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 چون اسکندر تمام شهر را به خاطرت به آتش خواهم کشاند! یکه بخواه تو

 است که بدون آن زنده نخواهم ماند!  ییقرار من چون نوشدارو یدل ب یبرا  بودنت

 خواهم شد نیزم  یفرد رو نیمن عاشق تر یبخواه تو

 رد!مجنون و فرهاد را به خاطر تو کم خواهم ک یرو

 ... یتو بخواه ستیکاف

 کنم... یبخواه، تا من عاشق  تو

 

 

کوچکمان که قرار بود در آن   یبه خانه    ام را با دست پاک کردم و یشان یپ یرو یعرق ها  یخستگ با
 نگاه کردم. میساکن شو

 کرد. یاز مبل ها ولو شده بود و غرغر م یکی یهم بدتر از من رو  مهناز

شهر   میبود! تک و تنها اومد یتو روحت صلوات سالفه آخه نونمون نبود آبمون نبود دکتر شدنمون چ -
 ! میخوابمونم کرده بود میاالن غذامون و خورده بود میبشه؟ اگه خونه بود یکه چ بیغر

 یبه بدن خسته ام م یکه کش و قوس یرا دراز کردم و در حال  میکاناپه مقابلش نشستم و پاها یرو
  نیبهتر از ا تی کارا رو من انجام دادم. موقع یخوبه که همه  ؟ی زن  یقدر غر م نیادم، گفتم: چرا اد

 یم  ستاز د دیرو با  یعال ت ی موقع نیمهناز. ا میخوب اونم تهران قبول شد  یرشته  هیآخه؟ تو 
 م؟ یداد

 تکان داد. یسر  

 . یدرست کن. مردم از گشنگ یز یچ هیکردن پاشو   یسخنران یخب حاال. به جا   یلیخ

 شهیکه هم کمتیرا برداشتم و سمتش پرتاب کردم و با حرص گفتم: کارد بخوره به اون ش کوسن
 گشنته. 
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 به خانه انداخت.  زی آم تی رضا  یکرد و نگاه  یا خنده

 دم هر دومون گرم. چه خوب شده. یول -

 ذوق زده کش آمد.  یبه لبخند میها لب

 شد!رو به اون رو   نیآره، از ا-

 به حال ناهار و  یجا بلند شدم تا فکر  از

 بکنم.  مانی هر دو یگرسنه  شکم 

شد    یم بای و تقر میرا انجام داده بود دهایخر شتریب یول  میبود دهیرا چ لیامروز وسا نیهم  نکهیا با
 .میالزم نداشت یگر ید زی گفت چ

املت به فکر فرو رفتم. فقط  یچند عدد گوجه برداشتم و در حال خورد کردن آن برا خچالیداخل  از
 یاد یتنگ شده بود. مامان ز بیمامان عج یدلم برا یول میآمده بود نجا یسه روز بود که به ا

تمام   مانیگذاشته بود. با آن وضع زندگ هیزحمتکش و مهربانم که بخاطر من از جان و دلش ما
  یتهران در رشته  یاز دانشگاه ها یکی ود که درس بخوانم و موفق شوم و اکنون در را کرده ب  ششتال

 شده بودم. رفتهی بودم، پذ دهیکش  اریدر آن زحمت بس  یقبول  یمورد عالقه ام که برا

 سرحالم کرد. یظهر حساب  یو چرت دو ساعته   ناهار

و    نمیو کتاب ها مانده بود که بچ ل یاز وسا یبه اتاقم انداختم. تعداد یتخت بلند شدم و نگاه یرو از
را پر از قاب عکس کنم مخصوصا عکس   واریام بود که د ی شگیبزنم. عادت هم  واریرا به د میعکس ها

 خانواده ام که آن قدر بهشان وابسته بودم. یها

 

زدن قاب  یبرا لیوسا انیرفتم. سمت آشپزخانه قدم برداشتم تا م رونی جا بلند شدم و از اتاق ب از
 کنم.  دایپ یخ ی م واریعکس ها به د

 ها را باز کرده و مشغول گشتن شدم.  نتیاز کاب ی کی در

 ؟ یگرد یم  یدنبال چ -
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 حرف را زده بود، برگشتم.  نیسمت مهناز که ا به

 .واریکنم که قاب عکسا رو بزنم به د  دایپ یز ی چ یخیم هی -

 آمد و مانند من مشغول گشتن شد.   جلوتر

 . ستین -

  دایپ شیرو  یاضافه ا خیم دیکه شا میهم نگاه کرد واری . به در و دمینکرد دایپ  یز یچ م،یچه گشت هر
 اما نبود.  میکن

 .میکرد دا یپ دیشا میرو بگرد اطی تو ح میبر ای شدم و رو به مهناز کردم: ب بلند

 .میشد  اطی و وارد ح میآمد رونی ب نی رزمیبا هم از ز  لیتکان داد و بعد از جمع کردن وسا یسر 

 کنم. دایپ یز یچ  دیبودم، رفتم تا شا دهیکه تاکنون ند اطیدرختان رد شدم و به آن سمت از ح  انیم از

 خورد. یبه گردش درآوردم که نگاهم به در  اطی را دور تا دور ح نگاهم

 ه؟ یمهناز اون در چ -

 باال انداخت.  ینگاهم را دنبال کرد و شانه ا ریمس

 . مینگاه بهش بنداز ه ی میبر  ایدونم. ب ینم -

 نگاهش کردم.  متفکر

 نه؟  ای میکن یم دایپ یز ی چ مینی بب میبر -

بود. فضا  یانگار انبار  دم،یکش  نییرا پا  در ی رهیپشت سرم راه افتاد. دستگ ع یتکان داد و مط یسر 
 مشخص بود.  لیتمام وسا یخاک نشسته بر رو  یبود ول کیتار مهین

 سوزن انداختن هم نمانده بود.  یبرا ییقدر شلوغ بود که جا آن
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چه  یکه معلوم نبود برا یمیآن همه لوازم کهنه و قد نی ام را روشن کردم. نگاهم را ب یگوش  پروژکتور
قرار داشت   یبزرگ یشکسته  ز یم  ریکه ز ینگاهشان داشته بودند چرخاندم. چشمم به جعبه ابزار 

 افتاد.

گشتن، نگاهم به  یآوردم و درش را باز کردم و بعد از کم  رونیب  ری کمک مهناز جعبه ابزار را از آن ز به
 بزرگ افتاد و آن را برداشتم.  یلیخ  خیچند عدد م

 و خنده مان گرفت.  میبا مهناز رد و بدل کرد یاهنگ

 خوره؟  یها به درد م خی م نیبه نظرت ا -

سالفه!  میبزن میخوا  یم کیاش گفت: چندتا قاب کوچ یشگ یهم یال یخ  یباال انداخت و با ب  یا شانه 
 ان! لهیطو خیم نایا

  نیزم  ریز نی تو ا ینداره. آخه ک لهیکم از طو میکن  یم یهم که ما زندگ  ییخنده اضافه کرد: البته جا با
 کنه! یم  یو نمور زندگ  کیکوچ

  ای. ب هیلیخودش خ میکرد دایکه پ نم یها را برداشتم و گفتم: هم  خینثارش کردم و همان م یا وانه«ی»د
 میکرد دایپ  نمیبابامامان ما هم  یمال تیوضع نینکن با ا ی. بعدشم ناشکر میکار دار یکه کل میبر

 خوابگاهمون درست شه.  یماه تحمل کن تا کارا شیش هی! حاال هیل خودش ک

پر  یجواب داد: نه که من ال  طنتشی پر ش یخنده ها انیو م  دیلباسش را تکاند و خند یرو یها خاک
 ! مینمور ندار نیرزم یقو بزرگ شدم عادت به ز

 پر از غم شد.    مانیخانواده ها  یزندگ تی دلم از وضع یول دمیخند شی خنده ها با

 هل دادم.  زیم ر یو جعبه ابزار را ز  دمیکش یبر گرداندم و دور از چشمش آه رو

 برده بود... یاش پ  یشوخ   ینزد، انگار خودش هم به تلخ یحرف گرید نی رزمی به ز میبرس تا

م و گذاشت وار ید یو چکش را از مهناز گرفتم و رو خیآن رفتم و م یگذاشتم و باال واریرا کنار د  یصندل
در آن   یز ی فرو رفت و حس کردم چ  واریاز د یتعجب قسمت  تیبه آن زدم. در نها یبا چکش ضربه ا

گردو   کی  ی دازهاز آن ان یکه قسمت واریبوجود آورد. نگاهم را از د یهولناک یافتاد و صدا وارید یسو
 .دیای ب شی پ  یوضع نیفرو رفته بود، گرفتم و به مهناز دادم. ضربه ام آن قدرها هم محکم نبود که چن
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 هم تعجب کرده بود. مهناز

 شد؟  یجور  نیوا! چرا ا-

 بود.   فیپوک و ضع واریقدر د نیبود که چرا ا  بیعج میگذاشتم. برا  نیرا زم  خیو م  چکش

 نبود.  یز یمطلق چ یکی جز تار  ینگاه کردم ولو کنجکاو از سوراخ آن سمت را  متفکر

 مهناز سمتش سر چرخاندم.  یصدا با

 چه خبره اونور سوراخ؟ -

 ! کهیتار کهی تار  ستی ن یز یچ-

  ی. اگه صاحبخونه بفهمه ممیدرستش کن یجور  هی ای! بمی مردم و داغون کرد یخونه   میبهتر! گفتم زد-
 ره؟ ی گ یچه قدر ازمون خسارت م یدون

نباشه و   یچ یکه ه شهی. نم هییجا هی واریکنم اون طرف د ی گفتم: احساس م  شی توجه به حرف ها یب
 فرو بره!

 سمتم رفت. یاش چشم غره ا یگرد و قهوه ا یآن چشم ها با

رو جمع کن. البد  میکه زد یگند نیا ایها ب  یکاراگاه باز  نیا ی. جایمشکوک یتو کال به همه چ -
ک ازش ب   نهی زم ری ز هیکنه، شک نکن  یم یزندگ  نی زم  ریتو ز یزمونه ک نی . آخه تو اگهید هیانبار

 !کهی کنن که تار یاستفاده م یعنوان انبار 

اصال   نشیزم  ریبود و مطمئنا از ز یون یاع یامان از آن عمارت ها یکنار  یگفت، خانه  یم راست
 کردند! یاستفاده نم

 .میکرد  یجمع م یطور  کیرا  میکه زده بود یل به قول مهناز گنداو دیبا 

 .میسوراخو مسدود کن  ن یا اری ب یز یچ یسنگ هی مهناز بپر از تو باغچه -

  نمیچسباندم بب واریحرف سمت پله ها پا تند کرد و من باز هم چشمم را به د یرا گوش کرد و ب  حرفم
 نه!   ایشود  یم  دمیعا واریاز آن سمت د یز یچ
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 آمد.  یلحظه بعد مهناز با تکه سنگ چند

 

دو   نیب  وارید خایم نیبا ا میتا نزد میهم بخر خیچارتا م میدور تو شهر بزن  هی  میدرستش کن بر ایب-
 !میرو بردار لهیطو

 بردم و تکه سنگ ر  شینگاهش کردم و دست پ  یچپ چپ

 

گذاشتم اما از سوراخ به آن سمت افتاد و باعث شد آن حفره بزرگتر   شیاز دستش گرفتم و سر جا ا
 به مهناز نگاه کردم.  یشود. با نگران

 مهناز بدتر شد. یوا یا -

 حاال؟  میکن  کاریکرد، گفت: چ  یکه به آن نگاه م یهم در حال  مهناز

 ! ستین یمناسب زندگ نیزم  ریز  نیکه حق با مهناز است و ا دمیرس  جهینت نیفکر کردم و به ا یکم

رو به   رمانیکتاب ها و لوازم تحر یقفسه  دنیو ناچار نگاهم را در اتاق چرخاندم و با د  دمیکش یپوف
 مهناز کردم. 

 .واریبه د میبچسبون  اریهات رو ب یاز نقاش  یک یپاشو برو  -

طرح   شیکه رو یرنگ روغن  یبعد با ورقه  یه اتند رفت و لحظ یتکان داد و با قدم ها یسر  عیسر
 کرده بود برگشت.   یصورت من را نقاش 

فقط عکس من اضافه بود و به درد استتار   یهمه نقاش  نیا نیگفتم: ب  یدستش گرفتم و به شوخ از
 خورد! یم واریسوراخ د

 اش گرفت.  خنده

 باشه!  واریقشنگه به د نیگفتم ا وونهیگمشو د-

 زدم: باشه قبول.  یچشمک
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 . دیآرام به کمرم کوب یمشت

 نکن!  یخوا  یباور کن م یخوایم-

 جوابش را دادم.  نیوصل کردم تا آن حفره را بپوشاند و همان ح واریرا با پونز به د  ینقاش

 قبولت دارم کا!-

 نگاه کردم.  واریخنده به د با 

 ما؟!  میبود یپت و مت ک -

 . دمیپر ن ییپا یصندل   یکرد و دستم را گرفت و از رو یا خنده

 

و   میدیرا پوش رونی ب یبود، لباس ها ختهی که ر ییکردن خاک ها زیاز جمع و جور کردن خانه و تم  بعد
  ازمانیمورد ن یزهایو هم چ  میعوض کرده باش ییهوا کیکه هم  میزد رونیاز خانه ب گرید کیهمراه 
 . میکن هیرا ته

مدل   ینیمان افتاد که ماش  یکنار  یکه نگاهم به خانه  م یبگو یز یرا پشت سرم بستم و خواستم چ در
 آمد. رونیرنگ از آن ب  یمشک یباال

 . نمیبود، نتوانستم راننده را بب یدود نی ماش یها شهیش چون

  ادیخونه بهش م نیسالفه ا گمیشده بود و گفت: م  نی خانه و ماش  یهم مثل من محو بزرگ مهناز
 داشته باشه؟ ین یزم  ریز  نیهمچ

شد و انگار که   ادهیجوان بود، پ یخواستم جوابش را بدهم، در سمت راننده باز شد و راننده که پسر  تا
 داخل خانه رفت.  عیسر یجا گذاشته باشد، با گام ها یز یچ

  یآقاهه هم توش زندگ نیگفتم: آره چرا که نه حتما ا شی و به جا دیام به کل از ذهنم پر یقبل جواب
 کنه! یم
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  یزد و زهرمار   میبه پهلو یکرد و مشت یام شد خنده ا یمتوجه شوخ  یمتعجب نگاهم کرد و وقت مهناز
 نثارم کرد. 

 ! هییو در باز خانه چرخاند: عجب جا ن یماش  نیرا ب  نگاهش

 ؟یر ی م یکردم: کجا دار  شی رفت که صدا  جلوتر

 آن که جوابم را بدهد، دستم را گرفت و به دنبال خود کشاند.  بدون

دهانم باز ماند؛   ییبایو ز یبه آن بزرگ اطیح دنیشد داخل را تماشا کرد. از د  یباز بود و کامال م در
 از باغ نداشت!  یکه نه! دست کم  اطیح

با مهناز رد    یکه با آمدن آن پسر و چشم در چشم شدنمان با هم، نگاه میزدن داخل بود دید مشغول
  یچشم ها  ادیکه به  یو با سرعت در حال  میهم قرض گرفت گرید یدو پا م،یو دو پا داشت میو بدل کرد

 .میاز آنجا دور شد میرفت یم  سهیآن پسر از خنده ر یو گرد شده  یمشک

و   می. نفس نفس زنان به هم نگاه کردمیتازه کن یتا نفس میستادیهر دو ا م،یزد رونیکوچه که ب از
 خنده مان به هوا رفت.   کیدوباره شل

 .دمونیبد شد د  یلیسالفه. خ یوا -

 زور خنده ام را جمع کردم.  به 

 باحال بود. یل یخ  یول -

 رفت.  یغره ا چشم

 باحال بود؟! آبرومون رفت جلو پسره. قای کجاش دق یبگ شهیم-

 باال انداختم. یام شانه ا  یشگیهم  یالی خ یب  با

 بود. یگر یها مهناز. پسره عجب ج  میخودمون  یول -

 رو! شتی. ببند اون نیگ یم یتو چ گمیم یبه شانه ام زد و با حرص گفت: من چ یا ضربه

 من، خنده اش گرفت.  یاز خنده  باز شد و شیکردم که باالخره مهناز هم اخم ها یگر ید ی خنده
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که به سرعت از کنارمان گذشت و دوباره  میدیرا د ه یهمسا نیکه همان ماش میحال خنده بود در
 سرخوشمان باال رفت.  یخنده   کیشل

 

 کرد.  یاز درد گز گز م  میپاها م،یاز بس راه رفته بود م،یکرد ی ها را متر م ابانی خ  گرید کیبا  همراه

کم تو پارک   هی می. بریمهناز مردم از خستگ ی: وادمی کردم و نال ابانیخ کیبه پارک نزد یا اشاره
 . مینیبش

 تکان داد و جلوتر از من راه افتاد. یحرف سر  یب

 اسپورتم را در آوردم.  یخسته ام را دراز کردم و کفش ها ی. پاهامیچمن ها نشست  یرو

 حال داد. یل یخ  یآخ که چقدر خسته شدم ول -

 نگفت.  یز ی کان داد و چت یسر 

بر   یزده شان دوختم و لبخند جانی سرخوش و ه یو خنده ها غی ها و جکردن بچه  یرا به باز  نگاهم
 لبم آمد. 

 آورد.   یسر ذوقم م شانیها  یخنده ها و باز  دنیها بودم و د بچه  عاشق

 مهناز مرا به خودم آورد.  یبودم که صدا رهی سکوت به آنها خ در

 ؟ یچرا ساکت -

 . دمیکش یآه

 کردم؟   یفکر م یبه چ یدون  یم -

 ؟ یبه چ -

و آپارتمان    ییالیو یو اون خونه ها میگشت یباشه. امروز کل  ادیز دیقدر فاصله ها با نیچرا ا نکهیبه ا -
کرد.   یم  یزندگ  یکه تو چه خونه ا یدیخودمون د ی هیهمسا نی. هممیدیباال شهر رو د کیش یها

و نمور. خانواده هامون رو   کیکوچ نیرزمی ز هیتو  ؟یما چ یخونه نبود، عمارت بود! ول گهیالبته اون د
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 هی  درد و ما از هفت تا آسمون  یماها باشه؟ اونا مرفه ب  نیقدر اختالف و فاصله ب نیا دیبگو! چرا با
 باشه... یهمه بدبخت  نیا یزندگ   نیو ا ایدن نیسهم ما از ا دی. اصال چرا بامیدونه ستاره هم ندار

نکن   یگفت که ناشکر  یکردم، م  یصحبت م نیچن نیاست هر گاه ا ادمیهم سکوت کرده بود.  مهناز
 تر بود. ختهیدفعه انگار او هم از من به هم ر ن یمان خدا را شکر کن اما ا یو بخاطر سالمت

کردم و مادرم را که سن  یبه وضع خانه مان فکر م  یمن داشت؟ وقت یبرا یذت چه ل یزندگ   نیا آخر
 یدلم م یرو  ایآمد، تمام غم دن یو شکسته شده مقابل چشمانم م  ریهم ندارد و آن گونه پ یادیز

 بکنم.  مانیوضع زندگ  یبرا یتوانستم کار  ینشست که نم 

هر چه پول از کار کردن در خانه    شهیو هم یبرس   ییجا  کیگفت درس بخوان تا به  یم شهیهم مادر
 یمن نگه م لیمخارج تحص  یآورد دور از چشم بابا برا یدرم  ،یاطی آن چرخ خ یمردم و پا یها

د و  یشن یداد، از او ناسزا م  یمواد نم ی هیته یکه آن پول ها را به پدر برا نیداشت و چقدر بخاطر ا 
 رد.خو  یکتک م

جواب رد   مان،یو زندگ یبخاطر وضع مال یدختر مورد عالقه اش رفته بود ول یهم به خواستگار  برادرم
 بود.  دهیشن

 بهتر است!  میخواهرم که نگو از

  ونیو کلکس میرا جا به جا کرده بود  یبدبخت یتنه مرزها کی یلبم آمد. خانوادگ  یرو  یتلخ ی خنده
 ! می تمام مشکالت را داشت

 آمد.  رونی ب الی هم باالخره از فکر و خ مهناز

 میبخوا ی جور  نیاون قدر ارزش نداره که ا ای. دننهیبوده، تا آخرش هم هم نی وضع ما هم الیخ  یب-
 .  میبراش غصه بخور

 رو! زونتیآو یلب و لوچه  ن یلحن شوخش ادامه داد: پس جمع کن ا با

 میتمام درد و دل ها یپا شهیاخالق مهناز را دوست داشتم که هم نی. انشست  میلب ها یرو  یلبخند
آورد. واقعا وجود   یم رونی کردنش، مرا از آن حال و روز ب یها و همدرد ینشست و با شوخ  یم

 ارزشمند بود. یمن موهبت  یتر بود، برا  کیکه از خواهر هم به من نزد یدوست نیچن
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 .  روقتهید گهید می اش کرد و گفت: بر یبه ساعت گوش  ینگاه

 را پا کردم.  میتکان دادم و کفش ها یسر 

 .ستادیکه ناگهان ا میقدم زدن بود مشغول

 ؟ یستادیچرا وا -

 م؟یذاشت یهامون چقدر مسابقه دو م  یبچگ  ادتهی -

 تکان دادم؛ اضافه کرد: امشب بدجور هوس اون روزها رو کردم. یسر 

 !میجوابش را دادم: پس بزن بر  یتکان دادم و با چشمک یسر 

 تکان داد. دییتأ یبه نشانه  یکرد و سر  یزده ا  جانیه ی خنده

 .میکرد یم  طنتیو ش مید یخند یمان و فارغ از تمام مشکالت، م  یبچگ یدو مانند روزها هر

 میرا به زانوها میهاکه خم شده بودم و دست  ی و نفس زنان در حال ستادمی ا م،یرفت شی که پ یکم
 ... بسه مهناز.  یگرفته بودم، گفتم: وا

 . ستادینفس زنان و خندان ا نفس 

 

بود   شیهوا هنوز سر جا  یماه بود، اما گرم وریاواخر شهر نکهیشالم خودم را باد زدم. با ا یگوشه  با
 نبود.   اسی بوشهر اصال قابل ق یالبته در مقابل گرما

 . میکرد یآرام ط یهم نبود را با قدم ها یادی تا خانه را که مسافت ز  ریمس ی هیبق

اش کر کننده بود، با سرعت از   یبلند و خارج یقیموس یکه صدا  یرنگ ییاسپورت آلبالو نیماش
 متوقف شد. ه،یهمان همسا یخانه  یکنارمان گذشت و جلو 

 گهید نی ماش هیبا  رهی م نیماش  هی! با نیکا رو بب  یو لهجه اش گفت: وولک سالفه! ا جانی با ه  مهناز
 گرده. یبرم
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 کنن نه مو و تو.  یم یدارن زندگ  نایزدم و مانند خودش با همان لهجه جواب دادم: ا  یتلخ شخندین

رنگ که پشت سر پسر بسته شده بود، گرفتم و همراه با مهناز وارد خانه   دیرا از در بزرگ سف  نگاهم
 .میمان شد

 خوش گذشت.  یل یخ  یگفتم: چه قدر خسته ام ول دم،یکش یم رونیکه مانتوام را از تن ب  یحال  در

 خوش گذشت.   یول میخسته شد ی لی خ نکهیجواب داد: آره. با ا  دیکش یآب را سر م واتیکه ل یحال  در

 با من بود و خوش نگذشت؟!  شهی. مگه مگهیجواب دادم: بله د  زیآم  طنتیش

 خنده اش بلند شد. یصدا

 نوشابه واسه خودت باز کن.  گه یدوتا د یوقت کرد -

 .  دمیدراز کش  نیزم یرو  یگفتم و با خستگ یخنده »چشم« بلند با

پوشاندن حفره زده   یخودم را به آن برا  یمقابلم که نقاش واریسرم گذاشتم و به د ری را ز میها دست
 شدم.  رهی خ م،یبود

خود خودم   ییبود که گو دهیمرا کش ینقاش یع یچهره بود و آن قدر طب یو طراح یعاشق نقاش   مهناز
 بودم.

و بعد از اتمام    میرفت یدرس خواندن کنکور به کتابخانه م  یبود که برا شیمربوط به چند ماه پ ینقاش
 بود.  دهیرا کش  ینقاش نیدرس خواندنمان ا

 میموها یرنگ رو   دیصورتم آمده بود و پوست سبزه ام با شال سف یرنگم رو یمشک  یاز موها یا طره
 به وجود آورده بود.   یتضاد جالب

که  یلبخند دنیگذاشتم و از د  ینقاش  یقدم برداشتم. دستم را رو واریجا بلند شدم و به سمت د از
 زدم.   یعکس بر لبم بود، لبخند یتو

 شده بود را لمس کردم.  جادیا یکه در آن حفره ا واریسر انگشتم همان قسمت از د با

 را بدانم.  واریکنجکاو بودم که علت پوک بودن د چقدر
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 به عکس خودت؟! یچرا زل زد ؟یکن  یکار م یچ -

 . اریمنو ب یجواب دادم: برو اون گوش   رم،ی بگ واریآن که نگاهم را از د بدون

 ام را روشن کردم.  یگوش  یگرفتم و چراغ قوه  واریآمدن مهناز در کنارم نگاهم را از د با

 ؟یقدر کنجکاو نیداره که ا ی چ  واری. اون طرف دالی خ یبابا سالفه! ب  یا -

جوابش را دادم: من   نیجدا کردم و در همان ح واریاز د یآن که پاره نشود، به آرام یرا برا کاغذ
 اونور هست!  یخبر  هی گهیخونه مشکوکم مهناز، حس ششمم م نیبدجور به ا

چشم دوختم اما  وارید یشده و با دقت به آن سو زیحفره انداختم و با چشمان ر   یقوه را تو چراغ
 نشد.  دمیعا یز یچ

 

 مهناز نگاهم را از سوراخ گرفتم. یصدا با

کار رو   ی. کل میها رو بکش ی نقاش  میبر ای ب  یکن یمردم و فضول یبه خونه   یزل بزن نکهیا یجا -
 .میدستمون مونده، وقت هم ندار

 گذاشتم. نی زم یخودم را رو یتکان دادم و نقاش یسر 

 وار؟ یبه د  یچسبون یچرا عکس رو نم  -

 دادم. واریام را به سوراخ د رهی نگاه خ دوباره

 نه.  ای مینی بب یرفت و آمد میتون ی م  نکهیا ای شهیروشن م  نجایا یک مین یبب مینه. بذار عکس رو بردار -

 تو! یها  یفضول  نیاز دست ا -

  ری و سا یو مداد طراح  یرفت و همراه با چند عدد کاغذ روغن رمانیتحر زی حرف سمت م نیدنبال ا به
 پخش کرد.  نیزم یبازگشت و آن ها را رو  ینقاش لیوسا

 کردم.   یفرستاده بودند، شروع به طراح شیاش برا یگوش یکه تو ینشستم و از عکس کنارش
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و با استفاده از   میداد یکار پرتره را انجام م  یشد که من و مهناز به طور حرفه ا یم  یدو سال یکی
  یکه به ما سفارش طراح میرا هم جذب کن  یمخاطبان میتوانسته بود یمجاز  یکانالمان در شبکه ها

 .میکرد یحاصل م ی درآمد قیطر نیدادند و ما هم از ا یچهره م

از   یکس یحت ا یروشن شود و   یکی آن همه تار دیچرخاندم که شا ینگاهم از کاغذ به آن سوراخ م مدام
 نه.  ایکند  یم یآن جا زندگ یکه اصال کس  میآنجا عبور کند و بدان

 نبود. یبود اما خبر  واریان به دام همچن  رهی و نگاه خ میها کار کرد یطراح  یشب رو یها مهین تا

 درآمده بود. شیبود که مهناز را کالفه کرده بودم و صدا واریقدر حواسم پرت آن طرف د آن

  نیزم ینشده بود، رخت خواب ها را رو  رمیدستگ وارید یاز آن سو یز یبه خاطر آن که چ  یکالفگ با
 . دمیدراز کش شیپهن کردم و رو

 شدم.  ره ی غرق در خواب مهناز انداختم و به آن سوراخ خ یبه چهره  ینگاه

من که چندان محکم هم  یسست بوده که با ضربه  نی چن نیا وارید نیبودم که بدانم چرا ا  کنجکاو
 نبود، آن طور فرو رفت.

  وارشانید  زشی کرد؟ پس چرا از ر یم یدر آنجا زندگ  یکس  یعنیبود؟  یخانه ا وارید یآن سو یعنی
 تند! نداش یت یشکا

 خواب چشمانم را ربود. یک  دمیبودم که نفهم رهی اتاق به آن سوراخ خ یکی قدر در تار آن

  یآن قدر گنگ بود که هر چه تالش م یزدند ول   ی. انگار که چند نفر حرف مدمیشن   یرا م ییو صدا سر
 کردم صدا از همان سوراخ است. یتوانستم بشنوم. احساس م  یکردم، بفهمم نم

رفتم. گوشم را به آن سوراخ چسباندم که   واریو سمت د دمیسرعت چشمانم را باز کردم و از جا پر به
. فضا در سکوت مطلق فرو رفته  دیرس  یهم به گوشم نم ییصدا نی بهتر صداها را بشنوم اما کوچک تر

 بود.

 بشنوم و حاال نه؟!  ییممکن بود که اول صدا چطور

 بودم؟  دهیآن پچ پچ ها را خواب شن یعنی
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ام را برداشتم و چراغ قوه اش را روشن کردم و درون سوراخ انداختم اما باز هم   یکنار بالشم گوش  از
 مطلق بود.  یکی تار

کنار سوراخ را کنار زدم که باعث شد حفره بزرگتر   یاز خاک ها ینور را چرخاندم و با دست کم یکم
 شود.

آن  یبود که تو یاز خانه افتاد، بوفه ا یره درون حفره چرخاندم که نگاهم به گوشه اقوه را دوبا چراغ
بود. انگار    دایآن پ یرو یفاصله هم گرد و خاک ها نیشده بود. از هم  دهیچ ی میو ظروف قد لیوسا

 به دلم چنگ زد. یخودم حراص   ری بودند؛ از تعب دهیآن پاش یکه خاک مرده رو

 قوه را خاموش کردم و   چراغ

کردم آرام   یزد سع  یکه قلبم تند تند م یشانه اش گذاشتم و در حال یمهناز رفتم. دستم را رو سمت 
 نشد.  داریخورد اما ب  یکنم که نترسد. تکان  شیصدا

 ه؟یخواب آلودش گفت: چ یباز نگاهم کرد و با صدا  مهی کردم که با چشمان ن شیبلندتر صدا یکم

اومد از   یم  ییصداها هی. تازه دمی د یچ  نیسوراخه رو نگاه کن بب نیا ای پاشو مهناز ب  گفتم: جانی ه با
 اون سمت. 

به حرفم کند غر   یبدون آن که توجه   د،یکش یرا باال م شی که پتو ینگاهم کرد و در حال  جیگ یا لحظه
 واریبه اون د یقدر زل زد نی! اتی تو رو بذاره تو اولو یها رو شفا بده ول  ضیمر  یغر کرد: خدا همه 

 !ننک  داریمنو ب یشد یبه بعد توهم نی! جان عمه ت از ایتوهم زد یو نصفه شب  یخل شد

 کردم که از کوره در رفت.  شی را بست که با حرص صدا شیها چشم

 سالفه، بذار بخوابم. یر ی بم-

که چه قدر زود   دمیمنظمش فهم ینفس ها یرا بست و از صدا شیرا گفت و دوباره چشم ها نیا
 خوابش برده. 

  یشوم اما نم وارید یآن سو الی خ  یکردم به قول مهناز ب یو سع  دمیو کنار مهناز دراز کش میجا سر
نداشتند!   یبود و اعتراض  ختهیخانه شان فرو ر واریآوردم، چند روز بود د  یاز آنجا سر درم دیشد. من با

 بود...  بیعج  میبرا



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

18 
 

  یزد کردم: چقدر غر م  یهنوز غر م شبیسرم رو به مهناز که به خاطر د یمرتب کردن مقنعه رو نیح
 تو!  یزن

 . دیکش شیلب ها ی را با وسواس رو رژش

  یخوابم نم گهیبشم، د  داریمن شب ها ب ی دون ی. نمیکرد  داریزنم؟ تو منو نصفه شب ب   یمن غر م -
 بره؟ 

 افتادم. شبشید یو خروپف ها نیخواب سنگ ادی

 چقدر هم که تو خوابت سبکه عمه ت فدات شه!-

 . گهی. بسه دمیبر ای گذاشتم. دوباره رژ به دست گرفت. حرص زدم: ب  فمیک یام را تو یگوش

 نازک کرد. میبرا  یکشو انداخت و پشت چشم یاش را تو  یشیآرا لوازم

 . میبر-

افتاد و همان   هیاراده موقع بستن در نگاهم سمت در عمارت همسا یب م،یزد رونیهم از خانه ب  همراه
 آمد. رونیهمان پسر از خانه ب  نیدم، ماش

وارد آن خانه   یخواست طور  ی به در که پشت سرش بسته شده بود، انداختم. چقدر دلم م ینگاه
 مانیرو  یا لحظه گذشتی. نگاه پسر که از مقابلمان منمیبب کیرا از نزد ییکزا نیرزم ی شوم و آن ز

 یاش داشت خط چشمش را چک م یگوش ی نهیمهناز را که در آ یو بازو دمینگاه دزد  عیسر د،یچرخ
 .فتدی که راه ب دمیگرفتم و کش دکر

 . یچته وحش-

 حواسش به ما بود.  یببند دهنت و مهناز پسره همه -

 سرش را در کوچه به گردش انداخت.  کنجکاو

 کدوم پسره؟  ؟یک  ؟یکو؟ چ-

 زدم پس سرش.   یکی ام گرفت و  خنده



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

19 
 

 ت. دهیخاک بر سر پسر ند-

 مورد و مسخره اش به خنده افتاد.  یهم از ذوق ب  خودش

ثبت نام و   یکارها یبه دانشگاه برا دی. امروز بامیاتوبوس نشست ستگاهیا یو تو میدیسر کوچه رس به
 .می رفت  یانتخاب واحد م

اجاره کرده  مانیرا برا  نیرزمیز نی من و مهناز ا یو خانواده  میری بگاه بگخوا مینتوانسته بود  متاسفانه
 . میدر خوابگاه ساکن شو یترم بعد یو برا میترم را در آنجا بگذران نیبودند که ا

 کرد.  دایظهر ادامه پ یها  یک یتا نزد مانی. کارهام یآمدن اتوبوس از جا بلند شده و سوار شد با

. میزدم، در خانه را باز کردم و وارد شد یمقنعه ام خودم را باد م یکه با گوشه  یو در حال   یخستگ با
خانم،   میکه مر میپاگرد نگذاشته بود یرا رو مانیهنوز پا م،یگرفت شیرا در پ  نیرزمیراه ز میمستق

  عیرشد. س هر باال ظا یطبقه  یطرح مارش در چهارچوب در ورود یچوب یصاحبخانه مان با آن عصا
 سالم دادم.

 د؟یخانوم. خوب هست میسالم مر -

کرده بودم   یکمکم. هوس سبز   نیایب  نیهم سالم کرد که جوابمان را کوتاه داد و گفت: پاش مهناز
 دستام قوتش و نداره پاک کنم.  گرفتم حاال تو پاک کردنش موندم 

 یمن عاد  یاما برا دیآ یدش مکار ب  نیدانستم مهناز چه قدر از ا ی. ممیرد و بدل کرد یمهناز نگاه  با
گاه از صبح تا   یز یمبلغ ناچ  افتیدر یامان در ازا یگذران امور زندگ یام برا چارهیبود چرا که مامان ب 

 .ردمک  ینشست و من و سالله هم کمکش م یمردم م  یبرا یپاک کردن سبز  یخود شب پا

 خانم تکان دادم. میمر یموافقت برا یبه نشانه  یسر 

 .می ای م میچشم االن لباس هامون رو عوض کن -

  نیای. بن یکار در بر ریاز ز نیخوا  یشناسم. همه ش م  ی: من شما جوون ها رو مدیکرد و توپ  یاخم
 ! یسبز   لویک هیکه  خوادیکمک لباس عوض کردن نم
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دارم کمکم کنه؟ گفتم شما   ویمگه ک  رزنیشد غر غر کنان ادامه داد: من پ یکه وارد خانه اش م یحال  در
 دستم.  یعصا نیشیم نجایا نیایدو تا دختر م

 کمکش گناه داره.  میبر  ایو گفتم: ب   دمیمهناز را کش  دست

 .میست ینوکر که ن میلب غر زد: گناه داره به درگاه خدا توبه کنه به ما چه آخه ما مستاجر ریز

 ام گذاشتم. ین یب یرا رو دستم

 تهران!  میاومد ی! چقدر غرغرو شدشنوهیم واشیمهناز  یوا-

 میمر یهمراهم وارد خانه  یبه هم فشرده و حرص یتکان داد و به ناچار و با لب ها یحرص سر  با
 خانم شد. 

  لیبود که با مجسمه ها و وسا یک ی ش اریبزرگ و بس   ی. خانه میآمد  یم نجایبار بود که به ا نیاول
 شده بود.  نی تزئ یمتیق

 داشته باشد. یتنگ و نمور  نیرزمیز  نیآمد چن یبود که اصال به آن نم  بای و ز کیقدر خانه ش آن

 

 

 بزرگ و مجهز بود.  اری. آشپزخانه اش هم بسمیسرش وارد آشپزخانه شد پشت

  یخانه   ک یما در  تی پر جمع یکند و خانواده  یزندگ یخانه ا  نیدر چن دیبا   ییبه تنها  رزنیپ نیا
تن مامان را  دیباال بردن اجاره هر روز با یغرغرو که برا یصاحبخانه  کیبا  یا اجاره یپنجاه متر 

 بلرزاند. 

 حکمتت رو شکر.   ایلب گفتم: خدا ریو ز دمیکش یآه

 .میها کرد یو شروع به پاک کردن سبز  مینشست زیبا مهناز پشت م  همراه

خانم شوکه  میمر یخانه  دنیبرد، انگار او هم از د ینم شی از پ یرفت و کار   یمهناز فقط ور م البته
 د؟ یشوهر و بچه ندار د؟یکن  یم  ی: شما تنها زندگد یشده بود که پرس
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 .دیبه سمعک گوشش کش  ی به مهناز کرد و دست یخانم نگاه  میمر

 . بلند بگو.نهی دختر؟ من گوش هام سنگ یگیم یچ-

عمرش رو داد  ش یسال پ یلیکه خ امرزیرم خدا ب دوباره سوالش را تکرار کرد که جواب داد: شوه مهناز
 به شما. 

از مادر   یادیبار  هی یپسر هم دارم که سال هیتشکر ادامه داد:  یب م،یگفت یدو »خدا رحمتش کنه« هر
  زیاون زن مارموزشه؛ بچه ام رو چ ری ش تقص. همهستا یخودش هم ن ری. البته تقصکنهی نم  رشیپ

 نیمهم ندارما جلو روش هم ه بت ینبود. حاال من قصد غ یجور  نیخورش کرده وگرنه پسر من که ا
 . گمیرو م

  یسبز  یاز خصلت ها  یکیکردن  بتی گفت: البته غ رزنی زد و خطاب به پ یرو به من چشمک   مهناز
 پاک کردنه! 

 شد.  انیاش نما یمصنوع یکرد که دندان ها یخانم خنده ا میمر

 برطرف کنم.  هیام را راجع به عمارت همسا یاز کنجکاو یت آمده استفاده کردم که کم فرصت به دس از

چند نفرن؟   کنه؟یم  یتو اون خونه زندگ  یهست، ک هیسمت راست هیهمسا ن یخانوم ا میمر گمیم -
 سر و صدا ان.  یب  یل یآخه خ

به کار مردم   یسرم تو الک خودمه کار  یکنم ول  یم یخونه زندگ  نیساله تو ا  یل یواال دختر من خ -
  رمردهیکنن. البته پ یم  یاونجا زندگ شهیپسر یپسر جوون که نوه  هیبا  رمردی پ هی دمیندارم. فقط د

سرشون تو   من،یقد یاشراف ها  نی. از ازنهیبهشون سر م ادیوقتا م  یهم داره که بعض ری خواهر پ هی
انگار چراغ خونه شون  گهیشدن د دیناپدکه عروس و پسرش  یالک خودشونه مخصوصا از وقت

 خاموش شد!

  خی شناسنامه و تار یخانم سرش در الک خودش است، فقط شماره  میذهنم گذشت چه قدر هم مر از
 تولدشان را نگفت!
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کارا. هر   نی و از ا رهی گ یم ی خواهرش شهرستان، پسره مهمون یخونه  رهیم رمردهیپ یداد: وقت ادامه
خودم   یخودمون باشه ها، چند بار   نی نوه اش برعکس. ب ه،یملک زاده آدم خوب و محترم یچقدر آقا

 . ونچسبند به کارش یو نم ستندین  یپسر هاست که اهل زندگ نی. از ادمشیبا چند تا دختر هم د

را  مانیخواهد حرف ها یهم هست و نم یگر یبه دورش انداخت؛ انگار که جز ما کس د ینگاه
 من بهشون مشکوکم. یول  نیری بگ دهیبشنود، آرام ادامه داد: از من نشن

 : چرا؟ دمیپرس  کنجکاو 

 . ستین یکنم رفت و آمد و کاراشون عاد یاحساس م یدونم واال دختر جون. ول ینم -

رفتن به آن خانه   یام را برا یو کنجکاو اقیخانم اشت می مر یبا مهناز رد و بدل کردم. حرف ها ینگاه
 کرده بود.  شتریب

 

 .میخودمان برگشت یها تمام شد و به خانه  یکار پاک کردن سبز  باالخره

کردم،    یم یرا درون بشقاب خال   ایکنسرو لوب یکه قوط یکوچمان شدم و در حال  یآشپزخانه  وارد
 مهناز؟  گمیگفتم: م

 کرد، جواب داد: هوم؟ یهمان طور که سفره را پهن م مهناز

 را سر سفره گذاشتم و نشستم. بشقاب

 شد.  شتریشکم ب هیهمسا نیخانوم من به ا میمر یبا حرفا -

 ؟ یدهان پر جواب داد: خب که چ با

  نمیبب میتو خونه شون آب بد ی سر و گوش  هیروز  هی ای گفتم: ب  جانیو با ه  دمیاز خوردن کش دست
 اوضاع از چه قراره.

کنند   ی. فکر م رهی آبرومون م نتمونیبب یک یمردم؟  یتو خونه   میبر یفه. ما چه جور سال الیخ  یب -
 !یخدا که مشکوک یکار کردن بنده ها ی. بعدشم مگه چهیقصدمون دزد



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

23 
 

.  میزن یرو چوب م  اهشونیروز با هم زاغ س هیداره؟   یچه ربط یبه جانب جواب دادم: به کس حق
حس ششمم   گهی. مشکوکم دنی . هممیکن یما هم کارمون رو شروع م رونیرفتن ب میدیکه د نیهم
 .ستن ین یعاد نایا گهیم

 نگاهم کرد.  یچپ چپ

 باال؟  میاز در بر دیخونه شون؟ نکنه با یبر  یخوا یجور شد. چه طور م  طشیاصال به فرض که شرا  -

  ینم الیخ  یاما من ب م؟یشد ی وارد خانه شان م دیگفت. چطور با ینگاهش کردم. راست م متفکر
 شدم.  

 راحت.   التیاونش رو بسپار به خودم. خ -

 .مالمیجنجال رو به تنم م هی یراحت من پ التیخ  یگیتو م   یچپ چپ نگاهم کرد و گفت: وقت مهناز

را   میکردم، خوردن غذا یو فکر م  یز ی نقشه ام برنامه ر ینثارش کردم و همان طور که برا  یا »کوفت«
 ادامه دادم. 

 از خوردن ناهار مهناز را وادار کردم که همراهم شود. بعد

 . میو خانه شان را تحت نظر گرفت میستادیدم در ا ابتدا

 به نظرت پسره صبح که رفت برنگشته؟ -

 مگه نبود که شب اومد. روزیباال انداختم و مردد گفتم: نه بابا فکر نکنم. د یا شانه

 دوست دختراشه. شیحرص گفت: حتما پ  با

 شه؟ یم تیو حاال حسود ینکنه عاشقش شد هی: چدم یپرس  طنتی کردم و با ش  یا خنده

 به شانه ام زد.  یمشت

 گرفته.  تی افتم اون وقت تو شوخ ی. من دارم از استرس پس موونهیکوفت د-

  یدونم دلت براش پر م ی. من که متهیواقع زمیکه عز ستی ن یسر به سرش گذاشتم: شوخ  دوباره
 رسونم.  یام شما دوتا رو به هم م یر ی. منم که اصوال آدم دست به خ ش ین یکشه که دوباره بب
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 کنم ها.  یزنم لهت م  یسالفه م -

در   ییکه عصا یرمردیآمدن پ رونی با باز شدن در همان خانه و ب یول میبگو یز یباز کردم که چ دهان
 دست داشت، منصرف شدم.

 اون پسره به پدربزرگش رفته. گهی. معلومه دپهیچه خوشت کردم:  زمزمه

 ! رتمیاش گفت: وولک عب  یستاره باران  یاش را با خنده و چشم ها یجانیهم تکه کالم مواقع ه مهناز

و در را    دمیرا دنبال کردم و دست مهناز را کش  رمردیدور شدن پ ریام گرفت و با چشمانم مس خنده
 پشت سرمان بستم.

 

 تو؟ می بر یچه جور  م؟یکار کن   یاسترس گفتم: حاال چ  یزده و با کم  جانیه

 رو بسپار به من.   یراحت همه چ التیرا درآورد و با لحن خودم گفت: تو خ  میادا

. من تو رو  یپرس یها. از من م ی دیادامه داد: تو مثال نقشه کش زی با لحن خودش و حرص آم سپس
 باال! می بر ری مهناز قالب بگ یگی م هویم االن شناس یم

 شناخت!  ی. چه خوب من کله شق را مدم یبلند خند  شیو حرف ها  شیحرص صدا از

شد. شانس که   یکه نم  میرفت یآنها باال م یشروع به فکر کردم. اگر از در خانه   اطی زنان داخل ح قدم
وارد آن  اطیح  نیکه از راه هم میشد. پس مجبور بود یو داستان م دمانید  ینفر م کی! مینداشت

 . میخانه شو

 زد.  یگذاشته بودند، چشمانم برق  واریکه کنار د ینردبان  دنیسمت راست دادم و با د واریرا به د نگاهم

 کردم. داشیمهناز پ -

 نگاهم کردم.   کنجکاو

 تکان داد.   یبه نردبان کردم که تند تند سر  یا اشاره

 ها.   میافت یشو. تو دردسر م تی فضول نیا الیخ  ینه سالفه. ب -
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 . دمیکش یکالفه ا پوف

 . ایطولش ندم. فقط تو ب  دمی. قول ممیگرد یتو و برم  میری م عیقدر غر نزن. سر نیمهناز ا -

 تکان داد. یمنف یبه نشانه  یلجاجت سر  با

 . رمی. خودم تنها م ایباشه ن  -

جا به   یبه سخت  یاز راست بودنش کم نانیاطم یرنگ قدم برداشتم و برا دیسف  یسمت نردبان آهن  به
 بود! نیکردم. چقدر سنگ شیجا

  قیخب. منم هستم. ما رف یل یاول نگذاشته بودم که مهناز به حرف آمد: خ  ی پله  یرا رو میپا هنوز
 .میست یراه ن مهین

 .قی گرمه رف  یل یزدم و گفتم: دم شما خ یلبخند

 کردم. به نردبان یا اشاره

 باال. ای پس پشت سرم ب -

دانستم از ارتفاع   یبود انداخت. م  یمی دو متر و ن ایدو متر  بای به نردبان بلند که تقر یترس نگاه  با
 ترسد.  یم

 افته. یخونم گردنت م نییافتم پا ی باال. م  امیمن عمرا ب -

 تو.  ایکنم تو هم ب یبعد در رو باز م رمی خب. خودم م یل یخ -

 ها.  یقبول کرد: مراقب باش  ینگران  با

 اول گذاشتم. یپله  یرا رو م یتکان دادم و پا یسر 

 خانوم نفهمه؟  میسالفه. مر یوا -

 . االنم حتما خوابه.نهیباال انداختم: نه بابا. اون که گوش هاش سنگ یشانه ا الیخ  یب

 .میشد  یکه اونم به لطف جنابعال میزمزمه کرد: دزد نبود  مهناز
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 نثارم کرد.  یز ی کردم که »زهرمار« حرص آم یا خنده

و آه از نهادم بلند   دمیبه آن طرف کش  یگرفتم و سرک  وارید یاز پله ها باال رفتم. دستم را لبه  باالخره
 شد. 

م. تمام درختان  برو  نییکه با استفاده از آن پا یرفتن وجود داشت و نه درخت  نیی پا یبرا ینردبان  نه
 کاشته شده بود. یگر یطرف د

 اونجاست؟  یشد؟ کس  یکرد: چ میصدا  مهناز

 . نمیانداختم تا او را بب نییرا پا سرم

 . نییکه بتونم برم پا  ستیاونجا ن  یچ یه -

 حاال؟  میکار کن  ی! چیوا یا -

 دادم. رونیمقابلم انداختم و نفسم را مستأصل ب  ادیبه ارتفاع ز ینگاه

 نیبه ا اط یکردم. با حرص زمزمه کردم: ح  یبزرگ چشم دوخته بودم و فکر م اطیسکوت به ح  در
 نردبون هم نداره! هی یبزرگ

از   دیبا ی عن یفاصله داشت.  یمتر  می. ندمیاز خودم د  یرا با فاصله کم یرا چرخاندم که تراس نگاهم
  یم نیزم یداشت، رو نی با زم یمتر  کیو از آنجا که ارتفاع حدودا  دم یپر یتراس م  یرو وارید یرو
 کردم.  یمهناز باز م یو در را برا دمیپر

ها.   نییپا  یافت یدادم که چشمانش را گرد کرد و گفت: نکن سالفه. م حیرا توض  تی مهناز موقع یبرا
 ! یاشتباه گرفت یخودت رو با مرد عنکبوت

 .دمیآخر خودم را باال کش یپله  یاز رو اطیکردم و با احت یز ی ر یخنده   هشی تشب از

 و تعادلم را از دست بدهم.  ستمی سر پا به ا دمیترس یداشت، نشستم. م یکه ضخامت کم وارید یرو

  یو استرس نفس نفس م جانیخودم را به سمت تراس کشاندم. از ه وارید یطور نشسته از رو همان
 زدم.
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 شده بود. یام جار  یشان یخورد و عرق از پ  یبه صورتم م میداغ هم مستق آفتاب

 را پاک کردم.  میمانتوام عرق ها ن یدادم. با آست رونیبه تراس رساندم و نفسم را ب یرا به سخت  خودم

 .  دمیپر نییو با آوردن نام خدا از تراس پا   ستادمیپا ا سر

کارم را انجام   عی سر دیبا  یاز درد بسته شد ولچشمانم   یاحساس کردم. لحظه ا میدر ساق پا یدرد
 .دیای ب یدادم تا قبل از آن که کس یم

  یتازه کروم و دستم را رو یمهناز باز کنم. پشت در نفس  یو به طرف در رفتم تا در را برا   ستادمیا دوباره
ا  که پشت در بود، چشمانم ب  یکس دنیبازش کردم، اما با د عیدر گذاشتم و سر ییکشو یزبانه 

 وحشت و تعجب گرد شد.

 ام بود. رهیبه دست مات و مبهوت خ  دیهم کل او

بدنم  یاز اعضا  کی چیبه ه یفرمان  چیچه کار کنم، انگار مغزم قفل شده بود و ه دیدانستم با ینم
 اراده سالم دادم. ی تالش زبانم را چرخواندم و ب  یداد. با کل  ینم

  یجان گرفتند و با شتاب از کنارش گذشتم و به حالت دو سمت خانه  میگردتر شد. پاها چشمانش
 دادم. هیو در را پشت سرم بستم و به آن تک   دمیپر اطی ح  یخودمان رفتم. تو

بستم و  یرا لحظه ا میهاگذاشتم و چشم د،یکوب  یتندتند م جانی قلبم که از استرس و ه یرا رو دستم
 نگاه کردم.  دیخند  یسپس با حرص به مهناز که غش غش م

 ؟ یخند  یم ینفس نفس گفتم: کوفت... واسه... چ با

خدا دلم! مردم از خنده   یشکمش گذاشت: وا یتوانست حرف بزند. دستش را رو یشدت خنده نم  از
 به خدا!

