

 
ند شددددم و کمی خودم ر جام بل چام … و جمع و جور کردم از  دامنم رو روی 

 …مرتب کردم 
 

 دقیق خیره شد به نگاهم: خوبید شما؟
 
 اکبر خان چه طورن؟… بله  -
 

مادرم گفتن برای مالقان رفته بودید … با لحن خسدته ای گفت: همون طوری 
 …بیمارستان 

 
ت قبله قبی از اجرا سددعی کردم یه سددر بزنم که متاسددفانه به موقع نرسددیدم و -

 …می خواستم فریده خانوم رو ببینم … البته من … مالقان تموم شده بود 
 
 …چدرم بی هوش هستن و متوجه اطرافشون نیستن  -
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 …لبخند تلخی زدم: به هوش باشن هم فکر نکنم از دیدار من خوشحال بشن 

 
هم  چالتوش رو… کیف دستیش رو روی میز تراس گذاشت … کمی کالفه شد 

صندلی ستگی می بارید …  روی  صندلی رو کشید … از همه وجاناتش خ اما 
نشستم و بعد صندلی رو به روییم رو بیرون … و با دست اشاره کرد که بنشینم 

شما رو ناراحت میکنه این دو روز  ست: چیزی داره  ش شید و خودش ن و … ک
 …البته چند وقت اخیر 

 
ستم چیزی از دیدش چنهان نمی مونه …  اما واقعا و از ته … خیلی خوب میدون

شیدم  شرایط که چدرش در بدترین حالت بود … دل ازش خجالت ک  …تو این 
این  …تلفنهایی که نمی دونستم کیه عصبیش میکرد و کارهای شرکت زیاد بود 

 …آدم برای من هم وقت داشت انگار 
 

یدم  گاه منتظر جوابش رو د باال آوردم و ن یب دلم … کمی سددرم رو  عج
با وجود اون … بزنم میخواسدددت حر   جدی  گاه منتظر و  این صددورن و ن

صالبت و اخم همیشگی باز هم عجیب من رو تحریک میکرد برای حر  زدن 
 …اما … 

 
نده بود … من خوبم آقای دکتر  - ناراحت کن  …یکم اتفاقان این چند وقت 

 …فقط خیلی … من … مریضی چدرتون … چای کوشا 



  724 

 

 
 شما خیلی؟! -
 
 …حواستون به من هست  خیلی ممنونم که -
 

 چشمهاش رو مالید: مطممنید؟
 

 …با لبخند و شیطنت گفتم: از این که حواستون به من هست؟ بله مطممنم 
 

ست چیزی بگه که تلفنم زنگ خورد … توی نگاهش یه خنده ای اومد   …خوا
بعد از احوال چرسی گفت دنبال بلیط اصفهان و رزرو هتی هستش … امید بود 

اره شددرکت کنیم و گفت نه رو از طر  من نمی چذیره و خالصدده تا توی جشددنو
سر هم حر  زده … من گفتم که میام  شت  شه تند تند و چ البته انقدر م ی همی

س یه اس ام ا… قطع که کردم … بود که من فقط این بین باشدده میام رو گفتم 
با عذر خواهی مجدد از حامی که به طرز عجیبی اخم داشت اس … برام اومد 

باره رفت توی هم … از طر  رامین بود … ام اس رو خوندم  این … اخمام دو
آدم انگار هیچ جور نمی خواسدددت کوتاه بیاد و من واقعا تو وضددعیت روحی 

 …خوبی نبودم 
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شد  ستاش رو … سر جاش کمی کالفه جا به جا  شد روی میز تراس و د خم 
این …  عمیقی بکشمبهم قفی کرد و من دستم روی سینه ام رفت تا بتونم نفس 

مدن هیچ چیز جای خودش نبود و برای من حسدداس این همه عذاب وجدان 
 …زیاد بود 

 
 چیزی شده؟بهتون چیزی گفتن که ناراحتید؟ -
 

 …خوبم … سرم رو بلند کردم . به چشمای عصبیش خیره شدم: نه 
 

 …چوزخند واضحی زد: کامال مشخصه 
 

 …احساس کردم بهش بر خورد: ببخشید 
 
 تعجب نگاهم کرد: عذر خواهی می کنید؟. اتفاقی افتاده؟ با
 

شن نگاهش کردم  سعی میکردم خیس نبا شتم  شمایی که به زور دا این بار با چ
و خیره شددد به میز جلوش: شددما … نفسددش رو داد بیرون … کالفه شددد … 

با نفوبی هسددتم  که من آدم  ید  یدون جام … م یاج … و این  که احت قت  هر و
 …داشتید 
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احسددداس کردم … ریخت یه لرزش کوچیک م ی چرواز یه چرنده کوچیک دلم 
 …توی رگهام یه حس عمیق تزریق شد 

 
این رو گفت و بلند شد تا بره که فخری خانوم هن و هن کنان از در تراس داخی 

غذا نمیخوره میگه همراز … شددد: همراز خانوم این کوشددا چدر من رو در آورد 
 …باید بذاره تو دهنم 

 
خوش اومدید … نگار که یهو حامی رو دیده باشدده: ای وای آقا ببخشددید بعد ا

 …چه بی سر و صدا 
 
 کوشا تو اتاقشه؟… سالم فخری خانوم  -
 
 …بله  -
 

شید  شته با شریف دا شما ت شد:  شتم بلند می سمت من که دا  …بعد رو کرد به 
 غذا که نخوردید؟

 
 راستش رو بخواید منتظر بودم شما تشریف بیارید . -
 
 …باشه چس من تکلیف این شازده رو مشخک کنم می رسم خدمتتون  -
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 مگه کاری کرده؟ -
 
در ضمن چاش مشکی چیدا کرده دست … به صورن خسته شما نگاه نکرده  -

این بار فکر کنم باید قاطعانه تر باهاش بر خورد … این چندمین باره … که داره 
 …کنم 

 
یاد قیافه آویزون … نتظام ها گذاشتم سرم رو روی بالشت اتاق مهمان عمارن ا

به  …زنگ تلفنم باعث تعجبم شددده … کوشددا که میوفتادم خنده ام می گرفت 
 …خصوص که شماره رو هم نیمشناختم 

 
 …الو  -
 

 …صدلی خانوم چشت خط هم خیلی آشنا بود هم یادم نمیومد اصال 
 
 …بابا منم رویا … دستت درد نکنه همراز خانوم  -
 

بعد از احوال چرسددی در حالی که هیچ تحلیلی … یم خیز شددددم توی جام ن
 …نداشتم که چرا زنگ زده متظر شدم تا حرفش رو بزنه 
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من برای سددالن … راسددتش رو بخوای همراز جان ازن یه خواهش داشددتم  -
فردا وقت داری باهم … خونه می خوام یه تابلو بخرم ولی هیدی سر در نمیارم 

 …بریم خرید 
 

مفهوم این چیشددنهاد رو نمی … عالمت سددموال بزرگ تشددکیی شددد  تو سددرم یه
 …فهمیدم 

 
 …اما … من فردا کار خاصی ندارم  -
 

این رو حس میکردم: اما نداره … یه جایی یه خبری بود … نفس عمیقی کشید 
 …خواهش میکنم … دیگه همراز بانو 

 
شم من فردا در خدمتت… منظورم به خواهش کردن نبود … نه نه  - ون هستم چ

… 
 

ها  قرار شده بود صبی که بده… خیره موندم به تلفنی که تازه قطع شده بود … 
 …بریم خرید … مدرسه اند بیاد دنبالم 

 
 …دختر دوست داشتنی بود … م ی همیشه شیک و مرتب و خوش اخالق بود 

اونجا  …با هم دست دادیم و راه افتادیم بهش گفتم تا به گالری مادر آرتان بریم 
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دوستی نمایشگاه داشت که آمارش رو داشتم کاراهای زیبایی برای فروش داره 
… 
 

از این تماس آنی جا خورده بودم و نمی دونم چرا احسدداس میکردم چشددت این 
چون وقتی سموال کردم چه تابلویی در نظر … دعون چیزهای دیگه ای هست 

دم ازش چرسی داره و یا چه سبکایی دوست داره هیچ چیزی نمی دونست و وقتی
تو نگاهش یه برق بد جنسددی اومد و … که تا چه اندازه می خواد هزینه کنه 

هر چی … روسری ابریشمی آبی رنگش رو جا به جا کرد و گفت: مرزی نداره 
شتی و انتخاب کردی رو بر میداریم  ست دا شی … دو سلیقه ی تو با می خوام 

… 
 

تا چشددمش در آد  فت  لب گ عد زیر  طاووس… و ب هد جور  هر کی  خوا
 …هندوستان کشد 

 
 منظورتون به منه؟ -
 

 …دستی به بازوم زد و خندید: نه عزیزه دلم 
 

تو گالری رویا خیره مونده بود به تابلویی محو از آبرنگ با رنگهایی چر از آرامش 
 …آبی و سبز … 
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 خوشگله؟ -
 

 …خیلی هم آرامش بخشه … لبخندی زد: خیلی 
 
 …بخریمش  می تونیم… به نظر من هم  -
 

 …باز همون برق بد جنسی رو دیدم: بله … همون موقع تلفنش زنگ زد 
 
- … 
 
 …هنوز تو گالری هستیم … نه  -
 

 بعد با لودگی گفت: حاال چرا انقد هولی؟
 

شد و قیافه اش جدی  سته  نمی دونم طر  اون طر  چی گفت که نیش رویا ب
 ق.آدم هم انقد بد اخال… شد: حاال چرا عصبانی میشی 

 
- … 
 
 …بلد هم نیستی … حاال نمی خواد از دلم در بیاری  -
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 …بعد نگاهی به من کرد و چشتش رو کرد و آروم گفت ولی من شنیدم: میدونم 

 …می دونی که از سرن زیاده 
 
- … 
 

 …دیگه بمیرم هم آرزو به دل نیستم … خنده کوتاهی کرد: این رو شنیدم ها 
 

شت: خوب خانوم  بعد از این که خدا حافظی سمتم برگ کرد با عذر خواهی به 
 خانوما این خوبه؟

 
خاب کنم  ید انت با خه من ن چه سددبکی … گفتم: آ ما از  حتی نمی دونم شدد

میخواید به کسددی هدیه اش بدید؟ من فکر میکردم برای … خوشددتون میاد 
 …خودتونه 

 
 چرا فکر کردی میخوام هدیه بدم؟ -
 
 …ه این که گفتید از سرش هم زیاد -
 

 من… تو به سددبک من و هدیه و این حرفا کاریت نباشدده … خندید: آخه زیاده 
 ولی این آرامش بخشه و تو هم دوستش داری؟… که سر در نمیارم 
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 …بار دیگه به این تابلو سراسر نور و آرامش نگاه کردم: خیلییییی 

 
 …خیلی بران خوشحالم همراز  -
 
 بابت؟ -
 
حس  …می تونی … یزهای کوچیک ل*ب*ن ببری بابت این که میتونی از چ -

 …بگیری و مهم تر از همه به اطرافیانت حس بدی 
 

 …کمی خجالت کشیدم 
 

چه قدر لپان … رویا خندید و از تو کیفش کارن بانکش رو در آورد: ای جانم 
 …گلی می شه خواستنی می شی 

 
 …تومنی تابلو که چرداخت شد  700رقم 

 
 رویا نگاهی… تابلو رو توی صندوق عقب گذاشتیم …  از در که خارج شدیم

 به ساعت ظریف درو مدش انداخت: وقت داری یه قهوه با هم بخوریم؟
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سویمون  سته بودیم و قهوه های فران ش سبتا خلوتی ن ساعت بعد تو کافه ن نیم 
 …جلومون بود 

 
 …تعریف کن ببینم … همراز خانوم … خب  -
 
 …هستم  من در حال گذران زندگیم -
 
از بده ها چه خبر؟ شددنیدم از این که چیشددشددون هسددتی … می دونم عزیزم  -

 …فریده خانوم میگفت … خوشحالن 
 

ولی  …آهی کشیدم: خب برای اولین بار موقعیتی چیش اومد که چیششون باشم 
 …وضعیت خوبی نیست … خب 

 
 …اکبر خان خیلی حالش بده … واقعا نیست  -
 

 …آهی کشید: میدونم 
 

شت … نمی دونم اون بغض لعنتی باز از کجا اومد  دسدتش رو روی دسدت م
 شدم گذاشت و با تعجب نگاهم کرد: همراز خوبی؟

 
 …ببخشید … خیلی این چند وقت حالم بده … داشتم میترکیدم : من 
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 چیزی شده عزیزم؟ کاری از من بر میاد؟ -
 
 یعنی میدونید چرا اکبر خان سکته کردن؟… من  -
 

 …چه طورمگه عزیزم … ان شد: یه چیزهایی میدنم یکم نگر
 
 …من قصدی نداشتم … یعنی از خودم خجالت میکشم … به نظر شما من  -
 

رویا با چشددمای گرد نگاهم کرد: چی داری میگی دختر؟ چه ربطی به تو داره 
… 
 

اصددال من رو دوسددت  ایشددون… قطره اشددکی روی گونه ام اومد: تقصددیره منه 
 …من اون شب اونجا بودم … خب حالشون هم مناسب نبود … ندارن 

 
من باورم نمی … رویا دستم رو محکم تر توی دستش گرفت: عزیزممممممم 

سخره بود که … شه  شمایی که امروز انقدر غمگین بابت ابن فکر م چس این چ
 تو فکر میکنی تو مقصری؟
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باور کنید من هر … نباید اون جا باشددم  من اصددال… یعنی نیسددتم؟ هسددتم  -
تصددمیم هم دارم بعد از اینکه … نذر هم کردم … شددب براشددون دعا میکنم 

 …میرم بده ها رو دم مدرسه میبینم … حالشو خوب شد دیگه عمارن نرم 
 

 …زیر لب گفت: فکر کن یه درصد 
 
 یعنی میگید حتی این اجازه رو بهم نمی دن؟ -
 

 …ه رو که اصال نمی دن لبخندی شد: این اجاز
 
 …باورتون بشه من … آقای دکتر حق دارن  -
 
 …اصال این سکته ربطی به تو نداره … چی چی داری بهم می بافی تو دختر  -

تو  …فقط بهت بگم هیچ ربطی به تو نداره … نم یتونم بهت بگم جریان چیه 
حا به  جدان مسددخره داری خودن رو داغون میکنی چرا  عذاب و می با این 

 نگفتی؟
 
… من نمی خوام ناراحت بشددن … ایشددون به من خیلی لطف دارن … نه نه  -

 …چه میدونم 
 
 …این فکر بدگانه رو از بهنت دور کن  -
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یعنی مطممنا … جدی تر از هر زمان دیگه ای بود … به چشددماش نگاهی کرد 

 تقصیر من نبود؟ !… 
 
 …آخه  -
 
من تو … که تقصددیر تو نیسدددت من بهت قول میدم … ببین همراز عزیزم  -

تو راحت … هیچ ربطی به تو نداره … جریان کامی مسددائی اون شددب هسددتم 
 …باش 

 
 …نمی دونم چم شده … اشکم رو چاک کردم: این چند وقت خیلی داغونم 

 
 همه چیز فقط این نیست درسته؟ -
 
 …خیلی چیزها هست … خب نه  -
 
 …د خیلی حسابم هم نکنی حتی شای… می دونم شاید بران غریبه باشم  -
 
 …به خدا شما خیلی … نه  -
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اصال من شروع … ولی. بهت قول میدم که خیلی خوب بلدم درد دل بشنوم  -
 …میکنم 

 
شده بودیم  سبک  ساعت بعد هر دو  شار … دو اون برام از تنهاییش گفت از ف

 من هم از رامین… خانواده اش و اجتما برای ازدواج کردنش و مریضی مادرش 
از انتظارم برای به دسددت آوردن کار و در آخر از … از کوبیدن خونه … گفتم 

 …جشنواره فیلم اصفهان 
 

 من یه دوست خوب… هر دو سبک شده بودیم … وقتی توی ماشین نشستیم 
ست نقش بزرگ تر من  سالی که میتون سن و  چیدا کرده بودم از یه طبقه دیگه از 

شه چیزی که تقریبا هیچ شته با شم چر از تفکر و  رو دا شتم و رویا یه چ وقت ندا
 …یه تابلو آب رنگ 

 
تا  به خوندن دو  یایی رو بلند کردم و شددروع کردم  یه آهنگ اسددپان صددددای 

سبک شده بودم صحبت کردن با رویا … نمایشنامه ای که برام ایمیی شده بود 
 توضیحش و قسمش در مورد اینکه من مقصر نیستم با وجود اینکه هنوز ته دلم

 …دل مشغولی هایی بود حالم رو کمی بهتر کرده بود 
 

شددخصددیت اصددلی یکی از نمایش نامه ها مرد نقاش تنهایی بود که در یک 
 …داستان جالبی داشت … آچارتمان کوچیک در چاریس زندگی میکرد 
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 …همراز  -
 

سر حال به نظر نمیومد  شا نگاه کردم که  س… سرم رو بلند کردم به نیو ت با د
 …ردم که روی چام بنشینه: جان دل همراز اشاره ک

 
 
 
 
 
 …تو به کسی نگیا … یه چیزی شده بهت میگم  -
 

سرم  شت  شتم موهام رو چ ستم رو روی میز گذا شدم کاغذهای توی د نگران 
گلوله کرده بودم و با مداد روی سددرم محکم کرده بودم اما از این حا و اون جا 

طبق معمول چا برهنه بودم با … بود  موهام روی سددر سددانه ام و صددورتم ریخته
شلوار جین چاره چاره و یه چولیور قرمز رنگ چاییزی گشاد که یقه اش باعث میشد 

شانه هام بیرون بیوفته  شت … یکی از  ست دا شا این تیپم رو دو هر چه  …نیو
قدر هم که کمی بهم ریخته یا به قول گلنار بی قرار به نظر میرسیدم با این لباس 

… 
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 …با یکی صددحبت کرد … امروز … ری خانوم امروز تلفن رو برداشددت فخ -
 …تو راحت میشی … بهش گفت داره میمیره … قبی ار اومدن تو 

 
 بغض کرد و ادامه داد: جدی جدی داره میمیره همراز؟

 
من که نمی دونستم االن بیشتر باید به چی فکرکنم به این تلفنهای مشکوک … 

تا نگاهم مطممن … کردم همه تالشددم رو بکنم  سددعی… یا حال بد اکبر خان 
سی من  ستن ع شه: منظوره فخری خانوم چدرجونت نی من بهت قول میدم … با

 …که حالشون خوب میشه 
 

شدم …  شیمون  صله بعد از این قول چ شه چای … هر چند باالفا چون من همی
 …قولم به بده ها می موندم و االن اطمینانی نداشتم 

 
ستش رو دو شا د شت: من نیو شونه ام گذا سرش رو روی  ر گردنم قفی کرد و 
 …خیلی دوستت دارم 

 
به ب*ا*س*نش زدم: من  نه  یه دو که توش بودیم  برای عوض کردن جوی 

 …نفسم رفت … سنگین شدی … عاشقتم ولی دیگه بزرگ شدی 
 

خفه شدددن رو د ر آوردم که باعث شددد  بعد زبونم رو از دهنم در آوردم و ادای
 …بلند بخنده و ریسه بره 
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باید کاری میکردم کوشا و نیوشا داشتن روحیه شون رو بیشتر از قبی می باختن 

 …چیزی به بهنم رسید که نیازی به مقدمان خاصی هم نداشت … 
 

کوشددا روی صددندلی آشددپزخونه نشددسددته بود و در حالی که زبونش از الی 
ون اومده بود و بهش قیافه به شدددن خنده داره داده بود داشددت دندوناش بیر

از توی اینترنت دسددتور چخت یه کیک رو در … شددکالن ها رو خرد میکرد 
آهنگ رو می … آورده بودم و صدددای یه آهنگ تند فارسددی رو بلند کرده بودم 

شا رو می … خوندیم و همراهش قر هم میدادیم  ست های خمیری نیو گاهی د
 …که باعث میشد با صدای بلند بخنده … دورم میدرخوندم گرفتم و 

 
شتناک بود  ضاعش وح شپزخونه هم او ولی … خودم هم تا موهام آردی بود و آ

حتی شک داشتم کیکمون چیز درست و درمونی … داشتیم ل*ب*ن می بردیم 
احساس … و خنده های بلندمون … از آب در بیاد اما مهم تقسیم کارمون بود 

ای این شددادی زیر سددقف بلند عمارن میپیدید و م ی یه چژواک می کنم صددد
صدای این موسیقی نسبتا سبک سرانه هم که بر … تمام سالنها رو طی میکرد 

خال  تمام اون موسیقهای کالسیک و چیانویی بود که همیشه چخش میشد اما 
کیک داغون و نسبتا بد شکی رو توی فر گذاشتیم و شروع کردیم … جالب بود 

شته … الن ها رو آب کردن برای تزئین شک صندلی گذا شا چاش رو روی  کو
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بود و به باقی مانده شددکالتها ناخنک می زد و من هم می خندیدم و به نیوشددا 
 …همه جا آرد بود و چوست تخم مرا … کمک میکردم تا خامه رو بهم بزنه 

 
 …فخری خانوم ما رو میکشه … من: وای نیوشا 

 
ز بزرگ گوشدده لپش گذاشددته بود خواسددت جواب بده که نیوشددا که یه تیکه مو

 …دهنش کا شد با صدای بلند به قیافه مسخره اش خندیدم 
 

ند کردم  باور نمیکردم این موقع روز … سددرم رو بل یدیدم رو  که م … چیزی 
طر  چپ بدنش کامی به چارچوب تکیه … حامی تو چارچوب ایسددتاده بود 

از کی اون جا بود رو … ارش بود و دسددت راسددتش تو جیب شددلو… داده بود 
هم از دیدنش اون جا هم از برق عجیبی که توی … خشک شدم … نمی دونم 

 …نگاه خاکی رنگش بود 
 

نیوشا و کوشا هم رد نگاهم رو گرفتن و ساکت … قاشق توی دستم خشک شد 
بوی کیک توی … من غرق بودم … توی اون نگاه چی بود نمی دونم … شدن 

ضا چیدیده ضاحه … بود  ف ود موهام اطرافم چخش ب… مطممن بودم قیافه ام افت
شکالتی بود  ستهام خمیری و  سم خیلی چایین اومده بود … د کمی  …یقه لبا

ستهام رو چاک کنم  ستمال د سعی کردم با د شیدمش و  شا ه… باالتر ک م نیو
 …موزش رو قورن داد 
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شا زود تر از همه به خودش اومد  ه من که هول کرده بودم نگران یه نگاه ب… کو
سرد اما  شتم خودم رو مرتب کنم کرد و یه نگاه هم به حامی که خون سعی دا و 
سالم عمو  شا میکنه کرد:  شه انگار که داره چیزی رو با ل*ب*ن تما نه م ی همی

… 
 

من هول … حامی تکیه اش رو از چارچوب گرفت و یه قدم به داخی گذاشددت 
 …سرم رو چایین انداختم … تر شدم 

 
 …سالم کوشا  -
 

 …زیر لب سالم کردم … من هم … نیوشا هم سالمی کرد 
 

یه قدم به من که هول داشددتم میز رو چاک می کردم نزدیک شددد: سددالم از بنده 
 …است 

 
ست  شادی زیر زیرکی ه صداش یه  ساس کردم تو  شد که … اح همین باعث 

سریع باال بیارم  هم هر زمانی ب نگاهش کردم که خیلی نزدیک تر از… سرم رو 
 …ایستاده بود 

 
 …یعنی خب یکم آشپزخونه بهم ریخت … بده ها  -
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شروع کردم به چاک کردن میز  شد و من … و همدنان  یه قدم دیگه بهم نزدیک 

جا … دسدتش رو گذاشدت روی دسدتم … دسدتم هنوز در حال کار کردن بود 
رای این که نمی دونم این تماس چه قدر طول کشددید اما کافی بود ب… خوردم 

خشددک شددده به صددورتش و نگاهش … ضددربان قلب من رو تا هزار باال ببره 
آروم دستش رو از روی دستم کشید هر چند این کشیدنش باعث شد … موندم 

نه  مام قلبم رو نوازش ک ظار این عکس … یه قلقلکی ت گار انت خودش هم ان
ه چشت کمی جا به جا شد سر جاش و دستی ب… العمی رو از خودش نداشت 

 …گردنش کشید 
 

صدددای سددرفه کوشددا باعث شددد از شددوک در بیام: چیزه االن این جا رو مرتب 
 …ببخشید … من خواستم بده ها تفریی کنن … میکنم 

 
 …همراز خانوم  -
 

خیلی وقت بود که دیگه بهم دختر خانوم نمیگفت اما این همراز خانومش … 
دلم خیلی … شدداید من  و یا… خیلی بیشددتر از هر زمانی نوازش داشددت … 

شده بود  ستش … سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم … نازک  لبخندی زد و د
ستم به عقب برم … رو آروم جلو آورد  نمی دونم چرا این کار رو … یه قدم خوا

 …نکردم 
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 …لبخندی زد: نوک بینیتون … دسددتش آروم با یه دسددتما ل کاغذی جلو اومد 
 …شکالتیه 

 
 …: درست عین بده ها و بعد زیر لب گفت

 
ود گرمم شددده ب… دسددتمال رو با خجالت گرفتم … لبم رو بین دندونام گرفتم 

… 
 

 …گفت: بوی خوبی میاد 
 

دسددتم هنوز همون جا بود و نگاه اون هم به دسددت … من هنوز تو شددوک بودم 
 …خمیری دستمال به دست من 

 
 …چه بمبی بشه  کوشا: تازه عمو بذارید شکالتش رو هم بریزیم ببین

 
 …حتما همین طوره  -
 

 …دستمال رو به نوک بینیم کشیدم: من یه چایی بذارم 
 
 …من اومدم بزمتون بهم ریخت … به کارتون ادامه بدید  -
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خب چی کار کنم ازش می ترسیدم … احساس کردم کمی دلخور به نظر میاد 

از همه  اول… اون موسیقی جلفی که داشت چخش میشد … خب این کارا … 
خب باید این جا رو اول … دسددتم رو بردم و اون آهنگ رو خاموش کردم: نه 

 …حاال که شما تشریف آوردید هم من … مرتب کنم 
 
 …شام می خوایم بریم بیرون  -
 

فه کرد  فه خ تا بگم رو تو نط که می رفتم  له ام رو  به این … این طوری جم
 …زورگویی شیک و مجلسیش لبخندی زدم 

 
 …خانوم  همراز -
 

چشدمام رو از انگشدتای چای برهنه ام با اون الکای قرمز گرفتم و سدرم رو بلند 
 …امروز خیلی ازش خجالت میکشیدم … کردم 

 
باره جدی شدددده بود: من نمی دونم باید چی کار کنم  … این بار چهره اش دو

 …شما به من بگید 
 
 …راجع به چی آقای دکتر  -
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سش رو بیرون شما انقدر فکر نکنید من رو که  نف داد . کالفه بود: برای این که 
صدای خند تون توی … یعنی … می بینید باید همه چیز رو جمع و جور کنید 

 …من خوشحالم که … من … خونه چیدیده بود 
 

 …یه قطره عرق روی چیشانیش بود: من … کمی بیشتر با خودش کلنجار رفت 
 …خوشحالم که شما اینجایید 

 
کوشا رو هم فخری خانوم برده بود تا لباسش رو عوض … نیوشا رفته بود حمام 

شپزخونه رو مرتب کردم … کنه  سامانی دادم و آ سر و  ضعم  سر و و من هم به 
شپزخونه در بیام …  شیدم از آ کیک کجو کوله و خوش بومون … خجالت میک

سمارتیز تزئین کرده بودیم و من منتظر بودم ت شکالن و ا شه و ا چای دم برو با 
 …بده ها هم بیان 

 
از حامی که روز … از کجا به این جا رسددیدیم … به میز آشددپزخونه تکیه دادم 

مردی که من فکر میکردم یه … اول می خواسدددت من رو از اتاقش بیرون کنه 
لب … انتظام جدیده  به  هر چند همدنان خشدددک و چر … تا مردی لبخند 

شپزخونه  شحاله و که می… صالبت که توی آ گفت از بودن من در این جا خو
که … من  ید اعترا  میکردم … منی  با که  یدنش خیلی خیلی … منی  از د

 …خوشحال بودم و از بودن توی این عمارن خوشحال تر 
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م بخورم می تونستم قس… نوایی به زیبایی زندگی … صدایی توی سالن چیدید 
نا  …یی رو از نزدیک میشددنیدم که تو زندگیم برای اولین بار همدین نتهای زیبا

گاه به سمت سالن کشیده شدم  تو  …چشت چیانوی رویال توی سالن … خود آ
آباژور صددورن … تاریکی غروب چایییزی که از بیرون صددددای بارون میومد 

شیده و مردانه اش روی  شتای ک شن کرده بود که ماهرانه انگ مردی رو کمی رو
ست م ی یه هر حرکت ماه… کالویه ها حرکت میکرد  شت ها در رانه این انگ

انگار که کسددی با دسددت و دلبازی تمام محبت بی دریغش رو … نوازش بود 
صیبم میکرد  سی توی دنیای … ن باید اعترا  میکردم که این مرد بیش از هر ک

ته دل این قطعه زیبای روسددی رو … اطرا  من چر از تناقض بود  این طور از 
ضاد کامی بود… اجرا کردن  ستخوانی جدی  در ت صورن ا ستوار و  شت ا با چ

 …این مرد 
 

نا … که آخرین کالویه رو هم فشددار داد … همینطور مدهوش ایسددتاده بودم 
 …توی دلم غوغایی بود … خود اگاه تشویقش کردم 

 
 …سرش به سمتم چرخید و نگاهم کرد: خیلی وقت بود چیزی نزده بودم 

 
شد  باعث… خیلی بدگانه بود  حرکتم… دستهام رو از سر شوق بهم کوبیدم 

 …لبخند بزنه 
 
 …عالی بود  -



  748 

 

 
 …در چیانو رو بست: شنیدن این از خانوم هنرمندی م ی شما باعث افتخاره 

 
 …حاال کامال درکنارش ایسددتاده بودم … یه قدم بیشددتر بهش نزدیک شدددم 

د من هنرمندم؟ شوخی نکنی… انگشتم رو به چیانوی زیبا و براقش کشیدم: من 
 …من اصال بلد نیستم ساز بزنم … 

 
 …اما بلدید قصه بگید  -
 
 …شاید  -
 
جادوی شما چیز دیگه ایه … اما دفعه چیش هم بهتون گفتم … شاید نه حتما  -

… 
 

دسددتهام رو م ی جادوگرها توی صددورتم تکون دادم و صدددام رو عوض کردم: 
 …همون زبون مار هند شرقی 

 
 …تک خنده ای کرد: نه 

 
 چس چی؟ -
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 …این بار جدی توی چشمام خیره شد: بعدا می فهمید 

 
شد  سم حبس  شده بود … نف شده بود … این چش  ست تر بگم من چم  یا در

ضربان نبضم باال رفته بود و احساس مکیردم سالن خیلی گرمه … امشب … 
… 
 

سددریع از جاش بلند شدددد و من برای دومین بار با … نگاهش رو ازم گرفت 
 …باس رسمی دیدمش لباسی به غیر از ل

 
سرش … نمی دونستم چرا هنوز اون جا ایستادم  اون هم این چا و اون چا میکرد 

 رو کمی توی صورتم خم کرد: شما امروز بهترید نه؟
 

هترم یکم ب… خوشددحال بودم که چیزی برای گفت و گو چیدا کرده بودیم: بله 
شده ب…  شید این چند وقت خیلی نازک نارنجی و بد اخالق  کم ی… ودم ببخ

 …بهنم در گیر بود 
 
… من … ولی چیزهایی هست که داشت آزارتون میداد … بد اخالق نبودید  -

م ی همیشدده … خوب باشددید همراز خانوم … نمی دونم چه طور بهتون بگم 
شید  شاید چیزهایی اتفاق افتاده یا بیوفته که ناراحتتون کنه اما من مطممنم … با

شما خوب بلدید باهاش کن ست… اما … ار بیاید و درستش کنید که  م اما من ه
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به این شدک … چشددتتون هسددتم … یا هر جایی که شددما بخواید … این جا … 
 …نکنید 

 
بعد احساس کردم چیزی از بهنش گذشت که باعث شد جدی جدی اخم کنه 

انگار که میخواسددت چیزی از بهنش … سددرش رو به طرفین کمی تکون داد 
 …به هر نحوی … هست که ابیتتون میکنه کسی … دور بشه: اگر هم 

 
شنیدم رو باور نمی کردم  سردی و … چیزهایی که می اما انقدر با آرامش و خون

 …در عین حال جدیت عنوان میشدن که شکی نداشتم به تک تک کلماتش 
 
 …تا همین االنشم بهتون خیلی مدیونم … من به شما اطمینان دارم  -
 

 …اغراق بی … این رو از ته دل گفتم 
 

… این رو از گونه های فرو رفته اش فهمیدم … فریده خانوم الغر شدددده بود 
عد و ب… لبخندی بهم زد … چادرش رو از دستش گرفتم … نشست روی مبی 

نگاهی به کیک رنگی رنگی و بی ریخت روی میز انداخت: خوشددمزه به نظر 
 …می رسه 

 

http://www.roman4u.ir/


 751 قصه یبانو

همه ساله که تنها زندگی میکنم  خنده ای کردم: سعی دارید دلم نشکنه نه؟ این
فریده خانوم نگاهی به حامی کرد که … هیچ وقت آشددپزیم چنگی به دل نزده 

سته بود روی مبی و چاش رو روی چاش انداخته بود  ش سمتم… جدی ن  بعد به 
لبخندی زد: چشددم اونی که میخواد فرشددته ای م ی تو رو تو ب*ا*لش داشددته 

 …آشپزشم بگیره … باشه کور 
 

سرم رو انداختم چایین: نفرمایید من  شیده بودم  که از کلمه ب*ا*ل خجالت ک
 فریده خانوم چسر مردم هم هزار امید و آرزو داره مطممنا.

 
بعد با خنده فریده خانوم من هم خندیدم: برای شددما هم یه تیکه بذارم آقای 

 دکتر؟
 

 …حامی: ممنون میشم 
 

شتم ستی گذا شا هم توی چیش د شا و کو ستم روی …  برای نیو ش خودم هم ن
 …صندلی و ظرفم رو روی چام گذاشتم 

 
کوشددا و … فریده خانوم هر لقمه ای که به دهنش میگذاشددت تعریف میکرد 

اما من همه حواسم به مرد روبه روم بود که … نیوشا هم خیلی خوشحال بودن 
گذاشدددت  یه اش روروی میز  مه خورد و بق فت … یه لق من دلم … دلم گر
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کیک به چشم بیاد کاش ال اقی یکم سیاست به خرج میداد دلم  میخواست این
 بعد به خودم گفتم چرا سیاست به خرج بده آخه؟… خوش میشد 

 
کیک از اونی هم که بود بیشددتر از … من هم بقیه اش رو گذاشددتم روی میز 

شمم افتاد  ست با یه عذر … چ سالم که کرد موبایی به د موبایلش زنگ خورد 
فخری خانوم شروع کرد به … کیکها رو خوردیم … ا بلند شد خواهی از کنار م

 …فریده خانوم هم برای استراحت باال رفت … جمع کردن ظرفها 
 

من هنوز هم به چیش دسددتی نیم خورده اش یا تقریبا نخورده اش نگاه می کردم 
توی سددالن نشددسددته بودم و داشددتم … که فخری خانوم به آشددپزخونه بردش 

 میخوندم که باالی سرم اومد: مامان رفتن اتاقشون؟نمایشنامه ها رو 
 
 …بله  -
 

خوب چی کار کنم دلخور … و دوباره سرم رو کردم توی نوشته های رو به روم 
 …بودم 

 
 …دستتون درد نکنه … کمی خم شد: وقت نشد تشکرکنم واقعا خوشمزه بود 
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دل  گی هم بههمون طور که سددرم چایین بود با قهری که ازم خیلی بعید بود: چن
 …نمیزد برای شاد کردن بده ها بود 

 
 …شما که فقط اسمارتیزهاش رو خوردید  -
 

احساس کردم تو صداش ته لحن خنده هست اهمیتی ندادم: اسمارتیز دوست 
 …چون رنگی و شیرین و قلنبه است … دارم 

 
 …این بار واقعا خندید 

 
بود: بهتر از شدما بود که اصدال نخوردیدش  ولی من همون طور که سدرم چایین

… 
 

ای بار کامی … یه قدم بهم نزدیک تر شد … دل خوریم رو نشون داده بودم … 
و من بازهم استرس گرفتم و همین باعث شد … سایه اش روی سرم افتاده بود 

خب چس چرا نمیرفت؟ … همون طور ایسددتاده بود … تا سددرم رو باال نیارم 
یه … ی دسددتم رو روی میز رها کردم و سددرم رو آوردم باال کالفه خودکار تو

ابروش رو باال داده بود و احساس کردم بد جور توی نگاهش یه شیطنتی هست 
 …که خیلی خیلی از حامی انتظام بعید بود 

 



  754 

 

فخری خانوم گفت: … صدای زنگ آیفون باعث شد تا نگاهش رو از من بگیره 
 …آقای عباسی هستن 

 
… من کرد و نفس عمیقی کشددید: یکی از همکارارن هسددتن  حامی نگاهی به

 …یعنی فکر کنم نیوشا منتظرتون بود … اگر که امکانش براتون هست 
 

خیلی سددخت … فهمیدن این که دقیقا منظورش دک کردن من از توی سددالنه 
 با دفتر و دستکم بلند شدم و رفتم تو اتاق نیوشا.… نبود 

 
ساعت نگاه کردم  سنه بودم … شده بود  9نزدیک … به  شا … گر شا و کو نیو

شون رو خوردن با کمی غر غر  شام … شام شون قول داده بود  چون حامی به
ام اونها هم بعد از ش… ببرتشون بیرون عذر خواهی کرده بود و کنسی کرده بود 

سیر بودم … خوابیده بودن  شنا بود … من  سمش برام خیلی آ سی ا  …این عبا
توی راهرو رفته بودم درسددته که به درسددتی هم  یک سدداعت چیش که یواشددکی

صداش هم ته بهنم یه خاطره رو تداعی میکرد  شنیده بودم که چی میگن اما  ن
من با رها ایسددتاده بودیم چشددت در و رها نگران به گفت گو وخنده دو مرد … 

چاک میکرد … گوش میکرد  گاهی اشددکش رو  ها هم خوب … و  اون موقع 
هنم ب… به دنبال چی بود نمی دونم … و رها … باشیم  میدونستم نباید این جا

 …بد جور درگیر شده بود . این صدا زیادی آشنا بود 
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صدایی هم … شده بود  10:30ساعت … موبایلم چایین جا مونده بود  دیگه 
مد  چایین … نمیو چایین رفتم … رفتم  ها  له  که … آروم آروم از چ له آخر  به چ
سیدم  ش… حامی … دیدمش … ر سالن ن  سرش… سته بود روی کاناچه مرکز 

سته بود  شماش رو ب شت تکیه داده بود چ ستگی… رو به کنده کاری چ حتی  خ
سهاش معلوم بود  شم و موبایلم رو … از نف سعی کردم نوک چا به میز نزدیک ب

 …ته دلم یه جوری شده بود … خیره بودم به ژست زیبایی که داشت … بردارم 
موبایی به دسددت یه … جوری که سددردش میشددد  یعنی خواب بود؟ خب این

شده بودم  ستاده بودم بهش خیره  شماش رو باز کرد … لنگه چا ای  …که یهو چ
بدم … هول کردم  باید چه عکس العملی از خودم نشددون  … نمی دونسددتم 

اما اون خونسددرد بود و … احسدداس میکردم خیلی بد جور مدم گرفته شددده 
 …بودن چشمایی که به شدن قرمز و خسته 

 
 …شبتون به خیر آقای دکتر … چیزه  -
 

 …این تنها جمله ای بود که توی اون لحظه به بهنم رسیده بود 
 

یه چیزی بد جور آزارش … با انگشت شصت و اشاره اش چشماش رو مالید 
شدید  سته تر از هر وقتی بود: باال حبس  ضمن … می داد و نگاهش هم خ در 

 …با این مهمان … برنامه هام بهم خورد …  قول داده بودم شام بیرون بریم
 
 …مهم نیست  -
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ست  - شما قولی داده بودم و باید بهش عمی می کردم … چرا ه بده … من به 

 ها خیلی دلخور شدن؟
 
 …اونها هم خوب میدونن که شما حتما نتونستید که نرفتیم … نه  -
 

 لبخند زوری زد: شما چیزی میی کردید؟
 
 …اما اگر شما گرسنه اید  من گرسنه نیستم -
 

ساعتش نگاه کرد و اخماش رفت توی هم  سید … به  … یه اس ام اس بهش ر
 مادر خوابن؟… چشماش رو یه بار بست و باز کرد: باید برم بیمارستان 

 
 …بله فکر میکنم  -
 

 …بلند شد فخری خانوم رو صدا زد 
 
 کجاست فخری خانوم؟ -
 
 …رفتن خونشون  -
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 …دارم من کارشون  -
 
 …بگید من در خدمتتونم  -
 
 …برای شما شام بذارن  -
 
بخوام … نه بده … که اگه بودم سه روزه این جا چه میکنم … من نه مهمانم  -

 …خودم میخورم 
 
 …قول میدم فردا جبران کنم … چس بخواید و بخورید  -
 
 …آقای دکتر من تا حاال گرسنه نبودم … ای بابا  -
 

 …بهنم درگیر اون نام و صدای آشنا بود …  دروا گفته بودم… 
 

تم به سمتش رف… یه قدم به سمت چله ها برداشت و بعد چند لحظه مکث کرد 
گاه دسددتم به سددمت بازوش رفت: … واقعا نگرانش شدددده بود …  نا خود آ

 خوبید؟
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ستم روی بازوش بود … جا خورد انگار …  سمتم و من هنوز د شت به   …برگ
ست من کرد و یه نگاه به من  نگاهی شده بودم … به د من که انگار تازه متوجه 

 …دستم رو کشیدم و نفسم رو حبس کردم و دستم رو بند موهام کردم … 
 
 اکبر خان چیزیشون شده؟ -
 
سونم … نه  - ستان بر ون برم با اجازت… براش یه دارو گفتم آوردن باید به بیمار

 …حاضر بشم 
 

با دیدنم تعجب کرد: اتفاقی افتاده؟ چرا مانتو … ایسددتادم کنار چله ها منتظر 
 …تنتونه 

 
 …منم باهاتون میام  -
 

 …اما شما بخوابید … اخمای درهمش کمی از هم باز شد: ممنون 
 
 …من میام  -
 

 …این بار با لبخند و نگاهی چر از مهر نگاهم کرد 
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 …من میام … ایستاده داره خوابتون میبره … خسته اید آقای دکتر  -
 
 …آخه  -
 
 بیام دیگه؟… آخه نداره  -
 

یه طر  کا کرده بودم و نگاهش کردم  به  کالفه نگاهش رو ازم … سددرم رو 
 …گرفت و نفسش رو بیرون داد 

 
 …سوئیچ رو به طرفم گرفت … به ماشین که رسیدیم ایستاد 

 
 …با تعجب نگاهش کردم 

 
شید  لبخندی زد: حاال که دارید این همه لطف میکنید زحمت رانندگی رو میک

 …نمی آمدید می خواستم با آژانس برم … حالم اصال خوب نیست … لطفا 
 

شی  شت همدین رخ سش انداختم: من تا حاال چ سوچر لوک شین  نگاهی به ما
 …ننشستم 

 
 …با اخم نگاهم کرد 
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واقعا با وجود خلوتی خیابونها می ترسیدم و با … دست و چام رو گم کرده بودم 
سردی … خیلی چایین میرفتم سرعت  سته بود با خون شمهاش رو ب حامی اما چ

 …تمام فکر میکنم خوابیده بود 
 
 چرا انقدر سرعتتون چایینه؟ -
 

نگاهی بهش انداختم که داشدددت با خسددتگی نگاهم میکرد و گفتم: آخه من 
شما چرنس ویلیامه  شین  شنگ خدا بیامرز بوده ما دیگه حدا ک ر رانندگیم با هو

… 
 

 …تا حاال ندیده بودم این طور از ته دل بخنده … د خندید بلن
 

 این ترس من؟… اخمام رو مصنوعی کردم تو هم: خنده داره 
 
 …حاال چرا هوشنگ خدا بیامرز … من به اصطالحی که گفتید خندیدم  -
 

 …می خوان یه نوش رو بخرن … آهی کشیدم: آخه فروختنش 
 
 …این که خیلی خوبه  -
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به همین خاطر دسددت کشددیدن از چیزهایی … ی دیر دل میکنم من کال خیل -
 …که دارم برام سخته 

 
 …اما اینا شیء هستن  -
 
 نمی شه آدم با اشیا خاطره داشته باشه؟… خب باشن  -
 

 …کمی فکر کرد: خب چرا حتی با یه کیک شکالتی چر از اسمارتیز 
 

 با لحن دلخوری گفتم: حتی اگه نخورتش؟
 

سیخ ست و نگاهم کرد  تو جاش  ش … من اما زل زدم م*س*تقیم به جلوم … ن
 …و سعی کردم نگاهش نکنم 

 
 و این یعنی شما از من دلخورید؟ -
 
سم به جلو ا  - شین امانت … حوا شکنه باید خونم رو … آخه ما یه چراغش ب

 …بفروشم 
 

خب بهم بر خورده بود و … لحن حر  زدنم اصددال خوب نبود …  ما  ا
 …خیلی عصبانی شد … رو یه جورایی خالی کنم  میخواستم خودم
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روزایی که سددوار این ماشددین … می خوام از این به بعد … می دونید چیه  -

 … baby on boardرو شیشه عقب بزنم… شدید 
 

برگشددتم به … به من داشدددت می گفت بده … می خواسددتم خودم رو بزنم 
 …سمتش که خیلی جدی داشت نگاهم میکرد 

 
 …ستم من بده نی -
 

 …خیلی جدی خیره توی صورتم هستم: هستید 
 

و چس این عروسکتون ر… ماشین رو کشیدم کنار: راست میگید خیلی بده ام 
 …االنم … نباید به من بدید 

 
 …خواستم چیاده شدم 

 
 …بنشین سر جان  -
 

االنم نرفته بود … رفت  هیچ وقت صداش از یه حدی باالتر نمی… جا خوردم 
همون که … اما دوباره شده بود همون حامی که م ی چی ازش می ترسیدم … 
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ار حاال هم که برای اولین ب… تو اتاق کارش با یه نگاهش تو مبی فرو میر فتم 
 …مفرد حسابم کرده بود 

 
 
 
 
 

 همون طور نشسته بودم… دستم روی دستگیره در خشک شد 
 

 …صدای نفس عمیقش رو شنیدم … چند لحظه ای گذشت 
 
 …در رو ببندید  -
 

باره شدددده بود همون حامی چند سددداعت چیش …  ته بود کمی … دو تونسدد
 …عصبانیتش رو کنترل کنه 

 
 …نشستم و دستام رو بهم قفی کردم روی مانتوم گذاشتم … در رو بستم 

 
شددصددتش رو … زیر چشددمی دیدمش که خیره بود بهم … نگاهش نمیکردم 

 نمی دونم چه قدر گذشت که گفت: آروم شدید؟… ود گوشه لبش گذاشته ب
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 …با صدای لرزانی گفتم: شما عصبانی بودید نه من 
 
 نباشم؟ -
 
 …من که چیزی نگفتم  -
 
من  یعنی دارید به… وقتی میگید ماشددین رو بزنید باید خونه رو بفروشددید  -

ولی خیلی  من اصددال متلک رو نمی فهمم که منظور چیه؟… متلک میندازید 
 …عصبانی میشم 

 
 …منم بلد نیستم متلک بندازم  -
 
 چس منظورتون به چی بود؟ ما تا حاال غرامتی از شما گرفتیم؟ -
 
 باید میگرفتید و ما نپرداختیم؟ -
 

ره از یه حر  مسخ… خسته هم بود … کالفه بود … دستی به صورتش کشید 
 …به کجا رسیده بودیم 

 
 …رو دوباره راه انداختم: بیمارستان دیر میشه  ماشین
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 …من هم چیزی نگفتم … دیگه چیزی نگفت 

 
خانوم جوان و نسددبتا زیبایی با چشددمانش حامی رو که خیلی جدی با چرسددتار 

 …چرستار دختر جدی و با مزه ای بود … جوان بخش باال رفت تعقیب کرد 
 

… خب … لخی بهم دسددت داد برای اولین بار از نگاه این خانوم جوان حس ت
من این رو به تازگی داشتم چیش خودم اعترا  … حامی مرد خیلی جذ ابی بود 

اگه اخالقش رو … توی دلم به اون خانوم با چشددمای براق گفتم … میکردم 
خانوم؟ من؟ من … خب … بدونی  یدونی چی همراز  که اخالقش رو م تو 

شه  ص… می خوام ببینمش دیگه ن… هیدی؟ بذار این ماجرا ها تموم ب له بالفا
این واقعا حس من بود؟ من االن فقط خیلی عصددبانی … حرفم رو خوردم … 

 …بودم 
 

نگ کرده بود  ماه با من ه ما دور … قدمش رو  یک بود و  تار خب هوا خیلی 
الفه به ک… خیلی سردم بود … مانتوم رو به خودم چیدیدم … چارک کرده بودیم 

 …نظر میومد 
 

گ که ن که … اهش کنم بدون این خدای نکرده  یدم:  ته دل چرسدد عا از  ما واق ا
 حالشون بد تر نشده؟
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 …خدا رو شکر رو به بهبودن … نه  -
 
 …آخه شما خیلی کالفه اید … خب خدا رو شکر  -
 
 …چرا درست لباس نمی چوشید آخه  -
 

نداختم  چاییزم ا مانتوی  به  گاهی  ندی تو دلم زدم … ن خب من هنوز … چوزخ
-300خریدن یه چالتو که االن کمتر … تار خرج های روزانه ام بودم گیر و گرف

 …تومن نبود برای من امکان نداشت  400
 
 …فکر نمیکردم انقدر سرد باشه  -
 

با احساس سنگین شدن شونه هام و یه عطر آشنا که … جواب دیگه ای ندادم 
سمتش که با اخم چالتوش رو روی شتم به  نه ام انداخته شو زیر بینیم چیدید برگ

 …بود 
 
 …االن میرسیم به ماشین … نیازی نیست  -
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دو  هر… دستش رو کرد توی جیبش و خیره به جلو نگاه کرد … جوابم رو نداد 
یی … از هم دلخور بودیم  نا بی … کامال بی دل بت میکرد اون هم مطمم مح

 …ولی خوب این آدم همه حرکاتش جدی بود حتی فردین بازیهاش … دلیی 
 

یادم میاد چه قدر به سددیاوش میگفتم مرد اونیه که خودش با زیر چوش بگرده 
 …دختر همراهش چالتو چوست داشته باشه و میخندیدم 

 
کالفه دسددتش رو کرد تو جیب شددلوارش و … به ماشددین که نزدیک شدددیم 

که رو ویبره بود در آورد  دسددتش رو روی دهنی گوشددیش … گوشددیش رو 
 رک در میارید؟گذاشت: ماشین رو از چا

 
واقعا دنده عقب رفتن با این ماشددین برام سددخت … و بعد یه قدم ازم دور شددد 

د بار چن… به خصوص که ماشین چشت سری بهم خیلی چسبونده بود … بود 
شین … عقب و جلو کردم و تقه کوچیکی اومد  ساس کردم زدم به چالک ما اح

سریم  شت  ستم رفت … چ شتم در میومدم که د شال افتاده بود از چارک دا  …به 
جا خوردم از دیدن چهره مرد عصددبانی که کنار … که تقه ای به شددیشدده خورد 

 نگاهی به حامی… نمیدونسددتم شددیشدده رو بکشددم چایین یا نه … چنجره بود 
شت قدم میزد و با  ستش بین موهاش کالفه دا شتش به من بود و د انداختم که چ

 …شیشه رو دادم چایین … تلفن صحبت میکرد 
 
 …یه عذر نخوای  -
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هر چند اصال نمی دونستم … لحن التی مرد چشیمونم کرد از باز کردن شیشه 

 …خشک شده نگاهش کردم … دردش چی بود 
 
آره دیگه با این ماشددین عروسددکت میزنی ماشددین من رو داغون میکنی عین  -

 الل مونی چرا گرفتی؟… خیالتم نیست 
 
ستم  - شما رو ب… فکر میکنم مخاطبتون بنده ه شون جواب  ه همین خاطر ای

 …نمی دن 
 

ستم چیه  شده از اتفاقی که نمی دون شک  صبانی … نگاه من خ همراه با مرد ع
صبانی و جدی رو دیدیم  ستاده و منتظره جوابه … چرخید و هر دو مرد ع که ای

 …حامی بود … 
 
 …با شما هستم آقا  -
 

کس دیگه ای در مقابی مرد که یه سددرو گردن از حامی کوتاه تر بود م ی هر 
 …جذبه بی فریاد حامی کم آورده بود انگار 

 
 …رانندگی بلد نیست  -
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 …حامی کالفه یه قدم جلو تر اومد 

 
… به شددما هم همدین اجازه ای رو نمی دم این اوال … من بهش تو نمیگم  -

اجازه ندارید به … هر خسددارتی بهتون وارد شددده نشددون بدید بپردازم … دوما 
ماشین بزنید و بعد به خودتون اجازه بدید با ایشون با این لحن صحبت  شیشه
 االنم تشریف بیارید ببینیم چه اتفاقی افتاده؟… کنید 

 
توی دلم یه حسی بود م ی جاری شدن … من دیگه نگاهم رو ازشون گرفتم … 

از این لحن و از این … همه چیز توی بهنم و قلبم از این حمایت … یه سددیی 
 …ا زیر رو شده بود جمله ه

 
کنار کشیدم تا خودش چشت فرمون بشینه … یه ربع بعد در ماشین رو باز کرد 

برای ماشددین اون مرد هیچ اتفاقی نیوفتاده بود و دردش فقط آزار من بود که … 
 …خب نتونسته بود 

 
 …ساکت و بی حر  هر دو به جلو خیره بودیم 

 
م: درسته که من بده ام اما میتونستم من که انگار فقط میخواستم ابراز وجود کن

 …خودم جوابش رو بدم 
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سه کردم …  ستم رو کی ط واقعیتش اینه که فق… چپ چپی بهم نگاه کرد که ما
خواسته بودم این سکون رو بشکنم و در ضمن یه جورایی بحث رو شروع کنم 

 …تا حلش کنیم 
 
که حرفهاش در خور … باشدده  زمانی که مخاطب شددما مرد عاقی و بالغی -

یا در جمع دوسددتان … م ی اون شددب توی جمع دوسددتانم … بحث باشدده 
صحبت کنم … خودتون  شما  شما انقدر … من به خودم اجازه نمی دم جای 

اما وقتی مخاطب مرد لومپن و بی ادبی … عاقی هستید که وکیی وصی نخواید 
اجازه دخالت و هم کالم در هر صددورتی که باشدده بهتون … م ی این آقا باشدده 

 …شدن باهاش رو نمیدم 
 

 …توی آینه نگاهش کردم 
 
 چه طوره؟ -
 
 …نمی دونم گلنار احساس میکنم باید یکم تنگ تر باشه  -
 

چالتو بخریم  هر چند هیچ کدوم حال و حوصددله … اومده بودیم برای گلنار 
 …درست و درمون نداشتیم 
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شت چالتو قهوه ای رنگ رو در آورد و روی  شخون گذا روی نیمکت توی … چی
 …راهرو مرکز خرید نسبتا خلون نشستیم 

 
این کارا چیه سددیا میکنه؟ احسدداس میکنم این … نمی دونم چی بگم گلی  -

 …چند وقت تنهاش گذاشتم 
 

نمی دونم … تو همیشدده همراهشددی … دسددتش به بازوم کشددید: مزخر  نگو 
 …اومدن آویسا زندگیش رو زیر و رو کرده 

 
به من که  - حاال اصدددی حرفش چیه؟ چرا تمرین نمیاد چرا جشددنواره نمیاد 

 …جواب درست و درمون نمی ده 
 

سش رو با حرص بیرون داد: نمی دونم باور کن  سا رفت… نف  هفته چیش با آوی
 …بیرون وقتی برگشت از این رو به اون رو بود 

 
 چوفی کشیدم: با آویسا حر  بزنیم؟

 
داداش ما عاشق شما شده نمی تونه حرفش رو بزنه  چی بگیم؟ بگیم شرمنده -

 …این کال مشکی همه مردا ست … 
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ی مرد احساسات… مرد گریه نمی کنه … جامعه ما این طور تربیتشون میکنه  -
 …مرده … مرد … نمی شه 

 
شت همراز  - سا حالش رو خوب … سیا از این عادتا ندا من فکر میکردم آوی

 …کس شده ولی م ی اینکه برع… میکنه 
 

منم که فکر … میخوای بری سددر کار … حاال نمی خواد غصدده بخوری گلم 
 …برو به کاران برس … نکنم چیزی بخرم 

 
با یکی از … کالفه زانو هام رو تکون دادم: امشدددب یه قراره شدددام کاری دارم 

تماتر خودمون امروز فردا … کارگردانا که نمایشددنامه اش رو برام فرسددتاده بود 
 …شه تموم می

 
 …دلم بران خیلی تنگ شده  -
 
البته … منم از اون عمارن در میام … امروز فردا اکبر خان مرخک میشددده  -

یان خونه من بعد … بذار ببینم  یا حامی زود ب یده خانوم  اگه امشدددب هم فر
 …تمرین نرم خونه شما هم بیاید چیشم 

 
 مهربون نگاهم کرد: همراز؟!
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 …جانم  -
 
 ین که اونجایی ناراحتی؟واقعا از ا… تو  -
 
سخته دوباره برام … بده ها … من واقعا عادن کردم به … من گفتم ناراحتم  -

 …به روال عادی همیشه برگردم 
 

با این چیزایی که برام تعریف کردی  ده فقط ب… لبخندی روی لبش اومد ک 
 ها؟

 
ستم چی بگم …  شب چیش… نمی دون که اون اتفاقا افتاده بود همه چیز  از دو 

هر چند توی یه لا بازی کودکانه … برای من رنگ و بوی دیگه ای گرفته بود 
اما انگار هر دومون از این بازی … کمی باهم سددر سددنگین بر خورد میکردیم 

گوش کردن … من از زیر زیرکی نگاه کردن بهش … جدید ل*ب*ن می بردیم 
نمی دونم شاید اون از هیدی … شب می زد و اون به آهنگ هایی که دیگه هر 

… 
 
 …با تو هستم ها خانوم خوشگله  -
 

 …واقعا چیزی برای گفتن ندارم … لبخندی زدم: نمی دونم 
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دسددت نوازشددی به گونه ام کشددید: تو می دونی خیلی عزیزی مگه نه؟ این رو 

ما همیشددده هسددتیم  که  ها بران کم… دارم بهت میگم   حتی اگه خیلی جا 
 …گذاشته باشیم 

 
این دختر خاله دوست داشتنی و نگرانم … محکم محکم … ب*ا*لش کردم 

 …رو 
 

کاری داغون  یه روز  عد از  دیگه االن فریده … حاال اومده بودم عمارن … ب
شه  ساعت … خانوم اومده با سه به اجبار بیرون زده بودم و االن  ساعت  من از 

 …نزدیک ده بود 
 

شدم  سالن  شا ب*ا*لم چریدن  …آروم وارد  شا و کو من بدون … با ورودم نیو
ستم دووم بیارم  شگی خاله چه طوری بعد از این می خوا سرم … این دو تا خو

مهمون داشددتن و من داغون تر از این حرفا بودم … رو بلند کردم شددلوا بود 
 …اصال چرا برگشته بودم این جا کاش شب رفته بودم خونه خودم 

 
 …همراز دیر کردی  -
 
 …آقای کوشا خان به شما ربطی نداره  -
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شالم رو از سرم در آوردم و لبخندی زدم: نیوشا با برادرن درست صحبت کن 

… 
 

 نیوشا نگاهی به من کرد: خیلی خسته ای؟
 
االنم میخوام … بعد از اجرا یه مصدداحبه خیلی کوتاه داشددتم … آره خیلی  -

 …برگردم خونه 
 

 لبهای زیباش آویزون شد: چرا؟
 
م بعد هم من… کلی مهمون هست … فدان بشم شما که امشب تنها نیستید  -

… 
 
 …منم میام  -
 

 …نوک دماغش رو کشیدم که صداش در اومد: میدونی که نمی شه 
 

یدم  باس چوشدد نداختم … دوش گرفتم و ل گاهی ا نه ن  و بعد… به خودم تو آی
رم رو ه تخت و سنشستم لب… نگاهی اجمالی به کی اتاقی که توش بودم. کردم 
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چه  …انگار یادم رفته بود این جا خونه من نیسددت … توی دسددتام گرفته بودم 
 …راحت داشتم توش زندگی می کردم 

 
 دیدنش توی چارچوب… با بفرماید گفتن من در باز شد … تقه ای به در خورد 

 من واقعا میخواستم برم؟… در حس زیبایی بهم داد 
 
 تشریف آوردید؟ -
 
شید  - ست اما ببخ آقای دکتر میدونم که دلیی بودنم این جا مراقبت از بده ها

 …امروز واقعا خیلی کار داشتم 
 

سر حال به نظر  صال  سته ام کرد خودش هم ا شتناک خ صورن وح نگاهی به 
 هنوز داشت نگاهم میکرد… نمیومد 

 
 …ادامه دادم: مهمان هم دارید 

 
شون خبر بیماری چدرم رو… عمه ملوک هستن  - شنیدن و اومدن اینجا  ای تازه 

… 
 

 …واقعا سرم رو میخواستم بکوبم به دیوار 
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شده من میتونم برم … چس من بهتره که توی اتاق بمونم  - شلوا  یا نه حاال که 

 …آره این بهترین فکره … خونه خودم 
 

نگاهم کرد  در رو چشت سرش بست کمی… اخماش وحشتناک رفت توی هم 
شمایی که حاال عجیب رنگ خاک بودن …  من هم نگاهم رو دوختم به اون چ
 …این چا و اون چا کرد: بده ها بهتون احتیاج دارن … 

 
عجیب بود که تو بهنم تنها جمله ای که اومد که ای … سرم رو چایین انداختم 

چند  من عجیب این… کاش این سددرو مطممن روبه روم بهم احتیاج داشددت 
عه  ناطق ممنو ته بهنم چرواز میکرد تو م ید می رفتم … وق این طوری … با

جا و من ک… افتادن تو این دام برای منه بی چناه خطرناک بود … خطرناک بود 
 این انتظام بزرگ و چر نفوب کجا؟

 
 …یعنی همیشه موقت بودم … من از اول هم نبودم … خب  -
 

سینه و جدی نگاهم میکرد … صندلی رو به روم رو کشید و نشست  دست به 
 …سرم رو بلند کردم و به صورن چر سموالش نگاه کردم … 

 
 این جا اتفاقی افتاده که شما امشب انقدر اصرار به رفتن دارید؟ -
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 …نه  -
 
 …مربوط به اون کیکه  -
 

یادش بود  ته بود هنوز  نده ام هم گرف تازه … خ به جلو خم شدددد: من  کمی 
قندم باالسددت از اون جایی که تو خانواده سددابقه دیابت  کمی… آزمایش دادم 

 …داریم باید مراقب باشم 
 

 نا خواسته یهو نگران چرسیدم: شما که چیزیتون نیست؟
 

به همین خاطر شددیرینی … لبخندی روی صددورن خسددته اش اومد: نه خوبم 
من که م ی شددما جوون … خب دیگه دارم کم کم چیر میشددم … نمی خورم 

 …م هی اسمارتیز بخورم نیستم بتون
 

این یعنی االن داشددت با من شددوخی می کرد؟ از … اخمام رو کردم تو هم … 
 …بس جدی بود همه چیزیش 

 
 …سالتونه  34شما فقط  -
 
 یعنی چیر نیستم؟! -
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 …این چه سموالی بود چشمام گرد شده بود: معلومه که نه … 

 
 …خب این خوبه  -
 
ما فردا چدر رو مرخک … بعد ادامه داد: حاال به من بگید چرا میخواید برید  و

 …میکنیم 
 

سرم رو چایین انداختم و دستام رو بهم گره زدیم: خیلی خوشحالم که حالشون 
 …یعنی … اکبر خان … من بهتره برم … بهتره 

 
 …سرتون رو باال بگیرید  -
 

نید چدرم به خاطر شما حالش خیلی جدی بود: شما فکر میک… نگاهش کردم 
 بده؟

 
 …دوباره اون بغض لعنتی اومد تو گلوم: ایشون من رو دوست ندارن 

 
شد  سته کرد … سر جاش جا به جا  شماش رو یه بار باز و ب این کار رو … چ

 زمانی میکرد که دنبال جمله میگشت: مهمه؟!
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 این که کسی من رو دوست داشته باشه؟ -
 
 دوست داشته باشه یا نه؟ این که چدرم شما رو -
 
بله مهمه که من رو دوست داشته … اگر حضورم آرامش ایشون رو بهم بزنه  -

 …باشن یا نه 
 
 …من از طر  ایشون از شما عذر خواهی میکنم … به خاطر اون شب  -
 

از چشددمای گرد شددددم فهمید که هیدی … با چشددمای گرد نگاهش کردم 
 …ضور بی موقعم نفهمیدم : من باید عذر بخوام که ح

 
 …شما رو ناراحت نکرد … چرید وسط حرفم: یعنی حرفای چدرم 

 
 …من فقط میدونم من رو دیدن و عصبانی شدن  -
 

شید  ستی توی موهاش ک چیزی گفته بود م که ناراحتش کردم؟ چرا … کالفه د
 انقدر کال  و بی قرار بود امشب؟
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ب فکر میکردم همه این روزا عجی… کمی نگاهش کردم … سددکون کرده بود 
 …دستی به چشت گردنم کشیدم … حرکاتش جذابه 

 
به من که لب چایینم رو بین دندونام گرفته … سددرش رو آورد باال و نگاهم کرد 

 …بودم و نگران نگاهش میکردم 
 

شام  شریف بیارید چایین برای  شتش رو بهم کرد: ت شد و چ سریع از جاش بلند 
 …منتظرتونیم 

 
 …آخه  -
 
 …منتظرتونم  چایین -
 

سینه ام رو بیرون دادم  شده توی  ز رفتم کنار چنجره و چنجره رو با… نفس حبس 
 واقعا داشت چی میشد؟!… نفس عمیقی کشیدم … کردم 

 
شم ها ارثی بود انگار  صای کله عقابیش تکیه داده … این چ صورتش رو به ع

سبتا چسر ن …نوه چسریش کوروش هم اون جا بود … بود و زیر نظرم گرفته بود 
کنار حامی نشددسددته بود اون همه خیلی رسددمی لباس … خوش قیافه ای بود 

چوشددیده بود اما عجیب فکر میکردم که حامی از همه مردانی که این چند وقت 
 …دیدم خوش تیپ تره 
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شم  شد معذب ب … نگاههای گاه و بی گاه کوروش و خیره عمه ملوک باعث می

 …اب شلواری کلفت چوشیدم خوب شد جور… دامنم رو مرتب کردم 
 

فریده خانوم کنار ملوک خانوم نشددسددته بود و با چشددم بهم اشدداره میکرد میوه 
 …بخورم 

 
 …سرم به سیبم گرم بود دلم میخواست از اونجا فرار کنم 

 
 اومدی از بده ها نگه داری کنی؟ -
 

تمام سعیم رو کردم … سرم رو بلند کرد م و خیره شدم به چشمهای گستاخش 
با خودم … لحنم و صدددام خالی از هر گونه عصددبیت و بی احترامی باشدده  تا

تکرار میکردم که این زن همسددن مادربزرگه منه و اگر فحش هم بده من اجازه 
 …اما ته دلم اعترا  میکردم دوستش ندارم … ندارم جواب بدم 

 
 …بله  -
 
 ازدواج کردی؟ -
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 …چه ربطی داشت … 
 
 …خیر  -
 

و من سددعی … از تک تک حرکاتش تحقیر میبارید … داد  سددرش رو تکونی
کردم توی سددرم شددعرهای مرود عالقه ام رو با خودم زمزمه کنم تا یادم بره و 

 …نبینم 
 

نا  …سرم به سمت چپ چرخید نگاههای این چسر دیگه داشت عصبیم میکرد 
گاه دستم به سمت یقه ام رفت و جمع و جورترش کردم   …خود آ

 
س شقابم گرم کنم سعی میکردم  ستم هنوز داره نگاهم … رم رو به ب اما می دون

 …میکنه 
 
 …همراز خانوم  -
 

 …سرم رو بلند کردم و مردی رو دیدم که از چشماش آتیش میبارید 
 

… کوروش هم به سددمتش چرخید من که ازش ترسددیدم … نگاه حامی کردم 
 …دست و چام رو گم کردم 
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 …می دونید که منتظر شما هستن … ساعت خواب بده ها باشه  فکر میکنم -
 

من باید از این جا برم … این یعنی … بده ها یه ساعت چیش خوابیده بودن … 
 …سریع از جام بلند شدم … از خدام بود … 

 
حالش خوب  که برادرم  گه؟ می دونی  جا میری دی مه ملوک: فردا از این  ع

 …نیست 
 

خواستم جوابش رو بدم که از گوشه سالن یه صدای  …دستام داشت می لرزید 
شه … بم و محکم اومد: عمه جان  سمله بین ما و مهمانمون با اجازه بدید این م

حتی اگه رهای خدا بیامرز … هر چند این جا خونه خواهر همراز خانومه … 
 …دیگه بین ما نباشه 

 
… من که نداشددتم … خب کی جران داشددت رو حر  حامی حر  بزنه … 

شتن  شکر کردم … بقیه هم مطممنا ندا  …سرم رو بلند کردم و با نگاهم ازش ت
شگش  شمای همی شاره می … اما عوض چ سرش ا صبانی رو دیدم که با مرد ع

 …کرد برو 
 

اکبر خان … خونه واقعا شددلوا چلوا بود … سددعی میکردم آروم حر  بزنم 
ن میتونه خونه هر چند حالش واقعا بد بود ولی گفته بود… مرخک شددده بود 
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منه … کلی مهمون داشددتن کی خاندان انتظام این جا بودن … اسددتراحت کنه 
شا که از دیدن چدر بزرگ … با بده ها … بی چاره هم این جا بودم  شا و نیو کو

مریضشون بازهم حال و اوضاعشون بهم ریخته بود رو به اتاق نیوشا آورده بودم 
شم …  شون با ش بود تا زیر نگاه اون خانودان عجیب این راه فراری هم … تا چی

 …غریب نباشم 
 

سرم رو بلند کردم توی دستش عروسکای انگشتی بود که … کوشا صدام کرد 
 …من ساخته بودم 

 
 می شه برامون قصه بگی؟ -
 

 …تو این خانواده انقدر عاشق قصه بود … ساله  8عجیب بود این چسر … 
 

 رو بگم؟ عروسکها رو توی دستم کردم: قصه چی
 
 …قصه مامانم رو  -
 

 …رها خیلی خوشگی تر بود … عروسک ها رو در آوردم: با اینا چس نمی شه 
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 …سرشون رو روی بازوم گذاشتن … روی تخت دراز کشیدم 
 

نیوشا: میدونی همراز تو بیشتر از همه ما رو میفهمی چون تو هممپدر و مادرن 
 …چرواز کردن 

 
لی و… کشیدم: ای کاش این طور نبود ولی هست دستی به موهای خوشگلش 

 …مسمله اینجاست که شما چدرتون هست 
 

 …کوشا شاکی شد: نیست 
 
 …چدرتون هست و میاد … این طوری نگو چسرک  -
 
 …دوست ندارم ازش حر  بزنیم  -
 

به شوخی کمی قلقلکش دادم که باعث شد لپای خوشگلش تکون بخوره: چش 
 …از چی حر  بزنیم 

 
 …از داستانت بگو  تو -
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هر دوشون بلوزم رو … از چشماش … از موهاش … شروع کردم از رها گفتن 

خب میدونسددتم این عکس العمی در … محکم گرفته بودن و گوش میکردن 
اینا داشددتن با این … مقابی سددرو صددداها و گاهی گریه هایی که از بیرون میاد 

 …کاراشون بده ها رو عصبی میکردن 
 

به  ندیده بودمش … حامی بود … در خورد تقه ای  با … از صددبی  قیافه اش 
وجد اینکه م ی همیشه خونسرد و محکم به نظر میومد اما به شدن خسته بود 

 …از هر حرکتش میشد فهمید چه قدر ناراحت و خسته است … 
 

با دیدنمون لبخند خیلی کمر نگی … با دیدنش از حالت دراز کش در اومدم 
ست زد و در اتاق رو  شته بودم … ب سیقی چنگ و ویالون گذا  …توی اتاق مو

 …برای اینکه صداهای بیرون و رفت و آمدها بده ها رو ابیت نکنه 
 

ده ها ب… با ورودش برای چند ثانیه چشماش رو بست و یه نفس عمیق کشید 
 …و روی صندلی نشست … جوابمون رو داد … سالم کردن 

 
 خوبی کوشا؟چان بهتره؟ -
 
 …شما نگران نباش … بهترم … بله  -
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شا  - ست … نیو سه ا سه جل … معلمت با من تماس گرفت و گفت فردا مدر
 …من تمام سعیم رو میکنم تا بیام 

 
سوخت …  شه … واقعا دلم برای این آدم  ست با در آن واحد چند جا می خوا
… 
 
 …اگر کخ فکر میکنید صالحه من برم … چیزه  -
 
 واقعا فرصتش رو دارید؟ -
 
 …شروع میشه  2بله من کالسم از ساعت  -
 

 اخماش کمی رفت تو هم: آموزشگاه شروع شد؟
 

نان …  حا خاطر امت به  مدن  یه  ید  جا فهم این چرا این شددکلی شدددد؟ از ک
 آموزشگاه کالس کنکورش نبود؟

 
 …بله  -
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خوب این جا … کمی چشددماش رو مالید و رو به کوشددا کرد: خب مرد جوان 
 …دا برای خودتون خلون کردی

 
 …از مامان گفت … همراز برامون قصه میگفت  -
 

از … امروز بیرون یکم شددلوغه … حامی نگاه چر مهری به من انداخت: خوبه 
 اتاق بیرون نیاید باشه؟

 
خیلی دلم میخواست بده ها رو ببرم خونه خودم اما نمی دونستم چرا چند … 

 …وقتهاین آدم لا کرده نمی گذاره 
 

شدم با شت بود من هم بلند  سالم میکردم خیلی ز  …ید حداقی می رفتم و یه 
در رو باز کرد و با دیدنم چشت سرش چر سموال نگاهم کرد: … تا دم اتاق اومدم 

 …بیام سالم کنم … چیزه 
 
 …نیم ساعت دیگه بیاین  -
 

 …خنده ام گرفته بود: چرا باید وقت میگرفتم 
 

 کوروش اینجاست… نه  چشماش رو مالید نمی تونست درست سر چا بایسته:
 …نیم ساعت دیگه میره … 
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شت  شاید فایده ای ندا شمردن هم  برای منی که از وقتی اومده … ستاره ها رو 

… نیم سدداعت بعدش هم حامی اومد … بودم تو این اتاق زندانی شددده بودم 
… زیر چشددمی دیدمش که نگاهی به سدده تامون کرد … خودم رو زدم بخواب 

به سدداعت نگاه کردم سدداعت … رو خاموش کرد و رفت لبخندی زد و چراا 
ستاره های باقی مانده از شب رو میشماردم  نزدیک چنا صبی بود و من داشتم 

ه هیچ ب… تمام تنم درد می کرد وقتی خیلی خسته میشدم همین بود اوضاع … 
دهها سددموال بی جواب تو زندگیم بود اما هیچ … نتیجه ای نرسددیده بودم هنوز 

منی که این عمارن رو … کننده تر از اتفاق های این چند وقت نبود  کدوم گیا
یدونسددتم  حی زجر خواهرم م با آرامش توش نفس … م حاال چرا داشددتم 

و اینکه ت… عجیب فکر میکردم دارم به رها ه*ی*ا*ن*ن میکنم … میکشیدم 
رو هاز اینکه ته را… چند تا اتاق اونور تر اکبر خان خوابیده و من نگران حالشم 

اما یه عطر عجیب یه … جایی که هرگز چا توش نذاشددتم … یه اتاق هسددت … 
 …یه حضور من رو بد جور به اون سمت میکشید … نفس 

 
 چرا چشماتون این شکلی شده؟… همراز خانوم … اوا  -
 

سر چرخید و من  شت  سر فریده خانوم و حامی به چ با این حر  فخری خانوم 
 …نمیشد رو دیدن که چشمام درست باز 
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 فریده خانوم با دست به صندلی کنارش اشاره کرد: خوشگلم سردرد داری؟
 
 …بد خوابیدم … یکم … نه  -
 

صال  شت نگاهم میکرد: یا ا سمت حامی که اخم آلود دا سرم رو چرخوندم به 
 خوابیدید؟!

 
شت …  سموال دا شکایتی همراه با  شستم: … صدا و لحنش یه  صندلی ن روی 

 …خوابیدم و بلند شدم  یعنی هی… چیزه 
 

 …باور نکرده بود خیره بود هنوز بهم 
 

 فخری خانوم: براتون چای بریزم؟
 

 …حامی: شیر بریز 
 

 …دیگه داشتم شاکی میشدم: نه من اصال چیزی نمی خورم … 
 

این بار کوتاه نیومدم خودم به اندازه کافی سددر … حامی شدداکی تر نگاهم کرد 
 …به این مسمله دامن میزد این آدم داشت … در گم بودم 
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ه به زور خند… فریده خانوم که معلوم بود از این دوئی نگاه ما خنده اش گرفته 
ست  اش رو با یه قلپ چای قورن داد: حامی مادر چه کارش داری هر چی دو

 مگه بده است؟… داشته باشه می خوره 
 

ادر نبود م حامی سرش رو به قاشق نقره توی فنجونش گرم کرد: من منظورم این
 …معلومه باز درست غذا نخوردن … اما چای چشمشون کبوده … جان 

 
باید امروز حتما … این جمله ها حال خرابم رو خراب تر میکرد … بلند شددم 

به سددمت فریده خانوم رفتم و باهاش رو ب*و*سددی کردم: … دیگه می رفتم 
 …فریده خانوم ببخشید اگه این چند وقت خیلی مزاحمتون شدم 

 
با  با دخترکم کجا؟این جا جان … فریده خانوم هم از جاش بلند شدددد: ای 

 تنگه؟
 
باید برم سددر خونه و زندگی … تو رو خدا نفرمایید باالخره منم خونه دارم  -

 …خودم 
 

 حامی که واقعا صداش عصبانی بود: بده ها می دونن؟
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بده ها  من باید برم آموزشددگاه برای… االنم جمعه اسددت خوابن … نگفتم  -
شتن  صری هم اجرا دارم … کالس فوق العاده گذا شون زنگ می … ع شب به

 …اونا هم متوجه هستن که من باید برگردم به هر حال خونه … زنم 
 

ندده تری بود  قانع ک له جواب  با گار دن گاهم کرد ان خانوم ن یده  من می … فر
ا باید تو این یعنی من ی… دونسددتم که امروز هم به شددلوغی دیروز خواهد بود 

لک می خوردم  یی کلی مت یا می رفتم و بی دل تاق می موندم  چیزی وقعا … ا
 …همشون با من م ی یه موجود اضافه بر خورد میکردم … نیازی بهش نبود 

 
شب هم میموندی  شب میان برای … فریده خانوم: کاش ام ستای حامی ام دو

 …دیدن عیادن 
 

شتم و نرفته ب…  صله دا ستم نیمه بی … ودم و من دو تا اتاق فا هر چند می دون
 …و کال هم بودن من تو اون اتاق خیلی خنده دار میبود … هوشه 

 
 …حامی ساکن و صامت بود و من از اون خونه خارج شدم 

 
 حاال باید کوزن بازیت رو االن انجام بدی؟ -
 

به سددیا نگاه کردم دسددتمال توی دسددتم رو روی میز رها کردم و خودم رو روی 
 …نه رها کرد مبی خو
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کالفه بودم و از وقتی چام به خونه رسددیده بود داشددتم یه کله گرد و خاک تمیز 

 …سیا اومده بود چیشم و منتظر گلی بودیم تا شام بخوریم … میکردم 
 

 …سیا الغر شده بود و عصبی به نظر میومد 
 
 تو چته سیا؟ -
 

ست  ش سکافه اش رو محکم تو… چهار زاون روی کاناچه  ستش فنجون ن ی د
مموش تو بگو زندگی اشددرافی چه … گرفت و خیره شددد به زانوهاش: خوبم 

 طور بود؟
 
 داریم میریم اصفهان جشنواره… چس فردا بلیط داریم … سیا به من نگاه کن  -

می شددده بگی … ای که تو خودن هم توش احتمال قوی قراره جایزی بگیری 
 این دلقک بازی چیه راه انداختی و نمیای؟

 
دلقک … مهندسددی نمیکنم … دی زد: آره دیگه دلقک بازی در میارم چوزخن

 چرا؟… بازی در میارم رو صحنه نمی رم 
 

 این حرفا این حرکان بوی خوبی نمی داد: چرا چی سیا؟
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سا اینا  - ست به … چرا این جوریه؟ من هفته چیش رفتم خونه آوی من رو میخوا

چول یکی از ماشین های چارک … کنه  چدرش به عنوان یکی از دوستانش معرفی
 …شده تو باا خونشون با کی زندگی ما برابری میکرد 

 
 سیا این حرفا رو میزنی به کجا برسی؟ -
 
شرفی از فردا هم کارم رو … با بابا حر  زدم  - شم رفتم چیش آقای ا سه روز چی

ده درست عین ب… از نه صبی تا چنا بعد از ظهر … تو شرکتش شروع میکنم 
 …به قول خسرو خان … آدم 

 
 …چندین قطره اشک هم از گونه من … یه قطره اشک از گونه اش چکید 

 
 سیی تو داری با خودن با زندگیت چی کار میکنی؟ -
 

چوزخندی زد: … تکونش داد … دسددت کرد توی جیبش و سددوئیچ رو در آورد 
م و برد امشددب قبی از اومدن اینجاا رفتم آویسددا رو از خونه دوسددتش برداشددتم

به وظیفه مردونگیم با فروختن آرزوهام به چدرم عمی کردم … خونه خودشددون 
… 
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با هم … هق هق کردم: چرا به من نگفتی راههای دیگه ای هم هسددت؟ خب 
 اگه ماشین… اصال زمین چدری من رو می فروختیم تو کرمان … یعنی منم … 

 میخواستی؟
 

شکاهاش همین طور روی گونه اش روان بود:  تو خودن یه قرون ته … همراز ا
 جیبت هست؟

 
کار سهیی داره تموم میشه احتماال قرار داد … ما همیشه اوضاعمون این بوده  -

 …داری جا میزنی … بعدی یکم طول میکشه باید با حقوق آموزشگاه بسازم 
 
ندکی  - که ا بار هر چسددری  تا کی هر  تا کی؟  تا کی همراز  جا زدنی؟  چه 

 نزدیک باشه بیاد سمتش و من دلم بلرزه. امکاناتش به آویسا
 

 …سرم رو می خواستم بکوبم به دیوار … دلم داشت میترکید 
 

 …اشکاش رو چاک کرد: گریه نکن مموش 
 
ها کردیم  - باهم آرزو ما  یدیم رو … هیچ می فهمی چی میگی؟  دراز کشدد

سددعی کردیم بین خاکسددتری های تهران تک نور ماه رو … چمنهای چارک الله 
و کی ت… قرار گذاشددتیم نذاریم خاک صددحنه به سددرفمون بندازه … دا کنیم چی
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شی رو  سیاو سیدی؟ اون  سا چر شدی؟ چی داری میگی؟تو از آوی انقدر مادی 
نه میره چنا میاد … که مهندسددده  به می کنه رو … که  که فقط محاسدد اونی 
 خوده سیا چی میخواد؟… خودن … میخواد؟ سیا 

 
مد و محکم ب*ا*لم کرد: بران سددخته من رو ازجاش بلند شددد به سددمتم او

گلی رو دارم … تو رو دارم … اما همراز من خوشحالم … می دونم … بفهمی 
شم …  شته با سا رو دا نگاه اون اداعاهام … حاال چدرم رو هم دارم … قراره آوی

دلم میخواست بهم … نکن من دلم برای لبخند اون مرد بد خلق تنگ شده بود 
نمردم که … من هنوزم چیشتونم … مموش … مدن افتخار کنه  بعد از این همه

 …این طوری میکنی 
 

از چشددت هاله ای از اشددک … سددرم رو بلند کردم و به چشددماش خیره شدددم 
سا متنفرم گفتم:  ساس میکردم از آوی شدید اح میدیدمش و در حالی که ته دلم 

 …زندگی کردن نفس کشیدن نیست … سیا 
 

سا یعنی نفس  لبخند تلخی اید ب… زد و موهام رو از نوازشی کرد: برای من آوی
 …زندگی کردن چیشکشم … باشه تا بتونم زنده باشم 

 
نمی دونم … سددیا خوابیده بود … تو اتاق چهلویی روی تخت سدددابق مادرم 

من برای دومین شددب متوالی نمی تونسددتم … خواب بود یا م ی من بیدار بود 
جای… بخوابم  گاه قهموه ای سددرد رو … خودش نبود  هیچ چیز  دلم اون ن
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همه چیز به هم ریخته بود … میخواسددت و به خودم نهیب میزدم نباید بخوام 
 …به دنبال یه جرعه آرامش بودم … و من … 

 
دلم هر بار با … شدداید حامن حق داشددت من یه دختر بده خیال چرداز بودم 

هیچ  …این آینده ای نداشت … دیدن حامی چر کشیده بود به جاهایی که نباید 
گاهی شددداید من رو هم طراز … من برای اون یه دختر بده بودم … آینده ای 

 …اصال اسمش حامی بود … اون از همه حمایت میکرد … نیوشا میدید 
 

… یعنی خیاالتش … داشددت از دار و ندارش … سددیاوش مهربونم … سددیا 
و داشددته باشدده که حتی آرزوهاش و هدفهاش میگذشددت تا بتونه آویسددا یی ر

شه یا نه؟ همه چیز  شته با شرایط هم بتونه باهاش آینده ای دا معلوم نبود با این 
من یه چهار سال هر نوع … تو او خودخواهی آدمهایی بود که چول دستشون بود 

باج عاطفی رو به انتظام ها داده بودم تا اونهایی که قدرن و چولش رو داشددتن 
سددیا یه عمر مبارزه کرده بود و … اده هام بیرون نکنن من رو از زندگی خواهر ز

 …اشکم از چشمم ریخت روی بالشت … باز تو نقطه صفر بود 
 

 تمام عمرم… گلنار سر جاش جا به جا شد و آهی کشید: بابام برنده شد همراز 
 …دعا کرده بودم تو این مبارزه نا برابر سیا برنده شه 

 
 چس کنار کشید؟
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نفس حبس شددده توی گلوم … اختتامیه جلوم ایسددتاده بود  محمد برای اجرای

اجرا های … درسددت عین روز اجرای اول اسددترس داشددتم … رو خارج کردم 
ست و درمون این … خیلی خوب و موفقی بود  شت می ترکید واقعا در سرم دا
 …چند وقت نخوابیده بودم 

 
 …دالیی خودش رو داره اما نتونسته من رو قانع کنه  -
 

شن کرد: نمی دونم برای زنی این کار محمد  سیگاری رو ست روی مبی و  ش ن
 …رو میکردم یا نه؟ برای من زن یعنی آرامش و زیبایی و 

 
 لبخندی به صداقتش زدم: و چیزی بیش از اون نیست؟!

 
صد در صد زنانی هستن بیش از زیبایی مطلق ولی … لبخند تلخی زد: هست 

لیست انتخاباتم سیاه هست که جسارن من انقدر تو زندگیم شیطنت داشتم و 
ه یک کالم ب… یه جورایی لیاقت بودن با این زنان رو نداشددته باشددم … که نه 

 …خودم اعتماد ندارم 
 
 …می دونستید یکم زیادی صادقید  -
 
 …با تو میشه صادق بود خانوم کوچولو  -
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زد: دارم م ال ترک  از جاش بلند شددد و سددیگارش رو خاموش کرد و چشددمکی

 …میکنم 
 

صدای سهیی از بیرون میومد که داشت با مسمول … تکیه دادم به میز کنارمون 
 …موسیقی بحث میکرد 

 
 …محمد خندید: اجرا تموم شد اینا هنوز درگیرن 

 
 …باورم نمی شه داره تموم میشه  -
 
 یه چیزی بگم بد برداشت نمیکنی؟ -
 

 …به روم نگاه کردم با تعجب به این مرد مهربون رو
 

شته  …سهیی یه مرد نازنینه … لبخند چر مهری زد: تجربه اولین تماترم بود  به دا
هام خیلی چیزا اضدددافه شدددد اما حقیقتش رو بخوای برای هیچ کس به اندازه 

 …حضور تو دلم تنگ نمی شه 
 

 …خجالت کشیدم و سرم رو چایین انداختم 

http://www.roman4u.ir/


 801 قصه یبانو

 
سته که این  شد: در ستی ادامه داره و من مطممنا بازهم میام یه گام نزدیک تر  دو

شددایدم دوباره نقش … یا بعنوان تماشدداچی یا بعنوان دوسددت … تا ببینمت 
خیلی … اما رسددم قبی از اتمام هر کار آدم ها حرفشددون رو میزنن … مقابلت 

باش همراز  قب خودن  باش همیشددده … مرا نذار هیچ چیز و هیچ … همراز 
 …کس این رو ازن بگیره 

 
 …یی سرش رو داخی کرد: سه دقیقه آخر سه

 
 …محمد به استرسم لبخندی زد … صا  ایستادم و نفس عمیقی کشیدم 

 
سومین روز متوالی خیس بود … شنلم رو محکم کردم دورم  شمام برای  … چ

ساعت حرکت قطار رو … نگاهی به اس ام اسی که از امید رسیده بود انداختم 
وا همه چیز تو ه… کار تموم شده بود … نبود  واقعا االن وقتش… فرستاده بود 

سیا وحشتناک به چشم میومد … بود   …داشتم دیوونه میشدم … جای خالی 
… م فالفی گاز میزدی… دلم میخواست چیش بود االن باز با هم چرن میگفتیم 

 …لگدی به میوه کاج زیر چام زدم … اعصابم واقعا متشنا بود 
 
 …همراز خانوم  -
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 صدایی… چه طور میشد این صدا رو نشناسم … ش شناخته بودم از تن صدا
کنار … چرخیدم به سددمت راسددتم … که عجیب دلم هم براش تنگ شددده بود 

شنایی چراا … جدول  سرو ها با بوی قهوه بوفه … زیر رو جایی که دقیقا بوی 
 …تماتر شددهر مخلوط شددده بود مردی ایسددتاده بود با چالتوی مشددکی رنگش 

ژسددت عجیب آشددنایی که بد جور … یبش بود م ی همیشدده دسددتش توی ج
 …اسمش رو برام تداعی میکرد 

 
یداد  باد حرکت م که چرا … موهای آشددفته ام رو  یی کنم  نمی تونسددتم تحل

 …اینجاست 
 

خب خیلی … دماغم قرمز شددده بود … با دو قدم بلند خودش رو بهم رسددوند 
ست باز نمی… گریه کرده بودم  شمام هم در م ی … اومد توی نور … شد  چ

 …همیشه جذاب بود 
 
 …سالم  -
 

 …خجالت کشیدم که اون چیش قدم سالم کردن شد 
 
 …ببخشید آقای دکتر کمی متعجب بودم … سالم  -
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باز هم م ی آخرین روز اخماش رفت … سرش رو بیشتر توی صورتم خم کرد 
 توی هم: شما خوب نیستید اتفاقی افتاده؟

 
… زنگهای دائمی رامین … تمو م شددددن کار … ا در کنارم اگر نبودن سددی… 

 …دلتنگی برای بده ها و ترس از بی چولی رو بذاریم کنار 
 

 …کمی سردمه … مسمله ای نیست … چس من جواب دادم: خوبم 
 

 …خوب فهمید که راست نمیگم … احمق که نبود … 
 

ه کرد: سددریع سددوئیدش رو از توی جیبش در آورد و به سددمت ماشددینش اشددار
 …ببخشید حواسم نبود بفرمایید سوار شید 

 
 مشکلی که چیش نیومده؟ -
 
 باید حتما اتفاقی افتاده باشه که من اینجا باشم؟ -
 

کافی در گیر بودم …  ندازه  به ا با من اینجوری میکرد؟ من خودم  این آدم چرا 
 …داشت به دردام اضافه میکرد … 
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شم  سلط با شینش کی کلک… سعی کردم به خودم م شدن به ما سوار ن ردن و 
 …مفهومی نداشت 

 
حتی … م ی همیشدده بخاری ماشددین رو روی صددورتم تنظیم کرد و راه افتاد 

سید کجا می رم  ست … نپر سیدم چرا اینجا هر دو انگار ترجیی … من هم نپر
 …داده بودیم سکون کنیم 

 
م دنبال با ه اگر سیا بود االن داشتیم… بارون ریزی هم شروع به باریدن گرفتم 

یدیم  انگار … با یاد آوری این خاطراتمون آهی کشددیدم … اتوب*و*س میدو
 …اما چیزی نگفت … این آه بلند بود که به سمتم چرخید 

 
جدی اخمو … تو عوالم خودم غرق بودم  به این مرد  … خب چی میگفتم 

 …سر چرخوندم به سمتش … ماشین رو کنار خیابون چارک کرد 
 
شید ب - شام نخوردم چیاده  شما حتی … ا هم چیزی بخوریم من هم  مطممنم 

 …ناهار هم نخوردید 
 
 …نیازی به این … آقای دکتر  -
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شما تمام عادن های من رو دارید بهم میریزید  سمت خودش رو باز کرد:  در 
 …مجبورم میکنید یه حر  رو چند بار تکرار کنم … 

 
 م.بتونم م ی همیشه برخورد کنعصبانی تر و خسته تر از این حرفا بودم که … 

 
 …برای اینکه من هم انسانم و نظراتی برای خودم دارم  -
 

شگیش هم …  لحنم به هیچ عنوان بی ادبانه نبود اما قاطع بود و از اون ناز همی
 …کمی نگاهم کرد … همین فکر کنم باعث شددد که جا بخوره … خبری نبود 

رو  من این همه جسارن… کشه منتظر بودم تا فریاد ب… نفسش عمیقی کشید 
 از کجا آورده بودم واقعا؟

 
م ی اک ر مواقعی که با من بود و سددعی میکرد جمالتش رو جفت و جور کنه 
دسددتی به صددورتش کشددید و با همون لحن قاطعش که هر کسددی رو مجبور به 

فت: من غیر از این فکر نکردم  عت میکرد گ طا ما از من بی احترامی … ا شدد
 دید؟

 
 …شما میاید محی کار من … اما اقای دکتر … ت کشیدم: خیر کمی خجال

 
 این مسمله ناراحتتون کرده؟ -
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ه؟ چرا باید ناراحتم کن… واقعا منظورم این نبود بد برداشدددت کرد: البته که نه 
 من دارم میگم بهم بگید چی شده؟

 
 …دستش رو برد و از صندلی چشت یه کتاب رو آورد: این رو جا گذاشته بودید 

 
ستش بود نگاهی انداختم …  سنتی ایران که توی د یعنی این  …به کتاب تماتر 

و چدر مریضش این ساعت شب از اون ور شهر اومده … آدم با این قیافه خسته 
 بود این کتاب رو بهم بده؟!

 
متعجب دستم رو دراز کردم و کتاب رو گرفتم در حالی که شکه بودن از صدام 

 …به زحمتتون نبودم  راضی… میبارید: ممنونم 
 
 …البته اگر … حاال می تونیم چیاده شیم … مسمله مهمی نیست  -
 
شما و لطفهاتون  - خواهش میکنم آقای دکتر فکر نکنید من می خوام زحمان 

 …رو 
 
 …مسمله اینجاست که شما دست از این کلمه لطف بر نمیدارید  -
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 …می ناراحت شده بودم از تندی چند لحظه چیشم ک… سرم رو چایین انداختم 
 …اما من اون شب توانایی تحلیی نداشتم … جمالتش حر  داشت 

 
شتم  - شید خواهش میکنم … آقای دکتر من منظوری ندا من واقعا … دلخور ن

… من هم درگیری هایی دارم … مسدددائی و مشددکالن خاص خودم رو دارم 
 …گاهی چیش میاد که از دستم در میره 

 
احساس کردم مشتش محکم تر شد … شت کرده بود دستش رو دور فرمون م

من هیچ وقت به شما دستور … کالفه بود: چیزی برای ناراحتی من وجود نداره 
 …نمیدم 

 
خنده ام گرفته بود این آدم چس دستور رو تو چی میدید؟ با بدجنسی و یه ابروی 

 باال گفتم: حتی زمانی که بهم گفتید تو اتاق بمونم؟ !
 

شت  شت انگ شید: با چ شه لبش رو خاروند و نفس عمیق تری ک صتش گو ش
 …حر  میزنیم در موردش 

 
چس این کباب گنده جلوی من که نظری هم در … بعد میگه دسددتور نمی دم 

 موردش ازم نپرسیده بود چی بود؟
 
 …سیاوش رو ندیدم … امشب اختتامیه تون بود  -
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باره چشددمام خیس شدددد …  چر از بار انقدر قسددمت آاخر حرفش برام … دو

 …احساس بود که در نظر نگیرم که اختتامیه رو میدونسته 
 

 …کالفه نگاهم کرد … چاقوش رو توی بشقابش رها کرد 
 
 …داره ترک می کنه … سیاوش نمی تونست امشب بیاد  -
 

 با چشمای گرد نگاهم کرد: چی رو؟!
 
شهر رو  - سالن تماتر  صحنه رو بوی  ه اومدن ب…  دیگه بازی نمیکنه… خاک 

 …امشب من رو تنها گذاشت … این جا هم ناراحتش میکرد نیومد 
 

 دستاش رو بهم قالب کرد و جدی نگاهم کرد: شما االن تنهایید؟
 

توی دلم یه … اشددکی که داشددت روی گونه ام میلغزید رو سددریع چاک کردم 
آشددوبی شددد از این لحنی که برای این مرد جدی زیادی لطیف و منحنی و نرم 

 آیا واقعا االن تنها بودم؟… خب این آدم جذاب و عجیب رو به روم … بود 
 
 …میدونید کی ماجرا داره ابیتم میکنه … من منظورم … البته که نه  -
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این یعنی تمام … با دسددتمال گوشدده لبش رو چاک کرد و جدی بهم خیره شددد 

 …شش دنگ حواسش رو داده به من تا حر  بزنیم 
 
 خب؟! -
 
ببخشددید من امشددب کمی … آقای دکترشددما که چیزی نخوردید … هدی  -

 …دارم بهتون انرژی منفی میدم … حالم خوش نیست 
 
 …گوش میکنم  -
 
 
 
 
 

شت …  شکالی که ندا ضی از این زورگویی … ا صدقه بع ال اقی تو دلم قربون 
 …های با مزه اش برم 

 
سته براش تعریف کردم …  سته ب شک یکرد هم ممتفکر و جدی نگا… ماجرا رو 

 …باید اعترا  می کردم … انگار داره مهم ترین مسددمله دنیا رو گوش میکنه 
برای این آدم که این همه مسمله مهم … خجالت زده ام می کرد این همه دقتش 
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… تو زندگیش داشدددت درد دل های یه دختر بده چرا باید انقدر مهم می بود 
 فش به وسعت نفوبش؟جز این که این آدم دلش به بزرگی خودش بود و لط

 
 بهش حق نمیدید؟ -
 
 به سیا؟! -
 
 …حتی به آویسا … به چدرش … به سیاوش  -
 
 …من آویسا رو دوست داشتم  -
 

 لبخند بد جنسانه ای زد: داشتید؟!
 
ست  - صر نی اما … حتی روحش هم چیزی خبر نداره … می دونم که اون مق

سته ازش گله دارم  باور کنید سرو خان … نا خوا صال محق … خ شون که ا ای
ستن  سیا کنار میومدن … نی سته های  شتن … اگر با خوا اگه بهش احترام میذا

 …اون برای داشتن چدرش و حمایتش مجبور به این کار نمیشد … 
 
 …سیاوش کاری رو کرده که اگر من هم جاش بودم انجام میدادم  -
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که باعث شددد بازهم لبخندی بهم بزنه: به چدرش …  با تعجب نگاهش کردم
 …هم حق میدم 

 
 …خب اونم زور میگه  -
 
 …م ی من  -
 

 نگاهش کردم ببینم عصبانیه؟… خجالت کشیدم 
 

ولی من سددکون کردم … جدی داشددت نگاه میکرد منتظر بود جوابش رو بدم 
… 
 
 شما از من ناراحتید که گفتم تو اتاقتون بمونید؟ -
 
- … 
 
 با شما هستم؟! -
 
 …من … ناراحتی نیست  -
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حاال که برای شددما سددخته جواب دادن بگذارید من حرفم رو بزنم. حضددور  -
سیار با ارزش بود  شما خودتون هم دختر … شما اون چند روز تو در منزل ما ب

ستید  سیار با ارزشی ه ستم … ب ساس ه ضی چیزها ح  شما بارها… من رو بع
دست خودمه؟ نمی خوام این طوری باشم؟ … کردید خودتون رو این رو ابراز 

من نمیتونسددتم اجازه بدم آدمی که انقدر … جوابش صدددا  و م*س*تقیم نه 
حدش رو نمی دونه که تو خونه من چشماش رو کنترل نمی کنه باعث ناراحتی 

 …شما بشه 
 
 …من خودم هم خوشم نیومد  -
 
که شددما از این وضددعیت اگر بره ای فکر میکردم … من تو این شددکی ندارم  -

من برای کسددی که ارزش … راضددی هسددتید بهتون نمیگفتم تو اتاق بمونید 
رهای هر زنی با رفتا… یعنی وقتی ندارم که بذارم … نداشته باشه وقت نمیذارم 

 …شما هم دختر بسیار محترمی هستید … خودش برای خودش احترام میخره 
ز شما حمایت میکردم و اون لحظه من قصدم توهین به شما نبود من فقط باید ا

 …فقط همین به بهنم رسید 
 

 …بگم داشتم از خجالت آب میشدم دروا نبود … 
 
 …حاال هم در خدمت شما هستم  -
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شم منظورش چیه نگاهش … سرم رو باال گرفتم  شده با و بدون این که متوجه 

 …کردم 
 
 …منظورم اینه که منتظرم تنبیه ام رو در نظر بگیرید  -
 
که باعث شددد لبخند چهن و چر … ین بار مطممن شدددم که گونه هام داا شدددن ا

سکوتم رو دید و ادامه داد: شما خانومها امکان نداره بدون انتقام … مهری بزنه 
 …گرفتن از کسی بگذرید 

 
 یه ابروم رو دادم… خودش بهترین وسددیله برای تغییر بحث رو دسددتم داد … 

 اسید؟باال: خانومهای زیادی رو میشن
 

خب سددموال خودم هم بود دروا نبود اگه بگم ته دلم چیزی ابیتم کرده بود … 
شد …  ستاش رو به هم قالب کرد و خیره نگاهم … این بار لبخندش چهن تر  د

قیافه اش عجیب دختر چسند شده بود و چیش خودم اعترا  کردم خوب … کرد 
دل من زیادی بی  شددداید هم… بلد بود چه طور دل منه بی چاره رو بلرزونه 

تجربه بود و لرزون که باعث می شددد هر تلنگری از این مرد جذ اب رو به روم 
 …باعث یه نسیم خنک توش بشه 

 
 و اگر این طور باشه؟! -
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شته بود تو منگنه …  شت کردم … بد جنس باز من رو گذا ستم رو محکم م د

ستهام هم دارن م ی دلم میلرزن  ستم د ستایی که االن … میدون سرد د شدیدا 
چشددمای … بودن و تضدداد داشددتن با گرمای بیش از حدی که توی دلم بود 

خب اون شبیه هیچ کدوم … همیشه جدیش حاال شدید شیطون شده بود و من 
 از مردایی نبود که من میشناختم االن چی باید جوابش رو میدادم؟

 
 …مطلق  سکوتی که شاید هم چر از جواب بود هم بی جوابی… سکون کردم 

 …بیرون رسددتوران که ایسددتادیم هوای خنک و بارون نم نم رو نفس کشددیدم 
 …چه قدر خوب بود که تنها نبودم … عجیب سبک شده بودم 

 
به  …اون هم خیره شد به جایی که من چشم دوخته بودم … کنارم ایستاده بود 

 …که برگهای خشکش دورش ریخته بودن … درخت قرمز رنگ روبه رومون 
 
 بارون دوست دارید؟ -
 
م کجا نبار… بارون هیچ وقت آدرس نمی چرسدده هیچ وقت نمیگه کجا ببارم  -

 …اما خب … تفاوتی هم برای کسی قائی نمی شه … بارون همیشه هست … 
 
 خب؟! -
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اینکه ل*ب*ن بارون برای کسی که یه چالتوی درست وحسابی تنشه با کسی  -

 …درست م ی عشق … رق میکنه که کفش هم چاش نیست زمین تا آسمون ف
 
 …اون شب تو خونتون هم نظرتون برام جالب بود  -
 

شده؟ این …  شق  سم تا حاال عا ست از این آدم مقتدر بپر چه قدر دلم میخوا
باره نگاهم … ولی خب … آدمی که من فکر میکردم بره ای هم مهر ندارن  دو

فت  تاش ر یت گر بود… به دسدد ما قدر ح که و جودش ان چس …  این آدم 
 دستهاش؟ !

