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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

  ریز  یرنگ یمشک  دیبعد پرا قهیرساندم، چند دق ابونی رو به زور بلند کردم و خودم رو خ دیخر کیپالست 
 پام ترمز زد؛ سرم رو سمت پنجره بردم گفتم: 

 ن؟ یریاطلس م ابانی آقا تا خ -

 شد:  ادهیبشم راننده پ خواستمی که م ن یرو تکان داد؛ سوار ماش  سرش

 . نیبزار پشت ماش  ادهیز  لتیخانم وسا -

 آقا.  خوادی نم -

تر  جلو  یکه پشت نشسته بود کم  یرو برداشت و تو صندوق عقب گذاشت؛ خانم  هاک ی تا از پالست دو
 شد:  ادهیپ

 بزنم.   نیبنز نجاینداره من ا یخانم اگه اشکال  -

 . ستین  ینه مشکل -

 ترمز کرد:   مکتین  کنار

 . امیبمون تا ب جان یشما هم  -

 شد و دور زد رفت.  نی محوطه پمپ بنز وارد

رو از تو    لمیموبا ه؛یگر ری و زدم ز دیدفعه بغضم ترک کی شوکه به رفتنش نگاه کردم که  طورن یهم من
 آوردم و شماره مادرم رو گرفتم که جواب نداد:  رونیب  فمیک

http://www.romankade.com/
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 .گهیمامان جواب بده د -

 که اسمش رو صدا زدم:  هیم که زنگ زدم جواب داد با گربار دو یبرا

 .شمی شده؟ متوجه نم یآال چ -

 رو با خودش برد.  هالی مامان...راننده...وسا -

 شده بود گفت:  یچکه تازه متوجه همه مامان

 . ایب  ری بگ نیسرت دختر؛ ماش یفدا -

 : ستادیپام ا ریز کنمی م هیدارم گر دیکه د یای راننده تاکس ستادم؛یا ابونیرو قطع کردم و کنار خ  تلفن

 م؟ یآقا مستق -

 دخترم.  ایب -

 شدم:   نیماش سوار

 شده؟  یدخترم چ  -

 کردم:  فیافتاده بود رو براش تعر اتفاق  یهرچ

 خدا لعنتش کنه.  شن؛یم دایپ یهاعجب آدم  -

 شدم.  ادهی رو حساب کردم و پ هیبه مقصد کرا  دنیاز رس بعد

 آال. -

 : دمیبه سمتش دو ستاده؛یا نشیکه کنار ماش دمیرو د عموم

 عمو.  -

 شده. یچ نمی سوارشو بب -

 کردم:  ف یرو براش تعر یچشدم و همه  نیماش سوار
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 بکنه.  تونهی م  کاری چ نهیخونه به مادرت بگو زنگ بزنه محسن تا بب  یآال رفت -

 

من رو   یکنار در منتظر من بودم، وقت هیخانم همسا  میشدم؛ مادرم و مر ادهیپ  نیکنان از ماش هیگر
 هراسان به سمتم اومدن: دنید

 . یکه سالم  یرو برد که برد مهم خودت لیسرت دخترم وسا یفدا -

 که داشت گفت:  یشگیخانم با آرامش هم میمر

 .یرو جا گذاشتم فکر کن صدقه داد لمیشدم وسا   نیآال جان من چند بار سوار ماش -

 کرد؛  شهیم  یکار نهیبشه بب   ریک یام محسن زنگ زد و گفت که پبه پسر عمه مادرم  میکه خونه شد وارد
 رو دادم.   نیبا محسن صحبت کردم و مشخصات ماش یتلفن 

  ست؛یدو شماره از پالک مشخص ن یکرده ول  دایپ لمیساعت بعد زنگ زد و گفت طرف رو تو ف  کی
 . تی شکا یبرا سی اداره پل میاومد دنبالم و گفت که بر

سه روز بعد محسن بهم زنگ زد و گفت   یبشه ول  ریمن شک داشتم طرفم دستگ میکردکه  تی شکا
 شده. ریدزد دستگ

محسن مرد رو نشونم داد و  میوارد شد یوقت م؛ یرفت سی و به اداره پل میهمراه پدرم آژانس گرفت به
 گفت: 

 خودشه؟  -

 آره.  -

 شدم.  نش یکه معتاده؛ واقعا خاک تو سرم که سوار ماش زدی داد م افشیچهره مرد نگاه کردم ق به

گذشت که اومدن، اول  یساعت  کی م؛یتجسس باش  می منتظر ت  دیگفتن با یادار یکارا یسر هی بعد
 کردن. دا یو صد و هشتاد تومن پول پ  لیسه تا موبا  شیصندل   ریکردن که ز  یطرف رو برس  نیماش
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  دمیداد مرد اومد که فهم یصدا  یش سوال کنند ولاز خوانی مرد رو بردن داخل فکر کردم م  یوقت
بعد گفتم حقشه؛ منم اون روز بدجور شوکه شدم و   یلحظه دلم سوخت ول  هی  زنندی دارن کتکش م

 کردم.  هیگر

کردم   هیگفتم بعد از رفتن اون گر ی کردم و وقت فیرو تعر یچسروان من رو خواست داخل؛ همه  جناب
بار و با پاهاش محکم زد به کمرش و رفت دوباره به مرد زد اونم چند  یمحکم یل یسروان بلند شد و س

 نشست. 

 .دمیدی صحنه رو نم   نیوقت ا چیکاش ه نم؛ یصحنه بب  نیدوست نداشتم ا اصال

و خانواده منم  میبد تی رضا میخونه محسن اومد و گفت دلش به حال مرد سوخته بر میبرگشت یوقت
 بول کردن. ق

رو   هیبرنداشت و بق شتر یتومن ب ی مادرم س و مرد صد و پنجاه تومن داد؛ میداد تی و رضا میرفت شب
 بخره. یزیچ هی پدر و مادرش  یداد به محسن و اون پول رو داد به پدرم تا بره برا

 

  میکه مادرم هراسان وارد سالن شد؛ هندزفر کردمی آهنگ گوش م میو با گوش  دم یدراز کش یبخار  کنار
 آوردم:  رونیرو از گوشم ب

 شده؟  یزیمامان چ -

 .جانیبرم اله خوانیسارا زنگ زد گفت حال بابابزرگ بده من االن م -

 بهم خبر بده. ی هر چ یباشه برو ول -

 باشه.  -

 وارد خونه شدن:  الیساعت بابا و عمه ل  کی

 ؟یبابا از بابابزرگ خبر دار -

 با تاسف تکان داد: یسر
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 امشب تموم کنه.  نیممکنه هم ستی اصال حالش خوب ن -

 دادم کرد. یعمه کنارم نشست و شروع به دلدار ه؛یگر ریحرف از پدرم زدم ز نیا دنیاز شن  بعد

 هام رو پاک کردم: حالم بهتر شد اشک یوقت

 شد؟ یچ ن یزنگ بزن بب هیبابا  -

 اشه. ب -

برداشت و شماره مادرم گرفت که بعد از چند بوق مادرم جواب داد؛ چند  زیم یرو از رو لشیموبا بابا
 بعد تلفن رو قطع کرد:  قهیدق

 شد؟ ی بابا چ -

 . ستیبهش ن ی دیام یرصول اکرم، ول  مارستانیبردنش ب  -

 که از طرف حنا برام اسمس اومد:  میبا گوش یمشغول باز یساعت مین

 آال حال پدربزرگت چطوره؟  -

 جوابش نوشتم:  در

 . ستیاصال خوب ن  -

 خدا شفا بده.  -

 بال سر پدربزرگم اومد؟ نیکردم و اون مرد کتک خورد ا  تیحنا فکر به نظرت چون از اون مرد شکا -

 .اوردیگه در ناشک تو رو م ینه خدا تو رو شفا بده؛ اون مرده حقش بود، اون عوض -

 آره.  -

 . یباش یعذاب وجدان داشت خوادی نم گه؛یخب د -
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 ماه بعد  کی

 شه؟ی تموم م  یسرم لعنت نیا یمامان ک -

 .ادیپرستار ب گمیاالن م -

 .شمی م یرفت؛ حال من از مادرم بدتره و االن بار دومه که بستر  ایماه از دن کیبعد  پدربزرگم

 گرون تموم شد.  یلیرگش برام خ دوست داشتم و م یل یخ پدربزرگم

 .میخونه شد یسوزن رو از دستم جدا کرد؛ بعد از پرداخت پول راه پرستار

 

 سال بعد سه

 گهی م نهی من رو بب یحاال هر ک رفتم؛ی ُکند راه م یل یخ یعرق شده بود و از خستگ  سیگرما صورتم خ از
 نیآژانس ا گنی نم  گهید یول آدیو م رهی م  دایگرما پ نیتو ا دنی خانوادش بهش پول نم   ای سهیخس

  نیماش ستمین  حاضرراهه و من اصال  قهیکال سه دق نی با ماش ره؛یگی ذره راه رو پنج هزار تومن م هی
 . رمیبگ

 کنمیچون من آروم حرکت م  یساعت باشه ول میتا ن قهیدق ستیتا خونه فوقش ب ابونیسر خ  از
 . دهیطول کش شتریب

بود  ستادهیاشون ابا هزار زور و زحمت خودم رو به خونه رسوندم، دختر عموم آتنا کنار در خونه   بالخره
 من به سمتم اومد: دنیو با د

 برات خواستگار اومده؟  یدیآال شن -

 زده نگاهش کردم:  تعجب

 ؟ یجد -

 گفت:  کردیسرش مرتب م  یکه شالش رو رو طورن یهم

 آره بخدا.  -
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 از کجا بدونم. آمی رکار ماالن از س نی خب من هم -

 سقف نداشت.  نایاز ماش  یکی امروز اومدن؛ اووف  نیهم -

 زدم:  میشان یبا دستم به پ زاره، ی دختر آبرو نم نیا

 پورشه بوده.  ایحتما مزدا  سقف؛ی ب نیماش  ینگ ییجا گهید -

 . شناسمی رو نم هان یخب مدل ماش  -

 نگو. یچ یاون موقع ه -

 بهمون رفت:  یاغره رو باز کرد و چشم اطیدر ح  مامان

 تو خونه.  نییای ب ن،یزنی حرف م  نیستادیدر وا یزشت جلو -

 شدم:   اطیکرد و رفت؛ وارد ح   یخداحافظ عی سر آتنا

 بهم گفت.  یزها یچ هیمامان آتنا  -

 گفت:  کردی که لباس پهن م طورن یرو بست و هم رآبی ش مامان

 . رهیدهنش رو بگ ینتونست جلو -

 ن؟ ی بهم بگ نیخواستی ه شما نم مگ -

 کنه.  قیاول تحق خواستی بابات م  -

 هستن؟  یحاال ک  -

 شده بود:  یمن عصب  یهادنیمامان که از سوال پرس  

 . میزنی برو تو اتاقت بعدن حرف م ؛یپرسی سوال م یل یآال خ -

 پله دوم که رفتم گفتم:  یرو

 حداقل بگو از کجا اومدن؟ -
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 ها رو به سمتم پرت کرد که خوشبختانه بهم نخورد: لباس  یخال  سبد

 از طالقان. -

 گفتم و به اتاقم رفتم. یآهان

 

برداشتم و   فمی رو از تو ک می؛ گوشتختم نشستم یتاپ و شلوارک عوض کردم و رو کیرو با  هاملباس 
از   یکیطالقان  شد،ی م شتریتعجبم ب خوندمیکه م یاتو گوگل طالقان رو سرچ کردم و با هر جمله 

 استان البرزه:  یهاشهرستان

 .یاکدوم جهنم دره ستیمعلوم ن عمرا اگه ازدواج کنم؛ -

موهام رو   از کشو برداشتم و کی تا کش کوچچند ستادم؛یا نهیآ یتختم بلند شدم و روبه رو یرو از
 کردم.  سی سرم گ یباال

برداشتم و  خچالیاز  ریپن  یگازه، کم یقابله برنج رو دمیاتاق رو باز کرد و وارد آشپزخونه شدم؛ د در
 همراه برنج شروع کردم به خوردن: 

 .یری گیمعده درد م آخه دختر اون برنج سرده؛ -

 دهن ُپر گفتم:  با

 اشکال نداره. -

 .مارمیبرات ب  یزیچ هیتو حال تا من  نیبش  برو

 باشه.  -

وارد   ین یبعد مامان با س قهیده دق کردم؛ ی م  نییرو باال و پا ونیتلوز یهامبل نشستم و کانال یرو
 حال شد. 

 نشستم و مشغول خوردن شدم:  نی زم یرو

 آال جان خواستگارات... -
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 گذاشتم و گفتم:  نینوشابه رو زم وانیحرفش رو ادامه بده؛ ل نذاشتم

 طالقان کجاست؟  یدونی م ار؛ ی مامان اصال اسمشون رو ن -

 هستن. یخانواده خوب  یول -

 ازدواج موافق هستن: نیام با اخبر داشت که خانواده  شصتم

 نه؟   نیهست یشما راض -

 کردم:  یکوتاه مکث

 وشش اومده.خ دهیاومدن؟ من که طالقان نرفتم بگم طرف من رو د یک له یبه وس یبگ شهی م -

 خودت باهاشون صحبت کن. انی ب دمی خبر م -

 . یاوک -

 مشغول خوردن شدم:  

 مامان برنج کمه.  -

 با حرص گفت:  مامان

 تو حاال همون رو بخور.  دهیورپر -

 

 : کردمی تخت پخش و پال شده بودن نگاه م یکه رو یهالباس  به

 دارم. گهیکار د ی دختر؛ کل گهیآال انتخاب کن د -

 : دم یکش یپوف

 مامان خودتت انتخاب کن. -

 همراه با شالش انتخاب کرد:  یکت و شلوار بنفش رنگ غرغرکنان
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 رو بپوش.  هان یهم -

 :دادی ساعت هفت رو نشان م کردم؛  یمیمال شی و آرا سی رو گ موهام

 .آنی م گهیساعت د مین -

و    دمیبود رو  درست چ ختهیم ربه زیم  یرو که رو شمیکمد مرتب کردم؛ لوازم آرا یها رو تولباس  هیبق
پدربزرگ)پدر بابا( و   میمراسم خواستگار یاز مرتب بودن اتاق مطمئن شدم به سالن رفتم، برا یوقت

 دست زدن: دمیهمه با د مادربزرگم اومده بودن؛

 .شمیبابا ُپرو م  نیدست نزن -

 بهم زد و با خنده گفت:  یگردنپس  پدرجون

 دختر.  ستیرو که ن  -

 آقاجون.  دونمی م -

درشت وارد شد و بعد   کلیبه نظر پنجاه ساله با ه یآقا  هیبابا در رو باز کرد، اول  در زده شد؛  زنگ
 شد. اطیساله قد بلند وارد ح  یپسر س هیچهل و دوساله باشه و در آخر  ای چهل  دیکه شا یخانم 

 لب گفتم:  ریز ؛ سر اون پسر وارد شدآقا پشت حاج  هی کهوی یول  ستی ن  یکس گهیکردم د فکر

 !کنندی عروس رو عقد م یتو روز خواستگار دارن؛ یعجب رسم  -

 :گهیم شهیآقا جون که هم ریغمبل نشستن به یهمه رو یسالم و احوال پرس  بعد

 داره؟(  یبیمگه چه ع نیزم  ی) دوره ما که مبل نبود؛ نشستن رو

 داره. یب یچه ع فهمهی که آرتروز گرفت خودش م یزمان

 

 زدم؛  دیازدواج بودن از فرصت استفاده کردم و آقا داماد رو د نیهمه مشغول صحبت درباره ا یوقت
 دخترکش بود. یهم که حساب  کلشیو ه یاقهوه یهابور، چشم  یموها
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 !هیج ی ها رو تا آخر بسته بود، نکنه بسلباسش خورد که دکمه  غهیچشمم به  کهوی

 

خانم و آقا   نیو ا دهی تصادف از دست م یمادرش رو تو آقا عرفان پدر و نیا دم یهاشون فهم حرف  از
مومن هستن  یل یخ نایبود که ا نیا یمشکل اصل  ؛شهییآقا هم داعموش هستن، حاج عمو و زن 

 درست برعکس من. 

نگرفتم، تو  ادی یکردم ول یالبته سع خونمی نماز نم  نا،ی نه مثل ا یحجاب دارم ول  زارم،ی چادر نم  من
 چون دلم طاقت عزا رو نداره. کنمی هم شرکت نم یمراسم مذهب چیه

 نکردم.  نیتوه نید نیوقت به ا جیو ه شناسمی رو م  غمبریو پ خدا

 یوقت ادمهی هستن برعکس خانواده پدرم که آزادن؛ مانیاس و با خدا و اخاندان مادرم محجبه  کل
 که حجاب نداشت من بودم و خانواده داماد.  یتنها کس کردیازدواج م   مییدختر دا

 پا داشت.  هیمن مرغم  یکرد من رو مثل خودش کنه ول یسع یل یخ مامان

 اومدم:  رونی پدرم از فکر ب یصدا با

 کن.  ییآال جان آقا عرفان رو به اتاقت راهنما -

 اکراره بلند شدم و رو به عرفان گفتم:  با

 . دییبفرما -

از اتاق مهمان  دیرفتن به اتاق خودم با یبود؛ برا کیهم کوچ یل یما دوبلکس نبود و خ خونه
 . سیدهن معمار سرو گذشتم،یم

 گفتم: رفتمی هام َور م که با ناخون  طورن ینشست؛ هم یصندل یتخت و عرفان رو یرو من

 د؟ یشما شروع کن نیخوای م -

 مطب دارم. کیهم دارم و در شهر  نی رو دارم، خونه و ماش  یدندان پزشک سانسی البته، من فوق ل -

 هاش نگاه کردم: بلند کردم و تو چشم سرم
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 ؟د یکنی نم یمگه شما تو شهر زندگ -

 اوقات کنار عمو و زن عموم هستم. یخونه تو شهر دارم و گاه هیمن  -

 کرد و گفت:  یمکث

 . نیخب شما از خودتون بگ -

 تمام گفتم:  تی جد با

و   نید یلباس پوش های ج یشما مثل بس ن؛یهست یاتون مذهب که معلومه شما و خانواده رطونیا -
 هم آخونده. تونییدا

 بله درسته. -

من مثل   میفرق دار گهیباهم د یل یمن و شما خ یندارم ول نیقصد توه م؛یازدواج کن میتونی ما نم  -
 .ستمیشما ن 

 ندارم.  یشما مشکل  ط یمن با شرا یبله ول -

 .ادیمن کنار ب  طی با شرا خوادی چطور م حرف رو نداشتم؛  نیانتظار ا اصال

که اونا هم  خوامی وقت م  یهامون از اتاق خارج شدم و گفتم که چند روزاز تموم شدن حرف  بعد
 قبول کردنند. 

 

همه سرشون   دنیپرس ینگرفتم؛ بابام و عموم از هر ک  میهنوز تصم یجوابشون رو بدم ول  دیبا امروز
 کم ندارن. یزی هم چ یاز لحاظ مال خوردن؛یقسم م

 وارد اتاق شدن:  الریآتنا و آ کهویتو فکر بودم که  طورن یهم

 گفتم:  یلحن جد با

 است؟ له یطو هیشب جانیا -
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 حاضر جوابه گفت:  شهیکه هم الریآ

 .یندار یدرست افهیو خودتت هم که ق ختسینداره؛ اتاقت که بهم ر لهیهم با طو یآال جون فرق  -

 : د یبه موهام کش یدست

 ؟یچند وقته شونه نکرد  -

 رو درست کردم:  هامچشم

 .ومدهی به تو ن  شیفضول -

 بهم زد که اشکم دراومد:   یمحکم یگردنپس 

 دردم اومد.  -

 ادب.  یحقته ب -

 ما نشست:  نیبه جروبحث ما خاتمه بده اومد و ب کهن یا یبرا آتنا

 بهشون؟  یدی م یآال جواب چ -

 .دونمی نم -

 بلند شد و رو به آتنا گفت:  الریآ

 چقدر خنگه. نهیبی م -

 من نگاه کرد:  به

 ؟ یوقت تو شک داراون شونیخواستگار ادیب  یکس  نیآال همه آرزوشون که همچ -

 . رهی تو رو بگ ادیبگم ب یدوست دار یل یخ -

 کلفت گفت:  یرو به کمرش زد و با صدا  هاشدست

 . یطهنوز شونزده سالشه؛ شوهر چه غل الریآ -
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 زدم:  یلبخند

 بابات مخالفه. -

 .میقصد ازدواج دار  یآره؛ وگرنه من و عل  -

 تعجب دهانم باز مونده بود:  از

 رو هم!  یخت یتو با پسرخالت ر -

 آره.  -

 به آتنا کردم:  ینگاه

 گه؟ی م یچنیا -

 : د یکش یق یعم  نفس

خونه رو گذاشت    دیبابام فهم یوقت الر،یآ یخواستگار ادیام زنگ که بخاله  شیماه پ کیچه بگم واال؛  -
 رو سرش. 