 بودم.  شیبه خنده ها  رهیحرص خ  با

 یپسره، اون وقت تو واسه من م نیا یدادم جلو ی شدم و باز سوت عیمن ضا وونهید یدختره  -
 ؟ یخند
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در   امیخواستم ب یبود! من م یکه چه صحنه ا یدون  یخنده اش را کنترل کند: آخه نم یکرد کم  یسع
 . یبندازه به در تو درو باز کرد  دیپسره اومد، تا خواست کل هویخونه که 

 م!ادبت تو حلق یعنیبلند کرد و ادامه داد: فقط اون سالم کردنت.  یا خنده

هر  یخنده   کیپسر مقابل چشمانم آمد و سپس شل  ی نگاه متعجب و چشمان گرد شده  یا لحظه
 بلند شد. مانیدو

بهت   ی  افهیق ادی یکرد. خودم هم وقت ی و کار من را مسخره م دیخند یشب همان طور مهناز م تا
 رفت.  یخنده ام به هوا م  کیافتادم، شل یآن پسر م یزده 

و حرف   اد یخانم به گوشمان خورد، انگار در حال داد و فر میمر یکه صدا میخوردن شام بود مشغول
 بود.  یزدن با کس 

 رو به مهناز کردم  کنجکاو

 شده؟  یچ-

 زنه.  یحرف م   یبا کس  یداره تلفن ایاومده  یکس  دیدونم. شا ینم -

 گل کرد؟! تی کرد: سالفه، تو باز فضول  میصدا یجا بلند شدم که با کالفگ از

! حرف نزن  سی بودم، گفتم: ه ستاده یراه پله ها ا یکه رو یابل صورتم گرفتم و در حالرا مق انگشتم
 شده.   یچ نمی بب

 است.  یعصبان یلیمشخص بود که خ  یول  دمیشن ینم  یرا به خوب  شیصدا

 ...گمیش. گوش کن بهت متوئه همه ریتو؟ تقص یگیم یدار  یچ -

 حتما وارد خانه اش شده بود. دمیرا نشن  شیصدا گرید

 سر سفره برگشتم که نگاه چپ چپ مهناز حواله ام شد.  دوباره

 !یقدر فضول  نیا یرفت  یمن موندم به ک  -

 به جانب جواب دادم: من کنجکاوم نه فضول.  حق
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  کیکوچ ییروشنا هیتو روز هم  یدونم چرا حت  یرو نم نجای: ادم یو پرس  دیچرخ وارینگاهم به د دوباره
  م؟یرو سوراخ کرد وارشونید می که زد دندیاره. بعدشم چه طور هنوز نفهمند

 تکان داد. ینگاهم کرد و سر   کنجکاو

 .یحرف درست زد هیبار  هی عقل ناقصت  نیبا ا -

 خوشحال! دشییاز تأ ایشوم   یعصبان شیدانستم از ناسزا ینم

 م؟ یآب بد یسر و گوش  هی میباز بر یموافق -

من به او هم منتقل  یقبول کرد. معلوم بود کنجکاو شیپ  یبار او هم به سرعت و برعکس دفعه  نیا
 شده.

 .کردم  یا خنده

 منم بهت منتقل شده. ی فضول نمیب ی به به مهناز خانوم! م-

 .  دیهم خند خودش

 روم اثر کرده. نی. کمال همنشگهیکار کنم د یچ -

 یعکس ها  یطراح دنیمشغول کش لیدن سفره و وسانثارش کردم و بعد از جمع کر یا وانه«ی»د
 .میسفارش گرفته امان شد

 

  داریهم ب نشیچشمانم را با ترس از هم باز کردم. مهناز با آن خواب سنگ رونیاز ب یز یبلند چ یصدا با
 شده بود.

 بود؟  یچ یشده؟ صدا  یگرفته و خواب آلودش گفت: چ یصدا با

 دونم. انگار صدا از باال بود.  ینم -

 بخواب.  ریبگ  الیخ  یو گفت: ب  دیرا باال کش پتو
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جروبحث سر شب   ادی. دمیکش کی تار  اطیبه ح یاز جا بلند شدم و از پله ها باال رفتم و سرک ینگران  با
 کردم.  شیخانم افتادم و به سمت مهناز رفتم و صدا میمر

 خانوم افتاده؟ میمر یبرا ینکنه اتفاق  گمیمهناز، م-

 هم که کرده بود.  ی. مخصوصا با اون جروبحث دیفکر کرد و گفت: شا یا لحظه

 . نگران شدم.  میسر بزن هیبهش  میپاشو بر -

 از جا بلند شد.  یهم با نگران خودش

 است.  داریداد ب ی. برق روشن بود و نشان ممیباال رفت یو به طبقه   میزد  رونیب  نیرزم یهم از ز همراه

 خانوم؟ حالتون خوبه؟ میبه در زدم و صدا کردم: مر یا تقه

خانوم؟ صدام رو    میبه در زدم و بلندتر گفتم: مر یمحکم تر  یو ترس ضربه  یکه با نگران امدی ن ییصدا
 د؟ یشنو یم

شنوه جواب  یحتما سمعکش رو در آورده که نم م،ی خود نگران شد  یجواب داد: ب  الیخ  یب  مهناز
   ده؟ینم

 چه خبره؟  مین یتو بب میکه، بر میباش الی خ یهم ب شه ینم  یدونم ول ینم -

و جلوتر وارد شدم و از همان دم   دمیکش نیی در را پا ی  رهیتکان داد که دستگ د ییتأ یبه نشانه  یسر 
 خانوم؟ میدر صدا کردم: مر

 د؟ یشنو  یما رو م یخانوم صدا میکرد: مر شیهم صدا مهناز

 دهانم گذاشتم.  یو دستم را رو دمیکش ین یافتاده بود، با وحشت ه نی زم یخانم که رو میمر دنید با

 خدا! نمرده باشه. ای و گفت:  دیکش  یخفه ا  غیهم ج  مهناز

را در   یز یبود و ظاهرا قبل از سقوطش روم یز ی به او انداختم. دستش بند به رو م یدوباره ا نگاه
و چند   وهیافتاده بود و ظرف م نی هم به زم زی م یرو لیتمام وسا   نیبخاطر هم  دهیدست گرفته و کش
 بودند همه شکسته شده بود. زیم  یعدد مجسمه که رو
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 مهناز زنگ بزن به اورژانس. -

با آن ور   یافتاده بود برداشت و کم نیزم  یخانم را که از دستش رو میمر یتکان داد و گوش  یسر 
 . ارمی خودمون رو ب ی. من برم گوششهیرفت و گفت: روشن نم 

 رفت.  رون ی از خانه ب یآوردن گوش یجواب من نماند و به سرعت برا منتظر

 .دمی نشن  یکردم اما باز هم جواب شیخانم نشستم و آرام صدا میمر کنار

 او برگشتم.  شیآب گرفتم و دوباره پ  ریش  ری را ز وانیشدم و به آشپزخانه رفتم و ل بلند

 د؟ یشنو یمنو م یخانوم، صدا میکردم: مر ش یو صدا دمیقطره آب به صورتش پاش  چند

 تکان هم نخورد. یاش زدم که حت دهیبه صورت چروک  یآرام ی ضربه

 آمد. یدهانم م یاز استرس داشت تو قلبم

 ؟یشد؟ زنگ زد ی: چدمیکه آمد پرس  مهناز

  ی کدومون شارژ نداره. مال من برق چیه یسالفه گوش یتکان داد و با هول گفت: وا نی به طرف یسر 
 م؟ یکار کن   ی. حاال چیمال تو پول

 تو؟ ی فهم ینم نمی. ایکرد یشارژ و روشنش م   شیزد یباال بردم: خب م   را میحرص صدا با

 کشه.  یطول م ی که کل  ادیتا من بخوام روشن کنم و زنگ بزنم و آمبوالنس بخواد ب -

در   می. برمی چاره دار هیادهمه داد: فقط  دیپاش ینم آب مخا میمر ی دهیکه به صورت رنگ پر یحال  در
 .هیهمسا یخونه 

مونده برم   نم یاوضاع؟ هم  نیتو ا ی گیگفتم: چرا چرت و پرت م  تی را گرد کردم و با عصبان  میها چشم
 سراغ اون پسره!

 کرد. یاخم

اصال الزم   ست؟ی برات مهم ن رزنیپ  نیسراغش؟ جون ا  یبر  یخوا  ینم یشد ع یچون تو جلوش ضا -
 . رمی. خودم م ینکرده تو بر 
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 رفت.  رونیجواب من نماند و باز هم ب منتظر

 و سپس با همان پسر وارد سالن شدند.  دیطول کش یا قهیو برگشتش چند دق  رفت

 : کجاست؟ دیمتوجه من نشده بود که از مهناز پرس هنوز

حالش قدم   دنیخانم و با د میفتاد و سپس به مرسمت ابتدا نگاهش به من ا نی مهناز به ا یاشاره  با
 را تند کرد.  شیها

 انداختم و گفتم: سالم!  نیی ام شد. هول شده سرم را پا رهی خ  اهشیو با چشمان س ستادیا میبه رو رو

نشست گفت: سالم عرض شد سرکار   ی خانم م میو کنار مر  نیزم یکه رو ی زد و در حال   یپوزخند
 .میدر خدمت باش  ی. اجازه ندادیرفت ع یکه جوابت رو بدم و سر یخانوم. ظهر نموند

 نبضش گذاشت.  یخانم را در دست گرفت و دو انگشتش را رو  می مر ی دهیچروک  دست

 زد.  یپررو داشت به من طعنه م ینداشتم که بدهم. پسره  یجواب یحرص نگاهش کردم ول با

 زنه؟  ی: نبضش م د یپرس یبا نگران  مهناز

 ؟یبلد   یو رو به من گفت: رانندگتکان داد  یسر 

نداشت، چند   یچندان  فیام تعر یام را هنوز نگرفته بودم و رانندگ نامهیرا بلد بودم اما گواه یرانندگ 
بودم! اما  دهیکوب واریپشت وانت شوهر خواهرم نشسته بودم که نصف دفعات را هم به در و د یبار 
 . اورمی آن پسره کم ب یخواستم جلو ینم

 ؟ یگفتم: بله بلدم. واسه چ به جانب حق

 باال انداخت.  ییلحن حق به جانب من ابرو از

تا   رونی ب اریب  اطیرو از تو ح نمیکه تو بالکنه بردار و ماش ی ز یمنو از م چییخب خانوم شوماخر برو سو -
 .ارمیخانوم رو م میمن مر

 ! یخواد! خودت صاحب خونه ا  یدستورش باز هم طعنه زد: البته آدرس دادن که نم یادامه  در
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رو از او گرفتم. اصال خوب    ینگاهش کردم و با پشت چشم نازک کردن  یکرد! چپ چپ ی مسخره م مرا
 کردم به خانه شان رفتم! 

 آخه... یبرگشتم و گفتم: ول  ش یبه سو د،یکه به ذهنم رس یبا فکر  ناگهان

 آخه؟  یرداند و گفت: چ را برگ   سرش

 خانم و خودش کردم.  میبه مر یا اشاره

 .نی آخه شما نامحرم -

 کرد.  زیتمسخر آم  یچشمانش گرد شد و سپس خنده ا  یا لحظه

هفتاد و چند ساله چشم دارم. در ضمن ما   رزنیپ نیکه من به ا یدون  یها. آخه نم یخوب شد گفت -
 !طونهیدوتا نامحرم ش  نیکه نفر سوم ب  دیدون ی. م دیرو با هم تنها نذار

سالفه! چرا  یاز تمسخرش درهم رفت. مهناز که تا آن لحظه ساکت بود، به حرف آمد: وا میها اخم
 . گهیبرو د ؟ یزن  یقدر حرف م  نیا

ام   ختهیو به هم ر شانیپر یآمدم و تازه نگاهم به موها رونی را تند کردم و با دو از خانه ب میها قدم
خانم که سن مادربزرگش را داشت، زده   می. با او حرف از نامحرم بودنش با مردمیکش ینیافتاد و ه

 کردم! ی م یسخنران  شیگونه جلو نیبودم و خودم ا

 . دمیپوش  یانتو و شال خودمان رفتم و با تمام سرعت م  یخانه  به

 شکر داشت!  یبود، جا  دهیکه از دست من نگرخ  نیآن سر و وضع آشفته ام هم با

 شدم.  نشی را برداشتم و سوار ماش چیسوئ

لب غر زدم: المصب  ری نگاه کردم و ز نیچشمان گرد شده به آن همه دکمه و دم و دستگاه ماش با
 روشنش کنم؟   یبعد چه جور  دمیهم ند کیاز نزد نوی. من تا حاال ا کهی اتومات

آمدم. همزمان   رونی پسر از خانه شان ب یشدن دوباره ام جلو عیو ضا نیروشن کردن ماش الیخ  یب
 آمد.  رونیخانم را در آغوش گرفته بود و پشت سرش هم مهناز ب  میپسر که مر
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 شد؟  یچ  نینگاهش را به من دوخت و گفت: پس ماش پسر

 . ارمشینتونستم ب -

 و با چشم غره به من وارد خانه شان شد. دیکش ی الفه و پر حرصک پوف

  یکارا نیآبرومون رفت با ا ؟یدیم  یپسره سوت نیقدر جلو ا نیرو به من حرص زد: سالفه چرا ا  مهناز
 تو.

 . کنهی منو مسخره م وونهیزشت د یطلبکار گفتم: پسره  یلحن با

توجه به    یدادن به من منصرف شد و بپسر و پشت سرش بسته شدن در، از جواب  نیآمدن ماش  با
 خانم نشست.  میرا باز کرد و کنار مر  نیمن در عقب ماش

 داد و غر زد:  نییرا پا  شهیکردم که ش یبودم و نگاهشات م ستادهیطور ا همان

  ارن؟ینم  فیتشر مادمازل

نشستن من نبود، پسر با حرص    یبرا  ییرا اشغال کرده بود و جا  یکل صندل خانوم  میکردم، مر یاخم
باز کرد. به ناچار سوار شدم. هنوز در را نبسته بودم که  میخم شد و از تو در جلو را برا  د،یکش یپوف
 را از جا کند.   نیماش

  یوقت اتفاق هیگفت:  یچسباندم که مهناز با نگران  شهی حرص نگاهم را از او گرفتم و سرم را به ش با
 !فتهی براش ن

 .دی شده. نگران نباش نییبه او انداخت و جوابش را داد: احتماال فشارش باال پا یهنگا نهیآ از 

نخورده پسر خاله  ییزد. با من هم به قول معروف چا ی حرف م  یمهناز برعکس من با ادب و رسم با
 شده بود!

  شیشاد پخش شد و صدا یبه سمت ضبط رفت و پس از عقب و جلو زدن آهنگ ها، آهنگ دستش
 ها باال برد. را تا انت

 آروم باش  یاسترس دار  چقدر
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 و قانوناش   ایدن الی خیب

 هست  نمونیمشکالت هنو ب یسر  هی

 هردومون باش  میای کنار م که

 

داشت آهنگ   میافتاد یپس م میکه ما از اضطراب داشت  تی وضع نیچشمان گرد شده به او که در ا با
به   نکهیبلند بخاطر ا  یکرد، نگاه کردم و با صدا یم یکرد و با آن همخوان  یگوش م  یشش و هشت

 ! ستی. عروس کشون که نمارستانیب  میبر  یم ضیمر می مثال محترم، ما دار یگوشش برسد گفتم: آقا 

  یبلند با خواننده همخوان یکرد و با صدا یباز به من که از حرص در حال انفجار بودم، نگاه شی ن با
 کرد: 

 مونه ی برام نم یدلخوش  یاگه بر  وونهید

 وونه یبدون که دوست دارم من د نویا

 دونه یقدرتو مثل من نم یکس چیه

 

 باتو راحتم  من

 شهینم  عوض

 حالتم   باتو

 روت حساسم  ادهی تو طاقتم ز با

 هست واسم ادی مثلت ز نکهیا با

 

 ! میافتاده بود یا وانهیچه د ری گ ی. نصفه شب دمیکش یکالفه ا پوف
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 !میوستیپ  یامشب به ملکوت اعال م نیاش احتماال هم  یآن وضع رانندگ با

 چگونه داشت، خدا عالم است! یطی شرا نیرا در چن  یالی خ یهمه ب نیا

بعد با برانکارد و دو   یشد و لحظه ا ادهیمتوقف شد و زودتر پ  مارستانیب یو جلو  میدیرس باالخره
 پرستار بازگشت.

 .  میخانم را داخل بردند. ما سه نفر هم پشت سرشان رفت میمر

 ورود به ما نداد.  یو اجازه   دیاتاق اورژانس را کش یپرده   پرستار

 آخ منو از عشقم جدا کردند! -

داخل راهرو   یها یصندل یزد و رو  یمسخره و لوس چشمک  یل یچپ نگاهش کردم که خ چپ
 نشست.  

 !میایپسر درب  نیدانستم چه طور از خجالت ا یرا از حرص فوت کردم. م نفسم

 خانم نشده بود. میمر تیاز وضع یکردم اما خبر  یم ی و استرس طول و عرض راهرو را ط  ینگران  با

گرفتم. آن قدر  میهادست  انیها نشستم. سرم را م یاز صندل  یکی  یقدم زدن خسته شدم و رو از
 توانستم بخوابم.  یسر و صدا هم م نیا انی جا و م  نیه همخسته بودم ک

 سرم را باال گرفتم و با همان پسر چشم در چشم شدم. ینگاه ین یاحساس سنگ با

 ام بود.  رهی چشمانش سرخ شده بود، خ یدیو نافذش که سف اهی چشمان س با

انداختم اما باز   نییکم آوردم و معذب شده سرم را پا  رهی نگاه خ  نیدر مقابل ا  ییبا آن همه پررو من
 کم نشد.  شیهم رو

 آمد.  یام شود، بدم م  رهیخ  یکس نکهیاز ا شهی. همدمیکش یکالفه ا پوف

 ؟ یکار داشت یما چ ینگاهش دور شوم که به حرف آمد: خونه   ررسیجا بلند شدم تا از ت  از

 یکه م نیماش یاه کردم. برعکس تواش نگ یمقدمه اش به چشمان جد  یشده از سوال ب هول
 شده بود. یآورد االن جد یدرم  یو مسخره باز  دیخند
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که  میکرد  یم یبا توپ باز  میرا به زبان آوردم: داشت دیکه به ذهنم رس  یز یچ ن یفکر کردم و اول یکم
 شما.  یافتاد تو خونه  هوی

 شد بدتر هول شوم.  یکرد و باعث م یلبش نگاهم م یبا پوزخند گوشه  رهی و خ منتظر

 تون.تو خونه  امی مجبور شدم اون طور ب گهیدر رو باز نکرد د یکس میزنگتون رو زد  یهر چ -

 نگفت.  یز ی تصورم چ رغمی لبش بود اما عل یهنوز گوشه   پوزخندش

 ین توو همراه با مهناز که در حال قدم زد میجوان بود، هر دو از جا بلند شد ی آمدن دکتر که زن با
 . میراهرو بود، سمتش قدم برداشت

 حالشون چه طوره؟  -

چند  دیرفع شده و سکته رو رد کردند اما با یو خطر تا حدود  دیرو رسوند شونیخوشبختانه زود ا -
 .نیرو انجام بد  شونیا رشیپذ یبمونند. شما هم کارها ژهیو یتو مراقبت ها نجایرو ا  یروز 

 را گفت و از ما دور شد. نیا

 : چرا حالش بد شد؟دیرو به ما کرد و پرس پسر

 باال انداخت.  یشانه ا  مهناز

و نگرانشون  دمیرو شن یز یافتادن چ یکه صدا میخودمون خواب بود ی. ما تو خونه میدون ینم -
 هوش افتاده. یب میدیخونه اش که د میو رفت میشد

 چرخاند.  انمانی را م نگاهش

 د؟ یستی مگه ن اریآقا شهر یدخترا د؟یستی نوه هاش ن مگه شما -

 کردم.  یتکان دادم و به مهناز اشاره ا نی به طرف یسر 

 .میخانوم هست میمر ینه. منو دوستم مستأجرها -

 گفت.  یتکان داد و »آهان« یسر 
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صفحه به حرکت   یرا رو شیآورد و انگشت ها  رونی روشنش ب  نیشلوار ج   بیاش را از ج  یگوش
 را به گوشش چسباند. یبعد گوش   یدرآورد و کم

 . تونیبغل هیآرازم، همسا د؟ی. خوب هستاری سالم آقا شهر -

 جوانمرد بود!  یکرد. به معنا دایاسمش را پ ی ذهنم معن یتو عیاسمش آراز بود. سر پس

  مشونیدکه مستأجر مادرتونن خبرم کردن و آور ییمادرتون حالش بد شده بود و دخترها -
 . مارستانیب

 یکارا رمی . منم مادیرا داد و تماس را قطع کرد و رو به ما گفت: االن پسرش م  مارستان یو نام ب  آدرس
 .ژهیو یرو انجام بدم تا زودتر منتقلش کنند مراقبت ها  رششیپذ

 جواب ما نماند و از ما دور شد.  منتظر

  یخل باز  یپسره با همه  نی ا گمیت: مکه مهناز گف  میها نشسته بود یصندل  یبا مهناز رو همراه
 ولمون نکرد و بره. یجور   نیخوشم اومد که هم  ره؟یپذ تیچه مسئول ینگاه کرد یهاش ول 

  یباز  وانهی اعصاب خورد کنش و آن د یرا قبول داشتم. با تمام طعنه ها و آن پوزخندها  شیها حرف
 مورد خوب بود.   کی نیاما در ا شیها

جوان که هم    یحدودا چهل و چند ساله و دختر  یگذشته بود که همان پسر که آراز با مرد یساعت مین
 داد، سمتمان آمدند. یسن و سال من و مهناز نشان م

 کرد.  یخانم بود، کرد و ما را معرف   میکه آراز رو به آن مرد که حتما پسر مر میجا بلند شد از

 هم رو!  دیشناسیمادرتون هستند. ظاهرا نم ی خانوم ها مستأجرها-

 .دیدیتکان داد و گفت: نه متاسفانه، به هر حال ممنونم زحمت کش یسر  مرد

 : حالش چه طوره؟ دی که رو به آراز پرس میگفت یبود« ا فهیکنم، وظ   یمهناز »خواهش م با

اش   یپرپشت جوگندم  یموها انیم یدست یتکرار کرد که با ناراحت  شیدکتر را برا یحرف ها آراز
 .دیکش
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 مینشو شان یآن که ما متوجه صحبت ها یبه او نگاه کرد و کنار گوشش برا ی هم با ناراحت دخترش
 . دمیرا شن  شانیحرف ها یبود و همه   زی ت یادیز  میشروع به حرف زدن کرد البته من گوش ها

 .م یبابا، امروز مامان زنگ زده بود به مامان مر -

 خب؟  -

  یچی کنار گوش پدرش زمزمه کرد: ه یکرد و دوباره به آرامبه ما   یو نگاه دیکش یپوف کالفه ا دختر
ازت گذشته و پات لبه گوره و تو    یتو سن گهیم میکه به مامان مر یشگیهم ی. همون بحث ها گهید

  شگفت خونه رو بفرو  ی. ممیدار  یقرض و بده ی. اون وقت ما کلیکن  یم یبزرگ زندگ  یاون خونه 
 و سهم ارث ما رو بده.

 . دمیرا نشن  شانیحرف ها یاز ما دور شدند ادامه  چون

  یها. آخه بگو به تو چه ربط  شنیم دایپ  ییکه گفت: عجب آدم ها میبا مهناز رد و بدل کرد ینگاه
آزار   یب رزنی پ نی. ایتو زودتر از اون مرد دیخواد زنده بمونه؟ اصال شا یم یتا ک  رزنیپ نیداره که ا

 ار به کار تو داره آخه.ک یچ

 عروسش درست بوده.  ی فهمم تموم حرف هاش درباره  یرو بگو. حاال م نیزدم: هم   حرص

  یاومدم ول  تون  یفلسف یبحث ها  ونیکه م دیبود، به حرف آمد: ببخش ستادهیما ا یکه رو به رو آراز
 . دیبر دیتون یم گهید

من   زیشما شوماخر عز یزد و باز هم طعنه زد: با اجازه   یحواله اش کردم که چشمک  یچپ چپ نگاه
  گهید یجونش! شما هم دفعه   یآبج شی برم، پدربزرگم منتظره برم ببرمش شمال پ دیبا گهید

جلو پات    یز یچ یا یکنسروماه  ،یمرغ  ،یگوسفند ،یگاو هیخونه مون قبلش خبر بده  یای ب یخواست
 انوم!سرکار خ  زنمب  نیزم

دود از   تی کردم از عصبان  یدرهم نگاهش کردم. احساس م یحرص در حال انفجار بودم. با اخم ها از
 شود! یکله ام بلند م

 !دارید دیباز گفت: به ام شی تکان داد و با ن یدست

 نگاهم خارج شد.  ررسیهمان حرص و اخم آن قدر نگاهش کردم تا از ت با
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مقابل   ز ی آم دیحواله اش کردم و انگشت اشاره ام را تهد  یز یمهناز، نگاه حرص آم یخنده  یصدا با
 صورتش تکان دادم. 

 رو!   شتیپس ببند ن رسهیم  یکیبه تو  یول  دیمن زورم به اون پسره نرس  ن،یبب  -

 اش شدت گرفت. خنده

 !یکم آورد یک یجلو  نمیب یباره م نیسالفه اول یپسره! وا نیباحاله ا یل یخ -

  ارمیکم ب یاز خود راض  یپسره  نیمخصوصا ا ی. من عمرا جلو کسرمی جانب جواب دادم: نه خ به حق
 کار کنم.  ی دونم باهاش چ  یو م

 را عوض کرد و با لحن آراز گفت: بله سرکار خانوم!  شیصدا

مانند بچه ها مشغول  مارستانیب  یطوالن  یپا به فرار گذاشت. در راهرو عینگاهش کردم که سر یحرص
 .میزد  رونیب  مارستانیآرام و خانمانه از ب یل ی از پرستارها، خ یک یکه با تشر  میبود دنیدو

گرفته. اصال نگفت دوتا دختر   شی که تعارف کنه ما رو برسونه، دلقک باز نیا  یجا شعوریب  یپسره -
 برن خونه!  یتنها اونم ساعت سه نصفه شب چه جور 

 . میبر مارستانیخود ب  یها یتاکس ن ی با هم  ایب  الیخ  یب -

 . میها شد نیاز ماش  یک ی تکان دادم و همراه با هم سوار  یسر  ناچار

 

 

 شد.  دهیآراز کش ی. ناخوآگاه نگاهم به خانه میشد ادهی را پرداخت کردم و هر دو پ هیکرا

  یتالف یخواست طور  یبود که دلم م ختهیاعصابم را به هم ر شیها هیآن قدر با حرف ها و کنا امشب
 . اورمیاش را سرش درب

خانه شان کردم و رو به مهناز گفتم: فکر کنم رفتن شمال!  کی تار یخاموش و فضا  یبه چراغ ها نگاه
 تو خونه. میبر میتون یدردسر م یراحت و ب  یل یو خ ست ین یکس گهیاالن د
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 .دیکش یپوف کالفه ا  مهناز

  تی اگه بخواد شکا  ای ؟یگیبهش م یچ  نتتیاگه بازم بب   دت؟یامروز پسره د ید یسالفه. ند الیخ  یب -
 ؟ یچ میاجازه وارد خونه اش شد یکنه که ب

بعدش هم ما  دیبود که فهم   یجواب دادم: اون اتفاق یتفاوت یخودمان، با ب  یباز کردن در خانه   نیح
 یتوش زندگ یست و کس   لهیپر از وس نی رزمیاون ز یچه جور  میتو اون خونه و بفهم میبر دینبا
 !یسراغمون چ ادی ب نهیپسره بب  نی هم هوی کنه؟ینم

 توجه به مهناز از پله ها باال رفتم.  یب

 کنم.  یتو و در رو برات باز م رمیمن االن م-

 تکان داد و من هم از پله ها باال رفتم و خودم را به تراس رساندم.  یسر  ناچار 

 مهناز باز کردم.  یو در را برا  دمیپر  نییاز تراس پا یراحت تر و با ترس کمتر  یل یبار خ نیا

  نیرزمیکه به ز  یبتوانم در  دیبزرگشان که کم از باغ نداشت چرخاندم تا شا اریبس  اطی را در ح نگاهم
 . دمینرس  یا جهیمنم اما هر چه گشتم، به نت دایشود را پ   یم یمنته

 نداشته باشه آخه؟  نیرزمی گفتم: چه طور ممکنه ز دم،یکش  یسرک م اطیح یکه به همه جا  یحال  در

 آمد.  یم دنبالم

 داشته باشه. ی از تو خونه راه دیشا-

 و نگاهش کردم. ستادمیزده از کشفش ا جانیه

 ها!  یگیراست م -

 م اما در قفل بود.کرد نییدر را باال و پا ی رهیباال رفتم و دستگ  اطیح یتو ی سرعت از چند پله  به

جور شده بود و   مانیبرا تیمدت موقع نیبه شانس بدمان فرستادم. بعد از ا  یو لعنت  دمیکش یپوف
 حاال در قفل بود. 

 ترسم سالفه.  ی. من ممیبر ایکه در قفله. پس جون من ب  یدید -
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  یبارم م  هیو کنا شیبود و ن  رهی به حرفش نکردم. مدام چهره آن پسر که با تمسخر به من خ یتوجه 
 آمد. یم  میرو شی کرد پ

 لبم آمد. ی رو  یبزرگ و بدون نرده کردم و لبخند بدجنس  یبه پنجره ها ینگاه

 تراس افتاد. یتو یچوب  یبه صندل نگاهم

 .میرو بشکن  شهیش د ی. بامیراه دار هیفقط -

 کرد. هول

بهشون خسارت   دیخونه شون؟ چرا با میکه هر طور شده بر میسالفه؟ مگه ما دزد یشد وونهید -
 . دیظهر تو رو د یفهمه کار ماست مخصوصا وقت  یمطمئن باش پسره م م؟یبزن

 به تو بگم؟ ی. آخه من چوونهیداد زد: نکن د تیپنجره بردم که با عصبان  یرا برداشتم و به سو  یصندل

  نیفقط ب وارید هی نیرزمیمهناز. تو ز ستمی خونه چه خبره ول کن ن نیزدم: من تا نفهمم تو ا  حرص 
 تمونیاذ  ایسراغمون  ادیبخواد ب ی. اگه کسختی اون طور فرو ر کیضربه کوچ هیماست که اونم با 

  بیرغ  هرش   نیبود؟ ما دوتا دختر تنها تو ا یا وونهیچه د یدیپسره ند نیاصال هم م؟یکن  کاریکنه چ
داشته  تی رو امن  میبمون نجایچند ماه که قراره ا نی ا دیرسه؟ ما نبا یپسره م نیآخه زورمون به ا

 م؟ یباش

 کار احمقانه ام است! هیتوج  میدانستم حرف ها یهم م خودم

به   یپسره   نیوقت ا هیاگه  ستی ن  کیشهر خودمون کوچ نی ع نجایا ؟یفهم  یزد: آخه تو چرا نم  داد 
کمک   میتون  یم  یاز ک شه؟یخبردار م ی اصال ک م؟یکن  کاریچ  ارهیسرمون ب  ییبخواد بال وونهیقول تو د

 کم عقلت رو به کار بنداز.  هی م؟یریبگ

 کرد؟  یمسخره م م یچه جور  یدیباز کمه. ند ارمی پسره ب نیسر ا ییولم کن. من هر بال -

شکست   یبد  یبا صدا شهی. شدمی کوب شهیرا بلند کردم و محکم به ش یجوابش نماندم و صندل  منتظر
 پرتاب شد.  ییو هر تکه از آن جا

 تو. یبود؟ پاک عقلت رو از دست داد یچه کار  نیا وونهید ی: دختره د یکش یغ یج  مهناز
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هم به  یخوا  یبمون نم یخوا  ی. توام اگه موونهی عقلم، من د یغر زدم: آره. من ب تی عصبان با
 تو.  رمیخودم تنها م  سالمت.

 قهر رو برگرداند. با

 مونم.  یمعلومه که نم -

 نرود داخل خانه رفتم. میپا ریز  شهیآن که ش یبرا اطی نثارش کردم و از پنجره با احت یبابا« ا  »برو

 روشن شده بود.  یکه به داخل افتاده بود کم اطیح  یتو یاز چراغ ها یخانه با نور اندک  یفضا

 از المپ ها را روشن کردم. یکی کردم و  دایبرق را پ  دیاستفاده از همان نور کم، کل با

بودن  کی و ش  ییباینتوان ز نکهینداشت اما نه ا یر یتأث  یخانه به آن بزرگ یالمپ کوچک برا کی نور
 .دیخانه را د یاز اندازه  شیب

آن   یخودم هم بود و از طراح یکه رنگ مورد عالقه  یو مشک  دیسف یبه رنگ ها  نیزایبا د یا خانه
 داشته باشد! قهیقدر سل نیدانم از ا یم  دیپسر که بع نیمشخص بود که کار طراح است وگرنه ا

  ی م یباال منته یراه پله به چشمم خورد که آن هم به طبقه   کیرا در اطراف چرخواندم. فقط  نگاهم
 شد. 

 کجا بود؟!  نیرزمی ز یپله ها پس

چشمم به  یو یاز سالن ت یخانه بودم که در قسمت  ی طور با دقت و استرس مشغول بررس همان
 نصب کرده بودند.  وارید یعکس از آراز افتاد که رو نیچند

  کلی ه ،یجذب مشک راهنیلب داشت و با آن پ  ی رو  ی. لبخندستادمیاز عکس ها ا یکی  مقابل
 شده بود.  انی نما یاش به خوب  یورزشکار 

چهره اش را دو   تیچروک شده بود که جذاب یپلکش کم یکه زده بود هم گوشه  یخاطر لبخند به
 چندان کرده بود.

خودش پر کرده!  یکل خونه رو از عکسا فتهی خودش یاز عکس گرفتم و با خودم گفتم: پسره  نگاه
 اخالق نداره!  لونیاپس هی یخوره وقت یبه چه درد م افهیق
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  یفضا و صدا ی کبارهیگرفتم که با روشن شدن به  شی نگاه از عکس ها یپشت چشم نازک کردن با
 . ختی و به وضوح حس کردم قلبم فرو ر دمیکش ینیام، ه ی کی در نزد یدست زدن

 زد.  یمن دست م  یلبش برا یرو یبود و با همان پوزخند مسخره  ستادهیا یا گوشه

سرکار خانوم. مگه نگفته بودم قبل از   نی: به به! خوش اومدگفت  دیخود د یام را که رو  دهیترس نگاه
! شهیسر پا که نم یجور  نیرو برات حاضر کنم؟ ا ییرایپذ لیخبر بده که وسا هی خونه مون  یای ب نکهیا
 !میدر خدمت باش ییچا هی

اش بودم و انگار وحشتم   یبه صورت جد رهی خ  یواکنش چی دهانم آمده بود. بدون ه یاز ترس تو قلبم
  یبا خودت فکر کرد یصلب کرده بود، دوباره خودش به حرف آمد: چ میرا از پاها یانجام هر حرکت

 داشته باشه؟ ریدزدگ  ای  نیخونه ممکنه دورب نیکه ا دیبه اون مغزت نرس  یعنیبچه؟ 

 بود؟!  دهیبه ذهنم نرس یز ی چ نیخودم دادم. چه طور چن ینثار خنگ یدل فحش در

 عقب رفتم. یجلوتر آمد و من هم قدم  یزد و قدم  یزخندپو

  ؟یکرد  یم یمن چه غلط یخب خودت با زبون خوش بگو تو خونه  -

:  دیحرف نزده ام پر انیم م،یبگو یز ی خشک شده ام را با زبان تر کردم و دهان باز کردم که چ یها لب
 . ین یب یمنم م  یاون رو ،یبد لمیاگه چرت و پرت تحو یول

 . دیرس یاش نگاه کردم. کاش حداقل مهناز بود که به دادم م یجد  یترس به چهره  با

  فیتعر ش یگرفتم کل ماجرا را برا میو تصم ابدیاز اضطرابم کاهش  یبلکه کم  دمیکش یق یعم  نفس
 کنم.

از جنوب   شهیم یشما دارم. من و دوستم چند روز  یبه خونه    یآقا من نه دزدم و نه کار  دینیبب  -
 یخونه   نیرزمیز نیو خانواده هامون هم ا میقبول شد نجایدانشگاه ا نکهیتهران. به خاطر ا میاومد

 خانوم رو برامون اجاره کردند...  میمر

 کم آوردم و مکث کردم.  نفس

 اش.  هیخب بق -
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چند تا قاب   میخواست یم نکهیپاک کردم و ادامه دادم: تا ا میمانتو یدستم را با گوشه  یها عرق
فرو رفت. تعجب   واریاز د یکه کم میدید دمیکوب واریرو به د  خیکه م نی. همم یبزن واریعکس رو به د
. از اون اده روز افت نیبه ا کیکوچ یضربه  هیکه با  فهی سست و ضع وارید نی قدر ا نیکردم که چرا ا

  دهیهم توش چ لیوسا که تموم کهیتار یل یخ یخونه  هی دمیسوراخ به اون سمت نگاه کردم که د
  یی. منو دوستم دوتا دختر تنهاکنهیم ی زندگ یک  نیرزمیشما که بفهمم تو اون ز   یشده. اومدم خونه 

 راحت شه؟  المونیخودمون خ تی از امن دی. نبامیا

کرد و   یز یتمسخر آم یاو نگاه کردم که خنده  یتفاوت و خنث  یب  یکه تمام شد به چهره  میها حرف
 را در قفل چرخاند. دیرفت و کل  یسمت در ورود

 ؟ یدر رو چرا قفل کرد ؟ی کن  یم یکار دار  یرا باال بردم: چ میوحشت نگاهش کردم و صدا با

  دنید ی. خواستم فرار کنم که با تشر مانع شد. براستادیا میآمد و رو به رو میچند قدم بلند به سو به
نکن، من خودم زغالم. چه  اهیدختر جون، منو س نی : ببدیص غرصورتش سرم را باال گرفتم که با حر

گوشام درازه  ؟کنم یمن حرفاتو باور م  یهان؟ فکر کرد یداستان رو درست کرد   نیکه ا یقدر فکر کرد
 دو پا چهارتا پا دارم هان؟! یجا ای

 برخورد کردم.  واریعقب رفتم که به د  ینگاه کردم و قدم نشیترس به چشمان سرخ و خشمگ با

 . نیما و خودت بب یخونه  ایب یخوا ی. اصال اگه مگمیمن راست م دیباور کن  -

 اش کرد.  یقو دست  ریجلو آمد و چانه ام را اس دستش

حرفات رو باور کنم. بعدش هم   یو انتظار دار   یچرخ  یمن و راست راست م  یتو خونه  یاومد -
 . میندار نیرزم یزخانوم کوچولو ما اصال  

 چه بود؟ واری د ینداشته باشند؟ پس آن سو نیرزمیشد ز  یچشمان گرد شده نگاهش کردم. مگر م با

تو سرته؟   یکردم چانه ام را از حصار دستش خارج کنم که اجازه نداد و ادامه داد: چه نقشه ا یسع
و   پیپسر خوش ت هیمخ  ادیتو خونه ات؟ البته فکر نکنم بدت ب  یمنو بکشون   یخوا  یم یچ یبرا

 . یپولدار رو بزن

 ازت.  ادی زد و گفت: من بدم نم  یبرق چشمانش
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 کم درازه. هی! فقط زبونت یستیبدم ن  نیانداخت: نه همچ  میبه سر تا پا  دارانهیخر نگاه

و تازه به دوران   یپسر از خود راض نیدادم ا یچشمم را سوزاند. چه طور به خودم اجازه م اشک
 را نثارم کند؟  دیآ یدهانش م هر چه به دهیرس

صورتش فرود آمد فقط  یرو ی بلند شد و ک یدستم ک دمیپر از نفرت شد. خودم هم نفهم وجودم
 و دست خودم هم از درد به گز گز افتاد.  دی چی در سکوت مطلق سالن پ یل یبلند س یصدا

به  یردم و با تنه اگونه اش گذاشته بود. از غفلتش استفاده ک یکرد و دستش را رو ینگاهم م مبهوت
آمدم. دستم در اثر  رونی و از کنارش گذشتم و از همان پنجره از خانه ب دمیسرعت بخش میاو، به پاها

شده  یار که از دستم ج  یتوجه به خون یام سوخت. ب یبخاطر حواس پرت  شهیش یبرخورد با تکه ا
 نشان ندادم. ی او هم توجه یزدم و به صدا کردن ها رونیبود با دو از خانه شان ب

 

در پارک   یجلو  یبلند مشک  یشاس  نی زدم. همان ماش رونیبزرگشان گذشتم و از خانه ب   اطیدو از ح با
 جلو نشسته بود.  یصندل یکه حتما پدربزرگش بود، رو  یبود و مرد مسن 

خودمان شدم،   اطی که وارد ح نی گذشتم و هم  نیآن که متوجه ام نشود، به سرعت از کنار ماش یبرا
 شد.   ریسراز میبغضم سر باز کرد و اشک ها

 هق هق ام باال نرود. یرا مقابل دهانم گذاشتم که صدا دستم

را بدهم از خودم   شیآن پسر بند آمده بود و نتوانسته بودم جواب تهمت ها یانگار زبانم جلو  نکهیا از
 بودم.  یشاک

 را باز کردم و وارد شدم.   نیرزمیرفتم و در ز  نییپله ها پا از

 ها بود. ینشسته بود و مشغول انجام طراح نیزم  یخبر از همه جا رو  یب  مهناز

و با سرعت بلند    دیکش ینیمن، ه انیگر یچهره  دنیدر سمت من برگشت و با د  یصدا دنیشن  با
 شد و خودش را به من رساند. 

   ؟یکن یم هیشده سالفه؟ چرا گر یچ -
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 دادم. هیتک  واری نشستم و به د نیزم ی کرده بود، رو چمیتوجه به او که سوال پ یب

 هق هقم بلند شد.  یگذاشتم و صدا میزانوها یرا رو سرم

 !یمنو از نگران  یبگو. کشت یز یچ هی: سالفه با توام!  د ینشست و نگران پرس کنارم  

 ام نگاهش کردم.  ی را بلند کردم و با چشمان اشک سرم

 شده؟  یسالفه. دستت چ گهیبگو د -

 رفت، افتاد.  ینگاهم به دستم که از آن خون م تازه

 آن تهمت ها!  دنیدلم آن هم بخاطر شن یسوخت اما نه به اندازه  یم دستم

 

که با قاشق مشغول هم زدنش بود،   یآب قند وانیبعد با ل  یشد و به آشپزخانه رفت و لحظات بلند 
 بازگشت و کنارم نشست. 

 . یبخور. رنگ به رو ندار   نیکم از ا هی ایب -

 . گهیکه گفت: بگو د  دمینوش یرا از دستش گرفتم و جرعه ا  وانیرمغ ل یب

 را پس زدم.  میو اشک ها دمیکش  ینفس

 برگشته خونه.  پسره  نیا میدیفهم یم ،یاومد یتو بود. اگه توام باهام م  ریهمش تقص  -

 د؟ی: واقعا برگشت؟ تو رو هم دد یکش ینیه

ماجرا را    شی زدم برا یلجوجم را پس م یکه اشک ها  یتکان دادم و در حال د ییتا یبه نشانه  یسر 
و   دیآب قند من را سر کش یخورده   مین وانیشده بود، ل زی از حرص ر شیکردم. چشم ها فیتعر

. هخودش بوده رو بار تو کرد قیال  یغلط کرده هر چ  وونه،ید یشروع به فحش دادن به آراز کرد: پسره 
 . ارمی پدرش و در م

 نکن. ولش کن.  هیمن انداخت و ادامه داد: قربونت برم من، گر یبه چشمان اشک  ینگاه
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  نیهمچ یش اجازه پسره به خود  نیکار کردم که ا یام جواب دادم: من چ  هیگرفته از گر یصدا با
 .ی شناس یوقته م  یلیمهناز. تو که منو خ گهیرو داده؟ کجا پام رو کج گذاشتم؟ بگو د یحرف 

 را در آغوش گرفت. سرم

  قیاشک رف ی کس  دهییخواد فکر کنه. من خودم دارم براش. مادر نزا  یم ی. بذار هر چیجور  نینگو ا -
 . ارهی منو درب

 .دیکش رونیمحو بر لبم نشست. مرا از آغوشش ب  یاشک لبخند انیم در

 فضول خودم. ی. بشو همون سالفه ادیبهت نم  یزار  هیجمع کن خودت رو! گر گهیخب د-

برگه   انیرفت و از م رمانی تحر زینداد. از جا بلند شد و به سمت م  تینگاهش کردم که اهم یچپ چپ
 رفت.  وارید یرد و به سوپونز آو  یاز آن برگه ها را با تعداد یکی ها و کاغذها، 

 ؟ یکار کن  یچ یخوا یم -

چسبانده بود را  واریکه به د ینصب کرد و خودش از آنجا کنار رفت و توانستم نقاش واریرا به د کاغذ
 .نمی بب

  یجد یلیبود، خودش هم خ  دهیبامزه کش   یلینگاه کردم. خ  یاالغ در نقاش  ریبه تصو  ینگاه متعجب
به بعد هر  نیباشه، از ا ادتیکه   واریرو چسبوندم به د نیانگشت سمتش غر زد: ا یبا اشاره 

 خره! اره،یرو ب وارید نیکدوممون اسم سوراخ ا

 حاال شد!  نی کش آمد که ذوق کرد: آفر یبه خنده ا میکار بچگانه اش لب ها از

 نگاهش به دستم افتاد. ضشیلبخند عر انیم

کنم   دایپ  زیپارچه تم هیرفت. من برم   ادمیشدم که دستت رو   پسره نیقدر سرگرم فحش به ا نیا -
 ببندم به دستت. 

بودم عاقبت من   دواریهم گذاشتم. ام یدستم گرفتم و چشمانم را رو یخشک شده  یاز خون ها نگاه
 دانستم!  یم  دیشود؛ البته بع  ری پسر بخ نیبا وجود ا
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با   یضد عفون  نیا در دستش گرفت و ح اش مقابلم نشست و دستم ر هیاول یهالوازم اندک کمک  با
 سالفه؟ گمیزد: م میمحتاطانه صدا یلحن

 لحنم اثر گذاشت.  یزخمم را سوزاند و چهره ام در هم شد و رو نیبتاد

 ها؟-

 رفت.  ادمیحرفم  یکه تو جواب داد نجوریا-

 بگو؟  یگیم ینه بابا دستم سوخت چ-

 صدوده. باز خوب تا کرد باهامون. زدی پسره بود زنگ م یجا  یهر ک ی ندارما ول  یکار  گمیم-

 .دمیدستم را کش پرحرص

 عمشه بارم کرد.   قیال یخوب تا کرد! در رو قفل کرد و اومد هر چ  یکن  یواقعا فکر م -

 ؟ یکرد یکار م یچ یباش خودت بود یمنطق  کمی  شیه-

 من...-

 مون؟خونه یومدچرا ا دمیپرسیم یمنطق یلی به جانب و محکم جواب دادم: خ حق

مبارکم   یبه رو  یکه چرت گفته ام ول دمیچپ و عاقل اندر کودن نگاهم کرد. خودم هم فهم چپ
که   شکنمیروز به عمرم مانده سرش را هم م  کیخانه شان را شکاندم  ی شهی. حقش بود که شاوردمین

 قضاوت نکند.  طورنیبا آن مغز پوکش راجع به من ا

 

 باز کردم. یام چشمانم را به سخت یزنگ گوش یصدا دنیشن  با

گرفته و  یبا صدا ندازم،یب یشماره نگاه ایگشتم و بدون آن که به نام  یبالش دنبال گوش ریدستم ز با
 خواب آلودم پاسخ دادم: بله؟ 

 سالفه، مادر... -
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لهجه  بر لبم آمد و مثل خودش با  یاش لبخند یجنوب ظیغل یمامان و آن لهجه  یصدا دنیشن  با
 ؟ یجواب دادم: سالم مامان خوب

 مادر؟ اوضاع خوبه؟  یقربونت برم. خوب  -

 مادرانه اش زدم.  ی ها یبه نگران یلبخند

 خوبه مامان جان. نگران من نباش  زیهمه چ -

 کالس هات شروع نشده؟ -

 بود. دهیاز سرم به کل پر  خواب

 کشه که شروع شه. یطول م یدو هفته ا هینه فعال که کالسا تق و لقه و - 

 هم دلم برات تنگ شده مادر.  ی. کلنجایا نیایپاشو با مهناز ب ؟یکار کن یاون جا چ یخب مادر موند -

 بر لبم نشست.  قیعم یلبخند

 .میگرد  یبرم ادی م رمونیاتوبوس گ طیبل مینیبب  میقربونت برم منم دلم برات تنگ شده. چشم بر -

تماس را قطع کنم. رو به مهناز که او هم تازه از   یکوتاه یظدر را زدند و جبور شدم با خداحاف  زنگ
 خودمون؟ یخونه  میمدت رو برگرد نیا هیمهناز نظرت چ گمیشده بود، گفتم: م  داریخواب ب

 تکان داد. یسر  متفکر

 ! ی به آب داد گهیدسته گل د هیو تو باز  می فوقش موند م؟یکن  کاری چ نجایا میآره. بمون -

 نثارش کردم. ی »کوفت«

 .می اریم ری گ یک یبرا طیبل مینیبب  نالیترم میکوفت. پاشو حاضر شو بر-

 خسته و کسل بودم.   یرا گذرانده بودم و حساب  ییشب پر ماجرا شب،یاز جا بلند شدم. د یکوفتگ با

 را برطرف کرد.  شبید یو کم خواب هیاز پف چشمانم به خاطر گر یسرد کم آب

 .میزد  رونی آماده شدم و همراه با مهناز از خانه ب عیسر شهیهم مثل
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نگاهم را از آن سمت گرفتم و هم  عیکه سر دیرا کاو هیهمسا  یخانه  یخود به خود در بسته  نگاهم
 .میاتوبوس رفت  ستگاهیقدم با مهناز به ا

 . میاوریب  ری گ طیبل میساعت پنج توانست یامروز بعدازظهر حوال یبرا

. میراهه تا برس  ی کل میتو راهمون بخر یبرا  یکم خوراک هیو  میبزن یچرخ هی میبر  ایبه مهناز کردم: ب  رو
 . میاری رو ب لمونیخونه وسا میاز اون طرفم بر

 . میشد ابانیتکان داد و با هم مشغول قدم زدن در خ یسر 

 ؟ یموافق یپاساژ گرد هیاز پاساژ ها کرد و گفت: با   یکی به  یاشاره ا مهناز

 .میرفت  کیکردم و به سمت آن پاساژ بزرگ و ش  دییلبخندم تأ با

منطقه که  نیزد مخصوصا در ا  یهم به سرمان نم  دیفکر خر یبود که حت ادی ها آن قدر ز متیق
 شد.  یباالشهر محسوب م

  یآن برا  دیافتاد و هوس خر یرنگ دخترانه ا  یصورت   راهنیها به پ  نیتریاز و یک یاز پشت  نگاهم
 خواهر زاده ام به سرم زد.