 
 سردتون نیست؟ -
 
 …خوبم … نه  -
 
 این خوبم که از نوع خوبم سر شبتون نیست؟ -
 

این بار سددرم رو کامال به سددمتش چرخوندم نگاهش کردم نم کوچیک بارون 
سبیده بود  صورتم چ سته اش به  غم نوک دما… موهام رو فر تر کرده بود و یه د

 …هم قرمز شده بود مطممنا 
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سددرش رو کمی … اختال  قدمون زیاد بود … یشددتر بهم نزدیک شددد یه قدم ب
… چایین آورد حاال عالوه بر عطر خودش عطر تنش رو هم احسددداس میکردم 

نفس عمیقی کشددید و آروم دسددتش رو جلو آورد و موی توی صددورتم رو توی 
داغی … ولی نمی دونم چرا عقب نکشددیدم … جا خوردم … دسددتش گرفت 

صورتم خورد ستش به  شت …  د صورتم نگه دا ستش رو توی   …همون طور د
شت بوبم میکرد  شد … نگاهش دا شت منقطع می سم دا نمی دونم تیو … نف

نگاهم دنباله چی بود من که بیشددتر شددبیه یه بره ترسددیده بودم این رو از زانوان 
 …نگاهش هی بین دو چشمم تو نوسان بود … لرزانم میدونستم 

 
یه قدم به عقب … هام رو زیر شددالم کرد چشددماش رو بسددت و آروم دسددته مو

از خودم خجالت … برداشدددت و نگاهش رو دوخت به زمین خیس زیر چاش 
 …کشیدم به جای اینکه من عقب بکشم 

 
 …سرما میخورید  -
 

سرم رو بلند نمی کردم  شین  همه چیز عجیب بود. من عجیب بودم … توی ما
عطرش عجیب … ب بود این آدم عجیب بود این نگاه قهوه ای رنگ خاک عجی

 …بود 
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چوسددت صددورتم بوق بوق میکرد و احسدداس میکردم هنوز نفسددم کامی بیرون 
 …نیومده 

 
خت  ندا به هم می گاهی  گه  های  گاه به من چه … ن حاال چیش خودش راجع 

 …فکری میکرد 
 
 …بده ها عادن کردن هر شب براشون قصه بگید بهانتون رو میگیرن  -
 

شده بود من از بازهم بزرگی کرده بود ب…  ا عوض کردن جو . حر  زدن باعث 
 …اون شوک در بیام 

 
 …همه بده ها قصه مادرشون رو دوست دارن  -
 
 …اما شما واقعا زیبا قصه تعریف میکنید  -
 
 …کاش خوب بلد بودم قصه مادرشون رو زیبا بنویسم  -
 

ست  شده نی شته  صه زندگی آدم ها نو  من زیاد به… اخماش داخی هم رفت: ق
 …سرنوشت اعتقادی ندارم 
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شده  - سر نوشته  شم و خواهرم رها … خیلی چیزها از  این … این که همراز با
 …که شما 

 
سم کوچیکش رو م*س*تقیم بگم یا نه …  شد … مونده بودم ا انگار که متوجه 

 …که با همون جدیت گفت: حامی باشم 
 
سته  - ندگیش رو به تلخ رها با بدگی کردنش اجازه داد حامد چرده آخر ز… در

 …ترین صورن ممکن بنویسه 
 
 … !حامد  -
 

 …از این که دوباره بحث حامد چیش اومده بود بد خلق شده فکر کنم … 
 
 …حامد هم مطممنا حرفهایی برای گفتن داره  -
 

 …این چی داشت میگفت … برق سه فاز از سرم چرید … 
 

 دونید کجاست؟! دهنم به اندازه یه غار باز مونده بود: مگه شما می
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. با همون قیافه جدی و حق به جانبش بدون اینکه بهم نگاه کن با لحن حامی 
 …گونه اش گفت: البته 

 
احساس کردم کسی با چیز محکمی به سرم زده در تمام این سالها من فکر … 

 …میکردم این آدم با خانواده اش ارتباطی نداره که سراا بده ها ش نمیاد 
 

 …خیابون نزدیک خونه حامی چیدید تو 
 
 …من این مدن برای حامد چول میفرستادم  -
 

به  با … چوزخند بلندی زدم: جال تا  تادی  این مدن شددما براش چول میفرسدد
معشددوقش خوش بگذرونه و خواهر بد بخت من تو اون خونه بپوسدده و بهش 
بگید نمی تونه طالق بگیره چون نمی دونید آقا حامد کجاسددت؟ خیلی جالبه 

 …خدا خیلی جالبه به … 
 

صامت به جلو خیره بود …  … انگار منتظر همه این جمله ها بود … ساکت و 
زمینه سددازی این جمله … چس همه امشددب … منتظر بود خودم رو خالی کنم 

 …بود 
 
 حاال دارن تشریف میارن؟ -
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 …سعی کنید کمی آرام باشید  -
 
 …چه کلمه زیبایی … آرام  -
 

 …لم بهم میخورد دیگه واقعا داشت حا… 
 

 …تنها چیزی که میخواستم فرار کردن بود: نگه دارید 
 

 …آرامشش تو جواب دادنش داشت دیوونه ترم میکرد: هنوز نرسیدیم 
 
 …من میخوام خودم برم  -
 

باز میکردم  فقط چر چر زدن … هیچ چیزی برام مهم نبود … داشددتم در رو 
شمم میومد سهاش …  خواهرم تو روزای آخر جلوی چ ستگیش … التما … خ

 …ب مرگی که با خودکشی چندان فرقی هم نداشت 
 
 …ببند اون در رو  -
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داشددت عصددبی و نگران … این بار صددداش از همیشدده کمی بلند تر شددده بود 
ماشددین رو نگه داشددته بود: معلوم هسدددت داری چی کار … نگاهم میکرد 

 میکنی؟!
 
 …بهتون گفتم میخوام چیاده شم  -
 
 اطر چی؟ این قیافه به خاطره چیه؟ به خاطر برادر بی توجه و نفهم من؟به خ -
 
 …خواهر بد بخت و عاشق من … به خاطره  -
 

 …ولی برام مهم نبود … عصبی بود … به زور داشت خودش رو نگه میداشت 
 
به این مقدمه چینی ها نبود آقای  - اومده بودید من رو آماده کنید نه؟ نیازی 

من کی هستم که شما همدین زحمتهایی بدید؟ حاال ها … ید باور کن… دکتر 
 …هم میخوام برم خونه 

 
 …دستی به صورتش کشید تا آرامشش رو حفظ کنه: در رو ببند 

 
- … 
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احساس … وقتی دید بهش دقتی نمیکنم خم شد از روم و در رو محکم بست 
سونمت خونه  شه اش میریزه: میر شی شرایطی نی… کردم االن  که  ستیاالن تو 

ط فق… نه من حر  تو رو میفهمم نه تو حر  منو … بتونم باهان حر  بزنم 
اصددال بحث رو تو جلو … این رو بدون من نمی خواسددتم به این جا برسددده 

 …کشیدی 
 

دهنم رو باز کردم تا چیزی بگم که با لحن محکمی گفت: دیگه هم نمی خوام 
 …هیدی بشنوم 

 
تو رو خدا ازن … گریه نکن همراز  دسددتش رو آروم روی موهام می کشددید:

بابا … هیدی نمونده  تا صددبی … ای  گلنار ببریمش دکتر این طوری که این 
 …تلف میشه 

 
به سددیاوش نازنینم نگاه کردم که با لباس خونه این وقت شددب همراه با گلنار 

 …اومده بودن 
 
ساس می کنم گول خوردم  -  منه احمق به طرز احمقانه ای فکر میکردم… اح

شم … در کنارش آرومم  شته با شب خوبی دا سیا … که اومده تا ام خیلی خرم 
 نه؟
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 …نه  -
 

جدی نگاهم کرد: چرا فکر کردی انقدر مهمی که این مرد برای اومدن حامد 
م ال به قدرن فراوونت … نکنه چی میشددده … بخواد بران مقدمه چینی کنه 

ستفاده از قانون بده ها رو  شون میگیری؟ تو چی کاره حامد رو میزنی یا با ا از
 ای همراز؟ حتی میتونی بری صدا ن رو براشون بلند کنی؟

 
 گلنار که به قیافه زارم نگاه میکرد اومد سمتم و سرم رو ب*ا*ل کرد: سیاوش؟!

 
سیاوش چی؟ سیاوش حقیقت رو نگو؟ همراز تو از کی این طوری کم هوش  -

شدی؟ چرا جدیدا آدمهای  اطرافت رو نمی فهمی؟ شدی؟ از کی غیر منطقی 
 این آدم چرا باید برای تو وقت بذاره؟

 
در حالی که از شدن عصبیت و گریه ای که دیگه اشک هم نداشت سکسه ای 

 …کردم گفتم: نمی دونم 
 

سیا یه لیوان بزرگ آب داد: هر وقت جواب این سموالت رو چیدا کردی بیا با هم 
 …حر  میزنیم 

 
 ری؟یعنی چی یعنی اال باهام قه -
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 …الحق که بده ای مموش  -
 

روی کاناچه دراز کشددیدم دیگه هیچ جونی تو تنم نمونده بود سددرم داشددت می 
 چرا این آدم انقدر برام مهم شده بود… با خودم نمی تونستم کنار بیام … ترکید 

یادم رفته بود …  این آدم … هرگز … رها هر گز من رو نمی بخشددید … چرا 
همونا که تو برج عاجشون مینشستن و به ما … نتظام بود یه ا… برادر حامد بود 
 …با ما با زی میکردن … لبخند می زدن 

 
شت  سرم یه بالش گذا سرم رو بلند کرد و زیر  صا  نبودم این… گلنار   بی ان

چرا تو دلم خیلی خبرها … اما چرا من … آدم به من خیلی لطف هم کرده بود 
م با مشتم آروم به کاناچه زد… ته میشدم من به چی این طور داشتم وابس… بود 
تموم این مدن که خواهر من م ال زنده … یا بدتر از همه دل بسته می شدم … 

شده بود چه از وقتی که تو  شدش دفن  سایی کنده کاری  بود و تو اون اتاق با و
شده بود  شنک … یه متر جا دفن  ساب حامد چول میریخت تا با رو حامی به ح

 …ه دوست داشتنیش تو شهرهای ساحلی حموم آفتاب بگیره معشوق… نازنین 
ستهای برادر همین مرد فکر می کردم … و بعد من  منه احمق به حس نوازش د

… 
 

 …سیا روم رو با چتوی سبک چوشوند 
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 سیا: گلی صدای ویبره گوشیه توا؟
 
 …نه از کیف همراز میاد  -
 
 خب بردار ببین کیه این وقت شب؟ -
 

خودم که هم زمان و هم مکان از دستم در رفته بود بره ای اهمیت نداشت  برای
 …که کی بود 

 
 …اوه سیا بی چاره چند بارم زنگ زده … گلنار: قطع شد 

 
 …خب تو زنگ بزن  -
 

 …هر کسی که بود گلنار با احترام خیلی خاصی باهاش صحبت میکرد … 
 

 …ش که اصال خوب نیست اومد باالی سر من و چیشونیم رو نوازش کرد: حال
 
- … 
 
 …نه من بهش دارو دادم اما سرم و دارویی که فرمودید رو نداریم  -
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- … 
 
 …اما … می دونم شما هم درگیرید … نه خواهش میکنم  -
 
- … 
 
 …باشه … باشه  -
 

… حالم رو می چرسددید … این که کی بود … من تو عالم خودم غرق بودم … 
ست  شت … خواب و بیداری بودم  بین… یا چی میخوا نمی دونم چه قدر گذ

 …سیاوش رفت چایین و چند دقیقه بعد برگشت … که صدای زنگ خونه اومد 
 

ستم  شی توی د سوز شید و بعد  ستم رو گرفت وبا چنبه الکلی بهش ک گلنار د
صی کرده  سرم و ساس کردم کامال معلوم بود بهم  برام هیدی مهم نبود … اح

… 
 

 …و هم گفت بزن توی سرم سیا: اون آمپول ر
 
شب از کجا چیدا … می دونم به خودم هم گفت  - صال این دارو رو این موقع  ا

 …کرده خیلی آرام بخش خوب و کم یابیه 
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 …سیا کنارم نشست: گلی 

 
 …سیا چرا قیافه ان عین عالمت سموال شده  -
 
سه رو م - سرد به نظر بر شت چایین خون سعی دا د ی دیتو هم اگه اون آدمی که 

 …شکی من میشدی 
 

شتم …  سم و دا ساحی آرامش بر شتم به  سعی دا و من تو بهن خودم به زور 
ست و چا می زدم  ست و چا زدن رو … د شد این د هر قطره ای که وارد خونم می

کم میکرد و من واقعا یادم نمیاد کی بعد از سدده شددب نخوابیدن خوابم برد و 
 …حس کردم همه چیز یه خواب درهم بوده 

 
شمام رو باز کردم  ست چ ستم از کجا صداین که نمن دون سرو  برای باز … با 

شون … کردن چلکهام خیلی تالش کردم  ستم باز شت که نمی تون انقدر ورم دا
شب یادم نمیومد … سرم هم منگ بود … کنم  شمام رو … چیز زیادی از دی چ

شمم رو زد … که باز کردم  شک … کاناچه چایین اومدم … نور چ شده بدنم خ
 …درد میکرد … بود 

 
شپزخونه رفتم  سمت آ شتم و به  سته مبی رو بردا شمی روی د لی گ… شال چ

 …داشت آب چرتقال میگرفت 



  828 

 

 
 …گلی  -
 

و … از جاش چرید و دستش رو روی سینه اش گذاشت و به سمت چرخید … 
 …نفس عمیقی کشید 

 
 ترسوندمت؟ -
 
 چه طوری عزیزم؟… تو حال خودم بود  -
 
 …بهترم  -
 
 …مامان هم نهار داره میاره … بشین بران آب چرتقال دبش گرفتم  -
 
 مگه ساعت چنده؟. -
 

 …دستی به موهای آشفته ام کشید: نزدیک یک 
 
 …اوچس خیلی خوابیدم  -
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شی مامان باقالی چلو … حاال این رو بخور … خوب کردی  - سیر ب نمی خوام 
 …چخته 

 
 …دستم رو دور لیوان محکم کردم: گلی 

 
 …نشست رو به روم: جان دلم 

 
فکر کنم چند وقت بود توجه … ببخشددید دیشددب خیلی گرد و خاک کردم  -

 …خونم اومده بود چایین 
 

 …لوس شدی … لبخندی زد: شاید هم یکم باال رفته بود 
 

 …خنده تلخی کردم: همه چیز باهم چیش اومده 
 

اتفاقهای …  دسددتش رو روی دسددت گره خورده ام دور لیوان گذاشددت: همراز
شنواره داری جایزی میگیری … خوب هم افتاده  یه اجرا فوق العاده موفق … ج
جا ک… همراز تو خیلی م بت اندیش تر از این حرفها بودی … رو تموم کردی 

 رفته همراز سرخوش من؟
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ست  - شده بود … همین جا شلوا چلوغی های بهنش گم  مرتبش … یکم تو 
شم … کردم  سعی میکنم یه چیزایی رو چاک کنم … حاال دیگه چیدا می  …دارم 

 …از اول بنویسم 
 
 …من به تو اطمینان کامی دارم  -
 
 سیا رفته سر کار؟ -
 
 بهش نمیاد نه؟ -
 
 گلی سیا با آویسا خوشحا له؟!… داداش سیای خودمه … چرا  -
 
یه روزی … آره  - ما می دونم  جایی … ا نه … یه  با خودش خلون ک وقتی 

 … چشیمون میشه
 

کمی به چشددتی صددندلیش تکیه داد و ادامه داد: دیشددب تا وقتی ما بیدار بودیم 
 …حامی هم … چیزه … زنگ زد. حالت رو می چرسید و نگرانت شده بود 

 
 …دلم نمی خواد چیزی بشنوم  -
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من فقط دیگه چیزی که من رو به سددمت اون … لحنم دلخور یا با کینه نبود 
 …تم بشنوم یا بدونم منطقه خطر ببره رو نمی خواس

 
 …به به چه خانوم زیبا روییی  -
 

زیاد هم به نظرم وقت خوبی نبود اما مجبور بودم … به خودم تو آینه نگاه کردم 
آرایشددم کرده بود و قیافه ام … برم اصددفهان و گلنار ابروهام رو مرتب کرده بود 

 …وخته بود قهوه ای س… چالتوی جدیدش رو داد بهم … رو کرده بود شبیه آدم 
شال کرم رنگ  سم … با بوتهای بلند همرنگش و  ساکم تو توی مرا شتم تو  گذا

برای توی راه هم به اصددرارش همونی رو چوشددیدم که تو شددرکت … بپوشددم 
 …بازم حامی … چوفی کردم … دوستای حامی تنم بود 

 
خانوم  مده … همراز  حا نه … اون برادر  باقی میمو یا هم همون  … تا اخر دن

 …لطفاش یادمون نمیره اما چیزی بیش از اون نیست … مش واجب احترا
 
 …آماده ای خانوم خوشگله  -
 
 جدی خوب شدم سیا؟ -
 
 …آبجی خانوم ما همیشه محشره  -
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نزدیک ایسددتگاه قطار نگه داشددت: همراز باهان تو نمیام حوصددله ندارم برای 
 …بده ها چیزی رو توضیی بدم 

 
 …کتش یه چاکت در آورد و گرفت به سمتم  دست کرد از توی جیب

 
 با چشمای گرد نگاهش کردم: این چیه؟

 
 …چوله … بگیرش بعد باز جویی کن  -
 
 چول؟! -
 

ما اینهمه  به خودن چول ببینی ا با لودگی گفت: می دونم خیلی کم چیش میاد 
 …ندید ه بازی در نیار 

 
 االن وقت شوخیه؟ -
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تمام چول تو جیبی هایی که تا حاال بهم نداده بابا … این مسددمله جدیه … نه  -
سابم  از ماه دیگه ام حقوقم رو میگیرم که قابی … بود رو یه جا واریز کرده به ح

 …این چول ماله توا … توجه 
 
 به چه حسابی اون وقت؟ -
 
من به تو و … از این به بعد این طوریه … به حسددداب این که تو خواهرمی  -

 …تو خواهرمی … اون عشقمه … رتون باشم آویسا قول دادم در کنا
 

 …بغض کردم: من این چول رو نمی خوام که حاصی از فروختن آرزوهاته 
 

ستیم  ساک د شت توی  صبانیت گفت: همراز میدونی … چاکت رو گذا و با ع
ندارم تو سددرتم می زنم  بایی  کی نکن … ا کی  با من  … من برادرتم … چس 

یت از توا  ما فه من ح مایتم فقط در  قبال از… وظی تو هم مفلس تر بودم ح
حاال هر دوش هسددت … کنارن بودن بود و خدا میدونه چه زجری میکشددیدم 

 باشه؟!… من هستم همراز … فقط این رو بدون … 
 

 …محکم محکم … ب*ا*لش کردم 
 

صدداش می لرزید: هی دختر چی کار میکنی؟جمع … اون هم بغض داشدت 
 …آقاتون من رو میکشه … کم خودتو 
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 …چرا چرند میگی؟! اگه منظورن اون رامین آویزونه که  -
 
حاال هم فک مبارکت رو جمع کن … رامین رو از کجا آوردی؟! … هی هی  -

به خودن این دو روز خوش بگذرون … و برو که امید االن می بندن به تماس 
… اما آرامش داشددته باش … اصددفهان رو احتماال وقت نمی کنی بگردی … 

 …به زیبایی لبخندن می شه مموش همه چیز 
 

 …لبخندی روی لبش اومد: جانم خانوم خوشگله … تلفنش زنگ خود 
 

شتم …  سا آ… به این همه محبت … چیزی برای گفتن به این نگاه براق ندا وی
چس همه چیز جای خودش … اگر می تونست این منبع عشق رو خوشحال کنه 

 …بود 
 
 …خداییش خسته شدیم  -
 

تو البی هتی منتظر بودیم … عادتش بود … زیر لب غر غر میکرد  امید داشددت
من. امید که آقای کارگردان … کال سدده نفر بودیم … تا اتاق هامون آماده بشدده 

هتلی که گرفته بود یه هتی … بود و شددیده خواهرش که دسددتیار کارگردان بود 
 …متوسط و تر و تمیز بود 
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 …ام شیده: زودتر اتاقامون رو بدن گرسنه 

 
 …آی گفتی … منم دلم داشت ضعف می رفت: آی گفتی 

 
برای بار هزارم نگاه کردم و برای هزارمین … گوشددیم رو از توی جیبم در آوردم 

 …بار به خودم غر زدم که چرا منتظر یه تماس کوچیکم 
 
 …به! عجب خوش تیپه  -
 

 همون طور که سرم چایین بود به لحن هیز شیده خندیدم: کی؟
 
سته روی مبی رو به ما یه  - ش فقط نگاه نکن که چون داره این طر  … آقایی ن

ست  ضایع ا شه … رو نگاه میکنه  یه دک و … ولی بهش نمیاد مال این هتی با
 …چزی داره 

 
یاد دید زدن های زیر زیرکی … شددیطنتم گی کرده بود … کنجکاو شددده بودم 

 …زمان دبیرستانم افتادم 
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سمتم گرفتن  کلید شنا زیر بینیم چیدی… رو که به  د چرخیدم تا برم که یه عطر آ
سرم …  شت  شتم به چ شکی مان دیدم … برگ کان ام… نه … اول یه چالتوی م

 …یعنی یه شوخی بی مزه بود یا یه خطای دید … نداشت 
 

 …امکان نداشت … یه نگاه خاکی رنگ جدی دیدم … سرم رو بلند کردم 
 

 اینجا چیکار میکرد؟… ند قورن دادم آب دهنم رو بل
 

 …هیدی تو نگاهش نمی تونستم تشخیک بدم 
 

شدم این جا  ا شیده بود که ب… چیزی به چهلوم خورد که از دنیای دیگه چرتاب 
بعد با لبخند لوسددی به حامی گفت: ببخشددید … اشدداره میگفت فکت رو ببند 

 …معطی شدید 
 

س شد به من حامی نیم نگاهی به اون و امید کرد و  ری تکون داد و دوباره خیره 
 این ادم چرا دست از سر من بر نمی داشت؟… 

 
 خوبی؟ -
 

 کی این همه صمیمی شده بودیم؟… 
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ندادم  تب … جوابش رو  به مرا بدم وقتی سددموال  چه طور میتونسددتم جواب 

 …بزرگتری تو مغزم بود که اصال این آدم این جا چی کار میکنه 
 

 شون رو میشناسی؟امید: همراز بانو ای
 

سمتش یه نگاه چرتاب کرد … لحن امید کمی زیادی لوس بود …   …حامی به 
 …امید دست و چاش رو کمی جمع کرد 

 
 …حامی: من از بستگانشون هستم 

 
از ما همر… چیزه … امید که معلوم بود تحت تاثیر این نگاه قرار گرفته: خب 

 …می ریم اتاقمون 
 

یه … که من چرا هنوز سدداک به دسددت اون جا بودم  این… این که کی رفتن 
 …عالمه سموال و من که انگار خشک شده بود 

 
ساک رو از دستم گرفت و همراه با کلید داد به … حامی اشاره ای به کسی کرد 

ستش گذاشت  سی که کف د سکنا سر جوانی که اون جا کار میکرد با ا ست چ د
 …ازش خواست تا ساک رو ببره توی اتاق من 
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این … این جا بودنش … یه عصددبانیتی م ی زهر داشددت وارد رگم می شددد … 
 بود؟!… تصاد  نبود مطممنا … آرامشش 

 
 دستش رو کرد تو جیب چا لتوش: جوابم رو ندادی خوبی؟

 
 شما این جا چی کار میکنید؟ -
 

 …نگاهش کمی باز شد: ترسیدم برای زبونت اتفاقی افتاده باشه 
 

 …شاکی داشتم نگاهش میکرد هنوز دست به سینه و 
 

سردیش و این که طوری رفتار میکرد که انگار نه انگار  ص… خون شتر ع بانیم بی
 …میکرد 

 
 …اومدم اصفهان یه کنفرانس چزشکی هست  -
 

 …هر چی بودم احمق نبودم … من احمق نبودم … 
 

شه چس خوش اومدید  شتر رفت توی هم گفتم: با  من می رم اتاقم… اخمام بی
… 
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شه … اسدتم از کنارش رد بشدم که بازوم رو محکم گرفت خو لحنش م ی همی

 …دستوری و محکم: حر  می زنیم … شد 
 
 …می خوام بخوابم … من خسته ام  -
 
ساعت یک خواب بودی  - سفرن هم تو قطار بودی و … امروز تا  تمام مدن 

 …چس االن سرحالی … مطممنم باز خواب بودی 
 

از یه طرفی دلم میخواست … آدم ضد و نقیض بود  احساسم نسبت به این… 
چه  به تو  یارم و بگم  خب … زبونم رو براش در ب یه طرفی هم  ازش … از 

حساب می بردم و تر جیی می دادم اون زبون سر جاش بمونه تا در بیارم و این 
 …آدم ببرتش 

 
 …اصال هم حوصله نداشتم فکر کنم آمار دقیقم رو کی بهش داده 

 
 …جایی که ساکتی چس موافقی  از اون -
 

آره  …بازوم رو کمی به عقب کشددید با این کارش آروم رو به روش قرار گرفتم 
با من زیاد بود اما  این روزا عجیب این اختال  قد … این آدم اختال  قدش 

 …بیشتر به چشمم میومد 
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چشددمام رو یه بار … خسددته بودم … متعجب بودم … هنوز هم شدداکی بودم 

 …محکم و دوباره باز کردم: آقای دکتر … گذاشتم روی هم 
 

این بی انصددافی بود عطر نفسددش چام رو شددی … سددرش رو کمی چایین آورد 
 …میکرد: بیرون صحبت میکنیم 

 
خواستم بازوم رو از توی دستش بیرون بکشم که کمی محکم تر گرفت: حرفم 

 …دوتا نمی شه 
 

 …دنبالش راه افتادم و از البی خارج شدیم … بود  بحث بی فایده
 

بانی بودم عص… دستام یخ کرده بود … هوا سرد بود … رفتیم به باا چشتی هتی 
سته بود …  شماش خ سرحال به نظر نمیومد چ شدیدا … خیلی  خودش هم 

 …کالفه به نظر میومد 
 

 نگاهی به من کرد: تو باز لباس مناسب نپوشیدی؟
 

شش این آدم چی …  ست. این آرام این توجهاتش دیوونه ام میکرد به … میخوا
 …درجه ای می رسوند من رو که می خواستم خودم رو بزنم 
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من اصددال نمی دونم شددما چرا … آقای دکتر … خواهش میکنم … خوبم  -

 اینجایید؟ ما االن چرا اینجاییم؟
 
 …تو به من بگو … تو حر  بزن  -
 
 چی بگم؟ -
 

صبانی شد: ادامه تموم اون حرفایی … شد  ع صبی می شت کم کم ع لحنش دا
 …که تو ماشین زدی 

 
 …ادامه نداره  -
 

ستم  شد: االن راه افتادی داری کجا می ری؟ همراز من بده نی این بار بد خلق 
… 
 
 …ولی من هستم  -
 
هر چی توی دلت و بهنته بریزی … خوب هم میدونی چیا گفتی … نیسدتی  -

 امد می خوای گله کنی؟ از من؟از ح… بیرون 
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 …عصبی بودم: شما که گفتید نمیخواید چیزی بشنوید … زانوهام می لرزید 
 
… برای این که تو اون لحظه هیچ کدوممون حال اون یکی رو نمی فهمیدیم  -

 …حر  هم رو هم نمی فهمیدیم 
 
ضی فهمیدم  - شما رو وا ضوحش خیلی خیلی خوب بود … ولی من حر   و

… 
 

ست  سینه نگاهم کرد د انگار همه برنامه اش این بود که به … منتظر بود … به 
 …این که من واقعا کنترلم رو از دست بدم … این نقطه برسیم 

 
 …فقط همین … من یه احمقم … من  -
 
 …درست صحبت کن  -
 
 …من نیوشا نیستم که میخواید تربیتم کنید  -
 

ستاد  ساکت ای شید و  صورتش ک ستی به  ستم نمی … د دونم چه قدر می تون
 …اما … روی این آرامشش حساب کنم 
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 …من تمام این سالها گذاشتم به چای اینکه شما نمی دونید حامد کجاست  -
 
 و ازش خبر دارم عصبانیت میکنه؟… این که من می دونم کجاست  -
 
 …شما حر  من رو متوجه نمی شید  -
 

به خاطر این…  یدم این هم  خیلی کم … بود که خودم رو کنترل کنم  می لرز
این جا تو این شددهر زیبا … اما امشددب … چیش میومد من این طور بهم بریزم 

یا شدداید م به اندازه … دقیقا به اندازه نصددف جهان … تو این نصددف جهان … 
از دنیای بزرگ این آدمها دلگیر بودم … تمام جهان کوچیک خودم و خانواده ام 

… 
 
… هر کاری که کرده باشدده … هر خطایی که کرده باشدده … ه منه حامد برادر -

 انتظار داری ندونم کجاست؟… برادره منه 
 

می دونسددتم چشددمام هم قرمز شددده از بس که داا … یه قدم به سددمتش رفتم 
 …تقصیر شما نیست … من هیچ انتظاری از شما ندارم … بودن و خشک: نه 

یادم رفته  یادم رفته من اون نگاههای چر تح… من  من همه چیز رو … قیر رو 
 …اما دوباره یادم اومد … یادم رفته بود 

 
 …اما عصبی … ساکت بود … یه قدم بیشتر بهم نزدیک شد 
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مرگی که با خودکشددی فرقی نداشددت رو یادم رفته … من گریه های خواهرم  -

 …اصال نمی دونم چرا دارم اینا رو میگم … من … بود انگار 
 
 …ن میخوام که بگی چون من از -
 

… همین آقای دکتر … لحن خونسددردش تا مغز اسددتخوانم رو سددوزوند: د … 
ما حق … انتظام ها میخوان … همه چیز رو شددما میخواید … مسددمله همینه 

فقط من … از خانواده من … ما که منظورم منه … نداریم هیچ چیزی بخوایم 
 …اونم اگه موندن حساب بشه … منه خالی … موندم 

 
 …خانوم کوچولو داری تند میری  -
 
چا تند کرده بود  - از تعقیب برادر … کاش خواهر احمقم اون روز توی کوچه 

 تند… کاش با آخرین قدرتش فرار میکرد از این سددرنوشددت مسددخره … شددما 
یابی طالق نگیر  ید غ که میگم وقتی گفت ی… میرم  ید نمی دون د وقتی گفت

ست  سه … که بمونه … کجا شت  …که بپو شق دا خواهر منم آدم بود نیاز به ع
 …برادر شما نشد یکی دیگه … به نوازش 

 
 …حواست به جمله هان باشه  -
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شت بیرون میومد …  شماش دا شده بودوچ صبانی  شیدم خیلی ع یکم عقب ک
بد جور بهش بر خورده بود …  ید … حرفم  هام لرز خیره … نگاهم کرد … لب
… د نفسددش رو بیرون دا… که کمتر بلرزه لب چایینم رو به دهانم گرفتم بل… 

 …دستی توی موهاش کشید و دوباره چرخید به سمتم … چشتش رو بهم کرد 
 

ن ای… ما میخواسددتیم برگرده … لحنش آروم تر شددده بود: حامد بر میگشددت 
 …بده هاش باشن … برگرده رها باشه … تصمیم من نبود چدرم بود 

 
 آره؟… شما خسته شد بیاد سراغشش  برادر… خواهر من تو آب نمک باشه  -
 
- … 
 
 با شما هستم آقای دکتر -
 
ستش … برای من طالق مفهومی نداره … من این رو نگفتم  - سی که دو اگر ک

طالقش نمی دم اگر اومده تو زندگیم … یعنی به دستش بیارم … دارم زنم باشه 
می دم حق … حامد خودش باید بگه … اینکه چی شددد … تا ابد هم می مونه 

به زنش ه*ی*ا*ن*تی کرده … بهش؟ نمی دم  که  به مردی  نداره  کان  … ام
 …چه برسه به وسعت ه*ی*ا*ن*ن حامد حق بدم … حتی کوچیکش 
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سردم رو در هم گره کردم  ستای  شتم میلرزیم … د بهم نزدیک … هنوز هم دا
 …مرتبش کرد … خیلی سریع چالتوش رو در آورد روی دوشم انداخت … شد 

 …خواستم مخالفت کنم … لتوش گم میشدم توی چا
 
 …بذار باشه همراز  -
 

جادوی … خدای من این لحن چرا این طور من رو از خود بی خود میکرد … 
 کالم این آدم چی بود؟

 
زیر لب … دکمه اول و دومش رو بسددت … دسددتش رو خیلی آروم آورد جلو 

 …گفت: سرما میخوری 
 

شم…  صبانی با  بذار… بذار فکر کنم حامد دومی …  نکن حامی بذار ازن ع
 …مدیون وجدانم نباشم 

 
 ازم چرسیدی چرا اومدم این جا؟ این جا چی کار میکنم؟ -
 

حاال میتونستم گرمای حضورش رو نفس بکشم … بیشتر بهم نزدیک شد … 
… 
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 …اومده بودید زمینه اومدن حامد رو آماده کنید  -
 
- … 
 
 …ودید؟ نگید که به خاطر کتاب بود اون شب مگه برای همین نیومده ب -
 
به خاطر این بود که از خونه یهو تصددمیم به رفتن گرفتی به خاطر این بود که  -

 …بهت گفتم توی اتاق بمون چشمان آخرین لحظه … 
 

شیدی من … سرش رو چایین انداخت …  و ادامه داد: خودن بحث رو چیش ک
 که م ی تو مدام اسم حامد یا رها نمیارم.

 
 …ایسددتاد رو به روم … نشددسددتم روی نیمکتی که زیر درخت رو به روم بود 

من اما جمله هام … شدداید جمله ای … انگار منتظر حرفی بود … نگاهم کرد 
اعترافی که توی دلم میپیدید رو باید چس … توی همون حرفها تموم شددده بود 

نبود همون جا اینکه اون ته ته های قلبم اونجایی که همراز عصبانی … می زدم 
جایگاهی به اندازه جدیتش و شددداید به … این مرد جایگاه ویژه ای داشدددت 

یانش  طاراف ناییش در حمایت از ا مام توا یان … وسددعت ت حتی اگر این اطراف
برادری باشدده که خودش اعترا  میکرد کارش رو به هبچ عنوان قبول نداشددت 

برای … می کرد اما قبول داشددتن یا نداشددتنش چیزی رو برای من عوض ن… 
منی که خیلی سددعی میکردم در کمال بی انصددافی تمام تصددویرهای خوب و 
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با این جا … هر چند نمی باشددت … زیبایی که از این آدم دارم رو عقب بزنم 
 …با نگاه منتظرش … بودنش 

 
اما آیا فایده ای هم … حق با شددماسددت من این بحث رو هی چیش میکشددم  -

 داره؟
 

شتر بهم  شد: فایده اش اینه که من می فهمم دقیقا توی بهن و یه قدم بی نزدیک 
 فکرن چی میگذره؟

 
 چرا براتون مهمه؟ -
 

از توش چاکت سیگارش رو بیرون آورد … دستاش رو کرد توی جیب شلوارش 
و آتشش زد: اجازه بده جواب این سموال بمونه برای زمانی که آمادگی شنیدنش 

 …رو داشته باشی 
 
 بده ها برخورد میکنید؟ چرا با من عین -
 
چه طور ممکنه کسددی تو … خودن هم خوب میدونی که این طور نیسددت  -

نه همراز  ده ببی بذار اون هم … رها رو رها کن … همراز … من فقط … روب
شه  شناختمت … تو روحیه ان این نبود … توی آرامش با شتباه  شاید هم من ا
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ه ای که زنده هسددتن و وجود تو برای دو تا بد… تو بلد بودی زندگی کنی … 
 …ده از تو بعی… این طور چسبیدن به کسی که فون کرده … دارن میجنگیدی 

 
می دونید چرا میتونید انقدر راحت بگید رها کن؟ چون برادر شما زنده است  -

شددما براش چول میفرسددتید و اون باهاش … و هیچ اتفاقی براش نیوفتاده … 
ست … به همین راحتی … خوش میگذرونه  صال این بحث بی فایده ا  من… ا

شما هم برید تو هتلتون  … ید فردا به کنفرانس چزشکیتون برس… میرم تو اتاقم 
 …شبتون هم به خیر 

 
خواستم بلند شم که این بار صداش کمی باال رفت: بنشین و خوب گوشهان 

 …اول اینکه من همین جا اتاق گرفتم … رو باز کن 
 

شمای گرد نگاهش کرد این هتی؟ این جا خیلی خیلی جای معمولی … م با چ
اصال فکر نمیکنم تا حاال ای آدم به این سمتها نگاه کرده باشه چه برسه … بود 

 …بخواد توش بمونه 
 
این فقط … حق نداری بری … و دوم اینکه تا زمانی که داریم حر  میزنیم  -

 …مخصوص االن نیست ماله هر وقتیه که داریم حر  میزنیم 
 

از اینکه یه جورایی سرم داد زده بود عصبی بودم … عجیب لوس شده بودم … 
یا کی ماجرا روی اعصابم بود نمی دونستم هر چیزی که بود فقط به حالت قهر 
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دسددتم رو بردم تا چالتوش رو در بیارم که سددیگارش رو … از جام بلند شدددم 
یر ناخود اگاه دسددتم ز… انداخت زمین و دسددتش رو گذاشددت روی دسددتم 

شد  شت  ستش م ست من بود … د ستش خیلی خیلی گرم تر از د و من … د
 …خوب میدونستم که دستام میلرزه 

 
 …سددرم رو بلند کردم و به نگاه جدیش که خیره داشددت نگاهم میکرد زل زدم 

شید … شاکی بود  ستش رو کنار نک ستش در … د ستم رو از زیر د ستم د خوا
 …دستش گرفت  بیارم که این بار مشتم رو کامی توی

 
خیلی حرفها بود توی اون … فقط دسددتوری نگاهم میکرد … حرفی نمی زد 

 …سکون اما انگار هیچ کدوممون نمی تونستیم ترجمه اش کنیم 
 

یه قدم … انگشددتش آروم به سددمت صددورتم اومدم … دسددتم رو آروم رها کرد 
ت شاون اما قدم محسوسی به جلو بردا… خیلی نا محسوس به عقب برداشتم 

حاال کامی بدنش موازی بدنم بود و نوک کفشش رو روی نوک کفشم حس … 
شید و  شاره اش رو آروم از کنار ابروم روی گونه ام ک شت ا شت انگ میکردم. چ

لبخند کم رنگ اما عمیقی روی لبش … من لرزش خفیفی کردم زیر دسددتش 
 …نفس توی سینه ام حبس شده بود … اومد با این لرزش من 

 
 …د باهان بلند حر  میزدم من نبای -
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عذر خواهی توی جمله اش بود … صددداش از هر زمان دیگه ای بم تر بود … 

 …بدونه کلمه عذر خواستن 
 
 …من  -
 

ستم ادامه من رو بیارم …  سط … من … هر کاری کردم نتون من جمله ام اون و
 …م ی انگشت اون که روی گونه ام مونده بود … موند 

 
از من بود گویا که بی توجه به من رها شددده وسددط زمین و  اون اما حالش بهتر

چه االن … ای کاش کاری از من بر میومد … آسددمون گفت: ای کاش همراز 
من نه قصدددم طلب بخشددش یا … نشددد … چه در گذشددته برای خواهرن … 

مده  حا من برای رها … نه در نظر نگرفتن زجر رها … هموار کردن راه برای 
به همین لحظه قسم دریغ نمیکردم … یومد که اگر بر میومد کاری از دستم بر ن

… 
 

شد  سیم خنک چاییزی از زیر نگاهمون رد  سیمی که بد جور بوی محبت … ن ن
تار بود  یداد و عین نوای آروم گی ظه یعنی این … م به این لح قسددم خوردنش 

 …و من انگار که هنوز الل بودم … لحظه براش مقدسه 
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ستش  سیم د شالم رفت و اون و محکم تر کرد و با حس کردن ن سمت  آروم به 
 …نگاهم کرد 

 
گاهی ریا کار … گاهی ظالم … عین خود زندگی … آدم ها همینن همراز  -

هیچ آدمی بد … گاهی چر از محبت … گاهی بی وفا … گاهی عصددیانکار … 
ست  شته … مطلق نی ساعت های … رها حتما با حامد روزهای زیبایی هم دا

های زیبایی که نتیجه اش دو تا بده هستن که داشتنشون به همه  ساعت… زیبا 
 …دنیا می ارزه 

 
 …خیلی اتفاقها افتاده بود برای من تو این دوشددب … سددرم رو چایین انداختم 

شتن  ضی چیزها دا شون مونده بودن و بع شی مطلق خود خیلی چیزها تو خامو
 …و من بد جور از این روشنایی می ترسیدم … روشن میشدن 

 
 سرش رو کمی خم کرد: همراز؟!

 
 …یکم … من  -
 
 …البته اگر … بریم داخی … گرسنه بودی و من سرچا نگهت داشتم  -
 

 …خب میدونستم منظورش چیه: من از هیچ کس چیزی دلم نگه نمی دارم 
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 …لبخندی زد: فقط حامد بد بخت از این قانون خارجه 

 
 …و دستاش رو به عالمت تسلیم باال آورد  چپ چپی نگاهش کردم که خندید

 من… کی به این نقطه رسیدیم … خودم هم چشمان خندانش رو باور نداشتم 
 …لبخند بزنه … چپ چپ نگاهش کنم … بشم همراز 

 
 …آروم: میشه من یکم راه برم … راه افتادیم 

 
 …احساساتم بهم گره خورده بود … دوست داشتم کمی فکر کنم … 

 
شد زیر لب بگه بعد با خ ستین های خیلی بلند چالتو رو بهم زدم که باعث  نده آ
 …شیطون 

 
 چرخیدم بر خال  مسیر برم که گفت: کجا؟

 
 …میرم یکم راه برم  -
 
 …نمی شه  -
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این جمله رو انقدر خونسددرد گفت در حالی که دسددتاش توی جیبش که … 
 …انگار من ازش نظر چرسیده بودم 

 
 م آقای دکتر؟!متوجه منظورتون نشد -
 

و می … خب من گرسددنه ام … تک خنده ای به صددورن شدداکیم کرد: چیزه 
 …دونید که تنها غذا نمی تونم بخورم 

 
ستم به این آدم بگم …  سی که به هر دلیلی تو این هتی مونده … چی میتون به ک

 …تا اینجا اومده بود تا حر  بزنیم … بود چون من اینجا بودم 
 
 …باشه  -
 

که چذیرفته بودم تعجب کرد اما سددریع خودش رو جمع و جور کرد و با  از این
 دست به در اشاره کرد که اول من رد بشم.

 
 …می تونسددتم خودم رو توی شددیشدده عینکش ببینم … رو به روش قرار گرفتم 

 …لبخند عمیق اما خسته ای روی لبش بود 
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خیلی خوشحال بودم جایزه گرفته بودم و … سرحال تر از تمام این روزها بودم 
امید و شددیده هم در کنارم ایسددتاده بودن و داشددتن با خبر نگاری از یکی از … 

 …مجله های تماتری مصاحبه میکردن 
 
 
 
 
 
 …عجب کنفرانس چزشکی عمیقی هستش این آقای دکتر  -
 

 …لبخند ش چهن تر شد: شما متوجه نشدی از اول تا اخرش بحث علمی بود 
 

نتونسته بودم تعجبم رو قایم کنم که باعث … یده بودمش وقتی حاضر و آماده د
هر سدده مون رو با ماشددین خودش رسددونده بود به … خنده بلندش شددده بود 

شنواره  ستاده بود و به من نگاه میکرد … ج ست ای شه خوش ژ و حاال م ی همی
… 
 

شیم نگاهم رو ازش گرفتم  صدای گو شنیدن  جایزه ام رو با عذر خواهی … با 
حامی نگاهش … رامین بود … م و گوشیم رو از توی کیفم در آوردم دستش داد

خواسددتم از کنارش کمی دور … رو از من گرفته بود و رو به روش نگاه میکرد 
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نمی دونم چرا اصددال دوسددت … شددم و حر  بزنم اما یه حسددی مانع میشددد 
 …نداشتم فکر خاصی توی بهنش بیاد 

 
 …اب ندادن بی ادبی بود به هر حال جو… دکمه سبز رو فشار دادم 

 
 …سالم عزیزم  -
 

ته بودم نفس عمیقی  بار گف که ده  فت من  به من عزیزم میگ ید  با مد ن بدم میو
 …کشیدم که از نگاه حامی دور نموند و اخماش بیشتر رفت توی هم: سالم 

 
شه  - شه … مبارک با ودم کاش اونجا ب… االن دیگه باید جایزه ان رو گرفته با

 …تو تمام تشویق های دنیا رو الیقی … زدم و بران دست می
 

 …دوست نداشتم تنها باشی اونجا 
 

ه یعنی من تنها بودم؟ البت… سرم رو بلند کردم و به مرد رو به روم نگاه کردم … 
 …که نبودم 

 
 …شما هم همیشه به من لطف داشتید فقط اگر میشه … تنها نیستم  -
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ولی تو عزیزه … ی نگم بهت عزیزم می دونم دوباره میخوای بگ… می دونم  -
تو میگی حسددی به من نداری باشدده قبول … منی همراز چه بخوای چه نخوای 

 …اما نمی تونی بگی منم بهت حسی نداشته باشم 
 

این رابطه و این تماسدها داشدت بیشدتر و بیشدتر ابیتم … نفسدم رو دادم بیرون 
ه به یادم بودید آقای گوشددی رو توی دسددتم جا به جا کردم: ممنونم ک… میکرد 

 …چرتو 
 

جایزه رو توی دستش جا … با اومدن اسم چرتو اخمای حامی ترسناک شد … 
 …به جا کرد 

 
صال نمیشنیدم رامین چی میگه  سم رفت به عکس العمی حامی که ا انقدر حوا

… 
 
 …چس من کارتت رو بران نگه داشتم خودن بیا بگیره  -
 

 …سددتم تحلیی کنم که منظورش از کارن یه لحظه به خودم اومدم و تازه تون
 …دعون نامه نمایش گاهشه و من کامال فراموش کرده بودم 
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بعد از خداحافظی اومدم حرفی بزنم که شددیده دسددتم رو کشددید و به سددمت 
که قرار بود عکس بگیریم  یده و امید … جایی برد  کادر عکس کنار شدد توی 

 …توجه زیاد نگاهم میکرد ایستادم و همه توجهم به مردی بود که داشت با 
 

امروز حس … دو سددداعتی بود رسددیده بودیم و من تو افکار خودم غرق بودم 
که براش این این چند سدددال … غریبی برای من داشدددت  به موفقیتی  قدم  یه 

شده بودم  شیده بودم نزدیک  ساوی بود با بی … زحمت ک موفقیتی که هنوز م
 …چولی مطلق 

 
د و لبخند نا خو… بازش کردم … ام اسددی بود  تو فکر بودم که به گوشددیم اس

باهان کار دارم … جمله مختصددر و مفید بود … اگاهی روی صددورتم اومد 
 …میشه بیای به کافی شاپ هتی 

 
صبی بود  سم  ست… این بار رژ لبم خیلی چر رنگ تر از مرا  عجیب دلم میخوا

ه و یز نشستحامی رو دیدم که چشت یه م… زیبا تر از هر زمانی به چشم برسم 
صدای بلندی ایجاد … روزنامه ورق می زنه  صیقلی زمین  سطی  شام روی  کف

با شددیندین صدددای چام عالوه بر سددر حامی سددر چند نفر دیگه هم … میکرد 
اما نگاه اون هنوز … چرخید که نگاه کوتاهی بهم انداختن و نگاه ازم گرفتن 

شت… روی من ثابت بود  شدنم به میزی که چ لند ش بود از جاش ببا نزدیک تر 
شید تا … شد  صندلی رو به روش رو برام ک سالم کردم که جوابم رو داد و بعد 
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شینم  سر جای اولش … بن شت  از این همه توجهش خجالت … و خودش برگ
 …میکشیدم 

 
که دسددت نخورده بود اما معلوم بود … به فنجان قهوه رو به روش نگاهی کردم 

 …سرد شده 
 
بیرون اما بین خودمون باشه وحشتناک ترین قهوه ایه که  گفتم خسته ای نریم -

 …تا حاال خوردم 
 

 …لبخندی زدم: می اومدید دم اتاقم خوب 
 

این جمله بدون هیچ فکری از دهنم چرید اما بالفاصددله بعدش خودم گرفتم … 
 …چی گفتم و حسابی خجالت کشیدم 

 
 ه اما ترسم از این بودلبخندی زد: اینکه انقدر بهم اعتماد داری خوشحالم میکن

که تو دختر تنهایی من بیام در اتاقت کس دیگه ای هم به خودش اجازه بده در 
 …اتاقت رو بزنه 

 
که باعث … از اینکه فکرش به کجا ها می رسددید متعجب نگاهش کردم … 

 …شد با مهر نگاه کنه 
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یا تک سددرفه ای نگاهش رو ازم گرفت و دسددتش رو برد به سددمت جعبه قرمز 
با … وشددگلی که کنار دسددتش بود و من موقع اومدن متوجهش نشددده بودم خ

شدم  سموالی خیره  صورتم بود نگاه کردم و  تعجب به جعبه ای که حاال مقابی 
 …به حامی 

 
 …هدیه موفقیت امروزته … هدیه … این  -
 
 …اما آخه  -
 
ن م… اصال چیزی نیست که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم … آخه نداره  -

 …زی رو که خودم خیلی دوست دارم بهت هدیه کردم چی
 

با بوقی کودکانه که دست خودم نبود و همیشه موقع کادو دیدن بهم دست می 
داد و باعث لبخند چت و چهن صددورن حامی شددد دسددت بردم و جعبه رو باز 

دسددتام رو وری دهنم گذاشددتم … چیزی که میدیدم رو باور نمیکردم … کردم 
شیدم  کمی نگاهش کردم…  سر خودم ک ستی به  ند با این حرکتم بل… و بعد د

 …خندید: چی کار میکنید 
 
 …دارم چک میکنم رو سرم شاه در نیومده باشه  -
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ست  شد: انقدرها هم نی شم … این بار خنده بلندتر  شحال ب می خواید من خو
… 
 

خدای من این … صددفحه توی دسددتم رو بیرون آوردم: شددما به این میگید کم 
 …رجینال یکی از بزرگترین آهنگ سازای دهه شصت اروچاست صفحه ا

 
می خواستم در جواب لطف های این چند … یکم طول کشید تا چیداش کنم  -

وقت اخیرتون باشه که از شانس خوب من دوستم سه شب چیش از فرانسه اومد 
 …و این زود به دستم رسید و نصیب امروز شد 

 
 …کردم تا نپرم ب*ا*لش و ماچش نکنم به زور داشددتم خودم رو کنترل می… 

چه قدر ازش ممنون بودم که این هدیه با وجود بسددیار گرون قیمت بودنش تو 
شم نبود  سته که اون با این کارش … چ و حتی … توجه اش … سوادش … در

چرسددتیژ خاصددش تو انتخاب موسددیقی و حتی هدیه رو نشددونم داده بود و یه 
سی باتیش رو خیلی  شیده بود جورایی با کال شی… شیک به رخم ک که  ره ک

شت  شی ثروتش نبود با وجود … تماما جنبه م بت و زیبا دا اما بره ای به ره ک
اینکه بدون اون ثرون و نفوب امکان نداشدددت بشددده همدین چیز فوق العاده 

 …کمیاب وبی همتایی رو به من هدیه کنه 
 
 …نمی دونم چه طور باید ازتون تشکر کنم  -
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با همین … هم گره کرد وروی میز خم شدددد: با همین لبخندن دسددتاش رو ب
 …همرازی که چند وقتی بود نمی دونم کجا چنهانش کرده بودی 

 
 …چرا باهاش لا می کنی  -
 

 …کار درستی نبود … واقعا لا نمی کردم … 
 
 …حاال با ماشین آقای دکتر برگردم تهران … من با شما اومدم شیده  -
 

سط کتاب شتیا )این کتاب تو ساخته و wWw.98iA.Comخانه ی مجازی نوده  )
 منتشر شده است

 
سخنرانی بی چایان امید  ستاده بود به  شید که ای سمت حامی ک شیده گرنی به 

ما برادر و خواهر با هم برمیگردیم … گوش میکرد: تو به ما چی کار داری خله 
… 
 

ستی کوچی ساک د شین رو برام باز کرد و من   ک آبی رنگمنمی دونم کی در ما
 …رو کنار ساک مشکیش تو صندوق عقبش گذاشتم و کی تو جاده راه افتادیم 

 
 دوست داشتی با دوستان باشی؟ -
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سیده بود …  صفهان … مگه از من نظر هم چر ست دقیقه ای بود از ا االن که بی

 …در اومده بودیم تازه یادش افتاده بود بپرسه 
 
… ن چون باهاشددون اومده بودم م… خیلی هم برام فرقی نمیکرد … خب  -

 …احساس میکردم خیلی صورن خوشی نداشت که همراهیشون نکردم 
 
تا تهران رسددیدی بیای خونه ما  - من خواسددتم … خب تو که میخواسددتی 

 …م*س*تقیم ببرمت 
 

من ناراحت نبودم از کنارش … لبخندی زدم … عجب دلیله مطممنی واقعا … 
 …حالم رو بهتر هم میکرد موسیقی الیت توی ماشینش … بودن 

 
 …می دونستید سلیقه مون تو انتخاب موسیقی خیلی شبیه  -
 

 …نگاهش رو از جاده نگرفت: واین نکته بسیار مهمیه 
 
 مسخره ام می کنید؟ -
 
ستی … نه باور کن … ای بابا  - شتم تو میخوا شبپره می با شهرام  اگر االن من 

 موتزارن گوش کنی خوب می شد؟
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 …به م الش با صدای بلند خندیدم  …
 
 …خیلی جدی گفتم همراز … نه خب  -
 
 …نمی دونم چه طور از شما تشکر کنم … من … آقای دکتر  -
 
 بابت؟ -
 
ی بابت هدیه ب… تالشددتون برای اینکه حر  بزنیم … تا اینجا اومدنتون  -

 …نظیرتون 
 
 …باید حر  میزدیم  -
 

 …کلمه باید داشت این آدم اصال عالقه خاصی به … 
 
شتر از  - شه کینه چون  48از هر دلخوری اگر بی شه می  ساعت بگذره و حی ن

 …ما جرا رو برای خودش بزرگتر میکنه … آدم می شینه خیال میبافه 
 

 …شقیقه هاش رو مالید 
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 خیلی خسته اید نه؟ -
 
 …یکم  -
 
 …فکر میکنم بیشتر از یه کم  -
 
 …دیشب نخوابیدم  -
 
 جاتون ناراحت بود؟ چرا… ا  -
 
 …نه یکم فکرم درگیر بود  -
 
 …چرا؟ چیزی شده؟ چدرتون که گفتید بهترن  -
 
خیلی چیزهای دیگه … ولی خب … مرسی که حواست به حال چدرم هست  -

 …بهنم هزار جاست … هم هست 
 

کمی کمربندم رو شددی کردم و تمام ره بهش نشددسددتم: چرا خودتون رو انقدر 
ید  چدرتون بی… ابیت میکن جا … ماری  به این مدنتون  ناراحت … او من االن 

 …شدم شما تا این جا اومدید 
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خت  ندا های این دو روزش بهم ا گاه مام ن گاهی از جنس ت از همون … نیم ن

از اون رنگ انتظام … نگاههای خاکی رنگی که دور بودن از اون رنگ غرور 
 …بودن 

 
 …من به خاطر خودم اینجام  -
 

هی غر میزد که تو … هوا خیلی سرد بود … تا چایی بخوریم جایی نگه داشت 
ستم رو دور لیوان حلقه کرده بودم و بوی چای  شینم و من لا بازانه د شین ب ما

 …جوشیده رو نفس میکشیدم 
 

یه قلپ از چایش رو قورن داد: آقای چرتو همونی هسددتن که اون شدددب من 
 جلوی تماتر شهر دیدمشون؟

 
یک بود بپره …  گاهی … توی گلوم چای نزد جدیش ن گاه  به ن جب  با تع

 انداختم: چه طور مگه؟
 
 …آخه احساس کردم موقع حر  زدن باهاش معذب هستی  -
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 …معذب بودن نیسددت … با نوک کفشددم سددنگ زیر چام رو تکونی دادم: خب 
 …ایشون یه آشنای قدیمی هستن … نمی دونم 

 
 …اون شب بهش تاکید کرد تو خونه ان  -
 

 …ن آدم عجب حافظه ای داشت بابا ای… 
 
شتر بی… من احساس میکنم چیزی به غیر از یه آشنایی و یه کم خاطره است  -

 این طور نیست؟… از یه همبازی 
 
 …شما هم مطممنا نوجوان بودید  -
 

اما سرش رو تکونی داد … نمی دونم … جوابم رو چه چیزی برداشت کرد … 
داشتم از گذشته ای که چیز خاصی من دوست ن… و ادامه سموالش رو نگرفت 

 رامین… کال برای هیچ کس … نه برای حامی … هم توش نبود صددحبت کنم 
حاال هر  مه آرزوم بود و  مانی ه یه ز ناراحتم میکرد  حتی اگر االن داشدددت 

 …برداشت اشتباهی ازش یه جور توهین به خوده من بود 
 

جاد شده وتی بینمون ایسک… از وقتی سوار ماشین شده بودیم تو فکر رفته بود 
این بودنها و گاهی … بود و هر دو انگار که داشددتیم تمام این سددموال و جوابها 

 …حساس شدنها رو توی بهنمون حالجی میکردیم 
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ین ا… از زیر چشم نگاهی به حامی انداختم … سرم رو به شیشه تکیه دادم … 

تصورش  …نبود عجیب بود که زنی تو زندگیش … آدم حقیقتا خوش قیافه بود 
ناراحتم کرد  جا خوردم … هم کمی  ظه خودم هم  من داشددتم چی … یه لح

 …میگفتم 
 

… همه چیز رو به جریانش سددپردم … احسدداس کردم شدددم عین این جاده 
ستم  شر نمی دون اون هم بد … هر چیزی که بود عبور بود … آخرش خیره و یا 

ت کارهاش رو جف… گاهی بهش تلفن میشد … جور توی فکر به نظر میرسید 
 …و جور میکرد و من هم با سیا اس ام اس بازی میکردیم 

 
معلوم بود چیزهایی که … عصددبی به نظر میومد … دسددتی به موهاش کشددید 

صبیش کرده  شنیده خیلی ع سها از رویا بود و یکیش… توی تلفن   دو تا از تما
 …از همون عباسی نامی که سمش و صداش برام خیلی آشنا بود 

 
سگرفته بودن و چک کرده نیو ساعت چیش تما شا تقریبا ده باری تا دو  شا و کو

 …بودن که من م*س*تقیم چیششون میرم 
 

بعد از یه سکون شاید دو ساعت که چس تک تک اون تماسها مخفی شده بود 
 …که با باز شدن در باا موجی از اضطراب رو حس کردم … رسیدیم به خونه 
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اما کالفگی و … شددم حس خوبی نداشددتم دلم نمی خواسددت وارد عمارن ب
خسددتگی بیش از حد حامی و در کنارش دلتنگی برای بده ها مانع از این می 

 …شد تا ساکم رو بزنم زیر ب*ا*لم و با حد اک ر سرعت از این جا فرار کنم 
 

با ورودمون روی تراس اول از همه فخری خانوم ظاهر شد و معلوم بود که حال 
ندا به شددددن مشددکوک می زد … ره و هوای خوبی هم  حامی … همه چیز 

سمت  شماش رو ازش می گرفت و بعد نگاهی به  نگاهی بهش انداخت که چ
عمارن انداخت و ساک رو توی دستش محکم گرفت و بی هیچ حرفی با قدم 

با نگرانی به صورن نگران فخری خانوم نگاه … های بلند به سمت خونه رفت 
 …کمی این چا و اون چا کردم … نم یا وارد بشم تردید داشتم اونجا بمو… کردم 

کمی نفسددم رو تو سددینه نگه داشددتم و به فخری خانوم که بی سددالم و کالم به 
با  …باالخره که چی من که باید داخی می رفتم … م*س*ن ته باا نگاه کردم 

شکوک تر از هر زمانی اومد همون طور  ضای خونه به نظرم م ورودم به داخی ف
هیچ کس نبود … دم روی زمین نقش دار خونه زیر چلدراا اصددلی ایسددتاده بو

 …تا صدای فریده خانوم و حامی از باال اومد … 
 

 حامی: می خواد بکشتش؟
 
 …حامی مادر حرص نخور  -
 
 …مادر من شما هم یه چیزی میگید چه طور حرص نخورم  -
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بال موبایلش دن حامی کالفه داشت قدم رو میرفت و توی… از چله ها باال رفتم 
 …یه شماره میگشت 

 
 چرا همون موقع تماس نگرفتید؟ -
 
بعد از این همه … تو جاده هم بودی … چی کار میخواسددتی بکنی مادر من  -

 …وقت رفته بودی چی 
 

لبخندی رو به زور روی لبش کاشددت و به سددمتم … با دیدنم حرفش رو خورد 
 …کرد اومد و مهربان تر از هر وقت دیگه ای ب*ا*لم 

 
 …دخترم ندیدمت خوش اومدی  -
 

شت … اینجا یه خبری بود …  سار ندا صال به ها … فریده خانوم رنگ به رخ ا
 حامی چرا انقدر کالفه شده بود؟… کجا بودن 

 
 …فریده خانوم چیزی شده؟ حالتون خوب نیست  -
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با دستمال توی دستش مضطرب چشماش رو چاک کرد و نیم نگاهی به حامی 
… خوش اومدی … انداخت: نه عزیزکم … مادرش رو نگاه میکرد  که جدی

 …مگه بده ها سراغت رو بگیرن تا سراا ما بیای 
 

 …از هر کالمش نقش بازی کردنش می بارید … 
 
 آقای انتظام؟ -
 

شد  ساعت چیش حالش بد  شید: یکم چند  ت دکتر اومد گف… نفس عمیقی ک
 …ن سکته از چا انداختتش ای… خدا رو شکر االن خوابیده … بهتر شده 

 
یا با گام های بلند به  حامی باالخره شددماره مورد نظرش رو چیدا کرده بود گو

 …و نگاه من هم همراهیش کرد … سمت اتاق کارش رفت 
 

سمت اتاق بده ها هدایتم  شت و به  شت کتفم گذا ستش رو چ فریده خانوم د
 …کرد: بده ها یکم ترسیدن همراز عزیزم 

 
 …هر دو روی تخت کوشا کز کرده بودن … رو باز کردم تو اتاق کوشا بودن  در

با دیدنم انگار که از جایی آزاد شددده … نیوشددا زانوهاش رو ب*ا*ل کرده بود 
سمتم چرواز کردن  شن به  شون رو توی ب*ا*لم جا دادن … با محکم … خود

 یکردبه فریده خانوم که هنوز داشت اشکاش رو خشک م… ب*ا*لشون کردم 
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سته بودم تا هم  ش شید که دو زانو ن ستی به موهام ک نگاهی انداختم با محبت د
 …قد بده ها بشم کشید و در اتاق رو بست 

 
 …خیلی وحشتناک بود … کوشا: همراز 

 
چدر جون داره می میره من مرده … نیوشددا: من دیگه نمی خوام این جا باشددم 

 …دوست ندارم 
 

 …جفتشون گذاشتم ب*و*سه ای محکم روی شقیقه هر 
 

کوشدددا رو که چاش رو باز کرده بود و هنوز نباید خیلی بهش فشدددار میاورد رو 
ستم رو به … ب*ا*لم کردم  ش سهام رو در آوردم و ن شن بود. لبا سنگ خیلی 

 …روشون روی زمین: چی شد؟شما ها چرا این شکلی هستید 
 

 … حتی به مامان فریده هم گفتیم که… کوشا: ما منتظر تو بودیم 
 

چند ساعت چیش زنگ خونه رو … نیوشا: ول کن کوشا اونجاهاش مهم نیست 
فخری خانوم هی … مامان فریده زانوهاش لرزید غش کرد روی مبی … زدن 

این … دسددتاش رو می مالید بهم میگفت آقا حامی نیسددت ما چی کار کنیم 
 …کوشا هم فقط گریه میکرد 
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 …نمی کردم  -
 

کی کی کنه که ب*و*سدده ای روی چیشددونی کوشددا  نیوشددا براق شددد باز باهاش
 …نیوشا جون به لب شدم … گذاشتم: باشه گریه نمیکردی 

 
هیدی مامان فریده بلند شددد و اول ما رو برد طبقه سددوم و گفت از در بیرون  -

 …بعدش نمی دونم چی شد … حتی در رو قفی کرد … نیایم 
 

شت  صدای گریه بلند … یکم گذ شت که  سرییعنی خیلی گذ  شد و بعد یه 
ما هم رفتیم … آدم دیگه اومدن و رفتن و بعد فخری خانوم اومد در رو باز کرد 

 …دیدم باز به چدرجون دستگاه وصی کردن و ما رو درست و درمون نمی بینه 
 

 …کوشا: ما خیلی ترسیدیم عمو حامی اگر بود این اتفاق نمی افتاد 
 

ود این جوجه های ترسیده من چرا این جا چه خبر ب… داشتم شاه در میاوردم 
امکان … اونی که من فکر میکنم نیسددت … نه … این شددکلی شدددن؟ اصددال 

 …دستم رو روی قلبم گذاشتم که داشت از حرکت می ایستاد … نداره 
 

 نیوشا با استرس دستش رو دور گردنم چیدید: همراز تو هم خوب نیستی؟
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بذارید براتون تعریف … خسددته ام  محکم تر ب*ا*لش کردم: نه گلکم یکم
 …کنم که من جایزه گرفتم کیا اون جا بودن 

 
شون … نمی دونم چه قدر توی اتاق مونده بودیم  صدای زنگ میومد و ن مرتبا 

 …می داد مالقاتی های اکبر خان بازهم چشت سرهم دارن میان 
 

شتم از اتاق بیرون برم  صد ندا صال ق شمم به د… من ا ر خیره اما بدجور هم چ
مونده بود عجیب بود که انگار عادن کرده بودم این در باز بسدده او نگاه جدی 

 …که االن که نگران حال خسته اش هم بودم رو بین در ببینم 
 

شون به  شده ظاهرا هم بهن سریع  شا م ی هر بده دیگه ای خیلی  شا و کو نیو
شته… سمت دیگه ای رفته بود  شون گذا شتن کارتونی رو که برا ودم رو ب و دا

 …میدیدن 
 

اما با دیدن رویا بین در … تقه ای به در خورد و من توی دلم یه حس آروم اومد 
 …اون انتظار جاش رو به یه حس دوستانه داد 

 
بده ها سددالم علیک خیلی خالصددانه ای باهاش کردن و لبخندش رو چهن تر 

 …کردن 
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 اون… و*سی کردم از جام بلند شدم و دستی به موهام کشیدم و باهاش رو ب*
 …هم اصال سرحال به نظر نمی رسید 

 
 …همراز نمیای چایین شام حاضره  -
 
 …نیام … چیزه  -
 
 …چرا منتظرتیم … ااا  -
 

نگاهی به بده ها انداختم و کمی صدددام رو چایین آوردم: تو که دیگه می دونی 
 …اون جماعت 

 
به همین خاطر این  بده همه  یا: اکبر خان حالش خیلی  به خاطر … جان رو

چیره مرد مقتدری که دکتر گفته اگر هم این مرحله رو رد کنه احتمال خیلی زیاد 
 …کسی حوصله نداره با تو سر و کله بزنه … فلا می مونه 

 
برای … برای حامی … با شددنیدن حال بد اکبر خان واقعا ناراحت شدددم … 

اندازه من نمی  شدداید هیچ کس تو این جمع به… برای بده ها … فریده خانوم 
 دونست از دست دادن یعنی چی؟

 
 …من و تو به خاطر حامی میریم چایین  -
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چولیور نازک و سبک سفید رنگی به تنم بود که چون بلند بود زیرش ساق قهموه 

 …خب … این طوری … آرایش خیلی الیتی هم داشددتم … ای رنگی چام بود 
البته اگر خودم رو با بلوز دامن بسددیار شددیک آبی … لباس  بدک هم نبود این

 …نفتی رویا مقایسه نمی کردم 
 

ب*و*سددیدمشددون و … بده ها تو این جمعها توی اتاقشددون غذا می خوردن 
م بر وقتی کنارش قد… ترجیی میدادم با حامی برم … همراه با رویا چایین رفتم 

 …برام بیفته  میداشتم احساس میکردم قرار نیست هیچ اتفاقی
 

سمتم چرخید  سرها به  سالن غذا خوری که حامی هنوز توش نبود  با ورودم به 
و من سالمی اجمالی کردم و یه صندلی رو گوشه ترین بخش میز بلند انتخاب 

شتن … کردم  ضی با تعجب دا ضی بی توجه و بع شیک چوش بع این جماعت 
 …رویا کنارم نشست … نگاهم میکردن 

 
دلم میخواسددت با بده ها توی اتاق … نم اون جا نداشددتم حس خوبی از بود

به من … بمونم  ما تمام توجهش رو داده بود  یا ا تاق … رو یده خانوم وارد ا فر
و بعد از چند دقیقه حامی وارد شد … شد و روی صندلی همیشگش نشست 

ستگی از همه وجناتش می ریخت …  شیک بود اما خ شه  من که … م ی همی
… و چه قدر کار اطرافش ریخته … روزه این آدم درگیره  خب میدونسددتم چند
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صدای جذابش به  ست و با  ش صدر مجلس ن صندلی  به جای اکبر خان روی 
 …همه خوش آمد گفت و تعار  کرد که غذاشون رو شروع کنن 

 
سخره اومد  صنوعی و م صدر … همه چیز به نظرم م سم به مرد  من تمام حوا

بازی میکرد غذاش  با  که  و هیچ چیز توی دهنش هم حتی  مجلس بود 
کال نگران کی قضددیه بودم خیلی چیزها این جا … نگرانش بودم … نگذاشددت 

 …داشت اتفاق می افتاد 
 

شتن تند و تند  شناختم دا شدم فخری خانوم و چند نفر که نمی  شپزخونه  وارد آ
این طر  و اون طر  می رفتنوویک ساعتی بود که شام تموم شده بود و حامی 

بود  همه بهنم چیشش… دش توی جمع نشسته بود و بعد رفته بود باال کمی بع
و حاال قصددد داشددتم حتما با حامی … من هم سددری به بده ها زده بودم … 

 …صحبت کنم 
 
 …بفرمایید  -
 

 …از تک تک نفسهاش می شد خستگی رو فهمید … 
 

 چشددت میزش نشددسددته بود و… اول الی در رو باز کردم و سددرم رو داخی بردم 
… چراا ها خاموش بود و فقط آباژور روشددن بود … موهاش کمی آشددفته بود 

نیمی از صددورتش روشددن شددده بود و این جذاب تر از هر زمان دیگه ای کرده 
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گره کرواتش شی بود و دکمه اول چیراهنش باز بود و آستیناش رو باال … بودتش 
 …با دیدنم لبخند کم رنگ و خسته ای روی لبش اومد … زده بود 

 
 …تمام قد وارد اتاقش شدم و در رو بستم: مزاحمتون شدم 

 
 …نگاهی به سینی دستم انداخت و این بار لبخندش واضی تر شد 

 
سی آوردم  شیر ع شتم: براتون  سینی رو روی میزش گذا سمت میزش رفتم و  به 

… 
 

 …ببخش امشب خیلی حواسم نبود … لیوان رو توی دستش گرفت: مرسی 
 
 …خوبه براتون … این رو ال اقی بخوریدش …  چیزی نخوردید -
 

غذا خوردنش …  به  قت کرده بودم  که د جب کرد  به… فکر می کنم تع  رفتم 
چاهاش رو روی هم انداخت و لیوان رو … صددندلیش رو چرخوند … سددمتش 

نیم … تکیه دادم به میز … روی میز گذاشددت ودسددتش رو دورش میدرخوند 
 …رخم بهش بود 

 
 نمی شینی؟ -
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 کاری از دست من بر میاد؟… شما راحت باشید … نه  -
 
 …همین جادون کافیه  -
 
یه بار بیاید خونه … این دم دسددتی … اما این که فرمول جادویی من نیسددت  -

 …باز براتون جادو میکنم 
 

ستاده بودم  شده بود … خیلی نزدیکش ای سش آروم تر  م گره ابروهاش ه… نف
شد  شت از هم باز می شماش رو م ی اون … کم کم دا شید و چ نفس عمیقی ک

ش این بار توی چشم… روز که وارد اتاق شده بود چند ثانیه ای بست و باز کرد 
 …یه آرامش و یه لبخند بود 

 
ترس  …دستام رو قفی کردم به لبه میز: شاید هیچ کس بهتر از من درکتون نکنه 

داره بیشتر و  آدم هر لحظه احساس می کنه تو سیاهی مطلقی… از دست دادن 
 …بیشتر فرو میره 
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خیلی دلم میخواست این حس رو نداشته باشی و یا تجربه اش نکرده باشی  -
باختم …  قدر خودم رو  چدرم نبودم … نمی دونم چرا ان ها چیش  … من سدددال

 …شاید فکر کنی سنم … سال  15بیشتر از 
 
و مادرش بزرگ  هیچ وقت آدم برای از دست دادن یا ترس از دست دادن چدر -

 …نمی شه 
 
این که نتونم … درد من درد نتونسددتنه … فقط درد از دسددت دادن نیسددت  -

 …جلوی این سیلی که راه افتاده رو بگیرم 
 
 …قرار نیست همه کار از دست شما بر بیاد  -
 
 …چس من قهرمان نیستم  -
 
 می خواستید باشید؟! -
 
- … 
 
ترسیده بودن و می گفتن امروز اگه شما  اون ها خیلی… برای بده ها هستید  -

 …یا فریده خانوم منتظر تصددمیم شددما بوده … بودید خلی اتفاقها نمی افتاد 
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شستید  صدر اون میز ن  …چس برای این خانواده قهرمان هستید … شما امروز 
 این ها براتون کافی نیست؟

 
مردمک احساس کردم … سرش رو آورد باال و نگاه خیره شو دوخت به نگاهم 

شماش می لرزه  ستام میلرزیدن … چ ست م ی قلبم … د که خودش رو … در
 …به سینه ام می کوبید 

 
شگش به نظر نرم اومد: نه  صالبت همی شده بود و لحنش با وجود  صداش بم 

 …اینا برام کافی نیستن … 
 

به زور دسددتهام رو قفی میز کرده بودم که یه وقت این انگشددتهای سددرکشددم … 
 …بین اون موهای درهم مشکی رنگ  نخوان بلغزن

 
 منم… می دونم دلتون االن می خواد یکی بهتون بگه اینا همش یه شددوخیه  -

شید  شما که از … مادرم که نفس های آخرش رو میک که البته دور از جون چدر 
هیچ کاری از دستم بر … ته دلم دارم دعا میکنم عروسی نوه هاش رو هم ببینه 

گفت همراز مادرن رو ببخش اون میخواد بره رهاش سددیاوش بهم … نمیومد 
شب بر  میومد … کنه  ست از اون … اون  سمون قرمز بود و من دلم میخوا آ

همه چیزم رو داشتم از دست … رها گریه میکرد … برم همراه مادرم … جا برم 
اون شددب به خودم قول دادم رها رو برای همیشدده داشددته باشددم که … می دادم 

 …ه نشد خب می بینید ک
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سددعی کردم … داشددت نگاهم میکرد … اشددک روی گونه ام رو چاک کردم … 

لبخند بزنم که خوب خیلی تلخ بود: ببخشید اومدم شما تنها نباشید دارم مرثیه 
 …براتون میخونم 

 
 بران مهم بود من تنها نباشم؟ -
 

 مگه برای شما مهم نبود که حر  بزنیم؟… تعجب کردم: البته 
 

ایی این که میتونی تنه… عجبم لبخندی زد: این معجزه تو هسددتش به قیافه مت
 …چس فکر کنم تو قهرمان تر از منی … آدم ها رو از بین ببری 

 
 این جا مهمه که کی قهرمانه؟ -
 
 …برای من االن فقط مهم حضورن اینجاست  -
 

احسدداس سددبکی … خیلی چیزها … خیلی حرفها بود انگار … دلم لرزید … 
نفس … یقا همون حسددی که دراز بکشددی بین یک عالمه سددبزه دق… داشددتم 

و من این جا تو این اتاق تو تاریکی حضددور … بوی زندگی میاد … بکشددی 
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صدا و از این نوا و … مردی که تا همین چند ماه چیش ازش می ترسیدم  از این 
 …از این آد همون حس و همون بوی معطر حضور و زندگی رو حس میکردم 

 
 …درست میشه همه چیز  -
 
چیزی خراب بشه که برای من خیلی … می ترسم تو این چروسه درست شدن  -

 همراز؟… خیلی زیاد … عزیزه و مهمه 
 
 …بله  -
 
 می شه بده ها این هفته خونه تو باشن؟ -
 
 خونه من؟ -
 
 …اگر که سختته … بله  -
 
 می دونید که من از خدامه ولی؟… نه نه  -
 
من دارم تمام سعیم رو میکنم … یه طوفانی هست … نپرس … نپرس همراز  -

 …و اگر نتونستم ال اقی یه کشتی نجان بسازم … که جلوش رو بگیرم 
 



  884 

 

 …من منظورتون رو متوجه نمی شم  -
 
من همه چیز رو برنامه ریزی میکنم … خیالم راحته وقتی با بده ها خونتی  -

 باشه؟
 

 …سرم رو به نشانه تاکید تکونی دادم … 
 

 …اهم به لیوان افتاد که دستش روش بود نگ
 
 …بخوریدش دیگه از همه وجناتتون خستگی می باره  -
 
 …باید سرو سامونی به مشکی چسر عمه ام  -
 

مدن  مام رفت توهم: تو این  ظام هر کسددی … اخ قای انت تا خوب شددددن آ
 …شما کاریتون نباشه … مشکلش رو خودش حی کنه 

 
 …آه آه چه عصبانی  -
 
 …در ضمن این رو هم بخورید دیگه … مگه شوخی دارم … بله  -
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ورتم خیره به ص… بعد دستم رو بردم و لیوان رو برداشتم به سمت دهنش گفتم 
خواستم دستم رو بکشم که دستم … لیوان رو به دست دیگه اش گرفت … شد 

 …دستاش داا بود و دستهای من سرد سرد … رو توی هوا توی دستش گرفت 
 چشماش… فقط نگاهم میکرد … اما خجالت میکشیدم … شیدم دستم رو نک

ستم رو باال آورد  ست و د سرش رو چایین آورد و لبهای … رو ب چرخوند و آروم 
شت  ستم گذا شد … داغش رو نرم و طوالنی روی نبض د شیدنم قطع  نفس ک

 تک تک… انگار با ب*و*سدده ای که به نزدیک ترین مسددیر قلبم زده بود … 
 ی قلبم رو به صدا در آورده بود.تارهای موسیق

 
 …کوشا با غذان بازی نکن درست بخور  -
 

بعد از اون شب … در کنار هم بودیم … سه روز بود بده ها خونه من بودن … 
م ببا فکر کردن به اون شب نبض… حامی رو ندیده بودم و ته دلم یه دلتنگی بود 

دم نبضم حس میکر هنوز تری دوست داشتنی رو روی… با سرعت بیشتری زد 
باهاش حر  زده بودم … نفس عمیقی کشددیدم …  … این چند وقت تلفنی 

حتی اگر تمام سعیش رو میکرد تا این رو نشون نده … حالش اصال خوب نبود 
… 
 

یه حدس قوی میومد تو بهنم و من با تمام وجود … ته دلم یه اضددطراب بود 
قت نیسددت و امکان نداره با خودم تکرار می کردم که این حقی… چسددش میزدم 

… 
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به کوشددا و نیوشددا نگاه کردم این اسددترس اولین روز در اونها هم بود اما االن با 

م اشارچ… آرامش این جا توی آشپزخونه نشسته بودن و داشتن غذا می خوردن 
 …رو محکم تر دور خودم چیدیدم هوا سرد بود 

 
ممن بودم سددیا وش مط… با شددنیدن زنگ در نیازی نبود که چک کنم که کیه 

از وقتی محیط کارش تغییر کرده بود یه شددب در مرون از سددر کار … هسددتش 
با دیدن صددورن خسددتش رفتم … میومد بهم سددر می زد و بعد می رفت خونه 

 بده ها با فریاد شوق زده ازش استقبال… سمت آشپزخونه تا براش چایی بریزم 
 …ب*و*سیدتشون و من چایی رو جلوش گذاشتم … کردن 

 
 …شبیه بانکدارها شده بود … کتش رو در آورد 

 
 به چی خیره شدی مموش؟ -
 
 …دلم بران تنگ می شه … به تو  -
 

ته نگاهش حسرن زده بود کمی به مبی تکیه داد و چاهاش رو دراز … لبخند زد 
 …کرد: خیلی شبها خودم هم دلم برای خودم تنگ میشه 
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 چشیمونی؟ -
 
 …مموش  چاره ای نیست… نه!  -
 

سیاوش یعنی برای چاره …  شرایط  شدن … از نظر من  اما این رو … بی چاره 
 …بهش نگفتم 

 
 …منم شاید … کار درست و تو کردی  -
 
 راستی چه خبر؟… تو جان اونجاست … تو اصال حر  نزن  -
 
 …می ترسم حدسم درست باشه … می ترسم سیا … دارم خی میشم  -
 

 …شت: و اگر باشه آرنجش رو روی زانوهاش گذا
 
 …من دق میکنم  -
 

 …چپ چپ جدی بهم نگاه کرد و کمی از چایییش رو نوشید 
 
نمی خوام حتی تو شهری نفس بکشم که اون آدم ممکنه … جدی دارم میگم  -

 …توش باشه 
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صحبت  صدای بلند  شتن با  صداش رو کمی چایین تر آورد تا بده ها که دا سیا 

باال بری چایین بیای این … بده شدددی … ز میکردن صددداش رو نشددنون: همرا
 از اون آدمن می فهمی چدر یعنی چی؟… بده ها 

 
 راحت شدی حاال؟… من الگوی چدر نداشتم … نه نمی فهمم  -
 

شید و اومد رو … بغض بی دلیی و منطق … بغض کردم  صورتش ک ستی به  د
 ؟م میگیریاین قیافه ها رو برای اون آقای دکتر ه… مبی کنارم نشست: همراز 

 
 چه طور مگه؟ -
 

 …لبخند خبی ی زد: چس وای به حالش 
 

گاه دور مدم قفی شد  انگار که بخوام جای اون ب*و*سه رو … دستم نا خود آ
 چنهان کنم: چه ربطی داره آخه؟

 
 …ربطش رو من میفهمم  -
 
 …سیا  -
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برای چیزی که بهش مطممن … بی خود برای من چونه نلرزون … سیا نداره  -
تو فکر … مظلوم نمایی هم نکن … یسددتی هم این جوری چشددم ندوز به من ن

میکنی من خیلی می دونم چدر یعنی چی؟ ولی دارم تمام سددعیم رو میکنم که 
 …یه روزی خودم واقعا چدر باشم 

 
 با حسرن نگاهت حتما؟… با فروختن آرزوهان … 

 
 …االن اصال بحث چدر بودن نیست  -
 
 …ای توا بحث دل نازک و شیشه  -
 

تلفنش زنگ زد از نیش بازش حدس اینکه کی بود سددخت نبود: سددالم عسددی 
 …سیاوش 

 
- … 
 
 …بله خونه همرازم  -
 
- … 
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 …دفعه بعد شما رو هم میارم … چشم خانومم  -
 
- … 
 

چشماش برق زد از چیزی که شنید انگار همه خستگیش چر کشید: منم همین 
 …دنیاست ها  این قشنگ ترین خسته نباشید… طور 

 
 سددیای… سددیاوش … از کنارش بلند شدددم . رفتم تا آشددپزخونه رو جمع کنم 

دلت دست … من تو رو از دست دادم … نازنینم هر چه قدر هم که اینجا بیای 
تنها نیسددتم … من تنهام … کسددی چه میفهمه … اون عروسددک چشددم رنگیه 

تو این لحظه … ن من اال… در عین داشتن یه عالمه دوست من تنهام … یعنی 
شتم که بهم بگه حق دارم  سی دا شم … نیاز به ک شته با سترس دا  …حق دارم ا

 …حق دارم بترسم که همه یادشون بره چی شده 
 

 …بشقاب ها رو گذاشتم توی سینک تا بشورمشون 
 

شک کنم  ستام رو خ شد تا د همون نوای … حامی بود … زنگ موبایلم باعث 
 …د گیتار دوباره توی بهنم چیدی

 
 …این همراه شد با صدای خسته و کالفه اش که چشت گوشی چیدید تو گوشم 
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بعد از سددالم و احوال چرسددی معمول حال بده ها رو چرسددید و آمار مدرسدده 

 …رفتنشون رو ازم گرفت 
 
 شما خوبید؟ -
 
 …من؟ خوبم  -
 
 …این طور به نظر نمی رسه  -
 

 …شاید خودکار بود  …چیزی رو احساس کردم روی میز چرن کرد انگار 
 
 …کمی خسته ام  -
 
 …وقتتون رو نمیگیرم … چس من  -
 
 …همراز  -
 

سینه ام حبس  سم توی  سمم به لبهای هیچ کس انقدر … نف ساس میکردم ا اح
 …زیبا نمیاد 
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 …بله  -
 
 تو همه چیز رو به من میگی درسته؟… مراقب خودتون باشید … چیزه  -
 
 رو یه من میگید؟ شما دارید همه چیز… شما چی  -
 
 …تو و بده ها تو آرامش باشید  -
 
 …این جواب سموال من نبودها  -
 
وقت کنم چند روز دیگه میام بده ها رو ببریم بیرون این چند وقت ابیت  -

 …تو هم … شدن 
 

 …این آدم هیچ جوره نمی خواست سموال من رو جواب بده … 
 

 …نه برگشتم سمتش با شنیدن صدای سیاوش که اومده بود ن آشپزخو
 
 …ببخشید آقا دکتر یه لحظه  -
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لبخندی بهم زد و با دسددت عالمت داد که صددحبت … سددیا داشددت می رفت 
 …میکنیم با بسته شدن در برگشتم به اون که مودبانه چشت خط منتظر بود 

 
 …ببخشید معطی شدید  -
 
 کی خونت بود همراز؟ -
 

این … ترسددیدم هم شدداید … م بود جا خوردم از لحنی که بیش از اندازه انتظا
 …اصال حامی نبود انگار 

 
 …اومده بود ببینه به چیز احتیاج دارم … یعنی سیا … سیاوش  -
 

لحنش کامال عوض شد: اگر چیزی الزم باشه بهم … نفسش رو بیرون داد … 
 میگی؟

 
 …نه  -
 
 نه؟! -
 
انقدر ها هم …  نه چون اگه چیزی احتیاج داشته باشم خودم تهیه اش میکنم -

 …تازه جادو هم بلدم … بی دست و چا نیستم 



  894 

 

 
 …درد همون جادو است دیگه  -
 
 بله؟! -
 
می دونم م*س*تقی تر … نیازی به خرج کردن اون جادو نداری … هیدی  -

 …من … از این حرفایی ولی 
 
 …مرسی … می دونم هستید  -
 
 بابته؟ -
 
 …بودنتون  -
 

تا صبی گریه کرده بود که تو خواب مادرش … د نیوشا دیشب بد خواب شده بو
می خواسددت برم و عروسددمک بدگی هاش رو از … رو دیده که نگرانش بوده 

خیلی خوشددحال بودم که … کارم تو آموزشددگاه تموم شددد … خونه اش بیارم 
 …رفته بود دنبال کارهای گالری … رامین رو ندیدم 

 

http://www.roman4u.ir/


 895 قصه یبانو

ونه انتظام ها. بهنم خیلی در با عوض کردن چند تا تاکسی خودم رسوندم به خ
چیش  …چیش رها … هم درگیر نیوشددا که اسددترس براش خوب نبود … گیر بود 

ده به چند تا کاری که بهم چیشنهاد ش… کیف چولی که داشت چولش ته میکشید 
نمی دونسددتم این … دسددته های شددالم رو درسددت انداختم دور گردنم … بود 

 عد از ظهر درست بود یا نه؟!طور بی مقدمه اومدن اونم ساعت سه ب
 

خری چند بار ف… رفتم تو خونه … هیچ وقت این اتافق نمی افتاد … در باز بود 
صدا زدم  سراغم نیومد … خانوم رو  سی  سمت عمارن رفتم … ک … آروم به 

 …برده بودتشون خونه خاله … بده ها رو سپرده بودم دست گلی 
 

 وارد شدم: فریده خانوم!
 

سرم ی صدا اومد از باالی  سایه دیدم … ه  عجیب بود … سرم رو بلند کردم یه 
… 
 
 دخترکم خوش اومدی -
 

نگاهم رو از اون سددایه گرفتم و دوختم به فریده خانوم که صددداش از ب*ا*ل 
 …چون نگاه اون خیلی اضطراب داشت … استرس گرفته بود … دستم میومد 

 
 … در باز بود… مزاحمتون شدم … ببخشید فریده خانوم  -
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 …جدی؟ فخری رفته نون بخره  -
 
 شما گریه کردید؟ آقای انتظام خوبن؟ -
 
به  - بده و … یعنی خیلی بهتره … خو غذاش رو قورن  نه خودش  االن میتو

 …کلمان رو به سختی ادا میکنه 
 
 …ببخشد من کاری هم ازم بر نمیاد  -
 

کافیه  هاست دستش رو دورم حلق کرد: این که تو این آشفته بازار چشمت به به
… 
 
 …شما خوب نیستید ها دستاتون هم یخه  -
 
سک  - شدم … چی بگم ملو سته  از بعد … از همه چی … چی بگم؟ منم خ

… در حق اون دختر خیلی ظلم شددد … از مرگ رها این عمارن دیگه نخندید 
 …خیلی 
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صددداش … احسدداس کردم این خیلی رو یکم بلند تر از حد معمول گفت … 
خونه چیدید و چیدید و رسددید به جایی که دوباره یه سددایه ای  زیر سددقف بلند

 …تکون خورد 
 

چشمم رو از اون باال گرفتم: ببخشید من اومدم عروسک نیوشا رو ببرم دیشب 
 …خواب دیده رها نگرانشه 

 
شتم کنار  شد: براش خیران گذا شکاش دوباره روان  سم رها ا شنیدن ا  …با 

عروس … چند هیچ وقت از یادم که نرفت هر … چند روزه بد جور به یادشددم 
 …جوون مرگ شدم 

 
 …خالصه این که عجیب مشکوک میزن  -
 

 گلی سرش رو خاروند: بده ها کجان؟
 
… یعنی یکم زیادی … می دونی خیلی عجیبه … حامی اومد دنبالشددون  -

م ش چون به من هم گفت باهم بریم ها اما تا من یه جمله گفتم مزاحمتون نمی
 …تو هوا بی گرفت 

 
 …اون آدم اهی تعار  نیست … حساس شدی  -
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بخواد واقعا بخواد چیشش باشی شده م ی گونی … اما اهی زور گفتن هست  -
 …سیب زمینی می زنه زیر ب*ا*لش میبرتت 

 
 …اما همون زور گو باعث شده رنگ به رخشارن بیاد  -
 
 …غلط کردی  -
 
شه  - شمای تو چی کار که با آدمها نمیکنن …  من غلط میکنم… با اما این چ

 …به ماند 
 
به همین خاطره راه میرم چشددت سددرم آمبوالنس کشددته هام رو جمع … اها  -

شوهر که هیچ در حسرن … بیست و سه سالم شده … خانوم دکتر … میکنه 
 …دوست چسرش موندم 

 
 …بلند خندید: نکه خیلی هم اهلش بودی بنده خدا 

 
 بترشم چی؟… هیچ کس که ما رو نخواست … م چی میشد می بود -
 
 …ته تهش میدیمت دست یان سبزی فروش سر کوچتون … نترس  -
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گشدنه و تشدنه … عین من خوبه … بیمه هم حتما داره … شدغی داره … بده  -
… 
 
 قرار داد نبستی؟… همراز … جدی  -
 
شی تو کارنامه ان  - شته با شه ای که میبا یه جای… یه کار خوب که دا شی  زه 

اما … همه ازن انتظار دارن … دیگه کار کردن سددخت میشدده … دن دسددتت 
 هیچ کس فکر نمیکنه بابا این شکم نون میخواد هنر چند منه؟

 
 …یه زمانایی شعار میدادی … الن شدی  -
 
 …اصال زن همین اصالن میشم … اون موقع ها بده بودم خر بودم  -
 
 اصالن دیگه کیه؟ -
 

 …دکتر متخصک سبزیجان دیگه … رو براش نازک کردم: واقعا که  چشمام
 

 …قهقه اش همراه شد با صدای آیفون 
 

شدم  سعی میکرد خنده اش رو جمع و جور … از جام بلند  شد  اون هم بلند 
 …کنه 
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 …بده هان  -
 
 نیوشای من چرا اخماش تو همه؟ بهت خوش نگذشته؟ -
 

نفس کشیدم این روزها بیشتر از هر بوش رو … موهای نازش رو دست کشیدم 
 …روزی شبیه به رها بود 

 
شت اما  - ستیم روی یه تخت عمو … خوش که گذ ش ستوران ن رفتیم توی یه ر

یه  بعدش رفت… زیاد سرحال نبود … هی وایساد بعد با یکی تلفنی حر  زد 
 …ما چند دقیقه تنها موندیم … جایی 

 
شتم روی قلبم …  ستم رو گذا ست… د سی گرفته بودم این روزها عجیب ا  …ر

 …عجیب 
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شت  سر من بر نمی دا ست از  چرا متوجه حس و حال داغون … چرا این آدم د
 این مرد جماعت چرا انقدر خودخواهن؟… من نیست 

 
 …آقای چرتو  -
 
 …رامین  -
 
 …چه فرق میکنه  -
 

ر انقد… اسددترس داشددتم … دلتنگ بودم … حرفها بودم  کالفه تر از این… 
هوش داشددتم که بفهمم داره اتفاقهایی میوفته این که چرا این آدم االن یه هفته 

این که چرا یهو دیشدددب اومده بود بده ها رو … بود خودش رو قایم کرده بود 
ته فچرا نیوشا امروز صبی قبی از مدرسه انقدر ناراحت ازم قول گر… ببره خونه 

ایسددتاده بود سددر چرتو … و حاال این مرد از گذشددته اومده … بود برم ببینمش 
 بودن و رامین بودن چونه میزد؟!

