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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 به توکل نام اعظمت  

 می بسم اهلل الرحمن الرح 

   یعروس  نیرمان :ماش نام

 .  یغالم یعاشقانه عل  یعضو انجمن رمان ها  یقلم :زهرا رحمان به

 ۹۹/۲/۴۲ شروع :  خیتار

 

 «  یعل ای»

 

 

 

  یآدم ها هر کدوم مشکل  نیا نیگل وارد مغازه شده بودند نگاه کردم .ب دنیخر یکه برا ییآدم ها به
پول   یک ی همون قدر هم که داره در کنار خانواده اش خوشبخت هست ،  یپول نداره ول  یکیدارند .

http://www.romankade.com/
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 چیهم مثل من ه یکیو باهاش بچشه،  ینداره که بتونه طعم خوشبخت یزندگ  یو تو یکس  یداره ول
 کدوم و ندارند . 

اومدم و گفتم :»بله   رونی بود از فکر ب سادهیوا زیم یکه رو به رو  یخانم یآقا « . با صدا دی_»ببخش
گذاشته بود اشاره   یعیطب یاز مغازه که گل ها ی«. دستش که پر از النگو بود سمت گوشه ا دییبفرما

 «.  خوامی شاخه گل رز م ستیکرد و گفت :»من ب 

سبد، گل ها و جدا کردم کنار هم   یبلند شدم سمت قسمت گل ها رفتم .خم شدم از تو زی پشت م از
  سادهیسرم وا یبرگشتم سمت خانم که باال دمیو درست کردم آب روش پاش  شاخه هاش  یکم دم،یچ

 بود گفتم 

 ..«. نذاشت حرفم تموم بشه  ایداخل باکس باشه  دیخواه یخانم م دی_»ببخش

 «. د یبا ربان قرمز ببند شهی :»نه فقط اگر م  گفت

 .  دمیچی کردم ، دور گل پ یچی ربان برداشتم به اندازه ق زی م یاز رو برگشتم

 آورد سمتم گرفت   رونی و ب یکارت بانک  فیک یخانم گرفتم که با هزار ناز و عشوه برداشت، از تو سمت

 :»قابل نداره«.  گفتم

 و تکون داد گفت   دستاهاش

 و چهار هست«  ستیب زدهی، رمزش هم س »ممنونم

رفت   ادم ی رمز   یول دمیکه کارتخوان گذاشته بود .کارت و داخل دستگاه کش ییسمت جا برگشتم
.با تعجب دور تا دور مغازه نگاه  ستین  دمیکه د رمی برگشتم سمت همون خانم تا رمز دوباره ازش بگ

 نبود . یانداختم ول

 یباال انداختم »حتما برا یگل ها هم با خودش نبرده بود . شونه ا یخورد که حت  زیم یبه رو نگام
 «.  ادیپس گرفتن کارت  دوباره م

شب بود که مغازه از  ازدهی ک یها راه انداختم ساعت نزد یکشو گذاشتم ، کار مشتر یو تو کارت
 شد .   یخال یمشتر
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  رونی، از مغازه ب فتادهیاز قلم ن ی کار ها انجام دادم و مطمئن شدم کار نکهیبرداشتم بعد از ا لمیوسا
 اومدم .

 . سادیکه رد شد دست بلند کردم ، چند متر جلوتر وا یتاکس نیاول یبرا سادمیوا ابانیخ  کنار

 عقب و باز کردم .  در

 «  دی_»سالم خسته نباش

 هم گذاشتم . یچشمام رو قهیچند دق یبه خونه برا دنیجوابم دادم ، آدرس و دادم تا رس  یآروم به

 «. می دی_»پسرم بلندشو رس

  رونی ب  بمیج  یو از  تو هیدر خونه هستم . کرا یجلو دمیدور و اطراف نگاه انداختم که د یحالت گنگ با
 سمت راننده گرفتم  دمیکش

 . دیی_بفرما

 به عقب کرد   لیمتما یو کم سرش

 :»خدا برکت بده «.  گفت

اومد ، متوجه من  رونی از در ب یشدم .قدم اول که سمت خونه برداشتم ، خانم جعفر ادهیپ  نیماش از
 داره «  تی شکا یزی .»حتما دوباره از چ زدیبا خودش غر م رلبی نبود و داشت ز

برگشت نگام کرد و   یانداختم آروم سالم کردم که شاک نییخواستم از کنارش رد بشم سرم پا یم
 . ، « یک ی، چه عل یگفت:»چه سالم

 اومده «. شی پ یگفتم:» باز چه مشکل دیناخودآگاه باال پر  آبروم

 به کمر داد زد  دست

 .  دیبشه ؟سه روز گذشته هنوز اجاره خونه و نداد یچ  یخواست ی_م

 انداختم آروم گفتم  نییپا  سرم
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 .  دیاریب  نیی صداتون پا  کنمی، خواهش م میوسط کوچه هست ی_خانم جعفر

صورتم گرفت گفت    یشد ناچار سرم باال اوردم که دست هاش و باال جلو کیبدتر از قبل بهم نزد یول
تا من نخواهم وسط کوچه  دیبه موقع اجاره خونه بد د یکن یبراتون مهم هست سع یل ی:»اگر ابرو خ

 صدام بلند کنم «.

  یاومد ، جلو اومد با لحن تند و خشن رونی از خونه ب ی محسن عصب یخواستم جوابش بدم ول یم
 ».  ستیبحث کردن ن یکه وسط کوچه جا  یدون ینم  یگفت :»شصت ساله ات شده ول 

 گفتم  ی خودم هم آروم به خانم جعفر  دمیمحسن و گرفتم عقب کش دست

 .  زمیر ی_من تا فردا پول اجاره خونه و به حساب شما م

 گفت   الیخیآروم و ب  یل یخ میاز کنارش رد بش نکهیاز ا قبل

 اجاره خونه اومده . ی_صدتومن رو

 خودم دست به کار شدم گفتم   عیخواست جواب بده سر   ی که محسن م نیهم

 .  ستی_باشه، مهم ن 

که  می سادیواحد خودمون وا یرو به رو میندونستم از پله ها باال رفت  زیجا  شتریب سادنیوا گهید
 برگشت سمتم گفت   یمحسن عصب 

 چهارتا حرف بارش کنم . ی_چرا نذاشت

 آوردم گفتم  رونیانداختم، کفشم و ب نییپا  سرم

 . می وسط کوچه باهاش دهن به دهن بش میازش گذشته زشته ما هم بخواه ی_سن و سال 

 . دادیپاهاش و تکون م  سادهیچارچوپ در وا یتو   ادیز تی از اعصبان دمیباال آوردم که د سرم

 خونه گذاشتم . یدست کنار زدم ، کفشم و تو با
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شونه اش زدم که برگشت عقب منتظر    یرو ی، از پشت دست سادهیوا رونی جور ب نیهم دمید برگشتم
 نگام کرد گفتم 

 .  میکن یتحمل م می ، ما پنج ساله دار شهی عوض نم یزیداخل با حرص خوردن چ ای_ب

 گاز دوتا قابلمه گذاشته بود . یگرسنه بودم وارد آشپزخونه شدم رو یل ینخورده بودم خ ناهار

 رو به رو شدم .  شبید یو که باز کردم با غذا یاول در

 بود  سادهیمحسن و صدا بزنم که پشت سرم وا برگشتم

 ؟.  یکنیکار م یچ نجایا دمی_ترس

 زد و گفت   هیتک نتیشد ، به کاب کیباال انداخت نزد یشونه ا الی خیب

 گفتم  دمیکش رونیب  یآب یبطر خچالی ی؟ازتو میو تحمل کن  یخانم جعفر  دیبا ی، ما تا ک  دیم_ح

 ؟. یسراغ دار گهی_تو راه د

 گرفت اومد جلو گفت   نتیاش از کاب هیتک

 . میگرد یدنبال خونه م میر ی_اره م

 دستم گذاشت گفت   یبذارم که دست رو خچالی یخواستم تو  یتکون دادم آب خوردم م یسر

 زنم .  یباهات حرف م ی_دارم جد

 بهش نگاه انداختم گفتم  برگشتم

 دن. یهم به زور بهمون م  یانبار هیخونه االن  شی پول پ ونیلیپنجاه م نی_محسن با ا

 اومد گفت   یکه پشت سر من تا در اتاق م  نجوری اومدم ، محسن هم رونی آشپزخونه ب از

صاحب خونه اش    یهم باشه ول  نیمثل هم میکرد دایپ یخدا کمک کرد خونه ا دیداداش شا دی_حم
 بهمون احترام بذاره هم خوبه من قبول دارم . 
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 باال انداختم گفتم  یدر برگشتم سمتش ابرو یجلو

 نیا یتو  گفتندی م نکهیا ایبردن  یم  یانبار ایکه همه   یدی، آخرش د میرفت ش یسال پ  کی نی_هم
 .  ادینم   ریخونه گ متیرنج ق

  اد یمحسن داره م دمیسمت اتاق که د برگشتم

 لباس عوض کنم .  خوامی م یشی_داداش اگر ناراحت نم 

 گفت    سادیدر اتاق وا رونیب

 .  می، باهم صحبت کن ایبعدش ب  ی_باشه ول 

 گفتم در اتاق که خراب شده بود و بستم . یا باشه

 واریاتاق د هی خوردیکه به چشم م یزیانداختم ، تنها چ لیاز وسا یو خال  ک یبه اتاق کوچ ینگاه
هم رخت خواب ها گذاشته  گهیمن و محسن بود ، قسمت د  یواسه لباس ها  یبود که قسمت یمیقد

که   اسبد انداختم تا فرد یامروز هم تو ی.لباس ها دمیانتخاب کردم پوش یکمد لباس راحت یبود .از تو
 جمعه هست همه و باهم بشورم . 

  هی یکه برم حت دادی بهم اجازه نم   یخستگ یگرسنه بودم ول  یل یخ نکهیاومدم ، با ا رونی در اتاق ب از
کرد .منم  یکه داشت کار م  یساده ا یخودم درست کنم .محسن داشت با گوش یتخم مرغ برا

 شت گفت  رختخواب ها و از گوشه خونه برداشتم پهن کردم که محسن برگ

 ؟.  یبخواب یخوا یم می_قرار شد حرف بزن 

 تمام گفتم   ی با خستگ دم یتشک دراز کش یرو

 بذار. گهیروز د یبحث و برا نیبود ، واقعا خسته هستم ا یمشتر یلی_محسن امروز خ 

 گفت   ی عصب  شهیلجباز اومد کنارم نشست طبق هم  شهیاما اون طبق هم 
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 میکار کرد یبشنوم ، از بچگ ری تحق  انیخسته شدم که هر روز از اطراف گهی داداش ، من د نی_بب 
  میکن ی همش از صبح تا شب کار م  میندار یخوش می.االنم که بزرگ شد مینداشت  یبچگ چوقتیه

 . زهی ر ی ما و بهم م یاعضا  ادیم یمثل خانم جعفر یک یآخرش هم 

 سر بردم گفتم  ریسمت محسن دستم ز برگشتم

تالش   یخودمون کل یمال تیبهتر شدن وضع یکه برا یسرنوشت ما هست ، خودت شاهد بود  نی_ا
 . شهی؟نم  میکن  کاریچ  یول میکرد

 دادم گفتم  رونی نگاه کردم نفسم و ب واریبه سقف ترک خورده د دمیدراز کش برگشتم

 . می کن یزندگ ینجوریکه ما قراره تا عمر دارم ا کنمیاوقات فکر م ی_بعض

 انداخته بود کردم ادامه دادم  نییسرش و پا ینگاه به محسن که از ناراحت  یرچشمیز

 یروز دستمون م  هیما و امثال ماها و داره حتما  یهست هوا ییدارم که خدا دیمن هنوز هم ام ی_ول
 مونه .  ینم  ینجوریما ا یزندگ شهیهم رهیگ

 شد و گفت    رهیبالشت ، مثل من به سقف خ یگذاشت رو سرش

 هست .  یی_حتما خدا

 زدم سرم کامال سمتش چرخوندم گفتم  یلبخند

 خورد .   ییبه جا  دیشا یکی تار یتو یری، به قول خودت ت  امیبار هم بخاطر تو م نی_ا

 گفتم  دمیخودم عقب کش   ع یخواست بغلم کنه که سر یم یخوشحال  از

 استراحت کنم .  خوامی م خواد، االن هم سکوت کن  ی_نم

 

_ 
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 دمیکش یا ازهیو گنگ بودم .خم  جیشدم .هنوز بخاطر خواب گ داریمحسن از خواب ب یبا صدا صبح
 گفت   سادیمن وا یجلو خوردی حرص م شهیکه محسن مثل هم

 ؟.  یزن یچرت م یتو هنوز دار دیدنبال خونه حم  میبر میخوا ی_م

 بره .   یو که تا اون موقع آب نم یبنگاه گهی د میر یعجله کنه ، خب م دیبا  یهر کار یتو

و   ییدستشو رهی شد ، دستگ یزور از رخت خوابم دل کندم . چشم هام بخاطر  خواب درست باز نم به
اومدم   رونی باز کردم ، داخل شدم  اول با آب سرد خواب و از چشم ها پروندم ، بعد هم مسواک زدم ب

  یکه رو یری ، پن دمیکش رونیسبد ب ینون از تو کهی. وارد آشپزخونه شدم تا صبحونه آماده هست .ت
 .  اومدم رونیزدم ب  یکه گاز م  نجوریهم دمی نون کش یرو  کمیبود درش باز کردم   نتیکاب

 ؟. میاز کجا شروع کن  دی محسن االن با گمی_م

 من کرد و گفت   یو با حرص فراوان اشاره ا  یدادم که برگشت عصب کهیچارچوب در ت  به

 . میر ی نم  رونی ما تا ظهر هم از خونه ب یر یم شی پ یکه تو دار نجور ی_ا

 گفتم  الی خی دهن پر و ب با

 . شهیدرست م  اریبه خودت فشار ن  ادی_ز

 زنگ خورد محسن که کنارش بود خم شد برداشت گفت    میموقع گوش نیهم

 .  یمینع ی_اقا

با چند   نکهی و از دستش گرفتم ، بعد از ا  یدهنم قورت دادم ، گوش یلقمه تو عیسر  یم ینع یاسم آقا با
 سرفه صدام صاف کردم جواب دادم 

 .  یم ینع ی_سالم آقا

 .ومدی یم ی لیبچه خ  یبود چون صدا  یشلوغ  یجا انگار

 اومده . شی پ یکار ضرور یهست ول  یلیامروز روز تعط  دونمی، ببخش م دی_سالم حم 
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 گفتم   دمیموهام کش  یتو یدست

 .  دییبفرما کنمی _نه خواهش م

 شده دستم باال آوردم لب زدم صبر کن . یمحسن با سر اشاره کرد که چ 

مغازه شما   یعروس  نیماش نییدخترش هست ، زنگ زد که من فقط تز یاز دوستام عروس یکی_من 
کردم مجبور شدم قبول کنم   ریگ یس یرودروا یخواد ، منم تو یدسته گل هم م نکه یکنم ، و ا یپسند م

. 

 

 تکون دادم گفتم   یسر

 . انیب دی مغاره بهشون بگ رمی، من بهت از ظهر ساعت دو م ستین  ی_مشکل

 پاهاش زد با حرص زمزمه کرد    یدوتا رو دیدور خودش چرخ  یعصب  محسن

 .  رمیکه من م  یگیم یچ می؟ما کار دار  یگیم ی_چ

و   یالزم و انجام داد گوش یسفارش ها نکهیو دادم بعد از ا یم ینع یمحسن شدم جواب آقا الی خیب
 قطع کرد .

 آوردم  ن ییپا یکه گوش نیهم

 

 سمتم قدم برداشت گفت   یعصب  محسن

 . یتون  یبگو نم   دی_حم

 رفتم گفتم   یکه سمت اتاق م نجوریهم 

 . شهیکه نم  رید میر یم ندهیهفته نشد ، هفته آ نیتوانم ا  ی_زشته محسن بهم زنگ زده بگم نم

 . دمیکش رونیب  یبا شلوار مشک  دیسف  شرتیکمد ت یتو از
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 که محسن وارد اتاق شد گفت  برگشتم

 .  مینی اطراف و بب یبنگاه نیهم می تا ظهر بر ای_حداقل ب 

موهام   دمیخاطر قبول کردم . لباسم پوش نیداره به هم ینرم دست از سرم برنم یتا بنگاه  دمیفهم
 .  میاومد رونی برداشتم از خونه همراه محسن ب میشونه کردم ، گوش

 اومد گفت   نییمحسن از پله ها پا دمیدر خم شدم کفشم درست پوش  یجلو

 سر و صدا کنه.  ومدهیتا دوباره ن میزود بر  ای_ب

 از خونه جدا شد .  یسنگ کهیدر و که بست ت  سادمیدرست وا 

 و گفت    دیخند محسن

 . شهیرو سرمون اوار م ادیب  یشتریزلزله دو ر  هی نی، ا دی_حم

داد که  یزحمت نم  یبود حت یم یقد اری آپارتمان سه طبقه بس هی.چون   گفتی و راست م  نیا 
 . کنهی م کاری باهاش چ رهیگ  ی اجاره خونه م نقدریا دونمی درستش کنه نم 

خواستم رد بشم که  یبداخالق صاحبش هست ، از کنارش م  یل یخ  رمردیبود که پ یبنگاه هیکوچه  سر
 محسن دستم از پشت گرفت آروم گفت 

 . میشروع کن  نجایاز هم ای_ب

 . میشد یو به اجبار وارد بنگاه  ناچار

 

و   ریمحله باب هست که امثال ماها و تحق  نیا یکرد .انگار تو دیاول کار ما و با حرفاش نا ام نیهم ز
؟ شما تو نون   ونیلیگه :» پنجاه م یخم شده برگشته م  زی روز م یزی آم ری کنند  .با حالت تحق کیکوچ

شما و کف    لیوسابود تا حاال صد بار اسباب  یخانم جعفر  یتا حاال جا ی، هر ک دیشب خودتون موند
 بود «.  ختهیر ابونیخ
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بالشت    یسر رو یبوده که تا صبح با شکم خال  ییکه ما شب ها یکرمت شکر خودت شاهد ایخدا
آدم و   یگذره جلو یروز که م ؟دوی ، اما حاال چ میداد یخانم و سر موقع م  نیاجاره ا  ی، ول  میگذاشت

 بره .چقدر صبر ، چقدر حوصله ؟.  یما و م یعالم ابرو

 

 سادی. محسن اومد جلوم وا   ستمیشد که باعث شد از حرکت کردن با دهیدستم از پشت کش  هوی
 زد گفت   یکه نفس نفس م نجوریهم

 زنم ؟.  یدارم صدات م نقدری_من ا

  دمی غر دمیکش رونی دستم و از دستش ب یعصب

 باهامون حرف زد .  یچطور یدیهان؟. د یخواست  یو م  نی_ هم

 اومد دستم گرفت آروم گفت   جلو

 زنه. یم  رونی _باشه ، من غلط کردم تو آروم باش چشات داره از حدقه ب

 .  میو سکوت کن میبشنو ری تحق  دیبا  یتا ک گهیاوردم .د نیی پاهام پا نینشستم ، سرم ب  ابونیخ  کنار

که دستش بود   یاب  یشونه ام نشست ،سرم و باال آوردم که محسن کنارم نشست.بطر یرو یدست
 چشم دوخت گفت    ابونی داخل خ یها نی سمتم گرفت و به ماش

  یلیبگذره ، خ  انتیاطراف نیو توه ری ات و با تحق یو شش سال از زندگ  ستیسخته که ب یل ی_خ
 .  یاجاره کن  یچهل متر یانبار هی یحت یسخته که پول نداشته باش 

 نگام کرد و گفت   برگشت

از دوست و آشنا   مینداشت یپشتوانه ا چیو ه میکارکن می مجبور بود نکهیبخاطر ا یدارم از بچگ ادی_تا 
 . میشنو  یو دوست و دشمن همه م هیاز همسا میدار میاالنم که بزرگ شد ی، حت میدیشن  ری تحق

 کردم دستش سمتم دراز کرد گفت   یبهش نگاه م  نجوریبه زانو زد بلند شد ، هم یدست

 مونه . یمعطل م ادیم یمغازه مشتر یبر دیشده با کی_بلندشو ساعت 
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گرفت    ی، محسن دست بلند کرد تاکس دمیبه پشت شلوارم کش یو گرفتم بلند شدم ،دست دستش
 گفتم  می.سوار که شد

 ؟.  ییای_تو هم م

 شد و گفت   رهی خ رونیبه ب نیماش  شهیو تکون داد از پشت ش سرش

 که هوا خنک تر شد برم دور و اطراف بگردم .   یخوام برگردم خونه اگر شد هم عصر ی_نه م

  یگرم شده بود و مردم کمتر تو یاب شد .منم سمت مغازه رفتم .هوا حس ادهیجلوتر پ   یکم محسن
  موتیو حساب کردم .برگشته ر ه یشدم کرا ادهیمغازه پ  یبازم شلوغ بود .جلو ی ها بودن ، ول  ابونیخ

 آقا «.  دیاز پشت صدام زد :»ببخش یکی وارد بشم  نکهیزدم در باز شد .قبل از ا 

 سادهی وا یام او مشک  یب نیپسر جوان با کت و شلوار کنار ماش  هی دمیعقب نگاه کردم د برگشتم
 «.  دییجلو رفتم و گفتم :»بله بفرما  ی.قدم

 کرد و گفت   نیشد اشاره به ماش کینزد اونم

 اومدم .  نیماش  نیی_راستش واسه تز 

 گفتم  دیباال انداختم با شک و ترد یابرو

 مهراد ؟.  ی_اقا

 گفت :»بله خودم هستم «. یو تکون داد با لبخند سرش

 گفتند . یم ینع ی_بله آقا

کنم   نییو تز  نیچطور ماش دیخواه یم  نمیبب دیداخل نگاه کن دییدر اشاره کردم و گفتم :»بفرما سمت
.» 

 گفت  دمیزودتر رفتم که در باز کنم که صداش از پشت سرم شن خودم

 .  دیودتون درست کن خ قهیشه به سل  یکار دارم اگر م  یلیبرم ، خ خوامی _نه من م
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 باال انداخت و گفت   ینگاش کردم که شونه ا برگشتم

 و آوردم .  نی فقط ماش ستم،ی_اخه من داماد ن

 خواهند ؟«. یتکون دادم ناچار گفتم :»باشه ، فقط گفتند دسته گل هم م یسر

 که جواب بده گفت   یاورد قبل  رونی ب بشی ج یزنگ خورد از تو شی موقع گوش نیهم

 چند لحظه . دی_ببخش

  یکه  وضع مال دیشد فهم   یپسر م افهی و ق پی و ت نیکنم زمزمه کردم .از ماش یلب خواهش م  ریز منم
 .دارند   یخوب   یلیخ

 ذاشت گفت   یشلوارش م بی ج  یتو یجور که گوش   نیسمتم هم برگشت

 . ارهیو م  نیماش اد ی_ساعت پنج پدرم م

 با خنده گفتم   دمیموهام کش  یتو یدست

 ؟. دیکه امشب شما داماد دار  دی_مطمئن

 و گفت    دیبلند خند یصدا با

 کنم . یترسم بخواهم امشب نقش داماد و هم باز  ی_واال من خودم م

 سرم تکون دادم گفتم  یلبخند با

 _باشه ، ساعت پنج آماده هست.

 گرفت و رفت .  یکرد تاکس یخداحافظ ازم

 بسم اهلل وارد مغازه شدم .  هیدادم با  رونیو محکم ب  نفسم

 . میبار اومده بود مشکل گل نداشت روزید خداروشکر

 . میذاشت یو اون جا م  یعیطب یشدم که گل ها یگذاشتم ، وارد اتاق زیم یدر رو  موتیبا ر میگوش
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 گهیداشتم برداشتم  ، بعد در هم بستم که د ازیکه ن  یلی آوردم .تمام وسا رونی رز قرمز و ب یها گل
که کردم دسته گل عروس آماده کردم حدود دو ساعت کارم طول   یکار نی.اول ادیسفارش ن یبرا یکس
 کردم . نییرز قرمز تز یساده با گل ها  یل یو خ ن یرفتم ماش  رونی .بالفاصله  بعدش ب دیکش

واقعا خوب   دمیفاصله گرفتم د نی از ماش  مکی  دمیکش یق یکه تموم شد خسته بلند شدم نفس عم کارم
 شده .

 که شد گفتم  کیسمتم اومد ، همون جا موندم نزد ی انسالیمرد م دمیمغازه که د یبرم تو برگشتم

 _سالم .

 گفت   یو تکون داد با لبخند سرش

 اومدم . نیماش لیتحو ی_سالم ، برا

 انداختم و گفتم  نیبه ماش ینگاه مین برگشتم

 االن تموم شد . نی_بله هم

زنه.سرم باال اوردم   یمحسن داره زنگ م دمید دمیکش  رونیب  بمی ج یزنگ خورد از تو میگوش هوی
 به همون مرد کردم و گفتم  ینگاه

 تلفن و جواب بدم . نیا دی، با خوامی معذرت م یل ی_خ

 و باز و بسته کرد گفت   چشماش

 .  ستین  ی_مشکل

 چند قدم از اون مرد دور شدم تماس  و وصل کردم .  برگشتم

 _بله محسن . 

 گفت   دیبار  یازش م یدیکه تا ام یصدا با
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  ادیم  ریهم به زور گ یپول انبار نیکه با ا زدن،یحرف م هی بود من رفتم ، همش   یبنگاه  یهر چ  نی_بب 
. 

 انداختم و گفتم   ابونیبه آخر خ  ینگاه

 .  یتو لج کرد یول ادی  ینم  ریمبلغ خونه گ  نیهم بهت گفتم که با ا شبی_من همون د

 به محسن گفتم  نیهم یبرا سادهیمنتظر وا دمیسمت همون آقا د برگشتم

 گردم .  یبرم  گهیساعت د کیمن برم کار دارم ،  نی_بب 

 اومد .  یو موتور م  نی ماش یبود چون صدا ابون ی خ یهنوز تو انگار

 شم ، فعال. ی_باشه مزاحمت نم 

 بلند خودم و بهش رسوندم . یشلوار گذاشتم .با قدم ها  بی و داخل ج یگوش

 خواهم .  ی_من واقعا معذرت م

 زد و گفت   یلبخند

 .  ستین  یکنم ، مشکل ی_خواهش م

داخل مغازه دست گل و برداشتم که پشت سر وارد شد .ک کارت سمتم گرفت   برگشتم
برداشت   زی م یبردارم گفتم:»قابل شما و نداره .«دست گل و از روکارت   نکهی«.قبل از ا دییگفت:»بفرما

 گفت :»ممنونم «. 

 رمز «. دیبرگشتم گفتم :»ببخش  دم یکارت و کش ب

 کرد گفت   نگام

 و چهار هفت و نه. ستی_ب

 گرفتم بهش دادم . دیکارت به همراه رس 

 بهم انداخت و گفت    یقیبره که نگاه عم رونی بودم ب منتظر
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که انگار دنبال   دمیناخودآگاه شن  یکرد یبا فرد پشت تلفن صحبت م یکه داشت یموقع دی_ببخش
 ؟.  دیگرد یخونه م

هم   یانبار یحت میکه ما دار یخونه ا  شیپول پ  نیبا ا یانداختم گفتم :»بله متاسفانه ول  نییو پا سرم
 «. دمیمن خونه دارم اجاره م یزد و گفت :»ول ی«. لبخند ادیم  ریبه زور گ 

 «.  ستین  شتریب ونی لیخونه ما پنجاه م شی تعجب بهش نگاه کردم و گفتم :»اما پول پ با

برداشتم ,   دی آورد سمتم گرفت ، که با شک و ترد رونیب  یکت اش کارت یباال انداخت ، از تو یا شونه
 آوردم بهش نگاه کردم که دست گل برداشت  مهراد« سرم باال نیبهش انداختم »مهندس حس ینگاه

 «.  ایکارت نوشته ب یآدرس که رو نیگفت :»فردا به ا

 ممنونم «. یل یو تکون دادم گفتم :»حتما ، خ سرم

 رفت .   رونی از مغازه ب یاز خداحافظ بعد

به باال سر انداختم و زمزمه   یکه بشه .نگاه شهیم یعنیدستم انداختم . یبه کارت تو ینگاه دوباره
خودش   یها و سرجا لیاومدم وسا رونی ب زی کردم »خدا شکرت ، کمک کن تا بشه «. از پشت م

 نکهیبه سرعت وارد مغازه شد بدون ا یبرم که خانم  رونیخواستم ب یبرداشتم م لمیگذاشتم .موبا
 نفس نفس زنان گفت   ارهیباال ب   رشس

 .  ی..کارت عابر بانک روزی...د دی_ببخش

 نیکه هم دیصورت من د یتو یچ دونمی سر بلند کرد بهم نگاه کرد . نم  دیحرفش که رس یجا نیا به
 خانم «.  دیتکون دادم گفتم :»ببخش یکرد .دست یجور هاج و واج داشت نگاه م

که   ی، من اومدم واسه کارت عابر بانک دیمن به خودش اومد و آروم گفت :»اها ، ببخش  یصدا با
 مونده «.  نجایروزاید

 گفتم  دمیکش رونی ب  یکشو کارت یاز تو برگشتم

 هست ؟.  ی_به نام ک 
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من دزدم؟.«با تعجب بهش نگاه کردم به خودم اشاره کردم   یفکر کرد یچ یعنیکرد و گفت :» یاخم
 تر از قبل گفت   یاون شاک ی؟«. ول دیگفتم شما دزد هست یگفتم :»خانم محترم من ک

 کنند ؟ یجا کارت گم م نی چند تا ا یاز حرف شما برداشت کردم ، مگه روز ینجوری_واال من ا

 اومد گفت کارت بده که بهش بدم «.  یهر کتونم  ی دادم گفتم :»من که نم  رونینفسم و ب  کالفه

. گفت :»بنظر شما  خانم   دی سرش کش یبه شال رو یقرمز شده بود دست ی ادیحرص خوردن ز از
 تونه دزد باشه «.  یمثل من م  یمتشخص

بنام دزد به زبون اوردم که شما پشت سر هم   ی,،بنده اصال کلمه ا  ریسرم تکون دادم گفتم :»خ  کالفه
 . د؟«یگ یم

خوام برم    ی م دیکارت و بد دیلطف کن شهیو گفت :»خب حاال اگر م سادیوا زی م یجلو رو به رو اومد
 شده «.  رمید

 هست ؟.«  یبه نام ک دیو تکون دادم گفتم :»شما اول بگ سرم

  نییبهم بده «.بعد سرش و پا یصبر ایداد سرش و باال گرفت و گفت :»خدا رون ی و محکم ب  نفسش
 ، فرزند احمد ....«.  دیباش ی جانب م نیخاله ا ن،ی راست  اسمنیآورد و آروم گفت :»به نام خانم 

 ادامه بده کارت و سمتش گرفتم گفتم   نذاشتم

 کرد .  یم تی کفا دیگفت ی_همون اسم هم م

 نکنه «.   تی کفا د یگفت :»واال گفتم شا  دیو از دستم کش کارت

 رفت .  رونی کارت و ازم گرفت ب نکهیاز ا بعد

 .  ختیکم داشتم اعصاب من و بهم ر نی_فقط امروز هم

 

 ____ 
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 . دهیدراز کش  ونیزیتلو یخونه تا محسن خسته و درمونده جلو   دمیرس

 _سالم . 

خسته و ناراحت   یادیکه ز دمی کرد .فهم  یسالم رلبی بهم انداخت و ز ینگاه  دیمن و که شن یصدا
باهم  یهم ازش کم نداره چون از بچگ یچ ی خب ، ه یول  ستیمن ن  یهست، درسته که داداش خون 

 .  میدون یخوب م گرویاخالق همد نیهم ی، برا میبود

 دادم کنارش نشستم و گفتم  رونیو محکم ب  نفسم

 بهت بدم .  یخوب  یخوام خبر ی_م

 شهیمن مطمئن هستم که خوشحال م یحوصله نداره، ول   چیکه ه دمیبرگشت نگاهم کرد فهم فقط
االن   ی،ول  شدیخوشحال م یاسباب باز نیماش ای یبستن هی دنیشد با خر ی.بچه تر که بود ناراحت م

  زیکه حال اش خوب بشه .هر چند که ما از همون اول هم با چ یبزرگ کن یکارها  دیبزرگ شده و با
 . میکرد  یذوق م کیکوچ یها

 هست ؟.  یچ ی گیکه م یخبر خوب  نیا یبگ یخوا  ی_نم

سمتش گرفتم .با تعجب به  دمیکش رونی شلوارم کارت مهندس مهراد و ب بیج  یزدم و از تو یلبخند
 ؟«. هیاالن چ نیکارت و بعدش به من نگاه کرد و گفت :»خب ا

  حی امروز و مو به مو براش توض هی کردم قض یجور که بهش نگاه م  نیو سمت خودم آوردم هم کارت
 .  دمیو د  یچشماش برق خوشحال ینگاهش کردم که تو دمیداد . به آخر حرف ام که رس

زمزمه کرد .بعد سر بلند کرد و با   رلب ینام مهندس و ز د یبلند شد نشست کارت و از دستم کش عیسر
گفتم :»خودم   دیباال انداختم و با ترد یشه«. شونه ا یگفت :»بنظرت م  یپر از استرس و نگران یلحن

 شد «.  دیبه خدا ، شا  دمیام ی، ول ستمی مطمئن ن ادیهم ز

ساعت  اومدم . اون شب تا  رونی دوش گرفتم حالم که جا اومد لباسم عوض کردم ب هیشدم اول  بلند
 .میموند داریب ازدهی
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،  میگرفت یواسه دو ساعت مرخص  میزنگ زد میکه کرد یکار نی، اول میشد دار یکه از خواب ب صبح
 یتاکس میدی رس  یکارت بود .وقت یکه رو  میشد  یآدرس یو راه میگرفت یتاکس می بعدش هم آماده شد

  مینداختتا باال برج ا نیی از پا یو حساب کرد ، نگاه هینگه داشت .محسن کرا بایبرج بلند و ز هی یجلو
که شرکت اش   یکرد گفت :»کس یجور که دهنش باز بود و داشت برج و نگاه م  نیکه محسن هم

  یبی خونه براش پول تو ج  شیپول پ ونیلیصدم  ای ونیل یبرج باشه مطمئن باش که پنجاه م نیا یتو
  نمخا یفکر کنم از دست از غرغر ها گهیکه د میهست «.بعد برگشت نگام کرد و با لبخند گفت :»بر

در   یجلو نی .هم میوجودم افتاده بود وارد ساختمان شد  یکه تو ی«. با استرس میراحت  بش  یجعفر
 .  میبر میتون یمگفت که  دیمهراد کار دارم اونم تا اسم منو فهم یراه ما و گرفت که گفتم با آقا  ینگهبان

 دکمه طبقه چهل و فشرد . میآسانسور شد سوار

موضوع شک   نیدونم چرا ته دلم نسبت به ا ی، نم دیلرز  یاز استرس مدام دست و پاهام م میبرس تا
مغرور و از    یکه تا حاال دور و اطراف ما بوده آدم ها یهر ک نکهیهم بخاطر ا دیشا دونمی داشتم ، نم

دلشوره   رمشک دا رهی گیداره دست ما و م یکیکردند االن که  یم نیبودند و به ما توه  یخود راض
 «. دیی هم بلند شد گفت :»سالم بفرما یگرفتم . با ورود ما همزمان منش

 .« میمهراد قرار داشت  یجلو رفت سالم کرد و گفت :»با آقا محسن

مهراد خبر داد که خودش مشتاقانه به استقبال ما   یسمت من که گفتم اسم منو بگه . به آقا برگشت
 آمدند .

 .  دیخوش اومد یل ی_سالم ، خ

 «. دییبه سمت اتاق اشاره کرد و گفت :»بفرما همزمان

رو به روش    یبزرگ و که دوتا صندل  یزیاتاق بزرگ با م هی. میهم کردهمزمان سالم  میکنارش رد شد از
که خودش سمت کاناپه ها رفت ما   میکجا بر میشده بود جیسمت هم کاناپه گذاشته بود .ما گ هیبود 

  شتریگذشت استرس من ب یم شتریب  یکه چرا هر چ دونمی.نممی.تعارف کرد نشست  میهم دنبالش رفت
 شد .  یم
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 ؟. ارنیبگم ب دیدار  لیم یو صاف کرد و گفت :»خب چ  صداش

سر اصل   میشه زودتر بر ی.اگر م میخور ی نم یزیخودم و جا به جا کردم و گفتم :»ممنون چ یکم
زانوش زد بلند شد کت اش و درست   یرو ی«. دست میبرگرد دیبا میگرفت  یساعت  یمطلب چون مرخص

بهتون   شی پول پ  چیه افتیاش گفت :»من خونه و بدون در زیرفت سمت م یجور که م ن یکرد و هم
بهم   ی. اونم نگاه مینی مهراد و بب  یراحت تر آقا  میعقب تا بتون میبرگشت عی«.  من و محسن سر دمیم

 شرط داره؟«.  هی یکرد و گفت :»ول 

  یباشه ما قبول م یبلند شد و گفت :»هر چ  عیخوشحال شده بود سر  یقبلحرف  دنیکه از شن  محسن
 .« ه یشرط شما چ میبشنو  دی«. من که نشسته بودم دستش و گرفتم بلند شدم گفتم :»با میکن

 «.  دیری گ یدر قبالش م یپول خوب دیشد و گفت :»اگر قبول کن  کی قدم به ما نزد چند

  یپول خوب گهیخواد به ما بده که م  یم یچه کار ستی، معلوم ن ستین  یدلشوره من الک نیا دمیفهم
 .  دیکن یم  افتیدر

پا انداخت و با دستش اشاره کرد   ی مبل ها نشست پا رو  یکه برگشت رو میبهش چشم دوخت منتظر
شما   دینی . به اجبار قبول کردم نشستم .خوب که به ما نگاه کرد گفت :»بب مینیکه ما هم رو به روش بش

تا   ونزدهپ دیازتون خواستم انجام بد یو هر بار که کار دیکن یبا من  همکار  دیتون  یراحت م  یلیخ
دونستم  یمن اخم کردم م یکرد ول یما و نگاه م یروزی «. با لبخند پ دیریگ ی پول م ونیلیم ستیب
 . رهیگ  یهست از خالف نشأت م یو هر چ ستی ار خوب ن ک هیکار  نیا

برم که از پشت سر   رونیخواستم ب  ی«. م میقبول کن م یتون یبلند شدم و گفتم :»ما نم  نیهم یبرا
 ی، نخواه یهم سن و سال خودت خوش بگذرون  یتو هم مثل جوان ها ی خوا ی صدام زد :» نم

 نیبهش انداختم که هم ینگاه می. برگشتم ن؟«یکه چطور اجاره خونه بد یهمش فکر آخر ماه باش 
 یکه هنوز نشسته م دمیپول ندارم «. محسن و د نیبه ا یازینشسته بود :»من ن الیخ یجور ب 

 که زد باعث شد نتونم حرف بزنم .   یبا حرف  یول میخواستم بهش بگم بلندشو بر
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 کنم .  ی_من قبول م

مهراد خوشحال بلند شد که  یبرنگشت  نگام کنه ، و آقا  ی شد صداش زدم ول کیقدم بهش نزد هی
  یمهراد گفت :»مطمئن باش که همکار یدست هم دادند و. آقا سادیبلند شد وا عیمحسن هم سر

 داشت «.  میباهم خواه  یخوب

گرفتم   یتاکس  ادی ب زدم . منتظر نموندم تا محسن  رونیاز شرکت ب  ینتونستم اونجا بمون عصب گهید
در   نیپاش و ب یکه خواستم ببندم کس  نیخودم و زود به خونه رسوندم . در خونه که باز کردم هم 

  کاریچ یدار یدونی م چیکه در بسته شد داد زدم :»ه ن یهول داد محسن وارد شد. هم هیگذاشت .
 ؟«.  یکن یم

خواهم بعد  ی دونم ، م یگفت :»اره م یو با دست پس زد وارد خونه شد ، برگشت سمتم به آروم من
 کنم «.  یو شش سال مثل آدم زندگ ستیاز ب

 ؟ «.  یزندگ  یگ  یکار و شغل م نی!؟تو به ایو گفتم :»زندگ  دمیبلند خند یصدا با

بهمون   ی، فقط هر از چند گاه  می کار کن  میخواه یشد و گفت :»اره من و تو که نم کیبهم نزد یقدم
 ؟.  نیهم میو انجام بد یکار هی گنیم

 هست ؟«.  یراحت  نیبه هم  یو گفتم :»فکر کرد دمیموهام کش یتو یزدم دست  یپوزخند

 . «یکن  یسخت اش م   یتو دار یراحت  نی، به خدا به هم یراحت نیداد گفت :»اره به هم با

  یخوا ی. تو م  ستیهم ن یگیکه م یآسون  نیاش زدم و گفتم :»به هم نهیس  یتو یجلو دست رفتم
 «. مینون حالل خورد شهیسفره ما دوتا که هم ی، تو یاریسفره ب  ینون حروم تو

  میریگ یدر عوضش پول م میکن ی؟کار م  یزد و گفت :»نون حروم چ  یپوزخند  دیو عقب کش خودش
.» 

  کاری خواد چ یدونه م یچشمش گرفته نم یجلو یادیدونم که محسن پول ز یحرف ، م  نیاز ا خسته
 کنه .

 . شهینابود م یشن خانواده ا  یمردم  معتاد م یبچه ها  یمواد کل نی_با ا
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 یخواد تو ، دوباره تو یپشت به محسن کردم و گفتم :»من دلم نم دمیموهام کش یتو یدست کالفه
 یگفت افتاد تو یرگشتم بهش زل زدم و گفتم :»اونم خاله مرفت «.ب  امرزتیکه پدر خداب  یبر یراه

 دیاز سر راه رس یمثل من و تو که هر ک یک یسرنوشت بچه هات بشن  یخوا   ی، تو م ادیدام اعت
 کنند ؟«. رشیتحق  یهر کس و ناکس  یسرکوفت بزنند جلو هشونب

خوام برم هم خونه بهم   یکنم ، االنم م یفکر نم  نایهوا تکون داد و گفت :»من به ا یو تو دستش
 «.  یخودت و عوض کن میتصم  یتون ینشده م ریهنوز د یهم پول خوب ، تو هم دوست دار دنیم

  یکرد زل زدم .داره خودش و به گرداب یجمع م  لشیبه محسن که داشت وسا سادمیوا  همونجا
هم که هست بدتر بشه ،  ینیاز ا ش ی واسه برگشتن نداره .قراره زندگ یدیام چیه دونمیکه م کشهیم
 قانع نبود .  یزندگ  نیبه ا چوقتیبود ، ه  ادیچشمش دنبال پول ز شهیمحسن هم یول

دادم و  هیگذاشتم همونجا تک  نتیکاب  ی.بعد رو دمیبرداشتم سر کش یآب یآشپزخونه شدم بطر وارد
 بستم .  واسه چند لحظه چشمام و

 رم .   ی_من دارم م

 محسن چشمام و باز کردم بهش نگاه کردم و گفتم   یصدا با

اشتباه   هیو خم هست    جیپر پ ریمس  نیاشتباه هست ، ا یر یم یکه دار یراه  نیبدون ا ی_برو ، ول 
 ات و تباه کنه . یممکنه زندگ

 رفت .  رونیکرد و از در خونه ب  یگم  خداحافظ  یبهش م یمتوجه بشه دارم چ نکهیا بدون

 لقمه کردم خوردم .ساعت   رینون و پن هی.  رمی بگ یکه نتونستم سرکار برم مجبور شدم مرخص صبح

 

هم نداشتم  یزدم . حوصله تاکس   رونی خونه بمونم ، ب ینتونستم تو گهیدو بود که د یها کینزد
 شروع کردم به قدم زندن .
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  یاز توان خودش م رونی ب یزیدنبال چ شهی، اون هم میچشم باز کردم با محسن کنار هم بود یوقت از
  یول می.درس خوند  ادی هست که از پول خوشش ن ینه ، ک  ا ی ادیگم من از پول بدم م یگشت ، نم

 .  ومدین  ریگ یکار چیخب ه

گرفتم و   یتاکس  سادمیوا ابونیهمه راه و اومدم .کنار خ  نیا ی ک دمیفهم فکر کرده بودم که ن نقدریا
زدم در   موتیاومدم ، ر رونی و حساب کردم ب هیکرده بودم . کرا رید قهیخودم به مغازه رسوندم . ده دق

کردم که در باز    یم اهنگ ندهیبود داشتم به سفارشات چند روز آ نییمغازه باز کردم وارد شدم . سرم پا
 آقا به همراه فکر کنم دخترش بود وارد شد . هیشد 

 _سالم .

زدم و گفتم  ی«.منم متقابالً لبخند یزد و گفت :»سالم خسته نباش یآقا جلو اومد لبخند همون
به گل ها انداخت و گفت :»تولد خانمم هست   ی. نگاهاد«یاز دست من بر م  ی، کمک  ی:»سالمت باش 

 خوام «.  ی دست گل خوب م هی

 «. دیخواه  یم ی_حتما مبارک باشه ، فقط چه رنگ گل

دست گل   هیدوست داره  شهی شد  جلو اومد و گفت :»مامان هم یکه فکر کنم ده ساله م  دخترش
 «. گهیکه دخترم م نیبدهند «. برگشت سمت من و گفت :»خب هم هیبزرگ گل رز قرمز بهش هد

 دتا شاخه باشه ؟«.و تکون دادم گفتم :»چن سرم

 . انیب گهید کساعتیباشه .قبول کردم و گفتم  ستایذره فکر کرد و گفت دو هی

 

 

 

وقت   چی محسن رو به رو شدم .ه یخال یبرگشتم با جا یگذشت .وقت شهی شب هم مثل هم اون
.من و مثل مثل دوتا داداش دوقلو   وفتهیب  ییمن و محسن جدا نی بخواد ب یکردم که روز یفکرش نم 
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بگم خدا  ی االن ، چ یول  میباهم غصه خورد  یحت می، باهم کار کرد میباهم بزرگ شد ی، از بچگ  میبود
 بشه. مونی بهش کمک کنه پش

 نداشتم بخورم .  لیم یزیچ گهیکه سر ظهر خوردم د ی ریغذا خوردن هم نداشتم همون نون پن لیم

که  دونمیکار بشم .م نیخواهم وارد ا یبودم که محسن برگرده بگه نم  چرا هنوز هم منتظر دونمی نم
 نداره . یی کار راه به جا نیا

 یخودم و محسن نگاه کردم ، هنوز نرفته دلم براش تنگ شده . م یاتاق به رخت خواب ها گوشه
دوش گرفتم ، بعدش هم   قهیافکار رها بشم حوله ام برداشتم وارد حموم شدم ، ده دق نیخواستم از ا

خونه بود لباس ها و پهن   یکه تو یزیرخت آو یاومدم رو رونی حموم شستم .ب یو تو یلباس ها
نامعلوم خودم و محسن   ندهیبه آ نقدری، ا دمیدراز کش  ونیزیتلو یشارژ جلو ی زدم تو  می. گوش دمکر

 چشام بسته شد و خوابم برد .  یک  دمیکه نفهم فکر کردم 

فکر نکنم . کاش حداقل مناسب با   روزی د یدادم که به اتفاق ها حی شدم ، ترج  داریاز خواب ب صبح
  یکارواش بودم بچه ها رفته بودند مرخص یدادند. صبح تا ظهر تو یام بهم کار م یلی رشته تحص

  نیپشت سر هم بدون استراحت بشورم .ماش نینبودند مجبور شدم خودم تنها تا ظهر پنجاه تا ماش
 اومد . انسالی م یبود که مرد یاخر

پسر «. منم با   یشونه ام زد و با لبخند گفت :»خسته نباش یرو ی_سالم . سرش و تکون داد دست
 نبودند من خودم دست تنها موندم «.شد ، آخه بچه ها   ری د دیلبخند جوابش دادم و گفتم :»ببخش

 ندارم «. ی، عجله ا ستین  یشونه ام برداشتم و گفت :»مشکل  یو از رو دستش

گذاشته بود نشست .به رسم ادب  اطی ح یکه تو یصندل  یاومده رو ادهیخسته هست با پ   گفت
بهم   ینشست بعد نگاه  ینداره .کم لیکه گفت م  ارمی ب  یآب وانیکنارش نشستم گفتم که براش ل 
 ؟«. هیات چ یلیانداخت و گفت :»مدرک تحص 

 موندم مهندس هستم اگر خدا قبول کنه «.  یمیو صاف کردم و گفتم :»واال ش  صدام
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؟«.سرم و تکون دادم و گفتم  ی گیم یجد  یو گفت :»دار باال انداخت  یکخ با تعجب ابرو دمیخند
؟«. ناراحت   یکن  یکارواش کار م یتو یرو زانوش گذاشت و گفت :»پس چرا دار ی:»اره واال «. دست

 نشد «. یجاها رفتم واسه کار ول  یل یانداختم و گفتم :»واال خ نییسرم و پا

 هیعسلو یتو یاگر برات کار جور کردم بر یتون  یذره فکر کرد و بعد برگشت بهم زل زد و گفت :»م  هی
کار   ه ی؟«.ابروهام و باال انداختم و گفتم :»اگر باشه، چرا که نه من از خدام هست که سر یکار کن 

.  دهیم  رخببهم  ندهیزد شماره من و گرفت بهم گفت که تا دو روز آ یبرم «.لبخند  یدرست و حساب
 نیا گهید  یک ی نیکه خالف از آب دراومد انشاهلل که ا ی کیانداختم ، اون  رونیرفت نفسم و ب  یوقت
کارواش هم دادم به   دیکه گوشه محوطه بود لباسم عوض کردم ، کل یاتاق ینشه . برگشتم از تو یجور

پرس   هیسر کوچه   دمشدم خودم به مغازه رسون یاومد بهش بده . سوار تاکس یتا مهد  یمغازه بغل
منم قشنگ واسه خودم  ومدین چکسی چهار ه یمغازه نشستم خوردم ، تا ساعت ها یغذا گرفتم تو

 یاومده بودند .اون شب هم از همون شب ها رونیاستراحت کردم . هوا که خنک تر شد مردم همه ب
 نقدریهم برگشتم ا یمغازه بمونم .وقت یب تودوازده ش ازدهی پرکار من بود که مجبور شدم تا ساعت 

 خوابم برد .  نیزم یجور رو   نیحوصله نداشتم لباسم عوض کنم هم  یخسته بودم که حت

 

 

_ 

 

 

کنه منم خوشحال شدم   لی تعط یخواد مغازه و دو سه روز یگفت که م  یمینع یشدم آقا داریب  صبح
زنگ   میخوردم که گوش   یاستراحت کنم . داشتم ناهار م یچون واقعا خسته بودم الزم بود چند روز

 دادم  مدهنم قورت دادم جواب یلقمه تو عیافتاده .سر یفرهاد یشماره آقا دمیخورد از کنارم برداشتم د

 .  یفرهاد ی_سالم آقا

 جوابم داد   یون آروم و مهرب یلحظه گذشت که با صدا چند
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 ؟.  ی_سالم پسرم خوب

 دستم گرفتم گفتم  یآب تو وانیل

 ؟.  دی_ممنونم شما خوب

 بهت بدم صحبت کنم . روزیکه د یشنهادیخواستم راجب به پ  ی_ممنونم پسرم ، م

 از سر جام بلند شدم و گفتم   عیسر

 _بله در خدمتم . 

 بعد به من گفت   رهیم گهی د قهیصداش زد که گفت چند دق  یکس انگار

تا صحبت    ایب  دمیلطف کن آدرس خونه م شهیاگر م امیب   رونی تونم ب  یدارم نم  یکسالت جزئ هی_من 
 . میکن

 رفتم سمت اتاق گفتم   یکه م یجور نیهم  رونی آشپزخونه ب از

 _مزاحم خانواده  نباشم .