دانستم چه قدر دوست دارد   یکه م یکنترل نیخواهر زاده ام هم ماش  یکیآن   یو برا دمیرا خر همان
و بعد از رفتن به   میخورد  یچیراهمان ساندو یتو یبرا  یخوراک  یکم دیکردم و بعد از خر یدار یرا خر

 .میبرگشت  نالیدوباره به ترم لمانیخانه و برداشتن وسا

 .میرو به مهناز به سمت اتوبوس رفت م،ی دیبلند شاگرد راننده اتوبوس را که شن یداص

 .میکن  یجا نمونه. االن حرکت م یتهران، بوشهر کس  یمسافرا -

 . میکه در قسمت بار بگذارند و خودمان هم کنار هم نشست میداد ل یرا تحو مانیها ساک

به اتوبوس پر شده انداختم  یجا به جا شدم و نگاه میدر جا یشالم خودم را باد زدم و کم  یگوشه  با
 .ادهیو گفتم: چه سر و صداها ز

 زدهی دوازده، س نی. از اول تا آخر اکنهینم  یتو که فرق یبرا  یتکان داد و گفت: آره ول یسر  مهناز
 ! یساعت رو خواب
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 یبرا نیماش  یتو شهیهم یرا قبول داشتم. از بچگنگفتم. خودم هم حرفش  ی ز یکردم و چ  یا خنده
 برد.  یخوابم م ادی ز یمسافت ها

 

* * * 

خسته ام کرده بود و    یمدت حساب  یو نشستن طوالن یساعته و کم خواب زدهیدوازده، س یطوالن  ریمس
 کنم.  یرا با آرامش سپر  یدوست داشتم زودتر به خانه برسم و چند ساعت

گرفتن ساک  لیبه بدن خشک شده ام دادم و بعد از تحو  یو کش و قوس می آمد نییاتوبوس پا از
 . میگرفت یو تا خانه تاکس میآمد رونی ب نالیاز ترم مان،یها

باز بود را هول  مهیکردم و در رنگ و رو رفته مان که ن  یظبن بستمان از مهناز خداحاف یکوچه  سر
 پا گذاشتم. اطیدادم و به ح

انداختم و به طرف مامان که سالله را بغل   نیزم  یکوله و ساکم را رو م،یرو شی پ یصحنه  دنید با
 را تند کردم.  میقدم ها  ختند،ی ر یکرده بود و هر دو اشک م

 شده؟  ی : چدمیپرس یبا نگران  یسالم و احوالپرس  ینشستم و به جا نیزم یرو کنارشان

.  نمیلبش را بب یو گوشه   ینیب  یآمد و توانستم و خون خشک شده رو رونی از آغوش مادر ب سالله
 خون شده بود. یکاسه ا هیسبز رنگش که به مامان رفته بود، از گر یبا ی چشمان درشت و ز

 افتاده؟ یکس یبرا ی. اتفاق یمردم از نگران  ن؟یگینم ی چ ی شده؟ چرا ه یچ -

 نامرد باز اومده.  برزیفر  نیبشه؟ ا یچ یخوا یم گهیهق زد: د سالله

 را درهم رفت. میها اخم

 اومده؟ یواسه چ -

  یگفت اگه پول رو ند یدفعه م نی . ارهی . اومده بود باز پول موادش رو از من بگگهید شهیمثل هم -
 .رم ی گ یها رو ازت مبچه 
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 زدم: غلط کرده.    حرص

 شانه ام انداختم. یجا بلند شدم و کوله ام را رو از

 کار کنم.  ی دونم باهاش چ  یم -

 بلند شد.  یبا نگران مامان

 ! یولش کن مادر. باز تو شرخر شد  ؟یبر  یخوا یکجا م  -

 زدم.   رونیکه به نافم بست نکردم و از خانه ب  یبه صدا کردن ها و لقب  یتوجه 

 گذشتم.  یها م  ابانی پر حرص از خبلند و  یقدم ها با

بله من کم طاقت   ند؛یندارد بگو  ی! اشکالیشناسی و صبر را نم یتند ،یشرخر  ،یکم طاقت  گفتندیم
دختر بودنم ببندم و مثل   یچشم رو خواستیبودم و تحمل ظلم و حرف زور را نداشتم، اصال دلم م

  دیطلبیکه مرد نداشت، دختر شرخر را م یواده ارا قلنبه کنم در برابر خانواده ام، خان رتمی پسرها رگ غ
 !؟ دیطلبی ... نمگرید

زود به    یل یرفتم که خ یراه م ع یسر تینبود و آن قدر هم از حرص و عصبان   یچندان دور  ی فاصله
 . دمیتره بار رس  دانیم

در کدام غرفه است. با قدم   برزی دانستم که فر یشلوغ و پر از رفت و آمد آن جا شدم. م یفضا وارد
هول  یرا طور  ی. در آهنستادمیزدم، مقابل غرفه ا ینفس نفس م تی که از عصبان یتند و در حال  یها

 داد.  یبد یبرخورد کرد و صدا وار یدادم که محکم به د

و  دی در با هول از جا پر یصدا  دنیها خواب بود، با شن  وهیچند جعبه و کارتن م انی که م برزیفر
 ام را شاهد نباشند.  یکرد. در را بستم که چشم فضول ها شرخر   یبه من نگاه هراسان

 ؟ یکن  ی کار م یچ نجایتو ا -

به جعبه ها زدم که چون پشتشان   یحرف با نفرت نگاهش کردم و به سمتش رفتم و از حرص لگد یب
 پخش شدند.  نیزم یها رو  وهیسقوط کردند و م  یبود همگ  یخال
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  یدختره  یکن  یکار م  ی: چدیسر کچل شده اش کوب  ی نگاهم کرد و رو تی جا بلند شد و با عصبان از
 که! یم کرد چارهیب  ؟یختیرو به هم ر نایچرا ا وونه؟ید

  دیچه قدر با یدون یها که پخش و پال شده بودند، چرخاند و با ناله ادامه داد: م وهیم نیرا ب  نگاهش
 رو بدم؟  نایخسارت ا

: تو  دمیدق دادنش با چند لگد موزها را له کردم و غر یو برا ستادمیا شیه حرفش رو به روتوجه ب یب
کردن هات    دیدر خونه و با تهد یا یهمش م یهان؟ واسه چ ؟یدار  یمن برنم  یچرا دست از سر آبج

 ادرو د تی اش هم که ازت نخواست. خود دادگاه حق صالح هیطالق گرفته مثال. مهر ش؟یترسون  یم
! به جان خود شیترسون یو م  یکن  یزرزر م یایم یه هیبه سالله که بچه هاش رو بزرگ کنه حاال چ 

  یتن بابات رو تو گور م شیکن یتوخال دیو تهد یزر بزن  یایب گهیبار د هی برزی فر خورمیسالله قسم م
 !یدیلرزونم از عاقبت پسرش، فهم 

دفاع   تی از آبج ادیبزرگتر از تو نبود که ب  یرا باال برد: به تو چه آخه بچه؟ کس  شی اخم مثل من صدا پر
 کنه؟

 .دمیدرهم کش شتریرا ب میها اخم

من بچه باشم بهتره. اصال دلم   ،یکن  یمثال و اون رفتار رو با زنت م یتو بزرگتر  یآره. من بچه ام. وقت  -
 تو بشم.  نیع  یکیخواد بزرگ بشم که  ینم

 لرزانش دادم. از حالتش مشخص بود که تازه مصرف کرده.  یرا به چشمان سرخ و مردمک ها نگاهم

از خواهر    یایب  دهیتو چه طور غرورت اجازه م  ؟یکن یم د یمنو تهد یآبج یایم ی کش یتو خجالت نم  -
فکر   ؟یر ی بچه هات رو بگ یخوا  یهان؟ تو چه طور م  ؟یر یپول بگ یجدا شدساله ازش  هیمن که 

خبر ندارم   تی ا غهیاز اون زن ص یفکر کرد  ؟یخودت رو دار  یمن خبر ندارم قصد فروختن بچه  یکرد
کرده؟ خاک بر سر   رونتی . حاال مثل سگ از خونه ش بیکه قبل از طالقت با خواهر من، اون رو گرفت

 مصرفت.  یب

 از تعجب گرد شد. چشمانش

سراغ خواهر من   یایآخرت باشه م یمقابل صورتش تکان دادم و گفتم: دفعه   زیآم دیرا تهد انگشتم
 بفهمونمت؟  گهی جور د هی ا یشد  رفهمی . ش یکن  یم تشیو اذ
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که   فیندارم. ح  شیکند خبر از کارها یهم نگاهش متعجب بود. مرا دست کم گرفته بود. فکر م هنوز
  شیدایاطراف خانه مان هم پ گریآوردم که د یسرش م   ییبعد از طالق متوجه آن زن شدم وگرنه بال

 نشود.

 حواست رو جمع کن.  اریو باال ن من  یاون رو برزی فر گمیدادم: با زبون خوش دارم بهت م ادامه

راه   دمی. فکر نکن نشنبرتشیکه باد داره م ری را باز کرد: تو برو کاله خودت رو سفت بگ فشیکث دهان
 ...هیکرا یتهران خونه مجرد یافتاد

دم دستم را برداشتم و سمتش پرتاب   یهندوانه  ادمیحرفش را کامل نکرده بود که از حرص ز  هنوز
 را برداشت.  وهیانبار م شیافتاد و ناله ها نی زن  یکردم. با ضرب رو

الل شده بود و فقط به خودش    گریو د کردی نم  یکه با سر دردناکش هم اعتراض دهیبود ترس  معلوم
بخورد و برگردد   یس یادبش کردم حاال تا باز به پ ی. بسش بود حداقل به مدت دو سه ماهدیچی پیم

 .شیکردم برا یم  یگر یفکر د

 . مبستیدر دهان حراف ها را هم م تمیوقتش با موفق به

 شده بود. ختهیزدم. اعصابم به هم ر رونی تند از آنجا ب یهمان قدم ها با

کارگرها از   یتوجه به نگاه ها یکردم و ب  یدر غرفه خال  ی جلو نی زم یبه سنگ رو  یلگد  را با حرصم
 زدم.  رونیتره بار ب  دانیم

هم نبود   ییاما جا رفتن به خانه را نداشتم  یخانه مان بودم. حوصله  یبه خودم آمدم که جلو یوقت
 که بروم. 

 را در قفل چرخاندم و وارد شدم.  دیحوصله کل   یو ب خسته

 من با ذوق خودش را به من رساند.  دنیبود، با د اطی کردن با توپش در ح  یکه در حال باز   سپهر

 . یسالم آبج -

 زدم و در آغوشش گرفتم. یلبخند

 ؟ یسالم داداش خوشگل خودم. چه طور  -
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 برات تنگ شده بود.  ی ل یآمد و گفت: خوبم. دلم خ رونی آغوشم ب از

 .ختمیکوتاهش را به هم ر یموها

 طور. مامان و سالله کجاان؟  نیمنم هم -

 کرد. زانیرا آو شیها لب

دعواها   یزن   یداد مدو تا  یسالفه بازم تو باش  میبحث و دعواها رو دار نیرفتند تو. هر روز ا یچ یه-
 االن...  یکنه ول  یفروکش م

اگه  ای ینر  شهیچشمان خودم بود نگاهم کرد و ملتمس ادامه داد: م هیکه شب اهشی چشمان س با
 ؟ یمنم با خودت ببر  یبر  یخواست

پسر ده ساله  نیتحمل بود که ا رقابلیمان چقدر غو ملتمسش گرفت. اوضاع خانه   نیاز لحن غمگ دلم
 شده بود.   یهم عاص

 کار در آن لحظه آمد. نیبه نظرم دشوارتر  نکهیکردم لبخند بزنم با ا یسع

کنم   یکار م شمیدکتر م   رمیمن م ؟ی. تو خودت رو ناراحت نکن. باشه داداششهیدرست م  یهمه چ -
برا   ییتو هم درست رو بخون مهندس کوچولو شو که دوتا  شه،یدرست م ی همه چ میشیپولدار م

 پارو کنه باشه؟  میاری مامان پول ب

 تکان داد. از جا بلند شدم.  یسر  شیمزاح گونه ام خوشش آمد و با لبخند دندان نما یحرف ها از

 رو بکن. منم برم تو.   تیحاال برو باز -

کوچکمان بودند،  یدر خانه  دنی و دو یماهور و ماهان که در حال باز  یخانه شدم. سر و صدا وارد
 ر کرده بود. فضا را پ 

شدند. نشستم و هر دو را پر سر و صدا  زانیآو میبه استقبالم آمدند و از پاها شانیهر دو دنمید با
طالق بودن به  یمعصوم که مهر بچه  یدسته گل ها نیاز ا فیو از ذهنم گذشت ح دمیبوس

 سرنوشتشان خورد.  

 کردند. ینگاهم م یو سالله با نگران  مامان 
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 هنوز هم سرخ است. تی دانستم که صورتم از حرص و عصبان یهم م خودم

  یسالفه؟ رفت یکار کرد ی: چدیداد که آرام باشند رو به من پرس یها تذکر مکه به بچه یدر حال  سالله
 برز؟ ی سراغ فر

بغ کردند که با   یگوشه ا زدینام پدرشان انگار که کرک و پرشان بر دنیتکان دادم. بچه ها با شن  یسر 
  ی. آهدندیدو اطی بردند و با خنده به ح ادیرا از   برزیفر  عیسر یخنده قلقلکشان دادم و آنها مثل ماه

 را دراز کردم.  مینشستم و پاها نیزم یرو  یو با خستگ دمیکش

 نشست.   کنارم

 که بهت نگفت؟ یز یچ -

 یاز اون حرفا گهیکم د هی: جرأت داره به من بگه باال چشمت ابروئه تا دمی هم کشرا در میها اخم
 قشنگم بارش کنم.

 . دیکش  ینگاهم کرد و آه یهم کنارم نشست و با ناراحت  مامان

 کو؟  لی: پس سه دمیبه اطراف کردم و پرس ینگاه

 یدر خونه  رهیم ایگرده  یم ابونایبگم مادر؟ از صبح تا شب تو خ   ی: چدیرا پر سوز تر کش یبعد آه 
 .کنهیدعوا با همه مون م هیو  دهیم ریگ  زی گرده به همه چ یهم برم یاون دختره. وقت

خودمان آرامش داشته  یدر خانه  یام رفع شود و کم  ی. آمده بودم که دلتنگدمیکش یکالفه ا پوف
 !امدهی من نبه  یانگار آرامش و راحت  یباشم ول 

 حق داشت که آن قدر گله مند بود.  چارهیسپهر ب  پس

پا و   یزودرس و دردها یر یپ یبرا   ادش،ی بسته از کار ز نهیدستان پ یسوخت. برا یمادر م یبرا دلم
 شده بود. یشگیکمرش که هم

و سال گذشته از او طالق گرفت و با دو بچه   اوردیدانه خواهرم که از شوهر هم شانس ن کی یبرا
 برگشت. 
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به   یشان گهگاه ییسال از جدا  کیاز او جدا شده بود و هنوز هم بعد از  ادیکه به خاطر اعت یشوهر 
زد و   یداد مانند امروز کتکش م یگرفت و اگر هم نم  ی آمد و پول موادش را از سالله م یسراغش م
 کرد.  یم  دیبودند، تهد زتریاز جانش هم عزسالله  یکه برا شیهااو را با بچه 

کم  هیآمدم: سالفه جان، مادر برو تو اتاق  رونی مامان از فکر ب یکردم. با صدا برزینثار فر یدل فحش در
 هنوز.   یراه یاستراحت کن. خسته  

از جا بلند شد و گفت: منم برم کارام رو بکنم. سفارش   انی گو «یعل  ایگرفت و » شی به زانوها دست
 مردم مونده. یاط یخ یها

 . دیام را بهبود بخش ختهیراه و اعصاب به هم ر یاز خستگ یدو ساعته کم یکی  چرت

 زدم.  رونی ام از اتاق ب  ختهیبه هم ر یبه بدنم دادم و بعد از بستن موها یکش و قوس یا ازهیخم  با

نشسته بود  ونی زیبابا در فضا پخش شده بود. بابا مقابل تلو گاریس یو بو مامان یاطی چرخ خ یصدا
آمد را تا آخر باال زده بود و همان جا بساطش را پهن    یبدم م  اریکه از آن بس یهند لمیف یو صدا

 کرده بود. 

  شیدرهم شد و صدا میکرد. اخم ها یبابا با دقت نگاه م یهم همان جا نشسته بود و به کارها سپهر
 طرف.   نیردم: سپهر، پاشو اک

 آخه؟  یکار به بچه دار  یفروش بود، گفت: چ یکه در حال بافتن عروسک برا سالله

 فتهی وضع ب نیبچه هم به ا نیا گهی. دو روز دکنهیبه بابا نگاه م یحرص گفتم: نگاه داره چه جور  با
 د؟ یکن  یم  کارشیچ

 .گمیور م نیا ایبه سپهر که هنوز همان جا نشسته بود ادامه دادم: ب رو

 شد و به حالت قهر به اتاق رفت. بابا که آن قدر محو کارش بود که تازه متوجه ام شد.  بلند

 ؟ یبه به سالفه خانوم. چرا نرفته برگشت -

م فعال شروع  جوابش را دادم: کالس ها  نیکمکش کنم و در همان ح یمامان نشستم که کم کنار
 مونده. ینشده. دو هفته ا
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تأسف تکان داد: آخه دختر رو چه به درس خوندن؟ نونت نبود، آبت نبود درس   یبه نشانه  یسر 
تو   یبمون یخوا  یم یبشه؟ تا ک یکه چ یهم درس خوند یوسط؟ آخرش کل نیبود ا یخوندنت چ

هم دوستت داره. زنش   یکل ؟یایمقدر ناز و ادا  نیکم داشت که ا یچ عقوبیخونه؟ بعدشم مگه اون 
قرض    یرو دست ما. با کل  یخرج اضافه بذار  نکهینه ا  یکن یم  یخونه اش خانوم یر ی مو  یشیم

 خواد درس بخونه. یخانوم م  ؟یکه چ رمی تونستم اون خونه رو برات بگ

ادامه   د یپوش  یکهنه و رنگ و رو رفته اش م  رپوشیز  یرا رو راهنشیکه پ یجا بلند شد و در حال  از
کهنه شور   یباسوادا  نیاز ا یکی  یبش یخوایرو دست ما، آخرشم م یذار  یداد: فقط خرج اضافه م

 شوهر!  یبچه تو خونه 

آن حرف ها   نکهیطرف و درد ا کی  شیاز اشک سوخت. درد حرف ها یرحم یهمه ب  نیاز ا چشمانم
 !گرید ییام، پدرم، بشنوم هم از سو یکس زندگ کیاز نزد دیرا با

و به قول خودش  دهیروز خوش د کی با او   یام در زندگ چارهی زد که انگار مادر ب یحرف م  یطور 
 کرده.  یخانم 

خانه   شیچرخاند، پول پ یمان را م یدارم مامان زحمتکشم با کار و تالش خودش زندگ ادیبه  یوقت از
 بابا! ینداشته  رتیمامان پرداخت کرده بودم نه غ یهای اط یو خ می ها یام را هم از نقاش 

 

  دهیچیپ یغذا که آن را در پارچه ا یکوچک بود رفت و با قابلمه  اریاتاقک بس کیآشپزخانه که  به
 بود، برگشت. 

 ؟ یبر  یکجا م گهیاون غذا رو د ؟یر یم یحرص زد: کجا دار  مامان

  هی. بقنایحشمت ا یخونه   رمیجواب داد: م  ایاز دو دن دی ق یرفت، ب یم رونیکه داشت ب یلدر حا بابا
 دوست دارن. یل یهم هستند، دست پخت تو رو هم خ

چند   یزن و بچه اش را هم برا یبود که غذا دهیرس ییکردم. کارش به جا  یو مبهوت نگاهش م مات
 برد!  یم بهیغر

 و از جا بلند شدم و به اتاق رفتم. دمیکش ینگاهم کرد. پوف کالفه ا یبا ناراحت  مامان
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 شده بودم! مانیاز آمدنم پش ییجورها کی

  هی رمیو رو به مامان کردم: مامان من با مهناز م دمیرا پوش  رونمی ب یدلم گرفته بود. لباس ها امدهین
 اطراف بزنم. نیا یچرخ

با گفتن    نیشده در چشمانش را نداشتم بخاطر هماشک جمع  دنینگاهم کرد. طاقت د  یناراحت با
 زدم.   رونیاز خانه ب  ی»خداحافظ« کوتاه

که بابا به خوردشان داده بود را  یتر به تعداد خانواده کباب گرفتم تا زهر  نییدو کوچه پا از
  دهیچیپ یدر را باز کردم و غذا یبسته شده بود گوشه   مینداشتم راه گلو لیکنم. خودم م یمالماست 

 در روزنامه را دست سپهر سپردم. 

 تا من برگردم باشه؟ دیکنه بخور میببر بده مامان براتون تقس  نویسپهر ا-

  یاتاق ها م یکه سمت در ورود یو با ذوق در حال  د یروزنامه و نون سنگک بو کش  یاز البال قیعم
 سالف!  یآبج جوابم را داد: دمت گرم یبلند و داش مشت  دیدو

 و مثل خودش جوابش را دادن: چاکر پاکر داش سپهر.  دمیخند تلخ

 آرام کردم.  یخودم را کم یق یرا بستم و با آه عم  در

بعد  یو زنگ را فشردم که لحظه ا  ستادمیکوچه فقط فاصله داشت. مقابل در ا  کیما و مهناز  ی خانه
 و سپس باز شدن در آمد.  ییلخ لخ دمپا یصدا

  یخنده اش رو دنیاز د یصورتش بود. لبخند محو یرو  قیعم یابه مهناز افتاد که آثار خنده  نگاهم
 لبم آمد.

 ! شهی قدر زود دلت برام تنگ م نیدونستم ا یهمان خنده اش گفت: به به سالفه خانوم. نم با

 نثارش کردم.  یام گرفت و »کوفت«  خنده

 سالفه؟  یسکوتم متعجب شد: خوب از

 ا؟ یلب در میبر یایم گفتم: مگرفته ا یصدا با
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 . امی پوشم، م یقبول کرد: باشه. االن سه سوت لباس م  عینگاهم کرد و سر ینگران  با

 زد.  یبه سرم م ایگرفت، هوس رفتن به در یدلم م یدانست که وقت  یم

 زد و قصد داشت خفه ام کند. یچنگ م میبه گلو یزدم. بغض بد هیپشت سرم تک یآجر  وارید به 

 ول خودش سه سوته برگشت و در را پشت سرش بست. به ق  مهناز

 .میدیزود رس   یلیبود و خ  کی نزد ای. درمیسکوت مشغول قدم زدن بود در

 مواج مقابلم شدم.  یایبه در  رهیو خ ستادمیشن ها ا یرو

 ؟یا ختهیقدر به هم ر نیشده سالفه؟ چرا ا  ی: چد یطاقتش طاق شد و پرس مهناز

 شن ها نشستم. بالفاصله کنارم نشست و منتظر و نگران نگاهم کرد. یحوصله و درمانده رو یب

که  هیمهناز، بد درد یدون یافتاده بود گفتم: م ایدر یاش تو هیآسمان پر ستاره که سا یاهیبه س  رهیخ
  شوهر خواهرت، ین یبب یول یگرد  یذوق و شوق برم ی همه منتظر اومدنت هستند و با کل  یفکر کن

  یر ب دیسفر از تنت در بره با  یتا خستگ  یاستراحت کن نکهیا یخواهرت رو آش و الش کرده. جا
زن و بچه  یغذا یکس و تنهاست. باباش که حت  یبا دامادتون. چرا؟ چون خواهرت ب  یجروبحث کن 

 . ستیزن و بچه اش هم ن ادیخوره و  یبدتر از خودش م  یبا دوستا  برهی رو هم م  اش

تونه حرف بارت کنه. بهت بگه نون  یم یکه بابات هر چ  هیو ادامه داد: بد درد  دیاز چشمم چک یاشک
دستم رو جلوش   یدرآوردم. ک  یجور  هیش کار کردم و خرج خودم رو همه ی. من از بچگ یخور اضاف 

که   شیخواد منو زن دوست معتاد و ساق  یکار کردم که م یمگه چ گه؟یم یجور  نیدراز کردم که ا
  یبابا یکه حت ؛یاضافه ا یمهناز که حس کن  هیسال ازم بزرگتره و خودشم زن داره بکنه؟ بد درد تس یب

 خودت هم پشتت نباشه. 

 شدند.   ریسراز  میگونه ها یکنترلشان رو رغمی عل میها اشک

. منم آدمم. خسته شهینم گهیبه خدا د یباشم ول  یخوام قو  یم یخوام فکر نکنم، هر چ  یم  یهر چ -
 مهناز؟ خسته ام. یفهم  یباشم. م یخوام قو ینم گهیشدم، کم آوردم. د
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زود اشکش   یل یخ شهیکه او هم مثل هم دمیگرفته اش فهم ی. از صدادیشد و در آغوشم کش کمینزد
 درآمده.

 قربونت برم آروم باش.  -

 آمدم. رونی را پس زدم و از آغوشش ب میها اشک

 یهمون تهران م شهیهم یبراش نبود، برا یام. اگه به خاطر مامان و دلتنگ ختهیبدجور به هم ر -
  یشد اونا هم باهام م ی فقط مامانه و بچه ها. کاش م میمزخرف تنها دلخوش   یزندگ نیموندم. تو ا
 شد.   یازشون راحت م المیاومدن و خ

کم صبر داشته باش   هی یول شهیها هم باالخره تموم م  یسخت نیسالفه. ا شهیدرست م  یهمه چ -
 فدات شم.

 یشد؟ مگر خود خدا هم نم یروزها تمام م  نیا یتحمل؟ پس ک یتا ک ؟یصبور   ی. تا کدمیکش یآه
 کجا بود!  یآسان  نی. پس ایآسان ، یبعد از هر سخت  دیگو

 

 

 شد.  بلند 

 . یببرمت آب باز  خوامیپاشو اشکات رو پاک کن م-

 برد.   ایو به طرف در دیدر دست دراز شده اش گذاشتم که دستم را کشرا  دستم

 مهناز. حوصله ندارم.  میبرگرد  ایب -

 . دیپاش میآب برد و مشت پر از آبش را به سو یدستش را تو میایبه خودم ب تا

 صورتم را پاک کردم.  یرو یشده ام انداختم و آب ها  س یبه شال خ ینگاه

 نکن مهناز.  -
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  یرو م میخل و چل و روان  یها. من همون سالفه   ادیفاز غم گرفتن بهت نم  نیکوفت و نکن. ا -
 خوام. 

را پر از   می رو لب آوردم و دست ها یز ی آم طنتی شد. لبخند ش یدرست نم  زیچ  چیغصه خوردن ه با
 کردنمان شروع شد.  یآب باز  بی ترت  نیآب کردم و به ا

  ینم زی چ چیبود. ه دهیچی بلند و سرخوشمان در فضا پ یزده و خنده ها جانیه یها غی ج یصدا
 چاره چه بود! یتوانست غمم را کمرنگ کند ول

  یکردن با او حالم را کم یشده سمت خانه برگشتم. درد و دل با مهناز و آب باز  سی خ  یلباس ها با
 خوب کرده بود.  یفقط کم

 را در قفل چرخاندم و وارد شدم.  د یکل  یجان یلبخند ب  با

 شیدرهم شد و سر جا  شی من اخم ها دنیبود، با د دهیدراز کش اطیتخت داخل ح یرو  لیسه
 نشست. 

 ؟ یکجا بود -

 جواب پس دادن به او را کم داشتم! نی. همدمی کش یحوصله پوف  یب

 بودم. رونی با مهناز ب -

 موقع شب!  نیا -

 و سمتش رفتم. دمیرا در هم کش میها اخم

  یمراقب سالله و مامان باش. م هیکم حواست به خانواده ات باشه.  هی ،یبد ر یبه من گ نکهیا یجا -
 برم؟  دیسراغش، من با یتو بر  نکهیا  یجا  نجا؟یاومده بود ا برزیامروز باز فر یدون

 نکن بچه. حتی منو نص گهید یکی: تو د یغر تی در هوا تکان داد و با عصبان  یدست

فقط   نکهیحواست به خونه و خانواده ات باشه. نه ا دیبا  یخب من بچه تو که مثال بزرگتر من یل یخ -
 ؟ ینکرد دایکوتاه تر از من پ واری. دیبد  ری به رفت و آمد من گ
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گفت: چه پررو شده. دو روز رفته تهران واسه من زبونش از قبل هم  تی کرد و با همان عصبان یاخم
 خونه کمک مامان.   ینیش  ی. میاصال الزم نکرده بر  درازتر شده.

 . یقدر حرصش ند نیخواد اگه تو ا یجواب دادم: مامان کمک نم   تی عصبان با 

 . میزودتر شوهرت بد  دیبا گهیداره؟ بابا راست م یباال رفت: به تو چه ربط  شیصدا

 هم از برادرم!  نیام گرفت. آن از پدرم، ا یزندگ  یاز مردها دلم

به حال   یکنند. وا یگونه صحبت م  نیزنند و ا یم هی من باشند، فقط به من کنا یحام  نکهیا یجا
 ها! بهیغر

  یکن که بتون دایکار پ هیبرو  ،یفکر شوهر دادن من باش  نکهیا یرا باال بردم: جا  میهم به تبع صدا من
و   دهیم عیربله رو س  یفکر کرد ؟یاون دختره که چ یدر خونه  یر ی. همش میخرج خانواده ات رو بد 

  یخونه زندگ  نیا وت ادیبا اون همه دک و پز م ی. تو فکر کردستی خبرا ن نیتمام؟! نه داداش من. از ا
 کنه؟ یم

 : ببند سالفه تا خودم نبستمش.د یحرص غر با

 آمدند. رونیما، سالله و مامان هم ب یسر و صدا از

 رو به من کرد. سالله

 . گهیبس کن د ؟یشروع کرد دیجد یدعوا  هی ومدهیتو باز ن -

باز شده بود، خود به خود بسته شد. من داشتم از او دفاع    میحرف ها یزدن ادامه  یکه برا دهانم
 کرد! یطور شماتتم م نیکردم و او ا یم

  یجور  نی تو بوده بعد حاال ا یاومده دنبال کارا  یدختر از وقت نیسالله؟ ا یگی م  یتشر زد: چ مامان
 ؟ یزن  یباهاش حرف م 

 را درآوردم و وارد خانه شدم. میجوابش نماندم و کفش ها دنیشن  منتظر

 . دمیآمد، به اتاقم رفتم و در را به هم کوب یدنبالم م  انیتوجه به ماهور سه ساله که »خاله« گو یب
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 وقت بود حرام شده بود! یل یو حال خوب داشتن بر من خ آرامش

کردم به بغض خانه  یپهن کردم و سع نیزم  یوام را ر یکردم و بساط نقاش  ضی را تعو میها لباس 
 نکنم.   یجمع شده در چشمانم توجه یو اشک ها میکرده در گلو

مامان آمد: خودت رو خسته   یباز شدن در و پشت بندش صدا  یانجام کارم بودم که صدا مشغول
 نکن مادر. بذارش واسه فردا.

 تکان دادم که کنارم نشست و تازه نگاهم به سالله که پشت سرش بود، افتاد. نی به طرف یسر 

 ش بحث و دعوا بوده. همه یکه برگشت یسالفه. از وقت یاله رمیباز هم به حرف آمد: بم  مامان

 بود. مانیهم پش سالله

 نداشتم.  یسالفه من منظور -

کنه. اون از بابام، اونم   تمیرو ندارم پشتم باشه و حما یکردم که خودش ادامه داد: من که کس سکوت
  یلیتو بود، خ نی . اگه بابا هم عیو ازم دفاع کن  یایدرب  یتونست  برزی که جلو فر ییداداشم. فقط تو

 . نجایا گردمقد بر  میقد و ن یکه با دوتا بچه  دیرس یهم نم  نجایشدم و کار به ا یزودتر جدا م

گونه در اوج   نیبسته اش زدم. مگر چند سال داشت خواهرم که ا نهیزبر و پ یدست ها  یرا رو دستم
 بود؟ ی حال و روزش م نیا دیبا یجوان

کنه؟ هوشنگ هم  تشیمن بشه و اذ یمزاحم آبج  یفکر نکن سالله. مگه من مردم که کس یچ یبه ه -
 . ینیب  یاش رو هم نم  هیسا گهیحقش رو کف دستش گذاشتم و انشاهلل د

 .دیزد و در آغوشم کش شیاشک ها  انی م یلبخند

 . کهیکوچ  یدوستت دارم آبج یل یخ -

 بزرگه!   یآبج میمخلص -

 به گونه ام نشاند.   یدار و تلخ کرد و بوسه اهر چند غم یا خنده
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نگران بود و اصرار داشت که   شبمی. مهناز بخاطر حال و روز دمیا بوده ابانی حال قدم زدن در خ  در
 داشت.  یو همدرد یدر دلدار  یسع  شیو با حرف ها مین یرا بب گریهمد

 شیمانتو  بی اش را از ج یرا قطع کرد و گوش  شیاش، صحبت ها  یزنگ گوش یصدا دنیشن  با
 و رد تماس زد. دیکش یکه افتاده بود، پوف کالفه ا  یصفحه و شماره ا  دنیآورد و با د رونیب

 بود؟  ی: ک دمیپرس  کنجکاو

 مهران.  -

 پس؟  یچرا جوابش رو نداد -

 دادن هاش رو ندارم. ریبابا. حوصله گ  یچ یه -

 نکن. جواب بده. تشیقدر اذ نیاش زنگ خورد که گفتم: ا یگوش  دوباره

 تکان داد و ناچار تماس را برقرار کرد: بله؟ یسر 

   ؟یدار  کاریسالم. بله خوبم. چ -

 کرد: به تو چه که من کجاام؟   یدانم چه گفت که اخم ینم

 .د یکش یکالفه ا پوف

باهام!  یصحبت کرد  یبار چجور  نیرفته آخر ادتیکه  ییتو نیمن بلدم درست صحبت کنم ا-
 . امیو لوس نکن مخب خودت  یل ی... خیخود کرد ی... بامی... داد نزن نمامینم

 هم طلبکاره.  یز ی چ هی ره،یگ یسراغ ازم نم  هیپررو  یتماس را قطع کرد: پسره   یخداحافظ بدون

 گفت؟  یم یچ -

 .نتمیخواد بب   یم یچ یه -

 . گهی خب پس من برم د -

 .دهیم  ریکمتر گ ی. تو باشمیبا هم بر ایب  ؟یبر  یخوا یدستم را گرفت: کجا م مچ
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 عشق.  گنیمهناز خانوم. بهش م ستی ن  ریگ نایزدم: ا یلبخند

 نازک کرد.   ی پشت چشم یخوشش آمده بود ول  نکهیا با

 ! ادیباز بهونه برا داد زدن دستش م میبرس  ریسمت نخلستان ها، د میبر  ایب-

  یمهناز بود ول ی فتهیش  یبود که از کودک شی تکان دادم و همراهش شدم. مهران پسر عمو یسر 
  یمن از ب ش یکرد دوستش ندارد و مدام پ یداد و مهناز فکر م  یاصال عشقش را نشان نم لیاوا

شد که ابراز عالقه کرده بود و قصدش   یم یدو سال  ی کیخورد اما  یگفت و غصه م یم  شیها یتوجه 
و قبول شدن مهناز در دانشگاه آن هم تهران ازدواجشان    طیجور نشدن شرا لیبود اما به دل واجهم ازد

 انداخته بودند. قیبه تعو را

 یرو یبه درختان بلند نخل کردم و لبخند ی. نگاهمیدی گذشته بود که به نخلستان رس یا قهیدق چند
خرما باال    دنیچ ینخلستان بودم. کم از سر و کولشان برا نیدرختان نخل و ا نیلبم آمد. عاشق ا

 .مینرفته بود

 اش بود.  ینشسته بود و سرش داخل گوش یتخته سنگ یبه مهران افتاد که رو نگاهم

 کرد ذوقش را پنهان کند. یم یلبش آمد اما سع یرو یلبخند  مهناز

 نکن گناه داره.  تشیقدر اذ نیکردم، آرام کنار گوشش گفتم: ا یکه به مهران نگاه م یحال  در

 کنم؟  تیاذ دیاشه من چرا بابهم نداشته ب یکار  نیزمزمه کرد: اگه ا یدلخور  با

 که متوجه آمدن ما شده بود، از جا بلند شد و با لهجه بلند باال سالم داد. مهران

 تا مزاحم حرف زدنشان نشوم.  ستادمیا یرا داده و کنار   جوابش

 

اش رو به مهناز کرد: چرا   یکه مهران با آن لهجه جنوب ستادیکنار من ا یبا پشت چشم نازک کردن   مهناز
 جوجو؟  یگرد یکه برم  یندادخبر 

 تو مهمه اومدن من. ی: چه قدر هم که برادیرا درهم کش  شیخنده ام گرفت اما مهناز اخم ها من
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  یزنگ به من بزن  هی دیتو نبا ؟یگرد  یبدونم تو برم  دینکن مهناز. من نبا تی: اذدیکش یکالفه ا پوف
 مدت؟  نیتو ا

 ؟ یبد  ریبشه؟ باز بهم گ یزنگ بزنم که چ -

 ی. اصال با اجازه یتهرون کال عوض شد  یتو دو روزه رفت  دم؟یم ریو جواب داد: من گ  ستادیا مقابلش
 نه من نه تو! گهید یهان؟ مگه نگفتم اگه بر  یرفت یک

باهام حرف نزده  یجور  نیمهران. من بابام هم ا گمایبهت م زی چ هیبا همان اخم و حرص گفت:   مهناز
 ها؟   یمن  یکاره  ی. تو چیزن  یحرف م که تو

  یخوا ی. هفت هشت سال میجا بمون   نیخواد هم یبعدش همه کاره. دلم م  یکاره ول چیفعال ه -
 مرد باال سرت باشه؟ ها! هی هیسا دیبشه؟ اونم تو تهرون. اونم تنها. نبا یکه چ  یدرس بخون

 . یدیتهران. کارت هم همون جا ادامه م ای خب توام پاشو ب ؟یزن  یچرا داد م -

 ی. تنهاشون بذارم؟ بعدشم منجانیهام، ننه ام ا یآخه؟ آبج امیآورد: من کجا ب نییرا پا شیصدا
 شه؟یم  ادیچقدر ز ل،یوسا دی خر  یاونم با کل کیمغازه کوچ هیاجاره  یدون

تالش کردم که   یدرس خوندم، کل یمهران، من کل  نی هم باالخره از موضعش کوتاه آمد: بب مهناز
من اونجاست؟ بعدشم تو اگه زودتر   یآرزوها یهمه  یدون  یاونم تهران قبول شم؟ م یتونستم پزشک

مونم توام اگه  یبگم که من همون جا م نمیکرد. ا یفرق م یاوضاع کل  ،یزد  یاز احساست حرف م 
 بکن. یفکر  هیمهمه  ات بر

  کاریپس من چ رهی تو مخت فرو نم نیرو دوست دارم. ا شد: آخه زبون نفهم، من تو یجر  مهران
 کنم!؟

خواست و دوست داشت   یم  یباز  کی دلش رمانت شهیابراز عالقه اش خنده ام گرفت. مهناز هم از
مهران هم با  یابراز عالقه  نی اول یها عشقش به او ابراز عالقه کند. حت لمی رمان ها و ف نیمانند ا

 بود.  تی خشونت و عصبان

  شیو محبتش را فقط در کارها ی داشت و مهربان یدل مهربان اریداشت اما بس یاخالق تند نکهیا با
 توانست نشان دهد، نه با زبان! یم
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 بگو. نیبه ا یز یچ هیکه کم آورده بود، رو به من کرد: سالفه تو  مهران

 که هر دو از حرص سرخ شده بودند، چرخاندم.  نشانیباال انداختم و نگاهم را ب یا شانه

 . دیصبر کن  دیآقا مهران، شما با نیبگم واال. بب یچ -

 ها!   گنیبه درخت م نی: بهش بگو اد یحرفم پر انیم  مهناز

 لب غر زد: هزار بار بهش گفتما! ریز بعد

 که خنده ام گرفت.  دیصورتش کش  یساکت کردن مهناز شالش را رو یبرا مهران

 به من کرد.  رو 

تونم تحمل کنم.   یمن نم اده؟یهفت سال چه قدر ز  یدون یسال م هیماه،  هی روز، دو روز،  هیآخه  -
 زنم.  یامروز با عامو حرف م نیهم

صبر کن. بهت بگم   گمیدارم بهت م ؟یزن  یدوباره به حرف آمد: چرا همش حرف خودت رو م مهناز
 حاال!  یشیناراحت م  یفهمیزبون نم 

تو اون شهر   یذارم باز بر  یکنم و نم یدر صورتش خم شد: من تو رو ول نم  تی با همان عصبان مهران
کنم حاال    یم کسرهیکنم. امشب کار رو  یصبر نم گهیلحظه هم د هی. من تو رو دوست دارم و بیغر
 .نی بب

رد: چرا  ک ش یو صدا  دیکرده پشت سرش دو رای پ  خیاوضاع ب دیرا برگرداند تا برود، مهناز که د  شیرو
 کم صبر کن.  هی گمیدارم بهت م  ؟یقدر تو کله شق  نیا

  دیکه هست. توام با نهیقدر رو اعصاب نداشته من راه نرو. هم نیبا حرص گفت: مهناز ا مهران
 .یبخوا

 از ما دور شد.  عیسر یرا گفت و با قدم ها نیا

طور مصمم  نیا دیما رو؟ اون موقع که با تی وضع  ینیب  ی : مدینال   یبه من نگاه کرد و با ناراحت  مهناز
 آقا!  یکله شق یعمر تالش و درس خوندنمو بدم پا هی دیشده. حاال با یجور  نیبود، نبود حاال ا
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 ؟ ی بکن یخوا یکار م  یدرخت نخل برداشتم و گفتم: حاال چ می ضخ یام را تنه  هیتک

طرف   هی م. واقعا موندم. از دون  یتکان داد: نم نیبه طرف یرا داخل شالش فرستاد و سر  شیموها
 هیتونم ازش دست بکشم، از  یهاش رو دوست دارم و نم یها و کله شق  یبداخالق یمهران با همه 

 هدف هام بشم.  الی خ  یتونم ب  یطرفم نم

آروم   نکهی ا یاصال حوصله ندارم. بعدا هم برا میبرگرد ایتکان دادم که گفت: ب  د ییتأ یبه نشانه  یسر 
دورت   هی جون به اسمش ببندم و  هیو بلدم کنم. زبونش  یقانعش م  یجور  هی شه بهش زنگ بزنم و 

 کنه!  یتو هرگز بگم دو هفته ولم م یب  هیبگردم و 

 . میرفت رونیو از نخلستان ب میخنده زد  ریز  کبارهیهم به  با

 . میبرگرد میخواست  یو امروز م  میشد که مانده بود یم یروز  ده

 دادم.  یمادر گوش م ینگران یاز رو یها هیستن ساکم بودم و به توصب مشغول

دخترم. حاال   یبمون دیچند سال با ستیدو روز ن یکی ها. بحث  یسالفه جان مراقب خودت باش -
کار کنم که همش  یچ یو بهت اعتماد دارم ول  یبکش  رونیرو از آب ب  متیگل یتون  یخودت ماشااهلل م 

خواد  ی طرفم دلم م هیراحت باشه از  المیکه خ  یخودم باش  شیطرف دوست دارم پ  هینگرانم. از 
 من و خواهرت بشه. نی ع تی خوام زندگ ی. نمیخوب داشته باش  یزندگ هیو  یکن  شرفتیپ

 که درون چشمانش جمع شده بود، نگاه کردم. ییبه اشک ها  یناراحت با

کردن  ی جور زندگ نیکنم. ا یرو براتون درست م  ینزندگ یو بهتر  برمتونیودم مروز با خ هیمامان  -
 مامان.  ستیحقت ن

 را پاک کرد.  شیاش اشک ها یروسر  یمهربان زد و با گوشه  یلبخند

 قربون تو بشم انشااهلل خدا نون قلبت رو بذاره جلوت قربونت برم.  -

 .  یکم هم به فکر خودت بود هیکاش  -

 دستم گذاشت.  یرا رو دستش

 . نیم یزندگ یوجود نداره، شما همه  یمن-
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دانستم اوضاع هر روز   یبگذارم. م شیاش زدم. دلش را نداشتم تنها ی همه مهربان نیبه ا یلبخند
 است.  نیخانه مان هم

 زدم.   یکه به دست آوردم، لبخند یرا در آغوش پر مهرش انداختم و از آرامش خودم

 

. میرفت نال یکردم و همراه با مهناز به ترم یو سپهر در خانه خداحافظ  شیهامامان، سالله و بچه  با
 مان آمده بودند.بدرقه یو مهران هم برا لیسه

مدت که خانه بودم کمتر از قبل تا   نیاخالقش بهتر شده بود و در ا یآن شبم کم  یبا حرف ها لیسه
 نت داشت، کار کند.   یگرفته بود در کنار مهران که کاف میماند و تصم یم رونی وقت ب رید

موضوع کنار    نیکرده بود که با ا یاما سع  ستیبه رفتن مهناز ن یهم مشخص بود که هنوز راض مهران
 را صبر کند.  یو مدت دیایب

. مراقب خودتون هم دیجا نمون  دیگفت: خب بر لیسه  م،یدیشاگرد راننده اتوبوس را که شن یصدا
 . دیباش

 .می کردم و همراه با مهناز سوار اتوبوس شد یاز او خداحافظ یلبخند با

 ؟ یکرد یراض  ی: مهران رو چه جور دم یو پرس میگرفت یجا یصندل  یهم رو کنار

دو  گهید شی شناس یخب خودت م   یباهاش حرف زدم تا قانع شه ول یخب کل یکه نشد ول یراض -
 .  دهیم ری باز گ گهیروز د

 شود.  یتنگ م   شیدانستم دلش برا ی. مگرفته اش کردم یبه چهره  ینگاه

امتحانات و هر دو   یتا موقع فرجه  میبرگرد میتوانست ینم  گریشد، د یکه شروع م مانیها کالس
 . میشد یم مانیدلتنگ خانواده ها یحساب 

* * * 

را در قفل چرخاندم، آن قدر خسته بودم که همان طور و بدون عوض کردن لباس    دیکل  یخستگ با
 گرم شد.  میهازود چشم یلی ولو شدم و خ  نیزم یرو میها
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  یایو جو  میخانم بزن میبه مر یسر  کیکه  میگرفت میکردن خانه تصم زی تم یشدن و کم  داریاز ب بعد
 . میاحوالش شو

 ناراحت بود. یل یداشت و از رفتارشان خ تی ش گله و شکاخوب بود اما مدام از عروس و پسر   حالش

 اطی . داخل حمیآمد رونی و از خانه اش ب میگوش داد شیو به درد و دل ها میماند ششیپ یکم
 که زنگ به صدا درآمد. میبود

 .هیک  نمیبه مهناز کردم: من برم بب رو

 .دمی حرف سمت در راه افتادم، در را باز کردم که در کمال تعجب آراز را پشت در د نیدنبال ا به

 

 : بله؟ دم یو طلبکارانه پرس  دمی را درهم کش میها اخم

 ام شد.  رهیخ  طنتی همان لبخند و نگاه پر ش با

  ؟یزن  یسر به ما نم گهید یمعرفت شد یب  ؟یخوش  دینیبی ما رو نم ؟یسالم سرکار خانوم. خوب -
 بودم.  دهیتدارک د ییرای پذ یده روز و برا نی منتظرت بودم ا ی! کلشم؟ یدلتنگت م یگینم

 شود.  یکردم از حرص دود از سرم بلند م احساس

 ! نیبافی به هم م هیچ فیاراج  نیآقا. ا دیمزاحم نش -

  یول  رمیو سراغت رو بگ نجایا امیمدته، خواستم ب هی یستین دمیمن مراحمم! د  ه؟یبابا. مزاحم چ یا -
 نداشت!  تیشدم خوب  یخانوم که نامحرمه چشم تو چشم م می. با مرگهیشد د یخب نم 

 قدر مسخره ام نکند.  نیصورتش کنم تا ا یحواله  یخواست مشت  یم دلم

 در گذاشت و مانع شد.  یرا جلو شیخواستم در را ببندم که پا تی نثارش کردم و با عصبان  یا یروان

 تو! یادب  ی. چقدر ب میباهم حرف بزن  نجایسالفه؟ اومدم ا یکن  یکار م یچ -

: اوال سالفه خانوم، کشمش هم دم داره عامو! بعدشم دمیرا به کمرم زدم و با حرص توپ  میها دست
 ندارم. پس زحمت رو کم کن.  یبا جنابعال  یمن حرف 
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  یحرص م یگفت وقت  یم شهیکردم از لحنم و حرص خوردنم خنده اش گرفته، مهناز هم هم حس
 شوم.  یخورم بامزه م

 .نمی رو بب  نیرزمیشد: اومدم ز یجد  یاش را کنترل کرد و کم خنده

 بشه؟  یکه چ ینی کردم: بب زیرا ر میهاچشم

 ما راه داره! نی رزمیاتاقتون به ز وار ید یخودت گفت-

 ما و شما.   نیرزمیز ن یب یوجود داره و نه سوراخ   ینیرزم یاصال من دروغ گفتم. نه ز -

 افتاده.  یخب؟ اومدم بفهمم چه اتفاق   یکن یم یجور  نیبابا! چرا ا یا -

. به فتادهی ن یاتفاق  چیو ه ستیما ن یتو خونه  یخبر  چیبستم، گفتم: ه یکه در را م یحال  در
 سالمت.

خواست خرخره اش را بجوم، چه  یبودم که دلم م  یعصبان  یآن شبش طور  یبه خاطر حرف ها  هنوز
 اجازه بدهم وارد خانه مان شود؟! نکهیبرسد به ا

و ما هم  دید یاومد م یدادم گفت: خب م حیمهناز که ماجرا را توض یبرگشتم. برا  نیرزم یز به
 . گهیشد د یجا راحت م نیاز ا المونیخ

چقدر منو مسخره   یدیند ؟یکنه چ تمونیذاگه بخواد ا ؟یدیاومد! رفتاراش رو ند یرو م  یچ یچ -
 کنه؟ یم

 بامزه ست ها!  یل یخ  یکرد: ول یا خنده

 پررو؟ بعدشم چشم آقا مهرانت روشن! یچپ نگاهش کردم: کجاش بامزه ست اون پسره  چپ

 . ستین  یاصال آدم حساب  دم،ی که من د ینیها. ا یگی بد هم نم  ینثارم کرد و گفت: ول یا وانه«ی»د

 به غبغبم انداختم. یکردم و باد د ییتکان دادن سر تأ با

 !گمیدرست م شهیاوهوم من هم-
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 رقم زد.  مانیرا برا یسختش روز سخت یروز دانشگاه، با درس ها نیاول

 .میناهار در سلف نشسته و مشغول حرف زدن بود یبرا

 ها.  شهیمون م چیباز پاپ م؟یکار کن  یپسره چ نیسالفه، با ا گمیبا دهان پر گفت: م  مهناز

 .میندار یاگه دوباره بگه، چاره ا یشد ول  الی خ یب  دیتکان دادم: حاال شا یسر 

 ها. می افتاد یتو چه دردسر  -

 را در حدقه چرخواندم!  میباال انداختم و به تمسخر چشم ها یشانه ا الیخ  یب

 .زهی انگ جانیهم ه یل ی کجاش دردسره؟ خ -

 صفه ام کرد.ن یبه غذا یرا درآورد و اشاره ا میادا

 .شهیکالسمون شروع م یکیاون  گهی ربع د  هیبخور  عیسر -

 مهناز آمد. یزنگ گوش یتکان دادم که صدا یسر 

 به صفحه کرد و گفت: مهرانه. ینگاه

 را به گوشش چسباند.  یرا متصل کرد و گوش  تماس

 ؟ یسالم. خوب  -

 دانشگاهم چطور؟  -

گفت:   ی زدن است. سپس با لحن دلخور   سکوت کرد که مشخص بود مهران در حال حرف یلحظات 
 ؟ یطور شناخت  نیمهران؟ تو منو ا هیحرفا چ  نیا

 کنم؟  یتو رو فراموش م  نجا،یمن اومدم ا یکن  یفکر م  یعن یآخه؟  یکن  یفکر م یتو درمورد من چ -

  زانشیآو یجروبحث کردند و سپس تماس را قطع کرد. نگاه به چهره  یبا هم کم شهیهم مثل هم  باز
 ؟ یختیطور به هم ر نیگفت که ا یم  ی: چدم یکردم و پرس

 چانه اش زد. ریز دست
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  یکیاز هم دور شدند و بعدش رفتند سراغ  یکه چقدر عاشق هم بودند ول ییکسا دمیکم ند گهیم -
که   گهید ی کی سراغ  یر یهم گرفتم و معلومه م پلمیو من به زور همون د یشی تو دکتر م گهی. مگهید

 هم سطح خودت باشه. 