 

 ؟ یرو گرفت  متیآال دخترم تصم -

 .کنمی آره قبول م  -

 : دی به سرم کش یدست  بابا

 رو بگو؟   لتیدل -

 لبخند گفتم:  با

رو رد   نیهستن، پسره هم که اوضاعش خوبه؛ قبول کردم، اگه ا یکه خانواده خوب  نیخب شما گفت  -
 نباشه. نیمثل ا گهینفر د د یکنم از کجا معلوم شا

 . هیعمر زندگ هیحرف  ؟یمطمئن  -
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 مطمئنم.  -

 زنگ زد و مامان جواب مثبتم رو بهشون گفت.  یخانم آزاد شب

 

تماس رو   ن ی کال از طرف نگار بود؛ هم ویدیرو برداشتم،  و میتو جام زدم و گوش  یِغلت لمیزنگ موبا با
 وصل کردم گفت: 

 ؟ یقبول کرد -

 به تو چه. -

 کرد:  یمصنوع  یاخم

 ؟یحاال قبول کرد ام،هی من رو باش به فکر ک  -

 قبول کردم. -

 : د یکش یبلند  غیج

 که نظرت عوض شد؟  شدیچ ول،یا -

 بالش گذاشتم:   یرو رو سرم

 قبول کردم. ادین  رمیگ نیا مثل  گهید دیگفتم شا -

 زد:  یبشکن 

 .یدار یقبول نیا یبرا یاگهید یلیدال شناسم؛ ی من تو رو م -

 . قایدق -

 

 تموم شد.  گهیخب عروس خانم د -
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 نگاه کردم:  نهیآ یجام بلند شدم و خودم رو تو از

 شدم. یگریچه ج -

 : ری حرفم بلند زد ز دنی( با شن شگری)آراایدر

 .گمی مگه دروغ م -

خون که مثبت بود دو    شیبعد گرفتن جواب آزما گذره؛یکه جواب مثبت دادم م  یماه از روز کی االن
اصرار کرد که جهاز بخره اونا قبول    یامروز، مامان هرچ یموند برا  یو عروس  میروز بعدش عقدش کرد 

 نکردن منم به مامان گفتم: 

 .یتو سر هی( جوابم شد  ؟یجهاز کن   ونیل یپنجاه م یدوست دار )مامان چه بهتر؛ 

و خط چشم،  یگریکه شامل رژلب ج  میمال شیکارش حرف نداره، آرا ایدر زدم؛  نهیآ یجلو  یچرخ
 تاج گل گذاشتم. یموهام رو باز و ِفر درشت کردم، به جا

 و دامن لباسم ساده.  دهیو باالتنه پوش  یتور  نیعروسم با آس  لباسم

 آال داماد اومد. -

 باشه.  -

اون کارو   دیکن  کارون یا زدیهمش حرف م بردارلمیخارج شدم؛ ف شگاهیرو گرفتم و آروم از آرا دامنم
 . دیکن

 .میشد نیگل رو از عرفان گرفتم و سوار ماش  دست

 یوقت م،یو خنده کرد یپخش شد؛ تا تارا با هم شوخ یظبط رو روشن کرد و آهنگ شاد عرفان
 . ختی ر یند نفر به استقبالمون اومدن، مادرم با اسفند به سمت اومد و چند قطره اشک چ میدیرس

 کردم:  بغلش

 نکن.  هیمگه نگفتم گر -
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بغض   دمیعمه مهناز با د  همه برامون دست زدن؛  م،یهاش رو پاک کردم و وارد تاالر شددستم اشک  با
 اشکش رو پاک کرد.  شی کردم و با روسر

 .مینشست گاهی ها تو جابا مهمون از سالم و خوش آمد  بعد

خوند و گفت   گهیکردن؛ سه تا آهنگ د دنیشروع به رقص یاشروع کرد به خوندن و عده  خواننده
  یگ یب یجونم از سام ینوبت عروس و داماده؛ عرفان بلند شد و دستم رو گرفت، خواننده آهنگ ا

رو دوست   ی گیب یدرسته سام خواننده؛  نی)بزنم تو سر ا دن یبه رقص میخوند و من و عرفان شروع کرد
 .(هیمیآهنگ قد  نیا یول دارم

 کردم خوب برقصم.  یکه من جلوش کم آوردم؛ من سع دیرقصی واقعا قشنگ م  عرفان

 . انیشاپاش ب  یاعالم کرد برا خواننده

خانواده  یاد ول تومن د یتا س  ستیام بخانواده  هیپنجاه تومن دادن بق یو بابا بهمون نفر مامان
 تر از صد تومن ندادن.عرفان کم 

 !دنی رو چقدر م کادو

 .میفرودگاه شد یادامه داشت که بعدش راه کی تا ساعت  جشن

 

 نشستم.  یصندل یرو دم گذاشتم و رو ییچا

 . ری صبح بخ -

 زدم:  یلبخند

 . ری صبح تو هم بخ -

 زد: امی شانیبه پ یابوسه

 ؟ یخوب  -

 خوبم.  -
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 گذاشتم:  زیم یرو امیی چا وانیکه عرفان زد ل  یحرف با

 .میکن  یمگه قرار نبود ما مستقل زندگ -

 باال انداخت:  یابرو

 رو جمع کن.   لتیعمارت وسا میریفردا م م؛ی باهم نداشت  یما قرار -

جاش بلند شد و بعد از حاضر شدن از خونه خارج شد؛ من هنوز از رفتار و حرفش تو هنگ بودم،   از
 نگاه کردم. شی خال یتم و به جا سرجام نشس

 

ما  یهاآمد گفتن و چمدونبهمون خوش   یجوان یخانم و آقا ستادم؛یا یآزاد  ی میبه عمارت قد یرو
 رو بردن.

آمد عرفان به من خوش  یعمو و عموفقط زن  همه خانواده به سمت ما اومدن؛ میعمارت که شد وارد
نشده برام شاخ   یچی هنوز ه کردنند،ی به من نگاه م عرفان با اخم یگفتن و پدربزرگ، مادربزرگ و عمو

 .کشنی و شونه م

 سرم تازه عروسم( ری )خ

هامون به طبقه  کرد؛ بعد عوض کردن لباس  یینام داشت ما رو به اتاقمون راهنما نا یکه م خدمتکار
 مبل کنار زن عمو شهال نشستم. یبرگشتم و رو نییپا

 هی اندازه،ی خانه اشباح م ادیمن رو  جان یا کردم؛یمشغول صحبت بودن و منم خونه رو نگاه م همه
 . ستیبکشن بد ن جانیبه ا یدست

خانواده تو صد سال   نیها؛ انگار اهستن، از مبلمان گرفته تا گلدون ی میو قد خونه قشنگ  لیوسا کل
 .کنندی م  یزندگ شیپ

که با   کردمی م یباز یمبل نشسته بودم و با گوش  یهمچنان رو گذاشت، هر همه رفتن و یساعت کی
 خانم بزرگ سرم رو باال گرفتم:  یصدا

 بله؟  -
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 کرد:  یاخم

 .یرو انجام بد  یکار هی دیباالخره با ؛ یو بخواب یبخور  ستیقرار ن  جانیا -

 هراسان وارد سالن شد:  نایرو صدا کرد و م  نایم  کزدم؛یدهان باز نگاهش م  با

 جانم خانم بزرگ؟  -

 .کنهیبه تو کمک م نیآال از ا -

 : کردی ها رو نداشت با تعجب به ما نگاه محرف  ن یکه اصال انتظار ا نایم

 نا؟ ی م یدیفهم -

 که ترس داشت:  یلحن با

 . دمیبله خانم فهم -

 به آشپزخونه رفتم: نایجام بلند شدم و همراه م از

 نم؟ک  کاری خب چ -

 لب زد:  یو با ناراحت نیی رو انداخت پا  سرش

 به شما دستور بدم.  یآخه خانم من چطور -

 نیکه معلومه ا طورن یهست بگو ا ی به من نگو خانم من اسمم آالس، هرکار گهی باال، د ری سرت رو بگ -
 خانواده با من مشکل دارن.

 ها مونده.آال خانم شستن لباس  -

 باال انداختم:  یابرو

 ست؟ ین یلباسشو  نیمگه ماش -

 ندارن. یاعتقاد هاز یچ  نینه خانم بزرگ به ا -
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 . میعجب! انگار تو قرن هجر -

 گذاشت:  شی ن یب یرو رو انگشتش

 .شهی بشنوه براتون بد م  یک ی واش؛یخانم  -

 باشه.  -

  یآب یهاچشم ومد،یبهش م  یلیبود خ  دهیکه پوش  یقد کوتاه و الغر اندام بود؛ لباس محل یدختر نایم
 داشت.  یرنگش درخشش خاص 

 

 یاگهیآب سرده و چاره د دمیرو که باز کردم د رآبیگرفتم و به حوض رفتم؛ ش  نایها رو از م لباس  سبد
 نداشتم.

 بزنند.  غی ج  دنیکه حرف اسم عروس رو شن رمیخاندان بگ نیمن از ا یحال هی

که  نیها برداشتم و همتموم کردم، سبد لباس  یبه سخت  یول  دیلرزی به شدتت از سرما م هامدست
 .کنهیکه با لبخند نگاهم م دمی بلند شدم عرفان رو د

 چخبره؟ من با تو ازدواج نکردم که بشم کلفت عمارت آقاجونت.  جانیا -

 . یدیرس ی اقتشی که ل یزیبه چ -

 رو زد و وارد عمارت شد.  حرفش

 ( می)بچرخ تا بچرخ

 

 ها به آشپزخونه برگشتم:از پهن کردن لباس  بعد

 مونده؟ یکار گهید نایم -

 . یخسته نباش نه آال؛ -
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 ممنون.  -

عمو  زن دیکمک کنه با  تونهیکه م  یو تنها کس  هیخانواده با من چ نیشکل ابفهمم م هر طور شده  دیبا
 باشه. 

 داخل وارد اتاق شدم:  دییاتاقشون زدم و با گفتم بفرما  در

 م؟ یحرف بزن میتونی زن عمو م  -

 زد:   یپاش گذاشت و لبخند یرو رو  کتابش

 اومدم.  یواسه چ دیدونی حتما م  -

 .نی بش زم؛ یعز دونمی م -

 روبه روش نشستم:  یصندل یرو

 درسته؟ دزدهی رو م   لتیرانند وسا  یکنی م دیروز که خر هیسه سال پس  -

 آره درسته.  -

 کرد و ادامه:  یمکث

 پدر عرفان.  ه،یآزاد نیاون مرد اسمش حس  -

 : رونی ب زدی هام داشت از حلقه متعجب چشم  از

 . فهممی نم -

و باوقار   نی مت یل یبود؛ دست راست آقا بزرگ بود، همه دوسش داشتن خ یآدم خوب یل یخ ن یحس -
 یهاامان از دوست  یخودش درست کرده بود ول یرو برا   یخوب یبود؛ با سوگل ازدواج کرد و زندگ 

  ن یطالق سوگل رو گرفت، حس دیفهم یداشت رو از دست داد؛ معتاد شد و آقا بزرگ وقت یناباب، هرچ
 رشت شد.  ینداره راهرو  یکس گهید دید یقتو

  تی تو ازش شکا کهنیتا ا حواسش بهش بود؛  شهیهم  یناراحت بود ول نیاز حس کهن یبزرگ با ا آقا
 .یکرد
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 هام گذاشتم:دست  نی رو ب سرم

 شد؟ی بعدش چ  -

هم داشت،   یاگهیچندتا خالف د نی حس داشت؛  یباز کار قانون یخودتت رو پس گرفت  تی تو شکا -
 شش ماه بعد از حبسش سکته کرد و مرد.  نیرو به دو سال حبس محکوم کرد، حس  نیحس  یقاض

 شد؟ی سوگل خانم چ -

رفت؛ عرفان هم به عمارت اومد و شد   ای حادثه تصادف از دن یسوگل دو سال بعد از طالقش تو -
 درست مثل پدرش دست راست و همه کاره آقا بزرگ شد. 

 : دم ینال

 نی است، آقا حس مسخره   یلیتاوان بدم؟ خ  دیدفاع کردم باکردم و از حقم  تیمن چون شکا -
 .اوفتای م  ریداشت و باالخره گ امگهید یهاخالف 

آقا بزرگ مسافرت بود و   یکرد تی تو شکا یکار به دادگاه بکشه؛ وقت زاشتیوقت نم چیآقا بزرگ ه  -
 گهیکه د دیاش بود وقتب آقا بزرگ فهمبچه   یماری ب ری بود درگ نیکه حواسش به حس  یاون شخص

 شده بود.  ری د یلیخ

 : دم یکش یپوف

 ن؟ ی اش چرا بهم نگفتهمش نقشه  هانیا نی دونستی م یشما وقت -

 . ذاشتنڱبرام بپا   شدی هام شنود مکردم؛ همه تلفن یسع -

 : دم یکش یآه

 . نیاالن عرفان، آقابزرگ و خانم بزرگ با دشمن هستن؟ اگه بازم هستن بگ -

 . ستین  یکس -

 جام بلند شدم:  از

 زن عمو.   رمیگی من طالق م -
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 . یتونی نم -

 وقت؟ چرا اون  -

 

 . زمی آبروت عز -

 ؟ یآبرو واسه چ -

  رهیخانوادت م یآبرو گه،ید یزهای چ یل یخ ای یدار  یممکنه بهت تهمت بزنند؛ بگن مشکل عصب  -
 دارم.  یمن فکر بهتر ؛زم یعز

 نشستم:  سرجام

 ؟ یچه فکر -

 زد:  یخند  شین

 تو هم عذابشون بده؟ دن؛ی دارن عذابت م  -

 ؟ یچطور -

 عذابه.  نیبدتر نیبرو؛ ا جان یعرفان رو عاشق خودت کن بعد از ا -

 نگاهش کردم:  موشکافانه

 د؟ یکنی چرا به من کمک م -

 .گمی رو م  یروز بهت همه چ هی -

 کردم:  یمکث

 نند؟ بک تونندی نم یبرم کار یزن عمو وقت  -

و   یچرا همون اول نگفت گنیم ه یبگه زنم فالن مشکل داشت چون بق ادیب تونهی نم  یبر ینه؛ وقت -
 .یبعد چند سال اومد
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 . دمیفهم -

 .سازمی قشنگ م ی، قبل از رفتم براشون خاطرهاکردم و از اتاق خارج شدم  یزن عمو تشکر از

 . نایم -

 جانم آال؟  -

 ها موش هست؟ طرف  نیا -

 گفت:  ختیریکه تو سماور آب م طورن یهم

 همه رو خسته کردن. تو انبار تا دلت بخواد موش هست؛  -

و ماسکم رو   دمیرفتم، وارد انبار شدم و دستکشم رو پوش  اطی ها به حبه بهانه جمع کردن لباس  غروب
بعد حدود ده  قهیده دق ختمیر نیمز  یکرده بودم رو رو یآور قاط با شربت خواب  ریپن یگذاشتم؛ مقدار

 افتادن. حالی ب  نیزم  یتا موش رو

 امن پنهون کردم و منتظر شدم که شب بشه.  یجا هیگذاشتم و   سهیک یرو تو هاموش 

  نای کنار م یکارز یسپردم؛ بعد از شام همه رفتن که بخوابن، به بهانه تم  نایرو جمع کردم و به م هالباس 
عمارت   یها رو برداشتم و اون را توموش  سهیمشغول چرت زدن بودن ک زیم یرو  نایکه م یموندم وقت
 ول کردم. 

 . دمیکردم که بره تو اتاقش بخوابه و خودم به اتاق رفتم و کنار عرفان دراز کش داریرو ب نایم

 : شد دار یاومد؛ عرفان هراسان از خواب ب غیج یبعد صدا قهیدق ستیب

 شده؟ی چ -

 .دونمی نم -

 رو گذاشتم و از اتاق خارج شدم؛ همه خانواده به همراه خدمتکارها تو سالن جمع شده بودن:  شالم

 شده؟ی آقا جون چ  -
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 گفت:  زدی مبل نشسته بود و نفس نفس م یبزرگ که رو آقا

 عرفان جان تو عمارت موش اومده. -

 بهم گفت:  یبزرگ با لحن خشن خانم

 . رنیها رو بگ دختر؛ برو کمک تا موش  یه -

تازه   نی بودم و ا  یاز کارم راض م؛ یری ها رو بگموش  میهمراه خدمتکارها بعد از سه ساعت تونست  هب
 .هیشروع باز

 

 آال. -

 هان؟ -

 بله.  یبگ  دیهان نه با -

 بله رو گفتم:  یدارلحن کش  با

 .ین یشی نم  زیم هیبا ما سر  گهیو د یمونی م نایبه بعد تو اتاق م نیاز ا -

رفتم و   نایبه سمت اتاق م میبعد از جمع کردن لباس و لوازم شخص ؛گفتم یاو باشه دمیکش یاازه یخم
 در رو زدم: 

 داخل.  دییبفرما -

 نشستم، با تعجب نگاهم کرد:  یتخت  یرو باز کردم و چمدونم رو وسط اتاق گذاشتم و رو در

 شده؟  یزیآال چ -

 خدمتکارم.  هی نجایا گهیرسما بهت بگم من د مونمیتو م شیبه بعد پ  نیاز ا -

 باشه تکان داد: یبه معن یسر

 رو بهت بگم.  نیقوان یسر هی دیپس من با -
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 .ندازهی بو شبح قصر م  یهو لمیف ادیمن رو  نجایهم داره؟ ا نی قصر اشباح قوان  نیا -

 هاش رو به کمرش زد: از جاش بلند شد و دست نایم

 .گمیم  یچ نیگوش کن بب  -

 بفرما.  -

 تختش نشست:  یرو

خونه شامل شش تا   یخدمتکارها کنند،ی کار م فیکه به صورت ش یتا نگهبان دار ستیب  جانیا -
حاضر باشه،  د یصبحانه ساعت نه با  ،ی باش داریساعت هفت ب  دیها باتا آقا هست، صبح خانم و پنج

 و شام ساعت ده. کی ناهار ساعت 

 ن؟ یهم -

 . هاستن یفعال هم -

 آره.  -

 د؟ یپوش دینبا هاخدمت ش یپ یلباس برا -

 نه بابا.  -

 گفت و گوشم رو گرفت:  یعمو وارد اتاق شد؛ سالم زن

 کار تو بود نه؟ دهیورپر -

 گفتم:  زونیلب و لوچه آو با

 زن عمو اول گوشم رو ول کن. -

 خب بگو.  -

 رو تا بنا گوش باز کردم:  شمین

 کار من بود.  -
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 موش کنارم بود. هیرو باز کردم برم آب بخورم چشمم  ؛یدادی ندا م هیدختر  -

 . دیببخش -

 زد: یاغرهچشم

 کارها نکن. نیاز ا گهید -

 : کرد یبا دهان باز نگاهم م نایم

 کار تو بود؟  -

 آره.  -

 گفت و رفت.  یری بخعمو شب  زن

 

ها رو  تا پتو و لحاف  میصبحانه شد و من به همراه مارال رفت هیمشغول ته  نایم  م؛یآشپزخونه شد وارد
 .میبشور

 سالشه.  ستیگفت ب دمیسنش رو پرس یالغر و قد کوتاه بود وقت  یدختر مارال

 ها صدام کرد: از کارگر   یک ی یکه هاد کردیها رو پهن ملباس  داشتم

 بله؟  -

 . دیکن  زی رو تم لهیطو  نی خانم بزرگ بهم گفتن که بهتون بگم بر -

 خودم رو کنترل کردم:  یبزنم ول  غیدوست داشتم ج  یلیخ

 . رمی خب م  لیخ -

  لی مدفوع رو با ب ختم،یگاوها شدم و با چنگگ علف رو جمع کردم و تو سطل آشغال ر لهیطو وارد
 بودم. دیجمع کردم و به فکر نقشه جد
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 .آنیاش مآال امشب خاله عرفان به همراه خانواده  -

 خب به من چه؟  -

 ازم گرفت:  یشگون یعمو ن زن

 به سرت نزنه.  طنتیوقت فکر ش  هیبهت گفتم که  -

 باشه.  -

 

 کردنند.  یدگ یها رسبه غذا  هیو بق  میعمارت به عهده گرفت یزکاریتم   نایو م من

 پله نشستم:  یرو به کمرم زدم و رو هامدست

 جون ندارم. گهیمن د نایم -

 .گهی د میمجبور یاز تو ندارم ول  یمنم دست کم  -

 .میرفت هی هفت کارمون تموم شد و به کمک بق ساعت

 تمام تنمون بوق عرق گرفته. میریدوش بگ هی میبر  ایآال ب -

 باشه.  -

  مایاش که شاش وارد عمارت شدند. خاله خانواده خاله  م،ی رفت  نییو بعد طبقه پا  مینوبت دوش گرفت به
دوازه ساله بود و تنها   نویاش مبود، دخترخاله کیش یهابا لباس   کلیهخوش   یزن زدنندی صداش م

به   پسرخاله!(، دو ستای بچه خوب ن نیا یبرا یهمه چاق  نیتوپول بود)ا  یلیبگم خ تونمی که م یزیچ
 بودن. یگریواسه خودشون ج یخواهراسم آرش و آرشام داره که به چشم 

 . کردنندیم  یرایخانم پذ هیمارال و مرض نا،یم م؛یدادیآشپزخونه رو انجام م یکارا  هیسارا و مهد من،

 ؟ یبری ها رو منگهبان  یآال تو غذا -

 آره بده.  -
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از   یکی شدم؛  اطیبار مصرف گذاشته تو بودن رو برداشتم و وارد ح  کی یهاکه توش ظرف  ینیس
 صداش زدم:  شدیها که از کنارم رد منگهبان 

 د؟ یببخش -

 خانم؟   دییبفرما -

 بدم؟  یها رو به کنگهبان  یغذا -

 اشاره کرد:  یدستش به سمت با

 .ن یونجاست بزارکه ا یک یکوچ  زیم  یرو رو ینی س دیتونی م ن؛ یبر میراه رو مستق  نیخانم ا -

 . یباشه مرس -

 که گفته بود گذاشتم. ییجا ینیکه  اشاره کرد رفتم و س یآهسته به سمت یهاقدم  با

 . ای بزن دیپسر مردم رو د ستیخوب ن -

 : دمیو آرشام رو د برگشتم

 ؟ یبا من  -

 آره.  -

 گفتم:  طلبکارانه

 زدم؟ دیمن که شما رو د -

 چشمت به من و بردارم بود.  میوارد عمارت شد  یاز وقت -

 برو بابا تکان دادم و گفت:  یرو به معنا دستم

 رو عوض کن.  تی کن و ساق یلطف  هی -

 گفت:  دهی بر دهیخنده و بر ریحرفم بلند بلند زد ز نیا با
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 . یتو که خدمتکار باش فیح ؛ یباحال  یل یدختر خ -

 فعال آقا.  -

 برم که گفت:  برگشتم

 شت اومد از ما؟ خو  ییخدا -

 ! با حرص گفتم: هیافته یعجب خودش شد؛ی داشت از سرم دود بلند م گهید

 ه؟ یحرف دوست داشتم نگاهت کردم؛  ییآقا اصال خلقت خدا -

 کرد:  یاخنده  تک

 نه. -

 : میفکر نکنند ما باهم بود هیموندم تا بق کمیرفت منم  یوقت

 دوست داشتم نگاهت کردم.   ییخلقت خدا -

 باعث شد سکته ناقص بزنم، آروم لب زدم:   دمیکه از پشت سرم شن  یبا صدا 

 عرفان. -

 

که موهام  طورن ی از درد زدم؛ هم ی ادیکه فر دیبرداشت و موهام رو از پشت گرفت و کش  زیسمتم خ به
 یکس مزاحم نشه، کل چیتا انبار و رو به نگهبان گفت که ه دیرو گرفته بود من رو دنبال خودش کش 

پات   ی)تو وقت گفتی م شهیمادرم افتادم که هم ادی رون؛ یانبار سالم برم ب  نیکردم که از ا ازینظر و ن
 کافرم.  هی(کال از نظر مادرم من یکنی از خدا م  یادی رهیگ

 و کنارم نشست:  نیزم  یپرتم کرد رو محکم

 ؟ کدومشون چشمت رو گرفته.نه اندافه یخوش ق -

 .یهست  یهفت جدم کاف  یبرا یک ی برو بابا تو  -
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 خشن گفت:  یو با لحن   ستادیا باالسرم

 کتک؛ انتخاب کن.  ایتو انبار  دنیخواب  ،یارییماشاال از زبون کم نم  -

 ؟ یزنی م یوقت من رو با چ اون -

 زد:  یپوسخند

 کمربند بند چطوره. -

 دهانم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 ؟ یببخش شهی نم -

 نه. -

 بمونم.  نجایشب رو ا دمی م عیپس ترج  -

 ها گفت که در رو قفل کنه. از نگهبان  یک ی رفت و به  رونیاز انبار ب  یحرف چیه بدون

از کنار   یزی چ هیاحساس کردم  دی نرس  قهیبه پنج دق  یکردم که بخوابم ول یدادم و سع هیتک  سهیک به
 ها(موش  یرد کرد؛ )وآ پام

 شدیم کمینزد یبرداشتم و هر وقت که موش یدادم؛ چوب هیتک ستادهیجام بلند شدم و به در انبار ا از
 .دادمی م  یبا چوب فرار

گذشت که بدجور احساس سرما   یدو ساعت خوردم،ی کاش کتک م نم،یبش  کردمی جرعت نم اصال
 کردم. 