 
 …تو چشماش یه کالفگی بود: همراز دارم کم میارم 

 
 …اینم از م ال عاشقیه این تیتیش مامانی … 
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من دوسددت … آقای رئیس … رامین … یه قدم بهش نزدیک شدددم: آقای چرتو 
شما کم بیارید ن سر من زیادی من این رو با … شما زیادی … دارم  ال اقی از 

 …انقدر دیکته کردم تا از بر شدم … خودم یه عمر دیکته کردم 
 
 آخه چرا؟ -
 

کف دسددتم رو به مانتوم کشددیدم: آخه چرا دیکته کردم؟ برای اینکه میخواسددتم 
ه ودنم اینجا دارحتی اگه ب… زندگیت رو بکن … شددما هم بکن … زندگی کنم 

 …ابیتتون میکنه 
 

تو دلم چه قدر خدا خدا کردم تا جوابش اونی نباشدده که حدس میزنم وگرنه … 
 …دیگه رسما باید گرسنگی بکشم 

 
عصبی نگاهم کرد: چی داری میگی؟ می خوای از همینم محرومم کنی؟ باشه 

م یبعدا صحبت میکن… امروز م ی اینکه روز خوبی برای حر  زدن نیست … 
… 
 

توی تاکسی سرم رو تکیه دادم به چشتی صندلی و خیره شدم به دعای کوچیک 
راننده ای که داشددت از همون دردهایی میگفت که من … آویزون از آینه راننده 

از زنی که نتونسته بود در آمد کمش رو دووم … هم عجیب باهاش در گیر بودم 
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فقط آخر هفته ها دختر بده سددده سدددالش … و ازش جدا شدددده بود … بیاره 
 …سهمش بود 

 
آدمهایی هستن که حتی از تو هم اوضاعشون بدتره … دیدی همراز تنها نیستی 

… 
 

ساعتم رو نگاه کردم بده ها باید االن … حدسم این بود که حامی خونه نباشه 
 …از مدرسه اومده باشن 

 
اده که افت چشددمم از بین در به چیره مرد نحیفی… سددر راه رفتن به اتاق بده ها 

شت  صله دا صاش زمین رو میلرزوند فا صدای ع  …دنیای دنیا با روزهایی که 
مردی که روی تختش نمیه دراز کش بود و فریده خانوم داشت غذا توی دهنش 

این آدم یه دوره ای … اصال دوست نداشتم این طوری ببینمش … میگذاشت 
واسددتم این طور هیچ وقت هیچ وقت نخ… اما … خون به جیگر من کرده بود 

 …ببینمش 
 

گریه ام گرفته بود از زمین گیر شدددنه اون … نمی دونم چرا چای رفتن نداشددتم 
ده فری… خواستم برم سمت اتاق بده ها که تلفن خونه زنگ زد … همه اقتدار 

خواستم خودم رو کنار بکشم که … خانوم سرش چرخید سمت میز جلوی در 
 …جواب داد  از چایین کسی تلفن رو… من رو دید 
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 …یعنی نیوشا گفت که … ببخشید من  -
 
 …خوش اومدی دخترکم  -
 

شده بود  شت … الغر تر  سعی دا شیش یه زن داغون که  صورن م ی نقا ز اون 
تمام سددعیم رو میکردم که به سددمت اکبر … چنهان کاری کنه باقی مونده بود 

گاه بپ… خان نگاه نکنم  شد تا نا خود آ ز رم و از روی میسرفه ازته دلش باعث 
چشددمام خیره موند به اون نگاه قهوه ای … لیوان آب رو به دهنش نزدیک کنم 

من آب رو … فریده خانوم گریه کرد … که بد جور یه عمر ازش ترسددیده بودم 
بعد بغضددم رو فرو خوردم و با بیشددترین … جرعه جرعه توی دهنش ریختم 

 …سرعت به سمت اتاق بده ها رفتم 
 

شت … خراب بود حالم بدجور  شقاش رو مینو شت م شا دا شا اما … کو نیو
 …بهنش تو چرواز بود 

 
 …چرا صبی اصرار داشتی بیام … نیوشا  -
 
 …خونه تو … من میخوام بیام  -
 
 …باشه امشب  -
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 …برای همیشه … امشب نه  -
 
 …عروسک تو که میدونی  -
 
 …ه من فقط میدونم همه چیز خیلی مشکوک… من هیدی نمی دونم  -
 

من هم کامال می دونسددتم دارن چیزی رو از … مگه این درد من هم نبود … 
 …من و بده ها مخفی میکنن 

 
 چه طور این طوری فکر میکنی؟ -
 
 …یه نفر دیشب مهمون عمو بود  -
 
 …عمو همیشه مهمون کاری داره  -
 
 … چون برای اولین بار صدای عمو با داد میومد… این آدم م ی همیشه نبود  -

 …داد میزد 
 
 …چی میگفت  -
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می گفت هر غلطی خواسددتی کردی حاال بر گشددتی میگی چرا هیدی اون  -
 …طوری که تو میخوای نیست 

 
خوده خودش … خودش بود … دسددتام یخ کرد … دلم هری ریخت چایین … 
شت …  ش… چس اومده بود دنبال بده ها … فهمیدنش دیگه کاری ندا ا به نیو

 …باورم نمی شد … خدای من … اتاق به کوشا نگاه کردم به این 
 

بده ها خوابیده بودن و من از قصد نرفته … ساعت رو نگاه کردم ساعت ده بود 
می خواسددتم ببینم این آدمی که به خاطر حر  زدن با من تا اصددفهان … بودم 

اومده بود و حاال یه هفته بود که قایم شددده باالخره که باز میخواسددت من رو 
 …اون گوش میکرد یعنی … اید باهاش حر  میزدم برسونه ب

 
چاور چین از … بده ها خواب بودن … صدددای در اومد و بعد صدددای گفتگو 

ستم … اتاق بیرون اومدم  شالم توی د شم … مانتوم تنم بود و  کیفم هم رو دو
ن تا بگه میرسونه تا من فرصتی چیدا کنم از ای… باید کاری میکردم من رو ببینه 

 …چند وقت حر  بکشم  غیب این
 

صدددای … نزدیک نوری شدددم که از بین در آرامش تاریکی راهرو رو می برید 
ه جا هم… تمام عالئم حیاتی بدنم ایسددتاد … گفتگو باعث شددد متوقف شددم 

 …تاریک شد برام 
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 …خیلی خیلی آشنا بود در عین غریبگی … این آدم … این لحن … این صدا 

یده بودم  بار… کی شددن بار کی تو بینیم چیدیده …  آخرین  این ادکلن اخرین 
شده  سرم کوبیده  ساس کردم اون چلدراا گرون قیمت عمارن توی  بود؟ اح

 …به دیوار تکیه دادم … انقدر شوکه بودم 
 

سر  شت  سهای چ صدای نف شاید هم  برخورد تنم با دیوار بود یا افتادن کیفم؟ یا 
سیژن  ست آوردن یه کم اک شد و  هر چی… همم برای به د که بود در کامی باز 

شد  سرم رو بلند کنم … یه قامت رو به روم ظاهر  من این آدم … نیازی نبود تا 
شناختم  ضورش هم می لعنت به من لعنت به من که هنوز این عطر … رو از ح

 …تن رو نفس میکشیدم 
 
 همراز؟! -
 

 …دستش به سمتم دراز شد … صدای ترسیده اش هم تاثیری توی حالم نداد 
و به سددمت اتاقی برد که حاضددر بودم بمریم و نرم … بازوم رو محکم گرفت 

 …توش 
 

ار این ب… روی مبی سددلطنتی توی اتاق نشددوند من رو یه لیوان آب داد دسددتم 
 …چشمایی که واقعا نگران بودن … سرم رو بلند کردم تا ببینمش 
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 آخه تو این جا چی کار میکنی؟ -
 

تو خونه حامد من … جا واقعا چی کار میکردم  من این… راسددت میگفت … 
 چی کار میکردم؟

 
 چرا سرن رو باال نمیاری؟ -
 

میاوردم تا به جای اون کفش های واکس خورده مشددکی رو به روم اون مرد … 
 چشم عسلی رو ببینم که خواهرم رو بد بخت کرده بود؟

 
 …خواستم بلند شم که دستش رو روی شونه ام گذاشت 

 
 …و بیرون حامد بر -
 

 …اون صدای نحس: همرازه؟! چه قدر بزرگ 
 

 …چریدم وسط حرفش: اسم من رو نیار 
 

یعنی هیچ چیز دسددت من … فریادی که دسددت خودم نبود … فریاد زده بودم 
 …نبود 
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ستاده بودم  صورتم زدم کنار … سر چا ای اون … مرد رو به روم … موهام رو از 

شدده بود روی شدقیقه اش موهای سدفید  الغر… حامدی نبود که من یادم بود 
شد  شه خوش تیپ … با تعجب نگاهم میکرد … دیده می  من … این مرد همی

 …اما همه تنم میلرزید 
 

انگار میخواست کمی بهش نزدیک تر باشم … حامی دستم رو از چشت کشید 
… 
 
 …حامد شما بیرون باش  -
 
شن  - شون با شونه … نه ای شن اینجا خون ونه خواهر من هم بود اما قبرست… با

… 
 

 …حامی: همراز مراقب تن صدان باش 
 

 برگشتم به سمت صورن اخماش: چرا؟ چرا؟ حر  نزنم باشه؟
 

باشددده  یدم تو دهن خودم:  که اون … خفه میشددم … محکم کوب همون طور 
 …خواهر بد بختم خفه شد 
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دستش رو به سمتم آورد و با حرص مچ دستم رو محکم گرفت: داری چی کار 
 ببین با لبت چی کار کردی؟!… یکنی م
 

 …حامد: همراز 
 
 …نیارید … اسمم رو نیارید  -
 

 …حامی: همراز یه دقیقه 
 
 …هیدی … البته … احمق نیستم که نفهمم … یه دقیقه چی  -
 

اما محکم گرفته بود با اخم اما … دسددتم رو خواسددتم از مدش بکشددم بیرون 
توی … محکم تر گرفت … شددیدم خودم رو عقب تر ک… آروم نگاهم میکرد 

 …چشمام خیره شده بود 
 

 …حامد اما آروم از اتاق بیرون رفت 
 

 تا ابد نمی بخشمت… برگشتم به سمتش: می دونید چیه؟ آقای شوهر خواهر 
 …نمی بخشمت که تنها داشته زندگیم رو ازم گرفتم … 
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د اون ش در که بسته… اشکم ریخت از روی گونه ام لیز خورد … بغضم ترکید 
که به اندازه تمام روزهای زندگیم تلخ بود زخم خیلی کوچولو … اشددک شددور 

سوزشی که حتی بره ای نبود در بربر دنیای … گوشه لبم رو به سوزش انداخت 
مچ دسددتم هنوز تو دسددتای قوی مرد رو به رو بود که داشددت … درد توی قلبم 

 …م ی همیشه با صالبت نگاهم میکرد 
 
 …ولم کنید … آقای دکتر  -
 

شد بهش نزدیک تر بم و کم مونده بود  شید باعث  شونت ک ستم رو با خ مچ د
دسددتش رو گذاشددت زیر چونه ام و سددرم رو با وجود … چرن شددم ب*ا*لش 

شد … مقاومت آورد باال  شتر  شه لبم رو … اخماش بی سرم رو چرخوند و گو
 نگاه کرد: ببین چی کار کردی؟

 
دردم نگرفت اما اون انگار دردش گرفته …  شصتش رو آروم روی زخمم کشید

 …بود که چشماش رو کمی جمع کرد 
 

من این محبت های آشددکار و چنهان رو … من این نزدیکی رو نمی خواسددتم 
 …نمی خواستم 

 
 …انقدر وول نخور بذار یه چسب گوشه لبت  -
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 …از جایی که اون نفس میکشه … می خوام برم … نمی خوام  -
 
 …چدر بده هاشه … اسم داره شوهر خواهرن بوده  …اون؟ حامد  -
 
 …اون هیدی نیست جز برادر شما  -
 

شد  شک  صورتم خ ستش روی  شتش لیز خورد … د ستم رو … آروم انگ مچ د
داشددتم دنبال کیفم … من هم سددریع شددالم رو کشددیدم روی سددرم … رها کرد 
 …به جهنم … چیداش نکردم … میگشتم 

 
 …راهرو رسیده بودم که بازوم از چشت کشیده شد  به وسط های… درباز بود 

ر شدن از بیشت… عصبانی بود این رو از داغی دستاش … این بار کنارم ایستاد 
که روش عطر میزد  باال رفتن نبضددی بود  که دلیلش  یدم از … عطرش  فهم

 …صدایی که به زور داشت کنترل میکرد باال نره 
 
 کجا؟! -
 

یاد بزنم …  مد تو دهنم فر که حرفم رو قورن دادم … او حرفم … به تو چه؟ 
نفس عمیقی کشددیدم به اندازه کافی بی ادبی کرده … … مزه زهر میداد انگار 

 …بودم 
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 …دستم رو ول کنید لطفا … می خوام برم خونه ام  -
 

 …سوئیدش رو در آورد: می ریم 
 

 …خواستم چیزی بگم که نگاه ترسناکی بهم کرد 
 

شتم تند ران ن تو با رعایت تمام قوانیی… اما این طور نبود … ندگی کنه انتظار دا
سرد رانندگی میکرد  شب  ساکته … این  صال … ازش ممنون بودم که  وگرنه ا

 …تضمین نمیکردم ادب رو رعایت کنم 
 

سیدیم  شت می ترکید … به خونه که ر زانو هام بدنم رو تحمی نمی … سرم دا
 …کرد 

 
 …با تعجب برگشتم سمت صورتش … شم که در رو قفی کرد  خواستم چیاده

 
سیب بزنی  صی گفت: هیچ وقت حق نداری به خودن آ  …با آرامش چر از حر

 …تا یادن نره … این رو با خودن تمرین کن 
 

 …اما … خیلی حرفا داشتم برای گفتن … فقط نگاهش کردم … 
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 …یا شاید برای من خیلی سرد … هوا سرد بود … بازهم داشت نگاهم میکرد 
ی از ک… در کمال ناباوری زنگ زد به سیاوش … دست برد به سمت موبایلش 

 این دو تا باهم در ارتباط بودن؟
 

 …چیزهایی که گفتن رو حتی گوش نکردم 
 

 …بی توجه به من دوباره راه افتاد 
 
 …کجا دارید میرید؟ من می خوام برم خونم  -
 
 …ش و خوارش بیان دیر میشه تا سیاو… می برمت خونه خالت  -
 
 …من نمی خوام می خوام برم خونم  -
 
شه تنها … چون دارم قاطی می کنم … سعی کن ادامه ندی … همراز  - نمی 

یا تا صددبی تو این … یا خونه سددیاوش … خونه ما … انتخاب کن … بمونی 
 …ماشین کنار من میشینی 

 
هیدی … اعصددابم همه چیز داشددت میرفت رو … دسددتام رو مشددت کردم … 

 …نگفتم 
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 …برام مهم نیست  -
 

 …آخه … سیاوش واقعا عصبانی تر شد از این جوابم: د 
 

 خاله: سیاوش مادر االن وقت این حرفاست؟
 
شه  - ست برداری … چس کی وقت صال به حامی چه ربطی … کی میخوای د ا

 داره؟
 

 …حوصله ندارم … خون به مغزم نمی رسید: سیاوش 
 

خاله بغض مکرده بود چا به چای من اشددک … تخت گلنار دراز کشددیدم  روی
من به حرفهای اون بیشتر از م ال منطق سیاوش … ریخته بود و نفرین کرده بود 

شتم  ست … و ترس تو نگاه گلنار احتیاج دا ستم از کجا ترسی که خوب میدون
 …و برای چیه؟ همون چیزی که داشت مغز من رو هم م ی خوره میخورد 

 
 انگار این نفس کم آوردن… سددیاوش الی چنجره رو کمی باز کرد تا هوا بیاد تو 

 سرم توی دستش گرفت… گلنار با بساط داروش برگشت … مشهود شده بود 
نم بران می ز… بود: از آرام بخشددی که دکتر دفعه چیش بران آورده بود مونده 

 …بتونی بخوابی 



  916 

 

 
 …چشمام رو مالیدم: نمی خوام بخوابم 

 
 سیاوش قاطی کرد: لا میکنی؟

 
 …داغونم یعنی چی؟ می فهمی … می فهمی … دست از سرم بردار سیا  -
 

البته روی کسددی که نه … تمام اون نفرتها رو باال آورده بودم … داد زده بودم 
فقط با این منطق بی جا و بی موقعش حالم … بهش ربط داشت نه کاره ای بود 

ش… رو بهم زده بود  سه تا شدن هر  شک  هیچ وقت من رو این طور … ون خ
 …اما بسم بود … خودم هم همین طور … ندیده بودن 

 
به خودش اومد  که  نار اولین کسددی بود  خودش رو جمع و جور کرد و … گل

 …انگار که اتفاقی نیوفتاده سرم رو آماده کرد و آشتینم رو زد باال 
 
نار  - جان خودم … گل می خوام … خوابم نمی خوام ب… لا نمی کنم … به 

 …فکر کنم 
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شه  شید: آخه خاله قربونت ب سرم ک ستی به   اگه نخوابی و فکر کنی… خاله د
اون خدا به زمین گرم زده از این جا … رها زنده میشدده … دردی درمون میشدده 

 میره؟
 

نگاهی به سددیاوشددی که در هم و اخمو داشددت از چنجره بیرون رو نگاه میکرد 
سرم رو گلنار به دستم زد اما دیدم که آرام بخش رو … انداختم و سکون کردم 

 …ازش ممنون شدم … گذاشت تو کشو 
 

… کمی این چا و اون چا کرد … واقعا دلم نمی خواسددت سددر سددیاوش داد بزنم 
شد بره تا گی گاو زبون دم کنه  شت … خاله بلند  گلنار هم ما رو باهم تنها گذا

تو صددورن هم … ین بود خب ما مدلمون ا… اومد کنار تختم نشددسددت … 
 …فحش هم اگه میدادیم باز حر  میزدیم 

 
 …من منظوری نداشتم … مموش  -
 
ر فک… دارم دق میکنم … به اونی که باال سر شاهده دارم خفه میشم … سیا  -

ستم  امروز فردا هم … میکنی نمی دونم این اومدنه برای چیه؟ من احمق که نی
 …زمزمه اش شروع میشه 

 
 …اون چد  -
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 …ادامه نده نسبت اون بی نسبت رو من بهتر از هر کسی میدونم  -
 
 …تو االن نمی تونی حر  حساب بفهمی  -
 
آره االن با من حر  درسددت زدن به اندازه آب دادن به گالی چالسددتیکی نا  -

چرا متوجه نیستی من االن نه به اون آقای دکتری که به زور میخواد … مفهمومه 
ن م… نه به حرفای منطقی به هبچ کدومش احتیاج ندارم  حالم رو خوب کنه و

 حق با منی که این چند سددال… بگه حق با منه … میخوام یکی چشددتم بایسددته 
شدم  شدم … تحقیر  ضاش در حد … از در اون خونه بارها بیرون  شم اع تو چ

دلم میخواد بشددینم تا ته دنیا نفرین … اما نفرین نکردم … یه کلفت هم نبودم 
 …زبونم نمی چرخه  …کنم 

 
 …اشک روی گونه ام چکید: می فهمی سیاوش من سرنوشتم از ته نوشته شده 

 …آدمی که محکومه تنها باشه 
 

سیاوش هم چکید  شک از روی گونه  شتیم … ا … ما با هم از این تعارفها ندا
 …دستش آروم اومد و اشکم رو چاک کرد … برای هم گریه میکردیم 

 
 …باور کن سیا … به این روزها فکر کردم … مدن  تو این… من همیشه  -
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می خوای … االن وقت حرفهای من نیست … حق با توا … می دونم موشی  -
 …بران یه آهنگ بذارم 

 
 …سرم رو نگاه کردم هنوز خیلی مونده بود تا تموم بشه 

 
شد  سکوتم بلند  شن … با  صاب بود رو رو یه آهنگ که برای تمرکز و تمدید اع

همه خیلی می دونستن … خاله در رو باز کرد و از الی در لیوان رو داد … کرد 
 …من به هیچ کس ادازه سیاوش برای درد دل اعتماد ندارم 

 
ست روی زمین و تکیه داد به دیوار  ش صت دارم … سیا آروم ن این یعنی من فر

 …و فقط سیا هست … این یعنی سیا هست … حر  بزنم … فکر کنم 
 

سددرم رو تکون دادم تا اون رنگ … امی اومد جلوی چشددمم یه لحظه چهره ح
چاک کنم  به نظرم … خاکی رنگ رو از بهنم  قت  ند و که این چ خاکی  اون 

مد و  به نظرم میو حاصدددی خیز  یب  مه … عج من چرا از ان آدم بیشددتر از ه
 …ناراحت بودم 

 
 …دلم میخواست میزدم توی دهنش  -
 

 …سیاوش فقط گوش میکرد 
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 …همه مدن اون حامی از من چنهان کرده  این -
 
دلم برای … اون این وسط باید مراقب همه باشه … اون آدم نگرانه … همراز  -

 …اون بیشتر از همه می سوزه 
 
 …اونا انتظامن براشون هیچ اتفاقی نمی افته … دلت نسوزه  -
 

صبانی بود …  صبانی تر از اون که بخوام فکر کنم حامی … خیلی ع ن ای …ع
سط  برای من مهم این بود که جامد نباید می بود و … چه قدر حامی بوده … و

 …همین … بود 
 
 کجا آخه می ری خاله فدان شه؟ -
 
… االن سدده روزه خوابیدم … کیفم خونشددون جا مونده کارن ملیم توشدده  -

 …خسته شدم 
 
ره اچرا نمیگی بران بی… اون بنده خدا که از اون شددب تا حاال تماس گرفته  -

… 
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کی … نمی دونم چرا اما می خواسددتم که برم و خودم اون کیف رو بردارم … 
شم بده ها از اومدن آقای چدر خبری ندارن  ستم برم مطممن ب صال … خوا یا ا

 …نمی دونم … التماس کنم بیارمشون خونه ام 
 

 …خاله اصرار کرد اما تو کله من نرفت که نرفت 
 

شکی زده بود اون زخم خی شترم با لبهام خ لی کوچیکه که به خاطر برخورد انگ
 …قیافه ام رقت انگیز بود اما برام مهم نبود … لبم بود هنوز هم سددر جاش بود 

ل بز د… چوزخندی زدم … گوشیم زنگ خورد … دلم بد جور چیش بده ها بود 
به سددیاوش زنگ زده بود و … از اون شددب برای اولین بار به من زنگ زده بود 

 …ده بود حالم رو چرسی
 

خوب میدونسددت که اون شددب چه خبر … فریده خانوم محکم ب*و*سددیدتم 
… گفت خوبن … حال بده ها رو چرسیدم … نه من حرفی زدم نه اون … بوده 

این روزها آمار روز ها از دسددتم در … گفت برم ببینمشددون … گفت منتظرمن 
 …مردد بودم: فریده خانوم میگید بیان جلوی در … رفته بود 

 
 …نذارن بفهمن بح ی هست … کسی نیست مادر جان بیا  -
 

اون تو سددایه موندن … چس اون بیرون بردنها … چس بده ها نمی دونسددتن … 
 …ها برای این بوده که حامد خان م ال بده ها شون رو از نزدیک ببینن 
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 همراز چرا این شکلی شدی؟ -
 

اگه بود فریده خانوم مادری  احتماال خونه نبود یا… بازهم گوشددیم زنگ خورد 
تم بازهم بر نداش… کرده بود در حقم و نگفته بود اومدم که دوباره زنگ زده بود 

… 
 
 …چیزی نیست یکم حال ندار بودم خوشگی خاله  -
 

حاال چشددیمون بودم کاش … برای اولین بار شدداید لفظ خاله رو به کار بردم … 
ید برای نسدبتم باهاشدون جای این طوری شدا… یادشدون داده بودم بگن خاله 
 …چای محکم تری چیدا میکردم 

 
فقط دلم … عصددبی بودم و خسددته … ب*و*سددیدنشددون سددیرابم نمیکرد 

 …میخواست از این جا فرار کنم 
 

فریده خانوم سددینه به دسددت داشددت به سددمت اتاق … از در اتاق بیرون اومدم 
می خواسددتم … م میومدبا دیدنم تعجب کرد: کجا مادر دارم برای چای میار

 …حر  بزنیم 
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 …واقعا شرایط روحیم … می شه این بار من رو عفو کنید  -
 

 …بازهم چشماش خیس شد: ما نم یخواستیم تو این طوری بشی 
 
 ما؟ -
 
 …بده ام می خواست یه جوری همه چیز حی بشه … حامی  -
 

 ب تومن االن به قول سیا حر  حسا… به زور اون چوزخندم رو چنهان کردم … 
 …سرم نمی رفت 

 
 …االنم خودش تو اتاق کارشه  -
 
 …می خوام بده ها رو ببرم خونه ام  -
 

 …یکم این چا اون چا کرد: از خودش بپرسی بهتره … 
 

 …کیفم هم اونجا بود مطممنا … که چی باالخره که باید رو در رو میشدیم … 
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سمت اتاق رفتم  شب هم حالم رو بد میکرد  یاد… با اجازه ای گفتم و به  اون 
از وقتی که چر از … اما این اتاق کار … من همیشددده از این جا بدم میومد … 

 از وقتی که چر از… از وقتی بوی سیگار شکالن می داد … اون عطر شده بود 
جایی … از وقتی که اون ب*و*سه زیبا رو داشت … اون آدم اخم الود شده بود 

ناه بردن من  جا نبود … بود برای چ بار نفس … االن هیچ  ند  گار همون چ ان
 …کشیدن حامد هم اون جا رو مسموم کرده بود 

 
چس … حامی بود داشددت با رویا حر  میزد … الی در م ا اون شددب باز بود 

شت  ستادم … مهمان دا سمم ای شنیدن ا ستم بر گردم که با  این عادن … خوا
ه فقط این طور می تونم بفهمم اما فهمیده بودم تو این خون… زشت رو نداشتم 
 …اطرافم چه خبره 

 
 رویا: میخوای چی کار کنی؟

 
 …نمی دونم  -
 

 …نمی دونمش یه کالم بود و سرد. حامی گونه بود … 
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این چند وقت هم که تو باهاش رابطت … همراز میتونه زمینه رو آماده کنه  -
 …دارن  اون بده ها به حامد احتیاج… بخواه کمکت کنه … خوب بوده 

 
 …نمی تونست واقعی باشه … یعنی؟ نه … دستم رو گذاشتم روی سینه ام … 

شت  سازگاری ندا سر نا من به این آدم اعتماد … نه انقدر هم این زندگی با من 
 …من این ادم رو … داشتم 

 
 …مطممن بودم همینجا چشت این در می میرم … دستام می لرزید 

 
حامی با … رویا به سددمتم برگشددت … دسددتم رفت سددمت در و بازش کردم 

 …دستم رو گرفتم به دیوار … از چشت میزش بلند شد … دیدنم رنگش چرید 
 
 … !همراز  -
 

شت با تعجب نگاهم میکرد …  سم از دهن مردی بود که دا آب دهنم … این ا
اصددال دلم نمی خواسددت م ی این مدن دلش برام بسددوزه یا … رو قورن دادم 

شینیش و ببره  اینکه فکر کنه نیاز سی جمعم کنه و بندازتمت به زور تو ما دارم ک
سیاوش و گلنار بده  شدم … تحویی  شتم خفه می شه … دا لعنت به من که همی

 …به همه اعتماد دارم و فکر میکنم مردم دوستم دارن 
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نمی دونم قیافه ام قابی … رویا به سددمتم اومد و خواسددت کمک کنه بنشددینم 
ینه نگاهشون کسی که رو به روشون ایستاده بود تا ته دنیا ترحم شده بود اما تو آ

نیاز به ترحم داشدددت که این آدم های متعلق به طبقه برتر این طور هول کرده 
 …بودن 

 
نشستم روی همون مبی … دستم رو با آرامش از زیر دست رویا کشیدم بیرون 

ه رویا با شددرمندگی تو صددورن حامی نگاه کرد ک… منحوس این چند وقت 
با عصددبیت … اسددتیصددال از همه وجناتش می ریخت اما محکم ایسددتاده بود 

 …نگاهی به رویا کرد: رویا شما بیرون باش 
 
 …چیزه … ببین همراز … آخه  -
 
 …رویا گفتم شما چیش مادرم باش  -
 

یه مدتی ازش حسدداب … یه زمانی تا ته دنیا من از این لحن می ترسددیدم … 
 …اما امروز این جا … ل*ب*ن بردم این چند وقت اخیر … بردم 

 
یا از در اتاق رفت بیرون  به روم ایسددتاد گره کرواتش رو کمی … رو حامی رو

 شی کرد: چرا جواب تلفنهام رو نمیدی؟
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راسددت میگفت االن تنها نکته مهم این بود که ایشددون سدده بار تماس گرفته … 
 …بودن و من بر نداشته بودم 

 
این مدن بیشتر از … و نگاهم رو از نگاهش گرفتم  شال رو روی سرم کشیدم

این حرفها باهاش بر خورد داشددتم و خوب میدونسددتم این کالفگی که با عث 
سعی میکنه جمله های  شه برای زمانی که داره  سر جاش هی جا به جا ب شه  می

برام مهم بود؟ اعترا  میکنم بعد از شنیدن … مناسب چیدا کنه برای حر  زدن 
 …ه اندازه ارزن هم برام مهم نبود چی میخواد بگه اون مکالم

 
سعی کردم قیافه عادی تری به خودم بگیرم  شالم و   …موهام رو هی دادم توی 

صدام از این حمله نا جوانمردانه  سعی کردم  نمی دونم تا چه اندازه موفق بودم 
ن شددبه عواطفم نلرزه: اومدم از تون اجازه بگیرم بده ها یه چند روزی چیشددم با

 …اونها هم متوجه شرایط غیر عادی شدن و نیاز به آرامش دارن … 
 

 تکیه اش رو از روی میز برداشت: چرا میخوای ببریشون؟
 
 …می خوام آخرین تالشهام رو هم براشون بکنم  -
 

 …اخماش رفت توی هم: منظورن رو از آخرین متوجه نمی شم 
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شمام رو مالیدم رو زانوهام رو که بی اراده با سرجا چ ال چایین میرفتن رو به زور 
 …نگه داشتم: راستی اگر لطف میکنید کیفم رو بدید 

 
 …سموال کردم ازن  -
 

 گی؟چی داری می… این بار عصبا نی تر شد: نگام کن ببینم … نگاهش نکردم 
 
شدید  - شما متوجه حرفهای من ن من اما متوجه تک تک اتفاقهای … متوجهم 

 …این چند وقت اخیرم شدم 
 

صورتش: نمیذاری  شید به  ستش رو محکم ک ضیی … این بار د نمی باری تو
 …بدم 

 
 …من منظورتون رو خوب گرفتم … واقعا نیازی به توضیی هم هست  -
 

 …رفتم سددمت کیفم … کیفم رو روی میزش دیده بودم … از جام بلند شدددم 
 برش داشتم و روی دوشم مرتبش کردم

 
 …من بران میاوردم  -
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… چند روز بهم وقت بدید … بده ها رو می برم خونه … میشددد زحمتتون  -
شون می کنم  سیله دارم اونها رو … برای دیدن اون آقای چدر آماد فقط چند تا و

 …چون دیگه نیازی به اومدن من به این عمارن نیست … هم جمع میکنم 
 

شت نگاهم میکرد …  ضوح جا خورده بود دا سریع خودش … به و اما خیلی 
کرد و از اون حالت بهت به عصددبانیت غریبی تبدیی شددد: چی داری رو جمع 

 میگی؟
 

ستاد رو به روم …  شد و ای ستش رو آورد و بند … با یه قدم بلند بهم نزدیک  د
 …کیفم رو توی دستش گرفت 

 
 …بشین حر  میزنیم  -
 
 …من حرفی ندارم  -
 
 …بشین بهت میگم  -
 

م همرازی بودم که آمادگی هر من ه… انتظام بود این لحن … حامی بود … 
بند کیفم رو آروم از دستش کشیدم بیرون: من براتون خیلی … چیزی رو داشتم 

اعترا  میکنم از وقتی شددما اومدید اون تحقیر ها و … احترام قائلم آقای دکتر 
 …من … من بده ها رو راحت تر دیدم … توهین ها حذ  شد 
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شنوم  -  من… دیگه نمی خوای اینجا بیای  یعنی چی… نمی خوام این ها رو ب

 …یعنی … 
 

 …و ادامه داد: بده ها بهت احتیاج دارن … دکمه باالی چیراهنش رو باز کرد 
 
ستفاده از دختر بده ای م ی من نیاز به این حرفها … شوخی با مزه ای بود  - ا

 …نداره 
 

شد  صبانی  خیلی مراقب حر  زدنت راجع … در حد انفجار بود: همراز … ع
… و مهم تر از همه به خودن … داری به من توهین میکنی … ه خودن باش ب

 …به وجود خودن داری توهین میکنی 
 
 …من  -
 
 …چی چیش خودن فکر کردی … تو چی؟ مگه دست خودته  -
 

شید …  صورتش ک ستی به  صله گرفت و د ش… ازم فا شتش رو بهم کرد: ب ین چ
 …بشین حر  بزنیم … همراز 
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ت برگش… ش حس عجیبی داشت که روی مبی کنارم نشستم انقدر جمله آخر
به سددمتم تکیه داد به میز و نگاهش که حاال بیشددتر خسددته بود تا عصددبانی رو 

 دوخت بهم: تو این جا رو دوست نداری؟
 

 واقعا این سموال جاش بود؟… 
 
 …مهم نیست من چی دوست دارم … مهم نیست اقای دکتر  -
 
 …برای من هست  …برای خودن مهم نیست اگه  -
 

 …لعنت بهش چرا با من این کار رو میکرد … 
 
بعد بده … یه جورایی جایی بود که خواهرم می موند … اینجا خونه که نه  -

من فقط این رو … االن من هیدی نمی دونم … نمی دونم … من … ها بودن 
 …میدونم که شما از من چی میخواید 

 
که اصددال یه  ها چیز ندی زد: این تن  نمی دونی و هیچ سددعیی هم برای چوزخ

 …دونستنش نمیکنی 
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باور کنید که االن اصددال تو شددرایطی … از ته دلم دارم میگم … باور کنید  -
که حرفهای چیدیده رو بفهمم  ید … نیسددتم  ها رو … از من چی میخوا بده 

 آماده کنم برن با حامد و معشوقش زندگی کن؟ !
 

من همون … خوب نگام کن … کوچولو از جا چرید: خوب نگام کن خانوم … 
تا مدتها م*س*تقیم تو چشددمم … حامیم که میدید من رو زانوهان میلرزید 

 …نگاه نمیکردی 
 

ست میگید  ضم رو قورن دادم: را ضعف ندارم … بغ شما  … اما من در مقابی 
شنوه  شا زور ب ست ندارم نیو منم همون همرازیم که همون روز بهتون گفتم دو

… 
 

شت: منم دنبال همون همرازم که یه لبخند م صورن در همش گذ سیم از   ی ن
 …این روزها گم شده انگار 

 
مامانم خود خواهی کرد … من بین تمام خودخواهی های اطرافیانم گم شدم  -

شی برای موندنش نکرد …  شت … مریض بود تال رها نه … روحیه اش رو ندا
االن هم … از همیشدده کرد من رو بی کس تر … به من فکر کرد نه به اون دوتا 

 …می خواید بده ها … 
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 خواستم؟!… همراز من از تو چیزی نخواستم  -
 
 …جمله ای که رویا گفت غیر از  -
 
 …درست نبود که گوش ایستادی  -
 
 …االن وقت درس اخالق به من نیست  -
 
شتباه نکن  - شه تویی که االن … ا شنوه می  سطش ب وقتی آدم جمله ها رو از و

 …که میگی دیگه نمیام … ونی درست تصمیم بگیری نمی ت
 
 اگه از اولش میشنیدم فرقش چی بود؟ -
 

شد  ست … این بار بهم نزدیک  ش شید و دقیق رو به روم ن ر انقد… مبی رو ک
… کمی خودم رو جمع و جور کردم … نزدیک که زانوهاش به زانوهام میخورد 

 …کیفم رو توی ب*ا*لم محکم تر گرفتم 
 
سه به فرقش ت - ست حامد نمی دم چه بر شنیدی من گربه د شد که می و این می

شتم … بده ها  ست ندا شتر دو شتم از این ها بی همراز نگام … که اگه بده دا
 …کن 
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تو چشمای این آدم چی بود که من فکر میکردم همه دنیا … سرم رو بلند کردم 
 ازش حر  شنوی دارن که اون هر چی بگه میشه؟

 
یه - بازهم تکرار می کنم من نمی بارم کسددی جلوی  من  هت قول دادم  بار ب

این … چرا دیگه بهم اعتماد نداری؟ من موندم … دیدارن با بده ها رو بگیره 
هرچه قدر با … تو خونه چدر بزرگ بزرگ شدددن … بده ها مادرشددون نیسددت 

نان ولی آخرش  کا چدر … باالترین ام عا  یاج دارن واق نا احت که او آخرش این
 …داشته باشن 

 
ش رو دست… دوست نداشتم بیشتر از این بشنوم … خواستم از جام بلند شم 

خودن که هر چی تو بهنت بود … گذاشددت روی زانوم: حرفام که تموم شددد 
تاق میری بیرون … زدی  قت از این ا جا بهتر از تو … اون و هیچ کس این 

کمک کنی اون بده ها  نبودن چدر و مادر یعنی چی؟ تو می تونی… نمیدونه 
 …چیزی حداقی شبیه به چدر داشته باشه 

 
شا بفهمونم بره به مردی چدر بگه که هر روز یه زن میاد تو  - من نمی تونم به نیو

 …زندگیش 
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شد  صبی تر  شه لبش رو خاروند: تو حامد رو از … ع صتش گو ش شت  با انگ
شددناخته  دریده رها میشددناسددی که فکر نمیکنم خودش هم زیاد شددوهرش رو

 …باشه 
 
 یعنی دروغه؟! -
 
 …اما اون طوری نیست … دروا نیست  -
 
 …اصال … من  -
 
 …اشتباه کرده … حامد هم یه ادمه … همراز  -
 
نمی خواسددتش … اصددال خواهر من بدترین زن دنیا … خیلی خوب اشددتباه  -

 …چرا با منشیش گذاشت رفت … 
 
ن اال… م رو تایید نمیکنم من محض رضدددای خدا حتی یه کار برادر بزرگتر -

شه  39 سالش … سال شه چهی  سال دیگه می اون میخواد بدونه اون دوتا … یه 
 …بده حداقی میشناسنش 

 
 این حق رو داره؟! -
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- … 
 
 …می خوام بدونم … جواب من رو بدید  -
 

ستهای لرزون من دوخت  شش به د شت … نگاهش رو از نوک کف شت انگ چ
 …ای مشت شدم کشید اشاره اش رو آروم روی دسته

 
شد … این بار رو تکرار کرد و دوباره تکرار کرد و من  ستم باز  نا خود اگاه مچ د

… کف دسددتم که به خاطر فشددار ناخن هام قرمز شددده بود رو نگاه کرد … 
شید  ستم میک شتش رو خیلی آروم کف د ستم … انگ روی تمام خطهای کف د

و تک تک عضددالن بدن من از اون انقباض  رو با نوک انگشددتش لمس میکرد
دستم رو توی دستش گرفت و نگاه … در میومد و اون آروم آروم نفس میکشید 

حق … کرد به چشددمام: من فقط یه چیز رو می دونک اون بده ها حق دارن 
شن  شته با شون باش … باش همراز … دارن چدر دا شه تو زندگی تو  …م ی همی

 …این عمارن باش 
 

شی شا لیوان  شتم جلوی نیو شمزه اما بد … ر رو گذا شکری خو سکوئیتهای  بی
قیافه اش من رو به … کوشددا لپهاش چر بود … شددکی مادام هم روی میز بود 

شتم جلوش از بس که این لیوان … خنده می انداخت  ستمال کاغذی رو گذا د
 …رو جا به جا میکرد روی میز میریخت 
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سیاوش و گلی بودیم  شام قرار بود … منتظر  سته جمعی  شه و د سا هم با آوی

تم قراره واقعا نیم دونس… از دیشب نتونسته بودم درست بخوابم … بریم بیرون 
شه  شاید اما حامد … چی ب شتم؟ به حامی  سته … من به اون آدم اعتماد دا در

که تا لحظه خروجم از خونه سکون کردم اما امکان نداشت دیگه چا تو عمارتی 
… اونجا تا زمانی خونه خواهرم بود که اون مرد نباشدده  …بذارم که حامد بود 

 …البته اگر … می تونستم بده ها رو بیرون ببینم 
 

 نیوشا: همراز چرا انقدر بی حالی؟
 
 …چند وقته خیلی یاد چدرم افتادم  -
 

 اخمای نیوشا رفت تو هم: تو چدرن رو یادته؟
 
 …منم م ی تو فقط سه سال باهاش زندگی کردم  -
 

 …که حاال لپاش تکون نمی خورد: من که اصال باهاش زندگی نکردم  کوشا
 

شه اما این راهی بود که به …  شون غم دار ب شمای زیبا شتم چ ست ندا واقعا دو
گه از ا… هر صورتی باید می رتیم و هیچ کس هم نیم تونست جلوش رو بگیره 

 رویا… راهش وارد نمی شدددیم حامد خودش همه چیز رو به دسددت میگرفت 
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دیشب بهم زنگ زده بود و گفته بود اگر حامی این چند وقت سکون کرده فقط 
برای این بوده که فکر می کرده حامد فقط اومده خودی نشددون بده و بره و چس 
قرار نیسددت من و بده ها چیزی بدونیم و اینکه حامی خیلی مقاومت کرده و با 

گفته تا دلش بخواد  حامد هم درگیر شده سر نشون ندادن بده ها حتی به حامد
بهش چول میده بذاره همه چیز همین طوری که تا حاال بوده باشددده اما حامد 

 …سفت و محکم ایستاده که می خواد تو زندگی بده هاش باشه 
 
 …یه لبخند … من از چدرم که نوای تار یادم میاد  -
 

 …نیوشا: من از حامد فقط گریه های مامان رو یادم میاد 
 

 …چای بست ویران بود این جماعت تو فکر نقش ایوانش بودن  این خانه از… 
 

 …کوشا: من دلم نمی خواد راجع بهش حر  بزنیم 
 
 …من که میگم آدم باید راجع به هر چیزی که ابیتش میکنه حر  بزنه  -
 

سینک بذاره  شد تا لیوانش رو توی  سمتم: من ت… کوشا بلند  شد  و نیوشا خم 
 …با عمو داشت حر  میزد  حیاط دیدمش
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شا  شتباه میکنی … آب دهنم رو محکم قورن دادم: نیو من فقط می … شاید ا
 …خوام که 

 
 …من بده ام درست اما میفهمم … تو هیچ وقت الکی این شکلی نمی شی  -

 …اونا تو رو ابیت می کنن 
 

 …با اومدن کوشا که هنوز اخماش تو هم بود نیوشا حرفش رو نصف گذاشت 
 

موهای کوشا رو بهم ریختم ادای اخمش رو در آوردم بلند خندید: من کی انقد 
 …زشتم آخه 

 
 …ب*ا*لش کردم و بازوش رو گاز گرفتم: تو همین قدر زشتی 

 
من چدری که وقتی تو مدرسه همه با چدرشون میومد نبود تا بیاد رو … همراز  -

 …هیچ وقت نمی خوام 
 

ن چند وقت تالش کرده بودیم این بده ها این همه ای… بغضددم رو قورن دادم 
ما گوشدددا خیلی موفق نبودیم  نداشددتن ا یا کمبودی  قده  با … ع این آدم 

خودخواهیش و افتادنش دنبال زنی که حتی ارزشددش رو هم نداشددت چشددت 
 …سرش یک عالمه ویرانی گذاشته بود 

 



  940 

 

آخه من خودم هم به این کاری که … احسدداس میکردم برای امشددب کافی بود 
 …اشتیم میکردیم کو چکترین ایمانی نداشتم د
 

بعد از سددالم اون که معلوم بود تو … حامی بود … با زنگ گوشددیم بلند شدددم 
 …شرکته چون مرتب وسط حرفش میپریدن باالخره وقت کرد حالم رو بپرسه 

 
 …می خوام ببرمشون بیرون … بده ها هم خوبن … من خوبم  -
 

 …یکم سکون کرد: ماشین بفرستم 
 
 …نگران اشرا  زاده هاتون نباشید با مرکب سیاوش میبریمشون  -
 
 …خودمونیم ها تو کم به من متلک نمی ندازیا  -
 

لبخندی روی لبم اومد نمی دونم چه سددحری بود تو حر  زدن با این آدم بد 
من اهی … اخالق و کم حر  که زیر بم های چنهان اخالق من رو رو میکرد 

 …طعنه نبودم 
 
 باهاشون صحبت کردی؟ -
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ون تو دلم قرب… سددرکی به آشددپزخونه کشددیدم داشددتن با هم صددحبت میکردم 
شون رفتم  سیاهی … صدقه خلون خواهر برادران همه ما تو زندگی این دو نفر 

اصدددی کاری ها یکی که نبود اون یکه بود هم که نبودش با … لشددگر بودیم 
 …فقط هم رو داشتن … این دو تا … هویت تر بود 

 
 …همراز  -
 

باره به خودم اومدم: تمام سددعیم رو کردم  موضددعشددون. خیلی خیلی … دو
 …محکمه 

 
 …چوفی کشید 

 
 …در ضمن نیوشا هم فهمیده  -
 
 چی؟! -
 
 …داد نزنید آقای دکتر  -
 

 …تمام جمالن نیوشا رو براش باز گو کردم … 
 
 …واقعا دارم کالفه میشم  -
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بود از مردی که همیشدده نقشدده های اضددافی هم  این جمله ازش خیلی بعید

 …داشت کم آورده بود 
 
 …نمیشه که  -
 
 …نه نمی شه  -
 
 …شما خودتون هم موافق نیستید  -
 
یا باهان صددحبت کرده من قبی از راه افتادن این سددیی خیلی  - می دونم رو

ده ب خواستم جلوش رو بگیرم اما این بار حامد خیلی محکم ایستاده و میخواد
 …ها ش رو ببینه 

 
 …چوزخندی زدم: بده هاش 

 
 …همراز ما صحبت کرده بودیم  -
 
 …نمی دونم دارم کالفه میشم  -
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 …فقط این میون … بهتون خیلی خوش بگذره … من باید برم جلسدده دارم  -
 …همراز مراقب خودن باش 

 
ستم مون…  شی تو د شده بود گو تی د وقمن که دلم دوباره چر از یه خالی عمیق 

 …با خدا حافظی سریعی قطع کرد 
 

 بریم حاضر شیم؟… نیوشا دامنم رو میکشید: همراز 
 
 …ایول داش سیا  -
 
اون عموی مبادی آدابت چرا زبون تو رو کوتاه نمی … ببین ببین این بده رو  -

 …من موندم … کنه 
 

سیاوش بحث میکرد  شت با  سرش رو خم کرده بود دا شت  صندلی چ شا از  کو
من بار دیگه اعترا  کردم اگر من هم مرد بودم و آویسددا میومد تو زندگیم و … 
برای این عروسدددک خواسددتنی و بی نهایت مهربون … تماتر رو که هیدی … 

ته دل من و گلنار حتی اگر سددوختنی بود برای … زندگیم رو هم رها میکردم 
ود باون جلو یه فرشته چشم سبز نشسته … خاکستر شدن آرزوهای دادشمون 

سیش  ست بب*و* سیاوش … که هر لحظه دلت میخوا چند باری که نظر داد 
شر  سا هم هی ت ست خودش رو کنترل کنه و محکم ب*ا*لش کرد و آوی نتون

 …میزد جلوی بده ها رعایت کنه 
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 …خوب اونایی که بهشون خوش گذشته دست باال  -
 

سیاوش شروع کردن به فریاد زدن و من …  نگران بودم بده ها همراه این حر  
بدوم  تو چارک… که آیا بعدها هم باز فرصددت میکنم با بده ها برم چیتزا بخورم 

من که خوب می دونسددتم این تفریی رو مدیون رشددوه ای … نفس بکشددم … 
 …هستم که فعال حامی داره بهم میده 

 
کوشا هم اون رو … آویسا هم از ماشین چیاده شد و گونه بده ها رو ب*و*سید 

سیاوش الکی اخم کرد: کوشا خان مراقب باش کالمون … سید محکم ب*و*
 …تو هم نره 

 
 …چرا؟ من می خوام با آویسا ازدواج کنم  -
 

سددیاوش که انگار جدی جدی بهش برخورده … با ما با صدددای بلند خندیدیم 
 …بود: تو اول بذار چشت لبت سبز بشه بعد برای آویسا نقشه بکش 

 
شوه باتیش سا با ع سیاوش  آوی سیاوش حلقه کرد:  ستش رو دور بازوی   …د

 …چی کار بده داری 
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شه  سدیاوش که معلوم بود چه قدر خرابه این خوشدگی خانوم تو چالتوی سدفید
 …خم شد و محکم چیشونیش رو ب*و*سید 

 
در رو برای بده ها باز کردم و … من که هنوز هم داشددتم بلند بلند میخندیدم 

شددا جونم در باال رو باز کنید برید داخی من االن کلید رو دادم دسددتشددون: نیو
 …میام 

 
گلنار و سیاوش خواستن صحبت کنن که آویسا صورتم رو ب*و*سید و گفت 

 …که تو ماشین میشنه 
 
 …خیلی این دختر دوست داشتنیه  -
 

 …این رو واقعا از ته دل گفته بودم … 
 

و چپ به دوست دختر سیا نگاهی به ماشین انداخت: به این خواهر زاده ان بگ
 …من نگاه کنه من قاطی میکنم 

 
 …تحفه خان … خوب حاال  -
 

 اگه حالت خوب نباشه به ما میگی دیگه؟… گلی: همراز 
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 …من نگم هم اون حامی خان میاره من رو میندازه سرتون  -
 

سر نجابتشه … گلنار: این جوری نگو  خودش روش نمیشه چیشت باشه … از 
 …ا تقریبا هر ساعت زنگ می زنه وقتی میای چیش م… 

 
خیلی معنی هایی که … این حرفهای گلی برای من خیلی معنی ها داشددت … 

 …داشتم تالش میکردم بهشون فکر نکنم 
 

کیفم رو روی دوشم جا به جا کردم و انقدر نگاه کردم که ماشین … با رفتنشون 
هفته امشددب کمی  بعد از یه… لبخندی زدم … از جلوی چشددمم دور شدددن 

نگاهی به چراا روشددن خونه انداختم لبخندم چهن تر … حالم بهتر شددده بود 
 …شد این یعنی من کسی رو تو خونه داشتم 

 
 خواستم برم تو که دستم روی دستگیره خشک شد

 
 چسر من انقدر بزرگ شده که دختر می چسنده؟ -
 

شروع به لرزیدن …  ستم برگ… تمام بدنم از نفرن  ستنمی خوا م ردم نمی خوا
 …باور کنم که این صدا حقیقیه 
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دسدت راسدتم روی دسدتگیره بود و دسدت چپم رو محکم مشدت کردم و دونه 
شت کمرم غلت خورد رو حس کردم  سرم رو باال بردم … عرقی که از چ سریع 

ستن که نبودن  شم بده ها طبق عادتشون از چنجره آویزون نی تنها  …تا مطممن ب
 …به بهنم رسید جمله: برید از این جا چیزی که اون لحظه 

 
 …دستش کنار دستم روی در قرار گرفت با فاصله: صحبت کنیم 

 
 
 
 
 
 …صحبتی نداریم  -
 
به بزرگتر خیلی … من دارم  - مادرتون روی احترام  یدونم  که من م جایی  تا 

 …حساس بود 
 

 …این آدم آخر اعتماد به نفس بود … 
 
به خاطر همون احترام … ین من ع… عین رها … مادرم دق کرد  - حاال هم 

 …ما ازهمون ده سال چیش هیچ حرفی بینمون نموند … برید 
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چشددمم به اون دسددتهایی بود که یه زمانی رها رو مطممنا نوازش هم کرده بودن 
شق کرده بودن …  شماهایی نگاه کنم که رها رو عا ستم به چ  نفرن… نمیخوا

مال امروز دیروز … رو روش گذاشددت اگر میشددد اسددم مرد … من از این مرد 
به تمام اون روزهایی که من همیشددده فکر … به تعداد تمام روزها بود … نبود 

به تعداد تمام روزهایی که تمام خوشحالی … میکردم همه چیز زیبا ست و نبود 
دقیقا از همون روزی که آهنگها من … از روز مرگ رها … هام ازم گرفته شددد 

 …ختن رو به گریه می اندا
 
 …من دنبال هیدی نیستم … همراز  -
 
 …چس این جا چی کار میکنید  -
 
وسددط این کوچه که خوب میدونم … ببین اینجا جاش نیسددت … من فقط  -

 …همسایه هاش چه قدر فضولن 
 

این رو می دونست و نصف شبی جلوی در با یه دختری که همه میدونستن … 
 تنها زندگی میکنه سر و کله میزد؟

 
 …متاسفم … من می خوام بگم  -
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دستی به موهام … جا خورد از نگاهم … این بار صا  خیره شدم تو چشماش 
صدام رو که میلرزید کمی ولومش رو … کشیدم و روسریم رو کمی جلو دادم 

چایین آوردم: دقیقا این تاسددف برای کدوم یکی از بدبختی هایی که این جا در 
 جریانه؟

 
 …اگر بذاری  -
 
 …حرمت اون دو تا بده برید به  -
 
 ی تو اما بره ای م… زیبا تر از تو بود … بزرگ شدی و اصال شبیه رها نیستی  -

 …نبود 
 
 …چون از شما به اندازه من متنفر نبود حتی تا لحظه مرگش  -
 

این آدم … فهمیدنش خیلی هم سددخت نبود … می دونسددتم رنگم چریده … 
که تا مغز استخوانم داشت نفوب میکرد  از سرمایی… برای من کاب*و*س بود 

 …از لرزش تمام بدنم این معلوم بود … 
 

سف عمیق بود  صدایی من … تو نگاهش یه تا ست دهن باز کنه که  حامد خوا
 …رو از اون سرما انداخت درست وسط یه گرمای دلپذیر 
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 اینجا چه خبره؟ -
 

الق و اخمو به سددرم رو بلند کردم م*س*تاصددی به مردی نگاه کردم که بد اخ
 با دیدنم یه… حس نگاهم رو گرفت که چرخید به سمتم … حامد نگاه میکرد 

 قدم جلو تر اومد: چه خبره؟
 

 …حامد: حر  میزدیم 
 
 …همراز برو تو  -
 

 …نمی خواستم برم 
 

 …حامد ما با هم حر  زده بودیم … تعللم رو دید: با شما مگه نیستم 
 

از این برادر کوچکتر کوتاه قد تر بود و … بود  حامد دسددت به جیب ایسددتاده
 …برادر کوچکتری که به شدن جدی و ترسناک بود … الغر تر 

 
در رو باز کرد و با دست اشاره کرد: برو همراز هم سرده هم جلوی همسایه ها 

 …بده 
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اضی صداشون و… تکیه دادم به دیوار … رفتم تو راهروی تاریک و گرفته خونه 
 …میومد 

 
 قرار نبود این کار رو نکنی؟ -
 
 …اومدم باهاش حر  بزنم اون شاید بفهمه من چی میگم  -
 

 …حامی لحن ترسناکی داشت: بهت گفته بودم دور و برشون ندره … 
 
 دقیقا کدومشون؟ -
 
شی … حامد  - سعی کن خوب متوجه ب اگر چدر اون … یه چیزی بهت میگم 

شم نبودی و به خ… بده ها نبودی  شب اگه دادا صف  ودن اجازه داده بودی ن
بیای جلو در جایی که توش هستن و ترسونده بودیشون و آرامششون رو بهم زده 

 …بودی االن یه دندون سالم هم نداشتی 
 

 …دستم رو روی قلبم گذاشتم که خودش رو به درو دیوار سینه ام میکوبید … 
شه بود  شده و من م… یه کالم . آروم … محکم … لحن حامی م ی همی توجه 

 …بودم فقط این روزها منم انگار که زبونم جلوی این مرد انقدر درازه 
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برادر کوچیکه یه زمانی من با دسته گی و شیرینی همین مسیر رو طی کردم و  -
 …اومدم تو همین خونه 

 
ندگی  - به ز ند زدی  چدرن گ با  بازی  نه و از سددر لا  مدی تو همین خو او

ی یهو از آسددمون تو زندگی اون بده ها نازل حامد تو اجازه ندار… خواهرش 
 …بشی 

 
 …اونا بده های منن  -
 
شکر که این رو میدونی  - شو و از این جا برو … خب خدا رو  شینت  سوار ما

 دیگه هم دو رو برش آفتابی نشو.… 
 
 من میخوام بدونم چرا بده های… اون رو بده ها بیشددتر از همه نفوب داره  -

 …من انقدر از من بدشون میاد 
 
 …این بده ها برای اینکه بدونن دور و برشون چه خبره نیازی به کسی ندارن  -

 …کافیه که نخوان بدونن … مادری که مرده … چدری که باید باشدده و نیسددت 
قول میدم اگه فقط یه بار دیگه … حامد حر  من یه کالمه و بهت قول میدم 

 …یادم بره باهان چه نسبتی دارم … بذاری  بی هوا بخوای تحت فشارش
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 حامی حواست به سن این دختر هست؟! -
 
نمی تونی مجبورش کنی باهان حر  … من حواسددم به همه چیز هسددت  -

 …بزنه 
 

منی که هیچ وقت هیچ کس رو نداشتم تا این طور جلوی کسی برام … من … 
سر من برای اولین بار حر  مادام رو درک کردم ک… دربیاد  سایه  ه میگفت که 

تک رنگ بود … یه چتر بود رنگی نبود … حامی بود … حامی … یعنی چی 
سفید … قرمز  شه بود انقدر بود که … اما بود … گاهی آبی … گاهی  اون همی

 …تو روی برادری بایسته که حاال این جا بود 
 

 هصدای کنده شدن چره های یه ماشین از روی آسفالت و بعد در نیمه بازی ک
 …کامی باز شد 

 
 چرا اینجایی سرده؟ -
 
 …ببخشید  -
 

 یه لنگه ابروش رفت باال: بابته؟
 
 …به خاطر ما با حامد درگیر شدید  -
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 …تذکر میدم همه چیز حی میشه … من با کسی معموال در گیر نمی شم  -
 

 …خداییش ته خود چسندها بود … 
 
 بده ها خیلی وقته باال تنهان؟ -
 

 عنی میخواست بیاد باال؟این جمله ی… 
 

شب هم خونه من میمونن  شد که ام شون راحت  شا وقتی خیال شا و نیو … کو
حاال  …برای اونها هم حامی تبدیی شده بود به امنیت انگار … رفتن تا بخوابن 

 …دیدنش براشون چر از حس حی شدن مسائی بود 
 

 …روی میز روبه روش یه فنجان چای گذاشتم … 
 
 …د میگرفتیم فشارن رو بای -
 
 …خوبم  -
 
 مطممنی؟ -
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به چشددتی مبی تکیه داد و چاش رو روی چاش انداخت و نگاهش رو موشددکافانه 

 …بهم انداخت 
 
 شما این جا چی کار میکردید؟ -
 

 …اومده بودم بده ها رو ببرم … یکم سر جاش جا به جا شد: چیزه … 
 
 …مرسی که اجازه دادید امشب هم بمونن  -
 
 مگه نه؟… می دونی که این حر  زدنه باالخره باید صورن بگیره … همراز  -
 
 حامد؟!… با  -
 

 …هنوز داشت نگاهم میکرد 
 
 …نمی خوام  -
 
 …اما … من بهت حق میدم نخوای با هاش برخوردی داشته باشی … باشه  -
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شی از بده ها هم نداره  - شه … ببینید اون هیچ بین فکر میکنه االن در باز می 
 بده ها چدرتون اومد اونا هم بال چرواز در میارن و به سمتش بال میکشن؟ میگه

 
 …اون میخواد خیلی سریع فرصت داشته باشه تا جبران کنه  -
 
 به اینی که میگید خودتون هم ایمان دارید؟ -
 
 …من حامد رو بهتر از تو میشناسم خانوم کوچولو  -
 

این آدم کم حر  بود اما … لو سددرم رو چایین انداختم از کلمه خانوم کوچو… 
فکر نمی کنم هیچ کس می تونسددت متوجه بشدده که با جمالن معدودی که به 

 …کار میبره چه طور میتونه انسانهای اطرافش رو مجاب کنه 
 

 …من برام مهمه حالتون خوب باشه … حامی: من 
 

به شدددب زد که  به گلدان محبو نداخت و لبخندی  به خونه ا نگاهی اجمالی 
 …تو خونه چیدیده بود عطرش 

 
شون خوبه  سلیقه تو ا … و ادامه داد: هر چند این جا فکر کنم همه حال همش 

 درسته؟… 
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آخریها وسایی نسیتا درست و درمون … مادرم که مریض شد چول کم آوردیم  -

این … به هر حال باید چول دارو ها در میومد … خونه رو فروختم چاره ای نبود 
 …لی که میبینید رو جفت و جور کردم مدن من کم کم وسای

 
رها که تو حسددابش کلی چول داشددت من خودم هرماه کلی چول به حسددابش  -

 …میریختم 
 

چوزخندی زدم: رها از اون چول خبری نداشت گویا اکبر خان نگفته بودن که رها 
یه ماه قبی از مرگش کارن اون بانک رو بهش دادن … فکر نکنه چشتوانه ای داره 

 …ضمن میدونستم هم من منتظر نمیشم کسی از غیب برام کاری بکنه در … 
 

شده بود با جمله آخرم کمی باز  شتناک در هم  چهره اش که با حرفهای من وح
 …شد: ولی من امشب از غیب رسیدم 

 
ستم در رفت  - شب از د شد خواهرم … همه اینا … ام از این که حامد باعث 

ها کنار هم که قرار میگیره باعث میشه نخوام  نم یدونم همه اینا… محتاج بشه 
من اون روزی که با به قول خودش با دسددته گی اومد تو همین … که ببینمش 

 …خونه رو یادمه 
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شتم  ست ندا شم دو سته گل شیطنتم گی کرده بود: درضمن د  …نمی دونم چرا 
 …خوشگی نبود 

 
 یخوای؟این بار بعد از مدتها بلند خندید: دیگه از جون گال چی م

 
 …راستش رو گفتم  -
 
 گی چی دوست داری؟ -
 
ست دارم  - ست ندارم … من همه گلهای دنیا رو دو گلی که حامد بخره رو دو

… 
 
 …آدم مزخرفی نیست  -
 
 مزخر  تعریفش برای شما چیه؟ -
 

محمد تکه ای از سددداالد میوه جلوش رو توی دهنش گذاشدددت و لبخند زد: 
 …چشم داشته باشه مزخر  مردیه که به زنای مردم 

 
 …قاشق رو توی لیوان نسکافه ام تکونی دادم: تعریفهامون متفاوته 
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 …اما تعریفمون از چول فکر کنم یکیه  -
 

به چولی … خوب چول مهمترین مسددمله این روزهای من بود … چوزخندی زدم 
ست نزده بودم  سیاوش بهم داده بود د شته بودم برای روزهای خیلی … که  گذا

و حاال محمد از طر  … خواسددتم بازم مجبورشدده بهم چول بده  سددخت نمی
یکی از آشددنایانش که از کارگردانهای به نام بود اومده بود با یه نمایشددنامه 

 …این یعنی شهرن بیشتر و البته چول بیشتر … شاهکار 
 

یعنی چشددمش … نریمان مرد بدی نیسددت … کمی خم شددد روی میز: همراز 
در ضددمن می دونه تو برام چه … ش راحت باش خیالت از… دنبال اهلشدده 

 …جایگاهی داری جران نداره دورو برن بپلکه 
 

حرفش با لبخند چهن دوتا از طرفدارهاش که برای امضدا اومده بودن نصدفه … 
مراسددم عکس و … دو تا دختر که کمی با تعجب به من نگاه کردن … موند 

 …امضا که تموم شد 
 

 …چوزخندی زد: این میشه اهلش  محمد با دیدن کارن روی میزش
 
 …احتماال انتظار داشتن با یه تیکه ببیننت … از من خوششون نیومد  -
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 …تو رو داشتن لیاقت می خواد  -
 

محمد همیشدده خیلی رک و صددریی ازم تعریف میکرد و این باعث میشددد من 
 …به هول شدنم لبخندی زد … دست و چام رو گم کنم 

 
 ا مژده بدم همکاریت رو به نریمان؟چس چی شد خانوم خانوم -
 
با این تیم کار کردن برای من یه چرش خیلی بلند  - چوب کاری میکنید دیگه 

 …رو به باالست اما این دلیی نمیشه یکم نگران نباشم 
 
شه  - صف… سهیی هم از زنش طالق گرفته و االن یه خانوم دیگه تو زندگی  ن

 …مردای این شهر همینن 
 
ه از نرمینه جدا شددده بود تا مدتها بغض جای سددردش توی سددهیی اوایی ک -

شت  شون رو دا سال حلقه اش رو در نیاورده بود … تخت خواب سهیی … تا یه 
این نرمینه بود که با اون خونه اجاره ای خیابون انقالب و … عاشددق نرمینه بود 

 …بدهکاری به اداره آب و برق کنار نیومد و سهیی رو گذاشت کنار 
 

از آناناس رو توی دهنش گذاشت: خوب راست میگی وضعیت نریمان  یه تیکه
 …فرق میکنه 
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این آقای نریمان کیایی وقتی خانومش هفت ماهه باردار بود دوسددت دختر  -

اونم زنی که خودش متاهی بود و و تا بده داشت و شوهرش از تجار … داشت 
لی میکنه و با چول همونی که هنوز هم اون رو ساچورن ما… به نام این شهر بود 

 …شوهر همیشه درسفرش خرج هدیه ها و نمایش های نریمان رو می چردازه 
 
 …آماران قویه ها همراز بانو  -
 

لبخندی زدم به چشمای شیطونش و گفتم: جامعه ما جامعه کوچیکیه نمی شه 
 …کسی کاری بکنه و ازش خبر نداشته باشیم 

 
 …تما کسی تو زندگیشه نگران شوهر اون خانوم هم نباش اونم ح -
 
 …این رو نمی دونم اما این روابط برای من هضم نشده است  -
 
 …بذار هضم نشده هم بمونه بانو  -
 
یاج دارم  - کار احت به این  حال من  مالی هم موقعیتی و … به هر  هم از نظر 

 …خوشحال هم میشم باهاشون کار کنم و واقعا نمایشنامه قوی هم هست 
 
 قرمز حاصی اینه که داشتی این نمایشنامه رو میخوندی؟ این چشمای -
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راستی یه شب شام … چشمام رو کمی فشار دادم: یکم این روزا تحت فشارم 

 …بیرون با شما قرار داشتن سخته … با بده ها بیاید چیشم 
 
 دوست نداری با من دیده بشی؟ -
 

یا  ه شوخی میکنهاین سموال رو انقدر راحت چرسیده بود که نمی دونستم دار… 
 …جدی میگی 

 
 …نه باور کنید برای شما سخت میشه من رو که کسی نمی شناسه  -
 
این که چرا؟ اونش رو خودم فقط میتونم … من از بودن باهان کیف میکنم  -

 …چس یکی دو روز دیگه با هم میریم دفتر نریمان … به خودم توضیی بدم 
 

زی بعد از چهار رو… ل نیوشا دم مدرسه به ساعتم نگاه کردم باید می رفتم دنبا
باهم  ناهار رو  بال اون و کوشدددا و  ته بودن خونه امروز قرار شدددد برم دن که رف

یکی این که حامی مشکوک بود که چرا … بخوریم این اجازه به زور صادر شد 
 …و اینکه هی میگفت ماشین میفرسته برامون … عمارن نمی رم 
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 …بود تقریبا و با عمارن چیاده ده دقیقه هم نبود مدرسدده بده ها دیوار به دیورا 
محمد خیلی اصددرار کرد من رو برسددونه اما من … ماشددین چه کارمون بود 

شینش ده تا دختر رنگ و وارنگ  سیدنمون به چارکینگ ما شتم تا ر صله ندا حو
 …بیان دورش کنن و این وسط هم به منه بدبخت با تعجب نگاه کنن 

 
 …اییزی که داشت کم کم تموم میشد رو دوست داشتم راه رفتن روی برگهای چ

… صددداهای اطرافم رو دوسددت داشددتم … بوی این بارون نصددفه نیمه رو هم 
خوشددحال بودم که هنوز تعداد چیزهایی که دوسددت داشددتم خیلی بیشددتر از 

 …دوست نداشته هام بودن 
 

ستم که  شدن و میدون ستم ده دقیقه چیش تعطیی  راره قرسیدم به مدرسه می دون
شه … تو دفتر مدیر منتظرم بمونه  رعد و برقی زد و من دعا کردم بارون تندی نبا

 …تا بتونم بده ها رو خوب ببینم 
 

حیاط مدرسدده خلون بود و گوشدده و کنار آشددغال چیپس و چفک و کاغذهای 
به هیاهویی که هنوز هم توی دیوارها طنین … گلوله شدددده بود  لبخندی زدم 

های تکراری باالی آب خوری هایی که تو این مدارس داشددتن با همون شددعار
فه و من  ید و النظا با دسدددت آب نخور قی آبشددون روان نبود  غیر انتفاعی ال ا

 …االیمان 
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تقه ای به در دفتر مدیر زدم و با دیدن نیوشددای رنگ چریده که کوله چشددتیش رو 
لم از اب*ا*ل کرده بود و ترسیده نشسته بود کنار شوفاژ تمام حسهای خوب ع

 …تنم چرید 
 
 چی شده؟ -
 
 …نترسید تو رو خدا خانوم انتظام  -
 
 …من انتظام نیستم  -
 

سمتم اومد  سه به  شت مدر شا ی ترسیده … مربی جوان بهدا منی که حاال نیو
 …رو محکم ب*ا*ل کرده بودم 

 
سمله کوچیک براش چیش اومده  - شا جون یه م ست ما راجع … نیم اونم مهم نی

 …یم بهش صحبت کرد
 

 …نیوشای ترسیده با چشمای اشکیش سرش رو تکون داد 
 

 …بهنم داغون تر از اون بود که بتونم تحلیی کنم چی شده 
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دلم  …کوشا بیرون اتاق نگران و گریان نشسته بود … دستی به موهاش کشیدم 
 …میخواست دم دستم بودن و تیکه تیکه شون میکردم 

 
ضطراب براش اتفاقی افتاد شتیم برای درمانش و نیوشا از ا ه بود که ماهها بود دا

از  …اومدیم بیمارسددتانی که دکترش درش بود … جلوگیریش تالش میکردیم 
شارش ف… صبی حال نیوشا بد بود ه و خجالت میکشیده به عوامی مدرسه بگه 

 …چایین بود وبهش یه سرم وصی کرده بودن 
 
 …من خوبم همراز نگران نباش  -
 
 ی؟چرا بهم زنگ نزد -
 
مدرسدده مون سددخت میگیره نمی خواسددتم به هیچ کس بگم خوب خجالت  -

 …میکشیدم 
 
 چرا نمیگی چی این شکلیت کرده؟ -
 
 …اومده بود خونه … دیشب رفتم آب بخورم  -
 

 …نیازی نبود بپرسم کی … 
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 …داشت با یکی صحبت میکرد  -
 

گفت: همراز قول  دسددتای کوچیکش رو دور مدم حلقه کرد و اشددک ریزان… 
بدون  …قسم بخور نمی خواد ما رو با خودش ببره. ما بدون تو نمیتونیم … بده 

 …من دوست ندارم برم … عمو حامی هم 
 

نگاهی به دستای خوشگلش کردم و خم شدم و چماش رو ب*و*سیدم: هرگز 
 …همدین اتفاقی نمیوفته 

 
ملوک اون دفعه  خودم شددنیدم عمه… می دونم ما مزاحمیم … من میدونم  -

ای به عمو میگفت همراز وتو تا ابد که نمی تونید این بده ها رو سددرچرسددتی 
شوهرن ما رو نمی خواد؟ ما که … همراز … کنید  تو می خوای ازدواج کنی؟ 

 …با کسی کار نداریم 
 

کدوم آدم مریضی میتونست با این بده ها این کار … داشتم خفه می شدم … 
 …رو بکنه 

 
من … هیچ وقت ازدواج نمیکنم … روی دسددتای نازش: من  اشددکم چکید
 …شماها رو دارم 
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 …اون موقع سر بار نبودیم … کاش مامان بود … همراز ما خیلی تنهاییم  -
 

 عصبانی شدم: کی این مزخرفان رو گفته؟
 
 …همه میگن  -
 
شته … اون همه بی جا میکنن  - تو و کوشا همه زندگی منید من همه تالشم دا

 …ست شما
 

ر باید چی کا… من چی باید میگفتم … قربونه این نگاه ترسددیده رمیده برم … 
همه وجودم عین یه … همه حسددهای بدنم خواب رفته بود انگار … میکردم 

 …داشتم روانی میشدم … تیکه چوب بود از شدن عصبیت جمع شده 
 

دم رون اومچزشکش با لبخندی وارد شد و من آروم از اتاق بی… در اتاق باز شد 
ب*و*سدده ای به چیشددونی کوشددا زدم و ازش قول … شدداید بتونم نفس بکشددم 

 …گرفتم از اونجا تکون نمی خوره رفتم به محوطه بیمارسددتان تا شدداید یکم 
فقط یکم اکیژن چیدا کنم تا بتونم این ریه های بهم چسددبیده رو از هم باز کنم 

سوزش ع… هر چند هر نفس …  سیژن از گلوم  میقی ایجاد میکرد هر گذر اک
… 
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ستاده بودم  شا رو برای آزمایش گرفتن بردن بیرون و من توی اتاق تنها ای  …نیو
تاق  کوشدددا روی نیمکت خوابش برده بود که چرسددتار بخش برده بودتش تو ا

ا ب… حامی نگران ازش وارد شد … چشمم افتاد به در … استراحت چرستارها 
 …دیدنم گام هاش رو بلند تر کرد 

 
 ی شده؟چ -
 
به من یه کالم بگید چی از جون ما میخواید … دیگه چی میخواسددتید بشدده  -

من که دارم التماس … این بده ها سر بارن؟ سر بار شما؟ بدیدشون به من … 
 به چاتون بیوفتم قبول میکنید؟… میکنم 

 
 چشماش گرد شده بود: اینا چیه داری میگی همراز؟ نیوشا چش شده؟

 
به منی که تمام بدنم داشددت میلرزید: گفتید اون … تر شددد  یه قدم بهم نزدیک

 چس این بده از چی این جوری می ترسه؟… بده ها رو نمی بره 
 

می سوزم از آتیشی که برادرتون دوباره … بغضم بزرگ تر شد: دارم میسوزم … 
 …به زندگی من انداخته 
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تونسددتم  اشددکم جاری شددد لرزشددم انقدر عیان بود که خودم می فهمیدم نمی
سخ انگار … حرفهام رو کامی بزنم  حامی با تعجب و اخم آلود اما آرام و بی چا

ایسددتاده بود تا من هر چه قدر میتونم خودم رو خالی کنم و یا شدداید اون لحظه 
از آخرین باری که این طور حمله عصبی داشتم چهار … اون هم کم آورده بود 

ارم از همه حجم زهر توی احسدداس کردم میخوام باال بی… سددال میگذشددت 
 …بهن و قلبم 

 
شدن لرزش عیان به هم  شید و در حالی که چونم از  شمام جو شک توی چ ا

 …میخورد: باید از روی جنازه من رد بشید 
 

 …و من محکم تو آ*ا*و*شش رفتم … این رو که گفتم مچ دستم کشیده شد 
شید شده  تا بفهمم چی این حرکتش به قدری ناگهانی بود که چند ثانیه طول ک

 …دستاش رو محکم دورم حلقه کرد … 
 
 می خوای من رو دیوونه کنی؟… این طوری نلرز … نلرز لعنتی  -
 

از این حلقه محکم … من که حاال احسدداس میکردم تو امن ترین جای دنیام 
انقدر شوکه بودم که نمی … از نفسهایی که نشانه های نگرانی داشتن … دورم 

فقط کمی سر جام جا به جا شدم که شاید بتونم … باید بکنم دونستم چی کار 
مه  هاش رو محکم تر کرد: همراز ه که دسددت یام  قه محکم بیرون ب از اون حل
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جا بزن  هان رو همین  هان … حرف هان و فحش  مه داد مه چیز رو … ه ه
 …همین جا بگو 

 
 
 
 
 

شد  شیده  شقیقه ام ک ستش آروم باال اومد و یواش روی  ست را ساس… د  اح
میکردم این گرمای اثر بخش از این آ*ا*و*ش این انگشددتهایی که هربار این 

 …طور برای من معجزه میکردن کم کم دارن اون لرزش رو از بین میبرن 
 

صالبت بود اما برای من این بار چر از آرامش: همراز  نکن … صداش با همون 
 …من منتظرم … باهام حر  بزن … این کار ها رو با خودن و من 

 
من که از وضعیتی که توش بودیم خجالت کشیده بودم کمی جا به جا شدم … 
سته ای از موهام رو آروم دور انگشتش میپیدوند: آروم باش …   دوتا نفس… د

 …عمیق بکش 
 

شیدن تو گرمای تنش و …  ستش دور بدنم و نفس ک نفس های عمیق و حلقه د
باعث شد نفسهام کم کم  صداش که انگار بهم میگفت همه چیز درست میشه
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حالت عادی به خودشددون بگیرن و قلبم که داشددت از جاش در میومد دوباره 
 …این مرد درد بود و درمان نیز هم … ریتم نرمال بزنه 

 
 چرا سرن چایینه؟… کمی من رو از خودش جدا کرد: نگام کن 

 
ز ا… از این بی چروایی … از خودم … خوب چی میگفتم؟ خجالت میکشیدم 

و از همه بیشددتر از وجود خودم که چرا انقدر آرامش گرفته … ین آ*ا*و*ش ا
 …بودم 

 
شه و  شت از یه حدی به من نزدیک تر ب سیاوش اجازه ندا هیچ کس به غیر از 

ستم دقیقا چرا انقدر حس های متناقض دارم  … خجالت … حاال من نمی دون
… ازش آروم یه نو… اما ته احسدداسددم یه قلقلک بود … حتی ترس … آرامش 

 …م ی تاثیر سر انگشتهای این مرد 
 
 …همرازی که سرش چایین باشه رو دوست ندارم  -
 

همراز تنهایی که همه نمودش … و من … این جمله معانی زیادی داشددت … 
 …می ترسیدم چیزی برداشت کنم … رو صحنه بود 

 
 … ته نگاهش حاال چر از سددموال بود… کمی ازم فاصددله گرفت و نگاهم کرد 

 آروم چرسید.: همراز؟!
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 …یعنی … من  -
 

لبخند اومد روی لبش از این سددردرگمی من: همراز حاال بهم بگو چی شددده؟ 
 …من این جام تا همه چیز رو حی کنم 

 
 …غربتی که عجیب هم آشددنا به نظر میومد … این لحن برای من غریب بود 

همون … اد داده بود همون آشددنایی که قرنها زن بودن رو به تمام زنهای عالم ی
لحنی که تک تک نتهای موسددیقی زن بودنت رو به صددددا در میوورد و باعث 

ی قهرمان… این آدم برای تو قدرتمند ترین قهرمان هاسددت … میشددد فکر کنی 
ضعف رو هم نداره  شنه  شیی همون چا بدون این که نگاهش … که حتی م ی آ
یز رو براش تعریف کردم کنم این بار انگار که مخاطبم کرواتش باشدده همه چ

من این آدم رو … صددددای تند نفس هاش باعث شدددد تا باال رو نگاه کنم … 
شده بود  صبانی  صبانی دیده بودم اما فکر نمی کنم تا به حال این طور ع  …ع

 …چشماش گرد شده بود 
 
 …این مزخرفان رو کی گفته  -
 
 منم سموالم همینه -
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ده دیدن مامان من نمی دونم چند بار احتماال اوم… دیشددب من خونه نبودم  -
 …باید بهش تذکر بدم 

 
 عمه ملوک این حرفها رو چرا میزنن؟… فقط اون نیست که  -
 
شته و می گفتن بده ها رو  - شدن که حامد برگ سه روز چیش متوجه  شون دو  ای

باید حامد نگه داره من مخالفت کردم اون بحث چیش اومد و گفتم من و خاله 
 …لعنت به من … در کنار این بده ها  شون هستیم

 
چیشددونیش رو خاروند و یه قدم بیشددتر به عقب گذاشددت: از دسددت من هم … 

 دلخوره؟
 

 …به خدا … نشستم روی صندلی: نمی دونم 
 

دستش رو کرد توی جیبش: همراز یکم به خودن مسلط باش بگم بیان فشارن 
 رو بگیرن؟

 
 …یعنی االن خوبم … من خوبم … نه  -
 

خودم سددریع فهمیدم چه سددوتی دادم از گونه هام … لبخندش چهن تر شددد  …
 …حرارن زد بیرون 
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ش به سمت… نیوشا همراه چرستار جوونی وارد شد … با تقه ای که به در خورد 

حامی هم به سمتش اومد و دستش … رفتم یکم رنگ به رخسارش برگشته بود 
 …بار لبخند زد نیوشا با دیدنش برای اولین … رو به سرش کشید 

 
 …عمو جان شا چرا از مدرسه به ما زنگ نزدی  -
 

 …برادر زادتون تقدیم به شما و خواهرش … چرستار: خوب عموی عزیز 
 

 …من رو خواهر نیوشا دیده بود … 
 

حامی با همون ژست خاص خودش که باعث شد لبخند طفلک چرستاره جمع 
 بشه: می تونم با چزشکش صحبت کنم؟

 
کاری که انگار بیش از من … *و*سدده ای به چیشددونی نیوشددا زد خم شددد و ب

 …باعث تعجب شدی خود نیوشا شد 
 

شون از اتاق  سه ای … با رفتن سرم زدم و ب*و* سوزن و  ستی به جای کبودی  د
 بهتری؟… به چیشونیش زدم: همراز قربونت بره 
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 …چرا گذاشتی عمو بره از دکترم بپرسه ازش خیلی خجالت می کشم  -
 
 …همه چیز رو درست میکنیم … به این چیزا فکر نکن چرنسسم  -
 
 دیدی من رو ب*و*سید؟ -
 

دلم … از نگاه شدددادش معلوم بود چه قدر به این حس چدرانه احتیاج داشددته 
امروز روز عجیبی بود … ضددعف رفت برای نشدداطش و با خودم اعترا  کردم 

ته هاش ریخته بودن و انگار چوسدد… انگار خیلی دیوارهای این آدم ریخته بود 
خجالت میکشددیدم حتی چیش خودم اعترا  … خود حامی نمایان شددده بود 

این آدم زیبا ترین حس زندگیم رو به من تو این اتاق سددفید رنگ هدیه … کنم 
با رفتارها و عمی ساده اش تونسته بود به من … حامی خیلی ساده … کرده بود 

 … و نیوشا حس آرامش و امنیت رو تزریق کنه
 
 همراز امشب میای چیش من؟ -
 

… به خودم قول داده بودم دیگه وارد اون عمارن نشددم: راسددتش رو بخوای … 
 …یعنی 

 
 بیا دیگه -
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 کجا میخوای ببری خالت رو؟ -
 

 …سر هر دو مون چرخید به سمت چارچوب در که حامی ایستاده بود 
 
 …همراز بیاد خونه ما  -
 
 …خاله … همراز نه  -
 
دیدید همه فکر میکنن … ه اصددراری دارید سددن من رو ببرید باال شددما چ -

 …چرا اصرار دارید بفهمن خاله ام و چیر شدم … خواهر بزرگ ترشونم 
 

 …تو خوشگلی … نیوشا: تو چیر نمیشی 
 
 …تو که مامانت رها بوده به من نگو خوشگی … چه ربطی داره چرنسسم  -
 

ه نگاهم افتاد ب… بعد چشمام رو براش چپ کردم که باعث شد بلند بخنده  …
شت با ل*ب*ن ما رو نگاه میکرد تو نگاهش  حامی که به دیوار تیکه داده بود دا

یت بود … مهر بود  ما مام اون … ح یاد گرفتم از بین ت که  یدم  تازه فهم و من 
 …غرور این حس های خاکی رنگ رو درک کنم 
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برای  چشمکی… تزریق وارد شد و از ما خواست که بیرون باشیم چرستار برای 
سرم از اون … نگاه نگران نیوشا زدم و اومدم بیرون  شک بود و  شک خ لبهام خ

 …یک دستم رو به دیوار گرفتم … همه فشار داشت گیا میرفت 
 

 …وارد راهروی بیمارستان شدیم بوش هم ابیتم میکرد 
 

دسددتم رو به دیوار گرفتم: … به سددمتم و دسددتش رو دراز کرد سددمتم  برگشددت
 …خوبم آقای دکتر 

 
 خوب نیستی نه؟! -
 
 …از بیمارستان خوشم نمیاد  -
 
 …فکر نمیکنم کسی دوست داشته باشه  -
 
 …مادرم رو تو بیمارستان از دست دادم  -
 
 حالش خوبه مگه نه؟ -
 
به  -  یکم… عت چیش چه حالی داشددتی همراز یادته نیم سدددا… البته که خو

 …رعایت خودن رو بکن 
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شینم: میرم چیزی بیارم بخوری  ه بعد از اون حمل… کمکم کرد روی نیمکت ب

 …عصبی باید بهت آرام بخش میزدیم 
 
 …شما دوست داری به من آمپول بزنی  -
 
 …جواب دختر های زبون درازی که سر بزرگترشون داد میزنن آمپوله  -
 

 رد نگاهش کردم: االن شما شوخی کردی دیگه؟با چشمای گ
 
 …میریم در خونت وسایلت رو بردار برای شب  -
 
 …من عمارن نمیام  -
 
 …فکر کنم االن هم تو شوخی کردی  -
 

شیدم و  شک روی گونه اش ک ستی به رد ا شیده بود و د شا روی چام دراز ک کو
 …بود  نیوشا هم روی صندلی جلو خوابیده… دوباره بغض کردم 

 
 …توی آینه چشماش رو دیدم 
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 …که این بار شاکی میشم … گریه نکنی همراز  -
 
 …اما موفق نبودم … رها که رفت با خودم قسم خوردم نذارم گریه کنن  -
 
من هم چند وقت چیش با خودم قسددم خورده بودم نذارم یه نگاه چر از جادو  -

 …درستش میکنم … ی از دست آدم در میره گاه… اما شده … غمگین بشه 
 

ما …  نده بودم: من بهتون گفتم شدد له آخرش مو یی جم که هنوز تو تحل من 
 …قهرمان نیستید 

 
 …این جمله ان ناراحتم میکنه  -
 
 …آقای دکتر  -
 
 …دست از این آقای دکتر گفتنت بردار … خواهش میکنم همراز  -
 

 …رد داشت همه چیز رو زیر رو رو میک… این آدم امروز چش بود … 
 
چند وقته میخوام بهت بگم انقدر این آقای دکتر … اون طوری نگاهم نکن  -

 …رو تکرار نکنی 
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 …من … آخه  -
 
 …به جز حامد … می دونم تو با همه با احترام صحبت می کنی  -
 
 …حقشه  -
 

 …اخماش رفت توی هم: همراز 
 
 توجه دارید همش دارید به من تذکر میدید؟ -
 
باهم جایی  توجه داری - نازک شددددی؟! بده ها رو میبریم خونه بعدش  دل 

 …میریم 
 
 کجا؟! -
 
 …می خوام بشینیم و حر  بزنیم  -
 
 من و شما؟ -
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 …و حامد … تو … من  -
 

با باز شدددن مجدد در ماشددین اون موج سددرما تبدیی شددد به گرمی همین بوی 
سش کرده  سی که این چند وقت چند باری از نزدیک ح بودم و همه ادکلن و نف

 …وجودم چر میشد 
 

ستش یه لیوان بزرگ و یه جعبه خیلی کوچیک بود  س… توی د متم لیوان رو به 
 …اینم چماد ویتامین آ … گرفت: این رو بخور یکم حالت سر جاش بیاد 

 
ست چپ منتقی کردم و با تعجب نگاهش کردم:  ستم به د ست را لیوان رو از د

 این چماد؟!
 
 …چوسته چوسته شدن برای اون لبایی که  -
 

این آدم این روزها بی چرواتر از این … از خجالت سددرم رو چایین انداختم … 
 …حرفها شده بود که بشه نسبتش رو با حامی انتظام چیدا کرد 

 
 …چماد رو روی داشبور گذاشتم 

 
می دونم تو یکی دوسدداعت آینده نیاز به انرژی … اون معجون رو هم بخور  -

 …داری 
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 …یزها کمکی به من نمیکنه این چ -
 
صحبت کردن کمک میکنه کاری که عجیب داری ازش  - شنیدن و  به تو فقط 

صرفا به خاطر خودن میخوام حرفهان … من به خاطر خودن … فرار میکنی 
 …رو بزنی و بشنوی 

 
 …شما منتظرید  -
 
و گمن هیچ انتظاری جز یه حال بهتر و یه همراز چر از انرژی بعد از این گفت -

 …گذ شتن از چیزهایی که تو حس کردی و میکنی … بخشش حامد … ندارم 
 …تماما مربوط به خودته و هیچ کس حق دخالت نداره 

 
عه از اون معجون چر از گردو و شددیرین مزه رو قورن دادم: خیلی …  یه جر

 …سنگینه 
 
 …بخور … نه برای تو  -
 
 …شما همش به من دستور میدید  -
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شد  لبهام گاه جمع  ست خودم نبود … نا خود آ شده بودم. نکاهش … د لوس 
یکی از زیباترین نگاههایی بود که تا به حال بهم داشت: گاهی احساس میکنم 

 …دوست داری اب یتم کنی 
 

 …با چشمهای گردم نگاهش کردم: ابیت؟ ! من که 
 

 …لبخندش زیادی شیطنت داشت: بخور دختر 
 
 …کجا قراره بریم  -
 
خونه حامد هم نمیریم نمیخوام … عمارن هم نمیشه … کافی شاپ نمیشه  -

چاش  به  مت  نه … ببر جا شددرکت م جا االن تو این سددداعت … بهترین  اون 
 …کارمندها هم نیستن 

 
من که هنوز در فکر یک ساعت چیش بودم که غر زده بود اعتراض کرده بودم … 

شه حامی م*س… که حر  نمی زنم و نمیام  صورتم نگاه و م ی همی *تقیم تو 
حاال با … از همون باید های حامی وار … کرده بود و یه کالم گفته بود باید 

یک کالمی و زور گوییش روفراموش کرده بودم  مام اون  گار ت له ان … این جم
 …انگار نه انگار 
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رکت شدد… نفس عمیقی کشددیدم و برای دومین بار چا توی شددرکتش گذاشددتم 
وم بود تقریبا همه کارمندها رفتن فقط منشددیش معل… توسددکون مطلق بود 

حامی ابروهاش رو دوباره … هنوز اون جا بود که با دیدنمون از جاش بلند شد 
خانوم جوون بسددیار زیبایی بود شدداید زیباترین چشددمهایی رو … گره زده بود 

چالتوی بلندی به تن داشت و شالش صورتش … داشت که تا به حال دیده بودم 
 سالمی کرد: آقای دکتر براتون چای بیارم؟… ب گرفته بود رو کامی قا

 
اینجا  10فردا ساعت … البته قبلش دو تا چای رو میخوام … شما مرخصید  -

 …باشید امشب دارید دیر تر میرید منزل 
 
 …ممنونم آقای دکتر  -
 

روی مبی اتاقش نشددسددتم و با خودم گفتم این چند وقت انقدر رفتار و نگاهش 
فاون بود که یادم رفته بود این آدم در حالت عادی چه قدر بد اخالق به من مت

 …میشه 
 

عجیب بود که احسدداس میکردم از منی که قلبم توی … به سدداعتش نگاه کرد 
چالتوش رو آویزون کرد و دمای گرمای اتاق رو … گلوم میزد هم بیشددتر نگرانه 

 …همراز … باالتر برد: فکر میکنم تا ده دقیقه دیگه این جا باشه 
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به هیچ صددورتی نمی خوام … نشددسددت روی مبی روبه روم: خوب نگام کن 
 …خودن رو ابیت کنی 

 
 …حاال میگید ابیت نکن … این کار من رو ابیت میکنه  -
 
 …تو باید حامد رو بشددنوی … این کار درسددت ترین کار توی این موقعیته  -

که طر  هیچ کدومتون من اینجام و بهت قول میدم … اون باید تو رو بشددنوه 
 …نیستم 

 
 …چس اگر بی طرفید ما رو تنها بذارید  -
 
 …این امکان نداره  -
 
 …دیدید بی طر  نیستید  -
 

یکم به سددمتم خم شددد: بله بی طر  نیسددتم اما حس می کنم طر  من رو 
بازهم تاکید میکنم هر جایی که … همراز جایی … اشددتباه برداشدددت کردی 

شدی یا  شتی ابیت می شی این بحث کان دا خودم حس کنم که داری ابیت می
 …میشه 
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گاه کرد  خانوم رو ن باز من این  به رومون قرار گرفت  که رو  با بیرون … چای 
 …رفتنش حامی لبخندی زد: چرا این بنده خدا رو این طوری نگاه میکنی 

 
 …خیلی خوشگله  -
 
 کی؟ -
 
 …همین منشیتون دیگه  -
 
 …نمی دونم دقت نکردم  -
 
 …مگه میشه همدین زیبایی رو ندیده باشید … شوخی نکنید  -
 
 من چشمم جایی هستش که دلم اونجا باشه. -
 

شد لبخند بزنم …  زیبا ترین جمله برای جلب اعتماد … این جمله اش باعث 
شه و برای اولین بار با … بود  ست با برای هر زنی این زیباترین حس دنیا میتون

شدداید یکی از خوش شددانس ترین زن های دنیا  خودم اعترا  کردم زن حامی
 …باشه 
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صدای چایی که به این اتاق نزدیک میشد شاید برای هر کسی فقط یه صدای چا 
ضور یه آدمی بود که انگار که تنها کارش چاره کردن تمام … بود  اما برای من ح

 …چرده های احترام و آرامش زندگی من بود 
 

حامی اخم آلود و جدی باهاش … یرسددید خسددته به نظر م… از در وارد شددد 
 …دست داد 

 
 حالش چه طوره؟ -
 

روی مبی رو به روی من نشددسددت و آرنجش رو گذاشددت روی زانوهاش و این 
 …سموال رو چرسید 

 
 …با خودم تکرار میکردم آروم باش … زانوهام رو تکون میدادم 

 
 اما نمیشد: براتون مهمه؟

 
شت میزش ساکت چ شنیدن این جمله از من که انگار  حامی که  سته بود با  ش ن

من روی … اسدتارن یه جنگ لفظی بود سدریع خودش رو به کنار من رسدوند 
 …مبی دو نفره نشسته بودم 

 
 …چرا نمیخوای بپذیری اونا بده های منن … همراز  -
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… اونایی که ادعا میکنید بده ها تونن … خواهش میکنم من رو نخندونید  -

 …بگذریم از خواهر بد بخت من … سال چیش گذاشتید رفتید  10 همونا رو
 

 …عجیب بود که به نظرم میلرزید … دستاش رو محکم کرد توی هم 
 

 حامی: حامد قرصهان رو خوردی؟
 
 نیوشا خوبه حامی مگه نه؟… آره  -
 
 …گفتم که بهت خوبه نگران نباش  -
 

با  خودم اعترا  کردم این چوزخند بلندی زدم که باعث شدددد بهم نگاه کنه و 
 …کوشا عجیب شبیه این آدمه 

 
اما انگار تو هر سدددالش بره بره کینه از من کنار … بزرگ شددددی … همراز  -

زمانی که من میرفتم یه دختر بده با لباس های عجیب غریب … گذاشددتی 
 …خانوم شدی … بودی و الغر 
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د با این حامد لبخندی روی لبش اوم… حامی سددر جاش کمی جا به جا شددد 
جا به جا شدددن: این مقدمه برای اینه که بهت بگم تو از زندگی زناشددویی ما 

 …هیدی نمیدونستی 
 

ست که بدونم  ست میگید اما چیزهای دیگه ای ه ضم رو قورن دادم: را … بغ
… این که خواهر من درد داشددت و این درد رو شددما به جونش انداخته بودی 

شکلی نه با  شما م شت خواهر من قبی از  نه با کوچه های خلون … بارون دا
از درون … اما بعدش چشددمش به اون کوچه خشددک شددد … نه با چاییز … 

شما رفتی و خواهر … از عصیانی که تو خودش خورد و بیرون نداد … سوخت 
 …من اینا رو میدونم … من رو با سری چر از فکر و دلی چر از درد تنها گذاشتی 

 …هیدی نمیدونم  راست میگید من از زندگی شما
 

 …من … حامد با تعجب نگاه میکرد: همراز … نفس نفس میزدم … 
 
خواهر من انگار بعد از رفتنتون تمام داشته هاش … یه لحظه بهم اجازه بدید  -

ه یعنی بعد از شما رها ی… براش فقط یه مشت دروا مونده بود … شکسته بود 
 …متوجه میشید … یه هیچ … هیچ کامی بود 

 
انگار هیچ چیز … م رو که داشددت خفم میکرد سددعی کردم کنار بزنم بغضدد

شده بودن و حاال بیرون زده  سالها زندانی  ست جلوی کلماتی که انگار  نمیتون
 …بودن رو بگیره 
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شروع کردی  شما  شق رو  شد: این ع شت تکرار می  …لرزش لبهام باز دوباره دا

ابه که چشت سرن چه خر یه طرفه هم تمومش کردی و حتی برنگشتی نگاه کنی
 …حاال حر  از یه دختر کو چولو میزنید … ای به جا میذاری 

 
شد  ست چرا تموم  من میفهمم خواهرم چه قدر براش تلخ بود که حتی نمیدون

شیرش … من به یاد دارم …  سال بود زایمان کرده بود چه طور  خواهری که یه 
که براش خریده بودید  بودم زمانی که هر شب اون چیراهن شبی… خشک شد 

فکر میکرد اگر اون چیراهن … رو می چوشددید تا ببینه رژیمش جواب داده. یا نه 
 …تو تنش بی نقک وایسه شوهرش بر میگرده 

 
ست همونجا بمیرم …  شک روی گونه ام لغزید دلم میخوا عجیب بود اما … ا

حامدی که لرزش دسددتش … برق اشددک رو توی چشددمهای حامد هم دیدم 
 …هم شده بود  بیشتر

 
می دونید … دسددتم رو گذاشددتم روی کاناچه: خواهر من غروری براش نموند 

ستم برای خواهری بر نمیومد که مردش  شقش به دنباله یه … هیا کاری از د ع
دلم میخواست اون شبها که خواهرم به … یه تن تازه ترکش کرده بود … هیجان 

تا درد زخم ه*ی*ا*ن*ن رو ا بده و چیدا نمیکرد دنبال مسددکنی بود   …لتیام 
 …چیداتون میکردم و 
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انگشددتهام باز شددروع کرد به … اشددک از چشددمش لغزید و افتاد رو گونه اش 

 لرزید: حاال اومدید دنباله چی؟
 
 …بده هام  -
 
 اونا واقعا بده هاتونن؟ -
 

 …من اشتباه کردم … اشک روی گونه اش رو چاک کرد: همراز 
 
 …همین  -
 
آرنجهاش رو گذاشت روی زانوهاش و دستاش رو کرد توی … ن به خدا همی -

چدرم هیچ جوره با من کنار نمیومد … چدرم … موهاش: منم بده بودم به خدا 
جایی برای خواب وبود فقط …  مارن برای من  با اکبر … اون ع لا میکردم 

 …خان انتظام که دنیا رو تک بعدی میدید 
 

ه من ب… ش به قول خودش در خطر بود آبرو… خسته شده بود … گیر داد بهم 
 …یه چدر … دنباله یه جو محبت بودم 

 
 همون چدری که قرار بود برای بده هاتون باشید دیگه؟ -
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دوسددتم می … با اون محله نا آشددنا بودم … اولین بار تصدددادفی دیدمش  -

شقش بود  ست بره دنباله دختر عمه اش که عا دختر عمه اش با یه چری … خوا
 …هیچ زنی بعد از اون به زیبایی رها نبود … ه اومد بیرون از مدرس

 
ستام مبی کاناچه رو چنگ زد  شه … د شون کمتر ب شاید لرزش ند چ… این طور 

با لمس … لحظه ای نگذشت که انگشت هام از اون حالت منقبض در اومدن 
لد بودن من رو چه طور آروم کنن  که این روزها خوب ب هایی  … سددرانگشددت

شتهام ه سرم رو چرخوندم ب… انگار تو امن ترین جای دنیا قرار گرفتن  سرانگ
این نگاه … کسی که نگران داشت نگاهم میکرد … سمت صاحب اون آرامش 

 …و این ارامش ارتباط م*س*تقیم داشتن با قلب در تپش من 
 
 
 
 
 
گار  - بازی بود ان یه  مه چیز اولش  یک بود … ه ها کوچ خیلی خیلی … ر

اصددرارش به … چدرم چاش رو گذاشددته بود رو گلوم … ریا،سدداده بود  کوچیک
 …رویا بود 
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 …انگشتهام یه لحظه فشرده شدن … 
 
فقط … من متاسفم همراز … اون روز … اما … رویا از سرم زیاد بود … من  -

فکرم به اون دخترک هیجان زده ای که یه ماه بود با خجالت چشت گوشی باهام 
 …حر  میزد رفت 

 
 …دست آزادم رو جلوی دهنم گرفتم: بیداره خواهرم 

 
 …چدرم رو رها رو … خودم رو … من همه رو بدبخت کردم  -
 
 …هیچ وقت نمیبخشمت … هیچ وقت … من رو  -
 

ساله که خوب  15یه دخترک… لرزش صداش بیشتر شد: خونمون قشقرق شد 
داشدتم احسداس آدم های برنده رو ”[COLOR=“Red… ]باالخره شدد … هیچ 

وقتی جلوم م ی خیال و ارزو نشددسددته بودو همه تعریف میکردن از زیباییش و 
وقتن همه از اکبر خان ریشدده خانوادگی عروسددش رو میپرسددیدن اون جوابی 

 …نداشت 
 

اشکش افتاد روی شلوار خاکستری رنگش: مشکی ما بالفاصله بعد از عروسی 
رفا یه عروسک بود رها ص… همراز … یه عروسک تو خونم بود … شروع شد 

نمی تونسددتم زیاد بهش اعتماد … اما … مهربون بود … زیادی سدداده بود … 
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 …من داشتم فوق میخوندم … رفتارهاش با خانواده ما جور در نمیومد … کنم 
 …حتی حاضر نمیشد دیپلمش رو بگیره براش معلم میگرفتم 

 
گه قبلش نمی از زیر دسددتی که باهاش محکم دهنم رو گرفته بودم نالیدم: م

 …دونستی 
 
اصددال … به خدا نمیخواسددتم این طور بشدده … ازش … شددناختی نداشددتم  -

هرچی میگذشت اون تاثیر زیبایی هم از بین میرفت … فکرش رو هم نمیکردم 
ست داد …  شش رو از د شش ماه اون زیبایی هم برام ک همراز ما … یعنی بعد 

ا ب… اه برداشددت میکرد اشددتب… یه حر  مشددترک هم باهم چیدا نمی کردیم 
دو  …باردار شددد … بده بود … زنهای فامیی به جای یاد گرفتن رقابت میکرد 

گی افسرد… دیگه ازش چیزی باقی نمونده بود … سال بعدش بازهم باردار شد 
 …همراز نمیخوام خودم رو توجیی کنم اما … اون خونه … گرفته بود 

 
 …اعث میشد بهش نزدیک شم التماس نگاهش ب… همه چیز شده بود اجبار 

 …روشنک تو اون دوره وارد شد 
 

شت کوبید به زانوش: لعنت به من …  سیده خونه یه … با م به جای اون زن تر
به خودش … زن سددر حال چر حر  که می شدددد باهاش خوش گذروند بود 
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زیبایش یه دهم رها هم نبود اما همه کار ازش بر میومد. و زبی بود … میرسدید 
 …بزرگتر بود اما برام مهم نبود از من … 

 
ست زیر چام  ش شتم اما غر غرهای … ن شون دا ست خونه دو تا بده بودن که دو

بده هایی که گریه میکردن و من رو دوست نداشتن … چدرم بود لعنتهای مادرم 
 …زنی که با دیوار خیلی هم فرقی نمی کرد و بیرون زنی که … 

 
حس کردم ابراز وجود کسددی که شدداید هیچ … شددد و من  گریه اش بیشددتر

 … ]/[ارتباطی به برادرش نداشت 
 
 نمی دونم… رها … چدرم … رفتنم با روشددنک اشددتباه بود اما چاره ای نبود  -

… 
 
 ده سال با روشنک خانومتون بهت خوش گذشت؟… ده سال  -
 
صال بیا بزن توی دهنم عوض تمام ا… هر چی میخوا بگی بگو  - سختیا  ون 

 …اما همراز … های رها 
 
حتی اگر … اما چی؟ واقعا دلم میخواد بدونم اما چی؟ خودن دختر داری  -

می … حاال که داره خانوم میشددده یه بار هم موهاش رو نوازش نکرده باشددی 
 …فهمی با خواهر من چه کردی 
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رم هنوزم دا… به اون خدایی که باالی سر شاهده من تقاص رها رو چس دادم  -

 …چس میدم 
 
 …البد روشنک خانوم قالتون گذاشت  -
 
 …اونها هم به من … من به اونا احتیاج دارم … همراز  -
 

هیچ وقت رها رو دوست … دیگه سعی نکردم بغضم رو بخورم: هیچ وقت … 
 …داشتی 

 
 …کاش یکم الیق دوست داشتنش بودم  -
 

 …ترین حامن  صدای بلند هق هق گریه ام تو غرق شد در بودن حامن… 
 
 بهتری؟ -
 

شدن رو از نور قرمز رنگ تابلوی مغازه روبه رو که  شمایی که درست باز نمی چ
سموال چرخوندم  شد به اون خاکی رنگهای چر  شن می صدام به … خاموش رو

 …خاطر هق زدن هام کمی دو رگه بود: نمی دونم 
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کاش کاری  ای… به در ماشین تکیه داد دستش مشت بود روی زانوش: همراز 

 …از من بر میومد 
 

شما هر کاری ازتون بر میومد  شمام رو مالیدم:  صتم چ ش شاره و  شت ا با انگ
 …حامدعاشق شده بوده دیگه من چی بگم … انجام دادین 

 
خیلی حرفهای دیگه هم شدداید … خودن هم میدونی همه حرفش این نبود  -

 …داشت بگه 
 
… ر که باید ها هم در مانی نبودن شایدها دردی از من دوا نمیکنن همون طو -

 …باید هایی که انگار این وسط فقط و فقط مختک رها بودن و بس 
 
من … همون باید ها رو چدرم سددالها سددعی کرد برای من و حامد هم بذاره  -

نمیگم ایرادی بر روحیان من یا چدرم وارد نیسدددت تنها چیزی که برای ما غیر 
که زن داشته باشه و چشمش بیرون از قابی بخشش بوده و هست مردی هست 

 …کال مردی که کنترلی روی چشمش نداشته باشه … خونه باشه 
 
باه برادرتون براش چول  - چاداش اشددت به  ها  خاطر در تموم این سدددال به همین 

 فرستادید و ازش حمایت کردید؟
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 هنوز هم بابت این مسمله از من دلخوری؟ -
 
 دلخوری من چه اهمیتی داری؟ -
 

 …من من کرد اما محکم تر از هر زمانی گفت: برای من مهمه  کمی
 

سم چرا اما …  شتم بپر ست دا شب … خیلی دو با تمام این همه تلخی … ام
 …تزریق شده به روح و جسمم جواب این سموال رو گم خواهم کرد 

 
 بی ادبی میشه اگر ازتون خواهش کنم من رو برسونید خونه؟ -
 

 ه؟با تعجب زیادی چرسید: خون
 
 …بله دیگه خونه  -
 
تازه به نیوشددا هم … میریم عمارن … با این حالت؟ حتما شددوخی میکنی  -

 …گفتی که 
 
م االن واقعا دوست دار… من به نیوشا توضیی دادم که احتیاج دارم تنها باشم  -

 …برم خونه ام 
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 …کمی خم شد توی صورتم: همراز 

 
هر بار اون ها رو هم زا براه …  فقط خواهش میکنم به سیاوش هم زنگ نزنید -

 …میکنم 
 
 چرا لا میکنی؟ -
 
 …خاطراتم تنها باشم … من فقط نیاز دارم با خودم … لا نیست  -
 

اشکی روی گونه ام چکید که عصبانیش کرد: من چه کنم با این اشکا؟ چه … 
 طور انتظار داری با خیال راحت برم خونه و با این حالت تنهان بذرارم؟

 
 …نتظاری من ا -
 
 …می ریم عمارن … داری عصبانیم میکنی  -
 
 …نمی ریم … نه  -
 

جا خوردم …  یاد گونه خودم  ته و فر جب … خودم هم از صددددای گرف با تع
 …دستش روی سوئیچ خشک شد برگشت به سمتم 
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م رو از سر… بعد از این همه محبت این حرکتم خیلی بی ادبانه به نظر میرسید 

 …م: ببخشید خجالت چایین انداخت
 

که داشددت با … سددرم رو باال آوردم و نگاهش کردم … سددکون کرده بود … 
محبتی که هر چه قدر میگذشددت چرده به چرده عیان تر … محبت نگاهم میکرد 

میشددد وهر چرده ای که کنار میرفت ترس و واهمه ملسددی رو به جون من می 
 …انداخت 

 
 …میریم یه جای دیگه … باشه عمارن نمیریم  -
 
 جای دیگه؟! -
 
 …میبرمت چیش رویا  -
 
 رویا؟! -
 
… انتخاب کن … اون تنها خانومی که من میشددناسددم و بهش اعتماد دارم  -

 یا بیای عمارن؟… گلنار و سیا … ببرمت چیش رویا 
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برم از اون لبو فروشدده برای خودم لبو بخرم … می خوام همین جا چیاده شددم  -
 …بعد هم با مترو برم خونه ام و بخوابم … کنم  برم تجریش رو باال چایین… 

 
با گوشدده انگشددت شددصددتش لبش رو خاروند و ماشددین رو کامی چارک کرد و 

 …چالتوش رو از چشت برداشت 
 
 چی کار دارید می کنید؟ -
 
 …لبو هم میخوریم … می ریم تجریش رو باال چایین کنیم  -
 

 …با دهن باز خیره شده بودم بهش 
 

 …بش اومد: بعدا چشت سرم نگی زور گو ام لبخندی روی ل
 
 من؟ کی؟ -
 
 …حاال چیاده شو خانوم کوچولو … کالغا برام خبر آوردن  -
 

 …در ماشین رو قفی کرد و من هنوز مدهوش اتفاقی بودم که داشت میوفتاد 
 

 دکمه های چالتوش رو بست و رو کرد بهم: چرا ایستادی؟



  1002 

 

 
 …یه سموال دارم ازتون  -
 
شال دور گردنم رو محکم  یه ستش رو آروم آرود باال و  شد و د قدم بهم نزدیک 

 …کرد و لبخندی به دسته موییم که از شالم بیرون اومده بود زد: بپرس 
 

گاه به سنگ کوچیک  چشمم رو ازش گرفتم و دوختم به نوک کفشم که نا خود آ
ین فکر میکنید ازیر چام بازی میکرد: شددما میخواید از دل من در بیارید؟ یعنی 

 طوری کارای حامد جبران من کنید؟
 

معلوم … سرم رو آروم آرودم باال و نگاهش کردم … سکون انگار جوابش بود 
شه این  شده بود انگار: جبران می سموالم به مذاقش خوش نیومده ناراحت  بود 

 طور؟
 

شدم … تو دلم چیزی ریخت …  دنبال جواب دیگه ای بودم انگار … ناراحت 
 …یه جواب زیادی دو چهلویی بود این 

 
 …نیازی نیست جبران بشه  -
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خیلی جوابها دارم … این رو گفتم رو چرخیدم برم که مانعم شدددد: همراز … 
سموالت  ست … برای  ستم … اما این جا جاش نی و ت… من جوابگوی حامد نی

ستی  ستم که جدای از این دو نفر بتونی با … هم رها نی چند باری هم ازن خوا
 …االن هم تا بیشتر عصبانیم نکردی راه بیوفت … ن حر  بزنی م
 

تادیم  باهم راه اف های … آرام  کت بین شددلوغی  با اتی با این دکتر  قدم زدن 
 …زم*س*تونی تجریش کمی غریب به نظر میرسید 

 
با فاصددله خیلی کمی ازم راه میرفت و تمام حواسددش به منی بود که کنارش 

شتم راه میرفتم  سته ام برای خیلی ها عجیبه می دون… دا ستم قیافه داغون و خ
… 
 

شد  ستی که ازش بخار بلند می سیدیم به چره د ستاد … ر ستین چ… ای التوش آ
 …رو گرفتم: من شوخی کردم 

 
با کاله …  به بره از اون چیرمرد  به و کبک بد با اون د یب بود این آدم  خیلی عج

 …نمدی سبز رنگ لبو بخره 
 

 ارا؟چیر شدم برای این ک… چالتوی لبخندی زد: چرا  به مشت دستم دور آستین
 
 …ای بابا چه اصراری دارید به باال رفتن سنتون  -
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خیره بودم به بخاری که از … خنده ام گرفته بود روی نیمکت نشددسددته بودیم 

یه تیکه اش رو با وجود اینکه میسددوزوندتم … لبوی قرمز رنگ بیرون میومد 
 …مزه است گذاشتم توی دهنم: خیلی خوش

 
چالتوش: هر چیز ممنوعی  به شددوقم زد و دسددتاش رو کرد تو جیب  لبخندی 

 …خوشمزه است 
 
 …این که ممنوع نیست  -
 
 …بهداشتی هم نیست  -
 
 …االن به خاطر بهداشتی نبودن نمی خورید … دکترید دیگه  -
 
حاال بخور تا بریم به قول خودن باال چایین … دوسدددت دارم که تو بخوری  -
 …یم تجریش رو کن
 

 …لبخند زدم … خنده ام گرفته بود از باال چایینی که گفت 
 
 …تو رو راحت میشه خوشحال کرد  -
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 …مرسی که تو آرزوی امشبم همراهیم کردید  -
 

 …من اینجا هستم … چرخید کامی به سمتم: تو فقط آرزو کن همراز 
 

رداز تر شدددده بود؟ این آدم این روزها از من هم خیال چ… آرزو کردن … آرزو 
که همون  با و این آدمی  گاه در برابر این لحن زی چی داشددتم در برابر این ن

 …قهرمانی بود که اصرار داشت بهش 
 

اون انگار برای خودش تعریف کرده بود که االن چرا … نفسددم رو حبس کردم 
سته من اما  ش صفر تهران ن سرمای زیر  ستم… روی این نیمکت تو  با  آیا میدون

شمهایی که از زور گریه باز این  ستم و چ صر  قرمز رنگ توی د ظر  یه بار م
صالی  ستم؟ رو نیمکتی که نور باالی گنبد امام زاده  ش شدن چرا این جا ن نمی

 روشنش میکرد؟
 

نفس عمیقی کشددید: من ازن … چشددم از من گرفت و به روبه رو خیره شددد 
فقط می …  به خصددوص تو این شدددب… انتظار هیچ چیزی رو ندارم همراز 

شی  صت بدی … زندگی کنی … خوام که خودن با من برای … به خودن فر
قائلم  بان احترام  هایی تمیز و زی هایی احترام بر انگیزن برای تن برای  …تن

 …اعتقاداتت برای حتی دلخوری هان 
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 …من هم برای هر چیزی که مربوط به شماست احترام خیلی زیادی قائلم  -
 

دم زیادی سدداده بود اما انگار برای اون تحلیی به مراتب جمله ام از نظر خو… 
 …عمیق تر دشان که چشمهاش هم خوشحال شدن 

 
 …چاهام رو به هم گره زدم و کمی به خودم لرزیدم 

 
 سردته نه؟ میخوای چاشیم راه بریم؟ -
 
 یعنی باال چایین کنیم؟ -
 

 لبخندی زد: من نمی دونم منظورن از باال چایین کردن چیه؟
 
 شما اصال جوونی کردید؟ -
 
اگر منظورن از جوونی کردن بیرون عال  چرخیدن برای حروم کردنه وقته  -

 …که نه جوونی نکردم … 
 
 …منم جوونی نکردم یعنی وقتش رو نداشتم  -
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 …با لبخند زیبایی برگشت و نگاهم کرد: تو هنوز هم خیلی جوانی و این یکم 
 

 …شنیدم: من رو میترسونه زیر لب با صدای چایین گفت اما من 
 
 …من ترسناک نیستم  -
 

 …با تعجب نگاهم کرد انگار انتظار نداشت شنیده باشم 
 
 …البته که نیستی  -
 

سیگارش رو روشن کرد و من خیره به قرمزی نوک سیگارش گفتم: من م ی این 
 …قرمزی سیگار شما سوختم این چند وقت 

 
 …همه ما به نوعی سوختیم  -
 
د م ی ته کبیرتی که سددیگار رو روشددن میکنه اما هیچ وقت نمیسددوزه اما حام -

 …زندگی کرده 
 
 …منتظر بودم صحبت به حامد برگرده  -
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منم دوسددت دارم بدون فکر کردن … قبول کنید تازه باهاش صددحبت کردم  -
منم دوسدددت دارم تو یه نمایش کوچیک نقش یه آدم مهم رو … حر  زدن رو 

من همه این ها رو بدون … که با صددددای قلبم زندگی کنم  این… بازی کنم 
ن قانع م… بودن مادر و چدرم فقط با بودن رها هم میتونستم تجربه کنم که نشد 

 …نشدم 
 

شی  سیگارش زد: قرار هم نبود قانع ب صحبت فقط بر… چک عمیقی به  ای این 
من و تو  …برگشته و قصد و نیتش چیه … این بود که تو بپذیری این آدم هست 

تو یعنی االن تو زندگیت … بخواییم یا نخواییم این آدم چدر اون بده هاسدددت 
 هیدی نداری؟

 
یه جورایی من هم … دوسددتایی دارم که همشددون خانواده ام شدددن … چرا  -

 …گرفتار روزمرگی های زندگی شدم 
 
 االن هم گرفتار همون روزمرگی ها هستی؟ -
 

محبتهای گاه و بی گاه … نفسددت … می گفتم حضددورن … چی میگفتم … 
تمام اون روزمرگی ها رو از بین برد؟ میگفتم یه حس … الیت و چر از حسددت 

م ی یه خط چر رنگ قرمز وسط زندگی آروم و گاهی موج … آروم و زیبا هست 
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داره من؟ میگفتم خودم تعریفی برای این حس ندارم؟ برای من این نقطه انگار 
 …ن این چند روز بود نقطه صفر کردن تمام اتفاقا

 
… لبخندی به سددکون طوالنیم زد و اشدداره ای به نوک دماغم کرد: یخ کردی 

 دیگه دوست داری امشب چی کار کنی؟… یکم راه بریم … بلند شو 
 
همه رو بشددناسددم سددالم کنم و … دلم میخواسددت تو محله خودمون راه برم  -

 …من خلم جدیم نگیرید … نمی دونم 
 
ست دارم باهان از کنار اون مغازه برای محلتون ن - می تونم فکری بکنم اما دو

 …ها رد بشم 
 

نداختم توی سددطی و راه افتادم کنار این مردی که امشدددب  ظر  خالی رو ا
امشددب انگار همه چیز رو چاک کرده بودیم و همه چیز رو … عجیب شددده بود 

شروع میکردیم  شتیم از اول  س… دا ساعتو این یعنی فراموش کردن دقیقا   ه 
چیش و تمام نسددبتهایی که این مرد جذ اب کنار دسددتم با عامی تمام ناراحتی 

 …های زندگی من داشت 
 
 …هولم نکن سیا  -
 
 یعنی جدی جدی میخوای با نریمان کار کنی؟ -
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 چه طور مگه؟ -
 

ستار رو محکم  شتم تا بتونم بندهای آل ا سرم نگه دا شونه ام و  شی رو بین  گو
 …کنم 

 
شدیدا  هیدی - ست. یه جورایی هم بار هنری دارن هم  کاراش خیلی موفق ه

 حاال نقشت چیه؟… گیشه رو راضی میکنن 
 

 …در رو قفی کردم و کیفم رو روی دوشم جا به جا کردم: نقش اول 
 

 …همراز این عالیه … فریاد زد: ای ول 
 

نه خوب نباید بگم که … می شد حسرن ته کالمش رو گرفت و چیزی نگفت 
 …ن حسرن مخفی شده ته خوشحالیش رو گرفتم او
 

ن ای… ورودم به چالتوی محی تمرین همراه شدددد با لبخند چت و چهنی که زدم 
شیدم  شتنی و تکراری رو نفس ک ست دا ر ه… این جا جای من بود … بوی دو

تاق  جا توی این ا تاد برام مهم نبود این که برای من میوف فاقی  یا هر ات جای دن
صددحنه در حالی که کاغذهای متن مداله میشدددن توی  روی اون… تاریک 
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قی حتی دلتنگی عمی… دسددتم قرار که میگرفتم همه چیز چوچ به نظر میرسددید 
ساس میکردم  حتی نگاه کمی آزار دهنده آقای … که برای هم بازی معروفم اح

 وقتی توی نقش زن… کارگردان هیچ کدومشون هیچ اهمیتی برای من نداشتن 
شادی ف شش برگردوندن مرد مورد عالقه اش به جذاب و  رو میرفتم که همه تال

 …زندگیی بود که ازش بریده بود 
 
 …همون جوری که سهیی و محمد میگفتن عالی هستی  -
 

مردی که اصال چیش زمینه خوبی ازش نداشتم … لبخندی به مرد روبه روم زدم 
 …سرم رو چایین انداختم و خودم رو مشغول کفش هام کردم 

 
 …ی دونی خیلی هم جوونی انقدر رو انتظار نداشتم م -
 

دیشددب هم یادمه این زیادی جوون بودن رو از زبان حامی شددنیده بودم اما … 
به روم کجا اخمام رو  اون لحن کمی نگران کجا و لحن کمی هیز این مرد رو

 …کردم توی هم 
 
 …هر دوشون به من خیلی لطف دارن  -
 
خالصه اینکه به گروه خوش اومدی … یکنه محمد الکی از کسی تعریف نم -

 …یا بریم حاال ب… برای نقش یارا فکر نمیکنم میتونستم بهتر از تو چیدا کنم 
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 مقنعه ام رو کمی بیشتر جلو کشیدم: کجا؟

