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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 ۱پارت# 

. دوباره دعوا! پتو رو انداختم کنارو رخت خوابم و جم کردم همون گوشه  دمیبه در اتاقم توجام پر ی زیشدن چ ده یکوب یباصدا

 از درو باز گذاشتم   یگذاشتم. کم

 م؟یو نوش هرشبت و بد  ش یخرج مواد و ع م یاریما ازکجا پول م یفکر کرد   ،ی: بسه علمامان

 دستاش و مشت کرد تا بکوبه به سر مامانم ، صدام دراومد  بابام

 د؟ یکنیچرا دعوا م یچخبره؟ کله صبح-

 دوباره خرم کنه برم کار کنم. خواد یم  دونمیزد.منکه م یلبخند به ظاهر مهربون بابا

 بدو. ایب ر یذره مواد بگ  ه ی( میهبرو از اِبرام) ابرا ایب  فهمه ی: دخترم، مامانت نمبابا

  یرون یچرا باهم ازدواج کردن؟ شلوار ب دم ینفهم چوقت ی به مامان انداختم و به سمت اتاقم رفتم. ه ی. نگاهنگاهش کردم  یحرص

و   م یفرش دوتا پنج تومن ر ی. از زیو شال مشک ی مانتو مشک  هی با  دمیرنگ و رو رفته ام رو که مال پارسال تابستونم بود و پوش 

و   شیخانوم گذشتم که با ن نیمه  یبودن. از جلو رونیکل محل ب با یصبح بود و تقر۸. ساعت رونیبرداشتم و از خونه اومدم ب

 گفت:   هیکنا

 ! ریصبح بخ گر،ی: سالم خانم بازنیمه

http://www.romankade.com/
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منم   ؟یو دوست دار ی چه شغل دنیپرس بچه بودم وضعمون بهتر بود.ازم  ی ! وقتگریزدم. باز یندادم و رد شدم. پوزخند  جوابشو

دوروز غذا   شه یروزا که م یخود خدا.. بعض ی هوشمند نه! جلو ینایشدم اما جلو دورب یخوب گری !  و حقا که بازیگریگفتم باز

در قهوه    ی. هوف، جلوگمیخودمونو م د ی! پراایزانت ی عنیمدل باال  د ی. حاال فکر نکنشمیم مدل باال ینایو سوار ماش   رمیم م ینخورد

 و با دوتا دستم افتادم به جون در.  ستادم یرنگ اِبرام وا یا

 ؟ ینفله مگه سراورد  ستای: وااِبرام

 زد  یف یمن لبخند کث دن یبازکرد و باد درو 

 .یداشت  ی جون؟ کار ای: سالم درابرام

 دراوردم و مقابلش گذاشتم. امویپنج

 ! خوامی ده تومن م-

 ذرع مواد دراوردگفت:  ه یو  بش یو کرد تو جزد و دستش    یقه قه ا ابرام

 م؟یامشب خونتون  ی : خبر دارابرام

 ندادم و پول دادم بهش که گفت:  جوابشو

 : قابل نداره خوشگله! ابرام

به سمت   ادیجلزو ولز گاز م یطرف افتاده و مامان هم صدا ه یبابا  ندادم و به سمت سر کوچه رفتم. و وارد خونه شدم جوابشو

 رفتم. بابام

 .ایب-

 که فاصله دادم  ره یو اورد باال بگ  دستش

 . دمیتو خونه وگرنه نم  انیب ی زاریامشب نم-

از خونه بود.   یبرو بابا تکون داد. رفتم تو آشپزخونه.  آشپزخونه که چه عرض کنم! جزئ  ی و دستاشو به معنا د یاز دستم کش بابا

 . یقوربون ی اذره از گوشت ه یبود البته با  مه یاوم، ق

 دستت درد نکنه بانو!  -

 زد وگفتم:  یلبخند  مامان
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 .ندازهیم نیامام حس اد یمن و  ؟ یگرفت اد یخوبتو از کجا  یها مه یق ن یا دمیاخرش نفهم-

 . کردیفکر م ی زیزد و انگار داشت به چ یلبخند  مامان

 هارو بده.  مه یکه مزه اون ق  زیبر نیدارچ  مهیتو ق د یمروار  گفت یم شه ی: از خانم جونم، هممامان

و    شد یساکت م "خب کجان االن؟" دمیپرس ی ازش م کردو یم فی حد از خانوم جون تعر نیدر هم  شهیابروهام باال رفت. هم جفت

 و تو پهن کردن سفره به مامان کمک کردم  دمیصبحم و پوش  ی. به سمت اتاقم رفتم و لباسادادیادامه نم

 

 ۲پارت#

نکرشون   ی . صدامیو پشت در نشست م ی رفت ی اتاق. دوتا م یبه مامان انداختم که اشاره کرد بر یخونه به صدا دراومد. نگاه زنگ

 (  لی) اسماعی. ابرام و اس ومد یم

 : اهل خونه کجاس مرد؟ ابرام

 تو اتاقن.  دنی: ترس بابا

  ینگاه کنمی م ی زندگ ی نجوریساله هم۱۹. یوضع از زندگ نیعادت کرده بودم به ا بایه رو برداشت. تقرقهقهشون کل خون یصدا

 به مامان انداختم. شکمش و محکم گرفته بود و چشماش بسته بود 

 ؟ یکن یم ینجور ی! چرا اشدهیمامان؟ چ-

 بدم.  هی به در تک تونمیدراز بکشم نم رم ی. من م ای در  کنهیام درد م هی : کلمامان

مردم و   ینذاشتم مامانم بره کارا چوقتیهمه کمبود ه نیفکر کردم. باا م یگفتم و مامان رفت بخوابه و من موندم. به زندگ  یا باشه

  شدمیم داری و زود ب  دمیخوابی دنبال کار برم فردا. اگه امشب زود م د یبهتر بود. با د یشا شدمیمحمود اخراج نم  یبکنه.  اگه از فالفل 

ذره از در فاصله    هیاومد. ی ازشون درنم یبامداد شد! صدا  ۳ ی به ساعت شکسته شده اتاقم انداختم. ک یه.نگاشد یخوب م یلیخ

. بساطشون پهن بود و بابا  رونیدر اتاق و کامل باز کردم و ازاتاق اومدم ب  ؟ یدرو اروم باز کردم. پس کجان ابرام و اس   یگرفتم. و ال

سزو صدا برن! به سمت بابا رفتم دستم و زدم به دستش که متوجه    ی نداشته ب ن. تا حاال امکادهی خواب نیزم یهم..با شکم رو 

برش گردوندم. چشماش باز بود! بدنش سرد بود   دادیازخودش نشون نم  یعکس العمل چیبدنش شدم. ناباور تکونش دادم. ه یسرد

بابا برگشتم   ی اداور ی. با زده شد بود  بحص ده یرفت... با بدن کوفته شدم ازجام بلند شدم. سپ یاهیزدم و چشمام س   یبلند  غ ی. ج

. ارزش و داشت؟ واقعا مواد ارزششو داشت؟ به سمت اتاقم  نییپا ختیریسروصدا م  ی. اشکام برو صورتش  دمیسمتش. دستم و کش

 شد.  داریرفتم. با دستم مامان و تکون دادم به زور ب
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   ا؟یدر  شدهی: چمامان

 شکست ومامان بلندشد. بغضم

 کردن؟   تتیدخترم؟ اذ  شدهی: چمامان

 و به چپ و راست تکون دادم.  سرم

 بابا...بابا مرده مامان -

  ی سال۸و به سمتش رفتم و چشماش و بستم. و بغلش کردم.   رونیباز بابام افتادم از اتاق اومدم ب یچشما اد ی ه، یگر ری زدم ز دوباره 

  یصورتش گرفته بود.و افتاد رو  ی. دستاشو جلونمیبود که بغلش نکرده بودم. االنم جنازش و... سرم و اوردم باال تا مامان  و بب

 اقا محمد اومد. یو زدم صدا نی و زنگ خونه مه رون ی سر کردم و از خونه اومدم ب ی روسر نم؟ ک  کاریشدم چ ج ی. گنیزم

 ه؟ ی محمد: ک اقا

 کمکم اقا محمد. د یایتوروخدا ب -

 سوخت یدلش واسم م  شهیانداخت. هم یباز کرد و به حال زارم نگاه درو 

 ا؟ یدر  شدهیمحمد: چ اقا

 گفتم:   د یلرز یکه چونم م  ی حال در

 مارستان؟یب مشون یببر شه یبابام مرده، مامانم غش کرده افتاده.  م-

مامانم موند. مانتوم و   ش یخانوم پ نیو مه  م یکرد نشیم باهام به سمت خونه اومدن و باهم بابا رو سوار ماش خان نیمحمد و مه اقا

 . ختمیریصدا اشک م یو ب   کردمیاقا محمد شدم. جلو نشستم اما همش بابام و نگاه م نیاز اتاق برداشتم و سوار ماش 

 شو دخترم.  اده یمحمد: پ اقا

  یداد و تموم وقتم و زل زده بودم بهش. جنازه بابام و رو   حیو اقا محمد واسشون توض  می شدم و به سمت درمونگاه رفت ادهیپ

 برانکارد گذاشتن.

   م یریگ یم لش یمحمد: بردنش سردخونه . فردا تحو اقا

 نگفتم  یز یو چ نییو انداختم پا سرم
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 : گفتن سنگکوب کردن. اقامحمد 

 بود  یو اب ی اس  ریتقص -

 نگران نباش. فقط حواست به مامانت باشه   دمیاوضات. من پول مراسم و م شه ینکن ازشون بدتر م تیمحمد: شکا اقا

 . میکردم وباهم به سمت خونمون رفت  "یتشکر"

 

 ۳پارت#

 "دوهفته بعد "

  دایکار پ نی! تو پمپ بنزبفهمن من پسرم د ی که نبا ه یکرد. اما کارش جور  دایواسم کار پ کمکم کرد  یچند روز کل  نیمحمد تو ا اقا

 کرده. 

 امیم  ر ید ی . من شب کمزدلمیعز-

 موهات کو؟  ؟ یواسه خودت درس کرد  یچه شکل نی: دختر امامان

 شرتیاون سو یو رو  رهن یاون پ یرو  دم یوپوش  شرتم یزدم ت ی چیق-

 ..ای: گرمت نشه دختر. مواظب خودت باش مامان

  افمیق  دنیدر و با د ی و زدم. اقا محمد اومد جلو  نیگفتم و ناهار و خوردم کنار مامان. درخونه رو بستم و زنگ خونه مه "یچشم"

 تکون داد و گفت:    یسر

 .؟ نمیحرف بزن بب کم ی کنمیمحسن درست م  ی بالیچهره دخترونه تو صورتت هست که اونم با س  کم یمحمد:  اقا

 ! یسالم حاج-

 نباش.  عی. اُ اَ اِ بگو صداتم کلفت کن ضاکنهیخراب م  : صدات کارواقامحمد 

صدام و باز   ریگرفتم و تو طول مس یدارم.تاکس  شیدر پ ی راه دور دمیتکون دادم و بعد از گرفتن ادرس محل کارم فهم یسر

  یبود افتاد. سرم و تکون دادم و باهمون صدا یکردم . نگام به راننده که پسر جوون ن یو تمر  یمعمول  یو گفتگوها کردم یبسته م

 شدم گفتم:  نیتمر
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 عمو!  هیچ-

 و گفت:  د یخند 

 . یتابلو  یلی+خ

 کردم که گفت:  یاخم

 . کنهیم ی کارتو اوک ون ی+قل

 بهش انداختم. ی هیعاقل اندر سف نگاه

 بکشم؟  ونیقل یسرکار. چجور  رمیاالن م-

شدم.   ادهی. پی. بعد از حساب کردن پول تاکسکردمیم ن یتمر ی نجوریرهم ینگفت.  منم تا خود مس ی زی انداخت و چباال  ی ا شونه

ساله رفتم و    ۲۶.۲۷مرد  ه ی الغر بودم. به سمت  هی واردش شدم با وجود اون همه لباس بازم نسبت به بق "یمعصوم نیپمپ بنز"

 کنترل شدم گفتم:  یباصدا

 کجاست؟  سیرئ-

 کرد و گفت:   زیو ر چشماش 

 اتاقش بدو تا نرفته.  ده یدر سف  ی+روبه روتونگاه. وارد شد 

 ممنون.  ی اوک-

 که گفتم وارد اتاق شدم. ی"د ییبفرما"به در وارد کردم با  ی ا تقه 

 سالم. -

 ! ی+سالم، عباس 

 بله، از طرف اقا ممد اومدم. -

 زد و گفت:  یلبخند 

 فرم و پر کن و مشغول به کار شو. نیا ای+ب

 محمود بود.    یتومان، بهتر از فالفل ۶۰۰انداختم  ینگاه یافت یرفتم و بعداز پر کردن فرم به مبلغ در زش ی سمت م به
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 با اجازه.-

 .ی+موفق باش 

 صاف کردم .  به سمت همون مرده رفتم و گفتم:   یو گلو  رون یاتاق اومدم ب از

 روال کارو بگو بهم! -

 عمران. سانسیسالمه ل۲۵جادم : س پسره

 زدم و گفتم: ی معنا دار لبخند 

 .کلیسالمه س  ۱۹هستم و  یمهد -

 و گفت:  د یخند 

 +خوشبختم. 

 بود هوف!  ۲۳تا  ۱۷  م یگفتم مشغول کارم شدم ساعت کار"ی نطوریمنم هم"

 

 ۴پارت#

 سجاد به خودم اومدم .  یصدا با

 برو لباستو عوض کن.  م یون۱۱پسر؟ ساعت  ی : کجاسجاد

 کنم؟  کاریباشه. پوالرو چ-

 : بزار کشو اقا سجاد

. با  نجاس یا  ی تکون دادم و پوالرو گذاشتم تو کشو. نخ و از پشت باز کردم و گذاشتم توکشو کار کنان گذاشتم. مسئله اصل یسر

رد شه سوارشم. با توقف   ینیماش  د ی منتظر موندم تا شا  ابونی.سر خشدمایوقت شب؟ هوف، کاش با سجاد مچ م ن یبرم ا یک

پسرم   نکه یرو لبشه؟ با فکر ا یخرفت چه لبخند نجس ریانداختم. پ ینگاه نیماش  صاحابپام سرم و اوردم باال و به  ی جلو ینیماش 

 شدم و جلو نشستم.  نی بکنه سوار ماش  تونه ینم یکار

 برسون.  یجا  ه ی زحمت من و تا  ی سالم ب-
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 که گفتم: م یخونه بود یکایدعا خوندم. نزد  یگفت. تو دلم کل "یچشم"زد و   یلبخند 

 .  شمیم اده یپ نجایهم-

  ر یمشت زدم ز  هی . رمیجلوشو بگ  د یتوجه به حرفم دور برگردون زد تا برگرده. مغزم بهم دستور داد که با ی نگاهش کردم ب متعجب

. نگاهم  ومد یو خاموش کردم . گردنم و گرفت سمت خودش. نفسم به زور در م نیگفت و فرمون و ول کرد ماش  ی شکمش که اخ

تو صورتش که ولم    دمیتو دستامو کوب ختمی زور داشتم ر یبود. برداشتمش و هرچ  ی ا شهیش  وانیافتادل نشیداشبورد ماش  ی به رو

.  رونیاومدم ب ن یقفل و باز کردم و از ماش  عی انداختم خورده بود تو دماغش. خوبه زندس! سر افشیبه ق  یکرد. به سرفه افتادم نگاه

قدم   دنیکش  ق یتازه کنم. بعد از دوسه بار نفس عم  یفستا ن  ستادم ی. وادم ییتام قرض کردم و تا تونستم دو ش یدوتا پا داشتم ش 

  د یطول کش یا  هی سرکوچمون. در خونه رو زدم . چند ثان دم یرفتم و بالخره رس  ادهیپ یساعت مین بایزنان به سمت خونه رفتم. تقر 

 و بالخره در بازشد.  

 : شما؟مامان

 و برداشتم   لیبیزدم بهش و چند تا تار س   یلبخند 

 مادر.   امیدر-

 . یکار کن زارمی نم یبر  ینجور یچه وقت اومدنه؟ قراره ا ن ی: کوفت، امامان

 تو سرده.  م ی. برامیچشم زود م- 

 که ازش به جا مونده بود.   یز یبابا نشستم. تنها چ کین ک یرفت کنارو وارد خونه شدم. کنار پ مامان

 خانم واسه پسرش پخته.  نیآش و بخور مه  نیا ای: بمامان

 نخوردم.  گه یخوردم و د یو برداشتم و چند قاشق  قاشق

 . ادیخرجمون درم م ی کنیجان، مادر اگه خطر ناک نرو. باهم کار م ا ی: درمامان

 باال انداختم و گفتم:  یابرو

 خرج خونه رو بدم  تونم یراحت م ۶۰۰ شیپا کنم یکه کار م ی نجای. اشهیتومنم نم۳۰۰ ی ماه م ینه، هرچقدر کار کن-

لباسم و عوض کنم باهمون لباسا   نکهیاتاق شد تا بخوابه. بدون ا  یراه "ی دونیخودت بهتر م "تکون داد و با جمله  یسر مامان

 ..دمیخواب
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 ۵پارت#

کوفته شده بود بعداز اون    یبه بدنم دادم. حساب ی . کش و قوس دارشدمیب  " ین یزم بیس  "مورد عالقم ی جلزو ولز غذا یباصدا صبح

 کنم؟  کار ی. امشب و چآه از نهادم بلند شد  شبی د  یاور  اد ی. با شبیجدال د

 . مینعدس پاک ک د یناهار بخور. با ایپاشو لباست و عوض کن ب ا؟یدر  یشد  داری: بمامان

 چرا؟-

 مهمون داره. موادشو داده من واسش درست کنم.  ن ی: امشب مهمامان

 کردم و گفتم:  یاخم

 باالتر ندارم بدم.  رهیپول گازمون م-

 بار رو انداختن. هی کردن زشته   دای: دختر، واست کار پمامان

سرخ کرده   ی اینیزم بیتکون دادم و تو اتاق رفتم و لباسم و عوض کردم صورتم و شستم. مامان سفره رو پهن کرده بود. س  یسر

  یداره! برعکس مامان که آشپز  ی هم و خوردم. اوم! چه طعم خوب ی رو  ختمیکه خود مامان درست کرده بود ر  یرو همراه با سس

و گذاشتم و موهام و    بالمیبا مامان عدس و پاک کردم. س  م یکنم. تا ساعت سه ون شنگازو رو ریز  تونم ینم ی داره من حت یخوب

رو هم بزارم رو لبم بعد از تموم شدن   میگرفتم شال گردن مشک میتصم  نیساده  شونه زدم. امروز هوا نسبتا سردتر بود واسه هم

 اقا محمد چشمام برق زد.  دن یکردم. با د ی کارم از مامان خداحافظ

 ؟یجا د ی بر د ییخوای محمد مسالم اقا -

 از تو شهر  کمی  رم یبگ  وه یم  رمیمحمد: م اقا

 !یجا ه یتا   د یمنم برسون شه یم-

 بزنم. در ضمن عادت کن به مردونه صحبت کردن  د یبا نمی بنز ای: باشه باقامحمد 

و   یجاها چ ی بعض گفت یو اونم م کردم یم  نیو تمر زدم یبا اقامحمد حرف م م یشدم. تا برس  نی گفتم و سوار ماش  "یچشم"

لباس و دوباره دورم بستم و به سمت   کهیوبه سمت اتاق کارکنا رفتم و همون ت  نییاومدم پا نیماش . از مید یبگم.بالخره رس 

 زد وگفت:  ی لبخند  د ی و د  رمیخ هافتاد.  نگا ید یرفتم. نگام به فرد جد  گاهمیجا
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 +حسام هستم. خوشبختم. 

 . نطوریهستم منم هم یمهد -

 .یمهد  یدار  یخوشگل ی+چشما

 اکتفا کنم. بازم انقدر کار کردم که متوجه زمان نشدم. "ممنونم "کردم لبخندم و حفظ کنم و به گفتن یسع

 ؟ یخوری+نم

که   یمدل باال نیماش  دن یگفتم. باد ی انداختم. اب دهنم و قورت دادم و نه ا یگاز زده سجاد نگاه چی و باال اوردم و به ساندو سرم

   نییرو داد پا شهیرفتم. ش  گاهمی.سمت جا رفتی م  گاهیبه سمت جا

 +باک و پر کن. 

 و پر کردم  نیگفتم و باک ماش  یچشم

 +چقدر شد؟ 

 تومن ۳۵-

و ربه بود. لباسم و   ازدهیبه ساعت انداختم  یگفتم.  نگاه یتکون دادم و خداروشکر ی هم داد سر  ی ده ه یو داد و کنارش  پول

بودم تا برم خونه پوالرو گذاشتم تو کشو جز انعامم که ده تومن بود.   نیاز بچه ها کردم. منتظر ماش  یکوتاه ی دراوردم و خداحافظ

 .ومد ی ن یمنتظر موندم کس یهرچ

 +بپر باال.

زدم پشتش نشستم و دستام و دور کمرش حلقه کردم. موتورو به حرکت    یلبخند  "سجاد" دنیبه صاحب صدا انداختم با د  ینگاه

 دادم و چشمم و بستم و سرم و چسبوندم به پشتش..   ابونیخ ی درس و تا اوالدراورد آ 

 

 ۶پارت#

اگه پسرم باشم    ی زننده حسام بهم فهموند حت ی رفتارا ی که من دخترم. ول د ینفهم چکسیماه ه  ه ی نی حقوقمون و دادن. تو ا امروز

دستم    بمیشد لباسم و دراوردم و دستم و کردم تو ج۱۱مثل اون هستن که به آدم نظر بد داشته باشن. ساعت  یف یکث  یبازم آدما

  ابونیزنگ زدم آژانس. کنار خ نیگرفتم امشب رو با آژانس برم واسه هم  می. تصمدادیم تبهم دس   ی حس خوب خورد یبه پوالم م
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محل   یکای اومد عقب نشستم و ادرس و دادم بهش. نزد نکه یحض ابه م  اد یتا ب  د یطول کش ی ا قهی منتظر آژانس موندم.چنددق

هم بدونند خونمون کجاست؟ درخونه   ایآژانس  یحت خواستم یرفتم نم  ادهیرو پ ی ا قه ی دق  ۱۰  بایشدم. تقر اده یو پ شم یم اده یگفتم پ

 . مامان اومد و دروبازکرد. رو زدم 

 خودم!  یسالم به مرمر -

 . اتویچه طرز صحبت کردنه؟ ب نی: دختر، امامان

 گفت: رفتی که به سمت گاز م  ی نشستم. مامان درحال ک ین ک یتووکنار پ  رفتم

 توخونه.  م یندار یچ یکنم؟ ه کار یواسه فردا چ ا یدر ی : امشب املت درست کردم. ولمامان

دستم و کردم    کردمیتو دهنم م که لقمه رو  ی و جلوم گذاشت و کنارم نشست. درحال  یو نصف نون بربر  تابه یرو انداخت وما  سفره

 و پوالرو دراوردم و مقابلش گذاشتم.   بمیج ی تو

 بمونه واسه رفت و امدم.۱۰۰از روش بردار  ۵۰۰پول کارمه، -

 زد و گفت: ی قیلبخند عم مامان

 بده دختر.  رتی: خدا خمامان

  یبود که با صدا۱۲. ساعتدمیابخو می شگ یهم ی. لباسم و عوض کردم و سرجادمیخوردم .کنار کش گه یوچند لقمه د دمیخند 

 .دارشدمیمامان ب

 غذا حاضره. ا، ی: پاشو درمامان

 گفتم: دادم یکه چشمام و ماساژ م ی و زدم کنار. درحال  لحاف

 االن غذات حاضره؟  ی د یبامن خواب شبیمامان، د  ی دار  یماشاهلل چه جون -

 پختم.    ی واست ماکارون خچالیخرت و پرت گرفتم چپوندم تو  رونی: پاشو دختر، رفتم بمامان

  ی به سفره انداختم. بو ینخورده بودم.  دست و روم وشستم. مامان سفره رو پهن کرد. نگاه یماکارون شد یم ی سه چهار ماه اوم،

بهش زدم و باهم   ی اورد. لبخند  ی ا شهی به همراه نوشابه ش  وانی . نشستم کنار سفره ومامان دوتا لکردیم  ونمی داشت د  یماکارون

 .میمشغول خوردن شد 

 خوشمزه بود.  یلیدستت نکنه، خ ی وا-
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 : نوش جونت دخترم. مامان

 مامان دراومد. یکه صدا  دمیلباسم شدم. کفشم و پوش  دنیخونه کمک مامان کردم و مشغول پوش  یتوکارا کمی

 پولتو بدم.  ستایوا ا، ی: درمامان

.  نیپمپ بنز دم یرس  میساعت چهارون رونیکردم و ازخونه زدم ب ی. بعد از گرفتن پول ازش خداحافظادیموندم تا مامان ب  منتظر

تموم شد و   فت یصبح تموم شه. بالخره ش  فتیبودن. لباسم و عوض کردم و منتظر موندم تا ش  ومده ین فت یش  ی هنوز بچه ها

 نداشتم. ی حسام اومد. برعکس سجاد بااون رابطه خوب  قه یچند دق کردم و بعداز یگرم   یسجاد اومد. احوال پرس 

 ؟ یمهد  ی : چطورحسام

 ؟ یخوبم خوب -

  گذرهیم  رهی امشب د گه ید ی به ساعت انداختم هوف. برخالف شبا یدادن سرش فهموند که خوبه مشغول کار بودم. نگاه باتکون

و داد   شیدود   شهیاومد.ش  ینی. همزمان بااون ماش ومد ی سمتم مبه  تی تازه ساعت نُه شبه. نگام به حسام افتاد که داشت با عصبان

 . زل زده بود بهم  کردیبود که جذاب ترش م د یچندتار سف اهشیس  یموها نیافتاد. ب یاما جذاب انسالی.نگام به مرد م نییپا

 : باکم و پر کن  مرد

به خون نشسته حسام کردم. دروغ گفتم   ی به چشما یگرفته شد. نگاه  قم ی بردم که  نشیو به سمت ماش  لنگ یگفتم و ش  یچشم

 کردم مثل خودش رفتار کنم.  ی . اما سع دمیاگه نگم نترس 

 چته؟ -

لبخند کمرنگ رو لبش   دن یبا د انه؟یشده   می متوجه سوت  نمیبه حسام انداختم بب یشد. نگاه ی نجوریگندم بزنن صدام چرا ا  اوه،

و دراورد. به   شرتیسو اوردم ی. دردم اومد اما صدام و درند یرفت و اونارو محکم کش لم یبیسمت س  . دستش بهد یرنگ از صورتم پر

مارو ازهم جدا کرد. نگام به سجاد   ی. دستدمشیموهاشو گرفتم تو دستامو باتمام توانم کش کنه؟ یم  کاریداره چ نیخودم اومدم ا

 افتادکه مات و مبهوت زل زده بود بهم.  

 چخبره؟  نجای: اسیرئ

 تا نگاش کنم.  برنگشتم

 دختر خانم بمونه؟  نیکه ا  یاخراج کن  ی خوای : هه، من و محسام

 انداختم تا اومدم حرف بزنم. داد زد  سیبه رئ یو اوردم باال و شرمنده نگاه سرم
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 .رونیب د ی: جفتتون گم ش سیرئ

 . میرونیکردم و گفتم: ب یاخم

 . سیتا زنگ نزدم پل  رونی: برو بسیرئ

حقوق و گرفتم    نیمن اول  یاز زندگ نم یردشه. هوف، ا ی نیو دراوردم و انداختم همونجا. از اونجا دور شدم.  منتظر موندم ماش  لباس 

سرم و اوردم    نییرو داد پا شه یبزنم واسش. ش  نیبود که قرار بود بنز ینیسرم و باال اوردم. همون ماش  نیبوق ماش  یاخراج. باصدا

 .نییپا

 اخراج شدم.که  د ید یشرمندم، د-

 کارت دارم.  نیبش ا ی.بومدمی: واسه اون نمرد

 .نییو سرم و انداختم پا نیکه کار واسم جور کنه. نشستم تو ماش   کردمیخودم دعا دعا م با

 شب؟  نموقع ی اونم تا ا ؟یکنی کار م ی جا نی: چرا همچمرد

 پول الزم دارم -

 کردم و گفتم:  یو از نظر گذروند( اخم افم یباال) سرم و اوردم باال دوباره زل زد تو چشمام و ق ار ی: سرتو بمرد

 د؟ یزل نزن شه یم-

 واسم اشناس.  افتی: قمرد

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 هم صحبت نشدم. ی اشاره کردم( ادما نشی) به ماش نیتاحاال باهمچ د یستیشما اشنا ن ی ول-

 و به حرکت دراورد.  نیو ماش  د یخند 

 : خونتون کجاست؟ مرد

 

 ۷پارت#

 ره یگ ی)ادرس وگفتم  ادامه دادم (دوره. وقتتون و م-
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 یهاشم یعل  ،ی. اسم من علمیشیتا اونموقع باهم اشنا م ستیدورن ادم ی: نه زمرد

 بابام افتادم . تنها وجه تشابهش با پولدارها اد یزدم   یلبخند 

 .یعباس  ای.درامیخوشبختم منم در-

تا خود خونه رسوند منو. تشکر   ی با لج باز "منم خوشبختم "گفت  یبرگشت و معمول یشد و نگام کرد و بعد به حالت عاد  شوکه

 کردم و وارد خونه شدم. 

 انقدر زود؟  خونه چرا  ی برگشت ازده ی: سالم مادر، امشب ساعت مامان

 زدم و گفتم:  ینیغمگ  لبخند 

 دخترم. دنیاخراج شدم، فهم-

 گفت.  یبرخالف انتظارم خداروشکر مامان

 م؟یپول ندار گهید یفهمی وا ننه، م-

 نخوردما یایشد م ی . انگار بهم وحمیغذا بخور ای. بمی کنی: باهم کار ممامان

بالشت   یکردم . بعداز خوردن غذا سرم و رو  زیگوجه هم ر  رو گذاشتم وسط و ی کوکوسبز  میگفتم و سفره رو پهن کرد یچشم

 .دارشدمیگذاشتم .انقدر به کار فکر کردم که خوابم برد. صبح ساعت نُه ب

 صبحونه بخور مادر!  ای: بمامان

 چشم بزار صورتم و بشورم. -

دخترونم و با شال    یخودم درست کردم و خوردم. به سمت اتاقم رفتم و لباسا رواسهیاز نون پن یبه صورتم زدم و لقمه بزرگ یاب

 کنترل شده به مامان گفتم:  ی. باصدا دمی. کفشام و پوش دمیپوش 

 . امیب ریدنبال کار ممکنه د  رمی من م-

مغازه    هیرفت. از کنار چونه زدن پولشو دادم و  ی تکون دادم . من و تا ونک رسوند. با کل ی و دست واسه تاکس رون یخونه زدم ب از

  ی به سرووضعم انداخت و اخم ینگاه یساله ا  ۲۷.۲۸وارد مغازه شدم. پسر "میازمند یبه فروشنده خانم ن"رد شدم. یمانتو فروش 

 کرد. 

 . د یدار  ازیفروشنده ن ه ی به  د یاونجا نوشت د،یببخش-
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 بهم کرد وگفت:  یتند  نگاه

 .می الزم ندار گهی. دمی کرد دای+پ

گرفتم   ینکردم. تاکس دایبه ساعتم انداختم ساعت سه بعدازظهر بود و من هنوز کار پ ی. نگاهرونیمغازه اومدم ب گفتم و از  یآهان

باز   اطمیاصال واسم اشنا نبود. درح نیخونه پارکه، ماش  یجلو  یمدل باال  نیماش  دمیخونه بودم. که د ی کایتا برگردم خونه. نزد

 شدم و کفشام و دراوردم  اطیبد از ذهنم عبور کرد. وارد ح یتموم فکرا  بود.  بیعج ی لیبود. واسم خ

  دمینفهم کنه؟یم کاریمرده چ ن یباور کنم! مامان من؟ تو بغل ا تونستمینم دم ید یرو که م  یز یباز کردم.  چ یدرخونه رو به آروم 

زدم   یبه مامان انداختم که دستشو اورد باال بزنه توصورتم. پوزخند  یزدم تو صورت مرده. نگاه دمی. فقط به خودم اومدم دشد یچ

 وگفتم: 

 رفتم دنبال کار...  ی مرده؟ منه بدبخت و بگو از صبح واسه ک نیواسه ا ی بزن ی خوای جالبه! من و م-

 حرفم  ونیم د یپر مرد

 : من...مرد

 حرف بزنه گفتم:  نزاشتم

 منو؟  ی در برسون یگذاشتم تا جلو   شبیهان؟ بد کردم اعتماد کردم د ی توچ-

. محرمه منه. واست متاسفم که  تهییمرد دا ن یا رونیمسخرم از ذهنت بنداز ب ی . اون فکراریبگ  گری دندون به ج قه ی : دو دقمامان

 . یکرد ی فکر ن یدرباره من همچ

چه خرپوله! بعد مامان   نیو بب ن ی. اچسبهی وصله ها به ما نم ن یاصال ا. ناباور به دوتاشون زل زدم. دمی شنیمامان و نم ی صدا گهید

 من..

کن که برگرده   شی.راض کنهیگوش نم گمی به مامانت م  یدخترم. من هرچ  خوامی. االنم ازت عذر میاون فکروکن  ی : حق داشتمرد

 خونه.  

 . رونیگفتم و ازخونه رفت ب  یچشم

 

 ۸پارت#
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 باشه واسه گفتن؟  یاالن زمان مناسب یکنیفکر نم ی نگفت  یزی چخبره مامان؟ توتاحاال ازخونوادت چ نجایا-

 . وی همه چ گم یو بفرست بره. بهت م ت ییبرو دا ا ی: درمامان

 و باال انداختم .  ابروهام

 هوم؟  میفهمی اونجا م میری م  شهیعوض نم ی زیهم چ ی. اصال اگه نگ یبگ  د ینچ، نشد مامان جون، با-

 آقام نگاه کنم.  ی تورو شه ی: من روم نممانما

 کردم و گفتم:  یاخم

 تنها گذاشتن.  ط یشرا نیهمه سال مارو تو ا نیروشون نشه که ا د یچرا تو روت نشه؟ اونا با-

 با دوتا دستش سرش و محکم گرفت و زمزمه وار گفت: مامان،

 .  یدون ینم یچی : توهمامان

 بگو بدونم خب! -

 ! مهییقبول کردم دا ع ی! چه سریی.دااطیتوح دم یرو د  ییو دا  رونیب نداد.از خونه اومدم  یجواب

 ا؟ یدر  شد ی: چییدا

 برم.  شه یروم نم گهی. مگمیبهش م یهرچ-

 مردد نگام کرد وگفت:  ییدا

 برم تو؟  شهی: م ییدا

 . دمید یی مامان و کنار دا  قه ی ازم. بعدازچنددق برهیزدم. چه حساب م ی و به نشونه مثبت تکون دادم. لبخند  سرم

   اجانی: سوارشو درییدا

  یبازشد. به خودم تشر زدم و اخم شمی! چقدر نرمه؟ ناخواسته ندهیم ی نشستم. اوم، چه حال نی گفتم و عقب ماش  ی ا "باشه"

  نی. بالخره ماش دادمیگوش م یی مامان و دا ی به حرفا ر یحرکت کرد. تو طول مس نیسوارشدن و ماش  یی کردم. بالخره مامان و دا

  م؟ی کردی م یزندگ  یبوده و ما تواون سگدون ی خوب نیداشت باز کرد. واو! خونه به ا  ستکه در د  یمتوقف شد. درخونه رو با کنترل
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متوقف شد .   نی. ماش دادی م ط یبه مح  یخاص ی نما اطیآبشار بزرگ وسط ح ه یباا قی.دوتا االچ میشد  یبزرگ  اط یوارد ح نیباماش 

 ساله   ۳۰.۳۱یافتاد. خانم ی . نگام به در ورودرونی ب میاومد  نیازماش 

که خودش اومد ومامان   م یمونده بود بهش برس   ی. چند قدممی و مامان به سمت اون خانوم رفت  ییدربود. با دا  یجلو  یپوش کیش  

 مامان و بغل کرد. نگاش به من افتاد و گفت:  یحساب  نکهیو بغل کرد. بعد ازا

 د؟ یمروار اس یدر-

.  کردمیکج و کوله م  افشویق  زدمیسرش و به نشونه مثبت تکون داد. اومد سمتم و محکم من و پرت کرد بغلش. جا داشت م مامان

 کردم ابراز احساسات کنم منم بغلش کردم.  یسع

 خونه.  انی: ماهرخ جان بسه بزار بییدا

 خودته.  شی : خوبه حاال، از صبح پماهرخ

 !میرس ی به همتون م د، یدعوا نکن-

بزرگ بود   ی لیهال خ ه یشده بود  زون ی. با ورودم به خونه . دهنم باز موند. کل خونه لوستر اومیو وارد خونه شد  دنیخند  یهمگ 

  نایکه ا  دمیفهم ومدن یم  نییکه از پله ها پا ی ریزن و مرد پ دنیبه پله ها که از دوطرف پله بود. باد  شد یم یکه تهش منته

  کمون ی. نزدد یو صورت گرد و سف  یخاکستر یبه پدرش رفته بود. چشما افشیق  شترینم بپدرو مادر مامانمم باشن. ماما توننی م

رو لبش بود و   یانداختم. لبخند  یپدربزرگم نگاه افه یشدن. مامان به سمت باباش رفت و خودش و انداخت تو بغلش . به ق

بود انداختم   ییبه ماهرخ که کنار دا یاومد و به سمت مامانش رفت نگاه رونیچشماشم بسته بود. مامان بالخره از بغل باباش ب

 به سمت پدر بزرگ رفتم   ی بودن ول  بهیواسم غر نکه ی.ماهرخ اشکشو پاک کرد و به پدر بزرگ اشاره کرد. باا

 سالم.  -

  د یکشزد و من و درآغوش    یلبخند 

 بزرگ:سالم دخترگلم.  پدر

 ترکش داد.  شد یم د یبود. شا شمون یکاش اونم پ نجا؟یا م یومد یم  مردیم د یبابام افتادم. حتما با ادی ناخواسته

 ! یکرد  سمی: چته دختر خپدربزرگ

 زد. میشونیپ ی رو یو به سمت مادربزرگم رفتم و اونم بغلم کرد و بوسه ا  رون ی بغلش اومدم ب از
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 ۹پارت#

 اد یکنه شام ب  لیبه آرش و رضا هم بگو شرکت و تعط  انیب لیو سامان و سه نیمیبزرگ: ماهرخ زنگ بزن س  مامان

 : چشم خانم جون! ماهرخ

 اتاقم کارت دارم.  ایب د ی: مراورپدربزرگ

پشت کمرم قرار گرفت.   یبه مامان کردم که اشاره کرد با مامان بزرگ برم. دست  یحرفش خودش به سمت پله ها رفت. نگاه بعداز

 .  مینشست ی سلطنت ی مبال ی زدم رو  ی افتاد و لبخند  یینگام به دا

 چند سالته؟ ایبزرگ: در مامان

 سالمه. ۱۹اوم  -

 ؟ یخون ی: دانشگاه کجا مییدا

 گفتم:  ی تفاوت  یکردم پوزخند نزنم. با لحن ب یسع 

 شدم.  الیخی ندم بعدش درس و بو خو  ازدهمی-

 . د یبزرگ کنجکاو پرس  مامان

 ؟ یبزرگ: واسه چ مامان

ماه اخراج    هی سر رفتمی م  یمردم و پاک کنه سرهرکار  ی مامانم سبز  دادی اجازه نم رتمیبود. منم غ اد یز ی لیخب خرج خونه خ-

 .داشتنی تهش دوماه نگهم م ای شدمی م

 و گفت:  د یبه صورتش کش  ی بود دست شبید یکه شاهد ماجرا  ییدا

 حاال؟ یخوند ی رو م  ی : چه رشته اییدا

 رو انتخاب کردم.   یاضیباشه بهتره. منم ر یمامان گفت رشته نظر  یدوست داشتم. ول ی لیو خ یگریباز-

  افهیاشت و قد   یو درشت  یعسل یانداختم چشما افش یبه ق ی. نگاهشمینگفت. ماهرخ اومد پ یز یباال رفت و چ ییدا ی ابروها جفت

 داشت اما ذاتش مثل خودم خراب..خراب که نه بد بود.  ی مظلوم

 جوجه؟  ی : چطورماهرخ
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 باال.  د یپر ابروهام

 من جوجه ام؟ -

 و گفت: د یدماغم و کش  ماهرخ

 : جوجه خاله.  ماهرخ

 !ی.  ماهرخ خالمه! جون چه خاله جذابدمیتازه فهم  اوه،

 چندسالته خاله؟ -

 سالمه.۳۳: خاله بهم نگو اه..خاله

 خودم و نگه دارم و گفتم:  ینتونستم جلو گهید

 کرده؟  کار یمن و چ دهیاگه خدا تورو افر ؟یتبارک اهلل. خاله چه جوون موند -

 و مامان بزرگ گفت:   دنیخند  همه

 . یستیخالته. مثل مادرت اروم ن نیمثل هم طنت یبزرگ: خوبه ش  مامان

 .شهی بره نبودش حس نم ی! وقت گه یمامانم باشم خوبه د نیع-

 و گفت: د یکش ی بزرگ اه مامان

 .شهی حس م شتریکه آرومه نباشه نبودش ب ی بزرگ: اتفاقا اون مامان

 گفت:  ی جو و درست کنه با شوخ نکه یواسه ا خاله

 اون چمدونم و بده.  ی عل شه؟ی خانم جون. حاال من نبودم کمتر حس م گه ی: دمت گرم دماهرخ

 و گفت:   د یخند  ییدا

 . یاومد  یکه. خرت و خال  ی اوردین ی : چمدونییدا

  ی خانم چهل ساله با دوتا پسرجوون کنارهم بودن. خانمه با قدما هی ما در خونه بازشد. برگشتم  ی . که همزمان با خنده مید یخند 

 گفت:  یی تند خودش و به ما رسوند. و روبه دا
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 اس؟ یدر نیا-

  یصدا شدمی خانم داشتم مچاله م نیمن نه؟ به خودم اومدم توبغل ا  یول ناسنش ی نگاشون کردم.چرا همشون من و م متعجب

 از پسرا دراومد   یکی

 شد.  موی: مامان بسه ابلپسر

 ولم کرد.   بالخره

 رو نشون داد و گفت سامان. ی کیو اون   لیکه من و نجات داد اشاره کرد ( سه  ی)به اون پسر نی میخانم من، س  شون ی: اییدا

 تکون دادم و گفتم:  یسر

 ام یخوشبختم. منم در-

. مامان بزرگ به   نییخودش و گرفت. بالخره مامان وبابا بزرگ اومدن پا ی سامان کم ی جوابم و دادن ول ی به خوب یی و زندا لیسه

کردن. وارد اشپزخونه شدم.    یکه اعالم امادگ د یطول نکش شتر یب قهی. پنج دق ننیبچز یخدمتکارا گفت غذارو هرچه زودتر رو م 

به مامان انداختم که   یپر ازغذا بود. نگاه ز ی. ممیگذاشته بودن دور اون نشست  یبزرگ  ی خور ذاغ ز یبود و م ی بزرگ یل یآشپزخونه خ

 کنه؟ ی اونم به بابا فکر م د ی.شافکر بود ی تو

 .د ی: شروع کنپدربزرگ

  یروم بود ول  ینگاه ینیبخورم. سنگ  یداده بود چجور  ادی. خداروشکر مامان بهم میمشغول خوردن شد  م یبگ  یز یچ نکه یا بدون

 و غذام و تا اخر خوردم.   وردمیسرم و باال ن

 

 ۱۰پارت#

و خاله کنارم   م یمبال نشست ی. رو ییرایپذ  م یغذاشونو بخورن. بعدازخوردن غذا، به دستورپدربزرگ همه رفت م یموندم تا بق  منتظر

 بود 

مراسم   د یو با شنی م ه ی. تنبومدنیچون امشب ن د ی. دختر بزرگم برگشته. به ارش و رضا بگ د یدون ی : همونطور که مپدربزرگ

 با نوه ام و دخترم آشنا بشن. خوام یبه روم زدوادامه داد( م ی) لبخند  . د یکنیبرگزار کنن.همه رو دعوت م ی فرداشب وبه درست

 گفت   یچشم ی عل ییدا
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 اتاقم باهات کار دارم.  ایب ا، ی: درپدربزرگ

  م ید یرس  یسالن بزرگ ه یو به  م یبه مامان انداختم که شونشو باال انداخت. دنبال پدربزرگم رفتم .از پله ها باال رفت ینگاه یپرسش

به   ی کل ی و اول پدربزرگ رفتو بعد من. نگاه  میرفت  ی بود. به سمت درقهوه ا ی در که قهوه ا ه یبود جز  د یش سفکه همه درها

. به پدربزرگ نگاه  رهیموندنس بگ  نجایدل آدم از ا شد ی تو اتاقش استفاده کرده بود که باعث م رهیت یساختار اتاق انداختم. ازرنگا

 . به حرفش گوش دادم و نشستم. نمیتخت بش ی کردم که بهم اشاره کرد.کنارش رو

 ؟ یدرس بخون  یدوست دار  نم ی: خب خانم گل، بگو ببپدربزرگ

 و کج وکوله کردم و گفتم:  افمیق

 کنم؟  یگری تئاتر و باز ی او صرف کالس ه  ذارمی که واسه درس خوندن م ی اون وقت د یاقا جون، من ازسنم گذشته اگه اجازه بد -

 گفتم:   ی.اب دهنم و قورت دادم و با چاپلوس کردی کردم. فقط نگام م  افشیبه ق ینگاه

 .شمی م  یکاره ا   هی شرکت خودتون   ام یم خونمی رشتم و م نی. وگرنه که همد یالبته گفتم، اگه اجازه بد -

 کرد وگفت:  ی بزرگ خنده کمرنگ  بابا

بهت کمک کنه.   تونه ی که پسرش م ادیاز دوستانم م یکی گه ی. شب دیبزن ی به موش مردگخودتو  ستیبزرگ:حاال الزم ن بابا

 ازش بپرس.   ی داشت یسوال

 و تو خودم خفه کنم. با ذوق سرم و تکون دادم وگفتم:   غمیکردم ج یسع

 بده، خدا نوه تو عروس کنه.   رتیخدا خ-

 وگفت:  د یخند  م یباز ی بزرگ به کول بابا

 . د یرو پر کن یخال یاتاقا د یاتاق خودتون بر ادیبزرگ:  برو خانم جون و بگو ب بابا

 گفت:  ی کرد و به شوخ ینگاش کردم که اخم  طونیش 

 ! گه ی: برو دبابابزرگ

 و گفتم:  ن ییبرن. از پله ها اومدم پا خواستنی م نایا یی دا نکه ی.مثل انییگفتم و رفتم پا یچشم

 باال. د یمامان بزرگ، بابا بزرگ گفتن بر-
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 صدادار سامان رفت رو مخم.  پوزخند 

 مامان بزرگ، بابا بزرگ گفت!   ؟ یدار  ی : چه حوصله اسامان

 گفتم:  یلوس  یخودشو دراوردم و باصدا  یادا

 ؟ یو نات دد  ی مثل تو بگم دد-

 وگفت:  د یخند  لیسه

 : حاال انقدرم خالصه نه.لیسه

 بزرگ شماس. مودب باهاش صحبت کن.  ییجان، سامان ،پسردا ا ی: درمامان

 . کنمی و م میسع-

 ! رهیگ یباز چشه بهونه م ستیجون، سامان معلوم ن د ی: ولشون کن مروارییزندا

 : مگه من بچم مامان؟ سامان

 شت کرد اومد جلوم و دستاشو م لینگام کرد. سه ی و باز کردم که حرص شمین

 کن.  ی نجوری: توام الیسه

 بهم.  م یخودش دستام و مشت کردم و مشتامونو زد مثل

 .د یخر م ی دنبالت بر  امی: فردا ملیسه

 د؟یخر-

 که نرفته؟  ادت یاقا، پسرا با پسرا.  دخترا با دخترا  لی: سهماهرخ

و مامان بزرگ به اتاق مشترک    می و بچه هاش و بدرقه کرد یی و دا یینداشتم ازماجرا. زندا ی جز من. چون خبر دنیخند  یهمگ 

 خودشون رفت. 

 م؟ ی مامان کجا بخواب-

 اتاقمون جدا باشه.  د ی. بامیجا باش  هی باهم   شهی: نممامان
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 اخه عادت ندارم. -

 ! نهیجز قوان یتنها بخواب  د یبعد با یاما از شبا خوابمی م شتیامشب و پ هی : ماهرخ

  ریبه تخت و سا یبود.از تمش خوشم اومد. نگاه کل  د ی..سفیاس ی. رنگ اتاق میازاتاقا رفت یکیت گفتم و با خاله به سم  یچشم

 ها انداختم.  حق داشتم نخوام تنها بخوابم. کل اتاق اندازه خونمون بود. به خودم اومدم خاله وسط تخت ولو شده. لهیوس 

 از لباسام و بردار بپوش همش نو هست.  یکی  ؟ ینیبی: اون کشو رو مماهرخ

و کنار خاله به خواب رفتم.صبح   دمیبه موهام کش ی و دست دمیکه ست هم بود پوش   یو شلوار مشک  شرتیت  هی گفتم و  یچشم

 به صورتش انداختم. چرا انقدر خوشگله؟  یخاله چشمام و باز کردم. نگاه یباصدا

 ! یبخور  ی تونی نم یزیتا ناهارم چ رسهی صبحونه بهمون نم میباش ن نییپا گه یربع د  هی : پاشو حاضر شو. تا ماهرخ

که خالم گذاشته بود   ی رنگ  یسره آب ه یبه لباس  ی. نگاهرونیاتاقش رفتم اومدم ب یبهداشت سیگفتم و به سمت سرو  یچشم

 کردم. 

 : بپوش زود. ماهرخ

 .  به سمت خاله برگشتم.دمیپوش 

 رژو بزن.   نیا ایب اد؟ ی! به چشمات چقدر میچه ماه شد  ی: واماهرخ

  نجا یا ی. همه چمی رفت نییو که بهم داده بود و زدم و بعد از اماده شدنم واسه صبحونه به همراه ماهرخ از پله ها پا ی قرمز رنگ  رژ

 صبحونه خوردنش!  ی بود. حت بیعج

 

 ۱۱پارت#

 اعتراض ماهرخ دراومد   ی و کره گذاشتم .بعدازخوردن دوسه لقمه صدا ر یاز نون رو برداشتم و پن ی مامان نشستم .کم کنار

 . میبر د یبا د یپاش  گه،ی: بسه د ماهرخ

 .  م یرفت اطی. بعد از دادن لباس مناسب به من و مامان با خاله به سمت ح میاعتراض ازجامون بلندشد  بدون

 رزااا یم  رزا،ی : مماهرخ
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 خم بود اومد. ی که کمرش کم یانسالیله زد مرد مکه خا  یداد دوم با

 : جانم خانم! رزایم

 .  م یبر مییخوای م ار یو ب  نی: ماش ماهرخ

. من عقب و مامان جلو نشست.  میشد  نی . سوار ماش اوردمی سردرنم نی از ماش رو اورد.   یمدل باال نیگفت وماش  "یچشم "رزایم

تک باشه. کم کم    یجدا ازخوشگل نکهی داشت واسه ا ی ادی. لباسا همشون خوشگل بودن. اما ماهرخ اسرار زمیکل پاساژ و گشت

پف داشت و از پشت بلند   ی زانو بود و کم ی افتاد که از جلو تا رو یبه لباس بادمجون منگاکه  شدمیم  د یناام ی زندگ ن یداشتم از ا

 داشت.  میبلند  ینایتا مچ پام آست  بود

 . ایدر گه ید  ای: بماهرخ

 به اون لباس اشاره کردم و گفتم:  بادست

 خوبه. هم حجابش، هم مدلش،و هم رنگش. یل یاون خ-

به خودم انداختم. چه خوبه! در   یو نگاه  دم ی. لباس و پوش میجفتشون وارد مغازه شد  د ییمامان و خاله برق زد. بعد از تا یچشما

 به مامان و ماهرخ انداختم. یپرو زده شد باز کردم. نگاهاتاق 

 ! هی: عالمامان

 . میریکفش ستش و بگ  م یبر  رونیب ای: زود بماهرخ

 گفتم و لباسم و عوض کردم.لباس و همراه خودم برداشتم و به خاله دادم.  یچشم

 شه؟ ی: چندمماهرخ

 . ستی: دودوخانم

 شد. ده ی. دستم توسط خاله کشدمیکه مفت خر کردم ی داشتم با خودم مرور م   تازه

 : انقدر توفکر نرو. هنوز لباس مامانت مونده. ماهرخ

مثل تلق   یز یچ ه یرنگ افتاد.  یمشک متریبه کفشا کردم. چشمم به کفش پاشنه پنج سانت ینگاه زدی که خاله غر م ی نجوریهم

 داشت.  یزیتو نوک  ی بود روش به رنگ نقره ا

 خاله اون کفشه خوبه نه؟ -
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   میبر  ا ی: خاله و کوفت.. اره بماهرخ

 به ساعت انداخت و گفت:  ی. خاله نگاهرونیب م یمامان و خاله از مغازه اومد   تیو رضا  ۳۹  زیسا دنیو بعد ازپوش   میرفت

 .شتیارا سه یاومده وا شگری دنبالت ببرتت خونه. ارا  ادیزنگ زدم سامان ب ا،ی: درماهرخ

 به خودم گرفتم وگفتم:   یکالفه ا  افهیق

 اد؟ یب لیسه یبگ  شد ینم-

 : سامانم خوبه، بدو غر نزن.سر پاساژ منتظرته. ماهرخ

  یاز نظر گذروندم. با صدا نارویو تموم ماش  رون یلباس و باخودم بردم. از پاساژ اومدم ب ی کردم و پاکتا  یمامان و خاله خداحافظ از

 رفتم و در جلو رو باز کردم و نشستم. پاکتارو عقب انداختم.  نشیسمت ماش . به دمیبرگشتم و د ینیماش   یبوق

 ؟ یسالم خوب -

 : سردگفت

 .ی: مرس سامان

. پاکتامو برداشتم . بدون  مید یکه رس  بردی داشت خوابم م  گهیو به حرکت دراورد. د  نیو ماش  رون یدادم ب  ی و حرص  نفسم

  دمیو باز کردم . مامان بزرگ و د  ی. زنگ خونه رو زدم در بازشد. وارد شدم و درو بستم. درورود نییاومدم پا نیاز ماش  یخداحافظ

 بابا بزرگ.  ش یصورتش پ ناسبم شیرنگ و ارا  یریکه با کت دامن ش 

 سالم. من اومدم. -

 بزرگ: سالم دخترم.   بابا

 کنه.   شتینگار باال منتظره. برو آرا اجان، یبزرگ: سالم در مامان

 زد و گفت :  ی لبخند  دنم یافتاد. با د یپوش  ک یاما ش  انسالیو به باال رفتم. در اتاق خاله رو باز کردم. نگام به زن م  گفتم یچشم

 نم؟ یبب شهی : لباستو منگار

نشستم. با حس برخورد دستش به صورتم چشمام   ی صندل ی رو نمیزد و اشاره کرد بش ی لباسم لبخند   دنیو بهش دادم با د پاکت

 شد. نیم سنگ و بستم و چشما
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 ۱۲پارت#

 .شهی خراب م ش یآرا د ی. چشماتونو نبند گمی : واسه بار دهم منگار

 صورتم نکش   ی وا، خب شما دستت و نوازش گونه رو-

 رو کلمات گفت:  د یرفت و با تاک یغره ا  چشم

 همه جا پخش شه.  د یبزنم توصورتتون که! با تونمی نم زنمی : دارم کرم منگار

 ساعت کارش تموم شد. مینزدم. بعد از ن ی و حرف دم یگز لب

 دن؟ یزوده واسه لباس پوش -

 .د یماه شد  یلی. درضمن خد یکه بهش عادت کن د ی: نه خانم، شما بپوش نگار

 .  فلی شدم برج ا کنمی . هوف، حس مدمی. با کمک نگار کفشامم پوش دمیگفتم و لباسم و پوش  ی  "ممنون"

 ! یشما از ماهرخ خانم خوشگل تر ،ی: وانگار

 نکرده بود.  فیتعر افمیانقدر از ق یوا شد.تاحاال کس شمین ناخداگاه

 .  رمی : خانم بااجازه من م نگار

بسته بود تا   یبود.موهام و دم اسب  یانداختم. عال شم یبه آرا یکنسول شدم نگاه  نهییآ ک یتکون دادم. و نگار از اتاق رفت. نزد یسر

  کاریچ نجایا ن یبرگشتم. ا یمرد  ی.که باصداکردمی و واسه خودم ذوق م  دمی. دور خودم چرخادیبه چشم ب  شتر یلباسم ب ینما

 کنه؟ یم

 ؟یلباسا نداشت نیتاحاال ازا ؟ یکنی ! ذوق مهی: چسامان

و چشمام و بستم.باز کردم و زل زدم توچشماش،   دمیکش ی قیلحظه حس کردم من گاوم و اونم پارچه قرمزمه. نفس عم ه یدر

 بگم!  د یبا یحجم از وقاحت چ نیه اب دونستم ینم

تو شرکت جدو آبادم کار نکردم که تنها پزم   ایلباسا تاحاال نداشتم؟ چون کار کردم واسه مادرم.چون مثل بعض  نیچرا ازا ی دونی م-

. فکر  یتوجه ا  ی گدا ، یمحبت ی. وگرنه گدایکردم و پوزخند زدم( نه جانم توفقط عقده پول ندار یباشه که عقده ندارم.)مکث  نیا

 که  توجهشون به منه؟   یکنی م  یحسود  فهمم ینم ی کرد
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  ز یم ی رو رو ی. جعبه ا کردی من و اون عوض شده بود. اون مثل گاو گرسنه نگام م  یتازه کردم و زل زدم بهش. حاال جا ینفس

رنگ همراه با گوشواره و دستبند  یباز به سمت جعبه رفتم و درش و باز کردم. نگام به گردنبدنقره ا  ش یا نگذاشت و رفت. ب

بازشد. نگام به دختر همسن و سال خودم افتاد. که   ی بد  یگفتم و در اتاق باصدا "ید ییرمابف "به در وارد شد  ی ستش افتاد. تقه ا