 .  ای ب ستندی_نه پسرم خانواده خونه ن

 گفتم   دمیشدم شلوارم برداشتم پوش خم

 افتم. ی_باشه االن راه م

  قی. به خودم دق دمیموهام کش یتو  یدست نهییرفتم جلو آ  دمیپوش یمشک رهنی و قطع کردم پ یگوش
پدرت   هیگفت شب  یم شهیکم ندارم مادرم هم یزیهستم خداروشکر چ یراض  یلیشدم از چهره ام خ 

کار نتونستم  یبخاطر شلوغ گهید  یرفتم ول  یهم داشتم تا دو ماه قبل باشگاه م یخوب   کلی.ه یهست
  فیاز خودت تعر یدار یسادیوا  یزدم تو سر خودم :»خاک تو سرت با طرف قرار دار یک ی هوی . مبر
 «.  یکنیم

  یامکیکه شدم پ یاومدم .سوار تاکس رونی شلوارم گذاشتم از خونه ب بیج یبرداشتم تو میگوش عیسر
دارند آخه   یخوب یکه مشخص بود وضع مال  نجوریاومد باز کردم تا برام آدرس فرستاده ا میگوش یرو
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اومدم  رونیب  یاپارتمان بلند و مجلل ، از تاکس هی یجلو  میدیبعد رس قهیتو باال شهر بودند .  ده دق
  یبود که گفتم با آقا  یدر نگهبان ی و حساب کردم با بسم اهلل سمت آپارتمان قدم برداشتم .جلو هیکرا

 کار دارم .  یفرهاد

 رونیب سادیخوب بود .آسانسور که وا زیبه خودم انداختم همه چ یآسانسور شدم دوباره نگاه  سوار
بود .سمتش قدم برداشتم زنگ و زدم که  ۳۸در انداختم واحد  یاومدم دوتا واحد بود که نکاه به باال

 کامال مرتب و سرحال جلوم ظاهر شد . یفرهاد ی آقا قهیبعد از چند دق

 بد موقع مزاحم شدم .  دیببخش یفرهاد ی_سالم آقا

 کرد . تمیخونه هدا یفشرد و تو یزد دستم و به گرم یلبخند

 تعارف نکن.    نقدریداخل پسر ا ای_ب

  لیهم تشک یخوب   ونیبزرگ هست از دکوراس  یلیبه خونه انداختم معلوم که خ یچشم ری ز ینگاه
 که بود نشستم . خودش هم رو به روم نشست و گفت   یسبز رنگ یمبل ها  یشده بود .رو

 ؟. یکرد دای_خب چه خبر ، آدرس و که راحت پ

 و تکون دادم و گفتم  سرم

 ن  ی، نه مشکل ی_سالمت

 

 . بود

 و گفت    دیبهش چشم دوختم که خودش فهم منتظر

  رازی ش یجا نم نیکه کارم و انتقال دادم هم هیعسلو یبودم تو یم یجان من خودم مهندس ش   دی_حم
، چون   رهیگ  یم رویاز فاز ها ن  یکیکه   دمیاونجا صحبت کردم فهم  انی .با دوستان و آشنا دمیانجام م 

 .  یکار کن  ی نیدوره بب  یبر  دیبا یهست صحبت کردم گفتند که چند ماه یات مهندس یلی رشته تحص

 بگم واسه حقوق اش که دستش و بلند کرد و گفت   خواستمیم
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چهارده روز خونه و چهارده روز   یعن ی، کارت چهارده هست  ستین ینگران  یجا چ یه یریگ ی_حقوق م 
 . کنهینم  تیخانواده که اذ یسرکار دور

 

 لبم نشست و گفتم  یرو یاسم خانواده لبخند تلخ با

من رفت   شی از پ  روزیکردم که متاسفانه د یم  یدوست زندگ هی_مادرم عمرش و داده به شما همراه 
 خودم تنها هستم .

 گفت   یو تکون داد و داد با ناراحت سرش

 خواهم . ی_من واقعا عذر م 

 و باال آوردم و گفتم  سرم

 .  هیچه حرف نیکنم ا ی_نه خواهش م

به گوشم   یدختر یغرغر ها یبپرسم که در خونه باز شد بعدش هم صدا  گهیسوال د هی خواستمیم
 خورد . 

خونه خاله ات هست   میبر ایکه نه ب گهیم ؟مامانمیچ ی، ول  امینم  اسمنیخونه خاله  گمیم ی_من ه
 .  ومدیدالرام چرا ن گنیزشته بعد نم

 تکون داد و گفت   یافتاده سر یفرهاد  یبه آقا چشمم

 شده . ی عصب دهی_باز رفته خونه خاله اش حرف شن

 تا سرم و بابا اوردم محو رنگ چشماش شدم .  یانداختم ول نیینگذشت که اومد سرم پا  یزیچ

 آروم سالم کنم .  امیمو دبانه  سالم کرد که باعث شد به خودم ب  یلیجلو خ  اومد

 بهش گفت   یفرهاد یآقا

 کن . ییرای_دالرام جان دخترم از مهمون من پذ
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 بلند شدم و گفتم  عیسر

 شده .  رمیبرم سرکار د  دی_نه ممنونم با

 گفت   یخواست بلند بشه که پاهاش گرفت و با معدرت خواه  یم یفرهاد یآقا

 در بدرقه ات کنم .  یتونم تا جلو ی_ببخش پاهام درد گرفته نم

 شدم و گفتم  کیقدم نزد سه

 برم ؟.  دیبا یفقط من ک  دیکنم راحت باش  یاهش م_نه خو

 و روز بعدش برو «.  ریازم بگ ایب سمینوی نامه م یبهم کرد و گفت :»فردا عصر برات معرف  ینگاه

 کرد. می در همراه یتشکر سمت در خونه رفتم . دالرام خانم تا جلو هیهم زد با  گهیچند تا حرف د 

 زحمتتون شد «.  دیانداختم گفتم :»ببخش نییسرم پا دمیکفشم که پوش 

 . دیخوش اومد   یکنم چه زحمت ی_نه خواهش م

دونم   یسر تا دروازه قرآن رفتم .نم هیشدم  یزدم . سوار تاکس  رونی کردم از اپارتمان ب یخداحافظ  ازش
هم تا حاال    دیشده بود شا یچ دونمیشد . نم یاون دختر فراموشم نم یلحظه هم چشما هی یچرا برا

به  ستمخودم تنها نش  یصندل  یبودم نظر منو به خودش جلب کرده بود . رو دهیند یهمچون رنگ 
 یفرهاد یکه آقا  یکردم . فکرم رفت واسه اون کار یکردند نگاه م یکه داشتند رفت و آمد م یمردم

 و حواست بهم هست .  یدونستم که منو فراموش نکرد یگفت .خداروشکر م

. با  دمیکش رونی ب بمی ج یزنگ خورد از تو میکه برداشتم گوش  یقدم نیبلند شدم اول مکتی ن یرو از
استرس گرفتم نکنه دوباره نشده که  هوی،  زنهیداره بهم زنگ م یفرهاد یکه آقا دم یکمال تعجب د

 تماس و وصل کردم   یسرکار برم .با نگران

 .  یفرهاد ی_سالم آقا

 گفت   یکم صداش خش دار شده بود ول 
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  یانجام کار یخواستم بگم که من برا یم  یدونم بد موقع تماس گرفتم ول یجان ببخش م   دی_حم
خونه  یبرو جلو  یتون ینامه نوشتم دادم دست دخترم االن م یمجبور شدم از شهر خارج بشم .معرف

 .  رینامه و از دخترم بگ   یمن و معرف

 جواب دادم   یشد ول  یم کیبه دور و اطراف نگاه کردم هوا داشت تار یکم

 ، واقعا ازتون ممنونم . رمیگ  یرم م ی_چشم االن م

 دست بلند کردم  یتاکس  نیاول یو برا ابونیبرداشتم سمت خ یقدم

 به خودم خبر بده . یبا دوستم مالقات کن نکهیاونجا قبل از ا یدیکنم پسرم رس ی_خواهش م

 شدم در و بستم گفتم  یتاکس سوار

 . شمی_باشه حتما ، مزاحمتون نم

 خدانگهدار .  ی_مراحم 

  کینگاه کردم .چون غروب بود تراف رونیصدا به ب   یو قطع کردم رو به راننده آدرس و دادم و ب یگوش
  رونیاومدم نفسم و محکم ب رونی ب ی از تاکس ی. وقت دم یراه بودم تا رس یتو  قهیدق ستیب ادیهم ز

قدم مانده  هی. زدیمحکم و تند م  نقدریاسترس داشتم و ضربان قلبم ا نقدریا یچ یدونم برا یدادم نم
بزنه .سرم و   رون یام ب  نهیخواد از س ی قلبم م گهیاومد .احساس کردم د رونیبود به در که دالرام خانم ب

 انداختم آروم و سالم کردم و گفتم  نییپا

 نامه دست شما دادند .  یمزاحم شما هم شدم ، پدرتون تماس گرفتند که معرف  دی_ببخش

رو به رو شدم هر چند چشم برداشتند از   رای خاص و گ یو باال آوردم که دوباره با همون چشم ها سرم
 به ذهنش خطور نکنه . ینکرده فکر بد ییتمام تالش خودم و کردم تا خدا یبود ول  یاون کار سخت 

به سمتم گرفت و ادامه داد  یدی دستش بود پاکت سف  یکه تو یفی ک یکنم«بعد از تو یم »خواهش
  دیشا دیشما خودتون بخون گهیبار د هینامه فقط پدرم گفت چون عجله داشتند گفت  یاز معرف  نمی:»ا

خوب   زی بهش انداختم و گفتم :»نه همه چ یکل یداشته باشه «.در پاکت و باز کردم نگاه یمشکل
 «.  دیاز پدر تشکر کن ی ل ی، دست شما درد نکنه از طرف من خ ستا



 زندگی معکوس می شود
 

32 
 

کنم حتما انشااهلل که کار براتون   ی گفت :»خواهش م یاومد همراه با لبخند آروم  رونی در آپارتمان ب از
 جور بشه «. 

  یاز اون جا دور م رترید قهیدق کی از اون جا دور شدم .اگر  یکردم و بعد از خداحافظ یلب  ریز  تشکر
بود من تا    یهر چ  یول  یچه حس  نیدونم ا یزد . نم  یم رونیام ب  نهیطمئن بودم که قلبم از سشدم م

 . دحالت بهم دست داده بو نیفکر کنم بخاطر رنگ چشمانش ا یحاال تجربه نکرده بودم ، ول

گرفتم خودم و   یهم نداشت . تاکس  یا دهی، هر چند که فا امیب  رونی فکر ب نیو تکون دادم تا از ا سرم
که الزم بود آماده  یبرداشتم دوتا دست لباس گذاشتم ، به همراه مدارک ها فی ک هیبه خونه رسوندم 

چند ساله  نیا یتمام غم و غصه ها قهیچند دق یقدر خوشحال بودم که برا نیدر گذاشتم . ا یجلو
 هم فراموش کردم . 

؟!. شام که خوردم زنگ زدم   گهید ی از چ  ایشد   یشدن کار م دایپغم و غصه مربوط به  نیتمام ا یعنی
زنگ زدم گفتم آشنا تو فرودگاه نداره پرواز   مایگرفتم .به دوستم ن یدو روز از کارواش مرخص یو برا

ساعت شش   رفتمهم گ طیبهم گفت که فردا پرواز هست برات بل  رهیبگ  طیو برام بل هیبه عسلو رازیش
کاش محسن هم بود اون  یا  یشارژ زدم .ول  یتو یکردم و گوش  یاونجا باشم .از تشکر دیصبح با

 اون زودتر گذاشت و رفت .  یپاهامون گذاشت ول  یجلو یا گهیعجله کرد خدا دوباره فرد د  یلیخ

گرفتم تا   ی اومدم تاکس رونیداشتم که تا صبح خوابم نبرد ، بعد هم با عجله از خونه ب جانیه نقدریا
 گرفتم و منتظر شدم تا شماره پروازم و اعالم کنند .  لیتحو طمی فرودگاه رفتم .بل

 هیبه عسلو دنیآدم مسن نشست . تا رس هیشدم کنار دستم هم   مایشش بود که سوار هواپ  ساعت
نم چون  چشمام باز کردم تا فکر نک عیاون دختر جلوم بود .سر یچشماهم و بستم که همش چشم ها

شدند  ادهی پ  ینشست همگ مایمن ممنوع هست . هواپ  یبرا  یفکر کردن به همچون دختر یاون حت
  یفرودگاه دنبالم داشتم به دنبال مشخصات همون پسر م ادیپسر جوان م هی گفت که  ید.آقا فرها

 پسر جوان هست   هی دمیشونه ام زد برگشتم د یاز پشت دست رو یکی هویگشتم که 

 .؟ی دیسع دی_سالم ، حم 

 و تکون دادم و گفتم  سرم

 _سالم ، بله خودم هستم . 
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زدم و   یاومدم «.لبخند  یفرهاد  یاشاره کرد و گفت :»من از طرف آقا رونیزد با دست به ب یلبخند
 «.  اوردمی به جا ن  دیگفتم :»اها ببخش

کرد و گفت »خواهش    ییه بود راهنماپارک کرد ابونیکه اون طرف خ یدیو به سمت پارس سف من
 کنم «. یم

که قراربود   ییکه گفت امشب و مهمان خودش هستم تا فردا منو ببره اونجا میشد  نیماش سوار
گفتم   یوقت سه یوا رونی ب قهیتونست دو دق یکه آدم به زور م  یبشم .هما بشدت گرم بود طور یمعرف

  نکار کرد یعادت کن  دینو هم با می با خنده گفت که ما عادت کرد دیکن یم یجا زندگ نیا یشما چطور
 هویکه  میشد  ادهیپ  نیخونه نگه داشت از ماش هی یآب و هوا واقعا سخت هست .جلو نیبا ا نجایا

و باز کرد   اطی گرما سخت بود .در ح نیا یانگار تو دمی به صورتم خورد .چقدر نفس کش  یگرم مینس
 تعارف کرد وارد بشم که گفتم اول خودش بره 

 کنم راحت باش .  یم ینکن من خودم تنها زندگ  یبگیاصال احساس غر دی_حم

خب   یکرد ول یم  یمبل ها نشستم . معذب بودم درسته خودش تنها زندگ یتکون دادم و رو  یسر
بود   کیکوچ یلی خونه نظر انداختم .خ  بره . دور تا دور یبود و من تا بخواهم عادت کنم زمان م  بهیغر
  یم رونیآشپزخونه ب  یبود .با صداش که از تو دهیخونه اش چ  لیوسا قهیمنظم و با سل اریبس  یول

 اومد نگاهم از خونه گرفتم 

به  یشد نتونستم دست یعجله ا گهیزنگ زد د یفرهاد ی نامرتب هست تا آقا ی _ببخش اگر خونه کم
 سر و گوش خونه بکشم .

 جور که دست دراز کردم بردارم جواب دادم  نیجلوم گرفت هم  ی شربت وانیحرو ل اومد

  یجنگ جهان   یکنی فکر م یگیم ی چ ینی کنم ، خونه کامال مرتب هست خونه من و بب ی_خواهش م
 رخ داد .

  دیشربت و خوردم که گفت :»حم یبرداشت جرعه ا  یشربت  وانیمن نشست ل یو رو به رو دیخند
جا مشغول   نیکه ا یگردن و خوب داره خودش زمان یکه دنبال کار م یجوان ها یهوا یفرهاد یآقا

دارند   یلیمدرک تحص  یندارند ، ول  یخوب   یکه وضع مال  یکرد پسر ها یتالش م شهیبه کار بود هم
دنبال کار   شهینداشتم هم  یچی، ه خود من نیکنه «. جرعه از شربت و خورد ادامه داد :»هم ماستخدا



 زندگی معکوس می شود
 

34 
 

به خونه انداخت و بعد بهم چشم دوخت    یراهم گذاشت «.نگاه یو جلو یفرهاد  یبودم خدا آقا
نداشته «.شربتم که   یچ یدست آوردم قبلش ه هیهم االن  ین یب  یکه م یخونه زندگ  نیگفت :»هم

 یروز که داشتم تو هیکنار دستم گذاشتم و گفتم :»منم حالت مشابه مثل تو دارم  زی م یرو  دمینوش
 یجور که سمتم م نیبلند شد هم  زیم یرو به رو شدم«. از رو یفرهاد یکردم با آقا یکارواش کار م
کنار   وانیفرشته به تمام معناست «.ل هیمرد  نیلب داشت گفت :»اره واقعا ا یکه رو  یاومد با لبخند

زنگ بزنم بوق   یفرهاد یآقا یرفت فرصت شد که برا   یم برداشت که دوباره تشکر کردم . وقتدست
 و برداشت    یاول که خورد گوش

 ؟. یجان خوب  دی_سالم حم 

 لبم نشست   یرو یناخوداگاه لبخند یفرهاد یآقا یهمه مهربون نیا از

 شهیم یا  قهیخواستم اطالع بدم که چند دق یمزاحم شدم م دیممنونم ، ببخش یفرهاد ی_سالم آقا
 اومدم االن هم کنار عماد هستم . هیکه عسلو

چند تا   یبر  دیدوستم براش زنگ زدم هماهنگ کردم با شی _خب خداروشکر ، فردا برو با عماد پ
 .  یهم دوره بگذرون یبعد چند ماه یتست انجام بد

 یدوره ها هم م نیا ادیب رم یکار خوب گ جا به جا شدم و گفتم :»ممنونم ، من یمبل کم  یرو از
 گذاره«.

 از پشت خط گفت   یفرهاد یانداخت که آقا  یاومد کنجکاو بهم نگاه عماد

 به خودم زنگ بزن .  یداشت یجان  من کار دارم ، هر جا مشکل  دی_خب حم

 انداختم گفتم  نییو پا سرم

 _چشم ، بازم ممنونم ، روز خوش . 

 _روز خوش پسرم . 

 

 بود «. یفرهاد  یکه قطع کردم عماد گفت :»اقا یگوش
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 .؟«ی خور یم  یناهار چ نمی زد و گفت :»خب بگو بب یو به نشونه بله تکون دادم که دست سرم

 خورم «.  ی منم م یخودت خورد  یو گفتم :»هر چ  دمیموهام کش  یتو یدست

 

گفت که دختر   میباهم حرف زد یحال من و خوب کرد از همه چ یل یاون روز کنار عماد بودن خ خالصه
 اش بهش ندادند . یبد مال طیخب بخاطر شرا یخواستش ول  یم  یلیداشته که خ یعمو

  یخواست ول  یم  شییمشکالت هست .محسن هم دختر دا نیجور آدم ها پر از هم  نیما ا یزندگ
زند .   یم چرا  عشق هم پول حرف اول مدون یردش کردند ، نم   یخب اونم مثل عماد بخاطر وضع مال

 زنه . یپول حرف اول م زیهمه چ یدوره زمونه تو نیا یهست که تو نیهم بخاطر ا دیشا

 

عماد با استرس فراوان از   یزود خوابم برد . صبح با صدا  یلیشب قبل خ  یخواب یهم بخاطر ب  شب
با بسم   میصبحونه و خورد  نکهی، بعد از ا دمیدوش گرفتم لباس مناسب پوش  هیشدم رفتم    داریخواب ب

حرفام که    یکردم که تمرکز کنم رو  یسع یاسترس داشتم ول یلیخ  نکهی.با ا میاومد  رونیاهلل از خونه ب 
  یمرحله رفتم ول نی جاها تا هم  یلیعرق کرده بود .خ  یادیها بگم ، دستم از استرس ز یچ دیبا

باهم   ادیتا خودش هم ب سادمیوا رونیو پارک کرد ب  نیاز فاز ها ماش یک ی یشدم . جلو یرد م شهیهم
 هی،  باشگفت :»استرس نداشته  میکرد یسمت دفتر حرکت م  میجور که داشت  نی. هم میوارد شد

 به خدا باشه «. دتیداشته باشه ام یقدرت تکلم خوب دیمهندس با

هماهنگ کرده بودند .عماد در زد و وارد شد   یقبال با منش  م یسادیدر وا یتموم شدن حرف اش جلو با
بلند که  زیبود و جلوش به م استی که متعلق به ر زیم هیاتاق نسبتا بزرگ با  هیمنم پشت سرش رفتم . 

 بود خورد .   زیکه پشت م  یخورد . نگاه ام به مرد مسن  یم  یهشت تا صندل

 . یری صن ی_سالم آقا

ما و داد و تعارف کرد   یخوش جواب هر دو یعماد بود که سالم کرد منم سالم کردم که با رو نیا
بهم انداخت   ینگاه  یرینص ی. آقا میرو به رو هم نشست میانتخاب کرد یصندل  نیتر  کی. نزد نمیبش

زدم و گفتم :»ممنونم «.مدارک و    ی«. لبخند یدیسع  یآقا یگفت :»خوش اومد قهیو بعد چند دق
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بودند به عنوان  یکردم که اگر راض  یکار م یشیآزما دیدادم دو ماه با لی که بهش تحو خواست
 بشم .  یمهندس رسم

که همه اونا پاسخ دادم   دیچند تا سوال پرس میبا هم صحبت کرد یدرباره همه چ میموند قهیچند دق 
گرم   یهوا  نیا یتو میرفت نیبود واسه هم   یده روز مرخص.عماد چهار می. ظهر بود که خونه برگشت

  بودواسه وقت تلف کردند خوب  نمیخب هم  یهم بزرگ بود ول  ادیهر چند که ز  میشهر زد یتو  یچرخ
خودم   ستین  یازین گهیدم د یم  لیرم تحو  یها الزم و انجام دادم که عماد گفت خودم م شی.آزما
 برم . 

اون دختر رفت   یطوس یها  یو دوباره فکرم سمت نگاه  دمیمبل ها تا اومدن عماد دراز کش  یرو
  یعنیبا خودم زمزمه کردم » دمی موهام کش یتو یکم نداشت.دست یزیچ چیه  ییبایکه از ز ی.دختر

شدم . نشستم چند  یجور نیحرف ام خودمم تعجب کردم چرا من ا  نی«.با ا نمشیبب  گهیممکنه بار د
  یانگار صدا یشد ول  اطی بعد عماد وارد ح قهی.چند دق ام یب رونیفکر ب  نیسرم تکون دادم تا از ا یبار

  دمیام کش  ختهیبهم ر یموها یتو یدست عیاومد . درست نشستم سر یهم همراه اش م یآقا و خانم 
 یفرهاد یآقا دمیاهلل کنان وارد شدند .بلند شدم رفتم جلو در که با کمال تعجب د ایکه در باز شد 

فشردم سالم کردم که با   یاش واقعا خوش حال شدم رفتم جلو دستش و به گرم دنیهست .از د
ون به آسم  یو نگاه  دمی«.خند یرد شد   یکه از مرحله اول به خوب دمیگفت :»سالم پسرم شن یمهربون

و  دشونه ام ز یدستش و رو تی م ی«.با صم شهیم یبعدش چ نمیانداختم گفتم :»ار ه خداروشکر ، بب 
چند  هیداخل   ای به خدا باشه «. برگشت سمت عقب گفت :»دالرام بابا ب دتیگفت :»انشاهلل ، ام

 «. میبعد بر میبمون دیعماد و حم شی پ یساعت

که هر وقت بهش   هیچ نیا تی دونم حکا یشروع به زدن کرد . نم   روزیاسم دالرام دوباره قلبم مثل د با
آرام و باوقار وارد   شهیکه مثل هم سادمی. عقب تر وا رهی گ یکنم همون موقع سر راهم قرار م یفکر م 

منم به عماد  مبل ها نشستند .  یبا تعارف عماد رو یفرهاد یسالم کرد و همراه آقا ری شد سر به ز
  کیخونه انداخت بعد آروم به من نزد  یتو یو آماده کنه . عماد نگاه ییرایپذ لیکمک کردم که وسا

کس   چ یه یآدم سرد و مغرور صد البته جد هیو نه ساله  ستیب  نجایمهندس بود ا هیشد گفت :»
 خواست باهاش کار کنه «.   یدلش نم

آورد دوباره کنار من که  رونی ب یآب  یبطر خچالی یتعجب بهش نگاه کردم که برگشت از تو با
دل نه صد دل عاشقش   هی دیو که د یفرهاد یو گفت :»دختر آقا سادیمشتاقانه منتظر ادامه بودم وا
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  یزندگ ی تونم با همچون مرد از خود راض یردش کرد گفت نم  یکمال خونسرد ایدخترش  یشد ول
ناز و نعمت بزرگ   یگن تو تو یبهش م شهیهست ، هم  یدختر خوب  یل یزد و گفت:»خ  یلبخندکنم «. 

 ؟«. گنیم  یخودش و باباش چ ی دون یم یول  یبابات ازدواج کن یهم سطح زندگ  یک یبا  دیبا یشد

 پارچ هم بهم زدم . یتو ینگاش کردم همزمان محتوا  یحالت پرسش با

  یجور نیا شهیهم  یآدم ی، زندگ ادیبه دست م شهیهم_گفتند که مهم عشق و تفاهم هست پول 
 مونه .  ینم

کنم .  ی م یقدر احساس خوشحال  نیحرف ا نیا دنیدونم چرا با شن یبه پارچ انداختم نم نگاهم
پارچ که آب داخلش   یساعت هست دارم تو کیدونستم  یفکر فرو رفته بودم که نم یتو نقدریا

 .  زنمیهست قاشق م 

 ؟«. یشونه ام زد و گفت :»نکنه عاشق شد   یرو یدست یبه مسخرگ  عماد

 نیا نمشیب  یم یچرا وقت هیدونم حس ام بهش چ یمن واقعا نم  یکرد ول  ی م یداشت شوخ اون
 بزنه . رونی ام ب نهیخواد از س یکه قبلم م یطور  دهیحس بهم دست م

سر تکون داد و  دیی«.اونم به نشونه تأ ادیبه به ما نم یزدم و گفتم :»نه بابا عاشق  یاجبار لبخند به
تک   یمبل  یحالم که بهتر شد وارد شدم .رو سادمیوا یا  قهیرفت .منم چند دق  رونی برداشت ب لیوسا

  یودمم نمکه خ یاحساس نیدور اطرافم از ا  یسرم بلند کنم و آدم ها دمیترس ینشستم .م ینفره ا
متوجه شدم که واسه  دیکه عماد پرس  ییها ینشستند از سوال یببرند . چند ساعت  یهست پ  یدونم چ

برگردم   دی روز بموند و بعد برگردن .البته منم با هیاز بستگان همراه دخترشون اومدند که  یکی دنید
ام خوب شد   یمال ضاع او یتا بعد که کم  رمیخونه هم بگ  ش یبدم پول پ لیخونه و تحو دیچون هم با

  یراستش م  یگفت همراه اونا برگردم ول یفرهاد یخودم اجاره کنم .آقا یخونه برا هی رازیبرگردم ش 
زده و   یبه سرم م یکه هر از گاه  یها الی فکر و خ نیا د ینباشم شا گهیدالرام هست د یخواستم وقت

روزه کاراهام انجام بدم و برگردم    هیکنم  یکه سع رازیبه ش هیگرفتم از عسلو طیفراموش کنم .امشب بل 
. 
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عماد   گمیام برداشتم به عماد گفتم :»م فیفرهادس رفت منم ک  یآقا گهیشش عصر بود که د  ساعت
اورد و   رونیب  یوش گ یکه سرکار هستم ؟«.سرش از تو  یچهارده روز نیا دنی خوابگاه م نجایا یگفت

  یبرگرد ی که بخوا یندار رازیش  یهم تو یکس یگیخودم تو که م شی پ ایگفتم که ب یگفت :»اره ول 
 ی«.شونه ا مید یخودم بمونم با هم اجاره خونه م شی جا پ   نیچهارده روز استراحت هم هم مونه

کنم «.  یم  کاری چ نمیبب رازی دونم تا برم ش یگفتم :»نم  دمیدر خم شدم کفشم پوش یباال انداختم جلو
؟«.لبخند   گهید مییای در م ییاز تنها مونییدوتا گمیکه من م نیگفت :»هم  سادی بلند شد اومد کنارم وا

برداشت    زی م یاز رو چیو برگشت سوو دیکنم «.  خند  یقبول م  ستین یزدم و گفتم :»باشه چاره ا
 رونیخواستم مخالفت کنم که اجازه نداد و با دست به ب   یتا فرودگاه برسونمت «. م ایاومد گفت :»ب 

  ادهیپ یوقت  وندتا فرودگاه منو رس یا گهیحرف د چیبدون ه میشد نیکرد .سوار ماش  تمیخونه هدا
  یدیرس نی اورد و گفت :»بب  رونی ب نی ماش شهیش یدور بشم سرش از تو نیاز ماش نکهیشدم قبل از ا

گفتم و  یفرودگاه دنبالت «.باشه ا امیخبر بده خودم ب  یهم برگرد یخواست  یبهم زنگ بزن بعد م 
 حرکت کردم .  یسمت در ورود

.اول رفتم  نم یسر مذاکره بش  یتونستم برم با خانم جعفر یساعت  ده شب بود م رازی ش دمیرس یوقت
  یندیاتفاق خوشا چیه ی.حت  هم نداشت که بخواهم بخاطر غصه بخورم یقشنگ ز یچ چیخونه ه یتو

  یکه بدرد م یوارد تنها اتاق خونه شدم ، لباس هر چ   یدادم با ناراخت رونیهم رخ نداد .نفسم و ب 
برداشتم . دور تا دور   شهیم  ازمیدونستم ن یکه م میشخص  لیساک گذاشتم وسا هی یخورد برداشتم تو

جا   نیتونستم با خودم ببرم هم یکجا م  یمال ما بود ول   شترشیخونه ب لیخونه از نظر گذروندم .وسا
حموم انداختم که  یتو ینداشت ازش استفاده کنه . نگاه یزیمثل ما اگر اومد چ  گهیآدم د هیباشند 

بود   یخونه خانم جعفر نییطبقه پا اومدم رونی از خونه ب ازدهیلباس جا نذاشته باشم .ساعت  یوقت
؟«.االن  یکجا بود شبیبهم انداخت و گفت :»د یدر حق به جانب نگاه یدر که زدم زود اومد جلو

 حوصله ی ب نی حوصله نداشتم که بخواهم بهش جواب بدم بخاطر هم ویرفتم ه یکه داشتم م
  نجایروزه که ا کی نی هم یدارم تو ازیخونه ن  شیخونه برم ، االنم پول پ نیخواهم از ا  یگفتم:»من م

بهش نگاه کنم .با    یهستم بهم پس بده «. حاال نوبت من بود که بعد شش سال حق به جانب و شاک
  یداشتم عصب گهی؟«. د یآورد ر ی بهتر گ  نیکرد و گفت :»خونه از ا زیحرفم جا خورد چشماش ر نیا
  ینم  ازین گهیاالن د یدادم ول یصاحب خونه هست جواب م  نکهیبه احترام ا همه سال نیشدم ا یم
قدم به داخل خونه رفت و با لحن محکم و   هینگفتم که  یزی که بخواهم بهش جواب بدم .چ نمیب

  ینم  یول هدونستم که دار یخونه بدم «. م  شیتونم پول پ یمن نم ومدهیقاطع گفت :»تا مستاجر ن
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من پولم و خواهم «.برگشتم از پله ها باال برم هنوز   یو گفتم :»ول  ومدمیکوتاه ن نی هم یخواد بده برا
 یازتون م امیگفتم :»فردا عصر م  یچرخوندم رو به خانم جعفر نییسه تا پله نرفتم سرم و سمت پا 

 هیادم به در تک د رونیب  ووارد خونه شدم در و محکم بستم . نفسم  یا گهید یحرف  چی«.بدوه ه رمیگ
  یخونه بود که همش با وام و بدبخت  شی پول پ ونیلیچشمام بستم . پنجاه م قه یزدم و واسه چند دق

گم به  ی اش هم م هیبق  دارمیشد که بر م  یواسه من م ونیل یو پنج م  ستی. ب  میجمع  کن میتونست
پهن کردم   یهال شدم پتو ردخواهم . وا  یباشه و نم هیکه واسه بق یپول  زهیحساب محسن خودش بر

 .  دمیو خواب

 

 

 

 #دالرام  

 

پسرا   نی، دور و اطرافم پر از هم دی رس یچشم من جذاب به نظر م  یقدر تو نیبود که ا یپسر نیاول
  ریز میخونه همکار بابا بود  یتو   یمن داشت . وقت ش یپ یا گهید گاهیانگار جا نیخب ا  یبود ول
  اش دمیانداخته بود . بار اول که د نییکردم که آروم و با خجالت سرش و پا  یبهش نگاه م یچشم
  نکهیخب تا ا یهم از اون دسته آدم ها هست ، ول  ی کی  نیشد با خودم گفتم که حتما ا رهی بهم خ

مغز من و به   یکوتاه حساب یها  دارید نیا یانداخت .تو نییحرف زدم به خودش اومد سرش پا
 ول کرده بود. خودش مشغ

 _پخ . 

قلبم گذاشتم با   یمواجه شدم دستم و رو مایسمت عقب برگشتم که با چهره خندان ن عیسر  دمیترس
 کنم ؟هان !؟«. یمن سکته م یکن  یم یجور نیا  یگیحرص گفتم :»نم 

شد و گفت :»دالرام فکر کنم    رهیبه سقف خ  دیتخت کن دراز کش یباال انداخت رو یابرو الی خیب
  ریخودم زدم ز وونهیجمله اونم از دهن داداش د نیا دنیبا شن  یدونم چرا ول یعاشق شدم «. نم
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دهن من و گرفت   یببره جلو یپ  یزی مامان به چ نکهیبلند شد نشست قبل از ا عیکه سر یخنده جور
 .؟«یخند  یم یگفت :»چته ؟به چ تیاعصبان  باو 

از خنده داخلش   یها هیکه هنوز ته ما یبا لحن  دمیکش ی قیدهنم برداشت نفس عم یاز رو دستش
  یدالرام فکر م یگیاتاق من م یتو  ییای م یکن  یبود گفتم :»اخه هر بار که دوست دخترات و عوض م

 کنم عاشق شدم «. 

  دیبلند اسمش صدا زدم که ترس یاومد با صدا ادمی یزیچ هی هو یخودشم حاال خنده اش گرفته بود . 
 میبر یاری وانت عمو ب  دیبزنه خودم گفتم :»مگه قرار نشد پرا  یبخواد حرف نکهیبهم نگاه کرد قبل از ا

 یشلوغ بوده حتما تو  یلیروزا سرم خ  نی، ا ارمشی  یو گفت:»چرا م دی؟«. خند میدور بزن  رونیب
بهم انداخت و گفت   ینگاه تاسف باربهم زدم که  یدست ی«.از خوشحال  ارمیم رمی هفته م نیهم
کنه   یتو االن عقل ات به اندازه بچه هشت ساله عمل م  رمی هجده سال سن تو بگ نیا نیانگ ی:»م

  یبابا از تو یکه صدا دمیکش  ی غیمحل حادثه و ترک کرد .ج عیگفت سر یبدونم چ  نکهی«.قبل از ا
و حساب منو برسند    انیمامان با بابا ب نکهیدهنم گرفتم قبل از ا یجلو عیخونه بلند شد :»دالرام «.سر

 زود خوابم برد . یل ی راه خ  یو بخاطر خستگ دمیپتو خر ری ز عیسر

 

 

  چیخب ه  یهم گذشت ول یا قهیبودند ، چند دق دهیشدم .همه خواب داریزود از خواب ب  یلیخ  صبح
خرامان خرامان از   دمیام پوش  ییاومدم .دمپا رونی تخت ام ب یحوصله از تو ی نشد منم ب داریکس ب
به  شممشدم که چ یاومدم داشتم از کنار مبل ها رد م  رونی راهرو ب یاومدم . آهسته از تو رونی اتاق ب
آهسته  ن یاش بزنم .واسه هم ی گوش یتو یدور هیدونم چرا دلم خواست برم  یبابا افتاد .نم  یگوش

داشته باشم   دینشستم که به راهرو اتاق ها د ییو به رومبل ر یو برداشتم رو یقدم برداشتم گوش 
  یواتساپ تمام مخاطب ها و نگاه کردم . ول یرفتم تو  نیوقت رمز نداشت واسه هم چیه ی.گوش

شدم شماره   نیبود که وارد مخاطب یبخاطر کنجکاو نی نبود .واسه هم یدیسع دیاز حم  یاسم چیه
  یحس چ نیدونم ا ینه ؟ نم ایهست  داریب  نمیلحظه دلم خواست زنگ بزنم بب هی. واسه  دمیاش د

  ذفکه به خودم دادم ح یامی خودم بفرستم و بعد پ  یگوش یبود که منو وادار کرد شماره اش و رو
که داشتم   یاولش گذاشتم خودم و به اتاقم رسوندم با عجله و استرس  یو سر جا  یگوش عیکردم .سر
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کردم .چند تا   ویس میگوش یتو  دیو باز کردم شماره حم  امی.پ  دمیکش رونیبالشتم ب ری و از ز میگوش
 هکرد ک  یمنو وادار م یقو یلی خ  یروی ن هی یول  ستی دونم کارم درست ن یم  دمیکش قینفس عم

  یخواستم قطع کنم که گوش یشدم م مونیساعت شش صبح بهش زنگ بزنم . بوق اول که خورد پش
 و برداشت  

 _بله .

تونستم خرف بزنم چون  ی. نم ادیب  رونیدهنم ب یخواد از تو یداش احساس کردم که قلبم مص با
 اومد قطع کنم . یدلم نم  یبده ول  صیممکن بود صدام و تشخ

 . دیی_بفرما

شارژ   یو تو  یدادم با استرس گوش رونی ده تماس و قطع کرد نفسم و ب یجواب نم  یکس دید یوقت
اتاقم انداخت وبا تعجب نگاه   یخودش و تو   عیسر مای خواستم دوباره بخوابم ن  یکه م نیزدم . هم

 .دی تخت خواب  یکردم که اومد کنارم رو یاش م

 .  زمی نفر داره داداش عز  هی تی تخت ظرف نی_ا

،   میکرد یم  طنتیش  مای خونه فقط من و ن ی. تو دمینگاه ام کنه چشماش گرم شد و خواب نکهیا بدون
 .  دمیاش  سرد و مغرور بود . همون جا کنارش خواب  تیکه داشت شخص  یبخاطر شغل  دینو

 

   دی#حم 

 

 

خودم و گرفتم بهش سپردم که حتما پول و به محسن    ونیلیو پنج م  ستیکارها انجام دادم ب تمام
  یبرم .چهار ساعت هیپرواز نداشت مجبور شدم با اتوبوس تا عسلو مایبده .عصر همون روز چون هواپ

 شهیهم ثلاومد .  اون شب هم م نالی . به عماد خبر دادم که بنده خدا تا ترم دم یراه بودم تا رس یتو
  ینگاه دمیاز خواب پر هویاسترس داشتم .  یروز بعد واسه کار رفتم . روز اول بود و کل نکهیگذشت تا ا
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بلند شدم به   عیاونجا باشم . سر هفت دیده من با یهفت صبح و نشون م دمیبه ساعت انداختم د
خودم اومدم وارد   هب عیسر دمی چرخ یاومدم .مثل پروانه به دور خودم م  رونی اتاق ب یسرعت از تو

دونم که وقت ام داره   یصورتم هم شستم فقط م ایدونم دستم شستم  یشدم .نم یبهداشت   سیسرو
  نمیآوردم اصال نگاه نکردم که بب رونی کمد ب یاز تو یلباس هیاومدم وارد اتاق شدم  رونی گذره .ب یم

عماد نگاهم به  یشد .با صدا ی کردم پاهام وارد پاچه شلوارم نم  یم یساعت چند هست . هر کار
 چارچوپ در افتاد . 

 ؟. یکن  یات م  رهنی پ نیآست یپاهات و تو یکه دار یکن ی_احساس نم

 کنم که پاهام واردش کنم .  یارم تقال م دستم گرفتم و د رهنیپ میدیانداختم که د نییبه پا  ینگاه

به عماد که  دمیشلوار پوش عیبهش فکر کنم .سر ادیفرصت نشد که بخواهم ز یخنده ام گرفته بود ول  
؟«. سرش باال گرفت گفت   یبرگرد یسرکار دینشسته بود گفتم :»عماد تو مگه امروز نبا الیخی ب  یلیخ

  اعتس دیخب االن ساعت پنج صبح هست هنوز دو ساعت وقت دارم «. با شک و ترد ی:»چرا ، ول
  یعماد که داشت چرت م یهال جلو ی. برگشتم تو دهیهفت و ربع نشون م دمی اتاق نگاه کردم د یتو

 «.    دهیاتاق هفت صبح و نشون م یساعت  تو یگفتم :»ول   سادمیزنه وا

  یکه رو یپارچ آب  نیهم یتونه باشه برا  یباال انداخت که شصت ام خبردار شد کار خودش م یا شونه
؟«. با   یشد  وونهیو گفت :»د دی از خواب پر دهیکردم . ترس یصورتش خال یتو   هویبود برداشتم  زیم

 در من اثر کرد «. نیکمال هم نش گهیلبخند نگاه اش کردم و گفتم :»اره د

که قرار بود کار کنم با   یی. خداروشکر جا میبعد هم آماده شد میبح با هم کل کل کردساعت شش ص  تا
گاز همه جا و گرفته  ی. بو میخودمون و تا اونجا رسوند م یشد سی مکان بود . سوار سرو هی یعماد تو

  روین ومدا  یبره. پشت سر هم اتوبوس بود که م یگفت تا بخواهم عادت کنم زمان م یبود همان م
آشنا شدم .  فمی اونجا باهام حرف زد و با تکال سیی.اول رفتم ر میکرد .با بسم اهلل وارد شد یم ادهیپ

 یا قهیتا ساعت پنج عصر تموم شده بود وقت داشتم ده دق یشد همگ یکه مربوط به من م یکارها
در حال صحبت کردن   گهیسرشون خلوت شده با دو نفر د یکم رفتم تا اونا هم یکنار عماد برم .وقت 

کرد   یکه کنارش بودند معذرت خواه یبلند شد و رو به دو نفر عیهستند، تا چشمش به من افتاد سر
 ی.«سر یکه خوب راه افتاد  نمیب  یباال انداخت و گفت :»نه م یابرو دیو طرف من اومد . تا بهم رس

جور که   نی گذاشت هم کمرمانشاهلل که موندگار باشم «.دست پشت تکون دادم و گفتم :»اره خوبه 
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کنند «. به اون دو نفر   یرفت گفت :»اگر کارت خوب باشه مطمئن باش که قبولت م یسمت جلو م
  یگذشت که وارد بحث قبل قهیکنار عماد نشستم. چند دق دمیعقب کش  یسالم کردم و صندل میدیرس

گفت :»اره عماد برات   تی تکون داد و با اعصبان یبود سر نیاز مرد ها که ام  یکی خودشون شدند . 
  ری کنه همش از ز  یاصال کار نم نیام گهیمهندس زده م شیآب من و پ  ریپسره رفته ز نیگفتم ا یم

 ضربه زد .  زیم یدستش رو یانداخت با انگشت ها نیی«.سرش و پا رهی کار در م 

  یجا رو  نیهم  کاریجان داداش راست گفته بنده خدا ، من که هر وقت اومدم تا نو ب   نی_خب ام
 میاومد ی«. سرش و باال گرفت گفت :»ما و باش با ک یکن  یبا تلفن صحبت م یدار ینشست  یصندل

 هدعوا را هی  ششیکه ، برو پ  گمیمن م نی ام نیخم شد و گفت :»بب زی روز م عیبه در «. عماد سر زدهیس
دوخت که   نی«.منتظر چشم به ام مید یبهش م  یدرس حساب مییایوسط دعوا م  هویما هم بنداز 

.اون که د«ییای شما هم ب رمیغبغ انداخت و گفت :»باشه م یتو یتکون داد بلند شد باد یاونم سر
دعوت هست ؟«. اون   ی! مگه محل کار جا یشد وونهیرفت برگشتم به عماد نگاه کردم آروم گفتم :»د

 گرده .  یبرم گهی د قهیکار داره چند دق رهی هم گفت م دوست

خوان   یهر چه تمام تر گفت :»ک  یال یخی پا انداخت و با ب یداد پت رو هیتک یاون رفت به صندل یوقت
هست ، بچه ها   نیشد و گفت :»من کارم هم  کیدعوا بره ؟«.منتظر بهش چشم دوختم که بهم نزد

کنم بعد به  یتماشا م نمیش یم  نجایدعوا بعد خودم ا  دیبر گمیم نجا یا انیکه با هم مشکل دارند م
  یمردم دعوا راه م نی!ب هیچ گهیبشر د نیکنم «.ا یم  ریو ختم به خ زیجلو همه چ رمیعنوان عقل کل م 

 خواد بره .  یم یک  نمیکنه . منتظر نشستم تا بب  یدرست م  یره همه چ یندازه بعد م

 

 

 

 #محسن  

 

خونه نشستم  ینکردم .تو یمانی پش یایوقت اح  چیبرم ه دیحم   شیگرفتم از پ میاون روز که تصم از
بخونه پونزده تا   گردمی دهم برم یخواهند انجام م  یکه م یکار ها  رمیزنند م  یزنگ م  یهر دو هفته ا
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 گهید رادمه یسراغ نداشتم .به گفته آقا نیراحت تر از ا یزیچ گهیدن د یپول بهم م ونیلیم ستیب
  ادیاز چنگ ام درب یخوب نیرابطه داشته باشم . من هم که دوست نداشتم پول به ا دیبا حم دینبا

ام زنگ خورد . با تعجب   یمیقد یمبل بلند شدم سمت آشپزخونه رفتم که گوش یقبول کردم .از رو
دونم   یزد .نم یداست زنگ م یو روشن کردم .خانم جعفر نیمن ا یبرداشتم ک زی م یبرگشتم از رو

 زود تماس و وصل کردم .   یلیخ  نیهم یافتاده . برا یاتفاق  دیدلشوره گرفتم نکنه واسه حم  هویچرا 

 .  ی_سالم خانم  جعفر

 گذشت که جواب داد   قهیدق چند

 . ریبگ  لیخونه تحو شیپول پ ای_سالم ، محسن ب

 از اون خونه رفت ؟«.  دیکه کنارم بود نشستم و گفتم :»مگه حم  یتک مبل  یتعجب زو با

 گرده . یبر نم گهیاومد سهم خودش گرفت و گفت د روزید نی_بله هم

  دیگفت :»نه من از کجا با یصلگحو  یدونه کجا رفته ؟«. با ب  یگفتم :»م  دمیموهام کش  یتو یدست
 کرده بود «. دایانگار کار پ  یبدونم ول 

کجا گذاشته رفته .بهش   دیحم  نیدونم ا یفکر فرو رفتم نم  یو قطع کردم .تو  یگفتم گوش یا باشه
 یتو دی شن بعد ممکنه هم خودم هم حم  یکنترل م  یتونم زنگ بزنم چون خط هام همگ یهم نم

 یگرفته ا یکه خورد با صدا یبوق نیشماره اش برداشتم اول  عیافتادم سر ماین  ادی هوی. وفتهی دردسر ب
 « .  دییکه فکر کنم بخاطر خواب بود گفت :»بله بفرما

 ی، من محسن هستم .م مایشدم گفتم :»ن یجور که وارد م نیشدم سمت آشپزخونه رفتم هم بلند
 . ؟«یندار دیاز حم یخواستم بدونم خبر

  راز یاز ش  یکرده مدت  دایهنوز خواب از چشماش نرفته بود :»نه ندارم ، بهش زنگ زدم گفت کار پ  انگار
 دونم «. یم  نیخواهم برم هم یم

که کار   نیدادم خب خداروشکر حال اش خوبه هم رونی. نفسم ب و خاموش کردم   یکردم گوش  یتشکر
 کرده . دایهم پ
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که به دور از چشم  یمحله ا یآماده شدم راه نیهم  یامهراد صحبت کنم بر یقرار بود با آقا امروز
داخلش مانند قصر   یاومد ول یدور تا دور خونه که متروکه به حساب م  دمیرس  یهمه بود شدم .وقت

 چونتونست دست از پا خطا کنه   ینم  یبود کس  نیگذاشته بودند .همه جا دورب گاردیبود تمام باد
کردند بعد  یم یمهراد ما رو بازرس  یو به دستور آقا شهیطبق هم دندیشد. تا منو د یگرفته م عیسر

  ری پله بود که به سمت ز هی یازش بلند شد .ورود  ییو باز کردم که صدا ی. در آهن  میشد یوارد م
از کنارش رد   ستمخوا یبودند م سادهیکه دو برابر من بودند وا گاردیدر دوتا باد ی.جلو رفتیم  ینیزم
  رونی داره ب ژهیمهمان و سییبهم نگاه کنه گفت :»ر نکهیدستش جلوم گرفت و بدون ا یکیشم که ب

  ینم دایپ ی درخت چیاومدم .ه رونیمنتظر بمون تا خودشون خبربدن«.سرم تکون دادم از ساختمون ب 
 یسنگ ها تو از یکی  یاون نشست .همه جا خاک بود و خرابه به ناچار رو هیسا ریشد که بشه ز

 نیشدند البته ا یبه دوازده تا م ک یتوجه کردم نزد شتری ها ب  گاردیآفتاب سوزان ظهر نشستم .به باد
  یمهراد بود .واقعا تو یبودند .داخل شش نفر بودند سه تا هم مخصوص خود آقا رونی تعداد فقط ب

گذشت که همون  قهی.چند دق  میهم نبود که بخور یقطره آب  یشدم حت  یم تلف مآفتاب داشت نیا
 یمن ثابت شد و گفت :»اقا گفتند که االن م یانداخت رو اطیبه ح  یدر اومد نگاه یجلو گاردیباد
 «.  دیداخل شو دیتون

از   یرفتم باد خنک   نییوارد شدم .از پله ها که پا  دمیبه لباسم کش یخاک ها بلند شدم دست یرو از
بزرگ    اریسالن بس هیشامل  نیزم ریز نیکولر ها بهم خورد که احساس کردم وسط بهشت هستم .ا

شد سرفه  عث. کل اونجا و دود گرفته بود که باداشتند   یخوب  ونی دکوراس یبود با چند تا اتاق که همگ
محسن  یو گفت :»خوش اومد د یخند  دیآقا مهراد خوشحال تا منو د دمیکه رس ی.پله آخر رهیام بگ

  یابروم باال بره به دستور خودش قدم یتا هی«.تعجب کردم که باعث شد  یخوش اومد   یلیجان خ 
؟«.سرم و تکون دادم  یبرام انجام بد گهیکار د هیخواهم  یشدم که گفت :»محسن م  کیبهش نزد

خواهم تو هم مثل تمام   یگفت :»م  دیآب سر کش وانیل هیجور  نیمنتظر بهش چشم دوختم که هم
  دیدار دیدون یم چیبود گفتم :»ه  ادمیکه بخاطر تعجب ز یبلند ی«. با صدا یاری ب ادی اعت نجایافراد ا

 . ؟«یگیم یچ

خواهم که تا ابد    یدونم ، م یخوب هم م یل یمن نشست و گفت :»ارع خ ی رو به رو  یصندل یرو
 یتو نیشدم و گفتم :»ا کینزد  یقدم تی «. با اعصبان  یمون  یام راحت باشه که کنار خودم م الیخ

  یصندل  یرو  یکم ی«.حاال اونم عصب دینزن  یکه امضا کردم نبود شما هم ازش حرف یشرط قرارداد
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اش دادم گفتم  لیتحو یهست «.بهم نگاه کرد کرد که پوزخند گمیگفت :»االن م دیکش جلوخودش  
  دمی«. پشت ام بهش کردم که صداش شن  ستمیبا شما ن  یبه همکار یراض گهیکه د گمی:»منم االن م

جور سربه   هی دیبا یکرد دای راه پ  نجایوگرنه چون به ا یری شرط و بپذ نیکه ا یتو مجبور ی:»ول 
محسن پس تا خودم دست به   ی گاه کردم که گفت :»مجبور«.سرم و چرخوندم بهش ن نمک  ستتین

دادم  رونی پله ها انداختم نفسم و محکم ب یبه انتها یکار نشدم به دل خوش انجام بده «. نگاه
 کار   نیبار ا ر یز یبکن ول  ستیکردم گفتم :»سر به ن یجور که به پله ها نگاه م نیهم

 رم «.  ینم

  یبود گفت :»تو آدم خوب  شیچند لحظه پ  تیاز اعصبان  یکه خال  ییکردم که با صدا یپله و ط  دوتا
  یچه کار نکن  یبندم هر ماه چه کار کن یم گهیباهات قراداد د  یپس اگر قبول کن یکار هست نیواسه ا

برگشتم   جا«. از همون   کنندی که داره واسم کار م یافراد ن یمثل تموم ا دمیحقوق م ونیل یم یبهت س
  ینقطه شهر م  نیبهتر یتو یبهش نگاه کردم که ابروهاش انداخت باال فکرام و کردم گفتم :»خونه ا

کرد ادامه دادم :»عالوه   یخوام «.هنوز داشت بهم نگاه م  یها م نیمدل ماش  نیخوام ، دوتا از باالتر
  یواسته خودشون بود ولچون اونا معتاد بودند و به خ  یبد  شتریب ونیلیحقوق منو ده م دیبر اون با

بلند شد    یصندل یپاهاش زد همزمان از رو یرو ی«.دست یکن  یکار م نیمن و مجبور به ا یتو دار
دم «.سرم و تکون دادم  یتا فردا صبح برات انجام م  یکه گفت  یسمتم اومد گفت :»تمام شرط ها

بمونم از پله ها باال    نتظرم نکهیدم «.بدون ا یو انجام م  یکه گفت  یگفتم :»باشه پس منم اون کار
بود شدم و راه شهر و در   یو هفت مشک ستیدو هیکه  نمیها گذشتم سوار ماش گاردیاومدم کنار باد

 یدو نفره ا زیساعت پنج عصر بود خسته خودم و به کافه رسوندم پشت م  دمی رس یگرفتم. وقت  شیپ
دوست داشتم با   شهی. هم تادمگذشته ها اف ادیبه رو به روم انداختم   یبه صندل ینشستم .نگاه

جور   نیا می نه پول اش داشتم نه وقت اش که بخواه چوقتیکه ه فیخب ح  ی کافه ول هی امیب  دیحم
 مونیهنوز هم پش یشرط گذاشته ول نیا نکهیدونم چرا با ا یدادم .نم  رونی.نفسم و ب  مییایجاها ب 

که   یخواهم بدم .به جاش با پول  ینمپول مواد اش هم   یحت  شهیها رفع م ازیکه ن  ادی.اون اعت ستمین
ساعت نشستند  میکنم .سفارش ام آوردند خوردم و بعد ن نیخودم و تضم  ندهی تونم آ یم رم یگ یم

 بزنم .  رونی گرفتم از کافه ب  میتصم
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   دی#حم 

 

 

نشست نگاه کرد بعد آخرش که شد رفت دعوا و   الیخی راحت و ب یلیروز دعوا شدند عماد هم خ اون
بخوان بگن سرکار خودشون رفتند بهش که نگاه کردم    یزی بهش چ نکهیهم بدون ا یخوابوند همگ

و سامان دادم  زیچه قدر خوب همه چ نیبه افتخار خودش زد و گفت :»بب  یخوشحال دست  یلیخ
 . میبرگرد میتون یشده متموم  یبه نشونه تاسف تکون دادم که گفت ساعت کار ی.سر«

در منتظر عماد بودن   یزدم .جلو رون ی کارم از ساختمان ب  یام برداشتم به همراه لباس ها فیک برگشتم
نگاهش کردم که   سادیمن وا یپا  ی.جلو انینشستند دارند م نیبا ام یاب سانین هیپشت  دمیکه د

تا ما   ییای مکردم که گفت :»ن  ی«. هنوز داشتم نگاه م میام پنجر کردند بپر باال تا بر نیگفت :»ماش 
هوا گرفت خودمم   یام سمت عماد پرت کردم که رو فی . رفتم پشت کا«یب ادهی تو هم تا خونه پ میبر

زد که حرکت    نیسقف ماش یرو یک یسوار شدم .  عماد همون جا که نشسته بود  نیبا کمک بدنه ماش 
 نگاه کردم که حدود ده دوازده تا هندونه افتاده بود .  نی.کف ماش  کرد

 هندونه بار اش بوده؟.  نی_عماد ماش

ما و تا خونه  دیوسط راه گرفتم اش زحمت کش  نیبهم کرد و گفت :»اره هم  ینگاه نییپا از
بود   ادیرفت سرعت هم ز ری سرعت گ یرو هویدادم که  یعماد گوش م  یبرسونه«.داشتم به حرف ها

خورد دوباره   گهیتکون د نیماش هویخواستم بلند بشم که   یمن دو متر به جلو روز عماد پرت شدم .م
اون بنده خدا بلند بشم   یکردم که از رو یم یهمان افتاده ام هم خنده ام گرفته بود هم سع یومن ر

. 