که   یخواستگارام رو بخاطر اون رد کردم. من یام؟ من که همه  یجور آدم  نیبغض نگاهم کرد: من ا با
 کار رو بکنم؟  نیتونم ا یکله شق بودنش دوست دارم، م یاون رو با همه 

 دستش گذاشتم. یرا رو دستم

اما خب به اونم حق بده. دوستت داره   یکن  یکار رو نم  نی و ا یستین  یجور  نینه مهناز، معلومه که ا -
 خواد ازت دور باشه.  یو دلش نم 

 ده؟ یم ری قدر گ نیاگه دوستم داره پس چرا ا -

  به عشقش  یحت  یکس چیخواد ه  یدلش م شه،یزودرنج م شه،یعاشقته خب. آدم عاشق، حساس م -
  یها و نگران  تیحساس نیا گهی. خب معلومه دینگاه هم نکنه. حاال تو فکر کن که ازش دور هم هست

 .شهیهم م شتریهاش ب 

کم مهربون تر باهاش رفتار   هیکن.  تشیکه ادامه دادم: توام کمتر سر به سرش بذار و اذ دیکش یآه
 .یازت راحت شه که چقدر دوسش دار  الشیکن که خ

 . دیدوباره کش یتکان و آه یسر 

 .کنمیم  موی. سعدونمیمچه-

 . شهی. االن کالس شروع ممیبر ایام کردم: ب  یبه ساعت گوش  ینگاه

 گفت و از جا بلند شد.  یا »باشه«

 * * * 

 . دیتا عصر طول کش مانیها کالس

 .میو کوفته وارد خانه شد خسته 
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  ؟ی: در رو مگه نبسته بوددم یباز را هل دادم و متعجب پرس مهی و در ن میرفت نییپا  نیرزمیز یپله ها از
 اصال مگه قفل نبود؟ 

 رفت قفلش کنم. چرا در بازه؟ ادمی  یتکان داد: بسته بودمش ول یسر 

 و با ترس وارد شدم.   یباال انداختم و به آرام یا شانه

آخر از رفتن به داخل منصرف   یخانوم بوده! لحظه   میمر دینفر وارد خانه مان شده بود. شا کی حتما
   م؟یآنجا بود، چه کار کن یشدم. اگر کس 

گفتم و وارد شدم. مهناز هم مثل من   ی»بسم اهلل« ا اطیشد هم که داخل خانه نروم. با احت  ینم اما
 بود اما پشت سرم آمد.  دهیترس

که آنجا نشسته بود، هر دو با   ی کس دنیبا د  ن،یرزنیله ها و پا گذاشتن کف زاز پ دنیچ یمحض پ  به
 . میدیکش یغ یترس ج

 

 

 بلند کرد.  می تسل  یرا به نشانه  شیهاشد و دست  بلند

 منم.  د،ینترس -

 !میترس یم ییچون تو دینبود بگو یکی

 ؟ یکن  یکار م  یما چ ی: تو خونه دمی را درهم کش میها اخم

که تا  ن یریبگ ادیکم از من  هی . نیای منتظرم شما ب نجای. من دو سه ساعته ادیاومد ریچه قدر د -
 . رمیگ یگردم و مچتون رو م یبرم یخونه ام، فور  نیایم

 ؟یاومد  ینداره. واسه چ ری و دزدگ نیما دورب  یکه خونه  دیچپ نگاهش کردم: ببخش چپ

  یب یبارم من اومدم. ع هیما،  یخونه    نیر شما اومدگفت: چند با زشی آم طنتی نگاه و لبخند ش با
 داره؟!
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   س؟یزنگ بزنم به پل   ای رونی ب  یر یرا باال بردم: م میحرص صدا با

 آوردم. رونیکوله ام ب  بیام را از ج یگوش

 . سیزنم به پل  یاالن زنگ م-

 .دیرا از دستم کش  ینگرفته بودم که گوش یشماره ا هنوز

 نه؟ ایمنم حرف بزنم   یذار یتو؟ م یکن  یکار م یچ -

 کرد. یشد و به سوراخ اشاره ا یجد دیو ترس ما را د تی عصبان یوقت

دونم چه  یو اون سوراخ رو بفهمم. واقعا نم  وارید نیا انیبه شما ندارم که. فقط اومدم جر  یمن کار  -
 . میندار نیرزمیما اصال تو خونه مون ز یسمت ماست ول   نیرزمی ز نیکه ا هیجور

 ؟ یخب که چ -

 که من بتونم برم اون ور.  میخراب کن یکم  دیرو با وارید نیا -

 .گمیبهت م  رونی به در کردم: برو ب یا اشاره

 . نه قصد آزار دارم، نه مزاحمت. نیهم  نمیرو بب  واریخوام اون طرف د یبابا! من فقط م یگفت: ا کالفه

 . رونی برو ب گمیزدم: بهت م داد

 پله ها راه افتاد. سمت

 خانوم بگم و اقا جونم. فقط...  میبه مر  رمیخب پس من م  یل یخ-

 چقدره! دی دونیم واریبه صورتم ادامه داد: خسارت خراب کردن د رهی و خ ستادیا

 !رونی ! بفرما بونیلی: فکر کن چند مدم یاش شدم و غر رهیحرص خ  با

 گرفت و با دو چاقو برگشت.  شی و راه آشپزخانه را در پ  دیکش یکالفه ا پوف 

 ؟ یکار کن یچ یخوا  یو گفت: م دیکش یغ یج  مهناز
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 .میعقب رفت یطرفمان آمد که هر دو قدم به

 گه؟ید دیهست ی. خوبه؟ راضدیداشتم منو بزن  تیاگه من قصد اذ دیری رو بگ نایا -

 کیهم  نوی بار ش  کیگفت مرگ  ی اش دوختم، بد هم نم  یو جد اهیرا از چاقو به چشمان س نگاهم
 بار. 

 . شنیم یخانوم، هم آقاجونت ازمون شاک  میهم مر ،یرو خراب کن  واریخب د -

 تکان داد.  یسر  نانیاطم با

 راحت.  التونی کنم. خ یرو براتون درست م  وارینداره، دوباره د یکار  -

 .گهید دیری به چاقوها کرد: بگ یا اشاره

جذبش را    دیسف راهنیپ یها نی که آست یرفت و در حال   واریکه به سمت د میچاقو را از او گرفت  مردد
 .دیاریب  یز یچ یچکش  هی دیزد، گفت: خب بر یباال م

 اد؟یب  شیپ  یاگه مشکل -

 بود، گردن خودم. خوبه؟ یتکان داد: هر چ  یسر  نانیهم با اطم باز

 اعتماد نداشتن به او بود. لش یدل کیکه  میداشت دیدو هنوز هم ترد هر

رو خراب کنه؟ من بهش   وارید می بذار  م؟یکار کن یو آرام گفتم: چ میبا هم ردوبدل کرد یمهناز نگاه  با
 مشکوکم.

خبر نداره. پس بذار خراب   یچیاز ه یعنیو  میهم ندار ن یرزمی ز گهیم یکه حت ن یپچ کنان گفت: ا پچ
گل   تیخود تو باز فردا فضول نی ما برطرف شه. هم یکنه که هم دست از سر ما برداره، هم کنجکاو 

 رو بخوابونه. هی تو اون خونه. پس بذار کارش رو بکنه و قال قض میبر یگیو م  کنهیم

 گفت.   یتکان دادم. راست م یسر  متفکر

 شد؟  یچکش چ نیپس ا -
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.  ادینم  شیپ  یمشکل  دمیقول م یول   دیدونم بهم اعتماد ندار یکه گفت: م میمردد نگاهش کرد دوباره
 و موضوع رو بفهمم. ارمیاز اونجا سر در ب دیمن با

 برگشت و آن را به آراز داد.  یزود با چکش یلیبه آشپزخانه رفت و خ   تکان داد و یسر  مهناز

 

فرو   وارید  عیسر یلیباعث شد با چند ضربه خ  واریبودن د  فی. پوک و ضعدیکوب واریچکش را به د آراز
 . زدیر

 ام گرفتم. ینی دهان و ب یکردم و مقنعه ام را جلو یکه به پا شده بود، سرفه ا ید و خاکخاطر گر به

 پخش شده در هوا را کنار زد.  یاز خاک ها ی هم با دست کم آراز

 ن؟ ی ایشما نم-

 باال انداخت. یکه شانه ا میتکان داد یمنف یبه نشانه  یدو سر  هر

 .  دیخود دان-

خم شد و خودش را جمع کرد و   یاو کوچک بود، کم  کل یه یشده برا جادیا یچهی آن که در بخاطر
 داخل رفت. 

 .میردوبدل کرد یانداختم و با مهناز نگاه  میرو  شیپ ک یتار یبه فضا ینگاه

  یپشت سرش به آرام م،یتعارف آراز را رد کرده بود نکهیغلبه کرد و برخالف ا  مانیبه هر دو  یکنجکاو
 . میداخل رفت

را روشن   مان یها یگوش ی. هر سه چراغ قوه هادید یچشم، چشم را نم  یکه حتبود  کیقدر تار آن
 بود.   کیباز هم تار  یول میکرده بود

در هوا   یژن یکردم، انگار اکس  یم  یکه احساس خفگ یرا خاک گرفته بود طور   واریو در د لیوسا تمام
 تار عنکبوت بسته شده بود. وارهاید ینبود و رو

 را به اطراف چرخاندم و نور را به حرکت درآوردم.  نگاهم
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و ... در آن   خچال ی مثل فرش و  یزندگ   کی ازی مورد ن لیداخلش، تمام وسا  لیاز آن بوفه و وسا ریغ به
 را هم برنداشته بودند.    وارهاید یقاب عکس رو یجا موجود بود؛ حت

  دیشد فهم یزنانه و مردانه بود و از طرح و مدل آنها م   یم. پر از لباس هااز کمدها را باز کرد ی کی در
 دادند. یهم م یبد نم و کهنگ یهستند، بو یمیکه همه شان قد

 بود.  یمیکهنه و قد لیوسا یهم مانند من مشغول تماشا مهناز

 رفت، افتاد.    یاز قاب ها م  یک یبه آراز که به سمت  نگاهم

اش را   یگوش یآن را پاک کرد و چراغ قوه  یرو یورد و با کف دست خاک هاآ نییپا  واریرا از د آن 
 ماند. رهی نگاهش مات و مبهوت به عکس خ کبارهی عکس تاباند، به  یرو

 نشست   نیزم یبه عکس و قاب به دست رو   رهیطور خ  همان

 ندانستن باال انداخت.  یبه نشانه  ی. به مهناز نگاه کردم که شانه امیکرد یدو متعجب نگاهش م هر

 یداخل قاب که همان زن و مرد و آن پسر بچه بودند، گفتم: م ریبه تصو ره ی و خ ستادمیا کنارش
 شون؟ یشناس

 . دیشن  یرا نم میمسخ شده بود و صدا انگار

 آراز؟  -

کرده بودم، متعجب   شیبه اسم کوچک صدا نکهیرا باال گرفت و نگاهم کرد، خودم هم بخاطر ا  سرش
 بودم.

 تکان داد: پدر و مادرم اند اون بچه هم منم. یسوالم را تکرار کردم که سر  دوباره

 است.  رانیو ح  جیتر شدم. خودش هم از چهره اش مشخص بود که چقدر گ  متعجب

 کنه؟  یکار م یچ  نجای عکسا ا نیآخه ا یول -

 شماست.  نیزم  ریدونم، ز یتکان دادم: من چه م نی به طرف یسر 

 متعجب... شتر یگرفته و ناراحت بود و از همه ب شیصدا
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 خود داشت! ی. او که جامیجا خورده بود م،یشناخت  یکه اصال پدر و مادرش را نم  ما

 .دمید یچرخاندم که راه پله ا نیام نگاهم را به طرف  یگوش یچراغ قوه  همراه

 ز کردم.به آراز و مهنا  رو 

 . دینیاونجا رو بب -

 به پله ها نگاه کردند.   یجی و آراز با گ  جانی با دوق و ه  مهناز

 بودند.  دهیکش واریرا د د یرس ی خانه شان م یاز قسمت ها  یکیبه  دی راه پله را که با یانتها

 دید یو برا اوردیاش را باال ب یحواسش نبود که چراغ گوش  گرید یحت د،یبه صورتش کش یدست آراز
 بهتر از آن استفاده کند.

بهم نگفته؟ عکس   نجایا یدرباره  یز یبابام چچرا خان  ه؟یجور نیچرا ا نجایشدم. ا جیمن واقعا گ -
 دند؟یکش واریراه پله چرا د نیته ا کنه؟یکار م  یچ  نجایمنو مامان بابام ا

 .میمبهوت بود می ها دهیو از د میاز او نداشت یهم دست کم ما

 

 . سوخت و نگران حالش شدم  شیم براچرا دل دانمی نم

 در هوا چرخواندم.  یدست مستاصل

 مدفون شده ست.  نی رزمی ز هیباشه،   یمهم  زی فکر نکنم چ م،یدیرم که د  نجایا گهید میبر-

  ی حرف یحرفم بد بود چرا که عکس و لوازم پدر و مادرش در آنجا بودند ول دینگاهم کرد، شا ری دلگ آراز
 .میراه افتاد، ما هم دنبالش روان شد چهی نزد و سمت در

 کرد. ختهیفرو ر واریبه د ی که مشخص بود غرق در فکر است، نگاه آراز

آجر    دیبر  د،ینک یزندگ   نجایا  دیخوایبمونه م ینجور یکه ا شهینم  م،ینی رو بچ  وارید دیخب االن با-
 .دیاریب
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 نگاهش کردم. یچپ چپ

 به من! دیرو بسپار   یهمه چ ی! مگه نگفتم؟یآجر داشته باش دیبه نظرت ما با -

 حرصش داده ام.  دمیاخم نگاهم کرد که فهم با

تو   رمیده پونزده تا بسه. منم م می خواینم  ادیز د،یکرد دای پ  دیشا دیرو بگرد اطی کم تو ح هی دیشما بر-
 . ارمیچند تا هم آجر دور باغچه هست م  هی ارمیو ماسه م  مانیس یخودمون از انبار  یخونه 

 .میبه حرفش گوش داد عیو مط میتکان داد یمهناز هر دو سر  با

ز  بود و ا  امدهی ن رونی خانم کردم، خوشبختانه ب میمر یخانه   یبه در بسته  یو نگاه  میرفت  اطیح به
 خبردار نشده بود. یز یچ

 میتوانست م،یرفته بود  خیکردن م دایپ یبه آنجا برا شی پ یکه دفعه  یداخل باغچه و همان انبار  از
 .میکن  دایچند عدد آجر پ

 برگشت.  لچهیو ماسه و ب مانیس یا سهیهم با چند آجر و ک  آراز

 .میدیعقب کش  شتریب میفرش را که جمع کرده بود م،یبرد نی رزمی را به ز  آجرها

  لیب ی لهیآب به وس  یو با کم  ختی ر نیزم  یو ماسه رو  مانیس یرا باال زد و مقدار  شی ها نیآست آراز
 کرد.   بشانیمشغول ترک

  الیکار کردن ندارد و غرق در فکر و خ یدرهم و کم حرف شدنش معلوم بود حوصله  یاخم ها از
 است.

 . ختی ر یآماده شده را داخل سطل  مالت

 ! یدن یچه چ یآجرها شد ول دنیچ مشغول

 .دیچ یرا داشت کج و کوله م همه

 . ستیکارها را نکرده و بلد ن نیبود اصال ا معلوم
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مهندس،   یود گفتم: آقا جلوتر رفتم و به آراز که همچنان مشغول ب  یبا مهناز ردوبدل کردم و کم ینگاه
 بهتره. نمی کنار؟ خودم بچ یایب شهیم

 کارا مردونه ست.  نیالزم نکرده. ا -

 نگاهش کردم. یچپ چپ

 .میور تا نشونت بدم کار مردونه و زنونه ندار نیا ای مرد جان، لطف کن ب -

 اشاره کرد. وار یکه انگار قبولم ندارد به د یشد و طور  بلند

 بفرما زن جان.  -

 انداخت!  ی اش را م کهیحواله اش کردم، ناراحت هم که بود ت  یچشم پشت

 ی هیمرتب بق یلیبود را مرتب کردم و بعد خ  دهیاول که او چ ینشستم و ابتدا آجرها شی جا سر
 . دمیچ ختمیر یمالت هم م هیهر ال یکه رو  یآجرها را در حال 

  شیشده ام را در هوا نگاه داشته بودم که لباسم ب یو مالت فیکث یکه دست ها ی شدم و در حال بلند 
 صاف و مرتب...   یل یبه کار خودم نگاه کردم. خ تینشود، با رضا فیکث نیاز ا

آوردم، خودم  یسر درم یسر سوزن کی یبودم و از هر حرفه و کار  فیقول سالله همه فن حر به
 کارها و حرفه ها را بلد باشم.  یدوست داشتم همه 

  ی کی الکترون لیوسا  یاز درست کردن بعض ،یدادم، هم از ساختمان ساز  یانجام م یر هن یکارها هم
 بلد بودم.  ییزهایچ کیهم 

: به به! ردی زبانش را بگ یبود، اما نتوانست جلو امدهی هنوز هم حال و حوصله اش جا ن نکهیبا ا آراز
 ! د؟یخون یم ییاوستا سالفه. تو دانشگاه بنا

 .میخون  یم  ی. پزشک ریکه خنده اش گرفته بود، جواب داد: نه خ یدر حال مهناز

 .دی اوه پس خانوم دکتر -

 .یداشته باش  یوقت قبل  دیبا  ینیما رو بب  یایب یاعتماد به نفس گفتم: بله آقا. در ضمن خواست با
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 گفت.  یا دهیکرد و »چشم« کش یا خنده

که  یرا دوست داشتم مخصوصا وقت  دنشیکش آمد. خند یبه لبخند میخنده اش من هم لب ها از
 جادیا زیچال ر کیراستش هم  یگونه  یشد، رو  یچروک م یافتاد و کم  یم نی چشمش چ یگوشه 

 شد.  یم

 هیشده، از اون طرفم  ختیر  یب یل یخ  وارید ینجور یچون که ا ارمی. فردا هم گچ مگهیخب من برم د -
 خانوم نفهمه. میوقت مر

 و رفت. م یکرد  یکوتاه یو خداحافظ میتکان داد یسر 

خودش، که  یآن قدر ناراحت بود و تو شیهااما چشم دیخند یکرد و م یم یشوخ   نکهیا با
 ماند.  رشی ناخودآگاه فکرم درگ

 کنند؟  یم  یزندگ یگر ید یجا ایخانواده اش کجا هستند؟ زنده هستند  یعنی

 گمیکرد گفت: م   یمقابلمان نگاه م واریکه به د یهم مشخص بود که غرق در فکر است. در حال مهناز
 کنه؟ یم  کاری چ نیرزمیعکس پدر و مادر اون، تو اون ز

 مشکوکم.  یل یدونم. خ ینم -

 . قضاوتمون اشتباه بود. ستایبد ن م،یکرد یپسره اون قدرها هم که فکر م  نیا یول -

 نبود. ری تاث یخانوم هم ب میمر یه حرفاتکان دادم: آره. البت یسر 

 آدم بهش اثرگذار باشه. دگاهیتونه رو د یم یا گهیکس د یهر کس درباره  یآره. حرف ها -

 .میشد  واریبه د رهی تکان داد و باز هم هر دو خ یسر 

. من بودم حداقل  الشونیوسا ی رو  دیرو چ  واریعکسا رم برنداشت د یداغون شد، حت یل یخ یطفل -
 داشتم! یعکسا رو برم 

 ام گل کرد. یکردم و منطق روانشناس  نگاهش
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پسرا با دخترا   ه،یاصل خاطره باز نیباز بودنه و عکس مهم ترخاطره  عتمونی و طب میچون ما دختر-
 فرق دارن!

 

 * * * * * 

 

 »آراز« 

 که مغزم پر از سوال شده بود، وارد خانه مان شدم.  یحال  در

و حساب کوچک  نی تخم کیشود. با   یخانه م یکردم که بدانم آن قسمت کجا وارهایدبه  ینگاه
 باشد.  دیبا اطی که داخل ح دمیفهم

از آن ها  ی ز یکه چ نیبود و ا ختهیبودم به هم ر دهیکه د ییزهای . اعصابم از چدمیکش یکالفه ا پوف
 کرد.  یبدتر کالفه ام م دم،یفهم  یهم نم

  یاش راه م یشگیپا سرم را بلند کردم و به خان بابا که با همان سالبت و غرور هم  یصدا دنیشن  با
فروخت!   یهم فخر م  شیپا ر ی ز نی به زم یرفت که انگار حت   یمحکم راه م ی رفت، نگاه کردم. طور 

 بودم.   زاری خان معابانه اش ب یاز زندگ شهیهم ؛یکه بود یخان بود  یزمان کیحاال 

 نه؟  ایبگذارم  انی را با او در مموضوع  دیدانستم با ینم

  ییخورد از پاسخ گو یدرهمش دوختم. چشمم آب نم شهیهم یو اخم ها یجد یرا به چهره  نگاهم
 بود! یسالم خشک و خال  ک ی اش با من  یاو، در کل روز تمام هم صحبت

 زبانش حرف بکشم.  ریاز ز  یو مسخره باز  یشوخ یکردم با کم  یسع

 کلک؟! ی. کجا قرار دار یکرد پیبه به خان بابا، خوشت -

 اش با تاسف نگاهم کرد.  یدرهم و صورت جد یهمان اخم ها با

 پسر؟  هیها چ یمسخره باز  نیا -
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 دونه هم واسه ما جور کن!  هیخان بابا،  گمیاضافه کردم: م  طنتی زدم و با ش  یچشمک

 گفتم.  یکه خم شدم و آخ  دیکوب میبه زانو یضربه ا شی عصا با

 ها! یکرد دایآخ خان بابا، دست بزن پ -

 کنارم گذشت.  از

ها و دوست هات   ی. سرت تو کار خودت باشه و به همون مهمون یپرت و پال نگ  قدرن یا یتا تو باش -
 برس. 

 را به او رساندم و سد راهش شدم.  خودم

خونه رو   نیاسوال؟   هی گمی! مخورهی گرفتن نم  ی طبقه که به درد مهمون هی یخونه  یا یچه مهمون-
 د؟ی ساخت شیچند سال پ

 نگاهم کرد. فکر کرد دوباره قصد سر به سر گذاشتنش را دارم. مشکوک

 دفعه برات مهم شده؟ هیپنجاه سال ساخت باشه. چطور   دیشا دمشیمن نساختم آماده خر -

خونه   نیا یرا بازگو کردم: آخه همه  دیکه به ذهنم رس یز یچ نی فکر کردم و بالفاصله اول یا لحظه
که  گمیخوب بود برا دوستام م  میاگه داشت م،یدارند، گفتم پس چطور ما ندار  نیزم ری ز یمیقد یها

 !داشونیاز عزا درارن با ز یاون جا دل  یبعد مهمون 

 تر شد و از سر راهش کنارم زد. ظیغل شیها اخم

 پسر! هیزیهم خوب چ ای ح-

 شدم.  الی خ  ین ندارد جواب دهد پس بگونه امکا  چیه  دمیفهم

  ی : باز چدیکش یکردم. پوف کالفه ا شیبرود، به قصد سر به سر گذاشتنش صدا رونی را باز کرد که ب در
 ؟ یخوا یم

 زدم.   یچشمک

 خان! پی کشته مرده هات رو جمع کنم خوشت امی . گفتم بیچ یه -
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 نثارم کرد.  یخل و چل« ا  یرفت و »پسره  یغره ا چشم

داخل خانه آمدم. نگاهم به همان پنجره افتاد که آن شب سالفه  ری همان حال گرفته و فکر درگ با
 اش را شکسته بود. شهیش

بر لبم آمد، سبزه بود و از چشم  یدادم، لبخند  یحرصش م میبا حرف ها یاش وقت افهی ق یادآور ی از
 . دیباری جدبه م  شیها

 شده بودم.  یو خسته کننده عاص یشگیسکوت هم نیبود. چقدر از ا در سکوت مطلق فرو رفته  خانه

داشته   یتیاهم  شیمنتظرم باشد؛ بود و نبود من برا ی گردم کس یبرم یخواست وقت یدلم م چقدر
 باشد؛ نگرانم شود. 

فقط خان بابا را داشتم که آن قدر زورگو و مستبد بود که از  ایدن نیبر لبم آمد. در ا یتلخ شخندین
  میمن و کارها الیخ  یکنم، ب  ینم شیبه حرف ها  یتوجه دید یکالفه شدم و او هم وقت شی رفتارها

 شد.

که در ذهنم آمد، سمت اتاق خان   یبود که با فکر  دهینرس رهیاتاقم راه افتادم، دستم به دستگ سمت
 بابا راه افتادم. 

 و وارد اتاق کارش شدم.  دمیکش ن ییدر را پا  ی رهیدستگ

به   ایخواند و   یکتاب م ایگذراند؛  یاوقات را در آنجا م شتریبزرگ که ب   اریبود بس یکارش، اتاق اتاق
 کرد. یم یدگ ی کارخانه رس یکارها

 بزرگش نشستم.   زیاتاق گرفتم و پشت م  یان یاز دکور اع نگاه

 چه آمده بودم؟ یدانستم. اصال برا  یکارم را نم لیهم دل خودم

و آن  هیقض نیسر از ا یجور  کی  دیبروم اما منصرف شدم؛ با  رونی شدم و خواستم از اتاق ب زی خ مین
 زد.  یشدن خان بابا هم به شکم دامن م یآوردم. رفتار و شاک  یدرم  نیرزم یز

 یدانستم دنبال چه م ی. خودم هم نمو رو کردم ریآن را ز ات یرا باز کردم و محتو  زیم یکشوها در
 کردم.  یم دایپ  نیرزمیاز آن ز ینشانه ا  دیگردم اما با
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 دانستم. اصال پدر و مادرم کجا بودند؟  یآن که عکس من به همراه پدر و مادرم آنجا بود را نم  لیدل

 

و پنج سال گذشته بود. از او  ستی االن که ب نیکردم تا هم یم یخان بابا زندگ   شی ام پ یسه سالگ از
بودم گفته بود که پدر و مادرم با هم اختالف داشتند و در همان   دهیپدر و مادرم که پرس  یهم درباره 

داند  یکه م یز یچ ازشان ندارد و فقط تنها  یگفت که خبر  یزمان از هم جدا شده بودند. خان بابا م 
 فرزند شده بودند. است که هر دو دوباره ازدواج کرده اند و صاحب نیا

 سال ها گرفت.  نیبار در ا نیدانم چندم ینم یآنها برا  یمهر  یاز ب دلم

 اصال وجود نداشتم. ییگرفتند؛ گو یهم از من نم یخبر   یکرده بودند و حت میسال ها را رها نیا تمام

 هم گذاشتم. یچشمانم را رو یگذاشتم و لحظه ا زیم  یحاصلم سرم را رو  یاز گشتن ب خسته

 

  یآوردم و شماره  رونیشلوارم ب   بیام را از ج  یسرم را بلند کردم و گوش د،یکه به ذهنم رس یفکر  با
 شهروز را گرفتم.  

 ؟یجواب داد: سالم داش آراز. چطور   بالفاصله

 قرار داشت دادم. زیم یکه رو یرا به قاب عکس مادربزرگم در آن لباس محل نگاهم

 ؟یسالم. خوبم تو چطور  -

 شده؟  یز یحاله؟ چ یقدر خسته و ب نی. چرا صدات ایستیتو انگار خوب ن  یمنم خوبم ول  -

 دراز کردم.  زیم یرا رو میدادم و پاها  هیتک یصندل  یپشت به

 کم حالم گرفته ست.  هینه فقط  -

 شده؟ یمگه من مرده باشم حال داداشم گرفته باشه. چ -

 ؟یخواد. سراغ دار   یتوپ م یمهمون  هیوز، دلم شهر گمی. مستیمهم ن -
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خواستم االن بهت خبر بدم   یاتفاقا توام دعوت کرده و م نهی کرد: بله که سراغ دارم. تولد رام یا خنده
 .یکه خودت زنگ زد

 . امیخوبه پس م -

  یکرد که کم یعوض کردن حالم، حرف زد و شوخ  یحرف زدن قطع کرد. آن قدر برا  یاز کم بعد
 شدم. سرحال 

نبود!   یپسر سر به راه  یلیتر، البته خ کیدوست دوران دانشگاه و همکارم بود و از برادر نزد شهروز
 سر به راه بود که او باشد!  یک

 دست به کار شدم.  عیسر  یلی نداشتم پس خ یادی شدم و به اتاق خودم رفتم. فرصت ز بلند

 یا قهیشده بود را عوض کردم و دوش ده دق یخاک نی رزمی را که بخاطر رفتن داخل آن ز میها لباس 
 سرحالم آورد.  یحساب 

رنگ و عطر   ی. کت اسپورت کاربن دمیهمرنگ آن پوش راهنی ام را همراه با پ یمشک  نیج  شلوار
 را کامل کرد.  پمیام هم ت یشگیهم یفرانسو

 زدم.   رونیب ام را هم برداشتم و از خانه  یو گوش چییسو

زدن خانه بود و همزمان من هم  دیسالفه افتادم که آن روز مشغول د ادیکه آمدم باز  اطی ح داخل
 .دمیو پا به فرار گذاشت. آن روز از چشمان گرد شده و فرارش چقدر خند دمیرس

در لواسان راه  نی رام یالیزدم و سمت و  رونی شدم و از خانه ب  نیلبخندم، سوار ماش یته مانده  با
 افتادم.

 اش انداختم که در را باز کرد.  یگوش  یرو یتک زنگ  دم،یدر که رس  یرا در راه بودم. جلو  یساعت مین

خمار پارک    شهیهم یعالف ها یمدل باال یها نیماش ی هیبق  شی بزرگ و پ اری بس  اطیرا در ح   نیماش
 شدم.  ادهی کرده و پ

 و شهروز به استقبالم آمدند.  نیخانه که شدم، رام  آمد. وارد یهم م نجایبلند آهنگ تا ا یصدا

 ها، آراز اومده.برسد، داد زد: بچه   هیبه بق شیآن که صدا  یبرا نیرام
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ها که و چند نفر از بچه  دند یبودند که انگار اصال نشن   یکوبی آن قدر غرق در رقص و پا یا عده
 از دوستان بودند، به طرفم آمدند.  شترشانیب

 

خانه که با رقص نورها روشن شده بود و پر از دود بود،  کی تار یپگاه نشسته بودم، به فضا کنار
گرفته بود برداشتم و آن را به لبم   میکه خدمتکار جلو  ین یاز داخل س یوانیکردم و همزمان ل ینگاه
 . دمینفس سر کش کیاتفاقات امروز، آن را  یادآور ی کردم. با  کینزد

چند سال چون  نیخان بابا در ا یها  یمعرفتم، بداخالق ی پدر و مادر ب  یعکس ها ن،یرزم یآن ز مدام
 کردند. یها جمع شده بودند و فکرم را رها نم  نیبستند. تمام ا  یمقابل چشمانم نقش م یلمیف

 شد. دانستم آخرش چندتا   ی... خودم هم نموانیسه ل وان،یشد، دو ل  وانیل کی آن

  یزدم و حساب  یرقص بودم. سرخوشانه قهقهه م ستیبا پگاه از اول تا آخر مراسم وسط پ همراه
 سرحال شده بودم و تمام حال بدم را از خاطر برده بودم. 

 شدم به خانه بازگشتم.   یالیاز هر فکر و خ  یخال یحساب یصبح آنجا ماندم و وقت   یها یکی نزد تا

 

سالفه   یافتاد که قرار بود به خانه   ادمیکردم و تازه  یقدر خسته بودم که تا ظهر را در خواب سپر  آن
 شان ببرم. خانه  وارید یبروم و گچ برا

 حال بودم.   یخسته و ب  ادمی تخت بلند شدم. هنوز بخاطر آن همه تحرک و مصرف ز یرو از

 برد.  ن ی ها را از ب یو اثر زهرمار  دیشرا بهبود بخ ادی از پف چشمانم بخاطر خواب ز یسرد کم آب

 اخبار بود. دنیاش مشغول د یشگیهم  تینشسته بود و با دقت و جد  ییرایبابا در پذ خان

که ظاهرا  ین یرزمیمدفون کردن ز یکه خان بابا برا دمیرس جهی نت نیفکر کردم و به ا یلیخ شبید
  رند،یگ  ینم  یاز او سراغ نکهیپدر و مادرم بوده حق داشته. به خاطر رها کردن من و ا  یمحل زندگ

 .میزی و هم من تا کمتر به هم بر  ندیکار را کرده بود که هم خودش آنها را نب نیحتما ا

 بلند من سمتم برگشت.  یصدا با
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 خان؟!   پی خوشت  یخودم. چطور  یسالم بر خان بابا -

و   ستیب ینا سالمت ؟یرو کنار بذار  اتیسبک باز نیا یخوا  یم ین داد: ک تأسف تکا یبه نشانه  یسر 
 تو! یشی هشت سالته! آدم نم

کنم. از همان جا داد زدم: نه   لیباال انداختم و به آشپزخانه رفتم تا صبحانه ام را م  یشانه ا الیخ  یب
 راحت!  التونی خ شمینم

    زمزمه کردم: یآهنگ شاد رلبیو ز بلند سر دادم  یمزه ام خنده ا یب یهم بعد از شوخ  خودم

 نگاهت تو چشم عاشقم  افتاده

 سابقم هینکن هنوزم شب  شک

 لرزه زانوهام  ینکن هنوزم م  شک

 ام یکه بخوام من کنارت راه ب یوقت

 

 سرم انداختم و بلندتر ادامه دادم: جونم واست بگه بگه رک و راست  یرا رو میصدا

 خاص  یجورا هیخوامت  یرو م  تو

 احساس  یب یخوام بگم، بذار بگم نش یم

 

گچ را از آنجا برداشتم که هم کارشان را   یا سهیرفتم و ک اطیداخل ح  یزدم و به انبار  رونیخانه ب  از
تراس    یهمه لوازم ساختمان را به خاطر بازساز  نی، ا سر به سرشان بگذارم  یانجام دهم و هم کم

هم   دیخر  دردسروگرنه  میبود ختهیخدا را شکر که دور نر ،میکه چند ماه قبل انجام داده بود میداشت
 داشتم! 

تصورم اصال   رغمی بودند و عل یخوب   یکردم دخترها یکه فکر م  یز ی لبم آمد. برعکس چ یرو  یلبخند
 نبودند. یلوس و از خود راض 
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 خانم در را باز کند.  می به در زدم، ممکن بود زنگ بزنم و مر یا تقه

 در توسط مهناز باز شد.  عیسر یلیخ  رایکنم منتظرم بودند ز فکر

 سالم.  -

که  یگچ را بلند کردم و جوابش را دادم و پشت سرش وارد خانه شدم و با سالفه با لبخند ی سهیک
 کردم.   یسالم و احوالپرس نشستی لبم م یکرد و رو  یم دایدانم چطور خودش راهش را پ ینم

بار سالفه خودش قبل از آن که  نی. امیگچ را با آب مخلوط کرد روزیدست به کار شدم و مثل د عیسر
 . دمیطرف خودم انجام م نیا ای دست به کار شوم جلو آمد: ب

کرد و   یکار م عیو سر زی تم  یلیشدم. خ رهی و به حرکاتش خ  حرف کنار آمدم یکه بلد نبودم پس ب من
 بودم فرق داشت.  ده یکه تا به حال د ییدخترها یچقدر با همه 

 سالفه؟ گمیم -

 گفت.  یطور که حواسش به کارش بود »بله« ا همان

 بنا شو.   ا یدرس و دانشگاه شو و ب الی خ یبه نظرم ب  -

 اش نگاهم کرد. یبا آن چشمان درشت و مشک   یو چپ چپ دیاز کار کش دست

 . گمایجون خودت راست م  -

 لحن من گفت: جون عمه ات! یو ادا یدهان کج  با

  شنهادیپ  هیبهت دادم. البته  یخوب  نیبه ا شنهادیپ ؟یبه عمه خانوم من دار  کاری کردم: چ ینچ نچ
 هم برات دارم.   گهید

 !ادی م یلیخ زدم: خانوم مارپل و کاراگاه بودنم بهت   یچشمک

 به صورتم پرتاب شد.  یز یچ م،ی اینثارم کرد و تا به خودم ب یخنده زد و سالفه چشم غره ا  ریز  مهناز
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زد: گچ هم به  یا روزمندانهی بود را پاک کردم که لبخند پ  دهیدست گلوله از گچ را که به صورتم چسب با
 جناب!  ادی شما م

 حرصم گرفته بود و هم خنده ام! هم

 یچپ نگاهش کردم که حق به جانب گفت: چشمات رو واسه من کج و کوله نکن ها. جواب ها چپ
 آراز خان.  ه،یهو

 هم خنده ام گرفت.  خودم

 !یکه دختر  فیح-

 !دمیآخ آخ ترس-

  یکنم؛ واقعا قشنگ حرص م  شی ساعت ها حرص بخورد و من فقط تماشا  خواستیدلم م چقدر
 خورد. 

آن سوراخ و چند  یرو روزیکه د  یآوردن نقاش ادی. با به دیکش وارید یرا برگرداند و ماله را رو  شیرو 
 ها کار خودتونه؟ یو طراح  یاون نقاش یبودم گفتم: راست  دهیکه د گریطرح د

هم بهمون   هیو بق میذاریکه کارامون رو توش م میکانال دار هیآره. ما  سالفه، مهناز جواب داد: یجا به
 . دنیسفارش م

 قبل از شما سوتفاهم بوده پس! یبه به. نقاشا -

کرد هم به خنده افتاده   یکرد و چشم غره نثارم م  یدفعه سالفه هم که مدام چپ چپ نگاهم م نیا
 بود.

 کردم.  یخنده شان من هم خنده ا از

 ن؟ یدیمنم سفارش بدم، برام انجام م  ز،یخب نقاشان عز -

  شیزیکنم، سالفه رنگ آم  یقلم کار م اهیس  شتریبا هم ردوبدل کردند که مهناز گفت: من ب ینگاه
 ؟یخوا  یخوبه. کدوم رو م 
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 ! ؟یکن یسفارش قبول م شوماخِر کاراگاه یمکث رو به سالفه گفتم: خب خانوم دکتر هنرمند بنا یب

نازک کرد و    یکه داده ام خنده اش گرفته است، پشت چشم یکه مشخص بود از القاب   یدر حال سالفه
 هم گذاشت.  یرو دییتأ یبه نشانه  یمردد به مهناز نگاه کرد که مهناز پلک 

 کم طول بکشه. هیخب. فقط ممکنه  یل یخ -

 . ستینداره. مهم ن بیع -

 آوردم و گفتم: پس شماره ات رو بگو که برات بفرستم عکسم رو.  رونی ب بمی ام را از ج یگوش

 محو شد و نگاه چپ چپش حواله ام! لبخندش

 الزم نکرده. شما با همون بلوتوث بفرست.   -

 خواد!  یپررو شماره هم م یآن که مثال من متوجه نشوم ادامه داد: پسره  یبرا  رلبیز

 ام را کنترل کردم.  خنده

 برات.  ارمیندارم. بعدا م میتو گوش  یباشه فقط من عکس خوب -

تکان داد    یام پر از عکس بود! سر  یبود وگرنه گالر  دنشیدوباره د یبرا دیجد  یتیموقع جادیا قصدم
کردم و به   یخواستم، خداحافظ  یکه م یطرح  یدادن درباره  حیتوض  یگفت و بعد از کم یو »باشه« ا

 خودمان برگشتم. یخانه 

  لشیدل دیرا داده بودم شا شنهادیدانم چرا آن پ یمهم نبود، نم میعکس داشتم که اصال برا انقدر
 . گذشتیبا او بود، بامزه بود و با او خوش م  شتریارتباط ب

 

 »سالفه«

خواست،    یکه آراز م ینقاش یتا برا میبرو  یبه صراف می خواستی م م،یبود یبا مهناز سوار تاکس همراه
  ینم دایپ  ییهر جا نیمد نظرش بزرگ بود و نوع کاغذ فرق داشت بخاطر هم  زی. سامیکن  هیکاغذ ته
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آزاد   تامروز که وق  نیهمه را هم دیو با میداشت اجیهم احت یگر ید یها لهیشد. قلمو، رنگ و وس
 .میکرد یم هیته میداشت

کرد، متعجب گفت: سالفه، اون عقب رو نگاه کن.   یبه پشت سرش نگاه م شهی که از ش یدر حال مهناز
 آراز پشت سرمونه. نیانگار ماش 

بود و   نیسنگ  کیآن قدر تراف یبه پشت سرمان نگاه کردم ول  شهیسرم را برگرداندم و از ش  متعجب
 نشدم.   یز ی چ یشلوغ که متوجه 

 باال انداختم.  یا شانه

 . هیکی با ما  رشی مس دمیشا  ای یدیحتما اشتباه د  فتهیدنبال ما راه ب  دیبا  ینه بابا. اون واسه چ-

 نگفت.  یز ی تکان داد و چ د ییتأ یبه نشانه  یسر 

   ه؟یپسره کارش چ نیا گمیم -

 دونم! یباال انداختم: من چه م یا شانه

 اینباشه؟  یز یچ ،یا یچاقاقچ   ،یخالفکار  ،یقاتل هی گمیآورد و مشکوک گفت: م  نییرا پا شیصدا
 کنه؟ یم بمونیداره تعق دیاالن شا

آمد که خالفکار   یبود خنده ام گرفت. چه قدر هم به آراز سوسول م  طنتیش یکه برا  شی ها هیفرض از
 و قاتل باشد! 

 !؟یخوند یس یتو باز رمان پل -

 مثبت تکان داد. یبه نشانه  یسر  طنتی هم خنده اش گرفت و با ش خودش

  یها هیها و نظر هیماند و فرض یدو روز م  یک یآنها تا  ریبود و تحت تاث   یسیپل  یعاشق رمان ها  مهناز
 کرد!   یم انیمختلف ب

 .میشد ادهیرا حساب کرد و پ مانیهر دو ی هیمهناز کرا م،یستادیپاساژ که ا مقابل
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  یطراح یرنگ و قلمو و کاغذ مخصوص برا  دنیو خر لی را مشغول نگاه کردن به وسا  یدو ساعت یکی
 . میچهره آراز بود

 دست مهناز.  لیوسا ی  هیبزرگ لوله شده دست من بود و بق کاغذ

 . میشلوغ بود ابانیمجبور به عبور از خ  یگرفتن تاکس  یبرا  م،یآمد رونیپاساژ ب  از

به طرفم آمد و تا به    با سرعت ینیچه شد که ماش  دمیکه نفهم میدر حال گذر بود اطیو با احت  یآرام به
افتادم. کاغذ هم چون من سقوط   نیزم  یرو کبارهیو آسمان معلق شدم و به  نی زم  انیم م،یای خودم ب

شده   نیهم سنگ مکرد و کنارم افتاد، احساس کردم تمام بدنم کوفته شد و توان بلند شدن نداشتم، سر
 .خوردی م چیبود و صداها و همهمه ها در گوشم پ

 

 

  لیوسا  هیام حبس شد. مهناز با گر نهیکردم بلند شوم از شدت درد نفس در س یسعکه  یا لحظه
 انداخت و به سمتم پرواز کرد. نیدستش را زم

 ؟ یشنو  یصدام رو م  ؟یسالفه، خوب -

توانستم حرف بزنم   یآن قدر درد داشتم که نم یول  دمیشن  یصداها را م یکردم. همه  رلبیز یا ناله
 تکان دادنش را هم نداشتم. ییتوانا یمخصوصا دست چپم که حت

دادم و   صیتشخ گرانید یآن همهمه و صداها انیرا م  ییآشنا یهم افتاد، صدا یکه رو چشمانم
 خود به خود چشمانم باز شد. 

دستت رو   ؟ ی بلند ش یتون  یم ؟یکرد: سالفه، سالفه. خوب  یم میصدا یکنارم نشسته بود و با نگران  آراز
 بده به من.

  یبلند  یاز جانب من باشد، دستم را در دستش گرفت که از درد ناله  یآن که منتظر واکنش بدون
 . نیتو ماش  مشیکردم. هول شده دستم را رها کرد و رو به مهناز کرد: کمک کن ببر

 دست راستم را گرفت.  یبازو اطی تکان داد و با احت یسر  مهناز
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 دستت رو بده به من. -

از خانم ها که  یکی که با کمک مهناز و   یآن همه درد هم معذب شدم و در حال انیآن لحظه و م  در
 تونم. یخواد.خودم م  یشدم، با درد زمزمه کردم: نم یدورم جمع شده بودند، بلند م

را داخل   لمانین کمک کرده بود و وساشدم. مهناز هم کنارم نشست و از آن زن که به م  نیماش سوار
 کرد. یگذاشته بود، تشکر  نیماش

 سمتم انداخت.  ینگاه نهیاز آ آراز

 تو؟  یخوب  -

 دادم. هیمهناز تک یهم گذاشتم و سرم را به شانه  یرو ی از درد توان حرف زدن هم نداشتم. پلک یحت

 در آرام کردن من داشت. یسع یحال من با ناراحت  دنیهم از د مهناز

 شد حواست کجا بود! یچ  هوی مارستان،یب میرس  یکم تحمل کن. االن م هیقربونت برم  -

 ام نشسته بود را پاک کرد.  یشانیپ یکه از درد رو ییو عرق ها دیام کش یشان یبه پ یدست

نفر هم  کیبود با  کیراند که نزد  یم عیهم مشخص بود کالفه و نگران است و آن قدر سر آراز
  یم راهی که فرار کرده بود فحش و بد و ب یکرد و مدام به راننده ا ینگاهم م نهیتصادف کند و مدام از آ 

 گفت. 

 توقف کرد.  مارستانی مقابل ب یک  دمیقدر درد داشتم که نفهم  آن

 کرد و کوفته شده بود. یشدم. تمام تن و بدنم درد م ادهیپ یکمک مهناز به سخت  با

 تر از هر زمان آمد. یبه نظرم طوالن  مارستانیب  یراهرو

 بودند. ستادهیاورژانس شدم. مهناز و آراز هم کنار تختم ا وارد

 

آراز   یجلو  گذاشتیجمع شده بود اما غرورم نم  میهاام حبس و اشک در چشم نهی درد نفس در س از
 را بدهم. میبه اشک ها ختنیر یاجازه 
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 ؟ یدرد دار  یلیبه صورتم بود، گفت: خ  رهی که خ یدر حال  آراز

 لرزان از درد گفتم: نه. خوبم. یصدا با

 ی! آخه دختره یجلو آمد و حرص زد: بله، مشخصه که اصال هم درد ندار  یچپ نگاهم کرد و کم چپ
به   ابونی تو خ دیبا  یدون یسنت هنوز نم نیبا ا ؟یکن ی ذره حواست رو جمع نم هیسر به هوا تو چرا 

 ؟ یکن  اطی احت یاون شلوغ

نکرده بودم و حواسم کامال  یزد؟ من که کار   یطور حرف م نیو دلخور نگاهش کردم. چرا ا متعجب
 جمع بود. 

  دیبگو یز یو پر پشتش فرو برد و دهان باز کرد که چ اهیس یموها انیم یدست د،یدلخورم را که د نگاه
 رفت. رونیداد و عقب گرد کرد و از اتاق ب  حی اما سکوت را ترج

 !هوی شد  یکه گفت: وا چ میمهناز ردوبدل کرد با  ینگاه متعجب

 را نداد. شتریفکر کردن ب یدستم اجازه   دیشد درد

از حد آراز از سرم هم  شیب یمشخص شد که دست چپم شکسته و با اصرارها یولوژ یعکس راد با
 راحت شد.  الش یوجود ندارد، خ  یخاص و نگران کننده ا  ز یمشخص شد که چ یعکس انداختند و وقت 

 برداشته بود.   یام جراحت کوچک یشان یکرد و کوفته بود و پ یدرد م  یلیو بدنم هم خ سرم

  یکرده بود و احساس بد نیدستم را سنگ یادیآرنجم بود، ز یها یکی که از انگشتان دستم تا نزد گچ
 داشتم.

اش   یاز کالفگ یخبر  بار نیبرگشته بود البته ا شمانیبودم و آراز هم دوباره پ   دهیتخت دراز کش یرو
 نبود. 

 ؟یکرد یکار م  یرو به آراز کرد: شما اونجا که تصادف شد، چ  مهناز

  یاتفاق یطور  نی. همیچ یاش را حفظ کند: ه یکرد خونسرد یهول و دستپاچه شد اما سع یکم
 بکنم.  یکمک  هیتصادف شده و گفتم برم  دمیشدم که د یداشتم رد م

 کرده.  بمانیگفت که تعق ینگاهش کردم. پس حتما مهناز راست م  هانهی اندر سف عاقل
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 ام؟   یر یچه آدم دست به خ یدیبه غبغب انداخت و رو به من ادامه داد: د یباد

  یبه خودت برم میمونه و مستق یتف سر باال م  نیع  ری گفتن کار خ میجواب ما نماند: از قد منتظر
 گرده!

 !؟یبهتر بلد نبود نی! مثال از ایچندش یل یخچهره مان درهم شد و گفتم:   هشی تشب از

  نیخوام ها. تو با ا یرو م  میمن نقاش یتکان داد و گفت: راست  یمنف یبه نشانه   یباز سر  شی ن با
 . یکه کار کن یتون یدستت نم

شد بعد تو   یجور  نیکه ا میرفته بود یجنابعال  یبرا دنیکاغذ خر یبه جانب جواب دادم: ما برا حق
 !؟یش یواسه من طلبکار م

 گفت: دمت شوفاژ!  یزد و با چشمک  یلبخند

 آورد.  میلب ها یرو  یخنده زد. خنده اش، لبخند  ریمسخره اش ز  ری را گفت و از تعب نیا

 

* 

 گفتم. یرا از دست شکسته ام عبور دادم و »آخ«   میمانتو نیآست یکمک مهناز به سخت  با

 دست را کم داشتم!  یشکستگ نیمان هم یشدن کار نقاش ادیاوضاع و ز نیا در

انداختم، جلوتر از مهناز   یکه دست شکسته ام را به گردنم م یشانه ام انداختم و در حال  یام را رو کوله
 از خانه خارج شدم. 

  نیچه تعداد ماش دانم  یآمد، نم رونیب  نشی آراز هم باز شد و ماش یبا خروج ما، در خانه  همزمان
  یداشت ول ییرنگ بود مدل باال  یبار اسپرت سرمه ا نیا شد،ی مدل را سوار م  کیداشت که هر روز 

 داد. نییرا پا  شهیترمز زد و ش ی. مقابلمان رددانستمی اسمش را نم 

 برسونمتون. باال  نی ای هنرمند و مجروحم! ب یها هیسالم همسا -

 خواست به او رو بدهم.  ینگاهش کردم. دلم نم یچپ چپ
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 .میریمن جواب داد: ممنون خودمون م یبه جا  مهناز

  یکل دیو با کنهی. دستت هم که درد مگهیباال د  ایمهناز داد و رو به من ادامه داد: ب لی تحو ییبابا یا
 .دهیتا اتوبوس برسه. رنگت هم پر  یس یسر پا وا

 . میشیهم مهناز زودتر جواب داد: ممنون مزاحم شما نم  باز

 ! میمثال، تازه رفت و آمد هم که دار میا هی. همسایرو به من گفت: نه بابا. چه مزاحمت یبا چشمک  آراز

 .گهیباال د  نیایحواله اش کردم که ادامه داد: ب یاش نگاه چپ چپ   یپران کهیحرص از ت  با

 الفه. س ایبه من داد: ب یاشاره ا مهناز

 اتوبوس.  یمنتظر ماندن برا یآمد که راحت بروم به جا یخودم هم بدم نم  البته

 عقب را باز کردم و نشستم. مهناز هم کنارم نشست.  در

  رهی خ نهیو همان طور که در آ دیکش نییچشمانش پا یبه رو  شیموها یاش را از رو یآفتاب نکیع  آراز
 ن؟ یبر نیخوا یبه ما بود، گفت: کجا م 

 با سرعت به راه افتاد. شهیدانشگاه و او مانند هم میگفت

 ؟ یبفهم   نیرزمیاز اون ز  یز ی چ یتونست گمیافتادم: م نیرزم یآن روز در ز ادیدفعه  کی

  ینگفت اما خب حتما بخاطر مامان و بابامه که دلش نم  یز ی چ دمیتکان داد: از آقاجونم که پرس یسر 
 ازشون باشه. یخواد اثر 

از پسر و   یخواست اثر   ی. چطور پدربزرگش دلش نممیبا مهناز ردوبدل کرد یو کنجکاو نگاه متعجب
 عروسش باشد؟!

 خواد؟   ینم  یچ یبرا -

زده شد: چون مامان و بابام، منو ول    یتفاوت یکالمش در کمال ب   یلبانش آمد ول یرو  یتلخ شخندین
مرده  ایدونند زنده ام که ب رندیگ یسراغ از من نم  هیکجا رفتند که  ستیکردن و خودشون هم معلوم ن

 !گهیپدربزرگانه د یها  یجور گلگ نیو از ا
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 ! شه؟یمتعجب گفت: وا مگه م مهناز

 . گهیپوزخند آراز آمد: شده د یصدا

ادامه  گریکردم که د یزدم و اشاره ا شیبه پهلو یبپرسد که سقلمه ا یخواست باز هم سوال  مهناز
  یاز دلشکستگ یانکار  شیهاچشم  ین یدر ن  یزد ول  یحرف م یندهد. درست است با کمال خونسرد

 . نمیآراز را بب  یدانم چرا دوست نراشتم ناراحت یو نم شدیم دهید

کردم که  یشد. من هم تشکر  ادهی کرد و زودتر پ یمهناز تشکر و خداحافظ  ستاد،یدانشگاه که ا مقابل
 !ده؟یم یمنو ک ی ه یگفت: کرا یبا چشمک 

 ؟ یچ ی هینگاه کردم: کرا  طنتشی به چشمان پر از ش نهیاز آ متعجب

 ! گهیراننده آژانستون د هیکرا -

نثارش کردم و با   یاست. در دل »مسخره« ا مانیکه منظورش به عقب نشستن هر دو دمیفهم  تازه
 شدم. ادهی پ یکوتاه یخداحافظ 

مهران به    یکه صدا میبود و در حال رفتن به داخل بود  تشیمسئول  یمشغول آراز و پدرومادر ب فکرم 
چهره سرخ شده از خشمش جا   دنیو با د میگوشمان خورد. هر دو متعجب به پشت سرمان نگاه کرد

 . میخورد

 

  دواریمکرد. ا   یبه مهناز شد. مهناز هم با ترس نگاهش م رهی و با خشم و حرص خ  ستادیا مقابلمان
شد و آه از  دیناام دمانیام د یکه پرس یباشد اما با سوال دهیآراز ند نیکه ما را سوار بر ماش میبود

 نهادمان بلند شد. 