 . کردی باز نگام م شیبا ن

 شما؟-

 ؟ یناختنش گه، ی+منم د

 وگفت:  شیشونینگاهش کردم که زد روپ جیگ

 وسطتت. یی حواسم کجاست؟من سوگلم. دختر رضا دا ی +وا

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 . ایخوشبختم، منم در-

 .  میشد  ضی بگو مستف ه؟یبامن صحبت نکنا، خوشبختم چ ی نجوری: اسوگل

 نگفتم.  یز یو چ دمیخند 

 شه؟ یواسه ارا  ای یانقدر خوشگل شهی: به به، تو همسوگل

 اومد.  یدختر  یتو دماغ یاومدم جواب بدم صدا تا

 . شهیباارا گه ی+معلومه د

 حال جوابم و داد.  ی زدم و سالم کردم. که ب ی زورک لبخند 

 خونواده به نظرت چندسالشه؟  نیآهو، نوه اخر ا نی: اسوگل

 . رمیبگ  نییرو پا  یکردم حد سن ی هو. سعداشت تا آ  نهیبا بوز یبه آهو انداختم که شباهت خاص ینگاه

 ؟ ۲۰اوم، -

 و گفت:  رخندهیزد ز سوگل

 سالشه. ۱۶: سوگل
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 به در وارد شد  ی زدم.تقه ا یلبخند  ی باال.ول د یابروهام پر جفت

 اقاجون احضارش کرده. نیش  شیک  ش یک ای: به به خانما، لطفا از دور درلیسه

 هست؟  ی : وا، انگار کآهو

 . ومدهی: برو برو، تا دماغتو نگرفتم جونت از اونجا در نلیسه

 .  رونی و از اتاق رفت ب  هی گر  ریخنده که اهو زد ز ریزدم ز یپق.  رمیخودم و بگ  یجلو  نتونستم

 . گهی آرش م ییبه دا ره ی: االن مسوگل

 همه اومدن.  نییپا می : ولش کن بابا، برلیسه

 گفتم :  ن ییپا میاومد ی که از پله ها م ی . دست سوگل و گرفتم ودرحالمیراه افتاد لیدنبال سه  به

 استرس دارم. -

 بابا.  ستین ی زی: چسوگل

.کنار شد ی دوروبرشون م  ی به جمع  انداختم که شامل چندتا مردو زن همراه با پسرا ی.  نگاهنییپله رو هم اومدم پا نیآخر

 مامانمم اونور اقاجون.   ستادمیاقاجون رفتم و وا

 . اجانیواسه در  د یکن ی و خودتون و معرف د یایتک تکون ب خوام یبرگشته. م د یمروار کهد ی دونی : خب، همتون م اقاجون

 اومد   ی کردن.بعدش مرد جوون تر  یاومدن و معرف  ی عل یی ازهمه خونواده دا اول

 آرش هستم و همسرم رعنا.  ،یاخر  یی+دا

 م.  کرد   یباهاشون احوالپرس  گرم

 همسرم سحر.  نمیرضا و ا تیوسط  یی+من دا

 به همه داد.  یکردم و بعدازاون خاله اومد و بعد از تموم شدن معارفه. اقا جون اجازه مرخص  یروبوس  باهاشون

 مامانت تنها نمونه. با بچه ها باش. ش یپ رمیمن م ا،ی: درماهرخ

   شمی گفتم. سوگل اومد پ یچشم
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 توچند سالته؟   ا،یدر گمای:مسوگل

 ؟ یتوچ  ۱۹-

 ؟یخونی م  ی ..دانشگاه چ۱۹: منم سوگل

 دانشگاه نرفتم.  -

 که فقط خودش بشنوه گفتم:  ی . به سمت اقاجون رفتم وطورششیپ امیو بعد م رم یحرف اقاجون رو به سوگل گفتم م یاداوریباا

 ومده؟ ی اون دوستتون ن-

 : توراه اقاجون

 تکون دادم و کنار اقاجون موندم...  یسر

 

 ۱۳پارت#

 بود  یپوش  کیش  یساله  ۲۷پسر هی . که اقاجون صدام کرد.به سمتش رفتم. کنارش میصحبت بود گرم

 سالم اقاجون -

 که بهت گفتم.  ی هستش همون یمیپسر دوست صم نایس  ا، ی: دراقاجون

 گفتم "یآهان"

 سالم خوشبختم.  -

 زد وگفت:  یلبخند گرم پسره

 : سالم منم خوشبختم.  نایس 

 جان حرف بزن. نای.)روبه من گفت( با س گهیدختر ما کمک کن د ن یجان، به ا نای: س اقاجون

 . مینشست یدوتا صندل  یو رو  م یاز سالن رفت یبه سمت نایگفتم و با س  یچشم

 : خب من درخدمتم؟ نایس 
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 . دمیهم ند  یدوره ا  چیشم. ه گریباز خوامی بگم فقط م ی چ دونمیاوم. خب من نم-

 متفکر نگام کردوگفت:  نایس 

 صرفا واسه شهرت؟  ا ی د ی: عالقه دارنایس 

 . گهیخب هم عالقه دارم هم شهرت د-

 . یجز اون انجام بد  ی کار ی تونیواسه اون درامد خوبت نم ی درامدت خوبه ول  یشیکه مشهور م   ه یجور یگریباز د ینی: ببنایس 

 . دونمیبعله م-

 د یش  موریگر ومدهمیخوشتون ن د یش  گریاون بخش و اگه خوشتون اومد باز د یایب د یلیهستم. اگه ما می : من خودم تو بخش گرنایس 

 از جاش بلندشد. نایباال سرم نگام به سامان افتاد. س  ی کس ینیتکون دادم.با حس سنگ  یسر ناچار

 :به سالم ساماننایس 

 پسر؟ ی چطور نای: سالم س سامان

 مزاحمم از جام بلندشدم و به سمت سوگل رفتم    دمید  ؟یاهشون کردم. خب که چو مبهوت نگ  مات

 اومد؟  یک  نی:به ببسوگل

 اومد. ی: سوناماهو

 زدم و نشستم. ی. پوزخند د ینخند  یکس

 ؟ ی کردی م کاریچ نایس  شی: پلیسه

 ازش.  دمیسوال پرس -

 گفت:  یکرد و با لحن شوخ یاخم

   ی : خوش ندارم بااون پسره هم کلوم ش لیسه

 باشه چشم. گشنمه. -

 اشپزخونه.  م ی: پاشو برسوگل
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 و دسرافتاد.  ی نیریش  ی. نگام به کل می و باز کرد خچالی.در میسوگل به سمت اشپزخونه رفت با

 نکنه واسه مراسمه؟ -

 ارم؟ یب ی خوریم ی . چدنیچ زویاضافس، م نایا ونه ی: نه د سوگل

 .  زیم  ی. ظرف و اورد و جلومون گذاشت رو ارهیافتاد گفتم ب ی خامه ا ین یریبه ش  نگام

 . خورهی خورد دسرم م شتر یب ی هرک میمسابقه بد  ایب  یخامه ا  ینیریتا ش ۱۷نیبب-

 شروع.   ی: اوکسوگل

به سوگل انداختم که   ینگاه قه ی دق  هی تا خوردم تو کمتر از ۸. دمییرو هم جو  ی بعد  دمییجو عیو انداختم تو دهنم و سر  نیاول

 و برداشتم و انداختم باال.  یکیموندع بود  ینیریبود. دوتا ش  ی دورلبش خامه ا

 م؟ یمثل ادم بخور ی: خدا لعنتت کنه چرا نذاشتسوگل

 د؟ ی+مگه شما ادم

 و سامان بودن.   نایسمت صدا برگشتم س  به

 . شیک  شیک  د یاتاق و اشتباه اومد  نکه یبله، مثل ا-

 گفت:  خنده و  ر یزد ز سوگل

 : دمت گرم. سوگل

 .ستیکه اتاق ن نجای: اسامان

   میبخور  دمایگذاشت  یزی: چنایس 

 . میدورهم بخور  د یاریمونده ب  یکل  خچالی: اوهم تو سوگل

 )نگاش به من افتاد ( از تو انتظار نداشتم.  .د ییمجلس شما ی: چشمم روشن، صاحباماهرخ

 گفت گشنمه گشنمه من و اخفال کرد.  ی سوگل بود هع  ریخاله تقص -

 اومد دهن باز کنه که خاله به سمتم اومد و گفت؛  سوگل
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 .میباهم بر ای: دورت بگردم بماهرخ

 که اون سه تام اومدن   می و اهو. مشغول صحبت بود لیکنار سه می. نشسترونیب  میخاله رو گرفتم باهم از آشپزخونه اومد  دست

 

 ۱۴پارت#

 پخش شد. همه پاشدن برن وسط برقصن اما من مثل ماست موندم.  یمیمال ک یکه موز  می گرم صحبت شده بود  تازه

 ! گهی: پاشو دسوگل

 . ستمیبلد ن-

 تا سوال بپرسم.   دم ی. وقت و مناسب دنایرفتن برقصن. جز سامان و س  ه ینکرد و خودش و بق اصرار

 !نایاقاس  د یببخش-

 : جانم؟نایس 

 واسه اون کار مزاحمتون شم؟   تونمی م  یخب من ک-

 ؟۹ساعت د یایب د یتونی : اوم، فردا منایس 

 خاروندم گفتم:  یو غنچه کردم و سرم و مصلحت لبام

 نه. -

 نگفت. سامان با اخم نگام کرد. یزی کرد و چ ی تک خنده ا نایس 

 .  ارمشیبهت سر بزنم. م امی: فردا مسامان

 :باشه.نایس 

  نیمرد بود. برعکس ا ی لیخ نایبهم انداخت. مثال االن انتظار تشکر داره؟ روم و برگردوندم. بنظرم س  یبرگشت و نگاه سامان

دور نگاه کردم. نگام به وسط افتاد که   ه یو فقط سامان نشسته. برگشتم و کل سالن و  ستین نایس  دم ی. سرم و اوردم باال د وانهید

غلط کردم نظرم عوض    د یرقصی م لیاورده بود و اون نگاهش به سوگل بود که با سه ریاهو اون و گ ع . درواقد یرقصی با اهو م نایس 

 شد.
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 . یمثل اونا اونجا برقص یتونستی م ، ی: اگه گدا نبودسامان

 عقده!   ی. تاکدمیکش قیو بستم و نفس عم چشمام

 نجا؟ یا ید یچرا مثل خِل چسب یحاال من گدام نرفتم. توکه پولدار-

 .د یام کرد و غرنگ  یعصب

 زر بزن؟  گهیبار د هی  ؟یگفت ی: چسامان

 گفتم:  یاما خودم و نباختم و با لحن بدتر  افشیاز ق دمیترس 

 ! یفهمیم یخرنباش  ، یبا معن گمیحرف و م-

به اونا   ی . سامان هم نگاهاومدنی سپردم به خودت. نگام به وسط سالن رفت بچه ها داشتن م ایابروهام باال رفت. خدا جفت

 شدن. ک ی.بچه ها نزدرونیانداخت و از خونه زد ب

 ا؟ی: سامان کجا رفت در لیسه

 نگفت. یز ی. به من چدونمینم-

اومده.   شی د گفت که واسش کار پبهش زنگ ز لم یاز سامان نشد و سه ی . تا اخر مراسم خبرمیشدن و دور هم نشست  الیخیب

وارد    عیسر ی لیخوب حالشو گرفتم. بالخره مراسم تموم شد و همه رفتن. بعداز اجازه از اقا جون به سمت اتاق خاله رفتم و خ

 . رونیاز حموم اومدم ب چوندمی حموم شدم. دوش گرفتم. حوله رو دور خودم پ

 . یاتاق بغل یریم  ی د ی: لباستو که پوش ماهرخ

 گفتم:   کردمی که موهام و خشک م ی حال در

 چرا؟-

 : انقدر سوال نپرس عه. ماهرخ

  د یرفتم. درو باز کردم.اوم تمش سف یو به سمت اتاق کنار  رونی. ازاتاق اومدم بدمیپوش  یتاپ شلوارک صورت ه یو  دم یورچ لب

 خابم برد   ده یبود. به سمت تخت رفتم و به بالشت نرس  یسورمه ا 
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 ۱۵پارت#

کالفه   دادی رو نشون م "۶:۵۰"کنار تختم افتاد.ساعت ک یانداختم. چشمم به ساعت کوچ یو باز کردم به اطرافم نگاه چشمام

.   دمیکش یکوتاهم افتاد. آه   یرفتم نگام به موها نهیی. به سمت آشمی م داریروزا چرا انقدر زود ب یبعض  فهممیازجام بلندشدم. نم

کردم. دست وصورتم رو شستم و درکمدم و    یچه غلط دمیکه به موهام اضافه شد فهم  شبید! تازه کردمی کوتاهشون نم یکاشک

سامان   یحرفا  ادی یخوشگل تو کمد افتاد. هرزگاه ینگام به لباسا ام؟یب  یجا نیمن همچ  کرد یفکرش م  ی باز کردم.کمدم! ک

به   ی ودست دمی زانو زرد زنگ پوش  ی لباس تارو ه ی و  دم یکش یاه دم؟یبد   د یرفتار کردم که فکر کرده ند  ی جور هی واقعا  د ی. شافتمیم

 .جمع بودن  زی.له سمت اشپزخونه رفتم. همه دور م  رون ی. از اتاق اومدم بدمیکوتام کش  یموها

 .یشد  دار ینکنن، خودت ب دارتیروز خواستم ب  هی جون:  اقا

 عقب ونشستم. دمیم جون و کشکنار خانو ی زدم و صندل  یلبخند 

 که باهام دارن.  ی گفتن ساعت نُه برم واسه کار  نایاقا س  شبید-

 رو قورت داد و گفت:  یچا اقاجون

 ؟ ی برون نیماش   ی: بلد اقاجون

 .برتمی نه، سامان گفت م -

 .د یزد یهم و هم م ه ی: سامان؟ به توگفت؟ شما که سامامان

 نباش.  نیبدب ی : ابجماهرخ

 .  ادیجون: خب باشه صبحونت و بخور تا من زنگ بزنم ب اقا

نبات. ازجام بلندشدم و به سمت اتاق رفتم. درکمدم و باز کردم   ییکره خوردم همراه با چا  رویگفتم و دوسه تا لقمه از پن یچشم

  یاب شرتیمانتومم ت ر یز. دمیوشلوار مام پوش   یکمرنگ با شال سورمه ا   یمانتو صورت هی و مانتوهارو از نظرگذروندم. در اخر 

افتاد.خط   شی ارا لیرو لبم اومد.کشو کنار تختم و باز کردم ونگام به وسا ی خودم افتاد. لبخند  ه . نگام بدمیکمرنگ ساتن رو پوش 

تا پررنگ بشه.   دم یهم مال ی . لبام و رودمش یلبم کش یبرداشتم رو  ی رژ صورت  هی دور چشمم.  دمی و برداشتم و کش د یچشم سف

و ازاتاق   دمی پوش  یکفش کالج مشک  هی کفش جلوم بود  ی گفتم ودر کمد و باز کردم لباسارو کنار زدم کل ی نیکفش .ه  یاداوریبا

 منتظرم بود. به سمتش رفتم.  ی رفتم. نگام به سامان افتاد که جلوب درورود نیی.ازپله ها پا رون یاومدم ب

 سالم. -
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 ؟ ی: سالم. حاضرسامان

داشت دوتا در   نشیبود که ماش  نی ا دونستمیمکه   یز ی. تنها چمی د یرس  نشیماش  ک یو تکون دادم به دنبالش رفتم. نزد سرم

سمت خودم که باز نشد. سامان   دمیو باز کرد ونشست درو کش نیبود. در ماش  سانیهم دودره بودا اما ن یمحمود فالفل نیماش البته 

لبم و گاز گرفتم و نشستم. درو خودش بست و    ادیکرد. ازخجالت ز ت یسمت باال هدا و به نیشده و اومد درماش  ادهیپ نیازماش 

کرد و   ن ییننداختم. دستش به سمت ضبط رفت سرم و باال اوردم چندتا اهنگ باال و پا نیبه ماش  یبود ونگاه  نیینشست. سرم پا

  ی سر نیبود چرا ا بین زده نشد وواسم عجنموی ب یحرف چیه م یکه برس  ی بابک جهانبخش استپ کرد. تا وقت"تهران "اهنگ ی رو

کردم .باهم به سمت   تشیو باز کردم و به سمت باال هدا نینگام به ساختمون کنارم افتاد .در ماش  نی بهم نگفت گدا؟ باتوقف ماش 

  هی و  میشد   وارداومد درو باز کرد. با سامان  ی دختر  قهیکه سامان زنگ و زد. بعدازچنددق م یطبقه باال رفت هی .و میساختمون رفت

از جاش بلند شدو   دنمونی. بادمیوارد شد  نایس "د ییبفرما" ی به اون وارد کردبا صدا یرفت و تقه ا یرنگ  یراست به سمت در مشک

 به سمتمون اومد. دستش و به سمتم دراز کرد. 

 . ایدر ی : خوش اومد نایس 

 زدم و گفتم: ی به دستش توجه کنم لبخند گرم نکه یا بدون

 ! یخسته نباش  ،یمرس -

 گرفت وگفت:   نارویس  ی دست رو هوا مونده  سامان

 ؟ یبا دخترعمم کار دار  ی : تا کسامان

 کرد وگفت:  ش یبه ساعت مچ ینگاه نایس 

 :تا دو نایس 

 ابروهاشو باال انداخت وگفت:  سامان

 سر برم شرکت. ه یبمونه من  شتی: خب خوبه، تا اونموقع پسامان

رفتم و نشستم. از   زش یرو بگم به سمت م  ی زایچ ه یبهت  امیتا ب نیمن بش  ی:برو جا نایکردن. س  یو سامان ازهم خداحافظ نایس 

 . رونی اتاق رفت ب

 

 ۱۶پارت#
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 سرم و اوردم باال. کالفه

 رم؟ یبگ  ادیامروز  د یهمه رو با نا؟یمگه جنگه اقاس -

 به حرفاش گوش کردم.  قایدادن شد. عم  حیبه توض زد و دوباره مشغول ی حرص درار لبخند 

 .یاشراف  ی خونه آقا ام ی: خب واسه امروز بسه، فردا من منایس 

 . یباشه..خسته نباش -

 زد و گفت:  یلبخند 

 . نطوریتوام هم-

 رفتم.  نایبه سمت س  ومد؟ یپس چرا ن"۱۴:۲۷"به ساعت انداختم  ینگاه

 ومد؟ ی سامان چرا ن د یببخش-

 و گفت:   شیشونیزد روپ نایس 

 خوبه؟  رسونمتی رفت بگم. خودم م ادم ی.  ادیب تونه ی: سامان زنگ زد گفت نمنایس 

  ی رنگ  د یسف۲۰۶انداختم.   نشیبه ماش  ی. نگاهرونیب م یبرداشت و باهم از ساختمون اومد  یصندل  یتکون دادم. کتش و ازرو یسر

  ی . دست رونییاومد پا  نیبهش انداختم از ماش  یاهمتوقف شد.نگ  نیرو پخش کرد. ماش  یشدم. اهنگ نسبتا شاد نیبود.سوار ماش 

 و انداخت رو پام.  کیپالست نایباز شدوس   نی. در ماش دمنخور ی زیشکمم گذاشتم. ازصبح تا االن چ

 :بردار بخور به منم بده. نایس 

رو هم دادم   نایس  چینخورده بودم. ساندو چایساندو نیوقت بود ازا ی لی. اوم، خسیسوس  دمیبرداشتم.  ازبوش فهم چیساندو هی

 .  میدستش و مشغول خوردن شد 

 : چندسالته؟نایس 

 تو دهنم و قورت دادم و گفتم:  ی  لقمه 

 سالمه. ۱۹-

 . خورهی بهت نم یسالمه. ول ۲۵: خوبه، من نایس 
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 ؟ یچ-

 اد یبهت م شتریب نایا ۱۷سالت باشه.۱۹: کهنایس 

 زدم و با دهن پر گفتم:  چم یبه ساندو یگاز

 . ایکن  میگوش مخمل ینجور یکه ا  ستمین ازاونا نم-

 .بهش گفتم:  مید یرس   ینگفت. وقت یزیبه خونه چ دنیو تا رس  د یخند 

 باال! ا یدستت دردنکنه، ب-

 برم. د یبا ی: نه مرس نایس 

 خداحافظ-

 .  ی: فعال بانایس 

به سمتم   نیشدم که همزمان مامان و خاله با ماش  اط یباز شد وارد ح یک یت  یو زنگ خونه رو زدم. در باصدا نییاومدم پا نیماش  از

 . نییپا د یرو کش شه یاومدن خاله کنارم متوقف شد وش 

 ؟ یای. باما ممیای. تا شب نمیمیقد   یقای رف ش یپ میریم   می: من و مامانت دارماهرخ

 گفتم:   کالفه

 بخوابم. خوش بگذره   رم ینه خستم، م -

 گرم کن.  خچالهی: غذا تو مامان

 چشم.فعال. -

  یگوشه. لباس راحت  هی کفشم و به زور تا اتاق  اوردم و پرتش کردم   دمیوند   ی. وارد خونه شدم کسرونیو خاله رفتن ب مامان

 به در وارد شد. ی .تقه ادمیساعت از حموم دراومدم لباسم و پوش  میبرداشتم به سمت حموم رفتم. بعدازن

 بله؟ -

 اومد تو.  لیبازشدو سه در

 ؟ ی : به به، حموم بودلیسه



 ی بفهم یکاشک

39 
 

 ؟ یکنیمکاریچ نجا یاره، توا-

 . می بزن یدور   هی باهم  رون یب می بر امیشد گفتم ب شرکت تموم  ی:کارالیسه

 به خودم گرفتم   ی زار  افهیق

 .لیخستم سه-

 ! خرمی خوب واست م ز یچ هی  یای: اگه ب لیسه

 شد.  کیتحر م یکنجکاو حس

 بزار لباس بپوشم. رونیخب برو ب-

  ی زدم و کفشا  ی. رژ لب قرمز دمیپوش  یو شال مشک ی با شلوارذغال ی. به سمت کمد رفتم و مانتو جلو باز طوس رونیاتاق رفت ب از

 . شیدر بود سرش تو گوش  ی جلو لی. سهرونی. از اتاق اومدم بدمیظهرم و پوش 

 ؟ یندار یاعتقاد  ف ی: تو کال به کلیسه

 نشدن گفتم:  عیاسه ضااون کجا بود؟ و ف، یک  یوا

 .  رهیدست و پا گ-

 و دستم و گرفت.   کمیاومد نزد  لیسه

 : باهات موافقم. لیسه

  یر یکجا م  دم یهرچقدر ازش پرس  رراهی. تومس میشد  نشیو سوارماش  م یاومد  نیینگفتم.  باهم از پله ها پا یز یبودم اما چ معذب

 متوقف شد.  نیجواب نداد. بالخره ماش 

 شو.  ادهی: پلیسه

 .میشد  ی فروش  لیشدم .دوباره دستم و گرفت و وارد مغازه موبا ادهیپ نیازماش 

 : سالم بهرام. لیسه

 به خودش گرفت وگفت:  ی شاد افهیق بهرام

 ؟یخوب  ل،ی: به داداش سهبهرام
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 سامسونگ خوب واسه دخترعمم بده.   ی گوش  ه یبهم کردوگفت(  یخوبم. )نگاه ی: مرس لیسه

 زد وگفت:  یچشمک بهرام

 . توکه عمت بچه نداره.! میهست ی دادا، ما خود: بهرام

 عمم.  ی کی: اون لیسه

 رو برداشت. ید یسف  یکرد. گوش   شیپر از گوش  یبه قفسه ها یگفت و نگاه "یاهان"بهرام

 برداشته.  نیخوبه. خواهرمم ازهم ی لیخ ن ی: داداش ابهرام

 کردم که گفت:  یتک خنده ا  ناخواسته

 !گمای : ناموسا مبهرام

 چند؟بعله حق باشماس. فقط -

 : قابل نداره... بهرام

 بساطش ه یقاب خوشگل بنداز با بق ه ی.)روبه بهرام گفت( کنمیمن حساب م یدار  کاری: توچلیسه

 گفت و مشغول شد. یچشم بهرام

 . ریبعدا از مامانم بگ -

 زد توچشمام. زل

 شدنته.  دایپ ینیری: ش لیسه

 و داد.  کی . بهرام اومد و پالستدمیخند 

 بده. رانسلم یکارت ا می: س لیسه

 رو دراورد.  یدست برد توکشو کاغذ  بهرام

 : کدومش؟ بهرام
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. تو  میرفت  نیوبه سمت ماش   رونیب میکارت از مغازه اومد  م یازشماره هارو انتخاب کردم . بعد از گرفتن س  ی کیو گرفت و  کاغذ 

 .  مینشست نیماش 

 : بده روبه راش کنم. لیسه

 شد  یو دادم بهش. مشغول ور رفتن با گوش  کیپالست

 

 ۱۷پارت#

 و به سمتم گرفت.   میگوش  لیسه  داد ی رو نشون م"۱۸:۲۰"انداختم. نیبه ساعت ماش  ینگاه

 و ... نستایواست مثل تلگرام و ا ختم یو روبه راه کردم چندتا برنامه هم ر  شی: همه چلیسه

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 واقعا الزم نبود.   ،یمرس -

 و روشن کرد وگفت:  نیماش  لیسه

 بهت خبربدم.   یچجور  دونستم ی نم یول شتیپ امیامروز ب خواستمی : من ملیسه

 . یاره خب..بازم مرس -

 کن.  و ی: قابلتو نداره..خب شمارم وس لیسه

 ."لیسه"کردم  و یو گفت و س  شمارش 

 زنگ بزنم بچه ها واسه شام؟ یهست هی: پالیسه

 گفتم:  جیگ

 بچه ها!-

 چندتا ازدخترخاله و پسرخاله هام. سوگل و اهو و سامان و  گه،ی: اره د لیسه

 . انیبگم؟ بگو ب یچ-
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 و رو گذاشت روگوشش.  ی.بااون دست گوش روند ی دست م  ه یکه با   یرو گرفت ودرحال یشماره ا لیسه

 . انیله هامم بگه بدنبالت بگو به دخترخاله ها و پسرخا ادی زنگ بزن سامان ب م یرونیب ای: سالم سوگل، من و در لیسه

گرفته بودم. حس    یسخت خو  یخسته بودم. انگار به اون زندگ یوضع زندگ   نیچرا اما از ا دونم ی انداختم. نم رون یبه ب ینگاه

 به خونه روبه روم انداختم.  یپارک شد نگاه نی.. ماش دم یکش یکمرنگ شده. آه  یل یرابطم با مامانم خ  کردمی م

 کجاس؟  نجایا-

 : خونه باغ عمو رضا.لیسه

 نجاس؟یسوگل ا-

 امروز بستس. یداره..ول  یح ی جنبه تفر نجای: نه..الیسه

 گفتم:  ل یتکون دادم .از نبود سامان استفاده کردم روبه سه یسر

 ل؟یسه-

 : جونم دختر عمه؟ لیسه

 اد؟یبه نظر ب ی نجوریکردم که ا یرفتار  ه ی ا ی دم؟یبد  د یمن ند -

 نگام کرد.  جیگ

 منظورتو؟  فهممی :نه اصال، نم لیسه

 با حالت کالفه گفتم:  هیکردم و بعد از چندثان یمکث

 پس چرا داداشت انقدر باهام بده؟ -

 و به خودش گرفت    یجد  افه یق لیسه

 ؟ ی واسه چ  یدونی : ملیسه

 و به چپ و راست تکون دادم. زل زد تو چشمام.   سرم

 که باهات بده سامان؟  هی گناه توچ  یدونی: ملیسه
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 و گفت: د یخند  هویداره که  یمیقد   لی..نکنه دل دم یترس  یکم

 دردسر داره.   ی خوشگل ته،یخوند( گناه تو خوشگل تمی)باروانه، ی: دلیسه

 به بازوش زدم و گفتم:   یمحکم مشت

 برو عمتو مسخره کن. -

 : عمم مامانه توِ! لیسه

 و.  کته یاون عمه کوچ-

 . کنهی : شوهرش گوشم و ملیسه

 نگاش کردم.  ناباور

 ماهرخ شوهر داره؟ -

 بچم داشتن. افتادی: اره بابا،تازه اگه اون اتفاق نملیسه

 دم؟ یشوهرش کجاست؟ چرا ند  ؟ یچه اتفاق-

! بعد  گهینم  یزی و چ  ارهیدرم ایلوس باز ن یاما ازا شهی ماهرخ حامله م  ااونجایمسافرت در رنی شهاب با ماهرخ م  ،یچی: هلیسه

 . میکه اونجا زد  ی واسه شرکت ، یهفتس دب ه ی ک ی. شهاب نزدفتهی بچه هم م ندازهی ، ماهرخ و مشهاب  یخرک  ی شوخ کی یط

. به سمتمون اومدن و بعد از  رونیب ختنی پر ادم ر نی. دوتا ماش رونیب  میاومد  نیگفتم که بالخره بچه ها اومدن.. از ماش  "یاهان"

  د یبلند. ب یلی خ ی. نگاه کردم به درختامیوارد شد  ی. سوگل درو باز کرد همگ میخوش بش باهمشون به سمت خونه باغ رفت

 . میها نشست یسنگ  یاون صندل ی و رو  میرفت قایاز االچ ی کیبه سمت  اه یو کنار اون گل و گ ی قایمجنون، و آالچ

 .د یکن  یترعمم معرف : خب خودتون و به دخ سامان

از   یکینشستن  ب یمرد که به ترت  ۴یتا دختر۵شو ترک کرده بود.   زیآم ن یتوه  ینگاهش کردم. بعد از اون شب رفتارا یرچشمیز

 کرد.  ی داشت خودشو معرف ی سبز یدختراکه چشما

 داشت اشاره کرد( همسرم بهروز.  ی که چهره مظلوم شی)به مرد کنار لیسالمه دخترخاله سامان وسه ۲۹+من مهالم 

 خوشبختم . -
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 سالشه.  ۲۲که  مایسالمه خواهر ش ۲۱ نم یری+من ش 

 گفتم.   یو خوشبختم دمیخند 

 . مایو ش  نی ریساله برادر ش ۲۳ نم ی+شرو

 ابروهام باال رفت.  جفت

 !ی شرفت یظرف سه سال چه پ-

 سامان و اهو!  یحت دنیخند  یهمگ 

 سالمه. ۲۷ مای+ارمان شوهر ش 

 ت سامان .+اشکانم، دوس 

 به دوتا دختر دوقولو بامزه افتاد.  نگام

 سالمونه. ۲۳ تایوب نای+ت

 ...میبش ی با خط من مزاحم تلفن می گرفت  می تصم  لیسه شنهادی . به پیار ابراز خوشبخت بعد 

 

 ۱۸پارت#

 رو بده.   وای: سامان، شماره ش لیسه

 کردو گفت:  یاخم سامان

 : چرا اونو؟ سامان

 .میامتحانش کن  میخوای : ملیسه

 مطمعنم بهش.  س،ین ازی: نسامان

 افتاد، پس اقا دوس دختر داره؟  م یدوهزار

 بشه جلومون!  عیضاترسهی : ولش کن سامان م اشکان
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 و سامان گفت: دمیخند  یزد که همگ  ی زیبعد چشمک ر  و

 بوده   یشوخ د یبعدش بگ  ی: باشه..زنگ بزن. ولسامان

اهنگ   یگفتنش تو صدا "الو"یگذاشت. بعد از دوبوق برداشت. که صدا  کریفت رو اسپگفت و شماره دختررو گر   "یباشه ا"لیسه

 گم بود. 

 . ادیصدات نم زم ی: عزنیشرو

 بسته شدن دراومد. یصدا

 : سالم، شما؟ وایش 

 شد که به جاش اشکان گفت:  ج یگ نیشرو

 ش؟ یدوهفته پ وا؟یش  یشناس ی : من و نماشکان

 ؟ ییتو  د ی: آهااا، مجوایش 

 . کردی نگاه م یبه سامان که خودش بدتر از همه به گوش  می . و در اخر همه زل زدمیبهم نگاه کرد متعجب

 : الو؟ درست گفتم؟ وایش 

 االن؟  ی: اره، کجااشکان

 . می: پارتوایش 

 .نمتیبب ام ی: ادرس بده باشکان

 پارسام. شیاخه پ شهی: نموایش 

 گفت:  د یلرزی مکه ازخشم  ی از دست اشکان گرفته شد و سامان درحال میگوش 

 ! ی. عوضمیرو گوش  نم یشمارتو نب گهی: دسامان

 : سا..وایش 

 . میبهم نگاه کرد نیو قطع کرد و از جاش بلندشد. همه غمگ   تلفن
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 .کوفتمون شد.وایبه ش  می زنگ بزن ی چرا گفت ل،یسه-

 باال انداخت و گفت: ی ابرو لیسه

 . کنمی م فش یکرد وگفت( االن رد  ی. )مکثخورهیدختره بدردت نم گفتم یموقت بود بهش   یلی: خلیسه

 بلند شدو دنبال سامان رفت.  ازجاش 

 بچه ها باهم مشغول صحبت شدن. ه یبق

 . ویشمارم و بس ا،ی: در سوگل

 کردم.   و یو گفت و س  شمارش 

 و؟ ی گوش  ی د ی: چند خرسوگل

 . د یخر لیسه دونمینم-

 ازش خارج شد. ی آروم یگشاد شدو بعدصدا چشماش 

 شده؟  یزیچ-

 زد و گفت:  یتصنع لبخند 

 اومدن.  ای: نه بابا. بسوگل

 اومدن.  لیکه اشاره کرد رفت. سامان و سه ی به سمت نگام

 . می کن ی باز قتی کنار جرعت حق د ی: برسامان

 .  نیو چرخوند. افتاد سمت من و شرو  ی. سامان بطر لیو سامان کنار من نشست و کنار سوگلم سه  یا ره یدا  مینشست  نیزم ی رو

 قت؟ یحق ای: جرعت نیشرو

 جرعت.-

 به هم انداختن.. یها نگاه بچه

 سانت بزن.  ۵:موهات لیسه
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 منکه موندارم! -

 زد.   یپوزخند  اهو

 ؟ ی اونشبت چ ی : موهااهو

 نگار گذاشت واسم. -

 با خودم گفتم االنه که تموم درزاش باز بشه که  د یخند  ی جور اهو

 ؟ی: چشمات چاهو

 واسه عوض کردن بحث گفت:  لینگفتم. سه یز یکردم و چ یاخم

 .  ایو بچرخون در ی : خب بطرلیسه

 و بچرخون؟ جرعت و انجام نداده.  ی چ ی: چاهو

 که؟ یمثل خودت ف ی کنی مو که گذاشته فکر م ه ی ؟ یو ثابت کن  یچ یخوای : االن مسوگل

 . مینگفتم و سامان هم ساکت بود. دوتامون ضد حال خورده بود یز یچ ینگفت. تا اخر باز  ی زیهم فشار داد و چ ی دندوناشو رو اهو

 گشنمه!  گه، یبابا بسه د-

 سفارش بدم؟ د یخوریمی: چسامان

 گفت.    یز یچ هی  یهرکس

 .یپلو باماه یباقال-

 و قطع کرد.  ی رو گرفت و سفارشارو داد و بعداز دادن آدرس گوش  یشماره ا سامان

 کارت دارم.  ا یبلندشو ب ای: درلیسه

  ستین یکه مطمعن بود کس ی جا هیرفتم. بالخره   لیزد.چشه! بلندشدم و به دنبال سه ی به سوگل افتاد که لبخند تلخ نگام

 شد تو چشمام. ره ی. خستیوا

 ا؟ی: درلیسه



 ی بفهم یکاشک

48 
 

 بله؟ -

 ا؟ی: درلیسه

 وا خب بله؟ -

 : بگو جونم تا بگم! لیسه

 شدم و گفتم:  نه یبه س  دست

 چرا اونوقت؟ -

 بگم. و یزیچ ه ی خوامی : ملیسه

 بخواد ازم که باهاش دوست شم؟ نکنه

 بگو ؟  تونم، ینم-

 .  می: پس ولش برگردلیسه

 . نگام به بچه ها بود که مشغول خوردن غذا بودن. مینگفتم و راه رفته رو برگشت یزیچ

 : ظرف غذات.سامان

اومد   لیپلو سفارش داده بود. بعد از خوردن شام سوگل بامن و سه یکردم. نگام به ظرفش افتاد. اونم باقال   یگرفتم و تشکر  ازش 

 . میکرد یخداحافظ لیو از سه نییپا میاومد  نی.من وسوگل از ماش  مید یکه رس  ی خونه اقاجون. وقت

 

 ۱۹پارت#

 .دنیدی م  ونیز ی . اقاجون و خانم جون داشتن تلومیخونه رو زدم. دربازشد با سوگل وارد خونه شد  زنگ

 ! میسالم ما اومد -

 جواب دادن.  ییسمتون و با خوش رو برگشتن

 : خانم جون غذا مونده؟سوگل
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 پختم رو گاز.  مه یجون: اره مادر، ق خانم

 به سمت آشپزخونه رفت.  ز یجست و خ سوگل

 مان و خاله اومدن؟خانم جون، ما-

 .خوابنیدخترم؟ شب با خالت همونجا م   هی چ ای: بچه ننه بازاقاجون

گذاشت  خچالی ی به سمت اشپزخونه رفتم. نگام به سوگل افتاد. قابلمه رو جلو "باشه ممنون"نگم.و با گفتن یز یکردم چ یسع

 .د یکشیسرم  ی بود و نوشابه رو با بطر

 بخور.  ایب ه؟ ی : هان چسوگل

 نشستم و زانوهام و بغل کردم.  کنارش 

 : چت شد؟ سوگل

 ..کالفم! یچیه-

 بگو.  لشوی! دلگیداره د  ل ی: خب دلسوگل

 . انیشبم نم رون یمامانم و خاله از ظهر رفتن ب -

 گفت:  ال یخیب سوگل

 شمال و کوه.  رهیماه دوماه م ه ی..منم مامانم یعادت کن د ی: باسوگل

 نبوده. ی نجوریمامانم تا حاال ا-

 شد سامان؟  عیامشب چقدر بد ضا ی د ید ی .. وایحساس  یل یخ گهی: توام دسوگل

 . شوریحقش بود. مردگ ب-

 وگفت:  د یخند  سوگل

 : چرا؟ سوگل

 ..گدا.د یبد  د یند  گه ی بهم م یهع-
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 چشماش گشادو گفت:  سوگل

 : دروغ!!!! سوگل

 کردم.  د ییسر تا با

 اون نه.  ی ول د یشا یو بگ   لیمرد باادبه. سه نیحرف بزنه! انقدر ا ینجور یا یبا کس دمی: من تا حاال ند سوگل

 کردم و گفتم:  یاخم

 . زنهی م ه یمهربونه..سامان فقط طعنه و کنا یل یخ لیاتفاقا سه-

 بگم واال!؟  ی : چسوگل

 جام بلندشدم و گفتم:  از

 اتاق واسم تلگرام نصب کن.  ایجم کن ب نارویفعال ا-

 ..م یبه سمت اتاق رفت بساطش و جم کرد و باهم  سوگل،

 سم؟یبنو ی:خب اسمتو چجور سوگل

 . گهید  ایوا خب در-

 . یعباس  ایدر  زارمی م تید ی: اسوگل

 وتکون دادم که گفت: سرم

 : قبال گذاشتن.سوگل

 بزار.   ییاعباس یدر-

 گفت    یا باشه

 نصب کنم.  نستامیشد. بزار ا ی اوک نی: اسوگل

 تخت انداخت منو.   یرفت و بزور رو  شایآرا لیو به سمت وسا  د یکش ینیه

 اهو بخند.  یعمل ی  افهیزل بزن به دستم و به ق ن یشد..بب ی: جون، اوکسوگل
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 عکس و گرفت   ش یکه گفت و انجام دادم و با گوش   یکار

 شد.  ی: عالسوگل

 ! نمیبده بب-

 خوب بود.  ش یبه عکس انداختم. همه چ یو داد بهم. نگاه  یگوش 

 رو فالو کن.   ه ی من بق جیکردم. از پو فالو کردم بک  جم ی: پسوگل

 سوگلم فالو کردم.  یدوستا یکنم.همه رو فالو کردم جز اهوو سامان..حت کار یداد چ  ادی بهم

 . میبخواب ا یسوگل ب-

 ...دمیو خواب دم یوخودش و انداخت روبالشت. منم پشت بهش دراز کش د یکش  یا  ازهیخم سوگل

 

 ۲۰پارت#

 .دارشدمیب سوگلیباصدا صبح

 چخبرته؟! -

 .رشد ی صبحونه د م ی: پاشو برسوگل

 سمت کمد رفتم که گفت:  به

 تا جمع نکردن.   میبخور  می بر  ایب ست،ی: اقاجون نسوگل

 بودن.   ییو دا  ییو سامان و زندا لیصبحونه افتاد.سه ز ی. نگام به ممیو وارو آشپزخونه شد  نیی پا می رفت ی کیهارو دوتا  پله

 ! ریسالم صبح بخ-

 .  زمی عز ری: صبح بخییدا

 دخترم.  ر ی: صبح بخییزندا

 گفت:  یی که دا  میبا سوگل .مشغول خوردن بود میزدم و نشست  یلبخند 
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 !لیسه شی پ د یری امشب شما دوتا م-

 از من سوگل به حرف اومد. زودتر

 : چرا عموجون؟ سوگل

 . یشهاب دب  شیپ میبر د ی: من و اقاجون و سامان باییدا

 مونن؟ ی جون نم ییزندا د؟یمونی چندروز م -

 . می ریمن و خاله و مامانت م زم ی: نه عزییزندا

 !  ونهی.دزد ی به سوگل انداختم. چشماش برق م ینگاه

 جم کنم چمدونم و.  رم ی:من مسامان

دستاشو بهم    لیرفتن. سه قه ی هم بعد چند دق یی و دا  ییکرد. زندا  یخداحافظ ه یگفتم که جوابم و داد. بعد از اون با بق  یخداحافظ

 گفت:   دویکوب

 : امشب، تنها با دوتا دختر جوون! لیسه

 . یبکن ی تونی نم ی غلط چی. توهمی: ما مورد تهاجم قرارت ند سوگل

 نم؟ یفکر..بازم قراره مامان و نب ی قهر کرد از اشپزخونه رفت. دوباره رفتم تو  یبه شوخ لم یو سه دمیخند 

 : سالم عمه! سوگل

 د. و اوردم باال نگام به مامان و خاله افتا سرم

 : سالم سوگل جان!. مامان

 اشپزخونه رفتم. به سمت اتاقم!   از

 ؟ یکن یکارمیچ نجایتوا-

 . اومدم بخوابم. دمیدختر، ترس   ی: والیسه

 کارت دارم.  رونیب ایب ا ی: درمامان
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 برم حموم.   خوام ی.مامینم-

 باش!  رونیب قه یجان چنددق  لی: سهمامان

 : چشم عمه. لیسه

 . کمی. مامان اومد نزدرونیرفت ب لیسه

 چرا؟  ی مثل بچه ها شد  ه؟ یچه رفتار نی: امامان

 زدم.  یپوزخند 

 .ی که کال فراموشم کرد فهممی ! نمیکه عوض شد  فهممیمن بچم! اره خب من بچم، نم-

 تو چشماش جم شد.  اشک

 . ایدر ستین  ینطور ی: امامان

 وتکون دادم و گفتم:  سرم

 . هان؟ رمی االنم سرکار م ؟یستیمثل قبل نگرانم ن نه،چرایهم قای دق-

 .نییو انداخت پا سرش 

 ؟ یچ رم یاگه توراه بم ی. قهر کنرمی: من امشب ممامان

 . رهی . خانم جون واسه شوهرش م ره ی واسه شوهرش م یی ! زندارهیخاله واسه شوهرش م ؟یبر د یاوال خدانکنه، دوما چرا با-

 برم؟  د ی: چون من شوهرم مرده نبامامان

 . رونینفسم و دادم ب کالفه

 بکن.  خواد ینداره، هرکار دلت م  یبه من ربط  گهیاصال د-

 به در واردشد. ی ا تقه 

 : بله؟ مامان

 دروباز کرد اومد تو.  لیسه
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 : عمه، خانم جون کارتون داره. لیسه

 اومد.  لیو سه رون یازاتاق رفت ب مامان

 شده؟  یزی: چلیسه

 ردم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.  ک یاخم

 خونمون.  میری : لباساتو جم کن بعدازظهر ملیسه

با   ه،یبا بق یمعمول یسردم با مامان و خداحافظ ی. بالخره بعدازظهر شد. بعداز خداحافظرونیو تکون دادم از اتاق رفت ب سرم

 .میشد   نیسوار ماش  لیسوگل و سه

 م؟ی: خب خانمآ، کجا برلیسه

 ! گهیوا خونه د-

 دارم ی نگه م رون یشب ب ۱۲خونمون! تا  نیایب زارمیم د ی: نوچ، فکر کردلیسه

 . یشهر باز می چقدر خوش بگذره، اول بر وهو،ی: سوگل

 : چشم خانم!لیسه

  ی به حرکت دراومد و صدا نی! ماش کننی مثل خر ذوق نم یشهر باز  ه یبه ذوقش کردم. مطمعنم واسه  یو نگاه د یخند  سوگل

 رفت تا اخر اهنگ 

 

 ۲۱پارت#

 خونه.   م ی. برادیمن خوابم م ل،یسه-

   م یریعکس سه نفره بگ  ای: اه، غرنزن بلیسه

 من و دافا!  ی بزن ی :عه! که استورسوگل

 .ی ختیر  یتوکه ب  ی زیچ ه ی یرو بگ  ایدر  نی: اوه اوه، الیسه

 سوگل و  یها  یخوشگل ی نیبیم  یجان، چش و چالت و باز کن  لیسه-
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 شد که سوگل داد زد.  کیبه سوگل نزد لیسه

 نگاه نکنا! ی : به من اونجورسوگل

 . می ری. بعد مم ی ریعکس بگ  نیای: اه بلیسه

 زدم.  ی.اما من لبخند معمول د ی. سوگل لپشو محکم کشمیحرفش گوش داد به

 شده! ی: خب تموم شد.عاللیسه

 .نیسوار ماش   م یزودباش بر م، یدونیاره م-

 .عقب رفتم و لنگام و دراز کردم. چشمم بستم. می رفت نیبه سمت ماش  باهم

 ام؟یمن ن ی کرد ینجور ی:اسوگل

  لیسه ی . گوش د یخواب ازسرم پر لیوسه سوگلی راه با کلکل ها ریتکون دادم.کالفه درجلو رو باز کرد..تومس ی بسته سر یباچشما

 زنگ خورد و ساکت شدن. 

 :سالم!لیسه

 :...طرف

 ؟ ی نا؟خوبیس  یی: عه تو لیسه

 :....نایس 

 رفته.  ادش ینگفت حتما  یز ی: نه سامان چلیسه

 :...نایس 

 ؟ یندار یکار گمیدارشدمی : باشه..فعال که خوابه بلیسه

 :...نایس 

 : قربانت خداحافظ.لیسه

 و گفتم:  بلندشدم
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 گفت؟ یمیچ-

 . یزد یباهاش حرف م ی بود داری: تو که بلیسه

 حوصله نداشتم. -

 نگفت.  یزیواسه عصر به سامان گفته بود که سامان به ما چ اد یاومد نشد صبح ب ش یواسش پ ی امروز کار گفتی م  ،یچی: هلیسه

 اطیبود.درو باز کرد و وارد ح  یرونیوسقف ش   د یسف ی با نما ی .نگام به خونه افتاد. خونه امید یتکون دادم.  بالخره رس  یسر

. و  رونیب میاومد  نیتر. از ماش  کی کوچ زیسا ه یجون رو داشت. اما خونه اقا ی خونه پارک کرد. خونشون نما ی و جلو نی.ماش میشد 

طرف خونه پله بود که   ه یبود و  ی ا ره یبزرگ بود اشپزخونس فکر کنم سمت چپ خونه بود و حالت جز ی . خونه امیوارد خونه شد 

 واسه اتاقاس.  زدم یحدس م

 : مورد پسند واقع شد؟ لیسه

 نازک کردم.  یچشم پشت

 . میلباس عوض کن م ی بر اریهامونو ب له ی:وس سوگل

 . اری. توخودت واسه خودتو بارمیم ارو ی: واسه درلیسه

 م؟ی؟مگه من خارخار ی چ ی عنی: سوگل

 .اریواسه سوگلم ب  یار یب یخوای . توام اگه مگهی!!!بسه د یوا-

 به سوگل زد وگفت:  یچشمک لیسه

 : چشم!لیسه

 رفت  رونیازخونه ب عیوسر

 چقدر گاوه!  ینی بی: مسوگل

 . رینگ  ی ازرو عالقس جد -

 نه خود نکبتشو.  کشهی: اخه عالقش من و داره مسوگل
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و با کمک سوگل وارد اتاق شدم. لباسامونو عوض   م یهامونو اورد. به سمت پله ها رفت له ینگفتم. سوگل وس  یز یو چ دمیخند 

 وار قرمز.  و شل  یمشک شرت یت ه ی. سوگل دمیپوش  یزرو و شلوار مشک شرت یت ه ی. من میکرد

 بخوابم.  رمی من م-

 . میبخور  یبستن  کمی می: عه نه..بر سوگل

  خچال یرو بزار تو  یتو ظرف. برگشت تا بستن  ختیری رو م  یداشت بستن لی.سهمیبه دنبال سوگل رفتم. وارد اشپزخونه شد  ناچار

 نگاش بهمون افتاد. 

 ؟ ی: به به، هاچ زنبور عسل دنبال مامانتلیسه

 بانمک!-

 زد به بازوش.  ی.سوگل به سمتش رفت و مشتد ینگاش به سوگل افتادو سرش و انداخت عقب و مثل گاو خند  لیسه

 : چته؟ سگ گازت گرفته؟ سوگل

 گفت:  دهیخندش بر نیب لیسه

 ؟ی: توکه..تو چرا...انبردست شد لیسه

 خنده.  ر یمنم زدم ز لیسه ه یتشب ی اورادی به لباس سوگل افتادو با نگام

 . نیگاو ی لی: خسوگل

 رفت. رونیاشپزخونه ب از

 : چش بود؟ لیسه

 ! شوریتوچته؟ ب-

 خودتو بردار. یبستن ای: بلیسه

 .  د یدیم  ونیزی.سوگل داشت تلو رونیب میهم مال خودش و سوگل و برداشت. از اشپزخونه اومد  لیو برداشتم. سه  ظرفم

 انبر خانوم.  ای: بلیسه

 . خورمی: نمسوگل
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 و برداشت وگفت: ی زره از بستن هی . با قاشق نیکنارش نشست رو مبل و منم رو زم لیسه

 بخور. ای. ب زمی: خرشو عزلیسه

کردم بزارن بخوابم و بعدش به   شونیمکافات راض ی با کل یگرفت و مشغول خوردن شد. بعد خوردن بستن  ض یقاشق با غ سوگل

 سمت اتاق رفتم. 

 

 ۲۲پارت#

 "بعد روز سه"

 کن؟یباز نی ا شورهیبشور، چقدر خوب م-

 سردادوگفت:  یقهقه ا سوگل

 . رمیبگ  لم ی: بزار فسوگل

 کنم توروزنامه ها!!  ی م لمتون یف د، یریبگ  لمی: فلیسه

و    فیکث  یباخت لباسا یو هرک  م یبزن بالیوال ی گرفت. اقا حس غرور برش داشته بود. تک  لمیسوگل ف ل،یسه د یتوجه به تهد  یب

 بشوره. 

 . د یکن یمن شستم شما آبکش  گ،ی : بسه دلیسه

 کن.  ی پاشو فردا ابکش-

 . رونیب م یخدا خواسته دستاشو شست و از حموم اومد  از

 ؟یگذاشت  یاستور-

داشتم. شمارشو  نایپاسخ ازس  یتماس ب  هی مبل برداشتم .  ی و ازرو  م یگوش  .و بعد به سمت کاناپه رفت. زارمی : نه االن مسوگل

 گرفتم بعداز دوبوق برداشتم. 