 

 

تختش  یکه رو دم یرو د نای هام رو آروم آروم باز کرد؛ سرم رو برگردنندم و مچشم یسردرد بد با
 تخت گذاشته بود: لهیم ینشسته و سرش رو رو 
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 . نایم -

 )صدام بدجور گرفته بود(

 شد:  داریبار صداش کردم که هراسان ب چند

 .یشکرت بهشون اومد ایخدا -

 بهوش؟  -

 .یهوش ی آره سه روز که ب -

 داده بودم.  هیبه در انبار تک ادمهیتاد؛ فقط اف یچه اتفاق -

 عمارت.  یکرد؛ بغلت کرد و تو رو آورد تو دای پ  هوشیصبح نگهبان در رو باز کرد و تو رو ب -

داد زد که تو رو بزاره   یخورد فور یآقا عرفان چه حرص  یدیدی م دیبا  خوردن،یهمه داشتن صبحانه م 
 مبل بعد رفت دکتر رو خبر کرد.  یرو

 شده؟(  یرتیواسه من غ )االن

 نشم.  ضیموش بود؛ مر یجا کل اون  نایم -

 هم به خاطر سرما بود.  یهوش یسه روز هم که ب نیا ،یندار یگرفت مشکل  شینگران نباش؛ دکتر آزما -

 حواسم به رفتارم باشه؛ عرفان رو دست کم گرفتم. دیبا گهید

 

 اوف.  نای اوف م -

 غر نزن.  -

 بهش رفتم:  یاغرهچشم

 . مینی بچ وهیم میایب  دیاون وقت ما با جاستنیهمه مرد ا نیا -
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 گفت:  کردیجمع م نی زم یرو از رو  هابیکه س طورن یهم

 . ستیخانم و خانم بزرگ ن  مایش یهااز غر زدن  یبهتر از تو عمارت بودنه که؛ خبر دنیچ وهیم -

 .هیحرف  نمیا -

به   جان یهفته است که ا کیاالن  یام اومده بودن ولش  یاش براعرفان به همراه خانواده خاله
 خواست خانم بزرگ موندن

 کنند(.  هیهم خانم بزرگ دستور داد تا ته شونی)لوازم ضرور

 اومدم:  رونی از فکر ب نایم یهاصدا زدن با

 جانم؟  -

 بنداز.  وهاروی! مایتو فکر -

 من جمع کنم؟  ینی تو بچ شهی م -

 باشه.  -

 . انداختی درون سبد م هاب یس نایو م داشتمی سبد رو نگه م م،یرو عوض کرد  جاهامون

 آهنگ بزارم.  هینظرت چ نایم -

 خب بزار.  -

 ه؟یخواننده مورد عالقت ک -

 : د یاز ته دلش کش یآه

 .کنمی کار م جانی چهارده سالم بود ا ینرفتم؛ از وقت زهایچ نیهاست که سراغ اسال -

 . زمیمتاسفم عز -

 ل نداره.اشکا -
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 آهنگ بزارم خودم شروع کردم به خوندن:  یبا گوش  کهن یا یبه جا به سرم زد؛  یفکر کهوی

  ییتو که با جدا نهیقصه هام بش یپا زمیعز کبارمیواسه  نهیاز ته س خونمیم نهیبه ا میهمه دلخوش -
 ی بس که با من پر غرور مونمیمنم مثل تو م یدور نهمهیا یدوست دار یجور

 ( دمیشروع کرد به خوندن ادامش، برگشتم و آرش رو د یکی  کهوی) 

سرد تورو دارم ندارم درد عاشقم   ی زهی انگ یمن من ِ ب  مونمیمن با تو زنده م  وونتمی: عاشقم دآرش 
 رم درد...سرد تورو دارم ندارم درد ندارم درد ندا ی زهیانگ یمن من ِ ب  مونمیمن با تو زنده م وونتمید

 عطار(  یو اد  دیمروار ؛ ی)دلخوش 

 . یدار یقشنگ یصدا -

 ممنون.  -

به حرف زدن  لیما دید یبشه، آرش هم وقت  دایترس جوابش رو ندادم که مبادا سر و کله عرفان پ از
 رفت.  ستمین

  یصندل  یگرفتم با مادرم صحبت کنم، رو میتصم کهوی م؛یغروب بود که به عمارت برگشت هاک ینزد
 آشپزخونه نشستم و شماره مامان حوا رو گرفتم که بعد از سه بوق جواب داد:

 سالم حوا جون. -

 . یزنگ نزن  هی وقت  هیسالمو درد؛  -

 خواستم. یمعذرت  یلحن ناراحت با

 ؟ یندار یآال جان؟ مشکل  یخوب  -

 کردم:  یاخنده

 .هیعال ی؛ همه چنه مامان جونم مشکل کجا بود -

 ام() آره جون عمه 
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 ؟ یکنی که نم  یتنبل  -

که چقدر کار کردم؛ تو شستن  یدونی خونه پدربزرگ عرفان، نم  میرفت یچند روز هی ؛یدار اریاخت -
 هم کمک کردم.  وهیم دنیتو چ یکردم و حت یزکاری، تم ها کمک کردم لباس 

 . یخدا رو شکر تو هم به کار افتاد -

 اعتراض گفتم:  با

 . کردمی من اصال تو خونه کار نم  کنهیندونه فکر م  یهر ک  یگی م یطور هیمامان  -

 باشه بابا ناراحت نشو. -

 رفتم.  نایبا مامان به کمک م  یاز خداحافظ بعد

 رو که دم گذاشت گفت:  ییچا نایم

 که نگرانت بشه.  یرو دار  یکیخوشبحالته تو حداقل  -

 خانواده تو کجا هستن. -

 مگه بهت نگفتم؟  -

 نه. -

از   یکی اونم ُمرد  یوقت  یمادربزرگم بودم ول ش یپ یده سالم فوت کردنند؛ تا چهارده سالگ  یوقت -
 فرستاد.  نجایمن رو به ا هاهیهمسا

 

 . ارهی حرص من رو درب  خواستیکرد؛ م   کارونیکفتار از قصد ا ریزن عمو اون پ  -

 هاش گرفت: دست  نیعمو جلوتر اومد و صورتم رو ب  زن

 بزن.  یالی خیلطفا خودتت رو به ب  ؛یکنی ها رو خوشحال محرص خوردنت اون   نیآال تو با ا -

 : دم یکش یپوف
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 .کنمی خودم رو م  یسع -

که بگردنند؛ چون تولد عرفانه و    رونی (  فرستاد بشیی)دختر دا رونا یصبح خانم بزرگ عرفان و ت  امروز
 . انیکنه تا شب ن  یکار هیگفت که  نایبه ت

 یادیهم ز نا یدارم آقا˝ ت  رتیباشه شوهرمه˝ روش غ یهرچ  یول  میمتنفر هست گهیما از هم د درسته
 خوشگله.

 . سیتو د ن یرو بچ  وهایم  ایآال ب -

 باشه.  -

و شش    وهیم  سیدو ساعت ساعت شش د یتو ها رو گذاشتم؛شروع کردم و در آخر موز  هاب یس از
 آماده کردم. ینیری ش سید

 : دمیکش امی شان یبه پ یدست

 تموم شد.  نایم -

 . یخسته نباش -

 کنم؟  کاریچ  دیبا گهید ن،یهمچن  -

 .میهامون رو عوض کنلباس  میبر ای ب ؛یچ یفعال ه -

 باشه.  -

 به اتاق رفتم:  نای از جام بلند شدم و دنبال سر م یخستگ با

 بپوشم؟  دیبا یچ -

 آورد:  رونی دست لباس از تو کمد ب دو

 ات بشه.اندازه دوارمیام -
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رنگ که تا   یدامنش مشک ده،یو کامال پوش دیتنه سفباال  ستادم؛یا نهیآ یو جلو دمیرو پوش لباس 
 . دمیهم پوش یجوراب شلوار هام بود؛ زانو

 رو گذاشتم.  میکردم و روسر سیموهام گ ستادم؛ یا نهیآ یرو هروب

 .یخوشگل شد -

 ممنون.  -

 

 رو ببرم؟  ین یریش  سیخانم د هیمرض -

 گفت:  کردیهاش رو با دسمال پاک م که دست  طورن یهم

 . کنندی تو آشپزخونه به من کمک م  نویسارا و م د،یکن ییرایو مارال پذ نایتو، م زم؛ یآره عز -

 رو برداشت. وهیم سیهم د نایم میبرداشت ینیر یش  سیو مارال د من

 . میکرد ییرای شروع به پذ شدند؛ ی م یصدنفر هامهمان 

شربت به   ینی بعد با س قهیگفتن، چند دق کیهمه بهش تبر اومدن؛ نایساعت بعد عرفان و ت کی
 زد:  یهش تعارف کردم؛ پوسخند سمت عرفان رفتم و خم شدم شربت رو ب

 ترن.ها مقدم خانم  -

رو که برداشت به   وانیبه طرفش گرفتم؛ ل  ینی که کنارش بودن تعارف کردم بعد دوباره س یدخترها به
 برداشت و گفت:   یوانیسمت مهمان ها رفتم، آرش ل 

 شه؟ ی نم تی حسود -

 

 نه اصال.  -
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  هیمثل  یخواست  یو اگه کمک  خوامی که آرشام کرد ازت معذرت م یاز کار خواستمی خوبه؛ راستش م -
 برادر پشتت هستم.

 ممنون.  -

اومد ازش    نایکه م نیفکرم رو مشغول کرد؛ هم یزیچ کهوینشستم که  ز یم یآشپزخونه شدم و رو وارد
 : دم یپرس

 . نایم -

 جانم؟  -

 خانواده اهل مسجد و نماز هستن؟  نیا -

 رد بود گفت: که از سوالم تعجب ک نایم

نه  و بعدش   ادی ز یهستند ول  زهایچ نیخانواده اهل ا هیبق  ه؛یروحان هیفقط آقا فرشاده که اونم  -
 ثواب داره. یخودش کل  نیکه ا  کنندی م یبه فقرا و مسجدها کمک مال   یلیخ

 هاش دروغ بود̋ همه حرف  ˝

 

 ؟ یکنی م کاری چ یآال دار -

 .کنمی م  کاریبه نظر خودتت دارم چ -

 .یکنی مسخره م  شعور یب -

 . بافمی م وریدارم پل سوال بود؛ نمیآخه ا -

 عرفان؟  یبرا -

 باال انداختم:  یابرو

 نه واسه بقال سرکوچه. -
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که  یداخل جعبه کادو وریکه من باالخره بافت رو تموم کردم؛ پل دادیپنج صبح رو نشون م ساعت
 . دمیم گذاشتم و تا ساعت هفت خوابخودم درست کرد

 

  نیاومدن؛ آروم به سمت اتاق عرفان رفتم و جعبه رو پشت در گذاشتم، هم نییهمه به طبقه پا  یوقت
 که باعث دلم بشکنه.   دمیاز تو اتاق شن یکه خواستم برم صدا

 رو پاک کردم و به آشپزخونه رفتم:   اشکام

 . ری سالم صبح بخ -

 نشنون گفت:  هیکه بق یبهم کرد و آروم طور  ینگاه کرد و زیرو ر یهاچشم نایم

 شده؟ی چ -

جعبه رو   دم؛ یرفتم کادو رو بدم صداش رو شن  کرد؟ی م کاری تو اتاقش چ نای تو به من سر صبح ت  -
 پشت در گذاشتم و اومدم.

 ام گذاشت: شونه  یرو رو دستش

 نگران نباش.  فهممیمن م -

 اومده.  شییاش رفت حاال دختر داندارن؟ خاله  ی خونه زندگ نایمن موندم ا  نایآخه م -

 

 َپکر برگشت:  افهیبا ق  نایبعد م قهیدق چند

 شد؟ی چ -

 بگم...  یچجور -

 گفتم:  ضی غ با

 . زنمتای م  نایم -
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 .دونمی اومدنش رو نم  لیاومده؛ دل شبید -

 کردم خودم رو کنترل کنم:  یو سع دمی کش قینفس عم چندتا

 . نیها رو بشورلباس  نی بر نای م آال جان تو با -

 خانم. هیچشم مرض -

 : زدمی غر م شستمی ها رو مکه لباس  طورنیو کنار حوض نشستم؛ هم میها رو برداشت لباس  سبد

 بافتم.  وریآقا پل یمن که تا صبح نشستم برا فیح  نایم -

 حرف بزنم:  ترواشیکه  دادی همش بهم هشدار م نایم زدمی که غر م طورن یهم

 . شیدماغ عمل  ییهمون دختر دا اقتشیل -

 که دماغش رو عمل نکرده! نایت -

 ام.خب حاال تو  -

 : آدی برام چشم و ابرو م  نایم دمی د کهویکه  زدمی لب غر م ریو ز زدمیچنگ م ت ی رو با عصبان هالباس 

 ه؟یچ -

 اومد؛ی من به طرف ما م هیه هدکه با جعب دمیچشم به پشت سرم اشارم کرد، برگشتم و عرفان رو د با
 گفت:  یاز جام بلند شدم، جعبه رو به سمتم گرفت و با لحن آروم

 .خوام ی تو رو نم  هیهد -

 سرم( ی) فدا

 رو به دستم داد و رفت:  جعبه

 بزنم؟ غی ج  نایم -

 کارت رو تموم کن.  ای شو ب خفه  -
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 عرفان 

 

 ؟ ییآی صبحانه م رمی عرفان من م -

 :دمیکش یاازه یخم

 .یام کردخسته  یکل شبید وروجک خانم؛  ری نخ -

 که در رو باز کرد گفت:  نیهم  نایت

 جعبه قرمز رنگ پشت دره.  هیعرفان  -

 . نایتو اتاق ت  ارشیجعبه؟ ب -

 باشه.  -

 که چشمم به جعبه افتاد؛  رونیشدم؛ بعد آماده شدن خواستم از در برم ب  داریساعت بعد از خواب ب مین
 .دمیرنگ د  یآب  وریپل هیداخلش بازش کردم  یوقت

 جعبه رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم: ه؛ یاز طرف ک نیا دونستمی م خوب

 خانم آال کجاس؟ هیمرض -

 . شورهیکنار حوض داره لباس م -

 : دم یشنی هاش رو مزدن غر  یصدا رفتمی سمت حوض که م به

 بافتم.  وریآقا پل یمن که تا صبح نشستم برا فیح  نایم -

 )االن چرا ناراحته!(

 گفت:  کهوی
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 . شیدماغ عمل  ییهمون دختر دا اقتشیل -

 شده(  شی)پس خانم حسود

 رفتم و کادو رو بهش پس دادم و برگشتم به عمارت.   جلوتر

 اتاق من.  ادیگفتم هر وقت آال برگشت بهش بگه ب  نویم به

 

 د: رو زد و وارد اتاق ش  در

 ؟ یدار کاری با من چ  -

داشتم تو درسش کمکش   شبیکه بهت بگم من د نجایا  ییایخواستم ب  دم؛یشن  نایهات رو با محرف  -
 . یراجبم فکر بد کن خوامی نم گمیچون امروز امتحان داره، االن که بهت م کردمیم

 و متلک بار گفت: زد   یپوسخند

 اومده که امتحان داره؟ ادشی شب  تیی دختر دا -

 : دم یکش یپوف

 ناراحت اومد و از من کمک خواست.  شبید دونم؛ی نم گهیاون رو د -

 برم؟  تونمی م -

 برو.  -

 

 آال

ها رو  تا ظرف  میموند نایمن و م یهمه رفته بودن بخوابن ول  دم؛یکه بافته بودم رو پوش یوریپل
 .میبشور
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به من نگاه   دمیسرم رو بلند کردم د یوقت گفت که پارچ آب رو بهش بده؛  نای وارد شد و به م عرفان
 : کنهیم

 نگاه داره؟ -

 خر صفا داره.  دنید -

 آب رو گرفت و رفت:  پارچ

 بزنم. غی ج  نایم -

 فکرشم نکن.  -

  یشدم و رو  اطیوارد ح د،ینشد؛ از جام بلند شدم و پالتوم رو پوش یکردم بخوابم ول یسع  یلیخ
 .نشستم یسنگ

 نگفتن.  یزی چ یها نگاهم کردنند ولنگهبان  

 ؟ یداریچرا ب -

 : دمی و عرفان رو د برگشتم

 ؟ یداریخودتت چرا ب  -

 خوابم نبرد.  -

 منم. -

 نشست:   کنارم

 ه؟ یهام چکار  نیا لی دل یدیاصال ازم نپرس -

 لب زدم:  آروم

 . دمیاز زن عمو پرس -

 کردم و ادامه دادم:  یمکث
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 رو پس گرفته بودم. تمیکه نکردم رو بدم؟ پدر تو مقصر بود؛ من که شکا یتاوان کار دیمن چرا با -

 داد:  رونی رو آروم ب  نفسش

 االن پدرم زنده بود.  یکرد ی نم تی اگه شکا -

 بلند گفتم:  یجام بلند شدم و با صدا از

 خدا همتون رو شفا بده. -

 .دمی اتاق برگشتم و خواب به

 

به طرفم   یشده)پاکت  ضیمر کهنی مثل ا یمسجد پول رو ببره ول یامروز قرار بود رضا)خدمتکار( برا -
 پول رو ببر.  نیگرفت( تو ا

 به حرف اومد:  نایم

 . ستیخانم بزرگ راه دوره و آال راه رو بلد ن -

 .رهی داره م  نیبا ماش -

 : میپول رو گرفتم و از عمارت خارج شد پاکت

 ها رو صدا کردم: از نگهبان  یکی

 بشم؟ دی با  نیپول رو به مسجد ببرم؛ سوار کدوم ماش ن یا دیمن با دیببخش -

 .میندار نیخانم اصال ماش  -

 ؟ یچ یعنی -

 بردن.   یبزرگ، آقا عرفان و آقا علهست که آقا نیخونه سه تا ماش  نیخانم تو ا -

 کرد:   کارون یاز قصد ا ست،ی ن یکس  دونستیم تهیاون عفر دم؛یکش یآه
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 برم.  ادهیپ دیاالن با -

 بله. -

 

  ایاز پو یرو برداشتم و آهنگ  یحوصلم سرنره گوش کهنی ا یمسجد شدم؛ برا ی رو گرفتم و راه آدرس
 نبود. یاچاره  یراه رفتن نداشتم ول  ینا  گهیاز گرما د گذشت؛   یساعت  کیکردم،  یپل

صداش زدم و آدرس مسجد رو   بود؛  یباغ مشغول باز  یساله  تو نزدهیس ایبه نظر دوازده   یدختر
 : دم یپرس

 . نیاز سمت راست بر ؛یدوراه هیبه  نیرسی م نیراه رو که رفت  نیخانم ا -

 ممنون.  -

 با دختر بچه به راهم ادامه دادم.  یاز خداحافظ بعد

 . دمیساعت بعد به مسجد رس مین

 رونیب یرمردی نبود، به سمت قسمت مردونه رفتم و در رو زدم؛ پ یکس  یشدم ولقسمت زنونه  وارد
 اومد و با لبخند گفت: 

 دخترم؟  شدهی چ -

 ه؟یک جا نیعموجان خادم ا -

 منم دخترم.  -

 آوردم و به سمتش گرفتم:  رونی ب بمی رو از تو ج پاکت

 .هیاز طرف خانواده آزاد نیا -

 زد:  یبرق  یهاش از خوشحال حرفم چشم  دنیبا شن رمردیپ

 .میداشت اجیپول احت نیبه ا  یلیباشه؛ خ یخدا ازشون راض -
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 عمارت شدم.  یدادم و راه لیرو تحو پول

  دن،ینم شروع کرد به بارکه گذشت باران نم  کمی و هوا سوزناک شد؛  رفتیم ی ک ی هوا رو به تار کمکم
 سرم رو باال گرفتم: 

 .اومدیون مبار   دیاالن با ایخدا -

 کرد.  دنیشد بدن من از سرما شروع به لرز دتر یباران که شد بارش

تنها باشم، ناگهان   ک یتار ابانیدر خ  میدیترسی م نیاز ا شهیشب فرو رفت، هم  یک یتو تار آسمون
 کردم. دنیروباه، از ترس شروع به دو ایگرگه  یصدا دونمی نم دمیشن یازوزه  یصدا

 . دمینفهم یزیچ گهیرفت و د  جیسرم گ  دمیدروازه عمارت که رس  به

 

به  دمیشم که دخواستم از جام بلند   ام؛ی گذشت تا به خودم ب یاقه یهام رو باز کردم، پنج دقچشم  آروم
 از درد کردم:  یاسرم گذاشتم و ناله  یدستم سرم وصله. دستم رو رو

 .یخدا رو شکر بهوش اومد -

 ومد: شد و به سمتم ا بلند

 ؟ یخوب  -

 نه تکان دادم:  یرو به معن سرم

 . ارنیداروهات رو ب  گمیاالن م -

 تو اتاق اونم.  دمیهام رو باز و بسته کردم که فهمچشم  یاز اتاق خارج شد، چندبار عرفان

 وارد اتاق شد:  ین یبا س نایم

 خواب.سالم خانم خوش  -

 .هوشمینگو سه روزه ب  -
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 روزه.  کینه فقط  -

 : دمیرو که داد پرس  داروهام

 وفتاد؟ ین یاتفاق  نایم -

 آقا عرفان... یوقت -

 وسط حرفش:  دمیپر

 آقا و خانم.  یبگ  یه ستیالزم ن میبابا هر وقت تنها هست -

  یناراحت شد و با خانم بزرگ دعوا کرد؛ آقا عل یبرات افتاده کل یچه اتفاق  دیعرفان فهم یباشه، وقت  -
 عرفان عاشقت شده. گمی، آال من م و همسرشون عرفان رو آروم کردنند

 مطمئن بشم.  دیبا -

 نگاهم کرد:  متفکرانه

 .ششی پ  یبر یخوشگل موشگل کن  یخوای حتما م  -

 بخواد. امافهی من رو بخاطر ق خوامی نم  ر؛ی نخ -

 ؟ یکنی م  کاری پس چ -

 .دونمینم -

 

که   ییشروع کردم به آواز خوندن که با صدا یکاری ها شدم که طبق معمول از بآب دادن به گل مشغول
 ساکت شدم:  دمیشن

  یجلو جان یمرد هست اون وقت تو ا یکل جان یا ؟یشرکت کن یببرمت مسابقه خوانندگ یخوای م -
 . یکنی رو به خودتت جمع م گرانیو توجه د یخونی همه آواز م

 من خوندن رو دوست دارم.  -
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 گفت:  یلحن آروم  با

 یاومد ایبه دن ییپس بدجا -

 رفت دوباره شروع کردم به خوندن. کهن ی هم شدم؛یحرص داشتم منفجر م از

 

 آال. -

 نا؟ یبله م -

 یکار هی یخوایم ره،ی خانم باهاشون م  هی شهیبرن باغ آلوچه؛ هم خوانی عرفان به همراه عموش م -
 ؟ یو برکنم ت

 نبود(  ی) فکر بد

 آره.  -

باعث شد که عرفان به ناچار   نیمنم و ا  کارهی که ب یخانم هماهنگ کرد که بگه تنها کس هیبا مرض  نایم
 من رو با همراه خودش ببره.