 بود مهناز؟   یپسره ک  نیا -

 ... آژانس بود. یکچیبه من کرد و رو به مهران جواب داد: ه یهول و دستپاچه نگاه مهناز

را باال برد: اون راننده آژانس بود؟ از   شی زد، صدا یاش م یشانیکه از خشم نبض پ  ی در حال مهران
 مهناز؟  یفرض کرد  یدارند؟ منو چ یاردیلی م یها نیتا حاال راننده آژانس ها ماش  یک
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 . ندازندیبه ما ب  یشدند، نگاه  یرد م ابانیبلندش باعث شد چند نفر که در خ  یصدا

 .گمیکم آروم باش. بهت م  هی: مهران تو دیمهران را گرفت و کش  دست تیوضع  نیهول شده از ا مهناز

. بهت  ادیم  شیپ  تیوضع نیدونستم ا یمن که م ؟ی: آروم باشم؟ چه جور دیکش  ادیبلندتر فر مهران
ترم از خانوم دکتر شدنت   هی  یکرد یحداقل صبر م   ؟یکن یو گم مخودت   نجایا یاینگفته بودم ب 

 بگذره!

تند به طرف   یو با قدم ها دیکش یشتر یدستپاچه به اطراف نگاه کرد و دست مهران را با قدرت ب مهناز
 همان اطراف که خلوت بود، کشاند. یاز کوچه ها یکی

منطق است که هر چه هم   یدانستم مهران آن قدر ب ی هم پشت سرشان رفتم. نگران بودم و م  من
 زند.  یباز هم حرف خودش را م  یده حی توض شیبرا

مطمئن بودم که باور   م،یداد یشرح م شی را برا  ریاخ یمان است و ماجرا  هیکه همسا میگفت یم اگر
شده با زور مهناز را با   یو حت  یمعطل  یدانست که آن پسر به خانه مان آمده، ب یکرد و اگر م ینم

 برد.   یخودش م

 یش چه قدره مگه اومدزد: تو همه یم ادیو مهران هم مدام فر کردند یهم با هم جروبحث م هنوز
خونم. اصال از کجا معلوم بعد از هفت سال با    یمن درس م گهیشده وضعت؟ هان؟ همش م نیکه ا

سواد آسمون جل بدبخت که صبح تا شب   یب هیاصال؟  هی بوشهر؟ مهران خر ک یا ی شوهر و بچه هات ن
 !رهی گ یو متخم مرغ دستش لویک می زنه ته تهش پول چارتا نون و ن یسگ دو م

توانست.    یبزند اما انگار نم یکرد حرف  یدهان باز م  یاش بود، ه رهیبا بغض و دستپاچه خ  مهناز
 شد.  یبسته مهدف باز و  یافتاده بود و دهانش ب  رونیشده بود که از آب ب  یمانند ماه

  نی. ماشی زدم. منو به اون پسره فروخت  ی. حدس مگهی توجه به حال مهناز ادامه داد: آره د یب  مهران
 !یرد پلمیمن د نیهم درس خونده نه ع یدرب و داغون من کجا؟ حتما کل نیاون کجا، ماش یاردیلیم

کند و   یخواستم مهران فکر اشتباه  یکردم. نم  یم یکار  دیچرخاندم. با یم نشانینگاهم را ب نگران
و   ندازمی کردم مغزم را که در آن لحظه قفل کرده بود به کار ب یبه هم بخورد. سع نشانی ب زیهمه چ

 تا از اشتباه درش آورم.  میبگو یز یچ
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 بوشهر.  می گرد یو با هم برم  یکن یرو جمع م   لتیوسا ی ر یاالن م نی. همدیدست مهناز را کش مهران

که   ستین ینکن، به خدا آراز اون  یجور  نی: مهران، جون مهناز ادیگرفت. نال  یاش م هیداشت گر مهناز
 ! اون...یکن  یتو فکر م

 خبر داره؟!  انی جر نی عمو از ا  نمی! آراز! ببرتمی از خشم کبود شد: به به خوش به غ مهران

اون   یعنی. آراز ستین  یکن یکه تو فکر م یباالخره بغضش شکست: مهران به خدا اون طور   مهناز
 مونه...  هیپسره همسا

فکر دهان باز کردم:   یشد. ب  یکه بود بدتر م  یز یگفت، وضع از چ یداد و راستش را م یادامه م اگر
 .میهست که با هم دوست یبه مهناز نداره. من و اون پسر چند وقت یاون پسر ربط 

 

 دو متعجب سرشان را به طرفم برگرداندند.  هر

  یکیمهناز رو نشناسه، من  یمهران، هر ک نیکردم خونسرد باشم، رو به مهران ادامه دادم: بب  یسع
.  ستیکه دوسش داره ن یو پشت پا زدن به کس یکه باشه اهل نامرد یشناسمش. هر چ یخوب م

 به مهناز هم نداره.  یو کار  یربط  چیو ه مونهی بغل هیاون پسر، همسا

مهران ادامه دادم: من نه قصد دخالت تو   یسوخته  یقهوه ا یهابه چشم رهیخ  یشتر یب  تی جد با
قدر مهناز رو   نیکه اگه شما ا نیخوام بگم ا  یرو م یز ی چ هی یول یشما رو دارم و نه فضول  یزندگ

دونه   یهم عاقله؛ پس م  یلیخ  ست،ی. مهناز که بچه ن یاحترام بذار  مشیبه تصم  دیبا ،یدوست دار 
مهران. اگه  ستین یالک یدادن ها ری شک کردنا و گ نی. در ضمن عشق و عالقه به اکنهیکار م  یداره چ
. چون  دیرو بزن گهیهم د دیبهتره ق  ،یبهش اعتماد کن یتون  یو نم  یقدر به مهناز شک دار  نیاز االن ا

. پس  کنهی مهاش رو نابود  شهیافته و ر  یم  یآفت به جون زندگ نیاعتماده و شک ع  یاساس زندگ
 .د یآفت باش  نیمراقب ا

خودش را گذاشته بود البته کامال متوجه  ری تاث میام بودند. فکر کنم حرف ها  رهی دو در سکوت خ هر
 مهران را آرام کرده بود.  میهاحرف  ی هیاز بق شی بودم، آن قسمت که گفتم آراز دوست من است ب
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  یدو نفر را م نیا یو از ته دلم بود. دلم خوشبخت یجد   م،یمن با آراز تمام حرف ها یجز دوست  به
 یمورد و قضاوت ها یب یشک ها  نیبر اثر هم  ییها یبودم که چه زندگ  دهیو د دانستمی خواست؛ م

  شبود و دوست  کیمهناز که چون خواهر به من نزد یاست و دوست نداشتم زندگ ختهیجا به هم ر یب
 .فتدیروز ب  نیداشتم، به ا

 یو جلو نیبه زم  رهیکرد؛ مهران هم متفکر خ  یو لبخند قدردان نگاهم م ی با چشمان اشک   مهناز
 کفشش بود. 

 را بزنند. شانیبگذارم تا راحت تر حرف ها شانی گرفتم که تنها میتصم

ام را درآوردم   یحوصله گوش  یمانده بود. ب یا قهیدق ستیدانشگاه شدم؛ هنوز به شروع کالس ب  وارد
 زود جواب داد: جانم سالفه؟ سالم مادر.  یلیمامان را گرفتم که خ یو شماره 

 ؟ یت و مانند خودش با لهجه جواب دادم: سالم مامان جان. خوبلبم نشس یرو  قیعم یلبخند

 ومده؟ی ن شیکه پ ی اوضاع خوبه؟ مشکل  ؟ یخوبم مادر. تو خوب -

  یمردم، را فاکتور م یخانه  واری آراز، باال رفتن از د یجلو میها یدست گل به آب دادن ها، سوت اگر
 رفت!  یم شیخوب پ زیگرفتم، بله همه چ

 خوِب خوبه. نگران نباش.  یگفتم: قربونت برم همه چ یمهربانام گرفت و با  خنده

 بابا؟  ل،یاوضاع خونه چطوره؟ سالله، سپهر و سه  گمی: مدم یگفت که پرس یرو شکر«  »خدا

کار   یچ دیدونم با ینم گهی. به خدا مادر دشهی: بابات که همون وضعه و هر روزم که بدتر م دیکش یآه
 . دهیبکش که گوش نم یبرو کار کن و دست از اون کوفت گمیبهش م  یکنم. هر چ

سر عقل اومده بچه ام. از اون  ل یخدا رو شکر سه  یکه ادامه داد: ول دمیکش ی کالفه و پر حرص پوف
موتور   هیو تونسته  کنهی مهران کار م شی رو به اون رو شده. پ نیانگار از ا یروز که باهاش حرف زد 

 خونه. ادیشبا هم دست پر م  و  یمسافر کش رهی بخره و باهاش م

لبم آمد و از ته دل خدا را شکر کردم. چقدر خوشحال شده بودم اما غم مامان بخاطر   یرو  یلبخند
مهناز که به   دنیو با د میکرد یو خداحافظ میحرف زد گرید یکرد. کم  یم ینیبابا در دلم سنگ  تیوضع
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 همسرخ بود و لبخند بر لب داشت که باعث شد من   یآمد از جا بلند شدم. صورتش کم یسمتم م
 کرده بود!  یطنتیمعلوم نبود باز مهران چه ش د،یای کش ب یبه لبخند میلب ها

 

 .دیباره در آغوشم کش کیو به  ستادیا میرو به رو  مهناز

 شد؟  ینشست: چ  میلب ها یرو یدوباره ا لبخند

روش اثر گذاشت. البته هنوز غد   یتو کل  یو با چشمان ستاره بارانش گفت: حرفا آمد رونی آغوشم ب از
 شده.   مونیکرد. معلوم بود چقدر پش یعذرخواه میمستق  ریغ یسر جاشه ها ول  اشیباز

 کشه ها! یم  رونیبه شانه ام زد و ادامه داد: المصب زبونت مار رو از سوراخ ب  یا ضربه

 ام گرفت.  خنده

دو هفته تو مغزش   یکی حرف  گهید هینجوریزنم، مدل مهران ا یولمه باهاش حرف ما ینه که دفعه -
 زنه!  یش قاط مخونه مونه باز باال  یم

 . گهیدو هفته ازت تشکر کردم د یک ی نی منم برا هم - 

  یواقعا نم یسالفه اگه تو نبود یبمونه. وا  نجایرو ا یچند روز  هی. ادامه داد: قرار شد میدیدو خند هر
 به خدا. یکنم، عشق کاریبگم و چ  یچ دیدونستم با

 زدم.  شی به رو یمهربان  لبخند

کنه چقدر عاشقشم تهفه خان!  یکنم؟! اگه آراز بفهمه که فکر م  کاریکه گفتم چ یدروغ  نیحاال با ا -
 !شیه

 باال انداخت.  یخونسرد شانه ا  مهناز

 بفهمه ولش کن بابا.  خوادی از کجا م-

 هست که شروع شده! قهیآمد که کالسمان پنج دق ادمیباال انداختم و تازه  یا شانه

 . ادینم شیپ  یمشکل نندی دوتا هم رو نب نی وقت ا هیشد، فقط  ری سر کالس د میبر  ایب -
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 . میوارد کالس شد ریمشوش شده و درگ یتکان داد و هر دو با فکر  یسر 

وگرنه اصال    میکالس را داشت کی روز اصال حواسم به درس و کالس نبود؛ خوشبختانه فقط همان  آن
 مغزم کشش نداشت. 

که  میآراز و مهران شد  نیکه متوجه ماش میرو مشغول قدم زدن بود ادهی و در پ میزد رونیدانشگاه ب از
 پارک بودند. ابانیاز هم در خ ی نسبتا کم یبا فاصله 

را کم   نی. هممیمستأصل با مهناز ردوبدل کرد یشدند و به سمتمان آمدند. نگاه  ادهیدو همزمان پ  هر
 و شد...  دمیترسی که م یز ی! همان چنندی را بب گریدو نفر هم د نیکه ا میداشت

  یبا سرخوش  شهیکرد و مثل هم   مانی به هر دو یآراز را شناخته بود. آراز نگاه ن، یظاهرا از ماش مهران
 سالم داد. یو پر انرژ 

لب نشاندم و   یرو  یبا او برخورد کنم تا باور کند. لبخند یم یصم  یمهران مجبور بودم کم مقابل
 .یاومد  ی. چه خوب کردزمیجوابش را دادم: سالم عز

 !؟یبه اطراف کرد و با دست به خودش اشاره کرد: با من یاز تعجب چهارتا شد. نگاه چشمانش

 .گهی: آره دو گفتم ستادمیا کنارش

 گرفتم، مهران را با او آشنا کنم.  میاز حرف زدنش تصم  یر یجلوگ  یبرا

 نامزد مهناز هستند.   آقا مهران، شونی به مهران کردم و رو به آراز گفتم: ا یا اشاره

 کرد.  یبا او اظهار خوشبخت ییبا او دست داد و از آشنا تی میزد و با صم  یلبخند آراز

. منو مهناز  شمیمزاحمتون نم  د،یبر  نیخوا یمهران رو به من و آراز کرد: خب شما م ،یاز احوالپرس بعد
 .میاطراف بزن  نی ا یچرخ هی میریهم م

زدم و گفتم: باشه. خوش   یبه من کرد؛ نگاهش هنوز هم متعجب بود. لبخند دستپاچه ا  ینگاه آراز
 بگذره.

 شدند. من مانده بودم و آراز.   کردند و از ما دور یکوتاه  یدو خداحافظ هر
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  زیمن چ یحرف زدن و لبخندها  نیاز ا ن،یو حق به جانب گفتم: بب عیبزند، سر یحرف نکهیاز ا قبل 
 سوتفاهمات برطرف شه. نیا نکهیها. همش بخاطر ا یفکر نکن  یا گهید

 ؟ یشده گفت: چه سوتفاهم  جیگ

لبش آمد: پس منو تو االن  یرو یز یآم  طنتیدادم که لبخند ش  حی توض شیطور خالصه ماجرا را برا به
 گه؟ ید میدوست

 

  یمن م ،یکن  تی و منو اذ یسواستفاده کن هیقض نیاز ا  یاگه بخوا  نینگاهش کردم: بب یچپ چپ
 دونم با تو. حواست باشه.

 باز گفت: بفرما باال خانومم. شی کرد و با ن نیبه ماش یداشت. اشاره ا  طنتی رنگ ش نگاهش

 : آراز!کردم شیحرص صدا با

رو تمومش کن. من فقط مجبور شدم که    ایمسخره باز ن یکردم: ا یگفت که اخم  یا دهیکش »جونم«
 ! یپالس نجایکه همه ش ا یندار   یدروغ رو سر هم کنم! بعدشم تو مگه کار و زندگ نیا

 کنم!  یسالم هیشدم گفتم  یگفتم؟! داشتم رد م یبد زیباال انداخت: مگه من چ یا شانه

سالفه از سر صبح به دلم افتاده    شهیبه خودش گرفت و ادامه داد: اصال باورت نم یا یجد ی افهیق
 !میشیبود که من و تو امروز به هم وصل م

 : آراز!  دمیغر

 باال برسونمت.  ایشد گفت: ب  یزد و سوار م  یرا دور م نیکه با خنده ماش یحال  در

 زنم. ی خب. حرف نم   یلیباال برد: خ میتسل ینگاهش کردم که دستانش را به نشانه  زی آم دیتهد

بر و بر   ستادهی. واگهید ایو گفت: ب   دیکش نییرا پا شهی به در جلو و در عقب کردم که ش  یمردد نگاه
 .کنهیمنو نگاه م

 نگاهش کردم.  ز یباز کرد. خم شدم و ت میحرف خم شد و از داخل در جلو را برا نیاز ا بعد
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 سوار شم؟  دیچرا با-

 کرد.  طنتیو با خنده ش  دیام را گرفت و کش مقنعه

 جلوه دادن دروغت! یعی برا طب م،یچون دوست-

سوار شدم و هنوز در را نبسته، حرکت   دمیکش یکه مقنعه ام را با حرص از دستش م یناچار در حال به
 کرد.

 ه؟یواسه ک  نای: ادمیافتاد و متعجب پرس ینقاش لیعقب و کاغذها و وسا  یبه صندل نگاهم

 تو و مهناز.  یپاسخ داد: برا رد،یآن که نگاه از رو به رو بگ  ونبد

 اون وقت چرا؟   -

باز    یکاغذ نزن دنیخر یبعد برا یدفعه  نکهیا یچراغ قرمز توقف کرد و به طرفم برگشت: برا پشت
 . یخودت رو ناقص کن 

 کامل بودند. انواع کاغذها از کوچک و بزرگ.  لیرا برگرداندم. وسا  میرو کامل

 . ستیالزم ن یبه حالت اول برگشتم: ممنون ول  رهدوبا

به کاغذ و رنگ    یعنی ست؟ین نی مگه کارتون ا ست؟یالزم ن یچ یعن ینشست:  شی ابروها نیب  یاخم
 د؟ یندار ازی ن نایو ا

 . میبخر  میبر میتون یخودمون م یول  میدار ازی چرا ن -

 . دمیرو د تونییچشمه از توانا  هیبله -

 نامحسوس به دست شکسته ام اشاره زد.  و

 نگاهش کردم. یچپ چپ

 ازم قبول کن. هیهد هیرو به عنوان   نایاصال ا -

 ه؟یدادنت چ هیهد  لی : اون وقت دلدمیکردم و باز هم پرس یاخم
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  ی! اصال بذار دستمزد برایپرس یسالفه! چقدر سوال م یام گفت: وا یدر پ  یپ  یاز پرسش ها کالفه
 ؟ یشد ی. حاال خوبه؟ راض یکه قراره از من بکش  ینقاش

که  میبگو یز یشود. خواستم چ یم یحد با من صم نیجرات نکرده بود تا ا یپسر  چیه تاکنون
  ی اصال هر چ ای هیهد هیدستمزد،   هی ه،یهمسا هیدوست،  هیاز طرف  نویسالفه. ا گهینگذاشت: بسه د

 . باشه؟ اریقدرم نه ن نیل کن و اقبو یکه دوست دار 

 ! یپاتم بشکن یلب اضافه کرد: واال تا نزد ریز

 ! دمایشن-

 . دیخند

 !دمیترس-

 رفتم.  شیها ختنیبه نمک ر  یغره ا چشم

مارک هاست و مطمئن بودم   نیعقب انداختم. مشخص بود از بهتر  یصندل  لی به وسا یدوباره ا نگاه
 کرده. شانیبرا یادیز ی نهیهز

 ...نایگفتم: آخه ا مردد

 . گهید ار ی از من. خوبه؟ نه ن یادگار ی هیآخه. اصال به عنوان  یزد: آخه ب  تشر

 کنم.  یزدم و گفتم: باشه قبوله. به عنوان دستمزد کارت قبولشون م  یلبخند

 . حاال شد. نیآفر -

  شتریرا داخل ببرم، آراز هم به کمکم آمد و ب لیتوانستم آن همه وسا یدست نم  کی آن که با  بخاطر
 رفت.   رونیاز خانه ب  طنت،یو ش  یپر حرف  یبعد از کل شهی گذاشت و مثل هم نی رزمی را داخل ز لیوسا

خورد   یم رونیاز تنم درآوردم و به آشپزخانه رفتم. مهناز که ناهارش را با مهران ب  یرا به سخت میمانتو
 بود.   یکاف میبرا شب یمانده از شام د یباق   یپلو ایو فقط خودم تنها بودم و همان لوب 
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. مهناز هم  م یکار کرد مانیطرح ها  یرو  گریکدیدو ساعت بعد هم مهناز برگشت و تا شب همراه  یکی
 متعجب شده بود. ینقاش لیوسا دیخر یعن یاز کار آراز 

خانه مان بودند. کم مانده بود از   یآراز و مهران جلو ن ی ماش م،یزد رونیکه از خانه ب نیبعد هم  روز
 بکشم. غی حرص ج

 هستند! یم یکه انگار چند سال است دوست صم  یدو هم با هم گرم گرفته بودند طور  هر

 د؟ یکن یکار م یچ نجای: شما ادمی و پرس میبا هم کرد یکوتاه   یو سالم و احوالپرس میسمتشان رفت به

 گفتم سر راه برسونمت.  گهید شهیمثل هم  زم،یزد: عز یز ی آم طنتی لبخند ش آراز

 نثارش کردم و در دل حرص خوردم.  یناچار لبخند به

 خودم.   شیپ ا یرو جمع کن ب   لتیسفارش نکنما. وسا گهیرو به مهران گفت: د آراز

 تکان داد: باعث زحمت توام شدم. یسر  مهران

 ! مایتعارف رو بذار کنار، باجناق  ه؟یبه شانه اش زد: نه بابا زحمت چ یا ضربه

 را از پشت بسته بود! نیقزو یدست سنگ پا  د،یاز حرفش سوت کش مغزم

 د؟یزن  ی حرف م  یچ ی: درباره دیبار مهناز پرس  نیا

خودش که   شیپ  امیبمونم ب   نجای چند روز که قراره ا نیبه آراز کرد: آراز جان گفت که ا یاشاره ا مهران
 ! گهیباشم د کیبه تو هم نزد

و شامم  می دور بزن  هی میبر می. دور همدیشب هم آماده باش یرو به من و مهناز کرد: در ضمن برا آراز
 .میبخور رونیهمون ب

 در هم شد. میبا ما! ناخودآگاه اخم ها  یبدون هماهنگ بودند آن هم ختهیهم با هم ر یبرنامه ا چه

 . شهیم ریکرد: مهناز سوار شو. د نشیبه ماش  یاشاره ا مهران

 کرد و سوار شد.  یکوتاه یتکان داد و از آراز خداحافظ  یسر  مهناز
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 شوم.   نشیحرف سوار ماش ینرفته بودند و مجبور شدم در برابر تعارف آراز ب  هنوز

 رو!  یمسخره باز   نیا یکن یچرا تمومش نم  ؟یدون یما رو م   یاز کجا ساعت کالسا-

  یها، بعدم چه مسخره باز  ی! آق آراز رو دست کم گرفتگهید گهیزد: د  یرا روشن کرد و چشمک  نیماش
 ! بده حواسم هست دروغت لو نره! یا

که خودشان داده بودند امشب را به  یشنهادیمهناز و مهران نشسته بودم. با پ یآراز و رو به رو کنار
 بود.  زی و بحث از همه چ میدربند آمده بود

 بود.   دهیهم موضوع آمدن مهران را کامل از خودش شن  آراز

شهر   رنیدرس خوندن م یدخترها برا یچقدر بعض ی دون  یگفت: آخه آراز، کا، خودت که م مهران
 . شنیکه دوسش دارن، م یاون کس  الیخ  یکنند و ب یم دایمورد بهتر پ  هیم و بعدش بیغر

 سکوت باال آورد.  یبه نشانه  یبزند که آزار با آرامش دست یکه حرصش گرفته بود، خواست حرف   مهناز

 شما اجازه بده، آمپر نچسبون! -

رو هم در نظر داشته باش که همه هم مثل   نیخب ا یول  ی گیم یدونم چ یبه مهران ادامه داد: م رو 
کوتاه   ی دارهاید نی تو هم یشناسم و نه مهناز رو ول ی م  یلی. درسته من نه خودت رو خ ستندیهم ن

  وت یعنی ی مهناز دختر عموته باهاش بزرگ شد د،یستیکدومتون اهل جا زدن ن  چیمتوجه شدم که ه
خودت کالهتو  گمینم  یچیراس که من هاز اون دخت  یکن ی! اگه فکر م ش؟ی چند سال نشناخت نیا

که  یدار  مانیاگه بهش ا یارزش تقال کردنت رو داره!؟ ول یدختر  نیهمچ  ت،ی کن برا زندگ یقاض
  د،ی. اگه به هم اعتماد نداشته باشنده و اوقات خودت و دخترعموت رو تلخ نکن  ریقدر گ نیا گهید

دور چون هم  زی رو بر  یالک یها الی فکر و خ نیا حتی. از من به تو نصدیخور یحتما به مشکل م  بعدا
 هم مهناز خانوم. ی شیم تی خودت اذ

 ! جواب نداشت! گریبه فکر فرو رفت و سکوت کرد. حرف حق بود د مهران

 !اوردیدرن یهم باشد و مسخره باز   یتوانست جد یبه آراز کردم. پس م ینگاه

  طنتینثارم کرد. لبخندش ش یرا به طرفم برگرداند و لبخند   نگاهم را احساس کرد که سرش ینیسنگ
 نبود؛ مهربان و جذاب بود.  زی و تمسخر آم زیآم
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 ادی ام بود؛ نگاهش حرف ز رهیشدم. او هم خ اهشیزدم و محو چشمان س یمن هم لبخند ناخودآگاه
 کردم؟!  یطور حس م نیمن ا ایداشت 

 نگاهمان را از هم باز کرد. اش که غذا را آورد، قفل ی با لباس سنت گارسون

 هم جوجه. هیسفارش داده بودم و بق  دهیکوب  شهیهم مانند

 برنجم گذاشته شد.  یجوجه رو یبه سمت قاشق و چنگالم رفت که تکه ا  دستم

 چپ زد. یعل یکردم، خودش را به کوچه  یکار را کرده بود، نگاه نیآراز که ا به

  یخواست به او رو بدهم که با خودش فکرها  یهم حرصم گرفت. دلم نم یکارش معذب شدم و کم از 
 کند. یگر ید

 شد.  یبرنامه ها هم تمام م  نیگشت و ا یزودتر مهران برم   کاش

خوردم و   یگذاشت و من هم فقط حرص م  یشام هم مدام حواسش به من بود و سر به سرم م سر
 کردم.   یعنت مام ل یدروغ مصلحت یخودم را برا

 

 

 .م یهم قدم بزن یکم میگرفت میآراز تصم  شنهادیبه پ  میرا که خورد شام

 ختهیخوردم و اعصابم به هم ر یآراز حرص م  ی. هنوز هم از کارها و رفتارهامی آمد رونیرستوران ب  از
  یباز  نیکند تا ا یگفتم که زودتر مهران را راه یبه مهناز م  دیبود اما مجبور بودم تحمل کنم. با

 مسخره هم تمام شود. 

. میزد  یافتاده بود، قدم م نی زم یکه رو یخشک و زرده شده ا  یبرگ ها ی رو  گرید کیبا  همراه
 لبم آورد.  یرو  یخش خش آنها لبخند یصدا

 . میدو مهناز آرام با هم مشغول حرف زدن بودند؛ من و آراز هم سکوت کرده بو مهران
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را   گرید کی به چند دختر و پسر جوان افتاد، آنها هم مانند ما در حال قدم زدن بودند و دست  نگاهم
 گرفته بودند.

بودند،  دنیرا گرفته و مشغول حرف زدن و خند گریبه مهناز و مهران افتاد، آنها هم دست هم د نگاهم
حرکت را    نیا بردم،ی لذت م مدیدی گره دست زوج ها را م نکهیاز ا شهیلبخندم عمق گرفت، هم

 اش باشد... یزن مهم است که مرد حام کی یبرا یل یخ  نیکردم و ا ی مرد قلمداد م تی حما

  شیلب ها دم،یخودم د یآراز را رو ی رهی را احساس کردم. سرم را برگرداندم، نگاه خ ینگاه  ینیسنگ
 آرام از هم باز شد.  یبه لبخند

 ولت به بدنم متصل شد. ستیو ب  ستیبرق دو  انیگرفتن دستم توسط دستش، احساس کردم جر با

 نگاه کردم.  مانیماندم و به دست ها مبهوت

 . دمیکش رونیدستم را از دستش ب ع یخودم آمدم و سر به 

 خورد.  جا

 شد سالفه؟  یچ -

 شدم.  رهی چشمانش خ یاهی حرص به س با

 . یپررو شد دمیدو بار به روت خند ه؟یکارا واسه چ نیا-

 ... زمی عز -

 و کوفت.    زمیحرفش آمدم: عز انی حرص م با

 بشه.  یکردم بعدشم ما که رابطه مون قراره جد کاریمگه چ ؟یکن  یم یجور  نیچرا ا -

  یاصال تو با چه حق ؟یگیقدر چرت و پرت م نیشدم: کدوم رابطه؟ چرا ا رهیآلود به صورتش خ  اخم
 مگه؟ یمن ی کارهیها؟ چ  ؟یر ی گ یدست منو م

 کند.  هیکرد که کارش را توج یم یجا خورده بود و سع تمیهمه حرص و عصبان نیاز ا آراز

 سالفه، گوش بده.  -
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بار بهت لبخند زدم   هی یحرف زدن به او ندادم و حرص زدم: نه تو گوش بده. فکر کرد یهم اجازه  باز
 یبدون من از آدم ها نمیا  .یمن یکاره  چی. دور برندار آقا. تو هرینه خ  ه؟یب شدم، خبرو باهات خو

 درازتر نکن و حدت رو بشناس.  متیپس پاتو از گل ؟یفهم  ی. مزارمی سواستفاده گر ب

  یدانست وقت یکرد. نگاه مهناز هم نگران بود؛ م یمهران شدم که متعجب به ما نگاه م یمتوجه  تازه
 . میگو یرا م  ادیو تند تند هر چه از دهانم درب  ستی شوم، حرف زدنم دست خودم ن  یعصب

 یاصال در آن لحظه حضور مهران و نقشه ا دمیکش یرو به مهران زد. پوف کالفه ا  یلبخند ساختگ آراز
 برده بودم.  ادیبودم را از  دهیکه خودم کش

 

 هو؟ ی: چتون شد دیناراحت پرس انمهر

 تکان داد.  نیبه طرف  یبا خونسرد  یسر  آراز

 کرده!  یسالفه باز آب روغن قاط  نیبابا، ا یچ یه-

 هم ازم طلبکاره.   یز یچ هی! بچه پررو گمایبهت م یز یچ هینگاهش کردم:  زیآم  حرص

 تشر زد: سالفه!  مهناز

سه چهار روزه که  یها یدوست نیاجه و از انکردم که آراز ادامه داد: ما که قصدمون ازدو یتوجه 
 . یشیم یو عصبان  یز یر یبه هم م  ینجور یکه ا  ستین

  م،یکردن حرف ها یماست مال  یگند زده ام و مهران را به شک انداخته ام. برا یادی کردم ز احساس
 دادم.  حی به آراز، توض یبعد از نگاه پر حرص 

دستم رو   یحت  یمن از اول هم گفتم که تا عقد حق ندار   یباشه ول  یهر چه قدر هم که قصدمون جد-
 حساسم؟  زایچ  نیمن چقدر رو ا یدون ی. تو هنوز نم یر یبگ

 زم؟ یداره خب عز  یچه فرق -

 نگاهش کردم. یچپ چپ
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 .زمیخوام عز  یپاک و سالم رو م یهم فرق داره. من دوست یل یخ-

 خنده اش گرفته بود.  میا حرص گفتم که خودش هم از حرص صدارا چنان ب زم«ی»عز

 جون؟!  یدک  یهست یراض گه؟یباشه حله. خوبه د -

پررو   نی از ا شتریآن که ب یلحن بامزه اش خنده ام گرفت اما برا ن یکه به کار برد و همچن یلفظ  از
 نازک کردم و رو از او گرفتم. ینشود، پشت چشم

 با تأسف تکان داد و لب زد: از دست تو!  یمهناز نگاه کردم که سر  به

 . یباز افتاد به لودگ آراز

 . حل شد. گهید میبر-

مهران و مهناز آن قدر محو حرف زدن با هم بودند که انگار وجود ما را فراموش   م؛یبه راه افتاد  دوباره
 کرده بودند و حواسشان به ما نبود. 

 داد.   یبود و غرق در فکر نشان م نییبه آراز انداختم که سرش پا ینگاه

 نگاهم را احساس کرد و سرش را باال آورد.  ینیسنگ

 کردم و خبر ندارم؟!  یباز کار  هیچ -

 بود و مثل بچه ها دلخور بود!  ده یام گرفت. چقدر چشمش از من ترس خنده

 هم خنده اش گرفت.  خودش

 دو کالم باهات حرف زد.  شهینم ی کار کنم خب! از بس خشن یچ-

 و باعث توقف من هم شد. ستادیا میحرف رو به رو نیدنبال ا به

 .دمیعقب کش  عیآورد که سرعقب رفته بود را جلو  یرا در صورتم چرخاند و شالم را که کم  نگاهش

 بابا؟ دست زدن به شال که محرم و نامحرم نداره! هیچ -

 ام را داخل شال فرستادم. یمشک ینگاهش کردم و موها یچپ چپ
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 .اتمی حجب و ح  نیمن عاشق ا ی عن یبه صورتم بود گفت:  رهیطور که خ  همان

دانم نگاهش حرف   یاش نگاه کردم. نم یدر دلم تکان خورد. مسخ شده به چشمان مشک یز یچ
 کردم!  یطور حس م نیمن ا ایداشت 

 انداختم.  نیی و سرم را پا دمیبار مقابلش خجالت کش   نیاول یبرا

و خنده سر   ی شوخ قیاز طر خواهدی که چه گفته، حس کردم م دیاو هم به خودش آمد و تازه فهم انگار
 .اورد یماجرا را هم ب و ته

 .زومیها عز یکش  یخجالت م  نمیب  یباره م نیوولک سالفه خانوم! اول -

 نثارش کردم.  یا وانه«یخنده ام گرفت و »د  یبوشهر  ی»وولک« گفتنش مخصوصا با آن لهجه  از

 

 

 بعد هم مانند امروز آراز و مهران ما را به دانشگاه بردند و خودشان هم دنبالمان آمدند.   روز

لذت   یانگار باز  ییجورها کی داد و  ینشان نم  یکردنمان ناراض ینقش باز  نیاز ا یل یهم خ آراز
 بود!  شیهم برا یبخش

مشغول   ،ی نقاش ینبود وقت و عقب افتادن سفارش ها لیو بعد هم به دل  میعصر کالس داشت تا
  دیو با مینداشت  یسخت بود اما چاره ا میبرا  یدست طراح کیبا  ی. البته کمم یشد مانی انجام کارها

 دادم.  یدست هم انجام م کی  نیبا هم

 اش به صدا درآمد.  یکه مهناز گذاشته بود، قطع شد و زنگ گوش  یآهنگ یصدا

 .میکار دار  یحرف زدن ها، کل   ینیمهران است گفتم: نش  نکهیحدس ا با

 تکان داد و تماس را برقرار کرد: جانم مهران؟   یسر 

 . دیخند  باصدا

 . زومی عز  شتریمو ب-
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 دارد و من هم خنده ام گرفته بود.  ییها طنتیدانستم چه ش یم  دهی. نشندیخند  دوباره

 سکوت کرد که ناخوداگاه سرم را باال آوردم.  یا لحظه

 .میای . اصال ما نمیبا ما بکن   یهماهنگ هی نکهیبدون ا  یتو باز از طرف خودت قول و قرار گذاشت-

 ... میکار دار یکل  میاینم گمیکارات! م نی: از دست تو با ادیکش یکالفه ا پوف

 تو باز!  یمهران قسم جون آقامو داد عه

 . میا یتا ب  یخورد یبگو چ گهیبار د هیخب.   یلیخ

 . دیخند  دوباره

 ! ستیکه ن بهی نداره عموته غر بیع-

 مهناز خنده ام گرفت.  یحاضر جواب از

 ...ینکن  یبا جان آقام منو مجبور به انجام کار  گهید یتا تو باش -

 خدافظ  شیداره؟! ه دنیپرس نمیاز تو دوست دارم ا شتریکه آقامو ب معلومه 

 

 شده؟  یرا قطع کرد که با خنده گفتم: باز چ یگوش

 .میریاز طرف خودش گفته که ما هم م نمیآراز. ا یخونه  می شام بر گهی. میچ یه -

 اخالق مهران.  نیبا ا  خدا به دادت برسه  یعنیفرستادم:  رون ی کالفه ام را ب نفس

 .میایحاال؟ گفتم م  میکار کن یچ -

 فرستاده بودند، کردم. میکه برا یبه عکس یباال انداختم و نگاه یا شانه

 آراز رو ندارم. یایمن عمرا پام رو تو اون خونه بذارم. حوصله مسخره باز یدونم ول یتو رو نم-

 ها. کنهیمهران شک م  ،یای خب اگه ن  یول -
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 : مدیپشت گوشم چفت کردم و نال  دیرقص یصورتم  یرا که ر  میدست سالمم تکه مو  با

 از دست آراز.  شمیم وونهیکن که برگرده وگرنه من د شیمهناز، جون من زودتر راه-

 تکان داد.  یبا شرمندگ یسر 

 کنم.  یم شی زنم امشب و راض  یباشه. باهاش حرف م  -

 ها کردم.   یبه نقاش یگفتم و اشاره ا یخب«   یلی»خ

 ند.. سفارشا همشون عقب افتاد میرو درست کن نایکم ا هی میری فعال تا م-

 . میکارمان را ادامه داد یشتر یگفت و هر دو با سرعت ب یا »آره«

  یآب ییبا وسواس مانتو  م،یهمان تعداد کم لباس ها  نیو از داخل کمدم و از ب   ستادمیا نهیآ مقابل
 رنگم را هم درآوردم.  ییمویو شال ل دمیکش  رونی رنگ بود را ب ییمویآن ل یکه قسمت جلو یکت  ینفت

به   رهی و خ ستادمیا نهیآ یرگالن بود و راحت با کمک مهناز تنم کردم و جلو نشیرا شکر آست  خدا
 صورتم شدم. 

 کردن به سرم زد.  شیرفتن به آنجا هوس آرا یدانم چرا امشب و برا یکردم اما نم ینم  شیآرا معموال

خودشان را    شیاز پ شیکه چشمان درشتم ب دمیو بلندم کش اهیس یمژه ها ی را برداشتم و رو  ملیر
 نشان دادند.

با وسواس به خودم   یگر ی. نگاه ددمیکش میلب ها یرنگم رفت و آن را رو یبه سمت رژ صورت دستم
 مرتب کردم. میموها  یانداختم و شالم را رو

. مراقب قلب آراز  یانداخت: به به، خوشگل کرد میبه سر تا پا یهم که آماده شده بود، نگاه مهناز
 جونت هم باش. 

کرده ام چرا  ری دانستم چه قدر تغ ینثارش کردم. خودم هم م  ینگاهش کردم و »کوفت« ا یچپ چپ
به قول مامان  یو وقت  شیساده و اسپورت بود و صورتم هم ساده و بدون آرا  میلباس ها شهیکه هم

 کردم.  ی م دایپ یر یچشمگ  ریغت  دم،یپوش ی خانمانه م یلباس ها
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 و زنگ را فشار دادم. میزد  رونی دو از خانه ب هر

 سالفه، پدربزرگش هم خونه ست؟  گمیم -

 نگاهش کردم.  هانهی اندر سف عاقل

 کرد خونه اش؟   یآخه باهوش، اگه خونه بود، به نظرت ما رو دعوت م -

 ها.  یگیراست م  -

آن شب افتادم که آن حرف ها را نثارم کرده بود و   ادیباز شد و جلوتر به راه افتادم.  یکی ت یبا صدا در
اصال از موضوع خبر نداشت و ما را هم   رای دادم ز یام نشست اما خب، به او حق م یشان یدر پ یاخم
 شناخت.  ینم

 رفت.  یم  یدر خودم جمع شدم. اواخر مهر ماه بود و هوا داشت رو به سرد ی آمد که کم یسرد باد

شده بود، قدم  ختهی ر نیزم یخشک و زرد شده رو  ی که برگ ها اطیداخل ح  یها زهی سنگر یرو از
 .میبزرگشان گذشت اطی و از ح میبرداشت

 در را باز کرد و به استقبالمان آمد. جواب سالممان را داد و به داخل تعارفمان کرد.  آراز

 مهناز و مهران نشستم. یرو به رو یک نفره امبل ت  یو رو میکرد  یمهران هم سالم و احوالپرس با

ها را اول به مهناز و مهران تعارف   یبرگشت. چا یچا  ینی بعد با س یقیبه آشپزخانه رفت و دقا آراز
 کرد.

شد، چند   یآورده بود؛ اما از حق نگذرم اگر دختر م  یو او هم چا میاش آمده بود یبه خواستگار  انگار
 شد. از افکار خودم خنده ام گرفت.  یم  بای برابر االن جذاب و ز

 گل کرد.  طنتشیش د،یکه خنده ام را د آراز

 خوشگلم؟ یخند  یم یبه چ -

 کردم.  یتالف  طنتی به خوشگلم گفتنش رفتم و بعد با ش  یچشم غره ا اول

 عروس خانوم!  یچ یه-
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و   دیمنظورم را فهم  عی سر یل یدر دستش خ ین یه سام ب یچشم ینگاهم کرد و با اشاره  جیگ یا لحظه
 آمد. یبه سر و گردنش داد و در راه رفتن عشوه ا  یتاب  یخودش هم خنده اش گرفت و با لودگ

 !گریج یدیپسند-

 !شی ! هیچندش یل ینگاهش کردم و حرص زدم: نه خ  یچپ چپ

 

 

 قهیدق هی ایبه او برسد، داد زد: دادا ب شیآن که صدا یدوباره به آشپزخانه رفت. مهران برا آراز
 !مین یخودت رو بب می اومد ،یتو که همش تو آشپزخونه ا  .نیبش

 . میبه او و مهناز که خنده اش گرفته بود کرد یخنده نگاه با

که توام  نمیب  یآمد: به به، م رونی ب  از آشپزخانه خیس یکرد و با چند ظرف و تعداد یهم خنده ا آراز
 ! یراه افتاد

 ! گهیبا شما روش اثر کرده د   ینیگفت: همنش  مهناز

 !یو آروم  یمظلوم نیداد: من؟! من به ا یکرد و به خودش اشاره ا  زانیرا آو شیها لب

 به من کرد: مگه نه سالفه؟ رو

 ! یل یگفتم: خ دهینگاهش کردم و کش یچپ چپ

  م،یرو درست کن نایا میدستش کرد: مهران پاشو بر یها  لهیبه وس یزد و اشاره ا یا روزمندانهیپ  لبخند
 شما هم. دیایب دی دخترا اگه دوست دار

 رفتند.  اطیحرف بلند شد و هر دو به ح یب  مهران

 م؟ یبه مهناز گفتم: ما هم بر رو

 . میشد اطیتکان داد و بلند شد و همراه هم وارد ح  یسر 
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 بودند و منقل گذاشته بودند و مشغول درست کردن کباب بودند. ستادهیا اطیاز ح یا گوشه

 کرده!  کاری آقاتون چ نیبب ایباد بزن را از مهران گرفت و در حال باد زدن رو به من گفت: سالفه ب آراز

 ! نیو بب  ایدادم ب ینشانش م ییحرص نگاهش کردم. اگر مهران آنجا نبود، آقا با

خواهد متقاعدش کند که زودتر   یدانستم م یکشاند. م یبه طرف مهران رفت و او را گوشه ا  مهناز
 برود. 

 شده؟! یز ی کردم. از حالتم خنده اش گرفت و گفت: چ  یبه کمر و حق به جانب به آراز نگاه م  دست

  ن،یبه اطراف انداخت: بب  یاش حرصم درآمد و جلو رفتم که چشمانش را گرد کرد و نگاه ییپررو از
 زنم ها.   یم غی ج یکن تمیاذ یجلو و بخوا یایب

  نجا؟ی ا میایما ب یگفت ی. اصال واسه چاریدرن  یقدر مسخره باز  نیکردم: آراز ا شیصدا  زیآم  حرص
 دوست دخترتم! یفکر کرد یجد یها! جد یگذرون یبرا خودت خوش م یخوب دار 

 انگار! یمشکل دار  یبا همه چخب. تو   میگفتم دور هم باش ؟ی: چه مسخره باز دیتوپ یو شوخ یجد

و قصدتم فقط  یار ی درم یکه فقط مسخره باز  ییتو ن یندارم. ا  یمشکل یچ  چیکردم: من با ه اخم
 کردن منه! من... یکفر 

 جوجه در آن بسته شد. یبا گذاشتن تکه ا م،یحرف ها یادامه  یرا که باز کرده بودم برا دهانم

 زد و از حالتم خنده اش گرفت.  یدهان پر و چشمان گرد شده نگاهش کردم که چشمک با

اش کم شده بود  یاز آن اخالق تند و عصب یآراز و مهران صرف شد. مهران هم کم یها یبا شوخ شام
 و آن هم بخاطر بودن در کنار مهناز بود. 

 .دیخند یم  ییداد و خودش هم با پررو یهم که مدام مرا حرص م آراز

 تمانیاجازه نداد و به سالن هدا  یکه آراز با سرسخت  میشستن ظرف ها به آشپزخانه رفت  یمهناز برا با
 کرد.
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بودند که انگار وجود ما را از   دنیو مهناز کنار هم نشسته بودند و آن قدر محو حرف زدن و خند  مهران
 برده بودند!  ادی

را   یخوشبخت اقتیل شانیآمدند و هر دو یکردم. به نظرم به هم م یبه لب بهشان نگاه م  لبخند
 داشتند. 

به پررو خان و فاصله   یرا در کنارم احساس کردم. نگاه یحال نگاه کردن به آنها بودم که حضور کس  در
 اندکمان کردم و گفتم: بفرما تو دم در بده!  ی

 چرا که نه!  یاجازه بد-

 . دیکه با قهقهه خند دمیکوب شیمحکم به بازو یمشت ضی گرد شد و با غ  میذهن منحرفش چشم ها از

 آراز.  یآشغال یل یخ-

 به من چه!  یتو منحرف-

 ! سیبرام قد یر ی بم-

 اش را به طرفم گرفت. یطعنه ام خنده اش گرفت و گوش از

عکسا کدوم بهتره تا برات   ن یاز ا نیبب   ایداد: ب حیاش انداختم که توض  یبه گوش  ینگاه  یپرسش
 رفته!  ادمی سفارشم رو  یبفرستم. فکر نکن 

  یرا از دستش گرفتم و مشغول نگاه کردن به عکس ها شدم. دانه به دانه عکس ها را ورق م یگوش
 جذاب تر بود.   یکی از  یک ی ش،یکردم. هر کدام از عکس ها یزدم و نگاهشان م

 . یها هم با کت و شلوار و رسم یاسپورت بودند و بعض یشان با لباس ها ییچندتا

 دانستم کدام را انتخاب کنم. یخوب بود که نم  شیعکس ها یقدر همه  آن

 دونم خوشگلم. یخودم م  ؟یانتخاب کن  یتون  ینم ه؟ یگفت: چ طنتی ش با

 رفتم. یحرفش را قبول داشتم اما چشم غره ا   نکهیا با

 !یدار  یادیماد به سقف زفقط اعت یستی. شما خوشگل نری نه خ -
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 . دمیاز عکس ها رس یکی را هم رد کردم تا به  گریعکس د چند

اش   یشان یدر پ ی بود و اخم رهی از توپ ها خ یکیبود و چوب در دست به  اردیلیدر باشگاه ب  عکس
 کرد.   یم ییخودنما

پهن و مردانه اش و آن  یرنگش را هم تا آرنج باال داده بود و مچ ها  دیسف راهنی پ یها نیآست
 رنگ مشخص بود.   یدستبند مشک

 توانستم چشم از آن بردارم.  یکه نم یبه دلم نشست طور  شی عکس ها ی هی از بق  شی عکس ب نیا

 !یکم قابل تحمل تر  هی نجایا -

 ! هیاز همه جا فوق العاده تر  نجایمنظورت همون ا-

 !فتهی خودش-

 بعد گفت: تو تلگرام فرستادمش برات.  یرا از دستم گرفت و لحظه ا یگوش

 میناشناس که همان آراز بود برا یاز شماره ا یامی ام را برداشتم و نت را روشن کردم. پ یگوش متعجب
 آمده بود.

 ؟ یمنو از کجا آورد ینگاهش کردم: شماره  متعجب

 ها!  یرو دست کم گرفت. آراز خان گهید مینیباال انداخت: ما ا ییابرو

 چپ و پر حرص نگاه از او گرفتم و به مهناز دوختم؛ حتما مهناز شماره به او داده بود. چپ

 نگاه غضبناک من هم نشد! یمتوجه  ی مهناز آن قدر غرق حرف زدن بود که حت اما

 

 

 فرستاد.  میهم برا گر یعکس د نیآراز بودم که چند یو یپ داخل
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فرستاده بود، چشمانم از   میکه برا ییعکس ها دنیدانلود عکس ها را لمس کرد و با د یرو  انگشتم
 بهت گرد شد. 

گرفته. آن   یدانستم ک یاز خودم بود که خودم هم نم یی به دانه عکس ها را باز کردم. عکس ها دانه
 مختلف.  یهم در حالت ها و زمان ها

 ه؟یچ ناینگاهش کردم: ا متعجب

 !گهید یشناس  ی. خودتم نم گهید ییباز جواب داد: تو شی ن با

 تعجب را گرفت.  یجا خشم

 تو باشه؟   یتو گوش دیبا یعکس من واسه چ-

 باال انداخت.  یشانه ا الیخ  یب

 !یند هیپول به آتل رم،یکن! ژستت قشنگ بود، گفتم ازت عکس بگ یو خوب  ایب-

 آراز... -

تو   دیگفت و به مهران اشاره داد. آرام تر گفتم: اصال عکس من چرا با یسیرا باال بردم که ه میصدا
 ؟ یاونم پنهون  یاز من عکس انداخت یتو باشه؟ به چه حق یگوش

 بلند کرد.  میتسل یرا به نشانه  دستانش

 کنم.  یخب بعدا پاک م یل یتو؟! خ یاعصاب  یقدر ب  نیچرا ا-

 خودم پاک کن.   یاالن و جلو چشما ن یبعدا چرا؟ هم -

 کنم...  یکم نگاهت کنم بعدا پاک م  هیبذار فعال باشه. تا  -

و    دیفهم عی سر یلیبود و قصدم را خ   زیرا از دستش بکشم، ت یکردم که گوش  یاخم تمرکز کردم و سع پر
 . دیدستش را عقب کش

 زدم: بده من.  حرص
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 نه؟  گهید ید یگفتم: نم زی آم دیام شد. تهد رهی گذاشت و خ بشی ج  یرا تو یگوش

بلند به سمت در رفتم؛  یرا چنگ زدم و از جا بلند شدم و با قدم ها فمیتکان داد که ک نی به طرف یسر 
 مهناز و مهران که تازه متوجه مان شدند، هم بلند شدند. 