 
خوب همگی جمع میشیم خونه من بعد از تمرین طبقه باالی این جاست یه  -

 …کمی کار رو تحلیی میکنیم … قهوه میزنیم 
 

من معموال تو … باید از اول کار موضددعم رو مشددخک میکردم: ببخشددید  …
 …دورهمی ها شرکت نمیکنم 

 
 …اخماش رفت تو هم این یعنی بهش بر خورده بود … 

 
جایی تدریس می کنم که باالفاصله از این جا باید … آخه فرصتش رو ندارم  -

 …برم اونجا 
 

خوب دروا دروا هم نبود اما راست هم نبود چون االن فقط میخواستم برم  …
 …خونه کتاب بخونم و بخوابم 

 
بعد ازظهر منتظرتم  1چس فردا راس سدداعت … هر طور که راحتی … باشدده  -

… 
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شوند به بیرون …  صدا میکرد نگاهم رو ک صدای زنی که با طنازی نریمان رو 
ستاده بودیم  شتم زنی … جایی که ای شک ندا همون الهام خانوم معروفه … که 

… 
 

ستاش رو توی هم قفی کرده بود  شم… اخماش یکم رفته تو هم و د  گلنار با چ
به نظر من که خنده نداشت … و ابرو به سیای بد اخالق اشاره کرد و لبخند زد 

 …اما قیافه سیا با مزه شده بود … 
 
 …به محمد بگو  -
 
… برم چی بگم به محمد … ای بود آقای داداش  واقعا چیشددنهاد هوشددمندانه -

 …بگم ببخشید کار گردانی که بهم معرفی کردید هیزه 
 
 …برو بگو به دوست محترمتون تذکر بده دست از سر من برداره  -
 
اصددال نباید انگار بران تعریف … من خیلی چیز م*س*تقیمی ازش ندیدم  -

 …میکردم 
 

من یادم نبود این همون … انیم نکن اخماش بیشددتر رفت تو هم: همراز عصددب
 …نریمان 
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ماتر … یادن بود هم چیزی تغییر نمیکرد  - مگه از این جور آدم ها دیگه تو ت
 نداریم؟

 
ما چزشک و وکیی و کارمند و چه می دونم تو هر … گلنار: مگه فقط اونجاست 

 …تو فقط مراقب خودن باش … جمعی آدم مشکی دار داریم 
 
من فقط نگاه مزخرفش رو دوست ندارم … د به من حمله کنه اون که نمیخوا -

 …این که هی اصرار داره تو دور همی هاشون شرکت کنم رو دوست ندارم … 
 

 …سیا: تمرین بعدیتون من میام 
 

 لبخندی زدم: بی خیال سیا میخوای بیای دست به یقه بشی؟
 
 …آره میخوام با قداره بیام تو بگم آی نفس کش  -
 
ما  با ندیدم ا خت خ ندا های بی نظیرش می ا یاد اجرا که من رو  لحن التیش 

 …نگاه نریمان این چند وقت ابیتم کرده بود … خنده خیلی شدددادی هم نبود 
باوجود اخمهای عیان من … شددوخی هاش خیلی از موارد خارج از خط بود 

و نه موقعیت … هم شددوخی هایی میکرد که نه مناسدددب خودش بود نه من 
 …ن شغلیمو
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 شام میریم بیرون یا نه؟… حاال اخمان رو باز کن آقای مهندس  -
 
شگی من  - سا و … چرا نمیریم مموش خو شو میریم دنبال آوی ضر  شو حا چا

 …بعدش هم میریم همون رستوران انتخابی آبجی بزرگه 
 

 …هنوز تو فکر بود و معلوم بود نتونسته حرفهای من رو هضم کنه 
 

سیا خیلی  همراز به چولش فکر نکن اگه ابیت شدی بیا بیرون … نگرانته گلنار: 
… 
 
من رو که میشددناسددی اگه احسدداس کنم چیزی با اعتقاداتم و اخالقیتم جور  -

نیست کال بی خیالش میشم اما دروا هم نگم این چند وقت شدید هم به چول 
 …احتیاج دارم 

 
 راستی از رامین چه خبر؟ -
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سددرش به کار خودش گرم بوده و زیاد به چر و  خدا رو شددکر این مدن خیلی -
 …چای من نپیدیده تو خیال خودش بهم وقت داده فکر کنم 

 
 …همراز یه چیزی بگم  -
 

سرم رو گفتم:  شب چیدا کنم  سب ام سرم تو کمد بود تا لباس منا در حالی که 
 …بگو خانوم دکی 

 
 …حامی  -
 

 یاوردم: حامی چی؟اما سرم رو از کمد در ن… مانتو توی دستم خشک شد 
 
 تو هیچ حسی نسبت بهش نداری؟ -
 

این سددموال چیدیده ترین سددموالی بود که تمام این مدن بهنم رو مشددغول … 
نک و … حس غریبی داشدددت این سددموال … کرده بود  های خ در من حس 

همون حسددی که وقتی تو زم*س*تون بیرون خیلی … شددیرینی به ایجاد میکرد 
سر کار بر میگرد شنه … ی سرده از  گاهی توی کوچه … چراغهای خونه ها رو

شن … بوی چیاز داا میپیده   گرم و… حامی برای من حس یه خونه با چراا رو
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همون طور دلم رو میلرزوند بهش … عاری از تمام مشکالن بیرون رو داشت 
 …اما … فکر کردن 

 
 همراز؟ -
 

ت: حس من مانتوی چنگ زده رو روی تختم انداختم و خودم نشستم روی تخ
 …من … به حامی تو اوج سادگی فوق العاده چیدیده است 

 
گلنار لبخند چهنی زد: فهمیدنش سددخت نیسددت که ته اون دل کوچیکت چی 

 …میگذره 
 
 من هنوز خودم نمی دونم چه خبره تو چی فهمیدی؟ -
 
همه چیز رو … قبی از این که تو جریان این رودخونه قرار بگیری … همراز  -

 …یری در نظر بگ
 

شدم: رودخونه  شت کرده بودم رها کردم و بلند  ستم م رو تختی ام رو که توی د
 …ای وجود نداره 

 
اون نگاه و اون … اون آدم … اون آقای دکتری که اون طور برای تو نگران بود  -

 …سیله … رودخونه نیست … صدا 
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… به به خانومای خوشددگی من امشددب باید چند تا جبهه رو داشددته باشددم  -

 …حواسم باید جمع جمع باشه 
 

بعد هم صداش رو انداخت توی گلوش و انگشتی به سبیی نداشته اش کشید و 
چالتوتون خیلی کوتاست … اشاره ای به من کرد: به خصوص شما حاج خانوم 

… 
 

 با صدای بلند خندیدم
 

 …گفت: نخند دختره سرتق مگه باهان شوخی دارم 
 

سورمه ای رنگم خوب خیلی شال خردلی رنگم رو کمی … کوتاه بود  بارونی 
شوه در آوردم  شیدم و براش ادایی در آوردم و بوتهام رو از توی کمد با ع جلو ک

با چشمای گرد نگاهم کرد: چه ادا هایی یاد گرفتی گیسان رو میکنم از این … 
 …اداها رو جای دیگه در بیاری 

 
 …سیا به قیافه اش که این بار جدی شده بود لبخندی زدم: … 

 
 …این بار شوخی ندارم از این قرها نیا ی ها … زهره مار  -
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 …هنوز مشغول کی کی بودیم که موبایلم زنگ زد حامی بود 

 
 …سالم  -
 
 سالم همراز خواب که نبودی؟ -
 

ساعت تازه نه و نیمه  ساعت دیوار نگاه کردم:  شتید … به  شما چاک من رو گذا
 …جای نیوشا 

 
 …لی هم فرقی ندارید خنده کوچیکی کرد: خی

 
 …نه خیر خواب نیستم تازه میخوام برم بیرون  -
 

 لحنش یکم جدی شد: جای مهمیه؟
 

ساس آدمهای …  لحنش خنده ام می انداخت: آدمی که میخواد من رو ببره اح
 …مهم بهش دست داده 

 
این بار واقعا جدی شدددده بود: می خواد ببره؟ . یعنی تو نمیخوای بری به زور 

 ببره؟ میخواد
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 این آدم بهنش به کدوم سمت میرفت؟… 

 
شت خطه با لبخند نگاهم میکردن  سیاوش و گلنار که انگار فهمیده بودن کی چ

… 
 
 …نه سیاوش می خواد شام ما رو ببره بیرون  -
 

 …این بار لحنش صد و هشتاد درجه فرق کرده بود: بهت خوش بگذره 
 

 تلفن رو از دستم کشید: سالم خواستم دلیی زنگ زدنش رو بپرسم که سیا… 
 …علیکم آقای دکتر 

 
- … 
 

 …سیا خنده بلندی کرد و کمی از ما فاصله گرفت 
 

گلنار بهم نزدیک شد . دستش رو دور شونه ام انداخت: این برق چشما جواب 
 …همون سموال منه که سرن رو کرده بود تو کمد و به روی خودن نمیاوردی 
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سیا انتخاب کرده ب شت میزی که  صله دا سا رو به روم … ود کمی از در فا آوی
سیا … بود  سته بود و گلنار هم کنار  ش ر صندلی کنار من که د… سیا کنارش ن

شته بودن  سیا کرد رو … حقیقت باالی میز بود رو خالی نگه دا هنوز کاری که 
که اون هم  باور نمیکردم خیلی جدی حامی رو هم دعون کرد و جالب این 

 …منتظر بودیم تا بیاد  قبول کرد وحاال
 

 یه دسته از موهام رو دور دستم میپیددم
 

خیلی ترکیب این دو رنگ رو … چه قدر این رنگ بهت میاد … آویسددا: همراز 
 …دوست دارم 

 
بح ی راجع به رنگ و ترکیباتش تو معماری هنر شددروع شددد و من ل*ب*ن … 

که میگفت یک  میبردم از صددحبت با این دختر مطلع و جذاب که هر کلمه ای
ه لبخندی ک… بار بر میگشدت به سدمت سدیا و بهش لبخندی از ته دل می زد 

 …دل من رو میلرزوند چه برسه به سیا 
 
 …سالم  -
 

همگی با سالمی که سیا کرد سرمون رو بلند کردیم و با دیدن حامی که تو کت 
د یشلوار و کروان زغالی رنگش از هر موقعی شیک تر و جدی تر به نظر میرس

 …تا سالم کنیم … از جامون بلند شدیم 
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سفارش دادیم  شرکتی که توش کار می کرد … شام رو که  شرایط  سیا راجع به 

صددحبت میکرد و حامی در کمال آرامش و جدیت بهش گوش میکرد و من در 
 …حالی که چایه لیوان رو به روم رو توی دسددتم می چرخوندم نگاهش میکردم 

شاید جواب  این مرد آروم و جدی سته بود  ش سر میز ن و قابی احترام که کنارم 
به من در اوج هیجان … تمام سددمواالن این چند روز بود  مردی که دیدنش 

از کی این اخم ها دیگه به نظرم برنده … آرامش ژرفی میداد چر از حس زندگی 
 …نبودن؟ یا شاید از کی این آدم دیگه به نظرم اخم آلود نیومده بود؟نمی دونم 

 
 همراز امشب خیلی ساکتی؟ -
 

 …من مخاطب سموالش قرار گرفته بودم: گوش میکنم … 
 
 …به بحث های اقتصادی؟ فکر نمیکنم  -
 
 چه طور به نظرتون در این مورد ها نباید نظری داشته باشم؟ -
 

 …لبخندی زد: به نظر من که تو میتونی راجع به هر چیزی صاحب نظر باشی 
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خودم میدونستم … بهم زد و من بهش چشم غره رفتم  سیا با لودگی چشمکی
این سکوتم از سر اون حسیه که راضی نبودم که این مرد کنارم باشه و حواسش 

 …به من نباشه 
 

آویسددا و حامی یه مدن بعد راجع به ایتالیا و زیبایی هاش شددروع به صددحبت 
 … کردن و من احساس کردم انگار من و گلنار بدجور کنار گذاشته شدیم

 
آویسا میخواست برای تجدید آرایشش بره دستشویی و سیاوش هم بلند شد تا 

بایلش رو دسددتش گرفت و با اجازه ای گفت و … همراهیش کنه  گلنار هم مو
شقابم تکون میدادم  ستم رو توی ب شد و من چاقوی د ون سکون بینم… بلند 

 …بود 
 

صورتم نزدیک کرد  ستم بویاین طوری م… سرش رو کمی خم کرد و به   یتون
ادکلنش رو که با بوی توتون چیپ قاطی شده بود حس کنم و اعترا  کنم این بو 

 …برام خلصه آوره 
 
 خوبی همراز؟ -
 

من خاکی … چشددماش زیادی به چشددمام نزدیک بود … سددرم رو بلند کردم 
 …چشماش رو با این لبخند ته نگاهش دوست داشتم 
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 …خوبم  -
 
 یادم رفت بپرسم دلیله این دعون چیه؟ سیاوش من رو دعون کرد اما -
 
 …به خاطر آویساست انگار تونسته ازش جوابهای امیدوار کننده بگیره  -
 

لبخند مهربونی روی صددورتش اومد: خوب چس این خانومیه که سددیاوش به 
 …خاطرش از آرزوش گذشته البته خیلی هم عجیب نیست 

 
سعی کردم … بهنم نمیدونم  چرا یه لحظه یه حس ناراحت کننده اومد توی… 

 …آویسا عین فرشته هاست … عقبش بزنم: بله عجیب نیست 
 

شد …  شاره … نمی دونم تو نگاهم چی دید که کمی بهم نزدیک تر  شت ا انگ
ساس کردم  ستم اح ست را شت د شت هر چهار انگ شتهام باال … اش رو چ انگ

 …کردم ونفسش رو ی چوست انگشت هام احساس … اومدن و سر اون چایین 
شت که  شده بود گذ سی که به وجودم تزریق  نمی دونم چه قدر از اون همه ح

انشتگهای دستم هنوز تو امن ترین … سرش رو باال آورد و تو صورتم نگاه کرد 
 …جای دنیا بودن 
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که از هر زمانی محکم تر بود و در عین حال نوازش گونه تر نزدیک  با لحنی 
نفس  …از همه فرشته های دنیا زیبا تر …  گوشم گفت: من یه فرشته میشناسم

 من این جا فرشته دیگه ای نمیبینم.… محکم تر و لطیف تر … گیر تر 
 

شده  شن  همه چیز به نظرم م ی گذر یه رعد بود انگار که چیزی در ثانیه ای رو
سونتت  صدای مهیب حقایق یهو از اون نور بتر شه و بعد  ز خیره بودم هنو… با

مردی که امشددب بیشددتر از هر زمان دیگه ای من رو عاشددق به جلو تو ماشددین 
 حامی که این… حتی گفتن این جمله تو سددرم هم میترسددوندتم … کرده بود 

همونی بود که وقتی اون طور به من حس زیبا … طور به روبه رو خیره شده بود 
بودن و رو داده بود با رسددیدن سددیاوش تونسددته بود به راحتی به حالت عادی 

رگرده من اما با گونه هایی که ازش حرارن بیرون میزد با گیا کنند ه خودش ب
ترین حسهای دنیا توی بهنم امشب رو به چایان رسونده بودم حاال تو ماشینش 

احساس میکردم اگر با خودم کمی خلون کنم … داشتم به سمت خونه میرفتم 
 هوش آرامش ویادم میره مگه نه؟ من فقط مد… شدداید بتونم با خودم کنار بیام 

امکان نداره من این طور دلبسددته برادر … مردونگی های این جنتلمن شددددم 
 …این طور وابسته یک از اصلی ترین مهره های انتظام ها … حامد شده باشم 

 …سرم داشت می ترکید 
 
 امشب بهت خوش نگذشت؟ -
 

 به چی میخواست برسه با این سموال؟… 
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 …خوش گذشت  -
 
 ساکتی؟چس چرا انقدر  -
 

به … دلم میخواسددت موضددوع رو عوض کنم … چهره اش زیادی متفکر بود 
 …جایی ببرم که یکم دور باشه از این کوچه باا در هم برهم حس هام 

 
 بده ها چه طورن؟ -
 

 …خوب دستم براش رو شده بود … خیلی واضی خنده اش رو خورد … 
 
گرفته بودم باهم  من امشدب تماس… اونها هم خوبن و م ی همیشده دلتنگ  -

 …صحبت کنیم که این توفیق نصیبم شد 
 
آویسددا عضددو جدید … ما خیلی خوشددحال شدددیم از بودنتون در کنارمون  -

 …ماست 
 
 چس عضو جدید هم میپذیرید! -
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 …سرم رو چرخوندم به سمتش … منظورش رو دقیقا متوجه نشدم … 
 
سموال رو زمانی می - دم که دیگه بران آقای دکتر  جواب این نگاهت که چر از 

هر وقت که اینطور که امشددب … که بتونی فعلهان رو جمع نبندی … نباشددم 
 …سردر گمی سر در گم نباشی 

 
 …احساس کردم ضربان قلبم رفته روی هزار: من 

 
من هم باشددم میخوام راجع به … نظرن چیه فردا بده ها رو بیارم چیشددت  -

 … حامد بره بره باهاشون صحبت کنیم
 

لی خی… به سددریع ترین و تخصددصددی ترین صددورن ممکنه تغییر موضددع داد 
به همون نگاه حامی واری تغییر کرد  گاه چر از نوازش  همون … سددریع اون ن

 …جدیت زمانهایی که میخواست مشکالن رو حی کنه 
 
 …یعنی راه فراری نیست  -
 
یت هیچ وقت راه فرار نیسدددت. همراز  - قی … از واقع عا با هوش تو انقدر  و 

 …هستی که مطممنم خودن هم خوب میدونی حقیقت اینه 
 
 …بده ها هم ندارن … من آمادگیش رو ندارم  -
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شون بره باالتر بدتره  - سن شه … هر چی  شتر می شون بی شته   …کینه های انبا

 …فرصت های بیشتری رو از دست میدن 
 

سمتش: یعنی چی سترس گرفتم و با نگرانی چرخیدم به  ص یه لحظه ا … ت فر
 …حامد که قرار نیست جایی ببرتشون 

 
 …منظورم فرصت بودنشون در کنار چدرشونه … البته که نمی بره  -
 
ون راستی چدرت… هر وقت که خواستید من هستم که صحبت کنیم … باشه  -

 چه طورن؟
 
 …نه خیلی خوب نه خیلی بد … همون طوری  -
 
 میشه بپرسم که چرا اون اتفاق افتاد؟ -
 

آرنجش رو اروم گذاشددت رو لبه چنجره: حامد اون شددب همه حرفهاش رو نزد 
شت … تو حالت خوب نبود اون از تو بدتر …  ضر بود هر چی دا خب بابا حا

بر گشددتن حامد یعنی یه دنیا سددموال و … بده حامد بمونه همون جا و برنگرده 
بدونن چرا رفته … جواب  تا حاال… مردمی که میخوان  کجا  چرا برگشددته؟ 
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بوده؟ برای چدر من که یه عمری جوری زندگی کرده که کسددی ازش سددموال 
 …خیلی زیاد … حامد بابا رو خیلی ابیت کرده … نپرسه اینا خیلی سخته 

 
 یعنی شما ابیت نکردی؟ -
 

برگشت و با لبخند چر مهری نگاهم کرد: نه نکردم خانوم کوچولو میخوای مدم 
 رو بگیری؟

 
می دونید چرا برای همیشدده از نظرشددون چسددر … سددت نه بحث مچ گیری نی -

 خوبی بودید؟
 

ستن ازتون  شما همون طور که اونها خوا لبخندی زدم و ادامه دادم: برای اینکه 
چ هی… یعنی با قوانین خانوادتون هماهنگی کامی داشددتید … زندگی کردید 

ن کردحتی سازی که میزنید رو اونا انتخاب … وقت خارج از خط اونها نبودید 
حامد غلط یا درسددت خواسددته که جور دیگه ای زندگی کنه و تمام مدن … 

شده با خانوادتون بجنگه  شیده … مجبور  اعث که ب… و این کار به لا بازی ک
 …هم خودش و یه عالمه زنجیر وار ابیت بشن … شده هم رها بدبخت شه 

 
 …می بینم که موضعت نسبت به حامد عوض شده  -
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ته هر گز همدین چ - ثاب ته برای من خیلی چیزا  فاق نمیوف … یزی ات
بده  بده … ه*ی*ا*ن*ن  با … دروا  به هر دلیلی  ندان  فراموش کردن فرز

اما نمی شددده که یادمون بره یه زمینه هایی هم وجود … جنایت فرقی نمیکنه 
 …داشته 

 
 …انگشت اشاره اش رو روی لبش گذاشته بود این یعنی داشت فکر میکرد 

 
 ؟تند رفتم -
 

خوشحالم که به نقطه ای رسیدیم که میتونیم چیزهایی … برگشت به سمتم: نه 
بذاریم  نه رو در میون  یه … که تو بهنمو هان موافقم و  با بخشددی از حرف

 …بخشیش هم نه 
 
 …رویا  -
 
 …منظورن اجبار چدرم برای ازدواج با رویاست؟ رویا برای حامد حیف بود  -
 
 …دختر چی چی سلطنه نبود چون … خواهر من نبود نه  -
 
 …خواهر تو این وسط از همه حیف تر بود  -
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ترمز دستی رو کشید و برگشت به سمت: محض … دیگه رسیده بودیم به خونه 

ستم  ضای خدا همراز بپذیر که من تو جبها ای خال  تو و رها نی نمی گم … ر
صوم و زیبا که اومد خ… به اندازه تو  سر … ونه ما اما دلم برای اون دختر مع ه

 …می سوزه … مادر شد … شد 
 

به دیوار  چشددتم بهش بود و … دلم میخواسدددت این سددر بی مخم رو بکوبم 
زیر  و… کاغذهایی که روشون یادداشت برداشته بودم رو توی مشتم فشار دادم 

 …لب به خودم و زمین و زمان فحش میدادم 
 
 چپیدی تو خونه؟دیگه امشب رو میای همراز بابا دختر تو مگه جغدی  -
 
 م ال کارمندهای بانک بعد از تموم شدن کارشون میرن خونه جغدن؟ -
 

خانوم تو  تا متنفرم: دختر  ند حقیق ندی زد و من متوجه شددددم از این لبخ لبخ
 خودن رو با کارمندهای بانک مقایسه میکنی؟

 
م ی همه اونها … معلمی … م ی بانکداری … بازیگری برای من یه شددغله  -

کتابم رو … میام کارم رو به بهترین شددکی انجام میدم و میرم خونه ام من … 
 …زندگیم رو می کنم … میخونم 
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 شنیدم تنها زندگی میکنی؟. -
 

 …هیچ کس تا به حال این سموال رو انقدر نفرن انگیز از من نپرسیده بود … 
 

شیدم  سته ام ک صورن خ ستی به  ساعت تمرین بی وقفه … د بعد از نزدیک نه 
ست برم … بعد از دو زنگ درس دادن  … شب بود و واقعا دلم میخوا حاال ده 

دسددته های شددالم رو مرتب … و گیر این آدم زبون نفهم افتاده بودم … خونه 
کردم و کیفم رو برداشددتم: این تنها زندگی کردن دلیلش این نمیشدده که دیر برم 

 …اگر اجازه بدید دیرم شده باید برم … خونه 
 

نفس عمیقی کشیدم از بوی … ه یه لبخند مزخر  داشت رد شدم از کنارش ک
سمت خونه  شیدم به  شتنی چاییز و راهم رو ک ست دا شحال بودم که … دو خو

و قرار شدددده بود … امشدددب با این خسددتگی قرار نبود با بده ها حر  بزنیم 
صر  شون تنگ بود … فرداع  کیفم رو روی… دلم گیر بود این روزها … دلم برا

محبت های گاه و … خیلی فکر ها بود توی بهنم … به جا کردم  دوشددم جا
اونه که … بیگاهش. همه چیز از اون جمله ای فکر کنم شددروع شددد که گفت 

این حقیقت … اما … بهم اجازه میده هر طوری دوسددت دارم صددحبت کنم 
ه منی بیاد و ب… امکان نداشت اون مرد با اون دبدبه و کبکبه … نباید میداشت 

 من به اصال… ه مند بشه که براش حکم یه دختر بده بی تجربه رو داشتم عالق
نکنه داشتم با توهم میرفتم جلو؟ من این حس رو هیچ … چه دردش میخوردم 

http://www.roman4u.ir/


 1033 قصه یبانو

سط … وقت تجربه نکرده بودم  باد  …رامین بح ش حتی کمدی هم نبود این و
شال دور گردنم رو محکم تر کردم   بو فروشاز کنار یه ل… سردی چیدید و من 

 …رد شدم و لبخند چهنی روی صورتم اومد 
 

انگشتهای دستم رو میشکوندم و توی اتاق رژه میرفتم آخرین باری که این طور 
هفته … از روبه رو شدددن با بده ها ترس داشددتم یه هفته بعد از مرگ رها بود 

 سیاهی که با التماس تونسته بودم اکبرخان رو راضی کنم بده ها رو بیاره خونه
تا باهم حر  بزنیم اون روزهم این طور کف دسددتهام عرق کرده بود و … من 

این بار … قرار امروز هم همون طور من رو دیوانه میکرد … نفسم تند شده بود 
هم باید حرفهایی رو میزدم که خودم هم خیلی بهشددون اعتقادی نداشددتم اما 

 …چاره ای هم نداشتم 
 

یده که حر  زده بودم چرسدد نار  با  با گل حت و  قدر را چه  هایی؟ و من  بود تن
از دیشب خجالت رو به روشد با این … حامی هست … اطمینان گفته بودم نه 

آدم رو هم چیدا کرده بودم انگار که اون هم میتونه ای این حس چنهانی و به فکر 
گاه شوقی همراه با استرس … خودم ممنوع رو ببینه  فکر کردن به حامی نا خود آ

 …اشت به همراه د
 

یه بار دیگه به خودم با اون آرایش محو توی آینه نگاه … زنگ در از جا چروندتم 
شوق محکم ب*ا*لم کردن و من همون … و لبخندی زدم … کردم  بده ها با 

طور که اونها رو در آ*ا*و*ش داشتم به باالی سرم نگاه کردم به یکی از جذاب 
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بودم که لبخندی چر مهر تر از هر زمانی روی  ترین مردهایی که تا به حال دیده
 …لبش بود و به ما نگاه میکرد 

 
 …عمو هم امشب این جاست … کوشا محکم گونه ام رو ب*و*سید: همراز 

 
 …می دونم خوش تیپ خان  -
 

و بعد هم با دسدددت به مبلها اشددداره کردم و لبخندی بهش زدم: خیلی خوش 
 …تنگ شده بود  اومدید ببخشید دلم برای بده ها خیلی

 
 …راحت باش  -
 

از توی آشددپزخونه بهشددون نگاه کردم و ته دلم با تمام این اسددترسددها ی یاز 
در کنار هم بودنشون تو خونه من با این لبخند … زیباترین حس های دنیا اومد 

که این مرد  حت تر بودن این  حامی این روزها را نار  ها در ک ده  که این ب این
بازی به  بالبخند  چازل  داشدددت  با  با  1000کردنشددون  تکه من لبخند میزد و 

دیسددیپلین خاص خودش راهنماییشددون هم میکرد و من داشددتم براشددون چای 
این که گه گاه حامی به سددمت آشددپزخونه … میبردم و بهم حس بودن میداد 

ند میزد  گاهی میکرد و بهم لبخ که … ن هت هسدددت این این یعنی حواسددم ب
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… عنی همه چیز قراره سددر جای خودش باشدده حضددورم این جا تو این خونه ی
 …اینها همه حس هایی بود که حضور حامی به من میداد 

 
ست بده ها و رو مبی دو نفره  شیرکاکائو رو دادم د شتم و  چای رو جلوش گذا
کنار حامی نشستم و انگشت هام رو شروع کردم به شکستن صداش باعث شد 

با اخم نگاهم ک نه: نکن اون طوری دختر چه حامی چشددم از بده ها بگیره 
 …عادتی داری به خودن آسیب برسونی؟ من نمیفهمم 

 
 …آخه  -
 

 صداش رو کمی چایین آورد و نگاهم کرد: استرس داری؟
 
 …نمی خوام ناراحتشون کنم … نگاهشون کنید چه قدر شادن … خیلی  -
 
کار رو بکنیم  - با هم این  که  جام  مه چیز … من هسددتم … همراز من این ه
 …من مطممنم می تونیم … رست میشه د
 

چه قدر … ب*ا*لش کنم … همون لحظه دلم میخواسددت ب*ا*لم کنه … 
 این… یعنی اون روی من حسدداب کرده … ازش ممنون بودم که گفت میتونیم 

 …باعث شد تا صورتم کمی باز بشه و لبخند اون چهن تر 
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 …کوشا شیرن رو بخور تا نریخته  -
 

 …ا حواس اون دو تا که به چازل بود به من داده بشه این تذکر رو دادم ت
 

 نیوشا: همراز این چازل رو کی تموم میکنی؟
 

 …حامی این بار به جای تذکر کلمه خاله چشم دو خت به چاییش … 
 
 …نمی دونم چرنسس این روزها خیلی وقت ندارم  -
 
 …محمد رو دیگه نمی بینی  -
 

 حامی: نیوشا؟!
 

این تذکر برای به کار بردن اسم محمد بدون چسوند و  خوب حامی بود دیگه… 
 و اینکه چرا نیوشا بهش فکر میکنه؟… چیشوند بود 

 
 …حسود خان … تو دلم به حامی زبون درازی کردم 
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سر کاره منم همین طور اما به  - این روزها فقط تلفنی باهاش حر  میزنم اون 
 …برمش ببیینش تو مخصوص سالم میرسونه و بهت قول میدم دوباره ب

 
نیوشا: من فکر کردم امشب اونهم هست م ی اون مهمونی که اومدیم خونه ان 

… 
 

شا اطاعت  شینه و نیو شا ب شاره کرد تا نیو ست به کنارش روی مبی ا حامی با د
 کرد و حامی گفت: نه امشب ما خانوادگی دور هم جمع شدیم

 
 …ش بودم من دلم غنا رفت برای این کلمه خانواده که من هم تو… 

 
 …حامی به من نگاهی کرد و این یعنی که شروع کنیم 

 
حامی: نیوشددا می دونی که من چه قدر برام مهمه که شددما یعنی هم تو و هم 

 کوشا خوب زندگی کنید درسته؟
 

ضم رو  شد به من و من بغ شا که حاال فهمیده بود ماجرا جدیه با ترس خیره  نیو
یاور… به زور قورن دادم  ها هم عکس العملها اگر من کم م ده  نا ب دم مطمم

 …تندی نشون میدادن 
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 سنگین شده بود اما این… کنار نیوشا نشستم و کوشا رو هم روی چام نشوندم 
طوری میتونسددتیم هر چهار تامون روی مبی بشددینیم و من بهنم درگیر بود که 

 یعنی نمیشد این تابلو همیشگی باشه؟
 

دونید که ما همیشددده صددالح شددما رو من: منظور عموتون اینه که خوب می
 خواستیم؟

 
 …نیوشا: من دوست ندارم این جمله رو 

 
ست  - شکلی نی سکم هیچ م شما تا هچ … ما اینجاییم … عرو شه چیش  همی

 …اما … ما همیشه کنار همیم … مشکلی چیش نیاد 
 

تو میخوای جایی بری؟ میخوای ازدواج کنی نه؟ اونم … نیوشا ترسید: اما چی 
 د ما باشیم؟نمیخوا

 
 …کوشا با وحشت نگاهم کرد 

 
این جمله رو کی به تو گفته؟ من حتی ازدواج هم بکنم … من: ای بابا نیوشددا 

… 
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ست  شما رو خیلی دو سر خالتون  شید هم حامی چرید توی حرفم: مطممن با
ست … داره  صال بحث ازدواج هیچ کس نی شما هر دوتون انقدر … اما االن ا

 …بتونید شرایط رو درک کنید  بزرگ و عاقی شدید که
 
 
 
 
 

 نیوشا تو جاش جا به جا شد و با اخم گفت: منظورتون اینه که اون برگشته نه؟
 

 …من: اون چیه نیوشا 
 
 …اونه … اون  -
 

 …وقتی این طور براق میشد تو صورتم دلم میخواست لپاش رو بکشم … 
 

 …حامی: نیوشا نذار فکر کنم که ادب یادن رفته 
 

 …با التماس به صورن حامی خیره شدم بلکه این اخم ها رو از هم باز کنه  …
 …االن جاش نبود 
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 …نیوشا دست به سینه نشست 
 

من وقتی سه ساله بودم چدرم … من دستی به موهای خوشگلش کشیدم: نیوشا 
بدترین اتفاقهای زندگی من بود … رو از دسدددت دادم  چدرم یکی از  … فون 

 …یادش نیارم حتی اگه خیلی به 
 

ست روی  ش شا هم اخم آلود تر بود از روی چام چایین اومد و ن شا که از نیو کو
دلم میخواست کنارم باشه … دلم میخواست جلوش رو بگیرم … مبی رو به رو 

 …اما نمیخواستم گیر بدم بهش … 
 

 …کوشا: چدر ما هم نیست عین تو همراز 
 
کنار … ن کنار مادر شددماسددت اال… چدر من فون کرده … نه عزیز ترینم  -

 …اون دوست داره که کنار شما باشه … اما چدر شماهست … مادر من 
 

 …دیدی خسته شدی … نیوشا بغضش ترکید: دیدی گفتم ما رو نمیخوای 
 

 …داشتم کم میاوردم … آخه من چی میگفتم … 
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 حامی دستش رو آروم از چشت نیوشا رد کرد و من گرمای کف دستش رو روی
این حضددور انگار تمام این یخ کردگی های رگ ها م … موهام احسدداس کردم 

 …رو از بین برد 
 

زی تو و کوشا عزیز ترین چی… حامی با لحن چر از صالبتش: نیوشا گریه نکن 
ستید که ما داریم  شیم … ه سته نیم چه طور ممکنه … هیچ وقت هم ازتون خ

 یا این حر  ناراحت میشه؟ نمی بینی خالت… آدم از عزیز ترینش خسته بشه 
 

لحنی که انگار … من اعترا  کردم که االن این لحن چر صددالبت نیاز بود … 
هر کلمه ای که باهاش عنوان میشددد حقیقت محض بود و اطمینانی که هر گز 

 …از بین نمیرفت 
 

 …نیوشا با چشمای اشکیش برگشت به سمتم: همراز تو قول دادی 
 
هنوز هم سر حرفم هستم … ه ازتون محافظت کنم من بهتون قول دادم همیش -

… 
 

سته بود و اخم آلود گارد … صدام از بغض میلرزید …  ش شا اون روبه رو ن کو
گرفته بود و من بال بال میزدم برم ب*ا*لش کنم می ترسددیدم دیگه دوسددتم 

 …نداشته باشه 
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م چش… برگشتم به سمتش … موهام حرکت کردن  انگشتهای حامی آروم الی
 هاش رو به نشانه اطمینان دادن یه بار باز و بسته کرد.

 
 …با التماس نگاهش کردم زیر لب گفت: نگران نباش 

 
و اون حرکت انگشددتها آرام بین موهام برای من یعنی اینکه قرار نیسدددت هیچ 

 …اتفاقی بیوفته 
 

 تی؟حامی: کوشا عمو جان چرا اونجا نشس
 
صال میخوام بیام … من میخوام هین طوری زندگی کنم … من نمیخوام  - من ا

 …چیش همراز 
 

 …حامد چدر شماست … گوش کنید بده ها … حامی: تو دیگه مردی شدی 
 

 …کوشا: نیست 
 

اون … ایشون چدر شماست … حامی خواست جواب بده که من گفتم: کوشا 
 …شما رو دوست داره 
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 …گه داشت وقتی مامان مرد میومد ا… نیوشا: نداره 
 

دستم رو گذاشتم روی شونه ام دلم میخواست هر چی اطمینان داستم رو بهش 
 …بذارید خودش براتون توضیی بده … تزریق کنم: حتما نتونسته 

 
 …کوشا بلند شد و داد زد: نمیخوام 

 
 …حامی با لحن محکم اما آرومش: کوشا 

 
 …ای کاش چدر من زنده بود … بود: کوشا من که این بار چشمام کامال خیس 

 …ای کاش یه روزی بعد از تمام این سالها از اون در تو میومد 
 

 …نیوشا: حتی اگه ترکت کرده بود 
 

اون وقت من همیشه منتظر … اشکم روی گونه ام غلطید: کاش ترکم کرده بود 
 …بودم برگرده 

 
شا که دید دارم گریه میکنم شروع کرد به گریه  کو سمتم اومد و خودش هم  به 

 …محکم ب*ا*لش کردم … 
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ما قول میدیم بده های خوبی باشیم دیگه ابیت نکنیم … کوشا: بهش بگو نیاد 
… 
 

 …نیوشای گریان: کوشا راست میگه 
 

شا جان  شای گریان رو محکم ب*ا*ل کرد: نیو اون فقط … حامی این بار نیو
نه  باهاتون … ی خواد جایی ببرتتون نم… میخواد شددما رو ببی می خواد فقط 

 …حر  بزنه 
 

 …کوشا اشکهاش چیراهنم رو خیس کرد 
 

من صددورتش رو از توی ب*ا*لم بیرون آوردم: ما بارها باهم صددحبت کردیم 
 …قرار شد همیشه بهم اطمینان داشته باشیم … 

 
 …نیوشا: ولی االن تو داری از اون حمایت می کنی 

 
شما حم - شما دوتا هنوز کوچولویید نمیدونید چه قدر … ایت میکنیم من از 

االن من دوست داشتم چدرم چیشم بود … زیباست که آدم چدرش چیشش باشه 
اون وقت من هیچ … عین تو قصه ها … اون وقت همیشه ازم دفاع می کرد … 

 …هیچ وقت از آدم بدا نمی ترسیدم … وقت تنها نبودم 

http://www.roman4u.ir/


 1045 قصه یبانو

 
عتها گریه کردن و بحث کردن باهاشون باعث شده سا… تمام بدنم درد میکرد 

روشددون رو کشددیدم که … اما خودمم داشددتم میترکیدم … بود کمی کوتاه بیان 
شون برده بود  شام روی تخت من خواب ستن برن خونه … دوتایی بدون  نمیخوا

 …می ترسیدن حامد ببرتشون و من رو دیگه نبینن … 
 

کوشا هنوز رد … رو نوازش میکردم  اتاق تاریک بود و من روی سر هر دوشون
 …سایه بلندی افتاد روی سرم … اشک روی صورتش بود 

 
 …صورتم رو به سمت چار چوب در چرخوندم که قامت بلند حامی توش بود 

 کنار تخت بده ها دو زانو نشست: خوابیدن؟… آهسته بهم نزدیک شد 
 
 به نظرتون کارمون درسته؟… با ترس و گریه  -
 

عطر نفس هاش رو از نزدیک احساس میکردم: … رو بهم نزدیک کرد  صورتش
 …یکم طول میکشه اما درست میشه … البته 

 
 با بغض نگاهش کردم: نکنه دیگه دوستم نداشته باشن؟

 
شم هاش رو خیلی خوب نمی دیدم  ستش رو آروم باال … تو تاریکی اتاق چ د

شاره اش رو از زیر موهام آروم روی شت ا شید  آورد و انگ خون … رگ گردنم ک
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… از درون میلرزیدم … منجمد شددده توی رگهام انگار دوباره به جریان افتاد 
 …صداش زمزمه گونه بود: مگه میشه تو رو دوست نداشت 

 
این نگاه که م ی نم بارون بود با … این صدددا این نگاه برای من آرامش بود … 

 …این برق چر اشتیاق حتی تو تاریکی هم مشخک بود 
 

 …حاال عالوه بر انگشتش صداش هم نوازشم میکرد: همراز 
 

 …زیر لب بله ای گفتم که خودم هم به زور شنیدم 
 
 …نگام کن  -
 

به اون چشددمهایی که یه زمانی جران  سددرم رو بلند کردم و چشددم دوختم 
 …نمیکردم م*س*تقیم نگاه کنم 

 
بهت … وننت من هسددتم تا نذارم اون آدم بدا بترسدد… همراز … من هسددتم  -

 …قول میدم 
 

ست رفتم  سمت را سمت چپ به  یه … تمرکزم امروز مدام چرواز میکرد … از 
جورهایی با تمام انرژی که داشددتم بازهم بیشددتر از اینکه االن در نقش باشددم 
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شم  شتم خودم با ست دا شب توی … خود خودم … دو همون همرازی که دی
ن دلم میخواسددت اال… ده بود اتاق تو تاریک روشددن بین بودن و نبودن گیر کر

 …هنوز هم غرق بودم تو اون خاکی رنگهای بی نظیر 
 
 …لبخند ن بیشتر باشه … همراز حس کارن خوبه اما شاد تر باش  -
 

 اختال  سنی کمی… چویان راد چسر خوبی بود … همبازیم رو دوست داشتم 
هم با اون … بازیگر قابلی بود … داشددتیم و اون هم شددهرن چندانی نداشددت 

 …سر حر  نریمان رو تاکید کرد و این صحنه رو دوباره از اول شروع کردیم 
 

شار دادم  ستم ف صحنه … لیوان کاغذی قهوه ای رنگ رو توی د سته بودم یه  خ
ستم بگم نریمان همون قدر  شتر از ده بار تکرار کردیم و من می تون رو امروز بی

فوق العادیه و من متاسددف که انسددان درسددتی نیسددت به همون میزان کارگردان 
 …بودم از اون همه استعداد که چشت اون لبخند هیز چنهان بود 

 
سیر نگاهش خارج کردم و  شردم و خودم رو از م شتر ف ستم بی لیوانم رو توی د

شلوا خیابون  ستم و زل زدم به رفت و آمد  ش رنگ نور کم… رفتم کنار چنجره ن
 …چاییزی استخوان هام رو کمی گرم تر کرد 
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شالم رو هم جلوتر  ست و من کمی خودم رو جمع و جور تر کردم و  ش کنارم ن
سر کار که میومدم اصال آرایش نمیکردم و ساده ترین و راحت ترین … کشیدم 

 …این طور احساس میکردم امنیتم بیشتره … مانتوم رو میپوشیدم 
 
 …می بینی اگه بخوای بلدی دختر باشی  -
 

 ستم؟بدون نگاه کردم بهش: مگه نی
 
 …این اخما چیه؟ روی صحنه که خوب بلدی عشوه بیای … این جا نه  -
 

نمی فهمم این جا … رفت فکر کنم: اون نقش من هستش  100فشار خونم رو 
شم برای  شته با ضمن من هر چی در چنته دا شم؟ در  شته با شوه دا چرا باید ع

 …مرد مورد عالقه ام نگه داشتم 
 

از تو … ر  نزن همراز تو دختر جذابی هسددتی خنده ای کرد: عین چیرزن ها ح
خیلی خوشددگی ترهاش هسددت تو این شددک نکن اما تو لوندی و صدددای فوق 

 …بخوای نا خوای توجه جلب می کنی … العاده چر عشوه ای داری 
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شد …  شم  شتر … و من برای اولین بار از اون چیزی که بودم چند چاهام رو بی
بخنده و سددرش رو بهم نزدیک کرد: این بهم چسددبوندم که باعث شددد بلند تر 

 …نشون میده دست نخورده هم هستی 
 

صورتش برگردونم …  ستم اون لیوان رو توی  شدم ت… ای کاش میتون وی براق 
 …صورتش: ای کاش شما هم کمی قلب دست نخورده ای داشتید 

 
شماره کسی که این روزها …  ستم رفت به  بغض کردم اون لحظه نا خود اگاه د

داشتم چی … زنگ اول که خورد سریع قطع کردم … حکم امنیت داشت برام 
 …کار میکردم؟ از من بعید بود 

 
همون لحظه گوشددی زنگ زد خدا رو شددکر حامی نبود محمد بود و من که از 

 …عصددبانیت داشددتم میترکیدم کیفم رو روی دوشددم انداختم و اومدم بیرون 
 …داشت خون خونم رو میخورد … ریجکتش کردم 

 
این … یاد حر  گلنار افتادم … واقعا زن بودن این روزها سددخت شدددده بود 

 …روزها انسان بودن از همه چیز سخت تر شده بود 
 

شار دادم  صبحم چرید … سرم رو محکم روی بالش ف ساس خوب  … تمام اح
نکنه کاری کرده بودم که فکر کرده بود براش مناسبم؟ … متنفر بودم از این مرد 
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شیم زنگ زد سر جام غلت م سرحال تر از … یزدم که گو اون اما خیلی خیلی 
 …من بود سالمی کرد و چشت صحنه هم صدای رویا اومد که سالم میرسوند 

 
 …سالم  -
 

شتاد درجه چرخید:  صد و ه صله ندارم لحنش  با تمام تالشم انگار فهمید حو
 همراز خوبی؟

 
 …خوبم  -
 
شده؟ زنگ زده بودی اتفاقی - شیم  چیزی  سه بودم گو بران افتاده بود من جل

 …چیشم نبود 
 
دی هی… یعنی میخواسددتم ببینم فرصددت دارید … نه من فقط میخواسددتم  -

 …یعنی می خواستم حالتون رو بپرسم 
 

شو نزدیک … چرن گفته بودم …  ضر  اونهم فهمید بود تنها چیز که گفت: حا
 خونتونم میام دنبالت بریم بیرون ببینم چته؟

 
 …خوبم  من -
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 …من چیزی نپرسیدم فقط گفتم نیم ساعت دیگه اونجام  -
 

می دونم خیلی داغون بودم تمام سددعیم رو کردم قیافه ام معمولی به نظر برسدده 
 بی تعار  خیره… توی ماشددینش نشددسددتم و سددالم کردم به قیافه جدیش … 

باهم برای نی تاد: میریم  شدددا ونگاهم کرد و منتظر وقتی سددکوتم رو دید راه اف
 …برای کوشا ماشین خریدم … چیراهن بخریم 

 
 دارید بهشون رشوه میدید؟ -
 
 …دارم سعی میکنم اون طوری که بلدم براشون حس خوب ایجاد کنم  -
 
صدم این نبود که توهینی کنم  - شید من ق شه بریم … ببخ سی ک… با ه می مر

 …خواید سلیقه من رو در نظر بگیرید 
 

 رامش میداد: نمی خوا ی چیزی بگی؟حرکت آروم ماشین بهم حس آ
 
 …چیزی نشده  -
 
انقدری خوب میشددناسددمت که ببینم نگاهت نگاه … من بده نیسددتم همراز  -

 …همیشه نیست 
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 …یکم خسته ام  -
 
 خسته از چی؟ -
 
 …باور کنید  -
 

 …چرید تو حرفم: شرمنده باور نمی کنم 
 

فکر کنم کار جدیدم فکرم رو مشغول  یکم… کیفم رو روی چام جا به جا کردم: 
 …کرده 

 
 …خوب  -
 
 …خوب هیدی یکم بهنم درگیرشه  -
 
 کار سختیه؟ -
 

خسددتگی خودم و بی چولی این … نگاه مزخر  نریمان غریبه بودن همه گروه 
 …مدن رو اگر میذاشتم کنار هم: بله خیلی سخته 
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 و مشکی فقط سختیه کاره؟! -
 

ا گفتن به این آدم جدی با این لحن سددرد خیلی سددرم رو چایین انداختم درو
 …خیلی خیلی سخت … سخت بود 

 
یه مغازه فوق العاده لوکس بود که لباسددهای دخترونه … کنار خیابون چارک کرد 

 …بهم نگاه کرد تا چیاده بشم … نوجوانانه داشت 
 

کنارش قرار گرفتن م ی همیشدده برام حسددهای زیبایی … همراهش چیاده شدددم 
شت ا شغول بود دا ست … ما بهنم بد جور م شتم من این مرد رو دو تعار  ندا
من چند … همینی که این طور جدی به ویترین مغازه زل زده بود … داشددتم 

زن نریمان تو خونه آیا فهمیده بود بیرون چه … مرد مگه تو زندگیم دیده بودم 
ک ن مرد شیخبره؟ سرم چرخید به سمت دو تا دختر که با نگاه خریدارانه ای ای

 …چوش رو نگاه میکردن 
 

حامی چرخید به سمتم و یکم اخمش بیشتر شد و رد نگاهم رو گرفت و به اون 
آروم بهم نزدیک تر شد و من دستش … دوتا رسید که با لبخند نگاهش میکرد 

 رو روی کمرم احساس کردم: بریم داخی مغازه؟
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گاه لبخندی روی لبم آورد که از…  نگاهش مخفی نموند  این کارش نا خود آ
… 
 

 …چیراهنی که انتخاب کردم رو با ابروی باال نگاه میکرد: این یکم 
 
 یکم چی؟ -
 
 …باز به نظر میرسه … یقه اش  -
 
 …شوخی میکنید  -
 

جدی جوابم رو داد: من راجع به بعضی چیزها کوچکترین شوخی ندارم همراز 
 …این رو هرگز از یادن نبر 

 
زن حر  … لباس یقه باز نمیپوشددده … زن طالق نمیگیره … دونم  بله می -

 …نمیزنه 
 

 …یه آزردگی توی نگاهش اومد: بی انصافی همراز 
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 لباس رو از دستم گرفت و گذاشت… راست میگفت بی انصافی کرده بودم … 
 …سر جاش و به سمت رگال بعدی رفت 

 
 …ببخشید  -
 

دونسددتم یه بخشددی از حرفم غلط  این جمله از طر  من بود که خوب می… 
 …بود 

 
ستش گرفته بود: نمی خوام عذر  در حالی که چیراهن با مزه آبی رنگی رو توی د

شمی بهم نگاه نکنی … بخوای  تو که حتی زمینه این که … میخوام انقدر یه چ
چرا حامد راه اشددتباه رو رفته رو بررسددی می کنی چرا با من انقدر سددختی 

 …نمیدونم 
 

صورتش: یکم امروز چیراهن  سرم رو خم کردم تو  ستش گرفتم و کمی  رو از د
 …عصبیم 

 
ستم  - سبه … منم که چیزی نگفتم … متوجه ه این چیراهن خوبه هم قدش منا

 …هم یقه اش 
 
 …آخه تور توری نیست اون طوری که نیوشا دوست داره  -
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 …لبخندی زد: حاال یه بارم تور توری نباشه 
 
 …لبخند گفتم: راست میگید تور توری نباشه  با
 

رفت سمت صندوق تا حساب کنه و من گوشیم رو که محمد برای بار دهم از 
امی بودن با ح… صددبی بهش زنگ زده بود رو تو دسددتم گرفتم و بیرون رفتم 

 …کمی حالم رو بهتر کرده بود و حاال میتونستم با محمد حر  بزنم 
 
 …سالم  -
 
 تخس بی مزه چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟سالم دختره  -
 
 …خوب هستید  -
 

 …هنوز شاکی بود: تمرینت رو که آخرش رو چیچ زدی 
 

 …از تعجب خشک شدم: شما از کجا میدونید 
 
 …فکر کن جاسوس داری  -
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 …حوصله نداشتم  -
 

 صداش نگران شد: چیزی شده؟
 
ه ما گاهی چیش میاد یه جورایی از همون چیزایی که تو کار… نه م*س*تقیما  -

… 
 

 …لحنش تغییر کرد معلوم بود عصبی شده: واضی بگو ببینم 
 
اما رفته رو اعصابم یه زمانایی یادم میره … چیزی نیست که نتونم حلش کنم  -

 …که هنوز مردا زنها رو چی میبینن و در حقیقت ازشون چی میخوان 
 
 …همراز  -
 

رو به دست چپم دادم و چرخیدم که  داشت هنوز صحبت میکرد که گوشی… 
ست بهم  سه به د شمای برزخی حامی که کی سمت مغازه که با دیدن چ برگردم 

 یعنی شنیده بود؟… خیره بود گوشی تو دستم خشک شد 
 

شنیده بود که این طور نگاهم میکرد  سترس گرفتم … حتما   …نمی دونم چرا ا
که این طور نگاه نکرده  خیلی وقت بود… انگار همون حامی ترسناک شده بود 
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و بدون … گوشددی رو گذاشددتم ب*ا*ل گوشددم: من بهتون زنگ میزنم … بود 
 …گوش کرد بهش قطع کردم 

 
 …حامی با کنترل در ماشین رو زد: سوار شو 

 
 اصال نمیدونم چرا انقدر شاکی بود این آدم؟… 

 
من روی صندلی کمی جمع شدم … اما حرکت نکرد … در ماشین رو بست  -
سددکون کرده بود زیر … نگاهم رو به جای اون دوختم به داشددبورد ماشددین و 

چشمی نگاهش کردم که آرنجش رو گذاشته بود لبه چنجره و انگشت اشاره اش 
این سکون به نظرم باید شکسته میشد: … روی لبش بود و داشت فکر میکرد 

 …راه نمی یوفتیم … چیزه 
 
 …نه  -
 

شنیده بودم  این نه ترین نه ای بود که تا…  سم چرا ک… به حال  ستم بپر ه خوا
بدون نگاه کردن بهم گفت: میگی چی شددده یا زنگ یزنم به همونی که چشددت 

 خط بود؟
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اما این آدم بلد … احترام توی لحنش هم همین طور … صددداش باال نمیرفت 
 بود طوری حر  بزنه که نتونی رو حرفش حر  بزنی.

 
 …چیزی  -
 
اگه رو … من اگر زن طالق نمیدم … صددبانی میشددم نگو نیسددت که واقعا ع -

سم  سا سم چون رو کی دنیا فقط روی دو تاخانوم ح سا رو یکیشون … لباس ح
 …خیلی خیلی بیشتر 

 
 …نیازی بود بپرسم کی؟ کدوم؟ فکر نمیکنم … 

 
 …چیزی بهت گفته … کسی  -
 

 کمی مکث کرد و این بار با نگرانی بیشتری چرسید: کاری کرده؟… 
 
 تعجب جواب دادم: البته که نه چرا این طور برداشت کردید؟ با
 
این … تو بگو چه طور برداشددت کنم از چشددمای غمگینت و جمله آخرن  -

تو همون موقع که به من زنگ زدی میخواسددتی چیزی بگی … خرید بهانه بود 
 درسته؟
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زیر لب ادامه داد: از این به بعد تو جلسدده هم گوشددیم رو روی سددایلنت … 
 …میذارم ن

 
 …ولی واقعا نمیدونستم چی بگم … این آدم زیر بم من رو در آورده بود 

 
من تا به حال تو گروهی قرار نگرفته … یکم محیط کار جدیدم ابیتم میکنه  -

سم  شنا شون رو ن سخته … بودم که هیچ کدوم شدن برام  نمی دونم یکم آداچته 
… 
 
 …همراز  -
 

 نگاهم میکرد و به نظر شاکی تر شده برگشتم به سمتش که خیلی جدی داشت
 …یه کالم … کی از تو چی خواسته … بود: طفره نرو 

 
 …باور کنید  -
 
 …یه بارم گفتم باور نمیکنم  -
 
- … 
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ه خط جاهایی ک… با سکوتت فکرم رو به سمت جاهایی میبری که نباید بره  -
 …ه قرمزه منه و من به احدی اجازه نمی دم خط قرمزای من رو رد کن

 
داشتم مردی رو که انقدر نگرانم بشه؟ … شاید گرم شد … دلم خوش شد … 

 …مردی که فکرش جایی بره؟ خط قرمز داشته باشه؟ نداشتم 
 
 
 
 
 

شت  شبورد گذا صبی روی دا صداش باال نمیرفت … گوشیش رو ع  …این که 
 برای …فقط و فقط نگرانی بود … نه تردید … این که تو نگاهش نه شددک بود 

 عزیز بود… من همش احترام بود 
 

صبی … و منتظر جواب نگاهم کرد … سر جاش کامی چرخید  کالفه بود و ع
… 
 

س چ… این همون آدمی بود که بالفاصله بعد از اون حرفها بهش زنگ زده بودم 
 …من به هیچ کس بیشتر این روزها اعتماد نداشتم 

 
 …من همیشه درست زندگی کردم  -
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شک ندارم بره ا… همراز  - خواهش میکنم ابیتم نکن و بگو چی … ی به این 

 …شده 
 
 …کار گردانمون آدمی که نمیتونم زیاد بهش اعتماد کنم  -
 
 حرکتی کرده؟ -
 
 …اما نگران کننده نیست من خودم … حرفاش رو دوست ندارم  -
 

با انگشت اشاره اش ضربه ای به فرمون زد: چیشنهادی … نگاهش رو ازم گرفت 
 داده؟

 
 …نه  -
 
 همه اینها واقعا نه؟ -
 
به  آدمهایی… ببینید من تمام این سدددالهایی که کار کردم … البته که واقعا  -

بیشددتر از شددش سدداله دارم تنها … چسددتم خوردن که کمی جاده خاکی میزدن 
 …گاهی مسائلی بوده من بلدم درستش کنم … زندگی میکنم 
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 …این بار من درستش میکنم  -
 

 …یعنی اصال … نه  ترسیدم:… 
 
 …همراز ادامه نده عصبانیم  -
 
 یعنی چی؟ -
 

فردا میام دنبالت و میریم سددرکارن … ماشددین رو روشددن کرد: یعنی همین … 
… 
 
 …ما هرگز همدین کاری نمیکنیم … نه  -
 
 …من زنگ میزنم به سیاوش شک ندارم آدرس رو بهم میده … باشه  -
 

شی…  صبانیت بود  این آرام سیت و ع سا سردی … که توش موج موج ح این 
 …کالم و لحن دستوری خطر ناک بود 

 
 …آبروم میره … من بده که نیستم  -
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که آبرون رو ببرم … همراز  - ته تر از اونی هسددتم  یام … من چخ من فردا م
 …بحث هم نداریم … دنبالت 

 
شد چیچ میخورد تاب میخورد  ست میداد حالت ته… دلم زیر و رو می وع بهم د

دیشددب اصددال … نفسددم میرفت و به برگشددتش خیلی اعتمادی نداشددتم … 
 بعد از… نخوابیده بودم بعد از اون که اون همه عصبانی از هم جدا شده بودیم 

اون که محمد زنگ زده بود و گفته بودم حوصددله حر  زدن ندارم و اونم گفته 
رگرده میدونه چه طور سدده تا بود وقتی از جنوب که توش فیلم برداری داشددت ب

 …چشمام میسوخت … نریمان از ب*ا*ل نریمان در بیاره 
 

تک زنگش راس سدداعت روی … مقنعه ام رو روی سددرم کمی مرتب تر کردم 
لشگر  …دوست نداشتم … رنگم کمی چریده بود … گوشیم یعنی چایین منتظره 

فرمون  من این حامی تو فکر چشت… اما خودش رو … کشی دوست نداشتم 
من این مرد خوش چوش جدی رو … من این آدم با این سددالم قاطع رو … رو 
من حتی بوی ادکلن مخلوط شده با بوی سیگارش رو خیلی خیلی دوست … 

 …داشتم 
 
 همیشه با همین تیپ میری سرکار؟ -
 

http://www.roman4u.ir/


 1065 قصه یبانو

نداختم  به خودم ا گاهی  چه طور … ن له  نداشدددت: ب که ایرادی  از نظر خودم 
 مگه؟

 
 ی خوردی؟چیز… هیدی  -
 

 …کمی دلخور جواب دادم: نه 
 
 …از رنگ و رون معلومه دیرن نشده؟ اول صبحانه بخور  -
 
 …نه  -
 

برگشددت به سددمتم و بر عکس نگاه سددرد چند دقیقه قبلش این بار نگاهش م ی 
 تمام این مدن آخر شد: دلخوری خانوم کوچولو؟

 
که شددما از لباسددم و  االن واقعا زمان اینه… و اینکه … من کوچولو نیسددتم  -

 غذام بپرسید؟
 
… من برام مهمه که تو حواسددت به خودن باشدده … معلومه که زمان اونه  -

یعنی من میخوام که تو فقط حواست به خودن باشه بقیه اش رو درست میکنم 
… 
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چه طور میشدددد این آدم با این لحن این جمله ها رو بگه و دلم … دلم لرزید 
سخت که یه روزی تو اتاقش زانو هام میلرزید تبدیی  چه طور این آدم… نلرزه 

سینه تکیه دادم به  شد به این مردی که هر جمله اش م ی نوازش بود؟ دست به 
 …لبخند کوتاهی زد: قهر کردنت م ی نیوشا ست … صندلی ماشین 

 
 …فقط دوست ندارم کنترل زندگیم از دستم در بره … من قهر نیستم  -
 
به همین - قا  یام  منم دقی باهان م به کسددی … خاطر دارم  چون منم اصددال 

 …همدین اجازه ای نمیدم 
 
 …باور کنید چیز خاصی نیست من اصال بزرگش کردم  -
 

 اخماش رفت تو هم: تو از چی میترسی؟
 
که  - ته بزرگترش رو آورده … از این  با االن میگن رف من همیشددده دختر … با

 …م*س*تقلی بودم 
 

اش رو هیچ وقت انقدر واضددی نشددنیده بودم: من  من این لحن نوازش گونه
من به  …تو بهش احتیاجی نداری … اما بزرگترن نیسددتم … بزرگتر از تو ام 

برای خودم و حساسیت هام که شاید به نظرن کمی … خاطر خودم دارم میام 
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 …اما باور کن که من سددر تو خیلی خودم رو کنترل میکنم … زیادی هم بیاد 
 …هیچ کاری نکنم که به ضررن تموم شه  من بهت قول میدم

 
یعنی میدونم که دیدگاه اک ر … من دوسددت ندارم شددما فکر کنید شددغی من  -

 …آدم ها به این شغی چیه 
 
شغلت احترام میذارم چون به تو احترام میذارم  - من حتی دقیق نمیدونم … به 

 …چی شده 
 

شین سمتم: بهت گفته بودم من نمی بارم آدم بدا  ما شت به  رو چارک کرد و برگ
 …حاال هم بهم اعتماد کن و چیاده شو … ابیتت کنن 

 
شم جا به جا کردم  یه چام میرفت جلو و یکی میرفت عقب … کیفم رو روی دو

سالی که کارم و درسم این بود اولین بار بود که با یه مرد اون  4در تمام این … 
شدم هم  شت وارد گروه می شغی ندا سبی با این  سبت تنا در  …مردی که هیچ ن

قدیمی چالتو رو با هی کوچیکی باز کرد و با هم وارد حیاط کوچیک و قدیمی 
سوئیدش رو توی جیبش گذاشت و قدم های بلندش رو با من تنظیم … شدیم 

 …کرد 
 

شم  جلوی در رسیدیم و در رو برام باز کرد و با لبخند اجازه داد  …اول من رد ب
 …اما نگاهش بیش از حد جدی و چر از فکر بود 
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م ی همیشه هر … وارد همهمه بده ها که قاطی شده بود با بوی سیگار شدیم 

کسی دنبال کاری بود و چویان سناریو به دست داشت با گریمور صحبت میکرد 
… د کردیکه از دور صدای دستیار نریمان رو شنیدم: خانوم چاکزاد کمی دیر … 

 …اما … نریمان شاکیه 
 

 مهمان داریم؟… با دیدن حامی که چشت سرم ایستاده بود خشک شد: چیزه 
 

سالم  ست داد:  ستش رو دراز کرد و د حامی بدون اینکه بذاره من جواب بدم د
 …ببخشید که وسط کارتون اومدم … 

 
گرد  مایرضا که چسر قد بلند و دیالقی بود و جلو موهاش هم ریخته بود با چش

سر  شاره کرد: نه خوش اومدید آخه ما معموال تو تمرین های  ست ا شده با د
 …خوش اومدید … صبحمون مهمان نداریم 

 
بقیه بده ها هم حواسددشددون رفت چی مردی که هم به خاطر طرز راه رفتن و 

هیچ … هم جدیتش تو قدم برداشددتن و هم لباسددهای رسددمیش … نگاهش 
 …هم و چر از کاغذ اونجا نداشت تناسبی با محیط شلوا و در 

 
 …رضا از ما کمی فاصله گرفت: برم به نریمان بگم بیاد 
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 حامی کمی سرش رو به گوشم نزدیک کرد: نریمان همون کارگردانتونه؟

 
 …بله  -
 

سبز  شاه  سرش انگار دوتا  صحنه اومد چایین یه جورایی رو  شت  نریمان از چ
شت چیزهایی… شده بود  نریمان نگاهش اما … میگفت  رضا بیخ گوشش دا

سرم رو بلند کردم اخمای حامی … مونده بود به حامی که کنار من ایستاده بود 
 …خیلی ترسناک توی هم رفته بود 

 
نریمان کمی زودتر به خودش اومد و سددعی کرد لبخند مصددنوعیش رو چهن تر 

ها  نببخشید از اونجایی که ما موقع تمری… دستش رو دراز کرد: سالم … کنه 
 …همراز این رو میدونه … معموال مهمان نداریم کمی اینجا بهم ریخته است 

 
 …متلک گفته بود و این واضی بود … 

 
حامی از چشدددت کامال کنارم قرار گرفت و من در کمال تعجب حس کردم که 

 …چه طور انگشتهای سرد از استرسم قفی شدن تو حامی ترین دستهای دنیا 
باعث شد از خجالت یه قطره عرق از … کارش با تمام آرامشی که بهم داد  این

 …چشتم راه بیوفته 
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 …ایشون دکتر انتظام هستند  -
 

ست یا نه ولی اولین چیزی بود که به نظرم …  ستم این جمله جاش ه نمی دون
چه طور ازم انتظار داشددتن تو عجیب ترین موقعیت زندگیم درسددت … رسددید 

 …هم حر  بزنم 
 

حامی اخماش رو بیشددتر کرد تو هم: من میخواسددتم محیط کاری همراز رو 
 …ازش خواستم که همراهش باشم … ببینم 

 
ما خودش رو خیلی  جا خورد ا حامی  له  به وضددوح از لحن و جم مان  نری

 …نباخت: همراز یکی از بهترین بازیگرهایی که من تا به حال دیدم 
 

اینده هم که حر  زدم نظرشددون به با با آقای چ… حامی: تو این شددکی ندارم 
 …اخالق بودن و هنرمند بودنش بود 

 
سم چاینده …  شنیدن ا سمول دادن مجوز ها بود رنگ نریمان … از  سی که م ک

 …هم من جا خوردم … چرید 
 

هر چیزی که مربوط به اونه برای من … حامی: همراز برای من بسددیار عزیزه 
 …مهمه 

http://www.roman4u.ir/


 1071 قصه یبانو

 
به مسددمول تدارکان داد زد: آقا … ت رنگش چرید این بار رضددا هم از این جدی

 …رمضان چایی بیارید 
 

 حامی با دست به چشت صحنه اشاره کرد: میتونیم با هم صحبت کنیم؟!
 

نریمان بله البته … سددردی لحنش صدددداهای اطرا  رو کامال خاموش کرد 
 …آرومی گفت و راه افتاد 

 
ش… با التماس حامی رو نگاه کردم  ستم روکمی بی سرش د شار داد و کمی  تر ف

 …برو به کارن برس … رو خم کرد: درستش میکنم نگران هم نباش 
 
 … !حامی  -
 

 …از استرس بود و خجا لت نمیدونم … اولین بار بود با اسم صداش میکردم 
 
 …جانم  -
 

شده بود  سی … غرق نگاه جذابش  ستم رو آروم آورد باال و بی خجالت از ک د
 …اون هم نگاه ب*و*سه آرومی به چشت دستم زد و رفت  جلوی
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خشک شده نگاهش رو کردم که محکم و با صالبت چشت سر نریمان وارد … 
شد  شتم … اتاقش  سترس ندا شتم گرفتم … دیگه ا ستم رو توی م نگار ا… د

اون ب*و*سه رو محکم نگه دارم … اون حضور … میخواستم حس اون جانم 
شاچرکی که تو دل من در حال چرواز … ز نکنه محکم نگه دارم چروا…  عین اون 
همون شاچرکی که بال بال زدنش من رو تو خلسه وسط جمع که بیشترشون … 

 …داشتن لبخند با محبتی میزدن بایستم و حرکتی نکنم 
 

تم نمیتونس… من که انگار اصال تو این دنیا نبودم … نمیدونم چه قدر گذشت 
چشددم دوخته بودم به مسددیری که حامی با … نم حتی رو نمایشددنامه تمرکز ک

 …نریمان رفته بود 
 

البته انگار دلت با اون آقای دکتر جذاب رفته تو … چویان: همراز دل بده به کار 
 …اتاق چشتی 

 
 …لبخندی زدم: سر به سرم نذارید 

 
 …زیر چوستی حال نریمان رو گرفت … آدم باحالیه  -
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ستش رو ت ستم حرفی بزنم که د م ی  …و هوا تکون داد: این آقای دکترتون خوا
برای … اومد که جای چاش رو محکم کنه … هر جنتلمن دیگه ای برخورد کرد 

 …دختر که اعترا  کرد براش خیلی عزیزه 
 

تاق بیرون اومد و حامی جدی  همون موقع نریمان عصددبی و رنگ چریده از ا
 …هیچ چیزی نمیتونستم از نگاهش بخونم 

 
خانوم چاکزاد فردا … ها امروز تمرین تعطیله من یکم سر درد دارم نریمان: بده 

 …ساعت ده اینجا باشید 
 

 …به قیافه داغونش دل بسددوزونم … نمی دونسددتم به چاکزاد گفتنش بخندم … 
 …حامی اما قیافه اش ترسناک تر هم شده بود 

 
 بخاری ماشین رو زیاد کرد: کجا دوست داری بریم؟

 
 …چیزه  -
 
 …فعی و جمع ببندی بد جور شاکی میشم همراز  -
 

شیدم  ست میگفت گلنار این رودخونه نبود … واقعا خجالت می ک ی سی… را
 …بود 
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 …بینتون چی گذشت  -
 

 …نگاهی به ساعتش انداخت: مردونه بود 
 

 …بعد برگشت به سمتم: با یه گچ قرمز براش کشیدم که خط قرمزها کجاست 
هر چیز خارج از خطی از این به بعد گفت یا …  اما از حاال دارم بهت میگم

می کرد  به من … همون موقع … ع یه زنگ  ید میکنم همون موقع  تاک بازهم 
 …میزنی 

 
 …رنگش چریده بود  -
 
 …دفعه دیگه خیلی خیلی بدتر از رنگ چریدگی براش چیش میاد  -
 
 …نمیدونستم که آقای چاینده رو میشناسی  -
 

شش اومده بود چای  …فکر کنم که لبخند زد: به این چیزا فکر نکن  از فعلم خو
شه  سط با سط … تو که و شه بزگتر از چاینده هاش هم میان و م امروز… الزم با

 کجا دوست داری بریم؟… مختک خانوم بازیگره 
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قدم زدن میون آدمهایی که برای ابدیت خوابیده بودن همراه با تمام افسردگی که 
از سددر خاک مامان و … ی حس آرامش هم داشددت برام ایجاد میکرد یه جورای

شکم رو چاک کردم  ستم ا شت د شدم و با چ نفس  و… بابا که کنار هم بود بلند 
شیدم: می بینی مامان از رفتنت  ست  6عمیقی ک سال  60… سال که چیزی نی

 …هم بگذره برای من تازه است 
 

گاه به سددمت مزار رها کشددیده شددد  درش باز مطممن بودم … چاهام نا خود آ
شدداید اون بهم بگه این … نیسددت اما گفتم از چشددت در باهاش درد دل میکنم 

سلولهای بدنم حامی رو … حس رو چی کار کنم  سی رو که با تک تک  این ح
اما امکان … میخواستم و با یاد آوری زخم های روحی رها میخواستم فرار کنم 

 رها تو هستی… کنم  من چه طور از اون جاببه مطلق میتونستم فرار… نداشت 
جایی …  ما نمیتونم … می خوام برم خواهری … همین  جا برم اون … ا ک

شن  ستم … خاکی های جذاب نبا شم … رها من خوا سته نبا ستم واب … خوا
ستم  سته ام … االنم نی شدید دل ب شکم رو در … فقط  این حر  توی بهنم ا

شما… آورد  شدن به مقبره خانوادگی انتظام ها چ شد با نزدیک   درش… م گرد 
اشددکی که روی گونه ام بود و به خاطر سددردی هوا یخ کرده بود رو … باز بود 

شیدم سرکی ک… چاک کردم و با قدمی متزلزل و نا مطممن نزدیک شدم به مقبره 
یشد باورم نم… کسی کنار مقبره رها نشسته بود و آروم آروم صحبت میکرد … 
یدن این که کی بود سددخت نبود فهم… دسددتم رو به چارچوب فلزی گرفتم … 
… چه قدر حسددرن خورده بودم … منظره ای که میدیدم رو باور نمیکردم … 
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سته بود  صحنه رو همون … چه قدر دلم خوا شتم ببینم این  ست دا چه قدر دو
 روزهایی که رها چر کشیده بود.

 
شتم  شون میذا رها رو باید با ه*ی*ا*ن*ن کار ترین آدم زندگیش … باید تنها

 …خودم هم اصال دوست نداشتم با این آدم رو به رو بشم … ها میذاشتم تن
 

خواستم عقب عقب برگردم که با گیر کردن یه سنگ زیر چام و صدایی که ایجاد 
شت  سرش برگ شت  صورن حامد به چ شد با دیدنم … کرد  شماش گرد   …چ

شدیم  سال… چه باید میکردم … چند ثانیه ای بهم خیره  م میرفتم؟ میموندم؟ 
 میکردم؟

 
 حامد از من زودتر به خودش مسلط شد: اومدی خواهرن رو ببینی؟

 
انقدر دیدنش اینجا با این صورن خسته و داغون عجیب … سرم رو تکون دادم 

 …بود که نمیتونستم جواب بدم 
 

 …بیرون باد هست … با دست اشاره کرد: بیا تو 
 

حاال تو منزل ابدی خواهرم …  چاهام نا خود اگاه من رو به سمت داخی کشیدن
 با کسی که یه عمر به نظرم قاتلش بود نشسته بودیم.
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سته  ش سقف خونه اش بود حامد  سیاه رنگ رها که این روزها  سنگ قبر  روی 

…  دید… چوزخندی روی لبم اومد … بود و روش براش گی زنبق گذاشددته بود 
 …سرش رو چایین انداخت و دستش رو به سنگ کشید 

 
 …دونستم زنبق دوست داره می -
 
 …همیشه آرزو داشت یه روز با دست گی از در بیای تو  -
 

حامد که انگار تو دنیای دیگه ای بود دستی به تاریخ تولد و مرگش کشید: تموم 
بده هام به خاطر خودخواهی من … این جوونی به خاطر من این زیر خوابیده 

چدرم … هسددت ولی نیسددت  برادرم… خودم هیچ کس رو ندارم … بی مادرن 
مادرم میترسدده خوشددحال باشدده از … شددنیدن صدددام باعث سددکته اش شددده 

خواهر زنم که تو عروسدیم موهاش رو … بده هام نمیخوام ببیننم … برگشدتنم 
بزرگ شده و از من متنفره … خانوم شده … دو گوشی بسته بود حاال زیبا شده 

… 
 
 چه اهمیتی داره؟ -
 
ست میگی همراز م - ست را ست … هم نی امروز تازه جران … وقتی رها اینجا

 …کردم بیام اینجا 
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 تمام این چهار سال خیلی سختتون بود؟ -
 
رویا اومده بود … وقتی فون شددد زندگی برام تموم شددد … گیر بودم همراز  -

اما گیر بودم به … دید چه طور نا بود شدددم … دید چه طور لرزیدم … دیدنم 
 …خدا 

 
ساس کردم د ست اح صوم نی شم: هیچ کس مع ستمون … ارم خفه می هممون د

 …اما … و گاهی نگاهمون هم چر از گ*ن*ا*هه … زبونمون … دلمون … 
 
همراز می دونی که من کی فهمیدم گ*ن*ا*ه کارم؟ همون روزی که حامی  -

 …اومد دیدنم و بهم گفت رها چرواز کرد 
 

شونه هاش میلرزید از گریه …  شد  ستم… باورم نمی سمتش رفت  د ه ب… به 
 …قدری رقت انگیز شده بود که یه لحظه دلم براش سوخت 

 
 …اما دستم برگشت سر جاش 

 
عذاب رو تموم کنیم … همراز کمکم کن  -  این… کمکم کن بتونم یکم این 

ساله رو تموم کنم  شدم همراز … نخوابیدن های چهار  یه … من از خودم دور 
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ست این روزا … انگار …  جای دیگه دنیام سمم این جا روحم هنوز … فقط ج
بتونه خودش رو رها … کاش میشددد آدم خودش رو انتخاب کنه … یه جا قفله 

 …کنه و فراموش کنه 
 

شناختم …  سته که کمرش خم بود و با … این حامد رو نمی شک این حامد دل 
 …دستهای لرزان از توی جیبش قرص در میاورد رو نمیشناختم 

 
 آب بیارم؟ -
 

شت کرد: نه  ستاش اونها رو م … قرص رو قورن داد و برای کم کردن لرزش د
 …همراز بهم کمک کن … مرسی 

 
 من چی کار میتونم بکنم؟ -
 
نداره  - ها نفوب  ده  ندازه تو رو ب مک کن بتونم براشددون اون … هیچ کس ا ک

 …طوری که بلدم و از این به بعد امکان چذیره چدری کنم 
 
 بلدی؟ -
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… اما  …نه بلد نیسددتم … برای بده هایی که وقتی میرفتم طفی بودن … نه  -
سعی کنم  صره گ*ن*ا*هکارم … میخوام  شون من یه مق می دونم تا آخر عمر

… 
 
 چرا مرگ رها نیومدی؟ -
 

حالش … زانوهاش رو جمع کرد توی ب*ا*لش و دستاش رو دورش قفی کرد 
 …تر که تمام بدنم میلرزید حتی از منی بد … خیلی بد به نظر میومد 

 
شددبها خوابم … عذاب وجدان وحشددتناکی داشددتم … با روشددنک که رفتیم  -

صدای … برای خوابیدن … نمیبرد  شک آلود رها و  شمهای ا برای دور کردن چ
قرص میخوردم و … برای بوی بده هام که همش تو دماغم بود … ملتمسددش 

ماه … سددته میشددد روشددنک هم دیگه کم کم داشددت خ… همش منگ بودم 
 …به ضرب وزور روشنک از خونه رفتیم بیرون … ششمی بود که اونجا بودیم 

 …که یادم بره یه زن جوون و … که شاد باشم … که م ال به من فرصت بده 
 

همه چیز اولش خوب بود تا اینکه یه مرد … وارد یه رسددتوران تر تمیز شدددیم 
 …قلدماق آلمانی به روشنک گیر داد 

 
 ی زدم: غیرتی شدی؟چوزخند
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میخوای بگی ندارم نه؟ شددداید هم ندارم که یه زن جوون رو با دوتا بده تو  -

اون م*س*ن … چاشدم بحث کردم … نمیدونم چی شدم … دامنش رها کردم 
کار باال گرفت … من به خاطر نخوردن قرصهای این چند وقت عصبی … بود 
صاحب رستوران انداخ…  نک روش… تتمون بیرون بحث انقدر باال گرفت که 

 …چی شد اون وسط نمیدونم … همش میخواست قائله رو ختم کنه 
 

شنک خورد زمین و من جوش آوردم  شک حامد چکید: رو مردک رو هول … ا
 …مرد … و خیلی راحت … دادم چاش گیر کرد 

 
هین بلندی گفتم و دستم رو جلوی دهنم … نتونستم جلوی خودم رو بگیرم … 

 …رو گرفتم 
 
آرزوهای … رها رم من کشتم … من آدم کشتم … به همین راحتی آدم کشتم  -

… سدال زندان دادن  7بهم … ای کاش من مرده بودم … بده هام رو کشدته ام 
شنک بعدش کجا رفت رو نمیدونم  حامی تمام این مدن در رفت و آمد … رو

سدددال کوچکتره تمام هم و غمش شدددد حمایت از  4برادری که از من … بود 
چدری که خونه قاطی … رادری که خودش هم گ*ن*ا*هکار می دونسددتتش ب

 …شددرکتهایی که تو هوا بودن … زن داداشددی که افسددرده شددده بود … میکرد 
کلیه ام از … تو زندان چاقو خوردم … جوونیش صددر  اشددتباهان من شددد 

همراز من این وسط از … زنم مرد نتونستم چیش بده ها م باشم … دست رفت 
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کاش یه کم جسارن … تا آزاد شدم اومدم دیدن بده هام … بخت ترم  همه بد
که خودم رو خالص کنم … داشددتم  چای … جسدددارن این به  مدم امروز  او

 …براش شوهری نکردم … روم نمیشه بگم زنم … خواهرن بیوفتم 
 

… بلیی شددده بود انگار … این مرد داغون روبه روم … خشددک شددده بودم … 
سمتش … شت میلرزید دا… خورده بود زمین  صدام میلرزید: بهتر … رفتم 

 …حالتون خوب نیست … بریم خونه 
 

خیلی حرفها داشددتم و هیچ حرفی … رانندگی کردن برام سددخت شدددده بود 
 باید میبردمش… نیم نگاهم به حامد رنگ چریده کنار دسددتم بود … نداشددتم 

 …عمارن بده ها هنوز مدرسه بودن 
 

 …رسیدیم نزدیک خونه 
 
 …چدرم نمیخواد من رو ببینه … چرا اومدی اینجا همراز  -
 
حالتو ن خوب نیسددت … اکبر خان بهتره کمی از خود خواهی هاش کم کنه  -

 …نمیشه تنها بمونید 
 

 لبخند تلخی روی لبش اومد: میدونستی خیلی جلو تر از سنت هستی؟
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… فتم چیاده شدددم به جای زنگ خونه شددماره حامی رو گر… جوابش رو ندادم 

 نمی دونستم خونه ست یا نه؟
 

 با زنگ اول برداشت: هیچ معلوم هست کجایی همراز چرا در دسترس نیستی؟
 
 کجایی؟ -
 

 …ترسید: چیزی شده؟ خونه ام 
 
 میشه بیای دم در؟ -
 

… حامی نگران از چارچوب در بیرون اومد … به لحظه نکشددید در باز شددد 
یدم که این مدن همیشدده من رو نگاهی به رنگ چریده ام کرد و خجالت کشدد

 …داغون و ترسیده دیده بود 
 
 چی شده؟ -
 

شاره کردم  شین حامد ا شم ابرو به ما شین … اخماش رفت تو هم … با چ به ما
 …نزدیک شد: حامد 
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 …به همراز گفتم من رو نیاره این جا  -
 
 چرا این شکلی شدی؟ کجا دیدیش همراز؟ -
 

مد تو اون حالش لبخندی زد : حسدد دل این … ودی نکن دادش کوچیکه حا
 …دختر هیچ وقت با من صا  نمیشه 

 
 بهتر میشه؟ -
 

شیر بود خاموش کرد  شکی کله  ستالی که  سیگاری کری سیگارش رو توی زیر 
 …همه چیز تو این خونه تجمی صر  بود … 

 
نگاهی بهم کرد: حامد تا آخر عمرش اوضدداعش این خواهد بود اما خب اگر 

 …براش محیا بشه حالش بهتر هم میشه  شرایط روحی
 
 …نمیخواست بیاد اینجا  -
 
 بران تعریف کرده؟ -
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نگاهی به حامی انداختم که االن به نظرم کمی متفکر میومد: من مجاب نشدم 
 …اما … چون بیس کارایی که کرده همش غلطه … 

 
ون ا این طور که من روی مبی نشسته بودم و… دست به سینه روبه روم ایستاد 

 …ایستاده بود تفاون قدمون تا به آسمانها بود انگار 
 

سددرم رو باال آوردم تا بهتر ببینمش خواسددتم ادامه بدم که گفت: دلت براش 
 سوخت؟!

 
… حتی اگر باهاش رابطه خوبی هم نداشدته باشدم … هر آدمی … نمیدونم  -

 …دوست ندارم حالش بد باشه 
 
… چاقو خورده … ی زیادی دیده حامد تو زندان آسددیبهای روحی و جسددم -

به  چدرم فکر میکرد بر میگرده… افسددردگی حاد گرفته … عفونت کلیه داشددته 
میخواست حامد برگرده سرخونه و زندگیش … همین خاطر طالق رها رو نداد 

شه …  شیمون می ست که بعدا حامد نا جور چ در حق خواهرن … خوب میدون
 …اما خوب … ظلم شد 
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 ده ها تو این شرایط ببیننش؟به نظرن ب -
 
بذار در شددرایطی … حال نزارش براشددون خاطره بدی رو ایجاد میکنه … نه  -

 تو هم زیاد سرحال… که چدرشون یه آدم سرحال و سرچاست همدیگه رو ببینن 
 به نظر نمیای

 
 …این رو گفت و نشست کنارم … 

 
 …این چند وقت هر بار من رو دیدی من حالم خوب نبوده  -
 

 لبخندی زد: واین تقصیره منه؟
 

 …لبخند بد جنسانه ای زدم: همیشه مقصری 
 

 …ضربه کوچیکی به نوک بینیم ز د و خندید: خوشم میاد کم هم نمیاری 
 

 …چیزه … کمی سر جاش جا به جا شد: همراز 
 

 …نگاهش کردم و منتظر شدم تا جمالتش رو جفت و جور کنه 
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ه نفر دنبال ی… است که راجع به هنر مینویسن یکی از دوستانم دبیر یه مجله  -

شون کمک کنه  شی اونجا کار … تمام وقت که به شته با ست دا فکر میکنی دو
 کنی؟

 
… منظورش رو متوجه نمیشددم: من که روزنامه نگار نیسدتم … جا خوردم … 

 …شغلم هم این نیست 
 
دارن که به اندازه تو اهی مطالعه باشدده  اما اونا به کسددی احتیاج… می دونم  -

 …من به نظرم … 
 

برای من این … از جام بلند شدددم و کمی تو اتاق قدم زدم عصددبی شددده بودم 
 …چیشنهاد خیلی مفهوم ها داشت 

 
هی سددعی میکردم رد بشددم با یه قدم برداشددتن جلوم می … رو به روم ایسددتاد 

 …ایستاد: نگام کن ببینم 
 

سی  شاکی نگاهش کردم سرم رو با تخ شمامون این طوری … باال آوردم و  چ
شت  صله خیلی کمی دا شاکیم لبخندی روی لبش اومد: چرا … فا از حالت 

 …انقدر عصبانی شدی؟ این یه چیشنهاد کاره فقط 
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ست  - شنهاد کار نی سموال بردن منه … این فقط یه چی غام اینه این چی… این زیر 
 …که شما 

 
 کرد: بازم شدم شما؟!با آرامش عجیبی نگام 

 
 االم موضوع بحث چیزی دیگه ایه -
 
… این که من شددما نیسددتم همراز تو ام … نه دقیقا موضددوع بح مون همینه  -

 …تو هم باقی میمونم … تو ام … برای تو 
 
باعث شدد فکر کنی … همین تذکری که به نریمان دادی … همین تو شددنه  -

 میتونی جای من تصمیم بگیری؟
 

 …چه ربطی داره … گرد شد: چه تصمیمی چشماش 
 
 …من به همین خاطر نمی خواستم بگم  -
 

خیلی دلم میخواست بگم آخه مرد حسابی تو چه نسبتی به جز برادر شوهر … 
خیره نگاه کردم به … یا عموی خواهر زاده هام … خواهر مرحومم با من داری 

شاکیش  شمای  شت … چ شد … چند ثانیه گذ  خیلی خیلی… بهم نزدیک تر 
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چاهام که همراه با دلم … عطر حضددورش رو که نفس کشددیدم … نزدیک تر 
م به جز عشق… اضافه کردم … به اون لیست نسبت ها با رنگ قرمز … لرزید 

… 
 

سمت یه حلقه رها از موهام رفت  صتش آروم به  ش شت  شتش … انگ دور انگ
 چرا جمله ان رو نصفه گذاشتی؟… چیدوند: همراز 

 
بگم آخه بی انصددا . این طور با این لحن و این حرکان و اون  میخواسددتم… 

 چه انتظاری ازم داری؟!… نگاه دلم رو میلرزونی 
 
 …میخواستم بگم  -
 
 …من یه کم از یقه ام باال ترم … دوست ندارم با کرواتم حر  بزنی  -
 
 …من آدم ها اونیه که توقلبشونه  -
 
 …من اونیم که تو نگاهمم، همراز  -
 

شت شید  چ شتش رو روی گونه ام ک ری این طو… یه قدم رفتم عقب تر … انگ
 …نمیشد صحبت کنم 
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حاال انگار … انگشددتش رو که کمی تو هوا مونده بود خم کرد توی مشددتش 
 …بیشتر جدیم گرفته بود 

 
 چی انقدر عصبانیت کرده؟ -
 

سیم کمی  سا سعی کردم تو این گیا خوردگی های اح شیدم و  نفس عمیقی ک
 …رو چیدا کنم تا جمالن مناسبی چیدا کنم  خودم

 
 …من همیشه به شغلم افتخار کردم  -
 
 مگه من چیزی راجع به شغلت گفتم؟ -
 

 به ابروم رفت باال: نگفتی؟
 
 …نه واال  -
 
 …میگی مجله … میگی تمام وقت  -
 

 اخماش کمی از هم باز شد: چی تو اون بهنته خانوم کوچولو؟
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 …به شعورم توهین میکنید  با این جمله دارید -
 
 …باشه خانوم بزرگ  -
 

گاه خنده ای روی لبم اومد …   …انقدر لحنش با نمک بود که نا خود آ
 
ه اولین کسی که ب… دوستم وقتی صحبت میکرد … منظوری نداشتم … من  -

 …بهنم اومد تو بودی 
 
ه اینک… قصه تعریف کردن … بازی … شغلم صحنه است … من بازیگرم  -
این که شما اومدی وروش روبه روش … ه آدم مزخرفی م ی نریمان چیدا شده ی

من … اما همیشه در روی این چاشنه نمیدرخه … درست … خودن کم کردی 
 …تو همون مجله هم … با آدمهای خیلی درست هم کار کردم 

 
شت کردی  شتباه بردا صال و ابدا … یه قدم جلوتر اومد: همراز بحث رو ا من ا

 …من فقط … به اون اتفاق نبود منظورم 
 

گاه تو اون آموزش… کالفه دستش رو چشت گردنش کشید: من فقط میخواستم 
 …درس ندی 

 
 …دهنم باز موند: اون آموزشگاه چیزیش نیست 
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 اون آقا بهت عالقه داره نه؟!… منم نمیگم چیزیشه  -
 

ا به ت از ابتدا… کی این بحث به نظرم عجیب بود … با حیرن نگاهش کردم 
 …این جایی که رسیده بودیم 

 
 منظورن رامین چرتو هستش؟ -
 
 …بله  -
 

هرچند از جمله ای که حامد گفته … بله قاطعش لبخندی روی لبم آورد … 
 …بود تا به این جمله خیلی هم فاصله نیوفتاده بود 

 
 …نمیدونم  -
 
 …میدونی  -
 
 …جوابش رو هم گرفته … کرده  یه آدمی از من خواستگاری… اصال بدونم  -

هر چند فکر نکنم از سددال بعد قرار داد مجددی … منم اونجا دارم کار میکنم 
 …اما … ببندم 
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چیشددنهاد بدی … میگم با مجله صددحبت کن … منم نمیگم نصددفه ول کن  -

 …نیست که داری اون طور دلخور نگاهم میکنی 
 
 …عادن ندارم کارام رو برای کسی توضیی بدم  -
 

 …خیلی جدی تو صورتم نگاه کرد: عادن کن 
 

سرش رو داخی  ستم جوابش رو بدم که تقه ای به در خورد و فخری خانوم  خوا
 …اکبر خان منتظرتون هستن … آورد: آقا 

 
و صدای بگ… این روزها چا گذاشتن به آموزشگاه سخت تر هم شده بود انگار 

ن راجع به تسددت حر  بخند بده ها از کالس آخری به گوشددم میرسددید داشددت
میزدن اما من تمام مدن نگاهم به دفتر این مدن خالی رامین بود که این بار 

یده  باز بود و بوی چیپش توی راهرو چید به این آدم … درش  حامی من رو 
ساس کرده بود  شد … ح … سرم رو چایین انداختم … تو چارچوب در ظاهر 

… عجیب شددده بودم  این روزها… دوسددت نداشددتم م*س*تقیم نگاهش کنم 
… فقط به دنبال اون چشددمهای خاکی رنگ جدی میگشددتم برای خیره شدددن 

 …خیره موندن 
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سر ادب  سالمی کردم از  سر رابطه … زیر لب  شنایی ویا از  سر آ شاید از  یا 
نخواهد … ولی مطممن بودم چیزی بیش از این نیسدددت … رئیس و کارمندی 

 …بود 
 
 سالم همراز وقت داری؟ -
 

شتم  این…  ست ندا ساعتم نگاه کردم برای رفتن به تمرین … سموال رو دو به 
قید رفتن به شهر کتاب رو زدم … چس وقت داشتم … سه ساعتی وقت داشتم 

 …شاید واقعا باید با این آدم امروز به شدن خسته حر  میزدم … 
 

را  تبا دست اشاره ای به در اتاقش کرد و من لبم زیرینم رو به دندان گرفتم و اع
حتی طعم این نور کمر نگ … کردم طعم این رژلب جدیدم رو دوسددت ندارم 

 …آفتاب خنک نیمه چاییزی و نیمه زم*س*تونی رو 
 

مطممنم این نگاه … این روزها درگیر نمایشددگاه بود … چشددمهاش رو مالید 
برای من تحمی … یعنی باید این طور می بود … داغون ربطی به من نداشددت 

 …خیلی سخت … آزار داده باشم به شدن سخت بود  این که کسی رو
 

شست روبه روم ن… از اسپیکر کنار میزش موسیقی زیبای یونانی چخش میشد 
… 
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یداد  هاش رو تکون م ند … زانو ند ت ید حرفی میزدیم … ت این جو رو … با

 …دوست نداشتم 
 
 زوربای یونان؟ -
 

بود که نباید می بود  تو نگاهش غمی… سرش رو کمی باال آورد و نگاهم کرد 
… 
 
 چای یا نسکافه؟… آره زوربای یونان  -
 
 …موسیقی م*س*ن کننده ایه … هیچ کدوم  -
 
 …نه به اندازه ی تو  -
 

فی کردم  به هم ق هام رو محکم تر  مد … زانو چایین تر او نه … سددرم کمی 
اما باعث شد همون دسته موی سرکش همیشگی روی … اونقدری که نبینمش 

سته مویی که این روزها ب… و لبخندی به لبم بیاره … وفته صورتم بی د همون د
 …جور عادن حامی شده بود که دورانگشتش بپیده 

 
 رامین کمی تو همون حالت نشسته به سمتم خم شد: چی میبینی توش؟
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سموال نگاهش کردم: منظورتون رو …  شه روی میز بود؟ چر از  شی منظورش به 

 …متوجه نمیشم 
 
 …سال هم بزرگتره  11دکتر بد اخالقی که ازن  توی اون -
 

گلوم یه لحظه … وضددوح جا خوردنم انقدر بود که رامین هم متوجه بشدده … 
این که از کجا از احسدداسددی که خودم تازه دوروز بود ازش … خشددک شددد 

مطممن بودم و حتی به گلنارهم م*س*تقیم نگفته بودم خبر داشددت یک طر  
حس بدی داشددتم. این روزها … ردنش یه طر  این طور واضددی به روم آو… 

انگار این مردهای زندگیم به عنوانهای مختلف به خودشددون اجازه دخالت تو 
به رامین که حس من … چیزی رو می دادن که خیلی هم بهشددون مربوط نبود 

 …اصال ربطی نداشت 
 
 …االن هم اگر اجازه بدید میخوام برم … منظورتون رو متوجه نمی شم  -
 

که دسددتش رو … خواسددتم بلند شددم … کیفم رو چنگ زدم توی مشددتم … 
 …حر  بزنیم … گذاشت روی کیفم: بشین 

 
 …دوباره نشستم روی مبی … لحنش چر از خواهش بود … 
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شتم  - صد ناراحت کردنت رو ندا سه روزه … نرنا ازم … ق سموال االن  این 

شب اولی  میفهمی… م ی خوره افتاده به جونم … داغونم کرده  تو چه حالیم؟ 
 …که دیدمش انقدر از دنیای تو دور بود که لحظه ای فکر نمیکردم رقیبم باشه 

 
رقیب؟ این حرفها چیه؟ این جمله های فیلم های فانتزی برزیلی از شددما  -

طوری دارید صددحبت میکنید که انگار یه م لث عشددقی این وسددط … بعیده 
 …هست 

 
 نیست؟ -
 

ستهای یخ کرده ام ا سرو ته رو بین موهام کردم د سخ بی  سش و چا  …ز این چر
سردی چوست دستم که به کف سرم خورد انگار کمی باعث شد از شوک جمله 

 …های اخیر دربیام و از حالت تعجب به عصبانی تغییر موضع بدم 
 
 …نه خیر نیست  -
 

فه بود  یه … کال یداد: وقتی ردم کردی فکر کردم  هاش رو تکون م چا هنوز هم 
ت گفتم درسدد… بابت بدگی ها مون و بدگی کردنهامون … یه تالفی … زه نا

 …میشه 
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مگه من مشکلی داشتم که … چی درست میشه؟ آقای چرتو حواستون هست  -
 درست بشم؟

 
کمی عقب … دستهاش رو به سمتم آورد … هول شد … چشمهاش نگران شد 

سید … تر رفتم  سر راه ر سی که از  من رو لمس کنه من دختری نبودم که هر ک
… 
 

با دیدن عکس العملم و اخم نگاهم دسددتهاش رو در هم قفی کرد و کالفه تر 
 …من فکر میکردم … روی زانوش گذاشت: من این منظور نداشتم 

 
شما چه چیزهایی چیش خودتون فکر میکردید  - ست که  صیر من نی  …این تق

واضددی براتون بگم شددما  بذارید… من همون روز اول جوابم رو به شددما دادم 
همیشه انقدر به برتریتون نسبت به من مطممن بودید که فکر کردید حاال که من 
به قا لبهایی که شددما از دختر مورد عالقتون تو بهنتونه نزدیک شدددم چس الیق 

ستم  شما ه صد م بت … همراهی با  صد در شما جوابم  شنهاد  حاال باید به چی
کی دوباری م*س*تقیم و غیر م*س*تقیم چون شما لطف کردید که ی… باشه 

 …از عالقتون به من صحبت کردید 
 
 …نه باور کن همراز من دوستت دارم  -
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 …من ندارم  -
 
شباهت روحی نداری رو  - شده که مردی رو که باهاش هیچ  چرا؟ چی باعث 

 دوست داشته باشی با منی که دنیامون یکیه انقدر دور باشی؟
 

کشیدم: به نظرتون من مجبورم از از زندگی شخصیم  کالفه تر دستی به صورتم
 …که تازه اصال هم چیزی که شما میگید 

 
ید توی حرفم  به … چر که  نداره  قت  بار کمی عصددبی تر میزد: نگو حقی این 

تو محی … از کار و زندگیش میزنه … وقتی این آدم … شددعورم توهین میشدده 
ترس جلوی چندین و چند  بی… کارن میاد به وضوح نریمان رو تهدید میکنه 

نه  قه میک هت ابراز عال فت چشددم ب  وقتی… وقتی بهش چیزی نمیگی … ج
اون هم تویی که جز سددیاوش که برادرته این مدن با یه … همراهش میشددی 

 …من احمق نیستم … مگس مرد هم دیده نشدی 
 

هم ته دلم یه غنا خاص … احسداس خاصدی داشدتم … تکیه دادم به مبی … 
ی ما یده بود بود از ح که این طور چید حامی  که این … ت  حت بودم  نارا هم 

حمایتی که هنوز هم هیچ منظور م*س*تقیمی ازش بیان نشدددده بود این طور 
 …توی چشم رفته بود 

 
 …من دوست ندارم توضیی بدم  -
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من مردیم که بیشددتر از چند ماهه بهت ابراز … من هرکسددی نیسددتم همراز  -

م بهت فرصت داد… برای داشتنت تالش کردم  …دوستت دارم … عالقه کردم 
… 
 
ید  - یذار نت سددر من م ید م ها رو ازتون … بازهم دار کدوم از این  من هیچ 

 …نخواستم 
 
 …منتی نیست دختر چرا انقدر عصبانی هستی  -
 
 …من میخوام بدونم اصال این بحث تمرین مارو کی به گوش شما رسونده  -
 
گفت … من از عالقه ام بهت گفتم …  …چویان از دوسددتهای صددمیمی منه  -

دورش نپلک فکر نمیکنم بتونی اون مردی رو که من دیدم از میدون به در کنی 
… 
 
ایشددون فقط برای از رو بردن … بین من و دکتر انتظام هیچ چیزی نیسددت.  -

 …نریمان اونجا بودن 
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… یا حتی محمد … همون از رو بردن رو چرا من انجام ندادم؟ یا سددیاوش  -
 …ما که اصال مال همین دنیاییم … ما که تو دنیای تو خیلی قبی تر بودیم 

 
 …حرفش حق بود … نمی تونستم جوابی برای جمله اش چیدا کنم 

 
 …همراز اون آدم چی داره؟ چی به غیر از چول … من فقط میخوام بدونم  -
 

 زدسددت بردم تا یقه بلوز یقه اسددکی قرم… . احسدداس کردم دارم خفه میشددم 
شکیم تنم بود رو کمی از گلوم دور کنم  شنی م تونم تا بهتر ب… . رنگی که زیر 

شم  شما چی از من میدونید؟ چول چیه؟من … نفس بک چوزخندی زدم: چول؟! 
اگر چشددمم به دنبال چول بود که این همه مرد چولدار برام سددبد گی میفرسددتادن 

صحنه  شت  شون رو هم نمیخوندم … چ ش خودتون چی چی… که حتی کارتها
 …فکر کردید 

 
شد  صبانیت بیش از حدم جا خورد: همراز … کمی هول  … . فکر میکنم از ع

 …جمله مزخرفی گفتم … من 
 
ادامه اش هم … اصددال شددروع این بحث مزخر  بود … بله مزخر  بود  -

نه فقط به خاطر خودتون … قائلم  من برای شددما احترام زیادی… همین طور 
شما و … بلکه به خاطر خودم. …  سالگی من با یاد  سالگی تا هفده  سیزده  از 

 …الاقی برای احساسان خودم که احترام قائلم … عالقه به شما گذشت 
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 …کاش هنوز هم دوستم داشتی  -
 
شبیه … ای کاش  -  …ای کاش دوستتون داشتم بله شما دنیاتون به من خیلی 

اما همه آدمهایی که توی محله یا کشور زندگی میکنن … ما اصال از یه دنیاییم 
یه رنگ رو دوست دارن آیا بهم عالقه یا کشش … یه موسیقی رو گوش میکنن 

 دارن.؟
 
 تو حتی نگران فاصله سنی در این حد زیادتون هم نیستی؟ -
 
…  چیزی نیسددتبین من و ایشددون … یه بار گفتم بار دیگه هم تکرار میکنم  -

 …ایشون به حساب نسبت فامیلی 
 
هر کسددی که تو یه اون اتاق … تو رو خدا من رو جای احمق ها نذار همراز.  -

 …بوده فهمیده این آقای دکتر عصا قورن داده گلوش چیش تو گیره 
 
از کلمه هایی که به کار میبرید خوشدم نمیاد احسداس زنهای دم دسدتی بهم  -

می بینم از زندگی شددخصددیم چیش شددما بحث کنم یا نیازی ن… دسددت میده. 
هیچ وقت هم نخواهم داشت … من به شما عالقه ندارم … … جوابی چس بدم 

 …نقاشی هاتون. . موفقیت هاتون رو قبول دارم … خانوادتون. … خودتون … 
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شگاه بذارید میام.   …از تابلوهاتون ل*ب*ن میبرم … هر جای دنیا هم که نمای
ت دوس… برای نازنین دلم تنگ میشه … لی خیلی دوست دارم. مادرتون رو خی

م ی همیشدده از نبود … از هنر حر  بزنیم … دارم بشددینم باهاتون قهوه بخورم 
ها تو کنکور حر  بزنیم … کار و چول غر بزنیم  ده  ما نمیت… از قبولی ب ونم ا

 …همسرتون باشم چون دوستتون ندارم 
 

خودم هم … صراحت رو از من انتظار نداشت انگار این قدر … وا رفته بود … 
از خاله زنک … عصددبی بودم. … کف دسددتهام عرق کرده بود. … نداشددتم. 

 …جواب چس دادن … از تحت فشار قرار گرفتن توسط رامین … بازی چویان 
 

هوای  …کیفم رو توی مشتم گرفتم و چله های آموزشگاه رو سریع چایین اومدم 
شی و  …بغض کردم برای آینده ای که معلوم نبود … دم دود گرفته رو که نفس ک

 از تمرینی که حاال خجالت هم میکشیدم توش شرکت کنم.
 