من  اوفتادی م  نیرو اگه به زم دنیچیها مکه اون یهاوهیم بهم دادن؛ یبه باغ سبد  دنیاز رس بعد
 . کردمی جمع م دیبا

 درخت بعد عرفان.  ی رفت باال  یآقا عل اول

 : خوردمی م های بعض  یواشکی کردمی ها رو جمع مکه آلوچه طورن یهم

 نخور.  -

 : کردی درخت نشسته بود و من رو نگاه م یرو باال گرفتم؛ عرفان باال سرم

 دوست دارم بخورم.  نه؛یریخب ش  -

 ؟ی وقت با اجازه کاون -
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 ؟خوادی ه آلوچه اجاره مچهارتا دون -

 که تو دستم بود رو انداختم دهانم و گفتم:  یاآلوچه

 خودتت.   یات ارزونآلوچه  خورم؛ی نم گهیباشه گدا د -

 خنده.  ریبرعکس عرفان بلند زد ز  یآقا عل خودش رو گرفت؛  یجلو یاش گرفته ولبود خنده  معلوم

دادم و خودم به اتاق  نایها رو به مسبد م؛یساعت بعد با سه تا سبد ُپر آلوچه به عمارت برگشت کی
 هام رو عوض کنم. رفتم تا لباس 

که ُپر بود از آلوچه پشت در بود؛ نه به اون حرفش تو باغ نه به  یک یاتاق که خارج شدم ظرف کوچ  از
 کاراش!  نیا

 (ده ی ط به من نشون نمداره فق  یمهربون تی) مطمئنم عرفان شخص 

 

 گفتم:  یبلند یصدا با

 خانم.  هیمرض -

 .یزن یآروم دختر؛ چرا داد م -

 فرش انداختم:  یرو رو فرچه

  یوقت دونمی خانواده خورده؟ من که م  نیبه گوش ا یشوری بدونم تا حاال اسم قال  خوامی من م یعنی -
  خوانیفقط م خرن؛یم گهید یهاز ی چ یلیو خ  ییظرفشو نیماش  ،ییلباسشو  نیبرم؛ ماش جانیاز ا

 من رو حرص بدن.

 : دم ینال

 شد.  یهام َکفهمه لباس  -

 که بهت دادن رو انجام بده. یکار ؟یزن ی غر م قدرن یچرا ا -
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خانم بزرگ    یگفتم، وقت  یدیببخش  نیهم یبا خانم بزرگ دهن به دهن بشم برا خواستی دلم نم اصال
 ساکت شدنند:  کهویبعد  دمیخند ی خانم اول م هیو مرض نویرفت بلند شدم و اداش رو درآوردم؛ م 

 شده؟ی چ -

 شمین دم،یها دپله  یرو نهیبرگشتم عرفان رو دست به س یبا چشم به پشت سرم اشاره کرد؛ وقت نویم
 رو تا بناگوش باز کردم: 

 ؟ یسالم چطور -

 اد:از تاسفم برام تکان د یسر

 . یکنی رو مسخره م یبار آخرت باشه کس  ، یتو بهتر کهن یمثل ا -

 باشه.  -

 فرش نشستم و مشغول شستن شدم. یشد و رفت؛ رو نشی ماش سوار

 

 

از عمارت   نی چندتا ماش  دمیکه د کردم ی بودم و داشتم موهام  رو با حوله ُخشک م  ستادهیپنجره ا کنار
 خارج شدنند: 

 انگار همه رفتن.  نایم -

 چطور؟  -

 از عمارت خارج شدن.  هان یهمه ماش -

 شام دعوت هستن.  ییفکر کنم جا گفت،یم یهاز یچ هی خانم   هیآهان؛ مرض -

 .مییاالن ما تنها  -

 باال انداخت:  یابرو
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 چه فکر تو سرته؟  -

 رو برداشتم:  تارشیرفتم به اتاق عرفان و گ تند

 ؟ یبلند تاریمگه تو گ -

 خانم. یدار اریاخت -

 زد:  یلبخند

 .میدونستی ما نم یتو چه کارها بلد بود  -

 رو وسط اتاق گذاشتم:   یچوب یصندل

 ؟یندار یخواستآهنگ در  -

 بخون. یکه خودتت دوست دار ینه؛ هر چ -

 کردم:  یمکث

 .نجایا انی ب دارنیب هی اگه بق  نیبرو بب   نایم -

 باشه.  -

 و سارا برگشت:  نویخانم، مارال، م هیبه همراه مرض نا یبعد م قهیدق پنچ

 زدم:  یکله گشاد یلبخند

 خانما.  نیبه کنسرت من خوش اومد -

 جا نشست:   کیکس  هر

 بگه. یخواستآهنگ در   یهر ک -

 آهنگ سبب از شادمهر رو گفت:  سارا

 زنم   ینم  یشکنم اما حرف  ی˝سبب منم که م -
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 سبب منمکه  نهیکس برام نموند، واسه ا چیه اگه

 خوام   یم هیتو فقط گر یب ام،یماتم دن یبدون کاش

 حسرت ها، چه کرده با روز و شبام   نیدونه ا یم یک

 ...˝ییایکابوسم، تو رو هی  ،ییایدن هی میزندگ  تو

 

 گفتم:  هیرو بق گهیاز دو تا آهنگ د بعد

 ه؟ یچ یلگینظرتون درباره آهنگ گ -

 خانم خوشحال شد:  هیمرض

 . زمی عز هیعال -

 .شالهیا نی موقع خوندن موندم شما بگ  یپس من وقت  -

 بوشوم کونوس کله.  روزیا -

 .شالهیا -

 پرپره. یا چمی کونوس ب -

 .شالهیا -

 دهان دکته. یم دانهیا -

 ...شایا -

 : کردی داده بود و با خنده  ما رو نگاه م  هی همشون ساکت شدن؛ عرفان به در تک کهوی

 . یخونی بد نم  -

 گفتم:  ییپرور با
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 .دونمی م -

 . ستیمن ن  تاریاون گ انایاح -

 به سمتش گرفتم:  تاریشدم و گ بلند

 برداشتم. اجازهی که ب  دیببخش -

 زد:  یلبخند

 ندارم.  تی کار یچون معذرت خواست -

 

  یگذاشتم و با حوله دستم رو پاک کردم؛ اسم مامان رو  نکی س یها رو توظرف   لمیزنگ موبا یصدا با
 تماس وصل کردم:  کرد،ی م ییخودنما میصفحه گوش

 سالم مامان جونم؟ -

 آال؟  یسالم؛ خوب  -

 م؟ یشما چطور  ،یخوبم مامان -

 آال زنگ زدم تو و شوهرت رو دعوت کنم.  م؛یما هم خوب -

 دلم بزارم( یرو کجا نی) ا

 کار داره.   یلیعرفان خ  م؛ ییایب می مامان فکر نکنم بتون  -

 شوهرت.  زنمی زنگ م حرف زد؛ شهی با تو نم -

 خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 ها وارد آشپزخونه شد: با سبد لباس  نایها که مشروع کردم به شستن ظرف   تی عصبان با
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 ظرف رو.  یشکن ی م تر؛واش ی -

 : دم یکش یپوف

 تو دردسر افتادم. نا یم یوآ -

 شده؟ی چ -

 رو بستم:   رآبیش

 مادرم زنگ زد؛ من و عرفان دعوت کرد. -

 بده؟ نیاالن ا -

 زدم:  میشونیبه پ یاضربه 

گفت   میی ایب  میتونی به مادرم گفتم نم م،یکه ما باهم مشکل دار فهمنیام مخانواده میاگه بر نایم -
 عرفان.  زنمی زنگ م

 بعد   چندساعت

 آال. -

 بله؟  -

 مادرت باهام تماس گرفت...  -

 گفتم:  فورن

 .میری من بهش گفتم نم  -

دوست ندارم فکر کنند   رمیگی فردا چند دست لباس برات م م،یری تو حرفم َنپر؛ بهش گفتم که م گهید -
 . رمیگی نم یزیبرات چ

 (گه ید یخری )واقعا نم

 .کردمی تعجب به رفتنش نگاه م با
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 چند دست لباس جمع کردم: اتاقم شدم  وارد

 عرفان قبول کرد؟  -

 آره.  -

 

 

 ساک به طرفم گرفت:  چندتا

 .میکنی حرکت م گهیساعت د میرو بزار تو چمدونت؛ ن  هانیا -

 باشه.  -

 رفتم: اطیچمدونم رو برداشتم و به ح  لمیاز جمع و جور کردن وسا بعد

 سوارشو.  ایب -

 شدم.  ن یرو ازم گرفت و سوار ماش چمدون

 ام سر رفته بود: حوصله  م،یزدی کدوممون حرف نم  چیه م؛ی تو راه بود یساعت کی

 حوصلم سر رفته. ؛یآهنگ بزار هی شهی م -

 نه. -

 حرص گفتم:  با

 عرفان لطفا.  -

 نگفت؛ منم از فرصت استفاده کردم:  یزیچ

 م؟یحرف بزن  -

 ؟ یدرباره چ -



 ت ی شکا 

57 
 

 بار گفتم:  متلک

 ؟ یکنی انتقام مسخره رو تموم نم نیچرا ا کهن یباره ادر -

 تحکم گفت:  با

 . یبری لذت م یخوریحرص م کهنیاز ا کنم؛ی به انتقام فکر نم  گهیمن د -

 کرد.  شهی نم شی کار گه؛ید یشعوریب -

 

 بغلش کردم:  دش یمامان در رو باز کرد با د م؛یدر رو زد زنگ

 دلم برات تنگ شده بود. یمامان جون  -

 یها رو توکرد و ما رو به خونه دعوت کرد، چمدون  یمامان با عرفان احوال پرس د؛یرو بوس میشونیپ
 .میاتاقم گذاشت

 رو برداشتم:   وانمیبرامون آورد؛ ل ییچا ینیس مامان

 مامان؛ بابا کجاست؟  -

 کنه. د یخر کمی رهی گفت م -

آمد گفت، بابا و عرفان رو به مامان داد و به ما خوش  هاک یپالستبعد بابا وارد خونه شد؛  قهیدق چند
 مشغول صحبت شدن منم به آشپزخونه رفتم تا به مامان کمک کنم: 

 ؟ ییخوای کمک م -

 حاضره. یچهمه زم؛ ی نه عز -

طاقت   یو آتنا به همراه زن عمو وارد خونه شدنند)از فضول   الریرو زد، آ فونیدر زده شد؛ دکمه آ زنگ
 ساعت از اومدنمون بگذره(  کیکه  وردناین

 زده گفت:   جانی ه الریآ م؛یو آتنا به اتاقم رفت الریآ همراه
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 آال دلم برات تنگ شده. یوآ -

 .دمی هات فهماز زنگ زدن  -

 اب بهش رفت: غرهچشم الریخنده که آ ری بلند زد ز آتنا

 چطوره؟ یمتاهل یزندگ  -

 .زمیخوبه عز -

 

 شب

 رو قطع کرد:   یبعد گوش  قهیبابا زنگ خورد؛ پنج دق یگوش

 بود؟   یبابا؛ ک -

با   دیمنم بهش گفتم که با ا،یدر میحامد)پسرعموش( بود؛ زنگ زد ما رو دعوت کرد که باهاشون بر -
 صحبت کنم.  هیبق

 زدم:  یلبخند

 م؟ یبر ه؟ینظر تو چ زمی عرفان عز -

 قبول کرد.  یول د یرسی به نظر نم  یراض

اس  نفره کیاز شانسم تختم  م؛یکه بخواب میها رو شستم و به اتاق رفتبه کمک مامان ظرف  از شام بعد
که آخرش عرفان برنده شد   میکرد یچ یها سنگ کاغذ قمثل بچه شد،ی جا م  یو دو نفر روش به سخت 

 مبل بخوابم. یو من مجبور شدم رو

 شدم. یرو برداشتم و مشغول باز میخودم انداختم؛ گوش یرو رو پتو

 گذشت که عرفان گفت:  یساعت مین

 ؟ یداریآال ب -
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 شد؟ یچ آره؛  -

 .برهی خوابم نم  -

 آوردم:  رونیپتو ب  ری رو از ز سرم

 کن.  تیباز تی مثل من با گوش -

 کرد:  یمکث

 باهاش چت کنم.  دارهیب  یک نمیبب  ست؛ ین یبد  یفکر -

 چت کنه(  خوادی م یبا ک  یعنی)

 

 ان عرف

ظبط رو روشن کردم و آهنگ  گفت،ی و راه رو بهم م کردی آال از گوگل مپ نگاه م م؛یشد  نیماش سوار
 : کردی از آهنگ حواسم به آال بود که داشت با مادرش صحبت م  شتریب ی پخش شد ول  یمیمال

 بزرگه.   یلیاشون خمامان باغ آلوچه  -

 که؟  ینخورد ادیز -

 کردم:  میرو به صورت آال تنظ نهیآ

 نذاشت بخورم. سی خس نیا -

 با تعجب گفت:   مادرش

 ه؟ یک سی خس -

 عرفان. -

 بهش زد:  یآروم  یمادرش تو سر یکمال ناباور در
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 !سیخس گهی آخه آدم به شوهر خودش م -

 گفتم:  یلحن آروم  با

 ظرف آلوچه آورد.  هیواست   یک نیمامان به دخترتون بگ  -

 نگفت.  یزیچ گهیبود د دهیکه خجالت کش  آال

ها براش افتاد، دوست  ؛ بابا هم مقصر بود که اون اتفاق گرفتم به انتقام گرفتن فکر نکنم میتصم گهید
  ادیبا مرگ پسرش کنار ب  کهنیواسه ا کنم،ی به خاطر خانم بزرگ سوکت م یبه آال بگم ول  میدارم از تصم

 دنبال مقصره و چه بهتر از آال. 

 دوامه(  ایرابطه آخرش)تمامه  نیا شه،ی م یسرنوشت من و آال چ دونمی نم

 

 آال

 . دمیاش رو دعمو حامد و خانوده م؛یشد  ادهیپ  نیاز ماش  یوقت

 .میو نشست میشد ق یداخل آالچ یرو یپرسسمتمون اومدن و بعد از سالم و احوال  به

بابا و عمو حامد رفتم تا کباب رو حاضر کنند، مامان و مهسا   م؛یکرد صحبت  یساعت کی کهنیا بعد
  بالی و زهرا رفت وال دیمج  ،یخانم)زن عمو حامد( مشغول صحبت شدند و عرفان هم به همراه مرتض

  یکه چشمم به گوش کردمیداشتم به اطرافم نگاه م طورن یکنه، منم چون بلد نبودم نرفتم؛ هم یباز
 کتش بود.  یعرفان خورد که رو

به اسم   یکی مال  شیویپ  نیاول رو برداشتم و وارد تلگرامش شدم؛  شیبفهمه گوش یکس کهنیا بدون
  یویپ نیهم مال همکاراش بود و آخر یبعد یکه همکارشه؛ دوتا دنیهاشون فهمماکان بود، از چت 

 مطبشه. یمنش دمیهاش فهمبود، با خوندن چت   ییبه اسم خانم رضا  یکیمال 

 یکه تنها خانما  نشیمخاطب  یخداروشکر، رفتم تو هیسرگرم باز دمیسرم رو برگردونندم و د آروم
هستن که  الشیفام دیبودم)شا  دهیآنا و آوا که تا حاال نشن ری به غ لیفام ایهمکار بودن  ای شیگوش

 ( شناسمی من نم
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 رو به حالت اولش برگردونندم و سر جاش گذاشتم. یگوش

 

 .زیعز  یسالم به خانواده -

 از جام بلند شدم:  یحال با خوش  م؛یبه روبه روم نگاه کرد یهمگ

 ؟یاومد  یارسالن ک یوآ -

 عروس خانم. شهیم یاهفته هی -

 کرد. یگفت، عرفان باهاش دست داد و تشکر کی سمتمون اومد و ازدواجمون رو بهمون تبر به

 آروم تو گوشم گفت:  یلیعرفان خ م؛یو مشغول غذا خوردن شد میکمک هم سفره رو پهن کرد به

 ه؟ یارسالن ک نیا -

 .گمی بعدن م -

آورد و وسط   رونی رو از تو ساکش ب پسیخاله مهسا پوفک و چ م؛یاز ناهار سفره رو جمع کرد بعد
 گذاشت، عرفان آروم لب زد: 

 .گهیبگو د -

 رفته.  رازیبه ش  لیتحص یابر شهیم  یچند سال ارسالن پسرخونده عمو حامده؛  -

 

مهربون باهام   یلیگذشت، عرفان خ بهم خوش   یلیواقعا خ گذره؛ی ماه از برگشتمون به روستا م کی
 تر شد( رفتار کرد) البته قبال هم مهربون بود فقط مهربون

 اومدم:  رونی از فکر ب نایم یصدا با

 رو پوست بکنم.  هااز یپ   نیکمک کن ا  ایآال ب -

 باشه.  -
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 شدن: ری هام سرازکم اشکبرداشتم و مشغول پوست کندن شدم، کم  یفرش نشستم؛ چاقو یرو

 .سوزهیم یهاچشم -

 .شتریمال من ب -

 هام رو پاک کردم: دستم اشک  با

 آال. -

 طرف عرفان برگشتم:  به

 بله؟  -

 آماده باش.  رون،ی ب میری ساعت دو م -

 باشه.  -

 خانم رو به من گفت:  هیآماده کردن ناهار مرض بعد

 خانم رو ببر تو اتاقش.  دیمهش یآال غذا -

 ومد؟ یناهار ن  یبرا -

 نه. -

 گذاشتم؛ به سمت اتاق رفتم و در رو زدم:  ینیس یرو آماده کردم و رو  غذا

 تو.   ایب -

 رو باز کردم:  در

 زن عمو غذاتون رو آوردم.  -

 زد:  یلبخند

 . زمی ممنون عز -
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 بغض داشت:  صداش

 شده؟  یزی زن عمو چ -

 . نیبش -

 روبه روش نشستم:  یصندل یرو

 کنم؟ی چرا کمکت م یگفت ادتهی -

 بله. -

  یگفتم عل  زنند؛ی هاس تو سرم مرو سال  نیو ا شمی دار نمگرفته، من بچه  یلیخانواده خ  نیدلم از ا -
 حرفم رو قبول نکرد.   یعل  یول  یپدر بش یتو حق دار میجدا بش

 گرفته. یلیدلم خ نه، یا لشیتنها دل کنمیدارم کمکت م  کهنیا از

 کردم:  بغلش

 متاسفم واقعا.  -

 

جلوتر   یعرفان کم نیهام رو عوض کردم و از عمارت خارج شدم؛ ماش از ناهار به اتاقم رفتم، لباس  بعد
 شدم:  نیپارک شده بود، سوار ماش

 شده؟ی سالم چ -

 حرف زد.  شهی ه نم ک جانیا -

 برکه داشت:  هیسرسبز که وسطش  ییجا هیبه اطراف نگاه کردم،  رو نگه داشت؛ نیماش قهیدق ده

 .هیقشنگ ییجا -

 .مینشود ادهی پ نی نشستن نداشت از ماش یبرا  ییجا چون

 ؟ی بگ یخواستیم ی چ -
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بود شروع    ریکه با خودش درگ  قهیحرفش رو شروع کنه، بعد از چند دق  یچطور دونستی کنم نم فکر
 به صحبت کرد: 

شدم،   تی وارد زندگ یطورنیکه ا خوامی ازت معذرت م رو فراموش کنم؛ یهمه چ خوامی آال من م -
 رو فراموش کنم.  نیا خواستمی م یجور هیناراحتم کرده و  یلی مرگ پدرم خ

 کرد:  یمکث

 . خوامینکردم؛ معذرت م  دایاز تو پتر کوتاه  یوارید -

 داد: رونی رو با حرص ب  نفسش

 من...من... -

 گفت:  قهیکلماتش رو کنار هم قرار بده و بالخره بعد از چند دق تونستی زد؛ انگار نم یادیفر

 دوست دارم.  یعاشقتم ول گمی آال من دوست دارم؛ نم -

 نگاهش کردم:  زدی م  رونی که داشت از حلقه ب یهاچشم با

 .شهی باورم نم -

 اتفاق افتاد. نیکه چطور ا شهی خودمم باورم نم -

 

 آال. -

 جونم.  -

 نگو.  یفعال به کس میکه زد یهااز حرف  -

 اش برداشتم: رو از رو شونه  سرم

 چرا؟  -

 .اد یب  شیمشکل پ خوامی نم  ؛یشناسی خانم بزرگ و آقابزرگ رو که م -
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 بگم؟  نایبه م -

 کرد:  یآروم  خنده

 بگو. نا یباشه فقط به م -

 : دم یگذشت که پرس یاقهیدق چند

 .دمشیوقته ند یلیعرفان پدربزرگ کجاست؟ خ  -  

 کنه.  یدگی اومده؛ شخصا رفت تا رس شی تو کارخونه مشکل پ -

 

 

 ن؟یساعت کجا رفته بود کیآال  -

 رو تا بنا گوش باز کردم:  شمین

 .کنمی دارم از ذوق سکته م نا؛یم یوآ -

 زد:  یلبخند

 ابراز عالقه؟ -

 آره تکان دادم. یرو به معن سرم

خانواده نباشم تا متوجه حال سرخوشم    یاعضا یکردم جلو یسع م؛یبعد به آشپزخونه رفت قهیدق چند
 نشن.

 ها رو بشوره؟ ظرف  دیبا یامشب ک -

 خانم در جوابم گفت:  هیمرض

 و ساراس.  نویامشب نوبت م  -
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 : میدیتخت دراز کش یهامون روبعد از عوض کردن لباس  م؛یبه اتاق برگشت  نایم همراه

 . نایم -

 بله؟  -

 .برهی خوابم نم  -

 بهم کرد:  یرو بلند کرد و نگاه  سرش

 ! یسکته نکن یآال امشب از خوشحال  -

 . ستمین امی طوراون گهینه بابا؛ د -

 گهی شدم)با خودش م مونیبدم که پش  یامی عرفان پ یسرم برداشتم و خواستم برا  یرو از باال میگوش
 حتما از خدا خواسته بودم(

 

 .شهیزن عمو اصال باورم نم  -

 : دیموهام کش نی ب  یزد و دست یلبخند

 .زدمی من حدسش رو م  -

 واقعا؟  -

 آره.  -

 کردم:  یمکث

 . رمی انتقام بگ نیقبال بهم گفت  یول  نیاتفاق خوشحال شد نیزن عمو شما از ا -

  نیکرد  دایداره، حاال که بهم عالقه پ یبه تو بستگ  یهمه چ  یآال جان من اون حرف رو زدم ول -
 . دیگذشته رو فراموش کن دیتونیم
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 عرفان شک دارم.  یهابه حرف   نایم -

 گذاشت و با اخم نگاهم کرد:  نیزم یرو رو گلدون

 ؟یگی م یاالن چ یبود  فیخر ک روزیبخدا؛ تا د یاوانهید -

 گفتم:  دادمی که دامنم رو تکان م طورن یبلند شدم و هم نیزم  یرو از

دوسم داره، خب به دلم شک  گهی شد و حاال بعد دو ماه بهم م  کیانتقام بهم نزد یآخه اولش برا -
 افتاده.

 کرد و گفت:  زیرو ر هاشچشم

 تو کلت نباشه.   یفکر دوارمیام -

 دارم.  یفکر هیچرا اتفاقا  -

 

 ه؟یزن عمو نظر شما چ -

 : ه یکه ناراض دیفهم  شدی اش مچهره  از

 . یبسنج گهیدختر د هیعرفان رو با  ستی آال به نظرم درست ن -

 . رهی اگه به من عالقه داشته باشه سمت اون دختر نم -

 :  دیکش یآه

 باشه. یاگهیراه د  دیشا -

 : دمیعجز نال با

 کنم؟ کاری آخه زن عمو چ  -

 ؟ یکنی م کاریاگه عاشق اون دختر بشه چ -
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 . دیکن  دایرو پ یک یلطفا خودتون  ،رم یم شهیهم یو برا  کَشمی من کنار م -

 باشه.  -

 

 ماه بعد  کی  

 به آرورا رو به عنوان پرستار خانم بزرگ به عمارت آورد. یعمو دختر زن

گفت تو دلشون جا باز   شهیخانواده خوب شده)م یاش با خانم بزرگ و اعضامدت رابطه نیتو ا  آرورا
 کرد(. 