 . موری:سالم خانم گرنایس 

 ؟ ی..خوبنایسالم س -



 ی بفهم یکاشک

59 
 

 ؟ ی: خوبم توخوبنایس 

 ؟ یزنگ زد  یداشت ی کار  ،یمرس -

 .سادس کارش. یکن م یگروگریباز ه ی نجا یا ارمتیدنبالت ب ام یکه ب خواستمی : اره، منایس 

 که!؟  ادتهیکردم   م یبار سوگل و گر ی! من فقط  شهینم موری روز که ادم گر۵با  نا،یاوه س -

 اونجام حاضرشو.  گه یساعت د ه ینه!؟تا  ای یتونیم دم یم ص ی: من تشخنایس 

 باشه، پس فعال. -

 !ی: بانایس 

 .  رونیب میبر  خواستمی : بازکجا؟ ملیسه

 کنم.  می ریبا سوگل برو. من قراره گ-

 دنبالت.   م یای: باشه، موقع برگشت بهمون بگو بسوگل

بلندو با   ی.از داخل کمد مانتو خردلدادیونشون م "دوبعدازظهر"به ساعت انداختم  یتکون دادم به سمت اتاق رفتم .نگاه یسر

و    رونی.ازاتاق اومدم بفمی و انداختم توک میهم زدم. گوش  ملیر ی رژ قرمزم زدم و کم هی . دمیپوش  یو شال مشک یشلوارجذب مشک

 رفتم.  نییپا

 ؟یشد  پیبه..چع خوشت: به سوگل

 : چش نزن بچم و. لیسه

 . رونیخفتون کنم.خون از دهنتون بزنه ب خواری. دلم منیبحث نکن ی خب! ول د یبه من فش بد -

از   می . با زنگ خوردن گوش رشون نشستم . رفتم کنانییحرفام و با حرص گفتم که سکوت کردن و مظلوم سرشونو انداختن پا تموم

 ازجام بلندشدم. نایطرف س 

 ها!خداحافظ بچه -

 . ی: باسوگل

 : خداحافظ هاپو.لیسه
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 زنگ زد.  نای.دوباره س  رون یندادم از خونه اومدم ب  جوابشو

 بله! -

 جلودر.  ای: بنایس 

 باشه اومدم. -

 شدم.  نیخونه پارک کرده بود.سوار ماش  یو قطع کردم. درو بازکردم.جلو   یگوش 

 سالم.  -

 : سالم خانم! نایس 

 و به حرکت دراورد.  نیماش 

 کنم؟  م یریقراره گ و یخب ک-

 نداره.   یخاص م یری: گنایس 

 وگفتم:   دمیکش  یهوف کالفه

 انه؟ ی یگ یم-

 . انیحاج تای: ارام باش..بانوازنایس 

 . فتنیشتم ن و به زور نگه دا چشمام

 تونم؟ ی! من نمیکنیفکر نم-

 ! یتون ی: نه..مطمعنم نمنایس 

 یسوگل و باز کردم. صدا ی شدم. استور نستایو جوابشو ندادم. نت و روشن کردم.وارد ا رون یدادم ب ی . نفسم و حرصد یخند 

 پخش شد.  لیسه ی ناینفر

 ! لهیسه ی: صدانایس 

 .شورهی اره. داره لباس م -
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 . توبدهی: گوش نایس 

 گفت:  پی.بعداز تموم شدن کلکردی م ی و رانندگ کرد ی و دادم بهش. همزمان نگاه م  میگوش 

 . لیسه چارهی: بنایس 

 حقشه. -

 . شدمینم موریری گ موندمیم کار یکردم کاش ب ی. هوف، چه غلطنگفتم  یز یچ رراهینگفت و منم تا مس یزیچ

 

 ۲۳پارت#

  یمشهور  ی گرایباز بایبه اطرافم انداخت تقر ی.  نگاهمیشد  ی وارد خونه بزرگ نیاس ی.و بارونیاومدم ب نی. از ماش مید یرس   بالخره

 .بودن  نجایا

 : بروتو. نایس 

 . شمیاومد پ یقطار بود دهنم وا موند. دختر بامزه ا   لیکه مثل ر  یزای و چ  نیاون همه دورب دنیخونه شدم. با د  وارد

 ؟ یهست اجون ی: دردختره

 بله. -

 اقن بفرما.ات نیتو ا انی: خانم حاجدختره

 برگشت سمتم. ان، یبه درزدم. واردشدم. خانم حاج ی که اشاره کرده بود رفتم. تقه ا ی سمت اتاق به

 نگاه بکنم کجارو گفتم،گفتم:  ی ا نکه یا بدون

 .نجایا د ییسالم بفرما-

 به گلدون کنار اتاق. هول گفتم:  دمیزد و به اون سمت نگاه کرد.ردنگاش و گرفتم رس   یلبخند 

 اونجا. یصندل  یرو  د یببخش-

که روش نوشته بود و خوندم.و طبق اون شروع به کار   ی برداشتم.و مطالب زبود یم ی رو یکی. کاغذ کوچنشست  یصندل  یو رو  رفت

 اومد تو.  نایانداختم. که همزمان در زده شدو س  انیبه صورت خانم حاج یساعت کارم تموم شد نگاه میکردم. بعدازن
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 : تموم شد کارشون؟ نایس 

 آره.  -

 . انیخانم حاج د یی: بفرمانایس 

 . دروبست و اومد تو.  انیرفتن خانم حاج بعداز

 !؟ یتونست  ید ی: دنایس 

 دادم؟  ی سوت ید ید-

 ؟ یداد ی : نه،سوتنایس 

 گفت:  دوی رو واسش گفتم، خند  ه یقض

 م؟ یبخور  ی زیچ یبستن می بر یاینداره،م بی:عنایس 

 ؟یکارم تموم شد؟کارتوچ   یعنی-

 . سپارمی:به بچه ها م نایس 

 شاپی کاف"متوقف شد.نگام به تابلو افتاد   می که توراه بود  قهی.بعد از چند دقمیشد  نیتکون دادم به دنبالش رفتم. سوار ماش  یسر

 .  میکه مشخص کرد نشست  ایاز صندل ی کی یرو   میشاپ شد  یو وارد کاف رونیب م یاومد  نیاز ماش  "شانار

 ؟ یخور یم ی:چنایس 

 . یا وه ی م یبستن-

 انداختم. ط یبه مح  یگرفت. نگاه ی گفت و واسه خودش شکالت  یا باشه

 ه؟ یبرنامت چ ایدر گمی:منایس 

 ؟ یبرنامه چ-

 . تی:واسه زندگنایس 

 واال.  دونمینم-
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 ازدواج زده به سرم.  ی روزا بد هوا نی: انایس 

 باال.   د یابروهام پر جفت

 کلک؟  یخوا یم  ویحاال ک-

 : بماند.نایس 

 گفتم:  یجد  بالحن

 خود،نماند!! یب-

 کردم  یخداحافظ  نایدنبالم و با س  ادیزنگ زدم ب  لی. به سهمیاز جامون بلندشد  یاومد. بعدازخوردن بستن امون یبستن دویخند 

 

 ۲۴پارت#

 شدم.  نی.طبق معمول سوگل جلو نشسته بود.سوار ماش د یرس   لیسه بالخره

 سالم، چخبر؟ -

 . گردنی برم  ی از دب نای:سالم.فردا اقاجون اسوگل

 همشون؟ -

 : اره.لیسه

 شه؟ یم ی شرکت چ-

 ! دونمیم: چهلیسه

 . میتا شام درست کن م یو من و سوگل بعد از عوض کردن لباسمون به اشپزخونه رفت م ی. باهم به خونه رفتدمینپرس  ی ا گه ید سوال

 ؟ یدرست کن  یدوس داره بلد  یلیخ  ی ساالد ماکارون لی:سهسوگل

 م؟ یدرست کن م یبخون نترنت ی..ازتو اادینه ز-
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.بعد از  کردمیم  داشونیپ خچالیو  نتایاز کاب عی من سر خوند یکه مواد الزم و م  نطوریتکون داد. هم  د ییبه نشونه تا ی سر سوگل

 . دادمیمن انجام م خوند ی و اون م مید یتموم شد مواد الزم به بخش شرح پختن رس 

 حد حجم کار که روسرته؟  نیاز ا یشیسوگل جان ، خسته نم گمیم-

 هم اندخت. ی لنگاشو رو ال یخیب سوگل

 .)و بعد مشغول به ادامه خوندن متن شد(زمی: نه عزسوگل

 تا سرد بشه.  خچالی تو میدرست شد.گذاشت  یکارمون تموم شدودوتا ظرف بزرگ ساالد ماکارون   بالخره

 کجاس؟  لی:سهسوگل

 . یو پفک. و تخمه و بستن پس یچ یاومد. با کل لیبازشدو سه درخونه 

 چخبرته؟ -

 . میداره ساعت نه ون بال ی: امشب واللیسه

  ی و همزمان سرمون توگوش  م یکاناپه نشست ی رو م یهارو بزاره. باسوگل رفت لهی.خودش به سمت اشپزخونه رفت تا وس مینگفت  یزیچ

 .د یجفت ابروهام باال پر یاسم سامان هاشم دن یشدم. با د نستایبود. نت و روشن کردم. وارد ا

 سوگل،سامان فالوم کرده. -

 :دوگفتیابروهاش باال پر سوگل

 ! نمی:بده ببسوگل

 و دادم بهش.  یگوش 

 : بک بده زود. سوگل

 " فته یخودش "تا پست گذاشته بود. همشم از خودش  ۱۲دادم.   بک

 . شمی: به به، دوتا کدبانو اوردن پلیسه

 شدم. ی عصب یظرف گنده از ساالد ماکارون  ه ی دن یسمتش و با د برگشتم

 ؟ یخور یم  یچرا االن دار-
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 ! گهید خورم یدلم بخواد م  ن؟هرروقتی:مگه واسه من درست نکردلیسه

 و خورد.  رون یب د یکش ی ماکارون هی  و

 انه؟ یسرجاش  ی زاریم  یبری: مسوگل

 . گهینکن د تی:اذلیسه

 صورتم.  ی . ظرف و گرفت جلودمیبه سمتش دو زو یرو انداختم رو م یگوش 

 ببر.  ایارام باش ب وان، یح ی : هوولیسه

 بهش کردم و ظرف و گذاشتم سرجاش. به سمت هال رفتم.  یاخم

 : جدا سامان فالوت کرد؟لیسه

 اره خب، مگه چشه؟ -

 . سیدونه دختر ن ه یکه فالو کرده  یاونا  ن ی: بروفالووراشو ببلیسه

 حاال حال کرده دختر عمشو فالو کنه. -

 زدوگفت: ی زیام طنت یلبخند ش  سوگل

 کردم.  کی: منم حال کردم بجات السوگل

 گفت: لیچارتاشدکه سه چشمام

 ! سی: اصال نگران نباش. به جات کامنت گذاشتم. نالیسه

 و گفتم:  دمیکش ی بلند  غ یکنم!؟ ج  کاریچ تونستمینم گهید

 زود!!!  د یپاکش کن-

 و شرمنده!  کی ال یول  شه ی:کامنت و ملیسه

 همون کامنتو پاک کن. -

 چشم! ی به رو ی: الیسه



 ی بفهم یکاشک

66 
 

 . د یکش یغیسمتشون رفتم.که سوگل ج به

 قلب.   هیبا ی !!جواب داده مرس ی:واسوگل

 زار بزنم؟  ایکنم  ه یکنم؟ گر ی چه غلط دونستمینم گهید

 .نیآبروم و برد-

 . د یاریشام و م نوی ا یسرت. پس ک  ی:فدالیسه

 :ساعت نه. سوگل

 .  میاریهضم شه بعد اون خرت و پرتارو ب  کمی م یارینه االن ب-

 . میبرد وانی . دوتا ظرف و همراه با دلسترو ل م ید یچ ونیزیتلو  یموافقت کردن. سفره رو جلو  باحرفم

 واسه من!   یکی نیواسه شما . ا  یکی: خب اون  لیسه

 . خوردی کالباس بازمونده رو م نیافتاد که داشت اخر لینگام به سه.می ظرف وخورد ه ی .من وسوگل با کمک هم میکرد ناچارقبول

 ! گهی: دمتون گرم دلیسه

 نوش جان..ظرفا باتو. -

 گفتن. ی گفتن زن  ی مرد گهی:دلیسه

 . د یاریب اروی.شما خوراکشورمی:من مسوگل

ست   هی  دن یو منم به سوگل تو جم کردن سفره کمک کردم. بعد از د  د یمثل فرفره از جاش پر  ل یاومدم مخالفت کنم سه تا

 ... می که بخواب  میمن و سوگل به سمت اتاق رفت  بالیوال

 

 ۲۵پارت#

 !؟ می سوگل جان،فکر کنم قرار بود بخواب-

 نستایا م یبر کمی اینشده بابا..ب مم ی:ساعت ده ونسوگل
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  ه یرو باز کردم.   یگذاشته بود. استور  یسامان زدم استور  جیبه پ یبود. سر یو روشن کردم و هرکدوممون سرمون تو گوش  نت

 . جشیاز پ رونیگرفته بود. اومدم ب  یکه خودش سلف یعکس خونوادگ 

 گرفته.   وی اهو رو نگاه ال ایب ی :واسوگل

داشت و ازاون بدتر لباسش بود که   یظیغل  ش یبسته بود و ارا یبلوندشوخرگوش  یو به طرفم گرفت نگاه کردم. اهو موها شیگوش 

 هاش معلوم بود توش.  نهیس 

 د؟ید یکدومتون من و د د یامروز رفتم کافه ام ز، یگا ی:هااهو

 :انگار گوز کدوم باسنه! )اداشو دراورد( سوگل

 .میشد   ویو مشغول ادامه ال دمیخند 

 :اِوا سالم سوگل. اهو

 بگم بهش؟  ی:چسوگل

 . گهیخب سالم کن د-

 کرد.   پیتا سوگل

 ؟ یی:سالم کجاسوگل

 آرشام هستم.  شی:پاهو

 :رلته؟ سوگل

 .ای:نه بابا فابمه، آرشام باهو

 به سوگل انداختم. یآرشام نگاه دنید با

 ه؟ ی ختیر  نیچرا ا نیا-

 . گردهیها م افهیق پیت  نیباا شهی:همسوگل

 که توفکر.  دم ی. سوگل و درونیب م یاومد  وش یال از

 ! ی؟دمغیچته سوگ-
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 ستم؟ یتوباغ ن یلیمن خ ایاوضاش داغونه  یلیبگم! آهو خ ی چ دونمی:نمسوگل

 ازشهاب بگو .  کمیحرفا  ن یا یولش کن بابا،اون بچس کلش باد داره به جا-

 توجاش. د یپر جان یبا ه سوگل

 شوخه.   یل یذابه،خج یلیخ ن یبا ماهرخ ازدواج کرده..بب ف ی: حسوگل

 ه؟ ی نجوریباتوفقط ا د یشا-

 مثل سامان.  ه ی: نه بابا، کال ادم باحالسوگل

 به خودم گرفتم وگفتم:  ی چندش  افهیق

 و ازنقطه ضعف استفاده بکن.  ی ! عقده اهی چجور دم یقشنگ فهم-

 حرفاس.  نی. اون خودش مخالف ایگ ی که از سامان م  ویز یچ نیمن هنوزم باورندارم ا نی:ببسوگل

 باال انداختم و گفتم:  شونم

 . شهیبه مرور بهت ثابت م-

 . زنمی.وگرنه گردن سامان و منشه  دوارم ی:امسوگل

چشمام و باز کردم و   ی داد آشنا یکردم. باصدا ی پل یو تو گوشم گذاشتم و آهنگ شاد  ی و پشتم و کردم بهش. هنسفر دمیخند 

 مثل من شده بود.  . سوگلم دمیخاله رو د افهیق

 ؟ یکه چ د ید ی:تا لنگ ظهر خوابماهرخ

 خاله؟ساعت چنده؟ یلنگ ظهر چ-

 "۱۱:۴۳"عالمت سر به کنار تخت اشاره کرد. نگام به ساعت افتاد با

 به کنارچرا لباساتوحموم مثل چوب خشک شده؟ نی: اماهرخ

 . لهیسه ری: عمه تقصسوگل

 از ناهار نه صبحونه.  ینه خبر  کیساعت  دتایدست و صورتتون و بشور د ی. بررسمی:به حساب اونم مماهرخ
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 ییدستشو  می رفت ی . من و سوگل نوبت رونیو خاله از اتاق رفت ب  میتکون داد ی سر مظلوم 

 

 ۲۶پارت#

ده بودن.  ومامان و خانم جون و اقاجون اوم  ییندادن. زندا د یصبحونه بد   می . من و سوگل هرچقدراصرار کردد یوقت ناهاررس   بالخره

 . میسمت اشپزخونه رفتبا سوگل به 

 :گشنگان عالم چطورن؟لیسه

 .  دنیخند  همه

 به نوبت.   ابیاس -

غذا شدن. غذا  ختن یهم مشغول ر ه یبعد از شروع کردن اقاجون به غذاخوردن بق م ینگفت و من و سوگل کنارهم نشست یزیچ

هم کنارش گذاشتم. بعداز خوردن غذا.به سمت اتاق رفتم. که مامان هم   یوماه ختم یبشقاب پر برنج ر هی پلو بود.  یو باقال   مهیق

 اومدتو. 

 مادر؟   یا،خوبی:سالم درمامان

 زدم.  یپوزخند 

 اره مادر،خوبم. -

 م؟ی کن ی روبوس   یخوای:نممامان

 د؟یزنگ زد د یمگه شما اونجا بود -

 .رانیباخط ا شد ی:خب نممامان

 م نشست. . اومد و کنارمیسرم و کردم توگوش  جوابشوندادم

 ؟ یکنیرفتار م ی نجوری!؟ چرا اای:چت شده درمامان

 ؟ یعوض شد  ی لیخ یکنیمن چم شده؟مامان، فکر نم -

 بگردم؟  ی گلگل یبا لباسا یخوا ی:هنوزم ممامان
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 هم نباش. ی نجوریحداقل ا ی نه،ول-

 . توفقط رفتارتو درست کن همه متوجه شدنا.زمی: باشه عزمامان

 چشم.-

 اتاق زده شد. در

 بله؟ -

 مامانم هول شد و گفت:   دنیدر اتاق و باز کرد اومد تو باد لیسه

 :بدموقع اومدم؟ لیسه

 :نه اصال! مامان

 تنها گذاشت. لیازجاش بلندشدو من و باسه مامان

 ه؟ یبازچ-

 . میمثل شب معارفه تو دار   یدورهم ه یبا سوگل،امشب  م یبخر لهیوس  ی کل میبر د ی:پاشو حاضرشو بالیسه

 بخرم؟  د یبازم لباس با-

 ! ادینکن. نگو که بدت م  ی اونجور افتوی:قلیسه

 لباس نداشته باشم.  م یباور کن راض-

 :اوهوک پاشو لباستو بپوش زود. سوگل

  یرژ صورت هی. دمیاس پهن کردم رو تخت و پوش دست لب  هی . به سمت کمد رفتم و رونی از اتاق رفت ب ل یازجام بلندشدم وسه کالفه

لباسش از اتاق   دنی. بعداز پوش فتر یصورتش تموم شده بود و به سمت کمد م شیبه سوگل انداختم که تازه آرا  یزدم و نگاه

 .نییپا می و پله هارورفت رون یب میاومد 

 اقاجون خداحافظ!-

   اینجادریاای:بآقاجون

 به سمتم گرفت.   ی شدم. کارت کشینزد
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 !ای:خداحافظ دراقاجون

 .  رونیب میزدم با سوگل از خونه اومد   یلبخند 

 چرا؟  ید ی:رمزشو نپرس سوگل

 رفته رو خواستم برگردم که گفت:  راه

 ۵۰۴۰:سوگل

 نه؟  ی ضیمر-

 جدال و اون عقب. ی . من جلو نشستم بعدازکلمی رفت نیانداخت باال و به سمت ماش  ابروهاشو

 

 ۲۷پارت #

 .  دنیخر  لیکه لباسام و سوگل و سه  د یحوصله بودم توخر یانقدرب

 نوبت منه. :خبلیسه

.دست کردم و برش  فمیتوک   یزی. با حس لرزش چمیاز مغازه ها شد   یکیوارد   میمردونه رو ازنطر گذروند   یمغازه ها گه ید باهم

 . شناختمیداشتم. شماره رو نم

 بله؟ -

 :کارتون تموم شد؟ ماهرخ

 و سوگل موندن.  لیسه یول  دم یمن خر-

 شدا.۵.ساعت د یایب د یبخر ع ی:سرماهرخ

 چشم خاله خداحافظ -

 .می:برلیسه

. و  میگرفت  شی لباس سوگل راه خونه رو درپ  د یبعد ازخر رون یب میاز مغازه اومد  د؟یخر ی دستش کردم. ک  یتو  ک یبه پالست ینگاه

 .میو با سوگل وارد خونه شد  رون یب  نیاز ماش  می.اومد مید یساعته رس  مین لیسه یباسرعت باال
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 باال زود. د ی:زود برماهرخ

جلو خودش اشاره   یکنارش بود. نگار به صندل ی باال و نگار و دختر جوون تر م یبا سوگل رفت فهمم؟یهول بودن خاله رو نم لیدل

 کرد و گفت: 

 فاطمه.    شی..سوگل جان شما برو پنجایا ایخانم شما ب ای:درنگار

به خوندم انداختم   یگفت بلندشدم. نگاه  شدکهی.کم کم داشت چشمام بسته م مینداشت ی قبل باهم بحث ی.برخالف سر مینشست

  یاومد. لباس  ی بود وبهم م یرژم رنگ مس ادبوداما یچشمم ز ش یشونه هام. و ارا ی. دوباره واسم موگذاشته بود اما بازتا رو نهییآ ی تو

 با کفشش.  راههم دمیبودن و پوش  دهیکه واسم خر

 .  یشد  ی:عالسوگل

 . یخوب شد  یلیتوام خ-

 د؟ی:شما حاضرماهرخ

 :لباسم مونده بپوشم.سوگل

 برو کمک سامان پس.  ایتوب  ای:درماهرخ

 داشت.   یساله هم بود که ظاهر جذاب۳۹ یاقا  هی همه بودن  ییرایبه دنبال خاله رفتم. وسط پذ  ناچار

 هستش. ای:شهاب جان،درماهرخ

 زدو دستش و به سمتم درازکرد.  ی گرم لبخند 

 .اخانمی:خوشبختم درشهاب

 "نطوریمنم هم"زدم و گفتم   ی لبخند  متقابال 

 :سامان ..سامااان!ماهرخ

 شد. ال یخیبزرگ وسط سالن و ب زیم سامان

 :جانم عمه؟سامان

 . زیم دمانیواسه چ  ادکمکتیم  ای:درماهرخ
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گذاشته بودو   زی ور م ه یهارو یدنی. نوش زانداختمیبه م ی. نگاهزیسالم بده.رفتم کنار م ،نکرد یعوض شور ینگفت. ب یزیچ سامان

 ور.   هیغذاهم 

 ؟ یدنیوسطش نوش  میدورتادورشو غذا بزار  ستیبهتر ن-

ور سوق دادم که   ه ینگفت. سرم و به  یز یچ ی ا هی کرد توچشمام و چندثان خ ینگاهش و م وبعد زانداختیبه م ینگاه سامان

 "نظرت؟"یعنی

 . ادیچون نظر توعه خوشم نم ی ه،ولی:نظرخوبسامان

 نگاش کردم.  یحرص

 :به دخترعمه جان؟ لیسه

 زدم و برگشتم سمتش. ی لبخندگشاد

 جان!  لیسالم سه-

 . دمیوضوح جاخوردنش و د  به

 : گفت یکرد و به شوخ  یاخم لیسه

 ! فهی :برو خودتو بپوشون ضلیسه

 زدوگفت:  یپوز خند صدا دار  سامان

 نداره که بخوادبپوشونه!  میزی:واال چسامان

 ! هی اه اه طاووس چ گهی طاووس باشه م تونه یخرنم-

 و گفت: رخنده یزدز یپق لیسه

 . یکه جوابشو بد  ی کرد ی:همه ضرب المثل هارو قاطلیسه

 . ینشد  تیترب  گه،خوبید ی تیترب ی:بسامان

 من عادت داشتم به حرفاش . ی گشادشد. ول لیسه یچشما

 اشاره کردم(به کارت برس. ز یمثل خودش زدم و به م ی)وبعدپوزخند یشد  تیاوک توخوب ترب -
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  یی از پله ها رفتم. همزمان دا نییپا ومد یازاونجادورشدم وبه سمت سوگل که تازه داشت م ی عاد ی. باقدمادادی م ر یتحق ی بو لحنم

 د یاومدن. فکر کردم که با گم ید یها  یی. کم کم اهو و دامیبگ  یتا سالم و خوش اومد  م یو بابا بزرگ هم اومدن. با سوگل رفت

 اومدن تو.  گمیغافل..چهل پنجاه نفر د لد  یمهمون تموم شده باشه اما ا 

 ن؟ یک  نایسوگل ا-

 شهاب. لی:فک و فامسوگل

 م.انداخت ینگاه

 داره.  ی الی چه فک و فام ی ماشاهلل به چشم خواهر-

 : دوگفتیخند  سوگل

 !ازسامان جذاب تر. هیپسرجذاب هی  نیروز،بب ی:فقط پسوگل

 تر از سامان.  لیگور ه ی یگفت  ی چ دمیواال قشنگ فهم-

 . بشینگاش نکن .نگاه نگاه دستش و کرد تو ج ع یفقط ضا دهیپوش ی:اونه هاش،کت سورمه ا سوگل

 از دورم مشخص بود.  یول نم یبب افشو یق تونستمینم ادیبود. ز یبه پسره انداختم.الحق پسرجزاب ینگاه

 زود.  د ی جا بشن هی  د یچرا؟ بر د یکنیبه مهمونا نگاه م  د یدار ز یه ی:خاک توسرم،مثل پسرا ماهرخ

 

 ۲۸پارت#

 زد.  بش یکجا غ ستیسوگلم معلوم ن نیا کردم ی بودن که فکرش و م  ی زیازچ شتریب مهمونا

 !د ی+ببخش

 .گفتی بود که سوگل م ی سمت صدا..همون پسره ا برگشتم

 د؟ ییبله بفرما-

 کجاست؟  یی+دسشو

 در.   نیطبقه باال سمت چپ اول-
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 بگه!؟  ی چ خواد یکرد و رفت. نکبت!گفتم االن م  ی روزتشکریپ

 ؟ی ..چرا ساکتید یل ی:اولیسه

 افتاد. چقدر بشاش! لیبه سه نگام

 حال ندارم. -

 کنارم.   نشست

 . میوسط برقص میبر ای:بلیسه

 ستمیبلدن-

 دهیدختره که تاحاال ند  ه ینگام به سامان افتاد. با دنیرقصی کردو رفت. کالفه نگام و دوختم به وسط سالن که م  ینچ نچ لیسه

 ازش بدم اومد.  ی چرا! ول دونمی. نمد یرقصی بودم داشت م 

 .د ی+ببخش

 افتاد  روزی و اوردم باال و نگام به پ سرم

 بله؟ -

 م؟ ی باهم برقص د یهست لی+ما

گفت    شهیبازم نم ی ول دمیرقصی م  امیبودم و بچگ  دهیرقص د یدورو برا نبود.من چند نوع  نیانداختم خداروشکر ا لیبه سه ینگاه

آرامش بهنام  "که اهنگ عوض شد و اهنگ  م یدستش گرفتم ازجام بلندشدم. باهم وسط رفت  انه؟یبرقصم   تونم یاالن م

** تا    خوادی تو دلم گفتم.دستش رفت رو کمرم. اوه!پس تانگو م  یا راهللشد که استغف کمی)روحش شاد:)(پخش شد. نزد"یصفو

 .رون یب م ید یاهنگ تموم شد.ازهم کش نکه یاخر اهنگ بعدازا

 ! ی+خوب بود.مرس 

 . کنمیهش مخوا-

و سامان   لیسوگل و سه یاون چشما زدودرعوض ینگام به ماهرخ افتادکه چشماش برق م شدمیدور م روز یکه ازپ  یدرحال

 شدم. کشونیاون دوتارو نه.نزد  یول  کردم یو درک م لیپرازخشم بود. سه

 !؟ یستی:که بلدنلیسه
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 ؟ یرقصی. باناموس مردم مشوری:بسوگل

 زدم  ی بود!لبخند حرص درار ن یشدنش ا یحرص ل یدل پس

 رو داشت یتفاوت  ینبود و حالت ب نیخشمگ  گهیبه سامان انداختم. چشماش د ینگاه

 .رفتمیم  رفتیهرجا م کردم ی نم ی واال من کار-

 . یو انتخاب کرد  ی:به به،خوب کس ماهرخ

 کردم .  ز یو ر چشمام

 چطور؟ -

 هستن. تازه،بچه برادر شهاب. یمی.و با آقا جون دوست صمکهیپسره با آقاجون شر نی:پدر اماهرخ

 .سی :حاال انقدرام خوب نسامان

 بودن.   ی تینه اتفاقا،ظاهرا ادم با ترب-

 بهش زدم.  ی لبخند معنا دار وبعد 

 وقت شام. گهی:خب بسه دماهرخ

 تند گفت: سوگل

 .میر یشام بگ  م یبر ا،بدو ی:درسوگل

 کرد.   ینچ نچ لیسه

 که کم نرسه بهشون.  رن یبرن غذارو بگ  خوانیم  نایاونوقت ا بندنی واسه غذا صف م ی :تو سوماللیسه

شور و   ی عقل که نباشد جان درعذاب است. پسره ب ی سامان. درسته خوشگله،ول یرو لبا دمیبگم لبخندو د  تونم یبار م نیاول یبرا

 تمدن!  یب

  تزایسوگل پ یمن اکبرجوجه و غذا یکه غذا  یدنیذا و نوش و بعد از انتخاب غ م یرفت زی نداد سوگل و باهم به سمت م جوابشونو

 ... میرفت  اط یتوح ی عنینقطه از خونه، ن یبودبه سمت دورتر
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 ۲۹پارت#

 "دوهفته بعد "

 .نایواقعا ازت انتظار نداشتم س -

 . میدورشد   کردنیم ی لمبرداریکه ف  یازخونه ا یکردودستم و گرفت کم یاخم نایس 

 دوست داشته باشم؟  ی:انتظار نداشتنایس 

 کردموگفتم:  یاخم

 خودت کار کنم.  شیپ ی اریب نکاریانتظار نداشتم من و واسه ا ر، ینخ-

 :رونوگفتی نفسش و داد ب کالفه

 جوابت نه؟  یعنی:نایس 

 قطعا. -

 ؟  لی:اونوقت به چه دلنایس 

 الزم واسه ازدواج.  ط یسن کمم،نبودشرا لیاز قب اد یز ی لیخ لیدال-

 ندارم؟ ط ی:من شرانایس 

 و شروع نکردم.  م یمجرد ی توخونه بند باشم.وازهمه مهم تر من هنوززندگ  تونمیکنم.نم ی اشپز ستمی. بلدنگمیو م  ر،خودمینخ-

 فراهم شه.   طت یتاشرا مونمی. من منتظر مستین ی :باشه،مسئله انایس 

 گفتم:   یآروم بالحن

 شوهرخوب باشه؟  هی ازنظرمن نه  ی فقط پسرخوب ی،ولیل یخ یلی. خیهست یپسرخوب یلیجان،توخ نایس  نیبب-

 توجه به حرفم گفت: یب نایس 

 .  یخواستگار ام ی. بعد میبکن ی مجرد یتا زندگ مونم ی:حرف مفت نزن،شده پنجاه سال منتظر منایس 

 . من و برسون خونه اقاجون.خوادبکنی دلت م زنم؟هرکار یحرف م یدوساعت دارم واسه ک-
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 .نی:باشه،بروبشنایس 

 . زنگ خونه رو زدم. در بازشد.وارد خونه شدم. همه خونه بودن. و بازکردم و نشستم. من و رسوند و خودش رفت  نیدرماش 

 سالم. -

 زدوگفت: ی لبخند  آقاجون

 ماهت.  ی :سالم به رواقاجون

 باال دربازشدو خاله اومد. دم یگفتم و رفتم طبقه باال لباسم وعوض کنم. تا شلوارم و کش یا بااجازه

 !د ییکنم،بفرمایخواهش م-

 توجه به طعنه من اومد رو تخت نشستم.  ی ب خاله

 اومده.  شیمسئله مهم پ  هی  نجایا نی:بشماهرخ

 زده نگاش کردم.  جانیه

 ؟ یخب؟چه مسئله ا -

 ادته؟ یو روز ی:پماهرخ

 اوهم خب؟ -

 .روزیکردن واسه پ ی:شکور،بردارشهاب زنگ زده به اقاجون توروخواستگارماهرخ

 نه به امروز که دوتا اومد.   ومد ین ی که کس  میدمت گرم نه به کل نوزده سال زندگ ایچهارتاشد. خدا چشمام

 جوونم،رد کن بره.  ی لیخاله من خ-

 .کننی تک)به خودش اشاره کردو من(و انتخاب م  ی. اصوال هم دختراستین یفرق داره .خواستگار معمول نین،ای:نه ببخاله

 و گفتم:  دمیخند 

 بهش. د یسوگل که خوشگلتره،اون و بد -

 .  انی. فرداشب مدونمی:من نمماهرخ
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و برداشتم و زنگ زدم    میباهام کار داره. اه!گوش  یندارم کس ی باکس یکه کار   می .وقت رونی.  کالفه نفسم ودادم برونیازاتاق زد ب و

 سوگل.

 :جون جون،دخترعمه جون!سوگل

 نه؟  ی د یخواب یروگوش -

 ؟ یزنگ زد  شده ی،چی:اره گوگولسوگل

 ادته؟ ی روزو ی.پنیبب-

 : دوگفتیکش ی غیج سوگل

 بره مردک بورمن.  ادم ی شه ی:مگه مسوگل

 کرده ازم.  یخواستگار-

 کردم پرده گوشم رفت. لحظه حس   هی.ومد یازسوگل درن یصدا

 .ای. خرنشای ردش نکن ااای:دروغ!!!درسوگل

 چون هم خونواده خوبن هم پسره خوبه.. شهینم الیخی اقاجون ب گه یخاله م ی ول ردش کنم. خوام یاتفاقا م -

 .گه ید گه ی:خب راست مسوگل

 . سین  نمیاخه مشکل ا-

 ه؟ ی:پس چسوگل

 کرد.  یامروز خواستگار نامیس -

 کنه؟  یخواستگار ،خب یعاشقال یلی:خسوگل

 ازدواج کنم؟  نیبهش گفتم سنم کمه،بعد باا -

 راجبش.  می کنیم ی فکر ه یاونجا باهم  امیسر م هی نداره،من ناهارم و بخورم  بی:عسوگل

 ! یباشه با-
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 امان اهلل.  ی:فسوگل

 و گذاشتم کنارم.چشمامو بستم   یگوش 

 

 ۳۰پارت#

 . چشمام و بازکردم. دارشدمیب ی دست یباتکونا

 کردم خرس خانم!   دارتیب د ی:به به،ببخشسوگل

 ؟ یمسخره،سالم خوب -

 ؟ یخواستگار انیم ی :اره خوبم..خب بگو کسوگل

 فرداشب. -

 نگام کرد.  رهیخ ی چندلحظه ا دوینداشتش کش ی شایبه ر یدست

  ی محاله اگه گفت ن یا یشه. ول یخ یب یکن  یو اونو راض  ی خوای نم یجلو تو بگ  م یاز در منطق بر نکه یا ی.اول می دوتاراه دار نی:ببسوگل

 چرا؟

 چرا؟-

 راه دوم.  مونه ی. مستین نییپا ایب  طونی خودش خواسته و ازخرش  یعن ی نینکردن.و ا یننه باباش خواستگار نکهی:واسه اسوگل

 نگفت.  یز یکرد.و چ یمکث

 .گهیبگو د-

 . یموادو بشور ن یتووان پراز ا  ی. بعدش توخودتوبزار میبزن نیدارچ یرنده شده بعدش کم ازیتو پ میز یبر میریسرکه بگ  د ی:باسوگل

 زدم وگفتم:   یکج لبخند 

 اخه!؟  ه ی چ اینجس باز نیا-

 . ی:خود دانسوگل
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 . می سکوت کرد یکم

 بمالم روسرش؟  ره یش  ینجور یو بعد ا خوامیو م  یبهش بگم من کس شه یبنظرت م-

 زد وگفت:   یبشکن سوگل

 ؟یبگ  یخوا یم  یچ زاد یاون ادم هی اگه گفت ک ه،فقط ی:عالسوگل

 بامنه.  ادش ی ی مرده ول گمیم-

 و گفت:   رخندهی زد ز یپق

 . یخوایرو م گه ینفر د هی . فوقش جواب نداد بگو هی که گفتم منطق ی ..نه جدا. بنظرم راه اولیخل یلی:خسوگل

 تر بود.  نیسنگ  دم یکشیو خودم نقشه م  گفتمیبه تونم ی دونستیم-

 . رمینم ینجور یا م یاتم باشه،من واسه هرکس:ازخد سوگل

 به درزده شد. ی ا تقه 

 جان؟-

 اومد تو.  مامان

 کارت دارم.  رون یب ایب اجانی:درمامان

 بلندشدو به طرف مامانم رفت.   سوگل

 برم.  د ی:عمه جون من باسوگل

 و رفت.   د یو بوس   ومامان

 :ماهرخ بهت گفت؟ مامان

 اوهم..مامان؟ -

 زم؟ ی:جانم عزمامان

 ؟ یاقاجون و متقاعد کن شهی ازدواج کنم..م خوامیمن نم-
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 . یازدواج کن  روزیبهتر از پ یکیکه با  شهیم الیخ ی ب ی..اقاجون درصورت شهی:نممامان

 .خوامیمشکل من با ازدواجه، نم-

 اومد کنارم نشست ودستم و گرفت.  مامان

 بهش فکر نکن.  یتواشتباه منو نکن و حت   یدونی:ممامان

 ؟ یکرد   کاریمگه شما چ-

روز که اقاجون گفت   ه یاز محمد.  ومد یسالم بود اصرار کرد با محمد. پسر عموم ازدواج کنم. من خوشم نم۲۰ ی :اقاجون وقتمامان

که داشت   ی. درحالنمیبیباباتو م ی ازدوستام که عل ی کیبودم با  ردانشگاهی.تومس دمی. ترس گهینفر د هی  ایبامحمد ازدواج کنم  ایکه 

  ی ایدر یچشما یصورت کم نداشت حت یبایاز ز  ی چیانداختم ه یبودم باباتو. نگاه ده ید ی.چندبارفروختی توسوپرمارکت جنس م

مادرو پدرداشت .وضع   ه یکنه. اون فقط  نکارویکردم که ا ش یهماهنگ کردم و راض یبماند با چه بدبخت  ی توم به بابات رفته. با عل

.  رونیو قبول نکردبه کنار. طردم کرد و ازخونه انداخت ب  یکنه عل  ولبه اقاجون گفتم انتظار داشتم قب بود رفتم ی معمول شونیمال

هم مادرش مردن. من و   ی و بعددوسال کمترازچندماه هم پدرعل ختیری زبون نم  ادیشدم خداروشکرمامانش ز ی وارد زندگ یباعل

 .شد  ی که با ابرام دوست شدو اونجور یتا وقت  میباهم خوب شد  یعل

 شم؟  ینجوریامکان داره منم ا یعن یبه مامان انداختم.  ینگاه

 . هی گر ر یبابا زدم ز ی اداوریگلوم و گرفت با بغض

 :چته دختر؟ مامان

 دلم واسه بابا تنگ شد.-

 بردم تو بغل مامان.   شتریسرم بوسه زد.در اتاق بازشد.سرم و ب ی کردو رو  هی هم گر مامان

 شده؟  یزی:عمه،چلیهس 

 اومد.  نیباز ا هوف

  ی افتادم. اگه زودتر م ادبابایدوباره  . ختمیری صدا اشک م یبود و ب  نیی. سرم پارونیورفت ازاتاق ب  رونیب  د یمنو از بغلش کش مامان

 عقب که سفت تر بغلم کرد. دمیبودم. خودم و کش لیترکش داد. به خودم اومدم توبغل سه  شد یاومدن حتما م

 بخورم؟  ی االن نخورم بدرد چ تم،بدردیی:پسردالیسه
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 زد.  ی . لبخند رونی که حس کردم بهتر شدم از بغلش اومدم ب  قهی نگفتم و بعدازچنددق یزیچ

 ؟یکنیم ه ی:چقدر مظلوم گرلیسه

 چطور؟ -

 .یکنی بابا لباتو لول م یچی:هلیسه

 ل؟ی..سهشوریب-

 :جان؟لیسه

 اد؟ یفرداشب خواستگار م ی دونستیم-

 ؟ یجواب مثبت بد  ی خوای توم ای:اوهوم. به همه گفتن. درلیسه

 ؟ یتو بااقاجون صحبت کن   شهیاالن ازدواج کنم. م خواد ی نه ،من اصال دلم نم-

 .تی. فقط حواست باشه به گوش کنمیم یفکر ه ی  ی:اقاجون که نه وللیسه

 ؟ یکن  کاریچ یخوا یم-

 بهت بعدا .  گمی:ملیسه

 ...می نیبب  لمیتا ف  نییطبقه پا میرفت   لینکردم و با سه یاصرار

 

 ۳۱پارت#

 "یراو"

 داده شد.  شیصفحه نما یرو  لی.بالخره اسم سهیچشم دوخته بود به صفحه گوش  مظطرب 

 ه؟ یحسش چ  شد؟گفت ی:الوسالم چسامان

 ه؟ ی . نقشه چهی:سالم اره داداش،بدجورناراضلیسه

 م دی :خودم ادامش مسامان
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 ه؟ ی:نه..نقشت چلیسه

 برسه.  مینزار مشی بزن دتوراهیپوش  کی و پ کیکه لباس ش  ی :فردا،عصرسامان

 اومد؟  ی خوشت نم ایازدر ؟توکهیکنینکارومیچرا ا ی:چشم داداش.فقط بهم نگفتلیسه

 نگفت .  ی زیچ ی چندلحظه ا سامان

 .ه ی فی ادم کث روزی.پادیبدمم نم ی . ولادی:ازش خوشم نمسامان

 :باشه بابا اروم باش فعال. لیسه

 . ی:باسامان

 "ایدر"

 کنم؟ ش یارا د یجوابم نه هست چرا با فهمم،منکه یاخه من نم-

 . ستنین ایب نجای:زرنزن بابا،اونا اصال اسوگل

 کردم  ز یو ر چشمام

 ؟ ی چ یعنی-

 حتما. شه ینابود م سشیو مثل سگ بزنن. بچم ف   روزیرفتن پ  ل ی:سامان و سهسوگل

 گفتم.   ی کشدار"نه"

 . کنمیم ش یپس چرا دارم ارا-

 .ی:خنگ مثال توخبر ندار سوگل

 ساعت چنده؟-

 .لیزده باشنش. بزار زنگ بزنم به سه د ی شده. تا االن با۸:ساعتسوگل

 و گرفت.   لیسه شماره

 . دهی:جواب نمسوگل
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خاله و شهاب و مامان و   میرفتم و متوفف شد  نییبا سوگل و سه چارتا پله رو پا رون یب  میاومد.  از اتاق اومد  یم نییازپا یصدا

 مامانجون دور اقاجون بودن. 

 بازنشده.  ی:خاک توسرم،ماتاحاالپامون به اگاهمامانجون

 . شدهیچ نمیبا شهاب بب  رم یجون:من م اقا

 . رونیو شهاب ازخونه رفتن ب اقاجون

 .نییپا م یسوگل از پله ها اومد  با

 خانم جون؟  شدهیچ-

 نگفت. یز یجون چ خانم

 .  مارستانیب  روزمیهستن و پ یو سامان واگاه  لی:سهماهرخ

 کردن؟؟  کاریچ نایچارتا شد. ا چشمام

 :امشب کنسله،برو لباستو عوض کن  ماهرخ

 . میسوگل به سمت طبقه باال رفت با

 :قرار نبود لو برن! سوگل

 خداروشکر عقب افتاد. -

 

 ۳۲پارت#

 "یراو"

 .  کردینگاه م  روزیاخم به پ با سامان

 ؟ی:زرنگ شد سامان

 زد.  ی پوزخند  روزیپ
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 نزدمتون.  ای:بخاطر درروزیپ

 . ید یم  تی:حرف مفت نزن،سروان برگشت رضالیسه

 سروان اومد تو و بدنبال اون شهاب و اقاجون   لیفاصله بعد از حرف سه بال

 .. ننیو سامان به احترام اون دوتا ازجاشون بلندشدن. تا اونا به جاشون بنش لیسه

 .  سمیبنو د یاگ هست بگ  یسته،اعتراضیشا ی :خب اقاسروان

 صحبت کنم.  یبا شاک یمن چند کلمه ا  د ی:جناب سروان اگه اجازه بد اقاجون

 تکون داد.   یسر سروان،ناچار

 .ریپس بگ  تتویشکا  شهیبوده..اگه م ی ریدرگ   هی جون:پسرم  اقا

 گفت:  استیبا س  روزیپ

 .یخواستگار  ام یوضع نشد ب نینگاه به صورتم بنداز.باا هی :اقاجون،روزیپ

 اوردم از تو حلقت. ی:کاش زبونت و درمسامان

 گفت :  ی با صدا بلند  اقاجون

 :تو ساکت شو بعدا باهات کار دارم. اقاجون

 نظر کن.جان،صرف  روزی:پشهاب

 تکون داد. و صرف نظر کرد  ی سر وزریپ

 "ایدر"

 .ومد یشد و اقاجون ن۱۱ ساعت

 :نکنه بردنشون؟ سوگل

 بمونه زندون.  شوریازاد شه. اون ب لیآخ.سه-

 با بدبخت؟ یدار  ی :چه پدرکشتگ سوگل
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 روزو؟ یگفته اون بره بزنه پ ی غده،اصال ک یلیخ-

 . نییپله هارو پا می اومد. رفت ی م نییاز پا یصدا

 خونه.   د یایب د ی:امشب جفتتون حق نداریعل ییدا

 . ستادنیمدرسه وا ریمد   یو سامان افتاد که انگار جلو  لیبه سه نگام

 . میبر  نیمی:س یعل ییدا

 دارن شب کجا بخوابن؟   ،گناهی:علییزندا

 و سامان رفت. لیبه سمت سه ییتوجه به حرف زندا ی ب ییدا

 ! چیی:سویعل ییدا

 رفتن.   یی و دا یی منه. زندا ر ی. البته همش تقصکردنی م ی معذرت خواه ه ی دراوردن و دادن. چه غدن   چاروییسو

 و خانم جونم از کنارمون رد شدن.   اقاجون

 . می:ماهرخ،ببا برشهاب

 .میو سامان و سوگل موند  لیهم رفت و من و مامان و سه خاله

 .  د یو سامان،امشب اتاق من بخواب لی:سهمامان

 خندون گفت:  لیسه

 عمه،خدا از عمه بودن کمت نکنه.  ی:مرس لیسه

 زدو روبه ما گفت: یلبخند  مامان

 اتاقت.  امی:ممامان

 از کتک روصورتشون نبود.  ی. به سمتشون رفتم. رد میرفت باال و ما چارتا موند  خودش 

 د؟ ی:مگه قرار نبود لو نرسوگل

 . سیمردمم مارو نگه داشتن زنگ زدن پل گهی .دکردیم ادی:مقاومت زلیسه



 ی بفهم یکاشک

88 
 

 داد.؟  تیرضا ی چجور-

 پوزخند سامان اومد.  یصدا

 نگران نباش. ،شمای:به سختسامان

 دم؟ یانگار من نقشه رو کش ی کنیرفتار م ی جور هی-

 ؟ یکرد ی:به دل خودت بود که باهاش ازدواج مسامان

 مگه!   ؟مهمهیبکنم،که چ-

 صورتم و نگاه کرد و اخرش رفت.  ی تک اجزا تک

 .  ایدر یحرف زد  ینجور یزد درست نبود ا ن یکتکارو ا شتری:بلیسه

 . زارهی منت م ؟ین یبیخب م-

 .  ری:باشه،شب بخلیسه

 ر یشب بخ-

 :شب خوش.سوگل

 . مید یو خواب  رمونیز میبود. ناچار پتو رو انداخت دهی. مامان رو تخت خوابمی سوگل به سمت اتاقم رفت با

 

 ۳۳پارت#

 تو چشم شدم با سوگل. هول از جام بلندشدم.و باز کردم.چشم چشمام

 ؟ یکنینگاه م ینجور یچرا ا-

 ه؟ ی :وا،چجورسوگل

 ادم و.  ی بخور یخوایانگارم-

 . خورمی:پاشو،من خوراک سگا رو نمسوگل
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.  رونیب میتنم کردم و با سوگل از اتاق اومد  ده یرفتم. بعدازاون لباس پوش   ییدراوردم. لباسم و مرتب کردم و به سمت دسشو اداشو

هم   ه یحاضر بودن. بعدازاقاجون بق  ز ی. همه دور منییپا می از پله ها رفت یحرف  چیو سامان هم اومدن. بدون ه لیهمزمان باما،سه

 کردم و ازجام بلندشدم.   یریه احساس س لقم  د مشغول خوردن شدن. بعدازچن

 بااجازه اقاجون . -

 .ستای:وااقاجون

 کرد و ادامه داد  یمکث

 . انیم ستهی :فرداشب خونواده شاآقاجون

 سته؟یشا-

 . ستهیشا روزی:اره،پاقاجون

 ساکت شم؟ ی . تا کدمیکش  یقیبه همه انداختم.  نفس عم ی! نگاهانی. انتظار نداشتم بعد اون کتکا بازم بخوان بجاخوردم

 پسره ندارم. نیبه ا ی من عالقه ا ی نباشه،ول ی ادب ی اقا جون ،ب-

 کرد.   یخانم جون. اما اقاجون اخم یلب همه نشست حت ی رو  یلبخند 

 ؟؟ ی:پس به کدوم پسر عالقه داراقاجون

 زوده واسم. ی لیسالمه..خ۱۹من  چکس،چونیدرواقعه به ه-

 . یعالقه مند ش  یماه به کس  هی تا  ی وقت دار  ای یکنیازدواج م روز یبا پ ای:وناقاج

 باز موند!   ی توجه ی همه ب نیاز ا دهنم

 .د یدی کارو انجام م  هی  د ی:اقاجون،بازم دارمامان

 واسه عوض کردن جوگفت:  سوگل

 واسه من؟ ن یکنیسالمه چرا اصرار نم ۱۹:اقاجون،منم سوگل

 . نیستیخونه نباشه. شمام ن نیتوا د یکه عالقمند  ی اون گه یماه د  هی،تای ماه وقت دار  ه ی:توام اقاجون

 تموم کنه؟  خواد ی م یانداختم. ک  یصندل  ی خودم و رو حال ی. برونیبعد از آشپزخونه رفت ب و
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 . د ید جشمی کرد. نت نکارو یبار ا ه یجان،لج نکن. مامانت  ا یجون:در خانم

 ؟ شهیم ی خانم جون،اخه عالقه مگه زور-

 باهام ازدواج کنه؟  رمیو بگ   یک  قهینبود بزنه تو دهنه من؟ من چرا دهنم و باز کردم؟برم   یکی:سوگل

 :من.لیسه

 اوردن.  ریوقت گ نامی. انییسرش و انداخت پا سوگل

 کارت دارم.  ایا،بی:درسامان

 .  مید یدی رفتارو از سامان م نیبار ا نیاول واسه

 مامان برم؟ -

 .  میسرش و به نشونه مثبت تکون داد. به دنبال سامان رفتم. وارد اتاق مامان شد  مامان

 اد؟ یخوشت نم روزی:تو واقعا از پسامان

 ؟ یاقاجونو منصرف کن ی تونیاره. م-

 وسط؟ ن یا رسهیبه من م  یچ ی.ول تونمی:تونستن که مسامان

 کردم.  ز یو ر چشمام

 . کنهیرفت تره خورد نم.اقاجون واسه ح یداشت شب یکه د  یتو با سابقه ا-

 زد.  یپوزخند 

 .شنی م  یمطمعن باش راض  یاگه بدونن قراره بامن ازدواج کن ی : درسته،ولسامان

 ؟ یکنیم یدختر گدا خواستگار ه یاز  یاالن دار -

 .د یکش  یق یعم نفس

 . سین ن ی:اون حرفا مال قبل بود. االن نظرم اسامان

 هستم؟ یآهان، االن دختر مرفه ا -
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 ره؟ یگ یتورو م  ی .  کرمیمن غلط کنم تورو بگ  ؟اصال یکنی:چرا لج مسامان

 کرد.  یهم ازم خواستگار نایس  زتون یدوست عز  یبگم همه،حت د یمحض اطالعتون با-

 . د یپرس  د ی. باتردجاخورد

 نا؟ی:س سامان

 و تکون دادم.  سرم

 :خب باهمون ازدواج کن.سامان

 کمک کنم.   دمیاومد قول م شیواست پ  یمن شه. منم هر وقت مشکل ال یخیب یکن   یاقاجونو راض ی اگه بتون-

 .د ی کش شش یبه ر یدست سامان

 . روزیپ ش یبرم پ د ی. من باکنمیو م  می:تموم سعسامان

 دعوا؟ -

 دارم.   یا  گهی:نه،کار دسامان

 کردم.  یتکون دادم و ازش خداحافظ یسر

 

 ۳۴پارت#

 "یراو"

 . د یچیپ روز یپ ی خونه روزد. بعدازچندلحظه صدا زنگ

 ؟ یدار  کاری:چروزیپ

 :دروبازکن. سامان

 رفت باال. زنگ خونه روزد.بالفاصله دروبازکرد.  یکیبازشد.پله هارو دوتا  درمجتمع

 . اتوی:سالم،بروزیپ
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 کاناپش نشست.  یبده وارد خونش شد و رو  روز یبه پ ی جواب نکه یا بدون

 ؟ یچا ای:قهوه روزیپ

 کارت دارم.   ای. بخورمینم یزی:چسامان

 کاناپه روبه رو سامان نشست. ی رو روزیپ

 ا؟یدر یخواستگار ی اومد  گم،چرا ی:بدون مقدمه مسامان

 :خب دوسش دارم. پبروز

 . یکه دخترباز یی اونم تو ؟یعاشق شد  دن یبارد هی :ازم نخواه باور کنم با سامان

 ؟ یقدم برداشت نی:نکه تو درراه دروزیپ

 .یازخواستگار یقاجون بگو منصرف شد واسه دعوا،برو به ا ومدمی:نسامان

 بهم؟  رسه یم  ی:چروزیپ

 بود دستاشو مشت کرد.  دهیرس  تیعصبان تیبه نها  روزیاز وقاحت پ سامان

 ؟ ی خوایم ی:چسامان

 درصد ازسودشرکتت.۲۰:روزیپ

 از جاش بلندشدو گفت: سامان

 درصدسود شرکتم و بدم بهش؟۲۰واسم داره که ی اون دختره چه ارزش  ی:فکر کرد سامان

 . ینبود  نجای:اگه ارزش نداشت که اروزیپ

 بدم.  تونم یدرصد سودنم۲۰باتوازدواج کنه .اصال باهاش ازدواج کن من  د یمعتقدم نبا نجام،چونی:اسامان

 درصد. ۱۵:پس روزیپ

 ۱۰:سامان

 . ۱۲:نه حرف من نه حرف تو روزیپ
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 . یاوک ی:بازم حرف توشد. ول سامان

 رفت   روزیباز کرد. سامان به سمت پ رون یازجاش بلندشدو درخونه رو به نشونه رفتن ب  روزیپ

 . دمی:من رفتم زنگ بزن. منتظر نمونم.که سود نمسامان

 حاال. رونی:باشه. گمشو بروزیپ

 .نمت ینب گهید دوارمی:امسامان

 "ایدر"

 چرا؟  یزنی بسه،همش زار م  ی :واسوگل

 باال که سوگل حالت چندش به خودش گرفت.  دمیدماغم و کش اب

 باشم ر یشوهر پ ه یدست   ریاس  د ی،بایتوجوون -

 . سیرنیسالشه. پ۲۸همش روز ی:پسوگل

 . رهیپ یعنیفراتر از اونه   نیساله. ا۳ازدواج من یخفه شو،مالک  اختالف سن -

 .ی .حالمونو بهم زدگهی:بس دلیسه

 غذا بخورم.  رمی دادنتونه؟من م  هی روح یجا-

رو برداشتم گذاشتم روگاز. قابلمه برنج   یرفتم. قابلمه ماه خچالی.وارد آشپزخونه شدم. به سمت رونی ندادن. ازاتاق اومدم ب یجواب

باال   یا هیو مشغول خوردن شدم.حس کردم سا ن یغذا گرم شد. اوردم قابلمه رو گذاشتم رو زم نیهم گذاشتم.بعدازگذشت چندم

 .نجایاومد ا یسرمه. اوه،سامان ک

 . یرها شده رو قابلمه افتاد   یاز سومال لیگور  هی مثل   نمیبیچشمش خون. اما االن م ه یچشمش اشکه   هی . امی:باخودم گفتم بسامان

 ؟یخواستگار ادی. من غذا نخورم اون نمدهیبه اخر نرس  ایحرف دهنتو بفهم. دن-

 روبه روم.  نیو نشست روزم اومد 

 .ادی:نچ،نمنساما

 زده گفتم:  ذوق 
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 اد؟ یتا ابد نم  ؟یگ یراست م-

 . ادی:اره تا ابد نمسامان

 کردم.  ز یو ر چشمام

 ؟ یکرد   شیراض ی چجور-

 شرکت.  میبر یایبامن ب د یازفردا با ی:بماند،ولسامان

 .شد یگشاد تر نم نیاز ا چشمام

 ؟ یچ  نایپس کار س -

 :نرو اونجا.  سامان

 گه؟ ید  ادی. فقط مطمعن باشم نمیباشه،مرس -

 زدوگفت:  یچشمک سامان

 طرفت.  اد ینم گهیپروندمش که د یجور  هی: سامان

 زدم و ازجام بلندشدم. بساطم و جمع کردم   یلبخند 

 

 ۳۵پارت#

 . خواب الود جواب دادم. دارشدمیازخواب ب یزنگ گوش  با

 هوم؟ -

 شرکت؟  یای:چرا نمطرف

 بود  "سامان "به صفحه انداختم. یرو فاصله دادم. پرده گوشم پاره شد. نگاه یگوش 

 مگه ساعت چنده؟ -

 صبح.۹:ساعتسامان
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 خداحافظ. ام یاالن م-

  یانداختم. جا نهییبه آ یرفتم. صورتم و شستم..نگاه ییزدم و دراخر به سمت دسشو یرسم پیرو قطع کردم. ت  یگوش  عیسر

.و به سمت  دمیکفشام و پوش  اد ی. به آژانس زنگ زدم. تا برونی به لبام زدم .ازاتاق اومدم ب ی بود .رژقرمزم و کم ی واقعا خال شیارا

 .نیزم یافتادم رو  ی . زرتدمیدو  یدرورود 

 اه گندت بزنن دختر. -

  نیبوق ماش  یسوراخ شده بود.باصدا یدرد از جام بلندشدم و لباسم و تکون دادم . نگام به سر زانوهام افتاد . کم با

به پام انداختم.به زره پوستش کنده شده   یشدم. بعدازدادن ادرس شرکت. نگاه نیو به زور سوار ماش   دمیو دنبال خودم کش پاهام

  ینشه. نگاه رمی صلوات فرستادم د ی راه. کل ر ی.که برخورد کرد بازخم. چهرم درهم شد. تامسنییپا دمی .شلوار و کشسوختیبود و م 

 زنگ خورد.سامان بود جوابشو دادم.  میو واردشدم. گوش  دم یکش یقینفس عم۹:۳۷به ساعت انداختم.

 درم،کدوم طبقه؟   یجلو-

 . طبقه دوم درسمت راست. دمتونی:بله،دسامان

 . یباشه با-

 درو بازکرد.  ی انسالیوزنگ و زدم.در باز شد.مرد نسبتا م  رونیطبقه دوم.از آسانسور اومدم ب دمی . بالخره رس سواراسانسورشدم

 : بله؟ مرد

 کاردارم. دخترعمشون هستم.  یهاشم ی با آقا-

 تو.  د یی:بله بفرمامرد

 داشت. ی جوون ی .منشواردشدم

 ؟یهاشم یبرم اتاق اقا تونم ید،میببخش-

 . د ی:چند لحظه صبرکنیمنش

 به درزدم و وارد اتاق شدم.  ی زد.وبعدازکسب اجازه به سمت در رفتم.تقه ا زنگ

 ر؟ یبا تاخ یروزکار ن یاول ،یاس :به، خانم عبسامان
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 . خوامیرفت. معذرت م ادمی-

 .نجایا نیبش ای:باشه،بسامان

 . رچونشیاشاره کرد. رفتم ونشستم. دستش و گذاشت ز زش یمقابل م ی صندل به

 بود؟  یچ  ی که خوند   ی:رشته اسامان

 .  یاضیر-

 خوبه؟  تی :خب خوبه، نقشه کشسامان

 هام و باال انداختم. شونه

 واال من نه درسش و خوندم نه تاحاال انجامش دادم.-

 سرش و با دستش گرفت. کالفه

 ؟ یفهمی بدم بهت م  ح یتوض ؟ یچ تیرای: گسامان

 اهوم. -

 .نجایا نیبش ای:خب بسامان

بود   رادیا  ی.هرچرو نشون داد.مشغول به گفتن شد  ی و روشن کرد.نقشه ا پوتر یبلندشدو من نشستم جاش.کام ش یروصندل از

 ازنقشش گرفت.  

 خوبه. بعدش کم کم خودت نقشه بکش.   ی ریبگ  رادارو یا ی حد بتون نی هم ؟درید ی: خب،فهمسامان

 که جوابش و بدم. کتفم به دستش که پشتم بود برخورد کرد.   برگشتم

 ؟ ی باشه،فقط حقوقم چ-

 صورتم کرد. کیو نزد  صورتش

  ی کنیکار م  ی ایشرکت بوده.توام جاش م  ن یدرصد سود ا۲۰  روزیپ یخواستگار نومد یرفت بهت بگم کوچولو، شرط ن ادمی:سامان

 شه.  ه یتسو

 سرش داد بزنم. اما به خودم اومدم. هرچقدرم ازم کار بکشه نوش جونش.حداقل به اجبار ازدواج نکردم.  خواستم
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 کار کنم؟  د یباشه،من کجا با-

 دنبالم.  ای:بسامان

 .  رونیب میدنبالش رفتم. ازاتاقش اومد   به

 .د ی و بامحل کارشون اشنا کن یعباس  ،خانمی:خانم ترابسامان

 : چشم قربان. یتراب خانم

 رفتم.  یدنبال تراب  به

 

 ۳۶پارت#

 . دنیدخترو پسر تو اتاق مشغول کار بودن. نگاهشون به من افتاد دست از کار کش ه یشدم.  یاتاق وارد

 هستن. دمونی:همکار جد یتراب

 باهاتون خوشبختم.  ییهستم. ازاشنا یعباس  ایدر-

 هستم.  یق ی:بهار صد دختره

 هستم. منم خوشبختم.  ی:رضا علوپسره

 برداشت.  زمیداد و چندتا نقشه از کشو م  حیکارم و بهم توض ی به روشون زدم.تراب یلبخند 

 .یهاشم ی اقا شیبعدببر پ ریو بگ  رادشون ی:ایتراب

داره رو گرفتم. سه تانقشه رو تموم   راد یا کردمیکه احساس م  یانداختم. هرجا ی.به نقشه نگاهرونیتکون دادم. از اتاق رفت ب یسر

 .دادی رو نشون م ۱۳:۱۵کردم. سرم و اوردم باال ساعت

 دن؟ یغذا نم نجایا-

 :دوگفتیبهارخند 

 .میبر  د ی: اتفاقا االن وقتشه. بابهار
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   رون ی ب می.ازشرکت اومد میبلندشد  ازجامون

 م؟ یریکجا م -

 خونس. اشپز هی  نییطبقه پا ی هاشم یساختمون شرکت اقا نی: کل ارضا

 . ارمیبرم ب د یلحظه صبرکن هی .اوردمیمن پول ن-

 . کنهی: شرکت خودش از رو حقوقمون کم مبهار

هاشونو برداشتن همونجا بخورن. ظرف غذام و همراه با نوشابه   یو انداختم باال و به دنبالشون راه افتادم. رضاوبهار ماکارون ابروهام

بود که درو   ی به در واردشد. همون اقا  ینبود.وارد اتاق خودم شدم.مشغول خوردن بودم که تقه ا  یبرداشتم و به باال رفتم. کس

 بازکرد. 

 د؟ یدار ی بله کار-

 .د یبهم بگ  د یخواست یی .هروقت چانجامیا یسالمه ابدارچ۴۰:سالم خانم،من جبارهستم مرد

و مشغول خوردن غذام شدم. غذام که تموم شد.بهارورضا  رون یازاتاق محترمانه انداختم ب یبه روش زدم و با گفتن مرس  یلبخند 

 اومدن. نقشه هارو برداشتم به سمت اتاق سامان رفتم. 