 …کاش هنوز هم دوستم داشتی  -
 
شبیه … ای کاش  -  …ای کاش دوستتون داشتم بله شما دنیاتون به من خیلی 

ن میکن اما همه آدمهایی که توی محله یا کشور زندگی… ما اصال از یه دنیاییم 
یه رنگ رو دوست دارن آیا بهم عالقه یا کشش … یه موسیقی رو گوش میکنن 

 دارن؟
 



  1104 

 

 تو حتی نگران فاصله سنی در این حد زیادتون هم نیستی؟ -
 
 …بین من و ایشددون چیزی نیسددت … یه بار گفتم بار دیگه هم تکرار میکنم  -

 …ایشون به حساب نسبت فامیلی 
 
هر کسددی که تو یه اون اتاق … ها نذار همراز  تو رو خدا من رو جای احمق -

 …بوده فهمیده این آقای دکتر عصا قورن داده گلوش چیش تو گیره 
 
از کلمه هایی که به کار میبرید خوشدم نمیاد احسداس زنهای دم دسدتی بهم  -

نیازی نمی بینم از زندگی شددخصددیم چیش شددما بحث کنم یا … دسددت میده 
هیچ وقت هم نخواهم داشددت … من به شددما عالقه ندارم … چس بدم  جوابی

هر جای دنیا هم … موفقیت هاتون رو قبول دارم … خانوادتون … خودتون … 
شگاه بذارید میام  ی مادرتون رو خیل… از تابلوهاتون ل*ب*ن میبرم … که نمای

دوسددت دارم بشددینم … برای نازنین دلم تنگ میشدده … خیلی دوسددت دارم 
م ی همیشه از نبود کار و چول غر … از هنر حر  بزنیم … اتون قهوه بخورم باه

شم اما نمیتونم همسرتون با… از قبولی بده ها تو کنکور حر  بزنیم … بزنیم 
 …چون دوستتون ندارم 
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خودم هم … انگار این قدر صراحت رو از من انتظار نداشت … وا رفته بود … 
شتم  ستهام عرق کرده ب… ندا صبی بودم … ود کف د از خاله زنک بازی … ع

 …جواب چس دادن … از تحت فشار قرار گرفتن توسط رامین … چویان 
 

هوای  …کیفم رو توی مشتم گرفتم و چله های آموزشگاه رو سریع چایین اومدم 
شیدم  و  …بغض کردم برای آینده ای که معلوم نبود … دود گرفته رو که نفس ک

 هم میکشیدم توش شرکت کنم.از تمرینی که حاال خجالت 
 
 از همکارهام خجالت میکشم -
 

اطر کوچه ای که به خ… گلنار کنار چنجره ایسددتاده بود و به بیرون نگاه میکرد 
چاهام رو توی … سددرما و تاریکی زود هنگامش به شدددن گرفته به نظر میومد 

 …شکمم جمع کردم 
 
 …چس متوجه شدی حامی بهت عالقه داره  -
 
 …نمیدونم  -
 

ستش جا به جا کرد  سمتم چرخید و لیوان رو توی د ش… گلنار به  ت به دیوار چ
 …سرش تکیه داد: باهوش تر از اون هستی که نفهمیده باشی 
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این آدم این مدن به من لطفهایی خارج از عادن … بحث نفهمیدن نیسددت  -
اما … این چند وقت اخیر که وضددوحش بیشددتر هم بوده … هاش داشددته 

میترسم دلخوش کنم و شکست بخورم … من هیدی ازش نشنیدم م*س*تقیم 
 …من تحملش رو اصال ندارم … 

 
محکم ب*ا*لم کرد: قربونت برم … گلنار با محبت نگاهم کرد و اومد کنارم 

… 
 

 بغض هم کرده بودم… احساس کردم اشک توی چشمام نیش میزنه 
 

دی میلرزید و لبخنگلنارکمی ازم فاصددله گرفت و به لبهام نگاه کرد که داشددت 
زد: با این چشددمای معصددوم و این لبهای لرزون به حامی اگر نگاه کنی هفت 

 …جد و آبادش اعترا  میکنه 
 

 …با مشت به آرومی به بازوش زدم: چرن نگو 
 
نداری از چیزی ل*ب*ن ببری؟ از حمایت های … من نمیفهممت  - عادن 

 زیباش؟ از حضورش؟
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شک دارم  من به همه چیز این - سط  شت رها رو … و سرنو ست ندارم  من دو
 …داشته باشم 

 
 چشماش رو تنگ کرد: نه تو رهایی نه حامی حامد

 
لب چایینم رو به دندانم گرفتم و به مبی تکیه دادم و یه دسددته از موم که روی 
سرشونه ام بود رو به دست گرفتم: من چیزی ندارم که برای حامی جذاب باشه 

… 
 
 به نفست انقدرا چایین نبودتو اعتماد  -
 
 …بحث خیلی غیر همجنس بودنه … بحث برتری کسی بر دیگری نیست  -
 
لی خی… من همیشدده فکر میکردم هنرمند فقط با هنرمند میتونه زندگی کنه  -

 …اما تو سیا نشون دادید همدین اجباری نیست … وقت چیشا 
 
حتی  گفت… ه به جا بود امروز رامین با همه بد فهمیش سموالی ازم چرسید ک -

به فاصله سنیتون هم فکر نمیکنی؟گلنار اون آدم به شدن رسمی وقتی کنار من 
 …می ایسته ابهتش من رو میگیره 
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به  …به این طرز نشددسددتنت … به همین لطافت تو … حامی به تو نیاز داره  -
مگه تو … نترسددی هان … به تمام عاقلی هان … این نگاهت و این لبخندن 

 …دوستاش نبردتت؟ این آدم اون موقع هم میدونسته داره چی کار میکنه  جمع
سه  سنی نمیتر صله  شت چس اون از این فا از تو مطممن بوده از رفتارهان از من

 تو چرا میترسی؟
 
یه دختری تو جمعشون بود تنها کسی که خیلی هم از دیدنم خوشحال نشد  -

 …فکر میکردم اون بهش بیشتر میاد 
 
 مدین جمله ای میگی تو دلت احساسی نداری؟وقتی ه -
 
 منظورن حسادته؟ -
 

 …سرش رو برای تایید تکونی داد 
 
 …اون لحظه نداشتم  -
 

چشدمام چر شدد با انگشدت اشداره ام به قلبم اشداره کردم: اما االن این جام … 
 …میسوزه وقتی یاد اون چشمای خوشگی و عصبیش میوفته ام 
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 دوباره ب*ا*لم کرد: حاال چرا گریه میکنی؟ گلنار
 

 …اگر اشتباه باشه … با چشت دست به چشمام کشیدم: نمیدونم میترسم 
 
سا بنداز  - سیا و آوی ست یه نگاه به  سته مطلق نی نظرن  به… هیچ رابطه ای در

چدر  مادرهامون رو م ال نمیزنم از  طه  نداره؟ راب طه هیچ بخش غلطی  این راب
ه چیز زیادی یادم نمیاد مادر خودم که ازدواجش اشددتباه بوده با خدا بیامرزن ک

تمام احترامی که برای چدرم قائلم اما برای مادرم مناسب نبود برای مادررمانتیک 
ازدواجشددون از دور تمام اسددتانداردها رو داره سددطی مالی خانواده ها … من 

 …گه بین دییکسان فاصله سنی چنا سال روش ازدواج سنتی اما انتهاش رو ب
 
من رو … منم از همین میترسم حامی آدم مقراراتی و جدی و کمی متعصبی  -

 …که میشناسی 
 
تنهایی و آزادیت باعث … حتی شددغلت … تو هم قوانین خودن رو داری  -

ستانی هم دیگه االن داره رو  ساده که هر دختر بده دبیر سر  ست چ شده یه دو ن
شی  شته با سمت … دا سوقت نمیدم به  … حامی اما اون آدم قابی احترام من 

حاال خوش … آرومه … سداز میزنه … حمایت گر مودب و تحصدیی کرده ایه 
 …تیپیش رو هم در نظر بگیر و اینکه وضع مالیش هم خوبه 

 
 …اونش مهم نیست  -
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دوسددت دارم با خیال راحت به … برای تو شدداید برای من که خواهرتم مهمه  -

ت از زندگی… میخوام تکیه کنی … ان نداشددته باشددی درد ن… کارن بپردازی 
 …ل*ب*ن ببری 

 
 …اما تا زمانی که م*س*تقیم چیزی نشونم  -
 
 …بذار بیاد و بره … بذار التماسددت کنه … بهش رو نده … حق میدم بهت  -

شش  ست برای جلب … ل*ب*ن ببر از این تال شدن هم زیرکانه ا که البته به 
چیه عین علی غصدده خور عاشددقیتم با … یکم دلت رو خوش کن … نظرن 

 …چشمه اشک جوشانه 
 

 …با اصطالحش لبخندی زدم که صدای زنگ در اومد 
 
شن کنم … سیاوش  - شه … برم زیر غذا رو رو … مامان هم کم کم چیداش می

 …امشب اینجایی نه هم نیار 
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من اما اسددترس های خودم رو داشددتم … رفتار همکارهام تغییری نکرده بود 

نریمان ازم دوری میکرد اما نگاهش … فکر میکردم نقی محافی شدددم  همش
احتمال خیلی قوی … رو دوست نداشتم احساس میکردم تهدید کار ساز شده 

گاهش عوض نشدددده بود برعکس  ما ن هاش ا با ته بود  ماس گرف مد هم ت مح
 …عوضی تر هم شده بود 

 
شد چویان سمتم اومد: خانوم چاکزاد اگر میتونید این هفته یه  تمرین که تموم  به 

 …قرار بذاریم 
 
 …من با شما هیچ قراری نمیذارم  -
 

… لحن تندم باعث شددد جا بخوره: آخه من یه بخشددی از نمایشددنامه رو ندارم 
 …میخوام ازتون 

 
در ضددمن عصددر … منشددی صددحنه که هسددتن … آقای دسددتیار کارگردان  -

 …میی میکنم تکنولوژی براتون ای
 
 …من بیشتر میخواستم فرصتی داشته باشیم تا من براتون توضیی بدم  -
 
 خبر رسوندنتون به آقای چرتو نیازی به توضیی نداره -
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باید بهش … دوسددتش دارم … رامین هم دوره ای منه … چشددیمون نیسددتم  -

 …میگفتم بهتون دل خوش نکنه 
 
 …یشون نه بود برام مهم نیست به هر حال جواب من به ا -
 
 …خوب با وجود  -
 
 …آقای چرتو برای من یه نه گنده هستن … با حضور یا بی حضور کسی  -
 

عصبی شده بودم . ای … کیفم رو روی دوشم انداختم و از تمرین بیرون اومد 
بابا این روزها هر کسی از سر کوچه ما رد میشد به خودش اجازه میداد راجع به 

 …ده زندگی خصوصی من نظر ب
 

شون به … برای دیدن بده ها میرفتم  ستم ببرم قرار بود با هم بریم بیرون میخوا
گاه … شددهر کتاب و بعد هم باهم شددام بخوریم  با به یاد آوردن حامی نا خود آ

 …لبخندی روی لبم اومد … انگار تمام احسدداسددان تلخم چر کشددید و رفت 
شه یا نه  صورش هم… م*س*تقیم گفته با ایی برای من چر از زیب این آدم حتی ت

 بود.
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ز ا… لبخند چهنی روی صددورتش بود انتظار نداشددتم این سدداعت خونه باشدده 
همیشدده خیلی خیلی خوش تیپ تر بود تو اون کت شددلوار قهوه ای سددوخته و 

 …کروان کرم رنگش 
 
 خوش اومدی -
 

س هم از احسا از وقتی به وضوح چیش گلنار اعترا  کرده بودم انگار که حامی
 درونیم خبر داشته باشه ازش خجالت می کشیدم

 
 …این چا و اون چا کردم 

 
 چرا نمیای تو؟ -
 
 …به بده ها قول دادم  -
 
سه … خبر دارم برنامتون رو  - شم اما حیف که جل شتم همراهتون با ست دا دو

 …دارم 
 

 ؟لبخند بدجنسانه ای زدم و با لحن چر از شوخی گفتم: دعون بودید مگه
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باال سددرش رو کمی خم کرد  به گونه ام … یا ابروش رفت  بار  نفسددش این 
 …برای بودن با خانواده ام … میخورد: نیازی به دعون نداشتم 

 
 …این آدم عادن کرده بود با هر جمله اش قلبم رو نوازش کنه … 

 
 یه ده دقیقه ای قبی از رفتنون وقت داری با هم حر  بزنیم؟ -
 
 چیزی شده؟ -
 
شاره کرد  با صندلی های تراس ا سمت  ست به  صندلی ها رو برام … د یکی از 

با اسددتیی خاص خودش چشددت میز … این آدم حقیقتا جنتلمن بود … کشددید 
 نشست: چیزی میخوری؟

 
 …نه با بده ها داریم میریم بیرون  -
 
 که بازم چیزهای چرن و چرن بخورید -
 
 با بده طرفی؟ -
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کرد: کوچولویی دیگه به خصددوص وقتی این طوری بق میکنی  خنده با مزه ای
… 
 

 …اخمام رو مصنوعی درهم کردم 
 

 …دستاش رو به هم قفی کرد و خم شد روی میز: نازن زیاده 
 

 …چونه ام دیگه کم کم چسبیده بود به سینه ام 
 
 کجا میخواید برید دقیقا؟ -
 
 …میریم بیرون بعد هم شام … شهر کتاب بعد میریم یه دور میزنیم  -
 
 …عالیه با قسمت دورش یکم مشکی دارم  -
 
 …عادن کن  -
 
اجازه … حال این یه بار … به دور دور تو خیابون هیچ وقت عادن نمی کنم  -

 …میدم 
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کلمه اجازه میدم رو انقدر با مزه ادا کرد که بیشتر از شاکی شدن خنده ام گرفت 
… 
 
 …ان دور کنم دیدی بلدم چونه ان رو از قفسه سینه  -
 

شت نگاهم میکرد …  سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که انقدر با محبت دا
… 
 
 …میخوام با هان یه مشورتی بکنم همراز  -
 
 مشورن؟ -
 
این مدن بهن بده ها هم … کم صبر تر هم شده … حامد سرحال تر شده  -

ماده تر شدددده  یای… کمی آ کارن ب عد از  یه فردا عصددری ب با هم  نظرن چ
 ببریمشون آچارتمان حامد؟

 
اسددترس زیادی بهم منتقی شددد که فکر … تو دلم یه بندی چاره شددد انگار … 

دسددتاش رو روی میز جلو آورد و مشددتم رو … میکنم از نگاه حامی دور نموند 
 …بین دستهاش احساس کردم 
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 لحنش آروم بود و نوازش گونه: میترسی؟
 
 …از تنهایی خودم  …از آسیب دیدن بده ها … خیلی  -
 
 تنهایی؟ -
 
 اگه دیگه من رو نخوان چی؟ -
 

 …فشار دستهاش بیشتر شد: نگام کن ببینم 
 

با لا بازی نگام رو به انگشددتهای مردونه و کشددیده اش که حاال حس نوازش 
 …شدن رو باهاشون چشیده بودم دوختم 

 
ت محب… من بهت قول میدم هیچ چیزی عوض نشه … ترسهان بی موردن  -

 …بده ها بهت بیشتر میشه که کمتر نمیشه 
 
وگرنه بعد از اون همه مصددیبت کن هیچ … اونا تنها هد  من برای زندگین  -

 …وقت سرچا نمیشدم و برای زندگیم مبارزه نمیکردم 
 

من خانواده ام و … یعنی … دستش رو کمی نوازش گونه روی مشتم کشید: ما 
 …ان بهت مدیونیم از همه بیشتر حامد بابت همین حس زیب
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گاه بیشددتر توی دسددتش قایم کردم …  این کارم لبخند … دسددتم رو نا خود آ

 …زیبایی روی صورتش آورد: حاال اجازه میدید در رکابتون باشم 
 
 این چه حرفیه؟! -
 
 8من فردا میام دنبالت باهم بده ها رو بر میداریم و حدود های سددداعت  -

 …میریم خونه حامد 
 

 …بگم که گفت: قرار گذاشتیم بهش فرصت بدیم  خواستم چیزی
 
 …میترسم این فرصت به ضرر بده ها تموم بشه  -
 
 …من و تو … ما اجازه نمیدیم  -
 

که این مرد جدی … من و حامی ما شده بودیم؟ شده بودیم حتما … از کی … 
چه قدر اطمینان توی نگاهش رو … انقدر با اطمینان داشدددت نگاهم میکرد 

 …با این نگاه … حس میکردم تو امنیتم با این لبخند … تم دوست داش
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صدا می کنم  - شما … حاال هم بده ها رو  شین من در خدمت  … راننده و ما
 …من هم کم کم برم به یکی از کسالت آورترین جلسه های دنیا برسم 

 
 …به ماشین احتیاجی نیست  -
 
 …من میگم هست بگو چشم … این رو تو تعیین نمیکنی  -
 
 …مطممنم … جدی نیستی  -
 

 لبخندی زد و با گذاشتن دستش چشت کتفم به سمت در عمارن هدایتم کرد.
 

گاه لبخندی روی لبم اومد … به مبی تکیه دادم و سددرم رو بردم عقب  نا خود آ
شب فوق العاده خوبی رو  صر و  سته ام کرده بودن اما ع بده ها امروز واقعا خ

وقتی میخواسددتیم برای  9زدیکهای سدداعت به خصددوص که ن… باهم داشددتیم 
شددام بریم حامی زنگ زده بود و چرسددیده بود کجا هسددتیم و خودش رو خیلی 

شلوا … شیک همراهمون کرده بود  شت یه میز تو یکی از  وقتی چهار نفری چ
سر  سه تا چ شتناکش به  ستیم با وجود اخم وح ش شهر ن شی های  ترین چیتزا فرو

ست ش سس کداب از جوونی که میز کناریمون ن شتن  ه بودن و همین طور بردا
تازه متوجه شدم وقتی میگفت برای بودن با خانواده اش … جلوی دست نیوشا 

هم برای من هم برای بده ها حضورش … نیازی به دعون نداره منظورش چیه 
 از… آرامش و امنیت مطلق بود انگار که هر مسددمله ای رو میتونسددت حی کنه 
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شابه ب شالگردن دور گردن من تا ب*ا*ل باز کردن در نو د قلق تا محکم کردن 
شا تنبی  شاید از دید دیگران کم اهمیتش هم … کردن کو همین کارهای آروم و 

 …برای من و هم بده ها لحظه هامون رو زیباتر می کرد 
 

صدددای زنگ در واحد من رو از جا چروند منتظر کسددی نبودم از چشددمی نگاه 
قه باال و دامادش بودن تعجب کردم شددالم رو کردم زینب خانوم همسددایه طب

 …روی سرم انداختم و در رو باز کردم 
 
سالم مادر ببخشید شب این موقع مزاحمت شدیم نبودی منتظرن شدیم دیر  -

 …شد 
 

برام مهم نبود حساب من چاک … از نگاه دامادش و لحن خودش کنایه میبارید 
 …کنم با بهایی بدم  تر از این بود که بخوام به این مزخرفان فکر

 
شون مهم تر از این  شدم که حرف هنوز تو چهارچوب در ایستاده بودیم و متوجه 

 …حرفها باید باشه چس تعار  کردم که داخی بیان 
 

 دامادش مرد سر به زیری بود خواستم وارد آشپزخونه بشم
 
 …بیا بشین همراز جان مادر االن وقت چذیرایی نیست  -
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 …به روشون نشستم و منتظر بهشون نگاه کردم  رو
 
قت چیشددده  - ند و حث چ جان همون ب مت همراز  قرار بود … غرض از مزاح

 …دخترم این موقعیت خیلی خوبیه … روش فکر کنی 
 

شریک …  شید تا بتونم داده های مغزم رو چردازش کنم و برسم به  کمی طول ک
گاه نگاهم رفت سددمت قاب آبی رنگ … خونه  شددددن برای تخریب ناخود آ

 …یه نه گنده توی سرم بود … چنجره و شیشه های برش گردش و گلدونهام 
 
 …زینب خانوم من اصال از این چیزا سر در نمیارم … من  -
 

که میخواد خونه رو  قایی  به زمین نگاه می کرد: این آ که  مادش همون طور  دا
داره این کار و میکنه به نفع شدماهم هسدت به  بکوبه مرد مطممنی سدالهاسدت

جای یه واحد قدیمی و کلنگی دوتا واحد نو سدداز دسددتتون رو میگیره سددرمایه 
 …تون دو برابر میشه 

 
ما چر از خاطره هم بود … خب بود … قدیمی! کلنگی! …  قدیمی بود ا خونه 
شته ها …  شته ها و ندا سایگی هم بود… چر از دا سال هم سی  شتر از  و ت…  بی

 …چله هاش بازیهای کودکانه هم بود 
 



  1122 

 

 …افتاده به خرج … ادامه داد: ببینید این خونه دیگه به درد نمیخوره 
 

فکر میکنم از همون سددالهایی که ما آدمها فکر کردیم هر چیزی که مدرن و … 
جدید قابی احترام از همون سددال هم شددروع کردیم به خونه خاطران آدمها به 

 …درد نخور گفتن 
 
 ببینید آقای؟ -
 
 …شمس هستم  -
 
شمس  - ست … ببینید جناب  ساختمون کمی چیدیده ا ساکنین این  ضعیت  و

کی … به جز زینب خانوم مادام یه چیرزن تنهاسدددت که هیچ کس رو نداره … 
شه؟ من هم  ساخته ب ساختمون  صال کجا بره تا این  شی کنه؟ا سباب ک براش ا

تر تنها دارم راحت زندگی میکنم چون تو همین طور اگر میبینید به عنوان یه دخ
 …همسایه ها رو من شناخت دارن … این محی همه من رو میشناسن 

 
 …دوست و آشنا داری … زینب خانوم: دخترم خوب تو هم فامیی داری 
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خوب میدونسددتم منظورش به رفت و آمدهای من با ماشددین حامی تو این … 
شد: ز… چند وقته  شت  گاه م ستام نا خود آ شما که تمام زندگی د ینب خانوم 

 …برای مادام هم سخته … من رو میدونید برای من سخته 
 
 …میدونم عزیزم اما این به نفع همه ماست  -
 

ز تمی… آقای شددمس: مادر جون اینا هم به خونه به این بزرگی احتیاجی ندارن 
 …الاقی یه واحد دیگه هم دستشون رو میگیره … کردنش براشون سخته 

 
 …زی برای گفتن نداشتم چی… 

 
زینب خانوم: امشددب مزاحمت شدددیم که قراربذاریم آقای سددازنده هم بیاد یه 

 …جلسه داشته باشیم 
 

جلسه؟ بین کیا؟ من که نمیتونستم سه تا عدد رو با هم جمع ببندم؟ مادام؟ … 
شمس که  ساز بفروش و مرد همه فن حریفی م ی این  سازنده ب یه طر  هم یه 

 … روبه روم بود
 
 …آخه  -
 
 …مادام هم راضیه  -
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سم رو بیرون دادم  شته بودن الی منگنه … نف شه … گذا ضی با اگر مادام هم را

سه رو تعیین  شه زینب خانوم قت جل ضی نبودن من دردی رو دوا نمیکرد: با را
 …کنید 

 
با دیدن اسددمش روی صددفحه … همون لجظه موبایلم زنگ زد حامی بود … 

 …ی لبم اومد: بله موبایلم هم لبخندی رو
 
 سالم خواب که نبودی؟ -
 

سالم و علیک  شد و  ست بلند  شمس گوشی به د ستم جواب بدم که آقای  خوا
 …غرایی کرد 

 
 …حامی چشت خط چند لحظه ای سکون کرد 

 
 …الو  -
 
 کی خونته؟ -
 

 …سموالش زیادی خشن بود: همسایمون و دامادشون … 
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 این وقت شب؟ -
 
 …برای مشکالن ساختمون اومدن … یا منتظر من بودند گو -
 
 مشکالن خونه تو؟ چیزی شده؟ -
 
 تو نگران چی هستی؟ -
 
 …خوب نگران تو  -
 

ست … لبخندی روی لبم اومد: من خوبم …  صی هم نی شه من … چیز خا می
 …بعد از رفتن مهمون هام باهان تماس بگیرم 

 
 …یه ربع دیگه اونجام … من بیام؟! االن خلوته  -
 

 …شمس هم تلفنش رو قطع کرده بود و با زینب خانوم منتظرم بودن آقای 
 

االن منتظر من هستن … کمی صدام رو چایین تر آوردم: باور کن هیدی نیست 
 برم؟
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 …رفتن بهم زنگ میزنی  -
 

 …از لحن دستوریش خنده ام گرفته بود … 
 

دلم  از کی ماجرای اومدن زینب خانوم همراه با دامادش این نصددیبم شددد که
موقع خداحافظی که آقای شددمس چله ها رو … برای زینب خانوم سددوخت 

داشت میرفت باال زینب خانوم با چر چادرش اشک چشمش رو چاک کرد: منم 
یب بشددده  نه تخر یاط رو من … دلم نمیخواد این خو خت انجیر تو ح اون در
چه کنم مجبورم  ما  کاشددتم ا تاجرن … خودم  مادم م*س* … دخترم و دا

تو هم جوونی یه واحد دیگه رو اجاره … باید بهشددون کمک کنم  نمیرسددونن
 …میدی کمک خرجت میشه 

 
سم رو محکم بیرون دادم  شیدم و نف سرم ک شتم این … شالم رو از  ست ندا دو

رفتم کنار چنجره و بیرون رونگاه کردم تو این مدن باید … خونه دسددت بخوره 
دختر جوون بیسددت و سدده سدداله  کجا؟ کجا برای یه… یه خونه رهن میکردم 

شده بود دوازده  ساعت نگاه کردم  سب بود؟ به   چی… یاد حامی افتادم … منا
 با زنگ اول گوشی رو برداشت: االن رفتن؟… کارم داشت 

 
 …خنده ام گرفته بود از این همه نگرانیش: نه یه ربعی میشه 
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 …صای در کمدش اومد 
 
 ببخشید خواب که نبودی؟ -
 
 …لباس میپوشیدم بیام  نه داشتم -
 
 …شوخی میکنید؟ بابا من سالهاست دارم تنها زندگی میکنم  -
 
حاال چی می خواستن؟ این همسایه شما فکر … من به اون سالها کار ندارم  -

 نمیکنه یازده شب ادم خونه یه دختر جوون نمیاد؟ تو چرا در رو باز کردی؟
 
بت رو  - هان رو یکی یکی مطرح کنی جوا ما سددموال حت تر می د … را

 …خوب قدیمی شده … ساختمون یه مشکالتی داره 
 

فعی موضددوع با تمام اهمیتش باید مسددکون … نمیدونم چرا بهش نگفتم … 
 …میموند نمی خواستم همش باری به دوشش اضافه کنم 

 
 …خیلی خوش بینانه فکر میکنم اگر چیزی بشه بهم میگی همراز  -
 
 …باشه که نتونم حلش کنم مطممن باش میگم  اگر مسمله ای -
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 …بتونی یا نتونی بگو  -
 
 باهام کار داشتی؟ -
 

 …این طوری میخواستم از دروا گفتن امتناع کنم … موضوع رو عوض کردم 
 

نفسددش رو بیرون داد و بدون اینکه این چرخش موضددوعی رو به روش بیاره 
به خونه حامد بده ها رو اول ببریم  گفت: میخواسددتم بگم فردا قبی از رفتن 

 …بیرون یکم بهشون بهنیت بدیم 
 
 …من امشب یکم تو گوش نیوشا خوندم  -
 
 …میدونم اما کوشا شاکی تره  -
 
 …االن به امتحاناتشون نزدیک کاش میشد بذاریم برای بعد  -
 
سخت تر  - صحبت کردم هر چه قدر دیر تر  شون  سه  تو نفوبن از … با مدر

داری تو  میدونم… تو بگی خورشید آبی هستش اینا میپذیرن … همه ما بیشتره 
 قول میدم.… اما جبران میکنم … رودربایستی من این کار رو میکنی 
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بلند شده بود ولی هنوز لوله … موهام رو م ی همیشه روی شونه هام رها کردم 
اسددترس به فکر های چرند  از شدددن… باید بازهم فرش میکردم … لوله بود 

امروز تمرین واقعا بی چاره ام کرده بود نه سدداعت بدون وقفه … رسددیده بودم 
و استرس و نگرانی بده ها … سرچا بودم و االن زانوهام طاقت وزنم رو نداشتن 

 …هم یه جوری داشت دیونه ام میکرد 
 

 …گوشی رو بین صورتم و شونه ام گذاشتم 
 

 و کما وسط حر  زدن؟سیاوش: چرا یهو میری ت
 
 بهنم جمع نمیشه مرد حسابی چه توقعی ازم داری؟ -
 
 …من نمیفهمم چرا اینا انقدر از تو توقع دارن  -
 
 …من خودم هم طاقت ندارم نرم  -
 
یکی دوماه دیگه قبی از شددروع اجران یه … همه این مسدددائی تموم شددده  -

 …داری داغون میشی … مسافرن دو سه روزه بریم 
 
 … سیا -
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 …این لحن سیا خر کن رو به کار که میبری من به عر عر میوفتم … بله  -
 
 …آقای مهندس درست صحبت کن  -
 

 خنده تلخی کرد: مهندس شدم نه؟
 
 قدرن رو میدونه؟! -
 

 …هر دومون خوب میدونستیم منظور من کیه … 
 
براش کردم و نکردم نوش جون  هرکاری… دوسددتش دارم و دوسددتم داره  -

 …نگاهش 
 
 …کی میره این همه راهو؟ کاش یکی این جوری عاشق من بود  -
 
 …واال ما باید بیایم چیش ایشون شاگردی  -
 
 کی؟ -
 

 …خودتی مموش … با لحن مسخره ای گفت: سبزی فروش محلتون 
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 …گلنار رو دست تمام کانالهای خبری زده  -
 
 
 
 
 
 …همیده بودم فقط دلخوردم چرا به من چیزی نگفتی من قبی از اون ف -
 
 …سیا ببخشید  -
 
مراقب خودن … بیخیال مموش جونم میخواسددتم حال و هوان عوض شدده  -

شار نیار … باش  ستم … زیاد به خودن ف شی بد ساس … من گو هر وقت اح
 …کردی نمیخوای این انتظام ها رو ببینی یه زنگ کافیه 

 
ستاده سرخیابون و منتظر حامی وبده  جلوی در ای شم دوخته بودم به  بودم و چ

 …چیدیدنشون توی خیابون به استرسم اضافه کرد … ها بودم 
 

در جلو رو باز کردم و حضور هر سه نفرشون رو … بده ها چشت نشسته بودن 
هیچ چیزی … نفس کشددیدم دلم میخواسددت تا ته دنیا همین شددکلی بمونم 

 …عوض نشه 
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 …سر از گردنم آویزون شدن و ماچ بارونم کردن  هر دو از چشت

 
 …حامی با لبخند: موهاش رو کندی کوشا 

 
 …سالم  -
 
 چه عجب من رو هم دیدی؟ -
 

اگر روزی کسددی بهم میگفت اون … حسددودی کرده بود؟ خنده ام گرفت … 
دکتر بد اخالق و جدی این طوری حسددودی میکنه بدتر از کوشددا فکر میکردم 

 …داده  عقلش رو از دست
 

شت و اونها هم تکیه دادن  ستگاه گذا حامی فیلم مورد عالقه بده ها رو توی د
 …به صندلی و مشغول شدن 

 
… به سدداعت ظریف دور مدم نگاهی انداختم … ناخن هام رو به هم میزدم 

رش کمی س… نمیدونستم بعدش چی میشه … دوساعتی حداقی وقت داشتیم 
 ه چیش نیومد تو تمرین ها؟رو به سمتم خم کرد: دیگه مشکلی ک
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 …نگاه آشغال نریمان رو اگر فاکتور میگرفتیم: نه با فاصله ازم راه میره 
 
به نفع خودشددده که این فاصددله رو حفظ کنه دفعه بعد بهش تذکر نمیدم  -

 …صورن مسمله ی بودنش رو چاک میکنم 
 
 خطرناک شدی -
 
 …کسی حق نداره رو حساسیتهای من دست بذاره  -
 

سمتش برگشتنم و نگاه سرم کردم نیوشا و کوشا غرق فیلم بودن به  شت  ی به چ
 …زیرچشمی به نیم رخش نگاه کردم 

 
 کجا بریم باهاشون صحبت کنیم؟ -
 
نیوشددا تقریبا فهمیده ماجرا از چه … میریم یه بسددتنی فروشددی جمع و جور  -

 …قراره 
 
 چیزی نمیشه مگه نه؟ -
 
اونها تحت هر شددرایطی ما رو … من هسددتم …  نه تا وقتی تو هسددتی… نه  -

 …و از این به بعد چدرشون رو هم دارن … دارن 
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سالشون  - شته های این چند  شون همه ندا شته ها ست دارم فکر کنم این دا دو

 …رو جبران میکنه 
 
 …کاش من هم بتونم خیلی چیزها رو برای تو جبران کنم  -
 
 من؟ -
 

 لبخندی زد: بله خود خود شما!
 

بهش دست نمیزدن و دست من … بستنی تون فرنگی شون داشت آب میشد 
ید  حامی اما جدی و طوری که انگار همه چیز عادیه … روی زانوهام میلرز

 …نگاهشون میکرد 
 

ود سن با وج… و نیوشا چشماش خیس بود … کوشا دست به سینه نشسته بود 
 یا عکس العمی و سددالشددون به خاطر تربیتی که داشددتن توی جمع داد نمیزدن

نشددون نمی دادن و به همین خاطر هم حامی این جا رو که تقریبا خالی بود اما 
یداد رو  که جا برای قهر و داد و ب تا میزش چر بود رو انتخاب کرده بود  یکی دو

 …بگیره 
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دستم رو به سمت کوشا بردم و گونه نازش رو لمس کردم: همرا زقربونت بره ما 
 …ع بهش حر  زده بودیم بارها این چند وقت راج

 
 …سکوتش اعصابم رو بیشتر مختی میکرد 

 
باهاش تنها  ما رو هم  نه؟  نیوشدددا آرنجم رو محکم گرفت: تو هم میای مگه 

 …نمیذاری 
 
سکم  - شه … البته … البته عرو ساعت طول نک سه  شتر از  بهتون قول میدم بی

منم سر کار نمیرم  فردا هم مدرسه نرید… بعدش امشب رو بیاید چیش من … 
… 
 

م چازل بازی می کنی… کتاب میخونیم … کوشددا: تو ماکارونی درسددت میکنی 
… 
 

 …بهتون قول میدم … بغضم رو قورن دادم: همه این کارها رو انجام میدیم 
 

 …نیوشا: دوستش ندارم 
 
 …فکر میکنم من رو قبول داشته باشی … به خاطر من نیوشا  -
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 چیدیدیم تو… یده و من خودم رو وسط گذاشته بودم هر دو دلخور بودن و ترس
محله  …محله خیلی خلوتی جلوی یه ساختمون آجر سه سانتی نسبتا قدیمی 

 …لوکس و ساکت و چر دار و درختی بود 
 

چهره بده ها به … حامی ماشددین رو چارک کرد قیافه اش هنوز هم جدی بود 
به خاطر چیزی که شدددن مضددطرب و عصددبی بود از خودمون متنفر بودم که 

شون رو عوض  شتیم دنیا شتیم دا شاید بهش خیلی اعتمادی ندا خودمون هم 
 …با اصرار … می کردیم 

 
سید  شا عمو … حامی هم به نظر خیلی آروم نمیر سرش: کو شت  شت به چ برگ

 …جون خیلی برام عزیزید چس این طوری نگام نکن عمو 
 

طممن بودم به خاطر سددن کوشددا عصددبی تر از نیوشددا به نظر میرسددید اما من م
 …کمش و البته چسر بودنش حامد رو زودتر میپذیره 

 
نیوشددا یی که یخ کرده بود رو محکم تر ب*ا*ل … از ماشددین که چیاده شدددیم 

شا رو هم … کردم  شه هر … کو سیدم: یه روزی می شون رو ب*و* گونه هر دو
 …دوتون بابت امروز از ما تشکر میکنید 
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به امید روزی بودم که  و من آیا خودم هم به…  این جمله اعتقادی داشددتم؟ 
 …حامد ما رو سرافکنده نکنه 

 
حامی دسددتش رو چشددت بده ها گذاشددت و اونها رو زیر بال خودش گرفت و 

شون حرکت کرد  ستم گرفتم … کمی جلوتر باها و من جلوی باز چالتوم رو تو د
نیم چیشو… یکرد اون کار غلطی نم… و فک کردم من به این مرد اعتماد داشتم 

 …رو خاروندم و وارد شدم 
 

حامد رنگ چریده تر از همیشدده تو … در بزرگ و اشددرافی قدیمی که باز شددد 
شد  شاکی بود … چارچوب در چدیدار  سینه و  ست به  شت… نیوشا د  کوشا چ

 …زانوی حامی قایم شد 
 

شدداید خودش رو … حامد اما انقدر غرق این دو موجود بود که ما رو نمیدید 
باهان و کمبودهای این چند وقت  مام اشددت با ت یدید  مام اون … م ید ت شدددا

 …چیزهایی رو میدید که میتونست خیلی ساده تر از این حرفها داشته باشه 
 

نگاه خیس حامد به دو موجودی بود که هیچ کدوم … چشت بده ها قرار گرفتم 
ین د باید انه تنها مهربان که حتی آشناهم نگاهش نمی کردن و من چرسیدم شای

 …حامی: سالم … کار رو با یه متخصک انجام میدادیم 
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سالم حامی دستهای خشک شده توی هوای حامد برای به آ*ا*و*ش کشیدن 
دسددتهایی که تازه دیده بودم و گویا از ابتدا باز شددده … بده ها رو چایین آورد 

ن روز شدداید از او… چشددتش هنوز خم بود … بودند و حاال نا کام مونده بودن 
 …سر خاک رها این چشت دیگه راست نشده بود 

 
ته بودن و من  ناه گرف که حاال چشدددت من چ ها  به سددمت بده  حامی نگاهی 
ها  ده  ند وجودم حس میکردم کرد : ب ند ب با ب که  یدیدم بل ترسددشددون رو نم

 …نمیخواید سالم کنید 
 

ای رحامد چشهاش رو با انگشتهاش فشرد و این یعنی اون اشکهای لعنتی که ب
با صدددای خسددته ای گفت: کاریشددون … من ارزشددی نداشددتن رو چاک کردن 

 …نداشته باش حامی بیاید تو یخ کردید 
 

کوشا خم شد به سمتم: تو هنوز هم … کمکشون کردم تا چالتوهاشون در بیارن 
 ما رو دوست داری مگه نه؟ قرار نیست ما اینجا باشیم مگه نه؟

 
دادم و لبخندی زدم که شددبیه هر چیزی بغض لعنتی این چند وقت رو قورن 

ای کاش میتونستی بفهمی من … بود جز لبخند: آخه فدان شم این چه حرفیه 
 …چه قدر عاشقتونم 

 

http://www.roman4u.ir/


 1139 قصه یبانو

 نیوشا: عمو هم از ما خسته نشده مگه نه؟
 
 …عمو هیچ وقت از شما خسته نمیشه  -
 

ست از سمت بده ها اومد و من چه قدر دلم میخوا ست به  ش حامی چالتو به د
خواهش کنم بده ها رو ب*ا*ل کنه و قبی از اینکه من حرفی بزنم جفتشددون 

بازوهاش گرفت و من لبخندی زدم  همون لبخندی … رو محکم محکم بین 
که انقدر چنهان شده بود که آشکار شدنش تو این وضعیت به نظر بعید میرسید 

… 
 

 ه از سقف وخونه حامد آچارتمان قدیمی ساز چهار خوابه و خیلی شیکی بود ک
زمین و وسایی همه چیز چوبی بود با شومینه با مزه گوشه سالن که روشن بود 

به نظر تمیز میومد و برای خونه یه مرد مجرد بیش از حد تمیز و …  همه چیز 
 …شیک بود 

 
روی میز انواع خوراکی های … خودش م*س*تاصددی وسددط هال ایسددتاده بود 

 …ه قدر برای امروز برنامه ریزی کرده باب طبع هر بده ای بود و معلوم بود چ
 

نه  ند بز نه و لبخ ند اون … سددعی داشدددت خودش رو جمع و جور ک هر چ
من همراه با بده ها روی کاناچه … چشددمهای خیس رو نمیتونسددت چنهان کنه 
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ستم  ش سمت بده ها … ن سیده اولین ظر  روی میز رو به  و حامد هول و تر
 …چر از چاستیلهای رنگی بود … گرفت 

 
 …بخورید میدونم دوست دارید  -
 

 …نیوشا: تو هیدی نمیدونی 
 

 …و اینکه آدم با چدرش این طوری حر  نمیزنه … من با اخم: تو نه شما 
 

میخوام برم … کوشددا: منم نمیخورم االنم میخوام برم این جا رم دوسددت ندارم 
 …خونه همراز 

 
جا دادم: ولی من این من عصددبی دسددتی به موهام کشددیدم و به چشددتی مبی تکیه

دعون شدددم و میخوام از این چاسددتیلها هم بخورم و فکر میکنم این … میمونم 
 …خرسهای رنگی خوشمزه تر از این حرفها باشن 

 
شکر فراوونی نگاهم کرد به منی که خودم از این ادکلن تند  حامد با التماس و ت

 …متنفر بودم اما و قدیمی چیجیده توی خونه که من رو یاد گذشته می انداخت 
برای تمام بی چدری هایی که خودم کشددیده بودم دلم میخواسددت یه جورایی به 
سر بده نوجوون با اعتماد به نفس  شبیه یه چ شتر االن  سیده ای که بی ابن مرد تر
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به … چایین بود تا مردی در آسددتانه چهی سدددالگی و چدر دو بده کمک کنم 
بود و گوشدده سددالن نشددسددته بود و  عموی اخمو و جدی که چا روی چا انداخته

 …نمیفهمیدم توی بهنش چیه اعتماد کرده بودم 
 

شا هم  شا و نیو سرم کو شت  شتم و چ ستیی توی دهنم گذا در ادامه حرفم یه چا
برداشتن و من احساس کردم با این حرکت بده ها حامدی که لرزش زانوهاش 

تماد به رو به وضددوح میدیدم هول تمام ظر  رو جلوشددون گذاشددت کمی اع
 …نفس چیدا کرد: بیشتر بردار چسرم 

 
شت  ست دا سرم رو با تمام مقاومت هاش دو شا این چ ساس کردم کو و من اح

بده هایی که حاال اون … حامد رو به روی بده ها غرق درشون نشسته بود … 
خرسهای رنگی میوه ای رو توی مشتشون داشتن و بخشیش رو توی دهانشون 

… 
 

 کشیدم: قربونت برم خوبی؟ دستی به موهای نیوشا
 

 …خرس آبی رنگ رو توی چیش دستیش گذاشت: بریم 
 

شونیش رو که  شد و چی حامد که همه نگاهش به بده ها بود هول از جاش بلند 
خیس شددده بود رو با دسددتمال چاک کرد و به سددمت آشددپزخونه رفت: نه هنوز 

 زوده دخترم براتون شیر کاکائو آماده کردم
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صی و من دلم میخوا شینم و مف ضعیتی که توش گیر کرده بودیم ب ست برای و

 …اشک بریزم 
 

 …حامی نگاهی بهم کرد و زیر لب گفت: آروم باش 
 

و من فکر می کردم حاال که از صبی توپ رو تو زمین من انداخته چه طور آروم 
 باشم؟

 
ه ک تو لیوانهای بدگانه نویی… از چشت تیره کمرم قطره های عرق سرد میرفت 

معلوم بود مخصددوص امروز خریده شدددن حامد از آشددپزخونه بیرون اومد و 
جلوی بده ها کیک شکالتی گذاشت و لیوان صورتی رنگ باربی جلوی نیوشا 

 …و جلوی کوشا هم اسپایدر من 
 

همراز همیشه برامون … نیوشا لیوان رو دستش گرفت: من باربی دوست ندارم 
 …قصه های دیگه ای میگه 

 
که مرتبا از سددمت بده ها انگار از آزمون رد میشدددد لرزان گفت: من  حامد

هر داستانی که خالتون براتون میگه با هم میریم و لیوانش … نمیدونستم دخترم 
 …رو میخریم 
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 …کوشا اما از اسپایدر منش راضی بود انگار 

 
 …نیوشا: ما جایی نمیایم عمو نمیذاره با غریبه بیرون بریم 

 
د خوشحال میبودم از تمام اون تخریب غرور اون مرد وسط سالن و من با ی… 

این داغون شدنش توسط دخترک ده سالش برای من باید یه … شیک خونه اش 
من ته اون نگاه ملتمس و امیدوار تمام این نیم … جشددن انتقام میبود اما نبود 

د رساعت آندنان خواستنی دیده بودم که این حر  نیوشا آتش دلم رو خنک نک
 …بیشتر ترحم بر انگیز بود 

 
شا  ست … حامی: نیو شما شم … حامد چدر  اون به … من عموتم چون برادر

 …شما نزدیک تره چس غریبه نیست 
 

 …کوشا لیوانش رو روی میز گذاشت و سکون کرد 
 

 …نیوشا: بره چیش بده ها خودش 
 

 …حامد جلوشون زانو زد: بده های من شمایید 
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م شددنیدم که نرگس خانوم به مامان فریده گفت گریه من خود… دروا نگو  -
 …نکن تا حاال حتما حامد بده دار هم شده 

 
یادم نیمومد نرگس خانوم کیه و میخواسددتم بعد ها این عادن …  ومن حتی 

زشددته گوش ایسددتادن رو از این دختر بگیرم و یا شدداید این عادن حر  مفت 
 …زدن رو تو خاندان انتظام 

 
راز کرد تا بافته موهای نیوشا رو بگیره که نیوشا عقب تر رفت حامد دستش رو د

… 
 
نرگس خانوم هر کسی که هست اشتباه کرده من بده ای به غیر از شما ندارم  -

 …من دوستتون دارم … 
 

 …کوشا: نداری 
 

شتیا ) سط کتابخانه ی مجازی نوده ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )
 منتشر شده است
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ما اون شب هم … نداره چدری بده اش رو دوست نداشته باشه حامی: امکان 
مردها هم رو بهتر میفهمن … گفتم مردونه فکر کنیم … باهم صددحبت کردیم 

… 
 

من از این داستانهای مردونه زنونه … کوشا دست به سینه نشست و حرفی نزد 
د بغضی که اگر میترکی… من بغض این مرد رو میدیدم … چیزی حالیم نمیشد 

 …یلی راه می انداخت به اندازه تمام این سالهای اشتباه خودش س
 

شیدم: ای کاش چدر من بود  سر بده ها ک ستی به  ای کاش چدر من زمانی … د
 …یا زمانهایی که من تنهام بود … که مامان رهاتون گریه میکرد 

 
… اشددک سددما گوشدده چشددمم رو چاک کردم: چدرتون شددما رو دوسددت داره 

 …ما امشب اومدیم خونه شون مهمونی … حبت کنه میخواد با شما ص
 

 …نیوشا با چشمای رهاییش نگاهم کرد 
 
 …من بهتون قول میدم  -
 

ون شاید اگر بزرگتر شید بتونم برات… حامد: خالتون راست میگه من عاشقتونم 
 …میخوام بهتون یه چیزی نشون بدم … توضیی بدم چی شده 
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 …و تکون نخوردن بده ها با لا بازی روی مبی نشستن 
 

 …شاید یه چیز خیلی با مزه باشه … من: چاشید دیگه عزیزای من م 
 

 …نیوشا: به شرطی که بعدش بریم 
 

 …هر دوشون بدون این که خیلی مشتاق باشن چشت بند حر  من بلند شدن 
 …و من حامد رو دیدم که چه قدر مشتاق در آ*ا*و*ش کشیدنشونه 

 
 …م حامی زیر لب گفت: ازن ممنون

 
سمت ما: همراز و عمو هم  شت به  شا برگ سمت اتاق خواب ها رفتن که کو به 

 تو داری ما رو کجا میبری؟… بیان 
 

بلند شدددیم از جامون بده ها احسدداس امنیت نداشددتن و خوب میدیدم تمام 
تالش حامد رو برای کنترل کردنه خودش و داغون و داغون تر شدددنش رو بده 

 …ها ش بهش اعتماد نداشتن 
 

باز کرد  تاق بزرگی رو  مد در ا با ترین … حا به زی که  تاق خیلی خوشددگلی  ا
صورن ممکن با رنگ یاسی رنگ چر از عروسک و تور و چارچه تزئمین شده بود 
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و من برق نگاه نیوشددا رو دیدم این همون اتاقی بود که تو عمارن ازش خبری 
صیری کوچیکی… نبود  سبد ح شه اتاق  شدنه … بود  و گو سان از رد  حامد تر

شت و درش رو باز کرد  سبد رو نزدیک آورد و روی زمین گذا به … دوباره اش 
یه توله سگ خیلی کوچولوی سفید رنگ بود با یه … چشم هام اعتماد نداشتم 
شونیش  سه … لک حنایی رو چی انقدر کوچیک بود که دل من رو هم برد چه بر

گاه همه چی ز رو فراموش کردن و اون رو محکم ب*ا*لش بده ها که نا خود آ
 …کردن 

 
ستهای … و برای اولین بار این مدن حامد لبخندی زد  شک شاید بعد از تمام 

این جاندار دوسددت داشددتنی تنها نقطه چیروز این … چاسددتیلی و لیوانی امشددب 
 آقای م ال چدر عجمی بود.

 
 میاریمش اینجا؟ -
 

و فک کردم من خودم … و ب*و*سیدم چتو رو کامی روش کشیدم و گونه اش ر
هم امروز فردا جایی اینجا ندارم چه برسدده یه توله سددگ که هنوز یه ماهش هم 

 …نبود 
 

 نیوشا: بلده ازش نگه داره؟
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سر بزنید … منظورش به حامد بود  شما هی برید بهش  شد  لبخندی زدم: قرار 
… 
 

 …کوشا: اگر میاوردیش خونت ما مجبور نبودیم بریم اونجا 
 
 …دیدی چه اتاقای خوشگلی براتون آماده کرده بود … دلت میاد تپی  -
 

اتاق قرمز و سفید و مشکی کوشا با … الحق هم که سنگ تموم گذاشته بود … 
اون تخت ماشینی و دیوارهایی که چر از نقاشی ماشین و بیی مکانیکی هم واقعا 

 …قابی توجه بود 
 

ور سختی بود براشون هرچند با حضشب خیلی … صبر کردم تا خوابشون ببره 
 …فندق اون سگ دوست داشتنی کمی همه چیز راحت تر به نظر میومد 

 
بافت نارنجی رنگ آستین بلندم رو مرتب کردم و شلوار جین چاره چاره ام رو هم 
چام کرد و موهای فرم رو رها روی شددونه هام انداختم و وارد سددالن شدددم که 

شت توی حامی توش چا رو چا انداخته ب ستیی بی نهایت تو دل بروش دا ود و با ا
 …موبایلش دنبال چیزی میگشت 

 
 با حس کردنه اومدنم سرش رو باال آورد و لبخند چر مهری زد: خوابیدن؟
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 …یکم به زور اما بله  -
 

 …خودم رو تقریبا روی کاناچه چرتاب کردم 
 

شت و چاش رو از روی ستهاش رو روی چاش گذا شت لحنش چر از  د چاش بردا
 …ابیتت کردیم … نوازش بود: خیلی خسته شدی 

 
 …چشمام رو با انگشت اشاره و شصت دست راستم کمی فشار دادم: خوبم 

 
 …تو همیشه خوبی  -
 

 …لبخندی زدم به تمام نوازشهای زیبای کالمش 
 
 حامد بهت آخرش چی گفت؟ -
 

 …نه مطممنن به حامد حسودی نمی کرد … 
 
 رها ازم راضیه مگه نه؟… ازم تشکر کرد  -
 
 …البته که راضی  -
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 …میترسم  -
 
 بریم بیرون؟… خسته و کالفه به نظر میرسی  -
 

ساعت نگاه کردم یازده بود  سموال نگاهش … به  ستیم بریم؟چر از  کجا میخوا
 …کردم 

 
 …یکم قدم میزنیم  -
 

 …یترسن نگاهی به اتاق بده ها انداختم: بده ها بیدار میشن م
 
همین اطرا  … بشددن هم زنگ میزنن … بیدار نمیشددن … بده که نیسددتن  -

 …شب بتونی بخوابی … بریم تو هم یکم بهنت رو خالی کن … میریم 
 

باورم نمیشد تو چارک یکی دو محله باالتر ساعت یازده و بیست دقیقه با حامی 
ولی  …چارک چر بود  شددب جمعه بود و تقریبا… روی نیمکت نشددسددته باشددم 

 …شلوا نبود 
 

 …روی یه نیمکت نزدیک هم نشستیم 
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 سردته؟ -
 

 …لبخندی زد بهم … نگاهش کردم . سرم رو به نشانه نه تکون دادم 
 
 …امشب خیلی خیلی ابیت شدی  -
 
 حامد میتونه مگه نه؟ -
 
 …میتونه  -
 

رس راه دلم تحامی وقتی با این صالبت میگفت میتونه مگه میشد بره ای به … 
سبز رنگ … بدم  سرد  … توی مه کم رنگ اطرافمون … این جا روی نیمکت 

ا انگار م… زیر نور این المپ احساس میکردم هیچ قصه ای تهش تلخ نیست 
 …هم قصه ای داشتیم که تهش شیرین بود خیلی شیرین 

 
 …و من احساس می کردم صدای تپش قلبم رو میشنوم … بهم نزدیک تر شد 

دم حامی هم بشنوه و بوی ادکلنش رو که با بوی سیگارش مخلوط شده میترسی
 …نفس عمیقم روی لبش یه لبخند بی نظیر آورد … بود رو تا ته نفس کشیدم 

 
 …خندیدن بهت میاد  -
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به سمتم چرخید و دسته موی سرکش همیشگی رو داد زیر شالم و دستش رو 

انداختم: بیشدتر فکر  روی شدالم نگه داشدت و من کمی معذب سدرم رو چایین
 …میکنم به روی تو لبخند زدن به من میاد 

 
 …تمام تنم از این جمله ها میلرزید 

 
شدم  ضورش چنهان می ستش رو کامی چشتم انداخت و این طوری تو حجم ح د

و انگار از تمام بدی های دنیا دور میموندم گرمم میشددد و دیگه سددردم نبود … 
… 
 
روحیان تو رو رها داشددت خیلی اتفاق ها نمی  میدونی شدداید اگر بره ای از -

 …ولی مطممنم همراز امشب رها از تو راضیه … افتاد 
 

شده بود  سنگین  شمام  سه بی نظیری بودم چ  …من که تو وجود این آدم تو خل
 خمیازه ی چنهانی کشیدم که از نگاهش دور نموند

 
 خواب آلوی کوچولو جان گرم شد خوابت گرفت؟ -
 
 …خوابم گرفت  جام امن شد -
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که  ید چنان شددوق بی نظیری توی نگاهش بود  به سددمتم چرخ سددرش یهو 

 …میخواستم غرق بشم تو آتیش بازی نگاهش 
 

ست  شتر کرد: این جا برای تو امن ترین جای دنیا ستهاش رو بی شار د فقط  …ف
 …و فقط برای تو 

 
 …حامی  -
 
 …جان دلم  -
 

ه ب… به این لحن چر نوازش … نگار و من چه قدر به این کلمه محتاج بودم ا… 
 …این نگاهی که مژه اش انگار صورتم رو لمس میکرد 

 
 …همه چیز خوب میشه مگه نه؟ م ی همه قصه های دنیا  -
 

 …دست آزادش رو روی گونه ام کشید: بهت قول میدم 
 

… سددردته خانوم خانوما … انگشددتش رو آروم به نوک بینیم زد: قرمز شدددده 
 بریم؟ میخوای یکم راه
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ستم  شب غرق تر … میخوا ستش رو … محو تر از این حرفها بودم … من ام د
بوی … صدددای خنده میومد و بوی قلیون … بلند شدددیم … از دورم باز نکرد 

 …خانواده میومد و بوی ادکلن حامی و بوی قصه 
 

شمک فروش  شمم افتاد به یه چ صورتی … چ شمک های  ش… با چ د باورم نمی
ارش رد از کن… ندیده بودم حتی دیگه فکر میکردم نیسددتن خیلی وقت بود … 

حامی که حرکتم رو زیر دستش متوجه شده … شدیم و سر من باهاش چرخید 
 بود سرش چرخید و با دیدن نگاهم لبخندی زد: شوخی می کنی همراز؟

 
 …لب چایینم رو به دهنم گرفتم و با نگاه شیطونم سرم رو به نشانه نه تکون دادم 

 …اما … ه ای کرد: جلوی تو کم میارم تک خند
 
 …ببین چه صورتین  -
 
 
 
 
 

چند دقیقه بعد اون چوب استوانه ای بلند توی دستم بود و نشسته روی نیمکت 
آروم … آروم آروم اون حجم چف و خالی شیرین رو بره بره توی دهنم میذاشتم 
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که روی لبم می هاش  چاک  آروم میخوردم و بعضددی  با نوک زبونم  ند رو  مو
 …میکردم ول*ب*ن میبردم 

 
چند لحظه همین طوری گذشددت سددرم رو بلند کردم و به حامی که میخم بود 

گاه کردم  یب شدددده بود … ن گاهش عج یب … ن قدر … خیلی خیلی عج ان
عجیب که دسددتم که برای کندن یه تکه دیگه جلو رفته بود روی چشددمک توی 

 …دستم موند 
 
همیشدده آروم میخورم که زود تموم … چشددمک خیلی دوسددت دارم چیزه من  -

 …آخه توش نرم تر از بیرونشه … نشه 
 

یکم هول این توضددیی رو دادم چون این نگاه عجیبش که بین چشددمام و لبهام 
 …میرفت رو درک نمیکردم 

 
 چشمک رو به سمتش گرفتم: دلت چشمک خواست؟

 
به گوشددده ب هنت هم خطور نمی کنه من هون طور میخ لبم جواب داد: حتی 

 …االن دلم چی میخواد 
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همون که … چشماش یه شیطنت لطیف داشت و لحنش همون نوازش زیبا رو 
قرمزی گونه هام و حرارتشددون … جا خوردم … باعث شددد قلبم تو دهنم بزنه 

 باعث شد چشمک رو رها کنم رو ی زمین و شالم رو روی سرم جلوتر بکشم.
 

خنک که باعث شددد تا برگ سددبکی باالی سددرم چرخی بزنه و روی  این نسددیم
ضاد کامی بود با داغی قلبم  ش… زمین بیفته در ت سکون اطرا  تو این  ب این 

زم*س*تونی توی چارک محلی تضاد کامی بود با تمام اون موسیقی چر طمطراق 
شتم … توی قلب و روحم  سمتش حتی بر نگ شیدم … به  از  …خجالت میک

و من … حس ل*ب*ن از حضورش که میدونم تو چشمام فریاد میزد  تمام اون
ازجام بلند شدم و بهش … حس تمام زنهای دنیا در تمام طول تاریخ رو داشتم 

دسددتم رو توو جیب چالتوم کردم و تنها چیزی که اون لحظه به … نگاه نکردم 
 …بریم بده ها بیدار میشن … نظرم اومد جمله: چیزه 

 
با دوتا قدم بلند خودش رو بهم رسوند … نتظرش بشم راه افتادم و بدون اینکه م

و بدون توجه به خجالت وحشددتناکم دسددتش رو محکم دورم حلقه کرد: کجا 
 میری تنهایی نصف شبی؟

 
 …هر چه قدر هم که سعی میکرد این نشاط لحنش چنهان نمیشد 
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یدونم  مد رو هم نم نه او تا توی خو بال  به دن ما ازش ممنون… چرا  بودم از  ا
سکوتش … بودنش  ضوع رو … از  سید تا مو سمواالی بی ربطی که چر از تمام 

 …عوض کنه 
 

 …برو بخواب … سددوئیچ رو تو دسددتش جا به جا کرد: چشددمان چر از خواب 
 …میبینمت 

 
شب به خیری زیر لب گفتم  سمت … سرم رو تکونی دادم و  لبخندی زد و به 

ستگیره ستش به د سمتم: چیزه  در رفت د شت  سرد تر ا… برگ شب یکم  ز ام
 …ارزشمند ترین من باشه … شبهای دیگه است حواست به 

 
بده ها هنوز … صبی همه چیز روشن تر و یا شاید درخشان تر از همیشه بود 

مده بودن  که سددراغم نیو گوشددیم روی ویبره بود و داشدددت … خواب بودن 
لبخند روی … می بود حا… الی چشددمم رو باز کردم … خودکشددی میکرد 

رگ گردنم به جای نبض از دیشب تا حاال نت داشت انگار … صورتم چهن شد 
… 
 
 …سالم  -
 

 …م ی حباب … گرم بود … سالمش سبک بود 
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 …صبی به خیر  -
 
 …خواب بودی؟ بابا ساعت ده  -
 

 …راست میگفت … به ساعت روی دیوار نگاه کردم … 
 
 …خوب خوابم میومد  -
 

… میدونسددتم صدددام هم زیادی کش دار شددده بود … لوس بود لحنم کمی 
 نفسش رو بیرون داد و کمی سکون کرد: خوبی؟

 
شد و بده ها بدو بدو اومدن تو اتاق و با خنده و جیغ  همون لحظه در اتاقم باز 

 …آخم در اومد … خودشون رو انداختن رو تختم 
 
 چی شد؟ -
 
 …ت چرید دستم درد گرف… تقصیر این تپی خان  -
 
 …گوشی رو بده به کوشا  -
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 …کوشا ب*و*سه محکمی روی لپم گذاشت که صداش تو گوشی چیدید 
 
شم  - شته با شا خان من یه بح هایی دا شده بزر… م ی اینکه باید با این کو گ 

 …نباید شیرجه بزنه تو تختت 
 
ستینم رو میکنن … من برم  - صبحانه بدم … بده ها دارن آ شون  سنه ان به گر

… 
 

شه برو … خندید  شاط: با شب میخوام جایی بریم … فقط … خنده ای چر از ن
 باهم؟

 
 همون طور که دامن چیراهنم رو درست میکردم گفتم: کجا؟

 
 …حاال میبینی … جای خیلی خاصی نیست  -
 
 …جیغ نزن گلنار  -
 
 …این همه موضوع اتفاق افتاده تازه جیغ هم نزنم … برو چی کارن  -
 
 …بگیا  نری به سیا -
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 …عاشق شدی نترس  -
 

االن راننده … به لحن جلف و جمله بی ربطش خندیدم: برم حاضددر شددم … 
خودش اونجا منتظرمه … اش میاد قراره تا عمارن برم بده ها رو بذارم خونه 

… 
 
 …شاید میخواد خواستگاری کنه  -
 

 …فکر نمیکنم … ترسیدم: نه … ته دلم لرزید … 
 
 چیه ترسیدی؟ -
 

شیدم روی لبم  رژ شه ک شتر و محکم تر از همی وی به خودم ت… لبم رو کمی بی
لی خیلی خی… من واقعا بعد از اون جمله گلنار ترسیده بودم … آینه نگاه کردم 

 …نمیدونم … داشتم به چه سمتی میرفتم … هم ترسیده بودم 
 

 من با اون… با دیدنش تو اون کت شددلوار زغالی رنگ تمام اون ترسددم ریخت 
د با بوتهای چاشددنه بلن… چالتو قرمز رنگ کوتاه و شددال بافتنی رها روی سددرم 

 با دیدنم اول یه لبخندی… رسمی تر و البته جدی تر از همیشه به نظر میومدم 
 …اما جلوتر که اومد یکم اخم کرد … زد 
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 …سالم  -
 
 …من نمیدونم تو چرا یه لباس کلفت نمی چوشی … سردن میشه همراز  -
 

 ولی راسددت… ای دکتر دلش خوش بود این چالتو رو هم تازه خریده بودم آق… 
 …میگفت گلنار هم خودش رو کشته بود که این فقط قشنگه ولی گرما نداره 

 
 …من باهاش مشکلی ندارم  -
 
 …من مشکی دارم  -
 

شنیدن  صد منظورش به رنگ تند و … خودم رو زدم به ن صد در  احتماال که نه 
 د: کجا میخوایم بریم؟کوتاهی چالتو بو

 
 …فکر میکنم بران جالب باشه … یه جای خیلی با مزه  -
 

جالب بودن؟ اینجا زیباترین جای … به زور خودم رو نگه داشددتم تا جیغ نزنم 
دوسدددت حامی توش … یه خونه کوچیک سددنگی تو درکه … دنیا بود انگار 

… ر  ونه یه طزیبایی بی نظیر خ… شومینه خوشگلی با هیزم هم گذاشته بود 
سیون  سی که کلک ساله خیلی با مزه بود ک صت  ش این خونه متعلق به یه آقای 



  1162 

 

از همه جای دنیا همه رنگ همه شکی عروسک توش چیدا … عروسک داشت 
غرق یه عروسک با لباس محلی … دست ساز و فوق العاده ارزشمند … میشد 

ا بی هش کردم: اینبا بوق برگشتم رو نگا… روسی بودم که حامی کنارم ایستاد 
 …ممنونم ازن … نظیرن 

 
به … به خاطر تمام این مدن … سددرش رو کمی خم کرد: من ازن ممنونم 

 …به خاطر تمام چیزهایی که تغییر دادی … خاطر حضورن 
 

صاحب خونه دستی چشت حامی گذاشت: آقای دکتر این روزها این چشمای 
 …درخشان رو کم میشه چیدا کرد 

 
 …خوش شانسی بودم  من همیشه آدم -
 

شن کرد و  ستش خنده ای کرد و چیپش رو رو سعود ه سمش م مرد که فهمیدم ا
ساده  سمتم نگاهی انداخت: از چیزهای  شید و به  ستمال گردنش ک ستی به د د

چیزی که شدداید هنر قبی از هرچیزی به انسددان آموزش … دنیا ل*ب*ن بودن 
 …میده 

 
و … نشددسددت و مسددعود خان آواز خوند  گفتیم و خندیدم حامی چشددت چیانو

حامی با هر نتی که میزد نگاهی به من که مشتاق بهش نگاه میکردم نگاهی می 
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هر بار این مرد … من امشددب روی خیلی متفاوتی از حامی دیدم … انداخت 
بدون  یک شددکی بودن و  به خاطر  رو من از اول کشددف میکردم و از خودم 

 …چیدیدگی گاهی خجالت مکیشدم 
 
 …یه اسپاگتی به قول مسعود خان اسپشیال … ام غذای دوست داشتنی بود ش

حامی از … سددبک بود و سددداده و خوشددمزه تو این خونه سددنگی کوچک 
نکه تو از ای… آشناییشون گفت از این که مسعود خان یه جراح موفق چالستیکه 

ب یه مهمانی توی لندن آشنا شدن و عالقه شون به موسیقی اون ها رو بهم جل
 …کرده 

 
 …مسعود خان که ظر  من رو چر از اسپاگتی میکرد: هیچ وقت ازدواج نکردم 

شت  شتن بده رو تا آخر عمرم خواهم دا سرن دا ست … ح شه دلم میخوا همی
شم  شته با سر درست و کاری و جنتلمنی م ی حامی دا هر چند میدونم از … چ

شک و زیادی جدی میاد  سیون چر کردتنهاییم رو با این ک… دور به نظر خ م لک
 …اما امشب فکر میکنم حسرتم ده برابر شد 

 
 حامی: چرا؟

 
همین قدر معصوم … همین قدر نگاهش درخشام … ای کاش دختر داشتم  -

 …و همین قدر همراز 
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شدم  شت  ستهای م ست حامی از زیر میز روی د سرم رو چایین انداختم که د
 …قرار گرفت و لبخند زد 

 
 ی؟این شب رو دوست داشت -
 
 …مرسی … مرسی که من رو بردی … عالی … عالی بود  -
 
 …خوشحالم  -
 

خواستم چیاده شم که دستش رو روی چام … ماشین رو نزدیک خونه نگه داشت 
 ولی سریع و تو ثانیه کشید: چیزه میشه چند لحظه صبر کنی؟… گذاشت 

 
شت بود جعبه ای رو در آورد: صندلی چ شد و از جیب چالتوش که رو   این خم 

 …از سر شب منتظر یه فرصتم … یه هدیه است بابت تشکر ازن 
 

سورمه  ستم رو دراز کردم و گرفتم و در اون جعبه  ستهای لرزان د با تعجب و د
باز کردم  یه … ای رنگ رو  یک و عجیب بود  یه آویز کوچ یدیدم  که م چیزی 

 خیلی خیلی… اما خمیده که ازش سدده تا سددکه آویزون بود hچیزی شددبیه به 
 …ظریف بود 
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چشددتش یه گیره … حامی دسددتش رو دراز کرد و از توی جعبه آویز رو در آورد 
دستش رو جلو آورد و اون دسته موی همیشه سرکش … خیلی کوچیک داشت 

سته زد  ستش گرفت و گیر رو باالی اون د سته مو … رو توی د حاال انگار این د
هایت زیبا و تک بود با یه گی سر بی ن… از اون گی سر عجیب خارج شده بود 

شگلش  سکه های خو سکه ها تکونی بخورن: … اون  سرم رو تکونی دادم تا 
 …این خیلی خیلی زیباست … این 

 
شالم آورد  ستش رو آروم کنار چر  شالم رو کامی باال آورد و … د شد و چر  خم 

هیچ چیز از تو زیباتر نیست و نخواهد بود … ب*و*سه ای بهش زد: هیچ چیز 
… 
 

تو هنوز چر … لرزید و دسددتم لرزید و نگاهم لرزید و تو نلرزیدی حامی  دلم
شال من به دست با صالبت همیشگیت من رو نگاه کردی و نفهمیدی چه طور 
به من حس زن بودن دادی و مسددیر تمام افکار من رو به سددمت قلبم عوض 

 کردی.
 

ا به کیک توی دهنش رو قورن داد و من دسددتی به سددرش کشددیدم و این روزه
 …نظرم این چشمها عجیب شبیه چشمهای حامی بودن 

 
 …بعدش رفتیم برای فندق از یه مغازه خوشگی یه بلوز خریدیم  -
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ستش ور رها  شوق چنگال توی د سر حر  برادرش رو تایید کرد و با  شا با  نیو
 …کرد و کف دستش رو نشون داد: انقده بلوزش همراز 

 
بعد از … یه گردش سدده نفر با حامد این شددوقی بود از … ته دلم ریخت … 

شون خوابیده بودن  ضور حامی توی اتاق شب البته با ح  …اینکه هفته چیش یه 
خونه حامد و من حسدداب کردم کی هفته چیش بده ها فقط بهم تلفن زده بودن 

 …و من تو این هفته دلتنگی کرده بودم اما نتونسته بودم ببینمشون 
 

 که این طور حسودی میکردم؟… بودم آیا بده شده … اخمام رو باز کردم 
 

شیدم  ستی به اون گیره طالی بین موهام ک سعی کردم بهنم رو منحر  … د و 
من انتظار این شوق نگاه بده ها رو … کنم به سمت خوشی های این هفته اما 

حرکت لبهاشددون رو میدیدم حامد هنوز به اسددم خطاب میشددد از … نداشددتم 
وقتش رو ی بده ها به قدری زیاد بود که حدس  طرفشددون اما تاثیر این چند

سخت  سم چدر خیلی چیزی نمونده  شدنش به ا شدن و ملقب  اینکه تا نامیده 
 …نبود 

 
شم  ست انداختم دور گلوم تا بتونم نفس بک صی و … د صبحانه مف شا از  کو

خوشمزه ای که اون روز صبی حامد براشون آماده کرده بود میگفت و نیوشا از 
به انتخاب خودش خریده بود و قرار چیراهن آسددت ین حلقه ای قرمز رنگی که 
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چیراهنی که مطممنا حامی هم هنوز ندیده … شددده بود فعال خونه حامد بمونه 
 …بود تا مخالفت کنه 

 
 نیوشا: همراز خوبی؟

 
به اندازه تمام … بده ها خوشددحال بودن … یا شدداید هم آره … خوب؟ نه … 

تن آرامش داش… تفریی کرده بودن … ه بود این چند وقت بهشون خوش گذشت
 و من؟ من چی؟ من دیگه االن چه جایگاهی داشتم؟… انگار 

 
 …خوبم چرنسسم یادن باشه چیراهنت رو بیاری ببینم  -
 
 …خوب تو هم فردا بیا باهامون  -
 

به کی … فردا …  با من باشددن؟ چیزی نگفتم انگار  فردا که قرار بود بده ها 
ن سددرشدو… بغض کردم … من داشددتیم رو فراموش کرده بودن  برنامه ای که با

 …سالمت 
 

شرکت حامی نظری انداختم  شا رو محکم تر کردم و به   …شال دور گردن کو
راننده اش رو فرسددتاده بود دنبالمون تا از کافی شدداچی که با بده ها رفته بودیم 

 …بیارتمون شرکت 
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شتنی و بینهایت ست دا شیش که دختر جدی و دو شگلی بود م ی دوبار من  خو
گذشددته مودبانه سددالم کرد و خواهش کرد که منتظر بمونیم چون حامی مهمان 

 …داشت 
 

بده ها سدداکت و … شددرکت شددلوا بود و همه کارمندها در رفت و آمد بودند 
شون کرد که برن تو اتاق کنفرانس و تو این  صدا شی  سته بودن که من ش مودب ن

من کتابم رو از توی کیفم در آوردم و مشددغول مدن انتظار تلویزیون ببینند و 
از هر یه چاراگرافی که میخوندم شدداید یه جمله رو متوجه میشدددم و … شدددم 

شتم از اول  سط تمام جمالن بده … دوباره باید برمیگ شده بودم انگار و گم 
شون  شده بود … ها تو این مدن چهارساعت بودن باها چر رنگ … حامد چیدا 

 چی شده بودم؟شده بود و من؟ من 
 

شون به خودم؟ تمام  ستگی شتن حس واب من باید چه میکردم بی بده ها؟ بی دا
زمانی که هر دختر کم سن و سالی م ی … دلیی من برای زنده بودن اونها بودن 

من اون بالها سرش می اومد سخت میتونست زنده بمونه چه برسه مبارزه کنه 
با عالقه ای که … انی که داشددتم با ایم… من به زور خودم رو سدداخته بودم … 

 …با تالشم برای چر کردن خال هاشون … به نیوشا و کوشا داشتم 
 
 همراز؟! -
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سرم رو بلند کردم به طر  صدای بم و محکم این مردی که عجیب این روزها 
یداد  مد … حس آرامش بهم م ندی روی لبم او گاه لبخ … حامی … ناخود آ

عا این مرد رو د مام داشددتمش؟ من واق با ت مد  به نظر میو اشددتم؟ خیلی دور 
گاهی احسدداس میکردم تمام جمالتیکه تا به حال ازش شددنیدم هم … نزدیکی 

 …زایده تخیالن خودمه 
 

 …از جام بلند شدم: سالم 
 

 دستش رو توی جیب چپش گذاشته بود: خوبی؟
 

امروز همه این سموال رو جوری میپرسیدن که انگار جواب منفی اش رو از قبی 
 …یدونستن: خوبم م
 

رو کرد به منشددی اش: دوتا … یه ابروش باال رفت و چر سددموال نگاهم کردم 
 …چایی لطفا 

 
و بعد با دست به سمت دفترش اشاره کرد و چشت سرم با یه قدم فاصله راه افتاد 

کتاب توی دستم رو روی زانوهام گذاشتم و نشستم روی مبی و حامی تکیه … 
 …نه نگاهم میکرد داده به میزش دست به سی

 
 چرا اینجوری نگام میکنی؟ -
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تو بهم بگو؟ چرا رنگ و رون این جوریه؟ می دونی چند بار صدان کردم تا  -

 متوجه ام شدی؟
 
 …خوبم یکم کم خوابیدم و االنم غرق کتابم بودم  -
 

سرم انداخت  سرم … نگاهی به گیره  شب زیبا تا به حال از  همونی که از اون 
م در میاوردم و دوباره انگار که چیزی گم کرده باشددم میذاشددتم فقط موقع حما

 …سرجاش 
 
 خوش گذشت بهتون؟ -
 

 بااین سموالها میخواست به جایی برسه که بفهمه من چرا انقدر درهمم؟
 

 …سرم رو چایین انداختم و گوشه چالتوم رو توی دستم گرفتم: جان خالی 
 
 دعوتم نکردی -
 
 …بودن با خانواده اش نیازی به دعون نداره  یادمه یکی گفته بود برای -
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ست گفته بود  شه … تک خنده جذابی کرد: در سر حرف اما بدش … هنوز هم 
 …هم نمیاد خانواده اش هم گاهی ازش یاد کنن 

 
گار  له آخرش یکم دلخوری بود ان مدن صددمیمی … تو جم مام این  در ت

بار هم بهش زنگ نزده بودم  یک  ماس م… شددددنمون من  … یگرفت اون ت
 …همیشه اون برنامه میذاشت برای بیرون رفتن 

 
دختری که وارد شد … تقه ای به در خورد و من نا خواسته قیافه ام جدی تر شد 

ستش بود  شرکت دو شیک چوش توی  شلوار کرم … همون خانوم  امروز کت و 
موهاش هایالیت خوشددگلی … رنگ جذابی تنش بود با شددال حریر زرشددکی 

شت و عطرش تم شت دا شلوارش اولین چیزی بود که … ام اتاق رو بردا اتوی 
با این اتو  چارچه ای  توجه ام رو جلب کرد من هیچ وقت از این شددلوارهای 

 …نداشتم 
 
 ببخشید نمیدونستم مهمون دارید؟ -
 

شدداید به نگاه … حامی جدی تر از قبی کمی اخم هاش رو بیشددتر در هم کرد 
 …اون طور نگاه کردنش رو دوست نداشتم … من  خیره این خانوم روی
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ما دیدم که از کنارم رد شدددد و  به جلد کتاب روی زانوم گرم کردم ا سددرم رو 
من نمیدونستم این خانوم با حامی کار میکنه … کاغذی رو به دست حامی داد 

… 
 
 …فردا شب من و چدر منتظرتون هستیم  -
 

گاه باال و به حامی نگاه کردم که … آوردم  چدرش؟ فردا شب؟ سرم رو نا خود آ
 …اما باهاتون تماس میگیرم … سرش به کاغذ توی دستش بود: ممنون 

 
در ضددمن گفتن … میدونید که چدر چه قدر از دیدارتون خوشددحال میشددن  -

 …راجع به مزایده واردان داروی بی هوشی هم میتونیم صحبت کنیم 
 

 …چوزخندی روی لبم اومد …  نمی دونم چرا یهو تمام اعتماد به نفسددم چرید
من واقعا کجا سددیر میکردم این مدن؟ من رو چه به این آدم لوکس رو به روم 

به این عطر سددنگین … به … به مزایده های میلیاردی … به این شددرکت … 
 …من رو حتی دیگه چه به نوه های انتظام … فرانسوی 

 
تم جلدش به خاطر عرق کف دسدد… کتاب رو توی دسددتم مشددت کرده بودم 

دلم میخواسدت برم بیرون حالم خوب نبود … کمی تو خودش جمع شدده بود 
 …از عصر که اصال خوب نبود اینجا بدتر هم شده … 
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و صدددای تق تق کفش های زیبای دختر … حامی امضددایی به برگه انداخت 

کمی به من نزدیک تر شد: ببخشید تو شرکت نوید هم وقت نشد معرفی بشم 
 …من نیکی هستم 

 
سمتش دراز کردم  ستم رو به  من رویا رو هم … قدم هم ازش کوتاه تر بود … د

حتی بارها شددنیده بودم که انتظام بزرگ اون رو … بارها کنار حامی دیده بودم 
سب می بینه اما هرگز این حس خفه کننده  برای حامد و بعد ها برای حامی منا

 …و یه جورایی غریب و تحقیر آمیز رو بهش نداشتم 
 

 …سعی کردم همه حس ها رو چنهان کنم: من هم همراز خوش بختم 
 

شد … سر مجددی برام تکون داد و از در اتاق بیرون رفت   …هیچ حرفی زده ن
سادن نمیکردم … هیچ چیزی اما کی انرژی من رفته بود  نه هرگز من رو … ح

 چس این تلخی که تو رگها جریان چیدا کرده بود… چس این … چه به حسددادن 
 چی بود؟

 
سعی کرده بودم نبینم  سائلی که این چند وقت   …شاید این بود که تمام اون م

 …حاال بد جور دوباره و دوباره به چشمم اومده بود 
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 بده ها تو اتاق کنفرانس… کتابم رو توی کیفم گذاشددتم: من میرم با اجازن 
 …هستن 

 
جدی رو به روم  و قدم اول رو برداشددتم که خیلی… بند کیفم رو مرتب کردم 

 ایستاد: تو چته؟
 

ما من هم داغون تر از این حرفها بودم : … خیلی خیلی … خیلی جدی بود  ا
 …هیدیم نیست 

 
 این ساعت سرن رو انداختی چایین داری کجا میری؟ -
 

به ساعتم نگاه کردم نه بود: این ساعتی که من همیشه از تمرین بیرون میام و تا 
 …جیب نیست چس ع… خونه ام هم میرم 

 
 …دستی به چونه اش کشید: برای اون هم از این به بعد فکری میکنیم 

 
ست برم  به همین خاطر به معنی جمله آخرش … کالفه بودم و فقط دلم میخوا

سرم رو کمی خم کردم روی گردنم و با صدای آرومی کفتم: … فکر هم نکردم 
 …حامی 
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 االن داغون تر هم شدی؟ اومدی داغون بودی… آخه تو چته … جانم  -
 
 …خیلی خسته ام  -
 
 …فردا  -
 
 …شما فردا دعوتی  -
 

این طوری می تونستم نوشته اندازه نخود طالییی … یه قدم بهم نزدیک تر شد 
 …رنگ چایین کروان ابریشمی قهوه ای اش رو که امضای طراح بود رو ببینم 

 
 …جا نمیرم  من فردا شب هیچ… چی تو اون فکرته خانوم کوچولو  -
 
من هم برای یه قرار … بده ها هم شددام می خوان با حامد باشددن … هیدی  -

 …داد کاری قرار دارم 
 

 یه ابروش رفت باال: با کی؟
 

دسددتی به صددورتش … بدون اینکه جوابش رو بدم طلب کار نگاهش کردم 
 …گوشیت رو بردار … شب بهت زنگ میزنم … کشید: میرسونمت 
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فقط همه چیز به نظرم یه … فقط … م هم نمیدونسددتم چم شددده بود خود… 
من این مرد رو دوست داشتم … دیگه رنگی نبود … لحظه خاکستری شده بود 

اما نمیدونم اون عطر … اما … از دوسددتاشددتن به اون طر  عاشددقش بودم … 
 طوری که حتی این… گرم فرانسوی لعنتی چی داشت که این طور داغونم کرد 

 …رنگ هم نمیتونست جایی رو دیگه رنگی کنه  نگاه نگران خاکی
 

 …نگاهی به کاغذ روی میز انداختم … هیدی نتونسددته بود حالم رو بهتر کنه 
شورن کنم  سی م شده بود با ک صت ن قرار داد تخریب خونه بود و من حتی فر

چرا واقعا چرا از حامی نمیپرسیدم … سیا ماموریت بود برای دو هفته و من … 
… 
 

 ی به موهام کشیدم.کالفه دست
 

ما ا… دلم میخواسددت با بده ها صددحبت کنم … دسددتم رفت به سددمت تلفن 
االن خونه حامد بودن از اونجایی که قرار بود امشدددب باهم سددینما بریم من 
عصددرم رو براشددون خالی کرده بودم و اونها هم کامال فراموش کرده بودن چون 

زنن بعد به قول خودشددون چیتزا قرار بود با حامد برن فندق رو واکسددنهاش رو ب
 …فروشی رو کشف کرده بودن که میتونستن برن 

 

http://www.roman4u.ir/


 1177 قصه یبانو

شتن  ست ندا شاید باید … شاید جاهایی که بده ها رو میبردم تا حاال رو دو
شون  شا لپ تاپ خریده بود علی رغم … جاهای بهتری میبردم حامد برای نیو

… بخرم منم خوب داشددتم چولهام رو جمع میکردم براش … مخالفت حامی 
بده شددده بودم و این روزها بد … اشددکهام رو چاک کردم … خوب دیر کردم 

یدونم چرا ازحامی دوری میکردم  یاز مند نوازش بودم و نم آره واقعا … جور ن
برای اولین بار تو این مدن من دسددتم به گوشددی رفت … چرا دوری میکردم 

… د اشغال و بع… سوم و حتی هفتم … دوم … زنگ اول … برای زنگ شدن 
رار داد ق… گفته بود نمیرم اما رفته … رفته … گوشددی رو روی مبی چرن کردم 

 تنها کنار قاب چنجره آبی رنگ خونه ام.… و من … کاری و اون عطر فرانسوی 
 
 چرا انقدر الغر و داغون شدی؟ -
 

گاهم می کرد گفتم: خیلی هم  که اخمو ن ندی زدم  یاوش لبخ به روی سدد
 …خوشگلم 

 
 …تو یه سه هفنه اخیر خیلی خیلی داغونی … مقلته نکن همراز  -
 

سهای این مدن میگفتم …  شقی تا مغز … چی بهش میگفت از تمام ح از عا
استخوان خودم؟ از سر شلوا این مدن حامی؟ از بده ها که سرشون به حامد 

شده بود  سختمون؟ از خونه ای که باالخره … گرم  شتناک  از تمرین های وح
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شده بود تخریب شه؟ از تنهایی؟ از چی واقعا؟ به جای تمام این حرفهای  قرار
 …تلخ ترجیی دادم یه لبخند شیرین بزنم: خوبم 

 
 د نیسددتی… با مشددت راسددتش به کف دسددت چپش زد: د نیسددتی فدان شددم 

 …مموش من 
 

. بغض کردم من واقعا به کسددی تعلق هم داشددتم؟ دلبسددتگی مگه تعلق خاطر 
 شه عاشق همین خاطر معشوق رو نمیخواست؟مگه همی… نبود 

 
سته ام  شتی مبی تکیه دادم: خ شتم و به چ شمام رو روی هم گذا ساس… چ  اح

 …میکنم جسارتم تموم شده 
 
 …خطرناک حر  میزنی همراز  -
 

سدده روز چیش … یاد حامی افتادم … نگرانی تو ی لحنش دلم رو سددوزوند … 
کردم اثری از تمام اون محبت احسددداس … وقتی برای دیدن بده ها رفتم … 

عزیزم  …توی نگاهش نبود و من از سه روز چیش بیشتر از قبی بهم ریخته بودم 
دیگه جسارن از عشق حر  زدن رو نداری نه؟ دوست داشتن م ی به دنبال … 

مروارید گشددتن تو آبهای عمیقه و این نگاه خسددته به نظر نمیاد توانایی این رو 
 …داشته باشن 
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 …نیست مطممنا … فتم: به احساسش مطممن نیست زیر لب گ

 
 …اشکی توی چشمم نیش میزد رو کمی عقب زدم 

 
 با تو ام همراز کجایی؟ -
 
همه چیز رو از اول شروع کنم … دوست دارم تنهایی تو ی کوچه تنها راه برم  -

 …خیلی خسته … خسته ام سیا … همه چیز رو … 
 

 …توی خودم جمع شدم: خوابم میاد 
 

شید رو سیا روم رو ک شیدم و   …بهش راجع به خونه نگفتم … ی کاناچه دراز ک
ضا نکرده بودم  شتم … قرار داد رو هنوز ام سترس دا تمام خاطراتم … خیلی ا

شد  سان می شت با خاک یک رنگ آبی قاب چنجره با چنجره های دو جداره … دا
تمرین داغونم … همسددایه های جدید میومدن … سددفید رنگ عوض میشددد 

ست خورده رامین … یکرد م شک سته از… نگاه ک یف نریمان … نگاه   نگاه خ
نه  قاب آی مادام … زندگی خودم تو  به جا کردن وسدددایی  که کی هفته … جا 

به خونه یه خانوم ارمنی دیگه و چیدا کردن یه خانه … گذشددته ام روگرفته بود 
 کار والتماس بهش برای نکردن این … سدددالمندان تر تمیز نزدیک لواسددون 

 …خسددته بودن از معلقی تو هوا … تمام اینها به کنار … جواب ثابت شددنیدن 
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شب زم*س*تونی جرقه ای خورد  سی که یه  سا شب بعدش با یه … اح چند 
شد  شکی قلب دوباره مرور  شیرینی های زیبای قرمز رنگ به  و  …جعبه چر از 

قیم هر روز تغیر م*س*… برای من با این گیره طالیی رنگ بی نظیر ت بیت شد 
 …حالم چرسیده شد 

 
شدن  صمیمی  ساس میکردم از وقتی بده ها با حامد  از وقتی فندق … اما اح

شد  ضور … عامی رفتن بده ها به اون خونه  شب بده ها با ح از وقتی برای یه 
حامی حاضر شدن تو اتاقاشون بخوابن و فرداش با آب و تاب برام تعریف کنن 

شیدن…  شته هام چر ک صدقه های بده ها … و رفتن  تمام دا دیگه حتی قربون 
 …اظهار دلتنگیشون بهم هم تو این سه هفته حالم رو بهتر نکرد که نکرد … 

 
سیا در اتاق رو بست تا من م ال بخوابم و همه چیز زیادی زود شروع شده بود 

حاصی به هم ریختگی هورمون … و انگار که خیلی هم زود داشت سرد میشد 
ی خسددتگی و تغییران چشددت سددر هم نمی دونم اما در تمام هام بود؟ حاصدد

تلفنهایی که این چند وقت بهم زده بود فقط یه جمله هی تکرار شددده بود: چته 
 همراز؟ خوب نیستی؟

 
 کارهان چه طور چیش میره؟… و جواب تکراری من: خوبم 
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چته؟ چرا نگاهت این شکلی … و جمله دیشبش: همراز داری دیونه ام میکنی 
 ه؟ چرا صدان این طوری شده؟شد

 
 
 
 
 

و من جران نکردم بپرسددم چرا من فکر میکنم تو نگاهت اون نگاه نیسددت؟ و 
اینکه کم میاوردم اگر میپرسددیدم چرا تو که میخواسددتی بری خونه نیکی دروا 

 من ارزشش رو داشتم بران؟… گفتی 
 
 …امروز یکم زودتر میرم  -
 

 …مون بود این جمله من به رضا دستیار کارگردان
 

 اجرا یکم جلو افتاده… خیلی خسددته به نظر میرسددی … تاییدی کرد: آره برو 
 …وگرنه این طوری تحت فشارتون نمیذاشتیمتون 

 
م امروز باید میرفت… دلم برای بده ها چر میکشید … دو شب بود چلکم میپرید 

شتم  شون اما قبی از هر چیز به خواب و آرامش احتیاج دا کر به ف… یا فردا دیدن
ست … کردن  شم و کتاب … دلم کاناچه خونه رو میخوا شال مادرم رو روم بک
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چارک رو میخواسدددت … بخونم  بای تو  حامی رو … دلم اون شدددب زی دلم 
سه هفته بود که بودنش م ی قبی نبود انگار درگیر خودش بود  ست و   …میخوا

 …یا من انقدر درگیر خودم که حسش و جمالتش رو نمیگرفتم 
 

ویان چ… منشی صحنه اش بود و دستیارش … ن بود اما سر تمرین نیومد نریما
صحنه مون با  سر  ستانهای عاطفی  شنه بده ب شه خوب بود اما من ت م ی همی

 …محمد بودم 
 

ته خواس… بده ها هم همه رفته بودن … برای عوض به اتاق چشت صحنه رفتم 
شده بود از بس که چوی شه   ان هی یادش رفت و ازبودم زود تر برم دیرتر از همی

اول تکرار کردیم و بعد تلفن نسددبت طوالنی داشددتم و تقریبا همه رفته بودن 
نب زی… چشددت به در ایسددتاده بودم سددعی داشددتم وسددایلم رو تو کیفم بذارم 

سر هم مغزم رو خورده بودن  شت  ساز بفروش بودن که چ خانونم و دامادش و ب
 …باید میرفتم بیرون به سیا زنگ میزدم 

 
شت نریمان … صدای در اتاق اومد  ستم گرفتم و چرخیدم به چ کیفم رو توی د

چشماش قرمز بود و خودش هم به نظر … ته دلم خالی شد … ترسیدم … بود 
میدونسددتم … بوی خاصددی میداد بوی یه دود خاص … حال عادی نداشددت 

شه  شنیده بودم که نوعی مواد خاص میک سرکار … یعنی  اما هیچ وقت باهاش 
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ی ما االن نم مت در … اد ا به سدد آب دهنم رو محکم قورن دادم و آروم آروم 
 …حرکت کردم 

 
شگله؟ فقط من بدم  - شت نمیاد … کجا خو اون آقای دکتر … از چیه من خو

 …حتما خوب بهت سرویس می ده که ما به چشمت نمیایم 
 

م نزدیک به… فقط میخواستم فرار کنم … هیدی نمیگفتم یعنی الل شده بودم 
 …ر شددد و من بیشددتر تو دیورا فرو روفتم و خودم رو به م*س*ن در کشددیدم ت

شید: با چولدارها میگردی خوب  سای لوکس … بینیش رو باال ک و  …با اون لبا
تازه به محمد هم حتما حالهایی دادی … اون ماشددین و اون نفوب وحشددتناکش 

ی کاری کرده بذار الاق… که از اون سددر ایران زنگ میزنه فحش بارونم میکنه 
سوزه  شم دلم ن شگلی … با شگی … خو از روز اول هم به نظرم … خیلی خو

 …خواستنی اومدی با اون صدای چر از عشوه ان 
 

لعنت به صدایی که هر کاری می کردم این طور … لعنت به من که زن بودم … 
 فقط فریاد زدم:… به همه چیز … به کارم … لعنت به زندگی … بود 

 
 …ی خفه شو عوض -
 

 …فریاد زدم: آشغال 
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 رضددا بود که با ترس… با فریاد من بود یا خوردن نریمان به میز که در باز شددد 
 …نگاهمون میکرد محکم به چیشونیش کوبید: بدبختمون کردی نریمان 

 
شیدم و ترسان گفت: همراز  سرم می ک شتم روی  شالم رو دا سمتم اومد که  به 

 …همراز صبر کن حر  میزنیم … 
 
 …دیگه نمیام … فهمیدی … من دیگه نمیام … هنت رو ببند د -
 

شک میریختم به  صدا میکرد و من ا سمم رو  سرم ا شت  ضا چ چریدم بیرون ر
از تمام … حالم از خودم بهم میخورد … داشتم خفه میشدم … چهنای صورتم 

که بهم زد  هایی  چی چرن … از زنده بودنم … حرف کاش خودم رو از این  ای 
ه برام مهم نبود ک… خودم رو توی تاکسددی دربسددت انداختم … ین میکردم چای

االن من فقط دلم میخواسددت برم و توی آ*ا*و*شددش … االن چی فکر میکرد 
دلم حامی رو … برم چیشددش عطر سددیگارش رو نفس بکشددم … گم بشددم 

 میخواست.
 