 بلندشو .   دیبدن ام خورد شد ، حم ی_وا

کنار چند   هویبلند شدم کنارش نشستم  نیعماد بلند شد .به زور و به کمک ام یها  دادیداد و ب یصدا
  ی ول نهیکرد بش ی خواهش م نیببر «. ام  ایگفت :»هندونه دارم ، آخرش هست ، ب سادیوا نیتا ماش 

 دندکه دوتا دختر سوار بو نیماش  هیکرد  زونیآو سانی مگه اون دست بردار بود خودش از پشت ن
دوتا تو   سان ین  یبرگشت تو عی« . عماد هم سر  یدیاز هندونه هات بهمون م  یک ی فتند :»گ سادنیوا
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 هی«.به اجبار بلند شد  ومدنی  یحتما دوتا دختر م دی آدم قحط بود با یعنیسر خودش زد گفت :» 
زدم به   شی عماد هم گفت :»ات شهیکه گفت چند م دمیدختره شن  یهندونه گرفت سمتشون که صدا

  شیبلندگو گفت :»ات یراننده بلند شد با داد تو یصدا هویهم بدم ؟«. گهید  یدوتا یخوا یمالم م
واسه خودش   نیسه تومن پولس حساب کن ا شهیخانم م ری به مال خودت با مال من ؟ نخ یزد

 زنه«.   یحرف م

 هیخنده که  ری ز میزد نی با ام هوی؟«.  دیکن  یهندونه ها و بار م نیسر زم دیر یگفت :» شما م  دختره
که عماد گفت :»نه خانم محترم بنده مهندس هستم « .دختره   میپهلوم بود ساکت شد یلگد تو

نشست گفت :»دختره   نیماش  یبرگشت تو  یات بوده ؟«. عماد عصب یبچگ ی و گفت :»اروز دیخند
زدم که نگاهم نکرد  شونه اش   یرو  یکی  دمیبا خودش فکر کرده «. خند یچ  دهیتازه به دوران رس

اش پرت کرد وسط   فیک میکه برگشت نینگفت هم  یزیبه خونه چ دنیخودت بود«.تا رس ری :»تقص
  نیزم یول کن «.بلند شد از رو ی حرف زد هیمبل که گفتم :»چته ؟دختره  ینشست رو یخونه عصب 

  نیدختر ا هیبا حرف  یعنیهمه رفتار عماد تعجب کردم  نیاش برداشت شما اتاق رفت .از ا فیک
  رونیباال انداختم و سمت اتاق رفتم لباسم در آوردم رفتم دوش گرفتم .ب ی. شونه اختیبهم ر  یجور

. پتو اوردم روش انداختم خودم هم وارد آشپزخونه شدم   دهیمبل ها خواب یعماد رو دمیکه اومدم د
  نیعوض کنم ا می. فردا برم گوش م یشد با هم بخور داریتا عماد ب املت درست کردم سرش گذاشتم هی
.بلند شدم کارت عابربانک و   ادیواقعا حوصله ام داره سر م  دمینشستم د کمیخوره . یبه درد نم گهید

ها   غازههم بزرگ نبود شروع به قدم زدند کردم به م  ادی شهر که ز یاومدم .تو رون ی برداشتم از خونه ب
پسر جوان که  هی«. دی.داخل شدم :»سالم خسته نباش  سادمیوا یفروش  لیموبا هیشدم .کنار  یرد م

به   یدر خدمتم « . نگاه دییگفت :»سالم ممنونم بفرما   ینشسته بود بلند شد با خوش رو زی پشت م
سامسونگ اس ده بخرم . پول اش هم حساب  یگوش هیم گرفت میها انداختم در آخر هم تصم یگوش

نبود واسه  یداد تا خونه راه  یبه ساعت کردم که ده نشون م یاومدم .نگاه رونی کردم از مغازه ب
 کنه . ینگاه م الیعماد نشسته داره سر دمی.در که باز کردم دخودم و به خونه رسوندم   ادهیبا پ نیهم

 ؟. ی_خب آقا عماد بهتر

 ؟«. یخونه بستم وارد شدم که برگشت نگام کرد و گفت :»اره خوبم ، تو کجا بود در

 هم عوض کنم «. یگرفتم گوش میتصم گهیبزنم د یکنارش نشستم گفتم :»رفتم تو شهر قدم  رفتم
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شارژ   یهست حاال برو بزن شارژ «.رفتم تو یخوب یگوش ینگاه کرد گفت :»خبل  دیکش زونیو ب  یگوش
گاز گذاشته بردار و   یبکش برو غذا رو یاومدم زحمت  ادهیش نشستم گفتم :»نن با پزدم برگشتم کنار

 .رفت   یا گهیحرف د  چی«.اونم بدون ه  ایب

 . میکه خواب نمون  میبخواب  میبعدش هم رفت میبود داریساعت دوازده ب  تا

 

 

 

 

  میرفت یقبل  یداخل شلوارم گذاشتم با گوش دمیکش رونی از شارژ ب یشدم گوش  داریاز خواب ب صبح
اون در حال   یکه ه می.با عماد کنار هم نشست میاومد دنبالمون سوار شد سی سرو میسادیوا رونیب

  همشماره  ه یکردم . ویس دنیکارت گذاشتم .شماره ها تا رس میس دمیکش رونیب  میچرت زدن بود. گوش
کردم بعد واتساپ نصب کنم  ویس  نمیزد ا ینم  یحرف  چیه  یزد ول  یشد زنگ م  یم  یبود که چند بار

 . دیازش فهم  یزیچ شهیم نمی بب

اومد آدم حالش بد   یگاز که م یبو  نی. ا میسمت اداره رفت میشد ادهی پ سیاز سرو یکی  یکی  دمیرس
اومدم .تا ظهر موقع   رونیمخصوص هم برداشتم ب یکمدم گذاشتم لباس ها  یام تو فیشد . ک یم

تا   دبا چن می . دورهم  نشست میوارد سالن شد میگرفت لیناهار همه مشغول کار بودند .بعد غذا ها تحو 
زنگ خورد باز هم همون مزاحم بود . تعجب کردم اول فکر کردم   می. گوش میبچه ها ناهار خورد
داره  دی ردم گفتم شازنه . به عماد هن شک ک   یخب اگر اون باشه که حرف م  یمحسن هست ول

 .اومدم  رون ی بلند شدم از سالن ب یدیببخش   هی. با  ستیکنه بهش که گفتم گفت که نه ن  یم تمیاذ

 کنم.  یاالن دارم ناهار کوفت م دیریتماس بگ گهیموقع د شهی اگر م ی ول دای_ببخش

قطع کرد منم با   یپشت خط هست . گوش یو قطع کنم که احساس کردم دختر یخواستم گوش یم
ساختمان   نترنتیبه ا میبرداشتم استراحت بود میوارد شدم غذام که خوردم گوش ختهی افکار بهم ر

. حاال   ستی ن لشیپروفا یچ یه یبله داره ول  دمیوصل شدم واتساپ نصب کردم بعد وارد شدم که د
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با من   کاریخوام بدونم که چ  یم قایدادم » دق امیبار هم من بشم براش پ هیبذار  شهیم زاحمکه اون م
  عیخوند .سر  اممیشد پ نیآنال دمیکه د امی ب رونیخواستم ب ی؟«.م یزن  یکه هر روز زنگ م  یدار

  بمل یرو یو که خوندم خنده ا امیزنم « پ یخواهد زنگ م  یباهات ندارم، دلم م   یجواب داد :»من کار
زن و بچه ات   ای  یشیم تیاذ ید :»خب چرا دوست نداردا امی من دوست ندارم «. پ یاومد :»خب ول

 بفهمند؟« .  یترس یم

  یمنتظر نموندم گوش گهیترسم زن و بچه ام بدونند «.  د یتکون دادم بلند شدم نوشتم :»اره م  سرم
 شلوارم گذاشتم سرکار خودم برگشتم .  بیداخل ج

 

 گهیماه د کیهنوز  یبودند ول  یگذشته بود و همه از کارم راض نجایاز اومدن من به ا یماه کی
 .  رندی بگ  یقطع میداشتم که بخواهند تصم

بودم که  دهیخونه دراز کش یجور تو نیخواستم برم .عماد هم هم  یهفته هم استراحت بودم نم نیا
بدونم   نکهیماه بدون ا کی نیبود .دوباره همون شخص مزاحم که کارم شده بود ا میگوش امیپ یصدا

 .کرد  یحالم و خوب م  زدمی باهاش که حرف م یدونم چرا ول یهست باهاش حرف زدم نم یک

دادم :»اره چطور مگه ؟«. چند   امشی « . جواب پ یهفته استراحت هست نی ا یگفت  دیحم گمی»م
 «. یجور  نیهم یچ یشد نوشت :»ه  نیمنتظر موندم تا دوباره آنال قهیدق

بلند شد   عیاومد .سر یفرهاد  یبعد همراه آقا قهیزده شد عماد بلند شد رفت چند دقدر خونه  هوی
 .  سادمیوا

 .  دیخوش اومد یلیخ   یفرهاد ی_سالم آقا

اومد گفت :»حالتون خوبه   کیتمام جوابم و داد همون جا نشست . عماد نزد  یزد با خستگ یلبخند
آب  وانیل  هیآشپزخونه  یرفتم تو  عیحرف زدن هم نداشت سر  ی؟«.بنده خدا اصال نا یفرهاد یآقا

  دلرزان ازم گرفت خورد . بنده خدا حال اش که جا اوم یبرداشتم اومدم سمتش گرفتم که با دست ها 
تونم برگردم   یام بردار به دخترم زنگ بزن بگو که من امشب نم یزحمت گوش   یجان ب دیگفت :»حم

مخاطب ها به دنبال اسمش گشتم .شماره و گرفتم بعد  یبا اجازه برداشتم تو ی گفتم گوش ی«.باشه ا
 برداشت    یاز چند تا بوق گوش
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 ._بله بابا  

 .انداختم بنده خدا خوابش برده بود   یفرهاد  یبه اقا ینگاه 

 توانند برگردن.  یبگم که امشب نم  رمی هستم پدرتون کار داشت گفتند که تماس بگ دی_سالم ، من حم 

 و خاموش کرد .  یبعدش گفت :»سالم باشه ممنونم .« بعد هم گوش ومدین ییصدا ویه قهیدق چند

به شماره دالرام  یتوجه من و به خودش جلب کرد .نگاه یزی چ هی یول امیب  رونی خواستم ب یم
  عیسر یلی دالرام هست . تعجب کردم خ دهیم  امیکه داره به من پ یکه اون کسانداختم متوجه شدم 

 شب بود . ازدهی خوان برم استراحت کنم آخه ساعت  یو گذاشتم . به عماد گفتم که م یگوش

 یخوا ی دادم :»هنوز هم نم  امی به دالرام پ  دمیتخت ام دراز کش یبرداشتم وارد اتاق شد رو میگوش
بمونه راحت ترم «.من   یجور نی خوام بگم ، هم یشد گفت :»نه نم نیآنال عی؟«. سر  یهست  یک یبگ
  یهم خودم ممکنه از نظر روح  شهیختم نم  یخوب یجا چ یباهاش حرف بزنم چون آخرش به ه دینبا
خواستم  ی«. م شمینده ازت ممنون م  امیبهم پ گهینوشتم :»پس د نیهم یبخورم هم دالرام برا ربهض

 ؟«.  یاومد یرفت قه یشده پنج دق یداد :»چ امی بالکش کنم که پ

 نیهم یبرا  یکس هست دمیاالن فهم یول  یهست یدونستم ک یدادم نوشتم :»اول نم رونیو ب  نفسم
 «.  میخواهم باهم حرف بزن ینم گهید

 !«.  یمطمئن هست نقدر یخودم انداختم که نوشت :»از کجا ا یتخت نشستم پتو رو یرو

 بابات برات زنگ زدم «. یبا گوش  شیپ قهیچند دق  نیهمونجا که هم »از

خاموش کردم   یط م گوش  الیخی. منم ب جوابم نداد  یخوند ول   امیپ دمیواکنشش بودم که د منتظر
  یدارم ول یکردم بهش احساس  یمدت فکر م نیام زدم . من ا یشونیپ یرو  یکنارم گذاشتم .دست

داده و   امیاالن خودش بهم پ  یبخواهم باهاش حرف بزنم ول یکردم که روز یوقت بهش فکر نم چیه
دو نمستم  یبلند شدم دوباره نشستم .نم یزنم .عصب   یکه در م باهاش حرف م شهیک ماه میمن 

که دارم   یکنم اون حس یاش آشنا شدم احساس م ات ی با روح شتریخوبه چه خراب االن که ب یچ
بودند   دهیو عماد که کنار هم خواب یفرهاد یاومدم به آقا رونی تر شده .کالفه بلند شدم از اتاق ب یقو
برداشتم دوباره سمت اتاق برگشتم .در که بستم متوجه  یآب  وانیکردم .سمت آشپزخونه رفتم ل هنگا
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زنه . نفسم و    یدالرام داره زنگ م  دمیرفتم سمتش برداشتم د عیخوره .سر یداره زنگ م میشدم گوش
 تماس و وصل کردم  دمیهم کش قیدادم چند تا نفس عم  رونیمحکم ب 

 .  دمیم  حیبرات توض   دی_حم

 کردم گفتم  یدستم نگاه م یتو وانیجور که به ل نیتخت نشستم هم گوشه

 _باشه . 

 دادند .  امیواتساپ شروع کرد به پ یو قطع کردم که تو یگوش

 کرد بهت زنگ بزنم «. یمنو وادار م یکه ه یحس  هیبود  یکنجکاو ی، بخدا اولش از رو دی»حم

 کردم  یهاش نگاه م امینگفتم فقط به پ  یزیچ

که من چه دختر   یکن یدونم االن با خودت فکر م یشد که ادامه دادم م نیا یداد  امیتو پ گهید »بعد
که من بهش   یبود یتو تنها پسر ستی ن ینجوریبه خدا ا یول دمیم امیهستم که به پسرا پ ییپرو

 دادم «. یم  امی پ ای زدم  یزنگ م

 نگفت براش نوشتم  یزیچ قهیدق چند

 .م«یکن ی باهم صحبت م گهیخوام بخوابم اگر شد روز د یکنم ، االن هم م ینم  یهمچون فکر »من

شدم   داریب  یبه خواب رفتم . وقت  شانیپر یموندم بعد هم با فکر داریصبح ب یها  یک یشب تا نزد اون
فکر   یتو یل یکه گفت گرما زده شده بود .خ دمیبرگشتند از عماد درباره حال اش پرس  یفرهاد یتا آقا

شد   یگه عصبید ی. آخر  امیزد تا به خودم ب یدو سه بار من و صدا م دیکه عماد با یبودم به طور
  الیخی ب یتکون دادم ول  یچینشونه ه هی ی؟«.سر یخودت هست یقدر تو نیشده ؟ چرا ا  یگفت :»چ

  یماه و براش گفتم تا حس کی نی ا یخاطر ماجرا نیبه هم ستینشد گفت که تا ندونه دست بر دار ن
 که نسبت به دالرام دارم .

خوبه  یلی خ نی، بعدش هم ا یشد انداختم که گفت :»خاک تو سرت عاشق   نییهم سرم پا آخرش
؟«.سرم باال آوردم بهش نگاه کردم و   یفکر هست یقدر تو نیپس چرا ا خوادیچون دالرام هم تو رو م 

دونم دارم    یو گفت :»اره م سادیمن وا  ی؟«.بلند شد رو به رو یگیم یچ یدار  یدون  یگفتم :»عماد م
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  دمیموهام کش یتو ی.عصبس دست«یبه دالرام بگ یکه دار یحس  یبر دیاالن با نیتو هم گمیم یچ
پشت به من کرد داد زد :»چرا نشه هان !؟«.برگشت بهم نگاه   ی« . عصب شهیعماد نم  شهیگفتم :»نم 

  شدمچرا نشه «. بلند  گهید یدالرام تو رو دوست داره تو هم که دوستش دار نیکرد ادامه داد :»بب
دارم که پشتوانه ام باشه   ینه پدر یدون  یندارم خودت بهتر م  میزندگ   یتو یچی داد زدم :»عماد من ه 

  هی یمن حت میها بگذر نیناراحت ادامه دادم :»اصال از ا  دمیموهام کش یتو یدارم .«.دست ینه مادر
  میخوا یو نم   توبگن که ما  انیممکنه بعد از دو ماه ب  ست یخونه هم ندارم هنوز کارم هم مشخص ن 

 برو «. 

،  دمیمن دارم بهت قول م رهیگ ینشستم که اومد کنارم نشست گفت :»کارت ات م مبل  یرو  دوباره
 میدادم که گوش رونی«.نفسم و ب  یری گ یم یحقوق خوب   رهیخدا تو کارت بگ د یبه ام یخر یخونه م

  یبده «.اما گوش چارهیبرداشتم عماد نگاه کرد و گفت :»خب جواب دختره ب   زیم  یزنگ خورد از رو
بده چند   امیپ  ایخوام زنگ بزنه   ینم گهیفراموش بشه د دیانداختم گفتم :»با یکردم کنار  خاموش

  یعنیتو سرم زد و گفت :» یکیره «.عماپ بلند شد   یم ادشی کشهی که بگذره خودش کنار م  یوقت
از خودت    یخواه یکه م یدست دست دختر یبچه دختره دوست داره تو دار واقعا خاک تو سرت ،

  نهیزم نی ا یتو یسمت اتاق برداشتم و گفتم :»عماد من تجربه تلخ  ی«.بلند شدم قدم یکن  یمدور 
«   ادیگذشته سرم ب  یخانواده بال  هیو نداشتند   یپول یکه بازم بخاطر ب  ترسمی ، م دمیترسیداشتم . م

  کنم کاری چ یآسونه ول  یل یمن خ یبرا یکن  یمنتظر نموندم وارد اتاق شدم در و بستم .عماد فکر م 
دونم که  یهست .اگر دالرام هم بخواهد من م بیکه من دارم پر از فراز و نش ی. زندگ  دهیچشمم ترس

نداره .  یچی که با کسب ازدواج کرده که ه زنندی اقوام همه بهش زخم زبون م ل یفام  شهیم تیبعد اذ
سال  دوحداقل حداقل اش  رمیخونه درست و درمون بگ هیدونم تا بخواهم کار کنم  یچون من م

 یدختر چی ه رمی خوام که ازش فاصله بگ یم نیواسه هم نمیبی خودم و م یکشه . من زندگ یطول م
 شود .  یبا من خوشبخت نم

  یوقت شهیبوده و هست . هم  بی من پر از فراز و نش یرفتم .زندگ   به فکر فرو دم یتخت دراز کش یرو
پام با سر   ریسنگ از ز هیافتادن  هیبا  شمیم کیها نزد یکردم داره به قلعه خوشبخت یاحساس م 

 کنم . یسقوط م
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اتفاق برام   نیچون خودمم هم  یگ یم یدونم چ یداخل اومد کنارم نشست و آروم گفت :»م عماد
نگفتم   یچی باشم که دوستش دارم «.ه یشاهد ازدواج کس یپول یافتاده ، مجبور شدم بخاطر ب

 اونم مثل من امشب دل گرفته است  دی گذاشتم حرف بزنه شا

هنوز وارد   یرفتم خواستگار یوقت  یشهر داشتم ، ول نیی پا یهم تو یخونه چهل متر هی_کار داشتم 
در   یکه دو سال تمام من هر چ ی، در صورت  یدختر ما و خوشبخت کن  یتون ینشدن گفتند تو نم 

که با من بود   یکم نداشته باشه در واقع اون دو سال هیاز بق  یچ یآوردم همش دادم به دخترش که ه
کردند  ن یآدم ها سع  چوقتیه ال یخی داد گفت :»ب رونیپدرش خرج اش کردم«.نفس اش و ب  شتریب

  یبا پشت دست میحرف بزن میتا خواست شهیفرصت بدهند هم  هیبهشون  رندیبگ یکه دست جوان ها
 رفت « .  ادمونیدهنمون زدند که حرف زدن  یتو یطور

ها   یتو دهن نیو شش سال هست که به ا ستیب گهیما د الی خیشدم نشستم با خنده گفتم :»ب  بلند
 حالمون بهتر شد«. دیلب ساحل شا میبر ایو گفتم :»ب   دمیپر  نییتخت پا ی« . از رو میعادت کرد

 یتو میبود که بخواه  نیبهتر از ا  یگرم بود ول یلیهوا خ نکهیپارک با ا یتو می رفت میعوض کرد لباس 
 ینگاه کردم که صدا ای در یاهیبه س مینشست یسنگ ی.رو  میهامون فکر کن یبه بدبخت  میخونه بمون 

 و بهش نگاه کنم . رمیبگ  ایعماد باعث شد چشم از در

  یخانواده و م نیمن حدود سه سال هست که ا یخوام که تو رو مجبور کنم ، ول  یمن نم دی_حم
 یهست که رو  زیخانواده عز یهم تو نقدریو ا ی کن  ینم یپسر چینگاه ه یشناسم دختره حت

  طیپس برو باهاش حرف بزن از شرا یدونم که دوستش دار یم ارنی یکنه نه نم یکه م یدرخواست
 .  وخودت بگ  یزندگ

  دم یموهام کش یتو ی.دست زهی اومد که باعث شد موهام بهم بر یبهم نگاه کرد که همزمان باد برگشت
  یتونست یکه م  یخودت نباش  ونیافتاد مد یاتفاق  یبرو حرف بزن اگر فردا روز نی که ادامه داد :»بب

با    رازیش منو بردار برگرد   نیات مونده ماش ی، تو هنوز پنج روز به مرخص ینخواست   یول  یحرف بزن
بهش بگو باالخره خودش دختر بزرگ و   یکه دار یزندگ طیشرا دیدختره حرف بزن سنگاتون وابکن 

از دهن ات خارج   یکلمه ا نی ، اگر دنبال پول باشه که با اول رهی بگ میدونه تصم یهست م یبالغ
 .« یشیمتوجه م شهیم



 زندگی معکوس می شود
 

55 
 

  نییسنگ پا یبگم . از رو یبرم حرف بزنم رک و راست همه چ  دیهمه درست بود من با حرفاش
 جا بمون «. نیتو هم  امیقدم بزنم با خودم تنها باشم بعد م کمیمن  نی گفتم :»بب سادمیوا دمیپر

 نیخلوت بوپ سکوت ا یلیگرفتم .خ  شیو به نشونه باشه تکون داد که راه ساحل و در پ  سرش
 نیکنه انگار همه ا یحال آدم و خوب م  ایکرد . چقدر در یآب پر م یموج ها یساحل و فقط صدا

 یفکر رفتم . م یتو  سادمیدست وا ی.رو به رو زنندیدارند باهات حرف م انیموج ها که به ساحل م 
زنم   یگردم باهاش حرف م یخواد که داشته باشم پس برم  یدلم م یول شهیبا من نم  یزندگ کهدونم 

 نباشه . هیاون مثل بق دیشا

عماد برگشت نگام کرد و   میسوار که شد میرفت  نیعماد برگشتم که اومد بدون حرف سمت ماش  سمت
رم «.برکستم بهش زل زدم که  یدوختم و گفتم :»اره فردا صبح م  رونی . نگام و به ب؟«یری گفت :»م

  یم هزد که صبح نخواهم خودم برم البت  نی«.رفت بنز یدی انجام م یکار و دار نی و گفت :»بهتر دیخند
عماد برم .   نینداشت مجبور شدم با ماش رازی پرواز به ش ندهیبرم که تا دو روز آ ما یخواستم با هواپ

نخواهم معطل بشم .ساعت سه  گهیگذاشت که صبح د نی م داشتم داخل ماشالز یبرگشتم هر چ
بسم   هینکردم با  دارینداشته ب یبود باهاش کار دهیعماد که خواب گهیشدم د داریشش هم ب   دمیخواب

 حرکت کردم .  رازی اهلل سمت ش

 

 

 

 #محسن  

 

 

ات بگو   سیی کرد دوباره برگشتم پشت در دوتا پا زدم و گفتم :»برو به اون ر یبدنم داشت درد م  کل
  یهزار بار آروز یکنم که روز یم  یباهاش کار امیم رونی مونم باالخره ب یتو نم نیا شهیمن که هم

  یم یوانگوشه نشستم داشتن ر هیحال   یبود ب دهیمواد بهم نرس نکهیمرگ بکنه «. دوباره بخاطر ا
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ها وارد شد گفت :»کمتر سر و صدا   گاردیاز باد یکیدر باز شد  هوی. دمیکش یشدم از درد فقط داد م 
پاهاش   نیی پا دمیبره که خودم و کش رونی خواست ب ی« . م دهیم گهیسه دستور د سییکن وگرنه ر

بود   هیر از بقت ربونممه  یکی نیکنه «. ا یمصرف کنم کل بدنم داره درد م دیگرفتم با عجز گفتم :»من با
تونم انجام بدم «.اب دهنم و قورت دادم گفتم :»باشه  یکنار پاهام زانو زد و آهسته گفت :»من نم 

 کرده ؟« .  یزندون نجایپس حداقل بگو چرا دو روزه که من و ا

مواد  یکه رفت یآروم کرد و گفت :»بار آخر یلیازش خواهش کردم که صداش خ  ینبود ول مطمئن
  یختی ر گهید زیچ هیبه جاش  یمواد ها و برداشت  ی رفت دهیفهم  سیی ر یپخش کن  یمهمون  یتو

بره   رانیخواد از ا یکنه کار تو هست م یها ردش زدند فکر م  سیهست االنم پل یدستت بد شکار
با    زهیخواست از چشمم بر  یاشک م گهی«.بلند شد د ارهیسرت م ییقبلش حتما بال اشمطمئن ب یول

  یچ ستی ها که معلوم ن نیا ومدیها همش جوان بودند من دلم نم یاون مهمون یبغض گفتم :»تو
نگفت بدون حرف   یزی؟«.چ شهیبه من چه مربوط م دنی ها فهم سیهست دستشون بدم االن که پل

خواستم از طرف    یمواد م نکهیطرف بخاطر ا هیاز  دیلرز ی کل بدنم داشت م گهیرفت .د رونیاز اتاق ب 
در باز شد   نکهیگذشت تا ا ی. چند ساعت ادیسرم ب ییدونستم قراره چه بال ینم نکهیهم بخاطر ا گهید

من که االن از درد نا   یپا یمغرور و سرد وارد شد . جلو  شهیمثل هم بیکه وارد شد دست به ج 
.کنارم زانو زد   دیکمرم زد که احساس کردم برق از سرم پر یمحکم با پا تو هویکنم .  رکتنداشتم که ح

من متوجه  یکن  یها همکار سی با پل یتو بر یخمار من نگاه کرد و گفت :»فکر کرد یچشم ها یتو
  سی با پل ی همکار چیگفتم :»من ه یلرزون  یزد که با صدا گهید یک ینگفتم دوباره  یویشم ؟«.ه ینم

کار من هست ؟«.بلند شد با پوزخند نگام کرد و گفت   یدون  یم همه آدم از کجا  نی، ا نداشتمها 
بدم نفر نفس زنان   هیتک  واریزور تونستم به د هیشناسم «.   یخودم و خوب م ی:»چون من آدم ها

قرمز   تیاز اعصبان  هوی؟«. یمن و استخدام کرد یپس چطور یشناس ی بهش نگاه کردم و گفتم :»اگر م
  ینگفتم در برابرش سکوت کردم که عصب یچیکنم «. ه یاومد جلو داد زد :»من تو رو آدم م دش

خورد   یبستند و تا م یو خراب منو به صندل  کیاون اتاق تار یخوره  من و بزنند .تو یدستور داد تا م
هوش   زشد که ا یدونم چ ینم گهیقدر زدند که د نیبگم .ا یزینا نداشتم که بخوام چ یحت  یزدند ول
 رفتم .
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   دی#حم 

 

و   یگوش یگرفته ا یبا صدا قهیبه دالرام زنگ زدم بعد از چند دق سادمیوا یفرهاد یخونه آقا یجلو
 برداشت  

 _بله .

 انداختم و گفتم  رونی به ب ینگاه

 ؟.  یی_کجا

 گذشت که جواب داد  قهیدق چند

 _من رفتم خونه دوستم چطور مگه ؟. 

 ندارم فقط گفتم :»خونه دوستت کجاست ؟«.  یجواب

 .  رمیهزار بهونه تونستم آدرس و بگ به

 

 

 #دالرام  

 

 

حس دوست   نیدوست داشتم هم یلیو خ   دیمن حم ختنیمن شده بود اشک ر یروز ها نیا کار
باهام برخورد کنه   نجوریانتظار نداشتم ا دیفهم  یداشتن من و وادار کرد که باهاش حرف بزنم وقت

که براش فرستادم هم نخوند. مهسا اومد کنارم نشست   ییها امی پ یو خاموش کرده حت یگوش
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  یکرد خوشگلت یچشم ها نیبا ا کاری نکن دالرام تو رو خدا نگاه کن چ هی:»گر گفتدستام و گرفت 
 بود که بهت زنگ زد ؟«. یانداختم که خودش ادامه :»ک نیی؟«. سرم و پا

  یبعد از چند روز زنگ زد فکر کردم نگرانم شده ول نی، هم  ییاش کردم و گفتم :»بهم گفت کجا نگاه
  دیبرداشتم که حم زی م یزنگ خورد از رو میگوش هویشد .  یم  ریاشک ها بود که سراز نی«.بازم هم 

 زد .  یزنگ م

 در خونه دوستت منتظرتم .  یجلو   رونی ب ای _دالرام ب

و گفتم   دمیشده ؟«. ناخودآگاه خند یبلند شدم که مهسا گفت :»چ عیسر جانیبا کمال تعجب و ه 
در بدرقه ام کرد و   یبرم«مهسا هم مثل من خوشحال تا جلو سادهیدر وا یبود گفت که جلو دی:»حم 

  زشد به خودم زنگ بزن «.سرم و تکون دادم سوار آسانسور شدم .تا برسم سر تا پا ا یچ گفت :»هر 
 . نهی من و بب رازیاومدن ش هیبگه که از عسلو خوادی م یچ یعنی دی لرز  یم یادیاسترس ز

 هی یچشمم خورد تو هویکه  دمیو ند دیزدم . هر جا نگاه کردم حم رونیب  اطیدادم از ح رونیو ب  نفسم
رفتم .در   نی کردم محکم نشون بدم سنت ماش یم یلرزان که سع ینشسته .با بدم ها یدیپارس سف

کرد   نو روش  نیسالم کردم که جوابم داد. ماش یبرگشت نگاه ام کرد. آروم رو  دیو که باز کردم حم
 شروع به حرف زدن کرد    دیچرخ یها م ابونیخ  یجور که تو نیهم

با خودم فکر    یهم خاموش کردم ول میگوش یباهات حرف بزنم حت  گهیخواستم د ی_دالرام ، من نم 
 باهات حرف بزنم .  امی کردم که ب

 بندازم .  نییپارک کرد کامل برگشتم سمتم که باعث شد سرم پا ابونی کنار خ نیماش

 .  یاومدم که حرفام بزنم بعد هم با خودت فکر کن یبد  حیبرام توض یزی خوام چ  ی_ نم

 .«  ستی طرف ن  هی یکه به من دار  یو بهت بگم که حس نینگاه کرد و گفت :»اومدم اول ا رونیب به

اومدم  ینگاه کرد. بد دوباره به جلو نگاه کرد و گفت :»ول  هیچشم هام واسه چند ثان یتو برگشت
  هی یحت ی چی ندارم دالرام ، ه یزیچ  چیمن ه یبدون نکهیاز مسائل و برات روشن کنم ،اول ا یبعض

 هست .  یچطور دیحم  یدونستم زندگ  یخانواده هم ندارم «. چشام و بستم من م
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نه ،   ایقبولم کنند  یعن یکه بمونم  ستیاصال معلوم ن  یشیآزما  نمی_من تازه به کمک بابات رفتم سرکار ا
 خونه هم از خودم ندارم .  هی

 

 بهم نگاه کرد گفت   برگشت

حرف   انتیاز دور و اطراف یهست ممکنه با من بودند باعث بشه بخوا ینجوریمن ا یزندگ   طی_شرا
 نباشه .   ندیخوشا ادی که ز یبشنو ییها

بخواهم بهش نگاه کنم به  نکهیخواست حرف بزنه که زودتر از اون من بدون ا یانداختم م  نییپا  سرم
دونم ، با شناخت کامل باهات حرف زدم ،   یتو رو م ین تمام زندگ کردم و گفتم :»م یناخن هام باز

که برام اومده جواب رد   یها یبه خواستگار شهیهم ینه ول  ای یدیشن  یدونم تا حاال از کس یمن نم
بهش نگاه کردم که  دمیحرف ام که رس  ینجایخواستم که عاشق بشم بعد ازدواج کنم «. به ا یدادم م

اش   ی«.  گوش  دیآماده کردم حم  زیاونم همزمان برگشت بهم نگاه کرد :»من خودم و واسه همه چ
جذاب    یلیخ  دیفرصت استفاده کردم . حم نی.منم از ا دیکش  رونی شلوارش ب بی ج  یزنگ خورد از تو

داشت و من  شیصورتش ته ر شهیبود هم یگم ، رنگ چشماش طوس یو بدون اغراق م نیبود ا
 گهیدوستش داشتم .تماس اش که تموم شد نگاه ام کرد و گفت :»تموم شدم «.روم سمت د یلیخ

 «. یستیهم ن یتحفه ا نیلب گفتم :»هم ری کردم ز

 یو برگشت بهم گفت :»حتما تحفه ا  دیدارم شن فی بد شانس تشر  یلیکه من خ ییاز اونجا یول
  غیج  ینگاه ام کرد که حرص  ی«.با لبخند مرموز یورخ یمنو با چشمات م  یجور نیا یهستم که دار

 دادم ؟«.  یداشتم با چشمام تو رو قورت م یذره چشمم بهت خورد ک  هیزدم :»من 

  یکه روشن کرد کم نیکنه «.ماش ینزن سرم درد م  غیو روشن کرد گفت :»باشه تو رو خدا ج  نیماش
خونه دوستت بر   ایخونه خودتون  یبر یخوا یانداخت و گفت »م ینگاه میجلوتر برگشت ن

 .؟«یگردیم

 . ؟«یبر یحرف و بزن  نیهم یاومد یزود نیبه هم یعنیتعجب نگاه اش کردم و گفتم :» با
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که بهم   یتلفن  نیبرگردم دالرام ، هم  دیکه برگشت نگاه ام کرد و گفت :»با میسادیچراغ قرمز وا پشت
رفته متاسفانه بستگانش فوت   ی سرکار م دیچهارده روز با نیکه ا یکردند از شرکت بود گفت شخص 

 برگردم «.  دیکرده رفتند من با

ام   ی که مرخص گهیبهش نگاه کردم که سرش و تکون داد گفت :»چهارده روز د زونیلب و لوچه آو با
چند ماه  نیدونستم کار داره ا یخوبه ؟« م  میزن  یمونم باهام حرف م یم نجایا یچند روز امیشد م

  اردهچه یقول داد یزدم و گفتم :»باشه ول  یلبخند نیهم یبرا ارهی دونه نه ب یهست نم  یهم آموزش
در   ی.جلوام«یو روشن کرد سمت خونه ما رفت گفت :»گفتم که حتما م  نی. ماش«ییایم یروز مرخص 

 «. میهم نزد یدیحرف مف  چی شدم گفتم :»اصال ه اده یپ  نیاز خونه از ماش

گرفت و گفت :»تمام فکرات و بکن   یجلوش گرفت دوباره حالت جد دیخواستم در ببندم که حم یم
 چیدونم که ه ی، من م وفتهیب  یات با من ممکنه هر اتفاق  ندهیکردن با من ساختن آ یدالرام زندگ 

من و تو   یپا یراه هزار جور افراد هستند که جلو نیا یتو  یفکر کن دیبا یل یخ  ستین  یکس راض
ندارم ،   یچ ی که من فعال ه یخودم و بگم بدون  یبندازند من اومدم رو در رو بهت اوضاع زندگ نگس

 بگذره . گهیچند هفته د دی که دارم هم موقت هست هنوز با یکار یحت

هستم  زیهمه چ یباش که من پاخاطر گفتم :»مطمئن  نانیحرکت کنه با اطم  نکهیدر و بستم قبل از ا 
گفت   یتکون داد همراه با لبخند یانتخاب کردم پس به تمام عواقبش فکر کردم «. سر ی، وقت

  رکاراز س دیموقع نو  نی کرد رفت .هم یگفتم که ازم خداحافظ  ی:»خداکنه. بازم تو فکرات بکن «. چشم
. منتظر   گهیم  یتا عمر دارم ه دی نو یول  گهینم یزیبابا که چ دید یم دیاگر من و با حم یعن یبرگشت 

من   لیلبخند ها تحو نینشده گفت :»از ا ادهیپ نی کردم که هنوز از ماش یموندم با لبخند نگاه اش م
 عمرا به حرفات گوش کنم«. گهینده که د

 

که   مایخرس بزرگ بخره .آخه ن هی فردا که تولدم هست   یخودم و لوس کردم که مجبور شد برا نقدریا
  یکنه پس نم یسال سن کار نم  شیو پنج ش   ستیبا ب  دهیاش م یره هنوز بابام خرج  یسرکار نم

 یا نهیمه برات عروسک بخرم پس تنها گز یدختر هجده سالته زشته که بخواه گهیبابا هم م   دیخر
شارژ شده بودم به   یودم حسابب دهیو د  دیحم  نکهیگل خودم بود. بخاطر ا دیمونه داداش نو یم که
 خواندم  یخوردم واسه خودم آواز م  یشام و م   یجور که داشتم ظرف ها نیهم  لیدل نیهم
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 عاشق شده و خبر نداره . یقرار یب  یقراره دختر آبادان یب  ی_دختر آبادان

 هم باهاش همراه بود .  زیقر ر هیشستم   یبشقاب م هی 

 اونجاست .  نجایا شهیزنه چپ و راست باباش خبرنداره هم  یم پی الماس ت ی_دختر حاج 

  عیکنه سر یداره نگام م یکمر شاک هیاز پشت تو سرم خورد برگشتم تا مامان دست  ییدمپا هوی
داداشت خسته هست رفته بخوابه چرا سر و صدا   ینیب  یخودم و مظلوم کردم و که داد زد :»مگه نم

شده ؟« . مامان  یشد گفت :»مامان چ داریاز خواب ب دی که مامان صدا نو یداد نی؟«.همچ یکن یم
مادر خسته   یدیتو خواب  گهیباشه برگشت گفت :»دختره نم  یدست خودش شاک نکهیا یبه جا هم

گفت :»اشکال نداره مامان من فکر   دیکش یا ازهیخم  دیخونه «.نو یداره آهنگ م سادهیوا یهست
 دمی. ظرف ها برگشتم شستم تموم که شدم برگشتم د«ید یکش  غیج  رنجویشده ا  تونیکردم شما طور

مامان جون بمونه   شی امشب نوبت اون بود که بخواهد بره پ شهیبابا رفته بخوابه مامان هم طبق هم
.وارت اتاق  ادیذارم تا دختر داره پرستار باال سرش ب یکه نم گهیداره آقا جون هم م یآخه کسالت جزئ 

 م. جوابش داد دهیداده رس امیبرام پ دیحم دمیبرداشتم که د میدوستاش بود گوش  شیهم پ ما یشد ن
منم دراز   نیهم یخواب اش برده برا ادیز  ینشد فکر کنم بخاطر خستگ نیمنتظر شدم آنال یهر چ

 برد . که کم کم چشمام گرم شد و خوابم دمیکش

 

 

 #محسن  

 

 نیبسته شدم .ا  یو درد فراوان چشم هام باز کردم که متوجه شدم هنوز به همون صندل یسخت به
داد بزنم که گوشه لبم سوخت   خواستمیاز روم رد شده .م نیکردم ماش  یقدر زده بودند که احساس م

تونستم بکنم   ینم  یکار چیصورتم داغون شده .دستم بسته بود ه یداد که حساب  ینشون م نمیا
  ادی اومد .هر چند که درد صورتم ز یعمرم هست نفسم به زور باال م  یآخر ها گهیکردم د یم  ساس.اح

اونجا نبود هر   چکسی انگار ه ی«.ول رمی م یقطره اب بهم بده دارم م هی ادی ب یک ی داد زدم :» یبود ول
 رارهبردم که ق یم  یپ نیبه ا شتریگذشت من ب  ی.هر چقدر که م ومدین یسزدم ک  دادیداد و ب یچ
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قلبم  یتو ید ی.انگار نور ام دمیشن  یانداز ریت یشد که صدا  ی.چشام داشت بسته م رمی جا بم نیهم
  سیی دوباره شروع به صدا زدند کردم که در باز شد ر یرفته ا  لیتحل یبا صدا ن یهم یروشن شد .برا

  ینم  دمیمن باز کرد به زور بلندم کرد که فهم  یاومد داخل دستپاچه و با استرس فراوان دست و پا
 فکر کنم ساق پاهام شکسته بود . دیکش ی م  ریچون به شدت ت  سم یپاهام وا یتونم رو

 _ولم کن دست بهم نزن .

تونم راه برم دستم گرفت با خودش به طرف پشت بوم کشوند    یتوجه کنه من نم نکهیاون بدون ا یول
 داد زد سادیزدم انگار کور شده بود .در که باز کرد لبه پشت بوم وا یداد م ی.هرچ

 .  ینیب یکه م نیهم  دیند ینیدستور عقب نش  روهاتونی_اگر به ن 

 سرم گذاشت که آخ ام بلند شد  یکت اش اسلحه اش در آورد رو  ری کرد ز دست

 کنم .  یم  یسرش خال یگلوله تو هی_

هست با   نیجور جرم ات سنگ  نیجلو اومد گفت :»تو خودت هم روهای از ن یکیافتاد   نییام به پا نگاه
 « . شهیبدتر م گهید یکیکشتن 

من که آب از سرم گذشته حداقل   یگیو گفت :»اره راست م دیخند  یبلند و زشت یاون با صدا یول
 که از پشت بهم خنجر زده و بکشم .  نیبذار ا

نشستم ده  نی زم یاز پشت دسبند بهش زدند و رفتند .منم همونجا رو هویکنه که  کیشل خواستیم
 گهیکردم د یمن توان بلند شدند نداشتم احساس م  یامتحان و جمع کردند .ول  یروهایتمام ن  قهیدق
که   مپاهام زانو زد سر یجلو یک یام نشسته بود .  یشونیپ  یعرق رو یادیتونم راه برم از درد ز ینم

که با ما   یزد و گفت :»محسن جان واقعا بابت همکار یباال آوردم با سرهنگ رو به روشدم لبخند
  ی به نظر من ارزشش داشت .ب یول  یدیکش یسخت  یلیت خ مد نیا یدونم تو ی ازت ممنونم م یداشت

  کنارمسرهنگ اومد  میحرکت کن  نکهیزدم که اومدند منو سوار آمبوالنس کردند قبل از ا یجون لبخند
که با   یمطمئن باش بخاطر همکار یدادگاه ول میبر دیبعد با مارستانیب   یر یم  نجایگفت :» االن از ا

بار اول بهم   یبرا ی. وقتتوان حرف زدند نداشتم  یعنی نگفتم  یزی «.و یشینم مهیجر  ادیز یما داشت
مردم بدم دلم  یهاداخلش هست بردارم ببرم به جوان  یچ ستیمواد ها که معلوم ن نیگفت برم ا

 گهید یجا هیها هم  نیبزرگ طرف هستم که ا  یلیبلند خ هیبا  دمینشد همون جا بود که فهم یراض
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  یهست که دنبال است هستند ول  یگزارش دادم گفتند خودشون چند سال  سی برند به پل یفرمان م
بهم   یوقت  یحت  مکرد ذره ذره به نفوذ کرد ری تغ یبا رفتن من همه چ یشدن ول یهر بار متوجه م

من معتاد نبودم و فقط داشتم نفس   یعن یها بهم کمک کرده  سیدرخواست داد معتاد بشم هم پل
خواست   یکه کردم و تاوان اش بدم .دلم نم  ی جرم د یدونستم که با یکردم .م یم  یاونا باز یبرا

کنم اونم  ی ورخوان همچنان ازش د یتا تمام شدن پرونده م   نیهم یکنم برا  یباز نیو وارد ا دیحم
. پاهام  خوشحال هستم  یبرا یلی مشغول به کار شده خ   هیعسلو یکه تو دمیفقط بخاطر خودش فهم

 مارستانیبگذره تا بهتر بشم . روز بعد از ب  یمدت دیکل بدن ام کوفته شده بود . با یشکسته بود ول 
تهران چون  مید بریگفت با دیرفتم سرهنگ تا من و د  یبه کالنتر  یمرخص شدم و به همراه سرباز

 .  رهیگ یاز اونجا سر چشمه م یباند اصل 

 رم ؟. خو ی_من چند سال حبس م

  یبرداشت و گفت :»نترس تو همش پونزده روز تو  زی م یرو یبرگه ها یسوالم سرش از رو نیا با
  یخور یحبس نم ادیراحت باشه که ز التیپس خ  یو بعدش هم به ما مراجعه کرد یجناح اونا بود

 من خودم هوات دارم . 

واسه خودم بود خداروشکر   نیکردم .خونه و ماش  یکه داشتم فکر م ینامعلوم دهینگفتم به ام یزیچ
از   میبر دیآماده هست با  نیگفت ماش یم یا گهیفرد د  یدو مورد تونسته بودم بردارم .با صدا نیهم
 . می اومد رونی دفتر ب یتو

 

 

 

 د ی#حم 

 

  یکردم متوجه شدم که تولد دالرام هست نم یها چک م یجور که داشتم استور  نیبعد هم  روز
خرس بزرگ قرمز با صدتا شاخه گل رز قرمز   هیبهش بگم  نکهیبدون ا نیهم یکنم برا  کاریدونستم چ
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گفت توقع   یخوشحال شده بود م  یلیبود بهم زنگ زد خ  دهیبه دست اش رس   یسفارش دادم وقت
خواست   یقدر هم که داشتم م نی هم  ینداشتم ول  یخاص  زی.درسته چ یکن  زمیسوپرا  ینجورینداشتم ا

 شهیمن شب نم یروز صداش نشونم اون روز برا هیکه االن با گذشت دوماه  اگر کنم  یخرج دختر
 جواب داد  یپر انرژ شهیام برداشتم براش زنگ زدم که مثل هم ی.گوش

 اقا؟.  یخان چطور دی_سالم بر حم 

 و گفتم  دمیخند

 ؟. یکنی م  کاری_سالم بانو چ 

ماه  کیام که خارج بوده زنگ زده گفته تا   ییکه دا یدون  یشلوغ بود گفت :»نم   یلیدورش خ  انگار
از االن دارند تدارک   نجایا میبرگرده حاال ما اومد رانیبه ا شهیکه واسه هم دهیکار هاش انجام م  گهید
 .   نندیبیم

حرف هاش و    ینیساعت ها بش یداد که دوست داشت یم حی قشنگ برات توض ییماجرا هی نقدریا
 یبشنو

 خبر خوب بهت بدم ؟.  هیبذار  یمونده ول یلیخ گهیماه د کی_

 فراوان گفت   جانی ه با

 ؟. یاومد یخواستگار  یاالن پشت در هست ینکن  ی_چه خبر

 میکن  یزندگ  یبعد ببرمت تو چادر مسافرت یخواستگار  امیو گفتم :»نه آخه ب  دمیبلند خند یصدا با
  یکه بگن اون ستین  نیا یواسه دختر به خوب یخبر چیگفت :»اخه ه یو به شوخ دی؟«.خودشم خند

 گفتم «. نی واسه هم یکه دوستش داره اومده خواستگار

 هیشدم گفتم :»باالخره بعد چند ماه امروز به عنوان  رهی تکون دادم و به برگه رو به روم خ یسر 
 قرارداد امضا کردند .   یمهندس به طور رسم

جفت گوشم پاره    یزد که احساس کردم پرده ها  یغیبعدش چنان ج یول ومدیاز ن ییصدا چیه هوی
 شده .
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خوشحالم   ی لیکارت جور شد ؟خ  گهید یعنی؟اصال کجا قراداد امضا کرد ؟ ی؟ک یگ یم یجد  دیحم ی_وا
 که کارت جور شده . 