 به چهره پر حرص من انداخت.  ینگاه  مهناز

 شده سالفه؟ یچ-

  فشیقلقش دست خودمه االن رد. باز آمپرش باال زده،  دی ن یشما بش  یچیمن جواب داد: ه یبه جا آراز
 کنم. یم

 کردم. شیصدا  زیآم  حرص

 آراز!  -

 اش گرفت.  خنده

 جان آراز؟  -

دانم چرا حس کردم   ینم  یکلمه را گفت ول  نیا یو مسخره باز   یشوخ یاز رو شهیمانند هم نکهیا با
 آن خشم فوران شده ام! انیضربان قلبم باال رفت، آن هم م

 زدم.  رونی ب حرص نگاهش کردم و از خانه پر

 

 دادم. یهم بها نم شیرفتم و به صدا کردن ها یشدم و تند تند راه م  اطیتوجه به او وارد ح یب

 آمد. یکارش به نظرم سواستفاده گرانه و مسخره م نیا

 .دمیکش رونیرا از دستش ب  میشدن دستم، ناچار به توقف شدم. بازو دهیکش با

 ؟یخوا  یم یچ ه؟یچ -

 !یکن  یم  یقاط یگیبهت م زی چ هیآخه؟ تا  یکن  یم یجور  نیچرا ا -
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 به چشمانش شدم. رهیبه جانب خ  حق

 کنم!  یکه همش قاط ستمین  وونهید ،یاگه تو اعصاب منو خورد نکن -

 االن پاکشون کنم. خوبه؟ تو فقط بمون.  نیهم دمیمنه. قول م ری . تقصیگیخب. تو راست م یل یخ -

 مشکالتم اضافه شده! ی هیهم فکر کنم به بق  یهم ضربان قلبم نامنظم شد. مشکل قلب باز

 قبول کرد؟!  عیقدر سر نینگاهش کردم؛ چرا ا مشکوک 

 ! ؟یسوءظن دار  یقدر تو به همه چ نینگاه مشکوکم خنده اش گرفت: کارآگاه سالفه، چرا ا از

 .ام یمنم االن م نجایا نیکرد: بش  اطیداخل ح یها  یبه صندل یا اشاره

 .گهید نی نگاهش کردم که گفت: بش مردد

 و نشستم و به دور شدنش نگاه کردم. دم یرا عقب کش   یصندل

را در داخل   یوان یدر خودم جمع شدم و به آراز که ل  یکه کم دیوز یخنک  می بود و نس   یخنک یهوا
 آمد، نگاه کردم.  یگذاشته بود و به طرفم م یبشقاب 

 گرفت؟! یاز من عکس م دیچه با یداشت. اصال براسوال  یجا میکه کرده بود، برا یهم کار  هنوز

 گرفت. یجا می گذاشت و خودش هم رو به رو زی م یرا رو وانیلبش ل یلبخند رو با

 بخور.  -

 ه؟یچ نیانداختم: ا وانیبه ل ینگاه

 شربت بهارنارج.   -

 ندارم.  لیزدم و گفتم: م هیتک  یصندل  به

 خوبه!   یلیاعصاب خ یکنم؛ برا یبه طرفم هول داد: بخور خواهش م  یرا کم وانیل

 کردم دود از کله ام بلند شد. پر حرص نگاهش کردم و از جا بلند شدم.  احساس
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 !یمزه ا یب  یل یخ-

 دنبالم آمد.  دوباره

 ! ؟یستی ن ریبابا سالفه، تو چرا انتقاد پذ یا -

 حرص نگاهش کردم. پر

 نکشه! مارستانی کارم به ت  نجاام،یا یز دست تو تا وقتفقط خدا به دادم برسه ا یعنی-

و  شنی م وونهیو با اعتماد به نفس گفت: بله سالفه خانوم، همه از عشق من د  دیغش خند غش
 کشه! یم  مارستانیکارشون به ت

 نازک کردم و حرص زدم:  یچشم پشت

 نوشابه بدم خدمتتون؟! -

 باشه چون رنگ عشقه! یآره قربون دستت، مشک -

آوردم. اصال انگار از حرص دادن من   یاو کم م یبود و به قول مهناز جلو دهیفا  یو کلکل با او ب  بحث
 برد.   یلذت م

 . میکم دور هم باش هیتو.  میبر  ایگفت: ب دیرا که د سکوتم

 شدم، دستانم را رو به آسمان بلند کردم.   یکه پشت سرش وارد خانه م یحال  در

 بده خواهشًا! وبیصبر ا  ایخدا -

گل گاو زبون دم کنم  هیحداقل برات  میبر ،یکرد و گفت: بهار نارنجت رو که نخورد یبلند ی خنده
 اعصاب خوبه! یاونم برا

 

 

 آراز، مهران به بوشهر برگشته بود. یاز آن روز گذشته بود و روز بعد از رفتن به خانه  یهفته ا دو
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نبود و   شی دایشلوغ بود که مانند قبل پ  یلیانگار سرش خ  دم؛ید یم مدت کمتر از قبل آراز را نیا در
    چرخواندم... یاش چشم م یزدم در پ یم رونیدانم چرا هر بار که از خانه ب  ینم

و   جانیه  یشکستم، به فوتبال ب   ینشسته بودم و همان طور که تخمه م ونیز یتلو یحوصله جلو یب
 کردم.  یگل نگاه م  یب

 کرد. یکار م  شی طرح ها یزد و رو یدر گوش با مهران حرف م  یهم هندزفر  مهناز

 اش که تمام شد رو به من کرد.  یتلفن  تماس

 رو انجام بده.  نایا  ای پاشو ب ،یفوتبال نگاه کن  ین یبش نکهیا یجا-

  ستیدادم، گفتم: حسش ن یرا خراب کرده بود م  تیکه موقع کنانی از باز یکیبه    یکه فحش یحال  در
 تو. جون 

 کارش مشغول شد. ینثارم کرد و به ادامه  ی »تنبل«

 اوضاع خونه تون چطوره؟ شوهر خواهرت که باز مزاحم نشده؟ یراست-

 تکان دادم.  ی منف  یبه نشانه  یسر 

 م.نه خدا رو شکر. فعال دهنش رو بسته -

 !  ولیرا نشانم داد: ا کیانگشت شصت عالمت ال با

 ها.  یما رو دست کم گرفت  -

به او و در شارژ  کیام را که نزد ی ام زنگ خورد. مهناز گوش یبدهد که گوش یو خواست جواب  دیخند
 به صفحه متعجب گفت: آرازه.  یبود از شارژر درآورد و با نگاه

 را از دستش گرفتم و تماس را متصل کردم.   یگوش متعجب

 بله؟  -

 ؟یسالم. چطور  -
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 وبم. سالم. ممنون خ -

 . مارستانیب  میزنگ زدم بگم که آماده شو بر -

 شدم.  نگران

 شده؟   یز یچ  ؟یواسه چ مارستانیب-

 رفته؟   ادتی. یگچ دستت رو باز کن  دیخانوم فراموشکار، امروز با -

 مانده؟!  ادشی نبود! آراز چطور  ادمیرا حساب کردم. خودم که اصال   خی فکر کردم و تار یکم

 نبود.  ادمیها!   یگیآها راست م -

 خب برو آماده شو. -

 . دمیپرس  متعجب

 آماده شم؟   یچ یبرا -

 .گهید مارستانیب  میدنبالت بر امیکه ب -

بود، هر روز با او   نجایچند روز که مهران ا نیرفتم؟! از ذهنم گذشت که در ا یم  رونی با او ب  دیبا یعنی
 رفتم! یباز کردن گچ دستم م یبرا  هیبا پسر همسا دیکرد؛ چرا با  یفرق م تیاالن موقع ی بودم ول

 . رمی . بعدا با مهناز مینه مرس -

 شد.  یجد شیصدا

 . گهید میریباهم م ه؟یتعارف ها واسه چ نیاالن ا-

 . ستیگفتم که. الزم ن -

 شد. کالفه

 ! ؟یار یبهونه ن  نقدریبگم و تو ا ز یچ هیسالفه، شد من -
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 نی. پس استیتو ن  یکارا نیبه ا  یاز ین  چیو ه ستی ن نجایمهران ا گهیگفتم: آراز، االن که د یجد
 . گهیرو تمومش کن د  یباز 

 شد.  یجد شیهم صدا او

 نیخواد از ا یحرف ها ندارند. پس دلم نم   نیپس دوتا دوست از ا میما قرار شد با هم دوست باش -
 خونه تونم. یجلو گهید ی قهیاده شو. من تا ده دقبشنوم. االنم برو با زبون خوش آم  گهیحرفا د

 ... یخود ول یجا  یگیو همسا یدوست- 

 . یول ی ب یتحکم گفت: ول  با

 جوابم نشد و تماس را قطع کرد. منتظر

 گه؟یم ی: چدیبالفاصله پرس   مهناز

 . میکه گچ دستم رو باز کن مارستانیب میبر ادی مانده، متعجب بودم: گفت م ادشی نکهیهم از ا هنوز

 هم تعجب کرد.  او

 نبود.   خینبود! اصال حواسم به تار ادمیمونده؟ واال منم  ادشیاون چطور -

 طور.  نیخودمم هم -

 ؟ یکن ینگاه م یجور  نیا ینگاهم کرد که گفتم: واسه چ مرموز

بود، حواسم بهتون نبودها! همش با    نجایمهران ا یگفت: فکر نکن  طنتی باال انداخت و با ش یا شانه
 .نیبود  کیتو ج کیهم ج

 چپ نگاهش کردم. چپ

 تونم با اون داشته باشم اصال!  یم یمنو اون؟! من چه حرف -

 گفت: بله! منم که گوشام درازه! یا دهیکش ی »بله«

 کنه! یبعدم قطع م دهیدستور م وونهید یبرم پسره  خوادی کنم؟ دلم نم  کاری: من االن چدم یپرس مردد
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 ! یکن یناز م  یه  یدار  ،یاومده سوار ش رتی خر مفت گ گه،یخب پاشو حاضر شو د -

 مهناز! یت یترب یب  یل یخ-

 !گمیم نشویکه ماش گمی! اوه اوه اخم هاش رو! بابا آرازو نمرهی گ یهم م یچه طرف-

 چشم غره بلند شدم.  با

چشم بپوشانم در کل   شیف ها و کردار هاحر   یآمد همراهش بروم، از بعض یشدم، بدم هم نم  مردد
 .گذشتی بود و با او خوش م   یپسر خوب

 باهاش برم؟  یعنی -

 آره خب.   -

 ؟ یای تو نم -

 بود کرد.  نیزم یکه پخش و پال رو  ینقاش  لیبه وسا یا اشاره

 کار دارم. چند روزه سفارش هامون عقب افتاده. ینه بابا، من که کل-

 کردم. زانیرا آو میها لب

 ام تنها برم باهاش! یجور  هی ،یاومد یکاش م -

.  یستیبشه؟ تنها که ن  یکه چ امیمن ب  گهیمدت. حاال د ن یتو ا یبود  رونی خوبه تو هر روز باهاش ب -
  التی. پس خ رهی پذ تیمسئول چقدر شیشناس  یخودت که م  یول اشیاونم باهاته. با اون خل باز

 راحت.

 .دمیو با کمک مهناز آنها را پوش دمیکش رونیب  یتکان دادم و از داخل کمد مانتو و شال یسر 

آراز دم   نیزدم؛ ماش  رونی کرده و از خانه ب یکوتاه یشانه ام انداختم. از مهناز خداحافظ  یام را رو کوله
 در و منتظر من بود. 

 شدم و آهسته سالم کردم.  سوار
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 . ییدایزد و جواب داد: سالم سالفه خانوم. کم پ یلبخند

 نیدر ا نکهیدانستم چرا از ا یخودت سرت کجا گرم است! خودم هم نم دینبود به خودش بگو یکی
 از من نگرفته، از دستش دلخور بودم. یمدت سراغ

 بودم.  ری جواب دادم: درگ کوتاه

 اد؟ ی را به حرکت درآورد: مهناز نم  نیماش

 تکان دادم.  ی منف  یبه نشانه  یسر 

 نه کار داشت.  -

    شد.  یط یمعمول یدر گفت و گو ها مارستانیخانه تا ب ریمس

 . میشد ادهیرا پارک کرد و هر دو پ  نیماش

 آورده بود، خودش تمام کارها را انجام داد. نجایقبل که من را به ا یدفعه  مانند

 با دستگاه مشغول باز کردن گچ بود. یتخت نشسته بودم و پرستار  یرو

 کرد. یپرستار نگاه م  یهم با وجود معذب بودنم کنارم نشسته بود و با دقت به کارها آراز

 . دیرا جلو کش  خودش

 ؟ یدرد که ندار  -

 تکان دادم. نی به طرف یسر 

 نه.-

دفعه دستم از آن  کیتمام شد و گچ را از دستم جدا کردند. بخاطر آن که  عیسر یلیخ  کارمان
 داشتم.  یسبک شده بود حس خوب ،ینیسنگ

 ؟یر ی دوباره عکس بگ یخوا  یدرد نداره؟ م گهید -

 . ستی گفتم: نه بابا الزم ن دمی کش  یم نییرا پا میمانتو نیکه آست یحال  در
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 .م یشدم و گفتم: بر بلند

 .میزد  رونیب   مارستانی تکان داد و در موازات هم از ب یسر 

 

 را زد.  موتیکه ر میرفت  نیماش  سمت

 باهات حرف دارم.  یکه کل  نیبش-

 ؟ ی: چه حرفدمیو کنجکاو پرس  ستادمیا

 کرد.  نیبه داخل ماش  یشد، اشاره ا یکرد و سوار م یکه در را باز م یحال  در

 .گمیسوار شو بهت م -

نداشت و معلوم بود که   یمسخره باز  ای ی از شوخ یاش گرفتم که نشان یجد ینگاه از چهره   کنجکاو
را به حرکت    نیباشد. در را باز کرده و سوار شدم. ماش  یجد دیبا  شیخودش حرف ها یبه گفته 
 درآورد. 

 ؟ یبگ  یخواست یم  یطاقت گفتم: چ یب

 هول شدنم خنده اش گرفت.  از

 خوره. یبهت برم  ،یفضول گم یبهت. بعد م گمیم -

شلوغ و پر رفت و آمد نگاه  ابان یبه خ شهیو با قهر رو برگرداندم و از ش  دمی را درهم کش میها اخم
 کردم. 

 . ستیبرام مهم ن   ،یخواد بگ  یاصال نم  -

 ؟ یکن  ی. چرا قهر مگمیخب م یلیزد گفت: خ  یکه خنده در آن موج م ییصدا با

 شد.  یجد شی کرد و صدا یا سرفه

 بهت بدم.  شنهادیپ  هیخوام  یم-
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کرد، نگاه  یم  یگرفتم و به طرفش برگشتم. کنجکاو به او که با تسلط و دقت رانندگ ابانی از خ نگاه
 کردم. 

 ؟ یشنهادیچه پ -

خواست عکس    یبه صورتم شد؛ انگار که م رهیرا سمتم برگرداند و خ   شیو رو ستادیچراغ قرمز ا پشت
 العملم را بداند. 

 .  یهمکار  شنهادیپ هی -

 ؟ یبا ک   ؟یگفتم: چه همکار  متعجب

 با من.  -

 رفتن کالفه شدم.  هیهمه حاش  نیا از

 ! گهیبگو د  ؟یزن  یچرا کلمه به کلمه حرف م -

دوباره حرکت کرد و نگاهش را   یشد کرد و به آرام  یکه کم کم داشت باز م نیسنگ  کیبه تراف ینگاه
 از من گرفت. 

 د؟ یریگ یچقدر پول م د،یکش یکه تو و مهناز م یهر نقاش ی: براد یربط پرس یب

 ؟ یبه بحثمان نداشت گفتم: واسه چ یاز سوالش که ربط متعجب

 بگو تو.  -

هفتاد،    بای . تقرشتریباشه هم ب  یز ی طرح ساده باشه کمتر، اگه با رنگ آم هیداره. اگه  یخب بستگ  -
 .شهیم یهشتاد تومن

  ینم یو هم استعدادش رو، چرا سع  دیتکان داد و گفت: خب شما دوتا که هم عالقه اش رو دار یسر 
  ن؟یو کارتون رو گسترش بد  دیکن شرفتیکه پ دیکن

 اد؟ی از دستمون برم یچه کار  م؟یکن  کاری چ دیخب با -

 کرد. ابانی سمتم انداخت و دوباره حواسش را معطوف به خ ینگاه مین
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 .یبزن  شگاهینما هیکه  نهیکه بهت گفتم ا یشنهاد یسالفه، پ نیبب  -

  ندیگو یدرد که م یداشت! مرفه ب یزدم. چه دل خوش ینگاهش کردم و پوزخند هانهی اندرسف عاقل
 ندارد.  یپول  یاز ب  یزند و درک یم شگاهیراحت حرف از زدن نما یلیکه خ  گریاست د نیهم

وگرنه   میو انجامش بد یکه تو بگ می. آخه ما فقط منتظر بودشنهادتیاز پ  یگفتم: مرس یو جد خشک
گرم   ینفست از جا ی! جنابعال یخواد، نه رفت و آمد و کار   یم ینداره! نه پول ی زدن که کار  شگاهینما
 نباشه. ادتی اصال  زایچ نیا دمیو نبا  ادیدرم

 حواله ام کرد. یا ینگاه جد میو ن دیکش یکالفه ا پوف

پر   شهیمسلسلت هم ،یکن یم فی نه؟ تند تند واسه خودت رد ایمنم حرف بزنم  یذار یسالفه، م یوا -
 پره!

 به مقابل شدم.  رهی و خ نهیبه س دست

 خب بفرما.  -

 

 

خواد   ی. من دلم نمیکارها رو بکن نیمن که نگفتم تو ا  ن،یدادن کرد: بب حیشروع به توض تی جد با
  د،یباالتر برس یو به جاها  دیکن شرفتیپ  دیتون  یشما م  یهمه استعداد شما دوتا حروم بشه. وقت نیا

رو خودم   شگاهینما یخواستم بگم که کارها  یم ؟یچرا به اون کانال و همون چندتا مخاطب اکتفا کن 
 از من، کار هم از شما دوتا. سودش هم پنجاه پنجاه خوبه؟  هیسرما یعنی. دمیانجام م 

 چپ نگاهش کردم. چپ

 بود؟    نیا یکرد شنهادی پ شنهاد،یهمه پ نیا -

 . دیچی به خانه پ یمنته  ابانی کرد و در خ یاخم

مثل منظره و   د؟یبکش دیتون یهم م گهید یچهره، عکسا  یتوجه به حرفم گفت: شما به جز طراح  یب
 .نایا



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

136 
 

عکس  دن،یکه بهمون سفارش م ییخب اونا یبلد بودن که هم من بلدم و هم مهناز ول یبرا -
 .میکن  یکمتر روش کار م نمینه گل و بلبل و منظره. بخاطر هم  دنیخانواده شون رو م ایخودشون 

و همه هم   دیتون  ی. مطمئن باش که مدیهم وقت بذار گهید یرو طرح ها شتریکم ب هیخب  -
 کنند  یاستقبال م

 را خاموش کرد و به طرفم برگشت.  نی خانه متوقف شد و ماش یجلو

   ؟یدوز  یو م  یبر   یآراز خان، من اصال قبول کردم که واسه خودت م یآقا -

 ؟ یکن  یقبول نم یعن یو متفکر نگاهم کرد:  یجد

بنام برا   یش هانقا شگاهی نما رنیمردم م شه،ینم   یز یچ نیتکان دادم: همچ  نی به طرف یسر 
 تابلو بخره آخه! یمعمول یاز نقاشا  ادی م ی! کخرنی کاراشونو م ژشیپرست

  یم شرفتیپ  یکل دیکار رو بکن  نیبار رو به حرف من گوش بده خب. ا هی نی داد: سالفه، ا حیتوض
 ستادهی شما ا یپا یجا یروز   هیهم  دیگیکه م یبنام یاون نقاش ها نیشیو معروف هم م دیکن

 ،داره نهیهم هز ی. هر چدیتو آموزشگاه ها کار کن  دیتونی و م  دیکن دایهنرجو پ  ی کل شهیم یبودند! حت
 من. خوبه؟  یپا

  یداند ما دستمان تنگ است، از رو یکردم چون م ی داشتم. احساس م یدانم چرا حس بد  ینم
االنش هم  یداشته باشد. از کجا معلوم حرف ها ری هم قصد تحق دیشا ای دیگو  یها را م نیا یدلسوز 
 تمسخر نباشد؟! ای تی اذ یاز رو

 .میتر یراض  یجور  نی. خودمون استیو خشک گفتم: الزم ن یجد

کار بهت بدن؟ واقعا  شنهادیچند نفر آدم بشناسنت؟ چندتا پ ،یکن  شرفتیخواد پ یتو دلت نم  یعنی -
 خواد؟  یدلت نم 

کرد   یداد و وسوسه ام م یانگار داشت قلقلکم م یکم شی حرف ها نیداشتم اما ا یحس بد  نکهیا با
 را قبول کنم.  شنهادشیکه پ

طور به چند    نی افتخار باشم و هم هیشدن را دوست داشتم؛ دوست داشتم ما دهی و د شرفتیپ شهیهم
 . اموزمی ب هیبه بق یتازه ا زی نفر هم چ
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  گم،یرو بخاطر خودت م نایادامه داد: سالفه، من ا دیخود د یداشتم. نگاهم را که رو دیهم ترد یکم
که به خاطرش   هیتومن هم پول  ۰ آخه  نیکم به کار و زحمت خودتون بها بد هیام.  یکامال هم جد

حتما موفق   د،یکه تو و مهناز دار ی! مطمئن باش با اون استعداددیکنی م نهیخودتون و وقتتون رو هز
 کنم.  یم فیهمه کارا رو رد ی . فرصت رو از دست نده. تو قبول کننیشیم

و به قول آراز   میکن  شرفتیپ م،ی توان  یو با تالش و پشتکار م  دیگو ینم  راهیدانستم ب یهم م خودم
 شد. یکه داشتم مانع از قبول کردنم م یاما حس بد می ری هنرجو هم بپذ یحت

فکر کن و   یخوا  یخوام تا هر چقدر م  یباز هم خودش گفت: االن جواب نم دیمرددم را که د نگاه
 تونم زودتر کارا رو انجام بدم. باشه؟  یبهتره و م  یزودتر هم بگ  یبعدش جوابش رو بهم بگو؛ هر چ

 ایکردم و نظر او را هم جو یاش دوختم. بهتر بود با مهناز هم مشورت م یجد یرا به چهره  نگاهم
 بود.  لیدل ی حس بدم ب نیم اه دی. شاشدمیم

 . رمیبگ میفرصت را از دست بدهم و عجوالنه تصم  نیخواستم ا ینم

 تکان دادم.  یسر 

 . گمیکنم و جواب رو بهت م یمشورت کنم و بعدش هم فکر م  دیباشه. من با مهناز هم با -

 زد.  یلبخند

 حاال شد.    نیآفر -

 برم.  گهیخب من د -

 بهم خبر بده. یباشه. هر وقت هم فکرات رو کرد -

  یکردم خداحافظ یکه در را باز م یرفت و در حال  رهیدوباره تکان دادم و دستم به سمت دستگ یسر 
 گفتم.

 خودشان راند.  یزد و طرف خانه  یشدم، تک بوق ادهیرا داد و بعد از آن که پ جوابم
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و مهناز هم در  نی زم یپخش و پال رو لیوسا یقدم برداشتم و وارد شدم. همه  نیرزم ی ز سمت
 آشپزخانه و مشغول پختن شام بود. 

 را عوض کردم.  میانداختم و لباس ها یام را گوشه ا کوله

 سالفه؟ یاز همان جا داد زد: اومد مهناز

 ! گذاشتم گفتم: نه هنوز تو راهم یرا داخل کمد م میطور که لباس ها  همان

 چرا؟  یکرد ری آمد: د رونی خنده از آشپزخانه ب با

 دور دور؟! نیزد و ادامه داد: حتما با هم رفته بود   یچشمک

 نثارش کردم. ی »کوفت«

 کارت دارم.  نیبش  ایب -

 شد.   کنجکاو

 . امیگاز رو کم کنم نسوزه، م ری باشه بذار ز -

 . دمیدراز کش نیزم یرو یگفتم و با خستگ یا »باشه«

 بعد مهناز هم آمد. یا لحظه

 . یبگ  یخواست یم  یچ نمیخب بگو بب  -

 آراز را به او منتقل کردم. او هم مانند من به فکر فرو رفت. یگاه سرم کردم و گفته ها هیرا تک   آرنجم

 

 

 . میبه نظرم قبول کن ادینم  رمونیبعدا گ  یفرصت خوب  نی همچ  ه؛یخوب یل یخ شنهادیپ  یدونم ول ینم -

 داشت.  یوز هم آن حس بد دست از سرم برنم نگاهش کردم؛ هن  مردد



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

139 
 

 مهناز؟  گمیم -

 هوم؟  -

 بهش نگفته؟  ی ز یچ مونی آراز بود، از اوضاع زندگ شیچند روز پ  نیمهران ا یوقت -

 تکان داد. نی به طرف یسر 

 زنه.  یحرف نم  یا گهیکس د شیپ هی بق یدرباره  یلینه بابا. فکر نکنم چون که خ -

 ؟ یگفتم: اگه گفته باشه چ زانی آو یلب ها با

 باال انداخت.  یشانه ا الیخ  یب

  مونیداره مگه؟ بعدشم مطمئن باش خودش از وضع زندگ یگفته باشه، چه اشکال میخب فرض کن  -
  یزندگ یتنگ و نمور  نیرزمیز نی تو همچ یوگرنه ک  دیفهم یهم بود م یا گهی خبر داره و هر کس د

خودمون بنداز. اگه ما  افهیو ق پ ینگاه به ت هیاصال  اره؟ ی ها درم یو خرجش رو از اون نقاش  کنهیم
اونم همشون مارک؟ خب معلومه که   میلباس بپوش هیآراز هر دفعه  نیع می تون  ینم  میداشته باش

 !میندار یدماغ عمل  یپولدار و مام  یکه دد گهید دهیفهم

پشت سرم دادم. نگران از حال و    واریبه د هیاش رفتم و نشستم و تک یبه مزه پران یغره ا چشم
 هیگفته؟  یبد  زیاصال مگه آراز چ ؟یختیقدر به هم ر نیمن گفت: سالفه تو چته؟ چرا ا یناراحت 

 .نیهم گهیداده د شنهادیپ

 را بغل کردم.  میزانوها

. منم دهیم یترحم و دلسوز  یندارم. احساس کردم حرف هاش بو  یدونم مهناز، اصال حس خوب ینم -
اش هم خدا   هیبق  یبرا  امیبر ب  می تونستم از پس خودم و زندگ  نجاشی. تا ازارمی از ترحم ب یدون یکه م

 یلسوز پر ترحم و د یرو داشته باشم؛ از نگاه ها یز ی کار کردم و نذاشتم حسرت چ شهیبزرگه. هم
  یخوره. م یحالم به هم م زشونی آم ری تحق یزنند، نگاه ها  یکه م ییها متنفرم. از حرف ها یبعض

جور آدما که فقط   نیباشه. من از ا  یطور آدم نیو اونم ا میبا آراز کار کن میترسم بخوا یترسم مهناز. م
هر کس   نکهیو ا  تیسان از ان یو درک  دنیبها م   یو خونه آن چنان نیبه پول و لباس مارک دار و ماش 

 . ادیشه، بدم م  بیتخر دیداره و نبا یت یواسه خودش شخص 
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ها را    نیحس را دارد و کامال ا نیدانستم که خودش هم هم یکرد. م ینگاهم م یبا ناراحت  مهناز
و کامال   یگ یم یدونم چ یبغض نکن. م یجور   نینگاهم کرد: قربونت برم ا یلمس کرده اما با مهربان 

 یآدم نیکه اصال همچ  دمی کردم، فهم دایمدت از آراز پ  نیکه تو ا  یتو شناخت یکنم ول  یدرک م
داره. به   یقلب مهربون یلیهاش خ   طنتی و ش  یشوخ ی. با همه هیو خودمون  یهم خاک  یل ی. خستین

  میبخور میخوای . آراز قابل اعتماده سالفه، بعدم نون کارمون رو ممیفرصت رو از دست ند نینظرم ا
 فقو مو رهی گ یارمون مبهش ندارم. به نظرم ک ی! من برعکس تو اصال حس بدمیکن  یکه نم ییگدا
 اون! ری ماست نه ما گ ری تازه آراز گ م،یشیم

اگر فقط  دیهم گذاشتم، شا ی رو یداشتم اما پلک یبد  یدلشوره و نگران  کینگاهش کردم.  مردد
سر   ک ی حاال مسئله فقط من نبودم،   یدادم ول یجواب رد م  حیبودم صر  انیمنفعت خودم در م

 قراردادمان هم مهناز بود.

 ؟ یگیم  یچ رم،ی بگ میفکر کنم. دوست ندارم عجوالنه تصم شتریتا من ب  میکم صبر کن هیفعال  -

 دستم گذاشت. یگر رو تیرا حما دستش

 . تمونیخوب فکر کن. به موفق یزهای رو از خودت دور کن و به چ الیقدر نگران نباش و فکر و خ  نیا -

 در فکر شدم.  محو زدم و غرق یلبخند

 

 

 ام همان کنج نشسته بودم. ختهیسکوت و افکار به هم ر در

  هی. گهیقدر تو خودت نباش د نیانداخت معترض گفت: عه سالفه، ا یکه سفره را م یدر حال مهناز
 ازدواج که نداده! شنهادی. پگهیداده د شنهادیپ

 نثارش کردم. یآخرش »کوفت«  یجمله  بخاطر

 اصال حوصله ندارم. الیخ  یب -

 کرد. یاخم
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 رو.   زونتیآو ی افهیق نیها. جمع کن ا نمتیبب  ینجور یا ادی. من خوشم نم یحوصله ندار  خودیب -

 ام گرفت.  خنده

 !تمیمهربون یمن کشته مرده  یعنی -

 .  رهیگ یدلم م ،یز ی ر یطور به هم م  نیتو ا یزد و گفت: وقت  یهم لبخند خودش

 سرحال نشان دهم.  یبزنم و خودم را کم  یهم که شده لبخند الشیخ  کردم بخاطر راحت کردن یسع

 نشستم.  کشیرفتم و نزد جلو

 داره.  یحس بد دست از سرم برنم  نیدونم چمه مهناز. ا ینم-

خب   ستین یاحتماال از استرسه، کم کار  ،ی کن یطور فکر م  نی. خودت استی ن  یجور   نیباور کن ا -
 زدن! شگاهینما

 تکان دادم. نی به طرف یسر 

 شدم.  جیدونم. گ ینم-

کردم و سر سفره نشستم و با   یهر چند ساختگ ینگران نکنم خنده ا نیاز ا شتری آن که مهناز را ب یبرا
  یپلو دوست دار  ای دستپخت مهناز گفتم: به به، مهناز خانوم چه کرده! حاال تو لوب یپلو ایاشاره به لوب

 !که زتی سحرآم یاهایلوب نیجک شد با ا  هیم شب افهی! قیبپز  دیبا  وتیروز درم  هی

 نازک کرد. یچشم پشت

 رو برات!   زیم نمی چیشامتو بخور جک غر نزن فردا شب منو آزاد م-

 . دمیاراده با صدا به حرص زدنش خند یب

 

 ها شد.  ینقاش  ی هیبق  دنیاز شام هم دوباره مهناز مشغول کش بعد

 قدم بزنم. یبروم و کم  رونی خانه خفه کننده است؛ دوست داشتم ب یکردم فضا  یم  احساس
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 ؟یبر  یخوا ی. مهناز متعجب گفت: کجا مدمیجا بلند شدم و مانتو و شالم را پوش از

 .ادی کم حال و حوصله ام سر جاش ب  هیطرفا  نیبزنم ا یچرخ  هی رمیم -

 ام؟ یباهات ب  یخوا  ینگاهم کرد: م  نگران

  یپخش شده گفتم: نه بابا، تو واسه چ یها یو نقاش لی تکان دادم و با اشاره به وسا نی به طرف یسر 
 . امیم یرو انجام بده منم زود  نایا نی. تو بشمیکار دار یکل  ؟یایب

 ها.  یتکان داد و نگران گفت: باشه. مراقب خودت باش یناچار سر  به

هم کم بود و  میز داشت و لباس هاسو  یزدم. هوا سرد بود و کم رونی گفتم و از خانه ب یا »باشه«
 کردم.  یاحساس سرما م  شتریب

 کرده بود.  دنیو نم نم شروع به بار یهم به آرام یز ییپا  باران

 و گرفته بود مانند دل من... اهیهم س آسمان

 

 

 خلوت شروع به قدم زدن کردم.  یزدم و در کوچه  رونیخانه ب  از

 شود.  کیتارزود هوا   یلیباعث شده بود که خ یز ییپا یهوا

را روشن    ابانی خ کی تار یآسمان، فضا گاهیگرفت و رعد و برق گاه و ب یکم کم داشت شدت م باران
 کرد.  یم

باران  یافتادم که همراه با مهناز وقت میها ی بچگ ادیفرو رفت.  ابانیخ یاز چاله ها یک یداخل  میپا
  یشد، م یپخش م یآب ها یو وقت میزد یآب م یرا تو  مانیشد، پا یو چاله ها پر از آب م دیبار یم

 . میدیخند

 طعم دهانم را گس کرد.  ادشیتلخ که تلخ بودن ز یلبم نشست؛ لبخند یرو یآن روزها لبخند  ادی به

 شدم... یبزرگ نم  کاش
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 ماندم...  یم  یدر همان کودک  کاش

 . دمیفهم یرا نم   ینگران یو معنا ستیچ الی دانستم فکر و خ ی اصال نم کاش

 شد آن قدر نگران خانه مان و خانواده ام نباشم؟ یهمه مشکالت نبود؟ چه م نیشد اگر ا یم چه

بوده   نیزم  یمرد رو نیعاشق تر یمامان، روز  یمعرفتم که طبق گفته ها یکه از پدر ب یمادر  نگران
  شیمعرفتش فقط کتک ها و ناسزاها یاکنون سهم مادرم که هنوز هم عاشق اوست، از عشق ب  یول

 برد؟   یآن دوستان بدتر از خودش م یزن و بچه اش را برا یغذا یکه حت یدر شده. پ

 شد.  دهیروان شد و فکرم به برادرم کش میها اشک

اش بود   ی پول یتنها مشکلش ب افه یو ق  پیکم نداشت؛ نه از لحاظ اخالق و نه ت  زی چ چیکه ه یبرادر 
 خواست.  یدختر مورد عالقه اش او را نم  یکه حت

کرد. آخر گناه او چه بود؟   یتحمل م دیرا با  یهمه بدبخت  نیمهربانم که با آن سن کم ا یکوچولو  سپهر
 چه کار کرده بود مگر؟ 

 داشت؟  یآن نامرد افتاده بود، چه گناه ریکه گ یخواهر 

 م؟ ین یبب مانی خوش در زندگ یروز   دینداشت؟ چرا نبا یمشکالت تمام  نیا چرا

 ... ختهیروانه شدند و همراه با قطرات باران آم میگونه ها یرو یشتر ی با شدت ب  میها اشک

  شرفتیپ  میتوانست یم  شنهادیخودش و مهناز با قبول آن پ یبه گفته  دیآراز افتادم. شا شنهادیپ ادی
خواست بتوانم به   یخواستم فقط دلم م یخودم نم  یبرا زیچ چیکند. من ه دای و کارمان رونق پ میکن

 خانواده ام کمک کنم.

کهنه کم سو شده بود،  یاط یاز کار کردن پشت آن چرخ خ شی بایداشتم مادر که چشمان ز دوست
 بنشانم.  شی لب ها یرو یواقع یکار نکند و لبخند  گرید

 شد.  یم یعال میگرفت  یو هنرجو م  میکرد یم سی تدر اگر

 کردن را دوست نداشتم. هیبودن و گر فیرا پس زدم. من ضع میها اشک
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 ی. برامی به آرزوها دنیرس یآنها، برا یخوشحال  یکمک به خانواده ام، برا یبودم. برا  یم یقو دیبا
 آمدم.  یاز پسش بر م  دیکردم؛ سخت بود اما من با یتالش م دیها با نیا یهمه 

 گرفتم. شی تا هق هق ام آرام شود. سپس مصمم و با اراده راه برگشت را در پ دمیکش  ینفس

 

 

  یخواست ول  یبود و دلم دل کندن از آن را نم  نیدلنش  ابانی خ  یو خلوت یک یراه برگشت بودم. تار در
 نبود.  زیماندنم هم جا

دادم و به  ص ی شخآراز را ت یو خواستم فرار کنم که صدا  دمیکش ین یدر کنارم ه  ینیبوق ماش  یصدا با
 طرفش برگشتم.

 سوار شو برسونمت.  ایب ؟یبارون موند  ریسالفه، چرا ز -

تکان دادم: نه  نیبه طرف  یکرد اما سر  یشده بود و از آنها آب چکه م سیخ می تمام لباس ها نکهیا با
 . ستین یخواد، راه ینم

 .شده ام کرد   سیخ ی به لباس ها یا اشاره

 ها. یخور  یباال، سرما م   ای. بدهیموش آب کش نیع یشد-

 هم تا خونه نمونده. یز ی خواد. دوست دارم قدم بزنم. چ  ینم -

خواهد برود؛ رو برگرداندم که ادامه    یرا باال داد. فکر کردم م  شهیاصرار نکرد و ش   گریقانع شد که د انگار
 را بروم که گفت: صبر کن.   رمیمس ی

 آمد. یشده بود و داشت به سمتم م دهایو نگاهش کردم که پ ستادمیا

 . میزن  یزد و گفت: حاال باهم قدم م یلبخند

 .می به راه افتاد گریکدینگفتم و هم گام با  یز یچ

 لحظه. هیگفت: صبر کن  تی جد با
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 ه؟یچ -

  شیدر صورتم اخم ها رهی و خ ستاد یرا گرفت و وادارم کرد که متوقف شوم. مقابلم ا  وشرتمیس کاله
 درهم شد.

 ؟ یکرد هیگر-

 رفتم و کالهم را از دستش درآوردم.   طفره

 ؟ یواسه چ  هینه بابا، گر -

 ؟ یش  سی طور خ نیکه ا یبود رونیموقع ب نیپس چرا تا ا -

 . دمیو نافذش دزد اهی را از چشمان س نگاهم

 .  ستین یچ یه -

 خواست هر طور شده بداند.  یبردار نبود و م دست

 ؟ یحال افتاد نیبه ا  یچی ه یبرا-

 انداختم و بغضم را فرو فرستادم.  ریرا ز سرم

 . نیکم دلم گرفته بود هم هی -

 آمد. رونی ب  تیمهربان شد و از آن جد شیصدا

 کم مراقب خودت باش.   هی ه؟یچ یشدنت برا  سیاومدنت و خ رونیآخه دختر خوب، ب -

 شدم. اهیس یبه آن دو گو رهی را بلند کرده و خ سرم

 ؟ یفکر کرد شنهادمی: راجع به پدیام بود و پرس رهیهم خ او

 . میفتی راه ب یعنیدادم که  یمطمئن شده بود. اشاره ا ممیتکان دادم. حاال از تصم یسر 

 آره فکر کردم.  -
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 خب؟  -

 قبوله.  -

 . دیچشمانش درخش آمد و شی لب ها یرو  یلبخند

 . یدرست رو گرفت میهم خوب. خوشحالم که تصم  یل یخ -

 م؟یشروع کن  دیبا ی: از ک دم یپرس مصمم

. با  ارمیسر درنم  زای چ نیاز ا یل ی. البته من خدیو آماده شون کن  دیهاتون رو بکش  یشما دوتا که نقاش -
به خودم   نیهم کم داشت یز یچ ی ا لهی. وسمیکن یم فی رو رد  شگاهینما یاز دوستام کارا یک یکمک 

 . باشه؟نیبگ

 تکان دادم و گفتم: باشه.  یسر 

بودن   سی و بخاطر خ  دیبار یم  دیشد. باران همان طور شد یراه داخل کوچه در سکوت ط ی ادامه
 کرد.  یاش آب چکه م یمشک یکردم. به آراز نگاه کردم که از موها یاحساس لرز م میلباس ها

 : خداحافظ. گفتم دمیخانه مان که رس   مقابل

 در سر خورد و نگاهش کردم. یاسمم از زبانش دستم از رو دنیشن  با

 . یمراقب خودت باش. لباسات هم عوض کن و موهاتم خشک کن سرما نخور  -

تکان دادم و با  یاش دستپاچه شدم و تند تند سر  رهی نگاه خ ریباز هم به تالطم افتاد. ز قلبم
 وارد خانه شدم.  یرلب ی ز یخداحافظ 

و   دمیکش ی گذاشتم و نفس دیکوب  یام م  نهیقلبم که به شدت خودش را به س یرو   یرا بستم و دست در
 وارد خانه شدم. 

  میرا هم خشک کردم و لباس ضخ  میعوض کرده و موها  عیرا سر میآراز، لباس ها یسفارش ها طبق
 . دمیپوش  یتر 

 آمد.  یر لبم مافتادم خود به خود لبخند ب یتوجهاتش که م ادی
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  یل یکه گرفته بودم خ ی میکه داده بود را گفتم، از تصم  یو جواب  شگاهینما یمهناز هم که ماجرا یبرا
تا   میبوم بود یبر رو مانی ها ینقاش دنیاستقبال کرد و از خوب شدن حالم خوشحال بود. مشغول کش

 . میهم وقت بگذار گرید یو طرح ها ینقاش  یرو شتریو ب میزودتر سفارش را تمام کن

 آراز افتادم که به کل فراموشش کرده بودم.  یسفارش نقاش  ادی

فرستاده  می که برا یپونز زدم و عکس  هیچهارپا یبود را رو دهیخر مانیکه خودش برا ییاز کاغذها یکی
 ام باز کردم.  یبود، را در گوش 

 

 

 به مشکل بر نخورم. دنی به عکسش شدم تا هنگام کش رهی دقت خ با

خاص به چهره اش   یکرد که جذاب ترش کرده بود و جذبه ا یم ییخودنما  یاش اخم یشان یپ در
 داده بود.

  طنتی از چشمانش ش یدوست داشتم مخصوصا وقت  شتری اخمش جذاب بود اما لبخندش را ب نکهیا با
 شد.  یتخس و کله شق م یهاپسر بچه هیشب د،یبار یم

 کاغذ به حرکت درآوردم.  یو قلم را برداشتم و روکردم  یآرام ی خنده

 .دمیکاغذ کش یو دقت رو یها را از چشم شروع کنم و قلم را به آرام  یعادت داشتم نقاش شهیهم

 

  یزد و باز هم سر به سرم م  یاالن کنارم بود و داشت حرف م ن یانگار که هم دیچ یدر گوشم پ  شیصدا
 هم داشت انصافا!   یخوب یگذاشت. صدا

  بای و ز نیدلنش  یادیهم ز شیخنده ها  میرنگش را رسم کردم. از حق نگذر اهیس یمردمک ها یرهیدا
 بود.

بلند و حالت دارش. اصال چرا   یبراق و مژه ها  یاهینقش بست. آن س میمقابل پلک ها چشمانش
 د؟!داشته باش یباتر ی از من که دختر بودم، بلندتر و حالت ز شیمژه ها دیبا
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شد؛ آن طور که  زانیآو میکه کرده بودم خنده ام گرفت و نگاه به کاغذ انداختم و لب ها یا سهیمقا از
 خواستم نشده بود. یم

  دنیآن را پاک کردم و دوباره شروع به کش ینشود به آرام اهیآن که کاغذ س یرا برداشتم و برا  پاکن
 کردم. 

گرانه کنارم ماند و تا خانه همراهم  تی حما د،یمن را در آن حال د یافتادم که وقت شی ها ینگران ادی
که خودم فراموشش   یمانده بود در صورت ادشیباز کردن گچ دستم را به   خیامروز که تار نیهم ایآمد 

 کرده بودم! 

  یکار طراحوقت بود که   یلیخ  رایبود ز بیخودم هم عج  ی که خواسته بودم نشد. برا یز یهم آن چ باز
 یم قهی از طرح ها را در عرض چند دق  یبعض  یبودم و حت  عیو سر یدادم و کامال حرفه ا یانجام م 

 چشم ها مانده بودم.  نیو ا  ینقاش نیا دنی و حاال در کش دمیکش

 شروع کنم.   شیو لب ها ینی چشمانش شوم و از ب الیخ  یگرفتم فعال ب میتصم

 را دوباره آغاز کردم.   دنیاش را در ذهنم تجسم و کش چهره

و با آوردن   ردی بگ یقدر در فکر و ذهنم جا نیاز او متنفر بودم ا یکه روز  یبود پسر   بیعج یادیز میبرا
 نامش بتوانم لبخند بزنم.

 کردم.  یم دایپ  یحس خوب دنشی داد، حال با د یفقط من را مورد تمسخر قرار م ییکه روزها یپسر 

 شد؟!  یطور م نی. چرا ادمیکش یانداختم؛ پوف کالفه ا می رو  شیبه کاغذ پ نگاه

 شده بود.  اهیس ادیخواستم نشده بود و کاغذ بخاطر پاک کردن ز   یکه م یز یآن چ اصال

 ی هیبق یحوصله ام را برا  ینقاش نیا دنیکش یبرا یحوصله کاغذ را کنار گذاشتم. ناتوان   یو ب کالفه
  مانیتوجه به کارها و سفارش ها یگذاشتم، ب یرا جمع کردم و کنار  هیها هم گرفت، چهار پا ینقاش

 بپرد.  دینبا کهسمت آنجا  المیخ یتا کمتر پرنده  دمیسرم کش یرختخواب ها را پهن کردم و پتو را رو
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دم و بدون  آور رونی را از کنار بالش ب  یام بدون آن که چشمانم را باز کنم، گوش یزنگ گوش یصدا با
 و تماس را وصل کردم. دمیصفحه کش یباز انگشتم را رو مهینگاه کردن به شماره با چشمان ن

 خواب آلود و گرفته ام گفتم: بله؟  یصدا با

 آراز باعث شد چشمانم را کامل باز کنم.  یسرحال و پر انرژ  یصدا

 به به خانوم دکتر! پاشو تنبل.  -

 !؟یشی مزاحم خواب من م یاول صبح  یگیم یچ -

ما به ساعت    نکهیمن قبال هم بهت گفتم که من مراحمم! دوم ا نکهی: اول اد یچی اش در گوشم پ خنده
 ظهر، نه صبح! میگیدوازده م

 گفت! یدوختم؛ راست م  میرو به رو یوار ینگاهم را به ساعت د عیسر

! شهیاون ساعت صبحمون حساب م  میش  داریما هر وقت از روز که ب  ؟یبه جانب گفتم: خب که چ حق
 کارتو بگو؟ 

 کرد.   یآرام یلحنم خنده  از

 میکه بعدازظهر با هم بر دیکن  ستیرو ل دیکه الزم دار ییها لهی! زنگ زدم بگم وسستیرو که ن -
 .مشونی بخر

 مهناز انداختم. ی خال  یبه جا ینشستم و نگاه میجا در

 . میبخر میتون یدمون م. خوستی الزم ن -

هم   یرو من بکنم، طراح  دهایکارها و خر یقرار شد همه  م؛یحرف زد  یگفت: سالفه، ما قبال کل کالفه
کن که   ستیرو ل دیاگه هم دار یکه الزمه رو حت  یحرفا رو بذار کن و هر چ نیا گهیبا شما دوتا. پس د

 . میاریجا نمونه و کم نم یز یچ

 آمدم.  نییموضعم پا از

 .میس ینو یباشه. تا قبل از رفتن همه رو م -
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 چه خوبه. یشی. نگاه کن حرف گوش کن من یگفت: آفر تیرضا با

 !دید یبود و م  نجاینازک کردم. انگار ا یچشم پشت

 قطع و رختخواب ها را جمع و مرتب کردم.  یکوتاه  یرا پس از خداحافظ یگوش

 برگشت.  لونیلحظه هم مهناز با چند نا همان

 ؟ یشد داریباالخره ب  -

 ؟ ی: کجا رفته بوددمیتکان دادم و پرس  یسر 

تو   یچی. هد یرفت جواب داد: خر ی که به آشپزخانه م یدستش کرد و در حال یها  لونیبه نا یا اشاره
 . میخونه نداشت

 سرش رفتم و گفتم: آراز زنگ زد.  پشت

 کار داشت؟  یچ -

 میتا با هم فکر کن  نجایا اریکاغذ ب هی تکان داد: خب برو  یکردم که سر  فیتعر شی آراز را برا یها گفته
 واسه ناهار درست کنم.  یز یچ هی. منم  میالزم دار یکه چ

 که گفته بود را کردم.  یگفتم و همان کار  یا »باشه«

مختلف، تخته  یزهایمانند: کاغذ در سا میداشت ازیکه ن یی ها لهیاز تمام وس  میپر کرد  یست یباالخره ل و
 متفاوت.  یو بوم و چند نوع قلمو و رنگ ها

 

 

 .میرا هم آماده کرد  ستیو ل میرا انجام داد  مانیکارها

 .دیآ  یم گرید ی قهیکه گفته بود تا چند دق میهم حاضر و آماده منتظر آمدن آراز بود خودمان

 رس. دارم و هم است جانیسالفه هم ه یگفت: وا مهناز
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 تکان دادم.  یسر 

 . کنهی م ریاوضاع تغ یکل  رهیطور. اگه کارمون بگ نیمنم هم-

ام افتاد. همان طور که حدس زده  یگوش  یرو  یکرد و همان لحظه تک زنگ د ییتکان داد و تأ  یسر 
 بودم، آراز بود. 

 .میشد نشی و سوار ماش میزد  رونی دو از خانه ب هر

 را هم تا آخر باال برده بود. شی گذاشته و صدا یآن شب آهنگ شاد مانند

 د؟ یرو نوشت  ستیآهنگ گم شد گفت: ل انی بلند که در م یصدا با

 خودش بلند جواب دادم: آره.  مانند

 آورد.  نییرا پا  شیرفت و صدا ستمیبه سمت س دستش

 نه؟  ایهست  یکاف یکه تعدادشون به اندازه  نهیهاتون در چه حده؟ منظورم ا ینقاش  -

خب   یول میدار ادی و طرح ز نهی. ما چند ساله کارمون اادنی انداختم: آره ز مرخشی به ن ینگاه
 . تو خونه مون، بوشهره.ستندین  نجایا شترشونیب

 سمتم انداخت.  ینگاه میتکان داد و ن  یسر 

 . میگردون یبرمبوشهر و اونا رو  میریروز هم با هم م هیخوبه پس.  -

رو، عکس هاشون   میکش یکه م  ییها یما نقاش ،یکه تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت: راست  مهناز
مختلف  یو ساحل و منظره ها  ایعکس از در یباشه؛ مثال کل ی. حاال از هر چ میریگ  یرو خودمون م

 .میدار

تر کاراتون   ع ی . فقط سردیری حس بگ دیتون  یهم م شتریب  یطور  نی! اهیتکان داد: عال یباز هم سر  آراز
شما   یاز دوستام، کارا یکی شگاهیتو نما   با،یتقر گهیدو سه ماه د یتونم برا یچون که م نی رو انجام بد

  دهیکه ا ی خوب  یجاها هیبرمتون   یعکس گرفتن هم خودم م ی. برامیوقت ندار یل یرو بذارم. پس خ
 . دیداشته باش
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 شد.  یبر لبم جار   یناخودآگاه لبخند شی ها تی حضور و حما از

 واقعا لذت بخش بود.  یو همراه یحام   نی. وجود چنمیو آراز را داشت میخوب بود که تنها نبود چه

  یو حت میکرد  هیمغازه همه را ته  ن یرا نداشت، از چند لی مغازه تمام وسا کیو چون  میپاساژ شد وارد
 .دیمد را هم آراز خرآ یهم نبود و به کارمان م ستیکه جزو ل  ییزهایچ

البته در   م؛یهم بخر شتریچندتا ب یا لهیاصرار داشت از هر وس  یکرد و حت یمان م یحوصله همراه با
 بود.  شیداد هم سر جا یکه مرا حرص م شی ها یها و شوخ  طنتی کنار همراه بودنش، ش

شدم؛   ی نم  یکرد، کمتر حساس بودم و عصب یکه با من م ییها یشوخ  یهم نسبت به قبل رو من
 را کامال عوض کرده بود.  دمیدانم چگونه بود که د ی. نمدمیخند  یهم م یاتفاقا کل 

 گمیشد و گفت: م  ادهیعقب بردارم که خودش هم پ یرا از صندل  لیخواستم وسا  ستاد؛یخانه ا یجلو
از  یز یتون تنگه. هر وقت هم چو شما هم جا ادنیخودمون چون ز یبرم خونه   یرو م لیوسا نیمن ا

 خودم.  ستخته ها و بوم ها رم آدرس دادم که بفرستن به آدر  ی هیبق  ارم،یبراتون م  دیالزم داشت نایا

 تکان داد.  دییتأ یبه نشانه  یکه سر  میبا مهناز ردوبدل کرد ینگاه

 خودت بمونه.  شی خب. پس پ یل یخ -

 .میاز هم جدا شد ی کوتاه یگفت و بعد از خداحافظ یا »باشه«

 

 

برد، دوباره پهلو به پهلو شدم.   یخوابم نم نکهیغرق خواب مهناز انداختم و کالفه از ا یبه چهره  ینگاه
 برد. یدانستم چرا خوابم نم یام اما نم یبا وجود خستگ

روشن کردم و اول از همه تلگرام  بچرخم. نت را   نترنتیدر ا  یگرفتم کم میام را برداشتم و تصم یگوش
بازش کردم و با خواندنش چشمانم از بهت گرد   عیسر یداشتم. با کنجکاو  یامیرا چک کردم؛ از آراز پ

 شد.

 زد.  یشد از بس که تند م  یام جدا م نهیس یقلبم گذاشتم که انگار داشت از قفسه  یرو یدست
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 را خواندم:    امیپ  دوباره

 ... ستیآنچه از چشم تو تا عمق وجودم جار  ستی چ یگفتیم کاش

 من آن را بفرستد.  یداشت برا یلیچه بود و چه دل امیپ نیدانستم منظورش از ا ینم

بفرستد   یگر یرا خواسته به کس د امی پ نیآراز ا نکهیفرستاده باشد. ناخوآگاه از ا یهم اشتباه دیشا
 درهم شد. میاخم ها

 که نوشته بود کردم.  ین یچتمان و آنال یبه صفحه  ینگاه

 زبانش بکشم! ر ی از ز یجور  کینه و  ای را دوست دارد  یآمد بدانم کس یهم نم بدم

 ! یآراز خان، اشتباه فرستاد  یکردم: آقا پیبه حرکت درآمد و تا دیصفحه کل یرو میها انگشت

 فرستادم. ! درست یر یمچ منو بگ یخوا  یخانوم مارپل که م ری کرد: نه خ  پی تا عیسر

بدجنسانه اش نگاه   یخنده   کری درهم رفت و با حرص به است میاخم ها دهیکه قصدم را فهم  نیا از
 فرستاد:  یگر یچت خارج شوم، شعر د یکردم و قبل از آن که از صفحه 

 گذار او به من از دور و گاهگاه  افتد

 گذر گاه گاهش است  نی خوشم هم خواب

کرده  پیکه تا یز ی بار چ نیو چند  دیبه ذهنم نرس یز یکنم اما هر چه فکر کردم چ پ یتا یز یچ خواستم
 بودم را پاک کردم. 

  رهیچندتا از آنها را هم ذخ یعکس ها را نگاه کردم و حت یزدم و دانه دانه همه   لشی عکس پروفا یرو
 کردم!