 . رونیخانم مهندس. رفتن ب ستند ی: اقاسامان نیتراب

 گفتم:  تیکار. باجد   ط یتومح یبهش هاشم گمیم مه یین! من پسرداساما گهیم  یکردم. به چه حق یاخم

 . د یاتاق اطالع بد  د یایاومدن ب یهاشم یهرموقع اقا -

  دونم یرو دراوردم و سرم و بردم تونقشه. نم  هی . بقزیکردم.به سمت اتاق رفتم و نقشه هارو گذاشتم رو م  د یتاک" یهاشم ی اقا" ی رو

 بهار به خودم اومدم.  یچقدر کار کردم که باصدا

 شب شد.۷: بسه دختر، ساعتبهار

 خسته به روش زدم.   یلبخند 

 . کنمیباشه االن جم م-

 خدافظ.  رمی : پس من مبهار
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 خداحافظ  -

 به درواردشد. سرم و اوردم باال. سامان بود.  یجم کردن نقشه هاشدم.که تقه ا  مشغول

 . ینبود  ارم یم بکارنقشه ها تموم شد.خواست-

 منتظرتم.    نیی: باشه، من پاسامان

  یور  ه ی. میباهم سوار اسانسور شد  ن؟ییبود.پس چرا نرفت پا ستادهیدراسانسور وا ی . جلورونی چقدرسگ بود؟از اتاق اومدم ب هوف،

 اسانسور. واری دادم به د  هی شدم وتک

 ؟ یخسته شد  یلی: خسامان

 اهوم. -

 باهات بحث کنن.  یخونه ممکنه کم  ی : خوبه، رفتسامان

 .  رونیب م یاومدم ازش بپرسم در بازشد. باهم اومد  تا

 چرا بامن؟ -

 . میای. مام نمخوادیو نم  روزیخودش گفته پ  ایزنگ زدن کنسل کردن. گفتن در روز ی: خونواده پسامان

 . میشد  نیو سوار ماش  دمیکش  یق یعم نفس

 کن.  دارم یب مید یرس  خوابم ی من م-

 :باشه.سامان

 دادم.و چشمام و بستم   هی تک شه یوبه ش  سرم

 

 ۳۷پارت#

 سامان چشمام و باز کردم.  یصدا با

 .مید ی: پاشو، رس سامان
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جفت چشم افتاد.   شیشدم. درخونه رو باز کردم. نگام به ش  اطیکردم. زنگ خونه رو زدم. در بازشد. وارد ح یخداحافظ ازش 

 از خشم تو صورتشون نبود.  ی. رد لیآقاجون، خانم جون،ماهرخ،شهاب، مامانم و سه

 . نیبش نجایا ای:بآقاجون

 چشم.-

 نشستم.  لیمبل کنار سه  یسمتشون رفتم و رو  به

 ؟ یو زد   یحرف  نیهمچ روز ی:چرا به پاقاجون

 .. ستیچون دوسش ندارم آقاجون، زور که ن-

 بکن.  یکن  یخوا یباهات ندارم. هرکار م  یکار  گه ی: باشه، من دآقاجون

 بعداز جاش بلندشد وبه سمت پله ها رفت. خانم جون هم به دنبالش رفت.  و

 درسته کن.   یدونیهرکار م زارم، ی من به انتخابت احترام م اجان،ی: درشهاب

 به روش زدم.  یلبخند 

 . یخدا حافظ همگ   گه، ید  می ری: خب ما مماهرخ

 و رفتن.   میداد جوابشونو

 واست گرم کنم؟  ی وربخ  یخوا ی. توام اگه ممی: غذاروما خوردمامان

 . کنمینه شما برو استراحت خودم گرم م-

 . رمیجان، به مامانت بگو فردا باهاش م ل ی: پس خدا حافظ سهمامان

 . ری: چشم، شبتون بخلیسه

 رفت. ازجام بلندشدم .  مامام

 ؟ یخور یتوام غذا م-

 : اره.لیسه
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 . ی. درو باز کردم. دلمه بود و ساالد ماکارونمینثارش کردم و باهم به سمت آشپزخونه رفت "یپرو"

 م؟ ی کدوم بخور-

 : دلمه. لیسه

 هم متقابال نشست. لینشستم. سه ی صندل یرو گذاشتم گرم شه. رو  دلمه 

 ؟ یهست ی: راضلیسه

 ؟ یازچ-

 : ازکار تو شرکت؟ لیسه

 اعصابه. یب کم یاوهم، فقط سامان -

 به مرور.  شه یوب م: خلیسه

 ! دوارمیام-

رفت و منم به اتاق خودم رفتم. بعد از   لی .بعداز خوردن دلمه سهمیجام بلندشدم. گرم شده بود. اوردم و مشغول خوردن شد  از

زنگ زدم بهش. بعدازچند  "نایس "پاسخ از  یتماس ب ه ی و برداشتم. اوم،  م یعوض کردن لباسم. خودم و انداختم رو تخت و گوش 

 داشت. بوق بر

 ؟ یخوب ا،ی: سالم درنایس 

 ؟ یخوبم توچطورسالم. -

 امروز؟  یومد ی: منم خوبم االن، چرا ننایس 

 . امینم گه ید-

 تعجب بود.  توصداش 

 ! ؟ی: واسه چنایس 

 تو شرکت.  کنم،یسامان کار م شیمفصله. پ-

 ؟ یکار ی: فردا بنایس 
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 . لمینه فردا چهارشنبس، فقط جمعه تعط-

 دنبالت.  امینرو م یی: باشه، جمعه جا نایس 

 ؟ یندار یباشه، کار -

 : نه، مراقب خودت باش خدا حافظ. نایس 

 . یبا نطور یتوام هم-

 به خواب رفتم.  نا؟یبگم به س  د یبا ی چ نکهیبالشتم و با فکر ا ریو گذاشتم ز یو قطع کردم. گوش   تلفن

 

 ۳۸پارت#

 "ماه بعد   هی"

 . زی..کالفه مداد و گذاشتم رو مخارهیدستم و خاروندم و مشغول به ادامه کارم شدم. کل بدنم م  کالفه

 ا؟ ی: حالت خوبه دررضا

 زدم .   یتصنع لبخند 

 خوبم. -

 ؟ ی: چرا قرمز شد بهار

 . ساعت چنده؟ دونمینم-

 : هفت.بهار

 . رونیو برداشتم. ازاتاق اومدم ب  فمیبود. ک ز یم یتکون دادم. نقشه هارو  یسر

 ؟یهاشم یبرم اتاق اقا شهیم ، یخانم تراب-

 لحظه.  ه ی : یتراب خانم

 . یصندل یزنگ بزنه به سامان نشستم رو  تا
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 .یخانم عباس  د یی: بفرمایتراب خانم

خودم و   حالیتم و برف یسامان وارد اتاقش شدم و دروبستم. به سمت صندل "د ییبفرما" یسمت اتاقش رفتم. درو زدم. باصدا به

 انداختم.  یصندل ی رو

 ؟یشده خانم عباس  یزی: چسامان

 خاروندم.  ی و اوردم باال و زل زدم بهش. همزمان صورتم و م سرم

 من االن برم خونه؟  شه یم-

 به صورتش انداختم به ظاهر نگران بود.  ینگاه

 انقدر صورتت قرمزه؟  ا؟چرا ی: چت شده درسامان

 و خاروندم.  رونیب دمیگرفت.دستم و ازدستش کشو دستم   کمینزد اومد 

 ؟ ی: ابله مرغون دارسامان

 . ستیمن برم خونه؟ حالم اصال خوب ن  شهی. م دونمینم-

 . میباهم بر ستای: واسامان

 بود. نیی. سرم پارونیب میبرداشت. ازجام بلندشدم. باهم از اتاقش اومد  ی صندل یرفت و کتش و ازرو  زش ی سمت م به

 .ادیبه جبار بگو فردا زودتر ب  یجا  رم یمن م ، ی: خانم ترابسامان

 اقا سامان؟ د یری: کجا میتراب خانم

 . یهاشم یبعدشم اقا د یو انجام بد   فتونی نداره وظ ی : اوال به شما ربطسامان

  میشونیرو پ ی دادم. دست  هی تک وارش یبه د م یو گرفت و به دنبالش رفتم. به زور خودم و دنبالش کشوندم. سوار اسانسور شد  دستم

 نشست.

 ؟ ی: چرا تب دارسامان

 .! شد یچ دمیو نفهم  نیزم  یاومدم جوابشو بدم افتادم رو تا

 



 ی بفهم یکاشک

104 
 

 ۳۹پارت#

 "یراو"

عقب   یصندل ی رو بغل کرد.رو ای. درنییتاده بود. اسانسور اومده بود پااف ن یکه روزم کرد ینگاه م یا یمات و مبهوت به در سامان،

و باز کرد   نیمتوقف شد. در ماش  د یکه رس  مارستانیب  نیکرد. به اول یپدال خال ی و روشن کرد و تمام زورش و رو نیگذاشت. ماش 

 که اونجا پرستار بود رفت. ی شد.به سمت خانوم مارستانیرو بغل کرد.وارد ب ایو در

 : سالم، فکر کنم ابله داره کجا ببرمش؟ سامان

 .ت یری: ببر اتاق کنار مد پرستار

رو گذاشت اونجا.از  ایکرد و در دایپ یرو تخت بود. بالخره تخت خال ماری ب ی همون سمت که پرستار گفت رفت. وارد اتاق شد.کل به

 رفت.  رش یو به سمت پذ  رون ی اتاق رفت ب

 د؟ ینیبب د یبر شهیتو اتاقه گذاشتمش اگه م: سامان

 : باشه.پرستار

 روصفحه اومد باال. "ماهرخ "و دراورد. همزمان اسم  شیبرد و گوش  بشیدست به ج سامان

 : سالم عمه. سامان

 شب شدکه. ۹ساعت  ومد؟یدختر چرا ن ن ی: کوفت سالم عمه، اماهرخ

 که افتاد.   میومد ی م میشتفکر کنم ابله مرغون داره. دا مارستان،ی: اوردمش بسامان

 . ادرس و بفرست.مارستانیب میای: خدا مرگم بده، االن م ماهرخ

لبخند   یزنگ خورد. با اومدن اسم طرف رو گوش  شیو ادرس و فرستاد. گوش   د یتو موهاش کش یقطع شد. سامان کالفه دست  تلفن

 رو لب سامان اومد. یکیکوچ

 خانم؟  ی : سالم پرسامان

 ؟ یامشب اوک  شد یجون، چ ی: سالم سامیپر

 باشم. شتیپ تونمیاومده امشب نم شیپ یاتفاق ه یمن واسم  زمی: عزسامان
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 به خودش گرفت.  یلوس   یصدا یپر

 .نمتیبینداره بعدا م ب ی: اخه دلم واست تنگ شده ، عیپر

 . زدلمیکار دارم فعال عز  رمی: باشه باشه، من مسامان

 : مراقب خودت.. یپر

 و قطع کرد.   تلفن

 ا؟ ی: کجاس درد یمروار

 . گهیبگو د  ی ری: د الل نمماهرخ

 . ششیبردمش اتاق دکتر رفت پ  شهیم  یربع  هی: سامان

 که سامان رفته بود رفتن. پرستار درو باز کرد. روبه سامان گفت:  ی باهم به سمت همه

 مرخصه.  گه یساعت د هیشده. تا   ادی: بخاطر  تداخل عادت ماهانه با ابله مرغون سبب تب باال و خارش ز پرستار

 تو خانم؟   میبر شهی: م د یمروار

 .د یری : ممکنه شمام ابله بگ پرستار

 برم؟ شه ی: من گرفتم مد یمروار

 تکون داد.  تیاز رضا یسر یپرستار

 فعال عمه.  رم ی:پس من مسامان

 : خداحافظ.د یمروار

 و گرفت.  ی و شماره پر رون ی اومد ب مارستانیب از

 دنبالت.  امی: لباستو بپوش دارم مسامان

 . خدافظ.امیب تونم ی: نمیپر

 ؟ ی: پرسامان
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 زل زد.  یقطع شد و ناباور به صفحه گوش  یگوش 

 

 ۴۰پارت#

 "ایدر"

 مامان و خاله ظاهرشدن. مامان خودش و انداخت بغلم.  کنم؟ یم کاریچ مارستانیبه اطرافم انداختم. من ب ینگاه

 : حالت خوبه دخترم؟ مامان

 نجام؟ یخوبم مامان.چرا ا-

 و خاله گفت:   رونیاز بغلم اومد ب مامان

 االنم رفت.  مارستانی. سامانم تورو اورد ب ی: ابله دارماهرخ

 . ؟یبر  یبزار یباش  د یبا یت یترب ی فشش دادم، چقدر ادم ب ی دلم کل  تو

 مرخصم؟   یک-

 . یمرخص  گهیساعت د هی : گفتن مامان

نشستم. از تو   نیعقب ماش  ی. تنهامیخاله شد  نیسوار ماش  مارستانی ساعت و حساب پول ب ه یتکون دادم. بعد ازگذشت  یسر

 . ناخداگاه ذهنم به سمت سامان رفت. چرا نموند ازش تشکر کنم؟شونه هام و باال انداختم.کردم ی به مردم نگاه م نیماش 

 "یراو"

و   رون یب  اد یکه داره م د یرو د ی رفت بازکنه. پر نیدر ماش  رهیپارک کرد. دستش به سمت دستگ  ی و جلو در خونه پر نیماش 

  نیاز ماش  ی به همراه پسر ی رستوران متوقف شد. پررنگ شد. به دنبالش رفت. دم در  د یسف سی جنس نیبالفاصله سوار ماش 

رو از   یرو انتخاب کرد. پسره جعبه ا  یزیم  ی افتاد. وارد رستوران شد و پشت به پر ی. نگاش به دست بدون حلقه پرنییاومدن پا

 دراورد.  بشیج

 . یامشب خانم خودم ش  خوام یم  اری: دستتو بپسره

 عاشقتم.  مان ینر ی: وا یپر
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  ییالیخونه و هی  یبه دنبال اونا رفت. جلو  رونیاز رستوران اومدن ب نکهیرد.سامان، دستاشو مشت کرد بعد ازارو تو دستش ک حلقه 

با   لم یو روشن کرد. بعد از گرفتن ف یلمبردار یف  نیدراورد و دورب لشویو با فاصله از خونه پارک کرد موبا نیمتوقف شدن. ماش 

 از اونجا دورشد.  ادیسرعت ز

 "ایدر"

نداد بهم به جاش ماسک گرفتم    ی. اقا مرخصگذرهیم  یهارو لول کردم و به سمت دفتر سامان رفتم. از اون روز سه چهار روز نقشه

  زی م یرفتم و نقشه هارو رو  زش یوارد اتاق شدم. به سمت م دش ییبفرما ی به در اتاقش زدم. با صدا  یکارمو. تقه ا  دمیو ادامه م

 .ختماندابه صورت کالفش  یگذاشتم. نگاه

 ؟ یهاشم یاقا-

 نداد. جواب

 اقا سامان؟-

 از جام بلندشدم و تکونش دادم.  ده یجواب نداد. ترس  بازم

 سامان باتوام؟ -

 به خودش اومد و باغضب نگام کرد  بالخره

 ؟ یدار  کارم ی: چته؟ چسامان

 اومد تو اتاق.  یجوابشو بدم که تراب خواستم

 اتاق در داره.درم واسه زدنه.  نی: اسامان

 نگران گفت: یتراب

 اومدن باشما کار دارن.  یاز اداره اگاه ،ی: اقا هاشمیتراب

 به سامان انداختم. ینگاه ناباور

 تو.  انی: بگو بسامان

 به من گفت:   رو
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 . رونی: برو بسامان

و برداشتم تا برم خونه به خاله    فمیبودن. به سمت اتاقم رفتم و ک ی. دوتا اقا بالباس شخصرونیبند اومده بود. از اتاق اومدم ب زبونم

 . به سمتش رفتم.  دم یبگم. در اتاق و باز کردم که سامان و بااون دوتا د

 سند بزاره.  اد یبه اقاجون بگم ب رمی من م-

 نگو. ی زیچ چکسی : به هسامان

 اخه. -

 .د یریوقتمون و نگ   می بر د ی: ما بامرده

 کرده؟  کاریچ یعن یکنارم رد شدن. مات و مبهوت به رفتنش نگاه کردم.  از

 

 ۴۱پارت#

واسش گفتم. و به سمت خونه رفتم. زنگ و زدم در   زو یو گرفتم. بعد از برداشتن تلفن همه چ لیشدم و شماره سه یتاکس سوار

 بازشد. وارد خونه شدم 

 خانم جون؟ اقاجون؟ -

خانوم جون   ی. اقاجون رو فتادیبه در زدم.وارد اتاق شدم. چشمام داشت م یتم. و تقه ا . به طرف اتاق اقاجون رفومد ین یصدا

 .د یمن دست از کار کش دن یزده بود با د مهیخ

 ؟ یکنیم  کاریچ نجای: ااقاجون

 دمی کش ی نیسامان ه ی اداوری با

 گرفتن.  سایاقاجون، سامان و پل-

 کرد.  یاخم اقاجون

 جون: کجا بردنش؟  خانم

 .د یگفتم. اون رفت دنبالش از اون بپرس   لی. به سهدونمینم-
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 . رونی : باشه برو باقاجون

 . زنگ زدم به سوگل. رون ی از اتاق اومدم ب کنه؟یرفتار م ینجور یشدم، چرا ا پنچر

 : جون؟ سوگل

 نه؟  یافتاد  یروگوش -

 ؟ یدار  کاری: اره، چسوگل

 سامان و گرفتن. -

 رون؟ یب می بر یکاری. ولش کن بیپاشم کالنتر ه یپاش خونس  هی پاش شرکته  ه ی: اوو، اونم  سوگل

 رون؟ ی ب میبر  یگ یسامان و گرفتن م گمیم  ونهید-

 اون نگرانت بود؟  ی بود مارستانیمگه تو ب  ؟ینگرانش نهمهی. چرا ادمیفهم ی: خب گفت سوگل

 و نداره.  ی نگران اقتیکردم. حق با سوگل بود. سامان ل سکوت

 . میدنبالم من لباسم و بپوشم بر  ایباشه، ب-

 .شتمیپ گه یساعت د م ی: نسوگل

 . یبا ی اوک-

 . ی: باباسوگل

  نشیجلو باز برداشتم است ی نخ یمانتو خاکستر  هی بخرم.  د یجد  د یشدن.با یبه لباسا انداختم. تکرار یسمت اتاقم رفتم. نگاه به

  م یرژ لب صورت دم ی. کفش ال استارمم پوش میبا شلوار مام و شال ذغال دم یپوش  یاب  شرتیت ه یدستش پف داشت  ی بسته بود و جا

بودم. از اتاق   یراض  پمی. از ت رونیب ختمیاز تار بلند موهام و از شال ر یزدم. کم ملم یدم و ریکش ی خط چشم گربه ا هی و برداشتم. 

 . رونیاومدم ب

 ؟ ی کالنتر یا یجون: کجا دختر؟ نم خانم

 . رونیب م یبر میخوا یجون با سوگل منه خانم -

 جون تا اومد حرف بزنه گفتم:  خانم
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 سوگل زنگ زد فعال. د یببخش-

 شدم. نیهستن؟ سوار ماش  یو بستم. نگام به سوگل افتاد اون دوتا ک اطی زدم. درح م یتند از اونجا ج و

 سالم . -

 نیکه جلو نشسته نازن م ینیکه عقب کنارت نشسته سودا. ا ی اون کنم یم یخانم..معرف  ا ی: سالم درسوگل

 سالم خوشبختم. -

 باحاله. چرا انقدر معذبه؟  ی: اه سوگل توکه گفتسودا

 اومد. سی: واسه منم اول فسوگل

 باهاتون مثل بزغاله رفتارشه؟  د یبا-

 .قای : دقنینازن

 .د یقر بد  شتریب د ی: خب خب، کمتر زر بزن سوگل

 . دادمیجو منم قر م  ریخش کرد. ناخداگاه تحت تاث پ یهمزمان اهنگ شاد  و

 "یراو"

 شدن.  یوارد کالنتر  لیبا سه اقاجون

 اوردن؟  نجایرو ا ی: سامان هاشملیسه

 . انیتا ب ی رد صندل د ی. بشنکننی م یی : بله، فعال دارن بازجوسرباز

 و اقاجون به سمتش رفتن.  لی. سهنییبعد در بازشد و سامان اومد نگاش به اقاجون افتاد و سرش و انداخت پا یکم

 هان؟  ی کرد ی : باز چه غلطاقاجون

 تو.  د ییبرن بازداشتگاه. شما بفرما د ی: باسرباز

 شدن و مقابل سرگرد نشستن. وارد

 ه؟ ی : نسبتتون با مجرم چسرگرد
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 .د یگرفت  یهاشتبا ؟ی: جناب مجرم چلیسه

 نسبتتون؟  د ی: نگفتسرگرد

 اقاجون.  شونمی: برادرش هستم. والیسه

 هستن.  نجا یا یپسرتون به عنوان مضنون اصل د ینی: خب ببسرگرد

 ؟ ی: مضنون به چاقاجون

 : به قتل. سرگرد

 : امکان نداره. لیسه

 نیبعداز خروج از خونه ماش  فهمنیو م زننیرد خونشون و م  نی. دوربشه یگم م  نازیبه نام پر یدختر شی: سه چهارشب پسرگرد

 کل ماجرا نم یا شهی نم داش یپ نازیو  بعد از اونم پر  رهیداداش شما دنبالش م

 . خودش نگفت بهتون؟ستی: جناب من مطعنم کار اون ناقاجون

 نزد توشک بود. ی: حرفسرگرد

 من باهاش حرف بزنم؟   شهی: ملیسه

 .یبگ  د یکه گفت و با  یزی : هرچسرگرد

 : چشم.لیسه

 !!! ی: جمالسرگرد

 : بله قربان؟ یجمال

 پسرو ببر اتاق مالقات. ن ی: اسرگرد

 : چشم.  یجمال

 

 ۴۲پارت#
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 "ایدر"

 تولد.  می بر می خوایمامان، من به سوگل قول دادم، م-

 ه؟ ی.تولدچ ر یواگ  ریهاگ  نی: زشته دختر، بس کن. تو امامان

 ؟ یری رواگی چه هاگ-

 : سامان و گرفتن. مامان

 کرده.  ی چه غلط  ستیمنه؟ معلوم ن ره یتقص -

 حوصله جواب دادم.  یب "ل یسه "اسم   دنیسوگله به سمتش حمله ور شدم. با د نکهیزنگ خورد. با فکر ا میگوش 

 بله؟ -

 چندتا سوال بپرسن؟ یاگاه  ی ایب شهیم ای: درلیسه

 شدم. نگران

 نکردم.  ی منکه کار-

 بپوش. دنبالت لباساتو امی: ملیسه

 و گفتم و تلفن و قطع کردم . به سمت کمدم رفتم.   یباشه ا کالفه

 : کجا؟ مامان

 گفتم:   کالفه

 سامان. ی گندکار ی پ رم یدارم م-

اومد  لیمنتظر بودم. سه اطیدرح  ی. جلو نیی. پله هارو رفتم پافمی و انداختم تو ک  میو گوش   دمیپوش  یو نداد. لباس  جوابم

 .  می. باهم وارد شد نییاومدم پا نیاز ماش  مید ی. رس میصحبتط نکرد  رراهیشدم تا مس نیسوارماش 

 :جناب سرگرد هستن؟ لیسه

 . دتویی: بله.بفرماسرباز
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 کنارم.  لینشستم و سه یصندل ی . رومیو باز کرد باهم واردشد   در

 ؟ی: خانم عباس سرگرد

 بله. -

 . د یبگ  یاز رابطتون با سامان هاشم خوام ی: خب ، مسرگرد

 . میو دخترعمه هست ییما فقط پسردا  ؟ یچه رابطه ا-

 به چه صورت بود؟  ل ی: رابطتون تو شرکت. تو فامسرگرد

 با کارمندش داشته باشه.  د یبا سیرئ ه ی که  ی رفتار ، یخب سامان بامن لجه تا من، تو شرکتم که رفتار معمول-

 تکون داد.  یسر  سرگرد

 دوست باشه؟  یباکس ایتوشرکت. اد یب یدختر  ی د یند  ،یکه باهاش کار کرد  ی مدت ن ی: تو اسرگرد

 نگاش کردم.  متعجب

 مگه دوست دختر داره؟ -

 . رهیمیم نازی. و بعدش پرنازیدنبال پر ره یهمونشب م مارستانیب ارهیکه م ی شب نازه، ی: بله اسم پرسرگرد

. چرا  نازیو پر روزیبود.پ روزیبکشه قطعا پ خواستیم م یون اگه کسسامان قتل کرده؟ محاله. ا  یعنیهمه خبر باز موند.  نیاز ا دهنم

 اسماشون مثل همه؟ 

 سرگرد باشماس. ا؟جنابیدر  ی: کجالیسه

 دختره بود که بهم زد.   هی باهاش ارتباط داره  دونم یکه م م ی. تنها کسدمی و ند   یدختر  ن یمن همچن-

 د؟ یبه بنده نگفت ی: عجب، چرا تاحاال جناب هاشمسرگرد

 هفته با سامان بود.  هی فقط  واینبود. ش  یمهم ه ی: اخه قض لیسه

 . د یگفتیمشختصاتشو م د ی: بالخره باسرگرد

 با سامان صحبت کنم؟  تونم یم د،یببخش-
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 صحبت کرد.   شهیبامتهم نم ر،ی: خسرگرد

 .قول؟ ارمیاطالعات م رم یم-

 . گهینم یزیچ  یول   گفتن لمی: اقا سهسرگرد

 .د یبار به منم اجازه بد   هی-

 تکون داد.  یسر ناچار

 !!! ی: جمالسرگرد

 در اومد.   یجلو سرباز

 : بله قربان؟ سرباز

 .یسامان هاشم شهی و ببر پ ی: خانم عباس سرگرد

 : چشم قربان. سرباز

که دربازشد و سامان اومد.   کردم یبرد. نشستم. انگشت شصتم و نگاه م ی فاصله گرفت. از جام بلندشدم. من و به اتاق یدرکم از

 کرد و اومد نشست روبه روم.   یاخم دنمیدراورده بود. با د  شیسه چهار روز ته ر نینگاش به من افتاد. توا

 حرف نزدم تورو فرستادن جلو؟  لیبا سه دنی: دسامان

 ؟یو بهم بگ  ی دونیم  یهرچ شه ی. می نکشت نازویتو پر  می دونیبهم گفتن. هممون م زو ی. همه چامیخودم خواستم بنه، من -

 زد. یپوزخند  سامان

 ؟ی! بگم که مسخرم کنادیکه ازم خوشت نم ی : به تو! توسامان

 بودم  دهیکردم خرخرشو نجوم. تا حاال نازنکش یسع

 .نازیدنبال پر ی رفت مارستانیب  یاونشب چرا من و ول کرد شده؟ی. بهم بگو چمیلیچرا مسخرت کنم سامان؟ من و تو فام-

واسه تو اون اتفاق افتاد زنگ زدم بهش   رون ی ب میکه بودم. اونشبم قرار بود بر شد یم  یماه ه ی نازی : ولت نکردم، من با پرسامان

. اول زنگ زدم  رونیباهاش ب رمیومدن گفتم ما دم یقطع کردم. اخه عمه اومده بود. بعدش که د  زدی. داشت حرف م تونمیگفتم نم

شد. دنبالش رفتم.   گه ید  نیماش  هی سوار  دم یکه د ارم یخونشون تا ازدلش درب یاد رفتم جلو ینگرفت و گفت نم ی بهش گفتم. جد 
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خونشون   در  یگرفتم از رفتنشون تا روز بعدکه رفتم جلو  لم یرفتن تو ف ناز یخونه متوقف شدن. پسره درو باز کرد با پر هی  یجلو

 مرده.  دمیزدن. فهم هی اعالم دم ینشونش بدم و کات کنم باهاش. اما د

 ناراحت شدم. خورد یضربه م ی نجوریا نکه یاز ا یاومد ول یازش خوشم نم نکه یباا دم، یکش یآه

 کجاست؟  لمه یف-

 . می: توگوش سامان

 کجاست؟  تیگوش -

 : تو دفتر جاگذاشتم.سامان

 رمزشو بدونم؟  تونم یم-

 ا؟ یبچه باز ن یو از ا یریانتقام بگ  یخوای: توکه نمسامان

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 واست دارم.  رونیب ی ایب نجایازا-

 زد.  ی کمرنگ  لبخند 

 رمزمه. ۲۱۰۱: سامان

 باشه فعال خداحافظ.-

 . هوف چقدر سخته مثل ادم حرف زدن؟رونیاتاق اومدم ب از

 

 ۴۳پارت#

 شد؟ی: چلیسه

 دفترش. م یبر د یبا ، یچیه-

 به سرگرد بگو. می: برلیسه
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دادم و اخرم گفتن   حیواسشون توض  زوی . همه چمیسرگردواردشد  د یی. با بفرمامیبه در وارد کرد ی. تقه ا می به سمت در رفت باهم

 . از اونجا آژانس گرفتم و به سمت خونه رفتم. رنیم لیخودشون با سه

 "هفته بعد  هی"

 بپوش. دتو ی: اون مانتو سفسوگل

 . کننیاالن ازادش م گه، ید  میولش کن بر  بابا-

 . می.گازو گرفت و رفتمیشد  لیسه نی. سوار ماش میرفت اطی. بدو به سمت درحرونیب م یاز اتاق اومد  باهم

 . نیومد یم  رترید کمی: لیسه

 خب حاال.-

. به  رونی ب میاومد  نیلباس شل بود تو تنش. ازماش   یشرکتش بود. کم پ ی. باهمون تمید ی. سامان و دیدر اگاه ی جلو مید یرس 

 .میشد  نیبغل کردن  به سوگل دست دادو به منم دست داد.سوار ماش  گروی همد  لیسمتون اومد و باسه

 خونه اقاجون؟ می: خب برسامان

 مدنظرته؟  گه ید ی: جالیسه

 : نه برو. سامان

ها اهو هم بود.   ییهاو زندا یی همه تو خونه بودن دا م ینه شد وارد خو یی . چهارتامی و روشن کردبه سمت خونه رفت نیماش  لیسه

دوره هم   یسامان. بعدازخوردن ناهار همگ  ی به سمت سامان اومد و بغلش کرد. همه سامان و بغل کردن حت نیمیس  ییزندا

 . مینشسته بود

 جوونا باهم برن. ادهیکه کار ز ییاز اونجا یشمال. ول  م یگرفتم همه باهم بر میتصم:  اقاجون

 باباجون.  ی: مرس اهو

 . ارمیلباشو غنچه کرد و بوس فرستاد. به زور خودم و نگه داشتم باال ن ی باحالت لوس  و

 . تونمیاقاجون من تو شرکت کار دارم نم ی ول-

 همه باهم.  د یبرگرد  یدوسه روز  هی  د ی: تووسامانم براقاجون
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 . میتکون دادم. با سوگل به سمت اتاق رفت یناچارسر

 جواب پس بدم.  د یبا رونیب  رمی کرده. اونوقت من بادوستام م کرو یدختراه چندشه، ابروهاشو م  نی: چقدر اسوگل

  میلباس بخر می حرفا بر ن یا یلنگه اهو. حاال به جا  یشد یم  دادن،ینم تیدرصد فکر کن بهت اهم  هی تومادر پدر باالسرته،  نیبب-

 بخرم.  خوامیوقته م  یلیمن خ

 . می: باشه لباساتو بپوش باهم برسوگل

که   یکاربن ی و با اب ی مویمانتو ل ه ی. د یوسواس توخر   ی. بعداز کلرونی ب میبا سوگل از خونه رفت   دمیرو برداشتم و پوش  یلباس 

 گرفتم. ی با کالج مشک یمشک ی . کفش کتونمیکاربن ی داشت گرفتم با دامن ست مانتو اب ی گل بودو طرح سنت نشییپا

 وارد خونه شدم.  کای. پول اژانس و دادم زنگ خونه روزدم. دربازشد با پالستمیمتوقف شد درخونه   یجلو

 . یسالم برهمگ -

 و خاله و مامان بودن. جوابم و دادن.  شهاب

 بخور.  یخواست  خچالهی: غذا تو مامان

 . ریبخوابم شب بخ  رم ینه م-

که    یگپ  یو دراوردم و واردتلگرام شدم. پب اما م ی. گوش د یتخت درازکش یرو  م یراحت یلباسا دنیسمت اتاقم رفتم بعد از پوش  به

 واسم اومد جفت ابروهام رفت باال. سامان بود.   یام  یهم چت کردم. خواستم اف شم که پ یداده بودم و چک کردم و کم نیجو

 .ای: سالم درسامان

 دادم.  جوابشو

 ؟ یسالم بهتر -

 بکنم؟  یدرخواست ه ی تونم یم  ،ی: مرس سامان

 بگو.-

 .. شمیممنون م یل یخ یکمکم کن  یشرکتم عقب مونده. اگه بمون ی برم کارا خوام یشمال، من نم ینر شهی: مسامان

 اما حوصله چت نداشتم.  ام یواسش ادا ب  خواستیم دلم 
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 ؟ یندار یکمکت کنم. کار  مونمیباشه، م-

 . ریشب بخ یخوب بخواب  ،ی: نه مرس سامان

 . ریشبخ-

 خوابم برد  الی فکر و خ ی از کم یچشمام و بستم بعد  ز یو گذاشتم رو م  ی وش و خاموش کردم و گ نت

 

 ۴۴پارت#

 "سوگل "به شماره انتداختم. یزنگ خورد. نگاه می تو نقشه ها بود.که گوش  سرم

 بله؟ -

 : سالم خانم بدقول، حالت بهتره؟ سوگل

 اوهم، اومدم شرکت. -

 ؟ یا یبامن ب ی مردی: خب م سوگل

 ؟ یزنگ زد  ی داشت یکار داشتم سوگل. کار   یلیخ-

 حالتو بپرسم.  خواستم ی: نه، فقط مسوگل

 فعال   زنمیسوگل، من کارامو بکنم زنگ م یمرس -

 . ی: فعال باسوگل

  زش یو قطع کردم. بعداز انجام کارنقشا به سمت اتاق سامان رفتم و دراتاقشو زدم. و بعد وارد شدم و درو بستم. به سمت م  یگوش 

 رفتم.  

 کارم تموم شد. ایب-

 به نقشه ها نگاه کنه اونارو گذاشت تو کشوش.  نکه یا بدون

  نمی. به مهندسا گفتم نقشه بکشن توام بکش بب میهتل درست کن ه یاصفهان  م یبسه، قراره بر رادگرفتنیا کنمی: خب فکر م سامان

 کدوم نقشه خوبه. 
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 . ستمیاما من که مهندس ن-

 . یکن  حیو تصح  ی کن دایو پ راد یا ی تونیمهندس م ه یبهتر از  ی : ولسامان

 . کنمیو م م یباشه تموم سع-

 خونه.  یر ی: زنگ بزن به خانم جون بگو شب نمسامان

 چرا؟-

 .نی: شام با مامانت خونه مادعوتسامان

 کارا؟   شهیتموم م ی اهان، ک-

 االن نقشه رو بکش.  نیهم ا یب یندار ی : اگه کارسامان

 .کنمیاالن خستم از فردا شرو م-

 کارت دارم.   نجایا نی: پس بشسامان

 .نییسرم و انداختم پا عیو اونم اومد کنارم نشست. زل زدم تو چشماش. سر ی صندل یرو  نشستم

 شدم؟ یاعدام م د یشا ی ممنونم بابت کمکت، اگه تو نبود یلی: خسامان

 زدم. هوف، چقدر گرمم شده.  یهول لبخند 

 کمکت کنم.  ینکردم، خودت خواست یمن کار -

 به صورتش انداختم. یدستم هول شدم. نگاه یدستش رو  باقراردادن 

 : چرا رنگ صورتت مثل گچ شده؟ سامان

 . یچیه-

 و برداشت.  دستش

 . خونهمیبر۸تاساعتکنشد(برو خودتوسرگرم  ی به صورتم انداخت و جد  ی. )نگاهیمعذب ش  کردمی: فکر نمسامان
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مشغول عکس گرفتن از   ۸که مونده بود و خوردم و تا   یذره از غذا  هی  ،ی. گشنم بود حسابرونیزاتاقش اومدم بو ابلندشدم ازجام

ازجام بلندشدم. با سامان سوار اسانسور  ۸مطمعن شدم ساعت  یبه ساعت انداختم. وقت  یخودم و چت تو تلگرام شدم. نگاخ

 .میشد 

 "سه روز بعد "

 سامان اومد و بعد از مطمعن شدن از حضور همه مشغول به صحبت شد. . بالخره م یوارد اتاق جلسه شد  یهمگ 

طرحشون از نظر   نی.سه نفر از مهندس د یکه داد ی نقشه ها دن یبهتون اطالع بدم بعد از د خوام ی: ضمن سالم و عرض ادب، م سامان

 . انی. فردا بامن به اصفهان مییغمایخانم  ،ی ایخانم ک ، یمن مورد قبوله.جناب صادق 

  یشرکت اصل  ی. به طبقه  رونیب م یاز اتاق اومد  ؟ یانتظار داشتم طرح منم قبول کنه، چه انتظار احمقانه اشد. زون ی لبام او ناخداگاه

 بود. در اتاق زده شد. زم یرو م  یحوصله نگام به نقشه ها ی. ب میرفت

 باهات کار دارن.  یهاشم ی: جناب اقابهار

 رفتم و نشستم.  یووارد اتاقش شدم بدون اجازس به سمت صندل جام بلندشدم و به سمت اتاقش رفتم.  از

 باال.  اری: سرتو بسامان

 حوصله نگاش کردم.  یب

 : قبول کن نقشت خوب نبود. سامان

 ندارم.  ه یقض نیباا یبله،منم مشکل-

 . تا اونموقع مراقب خودت باش.رمیخوب من فردا صبح با مهندسا م م یلیخ ، ی: اوکسامان

 گفتم:  ی بلندشدم و بالحن نچندان دوستانه ا ازجام

 . خدانگهدار.د ی کن یاور  اد یبهم  سین ازین-

هام و جم کردم به سمت خونه اقاجون رفتم. زنگ و زدم دربازشد.وارد خونه   له یهشت بود وس  یکای. ساعت نزدرونیاتاق اومدم ب از

 باال انداختم و لباسام و عوض کردم و خودم و انداختم رو تخت تا خوابم ببره.  ینبود. شونه ا یشدم. کس

 هفته بعد  هی"
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از اتاق   اد؟ یبهم م یی مویرنگ لهم کردم. چقدر  یمختصر   شیو ارا  دم یو پوش   دمیجد  ی. لباسادارشدمیب ی صبح با االرم گوش  

کنم؟. زنگ زدم به   کاریو چ ی رانندگ نکهیگرفت که پول اژانس ندم اما غافل از ا د یسف  ۲۰۶ ه یاقاجون واسم  روزی. درونیاومدم ب

در بالخره اومد و سوارشدم. وارد شرکت شدم و زنگ و زدم. جبار درو باز کرد و   ی جلواژانس و خودمم بدو منتظرش موندم 

 زد..   یند لبخ

 : سالم خانم مهندس.جبار

 سالم اقا جبار.-

  ه ی ریبود درگ  یتوجه وارد اتاق شدم. دوروز  ی اخر دستش برخورد کرد به مانتوم ب یدر فاصله گرفت تا برم تو اما لحظه   از

وقت ناهار شد. خواستم برم ناهارو   ی ک دمی. مشغول به کار شدم و نفهمکردمیتمومش م د ی. امروز باییالی خونه و ی بودم واسه نقشه 

 گذاشت. زم یم  یغذا رو رو  ین ی. ازجام بلندشدم دراتاق بازشد و جبار اومد تو.س ستین اراز رضا و به یاثر  دم ی. دارمیب

 .رفتمی اقاجبار خودم م یمرس -

 زد و گفت:  یجبارلبخند 

 خانم.  د ی: شما به کارتون برس جبار

 شرکت مشغول به ادامه کارم شدم.  ی شده بود. بعدازخوردن ماکارون بیعج ی. امروز کمرون یاز اتاق رفت ب و

 ؟ یبر یخوایشد نم۸ساعت  اجانی: دربهار

 . گهید قه یدق هی  رم، یم-

 : پس فعال. رضا

هام و جم کردم تو   له ی. وس دادیو نشون م  میون ۸به ساعت انداختم  ی. سرم و اوردم باال نگاهشیاخر نمیکردم. اها، ا یخداحافظ

 هم نبود. به سمت در رفتم که قفل بود.   ی. خانم ترابرونی تودستم گرفتم. از اتاق اومدم ب  فممی کشو گذاشتم ک

 اقا جبار؟  ؟ یخانم تراب-

 هم رو لبش بود.  ی و لبخند  رون یاز آبدارخونه اومد ب جبار

 د؟ یدرو دار د یاقا جبار کل -

 بودم گفت:  دهیکه تاحاال ازش ند   یبالحن
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 .د یی: بله خانم. بفرماجبار

 و دراوردبه سمتش ی د یکل بش یازتو ج و

 

 ۴۵پارت#

 . واریو به سمت اومد و منو چسبوند به د بش یانداخت تو ج دوی. کلرمیبگ  دویتا کل  رفتم

 احمق؟ یکن یم کاریمعلوم هست چ-

بود بهم مانتوم و دراورد شالم و کنار    ده یبه سمت مانتوم رفت. تموم زورم و جم کردم تا هلش بدم اما مث زالو چسب دستش

 .  ومد یدر زدن م ی زد. صدا ادیکه فر  دم یسرش و کش ی ز***موها

 : چخبره اونجا؟ چرا در قفله.سامان

 کمک سامان، جبار..-

 **** 

 . زدیلبم با خودش حرف م  ریز

 سره کنم***  ه ی کارو  د ی: باجبار

  دهیکوب ی. صداکردیم دمیو تهد  د یکوبی . جبار به در مدادمیو به سمت اتاق خودم رفتم درو محکم هل م  دمیکش  یبلند  غ یج 

نشستم پشتم    دهیدر زده شده. ترس   قهیچنددق دونم یسامان وجبار. پشت درنشسته بودم. بعداز نم یشدن در اومد.و بعداز اون صدا

 در. 

 باز کن.  ا،یدر: منم  سامان

.  کمینشسته بودم. در بازشد. نگام به سامان افتاد که صورتش قرمز شده بود. اومد نزد نیزم  یهمچنان رو  ی در فاصله گرفتم ول از

 .دمی لرزینکنم اما از شدت استرس م هی دستش و گذاشت رو شونم که دستش و پس زدم و به زور خودم و نگه داشتم گر

 باش. و . اروم   ی: زدمش عوض سامان

 ؟ یهاشم یاقا-
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. ازجام بلند شدم. بعداز چند  رونیرفت ب  س ی. سامان از جاش بلندشد و درو بست با پلکردیم کاریچ  نجایا سیپلو اوردم باال.  سرم

 و انداخت رو سرم و مانتومم تنم کردم. دستم و گرفتدربازشدو سامان اومدتو. شالم  هیثان

 ازش اروم باش خب؟  می کن تیشکا م یریسامان: م 

 نبود  گشید  یحواسم اصال به حرفا  یسرم و به نشونه باشه تکون دادم ول تندتند 

 

 ۴۶پارت#

اومد سمتم جلو   ی که جبار م ی سامان.همش صحنه ها نیش و توما  میبود ی کالنتر ی . به خودم اومدم روبه روشد یچ دمینفهم

 چشم بود . 

 ا؟ ی: حالت بهتره درسامان

 تنش بود. ی مرتب کرده بودوکت قهوه ا شاشویکردم. چقدر خوشگل شده بود. ته ر نگاهش

 اومد... ی سرم م ییچه بال ی اومد  یافتم.معلوم نبود اگه نم یاون صحنه ها م ادی بگم اره دروغ گفتم. همش -

سامان دور    یشه. دستا خیموبه تنم س  شد یتصور اون کارا با جبارچهل ساله باعث م  یگذاشتم. حت  ی ندادم و چشمام و رو دامه ا

 . د یخودش کش کی بازوم حلقه شد و من و نزد

 باهاش. کارکنمی چ د یبا دونم ی: خودم مسامان

 جداشدم. ازش 

 .شیوقت نکش  هی-

 نجس. دست که بهت نزد؟  کهیبکشم مرت د یحتما با نوی و نکشتم و ا  ی: اگه پر سامان

 خورد. ***   فشی دستش بهم خورده که اره زبون کث نه ی. اگه منظورش ادمیفهمی نگاهش کردم. منظور از دست زدن و نم  مردد 

 : باتوام. سامان

 من جلوش و گرفتم.  یکرد. ول   ییغلطا هی-

 مشت کرد.  دستاشو
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 سرکار.  ی ایب خوادی. ازفردا نمشد ینم ی نجوریا ذاشتمینم  نیدوتوماش ی: اگه کلسامان

 گفتم:  تند 

 ؟ یکنیچرا اون و اخراج نم-

 : اون هم اخراجه هم قرار بره زندون. سامان

 . امیخب پس بزار من ب-

 .یخونمون، به اقاجون گفتم امشب خونمون م یبر ا ی: فعال بسامان

خونه   میکه برس   یداد. تاوقت  یانداختم. ساعت دوازده شب و نشون م  نیبه ساعت توماش  ینگفتم. نگاه ی زیو تکون دادم چ سرم

ظاهرا همه خواب بودن. به دنبال سامان رفتم.   م یو برد تو.وارد خونه شد  نیماش و جوابشو دادم. درو باز کرد.  د یسوال ازم پرس  یکل

 رو باز کرد  ی دراتاق

 اتاقه منه، بخواب. نجای: اسامان

 .  ر یباشه شب بخ-

 شد یچ دمیبود.نفهم  یشدم فقط آباژور روشن بود. به سمت تخت رفتم و خودم و انداختم روش. چشمام و بستم. چه شباتاق  وارد

نشسته بود و پاک کردم. از جام بلندشدم   میشون یعرق سرد رو پ دمیکه از جبارد  یخواب ی اداوریخوابم برد.چشمام و باز کردم. باا

انداختم. فقط سامان  نمیبه مخاطب یتلگرامم و روشن کردم و ان شدم. نگاه اد د یونشون م"صبح ۵ "به ساعت انداختم. ینگاه

 شد. نگ یپیزتایبهش بدم که ا  یام ی شدم. خواستم پ ش یو ی بود وارد پ نیانال

  ؟یدارشد ی: بسامان

 اوهم. -

 ؟ ید یشده؟ خواب بد د یزی: چسامان

 باشه.  دهیاومد انقدر فهم ی زدم. بهش نم  یلبخند 

 ؟ یداریاره، خودت چرا ب-

 جواب داد.  نیدو م بعداز

 : عذاب وجدان دارم. سامان
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 گذشت:(. ر ینگران نباش بخواب. بخ-

 . دمیسامان و اتفاق امروز دوباره خواب یفکر کردن به رفتارا ی هم گذاشتم. بعداز کل ی شدم و چشمام و رو اف

 

 ۴۷پارت#

 خواب الود گفتم:  یجام و باصداتو اتاق بود. نشستم تو  یی و باز کردم. زندا چشمام

 مزاحم شدم.  د یببخش ، ییسالم زندا-

 بهم زد و گفت: یمهربون  لبخند 

 .ارمیبدنت کوفته شده بزار برم واست لباس ب ید یلباست خواب نی! باهمی: چه زحمتییزندا

 سمت در رفت.  به

 برم شرکت.  د یبا  ،ینه مرس -

 چند لحظه روم موند و بعد با مکث گفت  ییزندا نگاه

 . ی: اما سامان گفت امروز و مرخصییزندا

کبود شده بود.   ی رفتم صورتم و بشورم نگام به گردنم افتاد. کم یی. به سمت دستشوارهیرفت لباس ب  یی نگفتم و زندا یزیچ ناچار

 تو اتاق بود.  یی زندا رومیاومدم ب یی هوف! از دستشو

 بپوش. شهی: هرکدوم تنت مییزندا

  رونی. هم حجابش خوب بود هم خنک. از اتاق اومدم بدمیلباس به سره گلدار پوش  هی رفت.  رونیاز اتاق ب ییگفتم زندا " یچشم"

 گاز بود و مشغول بود. ی جلو ییبه سمت اشپزخونه رفتم.زندا

 گفت:  دنم یو با د برگشت

رفتم و دروباز   خچالی هست بردار بخور. به سمت  خچالیتو  ی. همه چ کنمیدرست م ی جان، دارم قرمه سبز ای: ببخش درییزندا

جم کردم.   و ی نون برداشتم و مشغول خوردن شدم. بعد از چند لقمه همه چ ز یم ی . ازرورونیب دمیگردو روکش   روظرفیکردم. پن

 . دادیرو نشون م "۱۳"اشپزخونه افتاد ینگام به ساعت تو 
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 د؟ ینکرد دارم یچرا ب دم؟یخواب  نهمه یمن ا  ،ییزندا ی وا-

 .  یاستراحت کن د یبا  یدار  ی مرخص  زمی: عزییزندا

دستش بود و اون   فش ی. اما نگام به سامان افتاد که ک رونی هست از اشپزخونه اومدم ب یی دا نکه یبسته شدن دراومد. با فکر ا یصدا

 دستش کت. به سمتش رفت. یکی

 چشات پف دارن!  ،ید ی: ظاهرا خوب خواب سامان

 . امیاز فردا م گه یمن د ، یرخصبابت م یاره مرس -

 به صورتم کرد و گفت:  ک یسرش و نزد سامان

 ؟ یهنوز ادم نشد  ه ی: سراون قضسامان

دنبال کار    د ی.شونم و باال انداختم و نشستم رو کاناپه اونم به سمت اتاق رفت. باکردمیتوصورتش نبود! درکش نم یازشوخ ی رد

خورشت   ی. کم دمیچ زو یکردم. م ییو جور کنه. به سمت اشپزخونه رفتم و کمک زندا  یجا ه یبخوام واسم  د یباشم. از اقاجون با

 شدم. خوردن رو برنج و مشغول  ختم یواسه خودم ر

 ناهار؟بعد  رون یب رنیاقا سامان م-

 شرکت. اد یقرار ب دونستمیم حاال

 شرکت.  رمیم ؟ی پرس ی: چرا ازمامانم م سامان

 اها سرراه من و برسون خونه اقاجون. -

 که خودم بشنوم گفت:   یطور  رلبیز

 .ستیسرراهم ن نی: همچسامان

 و ماهرخ.   د یمروار  شیپ رمیمنم م  گه، ی: راست مییزندا

حاضرشدن باهم ازخونه   ییسامان و زندا نکهیسمت اتاق رفتم و حاضرشدم. بعدازاناچار قبول کرد. بعدازخوردن غذا به  سامان

بعد من وارد   یی.دربازشداول زندامیکرد و گازوگرفت و رفت. زنگ خونه رو زد اده یدر خونه اقاجون پ  ی. مارو جلو میرفت رون یب

  یخوب پیمامان انداختم. ت پیبه ت  ی. نگاهیبرن جا خواستنیبودن و انگار م ده ی. ماهرخ و شهاب و مامانم لباس پوش میخونه شد 

 زده بود. 
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 ؟ یچرا شرکت نرفت زم،ی: عه عزماهرخ

 مضطربه.   یکردم کم حس

 د؟یرفتیم یبرم، شما جا ستیقرار ن گه ید-

 . یکه نه دورهم ی..مهمون یمهمون ه یاره،   ماهرخ؛

 م؟ یبدموقع اومد  ای: پس من و درییزندا

 . میبر د یای: شمام بمامان

 تا خواست مخالفت کنه گفتم:  ییزندا

 .د ییباشه، بفرما-

زنگ خورد. نگاه   م یکه گوش   می راه بود یبه حرکت افتاد. وسطا نیو مامان نشستم. ماش   ییخودم جلوترازشون رفتم.من وسط زندا و

 به شماره انداختم سامان بود. 

 بله؟ -

 ؟ید ینقشه ها رو توکش  نی: اسامان

 اره، چطور؟ -

 اصفهان. بردمتیمن م یداد یم نارو ی: خب اگه اسامان

 جابه جا شدم. یکم

 .دمیبعداز رفتنت نقشه رو کش-

 . نجایا ای: باشه، بسامان

 ... رمیدارم م-

 . یخراجاالن ا ی ای: حرف نباشه، اگه نسامان

 . گهیم ی زیچ ه ی  قهیو قطع کرد. کالفه شدم. هردق  یگوش 
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 شرکت.  د یمن و ببر شه یاقا شهاب اگه م-

 لحظه حس کردم خوشحال شدن. هی

 خانم.  ای: چشم درشهاب

درو   یانسالیکردم. واردساختمون شدم. درشرکت و زدم. زنه م یکردم. من و جلو درشرکت گذاشتن. ازشون خداحافظ تشکر

 رفتم.  یتراب ز یرو لبم نشست. واردشدم. به سمت م ی بازکرد. لبخند 

 اومدم.  نیاطالع بد  یهاشم یلطفا به اقا ، یخانم تراب-

 تلفن و برداشت. یتراب

 . د یی: بفرمایتراب

 کردم و وارد اتاق شدم. یتشکر

 ام؟ یاالن ب نیواجب بود هم-

 .نجایا ای: حرف نزن بسامان

 رفتم. نقشم و باز کرد. کنارش 

 ؟ یکمک گرفت ی از کس ، ید یخوب کش یلی: خسامان

 نه خود خودم انجامش دادم. -

 ببرمت اصفهان.  د ی: خب خوبه، اماده باش شاسامان

 تنها اونجا بمونم. تونمیمن نم-

 . امی: خودمم مسامان

 تکون دادم.ازجاش بلندشد. یسر

 . می: خب برسامان

 کجا؟ -
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 کاردارم.  کمی رون یب می: برسامان

 راه افتادم  دنبالش

 

 ۴۸پارت#

 "سوگل "به اسمش انداختم یزنگ خورد. نگاه م ینشسته بودم منتظر سامان، گوش  نیتوماش 

 سالم سوگل خانم. -

 . می گردیبرم م یدار م یبهم.خواستم بگم توراه یزنگ نزد  ه یمعرفت، توطول مسافرت  ی : سالم بسوگل

 ن؟یهمه موند  نیمعلومه خوش گذشته ا. یعه، بسالمت-

 کنم.  ف یماجرا دارم واست تعر ی: اره بابا، کل سوگل

 .دمیخند 

 .ریگ یخانم پ  دم یبهت اس م دمی. رس کنمی: خب من قطع مسوگل

 .فعال. د یباشه، مراقب خودتون باش -

 . ی: باسوگل

 . دمیبه فرمون زد.توجام پر ی نشست. کالفه مشت نیش اومد و توما سامان

 شده؟  یزیچ-

 : حسابم مسدوده. سامان

 نگفتم. ی زیتکون دادم و چ یسر

 :برسونمت خونتون؟ سامان

 .ادیداره م  لیخونتون سه مونم یامشب م ست،یخونه ن ی. کسروننیب  ییمامان و خاله و زندا-
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  ی پسر بچه افتاد که بستن ه ینگام به مردم بود. چشمم به  رراه یاکتفا کرد. تومس "خوبه "جفت ابروهاش باال رفت و به گفتن سامان

 .مردد بودم. خوردیم ی فیق

 ! گمیم-

 ؟ی: چسامان

   ؟ یخری م یبستن-

. درخونه رو  میدر متوقف کرد. وارد خونشون شد  ی و جلو نی. وبه سمت خونه رفت. ماش د یکش  یبه صورتش انداختم. پوف ینگاه

که صبح بودم رفتم. لباسم و دراوردم و به سمت حموم رفتم. بعد از گرفتن دوش اب  یبازکردم و واردشدم. به سمت اتاق

 . سامان بود.دمیچی و حوله رو تنم کردم.در اتاق بازشد. حوله دور خودم پ رون یسرد.اومدم ب 

 . رونیبرو ب شد؟ی ازت کم م ی زیچ ی زدیدرم-

 گفت: ی میبا لحن مال سامان

 اوردم.  ی: واست بستنسامان

 زدم و گفتم:  یبود. پوزخند  ختهیرو تو جام ر  ی به دستش افتاد. بستن نگام

 . ینجوری. نه اخواستمیم  یفیبعدشم من ق  خوام، ینم گه ید-

نشسته بود.کنارش  ی و  ی. روبه رو ترونیاومدم ب  . ازاتاقدمیپوش  ی و شلوارمشک ی صورت شرتیو برداشت و رفت. پرو، ت  ظرف

  گشتیبرم یتودهنش و خال   رفتیکه پر م  یمن دستش بود. با حسرت به قاشق ی تموم شده بود و ظرف بستن شینشستم. بستن

 نگاه کردم. برگشت و نگام کرد.