 زد خنده ام گرفته بود .  یجور پشت سر هم حرف م نیداد من جوابش بدم و هم یکه اجازه نم  نیا از

  امیخوام ب یمن کارم درست شده م  یدیفهم  دمیدونم بهت حق م یم زمی_دالرام جان اروم باش عز
 بذار منم صحبت کنم .  یول  ییای درم یدگ یاز ترش یدار یخواستگار

 هم قرمز شده گفت   یبندم که حساب  یبا حرص که االن شرط م هوی

 گردم .  یبعد من دورت م  رازی ش یگرد یخان شما که برم دیهستم ؟باشه حم  دهی_من ترش 

 رسم . ی حساب ات و م  یعنیگفت دورت بگردم   یاخه هر وقت م دمیخند

 باهاش حرف زدم که عماد برگشت خونه داد زد کهید قهیدق چند

 ؟.  طونی تو آخه ش یبود ی_مهندس ک 

 نشونه تاسف دادم که وارد آشپزخونه شد از همون جا داد زد  هی یسر

 ؟. رم یاجازه بگ  یفرهاد یاز آقا  یخواستگار یبرا رم ی تماس بگ  ی_مادر ک

نگاه نکن من االن  یجور نیباال انداخت و با خنده گفت :»ا ییابرو دیهال کش یتو یسرک  برگشت
 مراسم حکم مادرت و دارم «.  نیا یتو

 . یموادها بهت خورده که عقلت و از دست داد نی گاز و ا یبو نقدریدونم ا یمشدم گفتم :» بلند

اش و به   س یخ  یجور که دست ها  نیاومد هم رونیکه ب ارمیبرگه بود ب  هیاتاق  یخواستم برم تو یم
هفته قبل دالرام خواستگار   یگیشد تو هم که م یکارت که اوک گمیم یگفت :»جد دیکش یشلوارش م 
 « یزود دست به کار بش  دیرد کرده با

هماهنگ  یفرهاد  یفکرش بودم ، فردا زنگ بزن با آقا یبرداشتم گفتم :»اره خودم تو  زی م یاز رو برگه
 کن .
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  کریاسپ  یبرداشت رو یراحت گوش  یلیعماد نشستم که زنگ زد خ  یبعد با استرس رو به رو  روز
 گذاشت گفت  

 بد موقع هم مزاحم شدم . دی، ببخش ریوقت بخ  یفرهاد ی_سالم آقا

نشستم . با آخر عماد دستم گرفت کنار   یزدم دوباره م  یم ی شدم چرخ یمن از استرس بلند م حاال
کنترل پا   گهی«. د میمزاحمتون بش ری جهت امر خ میخواست   یخودش نشوند ادامه داد :»راستش م

 .  دیلرز یترس فقط مهام نداشتم از اس

 _واسه خودت عماد ؟. 

  ی،راستش برا دهیبه انداخت گفت :»نه من که هنوز سن ام به ازدواج نرس  یو نگاه  دیخند عماد
 ؟« .  میخواه ی م دیحم

 رفتم .  یداشتم از خجالت و استرس آب م گهید

 دم .  ی_باشه عماد جان من با دخترم صحبت کنم خبر م

دونم   یو برداشت در گوشش گذاشت از من فاصله گرفت .نم   یمبل بلند شد گوش یهم از رو عماد
داره  سادهی بگه .به دالرام پبام دادم که گفت خودش فال گوش وا یفرهاد یبه آقا  یدوباره رفت چ 

 یگفته م یفرهاد یده . عماد برگشت کنارم نشست گفت که آقا یخانواده و گوش م یحرف ها
 . میببر  فیرتش میتون

  رازیش یتو شتر یشب ب هی یخواستگار میتا شب بر میخودت آماده کن تا فردا صبح حرکت کن  دی_حم
 . میبعدش هم برگرد مینمون

  یکرد منم با دالرام صحبت م یم  یعماد داشت باز می بود  داریگفتم تا ساعت سه صبح ب یا باشه
 ناراحت هست .  یزیچ  هیکردم از  یدونم چرا احساس م یکردم نم 

 گفتند .   یزی.خانواده ات چ؟یناراحت هست  یاز چ یبگ  یخواه  یم نم_دالرا
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 کردنش داشت   یدر مخف یسع  یبغض داشت ول انگار

 کار داشتم خسته هستم . یل یبه خدا فقط امروز خ ستین  یچینگفتند ه یزیچ  دی_نه حم

دلش نخواهد که به من بگه بخاطر   دیشا یگفته باشند ول  یزی دونستم که ممکنه خانواده اش چ یم
 پس برو استراحت کن « . زمیگفتم :»باشه عز  نیهم

 بهم حتما خبر بده منو به خبر نذار .  رازی ش یدیهر وقت رس  دی_باشه ، حم 

 زنم «.  یرفتم گفتم :»باشه زنگ م یجور که سمت در م نیتخت بلند شدم هم یرو از

  یم یعماد هنوز داره باز دمیتخت پرت کردم وارد هال شدم . د یو رو یکردم گوش یخداحافظ  ازش
  زونیشده لب و لوچه ات او   یباز چ نمی . کنارش نشستم که برگشت نگاه ام کرد و گفت :»بب یکن

 هکرده بودند ک یخانواده مخالفت ی.برگشتم سمتش گفتم :»دالرام ناراحت بود گمونم که اعضا ؟«یکرد
 اش شدند «. یباعث ناراحت

 .  دمیخواب  نی زم یبا عماد حرف زدم بعد همونجا رو یا قهیدق دچن

 

 

 #دالرام  

 

گفت   تی بلند شد و با اعصبان دیکرد زودتر از همه نو انیخانواده ب یاعضا نیبابا اومد مسئله و ب یوقت
االن تازه رفته  نینه خونه داره نه ماش دیگ یدختر عقل خودش و از دست داده م نیا یچ  یعنی:»

  سادمیاخودش و بدبخت کنه «. خودم بلند شدم رو به رو اش و یدست یخواد دست  یم یعن یسرکار 
بعد هم هر سال حقوق اش با توجه به سابقه   رهیگ یم یخوب رفته سرکار حقوق خوب  دیگفتم :»نو

زد و گفت :»نه معلوم   یمونه «.پوزخند ینم  یجور نیکه ا شهیمهندس هست هم  رهی باال م  یکار
 هجلو رفتم اصال حواسم نبود ک یقدم  ی«.عصب  یخام شد  ینجوریبهت گفته که تو ا ی پسره چ  ستین

 خواهم«. ینگفته ، من خودم م یچ یمامان و بابا هم هستند داد زدم :»اون ه
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اجاره   دیکار بردم اش نومن خودم سر  هیپسر خوب دیبلند شد با اخم وسط ما قرار گرفت گفت :»حم  بابا
 بعد درباره اش قضاوت کن«.  ادیبده ب

 نداره «.  دیبه نام نو یداداش گهیتمام گفت :»من اگر دالرام زن اون شد د  یرحم یاون با ب  یول

تخت ام   ی.رو میمامان بلند شد دستم گرفت وارد اتاق شد ختی ر نییاشک که از صورتم پا نیاول
 ینکن مادر انشاهلل که همه چ هینشستم که آروم و مهربون کنارم نشست گفت :»قربونت برم گر

خواست مشکالت االن و  یحرف زدم دلم نم دینگفتم مامان که رفت با حم  ی چی «.ه شهیدرست م
خواستم   ینگفتم . م یزیچ نی هم  یداره برا یدونم که خودش هزار جور مشغله ذهن یبهش بگم م

گفتم :»تو هم  هیصورتش اش بود .بلند شدم با گر یهم رو یاومد البته اخم وحشتناک مایابم که نبخو
خواهم  یبگو اصال احترام من که خواهرت هستم هم نکن. من م دیدلت خواست به حم یهر چ ایب

  یخواهم کنارش زندگ  یدوستش دارم م غمبریو پ  ریتونم به پ یگم که م یکنم م  یزندگ   رعم هیباهاش 
نبود   یاز اون اخم خبر گهیبه هق هق افتاده بودم که اومد کنارم نشست نگاه اش کردم د گهیکنم «.د

 هیگر یدونم که دوستش دار ینکن دورت بگردم باشه م  هیبغل اش گرفت آروم گفت :»گر  یسرم و تو
  یرو یاشک ها ینم با مهربون زدم که او ی«.سرم باال آوردم لبخند یجور که خودت دوست دار  هرنکن 

«.با   مین یدوماد بده بب نیمبل نشوند که گفت :»حاالعکس ا  یصورتم پاک کرد دستم گرفت رو
آوردم نشون دادم اش که با   د یعکس حم دمیکش رونیشارژ ب  یاز تو میبرگشتم گوش  یخوشحال

نکن   یو گفتم :»حسود دمیبلند خند یهست «.با صدا یهم پسر زشت   یل یخحسادت گفت :» 
و گفت :»قربونت برم مهربونم «.   دیمن و بوس یشونی .خم شد پ«یجغتتون جذاب و خوشگل هست

تو هست «.ناراحت سرم   ندهی نداشته فکر آ یهم منظور دیو دستم داد گفت :»نو یبلند شد گوش 
نماز صبح ام که  رفت . رونیدل من و شکوند «.از اتاق ب   شی ها فانداختم و گفتم :»اون با حر  نییپا

 هوش شدم . یب  دیبالشت رس یتا سرم رو یخواب  یاز ب گهیخوندم د

 

 

 _______ 
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دادم که در خونه و زدند .با   رونی نتونستم بخورم. نفسم و محکم ب یچیه یادی شب از استرس ز تا
اومده .با   رونیگفت که هنوز آماده نشدن تازه از حموم ب  دیتخت بلند شدم آخه حم یتعجب از رو

شد   واردبود   یمرد خشک و بد اخالق  هیپدربزرگ )پدر پدرم (که  دمیاومدم که د رونیاز خونه ب  ینگران
متعلق به خودش هست و   ییدارا نیزد تمام ا یخودش م شهیخانواده حرف اول و آخر هم  ی. تو

وارد شد ،  ی.با اخم وحشتناک  رندیگ  یبهش سخت م شهیهم چون پدرم تنها وارث خانواده هست
 هیبه  ودخترت   یخواه یبهم خبر دادند که م ری با داد رو به بابام گفت :»ام دمیقدم اول که برداشتم د

شد من طاقت   ری حرف آقا جون آب از چشمام سراز نیدرسته ؟.«.با ا یخانواده بد یب  ری بچه فق
محکم   ی کنه . برگشت به من نگاه کرد و با قدم ها یاحترام یب  دیبخواهد به حم ینداشتم که کس

  مبرو لباس هات عوض کن «. برگشت سمت بابا  عیسمتم اومد گفت :»چه خودش هم آماده کرده سر
خواهد  ی دلم نم  چیگفت :»تو هم زنگ بزن کنسل کن ه سادهیوا یگوشه ا ر ی که ناراحت و سر به ز

که پشت به من کرد   نیآدم آس و پاس بدم «. تمام اعتماد به نفسم و به کار گرفتم هم هینوه ام به 
برگشت   که  سادمیکنم « . بدون ترس وا یو دوست دارم و تنها با اون ازدواج م  دیمن حم یگفتم :»ول 

افتاد که لب زد  دی؟«.نگاه ام به نو یزن یحرف من حرف م یتا حاال رو یگفت :»از ک ینگام کرد عصب
خودم   دیبه ما ضرر رسونده من از حم شهیمرد که هم نی ا یشد بخاطر خودخواه ینم  ینگم ول یچیه

  نجایرفت گفت :»شما ا  یجور که سمت مبل ها م نیاومد جلو دست آقاجون و گران هم دیبگذرم .نو
من شما آشپزخونه   یداخل اتاق ام ول من هم گفت برگردم  هی«. میکن  یبعد باهم صحبت م  دینیبش

گذاشته آروم صداش زدم که سرش بلند کرد گفت برم    زیم یمامان ناراحت سرش رو دمیرفتم که د
 . نمی کنارش بش

 شد ؟.  داشیاز کجا پ  گهید نی_مامان ، ا

بهش خبر رسونده«   یکی هم نگفته بود حتما  یچیدونم مامان ، ه یباال انداخت و گفت :»نم  یا شونه
جنگ به پا   هیبلند شد با استرس گفت :»االن  عیخواستم حرف بزنم که در زده شد مامان سر یم
بعد خودش خم   نمیخواستم بلند بشم که دست روش شونه ام گذاشت مجبورم کرد بش ی«.م شهیم

که هست بدتر   ین یاوضاع از ا ای ن رونی ب یدیشن  یو گفت :»دورت بگردم هر حرف  دیام بوس ونهشد گ
عماد  یبعد صدا قهی.چند دق ارهی دونستم که دلم طاقت نم یم  یتکون دادم ول ینکن«. به اجبار سر

 طور هم شد .  نی داد آقا جون بلند بشه و هم یهمش منتظر بودم صدا د یاومد و حم

 .د؟ییا ی نوه من ب یکه به خواستگار دیبه خودتون اجازه داد  ی_شما چطور
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جا   نینگو مامان هم یچ یکه مامان اومد به عقب هول ام داد آروم گفت :»ه  رون ی استم برم بخو یم
 نیو دلم از ا گهینم  یچیه دی دونستم حم ی. مشه«ی نم  یزیهم هست چ دی بمون بابات هست نو

 گرفت .  یم شتر یموضوع ب

بده  یخانواده ا  یپول و ب یخواهد دخترش و به آدم ب یعقل خودش و از دست داده م ریام نی_ا
 هستم . نجایمن که ا

 دم «.   یاجازه و نم نیصداش بلند تر کرد و گفت :»من ا تن

بود گفت    یکه سرشار از ناراحت یعماد اومد با لحن  یبعدش صدا یکس بلند نشد ول چیاز ه صدا
جور   نیهم  شهیهم ای کنه ، دن یشما نم یبرا یکار چیه د یزن یازش حرف م دیکه شما دار   یپول نی:»ا
 حممزا گهیموقع د یفرهاد یآقا دی کرد و ادامه داد :»ببخش  یحق نشسته «.مکث  یمونه ، خدا جا ینم
  یمن واقعا معذرت م دینوشتم »حم دیبرداشتم واسه حم  زیم  یاز رو می، شب خوش«.  گوش میش یم

از اومدنش خبر نداشت   یاومد کس ییهوی  یدم ول یم  امیبرات پ  ییدونم دارم با چه رو یخواهم نم
 . نه«یب  ی. باالتر مهیخودش و از بق شهی تو رو خدا به حرف هاش فکر نکن اون هم

داد ، بهش فکر نکن   امی االن بهم پ نی، باباتم هم زمیعز   ستینگذشت که جوابم داد :»مهم ن یزیچ
 .؟«یهست  نجاینوشتم »باشه ، تا فردا ازدم  و براش  ی«. لبخند  امیکه آقا جونت نبود م گهیموقع د

آب  وانیل  هینشست مامان  زیناراحت بود چون پشت م ی لیداخل آشپزخونه شد انگار اونم خ دینو
بود اصال حرف نزد ، و صد    یپسر مودب یل یزد و گفت :»خ یدستش داد .رو به روش نشستم که لبخند

  دینو فیتعر نی« .از ا یقولشون حساب باز کن  یرو شهی هست که م یالبته معلوم بود از اون مرد هاب
امشب باهاش   هیخوام درباره قض ی من بفرست م یبرا دی لبم اومد که گفت :»شماره حم یرو  یلبخند

 زشت بود «   یلیحرف بزنم خ 

  یتون یو خوندم »اره هستم ، م  دیحم امیتادم خودم هم پگفتم شماره اش و براش فرس یا باشه
تونم فردا  یداد گفتم :»من م  یم امی پ یکه داشت به کس   دی«.سرم بلند کردم به نو نمتیبب ییایب
واسه  ذارفکر نکنم ، ب یدونم ول  ینگاه ام کرد و گفت :»تم   دی«.نو مینیو بب  دیحم  قهیبرم چند دق رونیب
  دیحم یو برا  نی ناراحت شدم و هم  یلی. خخواهد برامون حرف بزنه «    یاالن تا صبح م گهیوقت د هی

 . ادیم گهیگفتم که گفت چهارده روز د
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. به طور  نکنم   یاحترام یب ی وقت هیخودم و گرفتم تا  یل یخ دمیشن  رمردیاون پ  یحرف ها یوقت
و عماد   نیماش  ابونیتونه سنگ دل باشه. کنار خ  یآدم چقدر م یعنیپدر و مادر   یبهم گفت ب  میمستق

حال    ینبود جور یفرهاد یبود به خدا اگر پدر آقا یپارک کرد برگشت سمت من گفت :»عجب آدم
ناشناس    دمیبهم انداختم د یبرداشتم نگاه میبره «. گوش  ادشیگرفتم که تمام حرف هاش  یاش م

  شمیهستم داداش دالرام ببخش مزاحمت م دیجان ، نو  دیهست باز کردم که نوشته بود »سالم حم
دادم که بخاطر رفتار امشب پدربزرگم واقعا ازت   امی پ نیهم یصحبت کنم برا یتونم تلفن   یراستش نم

 یوندم که سرو خ  امیکنه براش پ یو نگاه م ابونیعماد داره خ دمیعذر بخواهم «. سر بلند کردم د
و خراب کرد «   زیهمه چ رمردیکه اون پ  فیهستند ، ح یخانواده خوب  یلی تکون داد و گفت :»خ

کنم شما که    یجان، خواهش م  دیبود براش نوشتم :»سالم نو  نیانداختم انال یبه گوش  یدوباره نگاه
و خوند   اممی خودش و داره «. پ دهیعق  یبه هر حال هر کس  ستین  یبه عذرخواه  ازین  دینزد یحرف 

باال انداختم و نوشتم  یکردم من و ببخش « ابرو بتتیهم غ شبیمن خودم د تشینوشت»واال راس
  فتر رونی ب نی هست ؟«. عماد از ماش  ختهی بهم ر  یلی»خدا ببخشه ، االن اوضاع خونه شما فکر کنم خ

  ارمیب  رمی بگ  یدوتا بستن هی وناب ی داخل آورد و گفت :»من برم اون سمت خ ن یسرش از پنجره ماش 
مغازه بود .ساعت ده شب بود   یاد یکه تعداد ز ابونیخ گهیگفتم که رفت سمت د ی«. باشه ا میبخور

 یبگم واال ، من که تو یداده بود »چ امیانداختم که پ  یبه گوش  یها شلوغ بود .نگاه ابونی خ  یلیخ
  ری به خ یکنه انشاهلل همه چ یآشپزخونه نشستم کنار دالرام و مامانم ، پدربزرگم داره با پدرم صحبت م

انداختم   نیآوردم پشت ماش  رونی گرم بود کت ام ب یل یدادم خ رونیتموم بشه « نفسم و ب  یو خوش 
گفت که   ی خواستم بمونم فردا با دالرام صحبت کنم ول یخدا بخواهد م ینوشتم »انشاهلل ، هر چ

 «  دیزحمت بهش بگ یام شارژ نداره ب  یگردم فقط گوش یبر م گهیمنم دو ساعت د شه،ینم
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  یکالفه بودم پست یداشبورد پرت کردم . حساب یخاموش شد رو میتا بخواد جوابم بده گوش گهید
هزار جور حرف   دیبا ریمس نیدونم که ا یدارم م  شیدر پ  یراه طوالن هی. من  دمیپشت گردنم کش

ها از دستش  یبستن  ادی یعماد داره م دمیانداختم که د ابونیخ گهیتحمل کنم .نکاه ام به سمت د
بود  شونی فکرم پر یلیهم به خودش دادم . خ یکیخودم برداشتم  یک یخودش هم نشست  گرفتم

 یم یاالن سنگ هم بهم بد تیموقع یتو  یکرد ول ینم ر ی آدم و س یگرسنه هم بودم درسته بستن یول
زد .عماد برگشت سمتم  خ یدهنم گذاشتم که احساس کردم دندونام  یتو یقاشق ار بستن هیخوردم . 

بعد  شهیم یچطور مینی بب میبمون   نجایدو روز ا گمیخورد گفت :»خب م یم  یکه بستن  جور نیهم
 نمی دالارم و بب شهینم  نمیبب میبمونباشه بذار   یدونم ،ول ی باال انداختم گفتم :» نم ی؟«.شونه ا میبرگرد

 عماد یگوش  هوی میزد یها چرخ م  ابونیخ  یتو نی ها و که خوردم تا ساعت دو شب با ماش ی«. بستن
موقع شب بهم  نیداره ا یک نی سمت من گرفت گفت :»بب دیکش رونی اش ب بی ج  یزنگ خورد از تو

زنه . خودم شماره عماد بهش داده بودم که اگر   یدالرام داره زنگ م دمیزنه؟«.نگاه کردم د یزنگ م
 نگران شد به عماد زنگ بزنه . گهید زیهر چ ایدر دسترسم نبود  یگوش

 _جانم دالرام . 

 ؟«.  یداشت گفت :»برگشت جانی ه صداش

 چرا مگه ؟«.  میهم بمون گهیدو روز د میانداختم و گفتم :»نه گفت رونی به ب ینگاه

 ؟« .  نمتیمن بب ییایب  یتون ی م رونیمن و آورده ب  د ی، نو دیآقا جونم خواب  نی_خب خداروشکر بب

عماد   ی گوش  یآدرس بده ؟« .آدرس و رو امیبه عماد کردم که دور بزنه گفتم :»اره االن م یا اشاره
بودند .از  سادهیشهر وا نییپا یاز محله ها یکی یتو ی.کنار پارک  میفرستاد باهم به اون سمت رفت 

 دیکه نو سادم یوا یهم اومدم بهشون سالم کردم کنار  دیشدم که همزمان دالرام و نو ادهیپ  نیماش
  دیدارم با  تیکنه منم مأمور یبه پا م  امتی باشه ق داریاگر ب میبرگرد دیکه با دیحرف بزن   عیگفت :»سر

 سادیکنار ما وا نی که دوتا ماش میم با دالرام سمت پارک رفتگفت یخودم به اداره برسونم «. باشه ا
اش سمتم  ی ک یخودم بردم  شتشدند .تا چشمشون به ما خورد دالرام و پ ادهیپ  کری چهارتا مرد غول پ

که  یباش   یک  یزدم و گفتم :»جنابعال ی«.لبخند میداد زد :»خانم و بده بر ینکره و زشت یاومد با صدا
سمت ما اومد با اخم رو به اون چهارتا گفت :»با من اومده  دی. نو؟« یمن بخواهم خانم و بدم ببر

اون کوتاه  یغصه بخوره«.ول  واهرمکه من اوردمش دوست ندارم خ دیبگ ستونییبه اون ر دیبر
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ستم د  ی.لگد تو میما سه تا هم کن نداشت یبودند ول  یقو یلیشد اونا خ  یری که باعث درگ ومدنین
  سیپل نیدوتا ماش  هویدرد داشتم .  یلیتونستم از خودم دفاع کنم چون خ ینم گهیخورده بود د
 میسمت من و عماد اومد گفت :»بر دینوکردند و اون چهارتا و بردند .  یاحترام نظام دیآمدند به نو

آقا جونت ول   گهی«. عماد که گوشه لب اش پاره شده بود گفت :»نه بابا د دیکن  میتنظ تی اداره شکا
گفت :»بفرما دالرام خانم خدا رحم   دیشد نو کیبهم نزد یاشک  ی«. دالرام با چشم ها شهیکن ما نم

و الش کرده بودن «. با لبخند نگاه اش کردم   شا یهستم وگرنه االن همگ تی مامور یکرد که من تو
  یزود دیدالرام با یخواهم برم ول  یمن که م دهیجون فهم ای که تا حاال آ میما بر گهیدگفت :» دیکه نو

کنه ؟« .   کاریخواهد چ یکردم و گفتم :»مگه م یاخم دی «. با حرف نو یاتاق که در امان باش یتو یبر
خواست اعتراض کنه  یم دی«. نو مییآی کنه ما هم باهاتون م ینم  یکار چیعماد اومد جلو گفت :»ه

  میسمت خونه رفت میشد نیسوار ماش  میهست به من بزنه «. برگشت یکه اگر حرف امیکه گفتم :»من م
  ادهیپ  نیهم کنارش هست . از ماش گهیدوتا مرد د یفرهاد یهمراه آقا سادهیوا  نییتا پا دمیرس یوقت

تا چشمش به   رمردیکه اون پ می شدند با هم رفت ادهیپ  ن یبا دالرام از ماش دیشدم عماد هم اومد . نو
 .  زندی ر یم  رونیماها خورد داد زد که من گفتم االن اهل محله همه ب

محکم و   یلیرفت جلو خ  دیرفت «. نو یاز تو انتظارم نم  د ی؟ نو دیکن  یم یچ ی_ شما از فرمان من سر پ
اومد  دیاون بدون در نظر گرفتن نو  ی.  ول د«یما آدم بفرست یگفت :»منم توقع نداشتم که برا یجد

  نیهم  هب نمتونی دور و اطراف دالرام بب گهیگفت :»و شما اگر د یزیآم دیسمت ما به حالت تهد 
  نیبره سوار ماش  نکهیقبل از ا دی.نو  میفقط نگاه اش کرد مینگفت  یچ یگذرم«.ه  یاز کنارتون نم یسادگ

که  یساعت هر اتفاق  نیاز ا دیکرد دیر و تهددو نف  نیبگم که شما مقابل من ا د یبشه بهش گفت :»با
رفت سوار   ی عصب«.بعد هم  دیشما هست شنیکه مشکوک م  یکس  نیبه اول وفته یدو نفر ب نیا یبرا

  یم هیدالرام هنوز داره گر دمیکه د میشد ن یسوار ماش میشد از کنار ما رد شد . ما هم برگشت نیماش
واسه  یفرهاد یشدم که آقا نیزدم سوار ماش  ی« چشمک  شهینکن ، درست م هی کنه آروم لب زدم :»گر

  ی ول دیدیحرف شن یلخواهم بچه ها امشب ک ی چند لحظه اومد جلو بهم گفت :»من واقعا معذرت م
«.سرمون و تکون دادم با  دیگم فعال منتظر بمون یبگم بعد ها اگر شد براتون م یزیتونم چ یمن نم

تخت انداخت با عجز   یهتل عماد خودش و رو میدیرس  ی.وقت میاز کنارشون رد شد ی خداحافظ هی
 یام برداشتم م ولهشب نداشتم« ح  هیتو  جانیه نقدیوقت ا چیه رمی م یدارم م گهید یعنیگفت :»

  ارنیترسم فردا برامون صبحونه ب یشد گفت :»م  زیخ  میتخت ن  یکه از رو رمیخواستم برم دوش بگ 
 لمیف یاد یکزدم و گفتم :»ز یابا چاقو بهمون حمله کنه «. خنده  هویباشه  رمردی پ بعد طرف آدم اون



 زندگی معکوس می شود
 

74 
 

 یمن بهت گفتم «.سز یک  نمیگفت :»حاال بب یم  دمی«. وارد حموم شدم که صداش شن یدید یجناح
چقدر بدن ام کوفته شده  دمی سر و صورتم فرود اومد د یتکون دادم دوش و باز کردم . آب که رو

  نمیتا فردا برم بب دهید بیکه خوردم .مچ دست چپ ام کبود شده بود مطمئنم آس یبخاطر لگد هاب 
 شده . یچ

 

 

 _____ 

 

  یخاص   زی بود .گفت ترک خورده چ دهیکرد امونم بر یدرد م نقدریاول رفتم دکتر چون دستم ا صبح
  یرو به رو  یعماد کنار رستوران میشد   نی.سوار ماش ستی ن ازیخواست اتل ببنده که گفتم ن یم  ستین

. باشه  میپارک بخور یتو میبعد بر رم ی من برم دوتا پرس غذا بگ نیگفت :»تپ بش  سادیوا یپارک آزاد
  یزیدادک نگران بودم که گفت چ امیپ نیاز دالرام نبود واسه هم یبرداشتم خبر میگفتم گوش یا
گرما   نیا یبه مردم که داشتند تو یداده . نگاه امیتا حاال پدونه حرف بزنه وگرنه  یحتما نم  ستین

تا   میرفت  یها با محسن راه م ابونیخ  نیهم یزدند کردم .چقدر من تو یها قدم م  ابونیخ یتو
بود   یخال  یلی موقع جاش خ نیا یتو یکاش بود یی .آخ محسن کجا میخودمون به خونه برسون

  ی.چند بار کنهی کار م یدونم کجا رفته داره چ یحال اش هم ندارم . نم یخبر در حال سالمت هی ی.حت
  شدم ادهی خورد . پ نیماش شهیکه به ش یاش خاموش بود . با تقه ا ی. گوشیبهش زنگ زدم ول

.عماد  می از درخت ها نشست یک ی هیسا ری .ز میسووپچ برداشتن در قفل کردم با عماد وارد پارک شد
  رونیب سهیک یبود از تو یخلوته «.غذام به هر زحمت ی لیبه دور و اطراف انداخت گفت :»خ  ینگاه
و تو    »منو گفت : دی«. خند ادیم رونی ب  یعقل یچه ادم ب  یگرم نیگفتم :»خب عماد هوا به ا دمیکش
.» 

گرما   نیا یهتل دارم تو میندشو تا بربلند شدم گفتم :»بل میخودمم خنده ام گرفت . غذامون خورد 
  میشد نیسوار ماش میاومد رونیسطلح زباله انداخت بعد ب  یشم «.بلند شد ظرف غذاها تو یهالک م

. 
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 نینداشتم ا  یاز دالرام هم خبر میکرد یم یهامون باز یبا گوش  میهتل موند یشب با عماد تو تا
هست که   یقدر پدر جون عصب  ن یا یخونه ول  دهیگفت که رس دیکرد البته  نو  یم  تیمن و اذ شتریب

خوب هست.  یکه دالرام خوبه خودش خبر نیانجام بده .خداروشکر  هم  یکنه کار یجرات نم یکس
 میسرکار باش  دیپس فردا با میفردا برگرد گهیعماد ، د گمیگفتم :»م  دمیشکم خواب  یرو شتمبرگ

  میکه شب اونجا باش میگرد یشارژ زد برگشت سمت من گفت :»اره فردا عصر بر م ینو یا ی«.گوش
 هیدونم چرا  ینم دیاسم نو دنیام شروع به زنگ خوردن کرد از کنارم برداشتم با د یگوش هوی«. 

 «.  هیگرفتم . عماد گفت :»ک بی عج ورهدلش

 شده ؟«.  یزیچ دیجواب دادم :»بله نو یگوش

 االن خودت و برسون .  نیهستم هم  مارستانیمن ب دی_حم

جور که با   نیواسه دالرام افتاده باشه بلند شدم هم  یاتفاق  دیحتما با  دمیاومد فهم مارستانی ب نیا تا
کرد گفتم :»عماد بلند شو   یبه عماد که هاج و واج داشت بهم نگاه م  دمیپوش  یعجله داشتم لباس م

 ؟«. یشده اسهال دار  یلند شد گفت :»چب عی . سر«یببر مارستانی منو تا ب دیبا

 یچه خاک نمی بب مارستانیبرم ب دی زنگ زد با دیگم نو یشدم گفتم :»م یعماد عصب یجیهمه گ نیا به
تمام   مارستانی.تا برسم به ب  میزد  رونیاز هتل ب  عیسر د یتو سرم شده «.  به خودش اومد لباس پوش

 یصدا هرفتم ب مارستانیدر حال حرکت بود که در باز کردم سمت ب  نی.ماش دی لرز یدست و پاهام م
 دمیو ند دیانداختم نو یعماد هم توجه نکردم .از پله ها که باال رفتن دور و اطراف نگاه یزدن ها

 رسوندم .  رشیخودم به پذ

 خانم . دی_ببخش

 هست .  دینو دمیشونه ام گذاشت برگشتم د یدست رو یک ی هوی

 نفس زنان گفتم  نفس

 شده ؟. یچ نمی _من مردم که بگو بب

 شده ؟«.  یسمت ما اومد گفت :»چ دهیموقع عماد هم ترس نیهم
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  یصحبت م گهیبا هم د مینیبش  یاون صندل  یرو میبر ا یگفت :»ب یسرش و تکون داد با ناراحت دینو
انداخت گفت :»امشب پدر بزرگم زنک زده که پسر   ریسر به ز دیکه نو مینشست میرفت  عی«.  سر میکن

 هیه چیاومدند آقا جون گفت قض  یدالرام اونم بدون اطالع به دالرام وقت یخواستگار  ادیعمه ام ب
هوش   ی بهش ب  ژنیاکس دنیدالرام نفس اش گرفت که باعث شد بخاطر نرس  یادی بخاطر شوک ز

 بشه « .

 گفتم   دیلرز  یاز بشدت م یبلند شدم با صدا  عیسر

 ..اا...الن ..درا..م چطوره ؟.  دی_نو

شونه ام گذاشت گفت :»اروم باش حال کامال خوبه به هوش اومده ، من نذاشتم   یشد دست رو بلند
از پرستار اجازه گرفتم که پنج  می«. سرم تکون دادم سمت اتاق رفت شی نیبب  ییایگفتم تو ب  ادی ب یکس
کرد . خودم و بهش رسوندم  ه یش به من افتاد دوباره گراش وارد اتاق که شدم نکاه ا  نمی بب قهیدق

چه به روز   نینکن بب  هیگفتم :»دالرام قربونت برم گر دمیتخت بود برداشتم بوس  یدستش که رو
  یچیصورت اش برداره گفتم :»حرف نزن ه  یو از رو ژنیخواست ماسک اکس   ی«. م یخودت آورد
دونه تو رو   یکس هم نم چیرم ه  یجا نم چیهستم تا نو حالت اش خوب نشه من ه نجاینگو ، من ا

اومدم .نفسم   رونی از اتاق ب دمیاش بوس یشونینترس «. سرش تکون داد که پ یچ یاز ه رهیمن بگ زا
بشه دوباره    دایپ یک یسر و کله  هوی ترسم  یم گهیاومد کنارم گفت :»تو برو د دیدادم نو  رونیو محکم ب

کس هم  چ یهمونم از  یجا م نی خواد بهش قول دادم هم یشه «. سرم باال انداختم گفتم :»نم دعوا ب
  یجا م  نی انداختم و گفتم :»عماد تو برو هتل استراحت کن من هم یترسم «. به عماد نگاه ینم

تا   دی حرف نزن کاری اتاق ب یکنم جلو  یگفت :»خواهش م سادیاومد کنار ما وا یمونم «. پرستار
به  یتکه عماد دس میاومد رونی «.به اجبار ب دیببر فیتشر  رونیکنم ب  یاستراحت بکنه خواهش م

 دیاش زدم که نو یمهربون  نیبه ل یمونم «. لبخند یکنارت م نجایگفت :»متم ا دیصورت اش کش
 خواد بره .  یره که نذاشت گفت خودش م ی«. عماد گفت م  ارمیآب ب  یگفت :»من برم دوتا بطر

 ندازم .  یدردسر م  یاد ببخش بخاطر من تو هم تو_عم

سرش زدم   یتو یک یدردسرها «  نیپله ها انداخت و گفت :»تا باشه از ا یکه رو یبه پرستار ینگاه 
 . میوقت نشد باهم بحث کن گهیاومد که د دیکه نو
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نشسته   مارستانیب  اطیح یچمن ها یزو رونی.ب  ادیخواهد ب یم  مایگفت ن  د یسه بود که نو ساعت
فکر دالرام و نکرده ، من  رمردیپ   نیداد زد :»ا دیاومد تا به ما رس یکه با عجله م دمیو د مای.ن میبود
نفس    شتدا تیبده«. از اعصبان   مانیمثل پ  یآدم مزخرف و بدرد نخور هیذارم خواهرم و به  ینم

جور که   نیا  نیکرد و گفت :»بب  یاز ما فاصله گرفت . عماد نگاه یدستش گرفت کن دیزد نو ینفس م 
 «. میهم بخور مایکتک از ن هیامشب   دیاومد گفتم با

 

دست هام گرفتم  یاتاق بود نشستم دستش تو یکه تو ی تک صندل  یرفتم دوباره کنار دالرام رو صبح
صورت اش    یاز رو ژنیماسک اکس یشد . با مهربون  داریاز خواب ب  دیلرز شیبهش زل زدم که پلک ها

تر شدم و گفتم  کیزدم بهش نزد ی؟«. لبخند یرفت ی گفت :»فکر کرد یگرفته ا یبرداشت با صدا
 یچ شبید  یدون ینم  دیو دستام کم جون فشار داد گفت :»حم دیتنهات بذارم ؟«. خند شهیم »مگه:

تقال کردم نتونستم «. نفسم و   یبعد هم هر چ رفت نفس بکشم ادمیبهم گفتند اصال  ی.وقت دمیکش
با   ستی دادم و گفتم :»بهش فکر نکن دورت بگردم ، من کنارت هستم و خواهم موند قرار ن رونیب
زد و سرش به نشونه    ینکن «.لبخند هیکنم گر یمخالفت من عقب بکشم ، فقط ازت خواهش م وتاد

اش   یشونیاومد .با لبنخد سمت خواهرش اومد پ  مایموقع در اتاق باز شد ن  ن یباشه تکون داد . هم
و گفتم   دمیدونه خودم بشن«.خند هی یک یخواهر  ی دوست دخترهام فدا  یو گفت :»اله  دیبوس

همه  نی«.از اکرد گفت :»خودم نوکرشم   یجور که داشت دالرام و نگاه م نی«.هم یچ  ت:»پس خود
خواست خواهر داشته باشم   یدلم م شهی. هم خوشحال بودم  یل یکردند خ یکه بهم م  یمهر و محبت 

بلند شدم و گفتم :»من    یصندل ی؟«.از رو  انهیباشم  یبرادر خوب  مایتونستم مثل ن  یدونم م ینم  یول
نباشم به صالح همه هست «.دالرام ناراحت شد   نجایمن ا انیخواهند ب  یم هیگفت بق  دینو برم گهید
  یحرف م  یفرهاد یاش، امروز هر جور که شده خودم با آقا نمیبهش قول دادم که بنا دوباره بب  یول

. سرم  به همراه خانوم اش اومدند  یفرهاد یآقا دمیکه د  سادمیوا مارستانی ب یزنم . کنار در ورود
خانوم اش    دمیجوابم داد سرم بلند کردم که د یفرهاد  یآقاسالم کردم که  یانداختم به آروم  نییپا

 آورد .  یو سر زبون م یک ی مات و مبهوت من سده و انگار داشت نام 

 ؟«. میچند لحظه باهم صحبت کن  شهیم یفرهاد  یآقا دی_ببخش

انداختم گفتم :»من   نییسرم پا ی. استرس داشتم ول میرفت یو تکون داد با هم به گوشه ا سرش
خواستم بدونم شما هم   یمواجه شدم م دیکه با اون مخالفت شد یاومده بودم خواستگار شبید
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تو پسر    دیزد و گفت :»نه حم  یگذشت سرم باال آوردم که لبخند قهی.چند  دقد؟«ینظر پدرتون دار
 یزیتونم چ  ینمپدرم هم  یبده ، ول یپسر نیآرزو داره دختر اش و به همچ ی هر پدر یهست  یخوب

 «. دیزجر بکش  دیذارم تو و دالرام بخواه  یمطمئن باش که نم یول یلیبهش بگم اونم بخاطر دال

 سرکارم برگردم . ایدونم بمونم  ی_ممنونم ، من نم 

  دیگم عجله نکن یموقع اش که شد خودم بهت م  دیشونه ام زد و گفت :»تو عماد برگرد یرو یدست
داشته باشه «. به  یممکنه عواقب بدتر میمخالفت کن  می کنم اگر بخواه یمن خودم همش درست م

  یحال دالرام و م دیساعت از نو  کیهر  ی.ول میبرگشت هیاجبار قبول کردم و همراه عماد سمت عسلو
که شام   می خسته بود نقدریا میدی رس  یگفت بهتر شده قراره امشب  خونه برگرده .وقت یکه م  دمیرسپ

 .  میدینخورده خواب

  یها مهیگشتم تا ن یگذشت ، من همش تا ساعت هفت سرکار بودم شب ها بر م یبه سرعت م روزا
دم  کر یکردند .و من خودم و لعنت م هیکردم کارش همه اش شده بود گر یشب با دالرام صحبت م

زجر بکشه .امروز کار ام سبک تر بود زودتر   نقدریدختر شدم که بخواهد ا ن یا یکه چرا وارد زندگ
اومد بهش بگم  یدلم نم  یخسته بودم ول نکهیبودم ساعت دوازده بود که دالرام زنگ زد .با ا شتهبرگ

پهلو   یکرد .رو  ی ما و رفع م یها  یما بود و دل تنگ دی حرف زدند ام یتلفن  نیخسته هستم فعال هم
 جواب دادم   دمیخواب

 _سالم خانم . 

 شدم و گفتم  یعصب گهیبار د نیبود ا یاشک  شیچشم ها شهیهم مثل

کشم هر روز   یزنم. من خودم کم دارم زجر م یباهات حرف نم  گهید یکن یم هی _دالرام ، به خدا تا گر
خانواده  نکهیبخاطر ا زمیتو سرم بر دیبا یاکدونم چه خ  یکنم  خواب ندارم نم ی و هر شب دارم فکر م

 .  زمیر یبهم م  شتریمن ب یکن یم  هیگر ینجوریدارند تو ا  یپاهام م  یندارم پول ندارم دارند سنگ جلو

 دادم ادامه دادم  رونیو ب  نفسم

 بعد بهم زنگ بزن .   ینکن هیگر یگرفت می_هر وقت تصم
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صورتم گذاشتم که در باز شد بعد هم   یانداختم .ناراحت دست هام رو یو خاموش کردم کنار یگوش
 عماد کنارم نشست . 

 .  یخور  ینه ناهار م  یخور ینه شام م یکن یخودت و نابود م  یدار یکن یم  یجور نیچرا ا دی_حم

کارا   نیا گهیم  دیزنگ زدم نو  روزی کار کنم عماد ؟د یچ  یگیگفتم :»م  یشدم نشستم با ناراحت بلند
 که صبر کن .  گهیم یفرهاد یزنم آقا یکنه زنگ م  ینم یکار چیهمش وقت تلف کردن هست بابام ه 

 بلند شدم داد زدم   یعصب

 _چقدر صبر کنم عماد ؟دو ماه گذشته .

شنوم   یم نی دارم ، همش دارم توه یگفتم :»بخدا منم آدمم صبر ینشستم با عجز و ناتوان  نی زم یرو
 یشد م یم دایپ  یکی ، کاش  ستین یواسه زندگ  زی گفت پول همه چ یشد م یم دایپ  یکی کاش 

دادم تا بغضم فروکش کنه   رونیکرد «. نفسم و ب  یکلمه و درک م نیا یمعن  یچ یعن یعشق  دیفهم
  رازیش می ر یهست با هم م یگفت :»بلندشو فردا مرخص  یبا ناراحت نیزم یکرد از رو بلندم.اومد 

 چیجا که ه هیخواست  ینگفتم فقط دلم م یچیکنم «.ه یکنم مشخص م  یرم صحبت م   یخودم م
 دور و اطرافم نباشه . یآدم

 

 

 #دالرام  

 

  ینداشت . نم دهیزد فا یمامانم باهام حرف م یکردن هر چ هیچند ماه من شده بود گر نیا کار
انجام بده .از اتاق   یبرم پدربزرگ خونه ما مونده بود تا بابام نتونه کار رونی ذاشتند من از خونه ب

 دادمنشون ن  یواکنش چیرفتم که صدام زد .ه  یصدا سمت آشپزخونه م یب شهی اومدم مثل هم  رونیب
 بهش نگاه هم نکردم   یمن حت ی.برگشت سمت من اومد ول  سادمیفقط همونجا وا

 .  دیتا آخر هفته عقد کن دیخون با شیآزما دیر یم مانی_خودت و آماده کن فردا با پ
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زدم دست کردم مجسمه   غیاز ته دل ج هویخواست حرف بزنه که   ینگفتم فقط سکوت کردم م یچیه
 داد زدم  دمیکوب  واریبه د ز یم یرو

همه سرک   ی؟چرا تو زندگ یدار  یما بر نم  یخودمه چرا دست از سر زندگ یزندگ نیخواهم ، ا  ی_نم
 خوام .  ینم مانی؟من پ  یکش یم

. مامان و بابا وحشت زده اومدند ادینم گهیکردم نفسم د  یزده بودم که احساس م غی قدر ج نیا
بهم دست نزنه بابا    یبا داد گفتم :»کس  دمیخواست دست بهم بزنه که خودم عقب کش یسمتم بابا م 

که   یگیباهات حرف بزنه به دورغ م ادی م دیدخترمه دخالت نکنه .چرا حم یزندگ  یگیتو چرا بهش نم 
آقا زدن اش «. شروع   نیا یدر خونه نوچه ها یو دو هفته قبل جلو دی.چرا حم یاز شهر خارج شد

  ومدمین  رازیگفت من ش  ینگفت ، همش م  یچی ه دیحم  یول دمیکردند من به چشم د هیکردم به گر
افتاده ام به هق هق افتاده  نیم ز  یتا حرف بزنه کتک خورده . رو ادی م یدونستم هر مرخص یم یول
 . ما

 .  دیکرد دیموهام همه سف ی، هجده سال ام هست ول  دید ی من و دق م نی_دار

افتم خواهش کنم التماس کنم دست از سرم   یگفتم :»به پاهاتون ب هیانداختم با گر یبه همگ ینگاه
  ینگفت .به هزار بدبخت یچ یکس ه چیدوستش دارم ازدواج کنم «.ه یبا کس دی ذار ی، م دیدار یبر م

 .  نمیو بب یخواستم کس  یبلند شدم سمت اتاق ام رفتم در بستم نم نی زم یرو

 

 د ی#حم 

 

  یول رازیرفتم ش  ی.خسته بودم هر هفته م میبا هم حرف بزن نکهیبدون ا می موند ایصبح کنار در تا
خسته شدم از فکر کردن از  گهیگرفتنم . صبح د یبه باد کتک م نکهیا ای دمی شن یناسزا م ایهمش 

 یدفرها  یآقا دمیکه د دمیکش  رونی ام ب بیج یام زنگ خورد از تو یماسه ها بلند شدم گوش یرو
  یچ نمی هست که بلند شد گفت :»جواب بده بب یزنه وبا تعجب به عماد نگاه کردم و گفتم ک یزنگ م

 خواهد بگه ؟«. یم
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 دادم  جواب

 _سالم .

 تمام گفت   یلحن اش مهربون نبود با سرد شهیگرفته بود مثل هم صداش

 . ادیدالرام حق ندارند سمت خونه ما ب گهید دیو بدون  نی فقط ا یببر ول ر یدست دالرام و بگ ای _فردا ب

 .  ماریگفت برم دالرام کنار خودم ب  یسادگ نی، به هم یراحت  نیکرد به هم قطع

 بود . دیدفعه نو نیام زنگ خورد ا یکرد که دوباره گوش یهم مثل من با تعجب نگاه م عماد

 ؟.  گهیم یبابات چ دی_نو

پدربزرگ شرط    یگرفت که دالرام و بهت بده ول میدالرام خونه و آشوب کرد بابا تصم شبی، د دی_حم
 .  ادیحق نداره ما و خونه ب گهیگذاشت که د

 گفتم  دمیبه گردن ام کش یدادم دست رونینفسم و ب  

 .  امی_من امروز م 

 . کنهی اش جمع م لیاالن داره وسا یدالرام و ببر ییایب  دی_با

 داد زدم   یعصب

 .سه؟یپدربزرگت وا یدونه جلو یهست که بابات نم  یچه مشکل نی_ا

 گفت   یبا لحن ناراحت اونم

داد زدم   یو خاموش کردم عصب  ی دونم خودت و تا عصر برسون . گوش  یبه خدا نم  دیدونم حم ی_نم
  ازی مورد ن لی خونه وسا  یبشم رفت تو ادهی برد . نذاشت پ ن یکه عماد دست ام گرفت من و سمت ماش

 ام روشن کردم به دالرام زنگ زدم . یمن و خودش برداشت اومد .گوش

 _دالرام .

 کرده هیگر یداد که حساب ینشون م نیگرفته بود ا صداش
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 ؟. یباش  شمیپ یخوا ی_م

 ام جمع کردم .   لیخوام تمام وسا یمعلومه که م دی_اره حم

 لب ام اومد یرو یلبخند یهمه بدبخت  نیا وسط

 . امی_دارم م

 به افکارم سر و سامون بدم .  یباهاش حرف زدم بعد چشم هام بستم تا کم  قهیدق چند

 

 

تماس   دیبار شماره ناشناس بود به شک و ترد نیزنگ خورد . ا میکه دوباره گوش  میراه بود یها نصف
 . دی چ یپ  میتو گوش یمرد یو وصل کردم که صدا

  ین یبا چشم و گوش خودت بب یزیچ هیخواهم   یو با خودم حرف بزن م  ایاول ب راز یش  یدیرس  دی_حم
. 

 گذاشتم تا عماد هم بشنوه  کری اسپ یو رو یگوش

 کنه .  ری تو تغ یکه باعث بشه زندگ یبشنو  ییها زی _ممکنه چ

 هست .  یگفت بهش بگم درباره چه موضوع رلبیشده بود ز رهیجور که به جلو خ   نیهم عماد

  ی؟اصال من نم یصحبت کن یدرباره چه موضوع یخواه  یباال آوردم گفتم :»م  ی تکون دادم گوش سرم
 ؟«. نمیو بب شناسم یکه نم یکس  امیب  دیو چرا من با یهست یدونم ک

  یهم تشکر م  یکل بهی غر نیو مطمئن باش که بعد ها از هم ا یگفت :»تو ب قهیو بعد از چند دق  دیخند
داشت آروم زمزمه کرد   یشونیکه وسط پ ی«. نگاه به عماد کردم سرش تکون داد همراه با اخم یکن

 :»بهش بگو باشه آدرس برامون بفرسته «.