راننده تاکسددی تمام طول راه توی آینه نگاهم کرد و فکر مکینم برای اشددک هام 
دلم چر میکشددید برای مردی که تو این … چیدید تو کوچه باا … ه خورد غصدد

لوی ج… اگر هم نبود میتونسددتم تا ابد این جا منتظرش بمونم … عمارن بود 
تاکسددی خواسددت جلوتر بره که گفتم … در یه ماشددین سددیاده رنگ چارک بود 

http://www.roman4u.ir/


 1185 قصه یبانو

سته  صندوق عقب و بعد … بای شت توی  ساک کو چیک رو گذا حامد بود یه 
و بعد بده ها همراه با حامی و یه ساک دیگه به عالوه یه سبد … باره رفت تو دو

تموم شدددم اون … من … مخصددوص خوراکی های مسددافرن بیرون اومدن 
؟ من کی بودم… و من … بده ها داشتن با چدرشون مسافرن میرفتن … لحظه 

صا  کن  شه … جاده  شته با  حامی… برای اینکه حامد بتونه بده هاش رو دا
 و… گونه بده ها رو ب*و*سید و بده ها سوار شدن … لباس رسمی تنش بود 

 …دیگه اونجا موندن فاید ه ای نداشت … بعد نیکی از توی حیاط بیرون اومد 
شه میگفتم با دیدن … تابلوی رو به روم برام کافی بود  سی که همی من همراز ک

ای لوم بود جچیزی که ج… چیزی نباید تصددمیم گرفت باید موند و چرسددید 
 …تمام سموالهای دنیا چر از چاسخ بود 

 
 خانوم چیاده نمیشید؟ -
 

 …اگر میشه دنده عقب بگیرید … با صدای لرزون گفتم: نه 
 

ید  بدنم میلرز مام  نده بود … ت یه بغض گ مه تنم  هایی … ه که انت یه بغض 
یه زن بودم که به جرم اندک جذابیتش … هیچ چی نبودم … من … نداشدددت 

یه خاله بودم برای تاثیر گذاشددتن … همکارش عاملی بود برای ل*ب*ن برای 
 …برای حامی … یه دختر بودم … رو ی خواهر زاده هام تا چدرشون رو بپذیرن 

هیچ چی نبودم و شاید هیچ وقت هم دوستم نداشت یا شاید هم داشت و من 
 هیه هیچ خیلی گند… من یه تهی بودم … سددرم رو به صددندلی تکیه دادم … 
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تمام چیزهایی که به خاطرشددون تا به حا ل زنگی کرده بودم د رچند سدداعت 
 …نه به داشددته هام … نابود شددده بود و من نه اعتمادی دیگه به شددغلم داشددتم 

 …نه به عشقم … بغضم با صدای بلند تری ترکید و نه 
 

دن م نزدیک خونه چیاده شدم و چول راننده رو چرداخت کردم: ببخشید آقا تو این
 …شما رو هم ابیت کردم 

 
 …بیشتر مراقب خودن باش … اما … نه دخترم  -
 

تا چند … کلید انداختم وارد خونه شدددم و که کارگرها داشددتن مترش می کرد 
شتم  شتم … وقت دیگه حتی خونه هم ندا سیا زنگ بزن… موبایی رو بردا م به 

سوم گوشی بردا… تنها چناهم اون بود تو این لحظه …  شد بوق  سا آو… شته  ی
 …بود: همراز جون 

 
 …الو … الو 

 
که چی؟ با آویسا … قطع کردم و بعد گوشی رو خاموش کردم … جواب ندادم 

بیرون بود و لحظان خوش اون رو هم بهم میریختم؟ که چی واقعا؟ احسدداس 
 واقعا چی؟… چی نصیبم میشه … خوب اون رو هم بریزم 
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احسدداس کردم توی معدم … رزید هنوز همه جام میل… نشددسددتم روی مبی 
شته هام … چیچ خورد … چیزی تاب خورد  شویی همه ندا ست سمت د دویدم 

صددورتم … همه دردهام رو همه زجرهام رو همه تلخی ها رو … رو باال آوردم 
 تلفن زنگ… رو آب زدم به زور بدنم رو که م ی جنازه بود حرکت دادم بیرون 

سددیاوش … رفت روی چیغام گیر زنگ میخورد … زنگ میخورد … میخورد 
شه  شیت چرا خامو زنگ میزنی خونه مردم چرا در … بود: دختره زبون دراز گو

 …آویسا بعدش هر چی بهت زنگ زد چرا اشغال بودی … میری 
 

نفر بعدی … حس و حالم خیلی بد بود … چاهام رو توی شددکمم جمع کردم 
ونی چند وقته یه مید… کجایی عمه فدان شدده … عمه بود: همراز فدان شددم 

 …داریم محمد امین رو دادماد میکنیم … سراا از من نگرفتی؟ یه زنگ بزن 
 

سر بزرگ عمه … محمد امین …  من تنهایی عجیبم … باا گالبی … عمه … چ
موهای خیسم رو از چیشونی ام عقب زدم و لبهای سردم … گوشی خاموشم … 

سددمت کمد دیواری اتاقم بلند شدددم و م*س*تقیم به … رو زیر دندونم گرفتم 
 …خیلی خسته … خسته بودم … رفتم 

 
رمینال ت… تا ته دنیا بوی زندگی میداد … بوی خاک نم خورده رو نفس کشیدم 

چشددمهام رو که از شدددن گریه و … هم این موقع شددب خلون خلون بود 
شردم تا بهتر بتونم ببینم  شتن رو بهم ف سویی ندا ستگی دیگه  اطرافم رو  …خ

مین بود که به چرایدش تکیه داده بود و کنارش عمه بود با اون هیکی محمد ا… 
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 ساک هولی… دوباره بغض کردم … ریزه اش تو چادر سیاهش گردن میکشید 
با دیدنم محکم … که بسددته بودم رو به دسددت چپم دادم و به سددمتش رفتم 

هق … و من چه قدر این روزها به آ*ا*و*ش احتیاج داشددتم … ب*ا*لم کرد 
نپرسید از بعد از دوسال به این شهر کوچیک چا گذاشتنم … و عمه نپرسید  زدم
سید از قیافه داغونم …  سالمی … نپر سر به زیر  شه بود  محمد امین م ی همی

 …کرد و ساک رو از دستم گرفت گذاشت تو صندوق عقب 
 

سددرم رو گذاشددتم روی بالشددت سددفید عمه همون هایی که اطرافش رو با نخ 
تو این هوای نیمه … دوزی ظریفی به شکی غنده گی رز داشت صورتی شماره 

سر  ضا چ شک اتاق محمد ر شیدم ت شهر کویری دراز ک سرد زم*س*تونی این 
تاق برادر بزرگش  به ا  …خونه عمه کوچیک بود … کوچیک عمه که رفته بود 

شوهر … صدای ابان مسجد توی خونه چیدید و صدای باز شدن در اتاق عمه 
 …مرد فوق العاده ای بود … برای نماز داشت میرفت به مسجد  عمه ام بود که

 …مهربون و دوست داشتنی 
 

داشتم فکر میکردم میتونستم با خونه ای که برای رهن بهم میدادن بمونم همین 
ست تو تنها … یه خونه بخرم … جا  سته بود می تون ش شوهر عمه ام معلم باز ن

 …نشد منشی میشدم یه جا … چا کنه هنرستان این منزقه برام یه کاری دست و 
شهر … همین جا میموندم  شتم که بخوام به خاطرش برگردم به اون  چیزی ندا

قدر گریه زاری کرد …  شددوهر عمه ام … بعد از فون مامان و رها عمه چه 
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اما من هم درسم بود … خودش دوبار اومد دنبالم که برم باهاشون زندگی کنم 
شته ای که تو این شغی و ر شت هم دو تا خواهر  و  شهر کوچیک آینده ای ندا

شید … زاده هام  شون چر ک ست لپای کوشا … دلم برا دلم عطر تن نیوشا میخوا
یعنی … رو بغضددم رو قورن دادم باید عادن مکیردم اونها هم عادن میکردن 

 کسی دنبالم گشته بود؟… کسی به یام افتاده بود 
 

 …شددیم رو از تو جیب چالتوم در آوردم گو… باید ال اقی به گلنار خبر میدادم 
 …دستم هی رفت و برگشت و بعد چشیمون شدم 

 
شددالم رو وری … آفتاب تا وسددط های اتاق اومده بود … الی در رو باز کردم 

تلویزوین روشن بود و عمه روبه روش … سرم مرتب کردم و از در خارج شدم 
جاش  با دیدنم از… د نشسته بود و داشت به برنامه آشپزی با دقت گوش میکر

ا که بی… بلند شددد به خاطر بیماری آرتروزش کمی لنگ میزد: بیا فدان شددم 
 …خیلی قوته برای صبحانه منتظرتم 

 
شتم  ست دا سفره … و من چه قدر این زن رو که بره ای کنجگاوی نمیکرد دو

شت و من بد … رو کنار زد نون تازه  سرخی رو بردا سماور قوری گی  سر  و از 
 …حساس میکردم بوی زندگی میاد جور ا

 
 …عمه اول برم دست و صورتم رو بشوم  -
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…  بغض کردم… توی آینه به خودم نگاه کردم و دستم رفت به سمت اون گیره 
شلوار: من  شتمش تو جیب  شیدم و گذا لی خی… آروم از بین موهام بیرونش ک

 …خیلی … دوست داشتم حامی 
 

یاد گرفتم که زندگی … خواهم داشدت اما من یاد گرفتم … دارم … داشدتم  …
 …باید تخریب شددد دوباره بلند شددد … رو خیلی موارد باید از ابتدا سدداخت 

 …صورن جدیش اومد جلوی چشمام … دوباره ساخت 
 

شتر چیدیده بود: عمه میشه من یه زنگ به  بیرون که اومدم بوی چای تو خونه بی
 …تهران بزنم 

 
 …عمه فدان شم این جا خونه خودته اجازه نمیخواد که  -
 

 …انگشتهام درست کار نمیکرد با زنگ اول برداشت: الو 
 

 صداش تو دماغی بود و معلوم بود مفصی گریه کرده
 

 …با صدای لرزون گفتم: الو 
 
 …همراز … الو  -
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 …تو که ما رو کشتی همراز … بلند زد زیر گریه: کجایی؟ همراز 

 
 …اشکم چکید روی گونه ام: ببخشید 

 
کجایی تو؟ … خودخواه؟ از دیشب هممون م ی مرا سرکنده ایم … ببخشم  -

 …شماره ان عجیب بود 
 
 …به کسی نگو کجام گلنار چیش عمه نسرین اومدم  -
 
اونجا چرا؟ چی شده؟ تو میدونی بعد از اینکه زنگ زدی قطع کردی سیا چه  -

 شکلی شده؟
 
 …بران فقط واقعا احتیاج داشتم و دارم به آرامش  توضیی میدم -
 

سم از حامی …  شتم بپر شتر داغونم … جران ندا سیدم بگه هیدی و بی میتور
 …کنه 

 
 …باید سریع قطع کنم بفقط بگو سالمم  -
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فکر کردی گوشیم رو نمیگردن؟ بده شدی؟ تو دردن چیه؟ … دیونه شدی  -
 دیبه چه اجازه ای این کار رو با ماها کر

 
شه …  سایی می شامی حال چه ک ست بدونم این ماها  و من بد جور دلم میخوا
… 
 
 همراز عمه جان چاییت یخ کرد. -
 

عمه رشته های چلویی رو خرد میکرد و مهدیه نامزد عقدی محمد امین هم سر 
عشق  …دختر زیبایی نبود اما مهربون بود و بلبی زبون … قابلمه خورشت بود 

سر هم سایه چ صحبت میکرد … سایه بودن دختر هم شت  از وقتی اومده بود دا
که  چارچه روتختی  تا  یه اش  تا ازدواج دختر داییش از جهیز گاهش  از دانشدد
خواهرش داشت گلدوزی می کرد من نشسته بودم چشت میز چوبی آشپزخونه 

عمه از این سددر آشددپزخونه به اون سددمت … و دسددتم رو زده بودم زیر چونه ام 
فهای عروسدش رو تایید میکرد و گاهی بهش اضدافاتی هم میرفت و با سدر حر

آرامش دغدغه هاش هم باعث میشد … میکرد سادگی زندگی اش و آرزوهاش 
سادن کنم  سب بود برای … بهش ح تمام دغدغه بهنیش چیدا کردن چارچه منا

ماه دیگه بر گزار بشه و دردش هم این بود که چرده  6لباس عروسش که قرار بود 
شپزخونه ا شده و من چه قدر از تمام این بحث ها دور بودم آ ش خوب دوخته ن

… 
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همه چیز بعد از این جمله خیلی … مهدیه عاشددق محمد امین بود و اون هم 

راحت چیش رفته بود انگار که این دخترک چر حر  و با مزه تو آشددپزخونه مادر 
 …شوهرش ایستاده بود و خانومی میکرد 

 
گذاشت و مهدیه برگشت به سمتم: حوصلت سر  عمه استکانی چای رو به روم

 رفته؟
 

هم سددن بودیم اما زاویه نگاه کردنمون به دنیا انگار زمین به آسددمون بود و االن 
این جا تو این آشددپزخونه گرم و چر از بوی زعفران من فکر کردم شدداید من تمام 

 …این سالها راهم رو اشتباه رفته بودم 
 
 …وگرنه دارم از صحبتهاتون استفاده میکنم  نه یکم کم خوابیدم این مدن -
 

عمه از توی فریزر تافتون در آورد تا ته دیگ بذاره: مهدیه کاش عکسدددای بله 
 …برونت رو آورده بودی بهش نشون میدادی سرش گرم شه 

 
مهدیه چادر گلداری روی سددرش انداخت و از در خونه بیرون رفت و من فکر 

مهدیه ماه عسی می خواست بره شیراز … کردم ای کاش این شهر دریا داشت 
عاشقانه تر بود به نظرم اگر دریا داشت و من هنوز … اونجا هم که دریا نداشت 

شتر فکر میکردم  شقانه های بی شتم به عا …  حتی این درد چیدیده تو بدنم… دا
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حتی این خونی که تو رگ هام با درد حرکت میکرد هم روم رو کم نکرده بود که 
 …به عاشقانه تر بودنها فکر میکردم  هنوز داشتم

 
قی رو جلوم  مه ظر  ن گیره رو توی جیبم توی مشددتم بیشددتر فشدددار دادم ع

 …گذاشت: فرستامش یکم مغزن استراحت کنه 
 

 …لبخندی زدم: نه عمه من راحتم 
 
میدونم که خواستی دور باشی … می دونم اومدی استراحت عمه فدان شم  -

 نمیگی هم دردن چیه که؟… 
 
 …خیلی تلخه عمه انسان به هیچ کس به اندازه خودش بازنده نیست  -
 
من از این حرفای فلسفی سر در نمیارم بابان هم از این حرفها زیاد میزد من  -

 …فقط نمیدونم کی دلش اومده دل دخترک من رو این طور بشکنه 
 

ش سمتم میومد و من تا چهن  ست به  دن صدای در اومد و مهدیه که آلبوم به د
سددفره ناهار فرصددت نکردم جز به حرفهای مهدیه به جای دیگه ای تمرکز کنم 

… 
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محمد امین و محمد رضا هر دو بی اندازه سر به زیر بودن و آروم شوهر عمه ام 
خانواده چدری من با وجود اینکه تو یه شددهر کوچیک … خیلی مرد خوبی بود 

به مراتب از شوهر خاله م ال به دنیا اومده بودن و به خیلی هم مذهبی بودن اما 
ه من اینک… روشددن فکرم بازتر فکر میکردن اینکه چدر من یه اسددتاد تار بود 

بازیگر تاتر بودم برای شوهر عمه من که چدرش خادم مسجد بود انقدر عجیب 
 …نبود که برای اکبر خان انتظام عجیب بود 

 
 …خب خانوم خوشحالی برادرزاده ان اینجاست  -
 

سددتم بگم من چه قدر خوشددحالم از این بودن تو این خونه آروم و و من میخوا
ساده میومد و  دوست داشتنی تو جایی که همه چیز به نظر خیلی خیلی آروم و 

با اون روسددری لبنانی و لپای … هیچ چیز انگار چیدیدگی نداشدددت  مهدیه 
سرخش که کنار محمد امین نشسته بود و با هم زیر زیرکی حر  میزدن محمد 

عمه ام  شوهر… ایی که تمام سعیش این بود که مسستقیم به من نگاه نکنه رض
با اون موهای سفید و صورن نورانیش و خونه فوق العاده ساده شون به من بار 

 …دیگه یاد آوری کردن که اصالتا از کجام و چه طور فکر میکنم 
 

ر وقتی خیلی جدی شددوهر عمه ام چسددرها رو کشددید کنار و در حالتی که فک
شون تذکر داد تو مدتی که من اینجام نباید زیاد تو خونه  شنوم به میکرد من نمی

وقتی مهدیه چاش رو کرد تو یه کفش که باهاش برم … باشن تا من راحت باشم 
تی وق… تا برای رو بالشددتی جهیزیه اش مروارید و چارچه سدداتن انتخاب کنه 
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سایی آش جو رو آماده کن شام و شد تا برای  بغض من انگار کم … ه عمه بلند 
 …این جا آدمهایی بودن که من رو دوست داشتن … کم از بین رفت 

 
این جا همه حاجی رو میشناختن … مانتوم رو چوشیدم و موهام رو کامی بستم 

و من اصال دوست داشتم آقای معلم دوست داشتنیم حرفی از جانب من بشنوه 
شددد و چیزی رو تو مهدیه چادرش رو که رو سددرش محکم کرد عمه خم … 

 …چول بود … جیبم گذاشت 
 

 …شاکی برگشتم به سمتش: عمه تو رو خدا من چول دارم 
 

شاره کرد: برو چی کارن ببینم  سمت در ا سر به  هر  …لبش رو گاز گرفت و با 
چول هم اگه کم اومد بگو بزنن به حسدداب حاجی … چی خواسددتی بخر عمه 

 …شک بگیرید و بیاید سر راهم یه ک… بعدا میریم حساب میکنیم 
 

خواستم دوباره اعتراضی بکنم که کار رو داشت میکشوند به قسم به خاک بابا 
من بعد از مدتها احسدداس کردم … اما … من که به این چول دسددتی نمیزدم … 

 خانواده یعنی چی؟
 

 صدددای… مهدیه رفت تا لباس عوض کنه و بیاد … خونه بوی چیاز داا میداد 
 …ابان مغرب میومد 
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 …عمه گونه ام رو ب*و*سید: یکم رنگ به رخسارن اومد 

 
 …خوش گذشت بهم  -
 
 مخت رو نخورد؟ -
 

قصدددش مهمان نوازیه … لبخندی به لحن شددیطون عمه زدم: نگید عمه جون 
 …درضمن بیرون اصال شیطون نیست … 

 
 میدونم نازنینم فقط میدونم تو اهی این جور حرفهای چیش چا افتاده نیسددتی -

سنگین رنگینیه …  ست گلوش چیش محمد امین گیر کرده … دختر   …سالها
 …البته چسر منم کم عاشق نیستا 

 
نخواستم عمه بیشتر از این بره تو فکر … اومد نوک زبونم بگم خوش بحالشون 

… 
 

تمام  …توی اتاق نشستم روی زمین و تکیه دادم به چشتی قرمز رنگ گوشه اتاق 
 این که بگم… شون گفت ته دل من سوخت و نفهمید مدن که مهدیه از عاشقی

به  من… این نبود … به داشته های این دختر دوست داشتنی حسودی کردم نه 
شته های خودم فکر کرده بودم  سمش گی … ندا شی محمد امین ا اینکه تو گو
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ته بود … من  حاال گرف تا  که  های سددداده ای  هدیه  مام اون  به اولین … به ت
به هر چیزی که اون رو به وجد میاورد وقتی … رفته بودن  سددینمایی که باهم

فکر میکردم این بود که من واقعا از این عاشقی عجیب غریبم از این عالقه دور 
 …از بهن چی نصیبم شد 

 
نه؟ چی شددده بود در تمام این مدتی که از خونه … من الکی اعتماد کرده بودم 

ی جدی خاکی رنگ از جلوی بیرون زد ه بودم حتی یه لحظه هم اون چشددما
 …سرم رو به دیوار تکیه دادم … بغض کردم … چشمم دور نشده بود 

 
تنها … حالم بهتر شدددده بود یا نه؟ نمیدونم … دو روزی بود خونه عمه بودم 

چیزی که میدونسددتم این بود که من شدددید به این خونه با این عطر دوسددت 
اسددمش رو هم … برای  …دلم میلرزید برای … داشددتنیش احتیاج داشددتم 

 …نمیخواستم چیش خودم اعترا  کنم 
 

شدم تا با مهدیه و محمد  ضر می شتم حا تلفن خونه زنگ زد و من توی اتاق دا
تقه ای به در … هر چه قدر مخالفت کردم نشددد که نشددد … امین بریم بیرون 

 …دختر خالته … خورد و عمه الی در رو باز کرد: همراز 
 

 …دلم براش تنگ شده بود: الو گلی چه قدر … گلنار بود 
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… همراز چرا این جوری میکنی با ما … بازهم بغض کرد: سددالم بی معرفت 
 من ارزش یه تماس تلفنی رو هم نداشتم؟

 
کم  …گوشی به دست روی دیوار سر خوردم: به خدا گلی نقی این حرفا نیست 

 …یهو کم آوردم … آوردم 
 
 چی میگی تو؟ دردن چیه؟ -
 
 …خیلی چیزا دردم  -
 

صدای تقی اومد از برخورد … کمی مکث کرد  سرش  شت  ساس کردم چ اح
 …چیزی به میز 

 
 صدان چرا اینجوریه همراز؟ -
 
ته … خوبم  - گذشدد گلی صددددا ی من … خیلی خیلی خوب تر از دو روز 

 میپیده؟
 

 …شاید چون تو آشپزخونه ام این طوریه … یه مک ی کرد: نه 
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ستراحت احتیاج دارم  بی به  …حوصله تر از اون بودم که بخوابم فکر کنم: به ا
تمام این مدن چشدددت چیچ و خم اتفاقان گم شدددده بودم … چیدا کردم خودم 

 …انگار گلی 
 
 …تا ته دنیا می موندی … میومدی اینجا  -
 
تا کی؟ گلی تا کی؟ بی خوابی کم کشددیدید از دسدددت من؟ از چدرتون کم  -

 …بستونه … ید؟ خاله کم غصه ام رو خورده؟ دیگه بسه گلی حر  خورد
 
 …سیا داره دیوونه میشه  -
 

 و من دلم میخواست بدونم کس دیگه ای هم به یادم هست یا نه؟… 
 
 …کم گذاشتیم بران همراز  -
 
 بی خیال گلی چرا به خودن گرفتی؟ -
 
 چرا چس ما تنبیه شدیم؟… تو بگو کی باید به خودش بگیره  -
 
 نبودنه دردسر بزگ تنبیه دیوونه؟ -
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 …افسرده شدی همراز … این حرفان مسخره است  -
 
درد گذران زندگی … درد تنهایی … رها رفت … اون موقعی که مادرم رفت - -

حتی  …زندگی کردن نتونستم افسردگی بگیرم … افتاد به جونم برای موندن … 
 مامانم و رها گریه کنم باید میرفتم وقت نکردم برم یه گوشدده خونه بشددینم برای

حاال وقت افسددردگی گرفتنم شددده … بیاد زندگیم رو میدرخوندم … سددر کار 
نازم رو بکشددده … انگار  به خاطر من بره … وقت اینکه عمه  حاجی هر روز 

 …نونوایی نون تازه بگیره 
 

گلی هم هق زد: همراز زیادی فکر کردیم قوی … اشددکم ریخت روی گونه ام 
 …زیادی نشستیم کنار گود … ی هست

 
 …با چشت دست اشکام رو چاک کردم: یادم رفته بود گلی به من خوشی نیومده 

شته هام رو ازم بگیره  سر جنگ داره تا دا یادم  …یادم رفته بود این زندگی با من 
س هیچ ک… به سددیا هم بگو راحت باشدده … راحت باشددید گلنار … رفته بود 

یه جورایی انگار حدم … ادم رفته بود از کجام ی… مقصددر نیسددت جز خودم 
 …دستم اومد 

 
دوباره از چشددت سددر گلی صدددای محکم برخورد چیزی به میز اومد و تا … 

 …خواستم چیزی بگم مهدیه جیغ جیغ کنان صدام کرد 



  1202 

 

 
شکام رو چاک کردم  صورتم … ا شتم رو  زندگی همین بود … و لبخندی رو کا

 …همین … 
 

مد و عمه اینا داشتن سریال نگاه میکردن و من کتاب توی صدای تلویزیون میو
این کتاب رو از سایلنت ترین عضو خونه گرفته … دستم رو روی زانوم گذاشتم 

بودم محمد رضا کتاب جالبی بود بهنم رو از تمام افسردگیهای این چند وقت 
باید با حاجی صددحبت میکردم کمکم کنه کار چیدا کنم و خونه … دور میکرد 

اما تا ابد که نمیشددد اینجا … نمیدونم عکس العملشددون چی میشددد … گیرم ب
خسددته … محمد امین و محمد رضددا به خاطر من دیر میومدن خونه … بمونم 

 …بودم خیلی خسته 
 

شددالم رو روی سددرم … تقه ای به در اتاق خورد ولی در باز نشددد حاجی بود 
شدم  شیدم و از جام بلند  سمتبا خوش خلقی تلفن بی … ک م سیم خونه رو به 

 …گرفت: با شما کار دارن 
 

 …گلی بود 
 
 …سالم  -
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 …سالم گلی خانوم  -
 
 خوبی همراز؟ -
 
 انتظار داری از دیشب تا حاال چه اتفاقی افتاده باشه؟ -
 
 …همه نمیدونم چرا من رو گیر میارن … چه بد اخالقی تو  -
 
 …کنه  به اون سیا بگو گوشاش رو می کنم تو رو ابیت -
 
شانه که گدازه هاش همه جا  - شف شکی اون کوه آت سیاوش که بی خود کرده م

 …یه ملتی رو بسیا کرده … رو گرفته 
 

 …چاهام لرزید چی داشت می گفت دستم رو گرفتم به لبه طاقده … 
 
 …گلی … الو  -
 

ستم دوباره باهاش تماس بگیرم که دوباره تلفن زنگ خورد  شده بود؟ خوا قطع 
 کامی زنگ بخوره: الو چرا قطع شد؟ نذاشتم

 
 …الو  -
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شد … یخ کردم  سینه ام حبس  شیده بودم تو  سی که ک ش… نف شک  ده گلوم خ

 …بود انگار باورم نمیشد 
 
 …همراز … الو  -
 

 …چس هنوز همراز بودم … 
 
قطعم کنی دوباره و … شددده تا ابد چشددت خط میمونم … باشدده جواب نده  -

 …زنگ می زنم اصال صد باره … دوباره 
 

نفس حبس شدم رو به زور بیرون بدم ا ز اون لحن … آب دهنم رو قورن دادم 
 …نگران 

 
 …من  -
 
 تو چی؟ این چه کاری بود کردی همراز؟ -
 
 …گلی نباید شماره رو بهتون میداد  -
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 …نفسش رو بیرون داد: چس درست حدس زده بودم مشکلت منم 
 

 …نمی دونستم چی باید بگم 
 
کی این حق رو … آخه من به تو چی بگم … باهام حر  نمیزنی عزیزم  چرا -

 …بهت داده بود؟ بده ای همراز 
 

 …بده ام … این بار نمیدونم این انرژی حر  زدن از کجا اومد: آره بده ام 
 
 … !همراز  -
 
 …مودب باشم؟ چی؟ همراز چی؟ راست میگید من بده ام … بله  -
 
 …مع نبند من رو ج… به من نگو شما  -
 

 د اگه بده نبودی میومدی… اون هم کسی عصبی تر شده بود: د لعنتی بده ای 
 میگفتی چته؟

 
 …کسی برای من وقت داشت؟ خسته ام  -
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چیزی شددبیه به زمزمه بود حرفش انگار با خودش حر  میزد: راسددت میگی 
داشتم  ازن توقع زیادی… راست میگی یادم رفته بود چند سالته … عزیزترینم 

 …اما … 
 

ابن نبود که این کار رو باهام … یکم صددداش باالتر رفت: اما جوابش این نبود 
 …میدونی فکرم به کجا ها رفت … دیونه ام کنی … بکنی 

 
یازم بهش … بود؟ خوب من هم زن بودم … نگرانم بود؟ نبود  به … تو اوج ن

شش به وجودش همه چیز یهو م ی یه خیال خ م ی یه خواب بعد … ام آ*ا*و*
شده بود  شت … چرواز کرده بود و رفته بود … از ظهر تموم  این طور که دلم دا

 …این یعنی همه تصمیماتم چر … براش میلرزید 
 
سیا آویسا رو … حامد بده هاش رو داره … به من که احتیاجی دیگه ندارید  -

 …گلی شغلش رو … 
 

شده بود نگرانی: بر شتن لحنش چر از دلخوری  کس  …ای تو فقط اینا وجود دا
 دیگه ای نیست همراز؟ تو چته؟ این حرفان اصال یعنی چی؟

 
 …هدیم نیست میخوام تنها باشم  -
 

http://www.roman4u.ir/


 1207 قصه یبانو

 مگه میذارم؟… مگه میشه  -
 
نگید که این دختر بده … چی میخواید از من؟ من که وظایفم رو انجام دادم  -

 …براتون مهمه 
 

انگار من هم باورم نمیشددد که این ها رو  باورش نمیشددد این ها رو شددنیده… 
 …گفتم 

 
 …حر  میزنیم  -
 
 …میخوام قطع کنم شوهر عمه ام ناراحت میشه  -
 

 …کالفه جواب داد: موبایلت رو روشن کن 
 
 …نمیخوام  -
 
 …اگر اون رو روشن نکنی زنگ میزنم خونشون … با من یکی به دو نکن  -
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رو برای خا له برادر زاده هاتون ابیت می شددما دیگه زیادی دارید خودتون  -

 …اصال میخوام همین جا بمونم … االنم میخوام قطع کنم … کنید 
 

 …اون موبابلت رو روشن کن … این بار داد زد: همراز داری عصبیم میکنی 
 

نفس عمیقی کشددیدم یهو ترسددیدم … نمیدونم چرا یهو گوشددی رو قطع کردم 
… ی فکر میکنه؟ گوشددیم رو روشددن کردم دوباره زنگ نزنه خونه؟! حاجی چ

بالفاصددله سددیی اس ام اس ها روان شددد جدی نگرفتم که گوشددیم زنگ خورد 
 …خودش بود 

 
ساکت رو جمع کن دارم  شک و جدی م ی قدیم:  شده بود خ سخت  لحنش 

 …میام دنبالت 
 

صدام رو چایین نگه دارم: چی داری میگی؟ نکنه فکر کردی آدرس  سعی کردم 
 یا صبر میکنم تا برسی؟…  بهت میدم

 
می دونم کجایی در آوردنش برام کار یه … به آدرس دادنت احتیاجی ندارم  -

یه کالم اون سدداک لعنتی رو جمع کن یه سدداعت دیگه … سدداعت هم نبود 
 …اونجام 
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 چی داشت میگفت؟… چاهام میلرزید شوخی میکرد 

 
هر وقتم بخوام بر  تک خنده با تمسددخر کردم: ابیتم میکنی؟ من خودم اومدم

 …میگردم 
 
خیلی کار درسددتی کردی بهش افتخار هم میکنی؟ من بهت اجازه نمیدم با  -

 …بده ای … من با خودن این کار رو بکنی 
 

شت دعوا هم می کرد:  شی از قهرمون تازه دا صم گرفته بود به جای منت ک حر
 …میخوام قطع کنم 

 
 …باش  باشه قطع کن فقط برای یه ساعت دیگه حاضر -
 
 چی داری میگی؟ -
 
خواسددتم راحت … من از روزی که با گلی حر  زدی. تو هتی این شددهرم  -

شی  شی … با ستم فکر کنی با عمه ان با ستم یه کم بهنت رو باز … خوا خوا
 کنی از چیزی که بهنت رو مشغول کرده و من اصال نمیدونم که چیه؟

 
 رم نمیشد؟ .باو… چی داشت میگفت … روی زمین نشستم وا رفتم 
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شد  شه  صالبت تر از همی شد دوباره: نمیذارم … لحنش محکم تر و چر  انتظام 

 …نمیذارم … نمیذارم بشم دوباره شما … نمیذارم این کار رو بکنی … همراز 
 …عزیزترین داشته زندگیم رو ازم بگیری 

 
شمم موند به قاب عکس روی دیوار که منظره  شد چ شک  ستم خ تلفن توی د

ی از کویر رو نشددون میداد با ناخن انگشددت شددصددتم چیشددونیم رو دل انگیز
ضم نکرده بودم که  شماره ام رو ه شتن  خاروندم زمان این حرفها نبود هنوز دا

 …حضورش تو این شهر رو درک کنم 
 
 …حامی  -
 
 …گفتم جمع کن یعنی جمع کن … همراز  -
 

چشت خط رو دوست داشتم  سعی کردم صدام رو کنترل کنم من اون زور گوی
 …من این مرد ترسیده تا این سر ایران اومده رو دوست داشتم 

 
نمیدونم چرا اومدی؟ نمی دونم اصال چرا کار به اینجا کشید اما من آدم این  -

ستم من تو این خونه حرمت  شب از خونه عمه ام بزنم بیرون نی ساعت  که این 
 …دارم حامی 
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 …از خونه بی خبر زدنت بیرون سددکته دادن من با من بودن بی حرمتیه؟!  -

سطه کردن . در  شتن این و اون رو وا سنبه های تهران رو بابتت گ سوراه  همه 
 آخر منت دختر خالت رو کشیدن به من بی حرمتی نیست؟

 
صبی بودم و خسته  شیرین بود برای … ع شهد  این مکالمه طوالنی درسته برام 

و حتی زورگویی که نشددان از این ترس  منی که له له صددداش بودم و نگرانی
ضربان می انداخت  اما از یه طرفی هم تلخی کالمش رو … گرفته بود قلبم رو 
 نمیتونستم در نظر نگیرم: من گفتم بیا؟

 
 فکر می کنم این جمله ای نبود که انتظارش رو داشت: نمیومدم؟

 
 …دستم رو کشیدم به دیوار: من فکر می کردم نمیای 

 
یعنی همه راه رو این مدن من … ای سددکون کرد: و این یعنی  چند لحظه… 

 …اشتباه رفتم 
 

من اومدم این جا فکر … منظورش رو متوجه نشددم: حامی … دلم ریخت … 
 …اومدم نفس بکشم می دونی … کنم 
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نمی دونم اون حرفها چی بود اون شددب چشددت تلفن به گلنار … نه نمیدونم  -
 …ه برگردی که حر  بزنیم میخوام ک… من اینجام … گفتی 

 
 …نمی دونم شاید هم هیچ وقت … نه االن … من نمی خوام بیام  -
 

صداش جدی شد انگار اون جمله بد جور به فکر در آورده بودتش: مگه دست 
 تو ا؟

 
 …نمیام … من میخوام خونه عمه ام باشم … من نمیدونم دست کیه اما  -
 

 …نفسش رو بیرون داد: باشه 
 

شدم از این که قبول کرد تموم  … شدم که ناراحت  ساس کردم دیونه  و من اح
شی که با اومدنش با زور گفتنش تو بهنم اومده بود چر زد و رفت  اون حس خو

… 
 

شد و اون بود که با همون لحن جدیش گفت: من االن  سکون  چند لحظه ای 
و میمونم تا تو این جا … میرم چایین و مدن موندنم این جا رو بیشددتر میکنم 

 …تا بخوای بیای بریم … آمادگی حر  زدن رو چیدا کنی 
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 …حامی  -
 
همراز انقدر موندم تو تمام اتفاق هایی که … دیگه چیزی نمیخوام بشددنوم  -

از این که خوب فهمیدم مشددکلت با منه … از این کاری که کردی … افتاده 
من  …دنبالت هم نمیام  ومن راه رو انقدر اشددتباه رفتم که تو حتی فکر کردی

 …میخوام خیالم راحت باشه … اینجام به خاطر تو نیست برای خودمه 
 
 …خواهش میکنم … من اینجوری معذبم  -
 
یدی  - قی ازم میترسدد ما ال ا وگرنه … رو حر  من حر  نزن همراز … قدی

 …من باکم نیست … همین االن میام اونجا 
 

خواسددت برم و باهاشددون میوه حتی صدددای عمه که می… نشددسددتم روی زمین 
از  اما قبی… خشک شده بود تلفن توی دستم … بخورم هم از جا بلندم نکرد 

 …هرچیز زنگ زدم به گلنار 
 

از همون لحظه ای که هر چی … الو نگفته مسلسی وار شروع کرد: اومد اینجا 
از همون لحظه که چیدان نکرد همراز … زنگ زده بود گوشددیت خاموش بود 

… داد نزد بی ادبی هم نکرد اما من سددر حد مرگ ازش ترسددیدم … نجا اومد ای
ست من رو خفه کنه  ستادمت رفتی … سیاوش خودش هم میخوا انگار من فر

شتم …  ساعت ازن خبر ندا سیا … منم اون  هر کی رو که فکرش رو بکنی ب
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گفتم سدددالمی بدتر … و تو زنگ زدی … از چلیس تا خیلی های دیگه … کرد 
 …از ترمینال در آورده بود رفتی کجا … و اومد گفت کجاسددت  رفت… کرد 

گفتم بیاد خونمون صدان رو … همراز من میخواستم اسمت سر زبونها نیوفته 
شنوه  شت زد رو میز … اومد … ب حر  نمیزد … با اون حرفان قاطی کرد با م

قدر … داد هم نزد …  چه  که بفهمی  کافی بود برای این  فقط همون مشدددت 
 …از سیاوش بهت نگم لهت میکنه چیدان کنه … ه عصبانی

 
 سرم داشت میترکید با انگشت شقیقه هام رو فشار داد: شماره رو چرا دادی؟

 
همراز تو بازیگری … چون میخواسددت خودش از توی چرینت خونه در بیاره  -

گفتم آروم میشدده زنگ بزنه از … یکی از دهنش در میومد میوفتادی سددر زبونا 
همرا ز این آدم بیشددتر از … آدرس رو چیدا میکنه می ره هتی میمونه کجا بدونم 

 …برگرد بیا همراز … چیزی که به مغزن خطور کنه دوستت داره 
 

 …سرم رو به دیوار چشت سرم تکیه دادم … من هم داشتم … بغض داشت … 
 
 …دارم دیونه میشم … موندم … میگه تا برنگردم بر نمیگرده تهران  -
 
خراشه م ی اینکه آ… بستریش کردن بیمارستان … ر خان خیلی بده حال اکب -

… 
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 داشت چی میگفت: چی داری میگی؟… باورم نمیشد … 

 
تو هیرو ویر این جا بودنش و تلفن زدنهاش شددنیدم که به حامد … باور کن  -

 …میگفت بده ها رو لواسون نگه دار بابا خیلی حالش بده 
 

از همرازی که همه عمرش از دختر های خودخواه … من از خودم بدم اومد  …
 …و لوس بدش اومده بود احساس کردم بودن حامی اینجا 

 
شتم  شت افتاد … سرم روی بالش گذا شکی از گونه ام روی بال ی م… قطره ا

شق اومده بودم؟ بودن این مرد  ستم چی می خوام؟ مگه نه اینکه به دنبال ع دون
چشمای خاکی رنگش اینجا معنای دیگه ای داشت؟ سر جام غلتی زدم با اون 

و ت… تو این شدهر شدبهای چر سدتاره … من حالم خوب نبود و تو این خونه … 
شد … این بوی چای دارچین  باید باهاش حر  میزدم قانعش … حالم بهتر می

شه برای چدرش اتفاقی بیوفته و وبا ستم اینجا با ش به لمیکردم بره تهران نمیخوا
یعنی اون … اون هم تا آخر عمرش خودش رونمیبخشددید … گردن من باشدده 

 این تفاون ها رو نمیدید؟
 

خواهش … اما براش اس ام اس زدم: برگرد تهران حامی … سدداعت بدی بود 
 …میکنم 
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 …ساکت رو جمع کن برگردیم … به ثانیه نکشید: باشه 
 

 میرفت.حر  تو کله اش ن… گوشی رو به چیشونیم کوبیدم 
 
 …دوست نداری بران نیمروش کنم  -
 

 …اشاره عمه به تخم مرا آب چز رو به روم بود: نه عمه خوبه 
 
 دیشب نخوابیدی فدان شم؟ -
 
 …یکم سرم درد میکنه  -
 
 …بران یه گی گاو زبون دم می کنم خوب میشی  -
 

صبحانه اجازه شتم: عمه جان بعد از  سنگک رو توی دهنم گذا  تکه ای از نون 
 …بدید می رم یه قدمی بزنم 

 
سونیمتون  ضا با این حرفم باال اومد: هر جا میخواید برید بگید بر سر محمد ر

… 
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 …خنده ام گرفت از این جمله بد جور چسرعمه وارش … 
 
 البته اگر مشکلی نباشه؟… میخوام یکم راه برم  -
 

و از جاش بلند شد: چه  شوهر عمه ام دستی به نشانه شکر به صورتش کشید
 و این یعنی اعتماد… خوش بگذره … اشکالی میتونه داشته باشه همراز خانوم 

 …زیاد این مرد متعصب به من 
 

تو آینه نگاه کردم … دسددت و چام میلرزید میترسددیدم از رو به رو شدددن باهاش 
جایی برای خوشددگی کردن نبود و دلیلی هم … جز یه ریمی چیزی نداشددتم 

 …بود براش ن
 

قانعش کنم فعال برگرده تهران   …منتظرم بود … همه هم و غم من این بود که 
سریع زنگ زد که برنداشتم … صبی زود وقتی اس ام اس دادم که حر  بزنیم 

که … دلخور شدددد …  هایی  له  ید بهنم رو رو جم با ما این طور بهتر بود  ا
 …میخواستم بگم جمع میکردم 

 
رفتم سددمت در و آل اسددتارهام رو چوشددیدم: عمه  موهام رو کامی جمع کردم و

 چیزی الزم نداری؟
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از تو آشپزخونه بیرون اومد: نه عمه فقط برای نهار زود بای می دونی که حاجی 
 …زود نهار میخوره 

 
شد  شهر بود نزدیک که  شته بودیم و تقریبا خارج  آژانس به میدونی که قرار گذا

قلبم … گوشدده لبم لرزید … و دیدم از دور ماشددینش ر… دل تو دلم نبود … 
شت میومد تو دهنم  شد و … دا شین چیاده  شاید که از ما صم داد  شخی از دور ت

منی که تو هر شددرایطی به راحتی … من کمی دورتر از ماشددین چیاده شددددم 
 …میدیدمش برای اولین بار طعم ترس از خانواده رو میدشیدم 

 
ستاده ب سینه ای ست به  هر چه قدر بهش نزدیک تر … ود اخماش تو هم بود و د

شتر دلم برای عطرش  شدم بی ضورش تنگ … می سیگارش و برای ح برای بوی 
شد  شه خوش چوش و جدی … می شت اما مرتب بود و م ی همی … کروان ندا

شتر  صله بی شتم انگار فا شنه و زیبا میذا سفالت این کویر ت هر قدمی که روی آ
اید یا ش… اون اخم وحشتناک  عمق دلتنگیش بود و… میشد که کمتر نمیشد 

 …رو به روم ایستاد قد یه نفس فاصله … نزدیکش شدم … اون صورن مرتب 
ید  هام میلرز ید … زانو گار زمین … دلم میلرز ید و برای من ان چلکم میلرز

ی حر  ب… اخم هاش بیشتر از بیشتر بود … نفس عمیقی کشیدم … میلرزید 
لحظه ای ایستاد و اون هم سوار  چند… سوار شدم … به سمت ماشینش رفتم 

شت بود … شد  ستهام روی زانوهام م شن کرد … د شین رو رو سیدم … ما نپر
دل  …میخواستم فقط باشم … میخواستم باشه … حتی نگفتم سالم … کجا 
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ساکم … خیلی … تنگ بودم  شدن و ای کاش  و حرفها توی بهنم کم رنگ می
 …همراهم بود 

 
شت بود  ستاش دور فرمون م سید به جاده … رفت … د تو خاکی … رفت و ر

دلم میخواد به خاطر این … آفتابی جاده ماشددین رو کشددید کنار: دلم می خواد 
 …کارن بزنمت همراز 

 
و چشم … دستش از دور فرمون جدا شد و به سمتم اومد … چرخید به سمتم 

سینه اش خوردم  شد و من محکم به قفسه  ستش چشتم حلقه  شد و د سته  من ب
صدای نفس هاش … لرزید و چلکم لرزید و بغضم لرزید و اشکم لرزید گلوم 

ش صدای نفس… عطر تنش از عطر تنم نزدیک تر … نزدیک بود خیلی نزدیک 
 …از نبضم بیشتر 

 
مگه این امن ترین جای دنیا نبود؟ مگه برای من نبود؟ مگه همین حضددور نبود 

سلوهای بدنم رو طالبش میکرد؟ چس  شده بود؟ این که این طور تمام  من چم 
یادم رفت  … همه فکرهای این چند وقت … چر زد … جا چی کار میکردم؟ 

 …تمام اون تصمیم ها 
 

 …و من … سکون کرده بود 
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شته  صله ندا ست خواهش کنم که فا صله گرفت و چرا دلم میخوا کمی ازم فا
 باشیم؟

 
 ود؟بتو چشمایی که میدونستم خیسن: این چه کاری … تو چشمام خیره شد 

 
 …سرم رو کمی روی شونه چپم خم کردم: سالم 

 
من تو اون خاکی ها داشددتم … چر از نوازش … تو چشددماش چر از حس بود 

 …جوونه میکردم انگار من تو اون نی نی چشما خودم رو می دیدم 
 

سکون فقط نگاهم می کرد  شم میکرد … تو  ستم … با نگاهش نواز ست را د
… خط عمر کف دسددتم نوازش بود و نوازش  توی حصددارش بود و آروم روی

 …نبضی که بار دیگه گرم شد و کمی تر … نوازشی که تا نبضم میرفت 
 
 …حامی  -
 

آخه عزیز حامی من به تو … دسددتم رو روی زانوش گذاشددت: جان دل حامی 
 چی بگم؟
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ست این بغض بره از توی گلوم …  ستهام که … و من دلم میخوا سردی د این 
انتظار داشتم این جمله رو؟ این آرامش … داغی بی اندازه قلبم تضاد داشت با 

 …کالم که ربطی به اون اخم و تخم نداشت 
 
 اخم کرده بودی؟ -
 

 …شصتش روی دستم حرکت کرد: کم میارم جلون 
 

 …به خدا که بود … این اعترا  نبود؟ بود … 
 
 …چرا چشمان خیس خانوم خانوما … د  -
 
 چرا اینجایی؟ -
 
 نباشم؟ -
 
 …برو تهران  -
 

 …و چه قدر جمله ام شی بود و خودم هم باورش نکردم … 
 



  1222 

 

ه تو حتی اگ… قول میدم بهت برم … تو به من بگو چرا اینجایی؟ قانعم کن  -
 …نخوای که نمیخوای 

 
 …درست نیست  -
 
 …چی درست نیست  -
 
 …من … هیدی … هیدی سرجاش نیست حامی  -
 

آورد جلو و خم کرد تو صورتم که حاال چایین بود: منم سر جام  سرش رو کمی
 نیستم؟!

 
 من این چروانه تو قلبم رو چی کار میکردم؟… من این لحن زمزمه وار … 

 
- … 
 
 …میخوام تو چشمان نگاه کنم … همراز؟ سرن رو بلند کن … سختته  -
 

 …سرم رو به زور بلند کردم 
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 چی میبینی تو این چشما؟ -
 

شک هم اگر میدیدم صور شت الیه ای از ا صی … تش رو چ توی اون خاک حا
 …خیز چشماش چیزی جز من نبود: خودم رو 

 
 بود؟… چس فهمیدن این که چه قدر دوستت دارم سخت نبود بران  -
 

سم رفت …  شت … نف شاید موند و برنگ ستاد مطممنا … یا  دنیا از چرخیدن ای
خیره و مطممن بی هیچ … تیز و شددفا   این آدم با این آرامش تو این آفتاب… 

 …یا شاید … باورم نمیشد … شک و تردیدی به من گفته بود 
 

 من این چنگی که به دلم خورد رو هیچ وقت حس کرده بودم؟
 

انقدر این جمله رو م*س*تقیم گفت و چر صددالبت که من هیچ چیزی برای 
 …ادامه دادن چیدا نمیکردم 

 
می گی عشقم رو تمام داشته ام رو … خم کرد: با شمام  بازهم سرش رو بیشتر

 هر چه قدر هم که اون من رو بذاره و بره.… بذارم و برم 
 

آفتابی که م*س*تقیم به اون تن کویر میخورد و زمین رو براق میکرد هم شدداید 
ن م… با خجالت سددرم رو چایین انداختم … به براقی نگاه این آدم جدی نبود 
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خیلی حس ها اما … خیلی دلتنگی ها … برای گفتن داشددتم هم خیلی حرفها 
 …و این که دردناک بود … بزرگترینش شدداید نیکی … اماهای زیادی بود … 

ها  ما حتی خود من هم فکر میکردم اون مد وقتی بهش فکر میکردم ا دردم میو
 …خیلی خیلی بیشتر بهم شبیه اند 

 
ظه ای ازم نمی جدی و م*س*تقیمش رو حتی لح گاه  گرفت: منتظر نیسددتم ن

شدداید بلد نیسددتم … همراز من … فقط میخوام که بدونی … جوابم رو بدی 
ستم … ابراز عالقه کنم  صال بلد نی شتم برای گفت… یعنی ا شه ها دا ن خیلی نق

 …این جمله خیلی به نحوه اش فکر کردم میدونم برای هنرمند لطیفی م ی تو 
شنیدن خیلی ه سط جاده این رو  شین و شه اما این توی ما شاید جذاب نبا م 

شتن و اومدنت به اینجا  صبیم میکنه وقتی بهش … گذا اون کارن که هنوزم ع
 …فکر میکنم باعث شد بترسم که شاید برای گفتن این جمله کمی دیر کردم 

 
- … 
 
 حاال چرا نگاهم نمیکنی؟ -
 

ر  ح برای این که این ضربان دیوانه وار بایسته تا بتونم… نفس عمیقی کشیدم 
 …نمی دونم … بزنم: خیلی چیزا هست که شاید درست نیست 
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صداش این بار جدی تر از قبی هم شد: من اینجام تا هر زمانی که تو بخوای تا 
 و اینکه به من بگی دقیقا چرا اینجایی؟… این ها رو بشنوم 

 
 …شاید خسته بودم … خیلی حالم بد بود … روز خوبی رو نگذرونده بودم  -

 …ا مغز استخوان حسود شاید ت
 

شنوه …  شین ها رو … سکون کرده بود که ب صدای تک و توک ما و من فقط 
 …میشنیدم تو فضای خلون و صدای نفس های حامی رو 

 
صدای خودم هم غم داشت و خستگی شاید: خوشم نمیاد بشینم روضه بخونم 

 …نیوشا و کوشا … 
 

 …بغضم رو قورن دادم و سرم رو بلند کردم 
 
 …نا االن حامد رو بیشتر از من دوست دارن او -
 

شد: چه طور همدین چیزی ممکنه  شماش گرد  شک می … چ دو روزه دارن ا
 …ریزن که تو کجایی و چرا گوشیت خاموشه 

 
 …داشتن خوش و خرم با چدرشون میرفتن مسافرن … الکی نگو  -
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 تو از کجا فهمیدی؟… دستاش دور مچ دستم کمی شی شد: تو 
 
 …دیدم داشتن میرفتن … ببینمتون … اومدم ببینمت … بد بود حالم  -
 

ست دیگه  شت و د شاره اش رو لبش گذا شت ا ستام رو ول کرد و انگ صبی د ع
شت  شت به فرمون زد: چی … اش رو دور فرمون گذا ضربه ای با انگ صبی  ع

بهت بگم؟ تا اونجا اومدی و برگشدتی؟ یعنی بران در حد یه سدموال کردن هم 
 نبودیم؟

 
تمام این سددالها من هر … من چی؟ من در حد یه اطالع کوچیک هم نبودم  -

هیچ کس تا به حال فکر کرده چه … کاری کردم بابت اونا بود سددرچا موندنم 
برای دل خودمه … بالهایی سر من اومده؟ به خدا اینا برای جلب ترحم نیست 

باری که اکبر خان تو خونه … حامی  نداد هیچ کدمتون فکر کردید هر  راهم 
من چه قدر تحقیر شدم و باز هم به خاطر بده ها فرداش برگشتم تا بتونم یه بار 

ما االن ا… االنم شبا تا صبی خوابشون رو میبینم اما … دیگه ب*ا*لشون کنم 
 …دیگه به من احتیاجی نیست 

 
انگشددتش خیلی عصددبی به فرمون … هنوز تو همون حالت جذابش بود … 

 … میخورد: تقصیره منه
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 …نه نه به خدا منظورم تو نیستی  -
 
مدن  این… یادم رفته بود چند سددالته؟ یادم رفته بود دلت چه قدر کوچیکه  -

ازن غافی شدددم در حالی که باید در نظر میگرفتم چه قدر موقعیتت حسدداسدده 
قدر بزرگواری کردی …  چه  که  که اگر تو نمیخواسددتی … این  مد  حا بت  با

مرتب کنم که تو راحت … چیز رو درست کنم  همش خواستم همه… نمیشد 
 …باشی 

 
 …من از تو توقعی نداشتم  -
 

 به منی که بهت ابراز عالقه کردم… خیلی جدی برگشت به سمتم: داشته باش 
از من باید … خیلی وقته آروم و غیر م*س*تقیم امروز م*س*تقیم و جدی … 

ز چ کاری و هیچ کس اتوقع داشددته باشددی که بدونم که متوجه باشددم تو دنیا هی
م تو یی که دنیا رو زیرو رو میکرد… تویی که این جا این جور با بغض نشستی 

 …اگه چیدان نمیکردم مهم تر نیست 
 

نکن حامی … خوب میدونسددتم گونه هام از این همه محبت رنگ گرفتن … 
 …این کار رو نکن بذار حرفم رو بزنم بی انصا  … 

 
بر نداشددتی و … ون شددبی که قرار نبود بری هم… من بهت زنگ زدم حامی  -

 بعد من ارزش جواب دادن به میس کالت رو نداشتم؟
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انقدر با بهت برگشددت سددمتم که جا خوردم: همراز؟! من مهمونی نیکی نرفتم 

شد …  ست … بردیم بیمارستان … چدرم حالش بد  صال حالش خوب نی کال ا
کی برش داشددت رو هم کجا افتاد و … تو اون هیر و ویر گوشددیم گم شددد … 

با چارتی و بازی و دنگ و فنگ خیلی سریع سیم … گوشی نداشتم … نمیدونم 
چه … گوشددی جدید خریدم … کارتم رو سددوزوندن و جدیدش رو بهم دادن 

 چیزایی رو تو بهنت تحلیی کردی؟
 
 …اون بهت بیشتر از من … تحلیی نکردم  -
 

سیدم سمتم یه کم رفتم عقب خوب تر شت  صبی برگ از نگاهش: اون جمله  ع
 البد دیدش اون روز؟… رو ادامه بدی به جون خودن من میدونم و تو 

 
- … 
 
 با توام؟ -
 
 …ای بابا  -
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از خونه مجردی من در اومد؟ با شددمام چرا نگام نمیکنی؟ … ای بابا نداره  -
خانوم  فخری… زری خانوم … اون از عمارن در اومد همراز از جایی که من 

چدرم و حامد توش بودیم. تازه عمه … ع ی آقا … کوشا … نیوشا … مادرم … 
چدر خود نیکی هم بود که اومده بود … ملوک و رویا و مادرش هم داخی بودن 

ختر نیکی د… دیدن مامان چون نتونسته بود توی آی سیو چدرم رو مالقان کنه 
ز وکیی شرکت بهش هیچ وقت به هیچ چشمی ج… اما … همراز … محترمیه 

 …باورم نمیشه … نگاه نکردم 
 

 …یعنی … خجالت کشیده بودم: من 
 
 …ادامه نده  -
 

ماشینی با یه آهنگ تند بندری و دست و سون سر نشیناش زوزه کشان سکون 
اطرا  رو شکست و ما تو سکون خیره به شنهای براق اطرافمون شاید دلمون 

 …اطرافمون نشسته بودیم  درگیر هم و بهنمون در گیر تمام مسائی
 

دلم میخواست سکون رو بشکنم: من نخواستم به تو و نیکی توهینی بکنم من 
شبیه  صال  ساس کرم تو اون خانواده جایی ندارم چون ا حالم خیلی بد بود اح

 …شما نیستم 
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ستی  - ست میگی نی ستی … را سی نی شبیه هیچ ک شب… تو  یه همرازی تو فقط 
 …همرازی که مال منه … 

 
و اونی که با این مانور شدداید راه هر حر  … غرق این خودخواهیش بودم … 

 …دیگه ای رو برای من بست 
 
 …برگرد تهران حال چدرن خوب نیست … حامی  -
 
 …میدونم  -
 
 خوب؟ -
 
 …خوب نداره هستم تا برگردی  -
 
 …داری تو رودربایستی میذاری منو  -
 
 …برام مهم نیست  -
 
 …خودخواهی  -
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 …هستم  -
 
 …ای بابا  -
 
- … 
 
 …حتی ابراز احساساتتم جدیه  -
 
چون تو دنیا هیچ جمله ای جدی تر و چر مسمولیت تر از دوستت دارم نیست  -

… 
 

 …نگاهی به اخماش کردم: باز کن اون اخما رو 
 
 …از دستت عصبانیم  -
 
 …من باید شاکی باشم  -
 
 …ر نمیگردی هستی که بلند شدی اومدی اینجا و لا کردی ب -
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 …ناخن هام رو میزدم بهم و سرم چایین بود 
 
سون تا از … میای تهران چون بهت احتیاج داریم  - شون با حامد لوا ستادم فر

شن  سن … این ما جرای حال بد بابا دور با می دونی که چه قدر از مرگ می تر
… 
 
 …چرا نفرستادیشون چیش من  -
 

سمتم  شت به  ستم رو بین… برگ ستاش گرفت: تا این خانوم کوچولو یکم  د د
ستراحت کنه  شه از تو … تا حامد بدونه وظیفه یعنی چی … ا که ما هر چی می

 …توقع نداشته باشیم درستش کنی 
 
 من تا حاال چی رو درست کردم؟… من  -
 

زیر دسددتام که چه قدر در … دسددتم رو آروم باال آورد و روی قلبش گذاشددت 
ساس می کردم  مقابلش کوچولو به نظر ضربان قلبش رو اح زی چی… میومدن 
 …نگفت و چیزی نگفتم 
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 بر میگردی مگه نه؟ -
 
باید برم خونه یه جوری برای عمه ام توضددیی بدم ناراحت … ولی … باشدده  -

 …نشه 
 
 من بیام توضیی بدم؟ -
 

چپ چپی نگاش کردم و اون تک خنده شدددادی زد و من موندم تو اینکه قبول 
 جا برگردم؟کردم دقیقا ک

 
قا  مادرش هم … علی آ یا و  مه ملوک و رو تازه ع مد توش بودیم.  حا چدرم و 

چدر خود نیکی هم بود که اومده بود دیدن مامان چون نتونسددته … داخی بودن 
اما  …همراز … نیکی دختر محترمیه … بود توی آی سیو چدرم رو مالقان کنه 

باورم … نکردم  هیچ وقت به هیچ چشددمی جز وکیی شددرکت بهش نگاه… 
 …نمیشه 

 
 …یعنی … خجالت کشیده بودم: من 

 
 …ادامه نده  -
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ماشینی با یه آهنگ تند بندری و دست و سون سر نشیناش زوزه کشان سکون 
اطرا  رو شکست و ما تو سکون خیره به شنهای براق اطرافمون شاید دلمون 

 … دیگر هم و بهنمون در گیر تمام مسائی اطرافمون نشسته بودیم
 

ستم به تو وی نیکی توهینی بکنم  شکنم: من نخوا سکون رو ب ست  دلم میخوا
من حالم خیلی بد بود احسدداس کرم تو اون خانواده جایی ندارم چون اصددال 

 …شبیه شما نیستم 
 
ستی  - ست میگی نی ستی … را سی نی شبیه هیچ ک شب… تو  یه همرازی تو فقط 

 …همرازی که مال منه … 
 

و اونی که با این مانور شدداید راه هر حر  … بودم  غرق این خودخواهیش… 
 …دیگه ای رو برای من بست 

 
 …برگرد تهران حال چدرن خوب نیست … حامی  -
 
 …میدونم  -
 
 خوب؟ -
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 …خوب نداره هستم تا برگردی  -
 
 …داری تو رودربایستی میذاری منو  -
 
 …برام مهم نیست  -
 
 …خودخواهی  -
 
 …هستم  -
 
 …ای بابا  -
 
- … 
 
 …حتی ابراز احساساتتم جدیه  -
 
چون تو دنیا هیچ جمله ای جدی تر و چر مسمولیت تر از دوستت دارم نیست  -

… 
 

 …نگاهی به اخماش کردم: باز کن اون اخما رو 
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 …از دستت عصبانیم  -
 
 …من باید شاکی باشم  -
 
 …هستی که بلند شدی اومدی اینجا و لا کردی بر نمیگردی  -
 

 …هام رو میزدم بهم و سرم چایین بود  ناخن
 
سون تا از … میای تهران چون بهت احتیاج داریم  - شون با حامد لوا ستادم فر

شن  سن … این ما جرای حال بد بابا دور با می دونی که چه قدر از مرگ می تر
… 
 
 …چرا نفرستادیشون چیش من  -
 

سمتم  شت به  ستاش گرفت: تا این خانوم… برگ ستم رو بین د لو یکم کوچو د
ستراحت کنه  شه از تو … تا حامد بدونه وظیفه یعنی چی … ا که ما هر چی می

 …توقع نداشته باشیم درستش کنی 
 
 من تا حاال چی رو درست کردم؟… من  -
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زیر دسددتام که چه قدر در … دسددتم رو آروم باال آورد و روی قلبش گذاشددت 
س ضربان قلبش رو اح زی چی… اس می کردم مقابلش کوچولو به نظر میومدن 

 …نگفت و چیزی نگفتم 
 
 بر میگردی مگه نه؟ -
 
باید برم خونه یه جوری برای عمه ام توضددیی بدم ناراحت … ولی … باشدده  -

 …نشه 
 
 …من بیام توضیی بدم  -
 

چپ چپی نگاش کردم و اون تک خنده شدددادی زد و من موندم تو اینکه قبول 
 کردم دقیقا کجا برگردم؟

 
ساکم رو جمع کردم  عمه شد فقط تعجب کرد از منی که بعد از ناهار  دلخور ن

اشددک ریخت که چرا … و گفتم همون طور که یهویی اومدم میخوام بر گردم 
نمی مونم و من دلم خب چیش اون مردی بود که تو هتی بست نشسته بود و هی 

 …تهدید میکرد میام از در خونه میبرمت 
 

امین نشددسددتیم و من فکر کردم چه قدر اومدنم با با مهدیه تو ماشددین محمد 
کون دو تایی برام دست ت… اتوب*و*س که حرکت کرد … برگشتنم فرق میکنه 
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دادن و من خوشحال بودم که ال اقی فرصت کردم تا از شوهر عمه ام تشکر کنم 
 …بابت این همه لطف این مدن 

 
اولین جایی که خیلی هیجان داشددت وقتی قرار شددد تو … سدداکم روی چام بود 

ساعت بعد از حرکت تو چمپ  شانس خوبم نیم  شت که از  اتوب*و*س نگه دا
 …بنزین بود حامی من رو ببینه 

 
 …دیدمش و چیاده شدم 

 
 پ
 
ست  - شکی میرن دیدن دو ستانی رو دارم که یوا سر بده های دبیر ساس چ اح

 …دختر هاشون 
 

 …لبخندی زدم: منم برام جالب بود هیجان داشت 
 

 …ی زد و چشماش رو مالید لبخند
 
 این مدن اصال خوابیدی؟ -
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 …نه  -
 
 …ببخشید  -
 
 …بار آخرن باشه  -
 

شوخی نبود  اما… شاکی برگشتم به سمتش میخواستم ببینم داره شوخی میکنه 
… 
 
 یعنی چی حامی؟ -
 
 …یعنی همین بار آخرن باشه که جایی بدون اطالع میری  -
 

شیش شبورد: واال م ی اینکه از این به بعد  نگاهی به گو شتتش رو دا کرد و گذا
 …باید دلیی صحبت کردن با وکیلمون رو هم توضیی بدیم 

 
دست به سینه و شاکی نگاهش کردم: من همدین چیزی گفتم؟ اصال من چی 

 کاره ام؟
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دندم نرم توضددیی هم میدم فقط … با انگشددتش زد نوک بینیم: شددما همه کاره 
اما از صدددقه سددری تخس بازیان … این بار هم بذاری بری … شدداکی نشددو 

 …جاهای خوشگلی از ایران رو دیدم 
 

تکیه دادم به چشددتی صددندلی و به جاده آروم نگاهی کردم و خودم رو سددپردم به 
 …حس زیبای بودن با حامی 

 
مرتبا از تهران بهش زنگ میزدن یا شددرکت بود یا چزشددک چدرش اون همه رو با 

خودش جواب میداد و گاهی هم دسددت من رو میگرفت توی مدیریت خاص 
دسددتش تا بهم اطمینان بده که تو این شددلوغی بهنیش هم حواسددش چی من 

 …هست 
 
 گیره سرن رو در آوردی؟ -
 
 …تو جیبمه  -
 
 …دوستش نداشتی  -
 
 …میخواستم دلتنگ نشم  -
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شیدم: اون جوری نگام نک سمتم و من کمی خجالت ک شت به   نبا تعجب برگ
… 
 
هیچ به اون گیره دقت کرده … تعجب کردم خوب … چه جوری نگان کنم  -

 بودی؟
 

 …از توی جیبم درش آوردم و دستی بهش کشیدم: خیلی خوشگله 
 
 …میخواستم بدونی که من گرفتار هر تار موتم … اول اسمه منه  -
 

شمام رو خیس…  ست حرفهای زیبا بزنه؟ چ  بعد این آدم معتقد بود که بلد نی
 …میکرد هر ابراز احساساتش 

 
 …چی بگم … من نمی دونم  -
 
 …خودن هم باش … هیدی نگو فقط بذار روی موهان باشه  -
 

بیشتر تو صورتم خم شد که داشتم گیره سرم رو میزدم: چشمان دو باره خیس 
شه ها  شما … ن شم  شانیه این چ شمه جو برام از این چند روزن بگو … چه چ

 ی ترمینال؟چسر عمه ان بود تو… 
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ساکم بود تا بتونم خوراکی هایی که عمه داده بود رو در بیارم با  سرم تو  من که 
 …حواس چرتی گفتم: اوهوم 

 
 …اوهوم زشته مموش  -
 

 …سیب توی دستم خشک شد: به من نگو مموش 
 
 …سیا میگه  -
 
 …اون من رو ابیت میکنه  -
 
 چرا؟ -
 
 یعنی نمیدونی؟ -
 
 …نه عزیزم  -
 
 …ولش کن ولی نگو چس  -
 
 …ولی تو برام از این چند روزن بگو  -
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براش از شددوهر عمه ام گفتم از مهدیه و چر حرفی هاش از خرید کردنمون … 

 …برای جهیزیه اش و از عشقشون 
 

سطش میخندیدم و با آب و تاب براش از حرفهای مهدیه میگفتم و گاهی هم  و
 …به سیبم گاز میزدم 

 
نمیدونم یهو خجالت کشددیدم از این دکتر جدی و با  …یهو اما سدداکت شدددم 

 …چرستیژ نشستم چی براش تعریف میکنم 
 

 برگشت سمتم: چی شد عزیزم چرا ساکت شدی؟
 
 با حرفای بده گانه ام خسته ان کردم؟ -
 

 این چه حرفیه؟… با تعجب و محبت نگام کرد: نه 
 
 … آخه چرا باید برای تو من بشینم از عشق اون دو تا بگم -
 
میخوام بشددنوم این چند روز چه کردی با … من میخوام صدددان رو بشددنوم  -

 …همه جزئیاتش 
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 تو این شرایطی که انقدر بهنت درگیره؟ -
 
یکم خودخواه … به هیدی کاریت نباشدده … تو به بهن من کاریت نباشدده  -

 …من دوست دارم بهت گوش کنم … تو از خودن برام بگو … باش گلم 
 
 ض کنم؟بحث رو عو -
 
شت انتخاب میکرد و تو  - سیده بودی که مهدیه مرواریدای در نه به اونجایی ر

 فکر میکنی چه طور میخواد رو اونا بخوابه؟
 
- … 
 

 دستم رو محکم توی دستش گرفت: عشق بینشون بران چرا انقدر جذابه؟
 
 …چون خیلی ساده است چون زیادی شبیه به همن … چون نابه  -
 
 م ی هم باشن تا عشقشون قشنگ باشه؟ آدما باید -
 
 …خب … نه  -
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 …میدونم ازن خیلی بزرگترم … بهت قول میدم نذارم هیدی تو دلت بمونه  -
سونه  شدیدا میتر ست … همین هم من رو  ست خودم نی اما چی کار کنم که د

… 
 
- … 
 
 اینا رو ول کن کنجکاو شدم بدونم باالخره خریدتون به کجا کشید؟ -
 

 …قدر جلوی خودم رو گرفتم تا نپرم بب*و*سمش  و من چه
 

با کمی نگرانی به سددمتم برگشددت: گرسددنه ان که … به یه چایخونه رسددیدیم 
 …نیست اینجا یه جای درست و حسابی نداشت 

 
 …االنم سیرم … نه من نهار خوردم  -
 
یاده نشددو … چس من میرم چایی بگیرم  - نداره … لطفا چ یاد جو جالبی   …ز

 باشه؟
 
 …رم رو به نشانه قول تکون دادم س
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نمیدونم چرا تو سددرم همش حر  … وقتی رفت چشددمم موند به گوشددیش 
شی حامی چیه؟ با یه … مهدیه بود  سم من تو گو شتم بدونم ا ست دا خیلی دو

شیم رو در آوردم و بهش زنگ زدم  ستم … کنجکاوی کودکانه گو شیش تو د گو
 …قاصدک … خشک شد 

 
قلبم انقدر چر آواز شروع کرد … لبخندم انقدر واضی چهن شد توی صورتم  …

به خوشددی کردن که اصددال نفهمیدم کی حامی به ماشددین نزدیک شددد و من 
 …فرصت نکردم میس کال خودم رو چاک کنم 

 
شبور  شت روی دا ستم و مال خودش رو گذا صر  چای رو داد د لیوان یه بار م

 …شیش رو نگاه نکنه که کرد و من چه قدر خدا خدا کردم گو
 

از خجالت میخواسددتم فرار کنم که با شددیطنت یه ابروش رفت باال و بعد با 
 …بدجنسی برگشت سمتم: یه میس کال دارم ازن 

 
 …سرم رو هم باال نمیکردم 

 
 حاال چرا ارغوانی شدی خانوم خانوما؟ -
 
 …هیدی یعنی دستم خورد  -
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 …که دستت خورد؟ باشه قبول  -
 

 …عد با سرخوشی لیوان رو توی دستش گرفت و سکون کرد و ب
 
 …اون جوری نگاه نکن  -
 
 …من که حرفی نزدم  -
 
 …اون جوری که نگاه میکنی از صدتا کنایه بدتره  -
 

شد طرفم  سش به بینیم میخورد و ب وس ه کوچیکه روی نوک بینیم … خم  نف
دک منی گفتم که تو قاصزد که باعث شد سرم بره چایین تر: میپرسیدی بهت می

 …همون قدر سبک و چر از خبرهای خوش … 
 

شتم …  سفر زندگیم رو دا ضورش … من زیباترین  تو آرامش و امنیت مطلق ح
برای کسددی که از دیروز تا … این آدم رو دوسددت داشددتم با باند بند وجودم … 

 …حاال همه حرکاتش برام چر از شوک بود 
 

ستاد و من تازه فهمید شین ای سیر رو همه اش خواب بودم ما ر د… م که بقیه م
 …سمت من باز شد: رسیدیم خانوم کوچولو خوابالو 
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 …تکون نخوردم و عطرش رو از چالتوش که روم بود بیشتر احساس کردم … 

 
ست ندارم بذارمت خونت  - صال ولش … دلم میخواد با خودم ببرمت … دو ا

 …کن میریم عمارن 
 

باز شد و لبخندش که با چشمام فاصله ای نداشت رو دیدم: دیگه  چشمام یهو
 چی؟

 
 …جدی گفتم … دیگه همین خوشگلم  -
 

سر و چاش میبارید … چپ چپی نگاش کردم که خندید  ستگی از  ش سر… خ
به گوشددم نزدیک تر کرد: اگر هنوز هم خوابت میاد می خوای ب*ا*لت  رو 

 کنم؟
 

مدن این همه شددیطنت رو کجا قایم  این مرد تو این… چشددمام گرد شددد … 
 کرده بود؟

 
 …باهم حر  نمیزد خیلی جدی نادیده ام میگرفت و از کنارم رد میشد: سیا 

 

http://www.roman4u.ir/


 1249 قصه یبانو

بازهم چوابم رو نداد کیفش رو توی دستش جا به جا کرد و در اتاقش رو محکم 
با چشمهای نگران به … ضرب در اتاقش باعث شد چشمام رو ببندم … بست 

ست برم در خاله و گلنار ک ستاده بودن نگاهی بندازم واقعا دلم میخوا ه کنارم ای
 …اتاقش رو باز کنم و مجبورش کنم نگاهم کنه 

 
 …خاله: همراز بهش فرصت بده خیلی خیلی ناراحته 

 
حتی اصددرارهای خاله و … دسددت انداختم و از روی مبی کیفم رو برداشددتم 

هب ودم و خودم هم خودم خرابش کرد… گلنار هم باعث نشددد تا صددبر کنم 
صت  شه اما اگر بهم فر سیاو ستم که حق با  ستش میکردم خوب میدون باید در

 …میداد خوب توضیی میدادم 
 

ستی  شرکتش رفتم نمیدونم کار در سمت  شدم و به  سی  سوار تاک گاه  نا خود آ
اما خیلی دلم میخواسددت ببینمش دلم براش تنگ شددده بود تو این … بود یا نه 

و مدام بیمارستان چدرش توی تاکسی نشستم از توی کیفم  دو روز مدام جلسه
عکسشون رو در آوردم واقعا چه طور فکر کرده بودم بدون اونها می تونم تحمی 

یاد … کنم  به عکس هر دوشددون زدم دلم غنا میرفت وقتی  ب*و*سددده ای 
 …استقبال زیباشون از خودم بعد از برگشتم می افتادم 

 
م رو رها کرد شددالم رو کمی جلو کشددیدم و جلوی شددرکت چیاده شدددم و نفسدد

باید برمیگشددتم یه کاره … نگاهی به سدداختمون انداختم چشددیمون شددده بودم 
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خواسددتم راهم رو کا کنم که اسددمم رو از … میرفتم تو دفترش چی میگفتم 
رویا بود با یه لبخند چت و چهن روی صورتش به … چشت سرم شنیدم بر گشتم 
 *سی کرد: چه طوری دیوانه از قفس چرید؟سمتم اومد و باهام روب*و

 
 …حرفش به خنده ام انداخت 

 
 …آره خنده ام داره حامی داشت سکته میکرد  -
 

 …بعد سرش رو با شیطنت جلوی صورتم آوردم اما بگم بهت خوبش بشه 
 
 نمی دونسم شما هم خبر داری؟ -
 

صنوعی کرد تو هم: فکر چیزی شه من نفهمم من  اخماش رو م شته با وجود دا
 …اونجا بودم که به هر کسی که فکرش رو بکنی زنگ میزد 

 
 چس حسابی آبرو ریزی شد؟ -
 
 راستی مگه نمیرفتی باال چرا ایستادی؟… نه بابا  -
 
 …بی خیال … چیزه  -
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شه  شت: حر  نبا سرم گذا شت  ستش رو چ ریم بیا ب… لبخند مهربونی زد و د

سرش  شلوغه هیچ چیز به اندازه دیدنت حالش رو خوب این چند وقته  خیلی 
 …نمیکنه 

 
 …خجالت کشیدم و سرم روچایین انداختم: این طوری هم نیست 

 
بیا  …م*س*تقیم هم بهم نگه بهتر از این حرفها رفیق غربتم رو میشددناسددم  -

 …باال 
 

 با ورودمون به سالن شرکت نگاهی به منشی کرد: کسی چیششه؟
 

 …د: نه تازه تنها شدن منشی لبخندی ز
 

رویا با دسددت به سددمت دفتر هدایتم کرد و بعد در رو زد و با چشددمکی تنهام 
شت  شکلی … گذا سم این  سه باری اینجا اومده بودم اما هیچ وقت ح من دو 

شتم … نبود  سترس ندا سر … این قدر ا سرش چایین و هنوز  شت میز بود و  چ
 …نفس عمیقی کشیدم … گرم کاغذای جلوش 
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سرش رو باال بیاره و من چه قدر ش شد تا  سکوتم باعث  شاید  اید حسم کرد و 
راحت تغییر چهره اش ر و حس کردم این که اون قیافه خسددته و جدی یهو چه 

 …در رو چشت سرم بستم: سالم … طور با نشاط شد 
 

ستاد: چه طوری عزیزم  سمتم اومد و روبه روم ای شد و به  چه … از جاش بلند 
 عجب؟

 
 …رو توی دستم گرفتم: مزاحمت که نشدم  شالم

 
دسددتش رو چشددتم گذاشددت و به سددمت مبی هدایتم کرد: دیگه هیچ وقت این 

 …جمله رو راجع به خودن به کار نبر 
 

شیدم: ای  ست و نگاهش رو دوخت بهم بی اغراق خجالت میک ش روبه روم ن
 …این جوری نگام نکن … بابا 

 
 
 
 
 
 به نظر نمیرسی؟زیاد سر حال … چی شده همراز  -
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 من رو ول کن تو چه طوری چدرن؟ -
 
شده این طوری … من خوبم  - چدرم هم همون طور میخوام بدونم چی باعث 

 باشی؟
 
 …سیا باهم حر  نمیزنه  -
 

 به چشتی مبی تکیه داد و کمی اخم آلود نگام کرد: حق نداره؟
 
یده بگیره منو … داره  - ند می کنم  ما من نمیتونم تح ند می دو… ا نی این چ

 …وقت چه قدر سعی کردم باهاش حر  بزنم؟حتی گوش نمیکنه 
 
 میخوای من وساطتت کنم؟ -
 
حتی نمیذارم گلی وسدداطتت کنه من و سددیا همیشدده خودمون مسددائی … نه  -

 …بینمون رو حی کردیم 
 

 … اما حقته… اونم بدون تو نمیتونه … لبخندی به چر مهری زد: درست میشه 
 
 …بدجنس  -
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من نمی تونم نه بینمت اما اون میتونه … یسددتم داره انتقام من رو هم میگره ن -

… 
 
 …حاضرم یه دونه بزنه تو صورتم اما حر  بزنه  -
 

 …اخماش خیلی جدی رفت تو هم: بی خود 
 

 …چشمام گرد شد: باور کن 
 
باور نمیکنم هیچ کس حق نداره انگشتش بهت بخوره حتی اگه سیاوش باشه  -

… 
 

 …چشتم لرزید … و من رفتم تو فکر نریمان  …
 
 امروز تمرین نرفتی؟ -
 
 …یکم تعطیی کردیم … نه چیزه  -
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چشددمم رو به سددمت دیگه ای … داشددتم دروا میگفتم اما چاره ای نبود … 
 …چرخوندم تا نگاهم ازش گرفته بشه 

 
 کمی به جلو خم شد: چرا بازهم مشکلی چیش اومد مگه؟

 
 …نه  -
 
 …ببینم یه چیزی هست م ی اینکه  نگام کن -
 
 …ای بابا از وقتی اومدم داری بازجوییم می کنی  -
 

 …حتی این حرفم هم باعث نشد تا بره ای کوتاه بیاد 
 
حاال هم اومدم بهت سدر بزنم … چیزی نیسدت گفتیم یه خسدتگی در کنیم  -

… 
 

ستم باور نکرده … یه ابروش باال بود هنوز  و  خونه هم بود تازه جریان… میدون
 …من انقدر چنهان کاری کرده بودم این مدن که میترسیدم دونه دونه رو کنم 

 
 …همراز  -
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 …جانم  -
 

گاهی که روی زبونم …  و لبخندی روی صددورتش اومد از این جان نا خود آ
 …اومد 

 
 تو همه چیز رو به من میگی نه؟ -
 
ندارم  - به این حرفها  ما  میدونم االن… حامی من عادن  میگی عادن کن ا

 …باور کن نمیشه 
 

شتر از منه …  شاید منتظره حرفهای بی نگاهم میکرد و جواب نمیداد این یعنی 
… 
 
ضافه کنم  - سائلت چیزی ا ست حر  و … من نمیخوام به م میدونم حامد ه

میدونم شددرکت کارن سددخته میدونم یه خاندانی منتظره … حدیث زیاده 
من میخوام تو … لی حالش خوب نیسددت می دونم چدرن خی… تصددمیماتتن 

 …خیالت از من راحت باشه 
 

http://www.roman4u.ir/


 1257 قصه یبانو

انقدر راحت باشه که یه روز عصری بهت دوباره زنگ بزنم گوشیت خاموش  -
باشدده و تو هیچ کجای این شددهر چیدان نکنم؟ فکرم بره هر طرفی به بدترین 

 جاهای ممکن؟ خیالم چه قدر ازن راحت باشه همراز؟
 

 مس کردم: همیشه میخوای این مسمله رو به روم بیاری؟گیره سرم رو با دستم ل
 
چدرم حامد … همه این حرفها رو بذار کنار … نه دوتایی داریم حر  میزنیم  -

 بده ها و شرکت درست اما کی از تو مهم تر؟
 

به سددمتم اومد و … این بار هم حرفی چیدا نکردم برای زدن از جاش بلند شددد 
ست  ش سبید زان… روی کاناچه کنارم ن شال… وم به زانوش چ شه  ستی به گو م د

 …کشید: شاید نباید این گیره رو بران میخریدم خیلی خوشگلت میکنه 
 

 …چرا من حرفی در مقابی این همه حس و نوازش لحنش نمیزدم 
 

ستن بود … سرم رو بلند کردم کامی  شماش که این بار چر از حس خوا توی چ
نداختم  گاه ا بد همین… ن تا ا گاهش کنم بی برو برگرد  میتونسددتم   …طور ن

دستش از روی شالم روی گونه ام سر خورد و کف دستش کامی روی صورتم 
قرار گرفت صددورتش رو بهم نزدیک تر کرد و کمی به سددمتم خم شددد: یه بارم 

 …بهت گفته بودم دوباره میگم که من هستم همین جا 
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… دارم این شکی نبه … سرم رو کمی بیشتر به کف دستش تکیه دادم: میدونم 
 …به همین خاطر که شکایت سیاوش رو هم برای تو آوردم 

 
شه … رعایت حالم رو نکن همراز  - سی من … این یه خواه شنا تو من رو می

 …اما از تو خواهش میکنم تو رابطه با من خودخواه باش … خواهش نمیکنم 
 

شمام رو بستم و باز کردم به نشانه تایید  ستش رو کالفه از… چ م کنار صورت د
جا  تا این خاطر خود من  به  بار  که اولین  خار این به افت حاال میتونیم  زد: خوب 

 چه طوره؟… اومدی کار رو تعطیی کنیم و بریم بیرون 
 

حامی رفت تا کارهاش رو جفت و جور کنه من تو فضددای محبتش بودم و تو 
 …چرواز که تلفنم زنگ خورد محمد بود 

 
 خوبید؟… سالم  -
 

ست شده چی صداش خ ه بود و داغون: چه خوبی؟ همراز تو اون چالتو خراب 
 شده؟/

 
 هیدی شما چرا انقدر عصبانی هستی؟ -
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 هیدی؟ نرمیان بی صفت چی کار میخواسته بکنه؟ -
 

 …دلم چنگ خورد: هیدی 
 
یه هیدی سددداده  - ته بکنه  که اون میخواسدد همراز هیدی یعنی چی؟ غلطی 

 است؟
 
 کی بهتون گفته؟ -
 
 تو چرا به من نگفتی؟… ر عزیزش دستیا -
 
 …گفتن نداشت مهم نیست جوابش رو هم گرفت  -
 

 داد زد: چی؟ مهم نیست؟
 
 میگفتم میخواستید چی کار کنید؟ -
 
ساعت فیلم  - سه روزی چهار ده  شنواره بر لعنتی چام اینجا گیره کار باید به ج

 …برداری داریم 
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جواب کار مزخرفش رو هم …  احتیاجی نیسدت من خودم از چسدش بر میام -
 …میدم 

 
 …چه طوری؟ من این نون رو تو دامنت گذاشتم  -
 
 نریمان نشد یکی دیگه فکر میکنید نسلشون از رو زمین برداشته شده؟/ -
 
 …مرتیکه الدنگ عوضی  -
 
چند وقت دیگه اجراشه حاال بگرده بازیگر چیدا کنه … من دیگه تمرین نمیرم  -

… 
 
ین زدی درست اما فکر میکنی کافیه؟ آینده حرفه ایه خودن این کارش رو زم -

نه  نه این ور و اون وربران میز نا فکر میکنن بی … چی میشددی کارگردا یه  بق
 …قبی از این کارها تو آبروش رو ببر … میتونه ازن شکایت کنه … مسمولیتی 

 
خه  - عه خودمون رو بهتر … چه طوری آ جام که  نمی دونی چی میگن؟ تو 

 …خواهش میکنم ازتون … ی یه گنده که باید روش چوشددیده باشدده میشددناسدد
 …دفن بشه … بذارید تموم شه 
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من این مرد رو وارد این … توی ماشددین به نیم ره حامی نگاه کردم نمیگفتم 
 …خیلی راحت … بازی نمی کردم همه چیز تموم میشد 

 
 برگشت به سمتم: کجا بریم عزیزم؟

 
من این عزیزم سدداده اش رو دوسددت … خندی زد شددانه ای باال انداختم و لب

نیازی نبود یه بار دیگه به جنگ آدم بدهای … داشددتم این بودن محکمش رو 
ار این ب… زندگی من بره تا به خودم اثبان کنم این مرد از من حمایت می کنه 

 شاید سرچوش گذاشتن بهترین جواب ممکن بود.
 

شلوار جین  نگاهی ستارهای قرمز و  سبز و آل ا شنی  به خودم انداختم با اون 
ستم این که  ستبند و النگوی دور د سرم و اون همه د شی و ول  شال  چاره و اون 

 داشت؟… این اخم ها رو نداشت 
 

آب … حتما داشددت که تمام خاندان انتظام داشددتن این طور نگاهم میکردن 
جا کردم سددداعت  گی توی… دهنم رو محکم قورن دادم  به  جا  دسددتم رو 

مالقان بود و با وجود اینکه همگی میدونسددتیم مالقاتی وجود نداره این جا 
بودن درحقیقت ابراز ادب بود به فریده خانوم و حامی و شدداید هم حامد که به 

 …دیوار تکیه زده بود و از همه عصبی تر بود 
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که فریده خانوم من  …دلم میخواست دنده عقب برگردم … حامی رو نمیدیدم 
 …رو دید 

 
 چرا اون جا ایستادی؟… سالم دخترکم  -
 

… این همه زن و مرد جدی و تو لباسهای رسمی … کف دستم عرق کرده بود 
با ماشددینهای عجیب و غریبی که اطرا  بیمارسددتان بود و خوب میدونسددتم 

 …متعلق به این خانواده است و من 
 

سمت فریده خانوم رفتم  ستش رو  حامد… به  با دیدنم تکیه از دیوار گرفت و د
فریده خانوم من رو ب*و*سددید: خوش اومدی … برای گرفتن گلها دراز کرد 

 خوشگلم چرا زحمت کشیدی؟
 
 …باید زودتر خدمتتون میرسیدم  -
 

 …حامد: سالم همراز 
 

 …امیدوارم چدرتون هر چه زودتر بهتر بشن … نگاهی بهش کردم: سالم 
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حامی همین … ممنون که اومدی … : هنوز که بی هوشددده حامد کالفه گفت
 …اطرا  بود 

 
با این کارش از فریده خانوم خجالت … این رو گفت و گردنی به اطرا  کشید 

 …کشیدم که داشت با ل*ب*ن نگاهم میکرد سرم رو چایین انداختم 
 
 …من اومدم فریده خانوم رو ببینم  -
 

از اون لبخندهایی … رو لبهای حامد  و نمیدونم اون لبخند مسخره چی بود… 
 …که دلم میخواست بزنمش 

 
کنار فریده خانوم نشددسددتم واقعا نمیدونم منتظر چی بودم اما خوب حاال که تا 

ید یکم هم مینشددسددتم  با مده بودم  جا او ها یکی یکی … این نده  قان کن مال
میومدن با فریده خانوم رو ب*و*سددی میکردن و خیلی هاشددون هم دختر های 

و من احساس میکردم این وسط یه جورایی معلومم … وون و جذابی داشتن ج
شم میومدم  شالم رو یکم جمع و جور کردم و لبه … تو این جمع زیادی به چ

 …شنلم رو گرفتم 
 

 …صدای چچ چچ هاشون رو میشنیدم: آره همون خواهر زن حامده 
 
 …اینکه بده است  -
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سرم میگه چند باری - شین حامی دیدتش  چه میدونم چ معلومه خیلی … تو ما

 …خب حامی لقمه خوبیه … دو رو بر حامی میپلکه 
 
این همه دختر … دیده باشدده مگه چسددرا هر کی رو سددوار میکنن میگیرنش  -

ستم  شبیه نی صال هیچ جوره  دن یکیش دختر خو… خوب داریم تو فامیی اینا ا
 راستی کی از آمریکا بر میگرده؟… 

 
عرق روی چیشونیم رو با دستمال … م قلبم داره میاد تو دهنم احساس میکرد… 

فریده خانوم مشدغول صدحبت … زانو هام رو باال و چایین میبردم … چاک کردم 
… با یکی از مهمون هاش بود و نمیخواسددتم بپرم وسددط و خداحافظی کنم 

 ااین آدم ها ت… بفرما همراز خانوم اینم حقیقتی که داشددتی ازش فرار میکردی 
یه روزی حامی هم به همین … و از همه مهم تر … ابد تو رو نخواهند چذیرفت 

 …نتیجه خواهد رسید 
 

 تو عالم خودم بودم که صدای حامد رو شنیدم: همراز خوبی؟
 

 …با اجازتون من برم … سرم رو بلند کردم: چیزه خوبم 
 
 …چرا؟ صبر کن االن حامی چیداش میشه  -
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 …اومده بودم به ایشون هم سالم برسونید من برای دیدن مادرتون  -
 
 …می رسونمت … همراز وایسا  -
 
 …جایی کار دارم … همون جوری که اومدم بر میگردم  -
 
 …اومدنی هم باید به حامی زنگ میزدی  -
 

 …یه ابروم رفت باال: اون وقت چرا 
 

 طفق… حامد هم انگار که سددوتی داده باشدده یکم این چا و اون چا کرد: هیدی 
 …صبر کن سوئیدم رو بیارم اصال بی خیال حامی خودم میرسونمت 

 
داشدتن نگاهم میکردن و من از این نگاهها متنفر … یه قدم بهش نزدیک شددم 

صدام رو آوردم  سریع تر ترک کنم  ستم این جمع نا جور رو هر چه  بودم میخوا
 …چایین: اون وقت کی گفته من سوار ماشین شما میشم 

 
انتظار این جواب رو ازم داشددت که خودش رو از تک و تا ننداخت:  شدداید… 

 …میخوام باهان حر  بزنم … گفتم شاید به حرمت چدر بده ها بودنم 
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نداریم  به جا کردم: حرفی  من … کیفم رو کمی بزرگ بود روی شددونه ام جا 
 …وظیفه ام رو انجام دادم و حاال شما بده هان رو داری 

 
سمت فریده خ… نکنه فکر کرده بود من یادم رفته  با تعجب نگاهم کرد انوم به 

ن اما م… ناراحت بود که نتونسددته درسدددت ببینتم … رفتم برای خداحافظی 
انقدری حرفهای مزخر  خورده بودم این مدن که … ناراحت بودم از اومدنم 

 …االن فقط میخواستم فرار کنم 
 

از چوشددیدن این … رد شدددم  و از خیابون… از حیاط بیمارسددتان بیرون اومدم 
بلوز زیرش یکم تنگ بود و لبه های شنی رو همر … شنلم کمی چشیمون شدم 

ای کاش بلوز گشدداد … چه قدر هم بهم نزدیک می کردم باز از هم باز میشددد 
 …ایسددتادم کنار خیابون برای تاکسددی تو عالم خودم بودم … تری میپوشددیدم 

قدری بهنم درگیر بود  حامی … ان قدر رو مخم … ندیدن  ها ان تموم اون حرف
 …کمی اون بغض لعنتی رو قورن دادم … بود که حواسددم به هیچ جا نباشدده 

 …من کجا حامی کجا … راست میگفتن 
 

خیلی چیش می اومد … ماشددینهایی هم برام می ایسددتادن که اهمیتی نمی دادم 
ام چ این بار ماشددین آخرین مدلی کنار… یکم به سددمت چایین خیابون رفتم … 

این بی محلی شاید خیلی براش سنگین تموم … اهمیتی بهش ندادم … ایستاد 
ستاده بود … شد  رو به رو حامی بود که از … سرم رو باال آوردم … که هنوز ای
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در بیمارستان بیرون اومد و تلفنش رو دستش گرفته بود و داشت هم اطرا  سر 
شت  شید احتماال دنبال من میگ سبتا … میک سمتم ب… خلون بود خیابون ن ه 

قدمهاش رو بلند تر کرد و … و ماشددینی که جلوم ایسددتاده بود رو دید … اومد 
راننده ماشددین که انگار این بی محلی بد … من هول کمی به سددمتش اومدم 

جور بهش بر خورده بود سددرش رو بیرون آورد و با صدددای خیلی بلند بدترین 
هم من خشک بشم هم قدم  چیزی که باعث شد… جمله ممکن رو بهم گفت 

های حامی از قدم به دو تبدیی بشه اما نرسید به ماشینی که به سرعت گاز داد و 
دلم میخواسددت بمیرم و برای دومین بار تو این … من موندم و خشددک شدددم 

انقدری قیافه اش … حامی بهم رسددید … مدن چندشددم بشدده از زن بودنم 
ن فقط نگاهم میکرد و م… م عقب که باور نمیشد یه قدم رفت… وحشتناک بود 

شه  شنیده با شیدم مطممنا همه … دعا دعا میکردم ن از اطرافم هم خجالت میک
 و وحشتناک عصبانی بود… صورتش قرمز شده بود … شنیده بودن 

 
 …راه بیفت  -
 

این جمله که با سددردی و اخم آلودی خاص حامی ابراز شددده بود من رو انقدر 
سوند که راه بیفتم و چ ست که از … یزی نگم تر شینش رو انقدر محکم ب در ما

از توی داشبور یه تیکه کاغذ در … صداش چشمام رو که خیس شده بود بستم 
 …آورد و شماره ای رو روش یادداشت کرد: میدونم باهاش چی کار کنم 

 
 …باورم نمیشد تو این مدن شماره اش رو برداشته باشه 
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 بزنی؟نمیتونی جلوی اون شنی رو سنجاق  -
 

شک …  سر جام خ ست و چام از اون جمله چندش آور میلرزید  من که هنوز د
 …شدم 

 
نمی تونی؟ چرا وقتی حامد میگه برسددونمت میای کنار … با شددمام همراز  -

 خیابون می ایستی؟
 

این لحن ترسناک رو باور نداشتم من االن بیشتر از یه مرد عصبانی و بازجو … 
 …ام تنش های این یک ساعت رو ازم دور کنه به کسی احتیاج داشتم تا تم

 
 …با صدای لرزانی گفتم: می خواستم برم خونه 

 
 با مشتش آروم به فرمون زد: مگه حامد نمیخواست برسونتت؟

 
 …من سوار ماشین حامد نمیشم  -
 

شتر جمع کردم  ست و ام رو بی سمتم چرتاب کرد که من فقط د چنان نگاهی به 
… 
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 …من بیام  چرا صبر نکردی -
 
 …همون جوری که اومده بودم میخواستم برگردم  -
 
 این کاران چه معنایی میده؟ ها؟ -
 
 …حرفای تو چه معنی میده؟ من هر روز این مسیر ها رو میرم و میام  -
 

شارم افتاده بود فکر کنم  سرم تکیه دادم ف شت  شیشه چ تمام بدنم  …سرم رو به 
 …میلرزید 

 
 …این جوری نمیشه … باید یه فکری بکنم  -
 
 …االنم میخوام برم خونم … هیچ فکری نمیکنیم  -
 
شم  - شتمش … همراز دارم دیونه می و ت… اگه بهش رسیده بودم که زنده نمیذا

 اصال فهمیدی بهت چی گفت؟
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شدم: نه نفهمیدم  صورتش براق  صبی تو  شما مردا میفهمید … ع خه آ… فقط 
اون جمله راجع به من و شخصیت منو و … کال نفهمیم … ما زنها نمی فهمیم 

 بفهمم!… بدن من که نبود 
 

به من که عصددبی بودم و صددددام میلرزید نگاه کرد ولی بره ای از  با تعجب 
 اخمش کم نشد: چرا صبر نکردی تا بیام؟

 
 …دلم نخواست  -
 

اما عصددبی تر از این حرفها بودم که بخوام بهش فکر … بی ادبی کرده بودم … 
 …کنم 

 
 ین چه طرزه صحبت کردنه؟ا -
 
 …به منم خیلی چیزا بر میخوره … بهتون بر خورد آقای دکتر  -
 
تازه این حسدداسددیت ها هم … تو که حسدداسددیت های لعنتی من رو میدونی  -

 …نبود فکر میکنی 
 

 …بعد با دست محکم به فرمون زد: لعنتی دلم میخواد خفه اش کنم 
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 این رو گفت و ماشین رو روشن کرد

 
یا چه میدونم سددنجاق  - چرا جوابم رو نمیدی همراز؟ چرا این لباس دکمه 

 نداره؟
 
- … 
 
 با شما نیستم؟ ! -
 

 …لحن سرد و بازجویانه اش داشت عصبیم میکرد 
 
من اگر چادر هم سددرم میکردم یه بی … جوابت به اندازه تمام اعتقادان منه  -

ید ببخش… من مقصرم االنم حتما … همه چیزی چیدا میشد تا چیزی بهم بگه 
شم  شم … سعی میکنم نبا شم … زن نبا شم … جذاب نبا و ت… تو جامعه نبا

 …حرمسرا بشینم تا به حساسیت هاتون بر نخوره 
 

کی به تو اجازه داده … اخماش وحشتناک تر شد: حواست به جمله هان باشه 
باشددی  ته  یدگاهی داشدد به خودن و من همدین د نداری … راجع  … حق 

 …نداری حواست به خودن نباشه متوجهی حق 
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 …و من تو فکر دید وحشددتناکی بودم که این روزها همه نسددبت به من داشددتن 
تا دختری که از خانواده نسب… دختری که تنها زندگی میکنه چس سهی الوصوله 

متوسطه چس در شان چسر تحصیی کرده و چولدار ما نیست و براش کیسه دوخته 
من اصددال چرا … هد  تمام خشددمش منم و مردی که به جای حمایت … 

 وجود دارم؟ حق های دنیا رو کی به من میده یا کی از من میگیره؟
 

انقدری دلم بابت دیروز عصددر تا حاال چر بود و انقدری بهنم درگیر بحث بی 
 …سرانجامم با حامی بود که این زنگ تلفن هم بیشتر بره روی اعصابم 

 
 …باهم حر  بزنیم  دلیلی نمی بینم بخوایم -
 
شما بذارش به حساب … همراز خانوم باور کنید یه گفت و گوی ساده ست  -

 چه می دونم هر چی؟ شما هم جای خواهر من… عذر خواهی 
 
صال من خواهر  - شما از بهن من میره؟ ا شتناک با عذر خواهی  اون رفتار وح

 شد؟شما این رفتار با خواهرتون شده بود با عذر خواهی درست می
 

ستیار نریمان من ومنی کرد: نه  ضا د ستیار نریمان که … اما … ر شما من رو د
 …یکی از شددداگردهای اسددتاد امیری ببین … خدا بگم چی کارش کنه نبین 
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شی  شجوی عزیز کرد سر نریمان به خدا … میدونم دان محمد هم طوفان کرده 
 …که نرمیان هم م ی سگ چشیمونه 

 
 …و به روم نگاه میکردم اخم آلود به مرد دستپاچه ر

 
 چرا چیزی سفارش نمی دید؟ -
 
 …از شما به من خیلی رسیده  -
 
با نریمان یکی نکنید  - من تو زندگیم … خواهش میکنم همراز خانوم من رو 

… از وقتی نوزده سدالم بود … یه زن رو دوسدت داشدتم االنم ده سداله باهاش 
ظیریه این سومین کاریه که دارم نریمان آدم بی خودیه درست اما کارگردان بی ن

خبط و خطا ازش زیاد دیده بودم اما این اولین بار … باهاش همکاری میکنم 
 …حاضر عذر بخواد … بود همدین غلطی میکرد خودش هم چشیمونه 

 
 حتی نمیتونم بهش بگم… قرار شد من بیام این جا بشرطی که حرفی از اون  -

 …نزنیم … آدم 
 
 این کار بدون تو میخوره زمین… بازیگرهای نسی جدیدی  تو یکی از بهترین -

… 
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عذر می خوام و نریمان … چوزخندی زدم: چس باالخره به اصی مطلب رسیدیم 
چشیمونه و اینا همش تزئین ماجرا ست اصی یه تماتر که قرار بوده بترکونه اما کار 

 گردانش ترکوند نه؟
 

همراز خانوم بحث یه اکیپ …  باور کنید که نه… سرش رو چایین انداخت: نه 
 …فقط نریمان که نیست … یه گروه 

 
چرا همه این مدن داشددتن تالش میکردن تا من … کیفم رو توی چنگم گرفتم 

 از هرچی مرده بدم بیاد؟
 

خواهش میکنم به حرمت … از جاش نیم خیز شددد: بنشددینید خواهش میکنم 
 …استاد ال اقی 

 
شددده؟ من امروز باهاشددون تماس گرفتم گوشددیشددون  به اسددتاد گفتید چی -

 …خاموش بود من خودم میخواستم این ماجرا رو دنبال کنم 
 

 …من یعنی … رنگش کمی چرید: نه 
 

نشددسددتم و روی میز خم شدددم: میدونید که میتونم مجوز کار رو باطی کنم؟ 
 …میدونید که میتونم خیلی کارها بکنم 
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 …می تهدیدشون می کردم دوست نداشتم اما داشتم با حا… 

 
 …به خدا که میدونم تا حاال هم خانومی کردید … میدونم  -
 

شتر  شتم که بی سکون آوردم باال: تا حاال در این گند رو گذا شانه  ستم رو به ن د
چرا با وجود اینکه معتقدید از جنسددش … از این بوی تعفن نریمان باال نزنه 

صددنف ما انقدر مشددکی و بی چولی نیسددتید باهاش کار میکنید رو میفهمم تو 
صت اینکه بتونه انتخاب کنه رو نداره  ست که آدم فر س… ه شاید  نم اما ببینید 

بدونم اگه دارم بهتون لطف  ما انقدری تو این کار تجربه دارم که  باشددده ا کم 
 …میکنم در مقابلش چی باید ازتون بخوام 

 
به اون تمرین بر نمی گردم  ید من  یا چایین ب ید  ید… باال بر ماهم نمیتون  شدد

با استاد مطرح نمیکنم … و اما من … مجبورم کنید چون قراردادی وجود نداره 
شه  سته با شرطی که دهن همه ب شتر از این نره به  شته نریمان بی  …تا آبروی ندا

اگه نریمان نمیخواد یه شبی یه روزی که داره بر میگرده خونه یهو براش یه اتفاق 
ینکه دلش نمیخواد برای همیشددده کاری کنم که نتونه خیلی کوچولو نیوفته یا ا

منم اون روز رو سددعی میکنم که فراموش … دهنش رو ببنده … مجوز بگیره 
من آبرو و اعتبار … این یه معامله اسددت فکر کنم که منطقی هم باشدده … کنم 

باره یه  نریمان رو یکم بیشددتر براش حفظ میکنم که البته میدونم دیر یا زود دو
 اون هم دهنش رو… ی کنه که این بار هیچ کس نتونه براش کاری بکنه کاری م
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ولی به خدایی که اون باالسددت که من بهش اعتقاد دارم … سددفت نگه میداره 
نمیدونم شددما که چه قدر بهش اعتقاد دارید اگر فقط یه جمله از خودم بشددنوم 

باید  رو فاتحه شغلش… اگه بشنوم … که میدونید این جامعه چه قدر کوچیکه 
 …بخونه 

 
 
 
 
 

شم رو کردم  شیدم من همه تال همه … بوی هوای برفی زم*س*تون رو نفس ک
میدونم از حامی مایه گذاشتم … تالشم که خودم بتونم این مشکی رو حی کنم 

میدونم از حرمت اسددتاد و شدداید از شددهرن محمد اما هر چی که بود این … 
دختر بی کار بودم و نسبتا بی چول حاال من یه … طوری از خودم راضی تر بودم 
شق بودم  صری تا … و یکم ناراحت و عا شیم انداختم از دیروز ع نگاهی به گو

حاال تماسددی نگرفته بود بح مون بحث مزخرفی بود دلخور بودم اما بیشددتر 
نفسددم رو بیرون دادم و عین بده ها از دیدن بخار دهانم خوشددحال … دلتنگ 

 …انقدر بی کاری که به این چیزا فکر کنی شدم با خودم گفتم آره دیگه 
 

 …تلفنم زنگ خورد آویسا بود 
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 …سالم همراز جونم  -
 

 …این دختر همیشه چر از انرژی بود 
 
 سالم عزیزم خوبی؟ -
 
 وقتت رو که نمیگیرم؟ -
 

 چه دل خوشی داشت واقعا؟… 
 
 سیا چه طوره؟… نه عزیزم داشتم برای خودم راه میرفتم  -
 
بال … همراز این چرا این جوری لا کرده  …ناراحت  - داره از دلتنگی بران 

 …بال میزنه اما 
 
بی خیال آویسددا خودم درسددتش میکنم یکم از عصددبانیتش بخوابه منتش رو  -

 …حسابی میکشم 
 

 میدونم… بران یه زحمت دارم … خندید: من اصددال بابت اون تماس نگرفتم 
شلوغه اما  ستی دارم… سرن  شناختمش البته  می دونی یه دو که تو ایتالیا می

می خواد یه کار خیلی خاص رو اجرا کنه با … تماتر خونده دختر خیلی خوبیه 
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 کار تو رو تو تماتر قبلی… کار فوق العاده ایه … برداشددتی از شددعر های موالنا 
مده بود  با کیوان او فی که تعری… کیوانم ازن خیلی تعریف کرد … دیده بود 

ستی  شنا مه اش رو میتون… هم ه ی بین وقتان یه فرصتی بذاری ببینیش؟ نمای
 …الاقی بخون 

 
من همیشدده به به این گوش چشددمهای … لبخندی به چهنای صددورتم زدم … 

 زمانه نسبت به خودم مدیون بودم.
 

چه جمع کردم  نا کا نه … هوا برفی بود … چاهم روی  به دو نار زدم و  چرده رو ک
شدم  شت بر  خیره  شم زدم ولیوان بزرگ چای  موهام… های در شت گو رو چ

صورتم نزدیک کردم  سرد بود … رو به  ست کار نمیکرد و … هوا  شوفاژها در
نه اش رو تعمیر  گه موتور خو که میخواسددتن خرابش کنن رو دی نه ای  خو

مادام که رفته بو د و زینب خانوم هم کم کم داشددت میرفت و من … نمیکردن 
ندم  ید کم کم دل میک با حت بودم  خیلی… هم  فکر میکردم من هم … نارا

 …عطر چای رو نفس کشیدم … دلم براش تنگ شده بود … اشتباهاتی داشتم 
نگاهی به جوراب های شکی موشم کردم با اون … من عاشق هوای برفی بودم 

اینها رو سیاوش با چول اولین اجرای موفق چارسالش خرید … گوشهای آویزون 
آهی کشدیدم و با کنترل صددای … دلخور بود  چه روزگاری بود اون هم ازم… 

 …آهنگ رو بلند کردم نوای چنگ و فلون کلید دار بی نظیری تو خونه چیدید 
شد  ضم آزاد  ضالن منقب سیقی … کمی ع همون معجزه … معجزه ای بود مو
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ای که بار اول وقتی حامی رو چشددت چیا نو دیدم اتفاق افتاد دلم شدداید اون روز 
یقه شددی و ول بافتم رو کمی جمع تر … بد اخالق لرزید  برای اون اخم آلوی

یادش به خیر همیشه وقتی بر  میومد مامان برام شلغم میپخت و من … کردم 
من نمیدونم چی غلطه و … کاش بودی مامان … چه قدر ناز میکردم تا بخورم 

چی درسددت مامان تو فرصددت نکردی به من یاد بدی باید چه طوری با مردها 
 …نم برخورد ک

 
 …این بار شاید باید من کنار میومدم … دستم به سمت تلفنم رفت و برگشت 

شم بوق خورد و با دومین بوق  شیمون ب شماره اش رو گرفتم و قبی از این که چ
 …صدای با ابهت و کمی دلخورش تو گوشی چیدید: سالم همراز 

 
 خوبی؟ چدرن چه طوره؟… سالم  -
 
 …منم خوبم … چدر همون طورن  -
 

صدای دلخورش باعث شد کمی خودم رو جمع و جور کنم: چیزه میگم میشه 
 من فردا بیام بده ها رو ببرم بیرون؟

 
خیلی وقت بود که من اول با بده ها هماهنگ می … بهانه بی مزه ای بود … 

کردم و بعد بده ها یا خودم به حامی می گفتیم هر چند هنوز هم اجازه بده ها 
 …د دست حامی بود نه حام
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 …باید با چدرشون صحبت کنی … احساس کردم خنده اش گرفت: نمی دونم 

 
شمشیر رو از رو بسته بود من هم این چند وقته بیشتر از این حرفها تحت فشار 

 …بودم که بخوام درست رفتار کنم: باشه چس من با حامد تماس میگیرم 
 
 …حامد همونیه که سوار ماشینش نشدی  -
 
 حامی؟! -
 
 …خونت رو باز کنی شاید بهتر بتونیم صحبت کنیم در  -
 

چای رو روی میز گذاشددتم و از چنجره نگاهش کردم … م ی فنر از جام چریدم 
بدون فکر کردن به اون کفشکهای … باورم نمیشد … که ایستاده بود جلوی در 

 …موش و موهای رهام به سمت آیفون رفتم و در رو باز کردم 
 

حامی بارها چا تو این خونه گذاشددته … خیلی خیلی تند … قلبم تند تند میزد 
خیلی  …بود اما احسدداس میکردم این چا گذاشددتنش با بقیه اش خیلی متفاوته 

 …زیاد 
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توی قاب در که دیدمش با اون چالتوی مشددکی رنگش یه بار دیگه اعترا  کردم 
په  به … این مرد خیلی خیلی خوش تی ماش موند  به من کرد و چشدد گاهی  ن

یکم خجالت کشیدم … های روی چام و یه لبخند چهن روی صورتش اومد موش
و چای راستم رو چشت چای چپم قایم کردم این کارم باعث شد لبخندش واضی 

 …تر بشه: سالم کوچولو 
 

جعبه ای شددبیه جعبه … اخم کردم بهش اخمی که یکم زیادی مصددنوعی بود 
 …در آورد شکالن توی دستش بود روی میز گذاشت و چالتوش رو 

 
موهام رو زدم چشدددت گوشددم چرا من انقدر هول کرده بودم: میرم بران چایی 

 …بریزم تازه دمه 
 

 …فنجان کریستال رو گذاشتم جلوش با نقی و کمی شیرینی 
 

شت نگام می کرد رو به روش  شته بود و دا شتی کاناچه گذا ستش رو روی چ یه د
شاره ام شید یکم هم چیز نا مرتبه. ا ستم: ببخ ش ش ن ته به کتابهایی بود که گذا
 …بودم روی گلیم جلوی تلویزیون: نمیدونستم میای 

 
 …من هم مونده بودم بین اومدن یا نیومدن  -
 

 …سرم رو چایین انداختم 
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 …گاهی یادم میره کوچولویی  -
 
 …نیستم  -
 
 این جا چرا انقدر سرده مگه شوفاژ نداری؟ -
 
 …درست کار نمیکنن  -
 

 هم: یعنی چی؟ اخماش رفت توی
 
 به سرویس احتیاج داره -
 
 …فردا یکی رو میفرستم درستش میکنه  -
 
 …یعنی خودشون درست میکنن … نه  -
 
این جوری سددرما … اگه تا فردا عصددر درسددت نکردن یه زنگ به من بزن  -

 …میخوری 
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لحنش هنوز هم سددرد بود حتی اون لبخند جلوی در هم انگار نتونسددته بود و 
 …ش رو عوض کنه حال و هوا

 
 چند لحظه ای سکون کردیم

 
 …چاییت یخ کرد  -
 

 …لیوانم رو توی دستم گرفتم و یقه ام رو صا  کردم که یه شونه ام بیرون بود 
 

 …نگاهی به دستم کرد که داشتم یقه ام رو درست میکردم 
 
 …بران مهمه  -
 

 با تعجب نگاهش کردم: چی؟
 
شونه ان جلوی منی که دوستت دارم بیرون نباشه  اینکه… اینکه نگان نکنم  -

 …چس بران مهمه … 
 
منظورن … من همیشه تو لباس چوشیدنم دقت می کنم … معلومه که مهمه  -

 …رو متوجه نمیشم 
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ست بهت بر می  شم از لبا صبی می شد: چس چرا وقتی من ع سمتم خم  یکم به 
 خوره؟

 
 …این با اون فرق میکنه  -
 
تو میتونی تصددور کنی وقتی اون آدم بی همه … باور کن نمیکنه …  نمیکنه -

شه گفت چه  شه اون جمله رو که الیق خود چیز به دختری که برام انقدر با ارز
حسددی بهم دسددت داد؟ یه لحظه احسدداس کردم دارن خفه ام میکنن هر چند 
 امروز یکم معطلش شدددم اما در آخر کاری با هاش کردم که دیگه از این کارا

 …نکنه 
 

شتم دلم غنا میرفت برای اینکه براش انقدر مهمم …  ضی دا سان متناق سا اح
 …و از یه طرفی هم این همه بد خلقی و حساسیتش من رو می ترسوند … 

 
دسددتاش رو توی هم قفی کرد و روی زانوهاش گذاشددت از م*س*تقیم نگاهی 

 بهم انداخت: چرا ساکتی؟
 
 چی بگم؟ -
 
 …و نگاه گیر کرده و نمیدونم چرا روی زبونت نمیاد تمام اون حرفایی که ت -
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 …خیلی زیاد … حامی ما خیلی باهم فرق میکنیم  -
 
 …میدونم  -
 

شک ادا میکرد گفتم: این  شر چرا انقدر همه چیز رو محکم و بی  خدایای ای ب
 تو رو نمی ترسونه؟

 
 …چرا  -
 
خانواده ان هم  حتی… تو … حامی من تمام دیشددب رو بیدار بودم … چس  -

 …امکان نداره من رو بپذیرن 
 
… مادرم که عاشددقته … هر چیزی رو که من بپذیرم اونها هم باید بپذیرن  -

حامد تو چشددماش برق میاد وقتی ازن تو خونه … بده ها هم که گفتن نداره 
 …و چدرم … مون حر  میشه طوری که نسبت بهش حسود شدم 

 
 …چدرتون از من متنفره  -
 
 …ن طور نیست ای -
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 …من بیشتر از تو با چدرن رفت و آمد داشتم حامی … گولم نزن  -
 
 …چدرم تو وضعیتی نیست که  -
 
 …امیدوارم هر چه سریع تر حالشون خوب بشه  -
 

سددرش رو تکونی داد و هنوز خیره به منی که چاهام رو تکون تکون میدادم نگاه 
 …کرد: خانواده من اینان 

 
 …نایی که تو بیمارستان بودن هم هستن خانواده شما او -
 

 با جدیت نگاه کرد: چی بهت گفتن؟
 
 …مهم نیست  -
 
 …هست  -
 
 …نه باور کن نیست  -
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سوزونه حامی  شون اینجام رو می شاره کردم: حرف ست به قلبم ا اما مهم … باد
 …نیست 

 
که بخواد قلبت رو بسدوزونه رو  کالفه تو جاش جا به جا شدد: دهن اون کسدی

 …بلدم چه طور ببندم 
 

یدونم … این مرد چی داشدددت …  عت … من نم با این وسدد من این آدم رو 
شتم  ست دا هرچه قدر هم که گاهی موج و طوفانش هوای دلم … دریایش دو

 …رو بارونی میکرد 
 

ست  سلیق… سرم رو چایین انداختم: نقی انتقام نی  هحامی ما بد جور اختال  
 …داریم 

 
- … 
 

 داشت با اخم نگام میکرد: حامی؟!… چرا جوابم رو نمیداد … 
 
 …منتظرم جمالتت تموم شه  -
 
همون لباسددایی که تنم میکنم این … حامی من هر چی دارم و ندارم همینه  -

 …و اون نیمده سددوادی که دارم … دیونه باز ی هام … تفکران بهنم … کتابا 
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از وقتی اومدی همه چیز عوض … تو اومدی … ی اینه دار و نداره من از زندگ
ست چون … شده  شنبه ا منی که به خاطر تنهایی هام گاهی یادم میرفت چند 

 …نمیدونم … من شاید بلد نیستم … من … خیلی هم برام فرق نمیکرد 
 

 …کالفه به چشتی مبی تکیه دادم 
 

متم گرفت: بازش جعبه ای که همراهش آورده بود رو به س… از جاش بلند شد 
 …کن 

 
 لبخندی… روبان دورش رو باز کردم یه جعبه بود چر از اسددمارتیز های رنگی 

 …زدم: مرسی خیلی خوشگلن 
 
 …یکم ازشون بخور میدونم دوست داری  -
 

دسددتاش رو چشددتش حلقه کرد و تو تاریک و روشددنایی … کنار چنجره ایسددتاد 
 …غروب برفی به بیرون خیره شد 

 
 …م توی جعبه اسمارتیزها دستم رو کرد
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شتم  سکون یکی دوتا توی دهنم گذا ستم به داخی جعبه یه … تو  اما با بردن د
شیدم … چیزی ته جعبه بود  ستم بود ر… با تعجب بیرون ک و چیزی که توی د

شتم  شد … باور ندا شک  یه لحظه بدنم یخ کرد و بعد انگار که تب … گلوم خ
ی که بین انگشت اشاره و شصت دست چیز… داشته باشم تا گوشام داا شد 

اید ش… راستم داشت برق میزد زیر نور کم لوستر چوبی هال رو باور نداشتم 
انتظارش رو داشددت حتما که به قیافه … از سددکوتم بود که برگشددت به سددمتم 

 …شگفت زدم لبخندی زد 
 

 …خیلی زیاد … اختالفمون خیلی زیاده … رو به روم ایسددتاد: راسددت میگی 
میدونم بهت حسددودی … دونم خیلی روزا سددخت دعوامون خواهد شددد می

میدونم یه روزایی … میدونم گاهی از هم متنفر خواهیم شدددد … خواهم کرد 
میدونم گاهی دیوونه خواهم شددد از … شدداید این اختالفان چر رنگ باشدده 

شد که من بلد … نگاههای رون  شنه حرفهای زیبایی خواهی  میدونم گاهی ت
ستم بزن سنم بران زیاده … م نی شه این من رو خواهد … میدونم  میدونم همی

سوند  شم … اما … تر شبی که کنارن دراز بک می دونم هر … اما مطممنم هر 
میدونم هر بار که … روز صبحی که از خواب بیدار شم و توی ب*ا*لم باشی 

بار که با … جادو کنی … معجزه کنی … با حرفهان آرومم کنی  میدونم هر 
باره … صدددای زیبان بهم صددبی به خیر بگی  اون باره و دو خوب میدونم دو

شد  شقت خواهم  هرباری که نگاهت بیفته توی نگام دلم بران دوباره و … عا
 …به این مطممنم … دوباره خواهد لرزید 
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ور با… باور کردن این جمله ها این حرفهای م ی بارون … تمام بدنم میلرزید 
ی نظیر توی دسددتم خیلی سددخت بود خیلی خیلی کردن این انگشددتر ظریف ب

 …سخت 
 

سمتم  ستم و گرفت و بلندم کرد … اومد به  شت روی میز و د  …جعبه رو گذا
محکم و بااعتماد کامی نگاهم کرد: … با دسددتش موهام رو داد چشددت گوشددم 

حتی اگه هربار دلم … حتی اگه تا به حال هم بهم نگفته باشددی دوسددتم داری 
من دوستت  …باشه که از من بیشتر به دنیای تو نزدیک تر باشه بلرزه که یکی ن

 دارم و میخوام که باهان ازدواج کنم.
 