 : پاشو غذا درست کن شب بابام و مامانم خونه اقاجونن.سامان

 کردم.  ز یو ر چشمام

 ؟ یواسه چ -

بود.مواد الزم   ی که بلد بودم و درست کرده بودم ساالد ماکارون ی. ازجام بلندشدم. تنها غذا"دونمینم "و باال انداخت و گفت شونش

 . رونی بود جز ذرت!. ازاشپزخونه اومدم ب یگذاشتم. همه چ  زز یم ی و رو

 بخر. بروذرت-
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از پهلوم ردشد   ی کردن مواد باهم بودم که دست  یمشغول قاط قی. عممنتظر بمونم سوال بپرسه وارد اشپزخونه شدم  نکه یا بدون

 باهام داشت. یو اونم فاصله کم  ییظرفشو نکیبه س  دمیوکنسرو وگذاشت جلوم.برگشتم سمتش که چسب

 برو اونور.  کمی-

 صورتم شد. کیشد توچشمام و نزد رهیخ سامان

 تورو تنگ کردم؟ ی: جاسامان

.و  ختمی سمت خودم.ذرت و ر  دمیکنار و ظرف ساالدم کش دمی.خودم و کشدمید یو م دهنمو قورت دادم. فقط چشمش اب

 بار مصرف ودستم کردم.   ه ی یدستکشا

 بده.  خچال یسس و ازتو -

. مشغول هم زدن مواد با سس بودم که دستش دور کمرم حلقه شد و چونش و  ختمیدراوردوبهم داد.سس و ر خچال یو از  سس

 پشتم بهش بودگفتم:  نطورکه یبود. هم ف یستام کثشونم گذاشت. شوکه شدم. د ی رو

 برو اونطرف. -

 داد زدم.   یقدم به عقب برداشت. عصب  هی برگشتم سمتش که ناباور  هویو برداشتم و  نکیس  ی رو ینداد. چاقو  یجواب

 دست مرد بهم بخوره؟   اد یدوست دخترات خوشم م  ه یمنم مثل بق ی برو. فکر کرد یعنیبرو اونور،  گم یم ی وقت-

 : ببند دهنتو من... سامان

 شرکته، فکر نکن!  نجایتوببند، فکر نکن ا-

سرد شه. دستم و شستم از   ی تا کم خچالیگذاشتم تو  یرفت. منم ساالد ماکارون  رون یزنگ خونه دراومد. از اشپزخونه ب یصدا

 . میسامان رو کاناپه نشست یباجفتشون و نگاه غضب  ی بوس و سوگل بودن. به سمتشون رفتم. بعداز رو ل ی.سهرونیاشپزخونه اومدم ب

 زنگ بزنم سفارش بدم؟  نی د ی: اگه غذا تدارک ند لیسه

 . ینه درست کردم، ساال ماکارون -

 بازشد. ششیخوشحال ن لیسه

 .ادی: اما سامان خوشش نمسوگل
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 به سامان انداختم که نگاهشو گرفت.  ینگاه متعجب

 . خورمیم  ستی: کالباس توش نسامان

 . میاریخب سوگل لباستو عوض کن سفره رو ب-

 سامان اومد.  یهردو بلندشدن. تاخواستم بلندشم صدا لیو سه سوگل

 شون؟ یببوس  یدست مردا بخوره بهت. اما دوست دار ی : دوست ندارسامان

 حقش بود. باز به سمت اشپزخونه رفتم.  شیبان

 

 ۴۹پارت#

 .میخورد یو غذارو م  میبود  زنشستهی. که سامان و بچه ها اومدن.دورمزبودمیم دن یچ مشغول

 زن عمو کجاست؟  ی: راستسوگل

 : خونه اقاجونن با بابام. سامان

 ن؟ ی: شما چرا نرفتلیسه

 واسه شما. م یموند  -

مبل   ی. من و سوگل باهم رو میهم به سمت هال رفت.بامیگذاشت نیگفته نشد.بعدازخوردن غذا، ظرفارو توماش   یز یچ گهید

 و اونا هم باهم.  مینشست

 شد؟یچ  نجایا ی : چخبر؟ نبودسوگل

 .د یرس   یصداشون به ما نم ی غرق صحبت باهم بودن ول لیبرم و نگاه کردم. سامان و سه دورو

دونست   یموندم.** اقا چشمش کور شده بود نم اد یروز که من توشرکت ز ه ی.بعد نیشما رفت نکهی سامان رفت اصفهان بعداز ا-

 . سامان اومد نجاتم داد. کنهیم ی چه غلط

 .د یجفت ابروهاش باهم باال پر سوگل

 جبار درچه حد بود باهات؟ ن؟یکرد تم ی. شکاختیمو تو بدنم بود ر ی : هرچسوگل
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 به بازوش زدم.  یمشت

 . برخورد کردم دایمن شد   ینجس، **. ول -

 به خودش گرفت.  یحالت چندش  سوگل

 .لی . اونوقت من و سهبوسهیبرات ، جبار تورو م رم ی: بمسوگل

 گفتم   ینسبتا بلند  یباصدا

 نه!!!!! -

 گفت: ی اروم تر ی. باصداکردنی به پسرا انداخت که به ما نگاه م ینگاه سوگل

 کرد.   یامروز که عذر خواه نیمن بعدش باهاش حرف نزدم. تاهم ی : جونه تو. ولسوگل

 ؟ یکنیم  ینجور یچرا ا یخب توکه دوسش دار -

 . رمیسربه ز فهمهی م ی نجوریبعدشم ا  گه؟یبار د  ه ی  گفتمیباز م شیبان ی : خب انتظار داشتسوگل

 نگفتم.  یز یو چ دمیخند 

 زنن؟ یانقدر باهم حرف م نای: چرااسوگل

 سامان زنگ خورد. به سمت اتاق رفت.   یبه پسرا انداختم. گوش  یتم و نگاههام و باال انداخ شونه

 بود؟   یک-

 کرد  ز یچشاش و ر لیسه

 ؟ یگرفت  ادی! از سوگل  ی: توکه فضول نبودلیسه

 : فضول عمته. سوگل

 حرص گفتم:  با

 سوگل!!!! -

 : بابا، عمه ماهرخ. سوگل
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 . رونیو انداختم باال. سامان از اتاق اومد ب ابروهام

 خونه اقاجون.  میبر د ی: سوگل لباستو بپوش باسامان

 شده؟  ی زیچرا؟ چ-

 .یفهمی اونجا م م ی: بپوش برسامان

 . زدمیغر م دمیپوش   یکه لباسم و م   ینجور ی. هممی سوگل به طرف اتاق رفت با

 که باز سگ شده.  شده؟ یچ ستیمعلوم ن-

 کنه.  ی اهاش حرف نزن خب؟ ممکنه قهوه اتوراه ب ن ی: ببسوگل

. به سمت خونه اقاجون  میشد  نیو به دنبال سامان رفتم. سوار ماش   رونیو تکون دادم. شالمم سرم کردم از اتاق اومدم ب سرم

ار  خونه اقاجون. زنگ و زدم درو باز کردن. سو مید یبالخره رس  ش؟یتا برسه بق ؟ یجرات نداشتم بگم چ ریحرکت کرد. تو طول مس

 . به سمت در رفتم  رونی اومدم ب نیافتاد که پارک بود. ازماش  ینااشنا نی. نگام به ماش میشد  اطیشدم و با سامان وارد ح نیماش 

 .سای: واسامان

رضا   یی ادم اشنا و نا اشنا افتاد. خاله و شوهرش با دا ی . نگام به کلمیو درو باز کرد. وارد خونه شد  کمی طرفش برگشتم. اومد نزد به

همسن اقاجون و خانم جون اونجا بودن. بالخره به خودم   یبه همراه مردو زن انسالیمرد م  هیارش.  ییو دا  یعل یی و زنش و دا

 اومدم. 

 سالم. -

 .نجایا ای: سالم دخترم باقاجون

 همه ادم منتظر من بودن.  نیهنگ کرده بودم چرا ابه کنار خودش اشاره کرد .  و

 . می با خبرت کن یموضوع  ه یتا از  مت یاورد نجای. استمین هی: دخترم، من اهل حاش اقاجون

 . کردیبه مامان افتادکه بااسترس نگام م نگام

 اومدن.  ریوخونواده محترمشون واسه امر خ ، یقربان ی : اقااقاجون

 زدم.  ی ور  هی  لبخند 
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 نداره.  ی خب به من ربط-

 . د ی: واسه مامان مرواراقاجون

   گفت؟ ی م ی گوشام شک داشتم. اقاجون داشت چ  به

 د؟ یکنیم ی شوخ د یدار-

 اقاجون جواب داد   یبه جا  یا گه ید  مرد

 هردو تنهان.  نیمارد  یمامانتو خوشبخت کنه، هم مامان تو هم بابا  تونهیم ار ی: نه دخترم، مازمرد

 . دمیحرفش پر ونیم

 . ستمیموافق ن  هی قض نی. من بااد یاصال بهش فکر نکن-

 جام بلندشدم که اقاجون گفت: از

 . رهیگ یازدواج صورت م نیا یچه نخوا  ی : توچه بخوااقاجون

 دوست نداره. مگه نه مامان؟  یوقت د؟یکنیمامان منو چرا اجبار م-

 استرس گفت:  یسرش و اورد باال و باکم مامان

 . خوامی: نه، مم.. منم م مامان

 و بردم باال. صدام

 سال نشده بابا مرده.  ه یمامان هنوز  ؟ی چ یعنی-

 ازدواج نکنه.  تونهی : مادرت جوونه نماقاجون

 همون تن صدا گفتم:  با

 د؟یرینگ  میشما تصم شهیاقاجون م-

 رون یاز خونه اومدم ب یزل زده بود. عصب  نیبه اقاجون افتاد که با نگاه خشمگ  نگام
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 ۵۰پارت#

شد.نگام  دهیالاقل! دستم کش  موند یواسه بابام م ی باشه.ول یخودخواه د یمامانم ازدواج کنه. شا نم یبب ونستم ت یخودم نبود، نم دسته

 . کردیبه سامان افتاد که غضب ناک نگام م

 توبسوزه که.   یتاابد پا تونه یمامانت نم ه؟یچ ایبچه باز نی: اسامان

 . رونیب دمیزدم و دستم و از دستش کش یپوزخند 

 مامانت ازدواج کنه؟  ی شیم ی . راضریدرنظر بگ   تیموقع نیمن و خودتت و توهم ی خودتو بزار جا ،یبد  یپند اخالق  نکه یقبل از ا-

 شد. ساکت

 بابا بزرگ؟  یالل شد -

 کنارش ردشدم که گفت:  از

 برسونمت. نی: بشسامان

 . رونیب م یشدم باهم از خونه اقاجون اومد  نشیمقاومت نداشتم. سوار ماش  حوصله

 کجا؟  می ریاالن م-

 : خونمون. سامان

 اونجا  امینم-

 : چرا؟سامان

 بزارن که قبول کنم.  ی ستیتو رودربا خوانیم  انیمامانت و بابات م-

 گنینم ی زی: نترس، چسامان

و سوگل بندازم به سمت اتاق رفتم.لباسم    لیبه سه ینگاه  نکهیدرخونشون. وارد خونه شدم. بدون ا ی جلو م ید ینگفتم. رس  یزیچ

 و عوض کردم. در اتاق بازشد.

 ا؟ یدر شد ی: چسوگل

 . یچیه-
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 بهم گفت.  لی: سهسوگل

 نگاش کردم.  یجد 

 ؟یپرس ی اون بهت گفته بازم ازمن م -

 سمتم  اومدم

 .شد یبدونم چ خواستم ی: توچت شده؟ من فقط مسوگل

 ها که بگن قراره مامانم شوهر کنه. منم گفتم مخالفم اومدم.  به یها و خاله و صدپشت غر یی دا شیمن و بردن پ شد؟یچ ی دونیم-

 شونم گذاشت  یدستش و رو  سوگل

 . یکرد ی : کارخوبسوگل

 مامانم موافقه.  ی کارخوب کردم، ول-

 بگه   یز یاومد دهن بازکنه چ سوگل

 شه؟ یتنها باشم، م کم ی د یمن با-

 . یداشت ی : باشه، من توهالم صدام کن کارسوگل

 داره؟   یکار مهم د یخورد. خاله بود جوابشو خواستم ندم اما بعد گفتم شا یزنگ م  می. گوش رونیو تکون دادم از اتاق رفت ب سرم

 بله؟ -

 شما؟ نی : سالم دختر،کجا رفتماهرخ

 . ییخونه دا میاومد -

 : اهان، خب خواستگارا هم رفتن. ماهرخ

 کنسل شد؟ -

 سکوت کرد و بعدگفت:  ی لحظه ا چند 

 . کننیهفته عقد م  ن یاخر هم ی ناراحتت کنم. ول خوام ینم زم یعز ن ی: ببماهرخ



 ی بفهم یکاشک

138 
 

بهم   شهیخاله رو ندادم. به سمت حموم رفتم. هم یالو ها ه؟جوابیمامانم چ  یزندگ ینقش من تو  فهمم،ی ازدستم افتاد. نم یگوش 

 دوش اب موندم   ری.واردحموم شدم و ثابت زدهیم ارامش

 

 ۵۱پارت#

 "بعد هفته ه ی"

اقاجون   ی خونه مجرد دن یمجبور بودم.شرط خر  یبرم ول خواستم ی. نمدادیرونشون م "۱۹"به ساعت شرکت انداختم.ساعت ینگاه

گرفتم و ادرس خونه رو که    یتاکس  هی.رونیو برداشتم و از دفتر اومدم ب  فمیمامان و به اصطالح بابا. ک  شیبود امشب برم پ نیا

بود. پول و دادم و به سمت خونه رفتم. زنگ    د یکه گفته بودن سف نجوریانداختم. هم ونهبه درخ یهم بودو دادم.نگاه هی زعفرون

 اومد.  یانسالیزن م  یخونه رو زدم. صدا

 : شما؟زن

 ام یدر-

 !دخانمیی: بفرمازن

نکردم و وارد خونه شدم    یادیبود.و دورتا دورش گل و درخت بود.توجه ز ی شدم. خونه قشنگ  اط یو باز کرد.واردح  اطیودرح

  ه یبا   اریو وارد هال شدم. مامان و ماز دمیو بهم داد.پوش   یخوشگل ییاومد و کفشام و عوض کرد و دمپا یباهمون کفشام. خدمتکار

 ! کنارشون بود. هی ک شناختمیپسرجوون که نم

 دخترم.  نجایا نیبش ای: بامانم

بالخره   کردمی نگاه هرسه تارو حس م ینیکه نگفته بود. سنگ رفتم  یتوجه به حرفش به سمت مبل ی.ب شمیپ اد ینکرد بلندشه ب هه،

 به حرف اومد.  اریماز

 دخترم؟   گذرهیم  ی: کارا چجوراریماز

 زدم .  یشدم توچشاش لبخند  رهیو باال اوردم و خ سرم

 . یقربان  یخداروشکر خوبه کاروبارمون اقا-

 به مامان انداخت. یابروهاش باالرفت و نگاه جفت
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 هستن.  نیاقا مارد  شونیسوال شده باشه. ا دواستیشا اجان،ی: خب درمامان

 ! نهیا نیبه پسره انداختم.پس مارد ینگاه

 خوشوقتم.  ی سوال نبود، ول-

 گفت.   ی  "منم "هم بالحن بدترازخودم نیمارد

 : مهناز خانم! اریماز

 دورگردنش بود.  د یسف شبند یکه پ ی اومد درحال یانسالیزن م هیبعدازچندثان

 : بله اقا!مهناز

 غذارو حاضرکن. -

 گفت و رفت.   "یچشم"

 بده.  ی لباس راحت اروببربهشی جان، در د ی: خب مرواراریماز

 ابروم باال رفت.  یتا  هی

 . رمیشام بخورم م  شم، یمزاحم نم-

 : اما..مامان

 حرف بزنه.  نزاشتم

 اما نداره. -

 بود.  ی سرش توگوش   ا یانداختم که فارغ ازغم دن نی به مارد ینگاه یرچشمیبهم انداخت.ز ینینگاه غمگ  مامان

 . زحاضرهی: اقا ممهناز

بود.   اریو ماز  سر مال مامان ی .دوتازبودیدورم یبودن. چهارتاصندل دهیطبقه باال چ زویو به دنبال مامان رفتم. م میبلندشد  ازجا

که نفرت داشتم.    مهیموردعالقم بود تا ق   یپلو که غذا ی.از باقالزبودیم  یغذا رو  ی عقب و نشستم.کل  دم یهارو کش ی از صندل یکی

  هی  لمیبابا کنارمون بود. خالف م  کردو یافتادم که مامان واسم درست م یادزمانیپلو بود. ناخداگاه  ی به بشقاب باقال رمینگاه خ

 . مهیمالقه خورشت ق  یبا   ختمیبرنج ر ریکفگ 
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 پلو هم هست. یباقال  اجانی: درمامان

 تنش انداختم. چقدرخوشگل شده بود.  ی تو یبه لباسا یو اوردم باال.نگاه سرم

 ندارم.  لیم-

کردم. بالخره خوردن و تموم شد.از پله ها   ی باز ش یبقانداختم تودهنم.تا اخرغذا با  مهیو به زور دوقاشق ق نییو انداختم پا سرم

 رفتم.   فمیبه سمت ک نییپا میاومد 

 ا؟ ی: کجا درمامان

 برم خونه اقاجون.  د یشبه، با ازدهیساعت -

 دراورد.  یسرشو ازتوگوش  نیمارد

 . کنهیبمون حاالکه مامان انقدر اصرار م-

 .انگشت اشارم و بردم سمتش. زکردم یو ر چشمام

 تو ازدواج کنه خب! ی اگه با بابا یبابات ومامانم.مامان من مامانه منه حت  رتت،ینگ  ی فاز برادر-

 جان اروم باش.  ا ی: درمامان

 و گفتم:   دمیباال رفت. گونه مامان و بوس  ی بلندبه سمت طبقه ها ی باقدما نیمارد

 مراقب خودت باش خداحافظ  رمی من م-

 .ری. شب بخزمیعز شمیپ ای:بمامان

 روم حساب باز کن.  یخواست ی هرموقع کمک: مراقب خودت باش.اریماز

و گرفتم که اشغال بود.   لیدراوردم و شماره سه بم یو از تو ج  می.گوش رونیگفتم. ازخونه اومدم ب یو تکون دادم و خداحافظ  سرم

 داد. و جواب  یو بازکردم و شماره سامان و گرفتم. بالفاصله گوش  اطیدرح

 .ای: سالم درسامان

   ؟ یسالم، کجا-

 اقاجونم. ی خونه  کی: نزدسامان
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 . فرستمیادرسش و م ه؟ی زعفرون یایب  یتونیباشه، م-

 : باشه بفرست. سامان

 . رونیاومد ب نیبازشدو مارد اطی.درحدربودم  یکه جلو  شد یم  ینیم  ۱۵و واسش فرستادم.   قیو قطع کردم و ادرس دق  یگوش 

 بمون.  ششیپ ت یازمن به تونصح کنه،ی م  هی : مامانت داره گرنیمارد

 واوردم باال .  فم یشد. ک  کیتوجه به حرفش روم و کردم اونطرف که حس کردم نزد یب

 . هی مامانتو داشته باش خانوم خوب یندارم، فقط خواستم بگم هوا  ت ی: کارنیمارد

 .زهیهرچقدر مامانم خوبه، بابات نفرت انگ -

 کن.   : درست صحبتنیمارد

که چندش   شونیکیبودن.  نی. سه تا پسرتوماش نییپا دنیبود کش یدود  نیماش  شه یپاش متوقف شد. ش  ی اومد و جلو ینیماش 

 تربودگفت: 

 خونه؟  یار ی: داداش، دخترمپسر

 خواهرمه.  د ی: خفه ش نیمارد

 من گفت:  روبه 

 . یبا داریدد ی: به امنیمارد

 خداحافظ.-

 و به حرکت دراورد.  نی.ماش شدمنی. سامان اومد. سوارماش نیمارد بعدازرفتن

 : چطور بود؟ سامان

 .بستمیم ی دستم و کردم توموهام. بلندشده بود و دم اسب  کالفه

 .می فقط حرص خوردم. بهتره راجبش صحبت نکن-

 زد و گفت:  ی لبخند   مچهین
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 م؟ ی بخور ی فی ق یبستن م یاونروز بر ی : به تالفسامان

 اال جوابشو ندادم هام و انداختم ب شونه

 

 ۵۲پارت#

 زدم.   میبه بستن یسی. لچرخوند ی دست فرمون و م  ه یرو داد دستم و خودش با  یبستن

 چقدرخوشمزس!-

 : نوش جون، خب اونجا خوب بود؟ سامان

 به زور تحمل کردم اونجارو.امشبم برم به اقاجون بگم خونه رو بخره برام. -

 زدم.  میبه بستن یا گه ید  سهیل

 خونه.  امینم اد یخونمون، من که ز ایب ی کنیم یکاراشتباه  ی: برو بگو ول سامان

 زدم وگفتم:   یلبخند 

 خونه من.  ایت ندادن بندارم هرموقع خونه راه یخودم تنها باشم بهتره. باتوام مشکل ست، یواسه تون-

به دورتا   یشدم. نگاه اطیکرد. زنگ خونه رو زدم. دربازشد. واردح  ادهیدرخونه اقاجون پ ی و خوردم.من وجلو می.بستند یخند 

 بودن. ون ی زیتلو ی بهش نداشتم! واردخونه شدم. طبق معمول اقاجون و خانم جون جلو یحس  گه یانداختم. د اطیدورح

 ون. سالم خانم جون، سالم اقاج-

 ؟ ی!؟ چرا همونجا نموند یجون: سالم دخترم اومد  خانم

 مزاحم باشم.) به سمت کاناپه رفتم و کنارشون نشستم(  خواستمینم-

 . یاری!؟ توام دختره مازیچ: مزاحم اقاجون

 نرفته که؟  ادتون یاقاجون قولتون -

 جونم بلندشد. شدخانمی که از جا بلندم   یو خاموش کرد و درحال ون یزی تلو اقاجون
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 برداربا سامان برو  ز یاز رو م دویشرکت کل یبر یخونتم حاضره فردا خواست ره،ینم ادمیقوالمو   چوقت ی : من هاقاجون

و برداشتم. به سمت اتاقم رفتم و   د یزدم و کل ی رو دراورد. و باخانم جون رفتن. لبخند  ی د یرفت و کل  بشیبه سمت ج دستش

 خواب الود گفت:  یو برداشتم و به سوگل زنگ زدم.باصدا م یگوش  ی س راحتلبا ه ی بعداز عوض کردن لباسم با 

 ؟یکنی: نصف شبم مارو ول نم سوگل

 !؟ یزنیزنگ نم یعه بچه پرو، بعد گله نکن -

 شب؟  می ون  کی: ناموسا ساعت سوگل

 خب حاال، زنگ زدم بگم خونه گرفته واسم اقاجون. -

 . شتیپ امی: عه! پس مبارکه. من فرداشب مسوگل

 . دمیخند 

 . یبا ی خب برو بخواب مشخصه هنوزم توخواب-

و   د ی.کلدمیچشمام و باز کردم. لباسم و پوش  م یاالرم گوش  ی..باصدادمیبودم و بعد خواب  نستایو قطع کردم. تا ساعت سه تو ا  یگوش 

 . واردشرکت شدم.رونی اومدم ب نیاومد. ازماش  قه یعدازچنددق. زنگ زدم به اژانس برونی.ازخونه اومدم بفمی انداختم توک

 هستن؟ یهاشم ی اقا ، یخانم تراب-

 وقت دارن؟  نم یبب د ی: بله. بزاریتراب

 زد. و برداشت و زنگ   یگوش 

 خانم مهندس. د یی: بفرمایتراب

 به روش زدم.و وارد اتاق شدم. سرش گرم نقشه ها بود.  یلبخند 

 . سیرئ ی سالم اقا-

 ؟ یکه انقدر اوک ی : معلومه مخ اقاجون و زدسامان

 م؟ی ن یخونه رو بب م یبر ی ک ؟ یچرا بهم نگفت ی دونستیتوکه م-

 خونت. میایبا سوگل ، قراره ب لیمن و سه یباهم. دوستا میدار  ی دورهم  هی . امشب میری: هول نباش، بعدازشرکت مسامان
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 . ینعلبک ه یشد قد  چشمام

 ندارم.  یمن امادگ-

 . میگرفت و ی: خودمون همه چسامان

 هام و انداختم باال. شونه

 کنم؟   کاریخب امروز چ-

 از جاش بلند شد. سامان

 امروز.  م یندار یاد ی. کارزمی بر ام یتوام. خودتو سرگرم کن تا ب رون یب رمی: من مسامان

 رون یگفتم و ازاتاقش اومدم ب  یا باشه

 

 ۵۳پارت#

 . ارمیب یببر من چا ارو ینیریش  ن یسوگل، ا-

به شرکت .دواتاق   کیو نزد یاپارتمان یخونه، خونه   میو برداشت و به سمت بچه ها رفت. با سوگل اومد  ی نیریظرف ش  سوگل،

و اخرشم    هی نفربودن دادم و بعدش بق۳که   لیسه یرو برداشتم. اول ازهمه به دوستا ی نی. س ختمیرو ر ی. چالهیداره همراه با وس 

 . وداس  و سودا.نشستم کنار   نیسوگل و نازن

 .اخانومی: خب، مبارکت باشه در لیسه

 گفتن. ک یگفتم. دونه به دونه تبر رلبیز "یمرس "زدم و   یلبخند 

 گه؟ ید نه یرسونه هم یخدا روز  گنیم گه، ی: خب دلیسه

 نگاهش کردم.  جیگ

 ازدوستاش کرد وگفت: یکیروبه  لیسه

 .نجاس یبه بعد ا ن ی: پاتوقمون ازالیسه

 جان. لیبازه سه گیسامان: درد 
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 کردم.   ی:نه شوخلیسه

 خونه خودتون.  نجام یا ه،ینه چه حرف-

 . ومرثهیفرم، اسمش ک ی پوسته اروپا د یاقا پسرسف ن ی. اهی خب وقت معرف ا،یدر ی: مرس لیسه

 .د یکش  شییلخت طال ی به موها ی دست ومرث یک

 سالمه. ۲۲ کتمی: کوچومرثیک

 سالمه.  ۱۹خوشبختم  -

 ساله. ۲۷ریام نم یسالشه. و ا۲۴ مایجثه درشتمون اقا ن نی: الیسه

 .  می کرد ی و معرف  نیکردم و بعد سودا و نازن ی خوشبخت ابراز

 خرابه.  رابیاشپزخونه ش  ایلحظه ب ه یسامان، -

 درشت شد. چشماش 

 . دمی: درست بود من دسامان

 . کنهینه چکه م-

 کنار.  دم یرفت که دست و کش نکیرفتم. سامانم اومد. به سمت س بلندشدم وبه سمت اشپزخونه  ازجام

 کنم؟  کاریبهونه بود، شام و چ-

 و گفت: د یکش  یکشدار  "پوف"

 بااجازه. میخوابی م نجا یخودم فالفل سفارش دادم. امشب هممون ا-

 نداره.  یبیع-

 زنگ اومد. یصدا

 . د یغذامونم رس  ای: بسامان

 گذاشت.  ز یم یرو  کاروی.سامان درو بازکرد و بعدازحساب کردن پول غذا پالسترونیب میاومد  ونهازاشپزخ
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 . د یی: بفرماسامان

. بعدازخوردن غذا و  مید یخند یپسرا و ما دخترا با متانت م کردنیم یها ی خوردن غذا شوخ نیسهم خودش و برداشت. ب یهرک

 .میجم کردن اشغاال دورهم جم شد 

 م؟ ی کن دنگاهیندار ی زیچ ی لمیخب، ف-

 . میکن  یباز  ده، یحال نم لم ی: فومرثیک

 ؟ یچه باز -

 پسرا جدا دختراجدا. ی ول  م؟ی بر ی: جاروبرق سودا

 هست؟ ی : چجورلیسه

 من بگم. ***   د ی: بزارسوگل

 گونش.  یزدرو  یشینما لیسه

 *** ننیبا سامان اون وسطام پسرا بش ایدر  گمیسر د ه ی. فتمی سرمون من با سوگل ب عی ندارم.  یمن مشکل  خدا مرگم بده. "لیسه

  شد یباعث م  نینابلد بودم هم ی اما من کم دنیهمه فهم بای تقر حیتوض نیمخالفت کنم که سوگل چشم غره رفت. با اول اومدم

 و من و دخترا تو اتاق.   دنیو پسرا توهال خواب میگفت  ر یدوشب بود که شب بخ  ی. ساعتامایون ومرث ی **و ک

 و روشن کردم .   تی: اسپلسوگل

 م؟ ینزن خی-

 رو خودم  دمینگفتم و پتورو کش یز یدوس نداشتم اما چ  ادیموافقت کردن. هرچند من سرمارو ز دخترا

 

 ۵۴پارت#

 "ماه بعد   هی"

به اطراف   ی رفتم. باتعجب نگاه ی خانم تراب ز یلولش کردم و از اتاق خارج شدم. به سمت م  شهیها دستم بود.طبق روال هم نقشه

 به درزدم و بالفاصله وارد اتاق شدم. ی شدم و ضربه اروم  الش یخیانداختم. کجاست؟ ب
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 سالم سامان... -

و درو محکم    م یختی خم شده بود **.نقشه هارو همونجا ر یصندل ی رو  ی . ترابد یحرفم تودهنم ماس  ه ی صحنه روبه روم بق دنید با

صداش شرکت و بازکردم که برم یو برداشتم از تو اتاق.درورود  لمی. وسادونستمیو نم تم یو عصبان  یهمه ناراحت نیا ل یبستم.دل

 اومد.

 . یپاتوبزار  یتون ینم گهید رونیب ی : ازشرکت من برسامان

 زدم .   یبود.پوزخند  ششیهم پ یسمتش.با چندقدم خودم و رسوندم بهش. تراب رگشتمب

  دواربودمیاشاره کردم( ام یکار کردم بسته.) به تراب ی کف دستم؟ چندماه مجان یپول گذاشت یقرون ه یانگار  ی گ یم ی جور هی-

 . ینشد  ی . ولیادم شده باش  نازیپر ه یبعدازقض

 شدم. نی. دست تکون دادم سوارماش رونیمنتظر نموندم ازشرکت زدم ب   گهید

 د؟ یری: کجا مراننده

خواستم ادرس خونم و بدم اما بعدش منصرف شدم و ادرس خونه مامان و دادم.پولشو حساب کردم .زنگ خونه رو زدم.   اول

 دربازشد.واردخونه شدم. مامان اومد سمتم.

 مامانت؟  شیپ ی چه عجب اومد  اجان،ی: سالم درمامان

 زدم    یلبخند 

 هستن؟ اریسالم مامان، اقا ماز-

 .اراومد یماز یمامان اومد حرف بزنه صدا  تا

 . نیبش ای. بیخوش اومد  ا،ی: سالم دراریماز

 رومبل روبه روم نشستن.  اریمبل. مامان و ماز  یمبل اشاره کرد. نشستم رو وبه 

 رم.با مامانت تنهات بزا رم یمن م ، ی: خب خوش اومد اریماز

 بلندشه.  زبرداشتیخ

 نه با جفتتون کاردارم. -
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 .د یپرس شک  یو با کم نشست

 شده؟ ی زی: چاریماز

 دخترم؟  ی دار  ی: مشکل مال مامان

 و به چپ و راست تکون دادم.  سرم

 انجام بدم.  د یهست بهم بد  یتوشرکت سامان کار کنم. اگه شغل   خوامینم گهیمن د -

 بمون.  شمیپ نجایهم ایسرکار دخترم؟ ب یداره. چرا بر   روین اری: مازمامان

 خرجم و درارم. د ینه مامان، با-

 نه.  رانیتوا ی : من کار سراغ دارم واست ولاریماز

 .اریبرگشت سمت ماز مامان

 خارج؟  ی بفرست یخوای: ممامان

 گفتم:  عیسر

 مامان.اونور بهتره -

 . رهیاونجارو بپذ  تیلطف کنه مسئول اجانیدارم.در رعاملی به مد  ازین  هی خانم، من توشرکتم توترک گه ی: راست ماریماز

 .ستیزبون اونارو بلد ن ای: خب در مامان

 واسش.  رم یگ یهستن. بعدشم فوقش مترجم م  ی رانی: کارکنانش همه ااریماز

 توجام. دم یزده پر جانیه

 . اریاقا ماز شم یممنونتون م  د یواسم جورکن نجارو یاگه ا-

 : بهم بگو بابا. اریماز

 زدم و ازجام بلندشدم.  یکج لبخند 

 ه؟ ی برم ترک تونمیم ی اماده شم. ک رم یپس من م-
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 دخترم. ستین ی : عجله امامان

 . رمیگ یم  تی: واسه پسفردا بلاریماز

 کردم.  یزدم و خداحافظ  تیازسررضا یلبخند 

 

 ۵۵پارت#

 پاسخ داشتم. بازش کردم  یتا تماس ب۵دراورد.  فم ی و از توک می رو روشن کردم.گوش  یو  ی کاناپه انداختم و ت  یو رو  فم یک

زدم و جوابشو   ی پوزخند  "صاحاب و جواب بده کارت دارم ی اون ب "اس از سامان بود ه یبود.اس ام اس هام و چک کردم. "سامان"

به عکس   یعکس گرفتم.نگاه هی جلوم و روشن کردم و  نیگذاشتم. دورب  ذره شو پشت گوشم   هی مرتب کردم و   یندادم. موهام وکم

اسمش. بالک و   دنیشدم. تو فالورام دنباب اسم سامان بودم. بعد ازد  نستایو وارد ا م انداختم. خوب شده بود. نتم و روشن کرد

شب بود.ازجام بلندشدم. ۸انداختم به ساعت  یانفالوش کردم. وارد تلگرامم شدم.و اونجام بالکش کردم. نت و قطع کردم. نگاه

.  "سامان"انداختم.  یبه صفحه گوش  ی.نگاهردزنگ خو م ینشسته بودم که گرم شه. گوش  ی صندل یو گرم کردم.رو  شبیپر یغذا

 خواستم رد بدم اما بعدمنصرف شدم.تماس وبرقرار کردم. 

 . نیجواب داد  تونوی: چه عجب! گوش سامان

 ن؟ی.شب مزاحم شد توقنیشده ا  یز یچ ،یهاشم ی سالم اقا-

 .  ارمیدرت ب ی : مزاحم!من مزاحمم ؟ اومدم از گمراهسامان

 به من داشته باشه.  یشما ارتباط ی کارا کنم یفکر نم-

 خودش جلو از خود  ی باور کن تراب  ا؟یدر ی گ یم ی: چسامان

 نداره.  یبه من ربط  گمیم-

اشتباهه. من و تو قرار هم و   ی کنیکه بهش فکر م  یزی اومد. اون چ ی اومد اونکارو کرد. همون لحظه که اومد  ی : خودترابسامان

 .حاال شرکت نه خونه اقاجون.مینیبب

 عامل شم.  ریمد  اری. توشرکت مازهی . چون قراره برم ترکنمیبیبنده هرگز شمارو نم ،یسامان هاشم ی اقا نیبب-

 . ادی. تو ازاون خوشت نمیگ یدروغ م  ی: دارسامان
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 دارم.  ه ی ترک تی مثل تو. پسفردا بل  گمی.بعدشم دروغ نمیچشم و رو  یب ی ل یاز توبهتره. توخ ، یدونیم-

 نکن .اصال من  یلج باز  ،یکن یاشتباه م ی: دارسامان

 منتظر حرفش نموندم قطع کردم   گهید

زنگ   ی. باصدادمیغذا شدم. به سمت اتاقم رفتم و خواب الیخیسوخته رو گاز کردم. ب مه یبه قابلمه ن ی . نگاهومد ی م یسوختگ  ی بو 

 . جواب دادم. "مامان"چشمام و باز کردم.  میگوش 

 بله؟ -

 . میکن یباهات خدافظ میخونه اقاجون همه دورهم ای: امشب بمامان

 .نیبرم بعد بگ  د ی. بزارنیکارو کن ن یالزم نبود ا-

 ال. .فعیغربزن خواد ی: نممامان

رفتم. دوتا تخم مرغ شکوندم. لقمه اول و خوردم. زنگ خونه به صدا   خچالیکردم. دست و صورتم و شستم. به سمت  یخداحافظ

 و سوگل چشم توچشم شدم.   لیدراومد. درو بازکردم.با سه

 تو.   د ییسالم، بفرما-

 جوابم و بدن اومدن تو.  نکه یا بدون

 ن؟ یبخور ارم یتخم مرغ درست کردم ب-

 کرد.   یاخم سوگل

 ه؟یچ ایمسخره باز نی: اسوگل

 رو کاناپه.  نشستم

 ؟ یچه مسخره باز-

 . هی ترک هی قض نی: هملیسه

 .ارشمیعامل شرکت ماز ریمد  هی ترک رمیباشم. دارم م کاریب  تونستمی. منم نمرونیبرادرتون من و ازشرکت انداختن ب-

 . یو ازت نداشته که ازهمه جا بالکش کن ی فتارر نیگفته. اون انتظار همچ  ی زیچ ه یبوده  ی: سامان عصبلیسه
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 برم.  خوامیو گرفتم م  ممیمن تصم-

 ؟یمامانت چ  ؟ی: پس ما چسوگل

 سامان خان.  ی .طبق گفته د یشیخالص م ی عقده ا هی مامانم شوهر داره.شمام از -

 ؟ یدوسش دار  ه؟ یهمه وسواس بودنت رو سامان و چ ن یا لی: دللیسه

 زدم.  یپوزخند 

 . گهید ستم یبه بعدم ن نی واسش درس عبرت نشد ازا نازیناراحتم. چرا پر نیمن ازا-

 نه؟ ی: حرفت همسوگل

و به نشونه مثبت تکون دادم از جاشون بلندشدن و ازخونه رفتن.شونه هام و انداختم باال. تا شب خودم و سرگرم کردم.   سرم

 . زنگ زدم اژانس. دمیاز توکمدم دراوردم و پوش  یساعت هفت غروب لباس 

 

 ۵۶پارت#

  بای همه بودن. منظورم از تقر بایبودم.زنگ خونه رو زدم. در بازشد.واردخونه اقاجون شدم. تقر ستادهیدرخونه اقاجون ا  یرو  روبه 

  بیدرباره معا  یکردم. نشستم کنار مامانم.کم ی بود. به سمتشون رفتم و با تک تکشون سالم و احوالپرس   ومدهی بود که ن "سامان"

.به  دنی.بالخره دست از حرف زدن کشکردیبود که قانعشون م اریفقط ماز د یشنیحرفاشونو نم وشامخارج حرف زدن. اما انگار گ

و سوگل بود که   لی. تمام مدت حواسم به سهومدهی. جالب بود که هنوزم نمیکه تواشپزخونه بود رفت  ی بزرگ ی خور زغذایسمت م

بخاطر چندنفرکه   خواستم یکنار اقاجون. نم ی صندل ی .نشستم روزدنی بااهو حرف م یاز ورودم تا االن باهام حرف نزدن.ول

  زیم  ی. رو یقرمه سبز ،ی ساالد ماکارون ، یانداختم. ماکارون زیبه م ی رفتارشون باهام عوض شده غذام و خوب نخورم. نگاه

  یو قرمه سبز   یبشقاب پر ماکارون هی و خوردم. بعدش   ختمیر ی ساالدماکارون یکم. اول ازهمه  کردیم ییخودنما

 شب بود. زنگ خونه به صدا دراومد.  ازدهی . نگام به ساعت افتاد. تازه می دوباره به سمت هال رفت یخوردم.بعدازخوردن شام. همگ 

 ! هی ک  نیدربب  یجان، برو جلو ایجون: در خانم

مقابل صورتم   ی رسوندم و درو بازکردم. اول ازهمه گل بزرگ اطی. باچندقدم خودم و به درحرونیگفتم و ازخونه اومدم ب یچشم

 قرار گرفت. 

 ه؟ یک-
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 خبرداده؟  ن یبه ا ی.کروزافتادیو زد کنارونگام به پ گل

 تو؟  ام یب د ید ی: اجازه مروزیپ

درموند. درو بازکردم. نگام به سامان افتادکه    نیب ی درو ببندم که پا درفاصله گرفتم. گل و به سمتم گرفت ازش گرفتم. خواستم از

 اسپورت اومده بود.  پیبا ت

 . اتویب-

 گفت:  تشیجد  باهمون

 : به اجبار اومدم. سامان

  ش یو سوگل ب  لی.بعدازاومدن سامان .سهمی به سمت خونه رفت  یی حرفشو نزد. جوابشو ندادم و سه تا  ه یخورد و بق روز یبه پ نگاش 

 بود.  روز یکنارمه. هوف، بازم پ  یم فاصله گرفتن.نگام بهشون بودکه حس کردم کستر از

 خودت شو.  یآقا هی بهت پول بده؟ برو ترک تونه ی. مگه چقدر م یتوشرکتش کار نکرد  یکرد   ی: کارخوبروزیپ

 کردم و برگشتم طرفش.  ز یو ر چشمام

 . یریاز سامان بگ  یتون ینم یاز رفتنم. اخه اگه من برم سود  ی ناراحت بش کردمیفکرم-

 زدم و ازجام بلندشدم. به سمت اقاجون رفتم. یدرشت شد. پوزخند  چشماش 

 زم؟یعز ی: چرا بلندشد اقاجون

 هامو جم کنم. لهیمن برم خونم. وس  شه یاقاجون اگه م-

و سامان و سوگل و اهو خودشون و   لی. سهدمیبوس  هم هی و خانم جون و بق  دمینگفت. گونش و بوس  یز یچ دویکش  یق یعم نفس

 اومد سمتم و دستش به طرفم درازکرد.  روزیحواسشون هست. پ دونستمیم  یمشغول به حرف کردن. ول

 . تتیموفق د ی: به امروزیپ

 . رونیب دم یدستم و کش  هی زدم و دستم و دادم بهش و بعد از چند ثان  یلبخند 

 ه؟ یواسه چه ساعت طش یبل اری: اقا مازماهرخ

 شب. ازده ی: اریماز
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 اونجا. میایم ی : پس همگ ماهرخ

 گفتم:  عیسر

 . د یایواسم لطفا ن  شهینه خاله جون، سخت م-

 بود.  اریدربازشد. نگام به در افتاد. ماز .رونیگفتم و ازخونه زدم ب  یکل  یخداحافظ گه یبار د هیچشمام پر اشک شد.  چرادونمینم

 .متیرسونی: خودم و مامانت م اریماز

 انیو تکون دادم منتظر شدم که ب  سرم

 

 ۵۷پارت#

  شتر ی. واسه خودم بانی. هرچقدر اصرار کردن نذاشتم بدادیانداختم. ساعت هشت شب و نشون م وار ید  یبه ساعت رو  ینگاه

به   یدست لباس گذاشته بودم. نگاه  هی بود رو برداشت. توش  یساک دست ه یهام که شامل   لهیسخت بود.ازجام بلندشدم.وس 

  هی که  م یمشک یها  ی. کتون رونیافتاد. برداشتم و توساک گذاشتم. ازخونه اومدم ب یدورتادور خونه انداختم. نگام به هندزفر 

گفتم   ی فست فود  هی  ی.جلواژانس اومده بود. سوارش شدم نیی. زنگ زدم به اژانس. تا برسم پادمیکنارش بود و پوش   کیعالمت نا

و با   چم یرفتم و تا فرودگاه ساندو نسکوکتل سفارش دادم. بعدازحساب کردنش به سمت اژا  هی و   نییاومدم پا نی.ازماش ستهیوا

 بوق برداشت. نیگرفتم که با اول   اروی. شماره مازنییاومدم پا نینوشابم خوردم. پول و حساب کردم. ازماش 

 ا؟ ی: جانم دراریماز

 با شما درتماس باشم؟ رانیبا خط ا  تونم ی م هی من برسم ترک ار،یداشتم اقا ماز  یسوال ه ی سالم، -

 . دنیو م  دتی جد  یو بعد گوش   کننیم داتیازاشناهام و انتخاب کردم. خودشون پ یک ی: نه، من اریماز

و زدم.    م یگوش  ی جلو ن یساعت به پرواز مونده بود. تموم کارارو کرده بودم.دورب م یکردم. ن یکردم و ازش خداحافظ یتشکر

به   یقلب گذاشتم و مامانم و تگ کردم روش. نگاه هی کردم .تنها  شیزدم و عکس گرفتم. همون لحظه استور ییلبخنددندون نما

و سوگل بودن.   لیافتادکه سامان و سه یرورود پروازم..ازجام بلندشدم. نگام به د بهمونده بود  یربع  هی انداختم.  میساعت گوش 

 بهم.  دنیخودم و گم و گور کنم که رس  ی اومدم برم جا

 شده؟  یز یسالم چ-

 و بهت بگه.   ی زیچ خواد ی: سامان ملیسه
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 شدم .  نه ی. دست به س د یابروهام باال پر جفت

 باشم. مایتو هواپ گه ید نی ده م  د یبا د یبگ  د یشماها؟ اگه دار د یدار م یعه، مگه حرف-

 دستام و گرفت.  لیسه

 . هی ترک ا؟نرویدر ی کنیلج م ی: باکلیسه

 . ستیرنی: هنوزم دسوگل

 بود.  نییشدم به سامان که سرش پا رهیخ

 ندارن. ی حرف بزنن که انگار حرف  خواستنیظاهرا اقاسامان م-

 .به خودش اومد. به سامان زد  یتنه ا لیسه

 .گمی: منم حرف بچه هارو م سامان

 ندارم.  تیمنمن توشرکتت ا-

 . د یغر یعصب

 . یداشت ت یکجا امن یتا بفهم ه ی: بدرک، بروترکسامان

 . کردنیم جیرو پ  هی ترک  نیبلندگو مسافر از

 زدم.   یلبخند 

که   ه یترک رم یم  اری.من به بهونه شرکت مازشهیمن برم جدا از سامان و شماها. مامانمم راحت م ی . ول تونیممنونم بابت نگران-

 رااحتتون کنم. 

. قدش  دمیسامان و د ره ی. خواستم برم که نگاه خدمیو بوس  لیسوگل و سه یگفتم. و گونه ها یاومدن حرف بزنن. خداحافظ تا

و   ی ریمس دمید یکه جلوم و تار م  ی . ساکم و برداشتم و درحالدمینوک پام بلندشدم و گونش و بوس  یبود. رو  لیبلندتر از سه یکم

  اددادن ی. مهماندار اومد. بعداز یصندل یخودم و انداختم رو  میکردن صندل دایشدم. بعدازپ مای. سوار هواپرنی م هی که بق رفتم یم

 باال سرم حس کردم.   ی ا ه یور برم.سا میکردم که با گوش   بمیج ی شروع به حرکت کرد.دستم و تو مایاصول بستن کمربند.هواپ

 : بهتره که از تلفن همراه استفاده نشه.مهماندار
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 دم ی. کم کم اوج گرفت. چشمام و بستم و خوابکردمیو نگاه م  رونیو خاموش کردم. از پنجره کنارم ب ی تکون دادم و گوش  یسر

 

 ۵۸پارت#

 "دوسال بعد "

حرف   یمدت تونسته بودم ترک نیداشتم. بازشون کردم. تو ا ران یعربستان و ا یاز شرکتا  لیمیو روشن کردم. چندتا ا وتر یکامپ

باشرکتم قرارداد ببنده. من توکار    خواستی شرکت تازه وارد که م ه یو باز کردم.  ران یا لیمیکارنکردم. ا  میرو عرب  یبزنم. ول

با مامانم در   ی ری تصو  یاما چندبار رانیدوسال نرفتم ا ن یتونستم شرکت و معروف کنم. توا وسال د ن یو تو ا  میبهداشت دلوازمیتول

  ه یبرگردم. تونستم با قض زارنینم گهیبرسه د رانیپام به ا دونستمیداد.اما من م ل یو با سه شیارتباط بودم. سوگلم خبر عروس 

 هست. دراتاقم و زدن.   پک یا شرکت رعاملیبهم کمک کرد. اون مد  انی. درواقع شاامیسامان کنار ب

 بله؟ -

 تو.  انیب خوان ی راد م ی: خانم اقا یمنش

 زدم .   یلبخند 

 .د یاریب ک یدوتا قهوه و ک  انیب د یکن  شونییراهنما-

 : چشم. یمنش

خندون وارد اتاقم شد.ازجام بلندشدم و به سمتش رفتم. دستم و   شهیسامان اومد. مثل هم هیباز گذاشت و بعداز چندثان مه ین درو 

 .د یگرفت بوس 

 . زمیعز ی: خسته نباش انیشا

 خوش باشم.  ی جا هیدارم برم   از ی. خسته که هستم. نانیبود شا یچه کار نیا -

 رستوران خوب.  ه ی  می: خب حاضرشو برانیشا

 .  رونیبرداشتم. دستم و دور بازوش حلقه کردم و از اتاق اومدم ب ز یم ی و ازرو فم یو تکون دادم وک  سرم

 .د یشرکت و قفل کن ی کار درورود  انی. بعدازپارونی ب رمی من م-
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. درو برام باز کرد سوارشدم و خودشم می رفت ش یو دنبال خودم کشوندم. به سمت بنز مشک انیجواب نموندم و شا ظرمنت

  ی .گاهکردمیجذابش نگاه م  مرخ یاز کارو منم به ن زدیراه اون حرف م ریگذاشت و شروع به حرکت کرد. تومس ی نشست.اهنگ ترک

 بامن دوست بشه.  ادویب د یبا یو پولدار  یخوب نیکه چرا پسر به ا  کردمیشک م

 ا؟ یدر  ی: کجاانیشا

 زدم.   یتصنع لبخند 

 . من ناهارم نخوردم. می رس یم ی ..پس کنجامیهم-

 زد.  راهنما

 شکمو.  مید یرس  نهی: اانیشا

دم و اونم به  سفارش دا گو ی. ممی. باهم وارد رستوران شد رونیاومدم ب نیاز ماش به رستوران روبه رومون انداختم.  یشد. نگاه متوقف 

 کارو کرد.  نیازمن هم تیتبع

 خب چخبر؟ -

 برم عربستان. د یبا گهی: چندروز دانیشا

 چرا؟-

 : واسه قرارداد. انیشا

 . زیم ی شدم به گل رو ره یتکون دادم و خ یسر

 ؟ ی: چرا دپانیشا

 شدن.  یتکرار  یل یحوصلم سررفته. روزام خ-

 زد.  یچشمک انیشا

 . تیبه زندگ ی تحول خاص د ه ی ی خوای: مانیشا

 اوهم. -

 . میازدواج کن ای: بانیشا
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 و گفتم  دمیخند 

 .ادیمن کم سن و سالم. کال از ازدواج خوشم نم ی دونیتوکه م-

 ؟یراجبم فکر کن  کم ی ی خوای. نممیسال و دوسه ماه باهم دوست ه یما  زمن،ی: خب عزانیشا

 باهات بمونم.  ی نجور یتاابد هم تونم یمن م-

 کرد.  ی خنده مردونه ا انیکه شا دم یلبم کش  یغذا زبونم و رو  دن ی. با دزی م ی ه که گارسون اومد و غذارو گذاشت روبزن  ی حرف اومد 

 ونه؟ ید  یکن یم ی نجوری: چرا اانیشا

 گرسنمه.   یلیخ-

 . زمی: خب بخور عزانیشا

که    دمیو چندتا لباس خر  میگشت ابونایتو خ ی داد. کم  انیشا یندادم و مشغول خوردن شدم. بعدازخوردن شام خوشمزه ا جوابشو

 حساب کرد.  انیهمش و شا

 گفت: انیکه شا  می بود توراه 

 من؟  اخونهیخونه خودت،  ی ری:امشب م انیشا

 . کمیبرم خونه خودم کار دارم  د یبا-

 : چشم.انیشا

و   ی سرسبز بود. دوتا پله ورود ی بزرگ نبود اما کل اد یخونم بودم. ز اطیکرد و رفت. درو باز کردم. عاشق ح اده یخونه پ ی و جلو من

  دنیطبقه باال هم اتاقم.به سمت اتاقم رفتم و بعد ازپوش  ییرایپذ  ه ی هال و  هی تو قفل چرخوندم. وارد خونم شدم.   دویباال رفتم و کل

 اختم خودم و. تختم اند  ی رو میراحت یلباسا

 

 ۵۹پارت#

شلوار   ه یصبح!ازجام بلندشدم و بعدازخوردن صبحونه به سمت کمدم رفتم. ۷به ساعت انداختم.  ی. نگاهدارشدمیاالرم ب یباصدا

بستم. چشمام و   ی و لخت بود و دم اسب د یرس یقرمز. موهام که حاال تا کمرم م یچارخونه طوس  راهن یبه همراه پ یمشک نیج
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راست   ه یتا شرکت رفتم.  ی.با تاکس یهم زدم. زنگ زدم به تاکس یو دراخر رژ قرمز دمیکش  کیخط چشم بار ه یتر کرد.   دهیکش

 اومد تو. ی روشن کردم که منش وترویوارد اتاقم شدم.و کامپ 

 واسه صبح؟   د یدار ل یم ی : خانم چیمنش

 واسم.  ارهی ب  یبستن ک یبه کمال بگو ک-

  میکار جیپ  ن یهم نستایتو ا  جمیو پاک کره بودم و تنها پ نستامیا جیو چک کردم. پ  رکتمی. دارونیگفت و از اتاق رفت ب  یچشم

ام دادم که   یپ  یرانیا ی ازشرکتا ی کیبه  رکتایکه مال شرکت بودن و باز کردم. بعدازخوندن دا یداشتم. اونا رکت یتا دا ی بود. س 

 شد.  . دراتاق زدهمیکن یهمکار م یتونیم

 . اتویب-

 گذاشت.  زمی م  یو رو  ی ظرف بستن کمال،

 خانم؟  د یندار ی : کارکمال

 . د یبر ی تونینه م-

 بودم که تلفن اتاق زنگ خورد. برداشتم. می. باذوق مشغول خوردن بستنرونیاتاق رفت ب از

 (؟ ی بله آنا) منش-

 زدن.زنگ  ی قربان ی : خانم، اقاآنا

 .د یابروهام باال پر جفت

 .د یوصلش کن-

 زنگ نزده بود.  شد یم یچهارماه ه ی. د یچیپ  اریماز  یچندلحظه صدا بعااز

 : سالم دخترم؟ اریماز

 افتاده؟  ی سالم، اتفاق-

 خوب خوب. ی : اتفاقااریماز

 و گذاشتم تودهنم.  ی قاشق از بستن هی
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 ؟ ی! مثال چه اتفاقهیاوم، عال-

 . یشیبرادر دار م ایخواهر   ی : داراریماز

 ؟یچ  یعنی بودم. لحظه هنگ  هی

 ؟ یچ-

 : مامانت دوماهه حاملس.اریماز

 تو گلوم. با دوتا سرفه جمش کردم.  د یپر یبستن

 بابا.  الیخیسالشه. ب  یو خورده ا ۴۰ ؟ یاخه چجور-

 بابا.  یبالخره گفت  ؟؟ ید ی: داریماز

 اره؟ یسن ادم بچه م نی. اخه تو اشهیمنگل م ای شه یمنگل م ای. اون بچه گهید د یسرکار نذار ی عنیمنظورم از بابا، -

 . رانیا ی ایگرفتم. م ط یدوشنبه بل نده یهمه غر نزن، درضمن واسه هفته ا نی: ااریماز

 اونوقت چرا؟  -

 . رمیمن سرکار م ی: مراقب مامانت باش اریماز

 شده.  یمسئله رو؟من تازه کارم اوک نی ا ی گرفت یچقدر جد  ، یوا-

 که گفتم. خدافظ. نی: هماریماز

  انسالیزن م هی برم از  خوان یازمن م ی . االن وقت حامله شدنه؟ عه عه! با چه رویزندگ  نیسرجاش.اه لعنت به ا دمیو کوب  یگوش 

 و گرفتم.  انیو برداشتم و شماره شا  می.گوش کرد یمراقبت کنم. سرم درد م

 بعد.  زنمی : خانم جلسه ام زنگ مانیشا

 . رونیو برداشتم. از اتاق اومدم ب م یدست فی و گذاشتم تو ک م یقطع کرد.از جام بلندشدم .گوش  عیسر

 زنگ بزن اژانس. -

 : چشم.آنا
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و دادم. بعدازحساب  انیشدم. ادرس شرکت شا نیو سوار ماش   رونیدره. ازشرکت اومدم ب ی گفت که آژانس جلو  قهیچنددق بعداز

داشت. طبقه دوم اتاق جلسه اش بود. به سمت پله    یبزرگ  ی لی.وارد شرکتش شدم. شرکت خنییاومدم پا نیکردن پولش از ماش 

 . کمی. اومد نزدرهیدستش و بگ   یبودم بزاره کس دهیکنارش؟ تاحاال ند   هی ک  دختره نی. اانیها رفتم که چشم تو چشم شدم با شا

 ؟ یکنیم کاریچ نجای: اانیشا

 دستش اشاره کردم.   به

 ؟ یکن یکارمیتو چ-

 گفت:  یزبون باز کرد و به ترک  دختره 

 . شیوالبته زندگ انمیشرکت شا د یجد  ک ی: من شردختره

 گفت:   یشدم که به فارس  ره یخ انیبه شا ناباور

 .کمیمن باهاش فقط شر  گه،ی: دروغ مانیشا

 زدم.  یپوزخند 

 . نمتینب گه ی. درانیبرم ا خواستمیمن و بگو واسه تو نم-

 . گردمیشد . برم یقطع  ممیرسوندم توخونه. تصم یخودم و چجور دمیصدام کرد جوابش و ندادم. نفهم هرچقدر

 

 ۶۰پارت#

 جواب داد.  یمعطل  چی. بدون هانیکشورم و بخونن. زنگ زدم به شا مایمنتظر بودم. که اسم هواپ توفرودگاه 

 . زمیعز یخانوم؟ خوب  ا یسالم در :انیشا

 زنگ زدم بگم تو فرودگاهم.  ؟ یتوخوب یسالم مرس -

 ؟یکنی کارمیفرودگاه چ ای: درانیشا

 . رانیا گردمیدارم برم-

 : باورکن شراکتم و با اون شرکت بهم زدم. انیشا
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حجم از دروغ. بهم ثابت شده بود که همه مردا مثل   نیتحمل کنم ا تونستمیاز اون ور خط اومدم. نم یجواب بدم که صدا اومدم

سه چهارماهه    یخانم نشسته بود که بچه    ه یشدم. کنارم  مایکردن. سوار هواپ جیو پ ران یا نیهمن، بدقول، خاعن. ازبلندگو مسافر

 و دخترونش کردم.   لبه صورت تپ یهم داشت. نگاه یا

 چقدرنازه. -

 زد.  ی لبخند  خانم

 .یدتم خوشگل..خوزمیعز ی: مرس خانم

 متقابال زدم.   یلبخند 

 هست؟  یاسمش چ-

 نرگس.  گه یاون م تایب گم یمن م  می : واال من و باباش اختالف نظر دارخانم

 هردواسمم خوبه. -

دنبالم. توخواب   اد یب اریفقط گفتم اقا ماز نیخونه. واسه هم دمیرس یکه معلوم بود شب م  ینجور یبخوابم. ا یو بستم تا کم چشمام

  ، ی. وای. چشمام و باز کردم.و چشم تو چشم شدم تو دوتا چشم ابکنهیرو صورتم حرکت م ی زیبودم که حس کردم چ ی داریو ب

 و زد به صورتم.   دودستشیبهش زدم که پرسروصدا خند  ی خوب بود.لبخند  یلیچشماش خ یآب

 لحظه.   هی . حواسم نبود د ی: اوا، ببخشخانم

 بغلش کنم؟  شهیم کنم،یخواهش م-

بغلم بود اما بعدش   یساعت میزد و بچه رو به طرفم گرفت. دستام و باز کردم. خودش و خم کرد به سمتم. بغلش کردم. ن   یلبخند 

  تیجمع نی گرفتن چمدونم. ب لی.و تحو مای. بعداز توقف هواپرانیا مید ی که رس  گفتن یگشنش شدو مامانش گرفت ازم. از بلندگو م

 هم اومده بود. نیتکون دادم و رفتم سمتش. مارد ی کردم. دست داش ی بالخره پ بودم .  اریدنبال ماز

 سالم به شماها.-

 : سالم دخترم. اریماز

 : به به شما؟نیمارد

 منو؟  ینشناخت  یبگ  ی خوایم  یعنی-
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 .ایخانم تر شد  ی. خانم بود اخانمی: چرا شناختمت درنیمارد

 نازک کردم.  یچشم پشت

 چون بزرگتر شدم خانم ترشدم.-

 . کنهیو داد م غ یخونه که مامانت بفهمه خونه تنهاس ج م یواسه بعد االن بر د ی: کلکل و بزار اریماز

  ک ی. سرش و اورد نزدمیزدیپشت باهم حرف م نیروند و من و مارد یم  اری. مازمیشد  نیو به دنبالشون رفتم. سوار ماش  دمیخند 

 گوشم. 