 بدونه برام آدرس فرستاد .  یزیچ ی کش  دیکه نبا دیحرف وزدم ضمن تأک نیهم
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داد و با حالت   هیتک نی. دستش به پنجره ماش میصف بود  یبزنه تو نیبنز سادیراه وا یتو عماد
باشه «. منم بعد از   ری انشاهلل هر چه هست خ یده ول یدونم چرا دلم گواه بد م یگفت :»تم یمتفکر

 دارهکه  یکردم که دوباره زندگ یشده بود .فقط دعا م شونیمرد بد جور فکرم پر نیحرف زدن با ا
 ره معکوس نشه .  یم شیبعداز چند سال خوب پ 

اش خاموش   یه دالرام زنگ زدم که گوش بزنه .ب  نیشد بنز ادهیپ  نیدستام گرفتم عماد از ماش نیب  سرم
اش شارژ نداشته  یزدم .حتما دوباره گوش یباهاش حرف م  شی ساعت پ کی ن یبپد هم بیبود .عج 

پارک کرد برگشت سمتم گفت   یو کنار نیدادم عماد نشست ماش  کهی ت  یخاموش شده .سرم به صندل
  نی.همم«یتا ضعف نکرد میبخور رمیبگ یا وهیو آبم  کی من برم ک مینخورد یزی تا حاال چ شبید ز:»ا

تونم   ی، نم  دیگفت :»حم یگرفته ا یزنگ بزنم .دوتا بوق خورد که با صدا مای موقع به فکرم زد به ن 
تا   یول مبرات بگ  ییزای چ هیو  نمتیبب   امیبخواهم ب  دیبهم خبر بده شا  رازیش یدی االن صحبت بکنم رس 

 « .  ایخودم نگفتم سمت خونه ما ن

با خودم   رمی دست دالرام و بگ امی بابات گفت که ب ینشستم گفتم :»وا  یصندل یبا تعجب درست رو 
تونم  یکردم نم یبود احساس م  ختهیشده نکنه دوباره نظرشون عوض شده ؟« اعصابم بهم ر  یببرم چ

که گفت   دمیسرم کش یموها  یتو یشدم دست ادهیپ   نیدرست نفس بکشم . از ماش نیماش یتو
  میتا با هم حرف بزن امیکه بتونم حرف بزنم گفتم که م ستمی ن یط یمن واقعا االن در شرا دیحم  نی:»بب

اومد تا   یداشت م لی پر از وسا سهی ک هیکه با  دمیگفتم همون جا موندم .عماد و د ی«.به ناچار باشه ا
در  شتمهم رفته ؟«.برگ یشده که اخمات تو یباال انداخت و گفت :»دوباره چ یابرو دیبه من رس

پاهام   یها رو سهیکنم « .  نشستم اونم ک یم فیراه برات تعر  یتو نیبش  ایباز کردم گفتم :»ب  نیماش
بهم انداخت و گفت :»خب   ینگاه مین  میاومد رونیکه ب نیو روشن کرد از پمپ بنز نیگذاشتم ماش

  دیکش موهاش یتو یتکون داد دست یبهش گفتم که سر  مایشده ؟«.مکالمه خودم و ن  یچ نمیبگو بب 
قبول  ع یهستند نه اون موقع که سر یچطور ستیمعلوم ن نایبگم ا یدونم چ ی و گفت :»واقعا نم

  مید یما به تو دختر نم یندار یچیتو ه گنینه االن که م ستی ما اصال پول مهم ن یکردند گفتند برا
همه   یحت  نبود یجور آدم نیکه ا  یفرهاد یکردم آقا یبگم «. خودمم تعجب م  یدونم چ یواقعا نم

بارها   ی بارها یحت  ادیخوب باشه پول به دست م دی گفته داماد من با یفرهاد یگفتند که آقا یم
 .   دمیخودم از زبون دالرام هم شن

 اول به همون فرد ناشناس زنگ زدم .  دمیکه رس  رازیش اول
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 . سادمیوا راز یاول ش  دمیاالن رس نی_سالم من هم

سرد و خشک گفت   یل یکار کردم که اون آقا خ نیبذارم .هم  کری اسپ یبه عماد کردم که گفت رو ینگاه
منتظرت هستم «. تماس و قطع کرد . تا اون آدرس ،   ا ی که برات فرستادم ب ی:»خب به همون آدرس 

 میشد اده یپ  نیاز ماش میدیرس  یکم بود .وقت کیتراف  کمیراه بود چون سر ظهر بود  قهیده دق قیدق
تونه   یتابلو کنه گفت :»فقط خودت، دوستت م نکهیانداخت و بدون ا یما نگاه یاومد جلو یفرد
خواست مخالفت کنه که دست جلوش نگه داشتم  یم  منتظرت بمونه «.عماد  نیماش  یجا تو نیهم

«. به اجبار خودش و عقب   رمی گ یاومد تماس م شی پ یمشکل  رمی بمون ،خودم م  نجایگفتم :»هم
  یلیبود حرکت کردم .خ سادهی کافه وا یکه کنار در ورود یهمراه اون آقا سمت مرد جوان  نمم دیکش

  ی. باهاش دست دادم که لبخند ختیر  یتصورات من و بهم م گاردیباد نیا یداد ول یساده نشون م
به  یخب بعدش وقت ی ، ول یناراحت بش  دیشا ییایب  رونیدر ب  نیزد و گفت :»مطمئن باش که از ا

«. سرم و تکون دادم مثل خودش   یکن  یهزار بار خدا و شکر م  یکن  یبا من فکر م  ییو آشنا  زرو نیا
بود و   کی تار یل ی. خ میاشه « با دست اشاره کرد وارد کافه شدب ی گیجور که م  نیگفتم :»خداکنه هم

  لوهتمام از چون ساخته شده بود و ج  ی. طرح داخل  ین یشد بب  یشمع ها بود که باعث م  یفقط نور ها
به دور و اطراف انداختم که گفت :»االن   یبا تعجب نگاه  مینشست یدو نفره ا ز ی م یداشت .رو ییبایز

 کمیفقط خوب به حرفاشون فکر کن«. سرم تکون دادم   نندیش  یدرست پشت سر تو م  انیدو نفر م
زد و  ی؟«.لبخند  یبه من کمک کن   یخواه یبپرسم چرا م شهیشدم و گفتم :»م   لیمتما زی سمت م

کنم  یکارها نم  نیکس از ا و بدون که من واسه هر نیا ی، ول یفهمیگفت:»بعد ها خودت  م
به   یدیکه شن یزیکه افتاد هر چ  ی«.برگشت پشت سر من نگاه کرد و گفت :»اومدند فقط هر اتفاق 

اوقات هم با من حرف بزن   یمونم بعض یجا م  نینرفتند هم رونی و تا اونا ب  یشیوجه بلند نم چیه
نشه «. سرم تکون دادم کارشون و صدا زد اومد سفارش دوتا   یکس  دیقهوه بخور که باعث شک و ترد

دستور داده  یفرهاد یکه آقا دمیشن دیو قهوه کرد بعد برگشت نگاه ام کرد و گفت :»خب حم کیک
خواستم   یم ختیقلبم فرو ر یتو  یزیاحساس کردم چ هوی کنند «.  رونیهم تو و هم عماد از کار ب

ممکنه   د،یحم  ست ین  ینگران چیه یگفت :»جا نانیآروم و با اطم یلیکه دستش بلند کرد خ  بزنمحرف 
 . دم یشن میدختره پشت سر یصدا  هوی.  دیمشغول به کار بش یبتون گهید یجا  ای یهم بمون

 ؟. یکرد یم انتیبه من خ یکه داشت دمیمن خودم را چشم هام د ستی_بس ن 

 فکر کنم .  شتریپسره بهم اجازه نداد که ب یآشنا بود . صدا  نقدریدختره برام ا یدونم چرا صدا ینم
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  یو برا دونیخواستند من و از تو جدا کنند ، تو هم که خوب م  ی_من گفتم که اون سوءتفاهم بود م
اونم با   یتو االن ازدواج کرده بود  یگرفت یوصلت و نم  نیا ی. اگر آقاجون جلو یدشمن ها باز کرد

 که نه پول و نه خانواده ، فقط خدا به همه ما رحم کرد . یپسر

  ز یم یکه رو  ینفسم به شمار افتاده بود دست تی هست از اعصبان یصدا متعلق به ک نیا دمیفهم گهید 
 من گذاشت آروم سرش تکون داد یدست ها یگذاشته بودم مشت کردم که همون فرد دست رو

  یحرف ها که فکر کن نیخواست بهت دروغ بگه به ا یزمزمه کرد :»فقط گوش کن و مطمئن شو اگر م
 دلت نباشه «.  یتو یدی چ شک و تردیه یجا

عاشق   چارهی خالص بشم پسره ب د یاز دست حم  یچطور  یگیتو م دمیفهم زی، االن که همه چ مانی_پ
خاطر گفتم :»بذار برم بهش    نانی گرفت . با اطم زیم یمو دستم. رو عیشدم که سر زی خ میمن شده . ن

 دیترد بابشه«.  یمونیکنم که بعد باعث پش ی نم یکار چی مسئله فکر کنه ، ه نیبه ا ست ین  ازیبگم که ن
عمق چشم   یکه نگاه ام بهش خورد اونم سر بلند کرد تعجب و تو نیدست من ول کرد که برگشتم هم

جلو برداشتم  یشده بود . قدم رهی اون هنوز به من خ یزد ول یداشت حرف م مانی پ دمیهاش د
دستت و از   شهیگفت :»م  یزدم که برگشت نگاه ام کرد با حالت طلبکارانه ا مانیشونه پ  یرو یدست

 نیا یچطور یبهش بگ  ستین  ازیآروم گفتم :»ن  یلیش کردم و خ«. نگاه ا یمن بردار یشونه ا یرو
  یحرف چی ه گهیبودم «. د زیشاهد همه چ کیموضوع به من بگه ، خداروشکر خودم بودم و از نزد

  یخواستم خودم برات ...«. دستم بلند کردم حت   یم دی:»حم  دمیدالرام شن ینزدم پشت کردم که صدا
 یطور یکرد یبشونم نقشت و خوب باز یزیخواهم چ ی نم گهینذاشتم حرفش و کامل بزنه گفتم :»د

کارا ، رفتارها همش   نینگو که ا  یول  یخواه یکه تو من و م میکه هم خانواده و هم من باور کرد
 یها هواسه انتقام را   یماش زل زدم و گفتم :»ولعمق چش یگرفتن انتقام بوده «. برگشتم تو یبرا

  یها خدامون بزرگه ، برات آروز ک ی بدون ما کوچ ی، ول  یو انتخاب کرد نیدونم چرا ا یبود نم  یادیز
کرد با   دییمن و تا یبرگشتم که همون مرد با لبخند حرف ها زی کنم «. سمت م یم  یخوشبخت

ازت   یلیخ  یول  یهست یدونم ک ی .برگشتم نگاه اش کردم و گفتم :»نم میاومد رونیاز در ب گهیهمد
شد از من   ن یسوار ماش  یتکون داد بعد از خداحافظ یازت تشکر کنم «.سر یدونم چطور یممنونم نم

اشاره کردم و گفتم  رونیبرگشت سمت من به ب  عینشستم که عماد سر  نیدور شد . برگشتم داخل ماش
  یم دورها   ابونیخ  یروشن کرد تو نی شده «.ماش یگم که چ یاه برات مر ی:»تو حرکت کن ، من تو

پارک   ابونیکنار خ نیعماد بازگو کردم .در آخر ماش  یخودم با اون آقا برا یو من تمام حرف ها میزد
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رفتاراش اخالق اش همه و همه فقط  یفرهاد یاون آقا  ی عنیبهم انداخت گفت :»  یکرد وا رفته نگاه
و گفت :»بذار    اختاند یام زنگ خورد دالرام بود عماد نگاه یتموم دادم .گوش یتظاهر بوده ؟«.سر

به ناچار   یخواست باهاش حرف بزنم ول   یدلم نم نکهی خواهد بگه «. با ا یم  یچ نمیبب   کری اسپ یرو
 شنونم«. یجواب دادم :»م

زن آدم مثل تو بشه که  ادی یکه به دختر پولدار م  یبا خودت فکر کرد  یدونم چ ینم  دیحم نی_بب 
 نداره.  یچیه

 خواست حرف بزنه که دست ام بلند کردم مجبور شد سکوت کنه .   یعماد م 

شه   یباهات دوست ساده هم نم  یکس یحت  یتا پول نداشته باش ایدن نیا یو بدون که تو نیا ی_ول
 اهات ازدواج کنه . ب نکهیچه برسه به ا گهید

نداره   یچ ی که ه یخواهد با کس یگفت که دل اش م   یم قتیداشت حق ییجورا هینگفتم  یچیه
  یکردم و م یباز م   شتریچشم و گوشم ب دیخونه هم از خودش نداره ازدواج کنه ، من با هی یحت

 .  ستین  ریامکان پذ یزیچ  نجوریوقت ا چیه  دمیفهم

 دور. واطراف ات باشه .  یحواست به آدم ها یل ی_زنگ زدم بگم خ

گرفته گفتم  یبا صدا  دمیموهام کش یدست تو یداشبورد انداختم عصب یو خاموش کردم رو یگوش
جا بمونم «.اونم سر تکون داد  نیهم که شده ا هیثان هیخواهم  واسه  ینم گهید میبرگرد  ای:»عماد ب

  تابه اونجا من چشم هام بستم   دنی. تا رسمیبرگشت هی سنت عسلو میدور زد میکه اومد یهمون راه
به حماقت خودم   شتریکردم ب   یفکر م  شتریب  یهر چ  یدو ماه و فراموش کنم ول نیاتفاقات تلخ ا

 گرفت .  یخنده ام م

  یسرکار اول  می برگرد  دیدوباره با میکار کن یگم اگر اون آقا راست گفته باشه چ ی، م  یداریدونم ب ی_م
 . میها دنبال کار بگرد  ابونیخ  یو دوباره تو

  یوقت مینگفت یزیچ گهیکار و نکنه «. د نیگفت ممکنه ا  یدونم ، ول  یباال انداختم گفتم :»نم  یا شونه
که با لبخند   مینشست  یصندل  ی. رو میفتر یمجد بهمون زنگ زد به ساختمون ادار یآقا میدیرس

 کهبه من زنگ زد  یفرهاد یآقا  شبید نی به ما دوتا کرد و شروع به حرف زدن کرد :»هم ینگاه
 میبهم انداخت ی«.من و عماد نگاه  دیستین  یخوب یآدم ها یکرده ول یدرسته خودش شما و معرف
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کار   نجایکه ا ی مدت نیا یشناسم تو  یخودم و خوب م  یآدم ها  یکه ادامه داد :»من ول مینگفت یزیچ
که   م«.سرم باال گرفتم بهش نگاه کرد دیهست یخوب و سر به راه یمتوجه شدم که چه پسر ها دیکرد

  دیبر  نجایذارم از ا یدارم پس نم  ازی جوان و کار بلد ن  یروهای سرش تکون داد گفت :»من به همچون ن
ما دست داد   یبا هر دو میبلند شد ما هم بلند شد زی زدم که از پشت م یهمه فشار لبخند نی«. بعد ا

 «.  میباهم داشته باش یخوب  یهمکار دوارمیگفت :»ام

  رونینگفت و ما از اتاق ب  یزی «. چ دیبه ما اعتماد کرد نکهیگفتم :»ممنونم از ا میفاصله گرفت یکم
هست   یمرد درست یل یعماد دست هاش به هم زد گفت :»دمش گرم خ میشد ن یتا سوار ماش  میاومد

ذهنم   نقدریا ری اتفاقات اخ نیا ی.منم خوشحال بودم ول م«یهست یخوب یما بچه ها دی، خودش فهم
خونه   میدیتصور کنم که خوشحال هستم .رس  یتونستم حت  یبه خودش مشغول کرده بود که اصال نم

من واقعا   نی آورد گفتم :»بب یم  رونی خوش داشت ساک ها بشدم به عماد که سر ادهیپ  نیاز ماش
برداشتم در باز    دیگفت کل ینکن «. باشه ا دارم یشام هم ب یخواهم برم بخوابم برا یخسته هستم م

سرم   ی خونه هم نداشتم .کولر زدم پتو رو نیحوصله ا  یدونم چرا حت یوارد خونه شدم .نم ردمک
 .  دمیدراز کش دمیکش

راه ام قرار داد که  ینفر و جلو هیخوشحال هستم ، خدا   یل یشده خ  یچ دمیکه خودم فهم نیا بابت
بود   دهینرس یکنم چون هنوز حس ام به عاشق ینم  ی. ناشکر نمیو بب یخانواده فرهاد یبتونم اون رو

  یگالر یتوام برداشتم رفتم  یگوش دمیسرم کش یبرسونه . پتو از رو بیبهم اس ادیکه بخواهد االن ز
 ادیخواستم ز ینگاه کنم همش پاک کردم . شماره اش مسدود کردم .نم  نکهیعکس هاش بدون ا

کردم   یها نگاه م لمیشدم .دو ساعت به عکس ها و ف  نستاگرامیوارد ا نیهم یبهش فکر کنم برا
 نیپنهون شده .ا یدرد هیخنده ها هر کدوم پشت  نیا یول  دنیخند  یها داخل عکس ها م ی.بعض
خواهم مردم به حال زارم بخندن .از   یکردم .نم  میمن همه رو پشت خنده ام قا  ریو تحق   یبدبخت همه

هم  ونی درخت انداخته قل ریز   اطیح  یانداز تو ریعماد ز دمیرفتم که د رونی تخت بلند شدم ب یرو
 یشد داریکشنه. نگاه اش که به من افتاد راست نشست گفت :»ب یآورده نشسته داره تخمه م

 .کنارش نشستم گفتم :»اصال خواب ام نبرد که بخواهم بخوابم «. «؟

اون پسره هست که اومد بهت کمک کنه «.  ری من هنوز فکرم درگ نیگذاشت جلوم گفت :»بب  تخمه
بود که   یدونم ک  ینگ خورد نم اش ز  یبود. عماد گوش   ری نگفتم چون خودم هم هنوز فکرم درگ یزیچ

  یکه فکر م  ی تکون داد منم گفتم :»اون هیزود قطع کرد مشکوک بهش نگاه کردم که سرش به نشونه چ
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بود تازه   یخانم افخم  نیو بهم نگاه کرد گفت :»بب دی«. خند ینشسته خودت هست یشون یپ یرو یکن
اومد :»اها همون که از روز اول باهاش   ادمیخورده فکر کردم که  هیاداره مشغول به کار شده !«. یتو

  مخواست حرف بزنه که دست ام بلند کرد ی.سرش با خنده تکون داد مد؟«ی دعواشد یبرخورد کرد
باال انداخت و گفت   یشدم «. ابرو یخودم متوجه همه چ  یبگ یزیخواهد چ ینم گهیگفتم :»د

شونه اش زدم و گفتم :»پس   یرو یدر حد خودمون هم داره «. دست ی، خانواده معمول هیر خوب :»دخت
 مبارک باشه«.  یحساب 
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ام زنگ خورد . از   یگذاشتم که گوش زیم  یکاناپه انداختم پاهام رو یوارد خونه شدم خودم رو خسته
؟«.با   یما کرد ادیزنه:»به ثمر خانم چه عجب  یثمر داره زنگ م دمید دمیکش رونی ام ب بیج یتو

 ینگو ، دوستت که المان بوده برگشته بعد تو هنوز اون موند یچی گفت :»ه غیج  یحرص و چاشن 
گرفت   میبرداشتم سمت آشپزخونه رفتم گفتم:»اون کار اش تموم شده بود تصم زی م ی؟«.پاهام از رو

 ارم «. کار د نجا یبرگرده ، من هنوز ا

 . ختمیخودم ر  یبرا  یآب وانیل

  ییایبار هم نم  هی یاز تو که سال نی ، دلم خوشه داداش دارم ، ا شهیهست که تموم نم یچه کار نی_ا
 .  یبهمون سر بزن

 «.  یداشته باش  شیخونه آسا یبرو تا تو یگفت ی کردم و گفتم :»خب خوبه خودت م  یا خنده

معلوم   ریسروش بگ نیا یجلو ای کردم ، ب ینزن من شوخ ی نشستم ادامه داد :»حرف الک نتیکاب  یرو
دادند  یم ر یبخش گ   نیهم یداشت برا یبا ما اختالف سن   یلیره«. خ  ی از صبح تا شب کجا م ستین

  ارمیم دیش  یم تی گذرونه اذ یجوون هست دارن خوش م دیکار بهش دار یزدم و گفتم :»چ یلبخند
،  یخواد ببر ینم  گهیو د یکی  نیا ری زد :»نه خ  غیج هو ی «. امیدر م  ییخودم ، منم از تنها  شیپاش 
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مامان دوست داره   ریگم تو حداقل برو زن بگ  یخودت شده ، بهش م هیاخالق اش هم شب قایدق
گفتم :»خب راست   دم یپر نییپا  نتیکاب  یخواهم «.از رو یمن زن نم گهیم  نهیشما دوتا بب  یعروس 

«. از پله ها  رهیکنم که زن نگ  یاش م قیکنه اصال خودم تشو کارشی خواهد چ یداداشم ، زن م هگ یم
برگرده وگرنه از ارث محرومت   ادیدونم بابا گفته بهش بگو ب یباال رفتم وارد اتاقم ام شدم :»من. نم

 کنه «. یم

  دمینه مو قبول ندارم «.خند دیکن  رونمی از خونه ب دیباز کردم گفتم :»از ارث محرومم کن راهنمی پ دکمه
من   یزنم انگار نه انگار چهل و نه سالشه داره برا  یباهات حرف م یداد زد :»من دارم جد یکه عصب
  دیکنم شا یم  امبه سقف انداختم و گفتم:»حاال فکر یتخت انداختم نگاه یخونه «. خودم رو  یشعر م

  ایزد حرف زن و بچه  یطور تا زنگ م نیهم شهیو قطع کرد .هم  ینگفت گوش  یچی برگردم «.ه
ام داره زنگ  یگوش دمیاومدم . د رونی زد .بلند شدم رفتم دوش گرفتم از حموم ب یم رانیبرگشتم به ا

 زنه.  یه زنگ متخت برداشتم تا مامان دار یخوره از رو یم

 ؟.  یاز ما کرد یادی_سالم بانو ، چه عجب  

خوام برات زن  یم رانیا  یگرد یبهت بر م گمیم  یمن چ  نیگفت :»بب  یسرد و جد یصدا با
به خودم انداختم و گفتم :»اون موقع که   ینگاه سادمیوا نهییا یزدم رو به ور ی.پوزخندرم«یبگ

. به زن گرفتن ندارم   یاج ی، االن هم احت دیمن و خراب کرد یزندگ   دیدادم قبول نکرد شنهادیخودم پ
سروش   ندهیدم که آ یحق و به شما نم نیا گهید یمن خراب بشه .ول ندهیا دیخودتون باعث شد ماش

بعد حتما کوتاه کنم   یسر دیذره بلند شده بود با هی دمیاش کش  شیبه ته ر یهم مثل من بشه «.دست
. 

 ؟. یتموم کن  یخواه  یبحث گذشته و تو نم نی_ا

گفتم :»اگر اون گذشته من نبود به قول شما االن من بچه ام هم  سادمیوا نهیی آ هیشدم پشت  بلند
 . دمیام کش سیخ یموها یتو یم دستسن سروش بود «.کاله حوله برداشت

 کن .  یخودمون زندگ  شیپ  نجایرسد حداقل برگرد ا ینم  ییبحث به جا نی_ا
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  یتخت انداختم گفتم :»باشه مامان ، دارم کارهام انجام م  یرو  دمیکش رونی ب یسورمه ا رهنیپ هی
برگردم   رانیبتونم به ا گهیفکر کنم تا هفته د شهیها انجام بدم تموم م یزکاریر گهیدم امشب د

 دادم .  امیدادم به مجد پ هیتخت نشستم ارنحم به زانوم تک  یکرد قطع کرد .رو گهی«.چندتا سفارش د

 ؟.  ی_سالم جناب مهندس مجد خوب هست

 آماده بشم . نهییگذاشتم خودم رفتم جلو ا  کر ی اسپ یرو ی کوش دمیپوش شلوارم

گفتم :»خوبم  دمیکش رونی ؟.برگشتم سنت کمد کراوات ب ی، چطور زیعز  نی_به مهندس راست
 خم شدم موهام شونه کردم .  نهییآ ی ؟«. جلو یکن یم کاریخداروشکر ، چه خبر چ 

 رانیبه ا  یگرفت میکه تصم دمیسرکار هستم ، شن شهیدم مثل هم یانجام نم  یکار خاص یچ ی_ه
 «.  دیدلم پوس نجایخسته شدم خودم تنها ا گهی؟«.کراواتم درست کردم گفتم :»اره د یبرگرد

دست ام    یام برداشتم در گوشم گذاشتم ، کت ام برداشتم رو یکنار رفتم برگشتم گوش نهییآ یجلو از
 اومدم .  رونی انداختم از خونه ب

تو   هیشب  یلیهست خ  یدسمهن  نجایتنگ شده ، ا یمنم دلم برات حساب  یکن  یم یخوب یل ی_کار خ
شدم گفتم :»پس واجب شد   نی زدم سوار ماش  یافتم«. لبخند یتو م  ادی نمیبب  یهست من اون و م

روشن کردم به  نیمن شده «.ماش هیهست که شب   یپسر خوش شانس ک  نیا نی حتما برگردم بب
 . مداد کهی ت  یصندل

 .  یهست فتهی خودش شه ی_هنوز هم مثل هم

بود  سادهیوا  رونی ام که ب لیکردم . همراه وک یخداحافظ  گهیکافه د بیع کیحرف زدم تا نزد باهاش 
 .  میداخل رفت

 

   دی#حم 
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  تی شده بود که مجبور شدم تا ساعت نه ده شب بمونم .عماد واسه مامور ادی روزا کار ز نیقدر ا نیا
  یکار بود رو  یبودم .و هر چ سادهیبخش وا نیا یبه اهواز بره .  .تنها من تو  یمجبور شد چند روز

بود که   روزاکردم ناهار بخورم . امروز هم از همون   یکه به زور وقت م یسرم تلنبار شده بود، طور
که  دمیام در بره. مهندس مجد و د ینشسته بودم که خستگ یصندل یخسته شده بودم رو یحساب 

گذاشت گفت   زی م یو رو ینیاومد. بلند شدم سالم کردم که س یغذا سمت من م ینی س هیداشت با 
  مبرات شا نیهم یبرا ینخورد  یچی حواسم بود که امروز ه یخسته شد یلیجان ، خ  دی:»سالم حم
نشست به   یصندل  ی!«.رو دیدی انداختم گفتم :»ممنونم چرا زخمت کش نیی«. سرم پا یآوردم بخور

  شی خواست شما و پ یم یدونم چرا فرهاد یبهم انداخت و گفت :»م ی.نگاه نمیمنم اشاره کرد بش
 . ه؟«یکاراش چ نیا لیدل  یدونی رفتارش دوست نداشتم م نیوقت ا چیمن خراب کنه ، ه

 یدست دی کنه «. خند  یکنم به شما حسادت م یدونم چرا احساس م یانداختم و گفتم :»نم  ینگاه
  یکار ای، اهل ر رندی خواهد همه سرو سامون بگ ی، من دلم م یدیپاهام زد و گفت :»خوب فهم  یرو
شد   تقلمن  رازیبه ش  نجایاز ا نکهیدم ، اون بعد از ا یواسه آرامش دل و روان خودم مار انجام م ستمین

جه شدم ، چون تکون دادم گفتم :»متو یو جلب کنه «. سر گرانیکارا کنه که دوباره اعتماد د نیداره ا
بلند شد نگاه ام کرد و گفت :»غذات و بخور که    یصندل ی کنه«.از رو یم یآشکارا داره به شما حسود

قدر   نیوقت ا چیه دمکنه «. بلند شدم ازم که دور شد سمت غذا ها حمله کردم تا آخرش خور یم خی
وقت ، وقت غذا خوردن نداشتم  چی گشنه نبودم ، البته اون موقع ها که مجبور شدم چند جا کار کنم ه

  یآقا یول ،یچشم داشت چیبدنه ه رهی بگ یمجد دست آدم یتونه من آقا یآدم م هی ایدن نیا ی.تو
 نیا ی.تو هریگ  یجوان م تاو جلب کنه دست دو گرانی د یاعتماد ها نکهیو ا  یاکاریر  یبرا یفرهاد

به آدم ها  یزیهست که بدون در نظر گرفتن چ  ییمجد از همون آدم ها  یآقا دمیمدت کم فهم 
سر   هیبا بق ارهی خودش باالتر از کارکنان نگرفت. موقع استراحت ناهارش م وقتیکنه ه  یخدمت م

هست .غذام  یقلب شآدم خو  یل ی.خ ادی م میخورد یغذا م یهمگ مینداز یم ن یزم  یکه رو یسفره ا
کردم .   ستمیکردم وارد س ادداشتی که تموم شد دوباره برگشتم سرکارم کاغذ برداشتم تمام کارها 

مجد داشت با چندتا کارکنان صحبت   یاومدم .آقا رونیساعت دوازده بود که کارم تموم از ساختمون ب 
که بعد از چند  سادمیوا یکنار ر ی کردم که اشاره کرد بمونم .منم سر به ز یکرد . از دور خداحافظ یم

 سمتم اومد.  قهیدق

 . ی_ببخش معطل شد
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 یباشه ؟«.دست ی، امر کنمیام گرفتم گفتم :»نه خواهش م گهیدست د یام تو فیبلند کردم ک  سرم
از پله ها افتاده پاش و دست   ی ، چون مهندس ناظم م یکار دار یشونه ام زد گفت :»فردا حساب یرو

  یمبگم که متاسفانه تمام کارهاش دست خودت  دی، با ادیدو هفته سرکار ب دونه تا  یاش شکسته نم
«.   ادیم شی پ گهی، اتفاق هست د ستی ن یکردم و گفتم :»مشکل  رونی باال دادم نفسم ب یبوسه «.ابرو

.  ا«یبرو استراحت کن فردا هم ساعت هشت سرکار ب  گهیچشم هاش باز و بسته کرد گفت :»خب د
کردم زنگ زدم آژانس اومد سوار شدم سمت خونه رفتم .االن ساعت دوازده   یسرم خم کردم تشکر

 یکار کنم . جلو دیبا  یحساب گهیهم اضافه شد د یناظم یدادم آقا یدو نفر انجام م  یکارها رگشتمب
دوش گرفتم   هیشدم .وارد خونه که شدم اول  ادهی پ نیشو حساب کردم از ما  هیخونه نگه داشت ، کرا

 .   دمیکولر خواب ریرفتم ز میحال ام که بهتر شد مستق
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  یثمر با دختر هاش ول کن من نبودند . چپ م گهیشد که برگشته بودم .از اون موقع د یم  یروز دو
  نایکردم ا  ی؟. بخدا فکر م یکرد یکار م  یاونجا چ ییخونه ما ، دا   ایب ییاومدند دا یرفتند راست م

 قبغلم انداخت و گفت :»واسه عش ی.سروش خودش و تو نندیب یبعد از چند سال دارند آدم م
  یکش یو شش ساله ات خجالت نم ستی؟«. با دستم  هول اش دادم گفتم :»ب  یآورد یداداش چ

پاهام گذاشت گفت   ین اومد سرش رورقص گرد هی«.   یکن  یبغل کن پرت م  ی خودت و تو ینجوریا
  ی؟«. اخم یو زد میتکون دادم گفتم :»تو چرا مر یبه داداشت محبت کن «. سر کمی ی:»تازه اومد

، چهار سال ازم   ییگم به من نگه دا یمبل نشست گفت :»صد بار بهش م یکرد بلند شد چهارزانو رو
«.پاهاش   ادی کنار من م یکه ه یکن  یحسادت نم انایزدم و گفتم :»اح ی«. لبخند ادیبزرگتره بدم م

. از  «یبه شونه اش زدم گفتم :»خودت یحسادت کنم«. دست  دیانداخت گفت :»نه بابا چرا با نییپا
خواهم برم   ی من فردا م  نیمبل ها بلند شدم سمت اتاق ام رفتم برکشتم سمت سروش گفتم :»بب  یرو

فکر کرد و گفت :»منظورت با مهندس مجد هست   ی.بلند شد کم؟«ییایمتو هم  ری ام شیپ هیعسلو
 گفتم وارد اتاق شدم .  یواسه تنوع خوب هست«. باشه ا امی ؟«.سرم تکون دادم که گفت :»اره م
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شد با داد   ادهی زنگ زدم گفت که برم سرکار اونجا هست .سروش تا پ ی، وقت  میرفت  مایبا هواپ صبح
 کنند «؟  یم یزندگ   نجایکردم ا یگرم هست ، چطور نجایبن جعفر چقدر ا یموس  ایگفت :»

و  یاون همه دستگاه ها نیعادت کردند «. از ب مهیاونا ن یپشت کمرش زدم گفتم :»به اسان  دست
خنک کولر که بهمون خورد احساس کردم   می.نس مین شدوارد ساختمو میرد شد  شیآت یشغله ها

اومد تا نگاه   رونی خودش از اتاق ب ریگشتم که ام یم است یبهشت اومدم . داشتم دنبال اتاق ر یتو
و شش سال بغل اش کردم . مثل  ست یشد بعد از ب   کیبلند بهم نزد یخورد با قدم ها  بهماش 

.سمت اتاق  «یهست اتیپشت کمرم زد گفت :»هنوز مثل جوون یتر دست  کیهم نزد دیداداشم بود شا
  ری.با ام دهیند یزی کرد انگار تا حاال چ یو اونجا نگاه م  نجای.سروش مرتب به ا م یکرد نشست  ییراهنما

  یم یم یمهندس ش یکیتا دختر داره چند سال که نبودم صحبت کردم . متوجه شدم که دو نیاز ا
  یپسر که ب هی دمیدر اتاق زده شد برگشتم د هویهم دکتر هست تهران شوهر کرده .  یک یخونه اون 

  یکرد و دوباره بر م ینگاه به من م یاندازه به من شباهت داشت وارد شد . سروش با تعجب ه 
 شوکه شد . کمیکرد .اون پسره هم اول اش  یبه اون پسر م گاهگشتم ن

 سمت جلو اومد . یکه بسته بود قدم یزود به خودش اومد با دست یول

 .  دمید بیمهندس ، منم امروز اس دی_ببخش

فقط تو مونده  دیبه دست اش انداخت و گفت :»حم  ینگاه سادیزود بلند شد رفت کنارش وا ریام
  هویشد   یدونم چ یانداخت و گفت :»نم  نیی؟«.سرش پا یبه دست خودت آورد یچ نی بب یبود

  یکه م یینایا ادیداره ب  یکه کار سبک تر یکس شهیتونم کار انجام بدم فقط اگر م یم  یسوخت ، ول
فکر   کمی  ری کرد .ام یبرام بکنه «.هنوز نگاه ام بهش بود سروش هم متعجب نگاه م ستمیگم وارد س

تونم وگرنه خودم کمک   یار خودشون هستند منم که نم، همه سرک ستیکس ن چیکرد و گفت :»ه
  ریاومد .ام یسروش هم بر نم  ایاز من  یاز کمک نیهم یآدم کار بلد باشه برا  دی کار با نیکردم «.ا یم

کار   هیبرات   ییای ب یچند ساعت  یتون یم یزنگ زد :»سالم آرام بابا امروز اگر کار ندار یک ی یبرا شتبرگ
 دارم «.

گفت :»تو برو فعال  یدیگفت برگشت سمت مهندس سع یباشه ا ریگفت که ام یدونم چ ینم
 برات وارد کنه «.  ادیگم ب یاگر تونست م ادیاستراحت کن تا دخترم ب
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 .  دی_ببخش

پشت   ریهست ؟«.ام  یپدر و مادرش ک  نیگفت :»ا ریبرگشت به ام  عیرفت سروش سر رونیاتاق ب  از
  یاصال اسم  هم ازش نم  گهینشست گفت :»واال مادرش که به رحمت خدا رفته ، پدرش هم م زیم

 نیکنجکاو شده بودم که بدونم چرا ا یلیباشه«.منم خ دیاش با ییو دا یلیدونه ، شناسنامه به فام
کرده بود   ر یذهن من و به خودش درگ یرفته بود حساب  یبه من هست . از وقت  هیشب   نقدریا هبچ

 هیبعد   قهینگفت .چند دق یزی سکوت کرد چ شهیبازم مثل هم ی هم متوجه شد ول ریکه ام یطور
  ریام یوارد شد .با حترام سالم کرد و رو به رو کیو کوچ فیظر اری دختره قد کوتاه و الغر با چهره بس

خودش   هی هست چقدر شب ریام چکه یدختر کو نیکار کنم ؟«.پس ا یچ  دیگفت :»خب بابا ، با سادیاو
  یکمک کنه تا کارها دیبره به حم  دیبلند شد گفت با ریدر نگاه اول من متوجه نشدم .ام یهم بود ول

 بمونه .  نجایشب ا یها  مهیامروز زود تموم کنه نخواهد بنده خدا تا ن 

 

   دی#حم 

نداشتم   نیجز ا یدادم چاره ا یکارها انجام م دیبا  یداشت ول ادیام سوخته بود سوزش ز دست
داره سمت من   یمهندس با همراه خانم دمینوشتم که د یبرگه م یرو  ی.نشسته بودم به هزار بدبخت

بهم انداخت و گفت :»دخترم   ی.بلند شدم اون خانم سالم کرد که جواب داد .مهندس نگاه ادیم
 بهت کمک کنه «. ادیبهش خبر دادم که ب امروزهست 

روز   نیسنگ یل یاختم تشکر کردم که بعد از سفارشات الزم رفت .خانم مجد هم اومد خاند نییپا  سرم
تا من وارد کنم «.  دینگاه ام کنه گفت :»خب بگ نکهینشست لب تاپ و باز کرد بدون ا  یصندل

  یبرگه نوشته بودم دستش اش دادم برام وارد کنه خودم هم رفتم به کارها یکه رو یینشستم اونا
.   دمینشستم  خانم مجد و ند یصندل یگذشت خسته برگشتم رو ین بدم .چند ساعتسروسامو گهید

 ییچا وانیل هیاومد  قهینگذشت که بعد از چند دق یزی حتما خسته شده رفته که استراحت کنه چ
  یشد بهش تنه زد که هر چ یدونم چ ینم هویاومد از کنارش رد بشه  یهمراه اش بود . خانم معتمد

برگشت   یبلند شدم لباس ام از خودم جدا کردم .خانم معتمد  عی. سر ختی من ر یبود رو ییچا
  دیکرد یمهندس  خال یرو ییحواستون کجا هست که چا ستیگفت :»خانم محترم معلوم ن یعصب

  دیتون یم  یخانم معتمد  ستیاخم گفتم :»مهم ن  ایسوخت رفتم جلو  ی«.حاال من بدن ام داشت م
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زد و گفت :»اومده به عمد به   یلب غر ری بهش رفت که خانم مجد هم ز یغره ا  چشم«.  دیببر فیتشر
  دیی، شما بفرما ستیتکون دادم گفتم :»مهم ن یهست«.سر یهم باق مشی من تنه زده دو قورت ن

قبول نکردم   یده ول  ی«. تعارف کرد که انجام م سمینو ی که بتونم م ییخودم تا اونجا دیاستراحت کن
گفت :»دوتا متن و من فکر کردم   ساد یکه داخل اش خورشت بود باال سرم وا یبا ظرف عدب قهی.چند دق

  یذره خم شد که اشاره کنه ول هی ؟«.  دیگ یانداختم و گفتم :»کدوم م  یجا به جا وارد کردم «. نگاه
زدم که تمام پرسنل اومدند   یاز سوزش سرم داد هوی. ختیسرم ر یگرم رو یتمام اون خورشت ها 

به خودم انداختم از سر تا   یکرد .وا رفته نگاه یکه کنارم بود برداشت روم خال  یپارچ آب عیسر دی.سع
 یباال م  هویشد گفت :»حواستون کجاست ؟چرا سرتون  کیبود .خانم مجد نزد ختهی پام آب ر

  یزده گفتم :»خانم محترم شما رو سر من خورش به اون گرم رونی از حدقه ب ی.با چشم هاد؟«یاری
انجام    یو گفت :»بله  من که کار  سادیمن مقصر هستم ؟«.دست به کمر وا دیگ یاالن م دیختیر

االن که  دیانداخت یخانم معتمد  ری تقص دیختی ر ییانداختم و گفتم :»واال چا ی ندادم «. با اخم نگاه
  زیم یکاسه خورشت رو یمن مقصر هستم «. عصب دیگ  یدور و اطراف نبود م  یکس  دیختیخورشت ر

بره گفتم  استیکنم «. پشت کرد سمت دفتر ر ینم یباهاتون همکار گهی:»بله ، منم د  تزد گف
«. بدون توجه به من وارد اتاق شد . همه  دیبزن  شمیدفعه بعد ات دیخانم محترم ، تا نزد دیی:»بفرما 

شده ،   ی، موهات تمام خورشت یخوشگل شد   یلیاومد جلو گفت :»االن خ دیودند .سعپراکنده شده ب
مجد گفتند   یجلو اومد گفت :»اقا  ی.منش دنت«یکش رونی استخر ب یانگار تازه از تو ختمیکه آب ر ممن

به نشونه تاسف تکون داد و گفت :»برو که گاو ات    یسر دیدفتر باهاتون کار دارند «. سع دیکه بر
شدم   ردبه در زدم وا یشده به اجبار تقه ا  فیکث یحساب   دمیکه د دمیموهام کش یتو ی«. دست دییزا

نگفتم   یچی خنده بعد گفت :»ببخش «. ه  ریزد ز دی اتاق بود تا منو د یکه تو یکه اون پسر جوان 
کردن اش داشت گفت :»خب مهندس بگو   یدر مخف  ی که سع یمجد با لبخند یبرگشتم سمت آقا

توجه به من داشت با قندون   یبه دخترش انداختم که ب یتکون دادم نگاه یشده ؟«. سر یچ نمی بب
 کرد . یم یباز ز یم یرو

 یسر خورشت رو یکردم که خانم مجد از باال یم یمجد ، داشتم پرونده و بررس یبگم آقا ی_واال چ
 کرد «.   یسر من خال
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گفت :»واال به  سادیبلند شد وا ینگاه ام کرد که به دور از چشم همه براش ابرو باال دادم .عصب  برگشت
شد دستش گرفت آروم   کینزد ع ی اش برداشت که مهندس سر فیتشکر کردن اش هست «.ک یجا

 اومده «. شیبوده که پ ینشده که اتفاق  یزیگفت :»زشته دخترم چ 

  نمیب یکه من م ینیم همون پسر بلند شد اومد کنارم آروم در گوش ام گفت :»اانداخت  نییسرم پا  منم
گفتم  یکار تو بوده «.سرم و تکون دادم با حالت زار گهیآخرش م یتا فردا صبح هم باهاش حرف بزن

ام زد  هشون  یرو یگرفتم «.دست یداشتم آفتاب م ایسواحل آنتال ی:»من اگر شانس داشتم االن تو
نو برو لباس عوض   دیحم گهیمهندس بهش نگاه کردم :»خب د یکنم «.با صدا یگفت :»درک ات م

ده «. به اجبار قبول   یعقب افتاده و انجام م  ی، آرام تا اون موقع کار ها ریجا دوش هم بگ نیکن هم
شد برگشتم . موهام که خشک   دمیگرفتم پوش گهیکردم طبقه باال دوش گرفتم .همون جا لباس کار د

کرد   ینگاه  میکردم که ن ی.سرفه مصلحت دهینشسته داره کار ها و انجام م دمی.وارد اتاق ام شدم که د
چند تا کار انجام دادم از ساختمون خارج شدم .تا   دمیعقب کش  یبه کار خودش ادامه داد .صندل

 یها و پوشه ها رگهب برگشتم تا همه رفته بودند .تمام  یاون گرما کار کردم .وقت یساعت هفت تو
کار   نیا  یتو یهست ول  یدست و پا چلفت گهیمرتب شده بود .درسته تو انجام مار د ستمیس یتو

 داره.  یمعلومه مهارت خوب

به من بود.  هیاندازه شب  یرفته بود که ب  ینه بود که خونه برگشتم ، تمام فکرم سمت اون مرد ساعت
شده بودم که آب بخورم .تا من   داریساعت دو بود که در خونه باز شد عماد خسته و کوفته اومد .من ب

شد   بلندمبل انداختم .کنارش نشستم بهش نگاه کردم که ناراحت  یسالم کرد و خودش رو دیو د
  ینگ بهش نگاه مو م جی«.گ ستیاز کجا اومده ، آداب معاشرت بلد ن  ستیمعلوم ن کهیگفت :»مردت 

که  یداد یزنگ زد جواب نداد دوباره زنگ زد که برداشت ول  یک یاش برداشت به  یکردم که گوش
 که پشت خط بود پاره شد .  یطرف یعماد زد فکر کنم پرده گوش

ساده  یدوست هی یکار کن  یچ یخواه یم ستی، من برام مهم ن یخوب خودت و نشون داد نی_بب 
بد   یل یگرفت اونم خ  یخواه  یسوال برد ریمن و ز ت ی اون آدم شخص یجلو نکهیجواب ا  یبود ول

 . نمت یخواهم دور و اطرافم بب ینم گهی،فقط د

 شده ؟«. یچ یبگ شهینگران گفتم :»م سادمیشدم رو به روش وا بلند
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مشغول به کار   نکایچند ساله ا  نیبود ، ا یگفت :»مهندس اکرم  دیموهاش کش یتو  یدست یعصب
از دهن اش  یخودم هر چ یهاش جلو قیرفته بودم .نشست با رف تی مامور نیهست من با اون به ا

کردم تنگ حرفاش چسبوند ، فکر کرده که من احمق هستم  یشوخ هیدر اومد گفت بعد آخرش هم 
دادم که بود برداشتم بهش  زیم یکه رو  یآب  وانیمبل نشوندم ل ی«.دستش گرفتم رو مش یمتوجه نم

 .  دینفس باال کش هی

خواند با خراب کردم   یهستند که م ییها از همون دسته آدم ها نی_ول کن عماد بهش توجه نکن ا
حال   ادی تکون داد انگار ز ینشون بدن«.سر  زیعز ه یبق شی و اون خودشون پ نیکردن ا ریو تحق 

گفت :»من حوصله ندارم، خودت زنگ   یگرفته ا ینداشت .بلند شد سمت اتاق رفت با صدا یمساعد
ام   یبده«. سر تکون دادم وارد اتاق شدم همون موقع گوش حی توض زیمهندس مجد همه چ یابزن بر

انجام بدم .به مهندس   دیارسال کرده که حتما با یلیبرام فا یباز کردم تا ساعت دوازده مهندس معظم 
  یلپاهام گذاشتم و یگذاشتم فردا صبح بخونه .لب تاپم برداشتم رو دهیدونم خواب یدادم ک امیپمجد 

سخت بود و پوست دستم سوخته بود .داشتم به  یل ی سوخت که برام خ یکف دست ام م  نقدریا
بودم که  ری که امروز آرام انجام داده بود .درگ یها لی دادم کنار فا یو سرو سامون م لیفا یبدبخت

 داده . امی که دکتر پ دمیام اومد .برداشتم و با کمال تعجب د یگوش امیپ یصدا

 «. میتا باهم حرف بزن  ای بهش بگو فردا ب ستین یجان ، چشم پسرم مشکل   دیحم »سالم

 که خوندم براش نوشتم  امیپ

 احم شدم «. وقت هم مز ریکه د دیمهندس .ببخش »ممنونم

زد بلند شدم در اتاق بستم   یخواستم خاموش کنم که زنگ خورد . مهندس بود که زنگ م  یم یگوش
 نکنه .   تی تا صدام عماد و اذ

 .  ری _سالم دکتر وقت بخ

 پاهام گذاشتم   یلب تاپ رو یتخت نشست به هزار بدبخت یرو

  یتون یم  ی کن لی فا یخواه یفرستاده م یداد که برات پروژه ا امی پ یمهندس معظم دی_سالم ، حم 
 ؟. یانجام بد
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 بود . ادیبهش انداختم واقعا حجم اش ز ینگاه

 شد .   یدستم وگرنه زودتر انجام م طیبخاطر شرا کشهیطول م ی هست چند روز ادی_ز

 و باز کردم   لیفا

اش کن   یی هست اگر بتونه خودت هم راهنما داریدم ب  ی همون و االن شماره ارام بهت م نی_خب بب
 خواهم .  یو م نیتا برات انجام بده چون حتما تا فردا عصر من ا

 دادم . امیپ یگفتم و مجبور شدم مزاحم دخترش بشم .شماره اش فرستاد برا یا باشه

هست   لی فا هیپدرتون گفتند که  یول شمیم  مزاحم روقتی د دی..ببخش ری خانم مجد وقت بخ »سالم
و خوند نوشت »سالم ،   ام یشد پ  نیبعد آنال قهی.چند دقد«یاگر امکانش هست به کمک من انجام بد

 شما ؟«.  د یببخش

که امروز   یهستم همون یدیکنم »مهندس سع یرفت خودم و معرف ادم ی دمیام کوب یشونیبه پ یدست
  یکاف  دیگفت یهم م یدیخوند جواب داد »همون مهندس سع اممی« پ  دیختیو خورشت روش ر ییچا

هر دو   دمیکردم د دوچکیمقصر من نبودم ، خورشت هم و ییبگم چا دیشناختم ، بعد هم با یبود م
 «.  میودمقصر ب

 موند . یدهن ام از تعجب باز م شتریخوند ب یکه م یکلمه ا هر

 «.  دیخورشت شما مقصر هست ختنیر یکه تو دیری پذ یدونم چرا شما نم یواقعا نم »من

 ام اومد   یگوش  امیپ  یها باز کردم چند تا و نگاه کردم که دوباره صدا لی فا یتاپ رو لب

 بدم ؟«.  لیتحو یتا ک دیبا  ل یفا نی.حاال استمیمقصر ن ییمن خودم به تنها نکهیا یبرا »خب

 فرستادم   سی وو  نیهم یزخمت بود برا  یلیکردم خ  یم پی دست تا هیبا  داشتم

  لیفا ن یا دی، مهندس گفتند تا فردا عصر حتما با میبرام سخت هست که بنوس  امی من پ دی»ببخش 
 آماده بشه «.
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کاربلد   اد ی، باشه فقط من چون ز دیکنم راحت باش  ینوشت »خواهش م  امی صاف کردم که پ  صدام
 نداره؟«. یبدم مشکل امی کنم هر موقع پ دایممکنه به مشکل پ ستمین

دم که به شما هم زحمت ندم   یهست خودم نصف انجام م ادیگرفتم »نه چون تعداد ز سیوو  دوباره
 هستم «. داریب  ستین یزنک هر کدوم باشه مشکل   ای دیبد  امیپ ایبود  یبعد هر موقع مشکل 

شد  دهید ی گرفتم که اگر چه مشکالت سیوو یفرستادم بعد برا لیخاموش کردم بخش دوم فا یگوش
دادم   یانجام بدم .تا ساعت هشت صبح بود که داشتم کار انجام م شیرای به خودم خبر بده تا و

ام   یخونه مشغول به کار بشم . ساعت نه بود که گوش  یمهندس گفت امروز سرکار نرم به جاش نم 
 . شماره خانم مجد افتاده بود . وردزنگ خ

 . ختمیر   ییسر شما و چا یکه خورشت رو یهمون ید ی_سالم مهندس سع

 نداخت  یم کهی ام گرفت داشت به خودم ت خنده

 .  دیکه شما مقصر هست دیمتوجه شد نکهی_سالم خانم مهندس خداروشکر مثل ا

 جبهه گرفت گفت   عیسر

 منم صداتون زدم .  دیکرد یمعرف ینجوری ، شما خودتون ا ری _خ

 دادم گفتم  رونیتکون دادم  نفسم ب یسر

 .  دیبه هر حال شما مقصر بود ی_باشه ، ول

نبود همه و چک کردم   لیفا یتو   ی، االن زنگ زدم بگم که مشکل میکن  ی_بعدا درباره اش صحبت م
 نداره .  یپدرم ارسال کردم نگاه کرد گفت که مشکل خاص  یهمون قسمت برا

 خشک شده شدم که احساس کردم کل بدن ام  بلند

 .  میش یتا حاال مزاحم شما م  روزیاز د  دی_ممنون ، ببخش

 خنده اش گرفته بود  انگار

 کارا عالقه دارم . نیکنم من به ا ی_نه خواهش م
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 صاف کردم گفتم  صدام

 ...   ییچا ختنی_ر

 گفت   یادامه بدم شاک  نذاشت

 کارها هم بلد هستم . نیدوتا کار ، ا نیبه جز ا یکنم تا متوجه بش یو هم خراب م لیزنم فا ی_االن م

 آشپزخونه رفتم گفتم  سمت

 . دیزی سر من بر یو خورشت رو ییچا نکهیهم ا دیخراب کن  لیهست هم فا یانصاف  یب نیا گهی_نه د

و قطع کرد .منم تا ساعت دو کاراها انجام   یکرد گوش  یکه در آخر خداحافظ  می کل کل کرد قهیدق چند
خوابم برد .   دهیخسته بودم که سرم به بالشت نرس نقدریمهندس فرستادم . ا یکردم برا لیدادم فا

به ساعت انداختم که متوجه شدم هشت  یاواز خوندن عماد به زور بلند شدم .نگاه یصدا  ایعصر 
 رفتم . رونی شب شده . از تخت دل کندم سمت ب

 .  ادیراه نامزدش با ناز م ی، شازده داماد تو ادی  یم رازی ش یاز باال ادیساز م  نگی و ج  نگی_ج

  رهیگفتم:»خ  دیدور دورم چرخ هیداد سمتم اومد  ی جور قر م  نیتعجب نگاه اش کردم که هم با
کنه  یخواهد عروس  یم نیخودش انداخت گفت :»نه بابا ام  لی م ی.رو؟«یانشاهلل. قرارها داماد بش

به چشم هام  ی«. نشستم دست میتوپ بر  یعروس هی بعد از چند مدت  میخواه یم گهیدو شب د
  ی؟«. سرش تکون داد هندونه از تو رهی بگ یخواهد عروس   یم هیعسلو نیهم ی:»تو مگفت دمیکش

جا خودت و آماده کن همه  ن یهم گهیظرف برداشت خورد بعد که قشنگ تموم کرد گفت :»اره د
 هستند «.

 

 

   یعروس   روز
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ام که بلند شده بود کوتاه تر کردم .موهام هم شونه   شیبه خودم انداختم .ته ر  نهییآ یتو ینگاه
  یراه با کفش کالج مشکهم  یبا شلوارم مشک یکت مشک  هیبه کت و شلوارم انداختم .  یکردم .نگاه

 بودم .  ده یپوش یهم خاکستر رش ی ز رهنی به کراوات نبود . پ یازی ساده .چون کت ام اسپرت بود ن

نشونه   هیبهش انداختم سرم   یمثل من اومد .نگاه  پیاومدم که همزمان عماد با ت  رونیاتاق ب  از
به تاالر عماد مرتب خودش و   می تا برس  میشد نی. سوار ماش  میاومد رونیتکون دادم از خونه ب دییتأ

 خوب برم .    یعروس هیخواهم بعد از چند سال  یگفت ک یداد م یتکون م

نداره. منم خودم تنها سمت تاالر   نیبهش زنگ زد که بره دنبال اش ماش دیعماد سع  میدیرس یوقت
جلوتر رفتم که    یره .کن  یگرفته داره به زحمت راه م واریدست به د یدختر دمی در د یجلو یرفتم .ول

افتاده  یگفتم :»اتفاق  سادمیمتوجه شدم دختر مهندس هست .صدام و صاف کردم کنارش وا
تا   یول سهیخودش وا یپا یخواست رو  یزد م یبهم انداخت لبخند مسخره ا  ینکاه برگشت؟«.