این نگاه انقدر مطممن بود و این لحن انقدر محکم که هیچ شددک و شددبه ای 
نزدیک تر شددد و حاال نفسددش رو کامی روی صددورتم … انگار باقی نمی موند 

س صورتم بین د تش بود نگاهم رو باالتر آوردم این حس میکردم همون طور که 
نده  که چشدددت اون میز ک یا این همون مردی نبود  جوری بهتر می دیدمش و آ

 کاری شده اتاق جسارن نمی کردم توی چشماش نگاه کنم؟
 

عشق انسان رو از کجا به کجا میاره؟ از ساحی بی اعتمادی به دریایی از تالطم 
تو قلب من که باعث میشددد االن و این حس لطیف بهاری و یا شدداید چاییزی 

 …حتی نتونم حرفی بزنم 
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شده  شتنی روی لبش  ست دا شاید نگاه متعجبم باعث اون لبخند دو سکوتم و 
 …انگشتر رو توی مشتم محکم کردم شک داشتم؟ نداشتم … بود 

 
 …حامی  -
 

 …جوابم رو نداد فقط با اشتیاق نگاهم کرد 
 

این مدن م ی شددنیدن یه ترانه آروم بود بودن با تو … یعنی … ادامه دادم: من 
 …اینکه یه نت عزیز هی تکرار بشه … 

 
 …من بلد نیستم احساسم رو بران انقدر زیبا عنوان کنم  -
 
 حامی میتونیم؟ -
 
 …به شرطی که بهم اعتماد داشته باشی … تو باشی من میتونم  -
 

 …نگاهم این بار مطممن بود م*س*تقیم نگاهش کردم: دارم 
 

اون … شدد و من اون آرامشدی که روی چیشدونیم نشدسدت رو دچار شددم  خم
سمفونی چر  شد و تو ثانیه ای م ی یه  اطمینانی که م*س*تقیم انگار وارد خونم 

 …شکوه تمام سلولهای بدنم رو فرا گرفت 
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 …نگفت خوشبختت میکنم … و من خوشحال شدم که هیچ قولی به من نداد 

 …گفت ما … نگفت خودم 
 

*** 
 

شاید یه ربع بود  شتر از  شماش که … سکون کرده بود بی ستم رو جلوی چ د
 خیره به کف دستش بود تکونی دادم: گلنار زنده ای؟

 
 …یعنی هنوز باورم نشده … نمیدونم  -
 

سته بودم و نخوابیده بودم و  ش شب روش ن شتی کاناچه ای که از دی تکیه زدم به چ
 …بودمش خونه ام هفت صبی به گلنار زنگ زده بودم و کشیده 

 
و شدداید تازه دارم از اون طوفانی که به چا کرد بیرون … منم هنوز باورم نشددده  -

 میام و دارم فکر می کنم من چی کار کردم؟
 
 …یعنی هنوز نفهمیدی … هیدی تصمیم گرفتی زنش بشی  -
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همه چیز خیلی عجیب و دور از بهن … ترسددیدم … نمیدونم هیجان زده ام  -
 راه رها رو میرم؟من دارم … 

 
 اخماش رفت توی هم: تو چه قدر به رها شبیهی؟

 
 …کمی تو جام جا به جا شدم: خب تقریبا هیچ 

 
 و حامی چه قدر شبیه حامد؟ -
 
 کمی بیشتر از هیچ -
 
 چس چرا فکر می کنی داری راه رها میری؟ -
 
 من… برم تو اون عمارن … هیچ وقت فکر نمیکردم بشددم عروس انتظام ها  -

 …اون عمارن رو دوست ندارم 
 

گلنار با لودگی خندید: اما من این انگشتر رو خیلی دوست دارم خدایی خیلی 
 …خوش سلیقه است 

 
لبخندی زدم و به انگشددتر کف دسددتم نگاهی کردم و زنجیر دور گردنم رو باز 

 …کردم و انگشتر رو از توش رد کردم و گردنم انداختم 
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 چرا دستت نمیکنی؟ -
 
 …دونم تا همه چیز رسمی نشده فکر میکنم این جا باشه بهتره نمی -
 
 چه جوری میخواید رسمیش کنید؟ -
 

ستگاری کنه؟ باید به … چوزخندی زدم: نمیدونم  بگم بیاد من رو از خودم خوا
بهش خیلی … و از همه مهتر سیا … نمی دونم … و به مادرن … عمه ام بگم 
 …احتیاج دارم 

 
بال بال میزنه دیشب عکس دوتاییتون رو گرفته بود دستش  داره بران… اونم  -

 …و همین جوری نشسته بود 
 
 چرا از خره شیطون چایین نمیاد؟ -
 
 …یه بار دیگه برو امروز باهاش حر  بزن  -
 
 …باید قضیه این انگشتر رو بهش بگم  -
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چرا صددورتت نمیخنده؟ … اون رو تو بیشددتر از من تعصددب داره … اوه اوه  -
 حال نیستی؟خوش

 
خیلی خیلی می ترسددم گلنار از آینده از امروز و از همه چیز از … میترسددم  -

 …نگاه خصمانه اون خانواده 
 
 …تو حامی رو داری  -
 
 دارمش مگه نه؟ -
 
نمی دونم اگر با این انگشتر هم نفهمیدی که داریش به نظرم یه تست آی کیو  -

 …بده 
 
 …کار کنم  من حتی االن نمیدونم باید چی -
 

 …به ساعت روی دیوار نگاهی کرد و گفت: بهش زنگ بزن 
 

شب تا به حال چه قدر  شت و من فکر کردم از دی شی رو بردا سوم گو با زنگ 
 …همه چیز تغییر کرده 

 
 …صبحت به خیر … سالم عزیزم  -
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شتم  ست دا سی جدی رو چه قدر دو گلنار لبخند چهنی … و من این احوال چر

 …تا چایی بریزه زد و بلند شد 
 
 خوبی؟ -
 

 …خوب چی کار کنم سموال دیگه ای به بهنم نرسید … 
 

لعنت به این بی تجربگی من … احسدداس کردم به زور خنده اش رو جمع کرد 
… 
 
 من خوبم خانوم احوال شریف شما چه طوره؟ -
 
 مسخره ام میکنی؟ -
 
 …نه عزیزه دلم  -
 

 …آقای دکتر از چشت سرش صدای در اومد و بعد کفش: … 
 
 ببخشید عزیزم یه چند لحظه اجازه میدی؟ -
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 …و من صدای گفت و گو کاغذ شنیدم … 

 
 …ببخشید  -
 
 …نه تو ببخشید من این موقع زنگ زدم  -
 
شتی… بیا یه قراری بذاریم همراز  - ست دا ساعتی که دو  بدون در نظر تو هر 

گرفتن زمان و جاش زنگ بزن و من از بعد از اون کارن حتی تو جلسددده هم 
 …گوشیم رو روی سایلنت نمیذارم 

 
 …و چه قدر این حامی با حامی حتی هفته چیش فرق میکرد … 

 
و من فقط میخواسددتم حالت رو … میدونم خیلی رو برنامه هان حسدداسددی  -

 …بپرسم 
 
 …رای تو همیشه وقت دارم تو نامزدمی همراز من ب -
 

ساعت  15و یا دقیق  12و من لبخندی به این کلمه زدم که چه قدر تا همین … 
 …چیش دور بود و غیر منتظره 
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 نامزدیم دیگه؟ -
 

 …و من با صدایی شبیه به زمزمه بدون در نظر گرفتن تمام ترسهام: نامزدیم 
 

کیفش رو … وتاه میمود این بار باید ک… در زدن نداشدددت … این بار در نزدم 
 …گذاشته بود روی میزش 

 
 
 
 
 
کت شددلوار میپوشددی سددر کار میری چهار نفر بهت میگن آقای مهندس آدم  -

 …شدی من رو تو هال نمی بینی 
 

شت جز حیاط خلو ن  شت بهم رو به چنجره اتاقش که منظره ای ندا هنوز هم چ
 نشستم رو لبه تختش: از این جا نمیرم… بود  تاریک چشت ساختمون ایستاده

 …انقدر که فرصت کنی با خواهرن یه کالم حر  بزنی 
 
 …برادرن نبودم  -
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خیلی … اما هنوز هم سیا بود و دلم تنگ … طعنه هم اگر میزد این سیاوش … 
 …به همین جمله هم راضی بودم … تنگ بود برای صداش 

 
 …بودی به خدا  -
 

ست رو به روم . اما نگاهم نکرد: کتش رو رو لبه  ش شت و کالفه ن صندلی گذا
 …نبودم که اون کار رو کردی 

 
 چرا هیچ کدومتون به هم حق نمی دید؟… بودی که اون کار رو کردم  -
 
من گلی نیسددتم که ببخشددم بگم به تنهایی … البد حقی نداری که نمیدیم  -

داره که همین که من حامی هم نیسددتم که انقدر دوسددتت … احتیاج داشددتی 
همونی که تو تمام … من سددیام … چیدان کرد صددحیی و سددالم براش بس بود 

عقده هامون و آرزوهامون … این سالها چشتت بودم باهان بودم تنهایی هامون 
 …رو باهم قسمت کردیم 

 
من فقط نخواسددتم … بغض کردم و صدددام لرزید: سددیا به خدا که یادم نرفته 

 …خلوتت رو بهم بزنم 
 
 …گریه نکن  -
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نا مرد من چند  - بال زدم؟  باال  بران مهمه؟ این چند روز همش از دلتنگیت 
 …بار بیام منت کشی 

 
اون جوری که تودوسددت داری رابطه مون از این به بعد … من قهر نیسددتم  -

 …چیش بره دارم چیش میبرمش 
 

صدای بلند زدم زیر گریه تعجب کر شتر لرزید چون با  صدام بی و بعد  داین بار 
 …از این همه وقت نگام کرد: گریه نکن دیوونه 

 
 …این جوری نکن … سیا نگو … چی میگی من تو رو نداشته باشم میمیرم  -
 

غلط کردی بی اجازه بلند شدددی رفتی بی خبر … کالفه شددد: بی خود کردی 
حلش میکردم از دسددتم کاری بر … هر دردیت که بود بهم میگفتی … رفتی 

این اتاق تحویی تو تا هر وقت خواستی توش میموندی من حرفی  نمیومد الاقی
سط  ستم این و شک شتر  شه؟ من از همه بی شتم؟ ادعای خواهر برادریت می دا

 …غرورم رو بردی زیر سموال 
 
 …قاطی کرده بودم تو شرایط بدی بودم … خواستم با آویسا راحت باشی  -
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بهت ثابت کرده بودم فکر کنم که بدونی تحت هر شددرایطی  انقدری برادری -
 …هیچ کس برام مهم تر از تو نیست 

 
 …کمی صداش رو آورد چایین تر: حتی خواهری که از خون خودمه … 

 
اومدم همین رو بهت بگم … اشکام رو با چشت دست چاک کردم: اشتباه کردم 

سیا رو میخوام همونی که باه…  شتباه کردم من  ساندویچ فالفی گاز بگم ا اش 
همونی که باهاش آهنگ گوش میکردم شعر میخوندم با کوله تو صف … میزدم 

ستادم  شدی … اتوب*و*س می ای شدی تو چند ماه مهندس  شق … بزرگ  عا
 …من موندم کنار … شدی 

 
اشکم رو چاک کردم و دستم رو آوردم باال: نه به خدا که … کمی به سمتم اومد 
ستم  صا  نی شتی برام … بی ان سیا همه چیز … وقت گذا شتی اما  شق گذا ع

خیلی زیاد من این همه تغییر یهویی رو هضددم نکردم. … یهو خیلی تغییر کرد 
شد اون دل دردی که دیدی  سر دلم  خوب چی کار کنم تو که میدونی … موند 

من تو چذیرفتن تغییر چه قدر کندم و نمیدونم چرا همیشددده همه چیز یهو عین 
 …سددیا من انقدر تو این اتاق میشددینم … ندگی من اتفاق می افته طوفان تو ز

 …من بی تو بی کسم سیا … انقدر میرم و میام تو دوباره م ی قبی نگام کنی 
 

به سمتم اومد و محکم ب*ا*لم کرد و حتی خودم هم تو میزان کولی بازی که 
 …در آورده بودم مونده بودم 
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ست دارم  - شدم باور ک… مموش من خیلی دو شتم دیونه می سه … ا … ن دا ب

 دیگه چرا عین این بده دماغو ها گریه میکنی آخه؟
 

سینه اش زدم: خیلی بدی  شت به  صله گرفتم و با م شتم میمر… ازش فا دم دا
… 
 
بت بشددده تنبیه الزم بودی  -  …بی خود هم ننه من غریبم بازی در نیار … خو

 …آمارن رو دارم چه طوری دو رو برتن 
 

اغذی رو به سمتم گرفت و نشستم لبه تخت و نشست رو صندلی رو دستمال ک
 …به روش 

 
 …ای روزا بیشتر از هر زمانی بهت احتیاج دارم  -
 
 …چس بگو برای رفع احتیاج اومدی  -
 

 براق شدم تو صورن لوده اش
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 …دستش رو به نشانه تسلیم باال آورد: شوخی کردم چه مموش خشنی شدی 
 …فیا گشتی از بس با اون باند ما

 
 بینیم رو محکم گرفتم: مافیا کیه؟

 
 …آقا این به چه کسایی که زنگ نزد اون شب … اون دکتر انتظام مخو   -
 
 …دیگه نمیخواد شلوغش کنی … خوبه تو ام  -
 
انقدری ترسددیده بود و انقدری جدی بود که همون ازش … نه به جون سددیا  -

 …ترسیده بودیم 
 
 …سیا  -
 
 …جانم  -
 
 …یعنی … ازم … اگر بهت بگم این آقای مافیا  -
 
 خواستگاری کرده؟! -
 

 …سرم رو با شدن آرودم باال 
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 …گردنت شکست دیوونه  -
 
 …آخه  -
 

باز کرد و لبخند غمگینی زد: حدس زدنش سددخت  دکمه باالی چیراهنش رو 
 …نبود 

 
 …من نمیدونم  -
 
 …ولی من میدونم دوستش داری  -
 

 …انداختم این حرفها رو زدن به سیا سخت بود  سرم رو چایین
 
 …مموش چرا سرن چایینه؟ رفیق روزهای کودکی این که عجیب نیست  -
 
 کارم درسته مگه نه؟… سیاوش من  -
 
مه  - با اون ه فاون  مه ت با اون ه نه  با اون چیش زمی که فکر می کنم  منطقی 

سلیقه ای نه  شاید   من به حامی… ه دله اما این جا کار… اختالفان طبقاتی و 
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اون آدم انقدر فکر کرده انقدر مطممن بوده و … خیلی اعتقاد دارم اعتماد دارم 
انقدر مرد هسددت که اگر اومده و گفته راهی رو باهم شددروع کنیم حتی دسددت 

 …انداز هاش رو هم سنجیده باشه 
 

 …دارم شوهرن میدم … اشکان رو چاک کن آبجی کوچیکه 
 

شت وقتی ب*ا*لم کرد و گفت: و من چه قدر قلبم …  ضی که دا لرزید از بغ
 …میکشمش اگر خواهرم رو ابیت کنه 

 
 گریه کردی؟ -
 
 …اول یه سالم کن  -
 
 گریه کردی؟… سالم  -
 

 …خنده ام میگرفت از این نگرانی های چای تلفنش: چیش سیام 
 

 یکم انگار خیالش راحت تر شد: باالخره کوتاه اومد؟
 
 …گفت بگم خواهرم رو ابیت کنی می کشمت … ره بران چیغام هم دا -
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 …خواهرن عزیزه دل منه و دستم امانت … بگو بهش خیالت راحت  -
 
 …صدای تو هم خسته است  -
 
حالش خوب نیسدددت  - فت دارم میرم … چدرم خیلی  ماس گر دکترش ت

 …بیمارستان 
 
 میخوای بیام چیشت؟… امیدوارم که چیز خاصی نباشه … عزیزم  -
 
شی  من - ستان ابیت می شی اما بیمار شم با شه دلم میخواد چی  مراقب… همی

 …شب هم تنها بر نگرد بگو بیام ببرمت خونه … خودن باش 
 
 …من امشب این جا می مونم … کارن رو بکن … تو به من فکر نکن  -
 
 …به سیا بگو کاری به کار نامزد من نداشته باشه  -
 

 …من همین قدر دلم بلرزه یعنی قرار هر بار با کلمه نامزد … 
 
 …مراقب خودن باش حامی  -
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 …کمی مکث کرد: تو هم مراقب عزیز من باش 
 

 …سرش رو روی بازوم جا به جا کرد و من عاشق ل*ه*تی موهاش بودم 
 
 …حامد میخواد برای فندق یه برادر بیاره  -
 

 …کوشا: من بهش گفتم دیگه اسم برادرش رو من میذارم 
 
 البد بادوم -
 

کوشددا به این شددوخی نسددبتا خنک من ریز خندید و من لپش رو گاز گرفتم و 
 …دادش در اومد 

 
 …نیوشا: چدرجون اصال حالش خوب نیست حامد امروز خیلی نگران بود 

 
 نیوشا فکر نمی کنی خیلی بی ادبی که به چدرن میگی حامد؟ -
 

دونسددتم بین  نیوشددا نگاهی بهم کرد که زیادی به نظرم غم داشددت خوب می
شده بود گیر  شون چیداش  دوراهی عشق و نفرن نسبت به مردی ه یهو تو زندگی

 …کرده بودن 
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 …کوشا: خودش گفت از اینکه بهش بگیم حامد ناراحت نمیشه 
 
 …نمیدونم به هر حال فکر نمیکنم عموتون خوشش بیاد  -
 

ود و ب بنگاهی به ساعت موبایلم کردم دیر شده بود نسبتا ساعت حدود نه ش
 …هیچ کدومشون برنگشته بودن خونه 

 
 …فریده خانوم هم هول رفته بود بیمارستان 

 
 فخری تقه ای به در زد: همراز خانوم شام نمیخورید؟

 
 …نه فخری خانوم فکر کنم صبر کنم بهتر باشه  -
 

فخری خانوم گوشه چشمش رو چاک کرد و از اتاق بیرون رفت خوب میدونستم 
ی سال که خانزاده این خونه است انقدر وابسته است که این تو این نزدیک چه

 …مریضی نا امید کننده اکبر خان داغونش کرده 
 

با بسددته شدددن در بده ها رو محکم ب*ا*ل کردم و باز باهم توی تخت دراز 
برای بار سوم با گوشی حامی تماس گرفتم و بر نداشت واقعا دیگه … کشیدیم 

صدای شدم که  شتم نگران می صدای بلند  دا شد و بعد  زنگ تلفن خونه بلند 
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دلم هری ریخت چایین خیلی خوب … جیغ زری خانوم و صددددای بلند گریه 
بده ها وحشت زده از روب تخت بلند شدن … میدونستم که چه اتفاقی افتاده 

… 
 

بر گشتم به سمتشون در حالی که داشتم کفشهام رو میپوشیدم: بیرون نمی یاید 
 …تا ببینم چی شده 

 
 …نیوشا که از بغض چونه اش میلرزید و ب*و*سیدم: همین جا باشید 

 
با شددتاب از چله ها رفتم چایین و بادیدن گریه و زاری فخری خانوم و آب توی 

 …دست زری فهمیدم چی شده 
 

باورم … دید چی شددد … فخری با دیدنم داا دلش تازه شددد: همراز خانوم بیا 
 …نمیشه 

 
رو بلند کردم و به عکس تمام قدر اکبر خان روی دیوار سددرسددرا نگاهی  سددرم

شد  شد من هم باورم نمی سرازیر  شمم  شه چ شک مزاحمی از گو کردم و قطر ا
شمکش و اون  شه اون همه ابیت و اون همه ک اون همه قدرن و جذبه حاال نبا
صدای رعب انگیز عصاش و اون چشمهایی که هیچ وقت بلد نبودن بخندن و 

 …ا شاد باشن ی
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سددرم رو بلند کردم و بده ها رو دیدم که از نرد ها آویزون بودن هر دوشددون 
شقرقی راه میوفته به  ساعت دیگه اینجا چه ق ستم چند  گریان بودن خوب میدون

 …سمتشون ککه داشت اشک می ریختن دویدم و محکم ب*ا*لشون کردم 
 

 گه نه؟نمرده م… نیوشا که هق هق میکرد: دروا میگن نمرده 
 

کوشددا تو ب*ا*لم میلرزید و من فقط دلم میخواسددت اون لحظه چیش حامی 
 …باشم و نمیتونستم بده ها رو چی کار می کردم 

 
شت و خوابیدن هم هنوز  سرشون رفت روی بال انقدر گریه کرده بودن که وقتی 

شون میلرزید و من فراموش کردم برای بار چندم به تلفن حامی زدم  زنگ سینه 
 …دور خودم تو اتاق میدرخیدم و گوشدده شددصددتم رو به دهنم گرفته بودم … 

شش البته  شون به گلنار و برم چی سپرم ستم ب حاال که بده ها خوابیده بودن میتون
 …اگر میفهمیدم اصال کجاست 

 
 …زنگ در خونه ام خورد گلنار و سیا بودن 

 
نی اگه میشدده هی برو گلی هر دوشددون ترسددیدن تو که شددرایطشددون رو میدو -

 …بهشون سر بزن 
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 …سیا: گلی حواسش هست من میرسونمت 
 

ستم یخ کرده  شیدم و موهام رو جمع کردم د شکیم چو چاندوم رو روی چیراهن م
ست دادن یعنی چی  ستم از د شد خوب میدون شرده می ند قلبم ت… بود قلبم ف

 …میزد و حالت تهوع داشتم 
 

 …یالتون راحت من اینجام گلی مانتوش رو در آورد: همراز خ
 

شر کبری  شون این جا االن اونجا مح سیدم: آوردم گونه اش رو محکم ب*و*
 …میشه بده ها زیر دست و چا میمونن و ابیت میشن 

 
سری به  شاش رو دوباره چاش کرد و  ستش چرخوند و کف سوییچ رو تو د سیا 

 …نشانه تاسف تکون داد 
 

شب به ستان میرفتیم هر چند فک چاهام یخ کرده بود و تو تاریکی  ر سمت بیمار
 …می کردم باید تا حاال خونه رفته باشن اما کار از محکم کاری عیب نمیکرد 

 
 …بغض داشتم 

 
 سیا: مموش حالت خوب نیست؟
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 همونی که صبی نمیشه… از این شبهای طوالنی بعد از مرگ عزیزان میترسم  -
با بوی حلوا بیدار میشددی  و تازه صددبحش وقتی از ل*ه*تی گریه های دیشددب

 …میخوای فکر کنی همش یه دروا محض بوده اما نمیشه 
 

 …سیا دستم رو محکم توی دستش گرفت: همراز این مرد در حقت خیلی 
 

تو حرفش چریدم: من اون روزها رو همون باری که توی تخت اون جور عاجز 
نم هیچ خدا بیامرزتش من االن به حامی فکر می ک… دیدمش فراموش کردم 

 …کس شاید اندازه من االن درکش نکنه من االن فقط میخوام چیشش باشم 
 

 سیا لبخند چر مهری زد: میدونی چون تو رو داره چه قدر خوشبخته؟!
 

لبخندی به برادرانه هاش زدم و سعی کردم اون سردی وحشتناکی که تمام بدنم 
ا ره بهم زنگ زد بنزدیک های بیمارسددتان باالخ… رو گرفته بود رو چنهان کنم 

بغض داشتم و نمیدونستم برای آروم کردن اون … زنگ اول گوشی رو برداشتم 
 …مرد مقتدر باید چی کار کنم 

 
 …الو حامی جان  -
 
 …سالم همراز  -
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… صداش داغون بود و من نمیخواستم فکر کنم مردم کم آورده: حامی من … 

 …متاسفم 
 

بغض خفته توی صددداش رو قایم نفس عمیقی کشددید و شدداید سددعی کرد اون 
 …کنه: ممنونم عزیزه دلم 

 
 …از چشت سرش صدای بلند گریه اومد 

 
 حامی خونه اید؟ -
 
 …آره عزیزم مرسی که بده ها رو بردی چیش خودن  -
 
 …من دارم میام  -
 
این جا اوضاع ناجوره تو خونه ان باش عزیزه دلم این جا حالت … همراز نه  -

 …نصف شب هم هست …  بد میشه
 

 …بینیم رو باال کشیدم … بغضم باعث شد به قطره اشک بریزم 
 
 …حالم اصال خوب نیست … من برم عزیزم … گریه نکن همراز  -
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 …نگران من نباش دارم با سیا میام  -
 

خواست چیزی بگه که صدای گریه بلند مادرش از چشت سرش اومد: من قطع 
 کنم؟

 
 …مام رو چاک کردم و ترسان به سیا نگاه کردم و من بی هیچ حرفی چش

 
چاهام نای رفتن به سددمت خونه ای که برای بار دوم تو این چهار سددال ماتم زده 
سیا تکیه  ست دادم  شت من خواهرم رو تو همین عمارن از د شده بود رو ندا

 داده بود به ماشین و منتظر بود تا برم داخی.
 

رام مهم نبود که از نظر تموم اونایی که فریده خانوم رو محکم ب*ا*ل کردم ب
تو این دوسه ساعت اونجا جمع شده بودن حضورم به شدن غیر ضروری بود 
اما من به حرمت اون انگشددتر دور گردنم میدونسددتم بودنم اینجا شددداید از 

 …همشون واجب تر بود 
 

 …ب*و*سیدمش: تسلیت میگم فریده خانوم 
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هیدی … حامی بده ام داغونه همراز  سددرش رو به گوشددم نزدیک کرد: برو چی
 …هم نمیگه 

 
صدای رفت و آمد و گریه از چایین میومد  ن چاهام نای رفت… از چله ها رفتم باال 

 …نداشت و من این زمانها بد جور خودم رو میباختم 
 

چاندوم رو روی مبی توی راهرو رها کردم اما شالم هنوز دور گردنم بود تاریکی 
 …از زیر اتاقش بیرون میزد م ی تیغ میبرید راهرو رو نوری که 

 
سددرش رو بین … بدون در زدن در رو باز کردم اتاقش چر از دود سددیگار بود 

 …دستاش گرفته بود و چشت میز نشسته بود: رویا گفتم که میخوام تنها باشم 
 

و من دلم ضددعف رفت برای اون صدددای داغون کجا رفته بود اون لحن چر … 
 تحکم همیشه؟

 
قدم جلوتر اومدم و در رو چشتم بستم سرش رو باال آورد و من چشمای سره  یه

 …و خسته اش رو دیدم از دیدنم تعجب کرد: همراز 
 

بهش نزدیک شدم و سعی کردم اشکم رو کنار بزنم: نمیتونستم تو این وضعیت 
 …تنهان بذارم 
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شتم ذرفتم چیشدش دسدتم رو گ… رنگش چریده بود اما معلوم بود گریه نکرده  ا
 …روی دستش که مشت شده بود 

 
چند لحظه ای همین طور موند کم کم اون انقباض دستش از بین رفت و دستم 

 …رو محکم توی دستش گرفت 
 
 …باورم نمیشه تحویی سردخونه بیمارستان دادمش همراز  -
 

 …بغضم ترکید و اشکم جاری شد: هیچ کس شاید بهتر از من نفهمدن 
 

د مامانم خوبه؟ حام… یش تکیه داد: دارم خفه میشم سرش رو به چشتی صندل
 کجا بود؟

 
سش به بقیه می بود …  شرایط هم باید حوا شد که تو این  جیگرم براش کباب 
… 
 
 …حامی  -
 

آخه … چشددماش هنوز بسددته بود داغون تر از هر وقتی جواب داد: جان حامی 
 …این ساعت اومدی عزیزم خونه میموندی 
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 مگه من نامزدن نیستم؟… شت باشم حامی من باید چی -
 

چشددماش رو مالید و آروم دسددتش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به سددمت 
و من چه … عشقه هم هستی … خودش کشید و ب*ا*لم کرد: هستی عزیزم 

 …قدر بهت احتیاج دارم 
 

 …سرش رو بین موهام برد و من همش تو این فکر بودم که چرا گریه نمیکنه 
 
 …خیلی کم … چیشش بودم همراز خیلی کم  -
 
 …اون دوستت داشت بهت افتخار می کرد  -
 
 …سال  15… سال نبودم همراز  15 -
 
 …به جاش همیشه با افتخار از چسر دکترش حر  میزد  -
 

نفسددهاش دیگه اون حالت تند و مقطعی رو نداشدددت کمی آروم تر نفس می 
 …کشید انگار 

 
 …همه بدنم درد میکنه  -
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 مرد من غم داشت و من مونده بودم چی کار کنم؟ …
 

سددرش رو از بین … دسددتم رو محکم دور کمرش محکم کردم اشددکم چکید 
هر چیزی که بشه … موهام دور کرد صداش دو رگه شده بود: گریه نکن همراز 

 …تو اشک نریز عزیزم 
 
 …ای کاش یکم استراحت کنی  -
 

 …طر ما اینجان چشماش رو مالید: نمیشه این جماعت به خا
 
فردا روز خیلی سددختیه حامی … می شددده یه بارم به حر  من گوش کنی  -

خیلی سددخت و همه بهت احتیاج دارن و تو قبی از هر چیز به دو سدده سدداعت 
 …خواب حداقی 

 
تو آشددپزخونه قشددقرقی بود و شددلوغی سددعی کردم بی اهمیت به نگاهای زیر 

شحال بو… زیرکی خیلی ها کارم رو بکنم  صی که خو شون قر دم که تو یخدال
 …گلنار گفت بود 

 
 …شال سرم رو جلوتر کشیدم و با یه لیوان بزرگ آب به سمت اتاقش رفتم 
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دستش رو گرفتم و به سمت تخت دو نفره سورمه ای … هنوز چشت میزش بود 

 …رنگش بردم که باالش یه تابلو بزرگ از یک عالمه قطره های رنگ زرد بود 
 

*ه*ن و بی حس بود کرواتش رو باز کردم لبخند بی نشددسددت روی تخت ل
نه … جون و تلخی زد  کت میک به طرفش گرفتم: این رو بخور کم قرص رو 

 …بخوابی 
 

سید: کوچولو دکتر  ستم رو آروم ب*و* ستم گرفت و کف د قرص رو از کف د
 شدی؟

 
 
 
 
 
شتم یا ای کاش تو هیچ - شرایط تجربه ندا اش  وقت تجربه ای کاش برای این 

 …نمی کردی 
 

 …چتو رو براش زدم کنار دراز کشید: سرم داره میترکه 
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ستم این کالفگیش دیوونه ام میکرد: اگه بتونی بخوابی رد  ش کنارش لبه تخت ن
 …میشه گلنار گفت این قرصا کمکت میکنه 

 
 جاش االن خوبه؟… همراز  -
 

 …همون سموالی وحشتناک بی جواب … 
 

 …دادم: البته بغضم رو قورن 
 
 …همراز تو بخشیدیش مگه نه؟ همراز ببخشش  -
 

قلبم میلرزید وقتی این طور میگفت: من از ایشددون هیچ وقت ناراحت نشدددم 
خیلی بهتر … من مطممنم االن حالشددون خیلی خوبه … حامی گذشددته رفته 

 …زمانی که به اون دستگاها وصی بودن 
 
 …فکر میکردم … رده بودم من خیلی رو وجودش حساب ک… تنها شدم  -
 

حرفش رو ادامه نداد و نفس عمیقی کشددید و من فهمیدم همه این نفس های 
 …و نمیدونم چرا گریه نمی کرد … عمیق برای فرو خوردن اون بغض لعنتیه 
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 …چدرن هم همیشه روی تو حساب میکرد  -
 
 …خودم چدر بشم انقدر از نبودن چدرم ترسیدم  امروز فردا باید… عجیبه نه  -
 

 …مرد من ترسیده بود … 
 

ستم رو که هی کنترل میکردم رو رها کردم  ستم رو بین موهاش بردم … د  …د
سرش رو میدیدم  ست  شتم گرفتم این طور چو آروم موهای کوتاهش رو بین انگ

انگار  آروم دسددتم رو حرکت میدادم و میدیدم که انقباض بدنش کم میشدده و
 …راحت تر نفس می کشه 

 
مادرم رو که … حامی آدم هر سددنی که باشدده به بودن چدر و مادرش محتاجه  -

به خاک سپردیم خیلی سخت بود برام تا مدتها هضم اون صحنه ها سخت بود 
… 
 
 چی کشیدی؟… تو کوچولوی من خیلی تنها و کوچیک بودی … خدا  -
 
عی که از دسددتشددون بدی انگار هنوز ربطی به سددن آدم نداره حامی هر موق -

 …خیلی زوده 
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چشماش بسته که شد باالی سرش بودم اون صدای بوق وحشتناک دستگاه  -
 …از توی گوشم نمیره 

 
 …دستهام رو نوازش گونه تر روی موهاش کشیدم … 

 
 …میخوام صدای قشنگت توی گوشم باشه … برام حر  بزن همراز  -
 

به صدددداهایی گاه و بیگاه  همون طور که موهاش رو نوازش میکردم بی اعتنا 
 …چشت در و باا 

 
 صدا از چیراهنم گذشت -
 

 از سینه ام گذشت
 

 از دیوار اتاقم گذشت
 

 از محله قدیمی گذشت
 

 و کودکی ام را غمگین کرد
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 کودک بلند شد
 

 و قایق کاغذی را بر آب انداخت
 

 او جفت را نمیفهمید
 

 سوار شد
 

 آبها به آینده میرفتند
 

 همین جا دست بردم به شعر
 

 و زمان را م ی نخی نازک بیرون کشیدم
 

 از آن دانه های تسبیی ریختند
 

 …تو … من 
 

 …کودکی 
 

 قایق کاغذی… 
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 …نوح 

 
 آینده… 

 
تورا با کودکی ام بر قایق کاغذی سددوار کردم و بعد با نوح در انتظار طوفان قدم 

 …زدیم 
 

شیدم ستم رو آروم روی نرمی چلکش ک شون  د شمش حرکت نمیکرد و این ن چ
 …میداد که باالخره خوابیده و من چه قدر دوستش داشتم 

 
سرم مرتب کردم  شالم رو دوباره روی  ستم بین اون … بیرون اومدم و  نمی دون

جماعتی که چایین بودن چه طور ظاهر بشم چاندوم رو توی دستم گرفتم بهترین 
راهرو روی مبلی که رو به روی چنجره کار رفتن به خونه بود که احساس کردم ته 

کمی که دقت کردم این آدم توی … سددرتا سددری رو به باا بود یه سددایه هسددت 
 …تاریکی حامد بود 

 
گاه به سمتش رفت  اون خلون تیره رنگ و حرکت شونه هاش … چاهام نا خود آ

تو تاریک و روشددن این خونه عزادار حس عجیبی از یه ترحم عمیق برام ایجاد 
 …کرد 
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 …بهش نزدیک شدم امشب بیشتر از هر وقت دیگه ای به نظرم الغر میرسید 

 
چشت سرش رو هم نگاه نکرد اما صدای خش دارش که نشان از گریه اش بود 

 رو شنیدم: خوابید؟
 

روی مبی کنارش نشستم و به نیم ره کسی که خواهرم عاشقش بود نگاه کردم 
 …ی بود و اعترا  کردم که همیشه مرد خوش قیافه ا

 
 …حالش خیلی خوب نبود … خوابید  -
 

صبی تکون می داد:  شت چاهاش رو تند تند و ع ستاش رو روی زانوهاش گذا د
 اگر با رها مونده بودم به نظرن میتونست آرومم کنه؟

 
دسددتم رو روی حلقه ای که از گردنم آویزون بود گذاشددتم و نفس عمیقی … 

 …کشیدم: نمی دونم 
 
شه اون - سته بود  باورم نمی ش شی تو خونه مادر رها ن دختری که با موهاش مو

 …قراره بشه زن دادشم 
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شاره م*س*تقیمش کمی باعث خجالتم  سرم رو چایین انداختم و حرفی نزدم ا
 …شده بود 

 
سینه … سرن رو باال بگیر  - سبیده به  سرش تا آخر عمرش چ اونی که باید 

شه منم  ست تا آرومم کنه… اش با ستم تو …  منی که زنم نی منی که االن میتون
 …ال اقی چیش تو … این خونه حرمت داشته باشم 

 
من … شددونه هاش از گریه بار دیگه لرزید: چدرم به خاطر من مرد همراز … 

 …احمق حتی برگشتنم هم برای اون چدر زجر بود 
 

گلوم خشددک شددده بود چه میتونسددتم بکنم در مقابی این آدم رقت انگیز: این 
 …این جا کسی از شما متنفر نبود  طور نیست

 
زیر چشددمی نگاهم کرد: می دونم چه قدر روحت بزرگه داری سددعی می کنی 

برای … برای بده هام تا آخر عمرم حامدم … حال بد یه بازنده رو خوب کنی 
شون ندارم  نم ز… لباس دخترم باید از عموش اجازه بگیرم چون حقی در مقابل

کنارم باشده ولی تنها م و برای فرار از … م کنه میتونسدت این جا باشده ب*ا*ل
 …چچ چچ های دیگران این جا 
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نا  چدرتون مطمم له کردم:  که روی زانوم بود رو محکم توی دسددتم مدا مانتوم 
 …دوست نداره شما رو این شکلی ببینه 

 
 …فکر کنم مادر تو اما روحش االن بیشتر آروم شده  -
 

 …در چر از تنفر نبود کمی اخم کردم: مادر من هر گز انق
 
چه طور نبود؟ من دخترش رو بد بخت کردم و االن دارم فکر می کنم کسدی  -

 …که بخواد کار من رو با دخترم بکنه خرخره اش رو می جوم 
 

 مشت دستم رو باز کردم: به سرنوشت اعتقاد داری؟
 
 …خیلی روزهاست که به چیزی اعتقاد ندارم جز اشتباهان خودم  -
 
تصمیمان … هنوز هم ندارم … زیاد به سرنوشت اعتقادی نداشتم  منم هم -

خود ماسددت که زندگیمون رو میسددازه خودمون تا حدودی از راه زندگیمون رو 
شدداید واقعا خواهر من زن خوبی براتون … اما تا حدودی … انتخاب میکنیم 

 …بده ها هم کم کم حضورتون رو میپذیرن … نبود حامد 
 
 …چدرم  -
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 …هم شما رو بسیار دوست داشتن  ایشون -
 
کاش من تونسددته بودم … کاش بهم نشددون داده بود این دوسددت داشددتن رو  -

درست باهاش حر  بزنم هیچ وقت کمرش از خطاهای من راست نشد همراز 
… 
 
 …نیاز به خواب دارید بلند شید  -
 

ش فا فه ااز توی جیبم باقی مانده قرصی که به حامی داده بودم رو در آوردم از ل
خارج کردم: زندگی هنوز ادامه داره خیلی وقتها دسدددت اندازها انقدر بلند به 

االن دو  …نظر میان که هر گز فکر نمی کنیم بتونیم ردشون کنیم اما رد میکنیم 
تا بده تو این دنیا هسددتن که بهتون احتیاج دارن و از همه مهم تر فریده خانوم 

… 
 

 دوستش داری؟… با تو خوشبخت میشه  لبخندی زد: حامی
 

گذاشددتم  فه قرص رو توی جیبم  فا یده بودم این سددوال … ل لت کشدد جا خ
 …م*س*تقیم معذبم کرده بود 
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شته باش همراز  - ستش دا ستی که حامی برای خودش … دو تو تنها چیزی ه
این  …همه اینها خواسته های دیگرانه … شغلش رشته تحصیلیش … خواسته 

 …تو تنها داشتشی … خشکش هم حاصی تربیت چدرم چوسته سفت و 
 

ستگی از  سته بود خ ش سته بود و فریده خانوم روی مبی ن ش گوش تا گوش آدم ن
 …حامی که نبود من تو این جمع احساس بدی داشتم … سرتا چاش میریخت 

 
ستش رو زیر نگاه یه جمعیتی روی  سمتم اومد و د رویا از دور من رو دید و به 

 به گوشه ای هدایت کرد: حالش خوبه؟ کمرم گذاشت و
 
 …گریه نمی کنه یکم خالی بشه … خیلی نه  -
 
 …غد تر از این حرفهاست  -
 
 …حامد هم خوب نیست  -
 
 …دیدمش تنهاییش دیوونه ام میکنه  -
 
 …بهش قرص دادم رفت که بخوابه  -
 
 خوابید؟ -
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 من که تو اتاق حامد نمیرم -
 
 …کشتت  آه آه اگه بری حامی می -
 

از لحن لوده اش خنده ام گرفته بود: نخندون منو این جماعت همین جوریش 
 …هم نمیتونن بودن من رو اینجا هضم کنن 

 
ندان … بی خود  - خا جا محق نیسدددت عروس  ندازه تو االن این  هیچ کس ا

 …انتظام 
 

ما تو ا به ابروی باال رفته اش نگاهی انداختم: میبینم که تو خونه داماد عروسددی
 …کوچه عروس خبری نیست 

 
دستش رو محکم گذاشت رو دهنش: فعال که خونه داماد هم اشک و آهای یه 

تنها کسددی که واقعا ناراحت فریده خانوم و خواهرهای … جماعت متظاهره 
ستن بقیه این جماعت که میبینی یه جورایی جیره خوار این خانواده  اکبر خان ه

 …ان 
 
 …دارم توجه جلب میکنم من بهتره برم خیلی  -
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 …می رسونمت منم دارم میرم خونه  -
 
 دیشب چه طوری رفتی خونه؟ -
 
 رویا با راننده شون من رو رسوندن هنوز سرن درد میکنه؟ -
 

 …این رو چرسیدم و تو آینه به خودم نگاه کردم و شالم رو مرتب کردم 
 
 فکر کنم یه صددبی که با بوی حلوا بیدار شدددم دوسددت داشددتم… نمی دونم  -

 …خیال تلخه نه واقعیت 
 
 …واقعیت همیشه تلخ تره  -
 

 …صداش داغون تر شد: دارم میرم بیمارستان تحویلش بگیرم 
 
 …منم دارم حاضر میشم  -
 
 …همراز ازن یه خواهش عاجزانه دارم  -
 
 جانم؟ -
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 می شه نیای؟ -
 

 دستم بین راه برای برداشتن کیفم خشک شد: چرا؟
 
عسددلم من خیلی … اون جا خاطراتی که نباید بران تداعی میشدده  میدونم -

بده ها هم چیش تو باشن خیالم از … نمی شه که حواسم بهت باشه … داغونم 
 …همه جمع تره 

 
 …ولی تو این روز سخت من باید چیشت باشم  -
 

 …باید رو با تحکم زیادی کردم … 
 
ه جان خوبه راحت باشدده هر وقتی که خیالم از این ک… تو چیشددمی عزیزم  -

 …خونه باش … حالم بهتره 
 

نمی … موبایی رو محکم توی مشددتم فشددار داد … گوشددی رو قطع کردم … 
نمی خواد من … دونم این افکار مسددموم چرا تا مغز اسددتخوانم نفوب کرده بود 

 …اون نمیخواد چیشش باشم … دیده بشم 
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 جایی میخوای بری؟… همراز  -
 

توی چارچوب در ایسدتاده بود لبخندی زدم: نه قور قوری  به کوشدا که ترسدیده
برو بیام باهم صددبحانه بخوریم تو و چرنسددس شددانس آوردین سدده روز … من 

 نمیرید مدرسه.
 
کاریت به بده ها نباشددده برای سددر حال کردنشددون می خوایم با آویسدددا  -

 …ببریمشون شهر بازی 
 
 به نظرن برم؟ -
 

ر داری اون آدم تو شرایطی که امروز چدرش سیا اخمی کرد: لوس شدی؟ انتظا
 رو دفن کرده بیاد منتت رو بکشه؟

 
 … !سیا  -
 
نت  - گذاشددتنو رفت ند  یان … هنوز ازن دلخورم همراز اون گ این هم از جر

 …باز خوبه طر  تا دوماه بهتون فرصت داده … خونت 
 

 …نوک کفشم رو به گوشه دیوار زدم: خوب حاال 
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 من نمیدونم از کی تو انقدر خودسر شدی؟…  خوب حاال و زهرمار -
 
 …حوصله ندارما  -
 

اخماش رو مصددنوعی کرد تو هم: برو رد کارن حوصددله نداشددته باشددی هم 
تو به روزی فکر کن که ماجرا خونه رو بخوای به حامی بگی … عددی نیسددتی 

… 
 
چی کار کنم االن که تازه … من میخواستم بگم که اکبر خان این طوری شد  -

ستی من باید خونه ام رو عوض کنم؟ تازه به اون تا به  چدرش رو دفن کنه بگم را
 …حال ربطی نداشته االن 

 
 ها االن کی تو؟ -
 
 سیا… ا  -
 
 …نداره باید بزرگترش بیاد با بزرگترن صحبت کنه … ا  -
 
 …میدونم به همین خاطره که انگشترش دور گردنمه نه تو دستم  -
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شب هم زنگ … بده ها هم منتظرمن … رو تو یخ کردم حاال هم ب… آفرین  -
 …بزن هر ساعتی بود میام میبرمت 

 
 …تو بهترین داداش دنیایی  -
 
آره معلومه از این که تازه خبر دار شددددم خواهر گراممون خونه اش رو داده  -

 …رفته 
 
 …حاال تو این رو بزن تو سر من  -
 
 …شده بودی اگه دوبار فیزیکی زده بودم تو سرن آدم  -
 

به اخمم لبخندی زد وسوئیدش رو از تو جیبش در آورد: راستی آدرس مسجد 
سومش بگیر  سی که چه کینه ای داره … و برای  شنا  …مامان که عمرا نمیاد می

 …اما من و گلی و آویسا میایم … خب آخه خبر هم از ماجرای تو نداره 
 

چوش تو لباسددهای  خانوم های شددیک… عمارن دو برابر دیشددب شددلوا بود 
 …مشکی رد میشدن و همشون روی سرشون حریرهای مشکی بود 

 
 …من هم آروم و از گوشه خودم رو به سالن رسوندم 
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شناختمش تحویی دادم  سیاه رنگم رو به م*س*تخدمی که نمی ش… شنی  م چ
چرخوندم و بین اون هم همه و اشددکهای گاه و بیگاه و صدددای قرآن آرومی که 

شد تو ا شت چخش می شمم دنبال حامی یا فریده خانوم گ صر دلگیر چ  …ین ع
بد جور احسدداس غربت … همین طور ایسددتاده بودم … اما کسددی نبود انگار 

 …کردم 
 
 …همراز جان  -
 

سددرم رو با صددداش چرخید و به چشددمای قرمزش نگاهی کردم: سددالم دوباره 
 …تسلیت 

 
 …سرش رو تکون داد: حامی باالست 

 
 مادرتون؟اما حامد  -
 
یه  امروز… بعد بیا … برو اول یه سددر به حامی بزن … رفته یه دوش بگیره  -

 …می ترسم همراز براش … قطره اشک هم نریخته 
 

 …تقه ای به در زدم 
 

http://www.roman4u.ir/


 1337 قصه یبانو

 …بله  -
 

 …سرم رو آروم داخی بردم: سالم 
 
 اومدی؟… سالم عزیزم  -
 

 در رو چشت سرم بستم: منتظرم بودی؟
 

 …من همیشه منتظرتم چشماش رو مالید: 
 

اومد نوک زبونم بگم چس چرا امروز من رو نخواسددتی که حرفم رو خوردم … 
 …تو این شرایط حر  مناسبی نبود 

 
 …بازهم تسلیت میگم  -
 

 …از جاش بلند شد و کنارم نشست … رو مبی رو به روی میز کارش نشستم 
 …بوی سیگارش رو نفس کشیدم 

 
 حامد چه طوره؟ -
 
 …ای تو نگران بود اونم بر -
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 من چیزیم نیست -
 
 …چرا گریه نمی کنی حامی؟ این طوری که داغون تر میشی  -
 
ستان میان  - شهر شه برای مهمانهایی که از  سجد رزرو  خیلی کار دارم باید م

 …کلی کار هست … برای ناهار جا رزرو شه … هتی رزرو شه 
 

شتش که روی زانوهاش هر لحظ شتم روی م ستم رو گذا شد: د ه محکم تر می
 حامی؟

 
- … 
 
 …به من نگاه کن  -
 
 …من خوبم  -
 
 …ول کن این کارها رو تو عزاداری … نیستی  -
 
 کی انجام بده؟ -
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 …من  -
 

 سرش خیلی سریع اومد باال: چی؟
 
یا … من  - قبولم … به خدا که هسددتیم … ما هسددتیم … من و حامد و رو

 نداری؟
 

نگاهش رو بهم انداخت و بغضش رو قورن داد: امروز تو مقبره  با محبت ترین
 …یه چشم حامد به مزار رها بود و من تنهاییش رو تا ته دنیا حس کردم 

 
 
 
 
 

شد  سمت گردنم و از بین موهام رد  ست آزادش اومد  شتش رو آروم … د انگ
 …سرم خم شد به سمت دستش … کشید روی شاهرگم 

 
 …ه این نزنه نباشم همراز اون روزی ک -
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گاه دسددتم دور گردنش حلقه شددد  شدداید برای … ب*ا*لش کردم … نا خود آ
 …اولین بار بود که این طور ب*ا*لش میکردم 

 
 …من هستم حامی  -
 

شونه  شت و من حس کردم که یه قطره روی  سه آرومی روی موهام گذا ب*و*
 …ام رو خیس کرد و صداش از بغض لرزید: چدرم خوابید همراز 

 
ر رو روی میز گذاشددتم و خیره شدددم به دو نفری که حاضددر و آمده اما با دفت

 تعجب داشتن نگاهم میکردن: چیه؟
 

 رویا: یعنی حامی جدی جدی گذاشت ما این کار رو انجام بدیم؟
 

نه میخواد حامد انجام بده  به نگاه مغموم حامد انداختم:  نگاهی زیر زیرکی 
که حامد هم عزاداره و حوصددله نداره ما هم  ولی من اصددرار کردم از اون جایی

 …کمکش کنیم 
 

در جا نگاه حامد عوض شددد: اما آخه من که جایی رو نمیشددناسددم و نمیدونم 
 …باید چه کار کرد اصال 
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میدونم من و رویا به شما میگیم با کمک و هم فکری هم یه مراسم درست و  -
 …درمون میگیریم 

 
 حامد: حامی؟

 
 …دوش بگیره و بعد هم یکم بخوابه میرم بهش سر میزنم حالش خوبه رفت  -

 فعال بیاید به کارهامون برسیم.
 

ما این بهترین راه بود  به این … اشدددک روی گونه اش ابیتم میکرد ا با حامی 
سوم تو خونه  سجد  شب بعد از م سم  سیده بودیم که بده ها برای مرا نتیجه ر

هایی که گذشددته بودن راحت باشددن این طوری چذیرش مرگش به دور از هیاهو 
 …تر میشد 

 
شت  شک ندا شا هنوز هم ا سرم مرتب کردم … کو چیراهنی … شالم رو روی 

سدداده و مشددکی رنگ با یقه سدده سددانت و جوراب شددلواری کلفت مشددکی و 
کفشددهای چاشددنه دار چوشددیدم چهره ام کمی رنگ چریده بود ولی تنها چیزی که 

ام تر حامد که حاال احسددداس میکرد خسددتگی رو از تنم بیرون میکرد نگاه آر
… کارهایی هم از دسددتش بر میاد و در آخر تشددکر زیبای حامی از خودم بود 

 …دستی به گونه ام که هنوز انگار قطره ای بارون روش بود کشیدم 
 
 یعنی هیچ وقت بر نمیگرده؟ -
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سته بودیم غروب  ش صندلی ن شا من رو به خودم آورد تو تراس روی  صدای کو

 …د و هوا سرد تر شده بود شده بو
 
یا شددون رو عوض می کنن خیلی خوب میدونی که  - کوشدددا آدم ها وقتی دن

 …نمیتونن به دنیای ما برگردن 
 

تو چدرجون رو دوست … نیوشا چشماههای خسته اش رو بهم دوخت: همراز 
 داشتی؟

 
 آیفون و تلفنی که… درهای بسددته … با انشددگت اشدداره چیشددانیم رو خاروندم 

شد جوا سته … بیرون انداختنها … تنبیه کردن های من … ب داده نمی رهای خ
سی این عمارن … از دیکتاتوری این خونه  شگیش از هوای تنف سنگی همی خ

اینها تنها … صدای عصای رعب آور و اسمم که هر گز از طرفش ابراز نشد … 
 …نه هرگز این مرد رو دوست نداشتم … خاطران من از اون مرد بودن 

 
 …چدر جونتون شما رو خیلی دوست داشت  -
 

هر دوشددون به بازوهام تکیه دادن و من شددروع کردم داسددتانی که از بدگی 
 …این طوری شاید حالشون بهتر میشد … دوستش داشتن رو تعریف کردن 
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سددرم چرخید به سددمت چشددم هایی که … بده ها تو عالم خودشددون بودن 

ت شددده بودم کمی اخم کردم اما سددنگینی نگاهشددون رو حس کرده بودم و ابی
نگاه ازش گرفتم و به … این داریوش آدم نمیشد … همون نگاه سابق رو داشت 

 …حرفهام ادامه دادم که صدای چاشنه های کفش و بعد صدای رویا شنیدم 
 
 این جا چی کار میکنی داریوش؟ -
 
 …خودش و صداش عین عروسکه  -
 

ستم رو بین … خودم رو زدم به نشنیدن  سم رو بیرون د موهای نیوشا کردم و نف
شد یه لبخند زیر … دادم  شدم که لحن رویا باعث  صبی می شتم ع اما واقعا دا

 …زیرکی بزنم 
 
شی  - سک برای حامی خیلی عزیزه فکر نکنم انقدری احمق با آره اما این عرو

 …که بخوای با حامی در بیفتی 
 

 نمیدونم چه قدر… بود این طوری خیلی بهتر … حتی سرم رو هم بلند نکردم 
از دیدن لبخند … گذشت که حامد اومد و دستش رو روی شونه نیوشا گذشت 

 نیوشا به حامد کمی حس بهتری بهم دست داد
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 …حامد: همراز جان بریم تو؟ هوا سرده 
 

 بده ها بلند شدن و رفتن داخی من هم بلند شدم و دامنم رو مرتب کردم
 

 این چسره داریوش بهت چی گفته؟ کمی این چا و اون چا کرد: چیزه
 

 سرم رو با شتاب باال کردم: چی؟
 
میدونم بران کم اهمیت تر از اینم که اجازه داشته باشم این سوال رو بپرسم  -

… 
 
 …منظور من این نبود … نه نه  -
 
 …رویا اومد بهم گفت اگر چیزی گفته به هم بگو  -
 

سموالش ایستاده بود…  شتم از این  صی دا تو باا عمارن … م این جا حس خا
با این مرد خسددته و با ته ریش و مشددکی چوش کسددی که همه عمرم ازش متنفر 

 بودم بحث چی می کردم؟
 
 …چیزه هیدی نگفته در ضمن  -
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شه  - صال من حامد … میدونم میخوای حامی نارحت ن میدونم قبولم نداری ا

ستم  شین… من برادر حامی … نی شه داخی ب شه؟ اگه می کال نه من نه حامی  با
 …نمیخوام این وسط دلخوری چیش بیاد … اعصاب نداریم 

 
از این که حامد سددعی داشددت … نمیدونم چرا دلم میخواسددت لبخند بزنم 
 …جایگاه خودش رو چیدا کنه خوشحال بودم 

 
داشددتیم صددحبت میکردیم که حامی تو چارچوب در چیداش شددد و نگاهی به 

 …کارن داره  هردومون انداخت: حامد مامان
 

حامد از کنارم رد شدددد و حامی سددمتم اومد: این خانوم ما چرا تو باا تو این 
 سرما ایستاده؟

 
 …هیدی با بده ها بودم اونا رفتن منم داشتم میومدم  -
 

یه قدم بهم نزدیک تر شدددد و سددرش رو کمی خم کرد: از چیزی که ناراحت 
 …من این جا نباش نیستی؟ اگر بودن با حامد ابیتت میکنه به خاطر 
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این چشمهای خسته برای من امن ترین نگاه دنیا بود: من … سرم رو بلند کردم 
تا وقتی که برادر تو باشدده نه همسددر خواهر خدا … با حامد مشددکلی ندارم 

 …بیامرزم 
 

 صداش رو کمی چایین آورد: یعنی به خاطر من باهاش کنار میای؟
 
 باورن نمیشه؟ -
 
 …نه  -
 

 یعنی چی نه؟ تعجب کردم:
 
شده  - سیبم  شم که همدین خانومی ن شانس بوده با شه انقدر خوش  باورم نمی

 …باشه 
 

نفسش رو روی چوشت صورتم حس میکردم که صدای رویا از جا چروندتمون 
… 
 

لبخند چهنی روی صورتش اومد: همراز این کیترینگی زنگ زد برای شام امشب 
 می خواد بدونه غذا رو کی تحویی میگیره؟
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سمت  شتم به  شتم و برگ شت بردا سمت رویا که خنده موبیانه ای دا قدمی به 

 …نگاهش خیی بامزه بود … حامی 
 
 چرا این طوری نگام میکنی؟ -
 

 نگاهی به رویا کرد با اخم: رویا چرا هنوز اینجایی؟
 

 …رویا رفت داخی 
 

 بهم نزدیک تر شد: گفته بودم خیلی دوستت دارم؟
 

ندی گاهش کردم و لبخ ته بودم برام  ن مه مهر توی صدددداش زدم: گف از این ه
 خیلی عزیزی؟

 
تابلوهای روی دیوار رو هم چایین آوردم هنوز جای امنی چیدا نکرده بودم وقتش 
رو هم هنوز نداشددتم از مراسددم اکبر خان حدود یه ماهی گذشددته بود ؛بعد هم 

ها فسددر کالس رفتن و شددروع تمرین تاتر جدید نشددسددتم روی جعبه ای که ظر
شه  ستم انقدر دیر کردم که دیونه ب  …توش بود باید به حامی میگفتم اما میدون

صدا بیرون دادم  سم رو با  شت خیلی ناراحتی … نف این خونه خیلی چیز ها دا
ها و شدداید یه اندکی هم خوشددحالی خم شدددم تا شددمع کوچیکی از جعبه جا 
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 لبخندی روی لبم اومد و… مونده بود رو بردارم که انگشترم از یقه ام بیرون زد 
 ب*و*سه ای به انگشترم زدم

 
حر  گلنار همش تو بهنم میدرخید که شددانس آوردی بهخاطر درگیری های 
کاری و سددفرهای این مدن حامی اطرا  خونت چیداش نشددده تا ببینه کارگرا 

 …مترش میکنن و جعبه ها رو همه و تو بی عار یه خونه نداری بری توش 
 

ست و حسابی چیدا کردن که کمی امن باشه از چیدا کردن گنا انگار یه خونه در
توی چله ها … زیر کتری رو روشددن کردم … علی بابا هم سددخت تر شددده بود 

 …صدای چا اومد این مدن بهش عادن کرده بودم به خاطر حضور کارگرها 
 

ید میگفتم  با ما  گه حت ند از نظر خودم هنوز هم خیلی … ولی امروز دی هر چ
 دیگه بیشتر از این تعلی جایز نبود… د واجب نبو

 
 …با زنگ دوم بود که گوشی رو برداشت: سالم عزیزم 

 
شدم و به گلدانهام که ردیف کنار بودن نگاه  کمی توی خودم روی کاناچه جمع 

 شرکتی؟… کردم: سالم 
 
 چه طوری؟… بله  -
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 …کار داره  از صدای کاغذی که روی میر جا به جا میشد معلوم بود که خیلی

 
 …من خوبم مزاحمت نمیشم به کارن برس من  -
 

ست  شنیدم: دو سته حامی رو  صدای خ شد و دوباره  صدای کاغذها متوقف 
 …قطع نکن … دارم صدان رو بشنوم 

 
 …دلم برای این عاشقانه های جدی و ساده اش میرفت 

 
صدددای فندکش اومد: خوب بگو داشددتی چی کار می کردی؟ و اینکه امشددب 

 …مان منتظرته ما
 

خانوم  یده  یدم از فر لت میکشدد جا ما برای … خ االن بهترین فرصدددت بود ا
چوشددوندن این مسددمله بهترین کار این بود که بزنم در شددوخی: هیدی داشددتم 
جعبه ها رو چسددب میزدم و وسددایی جمع میکردم و بعد هم باید برم تمرین و 

 …باشه شب 
 

سط حرفم و من از این لحنی که یهو شده بود ترسیدم:  چرید و تا این حد جدی 
 داشتی چی کار میکردی؟… جمله ان رو یه بار دیگه تکرار کن 
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شروع کردم به تکان دادن عصبی چاهام ماجرا بیشتر از این حرفها دردسر داشت 
 وسایلم رو… گویا: چیزه 

 
 …بی طاقت چرسید: وسایی چی همراز 

 
 …زمزمه وار گفتم: خونه 

 
 …حر  بزن ببینم کمی مکث کرد: درست 

 
 …من یعنی باید خونه رو تخلیه کنم … یعنی میدونی مسمله خاصی نیست  -
 

ضا گفته بودم که حال خودم هم  شوخی یخی برای تلطیف ف جمله و با آندنان 
شنیدم ترسناک تر از این  صدای دادی که من برای بار اول از حامی  شد اما  بد 

وم هسددت داری چی کار میکنی؟ حرفها بود که بشدده تلطیفش کرد: چی؟! معل
 …دارم میام اونجا 

 
 …چیزه حامی به کاران برس منم تمرین  -
 
 از اون خونه بیرون نمیای تا بیام ببینم چی داری میگی؟ -
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شتم اما دروا بود اگر  صتم رو توی دهنم گرفتم عادتی که هر گز ندا ش شه  گو
 …نمی گفتم که ازش ترسیدم 

 
در واحد که خورد واقعا کف دسددتام یخ کرده بود دوسددت نداشددتم بحث  زنگ

 …کنم از مجادله متنفر بودم و میدونستم که این بار واقعا حق با حامی 
 

با اون لباس  باز کردم دلخور ترین مرد زندگیم تو چار چوب در بود  در رو که 
سناک عجیب نبود که از  شکی و اون ته ریش و اون اخم تر سر م  دیدنشسرتا 

در رو چشددت سددرش بسددت و نگاهی اجمالی به خونه نیمه … انقدر ترسددیدم 
 …جمع شده من انداخت 

 
سددوئیدش رو با صددددای بلند روی میز وسددط هال چرن کرد و من هنوز هم 
ترسددیده وسددط خطهای قرمز گلیم زیر چامون ایسددتاده بودم و به جعبه ای که با 

 …بودم  ماژیک و با خط درشت نوشته بودم کتاب خیره
 
 این جا چه خبره؟ -
 

صدددای به خاطر خالی بودن خونه انقدر چیدید یا حامی برای بار دوم این طور 
 داد زده بود؟

 
 …من که گفتم  -



  1352 

 

 
عد از اسددباب کشددی بهم میگفتی و آدرس جدید ن رو  - یذاشددتی یهو ب م

 میدادی؟ هان؟ نظرن چیه؟
 
 …ببین … حامی  -
 

کرد: این کارن االن به حسدداب چیت  برگشددت و با اخم وحشددتناکی نگاهم
 من رو آدم حساب نکردی؟… بذارم 

 
شترش که از یقه ام بیرون  ستش رو جلو آورد و انگ شت د سمتم بردا یه قدم به 

 زده بود رو بیرون کشید: یا هنوز نمیدونی این یعنی چی؟
 
 …باور کن که اینا نیست  -
 

ستش رها کرد و قدمی عقب رفت شتر رو از د ود چالتوش هنوز تنش ب کالفه انگ
 و چهره اش قرمز شده بود: بگو بفهمم چیه؟اصال تو داری چی کار میکنی؟

 
من این حامی با لحن سرد رو فراموش کرده بودم من این نگا ه قهوه ای که دیگه 

 …خاکی نبودن رو نمیشناختم 
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 سعی کردم همه چیز رو با آرام ترین و در عین حال ریلکسی که تناقض عجیبی
دلم می خواسددت ب*ا*لم کنه که … با اضددطراب درونم داشددت تعریف کنم 

من مطممن شددم این مرد ترسددناک رو به روم دوباره میشدده حامی دوباره میگه 
 …عزیزم 

 
سینه و من عین بده ای که چیش چدرش جواب  ست به  سته بود د ش روی مبی ن

 …م دادچس میده مضطرب و سر چا چشم دوخته به گلیم زیر چام تو ضیی می
 
 و حتی به بهنت نرسید با من مشورن کنی نه؟ -
 
 …خب آخه این مال قبی از  -
 

سکون کردنم باال آورد و آیا این مرد باز هم به من میگفت  شانه  ستش رو به ن د
 دوستم داره؟

 
 …حامی  -
 

بی توجه بهم فقط ازم خواسددت تا قرار داد رو بیارم نگاهی اجمالی انداخت و 
ای کسی اینها رو خوند و خواست که تا ده دقیقه دیگه سر و ته بعد چای تلفن بر

ضا که  کنده در ف اون آدم رو در بیارن و من برای کم کردن و اون حس مزخر  آ
 …بدجور بوی کاکتوس میداد چای آوردم 
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شده بود همون آقای دکتر   دیگه انگار حامی نبود… تلفنش رو قطع کرده بود و 

 …: االن باید بهت چی بگم فنجان چای رو ندید گرفت… 
 

سددرمای این لحن از سددرمای این زم*س*تون لعنتی هم بد تر بود و من تمام 
 …سعیم این بود که بتونم از این حالت درش بیارم 

 
 …ببین من … حامی باور کن می خواستم بگم اوضاع چدرن و بعد  -
 
کار گرها تو این آ - ند روزه اون  کار کنی؟ چ ما ن خونه رو میخوای چی  چارت

 …خراب شده ان و تو هم تو این کی ساختمون تنها 
 

 …چشمام رو از دادش بستم: یه هفته 
 

 سرش رو به چشتی کاناچه تکیه داد: یه هفته؟
 
 …خب تو حالت خوب نبود من خواستم تو  -
 

شت من هیچ جمله ای رو تموم کنم نگاهی بهم  صال نمیذا شت امروز ا نمیذا
 …بدتر از فریاد هاش هم وجود داره  انداخت که فهمیدم چیزی
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ما  - های خالی … جمع کن بریم خونه  مان مت تو یکی از آچارت عد هم میبر ب

 …خودم 
 

 …عصبی بودم این نتیجه ای نبود که من میخواستم از این بحث بگیریم: نه 
 
 نه؟! -
 
 …یعنی چیزه من هنوز وسایلم رو کامی جمع نکردم  -
 
 …صیت رو بردار الزمشون نداری وسایی شخ -
 

 این رو گفت و سوئیدش رو برداشت
 
 …نه یعنی حامی یه دقیقه گوش کن  -
 

 این مرد چه قدر غریبه بود… به سمتم برگشت 
 

 …منتظرم بود: حامی نیازی نیست من هنوز هستم تا خونه چیدا شه 
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احسدداس کردم زیر چلکش چرید یه قدم بهم نزدیک تر شددد و من یه قدم عقب 
 …یدم رفتم: نشن

 
 گفتم که من -
 
بذارم و تو این  - ها  کار گر تن مه  با این ه گه تو رو  قدر بی غیرتم دی من ان

 …تقصیر تو نیستها من انگار بلد نیستم زن داری کنم … ساختمون خالی 
 

این مردی که این چند وقت عادن … عصبی شده بودم این استرس آزار دهنده 
 …ستم هنوز نداشتم این طور ببینمش : من زنت نی

 
 دستی به صورتش کشید: همراز با من یکی به دو نکن… جا خورد 

 
نگ زد  عد هم قطع کرد: … تلفنش ز حامی فقط گوش داد و ب همون آدم بود 

من نمیدونم تو چه طوری … شددانس آوردی این قرار داد و این آدم بی مشددکله 
 این کار ها رو میکنی؟

 
خودم زندگی کردم باید این کار حامی من این همه سددال … من هر طوری  -

 …رو میکردم االن تو رو نکشیدم این جا که برام خونه چیدا کنی 
 

http://www.roman4u.ir/


 1357 قصه یبانو

م گفت… تو نیازی نیسدددت کارهایی که من باید انجام بدم رو بهم یاد بدی  -
یک خودمون … حاضددر شددو  جایی رو بران تمیز کنن نزد یه  چرا … میگم 

ستادی  ستی اما … ای ستی خانومی که هنوز زن من نی نمی دونی هم که کی ه
… 
 
 …من آچارتمان تو بیا نیستم … یکم فقط یکم صبر کن … صبر کن حامی  -
 

داد بزنی بگی چرا … خواسددت حرفی بزنه که دسددتم رو آوردم باال: حق داری 
من از اون دخترایی نیستم که برم تو آچارتمانت زندگی کنم … اما … االن میگم 

خونه چیدا کنی من خودم چولی دارم به اندازه  من نکشددیدمت این جا که برام… 
 …چولم میرم و یه جایی رو رهن میکنم تا این خونه آماده بشه 

 
 و تو برنامه های شما خانوم م*س*تقی اومدن تو خونه من نیست نه؟ -
 
 داد نزن -
 
 چس اون لعنتی دور گردنت چیه؟ تو اصال فهمیدی بله دادی؟ -
 
یعنی چی؟ ولی من االن حتی در حد نامزدن  می دونم… من نفهم نیسددتم  -

ستم  شم که … هم نی شته با صیغه ای ها رو دا ساس این دختر  من نمیتونم اح
 …معشوقه چولدارشون براشون آچارتمانای لوکس میگیره 
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سرد … تند حر  زده بودم  خیلی زیاد این رو وقتی فهمیدم که حامی اون طور 

هنم رو گرفتم اما سودی نداشت این با دست جلوی د… و ترسناک نگاهم کرد 
 …مزخر  از دهنم بیرون چریده بود 

 
 …باشه … آخرین حرفت همینه فکر کنم  -
 

 …این رو گفت و به سمت در رفت 
 
 …حامی  -
 

شدن در انقدر بلند که نتونم حرفم  سته  ضعیف بود و ب اما حامی گفتنم انقدر 
 …رو ادامه بدم 

 
دسددتی به موهاش که به خاطر … دونسددتم چرا اشددکم در نمیومد رو هم نمی

… عوض کردن چیراهنش بهم ریخته بود کشددیدو به سددمت من و گلنار اومد 
 سیا صندلی چرخدار میز… روی تخت نشسته بودم و گلنار هم کنار دستم 

 
 …گلنار رو کشید و روش نشست: از دست تو من یه روز خوش ندارم 
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نده ای کرد: م… دهنم رو براش کا کردم  چاره اش کردی خ به … موش بی 
سته ای  شت میذاره به نمیدونی با چه لحن خ سر به کوه و د ست تو  خدا از د

 …گفت نذارم خونه تنها بمونی 
 

نگاه زیر زیرکی بهش انداختم: من … گلنار هنوز هم سددداکت بود و توی فکر 
 …کار بدی نکردم گفتم که حتی جمله ام هم 

 
 …فترین جمله عالم بوده قیافه سیا این بار جدی شد: مزخر

 
 …گلی: اما دروا نبوده 

 
سددیا الی چنجره رو باز کرد و سددیگارش رو از توی جیب شددلوار ورزشددیش در 
آورد: همه راسددتهای عالم رو هم نباید به زبون آورد اون مرد می خواد زندگیش 

به … رو جمع و جور کنه. میخواد خیالش راحت باشددده نامزدش جاش گرمه 
سیا  شوفاژهم نداره میخواد تو یه آچارتمان خالی و بی من میگه  اون خونه حتی 

 …در و چیکر با کارگرها تنها نباشه 
 

خنکی که از الی چنجره بیرون … چک عمیق سددیگارش رو از چنجره بیرون داد 
… اومد باعث شددد لرز کنم رو تختی گلی رو وری چاهای هر دومون انداختم 

چس تو چند وقته چه طور بدون شوفاژ … سیا لبخندی بهم زد: مموش سرمایی 
 سر میکنی؟
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 …همون طوری که این همه سال با خیلی چیزا کنار اومدم  -
 
اما من حامی رو می فهمم چیزی که شدداید تو … من نمیگم محق نیسددتی  -

شه  شما خانوم ها قابی درک نبا شتی … زاویه دید  شتباه دا یش یک… تو دو تا ا
 …و یکی هم اون جمله بی خود … دیر گفتن این مسمله است 

 
 …اما من برای هر دوش دلیی دارم  -
 

خاکسددتر سددیگارش رو از چنجره بیرون داد: دالیلی تو برای اون اهمیتی نداره 
 …چون اون به نتیجه رسیده 

 
سددیا من زنگ نزدم که بیاد مشددکلم رو حی کنه یا برام خونه چیدا کنه من به  -

خونه هم دیر یا زود … خونه در حد خودم چول دارم که چیمانکار داده  اندازه یه
 …من میخواستم بدونه … چیدا میشه 

 
 …سیا به نشانه تاسف سری تکون داد 

 
من نیاز به محبت های سدداده و دور از … خودم به اندازه کافی غصدده داشددتم 

 ستدلم میخوا… من االن دوست داشتم چیشش باشم … اغراق حامی داشتم 

http://www.roman4u.ir/


 1361 قصه یبانو

تو جبهه من باش … همون طوری که این مدن نگاهم میکرد نگاهم کنه: سددیا 
 …دیگه 

 
سیگار رو از چنجره بیرون انداخت و موهام رو بهم ریخت: من همیشه تو جبهه 

من فردا وقت ندارم اما لطفا برو خونه و وسایی شخصیت رو بیار اینجا … تو ام 
راز هم… برای تو خونه چیدا میکنه  هر چند بهت قول میدم تا عصر فردا اون آدم

مجبورش نکن انقدر برای تنها نبودنت به من زنگ بزنه به غرورش بر می خوره 
قبال فقط دوسددتت داشددت بحث فرق میکرد االن یه … این رو متوجه شدددم 

 …امروز واقعا از لحنش میشد فهمید … جورایی نامزدیشی 
 

شتی باهاش ب سط حرفش: نکنه انتظار دا سته چریدم و رم؟ اون عمارن بزرگ در
شرعی …  سبت قانونی یا  ست ن ست نی سیا در ست اما  ست در مادرش هم ه

 …نیست که برم خونه اونا 
 
می دونی که برای آدمی … اونم تمام این ها رو میدونه که مجبورن نمیکنه  -

ن هر چند با او… م ی حامی اینکه بزنتت زیر ب*ا*لش و ببرتت کاری نداره 
 …و گفتی جمله ای که ت

 
 …تو ام هی این رو تکرار میکنی ته دل این دختره رو خالی می کنی … ااااا  -
 

 …این جمله گلی بود در اعتراض به سیا 
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ستش یه  شماش قرمز بود و توی د در اتاق تقه ای خورد و خاله در حالی که چ

 …سینی که توش کاسه های چر از انار دون کرده بود و گلپر اومد تو 
 
 
 
 
 

 …لبه تخت … خاله در رو بست … اش خاله هر سه ما رو ترسوند چشم
 

 سیا: مامان. چی شده باز بابا چیزی گفته؟
 

خاله سددری تکون داد و نگاهی به من کرد: نه صددددان رو بیار چایین خوابیده 
 …نشستم تا باالخره بخوابه بیام … بابان 

 
 همراز خاله بگو که گلی دروا میگه؟! -
 

سددرم رو انداختم چایین کاش خاله … برای زدن نداشددتم  حرفی… دلم ریخت 
االن این حر  رو چیش نمیکشید اونم امشب که همین جوریش هم من داغون 

 …بودم 
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 راسته؟… بغض خاله بیشتر شد: آره خاله 

 
 . اشکش بیشتر شد: آه خاله آه

 
 سیا: آخه مامانم این چه اشک و آهی راه انداختی؟ انگار چی شده؟

 
نیش رو محکم چاک کرد: زیر سر شماها هم هست مگه میشه شما تا به خاله بی

 …حال اطالعی نداشته باشید 
 

شون داد: این عقی نداره  سیا رو ن شت  سمت گلی و با انگ  شاعر… رو کرد به 
 تو که میدونی تهش چیه؟… تو عاقلشونی … مسلک و خله 

 
بردن تمام احسدداسدداتم رو  ضددربان قلبم رفت باال چرا امروز همه قصددد از بین

 داشتن؟
 

 …گلی: مامان کار غلطی نکرده که همراز 
 

شتباهی نکرده؟ دیگه چه قدر اون  شاره اش رو گاز گرفت: کار ا شت ا خاله انگ
اون چدر خدا … جماعت خون به جیگر ما کنن؟ اصددال رها رو بذاریم کنار 
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گ و روی دختری که این رن… بیامرزشون و اون خانواده افاده ای رو بذارم کنار 
 قراره امروز فردا عروس بشه؟ آره؟

 
ست  ز ا… اون آدم به درد تو نمیخوره … همراز خاله تا زوده برگرد این راه راه نی

 …اون عمارن فاصله بگیر 
 

همون جایی که حلقه ام دقیقا روی قلبم … سددرم چسددبیده بود به سددینه ام … 
جسارن … ر رفته بود زیر سوال همون حلقه ای که امروز اون طو… افتاده بود 

اما چه میکردم … خیلی جاها بهش حق میدادم … نداشتم جواب خاله رو بدم 
 که تو کار دل مگه میشد حسا ب و کتابی کرد؟

 
باشه بانو شما که من رو قبول نداری … سیا نشست ب*ا*ل دست خاله: باشه 

 …فقط خانوم دکترن رو قبول داری … 
 

سیا از رو خاله با ا غلیظی که گ شونه اش کنار زد اما  سیا رو از دور  ست  فت د
 …همراز هم رها … نرفت: اما همراز اشتباه نکرده مامان حامی حامد نیست 

 
 …این رو چی کار میخواید بکنید … اما همراز چاکزاد و حامی انتظام  -
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سمت من: خاله نبودم بران  سال تنها زندگی کردی… بعد رو کرد به   این همه 
به خاطر شددوهرم جز گاهی برای شددامی ناهاری یا یه شددب موندنی این جا 

 …اما … کم گذاشتم میدونم … نیومدی 
 

صدددام بغض داشددت و میلرزید: خاله؟ نکنه فکر کردید از تنهایی این کار رو 
 کردم؟

 
 شما هم… من تنها نبودم … با اشک نگاهم کرد: به خدا که این طوری نیست 

شتن به خاطر  24ه هان بد… خاله خوب منی  شم بودن هوام رو دا ساعت چی
 …اما به خدا خاله … به اشتباه گاهی تو روی چدرشون هم ایستادن 

 
به رها هم میزدم  - ید  با ها رو اون روزها  مادرن … این حرف ما نزدیم گفتم  ا

ست  شت اون موقع … ه شناس و چولدار … شوهر من هم کم نذا سر  خانواده 
 اما تهش چی شد؟ ها؟… حصیی کرده چسره خوش قیافه و ت

 
 …اشک از گونه من هم چکید 

 
دادشم تو جوانی گم شد دیگه … من تو این دنیا خیری ندیدم … همراز خاله  -

شانی  شد ازش نه ن شد و جور کش … نه نامی چیدا  خواهرم به هیچ و چوچ بیوه 
راز بذار هم… بعد هم خواهر زاده ام … دو تا بده و بعد هم که اون طور رفت 

 …خدا مرگ رو به نوبت بده … می فهمی چی می گم … یکم سنت بره باالتر 
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من نباید میرفتم تو مسددجد خواهرن با اون بلتی که خاندانشددون بهمون با اون 
 …رها باید تو مراسم من حلوا چخش می کرد … تحقیر نگاه کنن 

 
 …هر سه مون به سمت خاله براق شدیم که خدا نکنه 

 
سددتمالی که حاال تار و چودش از هم جدا شددده بود اشددکاش رو چاک خاله با د

همراز نیمخوام اشک بریزی می خوام این چاکی … کرد: نقی این حرفها نیست 
 …این آرامشت نصیب اهلش بشه … و نجابتت 

 
 …گلنار هم بغض داشت 

 
 …خاله حامی من رو دوست داره  -
 

خاله بگم جمله ای که االن می دونسددتم چه قدر رنگ گرفتم تا روم بشددده به 
 …خودم هم بهش شک کرده بودم 

 
کافیه؟ همراز کافیه که دوسددتت داره؟ اون باری که بی خبر رفته بودی خونه  -

 …عمه ان منم فهمیدم اون طور هول کردنش سر هیدی که نیست اما 
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شتم برای زدن …  شروع کنم … خیلی حرفها دا ستم از کجا   از… اما نمی دون
من با این همه غصه ای که … خاله با این چشمای ورم کرده … کنم چی دفاع 

خسددته بودم واقعا … حامی که انقدر بهش محتاج بودم … امروز خورده بودم 
اما تا خود صددبی با ترس و لرز و … دلم خوابیدن میخواسددت با خیال راحت 

 نگاه مدام به گوشی فک رکنم به اون تیجه ای که سیا بین جمله اش چروند.
 

موهام هنوز کم و بیش خیس بود اما باید وسددایی رو دیگه کامی بسددته بندی 
اله خ… گلنار می خواسددت کالس آخرش رو بپیدونه و بیاد کمکم … میکردم 

 …صبی هنوز هم دلخور بود و نگران 
 

شجویی چیدا میکردم  سوئیت دان شده یه  سریعتر  شستم باید هر چه  روی مبی ن
ی وقت… زد این عکس مال خیلی سددال چیش بود عکس مامان بهم لبخند می… 

 …من هم شاد بودم … مامان شاد بود … رها تازه عروس بود 
 
رها ازم دلخوره … حامی حق داره … من حق دارم … مامان خاله حق داره  -

 …من خیلی تنهام … به نظرن؟ تو بهتر میدونی داره 
 

 ر از هر زمان دیگه ایعجیب بود این تنهایی چند وقتی بود به نظرم عمیق ت… 
 …شده بود 

 
 …کتری روشن کردم … واقعا هوا سرد بود … نفسم رو بیرون دادم 
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شد ا زجا بپرم  سرم انداختم و از … صدای زنگ آیفون باعث  شالم رو روی 

 قلبم توی… باورم نمیشددد چیزی که داشددتم میدیدم رو … چشددمی نگاه کردم 
 …حلقم میزد 

 
 …در رو باز کردم 

 
شتم  فنجان شتم … چای رو جلوش گذا صی برای چذیرایی ندا سایی خا  …و

شتنی بود  ست دا صورتش لبخند دو شماش خیس خیس بودن … روی  اما چ
 …نگاهی به گلدان اطلسی و حسن یوسف کرد … 

 
سایی چذیرایی هم انقدر کمه  - ست و و شید که این جا انقدر بهم ریخته ا ببخ

… 
 

صورتش زرد بود و ابروهاش … شت کت و دامن خوش دوخت مشکی به تن دا
اما هنوز عزادار مردی … فریده خانوم زن زیبا و خوش چوشددی بود … نا مرتب 

 …بود که شاید هیچ وقت دوستش نداشت 
 
من زودتر از این حرفها باید میومدم این جا اما … راحت باش عروسددکم  -

ز در ا… بار اولی که قدم گذاشددتم تو این خونه … مریضددی اکبر خان و فوتش 
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ی م… به خدا ته دلم سوخت … بده بود … اون آشپزخونه یه چری بیرون اومد 
ست  سرم الیقش نی ستم چ سی از من نظری نپرسید … دون ودم من با خ… اما ک

شم  شتش با شدنش چ اما خریت حامد جبران ناچذیر بود … عهد کردم تا بزرگ 
 …با دو تا بده … 

 
حال خراب تر از این حرفها بودم که متعجب تر و … سددرم رو چایین انداختم 

 …بخوام فکر کنم به این حرفها 
 

 …فنجان چای رو به دست گرفت: به به چه چای خوش رنگی 
 

 …خجالت زده نگاهش کردم … لبخند شیطونش رو دوست داشتم 
 
 …قرار بود دیشب شام بیای خونه ما  -
 
 …ببخشید من  -
 

من همون روزی که چادر رها رو بران …  فنجان رو روی میز گذاشت: میدونم
بیار  سرن رو… فرستادم تو رو نشون کرده چسر بد اخالق و کم حرفم شناختم 

 …باال 
 

 …نگاهش کردم 
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شدی عروس آینده  - شده … از همون روز برام  ساخته  این خونه انگار از اول 

ن حامد الیق نبود اما حامی رو تضددمی… که بخت چسددرهای من رو چناه بده 
تو نیازی نداری به … تو به سددر چناه احتیاج نداری … مردن میشدده … میکنم 

م میدون… اما بهت قول میدم بتونی کنارش قدم برداری … حامی چناه بیاری 
 …بیام تا به غالمی قبولش کنی … باید با گی و شیرینی بیایم 

 
 ؟حامی با اون دبدبه و کبکبه و غالمی… خنده ام گرفت از این جمله … 

 
می دونم باید به عمه ان و خاله … آه باالخره از اون لبخندای قشنگت زدی  -

 …ان زنگ بزنم 
 

 …باشنیدن اسم خاله کمی اخمام رفت تو هم 
 
 حامی میدونه شما اینجایید؟ -
 

خنده ای کرد: نمیدونم دیشب چی بینتون گذشته که انقدر ترسیده و هول اومد 
ید دی مادر جان فردا بر بذار برای بعد … دن همراز خونه گفت  هر چی گفتم 

چهی بابان قبول نکرد آخه من یه کت دامن آبی نفتی کنار گذاشددته بودم برای 
 …خواستگاریتون 
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یعنی … نمی دونم چرا ته دلم خیلی خوشددحال نبودم از این شددتاب حامی … 

این خواستگاری بود؟ وسط خونه ای که وسایلش جمع شده بود بدون حضور 
سی که حتی یه الک نزده بود؟اانگار دلیی دیگه ای به غیر از جمله  داماد با عرو

دلیی دیگه ای به غیر از احساس مسمولیتی که داشت … دیشب من میخواستم 
 …خفه اش میکرد 

 
فریده خانوم خم شددد و کیفش رو از روی مبی بر داشددت و جعبه ای رو ازش 

ست خودش به کا ست به کنار د شید و بعد با د لند از جام ب… ناچه زد بیرون ک
ستم  ش شه … شدم و کنارش ن شت: همراز من همی ستم گذا ستش رو روی د د

 دوستت داشتم میدونی مگه نه؟
 
 …بله  -
 
 …همین قدر آروم البد به چسر من بله دادی که دل تو دلش نیست دیگه  -
 

 …لبخندی به بوقش زدم 
 
 دلت باهاشه مگه نه؟… همراز میخوام مطممن باشم  -
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شدم می گفتم آره من  … شماش خیره می شت االن تو چ از من چه انتظاری دا
 عاشق چسرتونم االن از دیشب دلم حتی برای بوی سیگارش هم تنگ شده؟!

 
 االن این لپای رنگی رو این سکوتت رو بذارم به حساب جوابت؟ -
 
 …من  -
 
ون شنمیخواد عروسکم راحت باش فقط اون نشانی که بران خریده رو بهم ن -

 …بده ببینم این چسره سرخود خراب کاری نکرده باشه 
 

دست انداختم و از یقه ام درش آوردم فریده خانوم لبخندی زد: خوبه بد نیست 
… 
 

 …بعد جعبه مخمی رو به سمتم گرفت: اینم از طر  منه 
 

صدک بود: این خیلی  شکی قا سیار ظریف به  درش رو باز کردم یه گردن بند ب
 …قشنگه 
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بی ق… رو حامی از خیلی وقت چیش آماده کرده بود و کنار گذاشددته بود  این -
تو عروسددم … این از طر  من خدمت دخترم … اما خوب … از فون چدرش 

 …نیستی دخترمی همون طور که رها دخترم بود 
 

شتم اما انقدر همه چیز عجیب بود و  شکی ندا سش  صانه بودن این ح تو خال
قان متفاون که بیشددتر در حال چیدا کردن حسددم من انقدر توقعاتم از این مال

 …بودم 
 
 …می خوام ازن یه خواهشی بکنم  -
 

 …نگاهش کردم 
 
شه  - میخوام ازن خواهش کنم عقد … ده روز دیگه چهلم چدر حامی تموم می

 …کنید 
 

اصال انتظار این جمله رو … گلوم خشک شد … دستم زیر دستش سفت شد 
 …نداشتم 

 
شی  میدونم خیلی - شته با شاید دا شه … آرزوها  ساده با ضری  اما یه عقد مح

 …بعد چند ماه بتونیم یه مراسم درست و حسابی بران بگیرم 
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شده بود  سم حبس  شتم … نف سط کم دا درد من نه … من هنوز یه جمله این و
گه ای  نه چیز دی له کم داشددتم … مراسددم بود  یه جم حامی رو … من  دلم 

 …ی رنگ رو اون چشمای خاک… میخواست 
 
 فریده خانوم؟ ! -
 
اما … میدونم لیاقتت یه مراسددم خوبه … میدونم کمه … میدونم عروسددکم  -

خوب حتی بعد از مراسددم چهی چدرش هم یهو جشددن عقد راه انداختن هم 
 …درست نیست 

 
سی …  ستم وقتی ک سم نمیخوا ست من که مرا فریده خانوم درد من رو نمیدون

شت سیم بی شتم و بی ک شه رو ندا سریع بود… ر معلوم می  درد من دلیی این عقد 
شت می ترکید …  شترم دور گردنم بود و گردنبندم روی میز باال … سرم دا انگ
شددالم رو محکم تر دور خود چیدیدم و از در سددرم رو بیرون کردم از دیدن … 

 …حامد توی ماشین جا خوردم با دیدنم چیاده شد و سالم کرد 
 
 چرا باال نیومدید؟ -
 

ست آخرین بار حامی گفت حق ندارم حتی تو این کوچه  لبخندی زد: یادن نی
 بیام؟!
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قلبم درد میکرد و بهنم مشددغول بود ما بازهم لبخند شددلی زدم: یعنی میخواید 

 بگید انقدر از حامی حساب میبرید؟
 

دسددتم بارها به سددمت این اسددمی که … جواب بدم یه نه … دو به شددک بودم 
ن میشددد رفت و برگشددت دلم بد جور گرفته بود روی صددفحه خاموش روشدد

من این دو روز رو … من دوسددت نداشددتم این جوری باشددیم … دلخور بودم 
با … دوسددت نداشددتم من هیچ کدوم از حرفهای این دو روز گفتمانم با خاله 

 …فریده خانوم با حامی هیچ کدوم رو دوست نداشتم 
 

شد  شیم خاموش  ست د… گو شتم اما من این مرد رو دو خودش گفته بود … ا
راه حی کردن این اختال  … که ممکنه این اختال  سلیقه ها رو داشته باشیم 

 …سلیقه ها سکون من نبود 
 

شتم  صدام … این بار که زنگ زد با زنگ اول بردا شندین  انگار که خیالش از 
 راحت شده باشه نفسش رو بیرون داد: همراز؟!

 
 …سالم  -
 
 …سالم  -
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من خاله بده ها بودم انگار اون آقای دکتر … من دلخور بودم و اون سددرد  …
… 
 
 جواب نمیدادی؟ -
 
 …یا چی می خوام بشنوم … نمی دونستم بر دارم چی میخوام بگم  -
 
 خوبی؟ -
 

 …میخواستم بگم نه خوب نیستم نه تا زمانی که این لحن نوازشی نداره 
 
 …االن بحث خوب بودن من نیست  -
 

 …ه داد: از نظر من االن کال بح ی نیست ادام
 

 …احساس کردم چشت گوشام داا شد 
 
 با مادرم صحبت کردی؟ -
 
 …نیازی نبود … بله ایشون زحمت کشیده بودن تا اینجا اومده بودن  -
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باید هم رعایت … یعنی چی نیازی نبود همراز؟ هر کاری یه اصددولی داری  -

 …بشه 
 

 لحنم کنایه داشت: جدا؟! چوزخندی زدم برای اولین بار
 

 مکث کرد: منظورن رو متوجه نمیشم!
 
- … 
 
 …همراز؟! عزیزم  -
 
 من واقعا عزیزم؟ -
 

 کالفه شده بود انگار: کجایی االن؟
 
 دلخورم ازن حامی.… باید حر  بزنیم … خونه  -
 

… چاهام رو توی شددکمم جمع کرده بودم … هر دو کالفه به هم نگاه میکردیم 
اما این نگاه غیر قابی نفوب رو دوسددت … مرد دلخور رو دوسددت داشددتم  این

 …نداشتم 
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 …نگاهم میکرد 

 
اومدنه امروز فریده خانوم … از هیدی … من از هیدی سر در نمیارم حامی  -

 به این جا خواستگاری از من بود؟
 

 با تعجب نگاهم کرد: یعنی مادر واضی باهان صحبت نکردن؟
 
 …واضی بود  چرا یکم زیادی -
 
 …خواهش میکنم واضی حر  بزن … همراز  -
 
کار کنم  - ید چی  با ته … تو بگو … تو بگو من  یه هف قد کنم  هان ع با یام  ب

 دیگه؟
 

 …هنوز هم داشت فقط نگاهم میکرد 
 
 چرا صحبت نمیکنی؟ -
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سموالت رو  - ستم این کار رو بکنیم چرا … همراز درک نمیکنم  من اگر نمیخوا
 تم بیاد این جا؟به مادرم گف

 
 یه دلیی برام بیار؟ -
 

کالفه با گوشه شصتش گوشه ابروش رو خاروند داشت سعی میکرد آروم باشه: 
 …همراز تو به تقاضای ازدواج من جواب م بت دادی 

 
 همین؟ -
 

 …این بار از جاش بلند شد چند قدم این ور و اون ور رفت و ایستاد رو به روم 
 
 عصبیت کرده؟ همراز چی این جوری -
 
 …داشتم اما … من خیلی حرفا دارم … من عصبی نیستم  -
 

 …با دست به گلوم اشاره کردم مونده اینجا 
 

 تو ناراحت اومدن مامانی؟… نگاهش نرم تر شد: من اینجام که بگی 
 
 فریده خانوم حق مادری به گردن من داره؟ -
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تو زن من بشی این کجاش  ما باید عقد کنیم تا… همراز تو قراره زن من بشی  -

 انقدر ناراحت کننده است؟
 

من نمیخواستم به خاطر … نمی فهمید به خدا که نمی فهمیدمن چی میگم … 
 …اون احساس مسمولیت لعنتی بخواد زنش بشم 

 
 …سرش رو کمی باال گرفته بود 

 
 …من یه سوئیت دانشجویی چیدا میکنم میرم اونجا یه چانسیون دخترونه  -
 
 اری میگی تو؟چی د -
 

 …دستم رو روی گوشام گذاشتم: داد نزن 
 

 …نگاهش کردم … با تعجب نگاهم کرد 
 
 حامی -
 
- … 

http://www.roman4u.ir/


 1381 قصه یبانو

 
االن متوجه شدم یا شاید باید خیلی زودتر … ما اختال  قدمون خیلی زیاده  -

 …متوجه میشدم 
 

و بعد به سدمتم  کالفه دسدتی به صدورتش کشدید ویه دور دور خودش چرخید
دسددتام رو … دسددتاش رو به سددمتم دراز کرد … اخماش توی هم بود … اومد 

 …توی دستش گرفت و کشید از جام بلند شدم 
 
 بیا اینجا ببینم چی داری میگی؟ -
 

دستم رو این بار بیشتر کشید محکم توی ب*ا*لش قرار … یه قدم رفتم عقب 
 …گرفتم 

 
 …نگهم داشت: همین جا حرفان رو بزن  خواستم آروم بیرون بیام که محکم

 
 دلتنگیم که تا دو دقیقه چیش… قلبم میلرزید … من این آدم رو نفس کشددیدم 

 …درد میکرد حاال تبدیی شده بود به آرامش بزرگ و ژر  بود نش 
 

 نگران نگاهم میکرد… سرم رو بلند کردم چونه ام روی سینه اش بود 
 
 …اختال  قدمون زیاده  این جا هم… فرقی نمی کنه حامی  -
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 …نیست  -
 
ست  - ست … ه شنه دار اعتماد به … به خدا که ه ست که با کفش چا انقدر ه

 …هم جبران نمیشه … عالقه ام بهت … نفس من 
 

صله راحت تر هم اون  شنیدم از این فا صدای قلبش رو بلند تر از هر زمانی می
 …رگ برجسته روی چیشانی و اون کالفگی رو میدیدم 

 
شب تند رفتم  - شت؟ من دی شدی؟ چی بینمون گذ … همراز چرا این جوری 

موضددوع اسددباب … عصددبی بودم نه از تو از جای دیگه … باور کن میدونم 
 …به خدا که حق داشتم … کشیت هم مطرح شد من دیوونه شدم 

 
 …نمیگم نداشتی  -
 
سرن داد بزنم  - شتم  شدم … اما حق ندا شیمون  همون لحظه ای … بعدش چ

 اما جمله ای که گفتی.… که صدام رفت باال چشیمون شدم 
 

با یاد آوری اون جمله دسددتش رو محکم تر حلقه کرد چونه ام بیشددتر به اون 
 …قلب چر اضطرابش نزدیک شد 
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ما  - خت … ا یت من رو بهم ری مام بهن له ان ت من هر گز تو زندگیم … جم

برای من همون … کاری نکردم که همدین برداشددت زشددتی ازم داشددته باشددی 
تو از همون روزی که شدی … روزی که بهم گفتی نامزدیم همه چیز تموم شد 

 …عشقم شدی 
 
 …البد متعلق به تو  -
 
تو عشددقت مال … من هر گز فکر نکردم تو مال منی … به خدا که نه … نه  -

ست  سمولیتت مال منه همراز … منه در ستی که من اجازه … م تو گفتی زنم نی
 …م بران مکان زندگیت رو مشخک کنم داشته باش

 
سط همون جایی که از بعد از رفتن فریده خانوم … زده بود به هد  …  دقیقا و

 خواستم خودم رو از آ*ا*و*شش بکشم بیرون که نذاشت… درد میکرد 
 
 …چس الکی تکون نخور … باید همراز … همین جا حر  میزنیم  -
 
 …حامی  -
 
من هر گز معشوقه ای به … زن صیغه ای نداشتم باور کن من هرگز … جانم  -

ن من اصال نمیدونم چرا او… اون سبک نداشتم که بخوام براش آچارتمان بگیرم 
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نت ,تو برای من زنمی  مد تو به قد … فکر او ها ع ید زودتر از این حرف با ما 
 میکردیم اما میدونی که چی ها شد.

 
شده بود م ی یه ضربان قلبمون با هم ترکیب  ضرب بو صدای  د سمفونی چر 

کمی سرجام جا به جا شدم این طور نوک شصت چامون بهم میخورد … انگار 
نار زد: من حتی  هام رو ک باز کرد آروم مو هاش را از دور کمرم  یکی از دسددت

 …فکرش رو هم نمیکردم انقدر ناراحت بشی 
 
 
 
 
 
 چرا حامی؟ چرا فکر نکردی از این نوع خواسددتگاری ناراحت میشددم؟ یه -

 …چیزی میپرسم شاکی نشو 
 

 …چشم دوخت بهم: بگو 
 

ی مردمک وقت… شاید سخت بود چرسیدن این سودا وقتی انقدر بی تابش بودم 
 چشمهاش این طور توی مردمک نگاهم میلرزید.
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یه رو چیش … اگر  - با نیکی ازدواج کنی همین رو جای من قرار بود  اگر 
 میگرفتی؟

 
… و به سرعت باد اخماش رفت تو هم جا خورد دستش دور کمرم مشت شد 

الشی میتونستم ببینم که چه ت… ازم فاصله گرفت و کالفه کمی تو اتاق قدم زد 
شده اش که این طور دو طر   شت  ستهای م میکنه تا خودش رو کنترل کنه د
بدنش آویزون بود ناراحتم میکرد من نمیخواسددتم مردی رو که انقدر دوسددت 

 …دارم زجر بدم اما 
 

 من کیم؟… روی مبی و سرش رو بین دستهاش گرفت: همراز نشست 
 

هنوز سر چا بودم و نمیدونستم خودم و حرفهام و دلم رو کجا بذارم تا همه چیز 
 سر جای خودش باشه؟

 
 خب… تو  -
 
حامی  - بار … خوب … البد فقط  با هر  قای دکتر بودم و  یه روزهایی فقط آ

قدر دور می دیدم چه  به خودم گفتم …  تکرارش خودم رو ازن  بار  بارهای 
اما من این به قول تو فاصددله ها رو توی خودم حی … خیلی راه هسددت حامی 

 …کردم 
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 …سرم هنوز چایین بود و به چاهام خیره بودم 
 
 …حامی تو برای من خیلی عزیزی  -
 

 …صدای چوزخندش رو شنیدم: فقط عزیز 
 
 …تو هم یه ماه به من نمیگی دوستم داری  -
 

سرش رو تکونی  سرم صبانی نگاه کردم  سته و ع رو بلند کردم و به این آدم خ
 داد: تو چرا به من نمیگی؟ ها؟

 
 …چی میگفتم وقتی حق داشت … قلبم ریخت 

 
درسددته؟ همراز چرا فکر میکنی … فکر میکنی بهش احتیاجی ندارم حتما  -

به  ه نیازیمن کسی که انقدر دوستت داره تصمیم داره آینده اش رو باهان بساز
سددال کوچک تر هم  11شددنیدن دوسددتت دارم از دختر مورد عالقه ام که ازم 

 هست ندارم؟
 

زانوهام لرزید هر باری که با واقعیت اشددتباهان خودم رو به رو میشدددم همین 
 …حس تلخ و چیدا میکردم دهنم خشک و تلخ میشد 
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حی نکرد - طه رو برای خودن  … ی هنوز هم سددداکتی همراز چون این راب

یا حتی عجله من برای عقد ناراحتی … ناراحتی تو از نحوه خواستگاری نیست 
تو از اونجایی نشددان میگیره عزیز دلم که تو اصددال تو بهنت تصددور روزی که 

شتی  شی رو ندا شرعا و قانونا زن من ب ست … قرار  شتر دنبال یه دو شاید بی تو 
 …رو دیدم  چسر خوب بودی که تا به حال نداشتی و من توی تو زنم

 
هایی از … دلم میخواسدددت همون جا بیفتم و بمیرم  قدری رگه  به  حرفهاش 

واقعیت داشددت و به قدری تند و تیز بود که تمام حرفهای خودم که میدونسددتم 
 …هم حق با من رو فراموش کردم 

 
احسدداس کردم اگر هر چه زودتر حر  نزنم مردی رو که انقدر عاشددقشددم از 

ست میدم  شتیم… د ست  ما دا صوران همدیگه رو خیلی راحت از د با این ت
 …میدادیم 

 
 …یه قدم به سمتش برداشتم اما نشستم: من هیچ وقت دوست چسر نداشتم 

 
 …میدونم  -
 
شتم و نبودم  - من یه دختر تنها بودم هر طور ایجاد رابطه ای … دنبالش هم نگ

 …ممکن بود خیلی بهنیت ها ایجاد کنه 
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شیدم تا ل ستم نفس عمیقی ک شه: اما باور کن که من می دون صدام کم ب رزش 

 دارم چی کار میکنم وقتی ازن حلقه ان رو قبو ل کردم.
 

 …فقط نگاهم میکرد 
 
اما این مدن همه چیز یه مسددیر جدا گرفت من این اصددرارن برای عقد رو  -

من دوست … اما دلیلش رو دوست نداشتم … دوست دارم حامی اشتباه نکن 
 …تو بیتاب بودن با منی تا  داشتم فکر کنم

 
شیدم  شیدم: هیدی … از نگاهش خجالت ک صت چام رو به گلیم زیر چام ک ش

… 
 
 فکر میکنی بی تابت نیست؟ -
 

خجالت کشیده بودم می ترسیدم چیز دیگه ای … دوست نداشتم نگاهش کنم 
 …برداشت کرده باشه بخصوص که لحنش هم نرم شده بود 

 
 …به خاطر خونه  من نمیخوام… خب  -
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 به خاطر خونه؟ -
 

خانواده ان من رو  حامی تو  یدم:  جدیش رو د گاه  ند کردم و ن سددرم رو بل
 …نخواهند چذیرفت 

 
شاید یه ماه … خانواده من حامد و مادرم و بده ها هستن  - چدرم که فون کرد 

 همراز این حرفها رو قبال هم زده… یک بار هم قرار نباشدده عمه هام رو ببینیم 
من میخوام ما عقد کنیم تا هر بار که سعی میکنم نقشم رو تو زندگیت … بودیم 

چر رنگ تر کنم انقدر این جمله این که نصددبتم با تو چیه تو بهنت و چشددمان 
 می خوام عقد کنیم چون خیالم از بودن در کنارم راحت بشه… نیاد 

 
 …نشستم روی مبی واقعا این روزها خسته بودم خیلی زیاد 

 
 ترسیدی همراز؟ -
 

 با دیدنم از… سرم رو باال کردم … چشمام خیس بود این رو خوب میدونستم 
جاش بلند شددد و با دو قدم بلند خودش رو به من رسددوند دسددتم رو گرفت و 

 …نشددسددت و من رو نشددوند روی چاش … بلندم کرد به سددمت کاناچه رفتیم 
 مقاومتی نکردم

 
 از چی میترسی؟ -
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 …از اینکه یه روزی باشه که من رو نخوای … تنت از یه روزی نداش -
 

با صبوری دستش رو بین موهام برد: فکر می کنی من به این چیزا فکر نمیکنم؟ 
 …من به خیلی چیزهای دیگه هم فکر می کنم 

 
 دستم رو آروم گذاشتم روی قلبش: من اینجام؟

 
ون شدداید از هم… سددرش رو به گوشددم نزدیک کرد: تو خیلی وقت اونجایی 

 …روزی که اون طوری توی اتاق اعصابم رو بهم ریختی 
 

من آرامش عمیق بودن در کنار این مرد رو … لبخند چهنی روی صددورتم اومد 
 …دوست داشتم 

 
که داره زیر  - یه چیز اونم همونی  من هیدی رو تضددمین نمیکنم همراز جز 

 …دستت اون طور بی تابی میکنه 
 

رو خم کرد و من اون قطره بارون محبتش روی شاهرگ گردنم رو با تمام  سرش
 …این مرد میتونست همیشه و همه جا من رو آروم کنه … وجودم حس کردم 
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 …انگار منتظر یه جمله بود … سرش رو باال آورد و نگاهم کرد 
 

 …نگاهش کردم: خیلی دوستت دارم 
 

داره همون یکه بعد از اون  هنوز هم نگاهش برق همون نیم سددداعت چیش رو
 …جمله من تو نگاهش اومد 

 
 …کالفه ام می خواستم از روی چاش بلند شم که نذاشت 

 
 …دلم بران تنگ شده بود  -
 

دستم رو گیر دکمه سومش کردم و به اون نخ ضربدری دوخته شده به اون دکمه 
 ریز مشکی رنگ

 
 …چان خسته میشه  -
 
حوصله حر  زدن داری؟ یکم آروم تر … ی می خوام نزدیکم باش… نمیشه  -

 شدی؟
 

 …سرم رو به نشانه تایید تکونی دادم 
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همراز من به هیچ دختری تا به حال برای ازدواج فکر نکردم تو اولین دختری  -
هرباری که اسم نیکی … کنارم باشه … هستی که من آرزو کردم کنارش باشم 

 …میاد من واقعا بهم میریزم 
 
 …زدم  من فقط م ال -
 
من هم خیلی خوب میدونم که این خواسددتگاری نباید این طوری صددورن  -

به خاطر اینکه از فون چدرم خیلی نگذشددته و … میگرفت اما شددرایط ویژه بود 
 …این که تو االن شرایط خاصی داری 

 
 …من از تو توقع ندارم برام خونه چیدا کنی  -
 
 …نگام کن وقتی باهام حر  میزنی  -
 
 …االن چشمان ترسناکه … خوام نمی -
 

 …از لحنش معلوم بود به زور خنده اش رو نگه داشته: خوب می ترسی 
 
 …دیگه تو اون آقای دکتری که چشت اون میز میشستی نیستی … نمیترسم  -
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 چرا این مقایسه رو کردی؟ -
 
 …حالم خوب نیست حامی همه چیز بهم ریخته  -
 
 بش کنی؟چرا اجازه نمیدی کمکت کنم مرت -
 
 م ال چی کار کنیم؟ -
 
یه جلسه درست و در مون … اجازه بده مادرم با خاله و عمه ان صحبت کنه  -

هر جایی که تو تشددخیک دادی دوسددت داری … خواسددتگاری ترتیب میدیم 
شه حتی خونه عمه ان  بعد قراره عقد میذاریم تو این مدن بهم اجازه بده … با

 …بران یه خونه آماده کنم 
 
 …ه ن -
 

 …نفسش رو بیرون داد: کدومش نه 
 
 …خونه نه  -
 

 عصبی شد این رو زا صدای نفس هاش متوجه میشدم: همراز چرا لا میکنی؟
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لا نیسدددت من چول دارم برای رهن کردن یه خونه کوچیک من یه خونه رهن  -
بعد عمه و خاله ام رو دعون میکنم خونه ام شددما هم هر کسددی رو … میکنم 

 …ید و یه مراسم خواستگاری برگزار میکنیم خواستید بیار
 
 …آخه کجا؟ دختر کوچولو تا وقتی من هستم  -
 

سددرم رو بلند کردم و به چشددمای قهوه ای اش نگاهی کردم و سددعی کردم همه 
همه آرزوی … همیشه باش … مهری که داشتم تو نگاهم باشه: تو باش حامی 

 …اما باور کن این جور خیلی بهتره … من بودنته 
 
من باشددم و تو چولت رو به … اینکه من باشددم و تو خودن خونه اجاره کنی  -

 رخم بکشی و غرورم رو در نظر نگیری؟
 
 …نه باورکن حامی قصد من غرور تو نیست … نه  -
 
 …زنم خونه بگیرم … من عرضه ندارم برای نامزدم … قصدن همینه  -
 

شت: ای شم که دوباره محکم نگه ام دا ستم بلند  صد بار هر غری داری خوا ن 
 …هر حرفی داری همین جا بزن 
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یدونم چرا حرفم انقدر براش تلخ بود و چرا این تلخی  چایین بود من نم سددرم 
 برای من مفهومی نداشت؟

 
چرا متوجه نیسددتی خیالم باید از جایی که هسددتی راحت … نمیتونم همراز  -

 …باشه 
 
 …پ  اما در حد… یه جایی رو تو چیدا کن … باشه  -
 

 …چرید وسط حرفم: گاهی دلم میخواد بزنمت 
 

 اخمام رو کردم تو هم: دیگه چی؟
 
 …یه م ال بی مزه بود  -
 
 …خوبه میدونی بی مزه بوده  -
 

دستش رو آروم روی بازوم کشید: اگه بدونی برای من چه قدر عزیزی بیشتر از 
 …این ها با دلم راه میومدی 

 
 اولین بار روی گونه اش رو حس کردم. سرم رو آروم بردم جلو و برای
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نشددسددتم روی کاناچه و با ل*ب*ن به اطرافم نگاه کردم باالخره بعد از سدده روز 
 دوندگی مرتب شده بود

 
سی  شلوارش هنوز خاکی بود آخرین گلدون اطل ست چر در حالی که  سیا با د

 …رو گذاشت کنار بقیه گلدونها 
 

؟! م ی بال نسددبت بران کار کردم اون و به لبخندم نگاه چپی انداخت: ها چیه
 …جوری هم نگاه میکنی چاشو یه چایی بذار ضعیفه 

 
 کی ضعیفه است؟ -
 

سیا به چشت سرش نگاه کرد که حامی با اخم های مصنوعی در حالی که چند 
 …تا کیسه دستش بود ایستاده بود 

 
 …هیدی داداش این خانوم شما ملکه است  -
 

به من زد و  ندی  مت آشددپزخونه جمع و جور خونه رفت: حامی لبخ به سدد
 حواست به صحبت باشه که باالتر از گی به خانوم من نگی
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سمت حامی زبونش رو دراز کرد و من  شم و ابرو بهش گفتم خوردی؟ به  با چ
 …خنده ام رو به زور قورن دادم 

 
نگاهی به سددوئیت جمع و جوری که در عرض سدده روز چیده بودیم کردم تمیز 

شد  کاریش رو سایی رو در حدی که اینجا جا می زری خانوم انجام داده بود و و
آوردیم تخت خواب مامان و رها و خیلی دیگه از وسددایلشددون رو سددیا در میان 
اشک و آه من به جایی بخشید و چند تکه ای رو به عنوان یاد گاری نگه داشت 

ی ندگسددوئیت متعلق به مادر بزرگ یکی از دوسددتان حامی بود که تنها ز… 
شپزخونه ظرفهای غذایی که  شت تو آ میکرد لبخندی بهش زدم که با آرامش دا

 خریده بود رو از کیسه بیرون میکشید
 

شتی کنون در عرض یک روز این جا رو چید  سم آ بعد از به قول خودش اون مرا
ا کرد و اعالم کرد که حق ندارم جز اینجا که بهش مطممن بود جایی برم مگر 

که یکی تاق های عمارن رو انتخاب کنم  این  که خب خودش گزینه … از ا
 دوم رو ترجیی میده

 
سیاوش موهام رو بهم ریخت و بعد رفت تا دست و صورتش رو بشوره که تقه 
ای به در خورد صدداحبخونه با ظر  کریسددتال خوشددگلی چر از شددیرینی های 

یده شخوش آب و رنگ وارد شد چیرزن خوش تیپی بود موهای سفید سشوار ک
شکی رنگی به تنش بود با دیدنش از جام بلند  شگی زر شت و چیراهن خو ای دا

 …شدم حامی هم به سمتش اومد 



  1398 

 

 
 …سالم آقای دکتر چه همدم خوشگلی برام آوردی  -
 

حامی لبخندی زد و دسددتش رو دور شددونه های من انداخت: خانوم حسددینی 
 …خالصه خانومم دستتون امانت 

 
ینی زد: خدا بران حفظش کنه دعا کن این نوید ما خانوم حسددینی لبخند شددیر

 …هم یه دختر خوب چیدا کنه باالخره 
 

 …هر چه قدر تعار  کردیم نموند تا باهم ناهار بخوریم 
 

سرش رو به کاناچه تکیه داده بود لیوان چای رو براش  سته بود و  شماش رو ب چ
 کرد و لبخندیروی میز گذاشددتم با برخورد لیوان به میز الی چشددماش رو باز 

 زد: سیا رفت؟
 
 …بله رفت با فرشته خانومشون قرار داشتن  -
 
 …این دو سه روز هر سه شون خیلی خسته شدن  -
 

 …این مدن گلنار و آویسا و سیا تمام وقت در کنارم بودن 
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 …لبخندی زدم و موهام رو دادم چشت گوشم و کنارش روی کاناچه نشستم 

 
 …حامی  -
 

 … زیر لب گفت: جانم
 
 تو اون روزی که خیلی عصبانی بودی؟ چیزی شده بود؟ -
 

… چشددماش رو با انگشددتش فشدداری داد: حامد زیاد حالش خوب نیسددت 
آسیبهایی که دیده جدی ان و باید با جراحی به بخشی از روده آسیب دیده اش 

 …رو بردارن 
 

 مگه نه؟… دستم دور لیوان چایم لرزید: خوب میشه 
 

بهم انداخت و دسددت آزادم رو توی دسددتش گرفت: براش  حامی نگاه عمیقی
 …دعا کن همراز مشکی حامد فقط جسمی نیست 

 
اون کم … اما حاال که بده ها هسددتن باید با خودش مبارزه کنه … میدونم  -

 نمیاره حامی مگه نه؟ بده ها این بار خیلی ضربه میخورن.
 