 بمونه. یطورن یهم  کردمیبهش نداشته؛ خدا خدا م  یافعال توجه  عرفان

چشمم به عرفان و آرورا خورد که  کهویکه  رفتمیرو درون سبد گذاشتم و به طبقه باال م هالباس 
نشه؛  میوارد اتاق شدم که متوجه ناراحت عیسر یل یخ  دیمشغول صحبت بودنند؛ عرفان من رو د

 و به آشپزخونه برگشتم. دمیکمد چ  یها رو تولباس 

 ؟ یچرا قرمز شد -

 : دمیغر

 نگو.  ی چی ه نایم -

 . ای عصاب ندار -

خودم کردم که لعنت بر   گنیمواقع م نی)تو انمیرو نب  یکار شدم تا کس روز رو تو باغ مشغول به  کل
 خودم باد( 

 

 

 رو پاک کردم:  هاماشک
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 بگو که خوابم.   نایم -

 لب زد:  آروم

 .یکرد  ی آال اشتباه بزرگ -

 . ختی عصابم بهم ر رونیب رنی گردش م  یعرفان و آرورا برا دمید یوقت

 من سکوت کردنند. دنیزن عمو و خانم بزرگ با د م؛یسالن که شد وارد

 ؟ یکنی درست م  یخانم ناهار چ  هیمرض -

 . زمی عز مهیق -

 فکر نکنم.  یزیکردم به چ یشدم و سع یآشپز مشغول

 باز بلند گفت:   شیکنان وارد شدند؛ خانم بزرگ با نو آرورا خنده  عرفان

 ناهار. نییا یب  دیهاتون رو عوض کنلباس  نیبر ن؛ یخوش اومد یل یخ -

 گفت:  ری با لبخند رو به کفتار پ  آرورا

 چشم مادرجون.  -

 

 : د یفهم  نایکه م دنیتند شروع کردم به نفس کش  تند

 آال آروم باش.  -

 .تونمی نم -

 خانم اجازه گرفتم و به باغ رفتم.  هیآشپزخونه از مرض یاز تموم شدن کارا بعد

 که مشغول کاشتن گل بود؛ به طرفش رفتم و صداش کردم:  دمیرو د  دیجمش آقا

 . دیآقا جمش  -
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 بلند کرد:   سرش

 جانم دخترم؟  -

 ؟یخوای کمک نم  -

 کرد:  یمکث

 ها رو هرس کن. درخت  یحاال که دوست دار  یول  ستی که ن یکار -

 باشه.  -

 ؟ یبلد -

 آره.  -

 ول کار شدم. برداشتم و مشغ یچ یکردم؛ ق یپل یگوشم گذاشتم و آهنگ یتو یهندزفر

 رو برداشتم:  میهندزفر دمش ید یغذا به باغ اومد؛ وقت ین یبا س نایم

 شده؟ی چ -

 .یآال ناهار نخورد -

 اشتها ندارم.  -

 گذاشتم و گفت:  نیرو زم   ینیس

 . یبه نفعته که خورده باش  کردم؛یبرم گهید قهیدق ستیب -

 

 ماه بعد  چهار

 .نی جا رو ببآال اون -

 گذاشتم و گفتم:  نیعکس رو زم قاب
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 شده؟ی چ -

 کردم. جهیاحساس سرگ دمیکه د یزیاشاره کرد؛ رد نگاهش رو گرفتم و با چ  یدستش به طرف با

 : دمیخند تلخ

 .اوفتادی اتفاق م نیبالخره ا -

 ؟ یاصال تعجب نکرد -

 خودمه. ری شوکه شدم، تقص -

که عرفان بهش داده با ذوق   یان داره به حلقهاال یخوشحالن؛ آرورا مثال اومده بود کمک کنه ول چقدر
 .دهی نشون م هیبه بق

 گردش... ،یهمش باهام بودنن؛ مهمون  اوفتاد،ی اتفاق م نیا بالخره

 عذابم بدن. نیاز ا شتریب   زارمی نم کنه؛ی بهم توجه نم گهیعمو هم د زن

 

 برم.  خوامی من امشب م نایم -

 تعجب گفت:  با

 ؟ یبکن  یخوای فرار م  -

 آره.  -

 ؟ یچجور -

 لب زدم:  آروم

 . زی آور برخواب  یها دارونگهبان  یهمه؛ حت یامشب تو غذا -

 کرد:  یمکث
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 ؟ یری که کجا م یفکر کرد یباشه ول -

 .خوامی از آرش کمک م -

 گرد شده نگاهم کرد:  یهاچشم با

 ها.خاله عرفانه اون پسر  ؟ یاعتماد کن  یتونی م -

 ندارم.  یاگهیچاره د -

دفترچه تلفن   یاش رو از تورفت شماره آرش رو گرفتم) شماره رونی از اتاق ب نایم کهن یاز ا بعد
 برداشتم(. 

 از چند بوق جواب داد: بعد

 بله؟  -

 آرش من آال هستم. -

 کرد:  یکوتاه مکث

   ؟یسالم آال خوب -

 بهت اعتماد کنم؟  تونم ی ممنون، آرش م -

 د؟ یپرس  موشکافانه

 شده؟  یزیآال چ -

 کردم:  فیوار براش تعرها رو خالصهاتفاق  تمام

 .دمی حد اوضاعت بده؛ بهت خبر م نیتا ا دونستمی نم -

 اسمش رو لب زدم:  یناراحت با

 .کنمی نم  انتیازم کمک خواسته خ ی به کس نگران نباش؛  -
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 ممنون.  -

 فعال خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 ان صدام کرد: ها بودم که عرفشستن ظرف  مشغول

 بله؟  -

  یمشکل چیکه ه یکنی محضر و امضا م یآی م کنم؛ی من دارم ازدواج م  یدونی که م طورن یهم -
 .یندار

 قلبم شدتت گرفت:  تپش

 ؟یدی چرا طالقم نم -

 کن.  رونیفکر طالق رو از سرت ب -

 .ختمی سرد نشستم و آروم آروم اشک ر یهایکاش  یاز رفتش رو بعد

 شم: به سمتم اومد و کمک کرد بلند  دنمیخانم با د هیمرض

 .گذرهی م هانیهمه ا آال جان خودتت رو ناراحت نکن؛  -

 

 شب

 گذاشتم: امیکوله پشت یرو تو لمیوسا

 .آمی آال منم م -

 ؟ یتو مطمئن -

 آره.  -
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 ؟یهاتو کردخوب فکر   نایم -

 آره.  -

جلوتر از عمارت پارک    یکم دمیآرش رو د  نیماش م؛یو از عمارت خارج شد می هامون رو برداشتکوله 
 .میشد  نی و سوار ماش میدیدو  ن یبود، به سمت ماش

 زد:  یلبخند آرش

 . یفرار سالم خانم -

 ؟ یسالم خوب  -

 ممنون.  -

 نگاه کرد:   نای با تعجب به م  آرش

 آد؟ی هم م نایم -

 ست؟ یکه ن یآره؛ مشکل  -

 فعال نه. -

 گذشت:  یاقهیدق چند

 م؟یری آرش االن کجا م  -

 اصفهان.  فرستمی شماها رو م  -

 ؟ یک  شیپ -

 هامه.از دوست  یکی خواهر   ن،یمیس -

 دادم و به خواب رفتم.  ه یتک یسرم رو به صندل  دم؛ ینپرس یسوال گهید
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 : دیبعد خواب از سرم پر قهیچند دق دم؛یکش یاازه یهام رو باز کردم و خمچشم  آروم

 م؟ یدینرس -

 نمونده.  یزیچ گهید -

  نییپا ن یبه بدنم دادم، دکمه رو زدم و پنجره ماش یکش و قوس  داد؛یدو صبح رو نشان م ساعت
 اومد: 

 شده! یاچه مهِ  -

 . میری با اتوبوس م کردمی فکر م م؛یدیبعد به فرودگاه رس قهیدق ده

 . رهی بگ طیبل نا یم یداشت و آرش تونست برا یخال یصندل مایهواپ خوشبختانه

 

 : میداد لیهامون رو تحومدارک و گوله  

 ممنونم. یچآرش بابت همه -

کس   چیه  ینباش تا خودتت نخوا یچ ینگران ه ؛یآال خوشحال شدم که بهم اعتماد کرد اس،فه یوظ  -
 . ییتو کجا فهمهی نم

 ممنون.  -

 دنبالتون. آدیم  نیمیس ن؛ ینر ییاونجا جا نیدیرس  یوقت -

 باشه.  -

  بردی خسته بودم خوابم نم کهن یمن با ا یول دیخواب نا یم م؛یشد  مایو سوار هواپ میکرد یخداحافظ 
 رو داشتم.  ندهیهمش استرس آ

 

 .میدیدی رو م نی م یآال کاش عکس س -
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 دنبالمون. آدی م یک مینی تا بب مینیجا بش هی میبر  ایب  م؛یدیحاال که ند -

 ام گذاشت: شونه یسرش رو رو نایم  م؛ینشست یصندل یرو

 .خوابمی روز کامل م  کی  میبه خونه رفت یوقت -

 .طورن یمنم هم -

ام  شونه یرو یکه چشمم رو بستم دست نیهم  یول دمیکش یاازه یشده بود؛ خم  نیکم سنگکم هامپلک 
 باز کردم:  یهام به سختقرار گرفت، چشم 

 سالم. -

 کردم.  ری د دیهستم؛ ببخش نیم یسالم من س -

 .دمی تازه رس ست؛یمهم ن -

 : میشد نشیسوار ماش م،یاز فرودگاه خارج شد نیمیو همراه س میرو برداشت  هامکوله

 . نیبخواب  نیخوای راه دوره اگه م -

 . یحرف دلم رو زد -

 دادم و به خواب رفتم.  ه یتک یرو به صندل سرم

 

 هیحواسش به ما بود که   چارهی ب نی میس م،ید خونه شدبه مقصد؛ تلو تلو خوران وار  دنیاز رس بعد
 . میوفتیوقت ن 

 ...دمیچطور به اتاق رفتم و خواب دمینفهم گهید

 

بعد از آماده شدن از  ام؛ یتا به خودم ب دیطول کش یربع  کی هام رو باز کردم؛ چشم یسردرد بعد با
 . دمیشن نییدو نفر رو از طبقه پا  یاتاق خارج شدم، صدا 
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 مشغول صبحانه خوردن هستند:  نی میو س نایم دمیصدا که رفتم د دنبال

 . ری صبح بخ -

 رو بهم داد: ییاستکان چا نیمینشستم و س  نایکنار م  یصندل یجوابم رو دادم؛ رو یگرم به

 ممنون.  -

 جان. نوش  -

و  مینشست گهیهم د یمبل روبه رو یرو م؛یرو جمع کرد  زیاز خوردن صبحانه به کمک هم م بعد
 : شروع به صحبت کرد  نیمیس

  یکار اومدم اصفهان، شرکت طراح یو برا  یتهران تمی، اصلو پنج ساله  ستیراد هستم، ب ن یمیمن س -
 . ستیبزرگ ن  ادیدارم که البته ز میدکوراس

 کرد و ادامه داد: یمکث

 از زبان خودتون هم بشنوم.  خوامی بهم گفته و حاال م  یهاز یچ هیآرش  -

 گفتم: یاباشه 

 نرم افزار دارم، از دست شوهرم فرار کردم.  پلومیو چهار ساله، فوق د ستیمن آال هاتف هستم؛ ب -

 کردم:  فیها رو براش تعرتعجب نکرد؛ تمام اتفاق  اصال

وسط   نیا زی چ هیسال نشده عرفان عاشق پرستار مادربزرگش بشه؛ به نظرم  ک یه ک بهیآال برام عج  -
 مشکل داره. 

 نگفتم. یزیو چ  دمیکش یآه

 گفت:  نای رو به م  نیمیس

 ؟ یبا آال فرار کن یکه حاضر شد  شدیچ ی ول  یرو گفت یجون شما که بهم همه چ  نایم -

 خسته شدم از بس حرف خوردم.   اد،یب  رونی ب یکنواخت یاز   میزندگ خواستمی م -
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 کرد:  یمن نگاه به

 شروع کنم.  یدیجد  یبا آال زندگ  خوامی م -

 

 . ستیهمراتون ن یادیز  لیوسا م،یکن  دیو خر میبگرد رونیب میری دخترها امروز م  -

 افتاده. یام بگم که چه اتفاقبه خانواده  دیمن با نیمیس -

 انداخت و گفت:  ییپا رو پا نیمیس

 .گردهی عرفان داره دنبالت م دیشا دونند؛ یم یزی چ نیرم اول زنگ بزن بهشون بب آال به نظ  -

 گفت:  نیمیس رمی خواستم شماره مادرم رو بگ کهن یهم رو از طبقه باال آوردم؛  لمیموبا

 رو بده.  تی آال گوش -

 رو بکنه:  کارن ی هم گفت که هم نا یرو درآورد و شکوند؛ به م  مکارتمیرو به دستش دادم؛ س یگوش

 ؟ یچرا شکوند -

 کنند.  داتتونیپ تونستی چون راحت م -

 رو به سمتم گرفت:   شیگوش

 . ریمن بگ  یبا گوش  -

 تا جواب بده:  دیطول کش یاقهیمامان رو گرفتم که چند دق شماره

 بله؟  -

 سالم مامان.  -

 ؟ یخوب   زمی سالم عز -

 ن؟ یخوبم مامان؛ شما چطور -
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 . میماهم خوب -

 ؟ یندار یدیخبر جد ؟یکنی م یکاری چ -

 شوهرت زنگ زده بود.  شیساعت پ کی ؛کنمی خونه رو م   یکارها شهیمثل هم -

 که مثال تعجب کردم گفتم:  یلحن با

 گفت؟ ی چ -

 کرد:  یمکث

 ! نیشد بیشما زن و شوهر چقدر عج  -

 به؟ی کجاش عج نیا م؛ یپرسی حالت رو م میزنی زنگ م -

 .زدی ها رو م حرف   نیشوهرت هم هم -

 زنگ زده. دونستمی نم نی، عرفان سرکاره واسه همآهان -

 گفتم:  نی میبا مادرم رو به س  یاز خداحافظ بعد

 نگفته. یزیچ یعرفان هم زنگ بوده ول دونست؛ ی نم  یزی مادرم چ -

 نگو. یزیتو هم فعال چ گه؛ی نم  یزیات چعرفان به خانوادهکه معلومه  طورن یخوبه، آال ا -

 

 . میشد نیمی سمند س نیو سوار ماش میزد  رونی خونه ب از

 ؟ یطال فروش  می لطفا اول بر  نیمیس -

 ؟ یواسه چ -

 . ستیهمراهم ن ادیپول نقد ز -

 . دمیفهم -
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 .میدیرس  یبعد به طال فروش  قهیدق ستیب

 ها گفت: طال دنیگذاشتم؛ فروشنده با د زیم  یهام رو روطال همه

 همه پول رو ندارم.  نیارزش دارن و من االن ا یونی لیم ستیطالها ب نیخانم ا -

 که به نظر با طال فروش آشنا بود گفت:  نیمیس

 . دیکن یکمک هیآقا رسول لطفا  -

 : دیکش  ششیبه ر یدست مرد

 .نی عابد و اونجا بفروش  یطال فروش  میرطالها بب   هیبق  خرمی ازتون طال م ونیلیبه اندازه ده م -

 .میرفت  دیبه خر نایو م نی میاز فروش طالها؛ همراه س بعد

پسندازش همراهش بود که پنج  نایم  دم،یخر نایخودم هم م یلباس و .... هم برا ف،یک  کفش،
که به مشکل بر   یمواقع یمن نذاشتم اون پول رو خرج کنه و بهش گفتم نگه داره برا شد؛ی م ی ونیلیم
 کردم.  شیانگار که باالخره من راز نایاز من اصرار از م م؛یخوریم

 

که معلومه حاال حاال مهمونت   طورنیا م؛یری فعال خونه بگ میتونی و نم  میندار ی ادیما پول ز نیمیس -
 .میهست

 کاسه گذاشت:  یتو  و چنگالش رو قاشق

 ؟یکنی االن به خونه فکر م  شدی آال چ -

 . میراستش دوست ندارم مزاحمت باش -

 گفت:  یمیزد و با لحن مال یلبخند

 . جانی ا نییای رو در نظر گرفتم و بعدش قبول کردم شما ب  زیمن همه چ -

 . میهست میتو خرج خونه سه میهست جانی پس تا هر وقت که ا -
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 .یهر جور دوست دار -

 

 م؟ یکجا کار کن  دی با نایمن و م نیمیس -

 بهش زد:  یاز تو ظرف برداشت و گاز یبیس

 بره تو مهدکودک کار کنه. تونهی م ستیکامل ن  التشیچون تحص نایم ؛یکنی آال تو با من کار م -

 گفت:  نایبه م رو

 ؟یندار  یها که مشکلبا بچه  -

 نه اصال.  -

 صورتش بود رو کنار زد:   یتار مو که جلو چند

 بهت بده.  یکار هی گمیبه دوستم م خوبه؛  -

 . میتا بخواب میهامون رفتو بعد به اتاق  می کرد یتشکر  نیمیس از

 

به مهد رسوند و بعدش باهم به سمت شرکتش   نایاول م نیم یس ناس؛یمن و م یروز اول کار  امروز
 : میرفت

  یتونیبعدش م ؛یریبگ ادیتا کار رو خوب  یشی ها مشغول به کار مدست طراح  ری مدت ز هیآال تو  -
 . یمشغول به کار بش یبه عنوان طراح اصل

 باشه.  -

 

 )شرکت( 
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 اهی از رنگ س یب یدکور ترک  که؛ی ش یول   ستی بزرگ ن  ادیکه خودش گفت ز طورن یهم  م،یشرکت شد وارد
 بود و کنار دو تا از پنجره گلدون گل بنفشه قرار داشت.   دیو سف

 آال. -

 جانم؟  -

 باال انداخت:  یابرو

 ! ستایحواست ن -

 شدم.  جان یمحو ا د؛یببخش -

 اشکال نداره. -

بهشون   د یخسته نباش  نیمیگفتن، س یسالم  نیمیمن و س دنیبا د م؛یشد یوارد اتاق   نیمیس همراه
 بشم: ن یبه اسم نگار یخانم اریشد دستکرد؛ قرار    یگفت و من رو معرف

 آراز کجاست؟  -

 در جوابش گفت:  ونیاز آقا یکی

 .شهیداره واسه مسابقه آماده م -

 گفت و رفت.  یآهان نیمیس

 کنم؟   کاریچ د یخانم من با  نینگار -

 کرد:  یآروم  خنده

 . نیخانم؟ فقط بگو نگار یگی دختر مگه من چند سالمه که بهم م -

 باشه.  -

 رو تکرار کردم:  سوالم

 .یریبگ  ادیها رو رنگ  بیترک   دیبا زی قبل از هرچ -
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 ؟ یچ یعنی -

که با اون محل مراسم جور   ینی بچ یدکورش رو طور د یو با یدار زیم هیفرض کن  گم،ی با مثال م -
 . ادیدرب

 . دمیفهم -

 . یکه تو خونه بخون دمی کتاب هم م هیبهت  -

 باشه.  -

 

 بود:  دهیمبل دراز کش یرو  یاز خستگ نا یو به حال رفتم؛ م ختمیر  ییچا وانیتا ل سه

 آوردم.  ییبلندشو چا  نا؛یم -

 نشست:  سرجاش

 کردنند.  امونهید  ستن؛یبچه ن  هانیا -

 اند؟چندتا بچه  -

 .تاست یب -

 زده گفتم:  تعجب

 ؟ یهمشون رو تو نگه داشت -

 خسته شدم. ی لیباز خ یول امی نه؛ من کمک مرب -

 با لبخند گفت:  نیمیس

 . یکنیاشکال نداره؛ عادت م  -

بلند شد و در روز باز کرد؛   نیمی زنگ در س یبا صدا دم،یازش نوش  یرو برداشتم و کم امیی چا وانیل
 :فورن شالش رو گذاشت  دیرو شن  یمرد  یصدا ی وقت نایم
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 بزار سرت.  یزیچ هیآال  -

 : میگفت ی و سالم میساله وارد شد؛ از جامون بلند شد  یر سبه نظ  یخواستم جوابش رو بدم مرد تا

 آراز پسرعمومه.  شونیدخترا ا -

آراز طراح لباسه   دمیکه فهم  طورنیا م،یهم شنونده بود نا ی و آراز مشغول صحبت بود؛ من و م نیمیس
 شرکت کنه. ا یتال یو قرار تو مسابقه ا

 کرد و رفت:  یساعت بعد خداحافظ کی

 کنه؟ی م  کاری اگه پسرعموت طراحه لباسه تو شرکت تو چ  نیمیس -

ها تولدت  شتر یمعموال ب م؛یکه لباسشون رو آماده کن خوادی مواقع صاحب مجلس از ما م یآال بعض -
 .نهیآراز کارش تو شرکت ا  خوان،ی لباس رو از ما م

 گفتم و از جام بلند شدم:  یآهان

 کجا؟  -

 .گهیبرم بخوابم د -

 

رفتم، در رو زدم و بعد از گفتن    نیم یآروم از جام بلند شدم و به اتاق س خوابم نگرفت؛  کردم یهرکار
 وارد اتاقش شدم:  دییبفرما

 ؟ی داریب  نیمیس -

 شده؟  یزیچ خونم؛ ی دارم کتاب م -

 سمتش رفتم و کنار تختش نشستم:  به

 بهشون بگم؟ یچجور ام هستم؛نگران خانواده -

 کرد:  یرو بست و مکث کوتاه  کتابش



 ت ی شکا 

85 
 

 . یبگ یتلفن   یتونی مسئله رو نم نیاصفهان، ا اریات رو ب خانواده یجور هی -

 : دم یکش یآه

 .کنمی م  شیکار هی -

 

 ()شرکت 

 کارم تموم شد. نینگار -

 زد:  یلبخند

 . یچه کرد نمیبب  -

 گفت:  یبعد از برس یاقهیدق چند

 . یتاش رو اشتباه ست کردتا سهاز پنج  -

 پکر شد:  امافهیق

 بازم! -

 تحکم گفت:  با

 دوباره آال. -

 گفتم و از اتاق خارج شدم:  یدی کار بودم که تلفنم زنگ خورد؛ ببخش  مشغول

 سالم مامان.  -

 ؟ یخوب   زمی سالم عز -

 اصفهان؟  دیتونیخوبم مامان جونم، مامان م -

 کرد:  یکوتاه مکث



 ت ی شکا 

86 
 

 رو ندارم.   یدارم؟ اصال کس کاریتر من اصفهان چ دخ -

 مامان من اصفهان هستم -

 ست؟ یشوهرت باهات ن -

 زدم:  امی شانیبه پ یاضربه 

 نه عرفان هم هست.  -

 : دیبه ذهنم رس  یفکر کهوی

 . نییای شما هم ب  رمیگی م طیبل  م،یکن زشیسوپرا میخوای اصفهان و م میاومد مامان تولد عرفانه؛ -