 توسرمون؟  ختنیر ی چه خاک ید ی: دنیمارد

 گوشش.  کی بچه سرم و تکون دادم و منم سرم و بردم نزد  ی اداوری با

 . یسانت ی بچه س  هی کشوندن واسه  ایمن و از اون سر دن -

 .د یخند 

 د؟یگ یاون پشت م  ی چ د ی: داراریماز

 بخدا. یچیه-

 که نگام به مامان افتاد. چقدر جوون ترشده! اومد سمتم و بغلم کرد  نیی اومدم پا نیگفته نشد. ازماش  ی زیخونه چ م یتا برس   گهید

 مادر.  ی : سالم دختره گلم. خوش اومد مامان

 بوس محکم روگونش زدم. دوتا

 . ستایواسش خوب ن  جانیه-

 .د ینگفت. انگار خجالت کش یزیچ

 ؟ یخوری : شام ممامان

 . من کجا بخوابم؟ ادینه مامان خوابم م-

به سمت تخت رفتم و سرم   میراحت یاز اتاقارو بازکرد. وارد اتاق شدم بعداز برداشتن لباسا یک ی میباال رفت ی مامان به سمت اتاقا با

 خوابم برد  ده یبه بالشت نرس 



 ی بفهم یکاشک

163 
 

 

 ۶۱پارت#

به لباسام  ی. ازجام بلندشدم نگاهدادیصبح و نشون م  میون۵به ساعت انداختم. ی. نگاهدارشدمیصبح زده بود ازخواب ب دهیسپ

نخورده بودم. در   ی زیچ بایرفتم بعدازناهار تقر خچالی. به سمت رونیتنم بود. از اتاق اومدم ب یمشک  نیو شلوارج شرتیانداختم ت

. مشغول گرفتن لقمه  دمینشستم.سبدنون و به سمت خودم کش یغذا خور زی. پشت م برداشتم روی و باز کردم. ظرف پن خچالی

خونه واسم عذاب آور   یمراقب مامانم باشم. هوف، تصور موندن تو  د یبا دو یکار شرکتم پر نجایسه خودم شدم. االن که اومدم اوا

شد. نصفشون   می . وارد گالردمیکاناپه درازکش  یو برادشتم و به سمت هال رفتم. رو  م یسرجاش گذاشتم. گوش  رو یبود.ظرف پن

گرفته بود. عکسارو رد    یزل زده بودم و اونم سلف  ی از عکسا زدم. من به بستن ی کیو. رگرفته بودم  انیبود که با شا یعکسا

.  بودگرفته   یو سلف  دمیگرفت. گونش و بوس  رون ی بود که واسم تولدم و ب ی تنها کس ادمه یبه عکس شب تولدم.  دم یکردم.رس 

 که باهاش داشتم و پاک کردم. واسم تموم شده بود. یعکسا

 ا؟ی در  یدارشد ی: چه زود بمامان

 کاناپه نشستم.  ی رو

 ساعت خوابم بهم خورده. -

 : پاشو صبحونه بخور. مامان

 ساز و روشن کرد.  یسمت اشپزخونه رفت. پا تند کردم و خودم و بهش رسوندم.چا به

 .کنمیمامان من خودم کارم  نیبش-

 . یدلصن ی رو نشست

 ننداز بچه!  کهی: تمامان

 مامان ممکنه بخاطر سن شما سالم نباشه.  ی. ول ستینکه یت-

 . د یکش ی نفس کالفه ا مامان

 . نهیهم ی : بچه ته تغارمامان

 بحث و عوض کنم.  خواستم
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 ه؟ ی چخبرازبق-

 ساز رفت گفت: یکه به سمت چا ی درحال مامان

 ست؟ یکه سامان ن ه ی : منظور از بقمامان

 . روزیپ  یو سوگل.ماهرخ و شهاب.حت  لیمنظورم سهاوه مامان،  -

 اومد نشست. وان یو با دوتا ل  ختی فالسک ر یرو تو  یچا

تست   م یبر  میخواستی ( اون روز منییکه.)سرش و انداخت پا چارمی و سوگل که چهارماه ازدواج کردن. ماهرخ ب  لی: سهمامان

  میداد. خواست  شیباهم.اون ازما شگاهیازما م یهفته از مهلت عادت ماهانش گذشته بود.رفت ه یاخه  م یریاز ماهرخ بگ  یباردار

 هفته بود بچم و اون حامله نبود.  ه یمن  م یریجواب و بگ  می دادم.رفت  شیاکه گفت توام امتحان کن. منم ازم می برگرد

 .دمیخند 

 بچه نخواسته مراد است. -

 : مسخره نکن بچه. مامان

 ؟ ی چ اقاجون و خانم جون-

 . مید ید د یاقاجون و خانم جون و تو مرکز خر اریمن و ماز شبید نیکنارهمن.هم  شهی: مثل هممامان

 انه؟ یگفتم. دو دل بودم از سامان بپرسم  "یآهان"

 از سامان چخبر؟  ی کنیحاال که انقدر اصرار م-

 .زگذاشتیم ی ! شکالت واوردو روزنمایدارم زر م نیبش  قهیرفت. هوف، دودق خچالیو به سمت  د یخند  مامان

 . کنهیم  ی: شرکتش بزرگتر شده.جاشو عوض کرده. خونه جدا گرفته و مستقل زندگ مامان

 زدم.  یپوزخند 

 مستقل نبود اوضاش اون بود. االن نصف شهر البد خاطره دارن باهاش.-

 کرد  یاخم مامان

 ؟ یپسردار ن یاز ا ی ا نه ی: توچه کمامان
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 نگفتم.  ی زیباال انداختم و چ ی ا شونه

 "یراو"

 .د یکوب ز یم ی خودکار و رو یعصب

 شده.  دهیفروشگاه کش نینقشه ا . د یپروژه بزن نی ا ری ز د یتون ی: شما نمسامان

 . ادیما از نقشتون خوشمون نم ،یهاشم ی : اقایخادم

رک بگو.رو   ی. پول ندارادیو عمران باال م یاسم کدوم شرکت واسه معمار  نیناموسن! برو توگوگل بزن بب یگ ی: هه، جوک مسامان

 شرکت اسم نزار. 

 سمت دررفت و درو بازکرد. به

 . نی: خوش اومد سامان

 و گرفت.   ی.شماره منشزرفتی درو محکم بست و به سمت م یمتقاض بعدازرفتن

 . ارنیپلو ب یباقال  هی د یزنگ بزن  ید یفرش  ی:اقاسامان

 لب زمزمه کرد. ری ز و قطع کرد.  یگوش 

 پلو بخورم!  یباقال د یبا فتم ی م ادتی!؟ هرروقت  یگذاشت ادگاریبود از خودت به  یچ نی:اسامان

 

 ۶۲پارت#

 "ایدر"

و به سمت هال   وانایتول ختمیتااالن تپل شده بود. شربت و ر شیگذاشتم.خاله ماهرخ اومده بود. از دوسال پ  وانی سه تال ینیتوس 

 نشستم کنارشون.  وانشونی وبه سمت خاله و مامان بردم. بعدازبرداشتن ل ی نیرفتم .س 

 خاله.  ی بزنم به تخته توپر شد -

 ماهرخ؟   نیبه من بگ  د یبا  د یفهمی: شماها چرا نمخاله

 . گهیخب د ی: خاله شونمامان
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 . گهید  نی. بهم نگ رشدمیپ کنمی: من فکرمخاله

 .دمیخند 

 مالقات من؟ ی چشم، فقط شما اومد -

 .میدورهم باش  انیب ایگرفته همون خودمون  ی. اقاجون گفت.واسه امشب مهموننمتیبب ومدم ی: واال منم نماهرخ

 م؟یبخر می من لباس ندارم، بر-

 . می: باشه پاشو لباس بپوش برماهرخ

و   فم ی . کیبه همراه شال خاکستر دم یکه داشتم و پوش  یدست مانتو   هیهورت از شربتم خوردم.ازجام بلندشدم. هی

 . خاله ازجاش بلندشد.رونیاز اتاق اومدم ب فمیبرداشتم.بعدازمطمعن شدن وجود کارت توک

 م؟ ی: خب برماهرخ

 . میبر-

 .ایپول بدم بهت در ستای: وامامان

 . کنمیحساب م ؟خودم ی: پول چماهرخ

 خاله، خداحافظ مامان.  می. خودم پول دارم.برستیالزم ن-

.  می. واردپاساژ شد  نییپا میاومد  نیپاساژ نگه داشت. ازماش  هی  یشدم. جلو اش یپرش  نی.سوارماش رونیب م یخاله از خونه اومد  با

 رنگشون بد بود خودشون خوب.   ایرنگشون خوب بود خودشون نه.  ای. لباسا بدرد نخور بودن.کردمیهمه جارو نگاه م  یچهارچشم

 م؟ یبخور یز یچ ه ی می بر  شهیخاله خسته شدم، نم-

 دنبال خودش. د یتوجه به حرفم دستم و کش یب

 خوبه.  نیهاش. هم نهی: اماهرخ

 .مید مغازه شد . وار کردیخوشگل ترش م نیدستش پف داشت و هم  ینایاست یبودو سرهم یبه لباس انداختم. زرشت ینگاه

 کارتون چند؟  نیا د یببخش-

 و باز کرد. ششیمن و خاله ن  دنیازجاش بلندشد. با د پسره
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 فروششه.  م یون  کی: پسره

 . ستین می ون کی  ی خوشگله ول اده، یز کمی-

 .  میبد  د یبه خر د یخر  متیق شه ی: خانم نمپسره

 .ای در کنم ی: من حساب مماهرخ

 همه سود. ن یازا ومد یزورم م یو داشتم. ول  ن یاز ا شتر یشدم، پولش برام مهم نبود ب کالفه

 .د یاریاسمالشو ب زیسا-

. پول لباس و  رونیاز خوب بودنش. از اتاق پرو اومدم ب نانیبعداز اطم دمیگفت و به سمت لباسا رفت. لباس و پوش  "یچشم"

   .دمی خر م یسانت۳ساده پاشنه  یکفش مشک ه یحساب کردم. 

 ؟ یخوایم ی خاله، توچ-

 . فتهی خاله از دهنت ب نیا خوامی: من مخاله

کرد.زنگ خونه رو زدم دربازشد. وارد خونه شدم.    ادهیخونه پ یو من وجلو رون یب می. ازپاساژ اومد دمیبه حرص خوردنش خند  

 خونه بودن.  ارم یو ماز نیمارد

 سالم من اومدم. -

 . ی: خوش اومد اریماز

 ؟ ید ی: خرمامان

 چطوره؟ قت یسل نم یبب اری: بنیمارد

 گذاشتم.  کی کردنشون. لباس و تو پالست د ییو دادم بهش. بعداز نگاه کردن به لباس و تا کیپالست

 . خونتم بفروشم؟ رانیمنتقل کنم ا خوامی. شرکت و میبمون ران یحاال که قراره ا اجان،ی: دراریماز

 گه؟ یخودمم د رعاملیزحمت، مد  یاره ب -

 من وتو باهم.   ،یابج  گهی: نه دنیمارد

 و انداختم باال. ابروهام
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 .م ی کنیچه بهتر، زوج و فرد م-

 .دنیخند 

 خونه اقاجون؟  م یریم  یک-

 : ساعت هشت.مامان

دوش اب    هی به ساعت انداختم. دوساعت وقت داشتم. ازجام بلندشدم و به سمت اتاقم رفتم. خودم و انداختم توحموم و  ینگاه

نشستم. کشورو   ش یارا زی. پشت مدمیبودم پوش  ده ی. موهام و با سشوار خشک کردم.لباسم و که خردمیسرد گرفتم. تنپوش و پوش 

 بستم.دراتاق بازشد. مامان بود.  یکردم. موهام و دم اسب م یمال شیارا ه یبازکردم. کرم وبه صورتم زدم. 

 ؟ ی: دخترم مانتودارمامان

 و دارم. ی خاکستر ن یفقط هم-

 .  ارمیقبلتو ب  ی: بزار مانتوهامامان

  م ی. ساعت هفت ونرونی. از اتاق اومدم بهم انداختم روسرم یشال مشک  ه یرنگم و اورد تنم کردم.  یتکون دادم. مانتو گلبه  یسر

 توهال نشسته بود. باهمون لباساش. ن ید.ماردبو

 ؟ی لباستو عوض کن ی خواینم-

 : چشه؟ نیمارد

 .ستین ی نجوریخب مناسب مراسم ا یول ست،ین  یزیچ-

 نشستم. برگشت سمتم. کنارش 

 ؟یبپوشم ابج  ی : خب چنیمارد

 زدم.   یکج لبخند 

 م ی. ازجاش بلندشد. باهم به سمت اتاقش رفت  ؟ یدار  ی چ نمیاتاقت بب میبر-

 

 ۶۳پارت#
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. منظورم آهووسامان بود. بالخره به خودم اومدم و سالم کردم و  انیب کردمیافتاد که فکرنم ی. نگام به کسامیاقاجون شد  واردخونه

.سرم و برگردوندم  دمیودم دخ ی اون و رد  ره یبه سامان انداختم که متقابال نگاه خ ی. نگاهمیبعدازخوش و بش کردن دورهم نشست

 . گهیطرف د 

 گه؟ ید  یکه بمون  ی : خب دخترم، اومد اقاجون

 اگه خدا بخواد.  شاهللیا-

و زن و شوهراشون باهم حرف   یی و خودش و خالخ و دا ی ا گه ی. اما بعد اقاجون جوونارو فرستاد سمت دمیدورهم نشست یکم

 .مینشست زیم  هی . دورمی و سوگل و اهووسامان رفت  لیو گرفتم و به دنبال سه  نیبزنن. دست مارد

 .ایدر  ی نشد  ادعوضی: زآهو

 .دادیم متیصم  ی بو ی فرق کرده بود و کم ش ینسبت به دوسال پ لحنش

 ادم داشته باشه. تونه ینم یاد یز یاره خب تو دوسال فرق ظاهر-

 .د یشا که یواسه همون گفتم ژنت زنه یبند حرف م هی  اخانمی. نکه درد یانقدر ساکت باش  کردم ی: فکرنمنیمارد

 باال. د یابروهام پر جفت

 . خورهیاالن ساکته، توخونه سرم و م نینب  نمی به ارث بردن. ا شونییاز دختردا اخانمی. مثال دری: نه داداش، درست فکز کردلیسه

 به بازوم زد.  ی. سوگل مشتدنیخند  م یکه بق دمی بهت زده سوگل خند  افه یخودم و نگه دارم و به ق  نتونستم

 خانم، شما نخند. ی : هعسوگل

 ؟ یهنوزم قهر-

 . "نه "گفت ه ینگام کردوبعدازچندثان رهیخ

 ؟ ی باز د یای: مآهو

 سامان.  ی. حتمیاستقبال کرد یهمگ 

 . د یاریب یخب بطر -

 گرفت.  نیرو مارد ی اومد. بطر یبطر  ه یسمت اشپزخونه رفت و بعداز چندلحظه با از جاش بلندشد و به  یسر لیسه
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 بپرسه.  د یبا یانتخاب کنه، ته بطر  د یبا ی: سربطر نیمارد

 رو چرخوند به من و سامان افتاد.   یبطر  م، یقبول کرد یهمگ 

 قت؟ یاحقیجرعت -

 : جرعتسامان

 خطرناک بودن و زمانبر.  ی لیدادن بچه هاکه خ ده یفکر کردم.چندتا ا یکم

 ؟ ید یارث من و م  یبرو به اقاجون بگو امروز فرداس دستتون کوتاه شه ک-

 کرد.  ی کیاخم کوچ سامان

 ؟ یجرعت ندار-

جمع بزرگا رفتن.   ن یبه سامان. ب می زل زده بود ی قهرکنه اما به سمت اقاجون رفت. پنج نفر  خوادی بلندشد. فکر کردم م ازجاش 

. دهن سامان بسته نشده بود که اقاجون  گهیاومد اما مشخص بود داره م  ی . صداش به وضوح نمکردنینگاش م ره یال اونام خحا

 بلندگفت.  یو باصدا  قبعصاشو اوردباال. سامان چندقدم اومد ع 

 : اقاجون ناموسا اونا گفتن.سامان

 بهش زدم. نشست سرجاش. یشخند ین  دنیخند ینشست سرجاشو سامان اومد طرفمون بچه ها داشتت م اقاجون

 و بده من. ی بطر ن،ی: ماردسامان

 افتادسمت من. اب دهنم و قورت دادم.  ی و بهش داد. چرخوند. از شانس بدم بطر  یبطر  نیمارد

 قت؟ ی حق ای: جرعت سامان

 اعتماد به نفس کامل گفتم جرعت. با

 ره؟ یدختر جماعت م یمن اگه نکنم که ابرو  کنه یپسر جرعت انتخاب م هی  ی وقت-

 تکون داد.   کیال یتکون داد واسم و شصتشو به معن  یبه سوگل انداختم که سر یزد. نگاه یپوزخند  سامان

 . یبگوز د یدخترا با ی ابرو ی : خب واسه حفظ بقاسامان
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و زدم. هرکار  شستم و تمام زورم ن یی. ناچار به حالت دستشود یسوگل نخند  یآهو ول یحت دنیگفتن حرف سامان همه خند  با

 نکره اش در اومد.  ی. بالخره صداتونستمینم کردم یم

 جاشم بسه.  نیتاهم ره، ی:تالشت قابل تقد سامان

 میشد  ی بهش رفتم و نشستم. مشغول ادامه باز یغره ا  چشم

 

 ۶۴پارت#

 "سه ماه بعد "

 . ااای: درمامان

 رفتم.  ون یزیتلو ز یکردم و به سمت م پاتند 

 شده؟  ی زی جانم مامان؟ چ-

 کرد که حاال ازش فقط چندتا ذرت مونده بود.  ز یم یرو  یال یبه ظرف پف یا اشاره

 . ارمیم رم یبزار ظرفارو آب بگ -

چش شده بود که کار   یلعنت  ییظرفشو نیماش  نیچندروز ا نیا دونم یبرگشتم تواشپزخونه، نم  یجواب نموندم و سر منتظر

روغن حل کردم و چهارمشت ذرت   یقاشق پر نمک. نمک و تو  ه ی.ختمیروغن توقابلمه ر  یکردم. کم. بالخره ظرفارو تموم کردینم

 و کنار مامان نشستم. م درشو بستم به سمت هال رفت تو قابلمه   ختمیر

 مامان؟ -

 گرفت. ون یزی زور نگاهشو از تلو به

 : جانه مامان؟ مامان

کمکم من برم کار کنم. تموم   اد یب نیخب چندماهم مارد یبوده ول  فمیچندماه فقط من ازت مراقبت کردم. البته وظ نیا گمیم-

 هام تموم شده. ی بند  رهیج

 . یکنیخودت قبول نم دهی بهت پول م گهیکه م  ارینگه داره من و .دوما ماز تونهیتو نم  یبه خوب  نی: اوال ماردمامان
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  نی! عادت کردم خب. بعدشم من شرکت و رسوندم به استاین  ی. چهارسال سن کمکردمیکارم میالگ س  ۱۷از   بای مادرمن، من تقر-

 ول کنم؟  ستین فیجا ح

 .اریب ال ی. فعال تو برو پفارهیخانم ب ه یواسم  زنمی حرف م اری: شب با مازمامان

مامان گذاشتم و خودمم   یتو ظرف. جلو  ختمیر  یرو برداشتم. اوم، حاضرشده بود. سر  یا شه یو ظرف بزرگ و ش  دم یو بوس   گونش

 پاسخ از سوگل داشتم. شمارش و گرفتم. بعداز چند بوق برداشت. ی تماس ب ه یو برداشتم.   میاومدم اتاقم. گوش 

 ؟ یی کجا ا، ی: سالم درسوگل

 مامانم.  ش یسالم، پ-

 م؟ یباهم بر یایبرم دکتر م  خوام یمن م گم ی: مسوگل

 شدم. چش شده؟  نگران

 دنبالم.  ا یاره ب-

 و برداشتم.   میو گوش   فمی و مانتو کرم.رژ لب قرمزم و زدم و ک یبا شال مشک دمیو پوش  م یمشک یو قطع کردم. شلوار سمباد  یگوش 

 دکتر.  رمیمامان من با سوگل م-

 افتاده؟  ی: اتفاق مامان

 . دونمینه نم-

 شدم نشیکردم. درخونه رو باز کردم و سوارماش   یبود. ازمامان خداحافظ "سوگل"زنگ خورد. میگوش 

 ؟ یمن و نصفه جون کرد  شده یسالم، چ-

 . کردی اضطراب نگام م با

 : از صبح حالت تهوع دارم.فکر کنم حاملم سوگل

 بازشد. شمین

 نداره؟ ینگران نکه یجون من!خب ا-

 : اخه حالت تهوع جز عالئم سرطانم هست. سوگل
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 دکترزود.  م یاه ببند دهنتو بر-

  م یاومد  نینگه داشت.باهم ازماش  مارستانیب هی موضوع اهنگ گذاشتم. روبه رو   نیو روشن کرد. واسه خارج شدن از ا نیماش 

از رفتن سوگل نگذشته بود که   شتری ب هیکه بالخره نوبت سوگل شد. چندثان  می .شماره نوبت بهمون دادن. تو نوبت بودنییپا

 بود.   لیزنگ خورد. سه میگوش 

 سالم. -

 . ستشین نم یبیامروز زود اومدم خونه م ؟ یازسوگل خبر ندار ا،ی: سالم درلیسه

 دکتر.  م یما اومد -

 بود. ینگران توصداش 

 ؟ ی: دکتر واسه چلیسه

 .یفهمی .... خودت ممارستانیب ایب-

 گذشت و سوگل اومد.  ی ا قه ی دق ستیب ه یو قطع کردم.   یگوش 

 شد؟یچ-

 بدم. شیگفت ازما ی چی: هسوگل

 اد یم  گهیچندروز د ش یخب جواب ازما-

 .ادیدوساعت بعد م  یکیبدم تا  شی: اشنا بود. گفت ازماسوگل

 صورتش بود.  ی رو یاومد. اخم وحشتناک  ل یکه سه م یتکون دادم و باهاش رفتم. بعد از انجام دادن کارا منتظر جواب بود یسر

 هان؟  ی : توکجا رفتلیسه

 کجام! حالم خوب نبود.   نی: چشماتو وا کن ببسوگل

 .د یکش  یق ینفس عم لیسه

 خونه.  م یبر ای: خب بلیسه

 ونشون دکتر بدم بعد.  ش ی: بزار جواب ازماسوگل
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 .د یپرس  جیگ لیسه

 ش؟ی: ازمالیسه

 ؟ی: خانم هاشمپرستار

 به سمت اونا رفت.  لیروبه سوگل داد.سه یبه سمتش رفت. برگه ا سوگل

 باهاشون برم؟  تونمی: شوهرشم، ملیسه

بود اون تو بودن. بالخره   یا  قهیبله تکون داد و اونا رفتن. هم کالفه بودم هم استرس داشتم. چنددق ی به معن یسر یپرستار

 تو شوک بود. به سمتشون رفتم.  لیو سه کردی م  هی . سوگل گررونیاومدن ب

 شد؟یچ-

 به سمتم گرفت. ذوق زده شدم.  ی کیبرگه کوچ لیسه

 !بچه اس؟؟ یوا-

 نه تکون داد.  یو سرشو به معن ه یگر  ر یزد ز سوگل

 ه؟؟ یپس چ-

 خودت برگرد.  می بر د یما با ای: تومور..درلیسه

 ؟ یچ ی عنینا معلوم بودم.  ی به نقطه ا ره یرفتن. اما من همچنان خ مارستانیو سوگل از ب  لینگفتم. سه یزیچ

 

 ۶۵پارت#

 و گرفتم.بعدازچند بوق برداشت. ن یدراوردم و شماره مارد بم یو از تو ج  میگوش 

 خانم. ای: سالم در نیمارد

 ؟ یسالم کجا-

 شده؟  ی زیچ ؟ی حوصله ا ی : چقدر بنیمارد
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 .مارستانمیدنبالم من ب ایب-

 د یپرس  نگران

 چرا؟  مارستانی! بمارستانی: بنیمارد

 انه؟ یدنبالم  ی ایب ی تونیشتم. مکاردا-

 مارستان؟یفقط کدوم ب ام، یم ام ی: منیمارد

و دراوردم و شمارش و    میخارج شدم. فکرم به سمت سوگل رفت. گوش  مارستانیخفه ب ی و دادم. و از فضا مارستانیب ادرس 

 شدم.اروم شروع به حرکت کرد.  نیاومد. سوارماش  نی منتظر موندم که مارد  ی ا قهیگرفتم. خاموش بود! چنددق

 مارستان؟یب ی : چرا اومد نیمارد

 واسه سوگل بود.  ومدمیواسه خودم ن-

 : سوگل؟ نیمارد

 اهوم. -

 : خب چش بود؟ نیمارد

 صدام بلرزه جوابشو بدم.  نکهیکردم بدون ا  یم  یکردم و سع یو نگاه م  رون یب نیماش   شهیازش پر اشک شد. چشمام

 .دمیمنم درست نفهم-

  ی کیسکوت به موقع.من و رسوند خونه و خودش برگشت. زنگ خونه رو زدم بعد از نیبودم از ا یمنم راض دو ینپرس  یل سوا گهید

 بود که قبل رفتنم بود.  ی دربازشد.وارد خونه شدم. مامان همونجا  قهیدودق

 .دادیبه ساعت خونه انداختم چهار بعدازظهرو نشون م ینگاه

 دکتر حاال؟  ی. چخبر بودرفت یستی:سالمم که بلدنمامان

 کنارش نشستم. ی مبل تک ی و رو  رفتم

 سوگل تومور داره. -

 فرش  ی رو  ختیدستش ر ی تو ی تخمه ها مامان،
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 دکتر.  ن یداره؟اصال کجا رفت  ی تومور چ  ؟یچ ی عنی: مامان

 عکس و بهم نشون دادن گفتن تومور. من فکر کردم عکس بچه اس. هی فقط  دونم یمن نم-

 شدم من، بزار زنگ بزنم رضا. جی: گ مامان

 باال.  رمی. من مدونهینم  ییگفتم: نه توروخدا، دا هول

بود   دهیکردم. رنگم پر ی خودم و نگاه م افهی تختم و ق  یروبه رو نهییجواب مامان نموندم و به سمت اتاقم رفتم. زل زدم به آ منتظر

کردن.   دای اشکام راه خودشونو پ ه یشدو پشت بند اون بق  ریاز چشمم سراز ینبود. قطره اشک یخبر چیو از اون رژ لب قرمز ه

 جواب دادم.  ع یسر "لیسه"اسم  دنیبرداشتم با د  فم ی ک ی کردم و ازتو  پاکخورد. اشکام و  یزنگ م  میگوش 

 شده؟ یچ لیسالم سه-

 ؟ شدهیچ ی: چلیسه

 مدت کم؟  نی شده بود واسش تو ا ی لحنش متعجب شدم. چقدر عاد از

 )با مکث گفتم( حالش خوبه؟ گه،یسوگل د-

 اونور خط اومد. ی قهقه ا یصدا

 ل؟ یاونجا چخبره سه-

 .د یچیپ یسامان توگوش  یصدا

 ؟یفهم یبچه با تومورو نم نی: سالم بچه، توهنوز فرق بسامان

 بودم.  جیگ

 . مونمیاون بچم بود. من اونقدر تومور داشته باشم زنده م ونهه، ی : دسوگل

 دهنم بازشد   بالخره

 بود.  کی کوچ ی لیاون خ ی ول-

 : خب طفلک دوماهشه. سوگل

 کل وجودم و گرفته بود. خشم
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 بود؟  ی نقشه احمقانه کار ک نیا-

 . توهمون مطب می: خود جنابعاللیسه

 د یبه ذهنم رس  

 مصرف و...  ی مزه و ب ی لوس و ب یلیخ-

 بگم. د یبا ی چ دونستمینم گهید

 جون رضا. یی به دا  زنهیبگم مامانم داره زنگ م د یدرضمن با-

 !کنههی: نههه، بابام سکته مسوگل

 . یبه من چه! با-

کچل کنه؟ اصال کچل   خوادیم  یچجور یطفل گفتمیمن و مسخره خودشون کردن؟ من و بگو م  ا،یو قطع کردم.عوض  یگوش 

 نبود  ش یب یمسخره ا  ی شدم. به سمت هال رفتم تا به مامان بگم شوخ  ونهید  ییبکنه؟ وا خواستیم

 

 ۶۶پارت#

 مامان! -

 : جانم؟ مامان

 و کنارش نشستم.   رفتم

 زنگ نزن خب؟  ییبود. شما به دا یبهم زنگ زد. گفت شوخ لیسه-

 . د یکش ی نفس راحت مامان،

 ه؟ ی چه شوخ نی: دختر امامان

 تکون دادم.دستام و توهم حلقه کردم.  یسر

 امان؟ م-
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 : جانم؟ مامان

 امشب؟ گهید  یگ یم-

 ؟ ی : به کمامان

 . اریبه اقا ماز-

 دختر، بهش بگو بابا. فتاده ی : هنوز ازسرت نمامان

 مامان.  شمیباشه، من دارم افسرده م-

 اومد!  ی انقدر زود نم چوقت یبود. تعجب کردم ه ن یبازشد. مارد درخونه 

 ؟ یزود اومد  شد ین،چی: سالم ماردمامان

 زد  ی خسته ا لبخند 

 : کارم تموم شد اومدم.نیمارد

 .میسمت طبقه باال رفت. به دنبالش رفتم. و وارد اتاق شد  به

 شده؟  یز یچ نیمارد-

 و انداخت رو تخت.  خودش 

 کوچولو.  یابج ست ین یمهم ز ی: چنیمارد

 و کنارش نشستم.   رفتم

 ؟ یبهم بگو. با بابات بحث کرد -

 تکون داد.  ی چشمش و سرش و به نشونه منف یو گذاشت رو  دستش

 شده داداش؟  یپس چ-

حرف استفاده   نیزبونش از ا ر یحرف از ز دن ی. منم واسه کشادی خوشش م"داداش "از لفظ  نی بودم که مارد ده یفهم ای)تازگ

 تخت نشست  یزدو رو  ی.( لبخند کردمیم



 ی بفهم یکاشک

179 
 

 ؟ یکمکم کن ی تونی: منیمارد

 زدم.  یمهربون  لبخند 

 . کنمینم ممعلومه، هرکار بتو-

 ازدوج کنم.  خوامی: خب راستش و بخوام بگم من منیمارد

 خب؟-

کفش    هی از دوستاش بوده که قبال بهش نارو زده پاشو کرده تو  یکیدختر  د یفهم ی نداشت. اما وقت  ی : به بابا گفتم، مشکلنیمارد

 . زارمیکه نم

 نگاهش کردم.   متفکر

 ه؟ یاسمش چ ؟یشناس یچقدره دختررو م-

 .مای. ش شناسمشی ساله م ه یبه   کی: نزدنیمارد

 .زنمیخب من با بابات حرف م-

 زد.  ی د یلبخند ناام نیمارد

 .ستی: مامانت حرف زده گوشش بدهکار ننیمارد

 بلندشدم. ازجام

 بهم؟  ی د یم  یچکردم   شیاگه راض-

 .تیریاز مد  دم ی: کل اون شرکت مال تو انصراف منیمارد

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 داره.  یخانم بستگ  مای البته به ش  شیخواستگار یر ی م گهیهفته د هی قبوله. تا -

 هول گفت:  نیمارد

 ؟ی کن  کاریچ ی خوای : منیمارد
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 نگو.  یزی. فقط بهش چکنمینم  یکار-

 تکون داد.   یسر

 ادرس خونشم بده.  ؟ی د یشمارش و م-

از جواب   شدم یم د یداشتم ناام گهیمان و گرفتم. دسا ی شماره  می. باگوش رونیخواست حرف بزنه که از اتاقش اومدم ب  نیمارد

 .د یچیدادنش که صداش پ

 د؟یداشت  ی: سالم کار سامان

 جا؟  هی تا  ی ایبامن ب ی تونیسالم. م -

 .امی: باشما بهشتم نمسامان

 به درک. -

 و گرفتم.  لی. شماره سهفتهی ن نیا ر ی! ادم کارش گشوریو قطع کردم.پسره ب  یگوش 

 : سالم خانم! لیسه

 ؟ید یناروم ی. شماره س لیسالم سه-

 ؟ یخوایم ی : واسه چلیسه

 انه؟ ی ید یم-

 االن. دم ی: باشه اس ملیسه

 بود. . سامانزنگ خورد  می و قطع کردم.به محض قطع کردن گوش  ی تشکر کردم و گوش  ازش 

 بله؟ -

 ؟ یستی: سالم بلدنسامان

 زدم.  یپوزخند 

 . کارتون؟دمیبه آدمش سالم م-
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 . یکار داشت: توسامان

 .نای.به لطف اقا س فتهی داره راه م-

 . د یچیداد سامان پ یصدا

 . یبر  یبااون جا ی: غلط کرد سامان

 لحنش تعجب کردم.  از

 چرا؟-

 شد. هول

 . یمزاحم ش  ستیهرجا. اون زن داره خوب ن برمتی: خب..خب خودم مسامان

 . رمیم گه ینفر د هی سرم. با  ی حوصله ندارم منت بزار-

   نمت؟ یبب یک  زارم،ی: نمسامان

 دنبالم.   ایفردا صبح ب-

 . ی: اوک، باسامان

 کردم. در اتاق بازشد. وش یفرستاد.س  نارو یشماره س  لیجوابم نموند و قطع کرد. سه منتظر

 اتاق.  ایبرم حموم ب خوامیم ا ی: درمامان

 بلندشدم و به دنبالش رفتم  ازجام

 

 ۶۷پارت#

برداشتم و   ممیمشک ف ی. کیو شال مشک ی مشک یبه همراه شلوار سمباد  یمه ا جلو باز سر یبه ظاهرم انداختم. مانتو ینگاه

 شالم گذاشتم. شماره سامان و گرفتم.  ی رو  یافتاب نکیع

 ؟ ی: سالم حاضرسامان
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 رون؟ ی ب امیسالم آره، ب-

 جلو درم.  ای: اره بسامان

  شیافتاب نکی شده بود و ع اده یپ نیسامان. ازماش  ی شد رو ره یو آروم بستم.نگام خ اط یو قطع کردم.درح  یگفتم و گوش   یباشه ا"

لبم اومد.   یرو  ی . ناخواسته لبخند یرو لباسش با شلوارمشک ی کیکوچ ی به همراه  مارک مشک ی سورمه ا شرت یسرش بود. ت ی رو

 .  نیست توماش و باز کردم نشستم. سامان هم نش نشیدرماش رفتم و  نشی. به سمت ماش یچه وجه تشابه

 . کردنی سالم م  مای: قد سامان

 گفتم:   یتفاوت  یو به حرکت دراورد. با لحن ب  نیماش 

 به روز شه.  د یبود، ادم با میاون قد -

 نه به روز بودن.  ه یعقل ینشونه ب نی: اسامان

 هم فشردم.  ی دندونام و رو یعصب

 !ی کردی سالم م  یتوکه باعقل -

 گذاشت.   ی و نداد. دستش به طرف ضبط رفت و آهنگ ترک جوابم

 : آدرس خونش کجاست؟سامان

و چک کردم. چندتا   رکتام یشدم. دا نستامیدراوردم و وارد ا  فمی و از توک  میبهم داده بود و دادم بهش. گوش  نیکه مارد یکاغذ 

توشرکت .   رفتمی دوباره م د یشده بود.با یقطع  مایوش  ن یبهم رسوندن مارد ی برا مم یداده بودن. تصم ی همکار امیشرکت معتبر پ

 . راوردمد  یمتوقف شد. سرم و از گوش  نیماش 

 ؟ ی ستادیچرا وا-

 ؟ ی خوری م یز ی بخرم بخورم. چ چیساندو خوامی:صبحونه نخوردم م سامان

و برداشتم.    شیگل کرد. گوش  میخورد. حس فضول  ی م زنگشی شد. گوش  اده یپ نیو به نشونه نه تکون دادم. ازماش  سرم

که معلومه طرف مرده!.    ینجور یدوست دخترش باشه جوابشو بدم کات کنن دلم خنک شه. ا خواستمیم  ش،ی. ا "ید یفرش "

و دوتا نوشابه بود.    چی. دوتا ساندوو به طرفم گرفت کیست. پالنیبازشد و نشست توماش  نی. درماش و گذاشتم سرجاش   یگوش 

 و به حرکت دراورد.  نیماش 
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 و بده.  چمی: ساندوسامان

 شو دادم.  چیساندو ک یتوپالست از

 . کمیبازش کن کاغذ دورش و  ؟ ینطوری: اسامان

 لب گفتم.و باز کردم دادم بهش.    ریز "یپرو"

 . خورمیمن نم-

 : بخور بابا. سامان

 نچ.-

 بخور.   ختم ی : توش زهر که نرسامان

 بهش.  زنم یاز طرف بهشتم اومده باشه لب نم ید یکه تو م  یغذا-

 .د یخند 

 .یش ینم ر یاون روز. بخور نمک گ ه یبه قض ی ربطش بد  یجور ه ی ی خواستی: فقط مسامان

چرا انقدر   نی ا ،ی باال. وا ارم یسامان باعث شد سرم و ب ادیز  یبهش زدم. سرفه ها یکیبرداشتم. گاز کوچ کیو از تو پالست چیساندو

 قرمز شد. 

 . یریمیم  ی.دار  نگه دار-

. ازدهنش فاصله  رهینوشابه رو بگ  د یگوشه پارک کرد. در نوشابه رو باز کردم به سمت دهنش بردم. زحمت نکش ه یو به زور   نیماش 

 دادم نوشابه رو. 

 هو؟ یچت شد -

 .د یکش  قیعم نفس

 فالفلم بود.  ی تو گلوم لعنت د یپر شد یچ دونمی: هوف، نمسامان

 ؟ یخوریکه تو م خورهیحقته، سگ صبحونه فالفل م-

 گفتم.  ی چ دمی. اوه، تازه فهمد یهم ساب یرو  دندوناشو
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 البته بالنسبت تو. -

 گه ید ی : حرفتو زدسامان

 نگه داشت. یدر خونه ا  یجلو  قهی نگفتم. بعد ازچنددق یزیچ

 ! یخواستیهمون خونه که م  نمی: اسامان

 طبقه بزرگ. خونه دو ه یبه خونه انداختم.  ینگاه

 برو دور تر از خونه.  کمی-

 عقب گرفت.  دنده

 ه؟ ی : خب نقشت چسامان

 . ید یم شنهادیبهش پ ی ری جلو. م فرستمی اوم، درواقع تورو واسه امتحان م-

 . ستمیبدم؟ بلدن شنهادیپ ی :من چحورسامان

 زدم.  پوزخند 

 و تراب و..مشخصه ها.  ی اره از پر-

 .کنماینم  یکار  یبنداز  کهی: تسامان

 .رمایم  نایبا س  ی منم گفتم غر بزن-

 سمت خونه رفت. خودشه! دختره بود.  نگام

 ده؟ یپا م  نیتا نرفته. بب  نییبرو پا االی-

 . سمی: بزار شمارم و بنوسامان

 نشم. دهیشد. خم شدم تا د ادهیپ  نیو نوشت و از ماش  شمارش 

 

 ۶۸پارت#
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اومدم   نی. ازماش خورهیهشت م زنهیم یک ی کنه یه با دوتا پسره دعوا مک  دم یسرو صدا، سرم و باال اوردم. اوه اوه، سامان د یباصدا

 .نییپا

 شدش. م یعق ن یزنیم ی چرا اونجور  ن،یکنآقا ولش -

 از اون پسرا گفت.  یکی. دنیبا داد زدنم دست از زدن هم کش بالخره

 داره؟  کاریبا دختر مردم چ ر،ی برادرتو بگ  ی: خانم جلو پسره

 به سامان.  کردینگاه م دهیانداختم که ترس  مایبه ش  ینگاه

 . سوتفاهم شده.د یشما بر-

 به سامان رفتم.  ی غرغر ازمون دور شدن. چشم غره ا با

 .امیتا بنده ب  نیتو ماش  د یشما بر-

 کردم.  مایرفت. روبه ش  نیبه طرف ماش  یحرف چی کرد و بدون ه ی کیکوچ اخم

 خانم؟ مایش -

 !؟ دمیبود پرس  ی سوال چه

 د؟یشناس ی : بله، شما من و از کجا ممایش 

 کافه؟  م یبر یا یهمراه من و سامان ب شه یم-

 . منم نشستم. نیقبول کرد. در عقب و باز کردم و نشست تو ماش  تیبهم انداخت و درنها ینگاه مردد 

 بد زدنتون؟  د،ی: ببخشمایش 

 خشک گفت:  سامان

 . کنمی: خواهش مسامان

 ؟ یجا ی کافه ا م یبر شه یم-

 .د یراه بگ  ر یخونه دوستم تو مس د ی من و برسون  شهی: اگه م مایش 
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 تکون دادم و سامان حرکت کرد.   د ییو به نشونه تا سرم

 برگشتم.  مایش  روبه 

 هستم.  شیبهت گفته باشه، خواهرناتن  نی مارد د یشا ام، یخب من در-

 زد.  یلبخند  مایش 

 ازش. دمیشن اد یتو ز فی: تعرمایش 

 .دمیخند  متقابال 

حاضر به   ن یدارن. و االن پدرتوو پدرمارد  یشما باهم سرناسازگار یبوده که پدرا نیبه من گفته ا ن یکه مارد  یز یچ نیخب بب-

 . ستنیوصلت ن نیا

 .نییسرش و انداخت پا مایش 

 شم.  ی همه چ ال یخیب خوام ی خسته شدم از بحث. م یعالقه دارم.ول  نی بگم؟ منم به مارد ی: چمایش 

نکرد. اما   یاحترام ی . بستادیپدرش وا یجلو ن ی.ماردیکنیولش نم یواقعا دوستش داشته باش   ! تواگهمایش  یزنی م هی چه حرف نیا-

 کوتاه اومد؟ د یخواستش و گفته. توام بگو شا

 . ایسرتق در یل یپدرم و.خ یشناس ی: نممایش 

 بود اما کم عقل.  ینگاهش کردم. دختر خوشگل کالفه

 لوس شو، غر بزن، پا بکوب.   ؟یواسه چ ی پس دخترشد -

 . زنمی: باشه، امشب باهاش حرف ممایش 

 به روش زدم.  یلبخند 

 خب خونه دوستت کجاس؟-

 زحمت.  یب د ینگه دار  ی فروش   ین یریکنار ش  رم، یدورتر خودم م کمی: مایش 

رو لبش و   یرخ سامان انداختم.جز خش  می به ن یبه حرکت دراومد. نگاه نی.و ماش می کرد یو نگه داشت. خداحافظ نیماش  سامان،

 انداختم   نیی کنم! سرم رو پا یعذرخواه کرد ی نداشت. اماعقل حکم م ی چندان بیخط رو گونش آس 
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 . خوامیمعذرت م ی که خورد  یاما بخاطر کتک مایواسه حرف زدن با ش  ی بهم نکرد  یکمک چ یه نکهیسامان، باا-

 گوشه لبش بود.  یبهش انداختم. لبخند  یو باال اوردم و نگاه سرم

 بود.  فمی وظ یی . به عنوان پسرداکنمی:خواهش مسامان

 باال انداختم و گفتم:  ی ا شونه

 اونکه بعله. -

 نثارم کرد.  "یپرو"

 م؟ یشرکت من؟ کارام و بکنم بعد بر م یسرراه بر  ایخونه  ی بر ی خوای: مسامان

 شرکت.  م یندارم. بر یاوم، خونه کار -

 و تکون داد.دور برگردون زد  سرش 

 ا؟ ی: درسامان

 بله؟ -

 شد؟ی: شرکتت چسامان

 ! نیبشه؟ دسته مارد یخواستی م یچ-

 ؟ یر ی: توچرا نمسامان

 کرده بمونم.و مراقب مامانم باشم.  ارمجبورمیاقا ماز-

 اد؟ یب ای: خب چقدر مونده تا مامانت بچش به دنسامان

 ماه رفته. ۵تو-

 نگفت. حاال نوبت من بود سوال بپرسم.  یزیچ

 شرکتت هنوز همونجاس؟ -

 : نه، اوردمش باال تر. سامان
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 شده.  شتریخونتون حتما جا واست ب ستین لیاها، خب خونوادت خوبن؟ االن سه-

 دلت خوشه ها! خونه جدا گرفتم.  ،ی: هعسامان

 کردم.  یاخم

 چرا؟-

 ازدواج کن.   نه خویجان. ازبس توگوشم م  نیمیس  ی رای: واسه گسامان

 حرفم و زدم.  ه یو همراه با کنا دمیخند 

 . یدارنگهی تونی که نم دونه ی خب نم-

 ابروش باال رفت.  یتا  هی

 نفرم سراغ دارم.  هی. تازه  تونمی: بالعکس، مسامان

 .  دمیکش  یپوف کالفه

 افتاده.  یچه آدم ر یاون! گ چارهیب-

 زدم! قطعا نزدم.  ی و نداد و دلخور نگاهم کرد. متعجب نگاش کردم. حرف بد  جوابم

 

 ۶۹پارت#

 اومد! در اتاق زده شد.  ی تا بناگوش بازشد.چقدر رنگ قرمز بهم م شمیبه لباسم انداختم. ن ینگاه

 بله؟ -

 سرشو خم کرد.  نیمارد

 ؟ یآبج  ی: حاضرشد نیمارد

 به روش زدم.  یلبخند 

 ؟ ی د یپوش  یچ نمیبب  اتویاره حاضره حاضرم، ب -
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 . یبا شلوار مشک د یجزب سف رهنیبه لباسش انداختم پ ینگاهتو.  اومد 

 ؟ یکت چ-

 . شهیم گرمم پوشمی : نمنیمارد

 کجان؟ نا یمامان ا شه؟ یمن توآبان ماه گرمت م زی: عزدمیخند 

 : منتظر توان. نیمارد

  گم یم ی از ک د یجالب باشه بدون  د یاوم. شا م،ی بابا شده بود نه یسوارماش  ییلب گفتم. چهارتا ر یز ی  "می بر"به سمتش رفتم . بالبخند 

بهش بگه بابا. هرچند همه   ستین ی کس ن ی. با رفتن ماردمونهیاومد وسط بابا گفت تنها م مایکه بحث ش   شیبابا؟ دوشب پ

! که من بهش قول دادم بگم بابا. و اونم بزاره اون دوتا باهم ازدواج  نی. جز امیداشت  یب جوا هی بهونس. و واسه هربهونه  میدونستی م

 کرده.   ن یری! دهن بز و ش گهیاما علفه د کنهیم  یهنوزم بد عنق ماینباشن. هرچند پدرش  ریکنن و بهونه گ 

 . مید یرس  ایدر  ی: وا نیمارد

 پر استرسش کردم.  افه یبه ق ینگاه

 نشده که.  ی زیاروم باش چ ونه؟یچته د-

با    یموندم. کم فونی ا ی. زنگ خونه رو زدم و جلو تر از همه جلودمی و کش نیشدم.و به همراه خودم دست مارد ادهیپ نیازماش 

 و جواب دادن.   فونیا ریتاخ

 .د ی: خوش اومد مایش 

به سمتمون اومدن و بعداز خوش   ینسالایزدن نداشتم. چون خانم و مرد م د ی. وقت دمیشد  اطشونیبالفاصله در بازشد. وارد ح و

 .میوبش وارد خونه شد 

 ! میبرگرد ستی. اگه نمیعروس خوشگل ما کجاست؟ واسه اون اومد  نیپس ا-

 گفت:  یبا لبخند محجوب مایاومد. ش  شناختمشیکه من خوب م  یپسر  یدر کنار مایو چند لحظه بعد ش   دنیخند  همه

 : سالم!مایش 

 نگاه کردم.  اهشیس  ی. توچشماد ینگاهش کردم. نکنه داداشه؟ دوباره دلم لرز رهی نبود. خ ه یحواسم به بق  گهید

 . شیابج یفقط واسه خواستگار ران یا دنیرس  شبیجان هستن. د انی(: پسرم شامای) مامان ش بایز
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  ان یاشپزخونه رفت و شابه سمت  ماینشستم. ش  ی مبل تک نفره ا یرو  ن یکردن. اما من؟. همراه مارد  یبا خنده ابراز خوشبخت  ه یبق

   ؟یقبال دوستش داشتم اما حاال چ  د یهم مثل بز زل زده بود بهم. نگاهم و ازش گرفتم. شا

 !د ی: اقا شاهرخ کم حرف شد بابا

 انداختم. با لبخندگفت:  مایش  ی به بابا ینگاه

 .ارجانیماز ی: بزار برس مایش  بابا

 ! خنده هم مگه داشت؟ یبه چ دن،یخند 

 . میسرصحبت و باز کنن ما خانوما وارد تر ستنیبلدن ون یاقا نکه ی: خب مثل امامان

به شماره انداختم سامان بود.   یزنگ خورد. نگاه میو جهاز.گوش  یحرف زدن تا مراسم عروس  هیبعد شروع کردن درباره مهر  و

 ازجام بلندشدم

 . امیم رون یبااجازه من برم ب-

 شدم. ازجا بلند  و

 سالم. -

 ن؟ ییکجا ای: سالم درسامان

 . نیمارد ی خواستگار میسالم اومد -

 ؟ یزود ن ی: عه، به همسامان

 اوهم. -

 : مبارکش باشه. سامان

 شمام بشه.  بینص-

  د یخند 

 بدم خفن.  شنهادیپ هی بهت  امیب  خواستمی. مشاهللی: اسامان

 مگه؟   ییکجا-
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 درخونتون.   ی: جلوسامان

 . زنمیمن مراسمم. شب برگشتم زنگ م ن یآهان. خب بب-

 . کنمی. ادرسشم اس م اشرکتمی. فردا بشهیشب تر نم نی : اسمون و نگاه کن! ازاسامان

 باشه خداحافظ.-

 .ی: باسامان

 . نشستم سرجام.انیشا ی خونه شدم.همه مشغول صحبت بودن حت وارد

 . زیو گذاشتم رو م ت ییچا زمی: عزبایز

 حالم گفتم:  نیاکردم. واسه خارج شدن از یتشکر

 د؟ی من نبودم بحث به کجا رس -

 

 ۷۰پارت#

 خوب خوب.  ی: به جاهامامان

 .میداشته باش  ی گفتگو ه یبچه ها برن باهم حرف بزنن تا اونموقع ماهم  شه ی: اقا شاهرخ مبابا

 شاهرخ سرشو تکون داد.  اقا

 کن. یی و راهنما  نیجان، اقا مارد مای: بله حتما، ش اقاشاهرخ

  یل یدرحالت صورتم نگاهش کردم. خ ریی زد. بدون تغ ی بهش انداختم. که لبخند  یکامال مشخص بود. نگاه انینگاه شا ینیسنگ 

 نگاهش کردم.  جی. گنداختی . ابروهاش و باال مشد یچند برابرم  تشیجذاب ش یلخت مشک یجذاب بود. مخصوصا با موها 

 .اطیتوح می بر گهیداره م  زمی: عزبایز

 . لبم و به دندون گرفتم.  نیی. سرم و انداختم پادمیت کشبار خجال نیاول واسه

 بابا،اجازه هست؟-
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 . میشد  اط یرفتم. وارر ح  ی تکون داد. از جام بلندشدم و به سمت در ورود یسر بابا

 بودمت نامرد.   ده یوقت بود ند  یلی: خانیشا

 رفتم و نشستم.   اطیبه سمت تاب گوشه ح خونسرد

 نه من.  خوره یم  شتر ینامرد! به نظرم به تو ب-

 . دادینشست.و اروم خودش و تکون م کنارم

 . دادمیم حی واست توض یموند ی: مانیشا

 . پوزخندزدم

 مثل فرودگاه که زنگ زدم دوباره صداش اومد؟ قای دق-

 من هنوزم دوست دارم.  ا، یدر دونمی: نمانیشا

 شدم توچشماش. رهیخ

 فته؟ ی وجود داره دوباره اون اتفاقا ن ی نیچه تضم-

 شه؟ ینم نیتضم نا یکار کنم. ا  تونستمی. اونجا نمرانی: من اومدم اانیشا

 و انداختم باال. ابروهام

 بهت ندارم. گهیجدا از اون اعتماد.عالقس، که من د شه، ینچ نم-

 . دادیبهش م ی و باخشونت گرفت و فشار اروم دستم

 چته؟دستم و ول کن.-

 به صورتش انداختم.نفساش تند شده بود.  ی. نگاهدادیحکم فشار مو م  دستم

 ؟ ی: عالقه ندار انیشا

 . کردمیراه نثارش م  یو تو دلم بدوب دادم یزد. دستم و ماساژ م ی ترس سرم و تکون دادم.دستام و ول کرد.پوزخند  با
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. اون همه عکس. اون همه) سکوت کرد و بعد اروم ادامه  میرفت رون ی. اون همه باهم ب  ی تو دوسال اونجا بود  شه؟ی: مگه مانیشا

 . یداد( سوارم شد 

 ؟ یچ ا یگذشته بخندم.  ی اداوریبا  دونستمینم

 ؟ یعالقه شد  یتو چندماه ب ی: اخه چجور انیشا

 ازجام بلندشدم. کالفه

 ؟ یچجور بعد چندماه برگشت  گه،توخودتیشدم د-

 توجه به حرفم به طرفم اومد. با دستاش سرشونم و گرفت. یب

 . میشیبهم فرصت بده، مطمعن باش دوباره مثل قبل م ای: درانیشا

 .  دمیندارم. بهت دوماه فرصت م یاد یمن زمان ز-

 زد.   یلبخند 

 .کنمیم  فتی ماه رد ه ی: توانیشا

 و انداختم باال ابروهام

 تو؟   میبر ا،یالت شد -

 .شمونیاومدن پ مایو ش  ن یسرجامون. مارد می. نشستمیتکون داد و باهم وارد خونه شد  یسر

 ؟ یخودت چ نیخونوادت راض م یحرف زد ی جان، ما درباره همه چ مای: ش مامان

 گفت:  رفت یکه باهاش ور م ی دستش به سمت شالش رفت و درحال ما،یش 

 ندارم.  یباشن حرف ی : پدر مادرم راضمایش 

. با تک تکشون  میتموم شد. بعد ازخوردن شام قصدرفتن کرد  یو خوش  ی و اون شب با خوب دمی کش ی اداز سرش  ی بلند  غیج

 مقابل صورتم قرار گرفت. سرم و باال اوردم.  یکردم و رفتم تا کفشامو بپوشم. کارت  یخداحافظ

 خونه.  ی د ی: زنگ بزن بهم رس انیشا

 . انیگفتم و منتظر موندم تا بابا و مامان ب  یا باشه
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 ۷۱پارت#

 "یراو"

 رخ مردانه اش انداخت. می به ن ینگاه مین

 اد؟ی خوشش م ش یاز ته ر یعنی-

به   یو برداشت و نگاه ش یگوش  گریداشت.بارد  یخاص یسبز پررنگ هارمون  رهنیترشد. چشمان سبزرنگش با ان  پ  قیدق یکم

 ساعت انداخت. 