گرفتند و کار   یدستور نم  دانستم اصال انگار چشم ها و انگشتانم از مغزم یکارم را نم لیهم دل خودم
 کردند!  یخودشان را م 

را تماشا کردم؛ به کل خواب از سرم    شیبار عکس ها نی را خواندم و چند شی شعرها گریبار د چند
 . دیکوب یشده تند م  ریاس یبود و قلبم چون گنجشک  دهیپر
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سر به اون  هیدنبالتون که  ام یکرد: فردا بعد از کالس م  پیاش بودم که تا یو یطور در پ  همان
 . میعکس انداختن بر یو هم چند جا برا میبزن شگاهینما

 بهتر بود!  دمیخواب یرا کنار گذاشتم؛ م ینوشتم و گوش ی»باشه« ا عیسر

 به آن شعرها که منظورش چه بوده، به خواب رفتم. الی فکر و خ با

 

 

آراز رفتم انگار که انتظار   یو یام و پ  یخود به خود به سمت گوششدم،  داریکه ب  نیزود هم صبح
 نبود.  یبفرستد اما خبر  میها برا امیداشتم دوباره از آن پ 

بود غر زدم: اه!  شیبا وسواس مشغول آرا شهیو رو به مهناز که مانند هم دمی حوصله لباس پوش یب
 زود باش.  گهید یدیچقدر طولش م 

 ها! یچپ بلند شد یجواب داد: چته تو؟ از دنده  ردیکوچک دستش بگ ی  نهیآن که نگاه از آ یب

 بودم. ختهی قدر به هم ر نیدانستم چرا ا یهم نم خودم

 نده امروز حوصله ندارم.  ریگ-

 گذاشت و از جا بلند شد. فشیاش را در ک  نهیآ

 . میبر  ت فی عادت دارم! راه ب ست ین یتازه ا زیاعصاب، چ یخب ب یل یخ -

  ادیکه گفتم: امروز آراز م میبود  ابانی . در حال قدم زدن در خمیزد رونی شدم و هر دو از خانه ب بلند
 . میری عکس بگ میو بعدشم بر مین یرو بب شگاهی نما میدنبالمون که بر

 ؟یرو آورد نیدورب  -

 . میری گ یعکس خوشگل م  یتکان دادم و گفتم: آره. کل یسر 

 تکان داد. یذوق سر  با
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 ما باشه. یکارا یکه توش همه  شگاهیبشه! فکر کن نما یسالفه چ یوا-

 کردم. یمهناز به من هم منتقل شد و سرحال شدم و با ذوق خنده ا جانی و ه شور

 . میو به سمت دانشگاه حرکت کرد میاتوبوس شد سوار

 .میزد رونی و بعد هر دو از دانشگاه ب دیتا بعدازظهر طول کش مانیها کالس

آخر نگاه بد   یو لحظه  میو سوار شد میدادم و هر دو به طرفش رفت صیزود تشخ یل یآراز را خ نیماش
 راهمان شد. یبدرقه  مانیها ی از همکالس یکی

آن قدر حرف   هیهم پشت سر بق  شهیحسود بود و هم  ی لیچرا که خ  دیما را د نکه یمهم نبود از ا میبرا
 کرد!  یحرفش را باور نم  یکس گریزد که د یم

  یاز او خجالت م شبشید یها امی دانم چرا بخاطر پ  یدادم. نم  مرخشیآراز نگاهم را به ن یصدا با
 .دمیکش

 ن؟ یناهار که خورد -

کاراشو گذاشته تا دو   گهینفر د هی. االن شگاهینما یبه سو  شیکه گفت: پس پ   میگفت یدو »آره« ا هر
 .شهیا منوبت کار شم  بایتقر گهیسه ماه د

همه زحمتمان به بار نشسته   نیبود که باالخره ا  ندیتصورش هم خوشا ی لبم نشست. حت یرو  یلبخند
 . نندیتوانستند آن را بب  یاز مردم م یشتر یبود و تعداد ب

 شد.  یخوشحال م  یلیدادم؛ مطمئنا خ یزدم و خبر را به او م یحتما به مامان هم زنگ م دیبا

 

 

و هم قدم با آراز به سمت   میشد  ادهیرا پارک کرد. هر دو پ  نیماش  بایو ز کیش  یساختمان نگی پارک در
 .میو سوار شد میسالن رفت یگوشه  کیآسانسور ش

 به حرکت درآمد.  یکالم  یآرام و ب یق یبا موس  آسانسور
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فکر   نیه اب  یاما باز هم وقت میآمده بود گرینفر د کیکار   دنید یاسترس داشتم البته ما فقط برا یکم
 کرد.  یزده ام م  جانی ه رد،یگ یقرار م نجایمن ا یهم کارها یکردم که روز  یم

کرد به خودم آمدم و جلوتر از آن دو  یچهارم را اعالم م  یکه طبقه  ییباز شدن در آسانسور و صدا با
 آمدم.  رونیب

 سوخته کرد و گفت: اونجاست.  یبه در قهوه ا یاشاره ا آراز

با آراز سالم و  مانهیسالخورده باز شد و صم  یزنگ واحد را فشار داد که در توسط مرد سپس
 جوابمان را داد.  یکه با مهربان م یکرد و به داخل تعارفمان کرد. من و مهناز هم سالم کرد یاحوالپرس 

هم   یمختلف بود و عده ا یها یاش پر از نق کی شد و سالن بزرگ و ش  یدر فضا پخش م یآرام آهنگ
 مشغول تماشا کردن آثار بودند. 

که آنجا بودند،   یکسان  یبودن لباس ها کیخودم افتاد و بخاطر ش  یبه ظاهر ساده و لباس ها نگاهم
 ها... ن یما و ا نیشدم، چقدر فرق بود ب  یحس بد

 شده سالفه؟ یز ی: چدم یآراز را کنار گوشم شن یصدا

بود و لباس   پی خوش ت شهی به او انداختم. مانند هم  یو بفهمد. نگاه میو خواستم به او بگ ینم
 مارک.  شیها

 . یچ یه -

 جواب منو بده سالفه. ؟یچ یه یچ ی عن یبردار نشد:  دست

 اش کردم که آرام تر گفت: سالفه؟  یبه چشمان جد نگاه

 گفت: با توام سالفه!  ینگفتم که جد یز یچ

  ینقاش یاز تابلوها دیکه در حال بازد یگفتم و به جمع کسان یتکان دادم و به ناچار خوبم یسر 
 بودند، نگاه کردم. 

رنگش هم   قیروحه، تلف یسرد و ب  ی لی. خنیبب نویها رو به مهناز گفتم: مهناز ا  یاز نقاش ی کیبه   رهیخ
 روش زدند.   متیقهم   یرو! کل  ینه سرسبز  انگرهینداره، نه خزان رو نما یاصال هماهنگ
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 . کنهی رو به آدم منتقل نم یو حس  هیهم مصنوع یلیتکان داد: آره. خ  یهم سر  مهناز

 هم اظهار نظر کرد.  آراز

 نه؟یمال شما بهتر از ا یعنی -

  یمنظره  ک یاز  یو عکس  میبود ده یکه کش ییاز عکس ها یک یکوله ام درآوردم و  یام را از تو یگوش
 بود را آوردم و نشانش دادم. یبهار 

 د؟ی دیشما کش نویگفت: ا رت ی عکس چشمانش گرد شد و با ح دنیرا گرفت و با د یگوش  آراز

 . میدیتکان داد: آره باهم کش یسر  مهناز

 ! اصال فوق العاده اس.هیعال ی لیگرفت: خ جانیو ه  ن یرنگ تحس نگاهش

 . میهم نظر بپرس یف یاز استاد شر دیافتاد و گفت: صبر کن  یبه مرد نگاهش

 

 

 کرد.  یهنر   پیاز جانب ما باشد رو به آن مرد، با آن ت  یمنتظر حرف  نکهیا بدون

 . نیاریم فی لحظه تشر هیاستاد  -

کرد و حال    یو گرم یم یصم  یزد و به طرفمان آمد و با آراز سالم و احوالپرس یآراز لبخند  دنیبا د مرد
 . دیرا پرس شی خان بابا

 یچهل سال نشان م یمرد باال نکهیهم داشته باشد به خصوص ا یآمد دوست آدم حساب ینم  آراز به
 شان بود! یاز دوستان خانوادگ دیدانم چطور با آراز دوست شده بودند، شا یداد و نم

درجه  یمن هستند و از نقاش ها  انیکرد: خانوم ها، سالفه جان و مهناز خانوم از آشنا یمعرف  آراز
 از استادان و کارشناسان خوب هنر هستند. هم شونی. اکی

ام را به دست استاد داد و گفت:   یکه آراز گوش میاحترام تکان داد یبه نشانه  یو مهناز سر  من
 ؟ یفیجناب شر  دیگ یکار م نیا ینظرتون رو درباره 
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 به عکس شد.   رهی چشمانش زد و با دقت خ یرا رو  نکشیع

تاکنون کارشناس خوب   رایزده شده بود ز  جانی. او هم مانند من همیبا مهناز ردوبدل کرد ینگاه
 بود.  دهیکارمان را ند

 یبگم که همه  دیبه عکس گفت: خب با رهی خ  تکان داد و یکه سر  میکرد یسه به او نگاه م هر
ده س و کامال بودن طرح هم فوق العا یع یشده و زنده و طب تی رعا  ینقاش نیاصول و قواعد تو ا

 شده. دهیبگم بدون اشکال کش شهیم

  متیکرد و گفت: اگه بخوام ق  میکرد  یکه با مهناز درباره اش بحث م وارید  یرو یبه تابلو ینگاه
 تومن.  ونیل یحدود شش م یعن یتونم بذارم  یاثر م نیدو برابر ا بایبذارم رو کار شما، تقر

 قدر ارزش داشت؟  نیمان ا ی . واقعا نقاشمیکرد یچشمان گرد شده نگاهش م با

  یزده ا جانی را حس خوب و ه  شیکه داشتم از من دور شده بود و جا یحس بد و استرس   تمام
 گرفت. 

توانست بعد از اتمام   یشد و م  یهم م نیآنها باالتر از ا  متیق یعنی میاثر بهتر هم داشت نیکار از ا ما
 دهد.  ریرا تغ  مانیخودمان، زندگ شگاهینما

 پسر مهربان بود. نیبود و چقدر ا یو خوشحال   نیبه آراز افتاد. چشمانش پر از تحس نگاهم

 !کاسویپ  ولیآورد و لب زد: ا  شیلب ها یمهربان رو یلبخند دیخودش د یرا که رو نگاهم

 . ختیر یم د ینمکش را با یط یام گرفت. در هر شرا خنده

 به استاد کرد.  رو 

 چنده؟ یمتر  ؟یحساب کرد  یاوستا چه جور -

اظهار نظر   یز ی تو هر چ دیشانه اش زد: تو با یرو یکه خنده اش گرفته بود، ضربه ا یدر حال  استاد
 !  ؟یکن

 . هیخانوم ها. کارتون عال گمیم کی به ما ادامه داد: بهتون تبر رو 



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

159 
 

 . میر کردآمد و تشک  مانیلب ها یرو یدو لبخند ذوق زده ا  هر

 

 

به تالطم   شتریجنبه ام را ب  یکرد و دل ب یم  فیو آراز هم از ما تعر میها را نگاه کرد ینقاش  گرید یکم
 انداخت.  یم

کرد و گفت   فیاز کارمان تعر نیکه با تحس  مینشان داد ی فیرا هم به استاد شر گرمانید ینقاش  چند
 است.  یحتم  تمانیکه موفق

 . جانیشور و ه یآن هم با کل میزد  رونیب  شگاهینما از

کرد. سر  تی قدر ما را حما نی آورد و ا شی پ مانیرا برا تیموقع نیکه ا میاز آراز ممنون بود  چقدر
 حتما از او تشکر کنم. دیفرصت با

 ن،یکه به تهران اومد یچند وقت  نی: اد یزد، پرس  یکه همان طور که استارت م میشد نشی ماش سوار
 ن؟ یدیرو د  ییجا

 تکان دادم.  ی منف  یبه نشانه  یسر 

دانشگاه و اومدن مهران  یو کارا ن یرزم ی بعدشم ز میکه بوشهر رفت ینه اصال فرصتش نشد. چند روز  -
 اصال وقت نشد. گهیو د

 . دیریعکس بگ د،یهر جا هم که دوست داشت دمیهمه جا رو نشونتون م می رینداره. االن م بیع -

 گفتم. یزدم و »باشه« ا یلبخند

 کرد. یرا ط  ریمس  یمهربان جوابم را داد و ادامه  یخندلب  با

 ؟ یر یم یکجا دار  -

. بعدشم اگه دیری ازش عکس بگ دیتون یم  یاز پارک ها رو بهتون نشون بدم که کل یکی  میفعال بر -
 .گهیروز د هیواسه  میذار یاگه هم نه که م گهید یجاها میری م م،یوقت داشت
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 مهران باشد.   دیدادم که با صیمهناز به صدا درآمد و از حرف زدنش تشخ یگوش

 کردم: آراز؟ شیرا شکستم و صدا نمانیب  سکوت

 سمتم انداخت: جان؟   ینگاه مین

 درآورد.  یجنبه باز  ی »جان« گفتنش هول شدم و باز هم قلبم ب  از

 ممنون. یبابت همه چ -

 نکردم که خانوم.  یزد: کار  یلبخند

 افتادم. یفکر هم نم  نیبه ا یمن حت یداد یرو نم شنهادیپ نیتو ا چرا. اگه -

 . یخوشحالم که خوشحال -

 شدم.  رهی خ  مرخشیزدم و به ن  یگر ید لبخند

قدر   نی کرد ا یم تی اول فقط مرا مسخره و اذ یکه روزها یکرد با کس  یگاه فکرش را هم نم چیه
 . میبدون دعوا و کلکل با هم حرف بزن  میشوم و بتوان  یم یصم

 . ردیگ یضربان م نقدریکنارش هستم ا یکه وقت ستیتند قلبم بخاطر چ یطپش ها نیا دمیفهم ینم

و عکس گرفتنمان فکر   شگاهیکردم به همان نما یپس زدم و سع عیکه به ذهنم آمد را سر ییفکرها
 کنم.

آراز مانند    م،یداشت یکه سمت پارک قدم برم یلو در حا  میشد ادهیتوقف کرد و هر سه پ  یپارک مقابل
هم معروفه و پر از درخت   یهست که به باغ ژاپن یجا پارک ساع نیداد: ا حی تور توض یمسئول ها

 مامکانات ه نیو از ا سی تن نیو زم  تی اسک نیو هم زم شهیم یسرو. هم توش پرنده نگهدار  یها
 داره.

 دهیبا مهناز خر مانیکه سال گذشته و با پول سفارش ها ینیآوردم. دورب  رونی را از کوله ام ب نی دورب
 . مشیبود
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درختان   ری خشک شده و زرد رنگ سا یبود و برگ ها بای طور که گفته بود پر از درختان سرو و ز همان
 را به وجود آورده بود.  ییبای ز یبود و منظره  ختهیر  نیزم یهم رو

 کنم. دایپ  دیخوب و جد ی دهیا ک ی دم تا جستجو گرم را در اطراف چرخان نگاه

 

 

مختلف از درخت ها و منظره ها   یایعکس از زوا نی کردم و با دقت چند می را آماده و تنظ نی دورب
 گرفتم.

 ها. شهی. خوب منیبه پشت سرم کرد و گفت: سالفه، اونجا رو بب یاشاره ا مهناز

جوان در آنجا نشسته بودند. پسر    یکه دختر و پسر  یقی به آالچ  دمینگاهش را دنبال کردم و رس ریمس
سر دختر قرار داده  یجسه حلقه کرده بود و سرش را رو  زیو ر فیدختر ظر یدستش را دور شانه ها 

  به یاز یهم ن نیکدامشان مشخص نبود و بخاطر هم چی ه یبودند که چهره  ستادهیهم ا یبود؛ طور 
 گرفتن عکس نبود.  یجازه از آنها براا

 عکس از آنها گرفتم.  نیکردم و چند م یرا دوباره تنظ نی دورب

 . رمی عکس بگ یگر ید یرا آماده کردم که از نما نی نشستم و باز هم دورب نی زم یرو

 آن پخش شده بود.  یرو یز ییزرد پا   یپارک بود که برگ ها  یطوالن یپله ها ینما

آراز که   دنیگرفتن عکس را فشردم که با د یدکمه  قیدق  یکردم و با کادر بند  میرا با دقت تنظ هیزاو
 عکس انداختن من آمده بود، با حرص نگاهش کردم.  ی هیوسط زاو قایدق

 تو کادر من؟  یایم یکرد که حرص زدم: واسه چ ینگاهم م طنتشیچشمان پر از ش  با

  یتون منم باشم مگه چه اشکال یمگه؟ تو نقاش  هیجواب داد: چ بود ستادهیپله ها که ا  نییهمان پا از
 !ندازنیراه م  یکش س یو گ سی فروشه مطمئنم دخترا سرش گ  یمخوبم شه،ی هم بهتر م  یلیداره؟ خ

 !فتهی خود ش گم،یور بهت م  نیا ایب -
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 کرد: آخه طرح از من بهتر و قشنگ تر سالفه!؟ یرفت نچ نچ  یکه کنار م یحال  در

 عکس ها را انداختم.  ی هینکردم و بق شی به غر زدن ها یتوجه 

  یرا برا  نیمهناز دورب شنهادیبه قفس پرندگان کردم و با پ ی. نگاهمیطرف قسمت پرندگان رفت به
دست تکان داد    نمی دورب یکردم که باز هم آراز وسط کادرم آمد و برا میتنظ  یعکس گرفتن از طاووس 
 و عکسم را خراب کرد. 

نگاه کردم.  طنتشیو به چشمان و لبخند پر از ش   ستادمیحرص به سمتش رفتم و مقابلش ا با
 شده؟! یز یحواله ام کرد: چ  یچشمک

خنده ام   زشیآم  طنتی خود به خود بسته شد و از لبخند ش خش،یتوب  یرا که باز کرده بودم برا دهانم
 گرفت. 

شوند و باز هم  یآرام م یکند، لحظه ا یم شانیمادرشان دعوا یها بود که وقتهپسر بچ مانند
خواهد بغلشان کند. در دل به   یو آن قدر بامزه هستند که آدم دلش م رندی گ یرا از سر م   طنتیش

 نثار خودم کردم.  «ییای ح یزدم و »ب  یخودم تشر 

 !یدیخند یدیگفت: د دیام را که د خنده

تا منم کارم رو بکنم. باشه   نیگوشه بش هیخوب برو  یهابچه  نیتأسف تکان دادم: ع یبه نشانه  یسر 
 پسرم؟! 

 تکان داد: باور کن راه نداره مامانم! نی به طرف  یخنده سر  با

 . دیخند یما م یبه مهناز نگاه کردم که داشت به کلکل ها مستأصل

 نداخته شد. آراز ا یها  طنتی عکس ها هم با خنده ها و ش ی هیبق

 

 

 . رمی عکس بگ نیگرفتم که در شب هم چند میشد. تصم  یم کیداشت تار هوا
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 . میریم گهیروز د هیجاها رو  ی هیشده بق کیهوا تار  گهیگفت: د آراز

 . گهی خونه د میرا داخل کوله ام گذاشتم: آره بر نیتکان دادم و دورب  یسر 

 ن؟ ی. موافقمیشام با هم بزن  هی میکرد که آراز گفت: بر دییهم تأ مهناز

 . می. بهتره برگهیکردم: نه د مخالفت

 .می به شما زحمت داد یامروز کل  گهید میهم مخالفت کرد: آره بر مهناز

 ه؟یتعارف ها واسه چ نینگاهمان کرد: االن ا یچپ چپ آراز

 . میبهتره بر گهید  یول میکن  یتعارف نم -

و   میخور  یشام م  هیبا هم  میری هست غذاهاش حرف نداره. م کینزد نیستوران همر هیکرد:  اصرار
 . گهید نی ای. بگهید میگرد یبرم

 . خوبه؟ میگرد  یزود هم برم کهی اعتراض باز کردم که خودش گفت: نزد یبرا دهان

 به مهناز نگاه کردم که گفت: باشه.  مردد

 . میبه راه افتاد ادهی بود، پ  کیخودش نزد یگفت و چون به گفته  یشد«  »حاال

 کردم.  یاحساس سرما م یمناسب نبود و کم  میسرد بود و لباس ها یهم کم هوا

 . میکه زودتر برس دیکه متوجه شده بود گفت: تندتر راه بر آراز

 .می دیش رس زود به رستوران مد نظر  ی لیو خ میسرعت داد مانیهم قدم با او به گام ها عیمط

 . میشد کیباز شد و وارد رستوران بزرگ و ش  مان ی برا ک یاتومات درب

 .مینیاونجا بش میدنج اشاره کرد: بر یبه گوشه ا آراز

 د؟ یخورد  یم ی: چد یگرفت و پرس یجا  میمهناز نشستم؛ آراز هم رو به رو کنار

 منم سفارش بده.  یبرا  ،یخودت دوست دار   یهر چ کنه؛ی نم  یباال انداختم: فرق یا شانه



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

164 
 

و   کیش  یتکان داد و به مهناز نگاه کرد. او هم نظر من را داد. آراز هم به گارسون با لباس ها یسر 
 با تمام مخلفات داد.  کیشلیمخصوصش سفارش سه ش

 به من بود. رهی آن را شکسته بود، آراز خ یسیآهنگ انگل یکه فقط صدا یسکوت  در

 انداختم. نییاش سرم را پا رهینگاه خ  نیاز ا دستپاچه

 عکسا چه طور شدند؟  نمیبب   اری رو ب نتیگفت: سالفه، دورب مهناز

 عکس ها شد. دنیآوردم و به دستش دادم و او هم مشغول د رونی را از کوله ام ب نی دورب

 خوب شدند!  یلیخ  یگفت: وا جانی ه با

 .نمی عکس ها کنجکاو شده بود، گفت: بده منم بب   دنید یهم که برا آراز

 .یدار  ولی! اییزده شد: چه عکسا  جانی عکس ها ه دنیرا به آراز داد و او هم با د  نیدورب  مهناز

تو، بذار بگم. کارآگاه، بنا، نقاش، دکتر،   یکرد ادامه داد: چقدر هنر دار  یطور که داشت نگاه م همان
 عکاس.  

ما از تو    ،ی: راستدمیهم درباره اش کنجکاو بودم پرس   یلبم آمد. کم یرو شی ها فیاز تعر یلبخند
 ه؟ی کارت چ ؟یخوند ی. تو چمیدون ینم یچیه

کارخونه داره،  نکهیداد و گفت: خان بابام بخاطر ا هیاش تک یگذاشت و به صندل  زیم یرا رو نی دورب
عالقه  چیه نکهیکمک دستش باشم. منم با ا ییوقتا هیبخونم تا    تیری اون موقع بهم گفت که برم مد

که  یز یچ الگرفتم برم دنب  میکم که گذشت تصم هیرشته نداشتم اما قبول کردم و خوندم.  نیبه ا یا
قبول شدم.    کیمکان یندس خودم دوست دارم و مورد عالقمه. دوباره درس خوندم و کنکور دادم و مه

 اونم چهار سال براش وقت گذاشتم و تا پارسال تمومش کردم.

درسخون  ادی ! بهم نم؟یکن یطور نگاهم م نی: چرا اد یبا خنده پرس  دیخودش د یرا که رو نگاهم
 باشم؟ 

 !یسر به راه  تعارف جواب دادم: نه! از بس که یب
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راه راست   دی با  یشینم  تیتو به راه راست هدا گهیم شهی : عمه خانومم هم نظر توعه همد یهم خند باز
 رو به طرف تو کج کرد. 

 تأسف تکان دادم.  یبه نشانه  یام گرفت و سر  خنده

 ؟ یکن  ی: تو همون کارخونه کار م د یپرس  مهناز

 کی دارم نزد نیماش شگاهی نما ام؛یزنم و م یسر م هی رمیوقتا م  یکنم بعض  یاونجا که کار نم -
 دانشگاهتون. 

 

 

 که چقدر گرسنه ام بوده. دمیآن به مشامم تازه فهم یآوردن غذاها و خوردن بو با

 گوشت را در دهانم گذاشتم. یو چنگال را برداشتم و تکه ا قاشق

 خودمان افتادم.  یخانه  ادی ناگهان

 کند!؟ ییمواد غذا دیخانه خر  یماه توانسته برا نیبود! ا دهید یشام چه تدارک یمامان برا یعنی

لقمه را فرو   یدلستر را برداشتم و به سخت وانیکرد. ل  ری گ میرا از دست دادم و لقمه در گلو میاشتها
 دادم.

کردم که   یآن که ناراحتشان نکنم سع یمن آراز و مهناز با اشتها مشغول خوردن بود. برا برعکس
 رفت.  ینم  نییپا میوخوشمزه مانند سنگ شده بود انگار! از گل یرا بخورم اما آن غذا میغذا

 ؟ یخور   یشد سالفه؟ چرا نم ی: چدیپرس آراز

 خورم.   یآن که نگاهش کنم آرام گفت: دارم م بدون

 شده؟  یز یهم نگران شد: چ  مهناز

 گفتم.  یتکان دادم و »نه« آرام نی به طرف یسر 
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 .ارنیبگم برات ب  یکه دوست دار  یز یچ هیبگو که   یاگه دوست ندار  -

 نه ممنون. -

 ؟ یختی به هم ر هوی شد  یچ -

. االنم گرسنه ام ستین یز ینگران چشمانش گفتم: گفتم که چ یاهیبه س  رهیبار نگاهش کردم و خ نیا
 . نیهم  ستین

از گوشت را جدا کرد و به طرف دهانم گرفت: بخور   یبشقابم برداشت و تکه ا یرا از تو چنگالم
 .نمتی بب

 گفتم که اشتها ندا...  -

قورتش دادم و خواستم  یبا گذاشتن تکه گوشت سر چنگال در دهانم ناقص ماند. به سخت حرفم
 رفت.   ادمیبه صورتم بود، حرفم از   رهینگاه مهربانش که محو و خ  دنیکه با د میبگو یز یچ

 شده بودم. کرد. هول و دستپاچه  یبه ما نگاه م یبه مهناز افتاد. با لبخند مرموز  نگاهم

 هم به خودش آمد و هول کرد. آراز

 .میکه زودتر بر دیبه غذاها داد: بخور یا اشاره

 

* * * 

و عکس    یدن یو د بایز یگذشتند. کار هر روزمان بعد از دانشگاه، رفتن به جاها یهم م یدر پ روزها
   یبردار 

 کرد.  یها دلم را قرص م تی حما ن یبود و ا شی آراز هم سر جا یها یها و همراه تی کنارش حما در 
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 »آراز« 

 بودم. شهیحوصله در اتاقم نشسته بودم. خسته تر از هم یب

  یدادم؛ خودم هم نم یم امیبه سالفه پ یام را برداشتم و نت را روشن کردم. هر شب به بهانه ا یگوش
 بود که در دلم به وجود آمده بود.   یهم بخاطر حس دیگونه شده بودم. شا نیدانم چرا ا

 کرد؛ مطمئن بودم.  یافکار از آن خارج شود. سالفه مرا قبول نم  نیا دیرا تند تند تکان دادم تا شا مسر

گفته بود. گفته بود که از  یزهایچ کیاش سالفه و خانواده  یبود درباره  نجایکه مهران ا یروز  چند
  تی اش را حمامرد خانواده  کی کرده و همه جوره پشت خانواده اش درآمده. مانند  یکار م  یبچگ

 . رزنی ش کیکرده اصال چرا مرد؟! مثل 

  یکدامشان را من نم چیکه ه می توانم بگو یکرده بود را به جرات م  فیتعر می که مهران برا  ییزهایچ
 توانستم تحمل کنم.

بار   کیدادم؛  یم امیمختلف شب ها به او پ یکردم که به بهانه ها مانیبه خواندن چت ها شروع
  لیطور بخاطر دال نینه و هم ایکارشان که آماده شده  یبار درباره   نیچند دم،ی احوال دستش را پرس

 کوچک و بزرگ. 

فرستاده بودم، نگاه کردم. آن شب  شیکه از او انداخته بودم و برا ییشدم و به عکس ها  یگالر  وارد
 ها را حذف خواهم کرد اما راستش نتوانستم. نیگفتم که ا

  یها را نگاه نکنم انگار که روزم شب و شبم روز نم نیدانستم چرا هر روز و هر شب ا یم نمه خودم
 شود!

به کل فراموش   یبروم ول   یام به خودم آمدم. شهروز بود و قرار بود به مهمان یزنگ گوش یصدا با
 کرده بودم البته اصال حوصله رفتن به آنجا را هم نداشتم. 

 آراز؟  یی: کجادیحرف زدن من توپ را متصل کردم که قبل از  تماس

 خونه.  -

 ؟ یومدیچطور ن نمی نگرانت شدم گفتم بب نجا؟یا یایمگه قرار نبود ب -
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.  ادیپسره و دوست دخترش هم اصال خوشم نم نیحوصله گفتم: اصال حس و حالش رو ندارم. از ا یب
 جلف! ی! سبکا خورهیمراسمشونم به درد عمه شون م

  یلیو خ نیاری نم فیجور مجالس تشر نیدونستم که شما ا یحاج آقا، نم  دیکرد: ببخش یبلند ی خنده
 !  یر ی و سر به ز نیهم سنگ

 .ستیهم خنده ام گرفت: کوفت خودت رو مسخره کن! جون تو اصال حسش ن  خودم

 گذره. یخوش م یها هستند کلخب بچه  یول  ادیو عسل خوشم نم اریمنم از ماز  .گهیلوس نشو د -

 . رندی گ ی. همه سراغت رو مایکردم و دودل شدم که دوباره گفت: زود حاضر شو ب  یمکث

را حالت   میموها  نهیرا عوض کردم و مقابل آ میلباس ها ع یگفتم و تماس را قطع کردم. سر یا »باشه«
 زدم.   رونیام، از خانه ب  یشگیدادم و بعد از زدن عطر هم

 

 

 شان با عسل، دوست دخترش، بود.   ییو به مناسبت سالگرد آشنا  اریماز یدر خانه  یمهمان امشب

دوست شد، البته بهانه  اریبا من به هم زد و با ماز  یالک ی بهانه  کیآمد، به  یعسل هم خوشم نم  از
 دهم!   ینبودم که به دختر جماعت سوار  ینبود من آدم یهم الک  ادیاش ز

 گذشت.  یم  و در کنار هم خوش میبه قول شهروز دور هم بود اما

 بزرگشان پارک کردم. اطی را داخل ح نیمن در را باز کرد و من هم ماش  دنیبا د  خدمتکارشان

هم   اطیح  یاز تو یدختر و پسرها حت یو قهقهه ها یخنده ها  یو صدا یبلند آهنگ خارج یصدا
 شد.  یم دهیشن

با چند نفر    دنیخند  بودند و مشغول حرف زدن و ستادهیا یو عسل که گوشه ا  اری خانه شدم. ماز وارد
 من به طرفم آمدند.  دنیشناختمشان بودند، با د یکه نم گرید

 . یدستش را جلو آورد و گفت: به به داش آراز خوش اومد ار یماز
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 . یدراز کرد: سالم آراز جان. خوش اومد میکردم که عسل هم دستش را به سو یتشکر 

به لنز سبز چشمانش گفتم: سالم عسل   رهیخ  یفشردن چی ه یگذاشتم و ب  فشیدست ظر  یرا تو دستم
 خانوم. مبارک باشه. 

 . زمیکرد: ممنون عز یآرام ی خنده

 . یار ی سال دووم ب هی از  شتریب  یک ی نیبا ا دوارم یکه فقط خودش بشنود گفتم: ام یطور 

  ی هیو پگاه و بق  نیکه اجازه ندادم و به سمت شهروز و رام دیبگو  یز یحرفم جا خورد و خواست چ از
 رفتم. هابچه 

 . یایآراز؟ کالفه به نظر م یمبل دو نفره نشست و گفت: خوب  یکنارم رو شهروز

کردم: خوبم.   کیبلند آهنگ به گوشش برسد لبم را به گوشش نزد یدر آن صدا میآن که صدا یبرا
 .  ستین یز یچ

 گذاشت.  مانیآمدن پگاه، شهروز بلند شد و تنها با

 وسط.  میپاشو بر یکنارم نشست و گفت: چرا نشست  پگاه

  شیآرا ایساده  شهیسالفه که هم یانداختم. ناخودآگاه چهره  ششیغرق در آرا یبه چهره  ینگاه
 چشمانم آمد. یکمرنگ داشت جلو اریبس

 گونه ام نشاند.  یرو یدستش را دور گردنم انداخت و بوسه ا پگاه

 . دیبار یم  شیاما نجابت از سر و رو شیها  طنتی سالفه افتادم. با وجود ش ادیهم  باز

آمد آن شب که دستش را   ادمی  رم،یآن روز که تصادف هم کرده بود، اجازه نداد دستش را بگ یحت 
شان توانسته بود مقابله کند و با   یزندگ یها یگرفتم آن طور جنجال به پا کرد. سالفه با تمام سخت

که از همه به باال   یاش را اداره کند اما پگاه دختر لوس و از خود راض یتوانسته بود زندگ  ادشیز رتیغ
 بود... شیتمام خواسته ها تی اش در اولو  یوان یح ی زهی کرد و غر  ینگاه م  زیآم  ریو تحق 

باشم جز آن شب   دهیحجاب د یگاه سالفه را ب چیکه ه امدین  ادمیبود.  یدکلته بلند سرخ رنگ  لباسش
شال   ای یهول شده بود و فراموش کرده بود روسر  نکهیخانم حالش بد شد و آن هم بخاطر ا میمرکه 
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 یمعصوم و آن موها ی. اصال از همان شب آن چهره نمی و بلندش را بب  اهیس یسر کند توانستم موها 
 مرا رها نکرد که نکرد...  شانیپر

 

 

 دستم را به سمت شانه اش بردم و از خودم دورش کردم.  ناخودآگاه

 از کارم چشمانش را گرد کرد.  متعجب

 ؟ یکن  یم یطور  نی شده آراز؟ چرا ا یچ-

که هر دم با   نیخسته شده بودم، از ا یلجن  یجور زندگ  نیکردم. از ا یرا تمام م  زیبا او همه چ دیبا
دانم من که از  یبخندم! خودم هم نم یخود یهرزه هم کالم باشم و با حس تنفر و تاسف ب کی

 رفتم!  یبودم چرا باز به سمتشان م  زاری شان بهمه

سر و صدا   نیخراب با ا نیحرف دارم باهات تو ا رونیب  میبر  ای: بدمیمن اخم غر کی شدم و با  بلند
 !شهیشده نم

که در سرش جوالن داد زدم، البد فکر   یخام االتیبه خ  یوزخندتکان داد و بلند شد، پ یسر  عیسر
 ... یخلوتم برا  یکرده بود دنبال جا

متوسط سالفه مقابل چشم  یپاشنه بلند هم قد من شده بود. قد متوسط و جسه  یآن کفش ها با
دخترانه   یصورت دیکفش اسپرت به پا داشت، همان کفش اسپرت سف  شهی جان گرفت. هم میها

 اش...

 یها هم نبودمد، دلم م نیبودند کاش ا اطیهم در ح ی. چند نفر میشد اطیوارد ح گریکدی با  همراه
به اطراف   یمست و مشنگ در نخ هم بودند و کار  یخواست در خلوت با او حرف بزنم، گرچه همگ 

 نداشتند.

  یخوا یم ی د و گفت: چ در خودش جمع ش یهوا کم ی. بخاطر لباس بازش و سرد ستادیا میبه رو رو
 سرده! گهیتو د یگفت یم ؟یبگ
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رو   یهمه چ دیمقدمه گفتم: با یزدم و ب  میپا ریز ی  زهی به سنگر یو ضربه ا  دمیکش یکالفه ا پوف
 پگاه. میتموم کن 

 . دیجسب شیاش به ابروها یمصنوع یشده اش گرد شد و مژه ها شیآرا چشمان

 !گه؟ید یکن  یم یآراز؟ شوخ  یگیم یچ -

  ی. تو گفت یکن یم یشوخ  یدونم دار  یتکان داد: م  نیبه طرف ینگاهش کردم که سر  یسکوت جد در
 . ی. بهم قول دادیمنو دوست دار 

 یدوست شنهاد یپ هیبهت دادم؟ فقط   یگفتم دوستت دارم؟ من چه قول یحرفش آمدم: من ک انیم
 . نی. همیقبول کرد عی بهت دادم که توام سر

 . میبرات راحته؟ من دوستت دارم. قرار بود ازدواج کن نقدری! ان؟یگفت: هم ناباور

از ازدواج بردم مگه؟ هر وقت هم   یاصال اسم  م؟یبهت گفتم ازدواج کن یخشم نگاهش کردم: من ک با
 ای. گفتم ستمین  زایجور چ  نیمن گفتم که اهل تعهد و ازدواج و ا ،یدیکش  شی بحث رو پ نیتو ا

 نگفتم؟

 آراز...  -

 نه؟  ای را باال بردم: گفتم بهت  میصدا

 تکان داد: آخه چرا؟ یسر 

و   یزن ی دست به من م  یوقت شهی! حالم بد م نی. همادیچون دوست ندارم. از امثال تو خوشم نم  -
عاشق رو   یآدم ها یو حاال واسه من ادا یبود گهیتو بغل چند نفر د  ستی دونم که معلوم ن یم

 . یار یدرم

 از بک قطره اشک!  غیدر آورد اما در هیگر یادا

 آراز من تو رو دوست دارم. -

  یبه خلوتمون! امشب م یدار   ازیچون ن یا یکرد و کنار گوشم گفت: آراز تو عصب  کمی را نزد  خودش
 .میاالن بر یمهمون الیخ  یخونه ام، اصال ب یایب  یتون
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 .  ادیخوامت. ازت خوشم نم  ینم گمیباال رفت: بس کن پگاه. دارم م  میدادم و صدا هولش

 برف ها شروع به قدم زدن کردم.  یفرو بردم و آشفته و کالفه رو میموها انیم یدست

  یمهمان  نی خوش بودنم و آمدن به ا یالک  نیباتالق مانده بودم. از ا نیشده بودم آن قدر در ا خسته
 با پگاه و امثال او.  یها و دوست

 خودخواهانه طالبش بودم...  یو نجابت او را نداشتم ول  یپاک  اقتیسالفه را نداشتم. ل اقتیل من

خوام   ینم گهیمقابل صورتش تکان دادم: د زی آم دیو انگشت اشاره ام را تهد ستادمیپگاه ا یبه رو رو
!  دمیکس باج نم چیهم به ه یپاپاس هیکه  یدید ؟یفهم یم ادیشه. ازت بدم م  داتیدور و بر من پ 

 لجن! یزن  یم  غیآخرتم باشه در آن واحد سه نفر رو ت یدست و پا نزن! دفعه  یپس الک 

 و به تته پته افتاد. دیترس

 آراز به خدا من... -

 خوام صدات رو بشنوم. ی را گرفتم و فشار دادم: حرف نزن. نم گردنش

س کردم دارد نفس کم آورده. را فشردم که ح شیاش شدم و گلو رهی خ نمیقدر با چشمان خشمگ آن
 شدم.  یدور م  نجایاز ا دیشدم. با نمیولش کردم و سوار ماش 

 

را    نیدادند و زم یصدا م  نمیماش ی ها کیالست ری ز نیزم  یرو یزدم. برف ها رونی سرعت از آن جا ب با
 راندم.   یجاده با سرعت م یتوجه به لغزندگ  یلغزنده کرده بودند اما ب 

 و امان از چشمانش! بستی اش مدام مقابل چشمانم نقش م چهره

 دانست که آن چشم ها چه به روز دل من آورده.  ی م کاش

که در باتالق و لجن مانده ام و   یتوانستم به دستش آورم اما اگر من را نخواست چه؟ من  ی م کاش
که  ییتا چه جاها  من یول  ردیدستش را بگ  یاجازه نداده کس یکه حت  بیپاک و نج یسالفه دختر 

 نرفته بودم!  شیپ
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 رفت.   یانگار رژه م یخورد و انگار رو یام مدام زنگ م  یگوش

بخاطر لغزنده بودن جاده از دستم خارج شد؛ هول شده فرمان را چرخاندم که به   نیکنترل ماش ناگهان
 رو برخورد کرد.  ادهیمنحرف شد و به جدول کنار پ نیرو به رو برخورد نکنم. ماش   نیماش

رفت را    یاعصابم راه م یرا که رو  یفرستادم. گوش رونیام حبس شده بود را ب  نهیکه در س نفسم
 برداشتم و تماس را متصل کردم. 

 ؟یدی زنم جواب نم یزنگ م  یتو؟ چرا هر چ  یی: آراز؟ کجاد یچی پ ینگران شهروز در گوش یصدا

 .  دمیشدم و در را به هم کوب ادهیپ  نیحرص از ماش با

 ولم کن شهروز. دست از سرم بردار.  -

 کرد؟ یم هی. پگاه چرا داشت گریکن یم یقاط هویچته تو؟ برگرد بابا.  -

. دست از سرم  ادی. از همه تون بدم مدیگمش دیکرد. همه تون بر یم هی: به درک که گردم یکش ادیفر
 .  دیبردار

 ها. می بود دهیتدارک د یکل ؟ یر یگ یپاچه م یشد: چته؟ واسه چ یعصبان 

خوش    یها، از الک یمهمون  نی. از همه تون متنفرم. از انیدیهم داد زدم: به جهنم که تدارک د باز
 خوره.   یداره حالم به هم م گهیبودن خودم د

 تو آراز؟   ی: خوبد یپرس نگران

 جدول نشستم.   یلبه  د،یبار یکه م  یتوجه به برف  یب

 چیباتالق که ه نیتو ا یتوئه. تو منو کشوند  ریمن حالم خوب باشه؟ همش تقص دیذار یمگه م -
 . امیب  رونی تونم ازش ب  یجوره نم 

انگار من به زور آوردمت   میهم طلبکار شد یز یچ هیکن!  یو خوب  ایهم مثل من داد زد: برو بابا، ب  او
 ؟ یخودت عقل نداشت  یعنیدختر دوست شو.  هیها. انگار من بهت گفتم هر روز برو با  یمهمون نیا

 .دیهم یسوخت: برو گمشو. همه تون لنگه  میکه گلو دمیکش ادیفر یطور 
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 یم ید یشد یرا با حرص قطع کردم. برف بارش گرفته بود و قلبم ناآرام بود. احساس گرما یگوش
 انداختم و خودم هم سوار شدم.  نیماش یام را درآوردم و تو  یکردم. کاپشن چرم مشک

 

 

قلب  نیا دمش ید یاگر نم  دمید  یاالن سالفه را م نیحتما هم دیراندم. با یوار م وانهیسرعت و د به
 شد.  یقرارم آرام نم  یب

 دلتنگش بودم.  بیاما عج  دمشید  روزید نیهم  نکهیا با

 بود.  یسرما عرق جار   نیام در ا یشان یپ یزد و رو یتند تند م  قلبم

دانستم خواب است، شماره   یم نکه یتوجه به ا یرا برداشتم و ب یخانه شان توقف کردم و گوش   مقابل
 اش را گرفتم. 

 لبم آورد. یرو  یو لبخند دیچ یخواب آلودش در گوشم پ یبوق خورد تا صدا  چند

 بله؟ -

 مقدمه دستور دادم:  یب

 دم در.  ایلحظه ب هیسالفه  -

 : شما؟ د یخواب است که پرس  جیبود هنوز گ معلوم

 آراز؟  ییفکر کرد و متعجب گفت: تو یا لحظه

 ؟ یآره. خواب بود -

 مشکل خودته! گهید یخوابند. تو جغد  یحرص گفت: معموال شبا همه م با

 . نمتیخوام بب  یسالفه م رونی ب  ایب -

 ؟ ی زن یروز رو مگه ازت گرفتند که نصفه شب زنگ م -
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. حالم اصال خوب  رونیب  ای ب یکه دوست دار  ی: تو رو جون هر کسدمیبردم و نال میاموه انیرا م دستم
 . ستین

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق ینگران شد: چ  شیصدا

 تا بهت بگم. رونی ب  ایب -

 بگو خب.  یجور  نی: همدیکش یکالفه ا پوف

 . داغونم به خدا.رونی ب ای کنم ب ی. خواهش میجور  نیا شه ی: نمدمینال  ملتمس

 . امیخب االن م  یلیمردد گفت: خ یول نگران

  نمیبه در ماش  هیبه در خانه شان و تک رهیشدم و خ  ادهی جوابم نماند و تماس را قطع کرد. پ منتظر
 بعد در باز شد و سمتم آمد.  یماندم که لحظات  منتظرش 

 ؟ یشده؟ خوب یکه نگران گفت: چ دیدانم چه در چهره ام د ینم

 نگاهش کردم.   رهی تکان دادم و خ را سرم

 آراز با توام ها.  -

 به چشمانش بودم که کالفه و نگران تر شد.  رهیخ

 نه؟  ایشده  یچ  یگیآراز! م یوا-

همون شب   نیع میقدم بزن  میبر ای به صورتش که بخاطر سرما سرخ شده بود گفتم: ب  رهیطور خ  همان
 . یبارون

  امیسرما؟! بعدشم من به مهناز نگفتم که م نینصفه شب و ا نی! تو ام؟یگرد شد: قدم بزن  چشمانش
 . شهینگران م ستم،ین نهیبب  رونیب

  یانداختم: زود برم فشیظر یشانه ها یعقب برداشتم و رو  یرفتم و اورکتم را از صندل  نیماش  سمت
 خواد.  ی. خبر دادن هم نممیگرد
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شده بود   زد اما بامزه  یکوچکش زار م ینش کرد. کت بزرگ من در جثه نگاهم کرد و اورکتم را ت مردد
 قرار!  یو قلب من ب

 تکان داد و به ناچار موافقت کرد و همراهم شد. یسر 

 . دیلرز یبود و تنش از سرما م سرد

 ه؟ یچه حال و روز نیشده و ا  یچ  یبگ یخوا  ینم -

 به چشمانم. رهی و او هم متوقف شد و خ ستادمیا

 گفتم: دوستت دارم سالفه. یا ینیمقدمه چ چیه ی و ب   ایرا زدم به در دلم

 

 »سالفه«

 کردم. چه گفت؟!  یو مبهوت نگاهش م مات

 ؟ یگفت  یزمزمه کردم: چ  ناباور

 تکرار کرد: دوستت دارم سالفه.  مصمم

ذاشتن من را  کردن و سر به سر گ تیقصد اذ شهیتکان دادم. حتما االن هم مثل هم  یسر  ناباور
 داشت. 

  نیرو دارم؟ به نظر خودت با ا اتیو مسخره باز  یکردم و گفتم: به نظرت من االن حوصله شوخ یاخم
 کرد؟   یشوخ شهیهم م زایچ

  یکن  یکه تو فکر م یطور  نیکرد از اشتباه درم آورد: نه، نه سالفه ا یتند سرش را تکان داد و سع تند
که زدم مصمم و  یوقت هم مثل االن بخاطر حرف چی. هیدارم و نه شوخ  تی. من نه قصد اذستین

 نبودم.  یجد

 بحث رو.  نیگفتم: تمومش کن ا کالفه

 خوام.  یخوامت سالفه. بدجور هم م یتموم کنم؟ من م یشد: آخه واسه چ یعصبان 
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که بخواهم به  یز ی گوش کنم. من عادت داشتم هر چ شی خواستم به حرف ها  یرا برگرداندم. نم  میرو
 من عادت کرده بودم به خواستن و نشدن ها. فتد،یشکل ممکن اتفاق ن   نیبدتر

 توجه کنم، پاتند کردم.  یآمده مان کردم و بدون آن که ذره ا ری به مس ینگاه

 . دیپشت دو آراز

 سالفه، صبر کن.  -

 شد. دهیاز پشت کش دستم

  نیبودم و با ا  شیشدم. هنوز در شوک حرف ها دهیگرم و آرام بخش کش ییجا  در میایبه خودم ب تا
 داد.  ینم یدستور  چیحرکتش انگار کال هنگ کردم و مغزم ه

 از آغوشش جدا شوم که اجازه نداد و گفت: سالفه، تکون نخور بذار آروم شم.  خواستم

 روان شد و با حرص پسش زدم: برو عقب. میگونه ها یرو میها اشک

 شد. فهکال

 سالفه؟ یکن یم هیچرا گر-

مورد نزن. نذار همون  نیدر ا  یحرف چیه گهیاش شدم: برو آراز. برو و د رهی ام خ یچشمان اشک با
 . اریحرفا رو به زبون ن نیوقت ا چیبه هم بخوره. ه مونی و همکار یدوست

رو ندارم. من   زای چ نیو ا یمن قصد دوست ،یشد امیدن یکرد: سالفه به جون خودت که همه  زمزمه
. من دوستت دارم و  رهیقلبم آروم بگ  نیکم ا هیبمون تا  شمی. سالفه پشهیهم یخوام برا یتو رو م 

 . با من ازدواج کن.زمیر یرو به پات م میهمه زندگ

 . میندار ینقطه مشترک چیتکان دادم: ما ه نی به طرف یسر 

 من دوستت دارم.  م؟یندار  یچ یعنی -

 را پس زدم. میو اشک ها  دمیکش یکالفه ا پوف

 . رینگ میتصم ی. احساس ستیدوست داشتن ن زیهمه چ -
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 . یگیم یچ نم یدرست حرف بزن بب   ؟یچ یعن یزد:   حرص

نداشت و   ی گفت. اصال حال خوب  ی به چشمان ملتمس و خسته اش شدم. خودش هم راست م  رهیخ
 داغان بود.

کردم.    یگفتم و آگاهش م یگفتم؛ م یم دیسخت بود اما با میبرا یل یحرف ها خ نیزدن ا  نکهیا با
  نیخواست ا یخواهد شد. دلم نم مانیگرفت چراکه مطمئن بودم پش یم  میتصم یاحساس دینبا
 . کند  دایکش پ انیجر

 درد زمزمه کردم: آراز؟ با

 هم زمزمه کرد: جان آراز؟  او

 کرده بود!  یکردم، امشب قاط  اخم

  ؟یمن خبر دار  یاز زندگ -

 دونم.  یم  ییزایچ هیتکان داد: آره.  یسر 

ام را   یخواست زندگ  یوقت دلم نم چیآمد؛ ه یکردم دارد جانم باال م یتلخ زدم. حس م یشخندین
  یم دیروشن کردنش با  یاما برا میبگو شیو خانواده ام برا  یو از زندگ  زمیبر رهیدا یرو  یکس یبرا

 گفتم.

 سخت بود.  اریبس میهم برا نیهم بخاطر

 تو خونه ست؟   کاری من معتاده و ب یبابا یدون  یم -

 . ستیشانه باال انداخت: مهم ن  الیخ  یب

 یتو خونه  یاونم با کارگر  دهیرو مامانم م   یخرج اون زندگ یدون  یلرزان از بغضم گفتم: م یصدا با
 ؟ یحرف از هر کس و نا کس  دنیمردم و شن

 . ستیمهم ن -
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سر بار رو دوش مامانم نباشم  هیکار کردم که  یمن از ده دوازده سالگ یدون یهق ام اوج گرفت: م هق
 دم؟ یکش رونیرو از آب ب  ممیو خرج خودم رو درآوردم و گل

و محکم   یقو  نی. همیدلم رو برد یجور  نیهاست که ا  نیدونم سالفه. با هم ی مهربان زد: م  یلبخند
 هات، خوب بودنت.  یبودنت، مهربون

اش  سهیبنداز و با اوضاع من مقا  تی نگاه به خونه و سر و وضع خودت و زندگ هیگفتم:  زیآم  حرص
 کنند؟  یکن. اصال خانواده ات قبول م

 نگاهم کرد. دلخور

  نیبه ا یارزش هر کس  یعنی ؟یکن  یم سهیمقا نیخونه و ماش  نیاحساس منو با ا یسالفه، تو دار  -
 آره سالفه؟ زاست؟یچ

کنم دست از سرم بردار،   یرا برگرداندم: برو آراز. خواهش م میدادم و رو تکان یسر  یچشمان اشک با
 زده به سرت! ینصفه شب 

 که آراز مانع شود، در را پشت سرم بستم. نیرا باز کردم و قبل از ا  در

 دیتوانستم؛ با یگوش کنم اما نم  شیخواست به حرف ها یکه م دمیشن یرا از پشت در م شیصدا
عشق و   یبود حت یو اجبار  یدیمن با یدر زندگ زیکردم. همه چ یفراموشش م   دیکرد، با یفراموشم م

 زدم.  یآراز را م  دیو اوضاع خانواده ها، ق یبخاطر اختالف طبقات  دیکه با یعاشق 

 

 

 آن که وسوسه نشوم و در را باز نکنم، به خانه پناه بردم.  یبرا

 نشستم.  یاتاق گوشه ا یک ی نکند و در تار داریهق هقم مهناز را ب یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو دستم

  تیاست که بخاطر اذ یهمان پسر  میکنم که آراز برا ن یکرده بودم به خودم تلق یمدت سع نیا در
به او ندارم، که با   یحس نیکردم که کوچک تر یم نی مد، به خودم تلقآ یاز او بدم م شیکردن ها
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که   ییکنم اما تمام رشته ها یلرزد، که با بودنش احساس آرامش نم  یدلم نم شیخنده ها دنید
 . ختیبودم با همان اعتراف آراز پنبه شد و معادالتم را به هم ر فتهبا

  یاز دست دادم. مهناز تکان  میاشک ها یم را روام بلند شد و کنترل هیگر یآن که بخواهم صدا بدون
 . دیخورد و از جا با هراس پر

 شده؟  یز یچ ؟یکن  یم هیشده سالفه؟ چرا گر ینگاهم کرد: چ یک ی تار در

برق را زد   دی و نفس کم آورده بودم. از جا بلند شد و کل ختمیر  یبزنم فقط اشک م یآن که حرف  بدون
 و کنارم نشست. 