  1400 

 

ستم رو به لبش نزدیک کرد  شتم … د سترس دا اه منتظر به حامی نگ… واقعا ا
میکردم اون اگر میگفت حامد خوب میشدده حتما خوب میشددد بده ها یه بار 

 …دیگه بدون اون نمیشدن 
 
 …تو مادر بی نظیری میشی  -
 

 …جا خوردم من خودم رو هیچ وقت تو جایگاه مادری تصور نکرده بودم 
 

 حامی سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد: چرا اینجوری نگاه میکنی؟
 
 …نمیدونم … هیدی آخه یهو  -
 

لبخندی زد: خب ما داریم ازدواج میکنیم دیگه خانوم خانوما قرار نیسددت بده 
 داشته باشیم؟

 
 …خب چرا اما من هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم  -
 
برای اینکه تا چشددم باز کردی و خودن رو شددناختی مادر اون دوتا وروجک  -

 …بودی 
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یس بود احساس خاصی نسبت به این خونه آروم از حمام بیرون آمدم موهام خ
 …و کوچولو داشتم از حضور چند ساعت حامی تو خونه هم 

 
هنوز کتابها رو جا به جا نکرده بودم هر چند حامی گفته بود بهشون دست نزنم 

لبخندی زدم چشم چرخوندم … چون قرار نیست بیشتر از چند ماه اینجا باشم 
ر با قدمهای سدد… اناچه خوابش برده جا خوردم تا ببینمش از دیدنش که روی ک

تا حاال توی … روی میز رو به رو ش نشددسددت … چنجه بهش نزدیک شدددم 
ست  شتوود شون از یه خواب راحت دا سهای آرومش ن خواب ندیده بودمش نف
به واقعا مردم بودن  به مردی نگاه کردم که کم کم داشدددت  زدم زیر چونه ام و 

ر بد اخالق اون اتاق کار کنده کاری شددده نبود نزدیک تر میشددد دیگه اون دکت
روی کاناچه من دراز کشددیده بود با من و سددیا چشددت یه میز غذا خورده بود به 
شددوخی های ما خندیده بود نگران من بود همیشددده همه جا مردی که تمام 
ستش رو  سخت بود تا جلوی دو سعیش رو کرده بود و میدونم چه قدر براش 

چیش مادر بزرگش باشددم اون هم وقتی که همه میدونسددت بندازه تا چند وقتی 
براش کاری نداره تا بتونه برام یه آچارتمان بگیره برای اینکه به خواسته من احترام 

 …بذاره 
 

شم  شدم تا چیزی بیارم تا روش رو بک لبخندی روی لبم اومد آروم از جام بلند 
… 
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بیدار شددده بود و  نگاهش کردم که بعد از یه خواب یکی دو سدداعت از خواب
 …حاال دنبال چالتوش بود 

 
 دلخور نگاهش کردم: داری میری؟

 
 لبخندی به لحن آویزونم زد: عزیزم شب که نمیتونم این جا بمونم میتونم؟

 
 …به شیطنش لبخندی زدم: خیر نمیتونی خوش اومدی 

 
 …چالتوش رو تنش کرد: بیا! بزرگ تر کوچیک تری هم که رعایت نمی کنی 

 
 …شام بخور بعد برو خب  -
 

من این نگاه خیره و چر التهابش رو … یه قدم بهم نزدیک تر شدددد و نگام کرد 
شد این طور  شتم جوابی بهم نداد انگار همین نگاهش که باعث می ست دا دو

 …صورتم به سمت صورتش کشیده بشه کافی بود تا بفهمم چرا بیشتر نمیمونه 
 

سرش رو کمی ست و باز کرد و  شماش رو ب صورتم دور کرد  چ و لبخند … از 
این حرکتش باعث شد من هم از اون کشش چند ثانیه چیش بیرون … گیجی زد 

 …بیام 
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دستش آروم به سمت سرم اومد و دستی به مو هام کشید و بعد دستش رو وری 
بازوم گذاشت و با لحنی که کامال مشخک بود برای عوض کردن حال و هوای 

 چرا خشک نکردی؟خودش و من گفت: موهان رو 
 
 …دوست داشتم این طوری باشم  -
 

شیطنتم کرد: یهو زبونتم بیرون بیار دیگه ادب رو تکمیی کن امروز  خنده ای به 
… 
 

سمت خودش من که  شید  ستم زبونم رو بیرون بیارم که بازوم رو محکم ک خوا
ساس کردم: زبونت رو بذار  سش رو کنار گوشم اح شوک بودم فقط نف هنوز تو 

 …ش باشه همراز وگرنه بران کوتاهش میکنم سر جا
 

و منی که هنوز تو تمام اتفاقان این چند دقیقه مونده بودم نمیدونم کی کنار 
 گوشم ب*و*سیده شد و کی در بسته شد؟

 
نگاهی به کیوان داغون کردم وقتی تماس گرفت و از سددر تمرین بدو بدو خودم 

سهیی  سوندم کیوان  شهر ر سته بودن و خیلی … رو به تاتر  ش دیگه از بده ها ن
کیوان سیگاری گوشه لبش بود و کالفه داشت چاهاش رو تکون میداد تمام طول 
شد این مرگ  سرازیر  شکام  شته بودم اما با دیدن بده ها ا را گریه ام رو نگه دا
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باز هم این طور بهمم می  قدر حس کردنش  عد از این  که من هنوز ب چی بود 
 …وند ریخت و دست و چام رو میلرز

 
کیوان با دیدنم از جاش بلند شددد و من خودم رو روی صددندلی چرتاب کردم: 

 …باورم نمیشه کیوان 
 

شماش خیس بود رو به  سرش رو تکون داد و در حالی که چ کیوان با کالفگی 
 …دیوار ایستاده بود 

 
ستعدادی شکده ای من بود دختر با ا شنگی بود از هم دان ستیارکیوان دختر ق  د

بود چند ماه چیش تو یه تصدداد  چدر و مادرش رو از دسددت داده بود و اون هم 
م ی من برای تامین خودش مشددکالن زیادی داشددت بارها سددعی کرده بودم 
بهش کمک کنم اون دوران اما افسددردگی حاد گرفته بود و یه مدتی هم بسددتری 

 …اما امروز صبی … بود 
 

 شیبهتر می… هام هنوز میلرزید: بخور سهیی کالفه لیوانی آب به من داد که لب
 
باورم نمیشه انقدر بهش فشار اومده که این کار مسخره رو با … باورم نمیشه  -

 …خودش کرده 
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سهیی دستت کالفه ای به موهاش کشید: این روزا داغون بود کارها بهم چیدیده 
من هم دارم فکر میکنم بکشددم کنار دیگه … شددده بود نتوسددتیم کار بسددازیم 

مریم هم همین جوریش هم مشکی داشت افسردگی این بی … حوصله ندارم 
چولی لعنتی بی کاری هم بهش اضددافه شددد امروز هم خونه ای اش تو اتاقش 

 …چیداش کرده 
 

صدای بلند  شید عاطفه با  ساس کردم یکی روی گلوم چنگ ک با این جمله اح
ریزه یه تو رو بهم نگریه میکرد : من به کیوان گفتم بهت زنگ نزنه بی خود روح

بدونی و بخوای برای  که  فت حق داری  ما گ یدم داری تمرین میکنی ا شددن
 …تشیعش بیای 

 
لیوان آب رو توی دسددتم چرخوندم: نه باید بهم میگفتید این مدن خیلی نمی 
دیدمش البته دلیلش این بود که خودش نمیخواست صمیمی نبودیم ولی انقدر 

 …بهم شبیه بودیم که 
 

 …دیگه کنترل نکردم من هم دوست داشتم م ی عاطفه زار بزنم بغضم رو 
 

این که این جا چی کار میکردم رو خودم هم تحلیلی نداشددتم چاهام من رو به 
منشی اش با دیدنم کمی با تعجب شاید به چشمای ورم … این سمت کشیدن 

کردم نگاه کرد اما انقدر دختر جدی و متینی بود که خیلی سددریع خودش رو 
 …کرد و با لبخند از جاش بلند شد: سالم بفرمایید  جمع
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 …یعنی ایشون اگر … من  -
 
نه جلسه که ندارن اما دستور دادن هر وقت که شما تشریف آوردید خودتون  -

 …تشریف ببرید داخی 
 

 …سری برای تشکر تکون دادم لبه شالش رو مرتب کرد: راستی تبریک میگم 
 

ه سددمت در رفتم و با تقه ای در رو باز کردم لبخندی به صددورن زیباش زدم و ب
من اینجا نیومده بودم بهنم و چاهام من رو به این دفتر با این بوی مالیم عطر … 

با دیدنم لبخندی که روی لبش بود به ثانیه ای به اخمی … و سیگار آورده بودن 
 غلیظ تبدیی شد و از جاش بلند شد: چی شده؟

 
 …وای حامی باورم نمیشه … یکی از دوستانم  نا خواسته دوباره اشک ریختم:

 
ستش رودورم حلقه کرد و کمک کرد تا روی  سمتم اومد و د شت میزش به  از چ
یکی از مبلها بشددینم خودش هم سددریع کنار دسددتم روی دسددته مبی نشددسددت 

 ترسیده و منتظر نگاهم کرد: عزیزه دلم کسی چیزی گفته؟ کاری کرده؟
 
 …کرده حامی  یکی از دوستانم خود کشی -
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ختم هنوز داشتم اشک میری… با گفتن این جمله با صدای بلند تری گریه کردم 

سی  شنیدم انگار اون نف صدا رو که  ساس کردم این  سرم رو روی قلبش اح که 
خیلی متاسددفم … عزیز دلم … که حبس شددده بود کم کم بیرون اومد: عزیزم 

… 
 
 
 
 
 
که ب - کاری براش نکردم من  ید حامی چرا من  با یا  های دن مه آدم  هتر از ه

 …میفهمیدمش 
 

چند دقیقه ای آروم توی ب*ا*لش بودم و با هق هقی که حاال دیگه اشددک … 
دستش رو آروم روی موهام میکشید و اجازه داد … نداشت براش تعریف کردم 
وقتی سددرم … غر بزنم گریه کنم و خالی بشددم … تا من از همه چیز گله کنم 

س شم صورتم بین دوتا د شک نبود یه جفت چ تاش قرار گرفت دیگه خبری از ا
 …بود که باز نمیشد و دماغی که قرمز بود 

 
 خم شد و فاصله چشماش با چشمام رو به نفسی رسوند: بهتری؟
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 …حامی چرا دنیا این طوریه من دیگه واقعا دارم کم میارم  -
 

 …اخماش رفت تو هم: دیگه نشونم ها 
 

م داد و نگام کرد: هر گلی که توی باغده ای یا دسددت موهام رو چشددت گوشدد
ضی گی  شد میکنه میدونم گاهی برای بع شه همراز یه گی دیگه اما ر چژمرده می

 …ها خیلی زود اما 
 
 …تقصیری نداشت فقط میخواست زندگی کنه  -
 
 …میدونم عزیز ترینم میدونم  -
 
 …ببخش حامی نباید این شکلی میومدم سر کارن اما  -
 

مکث کردم و نگاهم رو از چماش گرفتم: من چیش تو احسدداس امنیت  یکم… 
 …میکنم 

 
 …به ثانیه ای نکشید که چشونیم رو ب*و*سید و من چشمام رو بستم 

 
 کی مراسمشه؟… ای کاش کاری ازم بر میومد … برای دوستت متاسفم  -
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 …فردا  -
 
 …میام دنبالت با هم میریم  -
 
 …کارن … آخه  -
 
 …یکم جا به جاش میکنم قرار نیست تنها باشی من هستم مهم نیست  -
 
 …حامی تو عین اسمتی و  -
 
 و؟ -
 
 …تو مرد منی  -
 

لیوان سرامیکی قرمز رنگ رو به دستم داد کمی سردم بود و فقط نوک انگشتهام 
بیرون بود موهام رو چسددت گوشددم فرسددتادم و دسددتام رو دور لیوان حلقه کردم 

رو به سددمت صددورتم آورد و آروم گونه ام رو نوازش لبخندی بهم زد و دسددتش 
 …کرد 

 
 بهتری؟ -
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لبخندی زد و نوک بینیم رو آروم کشددید: … سددرم رو به معنی بله حرکت دادم 

 …کوچولو 
 

شی  صدایی که خیلی هم حال روز خو شونه چپم خم کردم و با  سرم رو روی 
 …نداشت گفتم: نیستم 

 
 …برای من هستی  -
 

سددرم رو روی شددونه اش گذاشددتم: راسددتی خانوم حسددینی … نشددسددت  کنارم
 …سراغت رو میگرفت دیشب 

 
 تو اینجا راحتی مگه نه؟… بهش یه سری میزنم  -
 

به حیاطش به دیوارهای اسددتوخونی  نگاهی به سددوئیت انداختم به چنجره رو
شی بده  ا هرنگش به تابلوهای اطرافم و به اون تابلوی بامزه ای که خودم از نقا

قاب کرده بودم و آرامشددی تمام وجودم رو گرفت و نفس عمیقی کشددیدم چر از 
 حامی و چشمام رو بستم: خیلی.

 
 …مامان فردا شب شام منتظرته  -
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به لبم نزدیک کردم: دفعه چیش هم  به جا کردم و لیوان رو  کمی سددرم رو جا 

 …کمی بد شد من از تمرین در بیام میام خونتون 
 
 …خونه حاضر شی بهتره فکر کنم بیای  -
 

 سرم رو از روی شونه اش برداشتم و نگاهش کردم: چه طور؟
 
 …چیزه مهمونهای دیگه ای هم هستن  -
 

به شددیر داخی لیوان نگاه کردم به خامه ای که روش بسددته بود و وقتی بده بودم 
 …همه ل*ب*تم برای خوردن شیر رفتن این الیه نازک خامه زیر دندانم بود 

 
 …و که دید ادامه داد: میدونم که سختته اما سکوتم ر

 
 …باید عادن کنم  -
 

تو به هیچ چیزی که ابیتت میکنه قرار نیسددت … کمی خم شددد و نگام کرد: نه 
این دور همی ها خیلی دیر به دیر اتفاق می افته و دلیی اصددرار … عادن کنی 

ستی  شب باید بپذیرن که تو ه زی که نها چیت… من به اومدنت اینه که از فردا 
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من و تو کمی … ازن میخوام اینه که خودن رو ابیت نکنی و بذاری رد بشدده 
 …دیر میریم 

 
 …من میتونم از تمرین زودتر بیرون بیام  -
 
بیا خونه آماده شددو ومن میام دنبالت … نه دلیلی نداره بخوای از کارن بزنی  -

 …و اینکه مادرم امشب به خاله و عمه ان زنگ میزنه … 
 

نگاهی به خودم در آینه انداختم آرایش کمرنگ و محوی داشددتم با چیراهن یقه 
شنه دار  شهای چا شلواری هم رنگ و کف سورمه ای رنگ و جوراب  ستاده  … ای

گردنبند اهدایی حامی رو روی چیراهن انداخته بودم اون قاصدددک زیبا ی دور 
شتم  ست دا سته و باز… یقه ام رو دو شی نیمه ب سته بودم و موهام رو خیلی   ب

 …چالتوی مشکی گلی رو چوشیدم و شالم رو روی سرم انداختم 
 

خانوم حسددینی داشددت به باغده اش آب میداد با لبخند بهم سددالم کرد: میری 
 بیرون؟

 
 …بله  -
 
 …گلدونهای خوشگت رو گاهی بیار تو حیاط  -
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 …اون طفلکی م ی خودم به آچارتمان عادن کردن  -
 

 …نگ حامی به سمت در رفتم با شنیدن صدای تک ز
 

ست زری خانوم دادم  شینها و البته … چالتوم رو به د شتم از ما صی دا حس خا
برگشددتم و به … صددداهایی که از سددالن میومد معلوم بود که مهمانها رسددیدن 

 حامی نگاهی انداختم
 

 دستش رو آروم دور کمرم انداخت: همراز خوبی؟
 
عنی االن با تو داخی رفتن تو جمع راستش رو بخوای یکم خجالت میکشم ی -

 …خانوادگیتون یکم 
 

در ضددمن … لبخندی زد: من خودم خواسددتم که زمانی بیایم که همه باشددن 
 …خیلی خوشگی شدی 

 
این خوشگی شدی جدی بدون چسوند و چیشوند این مرد از هر تعریف چر آب و 

 …تاب دنیا دلنشین تر و زیبا تر بود 
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سنگ شم روی  شتر از همه در صدای تق تق کف شاید بی سالن  های براق کف 
ید  حامی برای … گوش خودم میپید چای  به  چا  قت فکر نمیکردم روزی  هی و

سالن  شتم قدم به این  شم دیدن من رو ندا شاید چ اثبان خودم به خاندانی که 
 …چر هیبت و چر تجمی بگذارم 

 
ه سددرها ببا حضددورمون فریده خانوم با لبخند و بلند سددالم کرد که باعث شددد 

سددمتمون به چرخه و من چشددمم بیشددتر از همه به عمه ملوک بود که صدددر 
سته بود  ش صای اکبر خان ن شبیه به ع ست  صایی در  …مجلس تکیه زده به ع

 …قلبم تند تند میزد 
 

ست داد و من تنها چیزی که به  سالم کرد و د حامی هم از هر زمانی جدی تر 
 …خانوم بود که با لبخند ایستاده بود  بهنم رسید رفتن به سمت فریده

 
 …خوش اومدی عزیزم  -
 

سی کرد  حامی کنار عمه اش روی مبی تکی … این رو گفت و باهام رو ب*و*
نشست و من با هدایت فریده خانوم کنارش قرار گرفتم و چه قدر دوست داشتم 

 …که اون چله ها رو باال برم و برم تو اتاق بده ها 
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دستهام عرق کرده بود مشتش کرده … ه حامد هستن و میان میدونستم که خون
 …سنگینی نگاهشون رو روی خودم دوست نداشتم … بودم 

 
 …حامی با نسبتا بلندی گفت: زری خانوم برای همراز چای بیارید لطفا 

 
خیلی خجالت کشیدم وسالن به نظر خیلی خیلی … دلم میخواست آب بشم 

ن دور گردنم بود و بهنم به حلقه توی جعبه نگاهم به قاصدک آویزو… گرم بود 
 …توی کیفم 

 
 …عمه ملوک: خوب همراز خانوم بده ها هم که نیستن 

 
خوب میدونسددتم که دلش میخواسددت این طور فکر کنه که حضددور من … 

 …مختک بده هاست و بس 
 

 …حامی با صدای محکمی گفت: ایشون مهمان من هستند عمه جان 
 
 …جان دختر مهناز جان از آمریکا برگشتن  راستش رو بخوای حامی -
 

 …حامی خیلی جدی به عمه اش نگاه کرد: خوش اومدن 
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میدونی که هم من هم چدر خدا بیامرزن خیلی مهتاب رو بران مناسدددب  -
 …دیدیم 

 
تمام این جمله رو به من و خطاب به من بود و من دلم میخواست این سالن … 

شده بودم و تمام تالشم این بود رو ترک کنم و زیر تیر نگاه همه  صبی  بودم و ع
 …که هیچ حرکت اضافه ای انجام ندم 

 
 …چدر جان هم این اواخر در جریان بودند عمه جان من انتخابم رو کردم  -
 

 …نفسم حبس شد و مطممنم که رنگ عمه خانوم هم چرید 
 

آرام کردم جو به روی لب داره  فریده خانوم با لبخندی که کامال معلوم بود برای
ستم و انتخاب حامی رو  سمت عمه خانوم: بله من هم در جریان ه شت به  برگ

 …تایید میکنم 
 

 …عمه خانوم: فریده نمیخوای بگی که 
 

دستش رو توی هوا تکون داد: اصال نباید همدین چیزی تکرار بشه حامی جان 
… 
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روی  چاش رو… کالفه میکرد حامی خیلی خونسرد بود این شاید بیشتر من رو 
چاش انداخت و فنجان چایش رو توی دستش گرفت و به چشتی مبی تکیه داد و 
سرش و چند نفری  شامی مادر رویا و هم سالن که البته  نگاهی اجمالی به کی 

 که نمیشناختم میشد کرد
 
من با کسی که دوستش دارم و قبولش دارم ازدواج میکنم عمه جان کسی که  -

 …کر تونستم بعد از چندین وقت اصرار ازش بله بگیرم خدا رو ش
 

نگاهها که به سددمت من چرخید من فقط دلم میخواسددت توی مبی فرو برم و 
 همه حواسم به این بود که چس من چرا اون مدتها اصرار زبانی رو یادم نمیاد.

 
سمت فریده خانوم  شیدم و نگاهم چرخید به  دامن چیراهنم رو کمی چایین تر ک

با وجود اینکه فکر میکردم خودم رو برای سددخت … با مهر نگاهم میکرد که 
ترین بخش این ماجرا آماده کردم اما این تپش قلب و این سددردی که تمام بدنم 

 …رو گرفته بود یه جورایی نشونم میداد که انگار خیلی هم موفق نبودم 
 
 عاقبت برادرن رو ندیدی؟ -
 

*تبد و خودخواه چرخید این وسدط سددرم خیلی سددریع به سددمت این زن م*س
 عاقبت کی خراب شده بود خواهر من؟ یا برادر جناب حامی خان انتظام؟
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شتش به این  ستم نگرانی رو تو نگاهش بخونم تمام وح حامی نگاهم کرد میتون
نقطه ضعفی بود که هر بار انگشت گذاشته میشد بی جواب نمیذاشتم اما من 

شت صدی برای جواب دادن ندا شم های فعال ق سرد و محکم تو چ م خیلی خون
 …عمه ملوک خیره شدم 

 
ست  شته به نفع هیچ کدوم از ما نی شیدن بح های گذ حامی: عمه جان چیش ک

 …بگذارید این مسمله خانوادگی بین خود ما باقی بمونه 
 

شون رو حس کنم  ضوح جا خوردن ستم به و شاید حامی با محکمی و … میتون
بشون رو داده بود اما این جمله برای زخمی که یه جورایی ادب همیشگیش جوا

 …این زبون به من زده بود کافی نبود 
 

 …فریده خانوم: من چشت انتخاب چسرم هستم 
 

ستی  شون ه شت انتخاب ها عمه خانوم از باالی عینکش نگاهی کرد: همون چ
که یکیشون چند سال در به در یه کشور دیگه بود و یکیشونم معلوم نیست داره 

 …کار میکنه  چی
 

احسدداس کردم خون تو سددرم دوید این همه دیگه زیاد بود سددر جام جا به جا 
 …فریده خانوم با نگرانی نیم خیز شد … شدم 
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صدددای یکم بلندی از بر خورد فنجون به میز به گوشددم رسددید و بعد صدددای 

سددالمه و دارم  34… محکم حامی: نمی خوام این حرفها ادامه داشددته باشدده 
نواده رو مدیریت میکنم خوب میدونم کسددی که انتخاب کردم تا چه همین خا

حد قابی اعتماد صددبور محکم و مودب من برای تایید یا تکذیب اعالم نکردم 
 عمه جان من فقط نامزدم رو بهتون معرفی کردم

 
صداش رو کمی بلندتر کرد: فخری خانوم با حامد تماس بگیرید اگر که  و بعد 

 …ماده بشه لطفا نزدیک هستن میز شام آ
 

صدفی  شقابهای چینی گرون قیمت  شق و چنگالها به اون ب صدای بر خورد قا
بین  …رنگ هم نمی تونست مانع بشه که من صدای بلند تپش قلبم رو نشنوم 

سته بودم و فریده خانوم تمام غذاهای روی میز رو  ش فریده خانوم و مادر رویا ن
ت تعار  میکرد و قربون صدقه میرفتوی بشقابم جمع کرده بود با صدای بلند 

تی من ح… میدونسددتم تمام اینها برای اینه که حال نسددبتا بد من رو خوب کنه 
ساس میکردم کافی  ضی بودم اما نمیدونم چرا اح از دفاع حامی از خودم هم را

 …نیست 
 

شقابش بازی میکرد نمیدونم چرا  سته بود و با غذای توی ب ش حامد رو به روم ن
من و رها چیزی … از گلوم چیزی چایین نمی رفت … ه نداشت اون هم حوصل

شتیم  ضربه رو از این مرد روبه روی … برای این خانواده کم ندا شترین  رها بی
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ست ندن  شون رو از د من خورده بود و من هنوز هم به خاطر اینکه بده ها چدر
شده ب شب دعا میکردم وبا وجود اینکه دلم باهاش باز ن سالمتیش هر  د وبرای 

برای اینکه مرد مورد عالقه ام بین ما نمونه باهاش به بهترین شکلی که از دستم 
باز این جماعت این طور نگاهم میکردم و ازم توقع  بر میومد رفتار میکردم و 

 …داشتن 
 

سرم رو بلند کنم و نگاه موشکافانه اش رو  شد  سرفه حامی باعث  صدای تک 
نگاهش توی سددر خودم هم بود م  روی خودم احسدداس کنم همون سددوال توی

 چرا حامی رو نگاه نمیکردم؟
 

برای دیدن بده ها اون جمع خفه کننده رو ترک کردم که در حال صددحبتهایی 
 …بودن که برای من جذابیتی نداشت 

 
صحبت  شت با تلفن  شد و در حالی که دا دختر بزرگتر عمه خانوم از کنارم رد 

اون دفعه که از اتاق حامی بیرون اومدنش میکرد برای اینکه من بشنوم گفت: نه 
 …رو دیده بودی معلومه اشتباه ندیده بودی 

 
 …نیوشا هنوز هم داشت با تردید نگاهم میکرد: جانم چرنسس 

 
 تو قراره عروس بشی؟ -

http://www.roman4u.ir/


 1421 قصه یبانو

 
 …کوشا: اونم عروس عمو 

 
 لبخندی به بوقش زدم: چیه تپی خان ناراحتی؟

 
 قراره این جا با ما زندگی کنی؟ اومد سمتم و ب*و*سم کرد: این یعنی تو

 
قرار بود من اینجا باشم؟ … من به این جاش فکر نکرده بودم … جا خوردم … 

من جایی که … تو این مرکز تجمی جهان؟ من این جا رو دوسدددت نداشددتم 
 خواهرم انقدر توش ابیت شد رو چه جور دوست داشته باشم؟

 
 تو قراره لباس عروس بپوشی؟… نیوشا: همراز 

 
 کی بهت گفت؟ -
 
من … حامد گفت باید خوشددحال باشددم چون قرار برای عمو عروس بیارن  -

 …اولش ترسیدم همراز اینکه عمو دیگه ما رو نخواد 
 

سیدم: عموتون  سمت خودم و موهاش رو ب*و* شیدم  ستش رو گرفتم و ک د
 …و در ضمن شما چدرتون رو هم دارید … همیشه … همیشه دوستتون داره 
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مد خ - به حا ما … و گذره ا هاش خوش می همراز من هنوز هم وقتی … با
 …میترسم میرم چیش عمو 

 
لبخندی به چشمای زیباش زدم و تو دلم گفتم خب منم هر چیزی که میشه … 

 …میخوام فرار کنم برم چیش عموی جذابتون 
 

نیوشددا خودش رو تو ب*ا*لم جا به جا کرد از آرزوهاش گفت از اینکه دنباله 
کوشددا میخندید که من قرارا نیسددت مال کس دیگه ای … و بگیره لباس من ر

باشم و من لبخند میزدم به بوقی که تو این دوتا بده بود و تو من هم بوق ایجاد 
چایین کسددی برای عروس شدددده من بوق نکرده بود و  یادم بره اون  تا  میکردن 

 …حرفی که خورده بودم 
 

ز آخرین سددوتی سددیا که بده ها تقه ای به در خورد و من وسددط تعریف کردن ا
داشددتن قهقه میزدن گفتم برگشددتم و به حامد لبخند بر لب توی چارچوب نگاه 

 …کردم 
 

 و چرا من دوست داشتم االن حامی رو ببینم به جای حامد؟… 
 
 …خوب عروس برادر من رو قرق کردیدا  -
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 …کوشا خندید و خودش رو بهم چسبوند: اون همراز ما ست 
 

 …گازی گرفتم . دادی زد و حامد خندید  گونه اش رو
 
 …همراز میشه چند لحظه بیای  -
 

 …توی راهرو تکیه دادم به دیوار از چایین هنوز صدای گفت و گو میومد 
 

 حامد کمی خم شد تا بهتر ببینتم: بازهم قضیه من؟
 
 …مهم نیست  -
 

 اون اخمای… دسددتش رو توی جیبش کرد و کمی ازم فاصددله گرفت: مهمه 
م نمیدونم من چی بگ… چایین حامی و چناه گرفتن تو تو این اتاق خیلی مهمه 

خانواده ام حتی بده ها داریم اعترا  میکنیم که مقصددر این وسددط … من … 
من و حماقتمیم اما عمه نمیخواد کوتاه بیاد و تازه برای من نسددخه هم میپیده 

… 
 
 ما هم انتخابی داره؟برای حامی که گفت چه کسی رو انتخاب کرده برای ش -
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ست  شته من همین که بتونم با بده هام … چوزخندی زد: برام مهم نی از من گذ
سمی و روحی زنده بمونم کافیمه  شم و بتونم با این همه بیماری ج تر دخ… با

خت نمیکنم  بدب ته … مردم رو  خاب رو داشدد تو بران … حامی بهترین انت
شه همراز  ساس ما مهم با بده ها … بوقش نمیدونه چه کنه مادرم که از … اح

 …و حامی که گفتن نداره … که دارن نقشه برای عروسی میکشن 
 

همه حرفهاش عین آبی بود روی آتیش ولی من انقدر … سرم رو چایین انداختم 
این مدن از حامی محبتهای خاص خودش رو دیده بودم که االن تنها چیزی 

 …که میخواستم بودنش در کنارم بود 
 
 …اگر من اون کار رو نکرده بودم … اومدم یه بار دیگه بگم ببخشید من  -
 
شد چا برجا اما اگر اون هم نبود من برای حامی کم به  - سط  شتباهی که این و ا

 …نظر میومدم 
 

لبخندی زد: برای دیدن جواهر وجودی تو اون جماعت نیاز به یه نگاه بی طر  
 …دارن که خب ندارن 

 
 خوبی؟ -
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 …با شنیدن صدای حامی به سمتش چرخیدیم هر دوی ما 
 

 حامد: اوه اوه حسود خان تشریف آوردن
 

 …من به زور خنده ام رو از لحن لوده اش جمع کردم … 
 

به  های محکم  قدم با  حامی دسدددت چپش توی جیبش بود و م ی همیشددده 
 …سمتمون اومد 

 
 …حامد: من برم چایین مامان رو با هاشون تنها گذاشتیم 

 
 …به من زد و از کنارمون رد شد  لبخندی

 
 …هنوز هم تکیه ام به دیوار بود خودم رو براش لوس کرده بودم 

 
 خوبی؟ -
 
- … 
 
 چرا نگام نمیکنی؟ -
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با شددیطنت نگاهم … با دلخوری مصددنوعی به چشددمای قهوه ایش نگاه کردم 
میکرد: حقشدده سددرن رو ببرم وایسددادی اینجا داری با برادم گپ میزنی من رو 

 …یین تنها گذاشتی چا
 
 …سرتون شلوا بود  -
 

شده بودم و چه قدر این  شد حاال بین اون و دیوار محب*و*س  بهم نزدیک تر 
 …زندان دوست داشتنی و امن رو دوست داشتم 

 
 …چس قهر کردی با من کوچولو  -
 
 …نه که خیلی هم منت میکشی  -
 

بازوم تپش قلبم با هر بار  دسددتش رو آروم آورد باال و انگشددتش رو کشددید روی
تو تاریک و روشددن این راهرو که با دیوار … نزدیک شددددنش باال تر میرفت 

 …کوبهای طالیی روشن میشد هم میتونستم شفافیت نگاهش رو ببینم 
 
 االن داری برام ناز میکنی؟ -
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نیست که  …زبونم رو به لبم کشیدم: نیست که سر میز خواستی چیشت بشینم 
 …حاال ناز هم کنم خریدار داره انگار … گفتی  م*س*تقیم

 
سددرش رو بهم نزدیک تر کرد و نفسددش میخورد به گونه ام و من هیچ وقت این 

 و… مرد رو انقدر بی قرار ندیده بودم و این بی قراری به من هم منتقی میشددد 
 …خون توی رگهام رو میتونستم احساس میکردم 

 
اون جماعت بهت ابراز عالقه کنم  صدددداش کنار گوشددم بود: بلد نیسددتم تو

 …بلدم نازن رو بخرم … اما … درست 
 
 …هنوز هم ازن دلخور … نمیخوام  -
 

شد  سم حبس  شده بود که نف حرکت نرم و آرومش برای … حرفم هنوز تموم ن
بستن راه حرفی که داشت بیرون میومد انقدر زیبا و ل*ب*ن بخش بود و انقدر 

یدونم که نم که بود … کی من هم همراهش شددددم  نو وبکر برای من  هر چه 
 …شاید زیبا ترین نوع سکون بود و آرام بخش ترین حس دنیا 

 
شمام رو باز کردم  سزای … چ شونیم: اینم  شته بود روی چی شونیش رو گذا چی

 …خانوم خانومای من که این طوری برام ناز میکنه 
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نگاهم  مرد این طور تا وقتی که این… تا وقتی قرار بود این طور تنبیه بشددم … 
تا وقتی که قلبم این طور با دیدنش میتپید و تا وقتی که از ب*و*سدده … میکرد 

بازهم طلبش میکرد  مهم بود که … اش این طور غرق ل*ب*ن میشدددد و دلم 
قدر  که من این مرد رو ان نه؟ وقتی  یا  چایین من رو میخوان  عت اون  ما اون ج

 …میخوام 
 

و نفس عمیقی کشددید: خیلی میخوامت عزیزم  سددرش رو از بین موهام رد کرد
… 
 

روی مبی جا به جا میشددددم و نا خواسددته نگاهم رو ازش میگرفتم انگار اون 
که حاال ازش نگاه  که اون طور دلبری میکرد من نبودم  باال توی راهرو  همراز 
می دزدیدم و در عجب بودم که میتونسددت انقدر جدی طوری که انگار اتفاقی 

 …ک حامی همیشگیش با این جماعت صحبت کنه نیوفتاده تو ال
 

عصددبانیت و یا شدداید تعجبی که سددعی در چنهان کردنش داشددتن رو هنوز هم 
میشددد تو لبخندهای مصددنوعیشددون دید فریده خانوم هر چند وقت یه بار با 
تعار  کردن انواع میوه و شددیرینی میخواسددت که محبتش رو نشددون بده و من 

سما می ترکم  فکرکردم این طور چیش بره شیطنت نگاهم میکرد … ر و حامد با 
و باعث میشددد هی فکر کنم چیزه دیده و بیشددتر خجالت بکشددم و شددیطنت 

 …نگاهش بیشتر بشه 
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 …عجب خفقانی بودا  -
 

 …این اولین جمله از طر  حامد بود بعد از رفتن مهمانها 
 

سن شاری داد و من هم توی معده ام یه  شونیش رو ف م گینی عظیفریده خانوم چی
 …احساس میکردم و چاهام توی اون کفشا زوق زوق میکرد 

 
 میشه که من برم خونه؟ -
 

 فریده خانوم: چرا شب همین جا نمیمونی دخترم؟
 

 …ای بابا … حامد بازهم لبخندی زد و من دلم میخواست بزنمش 
 

 …حامی: عزیزم حاضر شو ببرمت 
 

هر چند سددفت و محکم حامی لبخندی روی لبش  فریده خانوم با کلمه عزیزم
 …اومد 

 
سعی میکنم  - شت عزیزه دلم ولی بهت قول میدم که  میدونم بهت خوش نگذ

 …این جور جمع شدنها به حداقی برسه 
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که  - چدرن دیدن و م ی این قت تو مراسددم  تا خارج شددددن از ا من رو موقع 

 …برداشتشون 
 

 …تاقم بیرون بیاد انقدر تعجب داره اخماش رفت توی هم: این که نامزدم از ا
 
 
 
 
 

لبخندی زدم و چرا هر بار باز این کلمه این جور من رو به چرواز در میاورد: اونا 
 …که نمیدونن 

 
اما … بران این جمله ها مهم نباشددده من که میدونم چه خانوم نجیبی دارم  -

 …دوست داشتم که بهت خوش بگذره یا الاقی انقدر بد نگذره 
 

یکم سددردم بود توی خودم بیشددتر جمع شدددم و حامی بخاری رو زیاد تر  هنوز
 …کرد و زیر لب زمزمه کرد: کوچولوی سرمایی 

 
 لبخندی روی لبم اومد و نگاهم موند روی بر  چاک کن ماشین
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 …من جایی که تو باشی بهم خوش میگذره  -
 

دستاش گرفت و من هنوز هم روم  دستم رو که روی زانوم مشت کرده بودم بین
 …نمیشد م*س*تقیم نگاش کنم 

 
 دلبر کوچولوی من حاال چرا نگام نمیکنه؟ -
 

شار داد: مادرم با عمه ان  ستم رو کمی ف سمت چنجره چرخید د سرم  شتر  بی
 …صحبت کرده 

 
 با تعب به سمتش چرخیدم: نگفته بودی

 
 …امروز عصری صحبت کردن  -
 
 و؟ -
 
 …نی که خیلی استقبال نکردن میتونی حدس بز -
 

 چندر شدم و همه حس های قشنگم چرید
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 …چرا سرن چایین آخه … خانومم … همرازم  -
 
 …خاله ام  -
 
 …میدونم از عمه ان بدتر و از همه بدتر عمه خودم  -
 
 …چرا هیچ کس من رو دوست نداره  -
 

هم حق … اخماش رو کرد تو هم: من عمه ان و خالت رو راضددی می کنم 
 …دارن 

 
 …فکر نمیکردم این طوری فکر کنی  -
 
نه ای که از حامد دارن چیش خودشددون فکر  - با چیش زمی نه واقعا حق دارن 

 …میکنن یکی م ی برادرش 
 

تو دلم گفتم خاله بیشددترین کینه اش از اکبر خان اما این رو به حامی هرگز … 
 …نبود اصال  نمیگفتم چشت سر چدر فون شده اش حر  زدن کار درستی
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نزدیک خونه بودیم ماشین رو گوشه ای چارک کرد … کامی به سمتش چرخیدم 
 …ولی خاموشش نکرد و به سمتم چرخید 

 
 …این طوری نگو حامی  -
 

 …دستم رو بیشتر توی مشتش فشرد: من بهت قول میدم هیدی تکرار نمیشه 
 

حال خیلی عجیبی داشددتم چشددمم … خیلی دوسددت داشددتم بب*و*سددمش 
مش به لبش میدرخید و از خودم خجالت میکشیدم این چه حسی بود که به ه

شماش دوختم این جا امن تر بود  سریع نگاهم رو روی چ … جونم افتاده بود 
به خودم نهیب خجالت بکش زدم اما دسدت خودم نبود دوباره اون آرامش زیبا 

 …رو میخواستم 
 

نه این بود که  فهمیده بود تو بهنم چی لبخندی که روی لبش بود انگار نشدددا
میگذره و خجالت زده شدددده بودم و مطممن بودم گونه هام از شددرم این طور 

 …حرارن دارن 
 
 …من قبی از داشتنت چه طور داشتم زندگی میکردم قاصدک من  -
 
 االن من رو داری؟ -
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دا و ص چشماش رو یه بار بست و باز کرد: باید یه فکری برای این همه ناز توی
 …لحن صحبتت بکنم این جوری نمیشه 

 
سکون بینمون رو شکستم … اخمام رو مصنوعی کردم توی هم و نگاش کردم 

من خودم با عمه ام صددحبت … چون بد جور داشددتم خطرناک میشدددم: چیزه 
 …میکنم 

 
دست آزادش رو آروم باال آورد و روی لبم کشید و من این حس آروم رو دوست 

شتم و یاد روز ستها برای نوازش چه جورین دا هایی افتادم که فکر میکردم این د
عین یه چرواز سددبک حباب بودن و یا … و امروز اعترا  کردم که بینظیر بودن 

 …شاید م ی ب*و*سه اش درست م ی قطره های بارون 
 
 من اصرار دارم که زودتر عقد کنیم… آره به عمه ان بگو  -
 

شماش شید و چ صتش رو روی لبم میک سید چرا  ش چر از تمنا بود: اگر هم چر
 …بگو میترسدده که قاصدددکش بترسدده و چرواز کنه و یا نه … انقدر عجله داره 

بهش بگو من امروز سددیب سددره حوا رو چشددیدم و مزه اش تمام وجودم رو 
نمیخوام از بهشددتی که االن توش … گرفته و نمیخوام این سددیب ممنوعه باشدده 

 …رو ندارم دلش … گرفتار شدم اخراج بشم 
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چادر عمه رو آویزون کردم لپاش کمی گی انداخته بود خوب میدونستم دلیلش 
 …گیره روسریش رو باز کرد … براش چای سبز آوردم لبخندی زد … فشارشه 

حاج آقا با لبخند به سوئیتم نگاهی انداخت: هر جا … شالم رو مرتب تر کردم 
 …بری با خودن صفا میبری 

 
ستکان چای شتم و لبخندی زدم  ا عمه عکس قاب گرفته … رو روبه روش گذا

شوهر عمه ام زیر لب فاتحه  سال باز بغض کرد و  بابا رو دید و بعد از این همه 
 …ای خوند 

 
 …عمه مانتوش رو در آورد: بشین عمه جان چرا انقدر دور میدرخی 

 
 …دارم میرم زیر غذا رو خاموش کنم  -
 
 عمه چرا خودن رو ابیت کردی؟… ن مگه نگفتم چیزی درست نک -
 
 …نه که خیلی هم آشپزیم خوبه  -
 

 عمه لبخند غمگینی زد: اون وقت میخوای عروس شی؟
 

 …از شوهر عمه ام خجالت میکشیدم 
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 چرا سرن چایین عمه خودن هم مطممن نیستی؟ -
 

 …االن وقت چرسیدن این سموالهاست … شوهر عمه ام: خانوم بذار برسی 
 

گشت به سمت شوهر عمه ام م ی شصت تیر شلیک شدم به سمت عمه که بر
 …آشپزخونه و نفسم رو بیرون داد 

 
… حامی بود … از توی جیب شددلوار گوشددیم رو که رو ویبره بود در آوردم 

 لبخندی زدم و صدام رو آوردم چایین: الو
 
 عزیزم کجایی؟ چرا گوشی بر نمیداری؟ -
 

شتم به سالن انداختم و برگ سمت گاز تا لوبیا چلو رو نگاهی بندازم  نگاهی به 
 …ظاهرش که اصال خوب نبود … 

 
 …عمه ام اینا رسیدن  -
 
 چیزی به خانوم من گفتن؟ -
 

 …این خانومم گفتنهاش رو دوست داشتم … 
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 …حامی  -
 

 …لحنم زیادی بدگانه بود میدونستم 
 
 …جان دلم  -
 
 …غذام افتضاح شده  -
 

 …با صدای بلند خندید 
 
 یشه بگی چرا میخندی؟م -
 
یارم  - نه بران ب خانوم درسدددت ک بذار بگم فخری  که گفتم  عزیز ترینم من 

 …خودن اصرار داشتی 
 
 …من آشپزی بلدم  -
 

مه  نده اش رو خورد: معلو چه زنی میخوام بگیرم … خ باش  خه … من و  آ
 …آشپزی هم بلد نیست 
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سی گفتم: عمه ام هم همین رو گفت به همین خاطر ضیه منتفی فک با بدجن ر ق
 …کنم بمونه برای یکی دو سال آینده بهتره 

 
قضیه بمونه برای یکی دو … اصال خودم آشپزی میکنم … چی چی رو بهتره  -

 …هفته بعد 
 

 …خنده ای کردم: داد نزن صدان میپیده 
 

 …عمه: همراز عمه جان خودن رو ابیت نکن 
 

 …برگشتم به سمت گوشی: حامی من برم 
 
 …عصری میام دیدن عمه و شوهر عمه ان  من امروز -
 

شون  شیدم: فکر میکنی الزمه؟ من از عکس العمی ها شتم رو به کابینت ک انگ
 …میترسم حامی 

 
تو نگران … همین که تا این جا اومدن یعنی کمی اوضدداع مناسددب تر شددده  -

 …نباش عزیزه دلم من درستش میکنم 
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 …ظر  ماست رو به سمت عمه کشیدم 
 

سرد  شوهر عمه شه آرام بود و خون شغول غذاش بود این مرد همی ام با آرامش م
م ی حامی با این تفاون که اون تکبر توی نگاه و رفتارهای حامی رو نداشددت 

… 
 

 …الهی شکر گفت و بعد ادامه داد: ممنونم همراز خانوم 
 
 …شما که چیزی نخوردید میدونم زیاد خوب هم نشده بود  -
 

که از این نعمت لبخند مهربونی زد: غذ ما  یه  عال باشددده  ای دختر چز هر چی 
 …محروم بودیم 

 
ساکت بود و با غذاش بازی میکرد: عمه جان چرا نمیخورید  … عمه همدنان 

 …نمیتونید بخورید نون چنیر رو دارم ها 
 
 …هزار تا همراز … هزار تا حر  اومد تو بهنم … مادرش که بهم زنگ زد  -
 

شقم رو توی صندلی تکیه دادم  قا شتم و کمی به چشتی  سرم رو  و… ظرفم گذا
 …چایین انداختم 
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 خالت چی می گه؟ -
 
- … 
 
 حامد هم برگشته نه؟ -
 
 …بله  -
 
سر نماز لعنتش نکنم  - سالها خیلی جلوی خودم رو گرفتم که  تمام طول این 

… 
 

 …رو به دستش گرفت  شوهر عمه ام استغفر اللهی زیر لب گفت و تسبیحش
 

عمه از اون سددر میز کوچیک خونه ام دسددتش رو روی دسددت گذاشددت: تو 
 …باسوادی همراز عاقلی 

 
به زور کمی خودم رو جمع و جور کردم تا بتونم با عمه صددحبت کنم: عمه با 
شاید  صحبت میکنه من  ساعت دیگه میاد باهاتون  اجازتون خودش تا یکی دو 

 …یعنی روم نیمشه که … 
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اخمهای عمه در هم رفت اما حا ج آقا نگاهی بهم انداخت: کار درسددتش هم 
همینه مرد و مردونه بیاد . دخترم میدونم تو دختری نیستی که ما بخوایم راه جلو 

 …چان بذاریم 
 
 …این طور نفرمایید  -
 
ه چه ما چ… ما چه کردیم بران تو این سالها … نه دخترم بحث اینها نیست  -

 …ی حرمت میذاری که نظر ما رو میپرسی خالت تو دار
 

سموالی نکرد  سر رها از ما  … زنگ زد گفت رها رو دادم رفت … عمه: مادرن 
کی بدش میاد امااز اولش هم معلوم بود که این … اومدیم اون دبدبه و کبکبه 

 …وصله نا جوره 
 
 منم ناجورم عمه؟ -
 

 …ری این چه حرفیه دستش رو محکم دور مدم حلقه کرد: تو از جورم جور ت
 

سرم زد  شال روی  سر چایینم و  شتم انگار که … حامی لبخندی به  سترس دا ا
 …این آدم رو بار اول بود که میدیدم 
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ستالی  شیرینی که آورده بود چندتایی توی تنها دیس کری شدم تا از جعبه  بلند 
 …که داشتم بدینم 

 
شده  عمه اخم کرده بود چادرش رو محکم دورش چیدیده ضر ن بود و حتی حا

 نفسم رو بیرون دادم… بود چادر رنگی سر کنه 
 

 حاجی: خب آقای دکتر والده خوب هستند؟
 

سالم دارن منتظر تعیین  سته بود:  ش شیک و جدی رو به روی حاج آقا ن حامی 
 …وقت از جانب شما هستند برای خدمت رسیدن 

 
ضش بود شان از اعترا و من خیره بودم به  عمه چیزی نمیگفت اما هر حرکتش ن

 …مرد مغرورم و میترسیدم از هر جمله ای که قرار بود رد و بدل بشه 
 

به روی حامی  گذاشددتم و خودم هم کنار عمه رو  ظر  رو روی میز وسددط 
 …نشستم 

 
 …حامی نگاهش به من بود چر از حس اطمینان به جمالتش 

 
 …عمه: به سالمتی برادر محترم هم تشریف آوردن گویا 
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ی کمی خودش رو جمع و جور تر کرد و من دستهام رو در هم قالب کردم حام
خانوادگی …  نه تو جمع  خانوادگی خودم و  نه تو جمع  که چرا  و تو فکر این

 …حامی من چرا حر  نمیزنم و الل میشم 
 
 …بله حامد اومده  -
 
خب خدا رو شکر خدا برای مادرش حفظش کنه ولی برادرزاده من جایی که  -

 …ه برگرده نمیتون
 

 …زیر چلک حامی چرید این رو به وضوح دیدم 
 

 …حاجی: خانومم داا برادر زاده اش رو هنوز داره آقای دکتر 
 
شون حق میدم  - شما من رو برادر … اما … من به عمه خانوم حق میدم … به

 …حامد نبینید 
 
 اون رو هم نبینم؟… چسر اکبر خان انتظام که ببینم  -
 

 …اصال دلم نمیخواست کار به اونجا بکشه  رنگم چرید
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 …عمه جان  -
 

شب  عمه: نمیدونه چه خون دلهایی برای دیدن خواهر زاده هان خوردی؟ چه 
 …و روزایی که زنگ زدم در حال هق هق 

 
حامی نگاهش رو از عمه گرفت و به من نگاه کرد محکم تر از هر زمانی گفت: 

خیلی … همراز برای من خیلی مهمه  …بهتون قول میدم یه قطره اشددک نریزه 
 …زیاد 

 
 …حاجی: این خیلی مهمه چسرم 

 
 اما میخوام بدونم چی می خوای از همراز؟… عمه: بله مهمه 

 
 حامی چر صالبت من و این سموال؟

 
 …گوشه تونیک چهار خونه ام رو توی دستم گرفتم 

 
 قراره برای برادرزاد هان مادری کنه؟ -
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عمه خانوم من … د: قراره برای من همسددری کنه حامی صددداش رو صددا  کر
خود همراز هم این … ترسهای شما رو درک میکنم هم شما و هم خاله همراز 

شت  شا به مادر احتیاج ندارن اما مگه … ترس ها رو دا شا و کو من نمیگم نیو
 تمام این سالها بدون این حرفها همراز مادری نکرده؟

 
اده بودم بذارم حامی خودش حرفهاش رو من اما هنوز هم سدداکت بودم قول د

 …بزنه 
 

شید: همراز دختر مورد عالقه منه  شتش رو به کنار ابروش ک ار قر… حامی انگ
قراره  …هم نیست برای بده ها چیزی بیشتر از یه خاله مهربون و مسمول باشه 

همسر من باشه و من شوهرش با تمام مشمولیت ها و وظایفی که این عنوانها به 
 …داره نه چیزی کم تر نه چیزی بیشتر  دنبال

 
لحن جدی و محکم این حامی باعث این سکون … عمه ساکت نگاهش کرد 

 …شده بود فکر کنم 
 

سمولیت ازدواج چیه یه گام جلویی من  سرم همین که بدونی م حاجی: آفرین چ
 …شما هم م ی اونها … این حر  رو به چسرهای خودم هم میزنم 

 
ی یک شدددده بود و بوی … دم و لرز خفیفی کردم شددنلم رو دورم چید تار هوا 

شیدم کنار در ایستادیم لبخند  شب همه جا چیدیده بود نفس عمیقی ک محبوبه 
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شت  صورتم دا سته ای روی لبش بود و یه نگاه چر محبت به  دم و لبخند ز… خ
ساعتهای خوبی  شته برای هیچ کدوممون  ساعت گذ شدم دو  بهش نزدیک تر 

کون خفه شده بودم و حامی شاید از شدن تمام اون کینه نبود من از شدن س
 …هایی که عمه و صبی هم خاله چای تلفن روش خالی کرده بودن 

 
 …شام میموندی  -
 

 دستش رو آروم دراز کرد و دستی به گیره سرم کشید: برم بهتره
 
 …هر چند دست چختمم خوب نیست  -
 

م ی تو رو توی ب*ا*لش میخواد  تک خنده خسددته ای کرد: هر کی جواهری
 …باید آشپز هم بگیره 

 
 لبخندی زدم چیزی که اشاره کرد رو خوب یادم بود: یادته؟

 
 من هر چیزی که مربوط به تو باشه… مگه میشه یادم بره  -
 

 …رو با دست به شقیقه اش اشاره ای کرد و ادامه داد: اینجا حفظ کردم 
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 …*ن بودنش رو نفس کشیدم کمی بیشتر توی شنلم خم شدم و ل*ب
 
 …ببخشید حامی بابت تما م این حرفها  -
 
 …خسته شدم از بس بابت حامد همه جا جواب چس دادم  -
 

سنگ فرش قرمز رنگ حیاط  شون به  شیدم سرم رو گرم نوک کفش هام کردم ک
… 
 

دسددتش رو آروم به سددمتم دراز کرد و دسددتم رو توی دسددتش گرفت: خانوم 
 …یخ کردی سرمایی من برو تو 

 
 …میترسم حامی  -
 

دسددتم رو محکم تر توی دسددتش گرفت: قرار شددد این ها رو بسددپاری به من و 
 …ترس رو من باید داشته باشم … نگرانی نداشته باشی 

 
سموال نگاهش کردم  شدن بلند کردم و چر  سرش رو خم … سرم رو با  کمی 

ساس کنم و خ شگی کرد تا من گرمای نفس هاش رو روی گونه ام اح سه همی ل
 تمام وجودم رو بگیره
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 اگه عشقم رو بهم ندن چی؟ -
 

شیدم  شمام … نفس عمیقی ک صورتم توی چ سرش رو بلند کرد و روبه روی 
 …خیره شد 

 
 فرار کنیم؟! -
 

یاد تو خونه من فرار  با حرمت م نه خانوم من  به بینیم زد:  خندید و بینیش رو 
 چیه

 
 …شوخی کردم  -
 
 …دونم می… میدونم عزیزم  -
 

 …چشماش رو بست و باز کرد: انقدر میام و میرم تا باالخره کوتاه بیان 
 

همه به هم نگاه میکردند و من از چشددتم … یک جورهایی شددبیه میدان نبرد بود 
شت عرق میرفت  سته بودم … دونه های در شتم ب شلوار چارچه … موهام رو چ

 …خالهای سدورمه ای  ای سدورمه ای رنگی تنم بود بود و بلوز حریر سدفید با
 …یکم لباس برای من زیادی مجلسی بود اما گلی مجبورم کرده بود 
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سته بودند و من مجبور … شوهر خاله ام … سیا  ش خا له ام و گلی کنار هم ن

هر چه قدر خاله اصرار کرده بود … شده بودم از خانوم حسینی صندلی بگیرم 
ها چ باشددده من قبول نکردم تن ها  که قبول کردم ظرو  مراسددم خونه اون یزی 

عکس رها و مادرم و چدرم روی میز عسددلی … کریسددتالی بود که به زور آورد 
شیک  شه  صندلی رو به روی حامی که از همی کنار گلدانها بود و من روی تک 

شسته بودم  صرار من حامد هم اومده بود کاری که تا لحظه آخر … تر بود ن به ا
شد بهتر بود و شتم که تنها برادر حامی در  از نظر خودش اگر نمی صرار دا من ا

نگاه حامد غصه دار بود و رنگش چریده و تمام سعیش این بود … کنارش باشه 
با کینه نگاهش  به شددددن  به عمه و خاله که  نه  به عکس ها نگاه کنه  نه  که 

 …میکردن 
 

فریده خانوم کت و دامن آبی نفتیش رو باالخره چوشددیده بود و عمه کوتاه اومده 
د و چادر رنگی سرش کرده بود یک هفته بحث و رفت و آمدا و ساطت های بو

حاجی کار رو به این جا کشددونده بود که حاال تو غروب روز چنجشددنبه همگی 
 …برای چیزی شبیه به بله برون تو سوئیت من جمع شده بودن 

 
ضی به نظر میرسید  سی بود از بزرگتر ها که کمی را شاید تنها ک شوهر خاله ام 

… 
 



  1450 

 

بحث های همیشگی بود و سکون ترحم برانگیز حامد و چپ چپ های خاله 
 …و اشکهای روان عمه و عصبیت من 

 
گلی با نگاهش آرومم میکرد و حامی جدی و محکم م ی همیشه نشسته بود و 

 …نگاه ازش میگرفتم 
 

فریده خانوم: ما خیلی دلم میخواست با چدر خدا بیامرزش خدمتتون برسیم اما 
 …ت نبود خوب قسم

 
 …انگار اگر اکبر خان بود االن اینجا مینشست 

 
خسددرو خان: خدا جناب انتظام رو بیامرزه م ی اینکه قراره بار دیگه با انتظام ها 

 …فامیی بشیم 
 

نداشدددت  این حر  مزخرفترین نظر میون این … این آدم هیچ وقت مالحظه 
 …همه کینه بود 

 
 …ترل کنم نفس عمیقی کشیدم تا بتونم خودم رو کن

 
 …حامد نگاهش رو از زانوهای خودش نمیگرفت 

http://www.roman4u.ir/


 1451 قصه یبانو

 
ست رو برادر  ضعیت هم نمیتون شاید تو این و سوخت که  و دلم برای حامی می

 …بزرگترش حساب کنه 
 

 …فریده خانوم: همراز فرشته ای که من دلم میخواد دخترم باشه 
 
 
 
 
 

 انوم اما االن یهخاله: ما اون یکی دخترمونم داده بودیم دخترتون بشدده فریده خ
 …تیکه قبره که برای رفتن سر خاکش باید از شما اجازه بگیریم 

 
 …سیاوش: مامان جان! 

 
این بح ها یه هفته بود اعصاب من … بغض کردم این حرفها قرار بود تموم بشه 

ستن شن با تکرارش چی رو میخوا ه من ب رو له کرده بود و قرار بود دیگه تکرار ن
 …احساس می کردم تمام بند بند وجودم کش میاد … اثبان کنن 

 
 …شاید نباید میومدم … حامد: من 
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 …نیم خیز شد تا بلند شه 
 

 …من: حامد خواهش میکنم بشینید 
 

همه نگاه ها به سدمت من برگشدت و واقعا خجالت کشدیدم عرق چیشدونیم رو 
 میتونستم احساس کنم و نفسم حبس شده بود.

 
شمش رو چاک کرد: آقای خا شه چ ستمال گو له نگاهی به حامد انداخت و با د

 …دکتر شما که متوجه نیستی من از کجا میسوزم 
 

 …خسرو خان با همون لحن زننده همیشه اش: خانوم کافیه 
 

حامی صداش رو صا  کرد و با اون اتیکت و صالبت همیشگیش که همه رو 
بوده که تو این هفته همراز ابیت نشه  سر جاش مینشوند: من تمام سعیم به این

خاله جان بارها تنهایی دیدار شددما اومدنم یا اینجا خدمت عمه خانوم و حاج 
آقا رسددیدنم برای این بود که امروز که میرسددیم خدمتتون برای همراز یه خاطره 
ست  شد من دو شاید بهتر بود اگر حری مونده همون موقع زده می شه  خوب با

 …بره ای ابیت بشه  ندارم همراز االن
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و انقدر ج… با نگرانی به سیا که عصبی چاهاش رو تکون میداد و گلی انداختم 
فریده خانوم … بد شددده بود که من فقط دلم میخواسددت همه چیز تموم بشدده 

دسددت کرد توی کیفش رو جعبه حلقه رو که من به حامی داده بودم تا بیاره رو 
شرم چایی سرم از  شت: من  تی وق… چیزی برای گفتن ندارم … ن روی میز گذا

حامی گفت برای بله برون بیایم هم روم نمیشددد توی چشددماتون نگاه کنم اما 
 …این دختر هم آرزو داره قرار نیست بین ماها بمونه 

 
حامی نگاهش رو به نگاهم دوخت و عصددبی نگاهم کرد و من نمیفهمیدم چرا 

 …من رو با این عصبیت نگاه میکنه 
 

ستم کنه کنارش ایست سر مهریه و خیلی … ادم تا حلقه ام رو توی د بحث های 
 چیزهای دیگه رو نه گوش کرده بودم نه برام مهم بود

 
همه چیز داشت جدی میشد دیشب تا صبی با … دستم رو بین دستاش گرفت 

عکسددشددون درد دل کرده بودم اجازه گرفته بودم و حاال به طور رسددمی داشددتم 
 …میشدم زن حامی 

 
شت ست انگ شد و بقیه هم د صدای هلهله گلنار بلند  شتم لغزید  ر که توی انگ

زدن و من هنوز میلرزیدم و حامد چشددماش خیس بود فریده خانوم ب*ا*لم 
سددیا بی توجه به هر کسددی محکم … خاله. عمه هم … کرد و اشددک ریخت 
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ستی هم روی  شه تو اتاق من جا داری همراز هر وقت نخوا ب*ا*لم کرد: همی
 …اری سرم جا د

 
گلی محکم ب*و*سیدتم و من به سمت مردم برگشتم که داشت جدی نگاهم 

 …میکرد 
 

شد  ستبند ظریف بی نظیری … حامد بهم نزدیک  ست کرد توی جیبش و د د
شتم … رو در آورد و نگاهم کرد  سال چیش … من از این مرد کینه دا … خیلی 

شیدنش شه زجر ک شیده بودم اما  تمام این مدن بارهای بار توی بهنم نق رو ک
انقدر نگاهش و خودش ترحم بر انگیز شددده بود که دیگه خبری از اون حامد 

 …چر از غرور و سر به هوا نباشه 
 

 …دست بند رو به دستم بست: خوشبخت باشی 
 

 …حامی رو هم ب*ا*ل کرد 
 

 …گلنار بلند شدددد تا از یخدال کیک رو بیاره و من هنوز همه بدنم میلرزید 
شوند اما من هنوز هم حالم بد بود جواب محک شون ن سر جا م حامی همه رو 

 …خودش رو بهم نزدیک تر کرد: همراز … 
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سرم رو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم چه قدر دوستش داشتم و این مدن 
 …چه قدر نشون داده بود که دوستم داره: به زندگیم خوش اومدی 

 
حاج آقا لبخندی به هر دومون  دستی به سرم کشید و چشماش هنوز خیس بود

 میزد و من داشتم فکر می کردم یعنی من و حامی هم به این روزها میرسیدیم؟
 
 …عمه جان بودید حاال من به بودنتون تو خونه عادن کرده بودم  -
 

شونیم زد: تو هم دیگه کم کم  سه ای به چی شی کرد و ب*و* عمه موهام رو نواز
 …خونه زندگی دار میشی 

 
شدی فکر نکنم بذاره حاج آق شقی که ما دیدیم حاال که زنش هم  ا: اون مرد عا

 …اینجا تنها بمونی 
 

ست  ساک به د سرم رو چایین انداختم و حاج آقا خداحافظی کرد و  از خجالت 
 …رفت تو حیاط تا منتظر عمه بشن 

 
بران هیچ کاری … عمه نگاهی بهم کرد: چشددمای خوشددگلت خیس نباشدده 

جان  مه  مام این ج… نکردم ع خدا جواب ت عا کنم  مازم د که سددر هر ن ز این
شدب قبی از عقدتون … صدبرن و نجابتت رو به بهترین نحو بده … زجرهان 

شاید این آقای دکتر جواب همون دعا هام  که خیلی بی قرار بودم حاجی گفت 
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شه  توکی به خدا امیدوارم تو رو هر بار که بهت … توکی به خدا عمه جان … با
 …ما میریم و برای عروسی منتظریم … شاد باشی زنگ میزنم 

 
 …عمه عروسی  -
 
درسددته که به خاطر این که از چهی چدرش خیلی نگذشددته … بذار بگیره  -

سی رو بگیره هر چه  شید اما بذار عرو شته با سمی برای عقدتون دا نتونستید مرا
سختی های زن شتنت تالش کنه برای روزهایی که به  شتر برای دا گی دقدر که بی

 میرسید توشه جمع کردید.
 

 …سرم رو روی زانوش گذاشتم: مرسی عمه 
 

صددداش هنوز هم بغض داشددت: کاش مادرن بود خودش اینها رو بهت یاد 
 …میداد من فقط اینو بگم که عاشقش باش صبور باش و سرن زندگیت باشه 

 شددغی تو حر  و حدیث زیاد داره و این مرد قانونمند و حسدداسدده خیلی باید
هر رابطه ای چه با … از حواشدی کارن کم کن … حواسدت باشده عمه خیلی 

سریع قطع کن  سیب میزنه و رو  همکار ردن چه همکار زنت که به خانوادن آ
از حق خودن نگذر اما فداکاری هم یادن … کنارش باش و آرومش کن … 
 …نذار هم بهت بی احترامی بشه … بی احترامی نکن … نره 
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 رفتن؟ -
 
 …وم اوه -
 

چاهام رو توی … میتونسددتم حتی از چشدددت تلفن هم لبخندش رو حس کنم 
 شکمم جمع کردم

 
 …اوهوم درست نیست خانوم قشنگم  -
 

 …به دستم نگاه کردم به حلقه نامزدی و بعد حلقه عقدم 
 
 …االن دیگه بهت از ته دل میگم خانومم  -
 
 …من باز این جا تنها شدم … جاشون خالی شده  -
 
 …وم ازن این رو نشن -
 
سه داری و کارای مهم وگرنه به  - شی میدونم جل منظوری ندارم چرا دلخور می

نا رو میبردی  مه ای نده ان خودن ع کاری … جای ران یه  االنم برای خودم 
 …درست میکنم 
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 صدای منشیش که اعالم میکرد تو اتاق کنفرانس منتظرشن را شنیدم
 
 …برو به کارن برس  -
 
 بری؟ کجا میخوای -
 
 …میرم چیش بده ها تماتر شهر و بعد هم نمیدونم  -
 
 خودن تمرین نداری؟ -
 
 …نه امروز نه  -
 
 علی رو بفرستم؟ -
 
 حامی؟! -
 
 …خوب عزیزم چرا عصبانی میشی؟ یه قول بده  -
 
 بگو. -
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 …با آژانس برو  -
 
 …ای بابا  -
 

دوست ندارم کنار … ازن  صدای کشیده شدن صندلی اومد: خواهش میکنم
 …خیابون بایستی باشه؟ تا بعد یه فکر دیگه بکنیم 

 
 …فکر دیگه ای نمیکنیم و من  -
 

صدای باز شدن در و صدای سالم های بلند از چشت سرش اومد کمی صداش 
رو آورد چایین و لحنش سددفت تر شدددد: با آژانس میری و فکر میکنیم و بحث 

 …میکنیم راجع بهش 
 

ان بده ها به سددمتم روان شددده بود تا تونسددته بودم خندیده بودم سددیی تبریک
شیدم  شده انداختم و لبخندی زدم و نفس ک شجوی تاریک  نگاهی به چارک دان

هر دیدی که به هر کسددی میداد … بوی هر چیزی که برای هر کسددی داشددت 
 …برای من خود خود زندگی بود 

 
ته جمعی. کیوان هنوز داشت سرم رو چایین انداختم و از سالن خارج شدیم دس

مسخره بازی در میاورد و میخندید و بهم میگفت تو دیگه زن شوهر داری با ما 
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… نگرد و من براش دهنم رو کا میکردم که با دیدن ماشددین حامی جا خوردم 
 …انتظار این جا بودنش رو نداشتم 

 
آقا … شددد: سددالم همراز خانوم  در سددمت راننده باز شددد و علی ازش چیاده

 …فرمودند بیام دنبالتون 
 

 …و بعد از اون بدتر در عقب رو باز کرد و منتظرم شد 
 

شیدن  سوتی که بده ها ک شید همراه با  سون ک شون چیزی … سرم  تو نگاه
این اختال  مزخرفی که االن با اونها به … دوسددت نداشددتم … عوض شددد 

شتم  ست ندا ست وجود اومده بود رو دو شون رو هم دو تحلیی های توی بهن
 …نداشتم 

 
صبانی بودم  شده … ع ضوی از همین طبقه  شاید هم نباید می بودم من هم ع

زن مردی شددده بودم که بدش میومد کنار خیابون … از همین آدم ها … بودم 
اگر خودش میومد دنبالم باز بهتر از این راننده و خانوم و آقا بازی ها … بایستم 

 …بود 
 
 …گوشیش رو هم جواب نمیداد … وفی کشیدم چ
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 حامی خونه است؟ -
 
 …بله  -
 

قرار بود شددب خونشددون باشددم نیوشددا زنگ زده بود و تا در آوردن جیغم در هر 
 …جمله سه بار بهم گفته بود زن عمو 

 
صندلی تکیه دادم  شتی  صبانیت و خنده مونده بودم … به چ شروع  …و بین ع

 …شد همراز خانوم 
 
 اصال حواست هست؟تو  -
 

 …دادش باعث شد من هم از جام بپرم 
 
 چی داری میگی؟ -
 

از گوش ایسددتادن متنفر بودم اما انگار که االن چاره ای نبود با آن چنان توپ 
چری سراغش اومده بودم که سالم و علیک با فریده خانوم هم سرسری شده بود 

اقش و داد بزنم اما اصددال شددالم هنوز دور گردنم بود و انتظار داشددتم برم تو ات
 …انتظار داد و بیداد خودش اونم با این تن صدا با حامد رو نداشتم 
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حامی: حامد این لباس تو تن یه دختر بده کردی بعد عکس گرفتی گذاشددتی 
 تو آخه عقلم داری؟… تو فیس بوک 

 
 …یه چیراهن ساده است … همدین داری میگی انگار چه لباسیه  -
 
ما این بده ها رو … نه آسددتین داره … نه دامن داره … داره  سددداده؟ نه یقه -

ما این بده ها رو این جور بار نیاوردیم که لحظان … اینجوری بار نیاوردیم 
 خصوصی زندگیشون رو با یه عالمه آدم تقسیم کنن

 
 …حامد: اون دختره منه حامی 

 
یشددتر کمی ب… دیدمش که از چشددت میز بیرون اومد و به سددمت حامد اومد 

 …چشت در نیمه باز قایم شدم 
 
 تو تا همین سه ماه چیش نبودی داری از چی حر  میزنی؟ -
 

اما حاال … منه لعنتی احمق نبودم … صددددای حامد هم باال رفت: آره نبودم 
 …هستم و دختر من جوری زندگی میکنه که میخواد 
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خودن رو برای اینکه … حامد نذار فکر کنم هنوزم عقلت نمیرسه … حامد  -
 …نباید این طور بذاری از خط خارج بشن … تو زندگیشون جا بندازی 

 
… مرد حسابی حواست هست چی داری می گی؟ چه از خط خارج شدنی  -

 …یه لباس چوشیده 
 

صفحه  شته توی یه  سش رو گذا شتر داد زد: و آرایش کرده و عک حامی کمی بی
 …اجتماعی 

 
شد حامد انقدر بی مالحظه…  شا رو میپیدوندم  باورم نمی شه باید گوش نیو با
… 
 
دوسدت نداره چیانو بزنه اما مجبورش میکنی … اون بده تحت فشداره حامی  -

 …لباساش رو دوست نداره … 
 
تم چی گف… وقتی اومدی گفتی بده هام بده هام بهت چی گفتم؟ با تو ام  -

… 
 

 …باورم نمیشد حامی بتونه این همه چشت سر هم داد بزنه … 
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شن گ - شون دخالت کنم تا بده ها دچار دوگانگی ن  …فتی حق ندارم تو تربیت
 …گفتی م ی یه دوست باشم باهاشون 

 
 چس یادته؟ چس این ادا ها چیه؟ -
 
 …تو االن ازدواج کردی برو این گیر های الکیت رو به زنت بده  -
 
 …حواست به حر  زدنت باشه … زن من نیازی به گیر دادن نداره حامد  -
 
شو  - صبانی ن ست به … منظورم اون نبود … خب حاال ع من دارم میگم حوا

مرد حسددابی کم کم خودن … زندگیت باشدده از دوران نامزدیت ل*ب*ن ببر 
 …باید بده دار بشی 

 
من بده دار هم که بشددم این دوتا بده ها ی بزرگتر منن میفهمی؟ تمام این  -

 …دوران برام فرقی با بده های خودم نداشتن 
 
 …حامی  -
 
ما خانواده شددناخته شددده … اینا رو من نباید بهت بگم … حامی چی حامد  -

ستیم  سیب چذیریم … ای ه ضعفامون زنمون و بده هامونن بده ها … آ نقطه 
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شن  شم با … اینا رو باید بفهمی … زن هامون هم همین طور … ما نباید تو چ
شا هم میام بر… زورش میکنم چیانو بزنه  سراا کو  ای اینکه االن عقلشکم کم 

شه  شته با سرگرمی دا سه اما چس فردا باید یه  ش… نمیر ضافه دا ته نباید وقت ا
 …باشه تا بره سراا کارها یا حرفهایی که نباید 

 
 …تو میخوای من رو از زندگیشون بندازی بیرون  -
 

این بده ها رو هم … حامی که حاال کمی آروم تر شددده بود: حامد بده نشددو 
 …اون عکس لعنتی رو هم بردار … هوایی نکن 

 
 …حق نداری بری دعواش کنی  -
 
 …اونجاش رو تو کاریت نباشه باید تنبیه شه تا برای من رژ قرمز نزنه  -
 
 …من نمردم که  -
 

انقدر از بحث بینشددون جا خورده بودم که فکر کردم اگر این جا متوقفش … 
هر دوشدون عصدبی … د شددم تقه ای به در زدم از وار… نکنم کار باال میگیره 

 …به سمتم برگشتن … بودن 
 

 …میرم چایین … من چس … حامد لبخند زورکی رو لبش اومد: خوش اومدی 
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 …حامی هنوز هم عصبانی بود: سالم عزیزه دلم 

 
 …حامد در رو بست 

 
دست راستش رو روی شیشه گذاشت … حامی چشت به من رو به چنجره ایستاد 

 …یه داد و سرش رو به ساعدش تک
 
 …صداتون رو انداختید رو سرتون  -
 
 …دیدمت چشت در  -
 

 …ببخشید اما … واقعا خجالت کشیدم: چیزه … 
 
 …مهم نیست خودم هم بران مطممنا تعریف میکردم  -
 

 …نشستم روی مبی: حامی یکم هم باید به حامد حق بدی 
 

 چس چرا این جوری ترسناک برگشت به سمتم؟!… حر  بدی زدم؟ نه 
 

http://www.roman4u.ir/


 1467 قصه یبانو

 حق؟! -
 

شیدم  ستی به موهای خودم ک صبی دیده بودمش … د آخرین باری که اینقدر ع
 …سر اسباب کشیم بود 

 
صحبت کنیم بمونه  ست نداری  شه فکر میکنم االن دو سم رو بیرون دادم: با نف

 …برای بعد 
 

ببا یه قدم بلند رو به روم ایستاد: همراز بشین خواهش … سرجام نیم خیز شدم 
 …میکنم 

 
چاندوم رو از تنم در آوردم و انداختم روی دسددته مبی و یقه یه وری لباسددم رو 

 …کمی جمع و جور کردم 
 

 …نشست رو به روم … نشستم روی مبی 
 
 …دیوونه شدم اون عکس رو دیدم  -
 
 …با نیوشا صحبت میکنم  -
 
 …نه! باید تنبیه بشه  -
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ست  سی می… اخم کردم: یعنی چی؟ این یه دختر بده ا سته بدونه چه ح خوا

حامی این دختر … داره من مطممنم اگر باهاش حر  بزنم دیگه تکرار نمیشدده 
سددالش خواسددته هاش هم متفاون  18سددال دیگه که بشدده  8داره بزرگ میشدده 

 …مشکی اینجا ست که بله حامد نباید این عکس رو چخش میکرد … میشه 
 
 …نمی خواد بزرگ بشه … اصال عقی نداره  -
 

شتم: همش میخوای همه چیز سرم  شقیقه ام گذا ستم رو  رو چایین انداختم و د
 …یکم به خودن فرصت بده … رو کنترل کنی 

 
کمی به سددمتم خم شددد اخماش کمی رفت توی هم: چیزی داره ابیتت میکنه 

 نمیخوای بهم بگی؟
 
 …االن وقتش نیست  -
 
 …میخوام بشنوم … اتفاقا همین االن وقتشه  -
 
 و فرستادی دنبالم؟چرا علی ر -
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 اخماش بیشتر رفت تو هم: یعنی چی؟ میخواستی این ساعت خودن بیای؟
 
 …ق  -
 

 …چرید وسددط حرفم: بگی قبال همین طوری بوده واقعا کالهمون میره تو هم 
 …زنمی 

 
شدم: آره زنتم  صبانی  هیچ کس حق نظر دادن … اونا هم برادرزاده هاتن … ع

 …نداره که 
 
 تعجب نگاهم کرد: این چه طرزه صحبت کردنه؟ با
 
یه  - غی لعنتی من این جور ید بر بخورم … شدد با ها  ده  … من بین اون ب

شون رو میکنن من  ساب دو دو تا چارتا شینین ح شب می متوجهی؟ اونا که هر 
 …رو نمیپذیرن بینشون که یه راننده با ماشین آخرین سیستم بیاد دنبالم 

 
شد  سخره چوز… از جاش بلند  شاره کرد: م خندی روی لبش اومد به خودش ا

 است تو از من خجالت میکشی؟
 

بت کردن  قت صددح هت گفتم االن و خارج از تحملم بود: ب له  عا این جم واق
 …داری میزنی تو جاده خاکی … اصرار کردی … نیست 
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کالفه به سددمت سددیگارش رفت و روشددنش کرد چک عمیقی بهش زد: جاده 

 خاکی؟
 
شین … اکی آره جاده خ - سمله … اگر خودن میومدی دنبالم با اون ما شه م با

تو با … تو مود من نیسدددت حامی … اما راننده و این حرفها … ای نداشدددت 
شده  سوار اتوب*و*س می چ هی… دختری ازدواج کردی که تا همین هفته چیش 

 …وقت هم باور کن تو آرزوهام راننده و این حرفها نبوده 
 
تو زن من لعنتی شدددی که … واج کردی که زندگیش اینه تو هم با مردی ازد -

 …نمیتونم تحمی کنم زنم سوار اتوب*و*س شه 
 

چرا انقدر عصددبی بودیم رو نمیدونم اصددال چرا به اینجا کارمون کشددید رو هم 
 …صحبت میکنیم … کالفه از جام بلند شدم: بذار یکم آروم شی … نمیدونم 

 
 کجا؟! -
 
صحبت کنم … تنها موندن … انوم دارم میرم چیش فریده خ - شا هم  باید با نیو

… 
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 چاندوم رو از روی مبی چنگ زدم و برداشتم
 
 …همراز  -
 

م شاید یادمون بیاد با کی ازدواج کردی… در رو باز کردم: فعال تنها باشیم بهتره 
… 
 

ستم  ضم رو محکم قورن دادم و در رو ب ادم د به دیوار تاریک راهرو تکیه… بغ
نباید اشک میریختم جلوی فریده خانوم … نفس حبس شدم رو بیرون دادم … 

یکم چلکهام رو به هم فشددردم و لبخند مصددنوعیم رو روی صددورتم … بد بود 
 …کاشتم و از چله ها چایین رفتم 

 
نشسته بود روی مبی فریده خانوم تو آشپزخونه بودم تک چله رو رد کردم رو مبی 

شده  کناریش کنار چیانو شق  شب عا ستم همون چیانویی که با هر نتش اون  ش ن
نفسم رو بیرون دادم و به تجملهای اطرافم … بودم یا شاید عاشق تر شده بودم 

 …نگاهی انداختم 
 

 …حامد کالفه نگاهم کرد: به خاطر من با تو هم بد صحبت کرد 
 
 …نه  -
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وای یادی میخز… چوزخندی زد و به چشت مبی تکیه داد: دختر زیادی صبوری 
 …همه رو خوشحال کنی 

 
 …اشک مزاحم رو عقب روندم: فعال که رفتم رو اعصابش 

 
 …دوستت داره  -
 
 …میدونم  -
 
هیچ وقت فکر نمیکردم اون دکتر بد خلق و با اتیکت عاشددق بشدده اونم این  -

 …طوری 
 

ودم به عالقه خ… من شکی به عالقه اش نداشتم … چیزی برای گفتن نداشتم 
 …مین طور هم ه

 
سیم کنه با … بهت بر نخوره حامد  - سی تق حامی عادن نداره بده ها رو با ک

 …من هم همین طور بر خورد میکنه 
 
سهم تو از بده ها همین بوده نه؟ فخری برام تعریف کرده گاهی  - ست  سالها

 …بابا باهان چه طور برخورد میکرده 
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 …گذشته خدا ایشون رو بیامرزه  -
 

 …ی زد: االن باید به زن داداشم افتخار کنم لبخندی آروم
 

شاکی … خنده ای کردم: بده ها که چدرم رو در آوردن هی میگن زن عمو  منم 
 …میشم 

 
 
 
 
 

که همین زن … فقط یکم کوچولویی … خندید: زن عمویی دیگه  من روزی 
 …عمو خانوم موهاش دوگوشی بود رو یادمه 

 
صحبت کنی شا  ست… م لبخندی زدم: باید با نیو صال در  میدونی که کارتون ا

 نبود؟ میدونی که حامی در اساس محقه نه؟
 

سوزونه  شتر از همه من رو می شاید هم این بی همراز … حامد نیش خندی زد: 
 …من باید یه جوری تو زندگی بده هام باشم 
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ونا ا… با این کارن فقط آینده اشددون رو از بین میبری … این راهش نیسددت  -
اون  …م خواسته هاشون بزرگتر از یه چیراهن و یه رژ لب هم میشه مطممنا کم ک

 وقت چی؟
 
من مشکلی با این دخترم لباس اون سبکی حتی تو بیست سالگی بپوشه هم  -

 …ندارم 
 
 …گاهی شک میکنم برادر باشید  -
 

 … لبخندی زد و کمی سرجاش به سمتم خم شد: آه آه تو رو هم ابیت میکنه
 …هرچند به قول خودش 

 
صداش رو کلفت کرد و دقیق با لحن حامی گفت: زن من نیازی به کنترل  یکم 

 …نداره 
 

 …شوهر عزیزه منه ها … با شوخی اخم کردم: حواستون باشه ها 
 
 …خوشحالم یکم سرحال تر شدی و اشک رفت  -
 
 …اشک نداشتم  -
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و چشت سرش هم فخری خانوم با شیرینی  همون موقع فریده خانوم با یه سینی

… 
 
 …میبینم که عروس و برادر شوهر خلون کردید  -
 

از اینکه خوشددحال بود و لبخند میزد خوشددحال شدددم تمام سددعیم رو کردم تا 
 …متوجه حال خرابم نشه 

 
شده بود و چایین نمی اومد  شک  شمام رو چله ها خ صبی … چ صبی بود و ع ع

 …بودم 
 

ری خانوم حامی و بده ها رو صدا کنن ببین کی شام میخورن فریده خانوم: فخ
 …این عروسک من از سر کار اومده گرسنه است 

 
هیدی از گلوم چایین نمیرفت به شدددن کم حر  بود و تقریبا نگاهم نمیکرد و 
بده ها هم زیر گوشی ابیتم میکردن و من هم سعی میکردم چر به چرشون بدم تا 

حسددم و قلبم به سددمت مرد متفکری که اون ور میز اما همه بهنم و … بخندن 
 …نشسته بود چرواز میکرد 
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سش دورش  سرهاش نوه اش و عرو فریده خانوم انقدر از اینکه به قول خودش چ
بودن خوشددحال بود که شددداید توجهی به من مضددطرب و حامی بدون نگاه 

 …نداشت 
 

سم با بخار بیرون میومد … چاندوم رو محکم دورم چیدیدم  اا شب این ب… نف
باا رفتم … جذاب و کمی خو  برانگیز بود  ته  مت  به سدد … آروم آروم 

سته  ش ستم رو تاب دو نفره اونجا ن شتم … میدون سترس دا صبی… ا ت این ع
شتم  ست ندا ستم … بینمون رو دو شتم که نیمتون ست دا و انقدر خودش رو دو

یا اون  …نه تحمی کنم نگاهم نکنه یا اینکه تقریبا بشدقابش دسدت نخورده بمو
 …رگه های قرمز توی چشمش چیدا بشه 

 
ش با شنیدن صدای چام سر… روی تاب نشسته بود با کاچشن و شلوار مشکی 

رو بلند کرد و سددیگارش رو تو زیر سددیگاری زیر چاش خاموش کرد: سددردن 
 …میشه 

 
 …امروز خیلی کشیدی  -
 

نگاهم  نگاهش میکردم و… حر  نمیزدم و حر  نمیزد … ایسددتادم جلوش 
 …میکرد 
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 …شاید باید باهاش … و شاید بشه گفت چشیمونه … حامد خیلی ناراحت  -
 

صحبت کنیم  سمون نیمه ابری گرفت: راجع به خودمون  سمت آ سرش رو به 
… 
 

 …چاندوم رو بیشتر به خودم چسبوندم 
 
 …همراز … من میدونم با کی ازدواج کردم  -
 
 …من هم میدونم  -
 
 …چس  -
 
ه من نیاز ب… مجبور نیسددتیم بخوایم این همه زندگی هم رو تغییر بدیم ما  -

 …اگر بهت نیاز نداشتم اصال چرا تو زندگیتم … حمایت های تو دارم 
 

 …احساس کردم با این جمله ام نگاهش زمین تا آسمون تغییر کرد 
 
 …من … دلم میشکنه … نادیده نگیر منو … خشک نگاهم نکن حامی  -
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بذار … طرفم دراز کرد و کشددیدتم سددمت خودش: بیا این جا  دسددتش رو به
 …حست کنم حتی وقتی میخوای از خودم چیش خودم شکایت کنی 

 
چاهام رو آروم از زیر رون اون یکی چاش … نشستم روی رون چای سمت چپش 

ستهام رو کامی دور گردنش حلقه کردم  شتم روی … رد کردم و د بینیم رو گذا
 …ودم رو تو جام حسابی جا کردم خ… رگ گردنش: آخیش 

 
خندید و روی موهام رو ب*و*سید: قربون این لبخندن برم که از وقتی اومدی 

 …دریغ میکنی 
 

ی صدای قلب ب… نبضش رو حس کردم … بیشتر حضورش رو نفس کشیدم 
 قرارش رو هم

 
 …دستش رو محکم تر دورم حلقه کرد: حاال شکایت کن ازم 

 
 لش فشردم: ما میتونیم مگه نه؟بیشتر خودم رو تو ب*ا*

 
 …تو با من باشی هیچ کاری نیست که من نتونم  -
 
 …نگرانمی همیشه  -
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شم؟ گرون قیمت ترین جواهر دنیا  - شته زندگیم نبا شه نگران مهم ترین دا می

… 
 
 اما… منم نگرانتم  -
 
 اما چی؟ -
 
 …محدودن نمی کنم  -
 
کنم انقدر بهت اطمینان دارم که وقتی  بی انصددا  نباش من محدودن نمی -

 …فهمیدم کارن رو عوض کردی به رون نیارم 
 
 از کجا فهمیدی؟ -
 
به خاطر مریضددی نریمان کار و تعطیی … فکر کن ندونم خانومم چه میکنه  -

 …کرده و م ی اینکه رفته جنوب 
 

 …تمام سعیم رو کردم تا عکس العملی نشون ندم 
 
 … تو از من خجالت میکشی -
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شدم  صبی  شم … ع شت: حتی فکر ستم از ب*ا*لش بیام بیرون که نذا خوا

 …نکن بذارم از ب*ا*لم بیای بیرون 
 
اونم عشقی که … آخه مگه میشه من از عشقم … چس این مزخرفان رو نگو  -

 …انقدر عزیزه خجالت بکشم تو از من خجالت نکشی من نمی کشم 
 
ی که گوشه چشمی ازن دیدم دنیا من؟ دیوونه شدی من که از همون لحظه ا -

 …رو جار زدم از بودنت تو زندگیم 
 
من میگم کار من شددغی من آدم های اطرا  … حرفم رو بد برداشددت نکن  -

 …خودن بیای دنبالم من از خدام هم هست … من جور دیگه ای هستن 
 
 …می دونی عسلم که گاهی نمیشه  -
 
 …یام میدونم توقعی ندارم اون شبها با آژانس م -
 
 …یه فکر دیگه ای میکنم … اگه آدم بی خودی باشه … اگه نباشه  -
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سرم رو کمی باال بردم و به اون چشمایی که این همه عاشقش بودم نگاه کردم: 
 چه فکری؟

 
 …روزایی که نمیتونم بیام دنبالت با ماشین برو … ماشین می خریم بران  -
 

 …باشه این کار خوبی بود: … این فکر بدی نبود … 
 
 …چس فردا میریم یکی انتخاب کن  -
 
 …آخه  -
 
 …اگه بگی خودم میخرم و این حرفها من میدونم و تو  -
 

 …فقط … با مشت آروم زدم به سینه اش: خب بابا بد اخالق 
 
 …چی باز شرط و شروط داری فسقله  -
 
 …نباشه  206گرون تر از  -
 
 چی؟ -
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صال فکر کن … شنیدی بهت چی گفتم  - شین گرون ا شبی ما صفه  شبی ن
 …خطرناکه 

 
تو نگاهش یه عالمه لبخند و شددیطنت اومد از … شددروع کردم به سددخنرانی 

من که … چاره ای نبود باید حد وسددط رو میگرفتم … سددخنرانی غرای من 
شناختم حاال که تا این حد هم کوتاه اومده بود  سیت های این مرد رو می سا ح

 …میگرفتم من هم باید یه جورایی وسط رو 
 

سرش رو بین موهام کرد و نفس عمیقی کشید: همه عصبانیت هام و خستگی 
 …بودنت … هام رو وجودن از بین میبره 

 
شد  سرد … سرم رو آروم با ال آوردم … خم  شب زم*س*تونی  تو … تو این 

 …اون باا شاید زیبا ترین و آرام ترین حس دنیا رو به لبهام منتقی کرد 
 

شاید خیلی کند  بعد از دقایقی شت و  سریع گذ  کمی خودش رو… که خیلی 
 …همش برای من نعمت … عقب کشید و نگاهم کرد: ب*و*سیدنت 

 
 …سرم رو بیشتر توی گردنش قایم کردم: دوستت دارم 
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ستم … من منتظر تمام این اختال  نظرها بودم  - خودن هم میدونی که … ه
به … به همین عشددقمون خوش اما دلم … بارها راجع بهش باهم بحث کردیم 

اگر بلد نیسددتم م ی رامین که اون شددب جلوی تماتر شددهر اون طور … این که 
شتر … اما یه چیزی رو میدونم … شعر گونه باهان حر  بزنم  اینکه تو رو بی

 …از جونم دوست دارم 
 

شده بود  سنگین  سابی  شمام ح صدایی که نمیدونم حاال چرا انقدر … چ با 
 : سنگین نیستم؟کش دار شده بود

 
 …باش تو ب*ا*لم … لحنش خنده ای داشت: نه 

 
ضربان قلبش چر آرامش تر عین یه الالیی جام م ی یه  شد و  صداش دور تر می

 …قایق بود توی یه دریای آروم 
 

ب*و*سددده کوچکش روی سددرم رو حس کردم محکم تر ب*ا*لم کرد: 
 …کوچولوی دوست داشتنی و سرمایی من 

 
شه ناخنم رو ب تو خواب بینهایت آروم بود … ه دندون گرفتم و نگاهش کردم گو

 …تو تخت دونفره اش … کمی به اطرافم نگاه کردم به اتاق ساده و شیکش … 
صبی که چشمام رو باز کرده بودم و خودم رو دیده بودم که تو آ*ا*و*شش اول 

که چلک زدم … فکر کرده بودم خواب دیدم  بار  عد دو سددده  تازه فهمیدم … ب
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… کمی هیجان زده … حاال چهار زانو … چاشدددم آروم و نشددسددتم … اقعیه و
کمی مضددطرب و در عین حال خوشددحال و عاشددق داشددتم مرد … کمی آروم 

 …خوابم رو نگاه میکردن 
 

بالفاصله چشماش … دستش رو برای حلقه کردن دورم آورد که دید جام خالیه 
 ر زود بیدار شدی خانومم؟رو باز کرد با دیدنم چند باری چلک زد: چرا انقد

 
 …حامی  -
 

 …دستی به چشمای چر از خوابش کشید: جان دل حامی 
 
 من کی اومدم اینجا؟ -
 

 …آوردمت تو تختم … خندید: تو ب*ا*لم خواب بودی 
 
 چی؟ -
 
 …چرا داد میزنی بقیه فکر میکن چه خبره  -
 
 …آبروم رفت  -
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 …کجاش آبرو ریزیه  اخم با مزه ای کرد: تو اتاق شوهرن خوابیدی

 
 …جلوی همه تو ب*ا*لت من رو آوردی باال  -
 
 …نه خیر از در چشتی اومدم  -
 

کامی … آروم افتادم تو ب*ا*لش … آروم دسدتم رو به سدمت خودش کشدید 
 …خودش رو دورم تابید: بیا بخواب دختر دارم از خواب میمیرم 

 
 …من هیچ وقت انقدر خوابم سنگین نیست  -
 

 …ب*و*سید: من بهترین شب زندگیم رو دیشب تجربه کردم گوشم رو 
 

خیلی کودکانه یه نگاه به لباسددام انداختم که نتونسددت خودش رو نگه داره با 
 …صدای بلند خندید: دختر دیگه بی هوش که نبودی 

 
 …نخند دیگه … ااا  -
 
 نگاش کن تو رو خدا چرا قرمز شدی؟ -
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 …حامی  -
 
 …کردم و ب*ا*لت کردم من تا صبی نگان … جانم  -
 

صبی آروم خوابیدم و …  شاید منم به همین خاطر تا  سینه اش بود:  سرم روی 
 …انقدر عمیق 

 
ستم از  ست تون ساعت هم نی سه  سید: بخواب عزیزم من  شونیم رو ب*و* چی

 …صورن نازن دل بکنم 
 

تجربه اولین شددب … خوابیده بود و من به چشددمهای بسددته اش نگاه میکردم 
ودن به دور از این خجالتی که ته قلبم بود زیبا بود حتی اگر نفهمیده کنارش ب

بودم اما اون رخون و آرامش بی نظیری که تا صددبی حس کرده بودم دلیلی به 
 …جز بودن عشقم در کنارم نداشت مطممنا 

 
ابروهایی که اخمی نداشتند اما صالبت بی … دستی آروم به ابروهاش کشیدم 

 …نظیری داشتن 
 

سه محکمی  همین ستم بودم که ب*و* صورتش با کف د شف  طور در حال ک
 به کف دستم زد: از راه به درم نکن

http://www.roman4u.ir/


 1487 قصه یبانو

 
شیدم  سریع ک ستم رو  سینه اش … د سرم رو توی  شماش رو باز کرد و من  چ

 قایم کردم
 

 …خندید: آخه دختر چرا تو انقدر خجالتی هستی 
 
 …خوب ابیت میکنی … ا  -
 
به من از اون مردایی - که تمام حرفشددون و بهنشددون دور این جور  من؟ خو

 …مطالب میدرخه نیستم و تو به من میگی دارم ابیتت میکنم 
 
 …امروز کلی کار دارم … همراز خانوم یه نگاه مهمونم کن چاشم برم  -
 

 …سرم رو آروم آرودم باال: صبی به خیر 
 

خیر  هلبخند چر مهری زد: مگه میشه صبحی که با خانوم خوشگله شروع بشه ب
 …نباشه 

 
میشدده لباسددای امروزم رو … آروم از جاش بلند شددد: من میرم یه دوش بگیرم 

 تمرینت کی تموم میشه؟… انتخاب کنی؟ یه جلسه دارم صبی 
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حس خاص و دور و به … احسددداس عجیبی از زن بودن بهم دسدددت داده بود 
 … 3در کمدش رو باز کردم: ساعت … همون اندازه نزدیکی بود 

 
اید هم ب… تو حموم چیدید: میام دنبالت هم بریم ماشین انتخاب کنی  صداش

 …ببرمت یه جایی رو بهت نشون بدم 
 
 …حامی  -
 

 …سرش رو از الی در بیرون کرد و منتظر نگاهم کرد: روم نمیشه برم بیرون 
 

 هنوز لباس هاش تنش بود اومد بیرون با خنده ای چر از شیطنت: چی؟چرا؟
 
 …چیش خودش چی فکر میکنه …  االن… مامانت  -
 

یده  نه زنم چیشددم خواب می ب*ا*لم کرد: هیدی چیش خودش فکر میک  …کا
برو دیشب شام هم نخوری برو ال اقی صبحانه ان رو بخور … لوس نشو دختر 

… 
 
 …بده ها همین جوریش هم بهم میگن زن عمو  -
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 …خوب زن عموشونی دیگه … بلند خندید: زن عموی کوچولو 
 

بود  افتاده بود هم نرمال… دی تر بهم نگاه کرد: بین ما اتفاقی نیوفتاده کمی ج
شور … چون زنمی  صورتت رو ب ست و  منم برم یه دوش بگیرم … حاال هم د

 …نذار جدی بشی زن عمو … اینجا هم واینسا … 
 

 …صدای جیغم تو صدای خنده بلندش خفه شد 
 

تمام اضددطرابی که امشددب  خط به خط این کتاب برای من آرامش بود و من با
نگاهی به آچارتمان سددداده اما … توی جونم بود به این آرامش احتیاج داشددتم 

تک تک وسددایلش رو با کمک آویسددا و گلی انتخاب … شددیک مون انداختم 
بال کرده بود … کرده بودم  جانم رو دن ند هی با لبخ با … حامی فقط  نه  خو

اتاق  …فراوون کتابخونه اش مبلهای سدفید فرشدهای قرمز و سدفید و گلدانای 
سورمه ای رنگ با تخت دو نفره گردش  با تمام تابلوهای بی نظیرش … خواب 

 …برای انتخاب اینجا کلی گشتیم … زیبا ترین و امن ترین جای دنیا بود 
 

شی  سباب ک شت ووحامد به خونه چدریش ا صله دا یک خیابون با عمارن فا
بال آچارتمان… کرده بود  به دن اومدیم تعجب کردم گفته بود از اول  روزی که 

ما قراره زندگی م*س*تقی خودمون … هم قرار نبود که ما عمارن زندگی کنیم 
 …اینکه من وسددایی خونه ام رو باید خودم انتخاب کنم … رو داشددته باشددیم 

روزی که اینجا … اینکه زن خونه باید خونه اش تمام و کمال مال خودش باشه 
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های با این چنجره  خاب کردیم  رو  قدر هم … بزرگ نور گیرش انت چه  هر
 …ب*و*سیدمش سیر نشدم 

 
صب بود  شومینه همون تابلوی انتخابی من و رویا ن همون که حامی … باالی 

شومینه بود تا بهم  شه بود تا بهم هدیه اش کنه و حاال روی بر آمدگی  نگهش دا
رانه جلو اومده بود یا د آوری کنه مردم برای به دست آوردنم چه قدر آرام و صبو

… 
 

 …روی کاناچه نشسته بود و داشت نگاهم میکرد 
 
 …سرن گرمه خانوم دکتر  -
 

خندید: اون بنده خدا … اخمی کردم بهش … ادای سرایدار خونه رو در میاورد 
 …رو هم همین طوری نگاه میکنی 

 
 …من خانوم دکتر نیستم به خاطر تو بهم میگه خانوم دکتر  -
 
 …ی دکتری دیگه خانوم آقا -
 
 …هر وقت خودم دکتر شدم بهم بگه  -
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سته مبی بود: چی  سش رو د سه د شت و  شت کاناچه گذا ستش رو روی چ یه د

 میخونی؟
 
 …برای کم کردن اضطراب فرداست  -
 
 …بیا اینجا ببینم عروسک  -
 

شدم کنارش رفتم  سینه اش و چاهام … آروم از جام بلند  شتم روی  سرم رو گذا
ردم روی کاناچه و خندید: اگه گلی بدونه رو مبی جهیزیه این طوری رو دراز ک

 …یه لم دادم کله ام رو می کنه 
 

 …خم شد و چتوی سبک رو روم کشید: فردا اونم میاد 
 
 …آویسا هم میاد  -
 

 چیشونیم رو عمیق ب*و*سید: فردا عروس من میشی؟
 

 …دستش رو بین موهام برد 
 
 …فرن میره نذار بهش دست بزنن  من که دلم برای این موهای -
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 …لباس رو هم که نذاشتی اونو انتخاب کنم … دیگه چی  -
 

خنده ریزی کردم خودم هم قصدش رو نداشتم ولی برای سر به سر گذاشتنش 
 …دست رو باز ترین لباس عروس گذاشته بودم 

 
بانیم نکن  - باره عصدد ما حتی … همراز دو می دونم میخوای ابیتم کنی ا

 …هم خوب نیست شوخیش 
 
 …خب حاال داماد هم انقدر بد خلق  -
 

 …خم شد و ب*و*سه ای به سرم زد 
 
 …حامی من یه چیزی بهت نگفتم  -
 
 چی؟ -
 
 …خودم فرش میکنم … یعنی یکم تاب داره … موهای من فر نیستا  -
 

 …خنده ای کرد: یعنی سرم رو کاله گذاشتی 
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 …گفتم بعدها شاکی نشی … دقیقا  -
 
 ابت رو برام با صدای بلند میخونی؟کت -
 
 …البته  -
 
میدونی من میرفتم چشددت در اتاق بده ها زمانی که اون انیمیشددن رو نگاه  -

میکردن که تو جای فرشددته اش صددحبت میکردی تا این صدددای نازدارن رو 
 بشنوم؟

 
 سرم رو کمی جا به جا کردم تا ببینم جدیه؟

 
گام نکن راسدددت میگم - خاطرن رو خیلی خواسددتم …  اون جوری ن من 

 خیلی سخت گذشت تا بشی خانومم.… کوچولو 
 

سددرم رو به سددینه اش تکیه دادم و چام رو زیر چتو کمی خم کردم و شددروع کردم 
 …چشمام داشت سنگین میشد … خط به خط اون شعرها رو خوندن 

 
بده  ما خوب … خیلی چیزها … زندگی خیلی چیزها داشدددت بهم نشددون  ا

ا ت… تا زمانی که به خودم و مردم تکیه میکردم و اعتماد داشددتم  میدونسددتم
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تا  …زمانی که این خونه جایی بود برای زندگی کردن نه فقط نفس کشددیدن 
 میتونستیم سنگاله های زندگی… میتونستم … زمانی که حرمت حفظ میشد 

 …رو باهم طی کنیم 
 

 چایان
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز besteبا تشکر از   ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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