 !دارشدهیحتما تااالن ب-

 . د یچیپ ی خواب آلودش توگوش  یشده بود که صدا د ینا ام یاز برداشتن گوش  گهی فکر شماره رو گرفت. د نیباا

 : الو؟ ایدر

 گفت: ی بلند  یزد. اما برعکس ظاهرخندونش باصدا  یلبخند 

 ؟ یخوابیم  نهمهیا ی ساعت چنده؟ تومگه خرس -

 ومد یازاونور خط ن ی صدا یا چندلحظه 

 ا؟ یدر-

 اومد. یاز اون طرف خط م نیف  نیف یصدا

 بود. من..من.. رمنی؟تقص یکنیم  هی گر ی دار  ایدر-

 شرکت.  امیناراحت شدم. االن م ی خودی ب ی سرم داد زد دمیتونبود، خواب بابام و د ر ی: نه تقصایدر

 دنبالت.  امی. حاضرشو خودم مخوادی نه نم-

 "ایدر"
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و برداشتم.و    میمشک یرفته بود؟ ازتوکمد لباسا  ادمیهمه وقت  نیا یانداختم. خدا من و بکشه، چجور  نهییبه صورتم تو آ ینگاه

. برق  دمیکش یرفتم. خط چشمم و دراوردم و خط چشم شم یارا زیسرم انداختم. صورتم و اب زدم. به سمت م یرو  ممیشال مشک

 رون. ی . از اتاق اومدم بدمیلبم کش ی لبم رو

 ؟ ی ریم یجا  ؟یدارشد یمامان: چه عجب ب

 اره . -

 اومد.  کمینزد

 شده مادر؟  ی زی: چمامان

 . "مادر"نگفته بود  م یوقت بود بهم مثل قد   یلیزدم توچشماش، خ زل

 بخورم؟  ی زیبرم چ د ی. اگه اجازه بد اددنبالمیسامان داره م-

درمشغول خوردنش   ی و جلو رون یمربا درست کردم.ازخونه اومدم ب چیساندو ه یتکون داد . به سمت اشپزخونه رفتم.   یسر مامان

 رفتم و جلو نشستم. نشیسرم و باال اوردم. سامان بود. به سمت ماش  ینیم. با بوق ماش شد 

 سالم. -

 رو.  هی : سالم خانم گرسامان

 نگفتم.  یزیچ

 وقتا؟   هی  ی : تعارف نکنسامان

 خورد لقمه باشه. ی انداختم که بهش م چم یبه ساندو ینگاه

 بود اخه.  ی دهن-

 جا کرد تو دهنش. با دهن پر گفت:  ه یو   د یکش ازدستم

 بزار کنار. ارو یلوس باز نی: اسامان

 نگاهش کردم.  ناباور

 نگام نکن، با نگات صدام نکن. ی: اونجور سامان
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 .دمی.خند رمیخندم و بگ  یجلو  نتونستم

 امروز بال؟  یچه شاد -

 به لباسش انداختم. ینگاه

 .کننیست م  رهنشونیاوه، مردم چشم و با پ-

 : دوگفتیخند 

 : توام ست کن. سامان

 گفتم.  ی ظیغل "چشم"

 سرمزار پدرت؟ می بر یخوا ی. ممیرشدبری شرکت امروز د ا،ی: درسامان

 مهربون شده بود.مگه نه!؟  ی ادیامروز ز نینگاهش کردم. ا ره یخ چندلحظه 

 ممنون.  یلیخ-

 . می توراه بود یساعت هی دادم.  مونو یخونه قبل آدرس 

 . شهیداره تموم م  نمی: بنزسامان

 . شناختمیجاده رو خوب م  ن یبه جاده انداختم. ا ینگاه

 هست. نیپمپ بنز ایکینزد نیا-

  ی کی یو جلو   نی. ماش یمعصوم نیانداختم. پمپ بنز نیبه اسم پمپ بنز ی. نگاهمید یاز حرفم نگذشته بود که رس  شتریب  هیثان چند 

 و باز کردم.   نیاشنا بود. در ماش  ی لیافتادکه خ یام به کسو پر کنن. نگ  نیازاونا نگه داشت و خواست که باک ماش 

 : کجا؟ سامان

 ندادم. به طرف اون مرد رفتم که درحال پول شمردن بود.  جوابشو

 ق؟ یسالم رف-

 با تعجب برگشت سمتم. سجاد،
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 : شما؟ سجاد

 زدم.  یی دندون نما لبخند 

 معرفت، منم همکارت. یب-

 زد.  ی لبخندخسته ا سجاد

 نکردم.  ی: خانم من با خانما تاحاال همکارسجاد

 .د یکش  یبلند  "نی ه"نگاهش کردم. که  د یناام

 ؟ ی: مهد سجاد

 و تکون دادم.  سرم

 اومد؟   ادتی  ید ید-

 که.  ی: تو انقدر خوشگل نبود سجاد

 ؟ ی اون حسام نامرد چ ؟یکنیکارم   نجایخب حاال، هنوزم ا-

 . دمتیقدرخوشحال شدم د. چنجای: اون که باتو اخراج شد. من موندم و اسجاد

 توجه به حرفش گفتم:  یب

 وضعت خوبه؟ -

 .نییو انداخت پا سرش 

 . نیبه هم می: راضسجاد

 ؟ یریگ یچند م  یماه-

 تومن. ه ی: سجاد

 سه برابر شد. اونوقت حقوق انقدرکم رفته باال. شماره کارتم و دادم.  یدوسال همه چ  نی.توادمیکش  آه

 کار بهتر واست سراغ دارم.  ه یبامن درتماس باش. -
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 : چشم.سجاد

 .میشدم از اونجا دورشد  نیکردم.سوارماش  یخداحافظ ازش 

 بود؟  ی: کسامان

 همکارم.-

 باال. د یابروهاش پر جفت

 ؟ ی: چه همکارسامان

 قصش درازه. -

 درازه، بگو.   رمیمس: سامان

 .دمیکش  یق یعم نفس

بزنه. من لو   ن یاومد بنز یعل یی شب که دا ه ی کار کردم. خودم و به شکل مرد دراوردم. نجایخب بعدازمرگ پدرم من اومدم ا-

 بودم.  ق یرفتم.با سجاد رف

 تکون داد   یسر

 : چقدرم درازبود؟ سامان

 و کج کردم. بچه پرو!  افم ی. ق

 

 ۷۲پارت#

 به سامان انداختم.   یمقابل صورتم قرار گرفت. نگاه  یدشدم. دستمال کاغذ قبر بلن یرو  از

 . یمرس -

 : چرا مرد؟ سامان

 مواد کشت؟  گفتمیم گفتم؟یم ی شدم بهش..چ رهیخ
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 شد. ی نجور یا کرد یمواد مصرف م-

 .دمید ی کم بود که فقط چشماش و م  ی. از چونم گرفت. مجبور شدم نگاهش کنم.فاصلمون به قدر نییو انداختم پا سرم

 .گمی م ت یبهت تسل یلی: خسامان

 کنار. دستش و برداشت    دمیرو گونم. سرم و کش خت یر یاشک قطره 

 ممنونم -

 جام بلندشدم. از

 ؟ی: بهترشد سامان

 توش نبود.   ی زیبود. چ ی . حرکت کرد. چشمام و بستم. مغزم خالمیرفت نیو به نشونه مثبت تکون دادم. باهم به سمت ماش  سرم

 ا؟ یدر ی : کم حرف شد سامان

 .دمیبهم لطف کرد. خند  یل یخ امروز

 من حرف بزنم؟  یزار یمگه توم-

. شرکت من و  یباش  ل یبدم. البته اگه ما شنهادیبهت پ خواستم یقسمت نشد توشرکت بگم. من م ا،ی.خب درکنمیم  ی: کارخوبسامان

 شرکت تو. بشه شرکت ما.

 نگاهش کردم.  جیگ

 ؟ ی چ یعنی-

 نگاه کرد  ریبه من به مس ینگاه م ین بدون

 ه؟ ی کی. بالخره دو عقل بهتر از میشرکت و بزرگتر کن  می ریهرچقدر که بود درصد بگ   ر یتو سهمتو بگ  یعنی: سامان

 نبود.  یفکرکردم، فکربد  یکم

 باشه قبول.  -

 م؟ یکباب بزن م یرب ی ا هی: خب پاسامان
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 مفت باشه، کوفت باشه. -

که    شبیبود. جوابشوندادم. ازد "انیشا"زنگ خورد. برداشتم.  میردو بدل نشد. چشمام و بسته بودم که گوش   نمونی ب یز یچ گهید

گوشت و جگر به   ی و باز کردم. بو نینگه داشت. درماش  یکباب فروش   هی  ی بهش.. جلو دادم یفرصت م  د یبردم که نبا یفکر کردم پ

 اومد سمتمون.  ی. مرد میها رفت ی از صندل یکیدم گشنمه. با سامان به سمت یسمتم حمله ور شد. اونجا بودکه فهم

 د؟ یخوری م ی : سالم چمرد

 به سامان انداختم.  ینگاه

 ؟ یخوریم ی: چسامان

 دوس دارم.  شتری. فقط جگر بیتوبخور  یهرچ-

 تکون داد.  یسر سامان

 . زایچ هی جگر با بق  خیس  ۸کباب  خیس ۸: مانسا

 رفت.  مرده 

 نهمه؟ یچخبره ا-

 مشون یخوری: مسامان

 

 ۷۳پارت#

 "هفته بعد  هی"

 من و سامانه.  یروز کار نیرفت. امروز اول شیپ ی انتقال شرکت به خوب یکارا

 خانم مهندس؟ ی:توفکرسامان

 و خانم مهندس صدات کنن! یدانشگاه نر   ده،یم ی چه حال-

 کنارم نشست.  یصندل  یاومد رو قهوه شو برداشت  وانی و ل د یخند 

 همه بها! نی: به لطف منه اسامان
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 به بازوش زدم.  یمشت

 ؟یفروتن  ی تواضع؟ تا ک  یتا ک ریبگ  ل یخودتو تحو شتر یب کمی-

 شد.  ی. و جد د یکش  یهورت

 . میبه وضع شرکت سرو سامون بد  د ی: از فرداباسامان

 ه؟ یک  ر یاره خب بزرگ ترشده، مد -

 درصدشرکت مال منه. ۵۱: سامان

 کردم  اخم

 ؟ یتو دستور بد  شتریدرصد ب  هی واسه  یخوا یم-

 لحظه قلبم رفت.   ه یزد که  یچشمک

 همکار. م یرس یبه توافق م  م یکنی: باهم مشورت مسامان

 بود. جوابشو دادم.  "انیشا"زنگ خورد. از جام بلندشدم.   می. گوش دمیخند 

 الو سالم. -

 خانم.  ای: به سالم به درانیشا

 و کم کردم.   میگوش  صدا

 ؟ یخوب-

 : صدات و بشنوم و خوب نباشم!انیشا

 ؟ یزنگ زد  ی داشت ی خب کار ،یآخ-

 نشونه مثبت تکون دادم. درو بست و رفت.  سرم و به  اهینخود س  یبفرستمش پ نکه یواسه ا  ؟یخوای اشاره کرد بهم قهوه م سامان

 زم؟ یعز ی: کجاانیشا

 ؟ یپرس یم  یشرکتم. واسه چ -
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 .میبگرد  م یدنبالت بر امی: بانیشا

 گه؟ یوقت د ه ی. باشه امیب  تونمینم-

 شد؟خب به من چه!  ناراحت

 : باشه. خداحافظ.شهاب

 !در اتاق بازشد.شعوری جواب بدم قطع کرد.ب اومدم

 بخور خانم مهندس . نارویا ای: بسامان

 جان!  یابدارچ یمرس -

 !ی: پروشد سامان

 و باز کردم.بعداز خوردن قهوه ازجام بلندشدم. شمین

 کمک؟  ام یسر بزنم به مامان بعد ب هی من برم خونه -

 .کنمی: برو خودم کارارو مسامان

 خداحافظ. یمرس -

 : فعال. سامان

 دربست گرفتم   ی. تاکسرونیشرکت زدم ب از

 

 ۷۴پارت#

بود.   دهیفا ی و بزنم. تالشام ب  فونیکردم تا دکمه آ  تی. لبم و به جلو هداگمیدست د فمم یدستم گرفتم و ک  هی رو  ی نیریش  جعبه

 اومد.  یلبام کش نم

 : به، خواهر خنگ مارو باش!نیمارد

 باهاش بودن.  انمیو شا  مایش  ن،یسمت مارد برگشتم
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 خب خب، دستم پر بود. -

 و گرفت.   ینی ریاومد سمتم و ش  ی با لبخند  انیشا

 . ارمیم  نارویمن ا  د یزنگ و بزن د یی: بفرماانیشا

باهاش مثل قبل باشم؟ زنگ خونه رو زدم مامان درو بازکرد.وارد   تونمینم گه ید کنم یچرا حس م دونمیکردم. نم  یتشکر  رلبیز

  یچا وانیت اشپزخونه رفتم و پنج تا ل. اول ازهمه اون سه تارو فرستادم برن توخونه بعدش خودم رفتم. به سممیشد  اطیح

 تعارف کردم.   ینیریو بعدش ش  ادم رو د ی. چادمیهاروتوظرف چ ین یری. ش ختمیر

 جان.  مایجان و ش   انیشا نی: خوش اومد مامان

 : ممنون. انیشا

 کوچولو خوبه؟  د؟ ی، خوب هست ی: مرس مایش 

 : شکر، خوبم. مامان بابات خوبن؟  مامان

 سالم داشتن خدمتتون.  ی: مرس مایش 

 مامان جونت و بابات؟   رسنیم ی : کمامان

 نگاهشون کردم، مگه قرار بود بمونن؟  جیگ

 مامانم توراه بود.  ی ول  ادیب  تونهی: بابام نممایش 

 خونه به صدا دراومد.  زنگ

 برم.  تونم یمن نم ریپاشو برو غذاهارو بگ  اجان، ی: درمامان

بد   نکهی. نه ارمیفاصله بگ  انیازشا گفتی بهم م ی حس هی چرا  دونمی. نمکنمیجام بلندشدم. اخرش من ازدست مامان سکته م  از

 در.درو بازکردم.   یجلو  دمیدررابطه باازدواج بهش ندادم.رس   یازهمون اول من قول یخوبه. باهاش بودم. ول  یل یباشه، نه اصال! خ

 کالهش و دراورد گذاشت رو موتوروش .  پسره

 سفارشتونه.  نای: خانم، اپسره

 به سفارش انداختم. اوه چخبره؟  ینگاه
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 کنم؟  م یچقدر تقد -

 : حساب شده.پسره

 باشه ممنون. -

 : خداحافظ.پسره

 خدافس.-

و  مایظاهرا کار داشت.ش  ومد،یباهم حرف زدن. بابا هم اصال خونه ن مای ناهار. مامان و مامان ش  هارو برداشتم. بعدازخوردن لهیوس 

 . میاطیباهم تو ح انمیخوندن .و حاال من! من و شا نشونیب یت یمحرم  غهیانگشتر.ص د یهم رفتن خر نیمارد

 :حوصلت سر نرفت؟ انیشا

 . یل یاهوم، خ-

 ؟یرفتن هست  رونیب هی: پاانیشا

 به صورت شادش کردم. حقش نبود معطل من بمونه.  ینگاه

 باهات حرف بزنم؟  یز یچ هی درباره   شهیم انیشا-

 و کنارم نشست. اومد 

 ؟ ی: بگو خانومانیشا

 گفتم؟ ی چ ادتهی  میبود ه یترک -

 نگام کرد.  جیگ انیشا

 ؟ یگفت ی : نه چانیشا

 شتر؟ یو رفاقت نه ب یگفتم رابطمون فقط درحد دوست-

 کرد.  سکوت

  ی. ول ی. بهت فرصت دادم ثابت کنشمینم نیمنم منکر ا ، یخوب یلی. توخقیمثل سوگل مثل رف یمن دوست دارم خب ول نیبب-

 و دوست داشته باشم. ی تهش بتونم کس  چوقتی ه شمیمن عاشق نم  یدونیم



 ی بفهم یکاشک

205 
 

 زد.   یا مه یانداختم. دنبال خشم تو صورتش بودم. لبخند ن انیبه شا ینگاه

  ن یبه بعد واست مثل مارد ن ی! منم ازاشهینم ی همون شب فکر کردم. عشق زور ی اون شب که بهن گفت دم،ی: خودم فهمانیشا

 تا عادت کنم.  نمتینباشم. نب ی .)صداش دو رگه شد( فقط الزمه چندوقتمونمیم

 من معذرت..  انیشا-

 رفم وسط ح د یپر

 که خانم!    ینکرد  ی: کاربد انیشا

 جاش بلندشد. از

 . از جام بلندشدم. بغلش کردم. کنمی االن شروع م نی: ازهمانیشا

 مراقب خودت باش. -

. هم حس  کردمیکه درخونه رو بست با نگاهم دنبالش م ی . تا وقتمیازهم فاصله گرفت قه یدور کمرم حلقه کرد. بعدازچنددق دستشو

 هم خوشحال بودم که حرفم و زدم.  ان،یداشتم واسه حاله شا یبد 

 

 ۷۵پارت#

  ی. نگاهدمیازپنجره توهال برفارو د  دارشدمیتازه بودم. صبح که ب یعاشق برف ها شهیبرف تهران اومد. هم نیبود. اول زییپا اواخر

  هی دوست داشتم.  شتر یفصل سرما رو ب یلباسا شهی. به سمت کمدم انداختم. همدادیصبح و نشون م م ی به ساعت انداختم. هفت ون

  دمیو پوش  یمشک  ن یسرم کردم شلوارج یخردل  یزییشال پا هی. دمیرنگم و پوش  ی مشک کاپشن. روش دمیجزب پوش  ی مانتو مشک

  اد یبود شال اه از نهادم بلندشد. زنگ زدم آژانس تا آژانس بن یاداور ی. شال! با دمشیپوش  د یرس ی زانوم م کیبوتم و برداشتم. تا نزد 

و برداشتم و ازخونه زدم    فمی سرهم پلک زدم.ک چندبارپشتپرپشتم  یمژها  دنیو هم زدم. با د  ملیرژ قرمزم و زدم به لبم.ر

 از جاش بلندشد. ی د یپولشو حساب کردم. وارد شرکت شدم. فرش  دمی شدم. رس  ی. سوارتاکسرونیب

 . ومدنی: سالم خانم. اقا هنوز نید یفرش 

 تکون دادم.  یسر

 .ارهیواسم ب   ریو ش  ی شکالت ک یک د یبگ  یبه ابدارچ د یلطف کن-
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رو   یایبچه مدرس  ی . هرزگاهشدنیافتادکه رد م  ینایگفت. وارد اتاق مشترکمون شدم. به سمت پنجره رفتم. نگام به ماش  یچشم

. به  رونیاومد ب نیو پارک کرد.ازماش  نیسامان افتاد. ماش  نیهم. نگام به ماش  توصورت دن یکوبی برف م ی که از فرط شاد دمید یم

زدو وارد شرکت    یزدنم شد. چشمک دنی. متوجه دیتنش بودبه همراه شلوارمشک  د یور سفیشده بود! پل ی زی عجب چ ی چشم برادر

 به در خورد.  یشد. نشستم سرجام. تقه ا 

 ! د ییبفرما-

 گذاشت.  زمیم ی رو رویش  وانی و ل  ک یاومد. ک درضایس  دربازشد 

 اقا رضا.  د یخسته نباش -

 : ممنون خانم! اقارضا

  دونستمید. مدهنم گذاشتم. اوم، چه خوب بود! در بازش  ی و تو  کیازک یخوردم و تکه ا  ریهورت از ش  هی . رونیبست رفت ب درو 

 سامانه، دوتامون ازهم گاو تر. 

 سالم . -

 گفت: د یلرزی که فکش م  یدرحال

 ! رونی: سالم، چقدرسرده بسامان

 بلندشدم. ازجام

 . مونمیمن کنار شوفاژ م ن ی: نه بشسامان

 و سوگل چطورن؟  لیو سه یی و دا یی زندا ؟یخوب-

 . ریخبرشونو بگ  ای: خب خودت ب سامان

 اد؟ یم ری. امروز شرکت نص امیحتما م-

 ؟ یای. توام ممیبر د یبا مارستانیواسه ب راز یتو ش  میدار  شنهادیپ هی  یراست رسن،یم   گهی: اره تا دوساعت د سامان

 و برداشتم.   کمیاز ک  که یت  هی

 مراقب شرکت باشه؟   یک-
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 نداره.  یهست شرکت بابا کار کارمی . بادیب گمیو م  لی: سهسامان

 و تکون دادم.  سرم

 م؟ یریم  یک-

 . گهی: هفته دسامان

 ازجام بلندشدم. کم یو تکون دادم.بعدازخوردن ک سرم

 ؟ یصبحونه خورد-

 : نه واال.سامان

و    ختمیر ریظرف پن  ه یسر صبح بخوره. تو  ک یدوست نداره ک دونستمیو باز کردم. م  خچال یبستم به سمت ابدارخونه رفتم. در درو 

وارد اتاق   رون یگذاشتم از ابدارخونه اومدم ب ی نون بربر کهیت هی گذاشتم   یکیقاشق کوچ جیکره. توظرف مربا هو ی کنارش کم

 گذاشتم  زش یم ی رو رو ینیشدم. س 

 بخور. -

 کرد.  یشوفاژ فاصله گرفت اومد سمتم. ناباور به صبحونه نگاه م  از

 ؟ ی: واسه من اوردسامان

 .دمیخند 

 اره خب تعجب داره؟ -

 بود.  د ی: ازت بعسامان

  یجلو د یکش ی نیرفت و س  شیتوجه به حرفم به سمت صندل ی به کار کنا سر بزنم. ب  کمی رم یمن م  فکر کن. ی خوا ی هرجورم-

 رفتم نییو به سمت طبقات پا  رون یخودش . از اتاق اومدم ب 

 

 ۷۶پارت#

 ؟ یخانم شاکر-
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 بلندشد اومد به سمتم.  زی ازپشت م ،یشاکر

 : سالم خانم مهندس. یشاکر

 د؟یسالم، نقشه کارش به کجا رس -

 . میکن یطراح د یبا یا گه ید  یگفتن روبه اتمام اما ظاهرا نقشه   یهاشم یکه اقا  یپاساژ ی: نقشه  یشاکر

 قبلتون باشه.  ی بهتر ازکارا خوامیبله، م-

 : چشم. یشاکر

بود و سامان هم سرش   ز یم  یافتاد که رو ی نیو به سمت طبقه خودمون رفتم. در اتاق و باز کردم. نگام به س  رون یاونجا اومدم ب  از

 لپ تاپ ی تو

 جمعش کنه!  درضایس  یگفت یحداقل م-

 . نجایا اینگو ب یزی: چسامان

 سمتش رفتم. به لپ تاپ اشاره کرد  به

 بخون.  نوی: اسامان

 بهش انداختم.  یجی دقت متن و خوندم. نگاه گ با

 !ستین ی رونیا نکهیا-

 زد  یبشکن سامان،

 . میاز خارج دار شنهادیپ هی  نکهیا یعنی نیا ن،ی: افرسامان

 ؟ ی بخون ی تو تونست-

 بلدم. یسیو انگل ی ایتالی: بعله، من اسامان

 از نهادم بلندشد. اه

 اون طرف.  امیب  تونمیسامان، من نم-



 ی بفهم یکاشک

209 
 

 : چرا؟سامان

 مامانمه.  گشمید  لیدل  هی گرفت  ی من تازه برگشتم و واقعا اونجا که بودم دلم م ل، یخب به هزار دل-

 لپ تاپ و بست.  در

 قرارباشه بره اون منم.   می. اگه کسمیکن نیزای و د م یاونجا. فقط قرار نقشه بکش م یبر س ی: ما قرارنسامان

 خدانکنه.-

 زد.  یچشمک

 شه؟ ی: نکنه دلت واسم تنگ مسامان

 زدم.  پوزخند 

 .نجامیازا یفقط نگران نگه دار   رینخ-

 بلندشد . توگوشم گفت. ازجاش 

 ! یکه تونباش   ی جا رمینم چوقتی: هسامان

 کردم.   "تشکر"لب  ر یشدم توچشماش. حرفش دو پهلو بود. ز رهیسمتش. خ برگشتم

 و بزارم ابدارخونه.   ین یس  نیا رمی: من مسامان

 یتوگوش   د یچیخواب آلودش پ یدادم. شماره سوگل و گرفتم.بعدازچندبوق صدا  تکون یسر

 : ها؟ سوگل

 ؟ یخوابی همه م نیها و کوفت، چخبرته ا-

 . دمید ی.تازه داشتم خواب مخوابمیم  تونمی: مسوگل

 اها، خب مزاحم نباشم. فقط خواستم حالتو بپرسم خداحافظ.-

 ..ای: در سوگ

 و قطع کردم. سامان اومد تو.   یگوش 



 ی بفهم یکاشک

210 
 

سمت راست سامان  ی. صندلمیانداختم. وارد اتاق شد  پمیبه ت یاتاق جلسه ، اومدن. ازجام بلندشدم نگاه  می: پاشو برسامان

تر و با تجربه   ی قطعا سامان حرفه ا ی صحبت کنم ول تونستمی. منم مکردمیو منم نگاه م زد ی نشستم. تموم مدت سامان حرف م

. بعداز تموم  میباش  رازیش  گه یتا پنج روز د د یطبق قرارداد من و سامتن با میو نوشت رارداد و ق م یتوافق کرد یتربود. بالخره به خوب 

 به ساعت انداختم وقت دکتر رفتن مامان بود.  یشدن جلسه نگاه

 سامان!-

 سمتم.  برگشت

 : بله؟ سامان

 خونه؟  ی بریمن و م-

 : چرا؟ حوصلت سررفت؟سامان

 مامان وببرم دکتر.   د ینه با-

 . برمتونیخودم م  م، ی: باشه برسامان

 . به سمت خونه رفت.میشد  نیکردم. باهم سوارماش  یتشکر

 ؟ یریگ یادنمی ی رانندگ ا،توچرا ی: درسامان

 . دهیحال م شتر یب ینجور یحوصله ندارم. بعدشم ا-

. به  مید یبه حرکت دراومد. رس  نیسامان. ماش  شیدرخونه به مامان زنگ زدم اومد. خودم عقب نشستم و اون پ ی جلو مید یرس 

 شکمش گنده تر شده بود و پاهاشم باد داشت.  اد یمامان کمک کردم تا راحت تر بتونه ب

 

 ۷۷پارت#

 تا نوبتمون شه.   می منتظرموند 

 . رمیگ یبرو. وقتت و نم ی دار  یسامان، اگه کار -

 کرد.  یاخم سامان
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 سامان جان. گه ی: راست ممامان

 : نه عمه جان، کارم تموم شد.سامان

 اومد سمتون. یتو. زن نسبتا جوون می نوبتمون شد.سامان منتظر موند و من و مامان رفت بالخره

 د؟یخوب هست ، یدکتر:سالم خانم قربان 

 گفتم.  ی رلبی ز "سالم"

 ندارم.  ی: سالم خانم دکتر دروغ چرا؟ اصال حاله خوبمامان

 لطفا.  د ی: درازبکشدکتر

 نفر زنده تو شکمته!؟   ه ی  ی.چقدر ترسناکه بدوندمیترس  کلشیه  دنیباد ، یافتاد. وا توریدنبال مامان رفتم. چشمم به مان  به

 .شهیوگرنه خفه م   ادیب ا یدوسه روز به دن ن یتوا د یبگم بچه با د یمتاسفانه با ،ی : خانم قرباندکتر

 به مامان انداختم. استرس داشت. حقم داشت!   ینگاه

 ه؟ ی چ تشی: جنسمامان

 : دختره. دکتر

 . دمیکش ی از سرشاد یغیج

 ساحل؟ می! مامان اسمش و بزارهیعال ، یوا-

 شما؟ د ی: خواهرش دکتر

 زده گفتم:  ذوق 

 بله! -

 . شهیم ی: به خواهرش بره دختر خوشگلدکتر

به مامان انداختم. خوشحال نشد  یداشتم. نگاه تیاحساس رضا "خواهر "خوشحال شم. از لحن فشیواسه تعر  نکهیتر از ا شیب

 دختره!؟ سوالم و به زبون اوردم.
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 ؟ یخوشحال نشد -

 زد.   یلبخند  مامان،

 ن؟یسزار ا ی یع یباشه؟ سالم باشه.)روبه دکتر کرد( طب ینداره چ ی فرق  زم،ی: چرا عزمامان

 . سمینویهتره، من برگه رو مباشه ب ی عی: طبدکتر

 . می. به سمت سامان رفترونیب میازنوشتن برگه از اتاق اومد  بعد 

 شد؟ی: خب چسامان

 فضولچه. -

 : عه درست حرف بزن. مامان

 دارم مگه نه؟  یشوخ یی وا مامان، من با پسردا-

 : نه. سامان

 رفتم بهش. یغره ا  چشم

 ! ید ید-

. خودمم عقب نشستم. سامان مارو  نیدستش. کمکش کردم تا برسونمش به ماش  یسرش و تکون داد. دوباره شدم عصا  مامان

 سرم انداختم.  یرسوندخونه و خودش رفت. به سمت اشپزخونه رفتم. صدام و رو 

 ؟؟ یبخور  ارمیب ی مامان چ-

و دراوردم. چندتا تماس ازسوگل داشتم.چشمم به    میو به سمت اتاقم رفتم. گوش   رونی.کالفه از اشپزخونه زدم بومد ین صداش 

 کالفه شدم. در اتاق بازشد. مامان بود.   یینداشتم.از تنها یافتاد. از اون روز به بعد ازش خبر  انیشماره شا

 !؟ یخوایم ی زیجانم؟ چ-

 بهم کرد.  ی ملتمسانه ا نگاه

 ؟بابات  شیقبرستون پ  میبر  ی: حال دار مامان

 لبخند سرم و به نشونه مثبت تکون دادم.  با
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 ۷۸پارت#

 .دمیبار بوس  نیدوم  یمامان و برا صورت

 اونجا. ییمن فکر و ذکرم شما مارستان،یب  یرفتیکاش م-

 زد.  یلبخندمهربون مامان

 . زمی: به فکر نباش عزمامان

 و بابا گفتم:  ن یمارد روبه 

 . د یافتاد بهم خبربد  م یهراتفاق د یمراقبش باش -

 من و تو بغلش کشوند. نیمارد

 .کهیکوچ  ی: نگران نباش ابجنیمارد

و   ی شدم. سامان آهنگ اروم نیکرد.سوارماش  ی. سامان هم باهاشون خداحافظدمیبابا رو بوس  یبهش زدم و گونه ها یلبخند 

 پخش کرد. 

 سالم نکردم.  د ی: ببخشسامان

 تکرارنشه. -

 ؟ یپروتر شد  ل یهمون اوا یون موقع هاکه اومده بود نسبت به ا  یدونستی: مسامان

 .دمیخند 

 ؟ ی زدیکه بهم م  یسرتو ازتنت جدا کنم واسه حرفا خواستیاونموقع ها دلم م ی دونستیتوام م-

 کرد.   تیو اونارو به عقب هدا د یلختش کش ی موها ی تو یدست

 جبران کردم.  روزیپ هی واسه قض ی: قبول دارم ، ول سامان

 گوش بدم.   کیبه موز  شتریب  خواستیندادم.دلم م جوابشو
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 ؟یکورس هست  ه یپا ای: درسامان

 و باز کردم.  چشمام

 ؟ یباک-

 بامن.  شی: بگو اره، پاسامان

 خب اره. -

 : کمربندتو ببند.سامان

 . پوسهینه، دلم توش م ی وا-

 ! گهی: ببنددسامان

 سامان، توروخدا؟-

 انداخت.  ی کنار  نیبه ماش  یقبول کرد. نگاه ی کالفگ  با

 داداش؟  یکورس هست هی: پاسامان

 . می: اره، بزن برپسره

. که همزمان  دمیکش ی محکم غ یج جانی. از سر ه زدیمحکم م  نمیقلبم داشت توس  ،ی و گرفت. وا نیدو طرفه بود. گاز ماش  اتوبان

  یچشمام و بستم . دست میشونیپ ی رو یخورد. با حس گرما نیماش  شهیبه ش  ی بد  یشد با ترمز وحشتناک سامان. سرم، با صدا

 دور بازوهام قرار گرفت. 

 چت شده؟  ا؟ی: درسامان

گذاشت و   م یصندل ی االناس که سرم بترکه. من و رو کردمی. حس مکردیسرم ناجور درد م یجوابشو بدم. ول خواستیم دلم 

 . کردیکر کننده توجه نم  یبوق ها یبود که به صدا ب یکمربندم و بست. عج

 شد. ی نجوری: گول سامان گفتنت و خوردم که اسامان

 نتونستم به ادامه حرفش گوش بدم.   گهید

 "یراو"
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حرکت بغلش کرد.   هی پاش انداخت و با ریدستش و ز ه یانداخت.  ایمظلوم در   افهیبه ق ی. نگاهمتوقف شد   مارستانیب نیاول یجلو

 شد و به سمت صندوقدار رفت.  مارستانیو با پا بست. وارد ب   نیدر ماش 

 خانم، دکترتون کجاست؟-

 شن. ی بستر د یدکتر اول با ش یو برد پ  شونیا شه ی: جناب، نمصندوقدار

 کجا ببرمش؟ -

 رفت و درو باز کرد. ی سمت اتاق به

 بمونه.  د یزارب د یکرد  دایپ ی: تخت خالصندوقدار

 که!  نجایاما ا-

 . د ییکه هست اقا. بفرما نه ی: همصندوقدار

   "ایدر"

قبل  سامان خواستم ازجا بلندشم. که دربازشدو اومد.  یاداور یبه اطرافم کردم.با  یچشمام و به زور بازکردم نگاه اد،یخوابم م هنوزم

و    یدست سردم حس خوب  یدستش رو   یخوشم اومد. گرمازده بود  نیکه تو ماش  یبهم برسه چشمام و بستم. از حرفا  نکه یاز ا

 .دادیم

 !؟ یسامان و خرم کرد  یو ببند. با نازگفت  یچقدر بهت گفتم اون کمربند کوفت  ؟ ی: توچرا انقدر خرشرسامان

 پرستار اومد.  یصدا

 د؟یکنیکارمیچ نجای: اقا شما اپرستار

 که اوردمش.  یتصادف  ماری: بسامان

 سکوت شد.  ی لحظه ا چند 

 .شد یدارمی ب د ی! تااالن بابهی: عجپرستار

 فش بلد بودم دادم بهش. بعداز رفتن پرستار. کم کم چشمام و باز کردم.    یدلم هرچ  تو

 ؟ ی: بهوش اومد سامان
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 نگاهش کردم.   جیگ

 شده؟یچ-

 . گرفتمیاشو م ه ینشد وگرنه د یزی. خداروشکر چ نمیماش  شهیبه ش  ی شما خورد یچی:هسامان

 سالم باشم مردک!.  کردیداشت دعا م ش یپ قهیچنددق نیبود، تا هم ی ادم عجب

 ؟ ی ریم  یک-

 االن. نی: همسامان

 گفتم :   متعجب

 چه زود! -

 . می . بهتره برگهیساده بود د ی هوش یب هی: سامان

 و بازکرد. خم شد سمتم نی. در ماش میخارج شد  مارستانیب از

 ؟ ی کنیم کاریچ ی دار-

 زد تو چشمام. زل

 . بندمیربندتو م: کمسامان

 *** دونمیبعد خم شد و بست. نم و

 

 ۷۹پارت#

 ازخونه مشترک من و همکارم. نمی: اسامان

 . میبمون نجا ی! قرار بود باهم اشد یخونه شدم. باورم نم وارد

 م؟یبمون نجا یمگه قرار چقدر ا-

 کرد.  تیو گذاشت رو کمرم و به جلو هدا دستش
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 : تا اخر پروژه. سامان

و مقابل اون کاناپه، به سمت اشپزخونش    کردیم ییخودنما ون یزیتلو  ی به مدل خونه انداختم. اول ورود یخونه شدم. نگاه وارد

 چهارنفره وسط اشپزخونه بود.  زیم  هی رفتم. نصف کمتر اپن داشت و 

 : چطوره خونه؟ سامان

 ! فقط اتاقاش؟هیعال-

 برو باال .   ،ینی بیدوتاپله  که م  نی: اسامان

  زیم  هی که کنارش قفسه کتاب و   کیمحوطه کوچ  هی مدل خونه هام، دوتا اتاق بود کنارهم. و نیعاشق ا ی حرفش گوش دادم. وا به

 . یبه همراه چهارتا صندل ی ا ره ینسبتا بزرگ دا

 خوبه!  می لیدستت دردنکنه، خ-

 : بعله، تازه اون اتاقم مال تو. سامان

ها   لهیوس   هی و تخت راه راهم و بق یگلگل  یوار یکاغذ د دن ی. به سمت در رفتم و باز کردم. با دمال من بود  یاتاق سمت چپ در

 .دادم یم حیترج  رهیروشن و به ت ی رنگا شهیبازشد. هم شمین

 !؟ یار یچمدونم و م ه،یعال-

 استفاده کن.  یفقط لباسم واست گرفتم. خواست ارم، ی: بعله مسامان

مقابل   ونیزیبه تلو یتخت. نگاه یکه رفتت. وارد اتاق شدم. خودم و انداختم رو   "؟یدون یو ازکجا م  زمیسا"ازش بپرسم اومدم

 سامان؟ دربه در دنبال کنترل بودم.  یکرد   کاریتختم انداختم. توچ

 با خودت دختر؟  یکنیم کاری: چسامان

 کجاست؟  ونیزیتلو نیکنترل ا-

 راورد. رفت و از پشت اون کنترل و د یسمت قاب عکس خال به

 ماهوارم داره؟   ،ییمرس -

 کرد.  یاخم
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 رو قفل کردم.  خوره یکه بهت نم  ی: شبکه هاسامان

 . ایح یمردک ب  نییخجالت سرم و انداختم پا از

 درست کن.  یشام درست و حساب ه ی. پاشو ادی: خوبه خوبه، خجالت بهت نمسامان

 ؟ یخور یم  یساالدماکارون-

 .د یکش  یپوف کالفه

 ؟ یادنگرفتیازاونموقع چهارتا غذا  ی درست کرد  شیدوسال پ ؟یستیبلدن  یا گه یغذا د چی: هسامان

 . برو واسه خودت درست کن. من عادت دارم شبا شام نخورم.ی عه!؟ مجبورت نکردم بخور-

 کرد.   زیو ر چشماش 

 گه؟ ید نی: همسامان

 بله. -

 شدم دنشیکامل مشغول د اقی . با اشتیکره ا  لمیو روشن کردم.اخ جون، ف  ونی زیسمت دراتاق رفت و بستش. تلو به

 

 ۸۰پارت#

  یکی. از تاررونی.از اتاق اومدم بدادیبهم دست م ی.کم کم داشت حس گرسنگ دادیشب و نشون م ازدهیبه ساعت انداختم.  ینگاه

نور   ی تم کمخاموش شد؟. ناچار در اتاق و باز گذاش  ی! کیو برداشتم . اه لعنت   میکجاست؟گوش  یخونه به وحشت افتادم. برق لعنت

به سمت اشپزخونه رفتم که   نم ی. به زور تونستم راه اشپزخونه رو ببدمیمطلق رس  یکیبه تار نییاتو راه رو بود. ازپله ها اومدم پ

رو دستم قرار گرفت. چشمم و بستم ازته دل   ی . حتم داشتم توهم زدم. دستم به سمت برق رفت که دستدمیو د ی بزرگ هیسا

 . دمیکش غیج

 منم!  ،ای:درسامان

 بود؟  ن یو باز کردم به سامان نگاه کردم. پس کار ا چشمام

 ؟ یکن  یتالف ی خواستیکار تو بود نه؟ م-
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 شد.  نهیدست به س  

 . یستیثابت کنم روحرف خودت ن خواستمیمن فقط م  ی ول  ،یرو روش بذار   یهر اسم ی تونی:تومسامان

 بهش رفتم.  یغره ا  چشم

 ! غذا کو؟یخب االن ثابت کرد -

 به شکمش اشاره کرد  سامان،

 .نجاس ی:همش اسامان

 از نهادم بلندشد. آه

 بخورم؟  ستین  یز یچ خچالی تو -

اب اونجا بود.درو   ی بطر کی رفتم. فقط و فقط  خچال ی. به سمت رونیکرد.از اشپزخونه رفت ب تی هاشو به طرف باال هدا شونه

 .دمیجار رفتن با خودم خوابکلن  یگرفتم. چشمام و بستم بعد از کل  شیبستم. راه اتاق و درپ

 خانم! مهندس؟ ایدر-

. اما االن حالم ازصدام  دارشمیصدا ب نیخودم و ضبط کردم تا باا یکه وارد شرکت شدم. صدا ی اه، االرم و خاموش کردم. ازوقت اه

. به سمت اشپزخونه  رونیرژم زدم. از اتاق اومدم ب  هی.دمیپوش  یمانتو قرمز با شال و شلوار مشک هی . ازجا بلندشدم. خوردیبهم م

 صبحونه نشسته. نگاهش به من افتاد.  زیپشت م یرسم  واررفتم. اقارو باش،با کت شل

 ر ی:سالم صبح بخسامان

 سالم. -

 روبه روش. ازجاش بلندشد. نشستم

 .یبخور  ی وقت دار  ارمیدرب نگیو از پارک نی: تا ماش سامان

  نگ ی. سوار اسانسور شدم. در پارک دمیدم درست کردم. زود کفشام و پوش گنده واسه خو  ری نون پن چیساندو  هی . دمیکش  یپوف کالفه

 زدم.  چم یبه ساندو ی. درجلو رو باز کردم نشستم. گاز بزرگ رونیباز بود. اومدم ب

 ؟ ینکرد دارمیچرا ب-
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 .یا یتنها ب د یبا یدارش یب ری. د نهیبه بعد هم نی: ازاسامان

 کردم.  اخم

 ا؟یمسخره باز  نیا ی چ یعنی-

 و خودم پختم.   شبیخانوم کوچولو، شام د یاداد ی: خودت بهم سامان

 بدها! یگ یدر عالم همسا  ه؟ی نطوریا-

 کنم.  کاریچ نیباا د ی با دونمیزدم. من م چمیبه ساندو یا گه یگاز د یانداخت باال. حرص طنتیبا ش  ابروهاشو

 

 ۸۱پارت#

 نگاه کردم. . دورو برم میبه اطرافم انداختم. روبه رو بانک ملت بود ینگاه

 م؟ یبساز مارستانیب میخوای االن کجا م-

 : درست روبه رو بانک.  سامان

 اونجا بود.  یاد یز یخال  یبا سامان بود. فضا حق

 م؟ ی کن کاریمن و تو چ د یخب االن با-

 پاش گذاشت.  یرو  فشو یک

اش   گهیبهشون نصف االن نصف د میفروش ی . ما نقشه رو مادیصاحبش م گه ید قه ی تاچنددق مارستان،یب نیتو نقشه ا نی: اسامان

 .مارستانیبعداز ساخت ب

 . میمنتظر موند   یا قه ی و تکون دادم. چنددق سرم

 : خودشه، بلندشو.  سامان

. سامان نقشه  می رفت ی خال نیبه سمت زم  ی. بعدازاحوال پرس یکه صاحبش شما باش  یمارستانی. اوه، خوشا بنییپا میاومد  نیازماش 

 اورد. رو در

 قرار گرفت   د ییکه مورد تا  یهمون  مارستان،ینقشه ب ن یا ،یجالل  ی: اقاسامان
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 . ارهیانگار سردرم کنعینگاه م یجور  هی رو جلو چشمام گرفت.    نقشه

 د؟یهست رازی: خوبه،تا اتمام کار ش یجالل

 سامان جواب دادم.  ی جا به

 بله! -

 زد.  یور  ه یانگار تازه به من افتاد. لبخند   نگاهش

 شرکت خوب باشم! هی  زبانیکه م شمیخوشحال م یل ی: خیجالل

 نگاهش کردم.  ناباور

 ..د یخوای: من دوطبقه خونه دارم اگر میجالل

 . د یوسط حرفش پر سامان

 . میخودمون خونه دار یجالل ی: ممنون اقاسامان

 دراورد.  بش یرو از توج ی تند بود که امکان داشت دعوا بشه. چک یان به قدر اخماشو توهم کرد. حق داشت لحن سام یجالل

 : نصف پول و چک نوشتم فردا صبح ببر بانک نقدش کن. یجالل

 ؟  د یندار ی کار ، ی: اوکسامان

 : نه خدانگهدار.یجالل

 خدافظ.-

 .ی: باسامان

 بهش انداختم. وا چش شده؟ چرا کبوده؟  ینگاه کنه؟ ی. نشستم.چرا حرکت نممیرفت نیسمت ماش  به

 چته تو؟ -

  هی بهش بگم واسه ناهار  خواستمیم یهع رراه ینگفتم حرکت کرد. تو مس ی زینشده. چ یز یخونه چ  میبهم انداخت. بر ینگاه مین

 کنه.  م یبزنه قهوه ا دمیترس یبخره .م یزیچ
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 سامان!-

 گفت:   اروم

 : بله؟ سامان

 بپذم!؟  یناهار چ-

 بودم من. ی مارموز چه

 . دمیپلو سفارش م یمن واسه خودم باقال ، یخوریم ی: هرچسامان

شدو به سمت  اده یپ نیرستوران نگه داشت. ازماش  ه ی ی نثارش کردم. جلو ی . تو دلم کوفتد یاسمشو صدازدم که خند  یحرص

 "مامان "به شماره انداختم یزنگ خورد. نگاه  میبرگشت.گوش  نیرستوران رفتم. بعدازده م

 سالم جانم؟ -

 .  میمارستانیما ب ای: درنیمارد

 . با تته پته گفتم: ختیر ی هر دلم 

 چ..چرا؟ -

 .مشی: مامان دردش شروع شداوردنیمارد

 حالش چطوره؟ -

 .مارستانیب م ید ی: تازه رس نیمارد

 ام؟ یمن ب  ن،یمارد-

 . میمراقب مای من و ش  زدلم ی: نه عزنیمارد

 و قطع کردم.تشکر کردم  ازش 

 شده؟ی: چسامان

 زدم توچشماش. زل
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 .ارهیم  ایمامانم داره بچه رو به دن-

 . دمی. واسه توام خری: به سالمتسامان

 . دمیپرس  د یانداختم. با ترد ک یبه پالست ینگاه

 پلو؟  یباقال-

 و به نشونه مثبت تکون داد. ازش تشکر کردم و به سمت خونه حرکت کرد  سرش 

 

 ۸۲پارت#

 . بعدازچند بوق برداشت.نیو برداشتم و زنگ زدم به مارد  میبودم .منتظر سامان. امروز من و با خودش نبرده بود. گوش  توخونه 

 : بله؟ نیمارد

 گذره؟یخوش م ن؟ یسالم اقا مارد-

 با وجود ساحل خانم.  گذرهیخوش م ی لیخ زم،ی: اره عزنیمارد

 اومد. شیگر  یلحظه صدا همون

 ساحل! مامان خوبه؟  د یاسمش و گذاشت-

 ؟ ی: همه خوبن توخوبنیمارد

 منم خوبم.  یمرس -

 از اونور خط اومد. مایش  یصدا

 . زنمیجان من بعدا بهت زنگ م ای: درنیمارد

 باشه خداحافظ.-

. شلوارک باالتر  دمیو شلوارک ست مو پوش   شرت یکردم. ت  یچند وقته پرخور  ن ی. ادمیشکمم کش یرو ی رفتم. دست نه یی سمت آ به

شلوار مناسب   ه یپرواز کردم و به سمت اتاق رفتم!  یچجور  دمیاز زانوم بود. در خونه بازشد. نگاهم به  سمت سامان رفت. نفهم

 .رونیو از اتاق اومدم ب  دمیپوش 
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 ! یزود اومد  شد؟یچ-

 م زود تموم شد.: کارسامان

 کاناپه نشستم.   یرو  کنارش 

 ؟ یناهارخورد-

 شد توچشمام. رهیبه شلوارم انداخت و بعد خ ینگاه

 ؟ ی: اره توچسامان

 کرد  ی. تک خنده ا نییبه خودم گرفتم و سرم و بردم باال و محکم اوردم پا یمظلوم  افهیق

 ؟ ید یتکون م ی نجوری: چرا سرتو اسامان

 اناپه. جاش بلند شد. خم شدم روک از

 ؟ ید یخواستم عمق مطلب و ادا کنم. واسم ناهار خر-

گرفتم. اگه   شیگفتم و راه آشپزخونه رو درپ  ی کشدار ش یمن انداخت و سرش و تکون داد به سمت اتاقا رفت. ا تیبه وضع ینگاه

  یرو  ختمیذره شکمم ازدست بدم. دوتا تخم مرغ دراوردم و شستم. روغن و ر  کی نیا د یباشم با دوار یقرار باشه به سامان ام

. سامان وارد اشپزخونه شد .پشتم بهش  ختمیتخم مرغ شو ر نی.بعدازچند متابهیتو ماه ختم یکردم و ر ز یهارو ر سی. سوس تابهیماه

 . ستادیبود. کنارم وا

 . یخرج رو دستم نزار  و  ی بخور نارویا یکه مجبور نباش  ریادبگ ی: چهارتا غذا سامان

 و به سمتش گرفتم  قاشق

 . ذارمیمطمعن باش خرج رو دستت م ی. ول ارم یدرب  ط یشرا نیخودم و از ا  رمیبگ  ادیچهارتا غذا  د یشا-

 .د یو کش  لپم

 جان! یعباس  ده یکار دستت م  تی: زبون درازسامان

 رو دستش.   زدم

 .یشما نگران نباش جناب هاشم-
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رو روش. سبد نونم گذاشتم   تابه یگذاشتم و ماه ز یم ی رو رو رهی. غذا حاضر شد. دستگ زیانداخت باال و نشست پشت م ابروهاشو

 . دمیغذا د یسامان و رو رهیکنارش. نگاه خ

 ؟ یمگه غذا نخورد   ه؟یچ-

 نون برداشت. کهیت ه یو عوض کرد و کنارم نشست.  شیصندل

 . چسبهی تنها تنها نم  دونمی: مسامان

عشق حرف حساب  "  لمی. بعداز خوردن ظرفا رو شستم و کنار سامان نشستم. فمینثارش کردم و مشغول خوردن شد  ی  "پرو"

 نگاهش و حس کردم.  ین یکه سنگ   کردمی و نگاه م  لمیاز اون داشتم ف تی. به تبعکردیرو نگاه م  "شهینم شیحال

 ا؟ ی: درسامان

 بله؟ -

 : به من نگاه کن.سامان

 گرفتم.  لم ینگاهم و از ف یبدبخت با

 ه؟ یچ-

 ؟ ینجایبامن ا نکه یازا ی : تو راحتسامان

 فکر کردم و سرم و به نشونه مثبت تکون دادم.  یکم

 ؟یستی ن یناراض ی راحت بگرد یتونی نم نکه یبخاطر ا یعنی: سامان

 ور رفتم.   شرتمیو جم کردم و با ت لبام

 شه.  تیرعا د یبا ی . ولستمیخب راستش راحت ن-

 شدم توچشماش. رهیچونم گذاشت. خ ر یو ز دستش

 باهات ندارم خب؟ ی لباس بپوش.  توخونه منم کار خوادیبه بعد هرجور دلت م نی: ازاسامان

 سامان.  یبود و فکرم سمت حرفا  ونیزیزل زدم. نگام به تلو  ون ی زیلحظه سرم و به نشونه مثبت تکون دادم و به تلو  هی شدم  سرخ
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 ۸۳پارت#

 سالم ساحل جونم. -

 و چنگ زدم.   صورتم

 شه؟ یم یباز بشه چ  نه یهنوز غنچس ا  نیلپاشو! ا نیمامان، بب ی وا-

 باذوق دست و پاشو تکون داد.  ساحل

 . ارهیسکته م یادی: دختر اروم باش ذوق ز مامان

 اشاره کردم.  اهشیس  یچشما به

 مامان؟ نگاش کن خودت.!  شه یمگه م-

 کنه؟ یم ه یچقدر خوب گر یبچه نفرت داشتم ول  ه یخدا، از گر یبعد از حرفم ساحل دهنشو باز کرد و چشماش و بست.ا بالفاصله

 . باهاش حرف بزن.امیدرست کنم م رشوی: صبرکن ش مامان

 سامان چشمام چهارتا شد. دنیساحل و به شکم خوابوند و خودش رفت. در اتاقم بازشد باد مامان،

 تو؟  ی ایم هویچرا-

 . یصدات زدم جواب نداد ی: کلمانسا

 . میبعد انگار چشمش خورد به گوش  و

 ه؟ یلپ ک   نیا ای: درسامان

 .دمیخند 

 ساحل.-

رو انداختم رو   ی تنم بود.به بهونه سرد بودنم پتو مسافرت ی به لباسم انداختم. تاپ و شلوار ورزش  ی رفت. نگاه میسمت گوش  به

 رفتم. م یلباسم و جابه جا کردم. به سمت گوش   یحجاب شدم و کم الیخیچقدر گرمم شد؟ ب  ی خودم وا

 : بگو سآ..س..آ سامان
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 مخ بچه رو شست و شو نده.  ، یاو-

 دراوردن.   ی باز ی گوشم و گرفت شروع کردم به کول سامان

 . خندهیتر اخ بگو داره م  شی: بسامان

 رون یب دمیگوشام و ازدستاش کششدم .  یجد 

 دردم اومد! -

 . د یچیمامان پ یصدا

 : سالم سامان جان.مامان

 رو.  دهیقدم نورس  گمی م  کی : سالم عمه، تبرسامان

 بچه رو بدم بخوابونم.   ریمن ش   د یقسمت خودت. اگه اجازه بد  شاهللی: امامان

 من.  یسه بار بوسش کن به جا ی باشه مامان جان، شب-

  قم ی به   دم یسامان شدم. رد نگاهش و گرفتم رس  رهیگفت و قطع کرد. سرم و اوردم باال متوجه نگاه خ ی سرسر "چشم"مامان

 درستش کردم ازجام بلندشدم. ع یباز شده بود. سر یکمکه 

 ؟ یشام خورد -

 : نه. سامان

 درست کنم.  ی زی چ هی پس من برم -

 بلندشدبه سمتم اومد.  ازجاش 

 رو بهت بگم خب؟   یزای چ هی : الزمه سامان

 و تکون دادم.  سرم

الفاظ خوب به کار   ط یالزمه که تواون مح یخستت کنم. ول  خوامینم برمت یسرکار درهفته دوروز م ی ای: از فردا با من مسامان

 . میببر

 کردم.  اخم
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 تاحاال مگه بد حرف زدم؟ -

 تکون داد. ی به نشون منف سرشو

 . یبگ  نایو ا زمیعز  نهیمنظورم ا نی: نه، ببسامان

 اونوقت؟  ی عه! ترش نکن-

 الزمه!  ا،ی: درسامان

 چرا؟  -

 .د یتوموهاش کش  یدست  کالفه

 : لطفا قبول کن. سامان

 ازم خواهش نکرده بود.   تاحاال

 بدبخت و دارم.  ی حس دخترا ی . اونجور ی بگ  د یباشه قبول اما توام با-

 .می مخصوص بزن تزایپم ی: باشه قبول. حاال برسامان

 ؟ ید یواسه منم خر-

 . با مخلفات.دمی: بله که خرسامان

 برگشت   یتعجب کرد اما بعد به حالت عاد ی. اولش کم کردی پوستم و نوازش م  شاش ی. ته ر دمیو لپشو کش دمیخند 

 

 ۸۴پارت#

.که  رونیو شال سرم کردم. از اتاق اومدم ب ی اومد به همراه شلوارمشک یبهم م   یلیانداختم. پالتو کرم رنگم که خ تم یبه وضع ینگاه

و شلوار   یزمشکیر  یبا خط ها  یقهوه ا رهنیتو دستش بود. پ شرتشی انداختم سو پشیبه ت  ین شد با ورود سامان. نگاههمزما

 . به سمتش رفتم. یمشک

 . ریسالم صب بخ-

 . میو گرفت و باهم به سمت اشپزخونه رفت دستم
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 بردار.  زو یم  یرو  کی: پالستسامان

 . میشد  نشی. سوار ماش م یرفت نگیو باهم به سمت پارک  رونیب م یحرفش گوش دادم و برداشتم. از خونه اومد  به

 : سهم خودت و بردار سهم منم بده! سامان

انداختم. ستون   نیبه زم ی. نگاهرونیب م یاومد  نیبرداشتم. بالخره متوقف شد. باهم ازماش  وچم یباز کردم. ساندو وک یپالست در

 رو کم نذاشته بود.    یز یچ ی. قطعا خدا تو وجود جاللمی رفت ی و زده بودن به سمت جالل مارستانیب

 . یجالل ی سالم اقا-

داشت جداگونه حرف بزنن! منم سهم   یسمتمون، با سامان بهم دست دادن و مشغول صحبت شدن. اخم کردم. چه معن برگشتم

 حرف زدن به سمتم اومدن.  قهیدارم تو اون شرکت. بعداز چنددق

 .میصحبت کن  متیشرکت بنده درباره ق میبر  د یی: بفرمایجالل

 گفتم:  ی لحن نسبتا دلخور با

 .د یبذار متمی. قد یشما که حرفاتونو زد-

 . میحرفارو زد یهاشم یبا اقا  ن ی. واسه همد یهست شونیبنده فکر کردم شما همسرا ی: جناب خانم هاشمیجالل

 دوما...  گه یهستم د یسرکار حتما کاره ا  امیب شونی دنبال ا  ستمیکارنیاوال من ب-

من و به سمت خودش   یبگم؟ سامان به سمتم اومد و دستش و دور کمرم حلقه کرد. کم خواستمی م  یکردم. چ  ر یدوما گ  رو

 کشوند.

 شرکت شما واسه قرارداد.  م یهمکاربنده هستند، بر شون یا یجالل  ی: اقاسامان

 . د یی: بله بفرمایجالل

 .ین یالمبورگ یرفت. اخ قلبم، لعنت  نشیبه سمت ماش  یجالل

 م؟ ی بااون بر شهیسامان، نم-

و باز کرد. نشستم درو بست. تموم حرکاتش با لطافت   نیشد؟ در ماش  ی انقدر عصب هویبهش انداختم چرا  یو کشوند. نگاه دستم

 شتم.. به سمتش برگ نی. نشست تو ماش تیبود اما توام با عصبان
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 گفتم؟  ی ! من بهت چیواسه سهمت از شرکت جلو هرکس و ناکس بحث بنداز  ستیدختر خوب! الزم ن نی: ببسامان

 جواب بدم خودش ادامه داد.  اومدم

 .یکن یخرابش م ی . تودار میکن که فکر کنن باهمرفتار  ی: گفتم جور سامان

 . کنهی فعال حرکت کن داره نگاه م-

 د.به حرکت دراوم نینگفت .ماش  یزیچ

 م؟ یکن  ینقش باز ی مشتر  هی  دواسهیچرا با-

 ! گهیمن بهت گفتم نپرس. نپرس د  ای: درسامان

 ؟ یتاک-

. از  میماهم متوقف شد  یجالل  نی. باتوقف ماش رونینفسم و پرسروصدا دادم ب یو نداد دستش به سمت ضبط رفت. حرص جوابم

 .میرفت  ی . سامان به سمتم اومد. دستش و گرفتم و باهم به سمت جاللرونی ب میاومد  نیماش 

 . د یی: بفرمایجالل

. از شرکت دونفره من و سامام بزرگتر بود. در دفترش و باز کرد. اول من و سامان  میخودش جلوتر ازما راه افتاد. وارد شرکت شد  و

 .  میکه بود نشست یبزرگ  ز یتو و بعد خودش. پشت م  میرفت

 .میبد  مارستانیبعداز ساخت ب میپولم قرار گذاشت هی باهم. نصف پول و دادم. بق میکه داشت ی بق قرارداد: طیجالل

 ! نطوری: بله همسامان

 ازشما واسه ساخت کارخونه.  خوام یم گه ینقشه د ه ی. و دمیپول رو امروز م  ی : مابقیجالل

 زوده؟  یبه ما کم نان یواسه اطم  د یکنی فکر نم-

 نداشت وسط حرفش بپرم. جفت ابروهاش و باال انداخت. انتظار

 از بابت شرکت شما راحته.  المون ی: ما خیجالل

 . ستمین ی نجوریاما من ا-

 کرد.   یکی. اخم کوچدمیوضوح جاخوردنش و د  به
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 هست. یطرف حساب ما اقا هاشم ی: خانم عباس یجالل

  یو بساز مارستانیب ی تا صندوقدار د یتونیبگم م د ی. نصف شرکت مال منه. اگه طرف حسابتون سامانه، باد ید یفهمخب اشتباه-

 . دمیمن اجازه نم  شویبق

 سامان دراومد.  ی صدا بالخره

 ؟ یباش، مگه به من اعتماد ندار یبس کن. راض  اجانی: درسامان

 دم. چرا؟ به اونم نداشتم اما ناچار سرم و به نشونه نه تکون دا  دروغ

 :پس بزار به عهده خودم.سامان

 شدم.  رهیخ  مینگفتم و به روبه رو یزیچ

 ندارند. ی اومده، اخالق خوب ش یواسه هورمون همسرتون پ  ی: ظاهرا امروز مشکلیجالل

و   م یکرد یمعمول  یگفتن. به خودم اومدم سامان قراردادو بسته بود. خداحافظ ی چ دمیو حبس کردم تا دهنم باز نشه. نفهم  نفسم

 رون یب م یاز شرکت زد

 

 ۸۵پارت#

 .  ختمیاوم، نمک به مقدار الزم..سه قاشق نمک ر-

 . د یزیبر ده یحاال برنج را در اب جوش -

 . ختمیو ر برنج

به ساعت انداختم. االناس که   یرنج و ابکش کردم.نگاهمنتظر موندم و بعد ب ی خدا، چقدرکار کردم؟ کم یو برگردوندم. وا  گوشت

 . و سامان اومد تو. د ی تو در چرخ د یعوض کردم. کل ی شلوار معمول ه ی. به سمت اتاق رفتم و شلوارکم و با ادیب

 سالم. -

 د تو.که اوم  زبودمی م دنیبهم انداخت.و سرش و به نشونه سالم تکون داد. به سمت اشپزخونه رفتم. مشغول چ ینگاه خسته

 شام خوشمزه درست کردم. زرشک پلو! -
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 زد.  ی. لبخند کمرنگ دمیدور زبونم و رو لبم کش ه یبعد از حرفم  و

 خوردم.  یزی چ ه ی  رونی: بخور من بسامان

سانت جابه جاش   ه ی  تونستمیقطعا نم خواستی . اگه خودش نمدمیبه سمتش رفتم و دستش و کش ش یتوجه به لحن جد  یب

 کنم!. 