 باشه.  -

 پس فعال خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 : دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 راحت شدم.  -

 ؟ یاز چ -

 دستش بود:  یقهوه تو وانیبود و ل ستادهیکه پشت سرم ا دمیرو د  نیمیس

 اصفهان. آنی با مامانم صحبت کردم؛ م -

 و آروم گفت:  دیاش رو نوشاز قهوه یکم

 شدنند؟   یچطور راض -

 .می کن زشی سوپرا میخوایانه و م گفتم تولد عرف -

 . دمیفهم -
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 ست کنم:  گهیادامه دادم که بعد دو ساعت تونستم پنج رنگ رو باهم د نمیاتاق کار شدم و به تمر وارد

  یبهم داده بود رو خوندم، دفتر طراح  نینگار یکتاب  یجلسه رفتن و تنها تو اتاق موندم؛ کم یبرا هیبق
 .رسمی شرکت نم یهاطراح   یشدم هر چند به پا ی بود رو برداشتم و مشغول طراح  زیم یکه رو

 : خونمیم رلب ی ز یو آهنگ  کردمیم یکه طراح  طورن یهم

 چته بهم بگو چته تو  -

 شکوند دلتو ی,ک  یک یک

 دونن قدرتو  ینم  اونا

 خورن به درد تو  ینم

 باشه فن تو... یخوای م یکی

 ساعت بعد جلسه تموم شد و همه به اتاق کار برگشتن. مین

 ؟یدیطرح رو تو کش نیآال ا -

 سرم رو به طرفش برگرونندم:  مانیپ  یصدا با

 دفترت رو برداشتم.  اجازهی که ب دیآره؛ ببخش -

 گرفت:  مانیدفتر رو از پ نیمیس

 . یدیکش یچ نمیبب  -

 پس داد:  مانیبعد دفتر رو به پ ه یثانچند

 آراز؟  ش یپ یدوست دار ست؛یبد ن  تیآال طراح  -

 لب زدم:  آروم
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 .دونمی نم -

 ادامه داد: تی با جد نیمیس

 سراغ همون.  یبهتر بر یاستعداد دار یتو کار  یآال جون وقت -

 خوبه؟   میطراح ی بگ  یتونی چطور م دمی که من کش یشرت یت دنیتو با د نیم یآخه س -

 چرخدارش نشست:  یصندل یرو

 خودمون. شی پ یکردی اگه قبول نکرد برم زنه؛ی که حرف آخر رو م هیآراز کس گم،ی نم  یزیمن چ -

 باشه.  -

 

 )شب( 

با آراز صحبت کرد و قرار شد من چندتا طرح آماده کنم که اگه خوب بود آراز من رو استخدام  نیمیس
 .کنهیم

گردنم گذاشتم و شروع به ماساژ  یدستم رو رو کرد،ی رو که بلند کرد؛ گردنم به شدت درد م  سرم
 دادنش شدم: 

 شده؟ی چ -

 بود گردن درد گرفتم.  نییاز بس سرم پا -

 رو ازش گرفتم:  سهیکردم و ک  یتشکر آب گرم برگشت؛  سهیک  کی رفت و با   نیمیس

 . رسنیام مفردا شب خانواده  -

 چراغ حال رو خاموش کرد:  نیمیس

 .میبخواب میبر  ایب شه؛ی درست م یانشاال همه چ -
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 هام کرد: به طراح  ینشستم؛ آراز نگاه کوتاه  زیمبل کنار م یگذاشتم و رو  زی م یرو میطراح  دفتر

 صدات کنم؟  کیبه اسم کوچ تونمی م -

 بله. -

 گذاشت:  زیم یرو در هم قفل کرد و رو  هاشدست

  یریگیم ادیهم  یاطی خ  یاز طراح ریبه غ  ؛ینیآموزش بب   دیباز با  یول  یکار رو دار نیآال تو استعداد ا -
 بلدم. یاط یمن خ یول ی باور نکن  دیشا کنه،یبهت کمک م  یلیچون خ

 دهانم رو قورت دادم و لبم رو با زبانم َتر کردم:  آب

 شروع کنم؟ تونمی م  یاز ک -

 امروز.  نیهم یاگه بخوا -

 باشه.  -

گفت که من رو به اتاق کار   یآورد و من بعد از مطالعه امضا کردم؛ آراز رو به منش یقرارداد یمنش
 کنه.  ییراهنما

 یادیبه اتاق کار رفتم، در رو که باز کردم تعداد ز یهمراه منش یاز آراز کردم و بعد از خداحافظ یتشکر
و دو نفر برش   کردنندی م  یاطیمشغول کار بودنند؛ هفت نفر خ  شدنندی م یخانم که فکر کنم ده نفر

 .یکنی م  کاری داره چ دمیو نفر آخر نفهم زدنندیم

 صدام کرد:  یکه جلوتر رفتم کس یکم 

 آال. -

 روبه رو شدم:   نیو با نگار برگشتم

 ؟ یکنیم  کاری چ جان یسالم؛ ا -

 اومدم به آراز کمک کنم.  یابه خاطر مسابقه  -
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 . رمی بگ ادی یاط یخ  جانیا د یآقا آراز بهم گفت با -

 .کنهیجون بهت کمک م میمر -

بهم گفت که   ی سالم یخانم با مهربان میمر برد؛   دیرسیکه چهل ساله به نظر م  ی رو به سمت خانم  من
 منم جوابش رو دادم. 

 ه؟ یاسمت چ -

 آال. -

 ؟ یدونی م یزیچ  یاطی از خ -

 لباس بلدم.  ینه من فقط طراح -

 .ییایراحت بر ب دنیخوبه؛ فکر کنم از بس الگو کش -

 ادیرو خوب  دنیالگو کش کهنی داد و گفت بعد از ا عیرو بهم توض  دنیالگو کش یهاخانم روش  میمر
 .کنهی گرفتم شروع آموزش دوخت م

 

 گفت:  زدی توش موج م ینگران  یپدر و مادرم نشستم؛ مادرم با لحن  یرو روبه

 چه خبره؟ عرفان کجاست؟   جانیآال ا -

 کرد: نایو م  نیم یبه س رو

 هستن؟ یها کخانم  نیا -

 : دم یکش یق یعم  نفس

 . نیبگ نیخواست یحرف بزنم؛ بعدش هرچ  نی ارلطفا بز -

 ناراحت لب زد:  یبا لحن   بابا

 شروع کن.  -
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آب   نایم گفت،ی نم  یچ یبود و ه دهیکردم؛ مامان رنگش صورتش پر فیها رو براشون تعراتفاق  تموم
 مامان آورد.  یبرا یقند

 : دی با عصبانت غر زد؛ یشده و تند تند نفس م یکه به شدت عصبان   بابا

 . یکار وکسی دختر مگه تو ب  -

 جاش بلند شد:  از

 ! میبود بهیغر قدرن یما واسط ا ؟ینگفت   یچی چرا به ما ه -

 کردم آرومش کنم: یسع

 شما رو ناراحت کنم. خواستمی بابا جونم من نم -

 مامان که انگار تازه نفس گرفته بود گفت: بهم رفت؛   یاغرهچشم

 ؟ یکنی م  کاریآال االن چ -

 .کنمی طالق اقدام م یداشتم برا یخوب تمیکه موقع یوقت کنم؛ی و کار م  مونمی م جانیفعال ا -

 گفت:  دهی بر دهیبر  د؛یلرزی که از عصبانت صداش م  بابا

 ولش کنم.  یطورن یرو هم شرفی اون ب تونمی من نم -

 : نهیجام بلند شدم و کمکش کردم که بش از

 یخبر  چیکه از من ه نیبگ دی اگه اومدن سراغتون شما با ن؛ یدیکه من رو د نیبگ  یبه کس  دینبا -
 . نیندار

 : د ینال مامان

 .شهی که نم یطورنیا -

 مامان لطفا.  -
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تا بتونم  دیپدر و مادرم خر یبرا مکارتیدو تا س نیمیکنم که سکوت کنند؛ س شونیتونستم راض  بالخره
 باهاشون در ارتباط باشم.

 رشت شدنند.   یراه  مایبا هواپ  یصبح پدر و مادرم راه فردا

 

 برم؟  یک  شیپ دی با  یطراح دن؛ی خانم بهم آموزش م میرو مر ی اطیآقا آراز من خ  -

 من. -

 ن؟ یدیشما به من آموزش م  -

 ست؟ یکه ن یبله؛ مشکل  -

 نه. -

 ها رو به سمتم گرفت: رنگش رفت و دو کتاب برداشت و اون  ی سمت قفسه مشک به

 رو بخون. هان یحتما ا -

 چشم. -

 نشست:   شیصندل یرو

 ؟یدیکشی هات رو بدون مانکن م تا حاال لباس  -

 بله. -

 داشت اشاره کرد:  یاکه جلد قهوه  یکتاب به

 . یریبگ  ادیرو   یتا مانکن کش  کنهیکتاب بهت کمک م نیا -

داشت نقاط   یبدن، وقت یآناتوم عیگذاشتم؛ آراز شروع کرد به توض زی م یرو رو میو مداد طراح  دفتر
 بحث رو خاتمه داد. که از چشم آراز دور نموند؛  دمیخجالت کش یکم دادیم ع یحساس بدن رو توض
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  یآوردم و مشغول طراح نییبگشم؛ سرم رو پا یکیو ازم خواست که منم  دی نمونه مانکن کش کی
 در باز شد:  کهو یکه  کردی تابش کار م شدم، آراز هم با لپ 

 ... یعز -

که کرده   یوحشناک  ی آراز با اخم کرد؛ی من حرفش رو ادامه نداد و با تعجب نگاهم م دنیبا د نینگار
د به بع هی چند ثان  یبرد ول   رونیرو گرفت و همراهش خودش به ب  نینگار یبود از جاش بلند و بازو 

 . مینگفت یزیکدومون چ چیاتاق برگشت؛ ه

 

 )خونه( 

 هست؟  یزیچ نیآراز و نگار  نیب  نیمیس -

 ُاپن گذاشت:  یآب پرتقالش رو رو وانیل

 ؟ یدید یزیتو چ -

 از تاسفم تکان داد: یرو برداشت و سر وانشیکردم؛ ل فیها رو براش تعراتفاق  تمام

 .آدی از آراز خوشش م نینگار -

 گرد شده نگاهش کردم:  یهاچشم با

 واقعا! -

 : د یرو نوش اشوهیماز آب  یکم

 توجه آراز به خودش جلب کنه.  کنهی م یآره؛ االن سه ساله که سع -

 کرد و با پوسخند ادامه داد: یمکث

 .کنهی خطاب م  زمی که آراز رو عز دهیرس  ییحاال کارش به جا -

 .نمی فکر کنه خبرچ خوامی نم ؛بهت گفتم یزیلطفا به آراز نگو که چ  نیمیس -
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 نگران نباش.  -

 

 ماه بعد  کی

حرص   نیچقدر نگار  برهی آراز گفت من رو همراهش م ی وقت ادمهی رم؛ی م سی همراه آراز به پار امروز
 باهام حرف نزد:  گهیخورد، از اون روز به بعد د

 آراز اومده. ؟یاآال آماده -

و   نایو شالم رو مرتب کردم؛ دسته چمدونم رو گرفتم و از اتاق خارج شدم، از م ستادمیا نهیآ یجلو
 کردم و از خونه خارج شدم. یخداحافظ   نیمیس

گفتم که جوابم رو داد، چمدونم رو گرفت و   یداده بود؛ به سمتش رفتم و سالم هیتک نشیبه ماش آراز
 صندوق عقب گذاشت.

گوش پخش شد، اصال فکر  از گو  یآراز ظبط رو روشن کرد و آهنگ دو ماه م؛یشد  نیماش سوار
 شکل باشه. نیبه ا قشیآراز سبک موس کردمی نم

 لب همراه آهنگ شروع به خوندن کردم:  ری آوردم و ز نیی رو پا  نیماش شهیش

 . یقشنگ خوند -

 ممنون.  -

آراز سرش   م،یشد  مایسوار هواپ ی سو بعد از بازر میداد ل یها رو تحوبه فرودگاه چمدون  دنیاز رس بعد
 برداشتم و خودم رو باهاش سرگرم کردم.   فمیاز تو ک یداد و به خواب رفت؛ کتاب هیرو به مبل تک

 

 _هتل( سی)پار

 

 شام؛ آماده باش.  یبرا میری آال ساعت نه م -
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 باشه.  -

 کمد مرتب کردم.  یهام رو توچمدونم رو باز کردم و لباس  م؛یهامون شداتاق  وارد

که کنج   یمشک یاوارهیکنار تخت، کمد د کیکوچ یعسل  زینفره، م  کیبزرگ نبود؛ تخت   ادیز اتاق
 قشنگ کرده بود. یلیاتاق خ  یپنجره بود فضا ریکه ز یابود و مبل دو نفره وارید

  میهشت تنظ  یرو رو  میو ساعت گوش دمیاز کش تخت در یکه گرفتم رو یاساعته کی از دوش  بعد
 هام رو بستم و آروم آروم به خواب رفتم.کردم؛ چشم

 

 به خودم اومدم از جام بلند شدم.  یوقت هام رو باز کردم؛ چشم  میزنگ گوش یصدا با

رنگش به همراه مانتو هم  یبنفش رنگ  یساحل راهنیکردم،  پ  یمیمال شی رو شستم و آرا  صورتم
  رونی رو برداشتم و از اتاق خارج شدم که همون لحظه آراز از اتاقش ب دیکل شالم رو گذاشتم؛  دمیپوش

 اومدم.

 بهم زد:  یلبخند

 . میبر -

کرد و بعد از گرفتن سفارشمون   تیهدا یزی کارسون ما رو به سمت م م؛یوارد رستوران شد گهید باهم
 رفت: 

 ده؟مسابقه ساعت چن -

 مسابقه ساعت هشت شبه.  م؛یریساعت ده آماده باش که م -

 . مینزد یحرف  گهیغذاهامون رو آوردن د کهن یاز ا بعد

 

 ) تاالر_محل اجرا( 
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هاشون متوجه نشدم؛ همراه آراز به پشت  از حرف  یچی مشغول صحبت شد که من ه یبا مرد آراز
 : کردنندی م شی ها رو آرااون هار شگینشستن و آرا یصندل  یمدل رو یاد یصحنه رفتم، تعداد ز

 ما کدوم هستن؟ یهامدل -

  شگرینشسته بودنند؛ آراز مشغول صحبت با آرا  یصندل  یها رودستش به روبه رو اشاره کرد؛ مدل با
 الزم رو داد. هاتع ی شد و توض

دار به سمتم و دامن بلند پوف   نی با آست  یعروسک راهنی و پ یها رفت و روسربه سمت لباس  آراز
 گرفت: 

 مال منه؟ -

 آره.  -

نگاه  نهی ما  جزء گروه چهارم بودنند، به خودم تو آ یهامدل شد؛ی مسابقه شروع م  گهیساعت د مین
 خوب بود.   یلیکارش خ   شگریو آرا اومدیبهم م یل یکردم لباسم خ

 نشستم. های پشت صحنه خارج شدم و کنار تماشاچ از

با دستش به دو خانم و دو آقا   دم؛ینفهم  یچی من ه یِسن رفت و شروع به صحبت کرد ول یرو یمجر
 باشند.  دیاشاره کرد که فکر داور با

وارد شدنند، از استرس تپش قلب گرفتم و با   بی ها به ترتکه رفت نور صحنه کم شد؛ گروه  یمجر
 .کردمی م  یم بازهاناخون 

 . نمیالعملشون رو ببها بود که عکس ما وارد شدنند؛ تمام نگاهم به داور  یهامدل

 کنند. یریگجه یها رفتن تا نت مسابقه دارو  انیاز پا بعد

برداشتم و دو  یدستش یشده بود، پ دهیاون چ یرو کی و ک ینی ریخورد که انواع ش یزیبه م چشمم
 بزنم که آراز صدام کرد:  مین یریبه ش  یکه خواستم گاز ن یبرداشتم؛ هم ین یشر

 ها برگشتن.آال داور  -
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 .ستادنیسن ا یها روطراح  م؛یبه محل اجرا برگشت  دوباره

 یبه اسم الکسا بود وقت یاز نفر سوم شروع کرد که شخص  یمجر شدنند؛ی سه نفر برنده م  کال
 ال رفته و دستم عرق کرده بود.نفر دوم رو بگه تپش قلبم با  خواستیم

 شد.  ییای تالیدختر ا ه یاشکم در اومد؛ نفر اول  دمیاسم آراز رو به عنوان نفر دوم شن  یوقت

 

 ؟ ینکن  هیگر شهی آال م -

 هق گفتم: رو با دستمال گرفتم و بابا هق  دماغم

 .یدی زحمت ِکش یلیتو خ  -

 زد:  یلبخند

 .شمی که نفر دوم م یدوم بار نیآال ا -

 ؟یتا حاال چندتا مسابقه داد -

 رو اول شدم.  شیکی سه تا؛ فقط  -

 ؟ یستیناراحت ن -

 معلومه که نه.  -

 .میها با آراز مصاحبه کردنند به هتل برگشتخبرنگار  کهن یهام رو پاک کردم؛ بعد از ادستمال اشک  با

 

 عرفان 

 عوض کردم. یو شلوار ورزش  شرتیرنگم رو با ت یکت و شلوار مشک  اتاقم رو محکم باز کردم؛  در

 هام قرار دادم: دست  نی تخت نشستم و سرم رو ب یرو
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 عرفان. -

 : دیموهام کش نیب یعمو کنارم نشست و دست زن

 .مونمیزن عمو بدجور پش -

 کردم:  یمکث

 .یگرفتی کاش جلوم رو م  -

 : دیکش  یعمو آه زن

 .یدادیمن رو قسم م یپا داشت و ه هیتو مرغت  یپسرم من که بهت گفتم؛ ول -

 : ستادم یپنجره ا یجام بلند شدم و روبه رو از

 . دمیشنی هاتون رو نم وقت حرف  چیکردم، کاش ه یرو ادهیز -

 که به در خورد سرم رو برگردونندم:  یاتقه  با

 نو؟ یم شدهی چ -

 . نندیشما رو بب خوانی خانم بزرگ م -

 کجا؟  -

 تو سالن.  -

 : میمبل نشست یو رو میرفت  نییو به طبقه پا میزن عمو از اتاق خارج شد همراه

 شده؟ی چ -

 گذاشت و با تحکم گفت:  زیم یرو رو اشییبزرگ استکان چا خانم

 موند،ی اون اگه دوست داشت م  ؟یبمون اقتیلیب  یمنتظر اون دختره یخوای م یپسرم تا ک  -
 سرشناس داره.  کامله، خانواده  التشیآرورا ازدواج کن؛ تحص نیاموشش کن و با هم فر
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 : دی عمو با اعتراض نال  زن

 خانم...   یول -

 .یمقصر هیقض نیتو هم تو ا  د؛یساکت مهش -

 خانم بزرگ زول زدم:  یهاجام بلند شدم و تو چشم از

 .کنمی ازدواج نم کسچ یمن با ه -

 نسبتا بلند گفت:  یبزرگ با صدا خانم

 . کردهی آال بر نم -

 :دیمن به سمتم دو دنیوارد خونه شد و با د  ریخواستم جوابش رو بدم؛ ام تا

 چته پسر! -

 بعد به سمتم گرفت:  قهیآورد و دو دق رونی ب بشی رو از تو ج  شیگوش

 . نیعکس رو بب نیا -

 به عکس کردم:  یرو از دستش گرفتم و نگاه یگوش

 .شمی من که متوجه نم -

 کرد:  یاخم

 . یاز بس خنگ -

 هام گرد شد: چشم دنشیبا د  کهویاشاره کرد؛  یو با دستش به دختر ستادیا کنارم

 آال! -

 .کنمی م داشیگفتم پ یدیآره؛ د -

 اسم آال از جاش بلند شد:  دنیعمو با شن  زن
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 آال کجاست؟  ریام -

 سه یشو تو پارعکس مال مسابقه فشن  نیخانم ا دیمهش -

 : دمی موهام کش نیب یدست

 سه؟ یآال تو پار یعنی -

 جواب بده زن عمو گفت:  ریام کهن یاز ا قبل

 . نیستادیا جان یا ستیدرست ن د؛ یتو اتاق صحبت کن نیبهتر بر -

 :میتخت کنار هم نشست یرو م؛یرفتعرفان به اتاقم  همراه

به اسم آراز درخشان، احتمال   هیرانیها ااز شرکت کننده یک ی مسابقه  نیکردم؛ تو ا قیعرفان من تحق  -
 مرد کار کنه.  نیا یآال برا دمیم

 ؟یدی م یاحتمال  نیچرا همچن -

 بار گفت:  متلک

 !ایآال رفته خنگ شد یاز وقت -

تو   یکردی و در ضمن اگه دقت م ستین  ایآسون نیهمراهش نبوده؛ اقامت گرفتن به ا یادیآال پول ز 
 سرش بود؟   یبرگرده چرا روسر رانیبه ا ستیقرار ن یعکس حجاب داشت، وقت

 : دم یکش یپوف

 کرد؟ دایپ شهی آراز درخشان رو چطور م  نیا ریام -

 شرکت داره. هیتو اصفهان  -

 

 اصفهان.  میریشو که مبرو حاضر  خب؛ل یخ -

 امروز!  -
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 گفتم:  یتند یلحن با

 برو حاضرشو.  -

 اصفهان رزرو کردم.  یبرا طیرفت دو تا بل  ریام کهن یاز ا بعد

کت و   هیهام رو با  گرفتم و لباس  یگذاشتم، روش یدست لباس جمع کردم و درون ساک کوچک چند
 ساکم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم:  دم؛ یپوش یشلوار اسپرت

 ؟یری کجا م  -

 گفتم:  تیو با جد ستادمیا سرجام

 اصفهان.  -

 : دیغر

 .یتو مراسمش باش  دیفردا هفتمه پدربزرگته؛ با -

 .تونمی نم -

 داده بود:  هیتک   نشیبه ماش  ری نگفتم و از عمارت خارج شدم؛ ام یزیچ گهید

 .میمن بر نیعرفان با ماش -

 باشه.  -

 رو گرفتم:  میهام صندل که با دست  روندی تند م قدرن یا ری ام م؛یشد  نیماش وارس

 تر برون. آروم  یروان  -

 . میکو گوش شنوا؛ راه چهار ساعته رو تو دو ساعت رفت یول

 یرو تو شی و هندزفر هیتک یسرش رو به صندل ریام م،یشد   مایمربوطه سوار هواپ یاز انجام کارها بعد
 گوشش گذاشت. 
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 یکه صدا شدمی اون روز داشتم از کنار اتاق زن عمو رد م افتادم؛ی آال نم هیوقت به فکر تنب چیه کاش
 بشنوم.   یتونستم صداشون رو به خوب نیدر کامل بسته نشده بود واسه هم دم،یآال رو شن 

ارد اتاق بشم و  شدم؛ خواستم و یدختر امتحان کنه به شدت عصبان  هیمن رو با  خوادی گفت م یوقت
کنم، به زن عمو و آرورا گفتم که  هیگرفتم آال رو تنب م یشدم و تصم مونیپش یکنم ول دادیداد و ب