  ی شده؟ اتفاق یگرفته از خوابش گفت: چ یطاقت و ناآرام خودم را در آغوشش انداختم. با صدا یب
 افتاده؟  یکس یبرا

 تکان دادم.  ی منف  یبه نشانه  یسر 

 . گهیشده؟ بگو د   یپس چ -

 زدم: آراز... هق

 واسش افتاده؟ یاتفاق ؟یهراس گفت: آراز چ  با

کردم. او هم مات و   فیتعر شیاشک و هق هق ماجرا را برا انی تکان دادم و م ن یفبه طر یهم سر  باز
 مبهوت شده بود. 

فکر   یداره ول ی! البته از رفتاراش معلوم بود که بهت حس؟ییهویقدر  نیمن که هنگ کردم. چرا ا -
 ؟یجواب بد یخوا یم یاعتراف کنه. حاال چ ادی ب یناگهان   نقدریکردم ا ینم

 . هیجواب بدم مگه؟ معلومه که جوابم منف  دیبا یچ -

 بوده؟ یقصدش ازدواجه و جد یگیمگه نم  ؟یگفت: وا! چرا منف متعجب

 یما به هم م ینگاه به من. چ  هینگاه به آراز کن  هی. ی من خبر دار  یزندگ یمهناز! تو که از همه   -
  نییدختره تو سطح پا هیپسر پولدار عاشق  هیو رمان هاست که   لمایف نیا  نیع یخوره؟ فکر کرد

 و تمام؟  رهیگ یسر م  یو خوش  یبه خوب زیو همه چ شهیم
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ها عادت دارم. به خوشحال  دنینرس  نی. به ادمیخواستم نرس یدرد زمزمه کردم: مهناز من به هر چ  با
و  میشی دونم که منو آراز تا ابد هم ما نم  یو با بغض. م  یالک  یها دنینشون دادن خودم، به خند

 به هم. پس بهتره شروع نشده تموم شه.  میندار  یدنیرس چیه

 

 

 دهیفا رمیبگ  میقدر زود تصم  نیا دینداشته و نبا یکرد متقاعدم کند که آراز قصد بد یهر چه سع مهناز
 نکرد.  یا

 

و   دمیرس ی م جهیبه همان نت کردم و باز هم یهم نگذاشته بودم و فقط فکر م یرا چشم رو شبید
زود   یل یکه خ  یزودگذر و احساس میتصم  کیآراز را  میو تصم دمید یم یخودم را عقالن  میتصم

 شود.  یفراموشش م 

 ام را هم خاموش کردم.  یزنگ زد که در آخر گوش  ایداد  ام ی پ ایشب را هم  تمام

 . نمشینرفتم تا نب رونیخانه ب  از 

 بودمش. دهیشد که ند ی م یگذشت و چند روز  یطور م نیهم  روزها

  یبدتر هم م  دنشیقرارش بود، با د یب  یکاف یخواست با او رو به رو شوم. دلم به اندازه  ینم دلم
 شد.

گناه داره   ؟یجوابش رو بد یخوا یآمد و گفت: سالفه، نم  رونی به دست از آشپزخانه ب  یگوش مهناز
 خر شده! یکه نکرده بدبخت عاشق تو رهی نکن. گناه کب تشیقدر اذ نیها. ا

 خوام. بگو خوابه.  یتکان دادم: نم نی به طرف یسر 

 ؟یو جواب داد: سالم، چطور  دیکش یکالفه ا پوف

 به من انداخت: سالفه خوابه.  ینگاه
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 ؟یچ

 کر؟ ی بذارم رو اسپ یکه خوابه چطور  گفتم 

 ؟ یزن یخب باشه. چرا داد م  یلیخ 

دونم االن  ی ... مزمی : سالفه، عزدیچ یناراحتش در گوش و تنم پ  یگذاشت و صدا کری اسپ یرا رو یگوش
 نیاگه ا یتو فکر کرد  ؟یکن یم  ییطور فکرها نیحرف بزنم؟ چرا ا  یذار  ی. چرا نمیدیگوش م یدار 

  ؟تونم یمگه م شه؟یکشم؟! اصال مگه م یکنم و ازت دست م  یمن فراموشت م یر ی بگ شی روند رو پ
 بگو. یز یچ هی یدوست دار  یسالفه جون هر ک

 بود.  یصورتم جار  یرو میکرده بودم و اشک ها سکوت

خونه تون. مثل اون دفعه.   امیم شمیپا م یگفت: سالفه، به جون خودت اگه جواب ند تی جد با
 سالفه؟

دادم. مطمئن   حیرج گذاشتم و سکوت را ت  میزانوها یاما سرم را رو میبگو یز یکرد که چ یاشاره ا مهناز
 افتد. یفکر از سرش م نی ا ندیبودم اگر من را نب 

 . دمینفهم  گریرا د  شیحرف ها یبرداشت و ادامه  کریاسپ یرا از رو  یگوش مهناز

 را که قطع کرد، کنارم نشست.   تماس

دونم   یدوستت داره، گناه که نکرده. توام که م چاره؟یگفته ب یمگه چ ه؟یچ ایمسخره باز  نیسالفه، ا-
 ؟ یکن  یم یطور  نیپس چرا ا یدوسش دار 

 ...یدون  یتو که م -

و   هیدونم مشکلت چ ی. م یکن یرو تکرار م  نای. همش همگهیآمد: بس کن د می حرف ها انیم  یعصب
 نیحرفاش. نه ابه  یگوش بد دیاما اونم حق داره که حرفاشو بهت بزنه و توام با  یکن یفکر م یبه چ
 .یو جوابش رو ند ی کن میخودت رو ازش قا یبا خودخواه یجور 

 زنگ آمد. هول شده بلند شد: حتما آرازه. یلحظه صدا همان

 ها. ی از جا بلند شدم: در رو براش باز نکن دستپاچه
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باال   نیرزمیز یکه از پله ها  یو در حال دیپوش  یزد. مهناز بلند شد و مانتو و شال   یسر هم زنگ م  پشت
دوتا   نیکنم و شما هم ع یدر رو باز م رمی شکنه. من م  یدر رو داره م  ین یب یرفت جواب داد: نم  یم

 به خودش بگو.   یدار   یو توام هر مشکل  دیآدم عاقل باهم حرف بزن

 

  دیشک یپر م دنشید یهم دلم برا  نمشیخواستم بب یاز جانب من نشد و رفت. هم نم یحرف منتظر
 عقل و قلبم برپا شده بود.  انیم  یو جنگ

 . میمانده بود تا ما راحت حرف بزن  رونیوارد خانه شد؛ مهناز حتما ب   ییگذشت که آراز به تنها یا لحظه

 .ستادیا میرا سمتم تند کرد و رو به رو شی من قدم ها دنید با

چشمانش هم   ری بود و ز دهینداشت؛ رنگش پر یکردم. اصال حال خوب ینگاهش م رهی سکوت و خ در
 گود افتاده بود.

 کرد: سالفه. زمزمه

 ؟یاومد یواسه چ -

  یایلحظه از خونه نم هیچرا  ؟یدی را با سوال جواب داد: تو چرا چند روزه جواب تلفن هام رو نم سوالم
 ؟یدیو عذابم م یکن ی م ت یقدر منو اذ نیچرا ا نمت؟یکه بب  رونیب

 شدم که ناراحتش کرده ام. ی م شاکگرفت و از خود  شیاز غم حرف ها دلم

 تکرار نکن.   نقدریا گهیکه الزم بود رو بهت گفتم پس د یمن همون شب هر چ  -

 به چشمانم شد. چشمانش از حرص سرخ شده بود.  رهیآمد و خ   جلوتر

 یم  نی. احساس منو با اون خونه و ماش گهیقدر رو اعصاب من راه نرو. بس کن د نیسالفه ا -
 . خوبه؟ یاونا رو تو سرم نکوب گهیزنم که د  یم شیاصال همه رو آت ؟یسنج

 عیام کرد و دستش را سمتم آورد که سر دهیترس یبود. نگاه به چهره  دهیچ یدر فضا پ ادشیفر یصدا
 . دمیخودم را عقب کش
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اما   دیطلب ی آغوشش در آن شب را هنوز به خاطر داشتم و قلبم باز هم آغوشش را م یو گرم آرامش
 وقت هم نخواهد شد.  چیو ه ستیعقلم تشر زد که او مال من ن

 باال برد.  میتسل یرا به نشانه  دستانش

االن دست خودم   یول  یکار  چینبوده تو ه یقدر قصدم جد نیوقت ا چیسالفه جان، باور کن من ه -
 خوامت.   یه خدا من مب  ستین

 نکن باهام. یجور  نیزنه. ا ی المصب فقط واسه تو م نی: ادیاش کوب  نهیس  یقفسه  یرو یدست

نکن.   هیگر ی جور  نیا یدوست دار  ی: سالفه، تو رو جون هر کدیشد، ملتمس نال   یکه جار  میها اشک
 بهم فرصت بده ثابت کنم ذهنت مسمومه. 

 !ینکن لعنت هیقدر گر نیبگو. ا  یز یچ هیرا باال برد: د  شی از اشک ها و سکوتم باز هم صدا کالفه

 بغض و اشک لب زدم: آراز؟  با

نکن. باز بشو همون دختر شر و   نمینکن. داغون تر از ا یطور  نیکنم سالفه ا یجان دلم؟ خواهش م  -
. اصال مگه قرار نبود  یکن  یم هیکه همش گر فیضع یجور  نیلم رو مال خودش کرد نه اکه د طونیش
 . باشه؟ می. پس زودتر برمیاریهاتون رو ب یبوشهر و نقاش میبر

 د،ید یم  دیشد. با یم مانیخودش پش د،ید یرا م مانیآمد و خانه زندگ یبه سرم زد. اگر م  یفکر 
 دانست.  یمن را م  زیهمه چ دیبا

 تکان دادم. یسر  دیترد با

 . میچرا قرار بود بر-

 

 

 واکنش نرم من به خنده افتاد. کیشده از  خوشحال

 .میکنم که بر یرزرو م  مایهواپ طی بل یخوا  یدمت گرم سالفه. هر وقت که م -
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 برو.  ی. خودت دوست دار امینم مایتکان دادم: من که با هواپ یمنف  یبه نشانه  یسر  

 رفتن عوض شود.  یبرا  مشیتصم دیترس یانگار که متکان داد.  یتند سر  تند

 .م یریخودم م نی. با ماش ستین  یباشه مشکل -

 .  میمنو مهناز با همون اتوبوس راحت تر -

اگه گفتم  می. خوبه؟ اصال بگو با کاروان شتر بر یتو بگ یکه گفت: چشم. هر چ دی که قصدم را فهم انگار
 نه بزن گردنو راحت باش!

  طیتونم بل یم  یک نمیبب   نالیترم رمی امروز م نیادامه داد: من هم ینگاهش کردم که فور  یچپ چپ
 . خوبه؟ارمیب  ریگ

 ؟ یفکر کرد شنهادمی پ یگفتم که گفت: درباره  یکوتاه  ی »خوبه«

 کنم. ی شده بود، فکر معوض ن متیتکان دادم: بعد از برگشتن از بوشهر اگه تصم نی به طرف یسر 

  چارهیمطمئن باش. مهناز ب نویا شهیمن عوض نم میمهربان زد: تصم  یکه لبخند دیرا فهم   منظورم
 . خب؟یقول بده که حداقل جواب زنگ هام رو بد یبرم ول  گهی. من داط یح  یمونده تو سرما

 کردم: باشه.  زمزمه

 شد؟  ی: چد یکرد و رفت. بعد از رفتن او مهناز آمد و پرس یکوتاه یخداحافظ 

 بوشهر.  میبر  ارهیب  ریگ ط یکه بل  نالیرفت ترم  -

 ؟ یزد: پس موافقت کرد یلبخند

 .شهیم مونیدونم پش ینه. چون م -

مدت   نیعمرا منصرف بشه. از بس که ا  دمیکه من د ی نیمحو شد و با تأسف نگاهم کرد: ا لبخندش
 ت رو گرفت. همش زنگ زد و سراغ 

 د؟ یخانوم که نفهم  میهمه زنگ زد، مر نی را عوض کردم: ا بحث



 کنم ی تو بخواه تا من عاشق

186 
 

 .ومدهیهنوزم ن  رونی که رفت ب دمینه. صبح د -

 درباره مان بکند.   یگر ید یممکن بود فکرها دید یگفتم. اگر آراز را م یرو شکر« »خدا

دفعه جوابش را دادم. ساعت حرکت اتوبوس را اطالع   نی گذشته بود که آراز زنگ زد و ا یسه ساعت دو
 .  داد

هم  یکنم البته فرق خاص  رشی گرفتم غافلگ میبه مامان زنگ بزنم و خبرش کنم اما تصم خواستم
 نداشت. 

 بود! شهیگفتم، اوضاع مثل هم یگفتم و چه نم  یم چه

چمدان  یهم تو یش نقا لیوسا  یسر  کیو  نیو دورب  میرا جمع کرد ازمانیمورد ن  لیشب وسا تا
 .میکن یعکس بردار  میتوانست یچون آنجا هم م میگذاشت

 

 

هم حاضر   عیسر یلی و خ میراهمان هم آماده کرد یتو  یبرا یخوراک یو مقدار  میشد دار یزود ب صبح
 .میشد

و در   میرا برداشت   لمانیدانستم که آراز است. همراه با مهناز وسا یام افتاد. م یگوش  یرو  یزنگ تک
 . میزد رونی و از خانه ب میرا قفل کرد نیرزم یز

که  ردیرا بگ  لمانینبود. خواست کمک کند و وسا نشی هم از ماش یبود و خبر  ستادهیپشت در ا آراز
 .میاجازه نداد

 .میدیرس  ابانیر خ تا به س میزد  یماه قدم م ید لیسرد اوا  یدر هوا ادهیپ

 . میدربست گرفت و هر سه سوار شد آراز

 زود به راه افتاد. یل یو اتوبوس خ م ینداشت یمعطل  یلیخ نال ی در ترم خوشبختانه

 .  مینیآخر بنش فیرد یها یکنار من باشد، گفت که در صندل نکهیبخاطر ا آراز
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 کنارم نشسته بود. میکنار پنجره نشسته بود، من هم وسط بودم و آراز هم با وجود چشم غره ها  مهناز

  کیروز، دو روز که نبود. بحث  کی . بحث ندی ب یرا م  زیهمه چ ک یو از نزد دیآ  یبودم که م خوشحال
کوفت  و خانواده ام از او سر  یبخاطر وضع مال  میخواست اگر ازدواج کرد یبود. دلم نم  یعمر زندگ 
 بشنوم. 

 شان به هم خورده.  یزندگ یموارد نیکه عاشق هستند و بخاطر وجود چن  ییبودم آدم ها دهیند کم

دانستم که االن  یبردار نبود. م  یموضوع شوخ نی گرفت. ا یم میباز و عاقالنه تصم  دیبا د دیبا
 شده و به قول معروف گوشش کر شده و چشمش کور.  یاحساسات 

 کردم.  یام باز م یتلخ زندگ  قت یحق  یچشمانش را رو دیبا پس

زد و   یحرف م شگاهیمشترکمان و نما یو زندگ ندهیمان هم مدام داشت از آ  یطوالن ریطول مس در
خوب کردن حال من است، تنها سکوت   یدانستم برا یاش که م نانهیخوشب یواکنش من به حرف ها

 کوتاه.  یجواب  یتلخ و گاه یبود و لبخند

  یکالفه و خسته ام کرده بود. آراز هم که به نشستن طوالن ادیز یو سر و صداها یطوالن نشستن
خودش   یعادت نداشت معلوم بود که بدنش درد گرفته و کالفه شده اما به رو   اتوبوس کیمدت در 

 داد. یآورد و همچنان خودش را سرحال نشان م ینم

 ؟ یبر  یخوا  یه آراز گفتم: کجا م. رو بمیدیساعت ده بود که به بوشهر رس  حدود

رو  گهیو فردا هم د میکن  یکه برم اونجا. امشب رو همه استراحت م نیبهم بد یز یچ  یهتل هیآدرس  -
 که اومدم.  دمی. به مهران هم خبر م مین یب یم

گرفت و ما هم به سمت خانه ام روانه   یتاکس مانی. خودش هم برامیاز هتل ها را داد یکی  آدرس
 .میشد

 

 را در قفل انداختم،  دیکردم و کل  یمهناز خداحافظ از
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بود، سرش را باال گرفت و با   یاطیدر مامان که مشغول خ یگذشتم و وارد خانه شدم. با صدا اطیح از
 بلند شد و سمتم آمد.  یباز شد و با خوشحال یبه خنده ا شیمن لب ها دنید

 آغوشش پر زدم. یرفتن تو  یگذاشتم و برا نیزم  یاکم را روو س کوله

 ! یخبر اومد یمادر. چه ب  زدلیذره شده بود عز هیقربونت بره مادر. دلم برات  -

 سر بزنم بهتون. هیگفتم  مونهیامتحان یفرجه ها-

ادامه دادم: منم دلم برات تنگ شده   یگونه اش زدم و با دلتنگ  یرو یآمدم و بوسه ا رونیآغوشش ب  از
 بود مامان. 

  یمن با ذوق و خوشحال  دنیآمدند و با د رونیو پشت سرش سپهر، ماهان و ماهور از اتاق ب  سالله
 سمتم آمدند.

 نبود.  شیپ یدفعه مانند دفعه  نیخوب بود که ا چقدر

 کردم.   یرا فراموش م  میغم ها شان را با ذوق بغل کردم. انگار با بودن در کنار خانواده ام تمام  همه

و خوش   میوقت دور هم بود ریدر قلبمان اما آن شب را تا د نیته نش شهیهم یتمام غم ها با
از   یکرده بود و خبر  ریتغ  شیپ یبرگشت و کامال با دفعه   لیاما سه امدی. بابا آن شب را نمیگذراند
 اش نبود. یالک یشدن ها یرت ی ها و غ یغد باز 

 آمد؟! یبودم اما خواب مگر به چشمانم م دهیخواب شیهاالله و بچهدر کنار س شب

  مانیکردم که پش یشود و حق داشت اما مدام دعا م ی م مانیدانستم پش یآراز بود. م  ریدرگ ذهنم
 چربد!  یشود باز هم احساسم به عقلم م  میهر چقدر هم ادعا گر،ینشود، دختر بودم د

  دنشیگونه از ند نیشاخ و برگ داد که ا  نیچن نیا یدر دلم نشست و ک  یحس از ک نیدانم ا ینم
 شدم.   یم شانیپر

نه اما در اصل دلم حرف   ایآمده  رشی اتاق در هتل گ نکهیا یبفرستم به بهانه   شیبرا  یامیپ خواستم
 گرفتم و به حرف عقلم گوش دادم. یخودم را به سخت  یخواست. جلو یزدن با او را م 

 . اورمیب  رونیپتو ب  ری ه باعث شد سرم را از زآرام سالل یصدا
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 ؟ یدار یب -

 را سمتش برگرداندم: آره.  میرو

 ام شد.  رهیاتاق خ یکی داد و در تار هی را به بالش تک آرنجش

 تو چته سالفه؟ -

 . چطور؟ یچ یه -

 اومده؟ شی پ ی شده؟ اونجا برات مشکل یز یچ ؟ی قدر تو خودت نینگاهم کرد: پس چرا ا رهیخ

.  امیتنه از پسش برم هیهم باشه خودم  یهر چ ؟یتکان دادم: نه بابا. چه مشکل  نی به طرف یسر 
 نگران نباش. 

 ازت راحته. المونیهمه مون که خ می. اون قدر بهت اعتماد دارکهیکوچ ی زد: باشه آبج یلبخند

خواستم عنوان  یموضوع را نم  نی کردم، ا ینم دایپ نانیزدم هر چند تلخ. فعال تا اطم  یهم لبخند من
 کنم.

 

 

 به خود مشغول کرده بود. بی را عج المی ساعت هم نتوانستم بخوابم. فکر و خ کی دیصبح شا تا

زدم. مامان   رونیماندن در رختخواب خسته شده بودم، بلند شدم و از اتاق ب  یاز الک گریزود که د صبح
  داریزودتر از همه ب شهیصبحانه بود و مثل هم یبرا یکوچکمان مشغول دم کردن چا یدر آشپزخانه 

 شده بود.

 سالم مامان خوشگلم. -

 شتری کم ب هی ی. خسته بودیشد  داریقدر زود ب نیمادر. چرا ا  زیجوابم را داد: سالم عز یلبخند با
 . یکرد یاستراحت م 

 خوابم نبرد.  -
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 شده؟ یز ینگاهم کرد: چ  نگران

 بخاطر همونه.  دمیخواب ادی کردم: نه بابا. تو راه ز یتصنع یا خنده

 نگفت.  یز ی راحت شد که چ  الشی انگار خ یکم

 . شنیهم پا م هیبرو دست و صورتت رو بشور. االن بق  -

با همان آب سرد دستانم را شستم که در باز شد و   اطیح  یرفتم و تو  اطیتکان دادم و به ح یسر 
 با دو عدد نان سنگک در دستش وارد شد. لیسه

 دادا!  یشد  زی! سحرخ لی لبم آمد و گفتم: به به داش سه یرو  یلبخند

 خانوم. یکارمه آبج  نیها. هر روز ا یکرد: منو دست کم گرفت یا خنده

 نگاهش کردم: دستت درست.  مهربان

 .میرا داد و همراه هم وارد خانه شدجوابم  یلبخند با

 ؟ یینجایا یتا ک   یکه سالله گفت: راست میصبحانه نشسته بود یسفره  سر

 .شگاه ینما یبعدشم کارا  شهیامتحانام شروع م  گهید یتونم بمونم. چون هفته  ینم  یل یخ -

 ؟ یچ شگاهیبا تعجب گفت: نما لیسه

  هیسرما یعنی میبش  کیکار شر نیکه قراره با هم تو ا  مینفر آشنا شد هیکردم: با   فیزدم و تعر یلبخند
 با اون، کار هم با منو مهناز.  شگاهینما یکردن کارا ستیو راست و ر

کارشناس هم   هیبود با ذوق گفتم: تازه  دهیکه آن کارشناس د ییو تابلو شگاهی آن روز نما یادآور ی با
 عد از امتحانا کارا درست شه.هم خوشش اومد. احتماال ب یو کل  دیاز کارامون رو د یکی

که دستش را به  یگفتند و مامان هم قربان صدقه ام رفت و در حال  کیتبر   یبا خوشحال یهمگ
 اسفند واست دود کنم مادر. هی دردناکش گرفته بود گفت: من برم  یزانوها

 . چقدر خوشحال شدم بخاطر خوشحال شدنشان. دمیذوق خند با
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آن دفعه   یر رفت و مامان چقدر قربان صدقه ام رفت که با حرف ها به سرکا لی از صبحانه هم سه بعد
 ام به خودش آورده ام. 

 را هم کامل کردم.   میها یاز نقاش یک یکمک کردم و   یاطی روز را تا شب فقط به مامان در کار خ آن

. حتما آن قدر خسته  رمی خودم را گرفتم که شماره اش را نگ یجلو یهم زنگ نزد و من هم به سخت آراز
 بود که کل روز را خواب بوده.

رفتارم شک    ریبه تغ  نیاز ا شترینشان دهم که ب الیخیخودم را شاد و ب  شهیکردم مانند هم یم یسع
 نکنند. 

کردم   یم دای پ  لمیوسا نی بودم را از ب دهیچند سال کش نی که در ا ییها ی اتاق نشسته بودم و نقاش در
  یرو یکرده بودم نگاه کردم و لبخند تلخ ویس هیام زنگ خورد. به اسم آراز که آن را همسا یکه گوش
 لبم آمد.

 سالم. -

 ؟ یبر لبم آورد: سالم بر سالفه خانوم. چطور  یو لبخند د یچ یگوشم پ  یو سرحالش تو یپر انرژ  یصدا

 گفتم: خوبم ممنون.  آرام

هتل. به   نینشستم تو هم  روزیو از د  ستمیجا رو بلد ن  چی. منم که هدیو ولم کرد  نجایا دیمنو آورد -
کم شهرتون رو بهم نشون  هیو   رونی ب  میبا هم بر نی ای. بادیزنگ زدم نتونست ب  روزیمهران هم د

 .نیبد

 ام؟ یموقع شب کجا ب  نیا -

دل ما هم باش سالفه  نی. به فکر انمتیبب   ایکن ب دای خانواده ات پ یبرا یز یچ یبهونه ا هیبرو  -
 خانوم. 

هم نداشتم. از ذهنم  یبه اجازه ا ازیو ن نمشیگر گرفت. دوست داشتم بب  میکردم گونه ها حس
 گذشت که من سال هاست خودم مرد خانه ام و اجازه ام دست خودم...

 . امیتلخم را قورت دادم: باشه. م بغض
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 دمت گرم. پس منتظرتم.  ولیشد: ا شاد شیصدا

 دم همون هتل. میایزنم به مهناز که با مهران هماهنگ کنه و م  یزنگ م -

 

بود گفت: کجا    یآمدم. مامان که در حال پاک کردن سبز  رونی و از اتاق ب  دمیرا پوش  میها لباس 
 ؟ یر یم

 . میورا بزن  نیا یچرخ هی میریم -

  یفوتبال و خوردن تخمه بود گفت: م دنیبود و مشغول د دهیدراز کش ونیزیتلو  یکه رو به رو لیسه
 ام؟ یباهات ب  یخوا

 .ستمی نه داداش. تنها که ن -

 خب. مراقب خودت باش. زودم برگرد.  یل یخ -

در پارک بود. در عقب را باز کرده و سوار   یمهران جلو  نیزدم. ماش رونی گفتم و از خانه ب یا »باشه«
 شدم.

 سالم. -

 که آراز در آن ساکن بود به راه افتاد. یوابم را دادند و به طرف هتلدو ج هر

 م،یدیشد. مقابل هتل که رس   یمن ط یآن دو و لبخندها یدر کل کل ها یا قهیدق ستیب  ریمس
 آمد. رونیبعد ب  یاش زدم که لحظات  یبه گوش  یدرآوردم و تک زنگ فمی ک یام را از تو یگوش

 .دندیرا در آغوش کش گریهم د  تی می . مهران و آراز با صممیشد ادهیسه پ هر

 دادا؟ یگفت: وولک مهران. چطور  یبا لهجه و لحن بامزه ا آراز

 کرد: قربونت داداش.   یخنده ا مهران

 . ای ندار ایم  ایخنده زد: تو روحت آراز. ح ری گفت که مهران ز یز ی کنار گوشش چ آراز
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 شما؟  نیگیم  یکه مهناز گفت: چ دیهم غش غش خند  آراز

 یا د،یسوار ش نیای داشت. ب یبد آموز  یچ یزد گفت: ه  یکه هنوز خنده در آن موج م یبا لحن  مهران
 بوشهر هماهنگ نشده هنوز. یبدنش با دما یبچه تهرون

 . میگرفت یعقب جا یصندل   یجلو نشست و من و مهناز هم رو آراز

 م؟ ی: خب کجا بردیپرس  مهران

 . ایگفتم: کنار در عیسر

به   یز ی: مهران که چدمیگفت و به راه افتاد. سرم را کنار گوش مهناز بردم و آرام پرس  ی»حله« ا مهران
 نگفته؟  یکس

 تکان داد و پچ زد: نه بابا. گفتم که دهنش قرصه.  نی به طرف یسر 

را شکسته    آراز و مهران سکوت ی حرف زدن و خنده ها یسکوت کرده بودم و فقط صدا ری آخر مس تا
 بود.

 

رفتند، من و   ی. مهران و مهناز کنار هم راه ممیساحل در حال قدم زدن بود یشن ها یچهار نفر رو هر
 آراز هم کنار هم.

  یو رو ایمواج در یاه یس یقدم برداشتم و رو به رو ایساحل بود. سمت در نیو ا  ایدلم تنگ در چقدر
 گرفت.  یفاصله کنارم جا یشن ها نشستم؛ او هم با کم 

 ده؟یم یا یسالفه، اسمت چه معن گمیم-

شروع هر   ی عن یچشم دوختم و آرام جوابش را دادم:  ایکران در یرا در آغوشم جمع کردم و به ب میپاها
 .یز یچ

اسمت   به صورتم آرام و بم گفت: چقدر رهی شن ها دراز کرد و خ یرا رو ش ی عکس من پاها بر 
 برازندته!
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به  یدهنده  انیپا  ینبودم! من حت یخوب یوقت شروع کننده  چیداشتم ه ادینگاهش کردم، تا   رهیخ
 هم نبودم!  یدرد بخور 

 زد و در صورتم خم شد.  یتک خنده ا دیام را که د رهی خ نگاه

 ...یشروع شد! شب، روز، زندگ یانگار همه چ می تو زندگ یتو که اومد-

 ...یپر عطش ادامه داد: عاشق یکرد و با لحن یمکث

 

 دادم. حی انداختم و سکوت را ترج ن ییگر گرفت. سرم را پا   میکردم گونه ها حس

 قدر سکوت نکن.  نیسالفه، جون من ا -

مهناز و مهران   یخنده ها یشد. صدا  ایبه در رهی و مانند من خ دیکش یآه د،یدوباره ام را که د سکوت
 بر لبم آورد.  یبودند، لبخند یشغول آب باز آن طرف تر م  یکه کم

 ... ادیدوست دختر داشتم، انکارش دروغه و از دروغ بدم م یسالفه، من کل یدون  یم -

به  گریبود د یو تهران  یکنار آمده بودم، پسر امروز  یبود ول امدهیخوشم ن نکهیهم گفته بود و با ا قبال
 ..بود مثل آب خوردن و راه رفتن. یقول خودشان عاد

  طنتیش یسالفه. با همه   ستیمثل تو ن یک چیه  یعنیکدومشون مثل تو نبودند  چیه یول -
  نیندارند. اونم دلته که اون قدر پاکه که مثل هم ا یلیکه خ  یدار  یز یچ هی یهات ول  یکردنات، بداخالق

  راحت  یلیکه خ زی مونه که اون قدر پاکه و تم یم شهیش  هیمونه از بس که بزرگه. مثل، مثل  یم ایدر
هر   هیبق یبهتر شدن زندگ یو برا ی . به فکر همه هستهیک ی . ظاهر و باطنت دیاحساست رو فهم شهیم

اومد اما  ی از من خوشت نم  نکهی مهران اومده بود تهران و با ا ینمونه اش هم وقت هی. یکن  یم یکار 
 بود.  ایحرف دن  نیرمن بهت ی. که البته برایون دروغ رو گفت ا زهیدوستت به هم نر یزندگ   نکهیبخاطر ا

 کرد.  یم ییداد و دلم را هوا یصداقت م یبو  شیها حرف
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که به  م یکرد یتالش م شتریو ب میدیدو یروش م یهر چ  له،یتردم نیما ع  یآراز، زندگ یدون  یم-
 هیکه فقط ما یکوفت  ینبود. تهش شد اون زندگ یچیو تهش ه میشد یفقط خسته م م،یبرس   ییجا

 عذاب شد.

 .  یلیآراز. خ  یدون یرو نم زای چ یل یخ تو

 کردم اما سرم را برنگرداندم.  ینگاهش را حس م ینیسنگ

  یچند روزه چه حال و روز  نیا ینگاه به خودت کرد  هی ؟ یدیقدر ناام نیتو چرا ا زمی سالفه جان، عز -
  ادیاز من بدت م گهیدونم د یمن بود همش. م ریتقص  شنهاده؟یفقط بخاطر اون پ یعنی ؟یکرد دایپ

 . یدست به سرم کن یجور  هی یخوا یو م

 ! یگیم یزنم، تو چ یحرف م   یتو؟ من دارم از چ یگ یم ی: چدم یسمتش چرخ  عیسر

 نه؟یاز ا ریکرد: مگه غ یاخم

 .یبمون  نیاز ا شتریکنارم ب  ذاشتمینبود که نم نیا  ری جا بلند شدم و پشتم را به او کردم: اگه غ از

 کرد: سالفه صبر کن.  میرا گفتم و به طرف مهناز و مهران رفتم. آراز هم با ذوق صدا نیا

اش را   ی گرچه ناراحت ردیبگ میتصم  ی و با آگاه  ندیرا بب مانی نکردم. قصد داشتم خانه و زندگ یتوجه 
 .نم یتوانستم بب  یهم نم

 

خنده بر لبم آورده بود هر چند    یآراز و مهران کم  ی. کلکل هامیماند ای کنار در  گرید یدو ساعت یکی
 سرحالم کند.  یدلم سرباز کرده بودند اما توانست کم یزخم ها

 آراز را به هتل رساند و بعد هم من. اول

 بودند؛ عادت داشتند که شب ها را زود بخوابند.  همه خواب  دم،یبه خانه رس یوقت

  یکنند و نه تبلت  ریکه در آن س یا ی ماندن نداشتند، نه گوش داریشب ب یبرا یلیمن دل ی! خانواده هه
نشان از درد و رنج داشت و   یکینامنظمشان در تار  ی! فقط نفس هاحی به دست بچه ها که در آن تفر
 یم وابو خ یراحت تر بود... خود را به خاموش   یکی هم در تار الی بس... غصه خوردن و فکر و خ
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  یبرا دنیقاعده و اصول بودند و شب زود خواب  یمن رو یخانواده  ،یسپردند و در علم روانشناس
 ...د یسالمتشان الزم و مف 

به سالمتشان وارد نکنم. کورمال کورمال سمت اتاق   یضرر   صدا وارد شدم که یو آرام و ب  دمیکش یآه
متعجب شدم و با دقت به آن نور   یکی در آن تار ینور   دنیقدم برداشتم و در اتاق را باز کردم که با د

 یبرگشته ب باباگذاشتش. حتما   ی در آنجا م شهیبابا بود که هم کی ن کیبخاطر پ  یینگاه کردم. روشنا
و مات و مبهوت ماندم.   دمیسپهر را شن  یسرفه  یدر رفت که صدا ی رهیدستم سمت دستگ الیخ
 نشسته بود، سپهر بود؟! برادر ده ساله ام؟! کی ن  کیآن پ  یبابا و پا ی که جا یآن کس یعنی

فرو رفت و در کمال تعجب و تأسف  ییبرق رفت و آن را فشار دادم. خانه در روشنا  دیطرف کل دستم
 حدسم کامال درست بود.

 انداخت.  نیرا زم خی و س دیمن به وضوح رنگ از چهره اش پر دنیبا د  سپهر

 : دمیکش ادی اراده فر یب

 ؟ یکن  یم یدار  یچه غلط -

 کرد.  ینگاهم م رهیدهانش را با ترس فرو خورد و همان طور خ آب

و بلند تر تکرار کردم: گفتم   ستادمیاز جا بلند شد. مقابلش او خشم جلوتر رفتم که با وحشت   ظیغ با
 ؟یکرد ی م یچه غلط یداشت

 ... یآبج  -

 و زهرمار. جواب منو بده. یآبج  -

دستم باال  میها دهی. با حرص بخاطر ددمیبرداشتم و دستش را کش زی کرد که به سمتش خ سکوت
 آمد. نییصورتش پا   یرفت و رو

 . دیببخش یآبج -

 یدستم بود م یبدنش که جلو یبردم و به هر جا  یم  و دستم را باال   دمیفهم ی حال خودم را نم  گرید
 زدم:   یو داد م  دمیکوب
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جور موقع ها گمشو تو اتاق؟ بزنم   نی. صد دفعه بهت نگفتم ایکن یکارا رو م نیا یتو غلط کرد-
  شه؟یبهترم مگه م نیاز ا گهیخوش به حالم د ؟یدهنت رو پر خون کنم؟ بابا کم بود تو هم اضافه شد

که   یاله ی! نباش کیو پکن خیالف بچه رو چه به س هیآخه تو  مونو؟یزندگ ی نیب ی دردمون کمه؟ ها؟ نم
درد به دل  یکه بخوا یاله ی! نباشیمامان بذار  گریخون به ج یکه بخوا  یاله ی! نباش یفت یبه روز بابا ب 

رسم نامرداست نه مردا!  نی! خاک بر سرت کنم ایمرد شد التی! به خیمرده آدم شد لی! ذلیما بذار 
 !یخور به گوه  فتیدراد بعد ب لتیب یبذار س

 کرده بود.  داریرا هم ب هیبق م یادهایداد و فر یصدا

اما آن  رندی را بگ میجلو  کردندیم  یشد. مامان و سالله سع یداشت پاره م میها ادی و فر  غیاز ح میگلو
 کنم. یدانستم چه م ی خوردم که نم یبودم و حرص م  یقدر عصبان

 که. شی مادر؟ ولش کن بچه رو کشت یکن یم  کاریچ-

روز   نیکه به ا نیولش کرد گهید نهی زدم: هم ادیگرفتم فر یسپهر م  یاز بازو یشگون یطور که ن همان
 باباس! هیرتی غ یاز ب میکش یم یها؟ هر چ نه؟یرو بب  زایچ  نیبچه ا نیا دیافتاده. صد دفعه نگفتم نذار

 نیا یبچه اومده نشسته پا نیبه بساط بابا کردم: ا یزدم، اشاره ا  یخشم و حرص نفس نفس م  از
 بابا.  یلنگه   ی کی شهیبچه هم م نیفردا پس فردا ا ؟یچ ی عنی دیدون  یبساط. م

خودش را   یسالله فور  یآورد ول   ورشیکه انگار تازه متوجه علت خشمم شده بود سمت سپهر  لیسه
در   نشی رعشه به اندام سپهر انداخت و از دست سنگ  شی فقط اربده ها لیسپهر انداخت و سه یرو

 امان ماند.

  رونشیکه دوستش داشت قسمش داد و از خانه ب یرا گرفت و به جان آن کس لیدست سه  مامان
 برد. 

من   یآبج یدون  یشد: م یم شیفروغش دلم ر  یب یچشم ها تینگاهم کرد، از مظلوم هیبا گر  سپهر
ها تو مدرسه مسخره ام کردن و گفتند بابات معتاده، گفتن مامانت داره خسته شدم از بس بچه

خوام معتاد بشم که  یخوام آبروش رو ببرم، م  ی. جلو دوستام آبروم رو برده. منم مدهیخرجتون رو م
التش سر بلند کنه جلو که نتونه از خج ه،یعمل هی آبروش بره که بهش بگن پسرت معتاده مفنگ

 دوستاش! 
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 ! زای چ نیرو چه به ا یوجب  مین ی. آخه تویروان شد و با درد داد زدم: تو غلط کرد میها اشک

بچه   شی: سالفه، قربونت برم ولش کن. کشت دیدستم را کش ختیر  یکه اشک م یهم در حال سالله
 رو. 

ام سرخ   یلیبود و گونه اش از شدت س  یصورتش جار  یرو شیبه سپهر خورد که اشک ها نگاهم
 شده بود.

 .دمیزدم و در را به هم کوب  رونی از اتاق ب ختهیبه هم ر یاعصاب  با

 

 سر درد گرفتم. هیبعد از گر شهیو حرص خوردم که مانند هم ختمیرا تا صبح آن قدر اشک ر شب

سپهر   یظاهر بچگانه   به یآمد اما در همان اتاق مانده بودم. حرف ها یشده بود و خوابم نم صبح
 داغ شده بود به دلم.

 . ندیایبه سراغم ب دیمواقع نبا ن یدانستند که در ا یکس را نداشتم و خوشبختانه م چیه ی حوصله

 شد.  یم دهیصبح شن یها یکی مامان و سپهر هم تا نزد ی هیگر یصدا

پاسخ از    یام را برداشتم. چند تماس ب  یجابجا شدم و گوش میحال در جا یآمد. ب اطیزنگ ح  یصدا
آراز، مهناز و مهران از جا   یصدا دنیرا کنار گذاشتم و با احساس شن یحوصله گوش  یآراز داشتم. ب

 . دمیپر

 نگاه کردم. اطی کوچک پنجره به داخل ح ی شهی را کنار زدم و از ش  پرده

 د.باز کرده بود و در حال حرف زدن با هم بودن شانیدر را برا مامان

شان کرده  یبه هم معرف دیگفت که حدس زدم با  ی ز یبه آراز داد و رو به مامان چ  یاشاره ا مهناز
 باشد. 

نگاهم را حس کرد و سرش را باال گرفت و نگاهم کرد. پرده    ینیبودم که آراز انگار سنگ  رهیطور خ  همان
 انداختم. میبه سر تا پا یانداختم و نگاه یرا به آرام
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به دست و   یانداختم و آب می موها یرو  ینداشت. شال یزانو، مشکل یبود تا رو یک ی که تون لباسم
 صورتم زدم. 

 سوخت از بس که داغ بودم و تب داشتم. یکرد و صورت و تنم انگار در کوره م  یهم سرم درد م هنوز

در  دهی من ترس دنیبود با د ش ی را با حوله خشک کردم. سپهر سرش در دفتر و کتاب ها  صورتم
دردناکم را از او گرفتم و   یدرس خواندنش شد. نگاه پر حرص ول یخودش جمع شد و مشغول ادامه 

 شدم.  اطی وارد ح

 من هر سه به طرفم برگشتند: سالم. یصدا با

 هات.  یبردن نقاش یا آراز اومده برارا دادند که مامان رو به من گفت: آق جوابم

ان   ییهم که اونا شترشونی. بارمی هام تو اتاقه که بعدا م یاز نقاش یسر  هیتکان دادم و گفتم:  یسر 
 .هیتو انبار میکرد کسیکه رو بوم ف 

بود   ییها  یها و ترش یآشغال سبز  اطیاز ح یشد. گوشه ا دهیمان کش ختهیبه هم ر اطیبه ح نگاهم
 فروش است.  یکه برا دیفهم یم  یهر کس ادشیکرد و از مقدار ز یدرست م هیبق  یکه مامان برا

 پهن بود.  سالله یو سپهر و بچه ها یکهنه  یطناب هم لباس ها یرو

گردد.   یبرنم   گریدانستم که آراز برود د یآمد. خودم هم م ینم نجایانداختم. کاش به ا نییرا پا سرم
 ی ختهیو به هم ر یده، پانزده متر   اطی و ح یاجاره ا یباغ مانند آنها کجا، خانه  اطی بزرگ و ح یخانه 

 ما کجا؟! 

اش   یشانیپ  یرا احساس کردم. سرم را بلند کردم که با آراز چشم در چشم شدم. رو ینگاه  ینیسنگ
 کرد و چشمانش حرف ها داشتند.  یم یی خودنما ظی غل یاخم

 . ارهیب  یا سالفه هم بره تابلوهاش رو از انبار تو پسرم ت ایرو به آراز گفت: ب مامان

که به سالفه خانوم کمک کنم.   ی. بهتره منم برم تو انبار انیری محترمانه جواب داد: ممنون خانوم ام آراز
 شما.  یالبته با اجازه 

 کنم پسرم. راحت باش.  یزد: خواهش م یلبخند مامان
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 جا.  نیهم  ارمیرو ب   ییاش را مرتب کرد و گفت: پس من برم چا یگل گل چادر

 .میباعث زحمت شد دیبه احترام خم کرد: ببخش   یسر  آراز

 جواب تعارفاتش را داد و به خانه رفت.  مامان

 

 رفتم و در را باز کردم و کنار رفتم تا وارد شود. یماندند. سمت انبار  اطیح ی و مهناز هم تو مهران

 درهمش نگاه از من گرفت و وارد شد.  یهمان اخم ها با

اضافه مانند کامواها  لیاز انبار را به وسا یفرو رفت. قسمت ییبرق را فشار دادم که فضا در روشنا دیکل
من بود که   یهم تابلوها گرید یو قسمت میسالله و مامان اختصاص داده بود  یاضافه  یو پارچه ها

 را با روزنامه پوشانده بودم.   شیرو

ها سر نزدم. خدا کنه  ینقاش نیوقته به ا  یلیزدم گفتم: خ   یاضافه را کنار م لی که وسا نی ن حهما در
  رهیگ یکه چند وقت استفاده نشن، کم کم نم م ییزایو چ هیشرج نجایا یخراب نشده باشند آخه هوا

 زنه.  یو کپک م 

 .دیتابلو بردارم که آراز دستم را کش یسمت روزنامه رفت که آن را از رو دستم

 شده؟!  ینشسته بود تا صورتش چرخاندم: چ  میبازو  یلباسم رو یاز دستش که از رو  نگاه

 یچشم ها نیا ه؟یچه حال و روز نیازت بپرسم. تو چته سالفه؟ ا نویا دیهمان اخم گفت: من با با
 ؟. چته سالفهیهم معلومه که تب دار  یجور  نی هم گه؟یم یقرمزت چ

 .ست ی بابا. مهم ن  یچیباال انداختم: ه یا شانه

 که مربوط به تو باشه، واسه من مهمه. یز یتحکم گفت: چرا مهمه. هر چ با

 .گمیخوام درباره اش حرف بزنم. بعدا بهت م   یفعال نم -

 تکان داد.  یسر 

 نداره. بیع گهیام د بهیغر-
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در به دست  یتابلوها کمکم کرد و من هم سع یحالت دلخور و قهر در باز کردن روزنامه ها از رو به
و آرامش داشتم و دل و دماغ دل دادن و قلوه گرفتن با آراز   یبه دلدار   ازیآوردن دلش نکردم. خودم ن

 را نداشتم...

 از تابلوها برداشت و مات ماند.  یک ی یرا از رو روزنامه

 شد؟ یچ گفتم:  متعجب

 ؟ ییتو نیبه تابلو داد: ا  یا اشاره

 جنوب.   یرفتم و نگاه به تابلو دوختم. عکس خودم بود با لباس محل  سمتش

عکس رو ازم گرفت. منم خوشم اومد ازش و   نیکه ا میبود  رونی بار با مهناز ب هی تکان دادم: آره.  یسر 
 گرفتم بکشمش. میتصم

به تابلو بود گفت: فوق العاده ست. هم خود  رهیرفت. همان طور که خ ادشیاش  یدلخور  انگار
 سالفه! بارهیاصالت از سر و روت م ،یقدر خوشگل نیو از اون مهمتر خودت که ا  ینقاش

باشه که همش  ششیبخره و پ  یتابلو رو کس  نیخواد ا  یلبم آمد که گفت: من دلم نم یرو  یلبخند
 . یکه خودت بگ  یخرمش. هر چ  ی. اصال خودم م نتتی بب

 نگاهش کردم: آراز؟   یناراحت با

 جونم؟  -

 .یاونم بدون هماهنگ نجا؟یا یاومد یواسه چ -

به مهناز و مهران گفتم   نمیبخاطر هم  امی . خودم تنها روم نشد بیده دفعه زنگ زدم بهت جواب نداد -
 . انیکه باهام ب 

 ؟یاومد یانداختم. بغض کردم: واسه چ نییرا پا سرم

 چانه ام نشست و سرم را باال آورد: سالفه، به من نگاه کن. ریز دستش

 را به چشمان دلخورش دوختم.  نگاهم
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من دوستت دارم  گمیها؟ بازم م  یتو منو چطور فرض کرد ؟ین یبدب یقدر به همه چ نیتو چرا ا -
 دم؟ ید یچ  نجایتو ا ارمیتو گوشات فرو کن. به روت ب  نویسالفه. ا

 کردم.  بغض

 . تنیعشق و آدم یایتوش دن یدرب و داغون که آدما یخونه  هیشلوغ پلوغ و  اطیح هی-

 حرفش لب زدم: آراز؟  ری تاث  تحت

 صورتم خم شد.  در

 جان آراز؟ -

 آمد. میبه لب ها یتلخم لبخند یبغض ها  انیاراده م یعقب هلش دادم و ب به

 

 یتا برا میکارم شدم، قرار بود که بوم ها و تابلو ها را با پست به تهران بفرست یمشغول ادامه  و
 آماده باشد.  شگاهینما

داد،   اطیبه تخت داخل ح یبه طرفمان آمد و اشاره ا یچا  ین ی. مامان هم با سمیآمد رونی ب یانبار  از
 پسرم.  نیبش  ایکرد معموال: ب یپاک م یآن تخت سبز  یرو

 تخت و در کنار مهران نشست.  یگفت و رو ی»چشم«  آراز

 

پتو و رختخوابم که هنوز جمعشان  ری ماندن در آنجا را نداشتم و به خانه رفتم و دوباره ز ی حوصله
 . دمینکرده بودم، خز

کرده بودم  یسع شهیکه هم یعشق چه بود که من نی دانم ا یرا گرفته بود. نم میمحکم گلو بغض
 آورد. یدر م یگونه داشت از پا  نیمحکم باشم و سخت را، ا

مان خبر داشته باشد و   یاوضاع زندگ  یخواست آراز از همه  یبود. هم دلم م ختهیبه هم ر اعصابم
 هم نه! 
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 دانستم با خودم چند، چندم!  یهم نم خودم

 شد هم بخواهمش، هم نه؟! یم  چطور

  بانیگر شبید یهم که بخاطر حرص خوردن ها یند شدم. سردردو از جا بل  دمیکش یکالفه ا پوف
 زد.  یام دامن م یشده بود، به کالفگ رمیگ

همراهم بود درآوردم و همان طور بدون آب و با شکم گرسنه آن  شهیرا که هم  یکوله ام قرص بیج از
 را خوردم که در باز شد و مامان داخل آمد. 

 ها.  یمهمون دار  نجا؟یا یسالفه چرا اومد -

 حال گفتم: اصال حوصله ندارم.  یو ب دمیدردناکم کش ی قهیبه شق یدست

 سپهر، از من بدتر است.  شبیدانستم حال او هم بخاطر کار د ی. مدیکش یآه

 . بخاطر تو اومده. یموند نجایزشته ا  یدونم مادر ول یم -

 رفتم.  اطیکردم دوباره به ح یتکان دادم و همان طور که شالم را مرتب م یسر   یحال   یو ب یکالفگ با

من  دنیطرح ها بود. با د یدادن درباره  حیتخت نشسته بودند و مهناز هم در حال توض  یسه رو هر
 خودشم اومد.  ناهایگفت: ا

 شده؟  ی: چ دمیشدم و پرس   کشانینزد

 گرفتم ساعت هشت.   طی فردا صبح بل یجواب داد: برا آراز

  یدم هتل و از اون ورم م میایهم که تا آن لحظه ساکت بود گفت: فردا من با سالفه و مهناز م مهران
 . نالیبرمتون ترم

 دنبالشون.  امیم رمی گ یم نی. خودم ماش شهیخواد زحمتت م  یبا تعارف گفت: نم  آراز

 ام بود.  رهیخ ی بودند که نگاهم به مهناز افتاد که با نگران  گری کدی تعارف با  مشغول

 ه؟یچه حال و روز نی: چته سالفه؟ اد یبه آراز و مهران انداخت که حواسشان به ما نبود و پرس ینگاه
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 بعدا. گمت یلب زدم: م کوتاه

 مهران که ما را مخاطب قرار داد منصرف شد.  یبپرسد که با صدا  یدوباره سوال  خواست

 دنبالتون.  امی. م دیفردا آماده باش یبرا گهیخب د -

 تهران. یبرا  دمیو با پست م دمیرو هم کاراش رو انجام م   نایهم با اشاره به تابلوها گفت: ا آراز

 پسرم.  ید یبا لبخند نگاهش کرد: زحمت کش مامان

 یهمه  رفتارش خوشم آمد. با نیادب و احترام پاسخ مامان را داد. چقدر از ا تی هم با نها آراز
 زد.   یاما با بزرگتر از خودش با ادب و احترام حرف م شیها طنتیش

کوچکمان   یو خانه   اطیبه ح یتوجه چیبود که ه نیهم که به آن دقت کرده بودم، ا یگر ید زیچ کی
 نکرده بود و مرکز توجهش فقط خودم بودم. 

داشت گفت:   ی تخت برم یرا از رو  یچا یخال یکه استکان ها یاز رفتن آنها، مامان در حال  بعد
.  دیآشنا شد یآدم نیبود. چقدر خوشحالم که با همچ  یماشااهلل هزار ماشااهلل چه پسر خوب و با ادب 

 از چشماش خوندم که چقدر مهربونه و قابل اعتماد.

چشم  قیاز طر یهمه را با سادگ گریکرد. ساده بود د یم فیخودش تعر یطور برا نیهم مامان
 کرد!   یم  یابی شهیر شانیها

 . ابدیسردرد کاهش  نی ا یکم دیبخوابم تا شا  یکردم کم یحوصله به اتاق رفتم و سع یب 

 د یمراجعه فرمائ  ری ز نکیصفحه به ل   446رمان در   نینسخه کامل ا افتیدر یبرا

https://zarinp.al/375817 

 

که   یباشد و در صورت یرمانکده م تی سا ای باال و  نکی رمان ل  نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا  تذکر
باشد و   ی عواقب آن به عهده خودتان م  د یرمان کن نیا  دیاقدام به خر یگر یهر منبع د قیشما از طر

 در قبال آن ندارد .  یتیئولمس چیباشد ه یرمان م  نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا

https://zarinp.al/375817
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