 نیفت :»مگه مجبورت کردند که اگر واریدست د عی که سر وفتهیدست برداشت دوباره خواست ب 
قرمز شد که  تی .انچنان از اعصبان؟«یپنگوئن راه بر ه یشب یکه بخواه یبپوش یبلند نیکفش به ا

 یدیسع ی جناب آقا ستیکردم و گفت :»به شما مربوط ن یکشه اخم  یمن و م جا نیگفتم االن هم
گفتم :»من هر کجا دوست داشته باشم   سادمیهمون جا وا بی«. دست به ج  دییبفرما یخورشت 

  یدر محل مناسب یجلو یسر تا پام انداخت و گفت :»به نظر تو که مهندس هست ی«. نگاه سمیمیوا
نشست کفش هاش   نی زم یباال انداخت که غرغر کنان هم شد رو یاهست ؟«.شونه  ستادنیا یبرا

 اورد  رونیب

 رفتم .  یم چوپ راه کهی _اخ راحت شدم انگار داشتم با دوتا ت 

اش کردم که برگشت گفت :»نگاه داره ؟«.سرم تکون دادم بهش زل زدم بلند شد کفش هاش   نگاه
  دیشا یشد پا برهنه بر یکه هر عروس یدست گرفت سمت تاالر رفت بهش گفتم :»نکنه نظر کرد یتو

بگه مهندس اومد .   یزیخواست چ  یکه م نیکرد هم  زی اومد «. برگشت چشم هاش ر رتی شوهر گ
 سمت اش قدم برداشتم  دمیبه کت ام کش یدست

 _سالم جناب مهندس . 

 بود .  یطوفان  یل یبه آرام نگاه کردم برعکس اسمش االن خ ی چشم  ریز میکرد سالم
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 هست .  یک ی _مجلس  زن و مرد 

 الی همه در خ مینشست  زیم هیاومدند . ما سه تا دور  دینشستم تا عماد سع زیم  یرو یکنار میشد وارد
 بود . یکی  طیمح  یرقص بودند البته قسمت خانم ها معلوم نبود .ول

خون   شی، همش دو روز هم نشد که آزما  میبوده ما خبر نداشت یهم عجب مارمولک  نیام نیا گمی_م
 اش هست.  یرفت االن هم عروس

لوش گرفت و  زود ج دیخواهم برم برقصم «. سع یکه عماد بلند شد گفت :»من م میتکون داد یسر
  یرقاص هست م ی نرقص ابرو هر چ یک ی تو  نیبش یپرست یم یتو رو جون هر ک  نی آروم گفت :»بب

  یبه قسمت خانم ها انداخت گفت :»اون دختره که لباس مشک ینگاه دی.به زور نشست سع«یبر
 ینگاه میآرام هست . عماد ن دمیانداختم د ی؟«.نگاه ستیبلند تن کرده دختر مهندس مجد ن 

خانواده نوزده سالشه  کهی دختر کوچ نیبهم گفت ا یانداخت برگشت گفت :»اره خودشه  ، خانم افخم
 خونه «. یم یم یمهندس ش 

نوبت من   گهیتکون داد گفت:»خب من از االن بگم ممکنه چند وقت د یتفاوت  یب یاز رو یسر دیسع
 گهیکه د یک یداره به تو  یدیذره ام  هی نی«.عماد با خنده گفت :»من به ام د یتعجب نکن  ادی باشه ز

م  ی«.  چند ساعت با کل کل گذشت شما که خورد یخانواده بد  لیتشک  یندارم که بتون  دیام یچیه
بودم که آرام   سادهیوا یبودند .منم خودم تنها گوشه ا ساده یهمه رفتند فقط چند تا از مهندس ها وا

که   یزی آبرور نیتو با ا یکنم ول  یشوهر م  امی چه ن امیگفت :»من که چه پابرهنه ب سادیااومد کنارم و
اونم   ی:»م  دمیرسبه عروس و داماد زل زد ازش پ   الیخی.ب «یتا چند مدت سوژه مردم شد یانجام داد

 ؟«.  یزیبپرسم کدوم آبرور

 «.  دیبپرس  دیتون یام کرد و گفت :»بله م نگاه

انجام دادم ؟«. کامل برگشت نگاه ام   یزیچه آبرور دییگفتم :»خب بفرما  دمیموهام کش  یتو یدست
 از کنارم رد شد   لکسی«. بعد هم ر یشیبه پشت خودت نگاه کن متوجه م یکرد و گفت :»برو کنار

به   نهییآ ی از تو یشدم نگاه  ییوارد دستشو  اطی ذهنم اومد دلهره گرفتم با احت یکه تو یزیبا چ  هوی
متوجه شدم که بله خانم   هویخوب همه جا نگاه کردم .  ستیکه نه شلوارم پاره ن دمیخودم انداختم د

دوتا   اراومدم با چشم دنبال اش گشتم که کن رونی ب ییدستشو یاز تو یمن و سرکار گذاشته عصب
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د رو به  کس اون اطراف نبو  چی اون دوتا دختر هم رفت. حاال ه دمیبودم. تا من رس سادهیدختر وا
 وانیبهم انداخت ل  یکردم ؟«.نکاه  یزی باال انداخت با اخم گفتم :»که من آبرور  ییابرو سادمیروش وا

شده بود  ختهی صورتم ر یسرد رو زیچ هی هویخم شدم که  زی م یقلوپ خوردم رو هیبرداشت  یآب
 کرده .   یصورتم خال یتو وانیل یتو یآرام تمام آب ها  دمی.چشم که باز کردم که د

 . اد یب  رمی کنم که شوهر گ  یدارم دعا م  دیبه من نگ  دی_بله .تا شما باش

گفت :»بگو   سادیکردم .عماد اومد وا  یاش نگاه م یخال   یدادم هنوز داشتم به جا رونی ام ب نفس
بهش نگاه کردم   نکهیبدون ا دمیصورت ام کش هی ی.دست؟«یختی خودت ر یشده چرا آب رو یچ نمی بب

  تعماد هم گف سادمیوا نیمنتظر نموندم رفتم کنار ماش گهیمن که کادو دادم« . د میبر ای گفتم :»ب
اصال نگاه منم   سادیخودشون وا نی که اومد کنار ماش ختمی ر یآرام برنامه م ی.داشتم برا ادیکادو بده م

دادم »نماز شب هم فکر   امیش پبه  دمیکش رونی ام ب یباز کردم داخل نشستم .گوش  نینکرد. در ماش 
 عبرت نشد «.  سبرات در نکهیداد :»مثل ا امی گذشت که پ قهیمسئله کمک کنه «. چند دق نیکنم به ا

 زل زده .  لیبا اخم به صحفه موبا دمیبهش انداختم که د  نیماش شهیش  یاز تو ینگاه

 داشتند به خودم خبر بده سرکه خوب سراغ دارم«. ازی خانواده به سرکه ن  یدیاگر د گهیم »راس

 .؟« یچ یخوند نوشت :»سرکه برا امی پ عیسر

هم براش فرستادم نگاه   کریبندازن«. دوتا است یتو رو ترش نکهیا یزدم و نوشتم :»بزا یمرموز لبخند
شد در   نیسوار ماش یباال انداختم که حرص ییزدم ابرو یکردم که همزمان اون هم نگاه ام کرد .لبخند 

 .  دیو تا جون داشت بهم کوب

بهم انداخت با تعجب   ی«. نگاه  میساحل امشب قدم بزن میبر ایب  نیاومد سوار شد گفتم :»بب  عماد
  یساحل قدم بزن  میکه بر یگیاالن م یداد یبنده و قورت م یداشت  شیپ قهیچند دق نیگفت :»تا هم 

اد  ی حواسم بهت بود ز  یزن  یمشکوک م یادیزام اومد گفت :»تو   یگوش  امیپ ینگفتم صدا  یچی؟!«. ه
گرفتم بهش گفتم :»نه برات نگفتم ،  یگوش ی«. چشمم از رو یکرد یبه دختر مهندس نگاه م یداشت

تونم انجام بدم خود مهندس گفت بدم دخترشون انجام بدن تا هم  یکه نم یدست ام سوخته کارها 
نگفت سمت خونه رفت   یزیچ گهیاش خوب هست «.د ندهیآ یبرا نکهیبه من کمک کرده باشه هم ا

. لباس ام عوض   مینش داریساحل ممکنه صبح ب  میاگر بر م یتا ظهر سرکار یفردا جمعه هست ول  تگف
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  امیخواهم ب  یداده :»فردا م امیآرام پ دمیم بهش نگاه کردم که دا ی.گوش دمیتخت دراز کش یکردم رو
.براش   تکنه خوشحال هس یتا تالف نهیتونه من و بب  یم  نکهیکه از ا دمیفهم دمیکمک ات کنم «. خند

 .  نمتیزود به زود بب  شم ینوشتم خوشحال م

___________________ 

  رونیکه تا حاال سراغ نداشتم .صبحونه خوردم لباس عوض کردم ب یشدم با انرژ  داریاز خواب ب صبح
سالم کرد به   الیخی تا آرام اومده ب دمیرس  ی.وقت میرفت م یشد سی منتظر موندم عماد اومد سوار سرو

به  دمکار خودش ادامه داد . حتما آرامش قبل از طوفان هست .وارد محوطه شدم کارها انجام دا
الزم انجام دادم ساعت دوازده بود که سمت   یهست . دستورها یچطور نمی کارکنان هم سر زدم بب
شده . من اهل  مونیده ، با خودم گفتم حتما پش  یانجام نم  یکار چیآرام ه دمیساختمون برگشتم . د

آرام   دمی کردم که د ینگاه م ستمیس یبشه .تو  یدم با حرفام عصب یم  حی ترج ستمین یک یزی ف یتالف
اگر  گهیکه د رمیبلند شدم گفتم :»من فاصله بگ عیقهوه اومد .سر وانیبعد با ل  قه یچند دق رونی رفت ب
من   زیم یکه رو به رو  زی نازک کرد پشت م یعوض کنم «. پشت چشم  نجایلباس ندارم ا ختیقهوه ر

نداشتم .تا  نانیخب من هنوز هم اطم یانجام بده . ول  یواقعا قصد نداره کار دمیبود نشست .د
محو کار   نقدریساختمون که خلوت تر شد من سخت مشغول به کار شدم . ا  میساعت دو اونجا بود

  دمیخودم پر  یصندل  یاز ترس از رو یزیچ دنیترک یبا صدا هو یشده بود که از آرام غافل شده بودم .
هم  دی ماد و سع ع دمیاومدم د رونی.نگران از اتاق ب   ستین یزیچ دمیاتاق انداختم د یتو ی.نگاه

  یزیو رنگ و رو رفته اومد به ما ملحق شد گفت :»احساس کردم چ دهیترس یاومدند .خانم افخم 
بود تا حاال کارکنان   یخب اگر مشکل  یطور هست ول نی تکون دادم گفتم :»اره هم ی«. سر دیترک

آسوده نشسته  یلیخ  دمیاتاق د ی.برگشتم تو ستیاز آرام ن یخبر دمیاومدن بودند«.دقت که کردم د
؟«. نگاه ام کرد و گفت   ینداشت یکار ، تو داخلش دخالت نیکه ا انایشدم گفتم :»اح کی.بهش نزد

شد انجام داد .سر کار خودم   یهم نم  یخب کار ی:»نه من نبودم «. هر چند که مطمئن نبودم ول
بعد رفت   داها و نوشته ها بهش گفتم انجام د لی ساعت بعد تموم شد آرام هم فا کیبرگشتم .

رفتم   یم  دینبود با یچاره ا ی.ول  رمی خسته بودم که حوصله نداشتم دوش بگ نقدری.برگشتم خونه ا
زود بخوابم .وارد حموم شدم که عماد هم  دیمن شام بخورم بعدش با شهیوقت نم گهیچون شب د

 موفق شدم اول من حمام کنم .   دمیچون زودتر رس یاومد ول
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بزنم. واتساپ   نستایا یتو  یام برداشتم چرخ یکه کردم وارد اتاق شدم لباس عوض کردم .گوش حمام
؟«.شک کردم   یکن  یکمک م هیهمه کمک ات کردم تو هم بهم  نیداده :»من ا امیباز کردم تا آرام پ 

 باشه «. یکمک ات چ  نمیحال نوشتم :»تا بب  نیبا ا یول

پسر خاله سمج دارم گفتم دوست پسرم دارم تا دست   ه یشد جواب داد :»من   نیبعد آنال قهیدق چند
فرستادم  سی باال انداختم وو  یی«. ابرو نهیاز سر کچل من برداره االن اصرار داره که حتما اون و بب 

 اهماومدم از تو کمک بخو یفرستاد :»من اگر دوست پسر داشتم که نم سیوو عی:»خب ببرش«.سر
نقش دوست   امی گفتم :»خب پس من ب دمیخشک ام کش یموها یتو یتخت نشستم دست ی«. رو

 کنم «.  یپسرت باز

 به خودم انداختم  نهییبه آ ینگاه

 . شهی_اره اگر م

تم لباس عوض کردم ادکلن هم آدرس و گرف  نیهم یدونم چرا دوست دارم بهش کمک کنم برا ینم
زده بود .سوار شدم سمت    اطیح  یتو نیماش  یاومدم عماد خونه نبود .ول  رونی برداشتم زدم .از اتاق ب 

و   نیخواست سوار بشه ماش یکه م نی.هم ادیداره م دمیکه د سادمیخونه مهندس رفتم سر کوچه وا
 سوارشد یکه عصب  سادمیوا گهی.چند بار تکرار کردم بار آخر د سادمیجلوتر وا  یدادم کم حرکت

 . دیبهم زد که برق از چشمام پر نیدر ماش  یعصب

 امانت هست .   نی_خانم مهندس ماش

اعتماد نداشتم ، اونجا   یبه کس یشد و گفت :»ببخش مزاحمت شدم ول   رهیخ رون ی نگفت به ب یچیه
  یجواب ما منف گهیبابام م یعمو چند مدته دنبال من هست هر چ نیکن ا یباز  یعیطب یل یخ میرفت

  ارنه !«.سرم تکون دادم سمت پارک کن ایده  یجواب م نم یکار کنم بب  نیگفتم ا گهید ادی هست بازم م
 یپسر قد بلند و الغر اومد .نگاه هی تا  میمنتظرت موند نی ماش یتو قهیچند دق م یدیساحل رفتم .تا رس
.سالم کردم که   میسمت همون پسر رفت میشد ادهی پ نیه گفت خودشه .با هم از ماشبه آرام انداختم ک

 ی فروخت  یق یبچه تزر نی پرو گفت :»تو من و به ا یل یمن انداخت و خ  یسر تا پا یاول نگاه
  ادیدر حد متوسط و چون ز ستیهم بازوم بزرگ ن ادی ز نکهیام اشاره داره با ا کلیبه ه  دمی؟«.فهم

نفروختم آقا  از   ینگفتم که آرام خودش گفت :»من تو رو به کس یزیدوست ندارم تو چشم باشه .چ
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خودت   یها  شمکه گفتم دوستش دارم اومدم تا با چ یاالن هم با همون  ایاول هم گفتم دنبال من ن
  یمزاحم آرام بش گهیبار د هیخواد   یدلم نم چیگفتم :»ه یجد  یلی«.صدام صاف کردم خ  یباور کن

. تا سوار شد دست   میرفت  نینگفت برگشتم به آرام نگاه کردم سمت ماش ی چی«.ه  ینی ب یوگرنه بد م 
  خمتز  یشکرت «.برگشت من گفت :»ببخش تو رو خدا تو  ایخدا یگفت :»وا دیهاش بهم کوب

واقعا در عذاب بودم  یکار سو استفاده کنم ول نیا یکه بهت کردم برا یخواستم از کمک  ینم یافتاد
 یزیبه خانواده چ نیهم یپسره نفهم بهم بخوره برا نی خواهم رابطه مامانم با خاله ام بخاطر ا ینم

  رونی تا ب اشت خونه نگه د یروشن کردم جلو  نی.ماش«ی کرد یزدم و گفتم:»کار خوب  ینگفتم «.لبخند
گاز گذاشتم از  یزدم پا رو  یاون ترقه کار تو بوده « .چشمک دمیگه من که فهم ی رفت گفتم :»راست م

هم نداشت معلوم بود پسره از اون   یبود .اصال کار خاص ی بگم روز خوب دیاونجا دور شدم .در واقع با
خوشحال بودم    یول  چرادونم  یبچسبن .نم یک یهست که فقط بلدن مثل چسب دوقلو به  یاومد ها

 شدم . ادهیخونه پارک کردم پ  یو جلو نیشکه آرام بهم اعتماد داره .ما

 

 

 #ارام  

 

از دست اون پسره چشم  گهیشد که د  نیحداقل ا الیخی ب  ینه ول  ایانجام دادم  یدونم کار درست  ینم
  رهیگ یخنده ام م  ادیم ادمی دیچهره حم  یبد بود. وقت  یلیترقه افتادم خ  ادی ی راحت شدم .وا دیسف

 میبود زدهما با هم ن یدوتا حرف درست و حساب  یعنیها انداختم  امیبه پ یام برداشتم نگاه ی.گوش
.با   رهیافتم فشار خون ام باال م ی حرفاش که م ادیداشت . یمردونه خوب  یکردم صدا  ی.صداش پل 

 اومدم .  رونی مامان از اتاق ب یصدا

 از من سر زده ؟. یی_بله مامان دوباره چه خطا

سطلح   یگفت :»مگه من صد بار نگفتم پوست تخمه تو ی پر از پوست تخمه اومد شاک کیپالست هی با
  یکارا تو نیجلو رفتم گفتم :»خب مامان جانم سطلح زباله واسه ا یاتاق ننداز «. با حالت زار یتو

 یتو خهبنداز «.ا  رونی صورتم پرت کرد گفت :»برو ب یو تو  کیکرد پالست یاتاق گذاشته شده «. اخم
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  یاگر نرم مامان دست از سرم بر نم یبره .ول رونیپوست تخمه ب هیحوصله داره واسه   یگرما م نیا
اومد . باهم وارد اسانسور   ییاومدم .همزمان پسره واحد رو به رو رونیداره .به اجبار چادر به سر زدم ب 

  ینم یزی ذارم چ   یمن احترام م  یبهش نگاه کردم گفتم :»ه یکرد عصب یداشت نگاه م یلیخ میشد
 هیواسه   نیاومدم .بب رونیب  یعصب  سادیموقع آسانسور وا نی«. هم دیکن ی نگاه م شتریگم شما ب

خواستم برگردم سمت   یسطلح انداختم م یو تو کی.پالست زهیاعصاب من بهم بر دیپوست تخمه با
متوجه   نظورش«. زود م ستی ن  یموقع روز کس نیت :»اگف  سادیجلوم وا نی با ماش  دیخونه که حم

و گفت :»واال    دینداختم «. خند یبغلت م  یترقه تو دیسمت اش قدم برداشتم گفتم :»با یشدم عصب 
 یپروندن ادامه بد کهی ت نیکردم گفتم :»به هم یا روزمندانهی «. خنده پ یممکنه اون کار هم انجام بد

اش زد گفت   یشون یپ یتو یک ی؟«. یکن  یکار م  یچ  نجایاومد گفتم :»ا ادمی  هویدم «.  یانجام م 
داره «. با تعجب   اجی به کمکت احت یبرم که خانم افخم  دیبپوش با یلباس  عی رفت ، برم سر  ادمی:»

برگشتم خونه لباس    عیکنم«.سر یم فیراه برات تعر ینگاه کردم که گفت :»تو برو لباس بپوش من تو
؟«.خودم و   یبر یخواه  یگفت:»دوباره کجا م سادیچارچوپ در وا یعوض کردم که مامان اومد تو

با دختر عمو محمد برم ساحل قدم   قهیشدم گفتم :»مامان جونم ، من دو دق کیلوس کردم بهش نزد
خاله   میون مهمون دارسرم زد گفت :»برو فقط زود برگرد چ یتو یک ی تکون داد رفت کنار  یبزنم «. سر

  یاومدند اگر اون دراز ب یامشب م نی هم دی«. با اسم خاله شوکه شدم ، آخه با ادی خواهد ب یم
  چارهیشدم گفتم :»ب نی سوار ماش نییرفتم پا  عی.سر زمی سرم بر یتو یبزنه چه خاک یحرف تی خاص 

داره «. به خودش   ازیبه کمک من ن یافخم  یگیبهم انداخت که گفتم :» برو مگه نم  یشدم«. نگاه
هم   ی، افخم دهیرو د  ناساحل با عماد او یباباش تو نی گفت :»بب میاومد سمت ساحل رفت تا برس 

  دمی. خندده«یعماد و د  یکه اتفاق  یبخر یبستن  یاومده ، االنم رفت رونیبگه گفته با تو ب  یچ  دمینفهم
خواهم برم با دختر عمو محمد   یتکون خوردم گفتم :»اتفابا منم االن به مامانم گفتم م کمی جام  یتو
مونم  یم نجایخوبه، حاال تو برو من ا یل یخ«.کنار پارک نگه داشت گفت :»خب    میقدم بزن یکم رونیب

خواستم ببندم سرش خم کرد گفت   یرسونمت«.در که م  یخودم م  ایگذشت ب  ری که به خ یهمه چ
 زدم و گفتم :»چشم جناب مهندس «.   یآروم ببند«.لبخند یل یکنم در و خ ی:»خواهش م 

  یگم آروم ببند «.ابرو یداد زد :»مگه نم نی ماش یاز تو هو ی . دیدر و زدم که بنده خدا دو متر پر آنچنان
.عمو محمد   سادهیاونجا وا ریکه سر به ز دمیباال انداختم سمت ساحل رفتم چند متر جلوتر عماد و د

:»سالم عمو خوب   فتمجلوه دادم جلو رفتم گ یع یاند. خودم و طب سادهیهمراه سارا هم رو به روش وا
  یرچشمی ؟«.ز دیهست نجایشما هم ا ی «.بعد برگشتم سمت عماد گفتم :»سالم مهندس جالل دیهست



 زندگی معکوس می شود
 

108 
 

ها   یزد و گفت :»پس بستن  یاش راحت شده .سارا لبخند مسخره ا الیخ دمیبه عمو نگاه کردم که د
گفتم هوا گرم هست سفارش دادم  نجایا زمی ؟«.برگشتم بهش نگاه کردم گفتم :»عز یاوردی و چرا ن

 هیردن هست با ک  فیهمون جور که اونا تعر هیقض دی«.عمو که د میداخل مغازه همون جا بخور میبر
شد حرکت کرد با اخم برگشتم به سارا گفتم :»تو چرا   نیکه سوار ماش  نیاز ما دور شد .هم یخداحافظ 

 یرو یاومد یک یکوچ نیشهر به ا یکن  ینم  ی؟وسط تهران که زندگ یکن ی م یاط یاحت یب  نقدریا
حرف و   نی باال انداخت و گفت :»منم هم ی«.عماد با خنده ابرو یشد رهی خ ایبه در یلم داد  یصندل

کنار   سادیهم بود وا دیموقع حم نیکار کنم که فقط بلده با من لج بکنه «. هم  یچ یبهش زدم ول 
 . «یشونه اش زد گفت :»واقعا خسته نباش  یرو یعماد دست

 با سارا حرف زدم   یا قهیمن دق میسادیهم وا کنار

 .  میبرگردم امشب مهمون دار دی_من با

  یرسونم «.ازشون خداحافظ  یبلند شد گفت :»باشه ، عماد من آرام خانم و م   یصندل  یاز رو دیحم
  یبدبخت شد یگفت  یسوار شد یبرگشت گفت :»وقت  دی راه حم ی.وسط ها می شد  نیکردم سوار ماش

 اومد . ی بهش م  یاومده بود واقعا مهندس ادشیشده ؟«. چه خوب  ی!چ

 امروز خودمون بگه . داریاز د یزی ترسم پسره اش چ ی بعد م انیله ام امشب خونه ما م_خا

انداختم  نییسرم پا  عینگاه کردم که اونم برگشت واسه چند لحظه نگاه امون بهم گره خورد . سر  بهش
من بهش   نکه یا یمونه آخرش بگو داره برا یاز من نم ی زیبگه ، اون که چ یزی که گفت :»فکر نکنم چ

  نخونه نگه داشت بدو یشما من و خراب کنه «. سرم تکون دادم جلو یدم جلو یم یجواب منف 
وارد خونه شدم . تا در خونه باز شد مامان   ع یاومدم . ازش تشکر کردم سر رونینگاه اش کنم ب نکهیا

خواهد  ی گفته االن م یزیفکر کنم پسره چ ب،یامام غر ایاومد » رونی چاقو به دست از آشپزخونه ب
 مهمون ها بذاره «.  یسر من و با اون ببره امشب کباب کنه جلو ادیب

 شد گفت :»مگه من بهت نگفتم زود برگرد «.  ک یقدم نزد هیدادم  نیی با ترس آب گلوم پا 

خواستم بغل اش کنم که چاقو جلو وارد چند قدم عقب    یدادم با لبخند م رونی حرف ب نیو با ا نفسم
؟«.اومد گوشه لباس ام گرفت سمت اتاق برد   یکن یکار م یچ یاومدم با اعتراض گفتم :»مامان !دار

حوصله    یوارد اتاق شدم ول یل یم یرسند «. با ب  یبرو آماده شو االن م عیگفت :»سر تی با اعصبان
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هم  شینبود .کال اهل آرا  ضیبه تعو یازین گهیخوب د  یل یخبه لباس ها انداختم  ینداشتم. نگاه
 رژ زدن بلد بودم .   هینبودم ، تنها 

لب داشت وارد   یکه رو یبا لبخند خوشگل شهینشستم که در اتاق باز شد بابا مثل هم قهیچند دق 
تخت   یزدم بلند شدم گفتم :»سالم بر پدرم «.اومد جلو باهام دست داد بعد رو  یاتاق شد .لبخند

  دمیکش رونی ب  زیاز پشت م  ی.صندل نمیبش  یصندل ینشست برگشتم بهش نگاه کردم که اشاره کرد رو
 جلوش گذاشتم نشستم .

 ؟. یامروز حساب فرهاد کف دست اش گذاشت دمی_شن

  شیاومده پ یاد :»امروز بهم زنگ زد گفت که آرام با پسرتعجب نگاه اش کردم که خودش ادامه د با
  یم نمتیمن گفته بهش عالقه دارم دست از سرم بردار ، بعد پسره هم گفته اگر دور و اطراف آرام بب 

 کشمت«. 

خواهم   ینم گهیفقط بهش گفت د چارهی ب  دیحم نیامام ، ا ای گفتم :» یبلند یبدون فکر با صدا هوی
  ی.بابا هم با صدا دمیدهن ام کوب ی«. بعد که حرف ام تموم شد محکم رو نمتیدور و اطراف آرام بب

  باانداختم  نیی؟«.از خجالت سرم پا یرفته بود یدیو گفت :»خب پس با مهندس سع  دیبلند خند
امروز و بازگو  نگاه اش کنم براش اتفاق  نکهیبدون ا قهیکردم . بعد از چند دق یدستم باز یناخن ها

بابا داره با   دمیکردم . بعد که حرف ام تموم دش واسه چند لحظه سرم باال آوردم ، برخالف تصورم د
 کنه .  یلبخند نگاه ام م

 کنه ؟. یم تتیکه داره اذ ی_چرا به خودم نگفت

خودش   ی حال یچ یبلند شدم آروم گفتم :»اخه گفتم ممکنه بعد بخاطر اون پسر که ه  یصندل  یرو از
گفتم   ی. سرم باال آوردم بهش نگاه کردم با لحن مظلوم وفته«یب ییدوتا خانواده جدا نیکنه ب  ینم

ازش خواستم   نیهم یاستفاده کنه برا یکه از هر فرصت ست ین  هیمثل بق یدیمهندس سع دمی:»من د
شونه   یرو  یدست سادیتخت بلند شد اومد کنارم وا یبهم کمک کرد «.از رو یم داشتچش چیبدون ه

نشدم بلکه خوشحال شدم که   یشناسم اصال عصب ی و م  دیام گذاشت گفت :»نه اتفاقا چون حم
 .  یکه طرف مقابل ات بشناس یبزرگ شد  نقدریخودت ا
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ترسم بعد از بابا   ینگفتم ، آخه م  دیبه حم یزی رفت . چ  رونیهم منتظر جواب من نموند از اتاق ب  بعد
گه .زنگ خون و   یبهش نم یزیباره چ  نیدونم که بابا هم در ا یکار خجالت بکشه .م طیمح یتو

نازک   یمپشت چش  دیاومدم .خاله با اکراه وارد شد تا به من رس رونیام برداشتم از اتاق ب  یزدند گوش
نفر هم شازده بود   نیاز خودش نداره .و آخر یمبل ها نشست .شوهرش هم دست کم یکرد رفت رو

  یلیبهش انداخت خ یبا اخم نگاه سادیباز بهم سالم کرد که جواب ندادم بابا که کنارم وا شی .با ن
  رونکن ب یداد که چشمش چرون  یم یحرف معن  نی.ا دییبفرما  یبهش گفت که خوش اومد یجد

واقعا  گهید ی.ول  دیشام چ  لی. وارد آشپزخونه شدم کمک کردم مامان وسا نیبچه آدم بش  لیاونجا م 
که سمت اتاق رفتم  نی. هم کنهیدونستم بعد مامان سرزنش م  یحوصله نداشتم بمونم. هر چند که م

به پسر من    اکه شم  ییا بمون ، اون آقاکنار م  قهیچند دق  خی ،  زمی گفت :»عز یبد  یل یخاله با لحن خ
خواستم بهش   یم  دمیکش یقی . نفس عم شه«ینم یباهات حرف نزنه طور یچند ساعت  یداد حیترج 

 یاز پشت هم قفل کردم .رو دمیجواب بدم که با اشاره بابا ساکت شدم وارد اتاقم شدم .در محکم کوب 
و نه سال   ستیکشه ب  یخوردم. پسره خجالت نم یتخت خودم انداختم .از حرص داشتم ناخن هام م

شد   یم ی چ یگرفت  یاون دهن گشادت م یکنه .مثال جلو یم ین یهنوز مثل بچه ها خبرچ یداره ول
داره  دی حم دمیانداختم د یدست از سر ناخن هام برداشتم از کنارم نگاه لمیزنگ موبا ی؟.باذصدا

 خالمو کف دست  یره همه چ یپسره م  نیزنه. صدام صاف کردم جواب دادم :»من نگفتم ا یگ مزن
خنده  ی. صدا ست«ی بدونه تا عالم و آدم خبردار نشه دست بردار ن یزیاگر چ گهیذاره اونم که د یم

برات زنگ   ن ی؟ولش کن بابا بهش توجه نکن کنم واسه هم هیک گهیپسره د نیبلند شد گفت :»ا دیحم
  ادمی هوینگفتم . یزیآخرش هم گفت خسته هست بره بخوابه منم چ میحرف زد قهیزدم «.چند دق

کار کنم    یبشه .حاال چ  تیافتاد من فردا امتحان زبان دارم .بابا مجبورم کرد تا کالس برم زبانم تقو
  یم یدونم چرا هر چ ینم  یرم برداشتم سمت کتاب ها رفتم ولس یهم نخوندم .شال ام از رو یچیه

کالس زبان   نم دو ی.واال نم دمیتخت ام دراز کش یبرگشتم تو ی.عصب دمیفهم  یازش نم  یچی خوندم ه
 .  دمیهم گذاشتم تا خود صبح خواب یهست . چشم رو یواسه چ

 _____ 

اومدم .مامان هم  رونی ام برداشتم از در ب فیلقمه هم خوردم ک هیشدم دوش گرفتم  داریب  صبح
دونم که  یو سروسامون داده. م هیقض نیا یجور هی بهم نزد حتما بابا  یسر شبیخداروشکر از د

به سرعت   اطیبهش اعتماد دارم .وارد محوطه شدم ساناز از آخر ح  گهیبه مامان نم دیاز حم یزیچ
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  نیها به خودش گرفت که با دست کنارش زدم گفتم :»بب چارهی حالت بدبخت ب سادیکنارم وا مداو
نشستم که   یصندل   یاومدم امتحان بدم «. رو لوین دیهم نخوندم به ام یچی، ه ستمی بلد ن  یچیمن ه

گفتم  یدادم با حالت زار رونی«. نفسم و محکم ب  ادیشده نم   ضیامروز مر لویاومد ور دلم گفت :»ن
به   یباال انداخت نگاه ی؟«.شونه ا  میزیسرمون بر یتو یچه خاک یگیداشتم ، االن مکم  نی :»فقط هم

اصال بلندشو   شمیم  یدارم عصب گهیدونم واقع د یگفت :»نم  یدست اش انداخت و حرص  یکتاب تو
  هب یآوردم نگاه رونیام ب  یذهنم خورد گوش یتو یا هوجرقهی«. ستیبه امتحان دادن ن ازی ن میبر

همه بهت کمک   نینوشتم :»مهندس من ا عیبود سر  شیپ قهیکردم که واسه پنج دق دیبازد  نیآخر
  یگذشت تا االن شد برام نوشت :»دوباره م قهی.چنپ دق؟«یبهم کمک کن  گهیبار د هی شهیکردم ، م

که سارا مشکوک بهم نگاه کرد گفتم  دمی؟«.خند یو از سر خودت وا کن یکدوم خواستگار یخواه
  یآسون یل یبار کار خ نیا یچی کردم جواب دادم :»ه   یگوش  یبود «.سرم تو  یمنم خنده دار هی:»چ

  یعکس م   یامتحان بدم دزدک رمی ، من م یبا خودت ببر یگوش شهیهست .من امتحان زبان دارم م
متعجب   ری بالفاصله چندتا استک «. دیبرام جواب بفرسن  دیفرستم هر کدوم بلد بود یبرات م رمیگ

تا عمر دارم   دیدرست کرد دیدیمن زخمت کش  یبرا لی دوتافا میخودمون ی:»باشه ، ول گفتفرستاد 
گه مثال  ینگفتم .بنده خدا راست م  یزیچ  نیهم یکنه برا یم یداره شوخ  دمی جبران کنم «. فهم دیبا

  یصندل  ی.رو میموسسه وارد اتاق شد ریبنده خدا داره .با داد مد نیبه ا  یامتحان زبان من چه ربط
که برگه به دست ام   نیکردم .هم میمتوجه نشه تنظ یکه کس  یپام طور ریام ز ینشستم .گوش یاخر
  قایسوال ها دق نیکردم .سر بلند کردم به معلم گفتم :»خانم ا یبا تعجب به سوال هاش نگاه م دیرس

 دیندادهمون کتاب که شما به خودتون اجازه  یگفت :»تو هیره زد و با کناکجا بوده ؟«.لبخند مسخ
لب با خودم گفتم :»ماشاال خوب هم  ری «.سزم تکون دادم آروم ز دیبهش نگاه کن قهیدو دق یحت

اطراف   اطی نگفتم با احت یزیکتاب نگاه کردم «. چ یکمتر هم تو دیشا قهیکه من همش دو دق دیفهم
  معکس فرستاد عیاوردم سر رونی ام ب  یگوش  ستیحواس اش ن  یزدم تا متوجه شدم کس یم دیو د
  چیساعت گذشت ه مین دمید  یفرستادم منتظر نشسته بودم تا برام جواب بفرسته .ول  دیحم  یبرا

فرصت دارم . چاره   قهیفقط ده دق  دمی.د ستین یخبر دمیام انداختم د یبه گوش ینشد .نگاه یخبر
  لیاومدم . برکه هم تحو رونی بلند شدم از اتاق ب  یچهل کردم زدم .عصب ستینداشتم همش ده ب یا

خاموش بود .پاهام به    یگرفتم ول دیشماره حم عیسر دی آموزشگاه رس رونی که پام ب نیناظر دادم .هم
  دمید یشرکت رفتم ، ول نظرم عوض شد . سمت یخواستم برگردم ول یگرفتم م  ی.تاکس  دمیکوب  نیزم

سارا  ادی هویشماره بابا گرفتم که جواب نداد.   دمیترس یلیاومده .خ  شیپ ی جرئ  یانگار اتش سوز
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بود چون صداش بهم  یادیزنگ زدم که بعد از تا بوق جواب داد .انگار وسط ازدحام ز یافتادم برا
 .  دیرس  یدرست نم 

 شده ؟. یچ نمی _سارا بگو بب

  یخواستم وارد بشم ول ی، م  دیشن  یمن نم یزدم اونم صدا یداد م ی،هز چ دمیفهم ینم یچیه
  ینگاه تی گفتم دختر مهندس مجد هستم با مهربون هینگهبان جلوم گرفت نذاشت که وارد بشم .با گر

  یاتاق نگهبان ی«.رفتم تو دهیند یب یآس  ی،کس ستین ی نگران  چیه یبهم انداخت گفت :»دخترم جا
  یاز رو  عیبعد نگهبان همراه با عماد اومد . سر قهیدادم چند دق ی با استرس پاهام تکون م منشست
شده ، بابام حالش خوبه   یشدم با بغض گفتم :»تو رو خدا بگو چ  کیبلند شدم بهش نزد  یصندل

که تجمع    نای، ا ستین یزینشست گفت :»اره چ یصندل  یرو  ادیز ی؟«.سرش تکون داد با خستگ
  نایا یبه آتش نشان هم نداشت ول ازیبود اصال ن   یجزئ یل یهست . اتش خ ی خبر یردک کردند فکر 

نشستم که نگهبان با   یکنار یصندل یآسوده رو الی همه و ترسوندن .با خ سادندیدر وا یاومدند جلو
اش   یعماد گوش  دمینفس باال کش هیاومد جلوم گرفت با تشکر از دست اش برداشتم . یآب وانیل
«. تا اوضاع   میذارند به کارمون برس یبهش انداخت گفت :»مردم تجمع کردند نم  ینگاه دیکش رونیب

بغل   دمیترس دیسمت اش رفتم خودش فهم دمیبهتر شد همراه عماد وارد ساختمون شدم . تا بابا و د
  میانداختم همراه بابا وارد اتاق شد  هیبه بق  ی«.نگاه ستی ن  ینگران ینبوده جا یزی ام کرد و گفت :»چ

. 

 محوطه پراکنده هستند .  یآدم تو نجوریافتاده که ا یگفتم حتما اتفاق دمیترس  یل ی_خ

 گذشت«.  ریخداروشکر به خ  ستین یزیگرفت گفت :»نه چ ینشست شماره کس زی م پشت

 

 #فرد ناشناس  
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  یتم دوباره زنگ زدم که با صدامبل نشس یام برداشتم به سام زنگ زدم که جواب نداد .رو یگوش
آدم بخوابم «.خم   لیروز م  هی یذار ی جواب داد :»بابا دست از سر کچل من بردار، چرا نم  یخواب آلود
رفته که   ادتی نکهیباهات دارم ، مثل ا یبرداشتم گفتم :»چون کار مهم  یپرونده ا  زیم یشدم از رو
 رونیام برداشتم از خونه ب نیماش موتیبلند شدم ر.پوزنده بستم م«یدار تی مامور گهیچند روز د

هم اومد . سالم کرد که جواب   ییاومدم. سوار آسانسور شدم که همزمان با من پسر واحد رو به رو
شد بهت   تموم، کارم  نمیو بب  ی کی خواهم برم  یم گهی ساعت د میاش دادم به سام گفتم :»من تا ن 

 «. میکنتا باهم راجب اش صحبت   یابی زنم  یزنگ م

 میخودمون رفت یها نیهر کدوم سمت ماش  میاومد رونی ب سادیو خاموش کردم . آسانسور وا یگوش
زندان صحبت   سیی در کارت ام نشون دادم وارد شدم .با ر یمن سمت زندان رفتم .جلو می.سوار شد

خواستم دسبند زده وارد   یکه م  یبعد همون فرد قهیاتاق منتظر بمونم .چند دق یکردم که گفت تو
که کنارش بود دستور دادم  یانداخت آروم سالم کرد .سرم تکون دادم به سرباز ن ییشد سرش پا

بود که چرا به دام   بیانداختم .برام عج یمن نشست .بهش نگاه یدسبند و باز کنند .اومد رو به رو
 ی، م میباهم حرف زد یلیجور کارها افتاده . خم شدم بهش نگاه کردم گفتم :»دفعه قبل خ  نیا

جور که داشت مچ دست اش که    نی.سزش باال آورد هم« یمطمئن بشم که همه و درست گفت  اهمخو
دونستم تمام و کمال به شما   یم ی داد گفت :»بله جناب سرگرد ، من هر چ یدسبند بود ماساژ م یجا

سمت در برداشتم که  یواسه پنهون کردن ندارم «.سرم تکون دادم بلند شدم قدم یزیچ چیگفتم ه
عقب   کمی ؟«.سرم  ادیسرم ب گهی د ییدوباره به بال شه؟قرارهیم ی:»االن چدمیپشت سر شن  زصداش ا

خبرها به گوش تو   نیروزا ا نی، و هم وفتهیبرات ب   یخوب  یلیخ  یبردم گفتم :»نه اتفاقا قراره اتفاق ها
 وابشدم ج نیام زنگ خورد از اداره بود سوار ماش  یاومدم .گوش  رونیرسه«.از زندان که ب یهم م

 هیخواستم اطالع  ی که مزاحم شدم م دیاومد :»سالم سرگرد ، ببخش یسروان اسد یدادم :»بله «.صدا
  دیمورد سرقت بدم ، چون مسلحه بودند سرهنگ دستور دادند که حتما شخص شما حضور داشته باش

  اخودم و به اونج عیفاصله داشت سر نجایساعت با ا مین هیروشن کردم آدرس گرفتم   نی«. ماش
کرد معلوم بود از مردان  یم یکه زندگ یبزرگ بود و با توجه به محله ا یل یخ ییالیخونه و هیرسوندم .

مردم و  دستور دادم  یکه تجمع کرده بودند کنار زدم و به ستوان جعفر یثروتمند شهر هست .مردم
زود به خودم   یام حالم بد شد ول  کیاومدم . یبه خونه چه کس  دمیجلو رفتم فهم یپراکنده کنه .وقت 
  یلی؟«.خ  دهیند بیکه آس یمحکم خودم بهش رسوندم سالم کردم و گفتم :»کس یاومدم با قدم ها

هم  ییکه داشتم و ارزش بال یسند باغ یول دهیند  یبیآس  یو سرد بهم نگاه کرد گفت :»نه کس  یجد
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  یچ یه یسم ول یواقعا برام سخت بود که جلوش وا گهیتکون دادم د  یداشته با خودشون بردند «.سر
شده   ی گفتم :»داخل خونه بررس دی اشاره کردم به من رس  یسروان اسد هی.برگشتم  ارمیخودم ن یبه رو

بود  سادهی مرد وا نیکه کنار ا یجوانبه پسر   ینبوده .نگاه یانگشت یاثر چی؟«. گفت که متاسفانه ه
شده باشه گفت   داریو انگار تازه از خواب ب سادیرخ داده ؟«. صاف وا یاتفاق ک نیانداختم و گفتم :»ا

  یگفتم وارد خونه شدم اصال نم ی.با اجازه ام«یبه پنج بود که ما متوجه شد کی:»واال ساعت نزد
 نیکه سرقت انجام شده .ا یاتاق یتو دمیخوره .رس یکنم تمرکزم داره بهم م یکار م  یدونستم دارم چ

هم کنارش بود که  گهیمرد د هی. داشتهخونه  نیکامل به ا ییباشه که آشنا  یکار شخص  دیحتما با
داده به همون مرد اشاره کردم که  حی سروان برام توض ات یی بود .تمام جز سادهیخونسرد وا  یلیخ

همون مرد گفتم   هیگفت :»داماد خانواده هست«.سرم و تکون دادم جلو رفتم   بهش انداخت ینگاه
 یسر تا پام انداخت و گفت :»برا یه ؟«. برگشت نگا  رمی وقت شما و بگ قهیتونم چند دق ی:»من م

کردم و   ی اخم ومدی خوشم ن چی.از لحن صبحت کردنش ه د؟«یمن مشکوک هست ی؟حتما رو یچ
  نیچندتا سوال ساده هست که من از هم صاحب ا هیمحترم فقط  یآقا دیگفتم :»درست صحبت کن

زل زد گفت :»شما   هامچشم  یحرف ها بود  تو  نیاون پرو تر از ا ی«. ول دمیخونه هم پسرشون پرس
  هویمن بود   یرو یادی«.فشار ز دیهدر ند  ی، وقت و الک  د یکه مال مردم برگردون  دیبه کارتون برس دیبر

کنم «.برکشتم رو به ستوان  یکار م یدونم دارم چ یکنترل از دستم خارج شد داد زدم :»من خودم م
به   کید «.ازشون دور شدم که همون مرد نزدیبه اداره ببر دیو آقا و دستبند بزن ن یاالن ا نیگفتم :»هم

  نیابرو دارم ، هم نجایشد گفت :»من ا کیخورد .بهم نزد  یبهش نم چیخب ه یهفتاد ساله بود ول 
  ادیب  دیزود پاک اش کردم گفتم :»داماد شما با  یزدم ول ی «. ناخودآگاه پوزخند  دیجا باهاش حرف بزن 

جواب بده «.   نجایخودش نخواست که ا ی خواستم ول شبه چند تا سوال، من از ییاداره واسه جوابگو
فرمون گذاشتم  یسرم رو قهی شدم واسه چند دق نیاش اومدم .سوار م رونیگفتم از در ب  یبا اجازه ا

که به مادرم   یچشمم اومد ،اون بس احترام یمادرم جلو یضیچند ساله مر یها  یبدبخت نی.تموم ا
هفت سال بودم   نکهیا ایکه من  د یمادرم هم نفهم توق  چیه دیشا دیچی پ یگوش ام م یشد همه تو

کرد من پشت پنجره   یم  تیاومد مامانم و اذ یهمون موقع که م یول دمیوقت پدر خودم ند چیو ه
فرمون برداشتم  یاومد .سرم از رو یاز دست ام بر نم  یکار چیه یکردم ول ینگاه م سادمیمیوا

  ابونی کنار خ  نینداشتم وسط راه ماش ی حال خوب اواقع ی روشن کردم سمت اداره برگشتم .ول   نیماش
که در حال رفت و   ینشستم به مردم  یمکتین یشدم .سمت پارک قدم برداشتم رو ادهیپارک کردم پ 

زنه   یداره زنگ م دیحم دمیآوردم .د رونیام ب  بیج یام زنگ خورد از تو یآمد بودند نگاه کردم .گوش



 زندگی معکوس می شود
 

115 
 

بعد صداش   قهی؟«.چند دق یخوب یدی:»سالم مهندس سع  مباال انداختم و جواب داد یبا تعجب ابرو
  یکه داشت خودش تنها باز یبه پسر بچه ا یمزاحم که نشدم ؟«.نگاه دیسالم ، ببخشاومد گفت :»

 «.بلند شدم شروع کردم به قدم زدن . یزنگ زد یکرد انداختم و گفتم :»نه اتفاقا موقع خوب  یم

 . یجوابم نداد گهیبعد که زنگ زدم د یول یبهم زنگ زده بود شی _چند روز پ

  هیسا ریام بهتر از ماه قبل شده بود .ز کیو هوا  میبود بهشت یارد یدادم خداروشکر تو رونی ب  نفسم
  کهی ام سر بزنم «.به تنه درخت ت یگفتم :»اره سرم شلوغ بود ببخش نتونستم به گوش  سادمیوا  یدرخت

 شدم .  ره یدادم به رو به روم خ 

 .  دی_کنجکاو شدم بدونم چرا زنگ زد

هست .از   ه یجنس خنده هامون و هم شب  یمن هست . حت هیاش شب یکردم چقدر زندگ یتلخ  خنده
 .  ستیتو اصال حالت خوب ن تیدر واقع  یده من حالم خوبه ول یکه به همه نشون م یاون خنده ها

 .د؟ی_هست

 یر  یفردا استراحت م نمتیخواستم بب یاومدم گفتم :»اره هستم ، م رونی و تکون دادم از فکر ب سرم
باهات صحبت کنم ؟«.منتظر جواب اش بودم   یدرباره موضوع ییای ب رازیش یچند روز ییایب  یتون یم

  رکتح  نیسمت ماش ادیدونستم که حتما م یزدم م ی.لبخندام«یگفت :»چشم م قهیکه بعد از چند دق
به خودم خبر بده تا   ییای ب ی، فقط هر موقع که خواست  یقبول کرد نکهیکردم و گفتم :»ممنونم از ا

 شدم سمت اداره رفتم . نی«.سوار ماش امیدنبالت ب 

زنه بهم ربط   یکه م  ییکدوم حرف ها چیه  دمیروز من با داماد اون خانواده صحبت کردم فهم همون
اطراف و   یخونه ها  یها نی ها خاموش شدند دستور دادم تمام دورب نیکه دورب دمیفهم یندارند .وقت

 وارد شد.  یعیبهم خبر بده که در اتاق ام زده شد سرباز شف یم منتظر بودم کس اتاق ی.تو نندی بب

 

. با  نند«ی خواهند شما و بب یاومده م نیبه نام سروش راست  ییگذاشت گفت :»اقا ینظام یاحترام
اومدم که وارد شد سالم کرد اشاره کردم   رونی ب  زی«. از پشت م ادیاسم سروش بلند شدم گفتم :»بگو ب 

  ودهب یدونم کار ک یانداخت گفت :»من م نیی.خودم هم نشستم بهش نگاه کردم که سرش پا نهیبش
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اونه حرف بزنه   ینم  یدونه ول یم ییزهایدو روز متوجه شدم چ نیا ینکردم چون تو ی«. تعجب 
سر وقت    یداماد ما هست خودم وقت یری ام ی.منتظر بهش نگاه کردم که نگاه ام کرد گفت :»کار عل 

 وجهمبل بلند شدم گفتم :»من خودم مت ینگفتم «. از رو یزی چ یاتاق کار بابام رفت متوجه شدم ول 
که با حرف بعدش سر   نمیخواستم بش ی.مارنش«یب نجایدستور دادم که به ا  نیهم یشده بودم برا

 جام خشک ام زد . 

تمام با   ی رحم ی که بابا ، با ب یهست  یداشته وام پسر همون زن  یا گهیدونم که بابا زن د یم نمی_ا
 بچه اش تنها گذاشت. 

هستم . احساس کردم   یکه من ک دهیچطور فهم  نیرفت .توان حرکت کردند نداشتم ا  هوی نفسم
باال انداخت و گفت :»تعجب نکن من   یبهش نگاه کردم که ابرو دمیبه زور چرخ  سادهیپشت سرم وا

 چیگفت :»ه  زیم یدونه ؟«.نشست رو یم یک گهیدونم «. صدام صاف کردم گفتم :»د ی م زایچ  یلیخ
  دیمنظورش با من هست .پر دم یزد که فهم  یو من به داداش ام رفته«. چشم ین باهوشیکس،  ا

  رونیب قهیکردم بعد از چند دق«.بغل اش  یاحساس هست یب  نقدریبغلم کرد گفت :»چرا تو ا نییپا
برداشت با    یبود زنگ خورد سروش گوش زی م یام که رو یچه خبر«.گوش نمی اومد گفت :»خب بگو بب

.سرم تکون دادم ؟«یدر ارتباط هست یدیسع دیانداخت و گفت :»تو با حم یگوش  هب یتعجب نگاه 
 «. دیجواب دادم :»جانم حم  دمیکش رونیاز دست اش ب  یگوش

 هتل هستم . یاالن هم  تو دمیساعت قبل رس کی_من 

داشتم   ازیتا باهاش صحبت کنم .فقط من به کمک ن نمشیرم بب  یم گهیگفتم که دو ساعت د بهش
 ذره مشکل بود.  هیبرام   ییبگه چون خودم به تنها یهمه چ ادی خدا خواست که سروش امروز ب دیشا

 خودمون بمونه . نیب  یبهت بگم ول یزیچ هیخواهم   ی_سروش م

دادم   حیو براش توض دمیفهم  یم  دیکه با یزی. تمام اون چسادیتکون داد کنجکاو بلند شد وا سرش
  یامام عل  ایسرش زدم که به خودش اومد نگاه ام کرد و گفت :» یتو یک یهنگ کرد  گهیکه آخرش د

  رونیکشو ب یام از تو لیزدم برگشتم وسا یکنم«.لبخند یم دایپ یجالب  یزهای مدت من چ  نیچقدر ا
 .  میزد رونی همراه سروش از اداره ب دمیکش
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  یباهاش کار دارم تو هم منتظر بمون خودم بهت زنگ م دیحم شی خواهم برم پ یمن االن م نی_بب 
 زنم .