آال  تم، گفمن به جونم خودم قسمش دادم  یول  رهیزن عمو خواست جلوم رو بگ دونم؛ی رو م یچهمه
  یلیرو خ  ی اون باز دیردم؛ باک یرو  ادهیز کهن یمثل ا یبشه ول   هیتنب دیکه بهم کرده با یبه خاطر شک
 .دادمی زود خاتمه م

 ( نیکدومتون عقل ندار چیزن عمو)زن و شوهر ه به

 در گذشت  مارستانی سپردم که دنبال آال بگرده؛ بعد از چند روز تو ب ریآقا بزرگ سکته کرد به ام یوقت

رو   شیزدم که هندزفر  ریام یدر حال فرود اومدنه ضربه به بازو مایاعالم کردنند هواپ کهن یبعد از ا 
 برداشت: 

 ه؟یچ -

 .میآی فرود م میدار -

 .میخارج شد  مایو از هواپ میهامون رو برداشتفرود اومد؛ ساک  مایبعد هواپ قهیدق چند

 

 :میدور و اطراف نگاه کرد به

 نداره؟  یتاکس  جانیا -

 از پشت صدامون کرد:  یلحظه مرد همون

 ن؟یخوای م  یآقا تاکس -

 ببره.   یکه ما رو به هتل میو به راننده گفت میشد یگفت، سوار تاکس  یادر جواب اون مرد بله ریام

 شرکت شدم.  یراه ریبعد از آماده شدن همراه ام  م؛یو دو تا اتاق گرفت  میدیبه هتل رس یوقت
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 نا یم

 تاپ نشاندم:  یرو گرفتم و اون رو رو نیآرت  کیکوچ یهادست

 مهد( قدم زنان به سمتم اومد:  ری)مدیفتح  خانم

 کردم. دایبرات کار پ  نایم -

 باال انداختم:  یتعجب ابرو از

 من که کار دارم.  -

 داد:  هیتک واریشد و به د نهیبه س دست

 برگرد.  ومدی بهتره؛ برو اگه خوشت ن  یل یکار خ ن یا نایم -

دو ساله رو   یآوردم و سوگل کوچولو نیی سرم رو پا به پام خورد؛  یزیچ هیبزنم که   یحرف خواستم
 : دم یاش رو بوسکه پاهام رو محکم گرفته؛ خم شدم و بغلش کردم و  گونه  دمید

 ه؟ یچ طشیشرا یخانم فتح  -

 مونند؛ی هستند و تو مهد اصال نم  طونی ش  یلیدختر و پسر چهار ساله داره که خ  هی یحمت  ای پور یآقا -
 وقت نداره.  ادیهمسرش سرطان داره و ز

هام رو پاک کردم و سوگل  اشک  عی بغض کرده بود، سر هی گر دنیسوگل با د گرفت؛  امه یحرف گر نیا با
 تاپ نشوندم:  یرو رو

 ام افتادم.خانواده  ادی ؛ یخانم فتح دیببخش -

 خدا رحمتشون کنه. -

 ممنون.  -

 : مینشست کتینم  یو رو میترف باهم
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 . یریگیدر ماه سه تومن م یکن یدارها و همسرش نگهاگه از بچه  -

بده، آب   ری من رو به کل تغ یزندگ تونستی در ماه م ونیلیگرد شده نگاهش کرد؛ سه م یهاچشم با
 قورت دادم: یدهانم به سخت

 قبوله.  -

 .دنشونیباهاشون هماهنگ کنه و بعدش من برم د یشد خانم فتح  قرار

 خونه شدم.  یو راه دمیخر ین یری جعبه ش  هیشدم؛   لیتعط یوقت

 

 یمن صدا دنیبا د کرد،ینگاه م ونیمبل نشسته بود و تلوز یرو  نیمیباز کردم؛ س دیرو با کل  در
 رو کم کرد:  ونیتلوز

 . یسالم خسته نباش  -

 . یتو هم خسته نباش  ممنون؛  -

 تو خونه عوض کردم:  یهام رو با لباس راحت ُاپن گذاشتم و به اتاقم رفتم؛ لباس  یرو رو ین یری ش جعبه

 بشم.  یبهم گفت برم پرستار شخص  یامروز خانم فتح نیمیس -

 داده بود رو بلند کرد:  هیرو که به مبل تک   سرش

 ؟ یک  شیپ -

 کردم:  فی رو براش تعر یچ همه

 .هی آدم خوب یحمت   ایپور -

 ؟ یشناسی از کجا م -

 گفت:  کندی که پوست م طورنی برداشت و هم  یچاقو

 .سپارهیبه ما م رنیگی که م یجشن ایاش خونه  نیزاید -
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 آهان. -

 

 آال

 گذاشتم: زی م یکه آماده کرده بودم رو یهاطرح 

 برم.  گهیآقا آراز من د -

 . یخسته نباش -

 . نیهمچن  -

وارد اتاق شد و با   ای در باز شد و مان کهوی رو برداشتم و خواستم به سمت در برم که   میو گوش فیک
 رو به گفت:  یناراحت 

 .کنهی قبول نم  دین یبی رو نم  یشما کس گمی م یاومده؛ هرچ یبه اسم عرفان آزاد  یکی -

 بهم کرد:  یترس اسمش رو لب زد؛ آراز نگاه  با

 ؟ یآال خوب  -

 : ستاد ینگفتم، زبانم انگار قفل شده؛ آراز رو به روم ا یچیه

 شده.  دیآال صورتت مثل گچ سف -

 گذاشتم:  امیشان یپ یرو رو دستش

 !یتب هم که ندار -

 صورت زن من بردار.  یدستت رو از رو -

 دستم رو گرفت:  م؛یو آراز به عرفان نگاه کرد من

 . میبر  ایآال ب -
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 زدم:  ادیفر

 . آمی نم -

 : د ینال

 آال لطفا.  -

 دست عرفان رو از دستم جدا کرد و با خشم گفت:  آراز

 دست از سرش بردار.  -

 گفت:  لکسی ر یل یآراز زول زد و خ یهاتو چشم  عرفان

 رو تخته کنم دخالت نکن.  جان یدر ا یخوای اگه نم -

 نبود؛ آروم لب زدم:  دیبع   یچیه ونهید نیا از

 عرفان.  میبر -

 با اشک به آراز نگاه کردم.   د؛یرو گرفت و همراه خودش کش دستم

بهم گفت و با سر جوابش رو دادم، با هم   یبود سالم ی ک دونمی که نم یپسر  م؛یشرکت خارج شد از
 : م یشد یسوار تاکس

 آقا کجا برم؟  -

 فرودگاه. -

 بودم لب زدم:  داده هیکه سرم رو پنجره تک  طورن یهم

 . میاول به خونه بر ست؛یعرفان من مدارکم همراهم ن -

 باشه.  -

 رو به راننده دادم. آدرس
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در رو باز کرد؛ با   نای شدم، زنگ خونه رو زدم که م ادهیپ یهمراه عرفان از تاکس  م؛ یدیبه خونه رس یوقت
 : کردی گرده شده به ما نگاه م یهاچشم

 آ...قا  -

 برو کنار.   نایم -

 جمع کردم.   لمیبه اتاقم رفتم و وسا د؛یچسپ واریبه د نایم

 : دم یاش بوسرفتم گونه نا ی ازش تشکر کردم، به سمت م یچرو بغل کردم و بابت همه   نیمیس

 جون مواظب خودتت باش.   نایم -

 هق گفت: با هق ختیری که آروم آروم اشک م طورن یهم نایم

 .آمی آال... منم باهات م -

 اش گذاشتم:شانه یرو رو دستم

 . یخوشبخت بش ، یمونی م جان یتو هم -

 رو پاک کردم.  دیام چک گونه یکه رو یرفتم و قطره اشک   رونی از در خونه ب آروم

 

نگهبان دروازه رو باز کرد چمدونم رو از دست   ستادم؛یعمارت شوم ا یشدم و روبه رو ادهیپ  نیماش از
 بود گرفتم.  ری که اسمش ام یپسر

 رفتم.  نایبهش گفتم و به سمت اتاق خودم و م یدر رو برامون باز کرد؛ سالم نویم

 بلند گفت:  یاز پشت سرم با صدا عرفان

 اتاق ما اون باالست.  ؟یری آال کجا م  -
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هام گذاشتم، در زده گونه  یهام رو روتخت نشستم و دست   یبهش ندادم و وارد اتاق شدم؛ رو یمحل
 شد؛ عرفان و زن عمو وارد اتاق شدنند: 

 ؟ ی آال جان خوب -

 گفتم:  تند

 خوبم.  یل یخانم خ  دیآره مهش -

 شروع به صحبت کرد:  یبا آروم عرفان

 ود و نخواهد بود. من و آرورا نب  نیب یزی چ ؛یکنی آال تو اشتباه فکر م -

 گفتم:  هیام گذاشتم و با تکچونه  ریرو ز دستم

 ازدواج دادم؟ شنهادیمن پ رفتم؛یم رونی باور کنم؟ من بودم همش ب  یانتظار دار -

  دایدختر رو پ کیکه   یو گفت یکردی عمو صحبت م با زن  یداشت  یبود؛ وقت شی ها همش نماآال اون -
کنم، به زن عمو و آرورا   تی گرفتم تنب میناراحت شدم و تصم یل یخ  ؛یکنه که من رو باهاش امتحان کن

 کنند.  یگفتم نقش باز

 هاش نگاه کردم: تو چشم ستادم؛یجام بلند شدم و روبه روش ا از

 ،یغرورم رو ُخرد کرد ؛ی)به قلبم اشاره کردم( تو دلم رو شکوندینکرد انتیتو خ میقبول کن  ایعرفان ب -
 . بخشمتی نم  شدم؟یچقدر داغون م یدونیم رونیب  یرفتی باهاش م ی( وقتختمیر ی)قطره اشک 

 تخت نشستم و آروم لب زدم:  یرو

 . رونی ب  نیبر -

 هام رو عوض کردم و به آشپزخونه رفتم: شدم لباس  داری از خواب ب  یوقت دم؛یخواب  یکم کهن یاز ا بعد

 سالم به همه. -

 : خانم گفت  هیبا تعجب نگاهم کردنند که مرض  همه
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 ؟ ینکرد  یمگه با شوهرت آشت ،یخوش اومد  یل یسالم آال جان خ -

 کنم؟  کاری چ دیبا ن یخانم؛ بگ هینه مرض -

 . نیها رو بشورلباس  نیهمراه سارا بر یخوای حاال که خودتت م  -

 باشه.  -

 : میو مشغول کار شد میحوض نشست لبه

 ؟ یکنی م کاری چ یدار -

 گفتم:  شستمیکه به لباس م طورن یهم

 .یکن  نینره برام حقوق تع  ادتی یراست کنم؛ی دارم کار م -

 گفت:  یبلند یصدا با

 حقوق!  -

 کار کنم؟  یکه مجان  یانتظار ندار -

 .آمی من از پس زبون تو بر نم -

 

 نا یم

 دکمه رو زد و گفت:  یو زنگ در رو زدم؛ صدا ستادمیمجلل ا ییالیو یشدم و روبه رو ادهی پ یتاکس از

 ن؟ یهست یشما ک  -

 دهنم رو قورت دادم:  آب

 اومدم. یآقا من پرستارم؛ از طرف خانم فتح -

 باز شد(    یکی ت ی)در با صدا
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کاشته  اطی تو ح اهیانواع گل و گ رفتم؛ی راه م  دیبا الیتا و یاقهیبزرگ بود فکر کنم ده دق یل یخ  اطیح
 .شدی همه رنگ شاد م نیا دنیشده بود که واقعا دل آدم با د

 سال باشه در رو باز کرد: و دو  یس ای یجوان که فکر کنم س یمرد

 گفت:   یصورتش داشت و با لحن ُخشک یرو  یاخم

 داخل.  دییبفرما -

 کردمو وارد سالن شدم:  یلب تشکر ریز

 . دینی بنش  دییبفرما -

 مبل نشستم و خودش روبه روم نشست:  یرو

  جانی تمام وقت ا دیشما با ضه، یمرهستم؛ دو تا بچه چهارساله دارم و همسرم  یحمت  ای من پور -
 قرارداد رو امضا کنه.  لمیوک گمی م ستین یاگه مشکل رن؛یگی سه تومن م ی و ماه نی باش

 قبوله.  -

 د؟ یکنی چرا قبول م -

 )از حرفش جا خوردم( 

  دایرو پ  نیمثل ا ینتونم کار گهید دیشما رو رد کنم شا شنهادیدارم؛ اگه پ اجیپول احت نیمن به ا -
 کنم.

 . یکارتون رو شروع کن دیتونی خب؛ از فردا م  لیخ -

 چشم. -

 پام ترمز کرد:  ریدست تکان دادم که ز یتاکس یو برا ستادمیا ابونیخ  کنار

 شدم و آدرس خونه رو دادم.   نیماش سوار
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 آال

 شدم:  یریبرداشتم و مشغول گردگ یدستمال

 آال. -

 لحن ُخشک گفتم:  با

 خانم؟   دیبله مهش -

 شمال. میبر یقراره دسته جمع که؛ی نزد دیخانم! اومدم بهت بگم ع دی شدم مهش  گهیحاال د -

 . آمی من نم -

 باال انداخت:  یابرو

 ؟ ین یات رو ببخانواده یخوای نم -

 نبود(  ادمی)اصال 

 .آمی نه م -

 کرد:  یزیر خنده

 .میریم گهیهفته د -

 رو گرفتم که فورن جواب داد:  نایم و شماره متخت نشست یاز کار به اتاقم برگشتم؛ رو بعد

 که نکردن؟   تت یاذ ؟یآال خوب  -

 بپرس؛ من حالم خوبه.  ترواش ی -

 کردم:  فیها رو براش تعراتفاق  تمام

 .یخر یل یخ -

 چرا! -
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 آخه. یادندهه ی قدرنیخره عرفان دوستت داره؛ چرا ا -

 : دم یتخت دراز کش یرو

 ؟ یکنی م کاری تو چ  الیخی حاال من و ب دم؛ی من چقدر زجر کش یدی حاال خوبه خودتت د -

 کردم؛ قرار پرستار بشه بشم. دایکار تمام وقت پ  هی -

 قابل اعتماد هستن؟  -

 آره.  -

 . یموفق باش  -

 . نیهمچن  -

 

 عرفان 

 رفتم.  نییهام رو باز کرد؛ صورتم رو شستم و به طبقه پا چشم اومدیکه م یادی داد و فر یصدا با

دادم، خانم بزرگ و آال   هینشستم و به نرده تک  یپله چوب  یرو د؛یخواب از سرم پر دمیکه د یاصحنه  با
خانم   هیخانم بزرگ رو گرفته بود و مرض یهامثل سگ و گربه به جون هم افتاده بودن؛ زن عمو دست 

 دست آال رو. 

 دخترجون. یبدادب  یل یخ -

 دستش رو هوا تکان داد: آال

 . نیگیبهم متلک م یق یادب واسه آدم بمونه؛ به هر طر یزاری مگه شما م -

 . ریکفتار پ  یکه تو به من بگ شهی نم لی دل  یول کنمی خوب م -

 به نظر من آقا بزرگ از دست تو سکته کرد و ُمرد.  دونهیم گه؛ید یری کفتار پ -

 از تو نظر خواست.  یآخه جانور ک  -
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 زدم:  ادیرو بلند کرد تا آال رو بزنه همون لحظه فر  عصاش

 به جون. نیمثل سگ و گربه افتاد گه؛یبسه د -

 از مادربزرگت بپرس.  -

 :کرد  یاخم بزرگخانم 

 سگ! یگی پسرم؛ حاال بهم م گهیدستت درد نکنه د -

 بردم:  ن یی گذاشتم و سرم رو پا امنه یس یرو رو دستم

 چخبر شده؟  جانیا ن یحاال بگ خوام،ی من معذرت م  -

 در جوابم گفت:  زن

 .کنمی م  فیعرفان جان من بعدن برات تعر -

 نسبتا بلند گفت:  یها نشست و با صدااز مبل  یکی  یبزرگ رو خانم

 .دهی خودش رو که انجام نم  فیم از وظاکدو چیرو طالق بده؛ ه دهیورپر نیعرفان ا -

فرار رو بر قرار   نیهم یهر دو طرف تو محاصره بود برا  ه؛یجوابم چ نهی تا بب کردی با دقت نگاهم م آال
 دادم.  عیترج 

 

 نا یم

  دنیمن رو د یبودن، وقت یپسر کوچولو مشغول باز کی دختر و  کیشدم؛  اطیکه باز شد وارد ح در
 : دیپرس نشیریپسر بچه با لحن ش  دن؛یبه طرفم دو

 ؟یشما پرستار -

 زانو زدم:  کنارشون

 . زمیآره عز -
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 رو به طرفم دراز کرد که دستش رو گرفتم: دستش

 من اسمم داناس  -

 خواهرش اشاره کرد:  به

 اون خواهرمه اسمش حناس. -

 و از جام بلند شدم:  دیرو بوس اشگونه

 با شما خوشحال شدم.  ییاز آشنا -

 آرامش بعد طوفان نباشه. دوارمیخوب بودن؛ ام یادیها زبچه  نیا 

 بود در رو باز کرد:  دهیخدمتکارها رو پوش  فرمی ونیکه  یخانم 

 داخل.  دییبفرما -

 اومد:  ی حمت  یبعد آقا قهیتو اتاقم؛ وارد حال شدم که چند دق برهی رو گرفت و گفت که م چمدونم

 سالم. -

 سالم. -

 گذاشت:  ز یم یرو یکاغذ

 . دیو امضا کن دیبخون  -

 چشم. -

قرارداد خدمتکار که مژگان اسمش بود اتاقم رو بهم نشون داد؛ اتاق برعکس تصورات   یاز امضا بعد
 .شهیارزش قائل م  کنندی که براش کار م یهاآدم یبرا  یحمت یمعلومه آقا  ک،یهم بزرگ و هم ش

 مرتب کردم و از اتاق خارج شدم. کمد یرو تو لمیوسا

 مژگان خانم. -
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 جان؟   نایبله م -

 ها بهم بگن. فراموش کردن درباره برنامه بچه  یحمت  یآقا -

 پاک کرد:  یآب بود رو با دسمال کاغذ سیرو که خ  دستش

 . یصندل یرو  نیبش -

 : م ینشست یصندل یرو

بشن؛ غذاشون به عهده منه تو فقط در   داریب  دیبخوابن ده صبح هم با دیها ساعت ده شب بابچه  -
  دیمروار گن،ی دارن که خودشون بهت م  یبرنامه آموزش یسر هی کهن یو ا یکنی م  یروز باهاشون باز

 ؟ یانیهستن خودتت که در جر ضی خانم مر

 بله. -

 .شتونیپ  ادیب  یکن شیکن راض یسع یها هستبچه شیپ  یداره؛ وقت یخانم افسرودگ  دیمروار -

 رو خاروندم:  سرم

 خانم کجاست؟  دیاالن مروار -

 تو اتاقشه. -

 

 نا یم

 داخل وارد اتاقش شدم:  دییگفت بفرما  یخانم رو زدم وقت  دیاتاق مروار در

 سالم خانم. -

 :یاقلوه یهاو لب کی کوچ ین یب  ،ییخرما یبا موها یُخشک شدم؛ زن   دنشیبا د  کهوی

 . دیبنش  دییبفرما -

 به سمت تختش رفتم:   آروم
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 هاتون.هستم خانم؛ پرستار بچه  نایمن م -

 که گرفته بود گفت:  یصدا با

 .دونمی م -

 کرد:  یمکث

 . سپارمیها رو به تو مو بچه  کنمیمن تو اعتماد م  نایم -

 ممنون.  -

حنا  دانا شلنگ آب رو به سمت   دم،یها رو کنار حوض دها َکشتم که اوندنبال بچه  شدم؛  اطی ح وارد
 .دیپری م  نییگرفته بود و حنا هم باال و پا

 رو بستم و کنارشون زانو زدم:  رآبی آروم شلنگ رو از دست دانا گرفتم؛ ش  یلیو خ دمیسمتشون دو به

 . نیخوری سرما م ؛یکار بد نیها ابچه  -

 نبود.   سیخ ادیخوشبختانه ز  دم؛ یحنا کش یهابه لباس  یدست

 م؟ی کن  یباز موشکمیقا -

 : دنیکش یاز خوشحال  یغیج

 خوبه.  -

 یها به نوبت حمام کردم؛ مژگان خانم سوپکردم، بعدش بچه یباز اطیح یها توبا بچه   یساعت کی
 سوپشون رو خوردن گفتم:  یها آورد، کنارشون نشستم و وقتبچه یبرا

 د؟یمامان مروار شیپ  میبر -

 کردنند:  گهیبهم د ینگاه هابچه 

 . میباشه بر -
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خانم    دیها مامان مامان کنان به سمت مادرشون رفتن، مرواربچه   م؛یدم و بعدش وارد شداتاق رو ز در
 زد. یهاش لبخندبچه  دنیبا د

 کردنند.  یزبون نیری و حنا کنار تخت مادرشون نشستن و شروع به ش دانا

 

 آال

  یاز چه قرار بوده کل هیام زنگ زدم و گفتم که قضبه خانواده یوقت م؛یری به شمال م یگخانواده   امروز
 دعوام کردنند. 