 . یشیم  یبخور مشتر  ایب ؟ی بخور  رونیمگه من گفتم ب-

مرغ. مشغول خوردن شدم.   نه ی. با س ختمیظرف برداشتم واسه خودم برنج ر هیسروصدا نشست سرجاش.  ی. بگفتی نم یزیچ

کردم جلو   ی . سعنداشت ی. برعکس من امشب اعصاب درست و حسابختیواسه خودش ر  یسامان، با مکث ظرف و برداشت کم

خاموش نشسته   ون یز یگرفتم. سامان هم مقابل تلو شیاتاق و درپ اه نگم. بعد ازخوردن غذا ظرفارو شدم. ر یز یچ رم یزبونم و بگ 

 بود. 

 .نجایا ای: بسامان

 سمتش. به مبل کنار خودش اشاره کرد. بدون حرف رفتم و نشستم.   برگشتم

 ! یدرک کن دوارم یو بهت بگم ام یز یچ خوامیمن م ا،ی: درسامان

 و تکون دادم.  سرم

 . کنمیسازگار باشه درک م دم یبگو با عقا-

 اومد.   یبدم م ت یوضع نیاز ا  شهیبازم دو دل بود. هم انگار

 انه؟ ی یگ یم-

.  شهیدختر توخونه باعث فکرو دغدغه ام م  ه یپسرم. وجود  ه ی. خب من  م یکنی م  یبه دوماه تنها زندگ  ک یمن و تو نزد نی: ببسامان

 سرکار.  یحت

 ه؟ یبدونم حرفش چ خواستم یوسط حرفش. م دم یمکث کرد. نپر یکم

 .شمی م  ی ا گهیطور د ه ی خوره ی دستت بهم م یوقت  ی من حت ی . ولیپوش ی م  ی عاد ی: خب تو لباساسامان

 تحمل کنم.  نتونستم
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  نکه ینداره. وا ی منم فکر کردم مورد یکنی م نکارو یتوام ا نه یدستتو گرفتم واسه ا نکه ی. اکردمتونستمیمکه  ی من هرکار ن، یبب -

 که انواع دوس دختر نداشته باشه. نه شما.  کنهی م دای حس شرم پ یاقاسامان، کس

 . دادیبه صورتش انداختم. ظاهرا حق و به من م ینگاه

 ... شهیم شه یسراغم. م اد ین ی حس نیهمچ نکه یواسه ا  ی: حرفت درست. ول سامان

 ؟ یچ شه یم-

 و بست. چشماش 

 م؟ی بخون ت یمحرم غهی: صسامان

  هی بهش من  دادم ی هم حق م ی ! از طرفتمونیبخندم واسه وضع ایفحش بدم  دونستمی تو اون لحظه قابل وصف نبود.نم حسم

 پسر بود.  ه ی دختر، و اونم 

 به مامانم بگم سامان.   د یبا-

 . یاوک ی سنت از لحاظ قانون  ؟ یکنی: چرا بزرگش مسامان

 . کنمیکارو م ه یمن صدسالم بشه هم با اجازه مامانم -

اگه موقت   یبود.حت م یواسه زندگ یمهم  میفکر کردن. تصم ی داشتم به کم ازیحرف زدن ندادم و به سمت اتاقم رفتم. ن اجازه

 باشه!

 

 ۸۶تپار#

 .د یچی پ ی و برداشتم و شماره مامان و گرفتم. با بوق سوم صداش تو گوش  م یبودم. گوش  دودل

 ؟ یجان خوب ای: سالم درمامان

 ساحل چطوره؟   د؟یسالم خوبم، شماها خوب-

 افتاده؟  یدخترم. اتفاق یهمگ  م ی: خوبمامان

 ؟ یاخرش که چ ی شدم. ول دستپاچه
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 . میدار یمشکل ه ی راستش من و سامان -

 بحثتون شده؟  ؟ی: چه مشکلمامان

 . شهی باعث راحت نبودن من و خودش م توخونشمن وجود گه ینه. مامان، سامان م ینه نه، بحث اونجور -

 . د یوسط حرفم پر مامان

 .د ی لی شما فام ؟یچ ی عنی: مامان

 مامان اون مرده.   یو گفتم. ول  ن یمنم هم-

 تهران.  ی گردی. فردا برم شهینم لی: مرده که مرده. دلمامان

 مامان، بزار حرفم...  ی وا-

به در   ی. سامان تو هال نبود. به سمت اتاقش رفتم و تقه ا رونی بوق ممتد اومد. اه لعنت به من. از اتاق اومدم ب یصدا

 .نییتخت نشست. به سمت رفتم و سرم و انداختم پا  یسامان وارد اتاق شدم. رو  "د ییبفرمابا "زدم.

 شده؟  یزی: چسامان

 به مامانم زنگ زدم. -

 کردم.  مکث

 : خب؟سامان

 گند زدم. گفت برگرد تهران. -

 . معلوم بود کالفس. و اوردم باال  سرم

 ؟ یگردیبرم ینداره، ک بی: عسامان

 زده نگاش کردم.  بهت

 برم؟  یخوا یفردا. م-

 . میگردی باهم برم  طرفمازاونام ی: خودم باهات مسامان
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 به روش زدم.  یلبخند 

 رو بگم قطع کرد.  غه یص هیباشه، فقط مامانم نذاشت قض-

 . میکنیاونجا صحبت م  میری: مسامان

 نگفتم.  یزیچ

 ؟ ی کنیم کاریچ ی دار-

 . نمیترسناک دانلود کردم بب لم یف  هی: سامان

 و تکون دادم. به سمت در رفتم که صداش اومد.  سرم

 م؟ ینیباهم بب ا یب یندار ی : اگه کارسامان

 سمتش.  برگشتم

 نم؟ یکجا بش سیکار که نه! فقط جان-

 جابه جا شد. یکم

 .نی بش ای:تخت دونفرس ب سامان

 . با فاصله کنارش نشستم.رفتم

 ؟ یتخمه ندار-

 لحظه!   هی: سامان

 د یو گذاشت. کش لم یتخمه اورد. مشغول خوردن بودم. اونم ف کیپالست  ه ی د ینکش  قهیمثل جت از اتاق خارج شد. به دودق ع یسر و

 .  عقب و کنارم نشست

 ترسناک نبود.  لمیف   ینجایخب خداروشکر تا ا-

 بخنده.  ع ی انقدر سر دم ید یبار بود م نی . اولرخندهیزد ز  یپق سامان

 . سهینوی :تازه اسم هارو داره م سامان
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.  شهیم داریبود که دختره نصف شب از خواب ب یطور  نیبرداشتم. آخ ، شروع شد. اولش ا گه یمشت د  هی واسش دراوردم و  یشکلک

  یبلند  غ یهمزمان منم ج د یکش غی که ج د ید  یدختره چ  دونم ی. نمکنهی و درو باز م ره ی م ی. به سمت انبارشنوهیم  یازانبار یصدا

 رو استپ کرد.  لمی. فدمیکش

 چرا؟-

 . برو بخواب.  ی گچ شد  تی: تو هنوز شروع نشده ع سامان

 . گهینزنم د غ یج دم یقول م-

سامان تو دهنم بود. ازش فاصله   ی به خودم اومدم بازو دم ید  یو چجور لم یف  دمیکرد. نفهم یتکون داد و به اجبار من پل یسر

 نگاه کردم.  سشیپوکر ف افهیگرفتم و به ق

 خورده ترسناک بود.  هی-

 خورده؟  هی : فقط سامان

 به نشونه مثبت تکون دادم.  وسرم

 . ریالال شب بخ رم یمنم م-

 به سمت اتاق خودم رفتم  رون یگفت. از اتاق اومدم ب   یاروم "ریبخشب"

 

 ۸۷پارت#

  یمانتو صورت   ه یدوش کامل به سمت کمد لباسام رفتم.   ه ی. به سمت حموم رفتم.بعداز گرفتن دارشدمیب م یگوش االرم یباصدا صبح

به چهرم انداختم. مضطرب بودم   یرژ قرمزم رو لبام زدم. نگاه  هیبا شال همرنگش.  ی سرمه ا نیشلوارج .دمیکمرنگ برداشتم پوش 

  ن یزدم. و بعد وارد شدم. ** پاورچ  ی. اروم به سمت اتاق سامان رفتم. به در ضربه ارومرونیب ومدم ! از اتاق ادونستمی نم  لشویو دل

  دونم یباشه. اما فقط من م یعصب خوردی م  اقشیو ازنظر گذروندم. به قصورتش  ی دور اجزا ه یبه سمت تخت رفتم.  نیپاورچ

. اما دوست  کردمی م دارش یب د یشدم. با ی جور هی  دستممردونش. با برخوردش به   شیچقدر خوبه! دستم و اروم زدم به ته ر

  یلیموهاش خ ینامحسوس نوزاشش کردم. نرم  ی لیداشتم حاال که خوابه نگاش کنم. دستم و اروم به سمت موهاش بردم . خ

 . رونیب دم یساعت تو اتاق سامانم. دستم و از تو موهاش کش می.نشد یبه ساعت انداختم. باورم نم یخوب بود.نگاه

 ادامه بده.  اد ی: خوشم مسامان
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 من بودم!  د یفهم ی عنید. خشکم زد. بسته بو چشماش 

 من نبودم که. -

 زد.   یکج لبخند 

 توخونس؟ ی : به جز تو کسامان

 . میبر د یپاشو با-

 .دمیبانمکش خند  افه یچشمش و به زور باز کرد. به ق  هی

 : برو به خالت بخند. سامان

 بعدچشماش و بست.  و

 .می خور یبه شب م می بر ریتهران، د  م یبر د یبا دارشویسامان، ب-

 چشماش و باز کرد.  جفت

 . امی: توبرو من مسامان

و    یسورمه ا  رهن یانداختم. پ پشیبه ت  یبلندشدم و به سمت اشپزخونه رفتم. دوتا تخم مرغ شکوندم. سامان اومد. نگاه ازجام

 و به طرفش گرفتم.   ی کیگذاشتم جلوش. دوتا قاشقم برداشتم.  تابشی. تخم مرغ و با ماهزی .نشست پشت میشلوار مشک

 : ممنون! سامان

بود. سه تا لقمه خوردم.   ینتونم راحت تخم مرغ بخورم. با هربدبخت شد یباعث م نیکنارش. سرم تا بازوش بود و هم نشستم

 به سمت درخونه رفتم.  ز یظرفارو شستم. بعداز مطمعن بودن از همه چ

 

 ۸۸پارت#

 تهران. مید یشب بود رس  یکاینزد

 . برمتیبعدش م ،ی مونینمون م: زنگ بزن به مامانت بگو شام خوسامان

 زدم.  ی کمرنگ  لبخند 
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 بامامانم حرف بزنم.  کممیساحل بمونم و   شیپ کم ینه، برم خونه -

 افتاد.  یز یچ ادیگفتن حرفم انگار  با

 حرف بزنم باهاشون. د ی: منم باسامان

 شدم.  ادهیدرخونه پ  ینگفتم. جلو  یزیچ

 ! اتویب-

 : نه من برم خونه. برو تو تابرم. سامان

 باشه مراقب خودت باش. فعال!-

 : توام. فعال سامان

 سمت در خونه رفتم. زنگ و زدم.  به

 خوشگله.  ی: بفرما تو ابج نیمارد

 در خونه منتظرم بود. به سمتش رفتم. دهن باز نکرده پرت شدم تو اغوشش. ی جلو ن یشدم. مارد اط یزدم و وارد ح  یلبخند 

 م واست تنگ شده بود. : دلنیمارد

 نگفتم و محکم بغلش کردم.  یزیچ

 : چشمم روشن، مردم خوب شوهر دزد شدن. مایش 

 . رونی اومدم ب نیبغل مارد از

 . کنمیبلدم م-

 رو گونم کاشت ی زد و بوسه اروم یخوشگل لبخند 

 !دخترگل یاومد : خوش مایش 

 . ساحل کجاست؟زمیعزی مرس -

   توم ی : خوابه. برنیمارد
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مامان دلخور بود.و به   ی.ول د یو بوس  میشون یمبل نشسته بودن به سمتشون رفتم. بابا، مردونه پ  یخونه شدم. مامان و بابا رو وارد

 رو گونه هام بسنده کرد.  ی بوسه اروم

 ذره شده بود.   هی دلم واسه همتون -

 . نطوری: ماهم هممایش 

 ذوق رو به مامان گفتم:  با

 ساحل اتاقش کجاست؟ -

 : خوابه. مامان

  ی که تمش صورت ی به اتاق دمیباال رفتم. تک تک اتاقارو چک کردم. اخرش رس  ی توجه به حرف مامان به سمت طبقه ها یب

دستم گرفتم. مثل برق گرفته   یتپلش و تو  ی رفتم. چشماش بسته بود. اروم دستا شیبود. به سمت تخت خوشگل طوس  یطوس 

 کرد.   ینیو اخم دلنش  رونیب د یر از دستم کشها چشماش و باز کرد. زل زدم توچشماش. دستش و به زو 

 من!  تم یابج زم؟یچته عز-

 به پشتش زدم.  یاروم  یزود بغلش کردم و ضربه ها  دهی. ترس د یچیتو اتاق پ د ینکش ه یبه ثان ش یگر یصدا

 . ادیغلط کردم ساحل جان، اروم شو االن مامان م-

 .نییپا دمیکردم رس  ی ط اطیزور ارومش کردم و از اتاق خارج شدم باهاش. پله هارو اروم و با احت به

 ! خوابهیدوباره تا صبح نم  ؟ی: کار خودتو کرد مامان

 ساحل کردم.  افه یبه ق ینگاه

 ؟ یخوابی تو نم-

 اورد.  یذوقش بود که من و به وجد م  یو صدا د یخند 

 ؟ تو  یکن یدورت بگردم. چقدر خوب ذوق م-

 اومد به سمتم و ازم گرفتش. مامان

 بعدش تا صبح مال خودت.  میشام بخور م ی: برمامان
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و    یدرست کرده بود قرمه سبز مایکمک کردم. غذارو ش  مایسفره به ش  دنی. تو چمیو تکون دادم. به سمت اشپزخونه رفت سرم

هاشدم.   امیذا بودم که متوجه ردو بدل پزرشک پلو.الحق که دوتاشون خوش رنگ و لعاب شده بود. سرسفره مشغول خوردن غ

 . رشونیسرم و اوردم باال که مواجه شدم با نگاه خ

 شده؟  یزیچ-

 ساکت بودن.بالخره بابا بود که صداش دراومد. همشون

 باهامون حرف زد.  نیکه زد  ی: مامانت راجبه حرفابابا

 . دمیپرس  جیگ

 ؟ یچه حرفا-

 : رابطه تووسامان، و خواستتون و شرطمون. بابا

 خون تو صورتم و . انیحس کردم جرلحظه  هی

 خونمون.  میکنی فرداشب دعوتشون م   نی: واسه همبابا

 ان؟ یم نام یاقاجون ا-

 بابا مامان جواب داد.  ی جا به

 و گرفته.  میتصم  ن ی: اتفاقا اقاجون امامان

غذام و خوردم و به اتاقم پناه   ینکنن. با بدبخت ی تحمل ندارن کار گنیودشون م شد. با خ ی زینگفتم. چه ابرور ی زیو چ دم یگز لب

 بردم 

 

 

 **** 

 .ستمیظاهرا با شما کارداشت. منم فهموندم بهش که شما ن-

 توجه   یرو گرفت. خودم رو ب  یو برداشت. شماره ا  شیزد و گوش  ی انتظارم.. لبخند  برخالف
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 .ستمیکه شما نظاهرا با شما کارداشت. منم فهموندم بهش  -

و نگاه    رونی ب شه یتوجه نشون دادم و از ش  یرو گرفت. خودم رو ب  یو برداشت. شماره ا  شیزد و گوش  ی انتظارم.. لبخند  برخالف

 کردم.  یم

 :سالم اقاسامان

 د یچ یپ نیسامان توماش  ی مکث دوباره صدا یبعدازکم

 

 ۸۹پارت#

فقط و فقط   می داده بود حیبه همه توض نکه یمراسم عقدانجام شد.؟ باا ی ک  دمیچشم بهم زدن اتفاق افتاد. نفهم ه یبه   زیچ همه

  دمینگرفته بودن.ساحل رو محکم دراغوش کش یجد  ا یاما گو میبهم ندار یعالقه ا  چی. و ه نکاریواسه راحت بودنمون توخونه اس ا

سامان شدم. ده   نیکردن. سوارماش  مونیهمراه مایو ش  ن یه مامان و بابا و مارددرخون  یجلو  تامدت وابسته اش شده بودم.   نیتو ا

 زده شده بود  یشده بود و نه حرف  یپل ی . نه اهنگ گذشتی از حرکتمون م یا قه یدق

 ! میاورد ی کاش ساحل و با خودمون م  گمیاوم، م-

 ،نگاهش به جاده بود همونطور جوابم و داد.  سامان

 امن؟ ینگهش داره..تو خواستی م  ی: کسامان

زنگ خورد. شماره   میگوش رد و بدل نشد که  نمونیب ی حرف شد یم یساعت م ینگفتم. ن یزیچفکرکردم حق با سامان بود.  یکم

 تماس و برقرار کردم.  د یناشناس بود. با ترد

 بله؟ -

 هستم.  ی:جالل یجالل

 شمارم و داده؟   ی ابروم باال رفت.ک یتا  هی

 به جا اوردم. امرتون؟ -

 کارداشتم. ی:باجناب هاشمیجالل

 . دمیو توهم کش ابروهام
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 .میپس اشتباه شده. بنده خانم عباس -

 اومد؟  یمرد خوشم نم نیاول ازا ی چرا برعکس روزها دونمیقطع کردم. نم ی حرف اضافه ا چیبدون ه و

 بود؟  ی:کسامان

 رون یسامان، ازفکر اومدم ب  یباصدا

 . یجالل-

 ابروش باال رفت.  یتا  هی

 ؟ یجوابشو داد ی :چرا اونجورسامان

 . رونینفسم و کالفه دادم ب یجالل  ی حرفا ی اداوری با

 .ستمیظاهرا با شما کارداشت. منم فهموندم بهش که شما ن-

و نگاه    رونی ب شه یتوجه نشون دادم و از ش  یرو ب  رو گرفت. خودم یو برداشت. شماره ا  شیزد و گوش  ی انتظارم.. لبخند  برخالف

 کردم.  یم

 ی جالل ی:سالم اقاسامان

 د یچ یپ نیسامان توماش  ی مکث دوباره صدا یبعدازکم

 . خدانگهدار.میایهم م ای:بله حتما فرداشب من و درسامان

و سامان گذشته بود و صبر منم داشت   ی از تماس جالل یا  قهی. چنددقگهیخودش م دونستم ینگفتم. م یز ی. اما چکنجکاوشدم

 .شد یتموم م

 اد؟ یخوشم م یگندت از چ   یتموم اخالق ها  نیب یدونی:مسامان

 نشوندم. م یشونیپ ی رو یکمرنگ  اخم

 و اون .  نیبه ا یبهتر صفات برجسته خودت و قالب نکن-

 . ادیخوشم م یلیخ  یشینم چیپاپ نکه یازت،ازا دم ی:خب اخم نکن ترس سامان

 که تو دلم بود و زدم.   یزدم و ناخواسته حرف یپوزخند 
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 و باتمدن نبوده.   تیمثل من ادم و باشخص  شونیکی ی که داشت ی همه دوس دخترا نیا ن ی. بیشد  ف یواقعا ح-

 خنده بلندش باعث شد ابروهام بپره باال.  یصدا

 انقدربامزه بود؟ -

 کنار چشمش و پاک کنه گفت: ی الک یداشت اشکا  یکه سع  یدرحال

 قشنگه.  یلی دروغات خ زمی: اره عزسامان

 رون یزل زدم به ب رویمس ه یاکتفا کردم و بق یتنها به پوزخند  درجوابش

 

 ۹۰پارت#

 توصورتش بود.   یاروم سامان چشمام و بازکردم. اخم کمرنگ  یباتکونا

 خونه.  می شو بر ادهی:پسامان

 نکرد.  یسرم و به نشونه باشه تکون بدم که حرکت اومدم

 ؟ یخوری:چرا تکون نمسامان

  ی؟باصدایکرد  نکارو یکردم که با سرنوشتم ا  کاریخدا از گردن فلج شدم. مگه من چ ی . دوباره امتحان کردم. واد یچرخینم زبونم

 به سامان گفتم:   یاروم

 . رمیمیتکون بدم. فلج شدم. م  تونمیگردنم و نم-

  تونستمی حرفم و باور نداره. در سمت من بازشد. نم چکس ی،هیشدو درو بست. هع ادهیپ نیداشتم مسخرم کن اما ازماش  انتظار

  ی دستش کم ه یبود هم سخت نبود. دست سامان به سمت شالم رفت و اونو اروم دراورد.با   ی که ک  ن یا صی!؟ اما تشخهیک  نمیبب

سامان   یکه باصدا شد ی. دوباره داشت چشمام گرم مدادیاروم ماساژ م گشیکرد و با دست د تی هدا گهیگردنم و به سمت د

 خستم و باز کردم.  یچشما

 :حاال تکون بده. سامان
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و    می. با سامان به سمت اسانسور رفت نییدادم. مثل اولش نشده بود اما از اون حالت قبلش دراومده بود. از ماشبن اومدم پا  تکون

توجه به صدا    یاومد. ب  ی م ی از خونه روبه رو ید. منتظر بودم سامان درو باز کنه. صداهادکمه طبقه سوم و زد.در اسانسور بازش 

 اومد.  انوارد خونه شدم پشت من سام

 نکن.  دارمیبخوابم واسه شام ب رمی:مسامان

 و گفتم:   دمیکش  یا ازهیخم

 بود.   ن یهم برنامم هم ی گفت ینم-

 که خوابم برد.   انه؟ی د یسرم به بالشت رس  ستی ن ادم ی ق یگرفتم . دق شیتوجه به سامان راه اتاق و درپ یب

 

 ۹۰پارت#

 توصورتش بود.   یاروم سامان چشمام و بازکردم. اخم کمرنگ  یباتکونا

 خونه.  می شو بر ادهی:پسامان

 نکرد.  یسرم و به نشونه باشه تکون بدم که حرکت اومدم

 ؟ یخوریم:چرا تکون نسامان

  ی؟باصدایکرد  نکارو یکردم که با سرنوشتم ا  کاریخدا از گردن فلج شدم. مگه من چ ی . دوباره امتحان کردم. واد یچرخینم زبونم

 به سامان گفتم:   یاروم

 . رمیمیتکون بدم. فلج شدم. م  تونمیگردنم و نم-

  تونستمی باور نداره. در سمت من بازشد. نمحرفم و  چکس ی،هیشدو درو بست. هع ادهیپ نیداشتم مسخرم کن اما ازماش  انتظار

  ی دستش کم ه یبود هم سخت نبود. دست سامان به سمت شالم رفت و اونو اروم دراورد.با   ی که ک  ن یا صی!؟ اما تشخهیک  نمیبب

سامان   یکه باصدا شد ی. دوباره داشت چشمام گرم مدادیاروم ماساژ م گشیکرد و با دست د تی هدا گهیگردنم و به سمت د

 خستم و باز کردم.  یچشما

 :حاال تکون بده. سامان
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و    می. با سامان به سمت اسانسور رفت نییدادم. مثل اولش نشده بود اما از اون حالت قبلش دراومده بود. از ماشبن اومدم پا  تکون

توجه به صدا    یاومد. ب  ی م ی از خونه روبه رو یمان درو باز کنه. صداهادکمه طبقه سوم و زد.در اسانسور بازشد. منتظر بودم سا

 اومد.  انوارد خونه شدم پشت من سام

 نکن.  دارمیبخوابم واسه شام ب رمی:مسامان

 و گفتم:   دمیکش  یا ازهیخم

 بود.   ن یهم برنامم هم ی گفت ینم-

 که خوابم برد.   انه؟ی د یسرم به بالشت رس  ستی ن ادم ی ق یگرفتم . دق شیتوجه به سامان راه اتاق و درپ یب

  ، یمراسم جالل م ی. لباس گرفته برکنهیرفتارم ینطور ی بود ازبس بهش رو دادم که ا رخودمیشدم به خودم. همش تقص  رهیخ یعصب

 سامان یبه در زده شد و پشت بندش صدا  یاون مردک نفهم. تقه ا شی نرم پ خوام یم اهیصدسال س 

 اخانم؟ یدر ی:حاضرشد سامان

 کرده بودم و لباس همچنان رو تخت بود.  شیبه خودم انداختم. فقط ارا ینگاه

 نه . -

 زدم.  یو ناخداگاه لبخند   دمیصداش و شن  رونیو داد ب ش یحرص نفس

 . می خونه ا می االن هفت ون میاونجا باش  د ی:هشت باسامان

 . امیم پوشم یلباس و م-

به   ی. نگاهد یرس یزانوم م  یبود و تا رو  ینداشت. مشک  نیبسته بود. اما است قش یو منم به سمت لباس رفتم.  ومد یازش ن یصدا

. از  دمیلباسم پوش   یرو  ی بلند  یبستم و مانتو  یداشت. موهام و دم اسب  ی لباس تضاد جالب یاهیبدنم با س  ی د یخودم انداختم. سف

ناز کنم نه اون! کفش   د ینگام کن به سمت در رفت. به درک،من با نکهی . بدون ا. بااومدنم سامان از جاش بلندشد رونیاتاق اومدم ب

 راه برم.  تونم یکفش حس کردم نم  دن ی. با پوش شد یم یپاشنش هفت سانت دمیو پوش  میمشک

 ! گهید  فتی : راه بسامان

 گفتم:  یبهش انداختم وبالحن طلبکار ینگاه

 راه برم.  نایباا تونمینم-
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 سمتم.و اومد  د یکش  یپوف کالفه

 ؟ یبر  یتونیهفت سانت راه نم نیتو باا رقصه یم  ابونیسانت تو خ ستی:طرف با بسامان

توجه بهش به سمت اسانسور رفتم و منتظر شدم تا به واحدمون برسه. در اسانسور   یزدم و نذاشتم دستش بهم بخوره ب یپوزخند 

همشون    نکهی.بعداز اکردیم  تمیاذ یلیخ  شونیکی یاومدن. برق چشما رون ی ازش ب یکلیباز شدو بالفاصله چهارتا پسر نسبتا ه

نگاهم به اطراف افتاد.   نیبا توقف ماش  زده نشد. یحرف چیه یمهمون  می. تا برس مید من و سامان سوار اسانسورش  رون یاومدن ب

و   نیجا دورتر از عمارت ماش  ه یهم پارک شده بود. به زور  نیماش  ی عمارت بزرگ بود. کل ه ی و  شد یخارج از شهر محسوب م بایتقر

 شد. ده یسمت عمارت رفتم. دستم کش اروم اما باناز به  یانداختم و با قدما نییشدم. سرم پا ادهیپارک کرد. پ

 فکر کنم؟! می:باهم اومد سامان

. سامان زنگ و زد. در  میسرد من دستاش گرم بود. به سمت عمارت رفت یندادم .دستاشو قفل دستام کرد. برخالف دستا جوابشو

 بازشد

 

 ۹۱پارت#

هستن.   یحساب یادما ه یجشنش جشن خوب بَدو ورود مشخص بود نی بهشته نه عمارت! ازهم دمیبازشدن درعمارت تازه فهم  با

 بودن.  ی بود که هرکدوم مشغول کار یاد یز ی . نگاهم قفل ادمامیوارد عمارت شد 

 لباستو بده خانم. زمی:عزسامان

  ی خال یزها یاز م ی کیکه مقابلم بود.باسامان به سمت   یو مانتوم و دادم به خانم فم ی سامان به خودم اومدم و شال و ک یباصدا

از اون   تیکرد. سامان از جاش بلندشدو منم به تبع  دایاومد و مارو پ دهی مثل سگ بوکش ی که جالل د ی نکش ی. طول میستو نش  میرفت

 بلندشدم.

 .یسامان جان و خانم عباس  د ی:خوش اومد یجالل

 تکون دادم اما برخالف من سامان گرم جوابش و داد.  ی حرفش سر درجواب

 آقا آرش.  میبود خدمت برس  فه ی:وظسامان

باال. آرش بود اسمش! بالخره آرش بعد چندتا جمله که همش خطاب به سامان بود رفت. نگاهم به پبست   د یابروهام پر جفت

 چشماش  و زل بزنم به  رمیسامان باعث شد نگاهم و از اونجا بگ  یرقص بود که صدا
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 سوال ازت بپرسم؟  هی  تونمی : مسامان

 اره بپرس.-

 اد؟ی:چرا از آرش خوشت نم سامان

 باال انداختم. ی ا شونه

 . کنمی برخورد م ی شکل نیبهشون ندارم ا یکه حس خوب  ی اصوال با ادما-

 شد. طونیش  چشماش 

 . نی. اما اخرش شد ایرفتار کرد نای: با من بدتر ازاسامان

 ندازه یم  کهیداره ت ی شوخ ی شوخ دونستمیم نمیاما ا کنهیم ی شوخ دونستمیم

 رفتارت بود برخورد کردم.  ستهینکردم فقط اونطور که شا ی من باهات بدرفتار-

 نگاهم کرد.  ینگاهش عوض شد و جد  رنگ

 بود؟  ی:رفتارم چطور سامان

 بهم دست داد.  یحس بد  هی حرفاش  ی اداوریبا  ناخداگاه

که   یکرد یو م  یخالف کار  شهیهم  ادته یبلد نبودم برقصم؟ نکهیسرا ی مسخرم کرد ؟چقدر یعقده ا یچقدر بهم گفت  ادته ی-

 خواستم؟ یم

و   نی. و من اششیپ کردم ی م ه ی گر موندمیرفتم. اگه منتظر جوابش م  ی بزنه از جام بلندشدم و به سمت در خروج  یاومد حرف تا

شد و مقابلم سامان   ده یتوجه به صداش به سمت درختا رفتم. دستم کش  یاما ب  دمیگفتنش و شن"ایدر" ی . صداخوامی نم چوقتیه

 .  ستادیوا

 ؟ ی ریمثل گاو م ن ییپا ینداز یسرتو م گرتتیجو م هوی:چت شد؟چرا سامان

 نگاهش کردم.  یعصب

  ی ضربه بد  یبهم بزن  یبعد حرف بد  ی. که جواب حرفاتو فقط با حرف بدم. مطمعن باش سرستمین ش یدوسال پ  یایمن اون در-

 . یخوریم
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 ! کردمینگران بود. درکش نم چشماش 

 ! یچقدر سرخ شد  ن ینشو بب ی قبول فقط حرص  یتوبگ  ی:باشه،هرچسامان

 نگفتم.  یزیچ

 . نجایا مینداره بمون تیتو خوب می:برسامان

.  میرفتم. سامان خودش و بهم رسوند و دستم و گرفت. باهم وارد خونه شد  یتوجه به سامان به سمت در ورود  ی نگفتم و ب یزیچ

گفت رقصم خوبه. دستام   شد یم انیرقص کشوند. به لطف شا ستیبرم که سامان دستم و به سمت پ  مون یخواستم به سمت صندل

م شدن اهنگ ازش فاصله گرفتم .دستش و دور کمرم حلقه کردخم  . بعد از تمودمیو دور گردن سامان انداختم و پا به پاش رقص

 شد تا هم قد من بشه. 

 : رقصت خوب شده. سامان

 . میکه از اول اونجا بود  م یرفت  یزدم و باهم به سمت جا یحرفش لبخند  درجواب

 

 ۹۲پارت#

و تو کمرم    یندشدم. که درد بد ساعت هول از جام بل دن یبه ساعت رو تخت انداختم با د یچشمام و باز کردم. نگاه ی سخت به

 حس کردم. 

 

 ۹۲پارت#

و تو کمرم    یساعت هول از جام بلندشدم. که درد بد  دن یبه ساعت رو تخت انداختم با د یچشمام و باز کردم. نگاه ی سخت به

اسم رو پاره  لب ی شانس. با بدبخت نیرفتم. لعنت به ا ییعادت ماهانه ام هست به سمت دستشو کینزد  نکهی ا یاداوریحس کردم. با

رد داد. ازجام بلندشدم به   یشماره سامان و گرفتم. بعدازدوبوق درکمال ناباور رداشتم و ب میکردم و ازش استفاده کردم. گوش 

بود رژ   دهیبه ظاهرم انداختم. رنگم پر ی. نگاهیسورمه ا  نیو شلوار ج  یانداختم همراه با شال خردل یسمت کمد رفتم. مانتو مشک

به دوطرف کوچه   ی. نگاهرونیو از خونه اومدم ب  میم انداختیدست کیکوچ ف یو تو ک ی . گوش امیبهتر به نظر ب ی قرمزم و زدم تا کم

از   یاما خبر  رفتمی بود راه م یا قه ی گرفتم ازچپ برم. ده دق می فکر کردن تصم قه ی انداختم. کدوم طرف برم؟ بعدازچند دق

کم کم   گهی . دفمی توکو انداختم    میتوجه گوش  یتا تماس داشتم ازسامان. ب  ش یدراوردم ش  فم یاز توکو   میسوپرمارکت نبود. گوش 

 گرفتم برگردم.  میتصم شدمیداشتم ازخونه دورم 
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 ۹۲پارت#

و تو کمرم    یساعت هول از جام بلندشدم. که درد بد  دن یبه ساعت رو تخت انداختم با د یچشمام و باز کردم. نگاه ی سخت به

لباسم رو پاره   ی شانس. با بدبخت نیرفتم. لعنت به ا ییعادت ماهانه ام هست به سمت دستشو کینزد  نکهی ا یاداوریحس کردم. با

رد داد. ازجام بلندشدم به   یشماره سامان و گرفتم. بعدازدوبوق درکمال ناباور رداشتم و ب میکردم و ازش استفاده کردم. گوش 

بود رژ   دهیبه ظاهرم انداختم. رنگم پر ی. نگاهیسورمه ا  نیو شلوار ج  یانداختم همراه با شال خردل یسمت کمد رفتم. مانتو مشک

به دوطرف کوچه   ی. نگاهرونیو از خونه اومدم ب  میختم اندایدست کیکوچ ف یو تو ک ی . گوش امیبهتر به نظر ب ی قرمزم و زدم تا کم

از   یاما خبر  رفتمی بود راه م یا قه ی گرفتم ازچپ برم. ده دق می فکر کردن تصم قه ی انداختم. کدوم طرف برم؟ بعدازچند دق

کم کم   گهی . دفمی توکو انداختم    میتوجه گوش  یتا تماس داشتم ازسامان. ب  ش یدراوردم ش  فم یو از توک  میسوپرمارکت نبود. گوش 

 گرفتم برگردم.  میتصم شدمیداشتم ازخونه دورم 

 +سالم خانم. 

 انداختم. نشیبه ماش  یپنج..شش ساله بود.نگاه ستیب ی سمت صدا برگشتم. پسر به

 ؟ ی+پژو دوس ندار 

 . زدیو حرف م  ومد ی پا به پام م ی نطوریتوجه بهش به سمت خونه رفتم. هم ی توهم و ب دم یمتوجه حرفش شدم. اخمامو کش تازه

 اس؟ یروزانس؟ نرخ چطور ای ی کنیکارم ی+ساعت

 به سمتش رفتم و دستش و گرفتم.  کنه؟یکارمیچ نجایاخ پسره..سامان ا ی و اوردم باال جوابشو بدم که همزمان شد با صدا سرم

 ولش کن. -

 ه؟ ی خرک نی+ا

به   یکنم؟ ازطرف کاریچ د یبا دونستمینم  گه یاورد توصورتش. د ی و مشتاشو فرود م د یستمو زد کنارکشحرف پسره سامان د با

 بودم.  یعصب میتکون بخورم از طرف   تونستمی نم تمیخاطر وضع

 :سوارشو.سامان

 شد و رفت.  نیسوار ماش  دهیترک یخودم اومدم .پسره با صورت  به

 سوارشو؟ گمی م  ؟یکنینگاه م  ی :به کسامان



 ی بفهم یکاشک

250 
 

 تونم؟ ی بگم نم ینگاش کردم. چجور  مستاصل

 نمیبش تونم ی..نمزهیراستش..من..چ-

 نگاهم کرد  جیگ

 :چرا؟سامان

 . کنهیکمرم درد م-

 ؟ یتونیراه مونده. نم قهی دق  هی داره؟  یچه ربط  فهمم ی: من نمسامان

 کنترل شده گفتم:  ی شدم و با صدا ی خنگ بودنش کفر از

 . شهیم ف یکث نتیماش -

 . نیی** ازخجالت سرم و انداختم پازدیرنگ کم لبخند 

 بکنم.  یا  گهی:پس ناچارم کار دسامان

 گردنم.دستم و دور گردنش حلقه کردم.  ر یدستشم ز ی کیو اون   رزانومی دستش و انداخت ز  ؟یاوردم باال بپرسم چه کار سرمو

 

 ۹۳پارت#

  یکردم. سامان دستامو دور گردنش باز کرد و اروم  من ورو   یفی ضع یشده بود تو اون حالت ناخواسته ناله ا  شتریدردش ب  کمرم

 گذاشت   نیزم

 . امی..برو خونه من االن مد یکل نیا ای: بسامان

اومد   اهیس  ک یبود منتظر سامان بودم که درخونه بازشد و سامان همراه پالست ی ا قه ی دق  ۵دادم و به سمت خونه رفتم.    سرتکون

  ییو برداشتم و به سمت دسشو کیپالست عی به سمت اتاقش رفت. سر یحرف  چیکاناپه گذاشت و بدون ه  یو رو  ک یتو. پالست

 .به کمرم دادم دراتاق بازشد  ی. کش و قوس داختمتخت ان  یرفتم. بعداز انجام کارام خودمو رو 

 ؟ی:بهترسامان

 به نشونه مثبت تکون دادم.  سرمو
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 .می ناهار بخور ایب ی :حاال که خوبسامان

 از جام بلندشدم وارد اشپزخونه شدم. یحرف چیه بدون

 م؟ ی بخور ی خب االن چ-

 رفت.   خچالیبه سمت  سامان

 گرفتم.   هی:الوسامان

 . ارمیباشه بزار بشقابارو ب-

 . د یو عقب کش ی غذا خور یگرفت وهمزمان صندل  دستامو

 االنم فکر کن من درست کردم.  نم؟ یچیم  زویمن م یپز یتوغذا م  ی:مگه وقت سامان

 خدا خواسته شونه هامو باال انداختم و منتظر بودم.  از

 لواش؟  ای ی . بربرمیبخور ای:خب بسامان

 . یبربر-

 ۹۴پارت#خودش. شی نون لواش پ ک یگذاشت و پالسترو واسم   ینون بربر  نصف

 ؟ ی:چرا زنگ زدم جواب ندادسامان

 ؟ یناراحت شدم رد تماس زد  گفتم ی م گفتم؟ ی م  ی حرکت موندم. بهش چ یب

 بودم.  لنتیسا-

 !ستین لنتیرو سا تیگوش  چوقتی:توکه هسامان

 تن صدام باال رفت   یکه داشتم کم ی تیخاطر وضع به

 بود.  لنتیامروز سا-

 نگرانت شدم اومدم خونه.من   ی. ولیجواب بد  یندونست ازی:باشه البد نسامان
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نذاشتم   نکهیجوابشو بدم که ازجاش بلندشد و رفت. االن ناراحت شد؟ هم گرسنه ام بود هم عذاب وجدان داشتم واسه ا اومدم

 . زنهین حرف مکامل داخل بشم متوجه شدم با تلف نکه یباز بود. قبل از ا مهیناهارشو بخوره به سمت اتاقش رفتم در اتاق ن 

 حرفاس. ن ی:نه بابا شل تر از اسامان

 کوتاه کرد و ادامه داد.  یا خنده

 . کردی م یتو بغلم چه حال  ی نیبب ی نبود ؟یتوجذاب:اره حتما که سامان

 نتونستم خودم و نگه  دارم و افتادم. شی. با جمله بعد زدیو پام شل شد. قطعا درباره من حرف م دست

 ازمن گفتن بود.  یشرط و بدباخت روزی: پسامان

 . دستم و گرفتشمیبه من افتاد. هول شد و تند اومد پ نگاهش

 . ستین یکنی اونجور که فکر م ای: درسامان

 توجه به درد کمرم و اشک توچشمام گفتم:  ی ازجام بلندشدم که کمرم درد گرفت ب ع یسر یل ی. خرونیب دمیاز دستش کش دستامو

 . دمیپست تر ازتو ند -

الزم   یالزمه و چ ی چ نمیبب نکه یچمدونم و برداشتم بدون ا دمیکوببه سمت اتاقم رفتم و در و محکم به هم  یحرف چیه بدون

 به حالش زدم.  ین کالفه اومد تو.پوزخند دم دستم بود گذاشتم توش. در اتاق بازشد و ساما  یهرچ ستین

درسته کل عمرمو   کنه؟ یاونقدرام خنگ نم ر یپن ی نیبیم  ؟یبند یگدا شرط م ی سرمنه عقده ا روزیبا پ  یاخ ؟یناراحت  ه؟یچ-

 . یشیکه تو پست باکالسشون محسوب م  دمید یاد یپست ز یادما یخوب بخورم ول  ینتونستم مثل تو غذا

 . د یتوموهاش کش ی و کالفه دست ستادی. سرجاش وادمیاومد سمتم که چند قدم خودمو عقب کش سامان

  روزیاون پ کردمینم نکارو ی. من سرتو شرط بستم. چون مجبور بودم. چون من استین یکن یکه فکر م  ینجور یا ی :اخه لعنتسامان

 راحت گولت بزنه.  ی ل یخ تونستیم  زیهمه چ یب

 دلخورم. با نفرت نگاش کردم.  کنه یم  هیتموم کارش و توج  ی با پرو نکهینکرد ناراحت نشدم. ازا یمعذرت خواه ه ی ی حت نکهیازا

 . زنمی گولش بزنه؟ خودم مثل روباه مکار گولش م  بهیچرا بزارم غر  یبا خودت گفت-

 گفتم:  ی بلند  یجوابمو بده که با صدا خواست
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 . رونیاز اتاقم گمشو ب-

 من..  ای:درسامان

 خوره؟ ی. چرا بهت برنمرونیگمشو ب  گم یو درد، م  ایدر-

که    یواسه دردکمرم؟ واسه فکر خوب  ؟یواسه چ  دونمی. نمد یترکسمتش رفتم و هولش دادم سمت در و درو محکم بستم. بغضم  به

م؟ به  بر خواستمیبه چمدونم انداختم. کجا م ی نگاه کنن؟یم ی ارزش بودنم که سرم شرط بند  یواسه ب ا یراجب سامان داشتم؟ 

 فکر نکنم   یز یکردم به چ  یچشمامو بستم و سع دمیخودم روش دراز کش و گوشه   هی سمت تخت رفتم و چمدون و گذاشتم 

 

 ۹۵پارت#

  یکه باجالل ی استفاده کردم و سرقرارا یفعل تی. منم ازموقعمیبه هم نگفته بود ی زی چ ریبود که جز سالم و شب بخ ی دوروز

  یسوگل و گرفتم. بعد از چند بوق صداش تو دادشمارهیبعدازظهر و نشون م۲به ساعت انداختم که  ی. نگاهرفتمینم ذاشتی م

 د یچیپ یگوش 

 :سالم شما؟ سوگل

 ؟ینداشت  ویشماره من و س  ی بگ  یخوای سالم خانم سوگل خانم؟ م-

 که شمارتو داشته باشم؟ لطفا مزاحم نشو.  ی باش  ی:شما کدوم خر سوگل

 کردم .  یتلخ  خنده

 ؟ یندار ی . کارمزیباشه عز-

 .د یپرس  یبرداشت و با نگران یدست از لجباز سوگل

 کرده؟  تتیشده؟ سامان اذ ی زی: چسوگل

 کردم.  فیبهش اعتماد کنم. کل ماجرارو واسش تعر  تونستمی بود که م یتنها کس سوگل

 ؟ یاونجا بمون یخوا یم  ؟یکن  کاریچ یخوا ی:من واقعا واسه سامان متاسفم. االن مسوگل

 . دمیکش قیعم یاه
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 شه؟ یم  ینمونم کجا برم؟ شرکتم چ نجایا-

 شت؟یپ امیمن ب یخوا ی:مسوگل

 اومدم.  ی در م ییفکر کردم .بدنبود از تنها یکم

 شه؟ یم  یچ لیمن که از خدامه فقط سه-

 و گفت:  رخندهی زد ز یپق  سوگل

 . امیم لیبا سه اد؟یب  تونهی : روباه مگه بدون دم مسوگل

 شه؟ یم ی شرکت چ-

 .گهی د  می کنیم ش یکار هی : سوگل

  یچندروز نه حموم رفته بودم نه غذا نیبه خودم کردم. توا یبا سوگل حرف زدم وبعدتماس و قطع کردم. نگاه یا  قهیچنددق

و نداشتم    ی زیرفتم .حوصله درست کردن چ خچالی . به سمت ستیخورده بودم. خوبه که امروز سامان خونه ن  یدرست و حساب

.  کردمیچک م  نستامویمشغول خوردن غذا بودم و همزمان ا اقیبا اشت د یرس  مربع غذا ه یسفارش دادم. بعد از  تزایزدم پزنگ

 ؟ یبه شماره انداختم سامان بود. اول خواستم جوابشو ندم. اما اخرش که چ یزنگ خورد. نگاه میگوش 

 بله؟ -

 خونه حواست باشه به خودت.  امیمن امشب نم  ؟ی:سالم خوبسامان

 .رمیپوزخندمو بگ  یم جلوکرد  یسع

 . یباشه با-

 اد؟ یچرا نم دمیپرس ی. کاش مزیانداختم رو م تزامویقاچ پ ی و خاموش کردم. عصب یبگه گوش  یز یندادم چ اجازه

اهنگ  کردم حموم رفتم.  زیو تا کردم. خونه رو تم  ختمیاتاقم و ر یخودم و سرگرم کردم. لباسا  ی چجور دونهیشب خدا م تا

.به سمت اشپزخونه  دادیهارو نشون م  ی اخراج ون یزی به ساعت انداختم ساعت نُه شب بود تازه زدم تلو ینگاه دم یگذاشتم رقص

 شدم ردن تخمه هارو اوردم مشغول خو کی رفتم و پالست

 

 ۹۶پارت#
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تاقم رفتم و بعداز گوش دادن به چندتا آهنگ پلکام  . به سمت ایبود نه زنگ  یامیانداختم نه پ میبه گوش  یشد نگاهتموم هم  لمیف

به   یشده بود. با حوصله مشغول باز کردن شدم. نگاه ده یچیدور گردنم پ ی چشمام و باز کردم. هندزفر یشد. باحس خفگ  نیسنگ 

هال رفتم  شب؟ تشنم بود ازجا بلندشدم به سمت  ن یتموم شه ا خواستی . انگار نمدادیبامداد و نشون م کیساعت انداختم. 

به سمت   نیپاورچ ن یتخمه ها رو جم نکرده بودم. پاورچ  کیپالست ادمه یرفت. ناخداگاه چشمام گشادتر شد.  زینگاهم سمت م

فکرا   نیاومده چرا خونه رومرتب کرده؟ توهم دزد و برداشتم. به سمت هال رفتم. اگه  ز یم ی رو یخور وه ی اشپزخونه رفتم .چاقو م

و چاقو از دستم افتاد. شونه هام گرفته شد سرم و باال   دم یکش یبلند  غی پشت سرم حس کردم ج ی بودم که صدا خشک و بم

 اوردم چشم تو چشم شدم با سامان.

 ؟ یزنی:چته چرا داد مسامان

 . دمیبهش توپ یعصب

 . یایقرار بود ن-

 مغموم نگام کرد  سامان

 . یون: کارارو زود تموم کردم تنها نمسامان

 فاصله گرفتم و گفتم:  ازش 

 پسته.  یبه از بودن ادما ییتنها-

 برداشتم سمت در که سامان اومد تو.  ز یجوابش نموندم و به سمت اتاقم رفتم. اه ابم نتونستم بخورم خ منتظر

 تو؟  ی چرا اومد -

 باهات صحبت کنم. د ی:باسامان

 باهات ندارم.  یحرف-

 سمت تخت هولم دادو خودشم کنارم نشست.  به

 : من حرف دارم. سامان

 . شنومیم-

 شد تو چشمام.  رهیخ
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درونم   ی. اما به حس رقابتیهست یکه نشون بده عقده ا  دم یازت ند  یرفتار  چوقتی. هومد یازت خوشم ن دمت ی: اولش که دسامان

  کردمیاستفاده م ی که داشت  یاز وضع مال نیواسه هم تونستم ینم کنمی. اعتراف متونستمیباهات رقابت کنم نم خواستم یبود. م 

کرد به   یکه ازت خواستگار روزینبود.پ روزیبود که پ ی تا وقت  نی. اما ابردمیم  ذتل ی کنیبغض م شهی چشمات اشک جم م  دمید یم

  یباش  ینبود  ی ام راض. لج کردم باهاش توین یبهتر دمیتورو انتخاب کرد فهم  یداشت وقت  نارویبهتر شهیهم روز یخودم اومدم. پ

  ی . ولرهیم شه یحس زود گذره تموم م کردمی م. فکر یبهت که رفت شدمیبه نفع من بود. کم کم داشتم عالقمند م نیباهاش و ا

گفت   دم یو د روز یپ شی. چندوقت پکردمیم  نکارو یا یمسخرس. ول  یلی. خ خوردمی پلو م یباقال فتادم یم  ادت یمن هروقت  اینشد! در

 گفتم خودم.   نانیبااطم یعاشقش کنه؟ منم چون عقدم بود تونهیم ی ک  می.گفت شرط ببند  یچخبر؟ گفتم برگشت 

 

 ۹۷پارت#

از اول من و دوست   یعنیجور ابراز احساسات بود،نبود؟ هی  نی. انیی. سرم و انداختم پاکردینگاهم م ره یسکوت کرد و خ سامان

انداختم بهش و اون فقط نگام کرد. سرم و اوردم باال هنوزم نگام   که یه خودم شدم. چقدر تچند روز شرمند  نیا یاداور یداشته؟. با  

 . کردی م

 ببخش بابت حرفام.. -

 . د یحرفم پر وسط 

 ا؟ ی..فقط درداشتی واکنش و م  نیبود هم ی . هرکسی:حق داشتسامان

 نگاهم کرد.  منتظر

 بله؟ -

 .نیکرده اونم شدتشه هم ریی تغ ییزای چ هی وقته دوست دارم فقط  ی لی:من دوست دارم. خسامان

 بگم؟ منم دوسش داشتم؟ منتظر نگاهم کرد.  یچ دونستمی بدنم گر گرفت. کف دستم عرق کرده بود. نم کل

 . رمیازش فاصله بگ  کردمی م  یدوطرفه باشه سع  کردمی چون فکر نم یمنم دوست دارم ول  ی دونیم-

 کرد ی اروم نوازش م گشیرفت و با دست ددستش گ   هی دستامو با  جفت

 رسما. یزنم بش  خوامیبهش فکر کن. من م شتر یبه بعد ب نی:ازاسامان

   د؟ یچرا نظر من و نپرس  ن ی. ادمیتوهم کش ابروهامو
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 من نخوام.  د ی؟ شا ید یچرا نظر من و نپرس -

 و گفت:   د یکش لپمو

 .یخوای که من و م دونم ی:مسامان

 بگم گفت:  یز یاتفاق افتاد. تا اومدم چ نیا  یک  دمیکه نفهم ع یباال. ***انقدر سر د یابروهام پر جفت

 . شهیم نی هم ی نگام کن ینجور یکه هست دفعه بعدم ا نهی:همسامان

 قبل.   یایبه پاش زدم و شدم همون در یلگد 

 بخوابم.  خوامی م رون ی پاشو برو ب-

لبم   یرو  ی و به حرفاش فکر کردم. دست  دمیتخت درازکش یو به سمت در رفت و لحظه اخر برق و خاموش کرد. رو  د یخند 

 . اصال حسش نکردم. دمیکش

 

 ۹۸پارت#

باشه؟   یباز هی و داشتم که نکنه  نی. اما من هنوزم استرس ادنیرس یخونواده سامان م  گهیساعت د  میانداختم. ن نهییبه ا ینگاه

  یمشک نیخودم و چک کردم. شلوارج گهیدور د   هی اومدن.  دمیخوش و بش فهم یاتفاقا درعرض دوسه روز افتاد. باصدا ن یتموم ا

و به   دمیرو بوس  ییو زندا یی . دا رونیخط چشم گربه با رژ قرمز. از اتاق اومدم ب ه یاومد و  ی مکه به رنگ پوستم  ی خردل زیبا شوم

. گل و  یمشک ن یشلوار ج دو یسف رهنیپ ه ی به لباسش انداختم .  یبه سامان. نگاه دمیم بغل کردم. رس دست دادم و سوگل لیسه

  نکه یا ی. به جا  مایاشپزخونه رفتم. اه لعنت بهت ش گفتم و به سمت  ی د ییلب بفرما ر یدسته گل رز قرمز. ز ه یبه سمتم گرفت 

 گذاشت.  ین یتوس  وانارو یانداختم مشغول شمارش بودم که سوگل اومد تو .ل ی نیبه س  یباشه رفته اونجا؟ نگاه  شمیپ

 ؟ یچرا تواومد -

 .یاومدم کمکت کنم خجالت بکش یکن  نکارارویواسم ا  ی:توکه نبود سوگل

 به صورتم بدم گفتم:  ی رییتغ نکه یا بدون

 . فتهیوظ-
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بردم بعدش مامان و بابا   یی و دا ییاول به سمت زنداو داد بهم. که همزمان شد با صدا زدن مامان.  یچا  ینینثارم کرد و س  یپرو

کرد. کنار سامان   ی لب تشکر ر یرو سمتش گرفتم. برداشت و ز ییچا  ینی. دراخر به طرف سامان رفتم و س هی بق ب یو بعد به ترت

 که داشتم.  ی میتک نفره نشستم. بزرگترا گرم صحبت بودن من تو فکر تصم ی رو

 اجان؟ یدر ه ی: نظرتوچییزندا

 نباشه گفتم:  ع یضا نکهیواسه ا ؟ یراجبه چ دونستمیسرم و باال اوردم. اصال نم جیگ

 منم موافقم. -

 زودتر ازهمه به حرف اومد  نینگاهشون کردم که مارد  جیگ  رخندهی زدن ز  یو همگ   د یباال پر ابرومامان

 

 ۹۹پارت#

 مهم تر بحث کنن.   یزایسرچ ه ی اقا سامان و ببر اتاقت تا بق گنی: منیمارد

به سامان نگاه کنم به سمت اتاقم رفتم و اونم پشت سرم. دراتاق و باز کردم اول   نکه یزدم و از جام بلندشدم بدون ا  یکج لبخند 

 خودن وارد شدم بعد اون. به سمت تختم رفت و روش نشست.

 خودم.  شیپ نیبش ایب  ؟یستاد ی:چرا هنوز واسامان

 .د یکردم که خند  یاخم

 ؟ یمنه هول شد   رهی: تقصسامان

 سمتش رفتم و خودم انداختم رو تخت.  به

 .  ستمیهول ن-

 :پس چته خوشگلم؟ سامان

 نرم تر شدم و گفتم: "خوشگلم"گفتن با

 . ید یم می باز ی هنوزم دار کنمیفکر م -

 شد درست مثل اون شب دستم و گرفت.  کمیشو از تخت برداشت ونزد هیتک
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باشه که لو رفتم چرا ادامه دادم؟   نیده. بعدشم اگه قصدم ابو  یچ  هیدادم قض  حیمن، من که چندبار واست توض زدلهی: عزسامان

چرا اون   نو؟یا یبفهم ی خوایواسم بعد بابام قسم من دوست دارم.چرا نم  زهیبه جون مامانم که اول اون عز اینشدم. در الیخیچرا ب

 . ره؟یم  ادتیمن و  یهمه دوست دارما نیا ی ول ؟یکنیجمله اون روز وفراموش نم

 . یکنیثابت نم یگ یم  یاخه توفقط دار -

باز شد و پشت اون   ی بد  یبکنه **. چشمامو بسته بودم و** که در اتاق باصدا خواد ی م کاریبفهمم چ نکه یسمتم اومد. قبل از ا به

 و سوگل بودن که اومدن تو. تند از سامان فاصله گرفتم. اما اون فاصلمونو پر کرد.  لیسه

 

 ۱۰۰پارت#

 چشمم روشنه؟  ؟یبزار ازدواج کن  دهی:ورپرلیسه

 .؟ یستی:زن خودمه به توچه؟ تو درزدن بلدنسامان

 تومجلس لهو و لعب بوده.  م ی. اومد د یجواب نداد می: در؟ حنجرمون پاره شد صداتون زدلیسه

 شده.  یعصب یبه سامان انداختم حس کردم کم یاهنگ 

 . میایاالن م د ی:برسامان

 .  رون یاز اتاق رفتن ب یحرف چیه بدون

 .نییو انداختم پا سرم

 .گذشتی : تازه داشت خوش م سامان

 که سرخ شدم جوابش و ندادم.   دونستمیم

 ازت. پرسمیواسه باز اخر م  ای:درسامان

 بپرس؟ -

 نه.  ا یاره  یازته دلت بگ  خوامیم ن یکه ثابت کنم؟ بب ی د یبهم فرصت م ی که بهم دار  یباتموم شک ها ؟ یکنی:بامن ازدواج مسامان

 شه؟ یم ی اگه بگم نه چ-
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 بزنتم.  خواد ی.حس کردم مدمیکردکه ترس  یاخم سامان

 بله.  ی بگ  امی:انقدر مسامان

 گفتم و تند گفتم:  یکشدار"اوم"لبم گذاشتم به نشونه تفکر  یاشارم و رو انگشت

 . می ازدواج کن کنم یبول مق-

 زد و دستم و گرفت از جا بلندشد. یلبخند گشاد سامان

 خانومم.. مونن یمنتظر عروس  ایلیکه خ رونیب می:پاشو برسامان

 ... رونیب میو با سامان از اتاق زد  دمیخند 

 

 ۳/۲۹/ ۹۸:شروع

 ۹۸/۱۲/۵:انیپا
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