  یخواهد من دخالت کنم رو  یگفت نم  گهیپرونده و گزارشات به دست سرهنگ دادم که د تمام
براش بوق زدم   سادهیوا رونیب دی حم  دمید دمیداشته باشم .تا به هتل رس دیتمرکز با یبعد  تیمامور

  میبرگشتم بهش نگاه کردم گفتم :»کجا بر میراه بود  یمهربون سالم کرد تو شهیکه اومد . مثل هم
رفتم  یم شهیکه هم یتکون دادم سمت رستوران یدونم.«سر یباال انداخت و گفت :»نم  ی.شونه ا«؟

دو نفره که گوشه  زی م خی یرو م یطبقه دوم رفت دیشلوغ بود با حم یل یخ نییطبقه پا  دمیرس ی.وقت
  دماشتباه کر ی لیبابت اون کارت ازت ممنونم خبهم انداخت و گفت :»من واقعا  ی.نگاه میبود نشست

. وفته«ی برام ن   نیبدتر از ا یراه ام گذاشت تا اتفاق یمن و داشته که شما جلو  یهوا یلی و خدا خ
انداختم گارسون اومد سفارش ها و برد بهش نگاه کردم گفتم  نیینگفتم سرم پا یزیزدم چ یلبخند
گفت :»اره  دیموهاش کش یتو ی«. دست یدار ی با مهندس مجد رابطه خوب  یحساب  دمی:»شن 
 و داره «.  روهاشی تمام ن یمهندس هوا  روشکرخدا

 

 د ی#حم 

 

شدم گفتم:»من .ناهارم خوردم بلند  امیب  رازی ش  دیبگه که گفت حتما با یخواهد چ  یدونستم م ینم
  لیزدم دوباره برگشتم که وسا  یرفتم دست و صورتم آب  یبهداشت   سی«. سمت سرو امیبرم االن م

 میخواست یم  یبهم نگفت وقت یخاص  زی چ یول میحرف زد زیناهار و برده بودن . نشستم از همه چ
موقع  هی  ی؟«. سرش تکون داد گفت :»چرا ول دیگفتم :»قرار نبود با من حرف بزن میبش  نیماش ارسو

  یندارم ، اتفاقا م  ی؟«.سرم تکون دادم گفتم :»نه کار یبرگرد   یخواه یم یگم ، مگه کار دار یاش م
بهم انداخت و    یقیکه ازش خبر ندارم «.نگاه عم  شهیم یاز دوستانم بگردم چند وقت  یک یخواهم دنبال 

 خونه من اونجا بمون «. م ی:»باشه پس بر  گفت

هدف   ی ب میشد  نیهتل راحت تر هستم «.سوار ماش  یمخالفت کردم و گفتم :»نه ممنون تو عیسر
  ییایکه ب ی هتل نگه داشت گفت :»کاش قبول کن یجلو  قهیکه بعد من دق دیچرخ یها م ابونیخ یتو

  یهم باال هست «. لبخند نجایا  یها نهیبعد هز  یبمون  یبخواه یخونه من ، چون ممکنه دو سه روز
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  یبرم گفتم :»نه درخواست دادم فردا شرکت بهم خونه م رونی ب نکهیباز کردم قبل از ا نیماش  درزدم 
  لیتحو رشیکه دور شد وارد هتل شدم .کارت و از پذ  شنی ما سادمیکردم وا یده «. باهاش خداحافظ

تخت خودم انداختم که  یبهت گفت ؟«.رو یچ یگرفتم وارد اتاق که شدم عماد برام زنگ زد :»رفت
نگفت گفت که تو بمون خودم سر موقع اش   یزیچ ی احساس کردم کمرم درد گرفت :»اره رفتم ول 

  رسرمیتخت بود برداشتم ز یکه رو یدیسف  بالشت دمیشده «.دست دراز کش یگم که چ یبرات م
 آوردن و نداشتم . رونیتخت کردم حوصله کفش ب  زونیگذاشتم .پاهام هم آو

چند  می ر یم امیکنم حداقل م  کاری بمونم چ  نجایخودم تنها ا  امیمنم پس م ن ی؟خب بب یچ یعنی_
 . میگرد یم یروز

شارژ   یام شارژ نداشت تو ی.گوش ادیکنه ب  یاالن حرکت م  نیبود موافقت کرد که گفت هم یخوب   فکر
نگاه کردم .کاش محسن   رونیب هی اتاق  یا شهیاز پنجره ش دمیآوردم رو پهلو خواب رونیزدم کفش ام ب 

 یبرخ  چیگفتند ه یول دمیها پرس هیاز همسا دهیزنم جواب نم  یزنگ م ی کردم هر ک  یم دایو پ
  امی پ یداد .با صدا یخودش م  ینگران بودم از من جدا شد کاش حداقل بهم خبر سالمت یلی ندارند .خ

باز نکردم خاموش   گهیداده بودند . د امیگروه پ یبهش انداختم تو یام برگشتم باز کردم نگاه یگوش
ده فکر کنم  ینم امیآرام بهم پ  گهید یکردم دوباره به حالت اول برگشتم .بعد از اون روز آتش سوز

  کیدادم خوش هم اومد از نزد حی خب من براش توض ی واسه امتحان زبان از دستم ناراحت باشه ول
خوابم برد .صبح ساعت پنج بود که در اتاق زده شد   نکهیکردم تا ا الیفکر و خ نقدری. ا دیو د زیهمه چ

از صداش متوجه شدم که  یشد ول یبسته رفتم در باز کردم چشم که باز نم  ی. خواب آلود با چشم ها
 .  دمیتخت خواب یعماد هست . با دست کنارم زد وارد شد .منم در بستم دوباره رو

 . نمی _بچه بلندشو بب

 دوباره خوابم برد .اومد که  یخوابم م  نقدریا یول

 _______________ 

  هیسا ریپارک ز یتو میبعد ناهار که خورد میزد یشهر دور یتو میبا عماد رفت م یشد داریبود که ب  ظهر
 .  دمیدرخت ها دراز کش 

 ازت نگرفت .   یخبر چیعمو که امروز ه نیا دیحم گمی_م
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 ده. یم ینگرفت حتما تا فردا خبر یبهش نگاه کردم و گفتم :»حاال حتما کار داره ،امروز سراغ برگشتم

هم  رش یگذاشته ز یری آرام عکس مرد پ دمیکردم که د یواتساپ و نگاه م یها تیوضع داشتم
انشاهلل که غم اخرتون باشه «.   گمیم  تی روحت شاد «.براش نوشتم :»تسل  زمینوشته بود »پدربزرگ عز

و   یازش نبود .گوش یخبر چیچند روز ه نیبوده که ا نیهم  یخوند نوشت »ممنونم «. پس برا اممیپ
من لباس   میبعد وارد پاساژ شد م یبازار گشت زد یتو می کردم کنارم گذاشتم عصر که شد رفت   موشخا
  نکهی.خسته و کوفته بدون ا می.ساعت نه بود که سمت خونه برگشت دیخر زیعماد هم چند تا چ  دمیخر

 .  دمیکه وسط اتاق بود خواب یمشک یتخت دونفره  یرو  میشام بخور

 ار ی_______#سام 

آوردم به   رونیام ب  یدست ام انداختم ، حدس ام درست از آب در اومده بود .گوش یبه برگه تو ینگاه
  ی؟«.نکاه یجواب داد:»گرفت  دیبار یکه استرس ازش م ییبوق با صدا نیسروش زنگ زدم که اول 

بگم که حدس ام کامال درست از اب در اومده بود  دی دوباره بهش انداختم و گفتم :»اره گرفتم و با
  رم یگ یس مگفت :»من بعد دوباره باهات تما یگرفته ا یاومد بعد با صدا یازش نم  ییصدا چی«.ه

  د یهست که با یقت یحق هی نیا کاری خب چ  یطور ول نیمنم هم یسخته برا یلیدم خ  ی«. بهش حق م
  مشدم سمت خونه حرکت کرد نیاومدم سوار ماش  رونیب شگاهیآزما یهر جور شده باور کردش .از تو

 .چند تا مدارک داشتم که برداشتم بعد سمت رستوران حرکت کردم . 

  نیینشستم بهش نگاه کردم سرم پا  دمیعقب کش  ی . صندل دهیتا زودتر از من رس دمیرس یوقت
نه«.سرم بلند کردم   ای یشیخبر و بدم خوشحال م نی برات ا  یدونم وقت یانداختم آروم گفتم :»نم

گفتم   نقدریانداختم شروع به حرف زدن کردم ا نییه کرد .سرم پابهش چشم دوختم که نگران بهم نگا
  دنیاجازه بار یاز اشک پر شده ول شی.بهم نگاه کرد احساس کردم چشم ها دمیتا به آخرش رس

 . سادمیداد .بلند شدم باال سرش وا یبهشون نم 

 فهمه .  یو م  قتیحق نیهم داره ا گهینفر د هی یشنویحرف و م  نیاز من ا یاالن که تو دار نی_هم

از پله ها باال اومدند . از قبل دستور داده بودم که رستوران کال  ییدوتا دمیموقع بود که د نیهم یتو
آروم و لرزون سمت ما قدم برداشت از اونجا   یاونم حالت مشابه داره . با قدم ها دمیکنند .د  یخال

چ نگاه   گهیهمد طکردم فق ینم  یحرکت چیاه کردم و هبه اون دوتا نگ سادمیدور شدم کنار سروش وا
 کردند .   یم
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 .   میحرف بزن شهی_م

شوکه شده بود که  نقدریا دیکرد . حم یصحبت م دیبود که داشت با حم اوشیلرزون س یصدا نیا
 گفت .  ینم یچیه

همون مهندس مجد و من   ای ریبعد از ترک مادرت ام یچند بار ی_من از وجود تو خبر نداشتم ، حت
 از وجود تو به من نگفت . یزیچ یفرستادم ول 

  کیبهش نزد  اوشیافتاد . س ی صندل ینداشت .رو ستادندیانداخت انگار توان ا نییسرش پا دیحم
من و مادرت مخالفت خانواده هر   ییجدا لیدونستم ، دل ینم یچی شد با بغض گفت :»باور کن من ه

انداخت دست   نیی. سرش پا  ختیاشک هاش فرو ر ارهی نتونست طاقت ب گهید  دیدوتا ما بود «. حم
  یپا یجلو اوش ی کردم. س هیکه متوجه شدم گر دمیصورتم کش  یاش گذاشت .دست رو صورت یجلو
هم  اوشیس یاشک ها دمیزانو زد .دست برد دست هاش از صورتش کنار زد .بهم نگاه کردند د  دیحم

شونه ام نشست و    یرو یموقع دست  نیبغل خودش گرفت .هم یورتو د ی. بلند شد حم  ختیر
شد    رهیکارم تکون داد به صحنه رو به رو خ دییبه نشونه تأ یسر هستمهندس مجد  دمیبرگشتم د
گرفت .    یم لمیکرد ف  یم هیجور که گر  نی.سروش هم هم دیلرز یم هیاونا از گر یهر دو ی.شونه ها

 اومدند .  ینم  رونیب گهی.از بغل هم د سادیعماد هم از پله ها باال اومد کنار ما وا

 

   دی#حم 

 

  رونی خواست ب  یکرد که دلم نم  یفرق م هیجنس بغل اش با بق نقدریبه من ظلم کرده .ا  ایدن چقدر
که اومد جلو ما و از هم جدا کرد با    دمی. دست بردم اشک هام پاک کردم .مهندس مجد و دامیب

 دی کن  یم هیگر دیدار دیخوشحال باش دیاالن با گهیلبخند به ما دوتا نگاه کرد و گفت :»بسه د
 یدارم نگاشون م دی.سروش تا د سادندیعماد کنار هم وا ار یسروش و سام  دمیانداختم د ی.نگاه«؟

. از  ؟«یبا عموت هم سن هست   نکهی از ا یدار یکنم جلو اومد منو محکم بغل کرد گفت :»چه احساس
احساس   چیگفتم :»فعال ه دمی صورت ام کش هیدستمال برداشتم  زی م یاومدم از رو رونیبغل اش ب 

تو در حال  ی جلو اومد با لبخند بهم نگاه کرد اومد بغلم کرد در گوشم گفت :»انگار زندگ  اری «.سام ارمند
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. مهندس مجد دعوت کرد  سادیوا  یزد کنار  یاومد چشمک رونی معکوس شدن هست «.از بغلم ام ب
 الواقعا خوشح   دی.اول با دقت به همه ما نگاه کرد و گفت :»واسه حم مینشست زی دور به م یهمگ

«.برگشت به بابا   نهی هم بب یزندگ ی حق اش هست که اون رو یهمه سخت نین بعد از اهستم ، چو
زدند  ی. همه لبخند «یداشت ازی سن واقعا به بچه ن نیا یهم تو اوشیس نکهینگاه کرد و گفت :»و ا

از حضورتون  دیمن کارم تموم شد اگر اجازه بد گهیبلند شد گفت :»خب د  زیاز پشت م  اری.سام
بغلش کرد  ساد یوا  اری سام ی. بابا هم بلند شد اومد رو به رو سادیبشم «. سروش بلند شد وا مرخص 

«.با تعجب بهشون نگاه  ی، تو هم هست نهیب  یم  یزندگ  یکه داره اون رو ستی ن دیو گفت :»تنها حم 
 گهیداداش د هیسال صاحب  نیا  یخوب بوده ما تو چه قدر قدمت نیکردم که سروش گفت :»بب  یم

نگاه   ار یهست «.برگشتم به سام ز ی روز واقعا شگفت انگ هی یهمه گمشده تو نیا تشی، راس میهم شد
  یلیمن خ یبرا  اریبودم که مهندس مجد گفت :»سام حی زد و منتظر توض  یکردم که بهم لبخند مهربون

 یپدر وادهبا خان ییکه آشنا ییو از اونجا  دیتو رو اونجا د یاومد واسه انجام کار یهست، وقت  زیعز
  اریبه من نگفت خودش از دور مراقب تو بود «. سام یزیچ  یول نیخودش داشت شک کرد منم هم

محسن کرد«. با اسم محسن بلند    ینکردم کار اصل یبود گفت :»من در واقع کار سادهیهمون جا که وا
گفت   ساد یو دور زد اومد کنارم وا زی؟«.م یدید یفتم :»محسن !مگه تو محسن و مگ  عیشدم سر
باهم  م یفردا بهم زنگ بزن بر  یحرف بزن ین یبش ییهست با پدرت تنها  نی االن وقت ا ی:»اره ول 

بره کار داره مهندس    دیگفت با اری. ساممیاومد رونیبعد ب میدور هم بود قهی. چند دقم«ینی محسن و بب
ما شما تازه به هم  گهیمجد هم همراه اش رفت .سروش و عماد موندن که سروش گفت :»خب د

عماد شدند دور شدند.   نی شونه عماد گذاشت باهم سوار ماش یرو ی«. دست میذار   یو تنها م  دگانیرس
.سوار م«یبر ای گفت :»ب زد و یکه لبخند می.برگشتم بهم نگاه کرد میحاال تنها من و بابا مونده بود

بودم برام از    منتظرها  ابونیخ ی.راه افتاد تو میزده بود شد ابونی که کنار خ یام او مشک  یب  نیماش
 گذشته حرف بزنه .

نباشه   یسوتفاهم چیبدم که ه حی خواهم برات توض  یم  یبرات گفته ول   یدونم که مادرت چ ی_من نم
. 

زد   یوقت درباره گذشته برام حرف نم  چینگاه کردم و گفتم :»مادرم ه رونیبهم نگاه کرد به ب برگشت
 دونستم «.   یاسم شما و هم نم شی چند ساعت پ نیمن تا هم
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بودم که با مادرت همون موقع آشنا   یبرگشت بهم نگاه کرد و گفت:»من کنکور  سادیوا ابونیخ  کنار
همون موقع  یبودمش ول  دهیند  شترینداشتند ، چند بار ب  یزیشهر بود چ  نییشدم .اون از خانواده پا 

گفت اون دختر اگر   یبا مادرم صحبت کردم به شدت مخالفت کرد م  یجذب اش شده بودم .وقت
شده و ادامه   رهیخ  رونی کرد به ب سکوت دیکه رس  نجایکنه فقط چشمش به دنبال تو هست «. ا بولق

جنگ و دعوا  هیقض  نیخونه ما سر هم  یدم سال تمام تو خوامی من قبول نکردم گفتم م یداد :»ول
خواست بخاطر   یدونست چه خبر هست چند بار هم م یبود ، مادرت هم اون موقع با من بود م

ها هم داشت  ابونیبود خ  یک یه تارمن نذاشتم «. هوا رو ب یمن با خانواده ام بذاره بره ول یدعواها
 شد .   یشلوغ تر م

گفت   ی. ممی کن ی، قبول نکرد عقد رسم  میو دو سال ام بود که به دور از چشم همه محرم شد ستی_ب
گفت   یاون جا بود که پدر بزرگت م  یبدشانس  یبشن .ول ی تا اون موقع خانواده من راض یکه شاد

 داشت البته پولش از راه خالف بود .  یخوب   یوضع مال شی دم ، پسر عمو ینم  بهیمن دخترم به غر

 بود انداختم که با سوال بابا سرم باال آوردم  یدستم که هنوز جا سوخت ی به انگشت ها ینگاه

 شده ؟.  ی_دستت چ

مشت کردم که دست دراز کرد مشت منو باز کرد با اخم گفت :»سوخته ؟«. سرم تکون دادم با   دستم
  یادیدونم به کجا خورد از گرما ز  یگفتم :»اره سرکار بودم بهم حواسم نبود دستم نم یگرفته ا یصدا

 دستش بود ادامه داد  یجور که دستم تو نیسوخت «. هم یجور نیا

، مادرت   م یشدند همه تخت فشار بود یکه دوتا خانواده باهم دعوا م ییشدتا جا شتریها ب  یری_درگ
 خواهد بره.  یادامه بده م یجور نیتونه ا یگفت که نم دیعقب کش

  لی مادرت وسا دمیبرگشتم خونه د  یطور هم شد بعد از چند روز وقت نینگاه کرد و گفت :»و هم بهم
 اش جمع کرد و رفته «.

نپرس «. با   یچیگفت از گذشته ه یم شهیدادم سرم تکون دادم گفتم :»مادرم هم رونیو ب  نفسم
نگفتم مادرم من و   یزیرفت من شاهد بزرگ بودن تو بودم «.چ ید و گفت :»اگر نم محبت نگاه ام کر

برام سوال  ستیکه ن فیخودش داشته ح  یبرا یل یاونم دال دیشا  یپدرم محروم کرد ول دنیاز د
 گهیروشن کرد گفت :»خب د نیماش دیکش رونی ذهنم ازش بپرسم. دستم از دستش ب یتو لمجهو
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 یخواهم بدونم که من و م  یکردم االن م فیخالصه برات تعر یل یشد خ  یکه الزم م ییمن اونا
بابا تمام    نی فروخت اومد کنار ماش یکه گل م یپسر م یموند کیتراف ی«. چند متر جلوتر نم  یبخش

  نیزدم و گفتم :»ا  یپول داد . منتظر بهم چشم دوخت که ناخودآگاه لبخند  دیرز ازش خر یگل ها
دن «.  گل   یم ری ما تغ یما هست که زندگ انیاطراف یاز آدم ها  یاشتباه بعض  نیشما نبوده ا  ریتقص

 سادیوا ی«. از دستش گرفتم کنار پارک آزاد ری ها و بگ نیدستش سمتم گرفت گفت :»ا یتو یها
راه  یکه تو یهر آدم میبر ای کرد گفت :»ب میخودم و خودش تقس  نیب  دیهم خر گهیرفت هزار کل د

  یگل رو نی شد گفت :»خدا امروز بهتر رهی ات بود بهش گل بده «. با تعجب نگاه کردم که به گل ها خ
بدم «. بغض گلوم گرفت   هیاش گل هد گهید یبه بنده ها خواهمیداده منم م هیبه من هد نیزم
تمام   مینگفتم وارد پارک شد یزی بودم . چ  غیدر یهمه سال از محبت همچون پدر نیکه من ا فیح

به آسمون که پر از   ی.نگاه مینشست  مکتین  ی. تموم که شد خسته کنار هم رو میگل ها به مردم داد
 چیبودم که ه ی من آدم شیت پ چند ساع ن یتا هم بهی عج ایدن  نیستاره بود انداختم و گفتم :»چقدر ا

  یکرد گفتم :»ول ینداشتم «. برگشتم سمت بابا که داشت بهم نگاه م  یبزرگ ن یبه ا ای دن یکس و تو
شد دست دور    کیو دارم «. بهم نزد یهستند کس  ایرپمی که تم یکه منم مثل همه مردم دمیاالن فهم

کردم   یم ییاحساس تنها شهیهم  یکنارم هستند ول یادیز  یشونه هام انداخت و گفت :»من آدم ها
 .شه«ی م  یام پر از خوش یبا وجود تو زندگ النا یول

 

 #محسن 

  دیاز حم یخبر چیمدت ه نیخوردم . ا  یسال حبس م  کیداشتم همش  س ی که با پل یهمکار با
واقعا   دیسرگرد درباره اش ازم سوال پرس یوقت یمن بشه .ول یگرفتار ریخواستم که درگ ینداشتم نم

هو یدوختم که   زیدارم .چشم به م یمنتظره بهم گفتند مالقات  ریغ یل یتعجب کردم اما امروز دوباره خ
دم  شد .بلند ش ری اشک از چشمام سراز یباز شد . تا نگاه ام به در خورد از خوشحال  یژیق یبا صدا

بد کردم تو اون دوران بد   دیکه چقدر با حم دمیبغلم کرد تازه فهم یخودش و بهم رسوند وقت  دیحم
  ی کن یکار م  یجا چ  نیاومدم با محبت بهم نگاه کرد و گفت :»ا رونیمن تنها ولش کردم .از بغل اش ب 

گفت  تا   یانداختم راست م  نیینداره؟«.سرم پا  یکار آخر و عاقبت خوب نیمحسن ؟بهت نگفتم ا
من و گرفته بود که با   یکار کردم ؟پول اونقدر چشم ها یمن چ  یآخر هم گفت که نرم ول قهیدق

 فکر نکردم .  یا گهید زیچ چیعواقب ه
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 کم چشمم دنبال حد توانم هست .   یگفت یم شهیحق با تو بود هم  دی_حم

به   کیفکر نکن ، االن نزد زهایچ نیبه ا گهید الیخ یشونه ام زد و گفت :»ب یرو  ینگفت دست یچیه
  یکه به پاهام خورد بود هنوز نم یب یتموم شده «. بخاطر آس یهم بذار یپنج ماه گذشته چشم رو

  یرو.اومد سم«یتونم وا یکنه نم ی پاهام بمونم نشستم گفتم :»ببخش پاهام درد م یرو ادیدونستم ز
دالرام شد چقدر من حرص   هیقض یکرد وقت   فیتعربرام   رینشست بهم نگاه کرد از اتفاقات اخ   یصندل

و   طناتیاز ش یوقت  یآوردم .ول یسر اون دختره م ییبودم و در ماجرا بودم حتما بال رونیخوردم اگر ب 
 دونست .  یخودش نم  یداشت ول یبی گفت چشم هاش برق عج یخودش با آرام م یکل کل ها

 از پدرت .  نیسال اتفاق برات افتاده اون از دالرام ا ستیپنج ماه تو به اندازه ب نیا یتو نی_بب 

بلند شد که با تامل نگاه اش کردم   زی اتفاق ها افتاد «. از پشت م یل یو گفت :»اره واقعا خ دیخند
بود وگرنه تا حاال ده بار اومده بودند تذکر   اری بخاطر سام نکی ساعت هست که اومدم ل کیگفتم :»

حتما   یول ادی کنه ب  یوقت نم ادیکنه ز  یکار م هیبود بلند شدم که گفت چون عسلو  یدن«به هر زحمتب
 گهیسنگ صبور هم د شهیهم دی زنه . بعد از پنج ماه حال دلم خوب شده بود من و حم یبهم سر م 

 .میگفت یم گهیدلمون بود فقط به همد یتو  یزیچ میزن  یکس حرف نم  چیبا ه میبود

 

 .  دی#حم 

 کیرفتو  ادمی  زیاش همه چ دمیتا د یناراحت شدم ول یلیخ  دهیها کش یمحسن چ دمیفهم  یوقت
 نیشونه ام زد گفت :»دفعه بعد از ا یرو یک ی اریکه اومدم سام رونی ساعت تمام باهاش حرف زدم ب

زندان اومد به من تذکر   سیی به ده بار ر کینزد نشی بب  یبر  یتون یم قهیهمش ده دق ستیخبرها ن
 داد «.

و ببخش   ریخودت من بنده حق  یخواهم عمو شما با بزرگوار یمعذرت م  یلیخم کردم گفتم :»خ سرم
  نی. با خنده سوار ماش ؟«یگ یبعد به من عمو م یگ یبابا نم  اوشیتو سرم زد گفت :»به س یکی«. 
برم   ازاهو  دیدارم با تیمامور گهی؟«. سرم تکون دادم گفتم :»اره د یبرگرد دیکه گفت :»فردا با میشد

و   دیماه نتونم برگردم «. خند کیبار تا   نیشدم گفتم :»فکر کنم ا ادهی خونه بابا نگه داشت پ ی«. جلو
بودند  دهیپنج روز همه فهم  نیا ی«. تو ادی خودش م اوش یس ییایتا تو روز ن   یگفت:»باور کن تو بر
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کردم وارد آپارتمان شدم. خونه بابا پنت هاوس   یا به من وابسته هست .ازش خداحافظ که چقدر باب
 بود .

 چیه گهیبجز عمه سها د یکرده بود ول فیتعر زیخونه پدر بابام سروش هم چ می رفت  یشب وقت همون
  نیخواسته از هم یشوهرش م   دمیاون عمه که تازه فهم یخوش به من نشون نداد حت  یکس رو

  رونی در ب  ینباشم .در باز کردم کفشم جلو اوشیمن بچه س دیکنه احضار نظر کرد که شا یخونه دزد
 شهیخونه که کال ش یپرده جلو ی نبود .حت  یکس یانداختم ول یخونه به اون بزرگ یتو یآوردم . نگاه 

 خونه روشن باشه . یعقب نداده بود که تو یبه کار رفته بود هم کس

 خوش اومدم .   یلی _من اومدم خ

 کرد االن کجا رفته . خیناهار  ای بابا زنگ زد گفت ب  شیپ  قهیچند دق نیهم ادی ینم  یکس دمید

  ی.گوش«یاریب  فیعمو جونت و ول کن تشر  ستیگفت :»فکر کردم قرار ن  رونی اتاق باز شد اومد ب در
 گذاشتم تا بابا هم بشنوه . کریاسپ  یام زنگ خورد که نذاشت جواب بابا بدم رو

 _سالم مهندس .

 گذره.  ی؟کنار بابا خوش م  یجان خوب  دی_سالم حم 

محکم زد پس گردن ام برگشتم نگاه اش کردم که گفت   یک ی  هویمبل نشستم گفتم :»اره خوبه «.  یرو
خنده مهندس اومد گفت   ی. صداشه«یجا مثل در کنار پدرم نم  چیه هیعال یبگ  دیه؟بای:»اره خوبه چ

 ی. خنده ره«یگ  یخودش دست باال م یل ی، خ دیجور بود حم  نیخم هم یبابات از دوره جوان نی:»ا
 ام و ببندم . شیکردم که بابا چشم غره بهم رفت مجبور شدم ن  یکوتاه

چون  یاونم کار داره ول  ادیفرستم ب یو م  یبرو اهواز من مهندس فتح رازیتو فردا از ش نیبب   دی_حم
هم متاهل هستند به آرام   گهید یقراره براش خواستگار بره و خانم ها ادیدونه ب ینم  یخانم افخم 
که  یترسم نرس یهست م ادیز   یلیکمک دستت باشه چون کارها خ یاونجا چند روز ادیگفتم که ب
 . یانجام بد

به اهواز برم . بلند شد   تیمامور یره برابهم نگاه کرد آخه بهش نگفته بودم قرا  یبرگشت شاک  بابا
دم پسرم واسه  یگفته که من اجاره م یبه مهندس مجد گفت :»ک دیاز دست ام کش یاومد گوش
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کرد در آخر هم   یساعت فقط داشت با مهندس صحبت م میبه اهواز بره ؟«. خالصه تا ن  تیمامور
از   شتریگفت ب یداد ول تی باهاش حرف زدم که رضا قهیکنم .چند دق یشدم خودم بابا و راض ورمجب

 پنج روز نشه .

خواهد اجازه بده که واسه  یمتاهل و بهم دست داد که از شوهرشون م یحس خانم ها قای_االن دق
 چند روز با دوستاشون مسافرت برن. 

  یونشیکنم قشنگ وسط پ یدراورد با حرص سمتم پرتاب کرد که اگر خودم خم نم ییکرد دمپا دست
 خورد . یام م

گرفتم تا فرودگاه رفتم  یموندم با بابا صحبت کردم.صبح خودم تاکس داریشب ب  یها مهیشب تا ن  اون
. 

فاصله به بابا زنگ زدم و   نیهم ی. تو  ادیفرودگاه منتظر موندم تا آرام هم ب یتو دمیبه اهواز رس یوقت
اومد .بلند    فیک کیآرام همراه  دمیساعت د کیمنتظر موندم تا بعد از  یصندل  ی.رو دمیگفتم که رس

 سمتم اومد . دیشدم جلو رفتم که من و د

 _سالم جناب مهندس . 

.همون  میاومد رونی و ازش گرفتم از فرودگاه ب فیتکون دادم و گفتم :»سالم خانم مهندس«.ک یسر
بزرگ بود .دوتا واحد رو به   یل یهتل خ هیدم .که قراربود مستقر بشم دا یآدرس هتل میگرفت ی جا تاکس

سفارش   ه مجد زنگ زدم ک ینداشتم.به آقا یچ یخسته بودم که حوصله ه نقدریرو متعلق به ما بود .ا
در باز کردم   دمیکش یا ازهی شدم .خم داریالزم انجام داد .ظهر بود که در اتاق زده شد از خواب ب  یها

.دست و صورتم آب زدم برگشتم  دن یچ زی م یاتاق رو یناهارم و آوردند .تشکر کردم برام تو  دمیکه د
ام برداشتم شماره   یآرام افتادم بلند شدم گوش ادی هکیکه سمت دهن ام بردم   یاتاق قاشق اول یتو

براش   یک  نهی«.فکر کنم خواب بوده نگاه نکرده بب  دییاش گرفتم بعد از چند بوق جواب داد :»بله بفرما
 زنگ زده .

 . د؟ی_خواب بود

 یخوا یصاف گفت :»سالم ، آره خسته بودم خوابم برده ، م  یبا صدا قهیبعد از چند دق ومدین یصدا
  نمیاالن زنگ زدم بب  میبر  دیانداختم گفتم:»نه عصر با زی م یرو یبه غذاها ی؟«.نگاه میبر ییاالن جا
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اومد   اشنشستم که صد یصندل  ی«.رو یجور که معلومه ناهار نخورد نیا ی نه ول ای یناهار خورد
هست ناخودگاه گفتم  ادیغذا که ز میدیخورم «.د یرستوران غذا م  یتو نییرم پا  ی:»نه االن خودم م

 «. میخور   یجا با هم م نیاتاق هم یمن آوردند تو  یغذا نجایا ای:»خب ب

 خورم.   یرستوران غذا م یرم تو  ی. خودم م امیمن کجا ب  گهیشما هست د ی_نه ممنون اون غذا

اصرار نکردم اونم گفت هر وقت خواستم برم بهش خبر بدم .غذام با   گهید دمیموهام کش  یتو یدست 
 خوردم .   یل یم یب

 

 

زنگ زد جواب ندادم نگران من  یوقت هیبرم به بابا زنگ زدم اطالع دادم  شگاهی سمت پاال نکهیاز ا قبل
 اومد. یرسم   یل یخ پی ت هیآرام با  میدیهتل منتظر موندم که د ینشه. جلو

 .؟ی منتظر موند یادیفکر کنم ز دی_سالم ببخش

در باز کردم تعارف کردم   دیرس ی «. تاکس دمیاالن رس ن یو تکون دادم گفتم :»سالم نه منم هم سرم
گرم و طاقت فرسا بود .آرام نگاه اش به   هیهم مثل عسلو نجاینشست بعد هم خودم نشستم .هوا ا

جواب داد :»سالم    یاش زنگ خورد با خوشحال یکنه گوش یکار م  یدونستم داره چ یبود نم یگوش
دوختم  رونیام نشست .نگاه ام به ب یشون یوسط پ  یاخم هوی  زمی؟«.با گفتم عز  زمیعز یچطور سلطان

هست   یک  نیا نمیشد کنجکاو بشم بب   یباعث م یزیچ هی خب  یتفاوت نشان دادم . ول یو خودم و ب
و   دمکر یکنه اخم یآرام هنوز داره با خنده با اون فرد پشت تلفن صحبت م  دمیشدم د ادهیپ میدی.رس

رم «. با تعجب نگاه ام کرد   یمن خودم تنها م دیگفتم :»خانم مجد اگر کار دار یو سرد یبا لحن جد
با   نکهیدادم بعد از ا لیرفتم .کارت ام به نگهبان تحو یتفاوت نشان دادم سمت ورود یخودم و ب  یول
 . میشد است یگفت .وارد اتاق ر  ی نم یزیساکت چ گهی .آرام د میهماهنگ کرد گذاشت ما بر استیر

 . دی_سالم جناب وارسته خسته نباش 

.چند ساعت بدون وقفه باهم   م ینیها بش یصندل یم دعوت کرد که رورفتم باهاش دست داد جلو
  یحرف  چی.بدون ه میبرگرد هیبعد سمت عسول  میباش نجایهم ا گهیکه قرار شد دو روز د میصحبت کرد
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 نیدونستم چرا ا یوارد اتاق بشم با همون لحن سرد که خود هم نم نکهیقبل از ا میسمت هتل برگشت
  دیهتل بر  نیرستوران هم دیتون ی خورم شما هم خودتون م   یکنم گفتم :»من شام نم  یو دارم م  رفتار

 برنکشتم بهش نگاه کنم وارد اتاق شدم .  یول دمی شن  یباشه  ی«. صدا

برام سخت   نکهیرفتم با ا شگاهیموضوع بودم .صبح هم بدون اطالع خودم به پاال نیهم  ریصبح درگ  تا
  یوقت دی.تا عصر کارم طول کش ارمی دوست نداشتم آرام و با خودم ب یهمزمان چندتا کار انجام بدم ول 

شما   ستمی برگ چغندر که ن نجایمن ا دیسمت ام اومد گفت :»ببخش یشاک یلی وارد هتل شدم آرام خ 
  ینم ی نشون دادم گفتم :»حتما لزوم الیخی «. خودم و ب دید یبه بنده خبر نم دیبرد یم فیتشر

بعد   دیفکر کردم شا یخواستم به اون موضوع اشاره کنم ول  یدونستم که به شما اطالع بدم «.اول م
با   اوردمین خودم   یبه رو یدلخور بهم نگاه کرد ول  یلینگفتم .خ یزیچ نیهم یبرا ادیب  شی سو تفاهم پ

گردم . در ضمن   یبر م رازی چشم به جلوم دوختم و گفتم :»کار تموم شده من امشب به ش یبهت قبل 
وارد اتاق  یا گهیحرف د چی«.بدون ه دیبرگرد رازیبه ش  دیپدرتون هم تماس گرفتند که شما هم با

ده بود . اوم  یتاکس  بلهماهنگ کرده بودند از ق رشیاومدم . با پذ رونی ام جمع کردم ب لیشدم وسا
صندوق گذاشتم بعد خودم   ی. ساک ها تو  میرفت رونی منتظر موندم تا آرام اومد .سمت ب یالب یتو

حتما دل تنگ   ادیاوضاع خوشش نم  نیاز ا یادیجلو نشستم آرام هم عقب نشست .معلوم بود که ز
تمام کارها صورت   یحرف  چی. بدون ه میکردی صحبت م   یزیدرباره چ گهیهست . تا فرودگاه د اری

خواستم  ی فرودگاه م یاطالع ندادم . جلو یچون نصف شب بود به کس دمیرس  رازیبه ش  یگرفت .وقت 
  یکردم و گفتم :»دلم نم یبشه اخم گهید یتاکس هی خواهد سوار   یآرام م  دمیکه د رمی بگ یتاکس

بر   یاز عهده کار نیبگن مهندس راست وفتهیب  یبعد اتفاق دیموقع شب خودتون تنها بر نیخواهد ا
بهم نگاه   ی از تاکس رونیاون هنوز با اخم داره ب دمید یشدم ول  ی«.خودم هم سوار همون تاکس ادینم
 . کنهیم

 برم .  دیدر وقت هست با دیاریب  فی_تشر

نگفتم  ی چ یه ی به نشونه تاسف تکون دادم ول یشد در و محکم بست .سر  نیحرص سوار ماش با
که شد  ادهی تر هستند .پ   نییاز ما پا ابونیکه متوجه شدم فقط دو سه تا خ  دمی ار آدرس پرسب هیفقط 

نداشت مجبور شدم به بابا   دیچون کل یشد .منم برگشتم سمت خونه ول اطیمنتظر موندم تا وارد ح 
 بسته در برام باز کرد.  یشد با چشم ها داریبزنم .بنده خدا خواب بود که ب نگز

 _سالم مهندس .
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آوردم خسته وارد   رونی .منم کفش ام ب دیمبل ها دراز کش یتکون داد بس حوصله برگشت رو سرش
  ی.خم شدم از تو ستین یزیچ  دمیچون شام نخورده بودم وارد آشپزخونه شدم د یخونه شدم ول

کشه  یم ازهیجور که داره خم  نی بابا هم دمیبردارم که المپ روشن شد .برگشتم د یزی چ خچالی
  یتونست ی هست که م شهیخونه ش  یطرف کال مثل تو  هی یشیاد . وارد آشپزخونه که می سمت من م

 دو نفره گذاشته بود . زیم هی.کنار همون هم  ین یو بب رونیب

 نبوده؟. یزیگم شام چ  ی_م

فکر   یگرسنه هستم «.کم یلینخوردم االن هم خ یزیباال انداخت و گفت :»نه من خودم هم چ یسر
گفتم :»املت درست کنم ؟«.با تعجب نگاه ام کرد که با لبخند گفتم :»تعجب نداره من  هویکردم 

بود که   یزیکنم البته اون موقع ها که بچه بودم چ یو شش ساله که غذا درست م ستیب
و  ی ک ی دیگفت :»با سادیاملت درست کردم که اومد کنار دست ام وا  لیوسا گشتم.بر م«یبخور

 گذاشتم تا گرم بشه .  ختمیگاز گذاشتم روغن ر یرو تابهیاستخدام کمک برامون غذا درست کنه«.ماه

 استخدام کن. یخواه یاگر م یگردم ول  یهستم چهارده روز بر م هی_من که چهارده روز عسلو

کنم   یخودم صحبت م  یبر یخواه  یاگر هم م ای یخواهد سرکار بر ینم گهی کرد و گفت :»د یاخم
بابا   نیبود که به کار من مرتبط باشه واسه هم رازیش ی «.اخه شرکت تو رمیگ  یم ی انتقال نجایبرات ا

 االنکه  رون ی نشستم به ب یصندل زی م یآخر اشپزخونه رو میگفت .غذا که آماده شد رفت یم ینجوریا
. تمام که شد بابا نداشت   میسکوت کامل خورد ی. غذامون و تو میبود نگاه کرد  رپامونی کل شهر ز

خسته بودم وارد   یل ی. خ میشور یوقت هست م  میشد دار یبعد صبح که ب میظرف بشورم گفت بخواب
  سادی.برگشتم از بابا سوال کنم که خودش اومد کنارم وا ختهی ر لیوسا یاتاق شدم که متوجه شدم کل

باال  یاتاق و کال عوض کنند «. شونه ا ونیدکوراس انی خبر کردم ب  یستین یگفت :»گفتم تو چند روز
  یزیزد و گفت :»از نظر من خوب نبود «. چ ینبود همونم خوب بود «. لبخند یازیانداختم و گفتم :»ن 

  یکه باعث ناراحت گماز گذشته ب یخواست ه   یدلم نم یکردم . ول   یزندگجاها  ن یبدتر ینگفتم من تو
خواهد بکنه .اون پدر   یو عذاب و وجدان بابا بشه .سکوت کردم گذاشتم هر جور که خودش دلش م

طور من که بعد از چند سال  نیاروزها داره هم یل یبچه داره .حتما خ دهیمن بود بعد از چند سال فهم
  ییدارم از جا شهیام داره معکوس م  یکنم زندگ یاحساس م دمیشن  نی و توه ری ق تح ی و آوارگ  یبدبخت

وقت   چیکنم که باال رفتن من ه یو با خودم زمزمه م نی ا شهیکنم .فقط هم یبه سمت باال حرکت م 
خوش   یاالن دارم به مرور زمان لحظه ها  یده .با من گذارندن اون همه سخت  ینم  ریگذشته من تغ
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و    یافراد و زندگ نیتک تک ا درنبود من االن ق  یهمه سخت نیاگر ا دیکنم .شا یهم تجربه م یزندگ
 بودم .  ی بمونه که ک ادمیتا  ارمی یخودم م ادیبه  شهیدونستم بفهمم .من گذشته ام هم ینم

 هم که اتاق کار من هست .   یک یهم دادم درست کنند و اون  ی_اتاق بغل 

  یجا رو ن ینداره من هم  یدر اتاق گذاشتم گفتم :»باشه اشکال  یدادم ساک ام جلو رونی ام و ب نفس
خورده   هیاتاق من بخواب «.   یتو ای پشت کمرم گذاشت گفت :» نه ب یخوابم«. دست  یمبل ها م

 یخواه یکه گفت :»م  دیکرده بودم انگار خودش فهم ری هم گ یسیرودروا  یتو یمعذب بودم ول
 یجواب دادم که نه و در آخر هم مجبور شدم برا عیخوابم«. سر یم  نجایبرو بخواب من ا  هاخودت تن

  نکهیپدر من است . لباس ام بعد از ا دمیبخوابم که فقط هفت روز هست که فهم  یبار کنار مرد نیاول
  کهنگذشت  یزی .چ دمیآروم کنار بابا که االن خواب بود دراز کش یل یدوش گرفتم عوض کردم اومدم خ

 خوابم برد. 

 

   اوشی#س

 

تا خواب   دیطول کش قهیاومد چند دق یمعذب باشه .وقت دیزدم گفتم شا دمی و به شکل خواب  خودم
به خودم رفته   زشیه چبود . هم ختهیصورت اش ر یاش رو سی خ یاش برد . دوش گرفته بود موها

دستم آروم موهاش و پس   یکلفت اش نرفته .با انگشت ها بلیس ییبود .خدا رحم کرد به اون دا
  دیهمه حم نیکرد . اگر بودم االن ا ینم  یو از من مخف  هیقض نیا لدایزدم بهش نگاه کردم . کاش 

خواست غذا  یکه م یاون حرف و موقع یامشب هم اتفاق گهیبهم نم   یچی . ه دیکش ی نم یسخت
زندان  یو همه از دوستش محسن تو  نایالبته ا دهیکش یادیز یها یدونم سخت یدرست کنه زد .م 

اش   یشونی آروم پ یلیمتوجه شدم .شاهد بزرگ شدن اش نبودم . خم شدم خ   اریمسا قیهست از طر
  ندهیقدر به آ  نیشدم .ا  رهیبه سقف خ  دمیتا سرما نخوره .خودمم دراز کش دمی. پتو روش کش دمیبوس

طلوع آفتاب بود که چشم هام گرم شد و   یها کیداشتم فکر کردم که نزد   شیکه در پ  ینامعلوم
 خوابم برد . 

 _________ 
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  یزی. چ  دمیام به زور چشم هام باز کردم خاموش کردم دوباره خواب لیزنگ موبا یبا صدا صبح
 حلق من اومده . یتو  دیحم دمیذشت که احساس کردم سرم به سنگ خورد . چشم باز کردم دنگ

 .  یسرم ترکوند دی_حم

برخورد   یاز پشت افتادم سرم به عسل هوی یام بردارم ول  یکه گوش  دمینشون نداد. چرخ یواکنش چیه
 کرد .

 _اخ سرم . 

خم   دیخنده که با اخم گفتم :»با ر ی نشست تا چشم اش به من خورد زد ز دهیترس دیمن حم یصدا با
خواب  یدون یم  دی«. خنده اش و قورت داد گفت :»ببخش ینداز یم نییبابات و از تخت پا  یبخند

سرش   هاز درد اخم کردم و گفتم :»ار دیکش ری دعوام شده «.به زور بلند شدم که سرم ت یکی با  دمید یم
دادم که اومد نگاه کرد و گفت   یپست سرم و ماساژ م  ای. گوشه تخت نشستم «یهم به من زد

به   ی«. نگاه می:»ببخش «. سرم تکون دادم گفتم :»فداسرت، حاال برو صبحونه درست کن تا بخور
راست   دمیبه ساعت انداختم د  یه«. نگا میعصرونه بخور  دیساعت انداخت و گفت :»,گمونم االن با

 به شش عصر هست   کیساعت نزد گهیم

بعد   یگفتم اول مخالفت کرد ول  دی.به حم میدعوت بود ری. امشب هم خونه ام دمیچقدر ما خواب 
 .ادیشد گفت که م مونیپش

 

 #ارام  

 

  ادی شتریهست . ب  یدونم واسه چ یاخالق ام عوض شده بود و واقعا نم یبرگشتم حساب  یوقت از
رفتار و با من داره  نیکار کردم که ا یدونم چ  یو نم رهیگ  یلج ام م شتریافتم ب یم  دیحم  یرفتار ها

  تکردم که دالرام اومد کنارم نشست گف ینشسته بودم به درخت رو به روم نگاه م مکتین ی.رو
هست   یاز خود راض یادیدختره ز ادیازش خوشم نم چی؟«.ه یکن یکار م یچ نمی:»خب بگو بب 

که باالخره   دمیهستم شن  کاریکنم ب ینم  یکار چیحوصله گفتم :»ه یب  یل ی.برگشتم بهش نگاه کردم خ
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  ااشن یدیسع دیبنام حم  یکه با پسر یدون  ی«. سرش تکون داد گفت :»اره ، م یازدواج کرد مانی با پ
 .....«. مانیشدم تا از پ

 میحرف مر ادی هوی چرخه . یداره دور سرم م  مایکردم د یگفت احساس م  یکه م یبا هر کلمه ا 
تو عاشق    وونهیکنه :»د یم دایبهم پ یچه حس  نمیب یم  دیحم  یبهش گفتم وقت یدوستم شد که وقت

حرف ها انگار ضربه   نیبا ا یعشق هست «. اما من باورش نکردم ول یها از نشونه ها نی، ا یشد
بلند شدم    یعاشق دالرام بوده ؟ با حال زار دیحم  یعنیبهم وارد شده باشه به خودم اومدم .   ینیسنگ

  دیلرز یکه به شدت م یبهش توجه نکردم با قدم ها گهیمن کار دارم «. د یگفتم :»ببخش دالرام ول
باخته بود . چشم هام از  گهید یک یبودم که قبالً دلش و به  یکردم.من عاشق کس شروع به قدم زدند 

که   دمیفهم  ریتوجه نکردم . چقدر د  یانداختند ول  کهی راه بهم ت ی. چند تا پسر هم تو دید یاشک تار م
پاهام   گهیسرش و بکشم .د یخواست تک تک موها   یرفته که روز اول دلم م یمن دلم به مهندس

. عکس   فتمر  دیشماره حم یرو  دمیکش رونیام ب  ینشستم .گوش یصندل یتوان راه رفتند نداشت رو
خواست    یدلم م  یدونم چرا ول  ی. نم دم یعکس اش کش یاراده رو یخودش بود . دستم ب لی پروفا

م خواست یشدم م  مونی بوق که خورد پش  نیاول یاالنم باهاش حرف بزنم . شماره اش گرفتم ول یحت
 بشه . شهیاز هم شتریکه باعث شد ضربان قلبم ب دیچ ی گوش ام پ یتو دیحم یقطع کردم که صدا

 _خانم مجد .

دونه   یوقت نم چی. اون گفت عاشق هست آدم عاشق هم که ه ستمیبراش مهم هم ن یحت من
 .  ارمیکردم که نفس دارم کم م یدادم احساس م رونیمعشوقه خودش و فراموش کنه . نفسم و ب 

 . د؟یگ ینم یزیشده ؟چرا چ یزی_چ

 . یداد یا گهیکه تو دلت قبال به کس د  یبگم آخه ؟بگم عاشق ات شدم در صورت یچ

نگران   یبلند شد صدا اریاخت یهق هق ام ب  یصدا امی نم  دیوقت به چشم حم چیمن ه نکهیفکر ا با
 توان جواب دادند نداشتم . یول  دمیشن  یو م  دیحم

 کرده ؟.  تتیبهت گفته اذ یزیچ  یشده ؟کس  ی_ارام چ
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  ینم ی چی رفت و من ه یکه نفسم کم کم داشت م  فیح  یول یام کرد تی کرده ؟تو اذ تمیاذ یک
که بود تونستم اسم  یرفت فقط به هزار بدبخت یم یاهی آخر چشم هام س یتونستم بگم . لحظه ها 

 ؟  ارمیب  دیحم

 د .  ی_ح..ح...م

 

 گفت   یکه با نگران دمیشن صداش

 شده آرام . ی، چ  دی_ جان حم

  یکی و بعد اش هم به تار  دیاز دوتا کلمه که گفت جان حم ری ذهن ام نموند به غ  یتو یچیه گهید من
 فرو رفتم . یمطلق

 

   دی#حم 

  

  یبگه ول یزی.منتظر بودم چ  دیکوب یام م نهی زبون آورد قلبم به شدت خودش و به س یاسمم و که رو 
 . ومدی ن ییصدا

 _ارام. آرام .  

 . دمیشن یا گهیخانم د یمبل  بلند شدم که صدا ی. نگران از رو ومدین ییصدا  چیه یول

 .  میر یم  مارستانیسمت ب  می_ آرام از هوش رفت دار

رسوندم . سوار   نگیخودم و به پارک  دمیپرس  یجور که آدرس م نیبرداشتم هم  نیماش موتیر عیسر 
و پارک کردم   نی ماش دمیرس یبرسونم دلم هزار راه رفت . وقت  مارستانیشدم تا خودم و به ب نیماش

 .  دمیدو مارستانیسمت ب 
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 نیراست یگفت :»اقا  ونیگر یدختر سمت  من اومد با چشم ها هیبرم که   رشی خواستم سمت پذ یم
 ؟«. سرم تکون دادم نفس نفس زنان گفتم که خودم هستم .

  یوقت  یول رم ی بگ یرفتم بستن میپارک بود یباهم تو شیپ  قهیچند دق نی_من دوست آرام هستم ، هم
افتاده .آب دهنم و  نیزم  یهوش رو ی. جلو تر که رفتم متوجه شدم که ب ستی ن یکس دمیبرگشتم د

کردم و با لحن   ینگفت اخم  یزی انداخت چ  نییشده ؟«.سرش پا یورج نیقورت دادم گفتم :»چرا ا
 یاشاره کرد به اجبار دنبال اش رفتم تو رونیشده ؟«. به ب یچ دیبگ شهیگفتم :»م یو جد کممح

 نیبود که ا دهیبهم انداخت و گفت :»ارام تازه امروز فهم ینگاه  سادمیوا یمحوطه به دور از شلوغ 
گفت   یشما م  ری سرد اخ یکه به شما داره عشق هست ، حال اش خوب نبود همش به رفتار ها یحس

 کردند . قیبه قلب ام تزر یرن یش  عیآرام من و دوست داره احساس کردم ما نکهیا مدنی«. با فه 

  یبه سمت زنگ زده ول نیهم ی بهش گفته برا یزیدالرام اومده و از رابطه قبال شما چ نکهی_مثل ا 
 .  رهیگ ینفس اش متاسفانه م 

  یگفتم :»دالرام توهم زده فکر کرده من چون باهاش حرف م  یگرفته ا یو تکون دادم با صدا سرم
 خواهم بدونم که حال اش چطور هست ؟«. یحرف ها م نیا الی خیزدم عاشق شدم ، حاال ب

دکتر گفت بخاطر   یهست ، ول  یبستر انداخت و گفت :»,فعال مارستانی ب  یبه در ورود ینگاه 
خواهم  یلب خدا و شکر کردم بهش نگاه کردم گفتم :»م ری «. ز ستین  یبوده مشکل خاص یناراحت 

 «. دیاطالع ند یلطفًا به کس شهیباهاش حرف بزنم اگر م

 رفتم  مارستانیکردم و سمت ب  یمونم«. تشکر یم  نجای زد و گفت :»باشه حتما من خودم ا  یلبخند 

تخت   یآرام و مظلوم رو یوقت  نمشیب قهیاز پرستار اون بخش اجازه گرفتم که واسه پنج دق 
  چیکردم که من بهش ه یچقدر من دوستش و داشتم و فقط وانمود م دمیتازه فهم دمید مارستانیب

 مم برگشتمن آرام شده بود . در باز کردم وارد شد ریکه تمام فکر و ذکر اخ یندارم در صورت یتوجه ا
آروم سالم کردم جوابم نداد  دمی شدم بهش رس کینگاه اش ازم گرفت . نزد ع یسر یبهم نگاه کرد ول

برگشت نگاه ام کرد و   ی. شاک«یزدم و گفتم :»جواب سالم واجبه خانم دست و پا چلفت ی.لبخند
 ؟«. یهم که هست یباال انداختم و گفتم :»غش یابرو
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  یل یخ دید یروز صورت اش زد وقت  ژنیآوردم کنارش نشستم ماسک اکس  یشد . صندل شتریاش ب اخم
به من  دی لطف کن شهیگفت :»م یگرفته ا یماسک و برداشت با صدا یکنه عصب یدارم بهش نگاه م

. خنده ام گرفت بلند شدم رفتم   دی برگشت پشت به من خواب  ی؟«.سزم باال انداختم که عصب دیزل نزن
 .  دیترک  یم  تیداشت از اعصبان گهیکهکه د طرف نشستم ونا

 _شما برم به دالرام خانم زل بزن . 

گفتم :»من دوست دارم به تو زل  دمیکرد خودم و جلو کش هیقض نیبه ا یباالخره اشاره ا آها
من متوجه نشدم .در اتاق باز شد و پرستار   یلب گفت ول ری ز یزینازک کرد و چ  یبزنم«.پشت چشم

  ی تبهم فرصت بده. به زور قبول کرد ، وق قهیبهم انداخت با پست اشاره کردم فقط پنج دق یاومد نگاه
از اون اتفاق   یبهم انداخت خالصه برا  یرفت صداش زدم که آروم چشم هاش باز کرد نگاه رونیب

 یم یا گهید زی خب نگاه اش چ ینشون بده ول تفاوت  یخواست خودش و ب  یدادم آخرش م  حیتوض
  هیقض نیبود به خاطر هم  کیزدم و گفتم :»چون نزد ی؟«.لبخند  یگیم یگفت :»االن چرا به من دار

کرد نگاه اش به دستش انداخت و گفت   ی«. تخم وحشتناک یدور از جون ،خودت و به کشتن بد
شروع به سرفه کردن کرد نگران به باال سرش    همیخودم نفس ام گرفت«. ستی ن  ینجوریهم ا چی:»ه

  رونیبگم از اتاق ب   یزیچ نکهیدادم. بدون ا رونیرفتم ماسک و به صورت اش زدم . آروم شد نفسم و ب 
ترسم حس اش   یحس ام صحبت کنم . م  نیدرباره ا یبهتر تی موقع یخواست تو ی. دلم م ماومد

 نیدرباره ا  شتریتا ب  میبگذره تا هم من و هم اون به خودمون قرآن بد یمدت دی به من زودگذر باشه با
دادم که بابا گفت   حی موقع بود که مهندس همراه با بابا اومد . براشون توض  نی.هم میحس فکر کن

فردا صبح   ر ی؟«.سرم و به نشونه بله تکون دادم که گفت :»باشه پس ام شهی م صی پس ترخ »االن:
«.موافقت کرد بعد از   میآبشار مارگون اون طرف ها بگرد میبر یچند روز خی هیبا بق  دیآماده باش گهید

  رمبعدش هم رفتم من لباس بخ  میناهار خورد میرفت می شد  نیسوار ماش میاومد رونیب  یخداحافظ 
جور که داشتم لباس   نی.هم میشد  کی . همراه بابا وارد بوت میم . وارد پاساژ شدکم داشت یلیچون خ

  یعماد داره زنگ م دمیبهش انداختم د  یام زنگ خورد نگاه یداشتم گوش یکردم بر م  یانتخاب م
 فاصله  گرفتم جواب دادم  یزنه . کم

 ؟. ی_سالم شاه دوماد چطور

 گرفته بود  یادی ز صداش
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 ببخش بد موقع مزاحم شدم . _سالم خوبم ،  

 یانداختم و گفتم :»نه بابا چه بد موقع دیخر یجور فقط لباس م   نیسمت بابا که داشت هم برگشتم
 شده ؟«.  یچ نمیبگو بب 

 کاپوت اش کال جمع شده . وارید یزدم تو  نی_ماش

جمع   ینجوریگفت :»کاش خودم ا یزار ی؟«.با صدا یگفتم :»خودت خوب دمیموهام کش  یتو یدست
چقدر خرج داره ؟«.بابا   نمیو گفتم :»دور از جون حاال بگو بب دمیخرج نداشتم «.خند  نقدریشده بودم ا
  کیبوت  تاطبقه دو نیهم ی. تو میاومد رونی ب رونی.از مغازه ب مین یجاها هم بب هیبق میاشاره کرد بر

 هم بود . گهید

 .  ارهی خرج ب یون یلیفکر کنم هفت هشت م  یدونم ول ی_نم

  یدست به کمر شاک  سادیبگو تا بهت بدم «.بابا خم وا یگفتم :»اگر کم دار سادمیوا کیاز بوت  رونیب
 زدم که با اخم نگاه ام کرد .  یکرد لبخند  یبهم نگاه م

 .  ایبعقدم هست حتما   گهی_نه بابا دارم دستت درد نکنه در واقع زنگ بزنم که بگم دو روز د

 «.  یبابا قدم برداشتم و گفتم :»باشه چشم ، مبارک باشه داداش انشاهلل خوشبخت بش سمت

 خودت بشه .  ی_قربونت روز

ساعت هست   کیگفت :»من و  یدست گرفتم که بابا شاک یام تو یکردم گوش یخداحافظ  ازش
نذاشت   م یگفتم همراه بابا تمام پاساژ گشت یدی؟«. ببخش  یزن  یبا تلفن حرف م  یدار یگذاشت نجایا

 میاورد نی ماش یاز مغازه ها تو  یکی . همه و با کمک شاگرد میکرده بود دیخر  یلیمن حساب کنم. خ 
من فکر کنم سه چهار   دیکه بابا گفت :»حم مینشسته بود زی سر م میغذا خورد  رونی .موقع شام هم ب

به بابا   دمیدست از غذا خوردن کش  هویه آلمان برگردم .از کارها ب  یسر هیواسه انجام   دیبا گهیروز د
  یوخب به ر یگردم «.ناراحت شدم ول  یمونم بر م ی نم  شتریهفته ب هی ینگاه کردم که گفت :»ول

 رونی شروع به غذا خوردن کردم .از رستوران ب یحرف چیسرم تکون دادم بدون ه اوردم ی خودم ن
بودند .  سادهیبنز کنار هم وا ایپورشه بودند  ایهمه  یخارج  نیاز شهر چندتا ماش رونی ب میرفت میاومد

؟«.برگشتم  یکورس ببند یا هیبهم انداخت و گفت :»پا یاز همون نگاه یکی  سادم یبابا اشاره کرد وا
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کار و   نی شد گفت :»سقف و ببند برو«. هم ادهیپ نیبه بابا انداختم که موافقت کرد .از ماش  ینگاه
ام او کروک    ی بابا ب  نیکرد .ماش یکار م  نیا حی . واسه تفر سادمیوا گهید نیانجام داد کنار چهارتا ماش

تا   سادمیو روشن کردم آماده وا  ن یدوتا پرچم باال گرفت ماش سادیها وا نیماش نینفر جلو ب  هیبود . 
 یهم تو گهید یها نیاز جا کنده شد . چون ماش نیگذاشتم ماش  گاز یآورد . پاهام رو  نییپرچم پا

. تا    دمیاول رس یدوباره به سرجا هی.زودتر از بق می ها بگذر نایهمه ا نیب  میجاده بود مجبور بود
شونه ام زد گفت :»نه بارکال بهت   یرو یک یبابا سوار شد  دمیکش  نییپا نی ماش شهیش سادمیوا
 اش زنگ خورد . یآوردم گوش   نییپا میشدم «. سر تعظ دواریام

 _بله سروش . 

  میبهم انداخت و گفت :»اره سروش من دارم فقط تا ما برس ینگفت بعد نگاه   یچیه قهیدق چند
و خاموش   ی«. گوش  امیتا ب  ریبگ دی مدل دوچرخه خودمون واسه حم یق یصد شی بشه برو پ رید دیشا

کنند گفتم   یم یو سروش دارند دوچرخه سوار  اریبا سام ری کرد اشاره کرد حرکت کنم گفت :»اراد و ام
 گهیخونه خودمون من دوچرخه بردارم «. سرم تکون دادم تا خونه د  میفقط بر میخودمون هم بر که

 ابونیمنم تا سر خ  سادیوا  رونی و پارک کردم .بابا دوچرخه برداشت ب  نیماش دمی رس  یوقت مینزد یحرف 
 . ادیسروش با دوچرخه داره م دمیرفتم د ادهیپ

 . یی_سالم خان داداش ، سالم عمو

محکم تو سرم زد   یک ی کیزهرمار «.اومد نزد ییبه نشونه تاسف براش تکون دادم گفتم :»عمو یسر
«.بابا اومد جلو به سروش گفت :»مگه نگفتم دوچرخه   یگیخودت زهرمار م ی گفت :» زشته به عمو

  هاومد دوچرخ رونی پسره ب هی سادیوا ینی موقع ماش نی ؟«.هم ادیب  نهیرو سرت تو بش  دیاالن حم اریب
نداره رفت .سوار شدم دنده اش عوض کردم   یمشکل دی بابا چک کرد د نکهیگذاشت بعد از ا نیروز زم
 . میدیرس ه ی.چند متر جلوتر به بق  میحرکت کرد یبه آرام

 .  ی_سالم به همگ

دونم   یباال انداختم گفتم :»نم یشد ؟«.شونه ا   زیحقوق وار  دیجواب دادند مهندس گفت :»حم همه
زدم همون سلطان    یس مواال عماد فکر کنم بدونه «.سرش تکون داد به پسره که کنارش بود و حد

ار  ی .کنار سام میشروع به حرکت کرد بیبه ترت  یجوابم داد همگ یعاد یلیآرام باشه سالم کردم که خ
 کردم .  یحرکت م
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 ؟.  یخودت هست  یتو یادیشده ز ی_چ

هست که ذهنم به خودش مشغول کرده «.سروش جلوم   یمسئله ا هیبهم انداخت و گفت :» ینگاه
کنارم بود باعث    اریکه چون سام وفتمیکه حواسم نبود ترمز نکردم دوچرخه کج شد باعث شد ب سادیوا

 .  میبخور ن یبا هم زم  یشد همگ

 ترمز زدن هست .  یجا ابونیخ  زیآخه چ یکن  یسروش چرا مثل آدم حرکت نم  ی_وا

بلند شد    اری «.سام یکن  یشت گفت :»حرف نزن تو چرا چشمات باز نمبرگ یسروش افتاده بود شاک 
«.به زحمت بلند شدم   نمیبب د یگفت :»بلند بش دیشده بود کش  یکه خاک ش یبه لباس ها یدست
به   ی.بابا برگشت نگاه ادی یشده داره خون م دهیکش نی زم  یبه دست ام انداختم تا به کل رو ینگاه

  یبا نگران دیسوخت .بابا د یم  یل ی.دست ام بلند کردم خد؟«یکن  یکار م  یتا کرد و گفت :»چ سهما 
گفت :»جناب   سادیرفت کنار بابا وا اری؟«.سام ادی ی؟چرا دستت داره خون م دی حم  یشد  یگفت :»چ

به  ی«.سر میافتاد ییبهش برخورد کرد خورد به من سه تا دیترمز زد حم ابونیسروش خان وسط خ 
 می. برگشت م یهم رفته بود یلیبه شما بگم «.خ یدونم چ  یتاسف تکون داد گفت :»من واقعا نم شونهن

.هنوز  میبرگشت میجدا شد گهیاز هم د ابونیسر خ میمهندس که همون سمت رفت خونه ما هم برگشت
خونه   رد .وا  میگذاشت نگیپارک  یامشب هم کنار بابا بمونم . دوچرخه ها تو د یاتاق ام آماده نبود با

خسته بودم  نقدریاومدم . ا رونی ب  دمیحموم رفتم دوش گرفتم همون جا لباس پوش یمن تو میشد
 چشم هام گرم شد خوابم برد .  دمیتخت خواب  یجور خودم رو نیهم

 ______ 

   اوشیس

 

 . دهیکولر خواب  یجلو  یچیباشه پتو هم که ه دهیپوش  رهنی پ نکهیبدون ا دیتا حم اومدم

 .  دمیپتو روش انداختم کنارش دراز کش  

 شدم . صورت اش غرق عرق شده بود .  داریاز خواب ب دی حم یناله ها یشب بود که با صدا یها مهین

 .  دارشویب  دی_حم
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 موند .  یم شی تونست چشم هاش باز کنه . دست به صورتش زدم که مثل کوره آت یانگار نم  یول

 بابا بلندشو .   دی_حم

خودم که کنار بود تن اش کردم . صداش   شرتیشدم رفتم قرص اوردم به زور بهش دادم خورد . ت بلند
 یگفت لبخند یمبار بود که بهم بابا  نیواسه اول نیسردمه «. ا یل یگفت :»بابا خ یکه م دمیبه زور شن

  سادمی وا شتا صبح بابا سر  اد ینم نییتب اش پا دمیآوردم روش انداختم . د گهیزدم دوتا پتو د
خواستم با بچه ها    یداشتم .تا صبح بهتر شد م یاش م یشون یپ یکردم رو ی م سی مرتب پارچه خ

اومد چون تا صبح باال   یخوابم م  یلیخ  میشد نی.سوار ماش  میقبول نکرد گفت که بر یول مینر رونیب
 هی یتو مکرد یخودم رانندگ دانی سپ ینداشت .تا اول ها یاونم حال درست یسرش نشسته بودم ول 

شدم تا به   داریب  ی. وقت دمیخواب  نیماش  یاومد تو یمن خوابم م ی.ول  میتا غذا بخور میسادیباغ وا
 نشده بودم .   نیمن اصال متوجه حرکت ماش  میدیآبشار مارگون رس

 .؟یزد  ی_صدام م

. باال   میرفت یم ن ییپا دیباغ بود که با هی سادم یوا یسالم کردم کنار یبه همگ  میشد ادهیپ  نیماش از
تر رودخونه بود که وسط آب ها همه تخت    نیی.پا یبمون  یتونست یهمه سکو بود که واسه شب م

  میرفت نیی و رضا پا   ریبا ام میباغ گذاشت  نگیپارک  یها باال تو نی شواسه نشستن گذاشته بودند .ما
 لیساعت چهار بود وسا  می بود واسه همه هم جا بود .همون و گرفت یاز سکو ها خال یک ی ی.رو

هم با آرام و آراد خانم اش بود   ری.رضا با دخترش و خانمش بود ام میآبشار شد  یراه هیبا بق  میگذاشت
شد با سها هم بودند .راه  یشوهر خواهرم که دوست ما محسوب م نی با سروش با حس دی. من و حم 

  دمیمهال از پشت سر شن  یصدا   هویکه  میرفت ی.با پله ها باال م میابشار پشت سر هم رفت کیبار
 کرد .  یم  یسالم و احوال پرس یداشت با کس

 دلم برات تنگ شده بود . یتو رو خدا چقدر بزرگ شد نی_بب 

تا  شهیکه متوجه شدم کمند هست .دختر دوست بابام که هم مینگاه کرد میاش کرد همه برگشت بغل
  دیبا دید یتا من و م  شهیهم یتر بود ول کیسال ازم کوچ ازدهیبه ده  کینزد  نکهیبا ا دید یمن و م

باهاش سالم   نییتر بود رفتند پا  کی از همه کوچ یما بود ول یآورد . دوست همگ یسرم م  ییبال هی
هنوز   نی بهم انداخت با خنده رو به کمند گفت :»بب  یبرگشت نگاه  ریکردند من موندم با بچه ها ام

پارچه خانوم شدم   هیاالن  گهی که کمند بهم نگاه نکرد با خنده گفت :»نه د دمیترسه «.خند  یازت م
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موند که   قهی.چند دق«دونم  یم  دیبازم من بع   یرفتم گفتم :»ول  نییباهات ندارم «. از پله ها پا یکار
و هشت ساله اش  یس نکهی«. کمند با ا شهیم کیگفت :»بچه ها منتظر هستند هما داره تار ریام

با   یسن اش باال رفته باشه. دختر  نقدریخورد ا  یمثل خودم جوان مونده بود بهش نم یشده بود ول
من تعجب   ی ل خوشگل بود و  یلیبود . خ یموهاش هم هنوز مشک یمشک یچشم ها کی صورت کوچ

 کنم که چرا تا حاال ازدواج نکرده . یم

 به آبشار هست .  نیباغ که نزن نیجا هستم  هم  نیمن هم  دی_اره بر

زد و گفت :»خب پس چه  ی«. لبخند میشونه اش زد و گفت :»ما هم اونجا هست یرو یدست سها
گفت   سلدیسها وا  شیکرد و رفت .سروش اومد پ  ی«.از ما خداحافظ  میدور هم باش امی بهتر امشب م

  یکیکه با چشم غزه بهم نگاه کرد سها   دمیخواهم «. خند  یمن م نیخوشگله هم  یلیخ  ی:»ابج 
کرد که   یدوازده سال ازتو بزرگ تر هست «.با تعجب نگاه م نیاش زد گفت :»بچه ا دنمحکم پس گر
شد و شدم .کنار    یرد و بدل م دی آرام و حم نیکه ب یمرموز یکرد . متوجه نگاه ها فیرضا براش تعر

نامحسوس به آرام اشاره کردم   یل ی؟«.با تعجب بهم نگاه کرد که خ هیآروم گفتم :»خبر سادمیوا دیحم
نداشتم فقط با   یزیچ چیچپ زد .منم اصرار نکردم .حوصله ه یخودش و به کوچه عل عی سر یلو

شده   کیتا هوا تار میبرگشت یگذاشتم .وقت نستاگرامیصحفه ا یعکس انداختم تو دیام با حم  یگوش
  یآرام تو ی کردند که اخم ها یصحبت م  یدونم داشتند درباره چ یبود نم سادهیآرام وا شیپ  دیحم

گفت   ریام  ی خواستند درست کنند ول ی. شام م میدیرس ی زد .وقت  یداشت لبخند م دیحم یول ودهم ب
.کمند که دوتا سکو با ما فاصله داشت بعد   رهیگ یرستوران غذا م  نیره هم یخسته هستند خودش م

شسته اومده بودند دور کمند ن یرفت .بچه ها همگ یم ی از شام اومد کنار ما نشست .هوا رو به  سرد
به سروش که مظلوم نشسته بود   ینگاه دیشده؟«.سها خند یزی و گفت :»چ دی.کمند خند بودند

خورده  یشکست عشق   دیسن ات و فهم یاز وقت یول دی پسند دیانداخت و گفت :»سروش تا تو رو د
  ری خندون و مهربون گفت :»تقص  شهیبه سها انداخت که کمند مثل هم ی«. سروش به سرعت نگاه

صدا نشسته   یبه من که ب یزد .رضا نگاه یجوان موندم «. بعدش چشمک  یاد ی زمن  ستیسروش ن
که با   دمیبال سرت بابات آورده «.کمند و د نقدریکمند خانم ا نیگفت :»ا دیبودم انداخت رو به حم 

 کنه . ینگاه م دیداره به حم یناباور

 رفت ازدواج نکرده بود .  نجای دارم از ا ادی ا من ازدواج کرد ؟ت یک اوشی_س

 نگفت .  یزیچ گهی زد و د  یاش اومد .لبخند مصنوع ادیکرد که تازه  لدایاشاره به  سها
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،کمند هم اومد اون موقع فکر کردم چهارده   میخونه پدربزرگ ات دعوت بود یشب مهمون هی،  دی_حم
کرد   یبهش گفت که کمند ظرف پر از ماست رو سرش خال  یدونم بابات چ یپونزده سال اش بود .نم

 کرد .  ینمک و فلفل هم بود برداشت همه رو سرش خال  یهر چ

  ی«.ان کردم یخورشت خال نیکه آرام گفت:»منم رو سر مهندس راست دندیهمه بهم نگاه کردند خند 
 ختهیبا اخم گفت :»خداروشکر االن گردن گرفت که خورشت رو سر من ر دیکه حم  دمیبار کنم خند

 داختمبهش ان  یکارا نکن «. نگاه  نیبازم از ا یکرد یبه آرام انداخت و گفت :»کار خوب  ی«.کمند نگاه
نازک کرد و گفت :»من   ی«. پشت چشم ومدهین رتیکه شوهر گ یکارا کرد نی هم گهیو گفتم :»اره د

زدم و   ی«. پوزخند  ارندیخودم نخواستم شوهر کنم وگرنه هر روز خواستگارا پاشنه در خونه ما باال م
  هیکردم  احساس هویچه برسه به صف خواستکار «.  شهی رد م  نیماش  هیبه زور  میدیگفتم :»ما که ند

رو صورت ام    یآب وانیل دمیبه خودم اومدم .د هیخنده بق  یشد .با صدا ختهیخنک رو صورت ام ر زیچ
خواست فرار کنه از پشت مانتو اش    یکه کنارم بود برداشتم بلند شدم م یپارچ آب  یکرده .عصب  یخال

اش کل محوطه   غیج یکه صدا ختمیرو سرش ر خیباال انداختم آب  یگرفتم برگشت بهم نگاه کرد ابرو
گفتم :»از  یبا لبخند الک  هیکمند و بغل کردم رو به بق  عیشده سر  یچ نندی و پر کرد. همه برگشتند بب

  یرفت رو  هیبق  یاومد وقت رونیام زد ب نهیبه س ی«. مشت دهیهست بعد از چند سال من و د جانیه
آخ اش بلند شد   یداکه ص دمیچی .مچ دست اش گرفتم پ دیسرم گرفت کش یپاشنه پا بلند شد موها 

خندن با اخم و داد گفتم  یجور کال همه دارند م نیخنده سها هم هم یداره م ریام دمی.برگشتم د
 هیداشتم به بق نیی؟«.دست اش ول کردم رفت پا دی خند یمو رو سر من نداشته بعد شما م  نی:»ا

دست گرفته داره  یتخم مرغ تو ونهش هیتو سرم خورد شد .برگشتم تا  یزیچ هی  هوی کردم که   ینکاه م
گوجه ها برداشتم سمت اش پرتاب کردم که درست    سهیکنه خم شدم رفتم ک یسمت ما پرتاب م 

بره   ییدستشو سیبلند شد تا سرو دیاش نشست .آرام هم رفت کمک اش کنه که حم  یشون یوسط پ
 میداشت یهمگ گهید الزد . حا دیسر حم  یهم نم یکید زد سر آرا یتو یک یآرام  دست اش کج رفت 

از محل حادثه فرار  عی.کمند تا تخم مرغ ها تموم شد سر میکرد یبه هم تخم و مرغ و گوجه پرت م
نشستند  نیزم  یهر دوتاشون گرفت .آورد جلو رو ریام یخواستند فرار کنند ول  یکرد .آرام  و مهال م

بود رو سر و صورت آرام   دهبرنج مون  یهر چ یعصب د یحم دمیبهشون انداختم که د ینگاه مر موز
که اگر جلوش   ختیو آب برداشتم از دور رو صورتش اش ر  ادیاز تخم مرغ بد اش م دمی. فهم ختیر

 کشت.  یرفت آرام و م  ینگرفته بودم م
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 با من داره االن کجا برم سرم و بشورم .  یدختر چه مشکل نیدونم ا ی_نم

زدم «. دست به   یم نیاز ا شتری ب دیگفت :»حق ات بود با تی و با اعصبان یهم بلند شد حرص  آرام
  یخواستم هر چ یم یعن یکه غر زد :» میکرد .دست اش گرفتم سمت باال رفت  ینگاه م دیکمر به حم

پولم برداشتم رفتم  فی«.سرم تکون دادم ککنم  یچشمم هست بردارم رو سر و صورت اش خال یجلو
 .   میواسه چند ساعت اجاره کردم تا حموم کن تییه سوی

 

 #کمند  

 

بچه   دهیهمراه اش بود که بعد از چند سال فهم یبار پسر نیا ی اش ول دمیاز چند سال دوباره د بعد
سمت آبشار رفتم   ییمنم بلند شدم خودم تنها دندیگرفته بود . دخترا که خواب یداره .حال ام حساب
سخت   برام  یلیو دوست داره چهارده پونزده سال ام بود .خ گهید یک ی اوشیس  دمی.اون موقع که فهم

وقت   چیرفت ه رانیکه از ا یشد . روز  یم شترینرفت برعکس هر روز ب  یره ول  یم ادمیبود گفتم که 
آوردم تا   ریهم برام سخت شده بود .شماره اش گ  دنیکشحال ام بد بود که نفس   نقدریره ا  ینم ادمی
کرد   یم  قطعبعد  دییگفت بله بفرما یزدم فقط به صداش که م یام زنگ م یو پنج سالگ ستیب

افتم اشک هام  یم اوشیس ادیتا  شهیکه بازم مثل هم دمی صورت ام کش  یرو یدادم . دست یگوش م
برخوردم    یکی اومد .اشک هام پاک کردم جلوتر که رفتم به تار یصورت ام فرود م  یمهابا رو یب

 هیآب بود که  یشد فقط صدا  شتریب  یکی حوصله برگشتن هم نداشتم .جلوتر رفتم تار  یول  دمیترس
ام شارژ نداشت   یگوش شهیطبق هم یام روشن کنم ول  ی خورد . دست کردم فلش گوش   یگوش ام م
اونجا نبود .قلبم محکم   یشد انگار کس یرد نم  یکس چیه یلرزان عقب برگشتم ول ی.با قدم ها

  شتریطرف ب هیسگ ها از  یبه سه صبح بود صدا کیزد . ساعت نزد یام م نهیخودش و به قفسه س
احساس   هوی  یقدم هام و بلند تر برداشتم ول کمیزد .آب دهنم و قورت دادم  یام دامن م  ترسبه 

  یکار م ی بعد من چ  یکی تار نی ا یموقع شب تو نی.نکنه مزاحم بشه ا ادیداره م ییپا یکردم صدا
  دمیکش ینفس هم نم  ی کردم. حت کیکه اونجا بود نزد یتر شد خودم به نرده ها کیتونم بکنم . نزد

گرفته باشم   یانگار جون تازه ا اوشی س ی؟«.با صدا  یینجایتر که شد آروم گفت :»کمند ا کینزد.
  نیاش روشن کرد رو صورت ام انداخت جلو اومد با اخم گفت :»ا یگفتم :»اره منم «. فلش گوش
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گفتم بخاطر تو ، فکر تو   یگفتم ؟م یم یانداختم چ نیی ؟«.سرم پا  یکنی کار م یچ نجایموقع شب ا
ام کرد  تی هداشد به جلو  کیبهم نزد ینگم .سرم باال گرفتم قدم یزیدادم چ حی اومدم .ترج نجایا

 یام برگشت گفتم :»واال به تو اعتماد ی«.دوباره انرژ میتا آبشار بر  لیب میاومد نجا یگفت :»حاال که تا ا
 یکار اهاتو گفت :»نه ب دیجذاب خند شهی«. مثل هم یآب خفه ام کرد یتو  یما برد هوی  ستین

  هیثان نیهم یدست ام گرفت که احساس کردم االن تو  هوی«. وسط راه  یباش   ی نکردم اگر دختر خوب
 . سهیوا  دیبا ایدن

 ؟. یاومد نجایتا ا یچطور یترس یم  یکی کنم تو که از تار ی_من تعجب م 

  نقدریدونم کجا هستم .کجا ا ینم گهیکنم د یبهت فکر م یلب ام نشست .من وقت  یرو  یتلخ  لبخند
همه دوستت  نیفقط ا ستی جواب ات باشه مهم ن ی گفتم دوست دارم هر چ  یجرات داشتم تا م

 یرو میدی آبشار رس یها ی کیآوردم .به نزد یدلم نگه داشتم به زبون م یهمه سال تو نیکه ا یمیدار
  یزیکردم چ یلحظه برام تکرار نشه سع نیا گهید دی. شامیشد رهی نشستم به آبشار خ  یسنگ ختت هی

 بردم .  یبودن لذت م اوشی نگم و از در کنار س

 _کمند. 

رخ جذاب اش  میزد برگشتم به ن یو شش سال اسمم و صدا م ستیکه بعد از ب  اوشیسپاس س با
 نگاه کردم . 

 .؟یبار هم باهام حرف نزد هی یزد حت یزنگ م  ی_چرا وقت

حرف احساس کردم قدرت حرف زدن ازم گرفته شد .آب دهنم قورت دادم برگشت با لبخند بهم   نیا با
  نیی«.سرم پا یبود که متوجه شدم تو هست یاز تماس سوم ییدونستم تو  ینگاه کرد و گفت :»م

 . دمی شن یو م  ینفس ها یانکار نداشتم .صدا یبرا یراه چیانداختم ه

  دمیوسط کش یبچه ا یپا یعشق جوان هیار هست . من بخاطر به ما بدهک  زهای چ یلیخ  یزندگ  نی_ا
 رفتم .  رانیاش بوده .بخاطر اون حس من از ا بی فقط نص یکه سال ها درد و سخت 

 بار با جرات نگاه کردم . ن یواسه اول شینگاه کرد منم به چشم ها بهم
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سوال من منتظر   نیتمام ا یدونست ی ، م یمن و فراموش کرد گهیفکر کردم د ی_بعد از تماس آخر
و من   یمنتظر بودم تا تو سر ساعت زنگ بزن  شهی؟تمام اون سال ها هم یبودم تا نو دوباره زنگ بزن 

 بود .  یبرام کاف دمیشن  یهات و م   دنینفس کش یکه صدا نی جواب بدم هم

بار هم بهم زنگ  هی یهمه سال حت نیکه بخاطر بغض ام بود گفتم:»پس چرا ا یگرفته ا یصدا با
  یحس ترس نذاشت که سراغ نیو ا  دم یشد گفت :»ترس  رهی شد خ یپامون که اب رد م  ری.به ز؟«ینزد

؟«.سرش   یاومد  یسراغ ام م یدی د ی. چشم ازش برنداشتم گفتم :»اگر من و امروز نم رم«ی ازت بگ
برگشتم  نرا یکه ا یمشت شده من و وسط دست هاش گرفت گفت :»از روز اول  یبلند کرد دست ها

شدند با لبخند اشکام و پاک کرد گفت    ریات«. اشک هام سراز دمید ی اومدم از دور م یتمام مدت م
  نیبغل امن تر نیا دیزدم که بغل ام گرفت . شا ی«. لبخند نمی:»من عادت دارم  کمند و خوشحال بب

آب  یما صدا امیو سه سال منتظر بودم .تنها سکوت م  ستیکه ب یواسه من بود .واسه من  ایدن یجا
اومدم بلند شد  رونیزدند . از بغل اش ب  یما م یو داشتند برا یقیموس نی باتری بود که به نظرم ز

 .  میدست ام گرفت شروع به قدم زدند کرد

 . میش  یمزاحم م  ری با خانواده جهت امر خ میازمون گذشته برگشت ی_چون سن و سال

شم«.برگشت بهم   یگفته من زن تو م یدست به کمر بهش نگاه کردم و گفتم :»ک سادمیبرگشتم وا 
چشم «. سرم تکون دادم گفتم :»تو   یبگ دیتو هم با گمینگاه کرد با اعتماد به نفس گفت :»من م 

گفت برگشت دست ام گرفت برد وسط   یزن ات بشم«. اهان  امیدوست دارم بعد م یبهم نگفت یحت
  یدوستت دارم «. از خوشحال یلیگذاشته بودم بلند داد زد :»خ  خی یکه انگار پاهام رو باون آ
  ستیب یسن مثل آدم ها نیا یدوستت دارم «. تو  یلی خ  اوشیو مثل خودش داد زدم :»س دمیخند

تا  میشش صبح بود که برگشتبه  کیخودمون متاسف شدم . ساعت نزد یواقعا برا میساله شده بود
شد داد  ک ی نزد یعصب   ریخودم و مظلوم کردم ام عیگردند .سر یهمه دارند دنبال ما م  میدید میدیرس

بهم کرد و    یبرگشت نگاه اوشی.سم«یپا گذاشت ریو ز نجای؟ما کل ا دیمعلومه کجا هست چیزد :»ه
وحشتناک به من نگاه کرد که سرم   ریداشتم رفتم انجام دادم «.بعد ام یمهم یلیگفت :»واال کار خ 

  یکس میخواست یمن م  الوگید نی کار مهم داشتم رفتم انجام دادم «.با ا هیگفتم :»منم  انداختم نییپا
سروش جلو   دنیمن لو دادم .همه اول نگاه کردند بعد خند شهیمتاسفانه طبق هم یندونه ول  یزیچ

  میریگ ی روز م هی یتو با پسرت تو یعروس گهید یچی زد و گفت :»ه اوشینه سبه شو یاومد دست
 کردم محکم تو سر سروش زدم گفتم :»خودت و مسخره کن «. یخم«.ا
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 _______________ 

   دی#حم 

واقعا خوشحال شدم .حق اش بود که االن ازدواج کنه   رهیگ  یبابام داره سرو سامان م دمیفهم  یوقت 
چون  یخواستم برم عقد عماد ول   یمن م میبرگشت یکرد. وقت یها ازدواج م ن یزودتر از ا  دیبا دیشا

و    ابابابام شد نتونستم برم .سروش از ظهر که خونه ما اومده مرتب ب یمصادف با شب خواستگار
 کرد .  یمسخره م

 ،فکرش کن اون وقت بچه خودت و بابات هم سن هستند . ادیاز فردا زن بابات هم م دی_حم

اومد با سه کت و   رونیبرداشتم سمت اش پرتاب کردم گفتم :»خب بذار باشه «.بابا آماده ب کوسن
بابا انداخت و گفت   یسر تا پا  یجذاب شده بود . سروش بلند شد نگاه یحساب  یشلوار سورمه ا
«.بابا بهش   رهی ره که زن بگ یسن داره م نیا یکشند بگم داداشم تو یمن خجالت م:»داداش واال 

به من که هنوز آماده نبودم انداخت و با اخم گفت   یبرداشت نگاه نیماش  موتینکرد خم شد ر وجهت
؟«.دهن باز کردم حرف بزنم که سروش گفت   یساعت هشت شب شده نو هنوز آماده نشد دی:»حم 

  اانداختم باب نیی«.سرم پا امی وگرنه من نم  ادیحق نداره ب دیبابا گفته حم  ادیه ب تون ینم گهی:»نه د
بابا   یرم «. بلند شدم رو به رو یهست نم یجور نیچه اگر ا یعن یمبل نشست و گفت :» یرو  یعصب

  اریهست که عمو سام ی، چند روز امینبودم ب  یراض ادی و گفتم :»بابا تو برو من خودم هم ز سادمیوا
کردم   ش«.انگار قانع نشده بود دست اش گرفتم مجبور  ادی زنگ زدم قراره االن دنبال ام ب دمیند
مهم   ادی بگه که گفتم :»برو بابا حضور من ز یزیبرگشت چ میدر رفت  ی. با سروش تا جلو سادیوا
 یکنم .برگشتم تو یم فیبرات تعر ی.سروش هم رفت برگشت آروم گفت برگشتم همه چست«ین

  ومنتظر تا عم سادم یدر وا یاومدم . جلو رونی از خونه ب دم یدورتموند پوش یلباس ست ورزش هیخونه 
 شهینگفت انگار مثل هم یزیچ گهیاش اومد . سوار شدم سالم کردم که آروم جوابم داد و د نیبا ماش 

از من   نکهیبدون ا سادیوا  یفروش یبستن  هی یگشت جلو ی ها م ابونیخ  یهدف تو یسر حال نبود .ب 
 قاشق خوردم .  هیگرفت برگشت .  یشکالت  یبپرسه. رفت دوتا بستن ینظر

 

اش آب   یکه بستن  ستیحواس اش ن  یفکر هست . حت یتو یادیز دمیبه عمو انداختم د ینگاه
 .  زهیر  یدست اش م یشده داره رو
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 _سام !؟

باال انداختم گفتم  یشونه اش زدم که برگشت بهم کمک نگاه کرد ابرو  یرو یمتوجه نشد دست بازم
 کرد . ی:»حال ات خوبه ؟«.سرش و تکون داد شروع به خوردن بستن 

 مشغول هست  من برگردم .  یادی اگر فکرت ز یخواه  ی_ عمو م

م درست  ذهنم مشغول شده اون یاه یذره درباره قض هیام کرد آروم گفت :»نه حال ام خوبه فقط  نگاه
منم  نی هم  یزد برا  یتونست بگه حتما باهام حرف م یبود که م  یزینگفتم اگر چ یزی«. چ شهیم

من و خوند   امی«.زود پ یبود نوشتم :»خانم غش نیام برداشتم به آرام که انال ینکردم .گوش یاصرار
 عمو حواس ام سمت عمو رفت .  ی«. با صدا ستمی ن  یفرستاد نوشت :»غش یعصب ری دوتا استک

 ؟.  یازدواج کن ی خواه یتو نم   دی_حم

خواهم دوباره اشتباه گذشته مرتکب    یانداختم و گفتم :»نه فعال قصد اش ندارم نم یتعجب نگاه با
همه   یدونم عمو ، ول یکرد گفت :»م زیدست اش تم  یاش تموم شد با دستمال کاغذ  یبشم «.بستن

  نیلاو نیزنه معطل نکن«. ا یم  یکس  یکه دلت داره برا  یکن یاگر واقعا فکر م  ستندیهم ن هیشب زیچ
 زد حتما در گذشته تجربه داشته .  یحرف ها م ن یبود که عمو از ا یبار

فکر   شتریکه ب  گهیشه م یعقل ام مانع اش م یول گهیم  یزیچ هیشدم دلم  جیدونم عمو واقعا گ  ی_نم
 خواهم .  یرسم که من واقعا اون و م یم یزیچ هی هیتنها  کنمی هم فکر م یهر چ  یکنم ول

که  ابونیو گرفتند «.به خ میتصم ه یقلب و عقل ات با هم  یعن یخوبه عمو  نیزد و گفت :»هم یلبخند
وقته ذهن من و به  یل یکه از خ یبود نگاه کردم فکر دوباره سمت آرام رفت و دختر  نیپر از ماش

 کنم .  رونیفکرم ب  یاهم اون و به زور از توخو  یمن م یخودش مشغول کرده ول

ذره فرمون  هیچون اگر  یریها بگ میتصم  نیبهتر دیو خم هست که با جیپر از پ یزندگ   ریمس نی_ا
 . شهیسخت جبران م یلیداره که خ یاز دستت خارج بشه بعد عواقب یزندگ نیا

 شد ادامه داد  رهی خ رونیب به

تمام   یکن  یبهش فکر م  یکه وقت یباش   یدر کنار کس د یشده که به هم عشق بورزند ، با دهی_ادم آفر
 وجودت سرشار از آرامش بشه .
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به حس    دیمقدسه ، با یل یخ یبهم نگاه کرد و گفت :»عشق درسته فقط سه کلمه هست ول  برگشت
 «. انی پر ب نیا ریز یکه دوست دار ییتا تمام اونا یبهش پر و بال بد  دیاحترام گذاشت ، با

تپه عشق بورزه«.نفس   یکه براش م یشونه ام زد و گفت :»به قلبت اجازه بده تا به اون  یرو یدست
تو مثل بابات بشه که بعد از مادرت دلش   یبعد ادامه داد :»نذار زندگ  قهیداد چند دق رونیاش و ب 

به خودش اومد   یوقت  یول دندیکرد هم خودش هم کمند آزار د  یحس دور نی ، از ا دیترس یول دیلرز
 ازش گذاشته تو اشتباه پدرت تکرار نکن «.  یسن دیکه د

سال  کیکه از دست بره انگار  هیاالن باهاش حرف بزن هر ثان  نیزد و گفت :»برو هم  یمهربون لبخند
نفر   کیو دلم باهم فقط ام انداختم .من عقل  یبه گوش  یگذشته «.منتظر بهم چشم دوخت که نگاه

لب   رب ت ی که لبخند رضا دمیباز کردم لحظه آخر د نیارند اونم آرام هست .در ماش  یو به خاطرم م 
بار   یشماره ارام گرفتم .اول قطع کرد ول یدیشک و ترد  چیام برداشتم بدون ه یعمو نشست .گوش

 که زنک زد جواب داد . گهید

 ؟.  یبنداز که یت  ی_دوباره زنگ زد

 رو شروع به قدم زدند کردم .  ادهیپ یتو

 برگردم .  دیهست و من فردا عصر با روقتیاالن د یو رو در رو بهت بگم ول  نیخواستم ا  ی_ارام م

 نگفت انگار منتظر بود تا فقط من حرف بزنم .  یزیچ

همه مدت   نیبه خودم اومدم که من ا یوقت  یو کجا بود که دلم و بهت دادم ، ول یدونم از ک ی_نم
 زدم . یکردم فقط خودم و داشتم گول م یاشتم بهت فکر م د

 اومده بودند چشم دوختم . یک یتار نیا یتو یرو  ادهیکه واسه پ یدادم به مردم رونیو ب  نفسم

االن تازه دارم کم  دمیکش یادیز ی ها یبدون سخت ی، ول یدون  یمن م یاز زندگ یدونم چ ی_من نم
 رسم.  یکم به آرامش م

  یریمس نیا یخواهد تو یانداختم و گفتم :» دلم م نییها نشستم سرم پا  مکتیاز ن  یک ی یرو خسته
بگه  یزی «. منتظر بودم تا چ یتو هم باهام همسفر بش  شمیم کینزد یکه دارم به مقصد خوشبخت

 .  دمیشن  یو م دنشی نفس کش یفقط صدا
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 باهات همراه باشم .   ریمس نی ا یتو_من حاضرم که 

  کیهست نزد یبه مقصد که به نام خوش بخت  گهید  لومتریحرف احساس کردم فقط چند ک  نیا با
جور هم گفتم :»فردا صبح قبل از   نیکه عمو بود برگشتم هم  یی. بلند شدم دوباره سمت جا شمیم

که صداش اومد گفت :»اره   سادمی وا نیماش ی.جلو؟«ییای ب رونیاز خونه ب  قهیپنج دق  یتون  یرفتنم م
باز کردم گفتم :»ساعت شش صبح «.باهاش هماهنگ کردم تلفن ام    نیفقط ساعت چند ؟«.در ماش

شک   دیعشق نبا یپسر تو نهیپام زد و گفت :»هم یرو ی که تموم شد به عمو نگاه کردم دست محکم
تا بابا هم خونه اومده  میگشتبر  ی .وقت  میموند کیو روشن کرد همون  شب تا ساعت  نی کرد «. ماش

 یحله ؟« از تو  یکردم و گفتم :»همه چ یخوند .سالم بلند  یخروس م  ی.کبک اش هم حساب 
کنم چون  یرفت فردا شب هم عقد م شی خوب پ یهمه چ گهیاومد گفت :»اره د رونیآشپزخونه ب 

 هر چه زودتر به آلمان برگردم«. دیبا

 

باشه و   بیکه به نفع رق  وفتهیب نیزم  یتو یاول اتفاقات  مهین  دیفوتبال هست شا هیشب ینظرم زندگ به
 افته . یم یندیخوشا یدوم کم کم اتزفاق ها مهی درست تو ن یخودتت ول  میبه ضرر ت

کنم   یکه فکرش نم یدرست موقع ییجا هیدوستم  یباال سر اعتماد داشتم م  یبه خدا شهیهم من
 کردم . یزنه که تصورش هم نم   یرقم م یمن و طور یدوم و زندگ  مهین

 

با    میچون به آرام قول داده بودم ساعت شش و ن یشدم قرار شد تا شب بمونم ول  داریاز خواب ب صبح
  داریطور از خواب برو سرش انداخته بود اومد .معلوم به   یچادر نماز هیدر خونه موندم . یجلو  نیماش

 بهش انداختم و با لبخند جواب اش دادم    یشده . نشست نگاه 

 ؟. ی_ببخش فکر کنم خواب بود

  یم  رونیبه مردم که داشتند از خونه ها ب  یبودم «. نگاه  داریبهم انداخت و گفت :»نه بابا ب ینگاه
  هتیجمله  هیهستم تا فقط  نجایخودم و زدم االن ا یحرف ها شبیاومدند کردم و گفتم :»ارام من د

.برق  «بگم و برم «. منتظر بهم چشم دوخت که به عمق چشم هاش نگاه کردم گفتم :»دوستت دارم
 .  دمید شیچشم ها یتو  یخوشحال
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 دوستت دارم «.  یل یگقت :»خ یبگه با لبخند یزیبودم چ  منتظر

 

 

 #چند ماه بعد  

 

خودم و به   عیزنگ زد که محسن از زندان آزاد شده .سر  اریاومدم سام  رونی از خونه بابا که ب  امروز
بلند خودش بهم رسوند بغل اش کردم در گوشش   یزندان رسوندم منتظر نگاه اش کردم که با قدم ها

  نیماشسوار  دمیسر تکون داد که خند عیطرف ها نخوره «. سر نیگذرت ا گهیگفتم :»انشاهلل که د
چون خونه بابا   یکه به نام خودش بود بردم اصرار کرد وارد خونه بشم ول یآپارتمان  یتا جلو میشد

 بندازم .  گهی روز د هیمجبور شدم واسه  میشام دعوت بود

برگشت موضوع   یهفته آلمان موندن وقت کیهمون شب که عقد کرد با کمند واسه ماه عسل  بابا
لحظه ها کنارت هستم واقعا   نیا یتو نکهیخوشحال شد گفت :»از ا  یلیآرام و مطرح کردم که خ

  یلیکه بابا خ  نمیب  یبا بابا شروع کردند م  یخوب  ی.زندگ دیبرام زحمت کش یل یخوشحالم «. کمند خ
بابام کارم به   یتونم ازت دور باشم و اصرار ها یآرام که نم یها یریهست . بخاطر بهونه گ بختخوش

 هم نبود.   یمنتقل کردم که البته کار چندان آسان رازیش

 زنه . یفؤاد داره زنگ م دم یبرداشتم د یام گوش لیزنگ موبا یصدا با

 _, جانم فؤاد.

 نشدم .  ادهیخونه نگه داشتم اما پ یجلو

 .  اوردندین یول میامروز سفارش گل داد دی_حم

 کنم .  ی م یریگیزنم پ یشدم گفتم خودم زنگ م ادهیپ  نیماش از

دارند سرکار   یبزرگ زدم حدود ده تا پونزده نفر که مثل قبال خودم مشکل مال  یمغازه گل فروش هی
که  یخودم کردم تا سر کار خوب ببرم .به زوج ها یداشتند تمام سع ییکه مدرک باال ییآوردم .اونا
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 یتو بودزندون   یتو یخونه نداشتند کمک کردم تا بتوانند صاحب خونه باشند .عماد و محسن که حت
دست   ایمن بودند .در خونه باز کردم که کمند با حرص اومد جلو گفت :»ب کی کارها شر نیتک تک ا
 من شکست «.  ی برو خونه خودت تمام ظرف ها ری زن ات بگ

سالمندان و  یتمام و کمال به خانه ها  ینبود خرج عروس یبه عروس  یراض یآرام ازدواج کردم ول  با
 پرورشگاه ها داد .

خرم«.   یتار موش خودم دوباره برات م هی یمبل نشستم گفتم :»بذار بشکنه فدا یرو یخونسرد با
عروس دست و پا   نیمن اخر از دست پسرت و ا اوشیبه خودش گرفت داد زد :»س هیحالت گر

شونه ام گذاشت گفت   یکنم «. آرام با لبخند اومد کنارم نشست سرش رو یات سکته م یچفلت
«. با تعجب برگشتم به آرام نگاه کردم   ستیزم حرص نخور واسه بچه ات خوب نی :»کمند جون عز

کمند   غیج   یمحکم تو سر آرام خورد بعد هم صدا ییدمپا دمینه که د ای هگیواقعا داره راست م نمی بب
کنه «. با   ی باور م یک ی یزن  یحرف و م  نیا یکشمت تو چرا هر جا نشست یبود که خونه و پر کرد :»م

اومد   رونی و بازم آرام خانم سر به سر کمند گذاشته .بابا از اتاق ب  ستین یکه خبر دمیفهمحرف  نیا
قرمز شده بود نگاه کرد و گفت   تی مبل نشست به کمند که از اعصبان یسالم کردم که جوابم داد رو

زنگ خونه    یخواستم بکنم که صدا  یمثل شوهر اش عقل نداره «. اعتراض م نمیحرص نخور ا  ادی:»ز
به   میدر رفتسمت  یخونه ما بود بابا نذاشت که ازش دور بشم .در که باز شد همگ نیی .واحد پا ومدا

مبل   یپچ پچ کردند بعد رفتند رو کمی.اراد اومد سالم کرد آرام و بغل کرد  میمهندس سالم کرد
  تمن گذاش یوارد شد . با تعجب نکاه کردم که جلو  یک یگذشت که کمند با ک  قهینشستند.چند دق

آرام با لبخند   مدیو نه آبان بود ؟برگشتم د ستیامروز ب یعن یگفت :»جناب مهندس تولدتون مبارک «. 
سر وقت کادوها   عیکنه اشاره کردم اومد کنارم نشست شمع ها و فوت کردم .کمند سر ینگاه ام م

  دوگذاشت گفت :»خب حاال کا زی م یرو ینداد .کمند جعبه ا یزیآرام چ ی رفت .همه دادند ول
باال انداخت کمند   ی«. ابرو می به زحمت نبود یخانومت و باز کن «. نگاه اش کردم و گفتم :»راض

  نییجوراب هست .برگشتم نکاه اش کردم که سرش پا  دمینشست کنارم در جعبه و باز کردم که د
نکردم مجبور شدم جوراب بخرم «. جعبه و وارونه کردم    دایفکر کردم پ یانداخت گفت :»خب هر چ

بهش نگاه کردم که کمند با    یبرداشتم با ناباور  نی زم یافتاد . خم شدم از رو یبرگه ا هویه ک
  شمی«. هنوز هم برام باورش سخت بود که دارم پدر م گمیم  کیگفت :»پدر شدنت و تبر یخوشخال

  نهبعد خو میخونه بابا بود  کیگفتند به خودم اومدم .جواب همه دادم تا ساعت  کیبهمون تبر ی.وقت
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 ی. وسط خونه دست آرام و گرفتم با عشق بهش نگاه کردم گفتم :»ممنونم که تو میخودمون اومد
 ... میدینام داره رس یکه خوشبخت یامشب فکر کنم که به مقصد  یهمسفرم شد ریمس نیا

 

   انی#پا

   یبه نام خوشبخت ی#مقصد

 ۳/۱۳/ ۹۹  انیپا  خیتار

 

 

  ی. تومینه با هم مهربان باش ای می زنده هست گهیچند ساعت د ای چند روز  ستی که معلوم ن یایدن نیا
.به  می.به آدم ها احترام بذار میچشم نگاه کن هیبه همه مردم به   رمیو بگ گهیها دست هم د  یسخت

 . یریگ  یبا همون دست پس م یکمک کرد یکه به بنده ا  یهر دست

 

 .  یسالم و تندرست باش شهیهم دوارمیام

 

 پناه خدا «  »در

  

 

   

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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