  ی، عمو عل زن عمو   ن؛یماش هیو خواهرش دلبر با  ریمن، عرفان، ام م؛یگذاشت نیماش  یرو تو هاچمدون
 .گهید نی ماش هیبزرگ با و خانم 

 . میبر  ینیبزرگ گفت چون تاحاال مسافرت نرفته زمخانم یول  میبر ما یبا هواپ  میخواستیم

 ؟ یظبط رو روشن کن شهی عرفان م -

 کرد:  م یرو به سمتم تنظ نهیآ

 چشم خانمم.  -

 بهش زدم( یاغره)چشم

 پخش شد. یرو روشن کرد و آهنگ شاد ظبط

 

 .میآورد نییپا ن ی ها رو از ماشچمدون م؛یستادیا میکرده بود هیکه از کرا ییالیو  کنار

جا کرد رو داد و رفت؛ هرکس اتاق خودش رو انتخاب کرد، بعد از جابه  هاد یکل الیو صاحب
 بزرگ تو اتاقش موند تا استراحت کنه. فقط خانم  م؛یهامون خارج شداز اتاق  هامونل یوسا

و همسرش به کنار ساحل رفتن؛ دلبر با حسرت نگاهشون   دیزن عمو مهش د،ی رفتن خر  ری و ام عرفان
 : کردیم
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 چقدر عاشق هم هستن. -

 دلبر رفتم:  یبرا یو ابرو چشم

 شده؟  تی حسود -

 .شدی م میکاش حسود -

 منم پشت سرش رفتم. شد؛  الینگفت و وارد و یزیچ گهید

 مبل نشستم: یرو کنارش

 ؟ یدلبر کالس چندم  -

 ام.دانشجو  -

 هام باال رفت: تعجب ابرو از

 ؟ یخوند یجهش  -

 آره.  -

 دلبر فقط هفده سالشه()

 زم؟ یعز یاچه رشته -

 .یهتلدار -

 !( یتجرب گهی که داره فکر کردم االن م یهوش نی)با ا

 . یموفق باش  -

 ممنون.  -

  یزیرو باز کردم و هر چ  خچالیآشپزخونه گذاشتن،   یرو تو  هال یوسا برگشتن؛  دیو عرفان از خر ریام
 بود رو درونش گذاشتم.  خچالی یکه برا
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 گفتم:  یبلند ی شدن؛ با صدا الیزن عمو و همسرش وارد و 

 عاشق.  یهاخوش گذشت مرغ  -

  هیبه آشپزخونه برگشتم و بق د؛ یکشی هاش برام خط و نشون مبا چشم دهیعمو که خجالت کش  زن
 کارها رو انجام دادم: 

 ها رو دعوت کردم. ت تماس گرفتم و اون اآال با خانواده  -

 زدم:  یلبخند

 ممنون عرفان.  -

سالن  یها توشام شب رو به عهده گرفتن و ما خانم  ون یپدر و مادرمم به ما ملحق شدنند؛ آقا شب
 .مینشست

  یو در کمال ناباور کردی ول نم گهیمامان منم که سر حرف رو باز کرده د کرد،ی م یبا تبلتش باز  دلبر
 (. کرد ی خانواده من رو آدم حساب نم  روزیبزرگ شروع به صحبت با مادرم کرد)تا د خانم 

 شروع به صحبت کرد:  یگیاز خاطرات گذشته با لحجه گل مادرم

بعد از شام همه نشسته بودنند که    م؛یاز آشناها دعوت به شما شد یک یازدواجم بود که خونه  لیاوا -
 ها رو به آقام گفت: از بچه یکی  کهوی

 هات رو برو. عمو رو دست  -

نخود و کشمش از تو   یسروته شد کل کهن یهم ی کرد ول  کارون یدل بچه رو نشکنه ا کهن یا یبرا اونم
 که بعدن بخوره.  بشیتو ج  ختهیر  یواشکیمعلوم بود آقا   خت؛یر رونیب  بشیج

 . زدی دلبر هم لبخند م یکردن حت دنی قش شروع به خندعمو و خانم بزرگ قش زن

 

 جا نشست:   کی و هر کس  میدیرو چ  زیها وارد شدنند؛ م به همراه کباب  ونیآقا

 ؟م یبخند یگی بابا از خاطراتت م  -
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 ؟ یخاطرات من افتاد ادیتو  شدهی چ -

 گفتم: داشتمی از تو ظرف برم  یکه کباب طورن یهم

 کرد.  فیرو تعر ش یکی آخه مامان  -

 بابا پنهون نموند:  دیبهم رفت که از د یاغرهبه مامان افتاد که چشم نگاهم

 .گمی بعد از شام م -

خودش   یااز گذشته یاهر کس خاطره  م؛یدور آتش جمع شد اطیح یاز خوردن شام همه تو بعد
 .میرو گذروند یکرد، کال شب خوب فیتعر

 

 اتاق نداره پدر و مادرم کجا بخوابن؟  گهید الیعرفان و -

 کشو برداشت و گفت:  یرو از تو اشحوله

 تو اتاق ما بخوابن. انیب -

 تکان دادم:  یسر

 م؟ یعقل کل اون وقت خودمون کجا بخواب -

 تو حال. -

پدر و مادرم   م،یعرفان از حمام برگشت؛ لحاف و تشک رو برداشتم و در حال پهن کرد کهن یاز ا بعد
 . میقبول نکرد یول میراحت شدنند گفتن ما به اتاقمون برگردنا  یلیخ

 به طرف عرفان برگشتم: ومد؛یی اصال خوابم نم یگذشت ول  یساعت مین

 ؟ یداریعرفان ب -

 آورد:  رونی پتو ب ریرو از ز  سرش

 . دارمیب -



 ت ی شکا 

121 
 

 .برهی خوابم نم  -

عرفان   م،یداد هیو به مبل تک   میپاهامون انداخت یتابش رو آورد؛ پتو رو روجاش بلند شد و لپ  از
 پاهاش گذاشت:  یتابش رو رولپ 

 ؟یخوای م لمیف یچه ژانر -

 ترسناک. -

 هام زول زد و صداش رو کلفت کرد: کرد و تو چشم کیرو به صورتم نزد   سرش

   ؟یمطمئن  -

 مطمئنم.  -

 کرد:  یرو پل یلمی هاش َکشت و فپوشه  نیب  قهیچند دق عرفان

 ه؟یچ لمیاسم ف -

 چرخش.  -

نزاشتم به  ی چشمش به من؛ هر لحظه منتظر بود من بترسم ول هیبود  لمیچشمش به ف هی عرفان
 اش برسه. خواسته

 بالش گذاشتم و به خواب رفتم.   یسرم رو رو لم یاز تموم شدن ف بعد

پرو    نهیصحنه رو بب  نیگذاشتم)اگه ا اشنهیس یروسرم رو   دمیهام رو باز کردم دکه چشم صبح
 چسپاند:  اشنه یبه س شتری هاش من رو بکه خواستم سرم رو بلند کنم با دست  نی( همشه یم

 بخواب.  -

 شم.بزار بلند  شن؛یم دار یب هیعرفان االن بق -

 رو باز کرد:   هاشدست

 دفعه ازت گذشتم. نیا -
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 . دمیصبحانه رو چ  زیرو دم گذاشتم و م  ییرو شستم و به آسپزخونه رفتم؛ چا  صورتم

 شدن.  داریاز همه مامانم و زن عمو از خواب  ب  اول

 موندن.  هیمامان و زن عمو منتظر بق یول میخورد  ییو عرفان چا من

 

 .میشناس ینم  جان یرو ا  ییجا م؟ی کجا بر دیخر یآال برا -

 خوبه به نظرم. نی کاسپ -

مامانم و خانم   م،یفرش پهن کرد هاق یاز آالچ  یکی یتو م؛یرفت  نیبه کاسپ میآماده شد کهن یاز ا بعد
 .ومدنندیبزرگ همراه ما ن 

من، عرفان و زن عمو وارد   رن؛یو خواهرش رفتن کنار ساحل عکس بگ  ریباهم رفتن، ام یو آقا عل  بابا
 .میپاساژ شد

خودش لباس اسپرت   یعرفان فقط برا دم؛یو... خر  یدست لباس ورزش کی ،یدست لباس مجلس  دو
 : د یخر  یو ورزش

 من چقدر شد؟ یهاد یخر -

 کرد:  یمصنوع اخم

 . ونیلیچهار م -

 زدم:  یَکله گشاد لبخند

 چقدر خوب. -

 رو دور گردنم انداخت:  دستش

 منم باش.  ب یبه فکر ج ه،یل یخ  ییشب خدا هیتو  ون یلیآال جان؛ چهار م  -

 (گفت ی راست م  یی)خدا
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 : دم یخند ینخود

 . دیببخش -

 که ببخشم. ینکرد یکار -

 . وستنیو به جمع ما پ دنیخر دهیکوب یبابا و آقا عل  م؛یبرگشت قیبعد به آالچ یکم

 

 روز بعد  صبح

بعدش به علت سرما    یموند ول شمون یپ یخانم بزرگ کم  م؛یاز خوردن صبحانه به کنار ساحل رفت بعد
 برگشت.  الیبه و

به سمتش رفتم و باالسرش   کرد؛ی م  یباز  شیسکو نشسته بود و با گوش  یرو شهیمثل هم دلبر
 : ستادمیا

 .میشنا کن  یآی دلبر م -

 نه. -

چشمم بهش خورد با دست بهم اشاره کرد که برم   یوقت کرد؛ی و به ما نگاه م  ستادهیلب آب ا عرفان
 : ششیپ

 شده؟ی چ -

 گفت:  کردی به آب پرتاب م  یکه سنگ طورن یهم

 . ضهیدلبر مر -

 : ستادمیروش ا روبه

 ه؟ یچ شی ضیمر -
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شد و خودش رو با درس سرگرم کرد؛ اصال آدم   ضیمادرش ُمرد دلبر به شدت مر ی وقت ،یافسرودگ  -
 . ستین ی اجتماع

 درمان نداره؟  -

اش عمه شی پ شی بره اتر خوادی داده م ریمدت گ هی کنه؛ی دلبر اصال قبول نم یدرمان که داره ول  -
 کنه.  یزندگ

 

رو   نیکم سفره هفت سگذاشتم و کم زیگلدون رو که وسط م  دم؛یکش زیم یرو رو یرنگ  دیسف  پارچه
 آماده کردم. 

از   یکه طرح  یرنگ  دیکردم؛ سرافون سف  زیگرفتم و موهام فر ر یسال مونده؛ دوش لیساعت تا تحو دو
 . دمیبنفش داشت پوش یهاگل

 شد.  لی رو روشن و بعد از خوندن دعا سال تحو ونیبابا تلوز  رفتم کنار عرفان نشستم؛  زی سمت م به

  ستیدو یگرفتم و از عمو عل  یدیاز بابا پنجاه تومن ع م؛یگفت کیتبر گهی و به هم د میشد بلند
 از خانواده من بهتره(  شونیباشه وضع مال  یتومن)خب هر چ

 خب حاال نوبت منه.  -

بزرگ برگشت؛ به نوبت صدامون کرد، اول از همه دلبر رفت که خانم بزرگ  سرها به سمت خانم همه
که خانم بزرگ جعبه   دیهم همون قدر داد؛ نوبت به عرفان رس ریبهش چهارصد تومن داد و به ام

 به سمتش گرفت:  یم یساعت قد

 به تو؛ مواظبش باش.  دمشی و حاال م بوده مال پدربزرگت نیا -

 گفت.  یو چشم  دیمادربزرگش رو بوس یشانیپ  عرفان

 زد:  یبزرگ لبخند خانم

 . کهیحاال نوبت عروس کوچ -
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رو از دستش درآورد و    اقوتشیانگشتر   ستادم،یبرم؛ روبه روش ا ترک یدست بهم اشاره کرد که نزد با
 به سمتم گرفت: 

 از طرف من داشته باش.  یادگاریتو،  یدیع نمیا -

 بودم تا بالخره به خودم اومدم:   ریتو ذهنم با خودم درگ یاقهیتعجب دهانم باز مانده بود؛ چند دق از

   ن؟یدیچرا به من م ارزشمنده؛  یلیخ  نیبزرگ اخانم  -

 . میشروع کن ی دیرابطه جد دیبا اومدن سال جد خوامی م -

 کردم:  بغلش

 تو سرش نباشه(   یفکر دوارمیط امممنونم خانم بزرگ)فق  -

 

گفت، بعد عوض کردن   کیو تولدمه؛ صبح مادرم باهام تماس گرفت و بهم تبر  نهیچهارده فرورد امروز
 دنیخانم مشغول چ هیمرض دم؛یخانواده رو ند یاز اعضا کدامچ یه یرفتم ول نیی هام به طبقه پالباس 

 صبحانه بود:  زیم

 خانم.  هیمرض -

 جانم دخترم؟  -

 کجان؟  هیبق  -

 رفتن. ش ی ساعت پ کیخانم هم   دیصبح زود رفت، آقا عرفان و مهش  یآقا عل ده؛یخانم بزرگ خواب  -

 نشستم و بعد از خوردن صبحانه به استبل رفتم:  یصندل ینگفتم و رو  یزیچ گهید

 سوار اسب بشم. تونمی م یآقا هاد -

 اش رو خاروند و گفت: چانه یهاد آقا

 .یست یبلند ن یدخترم تو که سوار کار -
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 مسابقه بدم؛ فقط سوارشم و تو باغ دور بزنم. خوامی من که نم یآقا هاد -

 رو صدا کرد: یبه اسم مهد  یبرداشت و شخص ن یزم یرو از رو چنگگ

 بله آقا.  -

 سوار اسب بشن؛ طال رو براشون آماده کن. خوانی خانم م -

 م آقا.چش -

 اومد:  رونی ب  یرنگ یمشک  یهمراه اسب یمنتظر موندم که مهد یاقه یاستبل ده دق رونیب

 طال؟ گنی چرا بهش م اهه؛یس کهنیا -

 اسم روش گذاشته بود. نیخانم؛ آقا بزرگ ا دونمی نم -

 :به اسب زد  یضربه آروم یسوار اسب شدم و افسار رو به دستم گرفتم؛ مهد یکمک مهد به

 کت کن. طال حر  -

 .دمیدی م بی به شدت آس افتادمیچون اگه م  دمیلحظه ترس هی رفت؛ی آروم آروم راه م طال

پشتم بود  بی که تو ج میگوش کهو یکه  امیب  نییگرفتم از اسب پا میگذشت؛ تصم  یاقه یدق ستیب
  نیهم  یکرد؛ افسارش از دستم خارج شد برا دنیو شروع به دو دیکش یاههی رفت، اسب ش  برهیو

  هوشی افتادم و از درد ب نیزم یمن رو دیپر یانرده  یکه از رو نیهم دم،یمحکم به گردنش چسب 
 شدم.

 

 عرفان 

 .میدیتولد الزم بود رو خر یکه برا یو هر چ  میتولد آالس؛ من و زن عمو به شهر رفت امروز

 : د یاومد و به طرفم دو رونی خانم از عمارت ب هیپارک کردم؛ مرض  اطیح  یرو تو  نیماش

   ؟یخانم چرا هراسان هیمرض -



 ت ی شکا 

127 
 

 : زدی نفس م به شدتت قرمز شده بود و نفس  صورتش

 آقا...آال افتاد... -

 : دم یحرفش پر وسط

 آال کجا افتاد؟  ر؛ی بگ ینفس  هیخانم  هیمرض -

 از اسب افتاد و االن تو اتاقشه. -

 . کردمیم هیو از درد گر  دهیتخت دراز کش یدو خودم رو به اتاق رسوندم؛ آال رو با

 آال. -

 هق کنان گفت:  هق

 درد دارم. یل یعرفان...خ -

 : دم یرو بوس اششانه یکردم و پ  بغلش

 . زمیعز یشی خوب م -

 رو حاضر کنه.  نیها زنگ زدم و گفتم که ماش از نگهبان  یکی به

 عقب خواباندم.  یصندل  یرو بغل کردم و تو آال

 تا درمانگاه راه بود( یساعت می)ن

چپش و دست راستش  یگفت که پا نهیپرستار گفت خواباندم؛ دکتر بعد از معا  یتخت یرو رو آال
 .م ینبود به شهر بر ازیگچ گرفته بشن، خوشبختانه درمانگاه مجهز بود و ن دیو با دهید بیآس

 

 بعد   روز

 آال
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 .یسوار اسب شد یچرا رفت  یستی بگه احمق تو که بلند ن   ستین یک یآخه  شدم؛ی سوار اسب نم کاش

 .کنم و سرگرم بشم  یطراح تونستمی م  شکستیحداقل دستم نم  کاش

 آواز خوندنه:  خوادی که دست و پا نم یکنم تنها کار فکر

 یچه به دست آورد ستیهمه دلت با من ن نیا -

 ی و خرابو مست آورد یبرد منو دل دل

 ارا یدنیمارا همه  یدیهمه ند نیا

 یحال بگو چگونه پس آورد  سپردمت

 ...ادگارمینگارم ز تو  نگارم

و سارا وارد اتاق   نویخانم، م هیو دلبر، مرض ری خانم بزرگ، عرفان، ام ،یدر باز شد؛ زن عمو، عمو عل  کهوی
 شدنند. 

شمع رو فوت کردم و برام   خوندن،ی صورتم گرفت؛ همه آهنگ تولد مبارک رو م  یرو جلو کی عمو ک زن
 دست زدنند. 

 کنه. میخانم داد تا ببره تقس هیرو به مرض کی عمو ک زن

 : دیرو بوس امی شانیپ  عرفان

 تولدت مبارک عشقم.  -

به عرفان زد که  یحرفش از خجالت سرخ شدم؛ زن عمو که متوجه وضع من شد پس گردن  نیبا ا 
 حساب کار دستش اومد.

 :هاشون دادن و رفتن همه کادو  ک؛یاز خوردن ک بعد

 کنارم نشست:  عرفان

 ؟ یآال هنوز دلخور -



 ت ی شکا 

129 
 

 . یرو نکن کارنیا گهیقول بده د ینه ول -

 .دمی قول م -

 

 ماه بعد سه

 نا یم

شد متوجه  داریاز خواب ب  یوقت ای بود، آقا پور یبد یل یرفت؛ روز خ ایخانم از دن  دیصبح مروار  روزید
 شد همسرش فوت شده.

  ن؛ییپا آدیها متلوتلو خوران داره از پله ای آقا پور دمیکه د دادمی ها صبحانه مداشتم به بچه  من
پدرشون   دنیها با دبچه  ه،یگر ری ز زد کهوی مژگان خانم رو صدا کرد و گفت که زنگ بزنه آمپوالنس و 

 .مگفت تی بهش تسل نی هم یبرا هیچ اشهیگر  لیدل  دمیخوب فهم یلی خ  دن؛یبه شدتت ترس

 : میها پوشاندم و بعد از آماده شدن از اتاق خارج شدرو به بچه اهی س راهنیپ

 . میبر  میتونیها حاضر هستند مآقا بچه -

 نداشت.  دهیفا یکردم باهاشون حرف بزنم ول  یام حرف نزدن؛ سعکلمه  کی روزیو دانا از د حنا

 : میخانم رفت دیآهسته به سمت قبر مروار یهاو با قدم   میشد ادهیپ  نیماش از

 .دهیخواب جان یبابا؛ مامان ا -

 : که داشت گفت  یبا بغض ای پور آقا

 . دهیخواب شهیهم یبرا جان یحنا؛ مامان ا -

 آد؟ی نم گهید -

که قرار   ینگرفت و پول  یطبق خواسته همسرش مراسم  ایآقا پور م؛یبعد به خونه برگشت قهیدق ستیب
 خانم مراسم گرفت.  دیمادر مروار دمیکه شن طورنیا یول  دیبخش  هیری بود صرف مراسم بشه رو به خ
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 ان یبا نبود مادرشون کنار ب تونندیها مخانم به نظرتون بچه   نایم -

 . تونندیهاهم مکه من کنار اومدم اون  طورن یهم  کن،یکوچ  یلیها هنوز خ اون -

 

 آال

 رو دور گردنش انداختم: دستم

 عرفان جونم.  -

 ؟یخوای م یچ -

 خسته شدم. جان یشهر؟ ا م یمدتت بر هی شهی م -

 گفت:  یازد و باشه یلبخند

 م؟یری م یخب ک  -

 فردا خوبه. -

 . هیعال -

من بوده تا موادا  شنهادی شهر؛ نگفت پ میداره بر میمدتت تصم هیشام عرفان گفت که  موقع
 بزرگم از دستم دلخور بشه.خانم 

 به ناچار قبول کرد. ینبود که ازش دور بشه ول یراض  ادیبزرگ چون عرفان رو دوست داشت ز خانم

 

داره  یحاال که همه چ  م؛یمشترکمون رو شروع کرد یکه من و عرفان زندگ  یابرگشتم به خونه  امروز
 ببره:   نیرو از ب هانیو همه ا یافتاد یاتفاق  هی کهو ی ترسمی م رهی م  شیخوب پ

 داره. اج ی احت یحساب  یریآال؛ خونه به گردگ گمی م -

 آره.  -
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 سرم گذاشتم: یرو برداشتم و رو  میاتاقم شد؛ روسر وارد

 ؟ یگذاشت یچرا روسر -

 کنم؛ تو هم زود باش لباس عوض کن.  زی خونه رو تم  خوامی م -

 : د یمبل دراز کش یرو

 . ادیفردا کارگر ب  زنمی زنگ م آال؛  الیخ یب -

 کنم.  زیتم  خوامی خودم م ر؛ی نخ -

 : دیکمک کنه، تا ساعت هشت شب کارمون طول کش ادیشد ب  یکل بالخره آقا رازکل  قهیاز پنج دق بعد

 کن. د یخونه خر یحاال برو برا  ؛یخب خسته نباش -

 .میباهم بر  ایب -

 خدا خواسته قبول کردم. از

 

 رو گذاشتم:  گید در

 بالخره تموم شد.  -

 . انیشام ب  یهاشون براعرفان به همراه همسر  یهاقراره دو تا از دوست  امشب

 اتاق و خودم آماده شدم.  یذا راحت شد؛ رفتم تواز بابت غ المی خ یوقت

 هاش هم وارد شدنند.باز کرد؛ پشت سرش دوست  دیدر رو با کل  عرفان

رو آماده  زیرفتم م  یها هم از من بزرگ بودنند؛ وقتخانم  یکه هم سن و سال عرفان بودن ول ونیآقا
خوبه و   می آشپز قدرن یکه چطور ا دیازم پرس  ایشام رو ز ی هم بهم کمک کردنند، سر م ا یکنم مهسا و رو

کردم و بعد   انبه عرف یاول نگاه کردمی م یبگم که تو عمارت پدربزرگ شوهرم کلفت تونستمی منم نم
 گرفتم. ادیرو از مادرم   یگفتم آشپز
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  کردنندیو مهسا همش از من سوال م  ایرو  کردنند،ی اخبار و کار صحبت م یدرباره ونیاز شام آقا بعد
به فکر فرو رفتم؛ کاش   هیچ لمیمهسا گفت مدرک تحص  یوقت  یکه اهل کجا هستن و چند سالمه ول

 بدم:  لیادامه تحص تونستمی م شدیم

 نرم افزار دارم.   پلومیمن فوق د -

  دم،یدو تا خانم هر دو پزشک اطفال هستند؛ هر طور شده درسم رو ادامه م نیاز شانس ا حاال
 هاش خجالت بکشه.همکار  شی دوست ندارم عرفان پ

 : دیرو بوس امی شانیهام رفتن؛ عرفان پمهمون  گهیشب بود که د مهین

 . یخانم  یخسته نباش -

 ممنون.  -

 بود.   یدر ضمن زرشک پلوت عال -

 

 کشو برداشتم:  یاز تو یرنگ  یمشک کروات

 ؟ یکروات ببند یبلد -

 .یدی م ادمیتو  ینه ول -

 : دیبوس امگونه

 .دمی م ادیاالن عجله دارم؛ شب بهت  -

 گفتم:  بستی کرواتش رو م  نهیآ ی عرفان جلو طورن یهم

 بدم.  لیادامه تحص خوامی عرفان من م -

 و با تعجب نگاهم کرد:  برگشت

 ؟ یتو مطمئن -
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 آره.  -

 . میزنیم  شب دربارش حرف -

 ؛ مواظب خودت باش. باشه  -

 باشه خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

  میساعت از جام بلند شدم و تصم کیمشغول کردم؛ بعد از  ونی از رفتن عرفان خودم رو با تلوز بعد
  یبرا یرو نگاه کردم که خوشبختانه همه چ  خچالی یمورد عالقه عرفان رو درست کنم، تو یگرفتم غذا

 داشتم. مهیدرست کردن ق

 که آدرس توش نوشته شده بود رو به راننده دادم: یمطب شدم؛ کارت  یاز آماده کردن غذا راه بعد

 . میدیخانم رس -

خارج شدم؛ وارد ساختمان شدم و به سمت آسانسور رفتم که از  یرو حساب کردم و از تاکس هیکرا
 بود.  ریشانسم در حال تعم 

  کلیو زنگ رو زدم، خانم با ه میدی ها رفتم؛ از دوتا در که گذشتم به مطب عرفان رسطبقه دوم از پله  تا
 نبستا چاق در رو باز کرد:

 . نمیهمسرم رو بب  خواستمی م -

 همسرتون!  -

 .گمی عرفان رو م  -

 زد:  یلبخند

 . دیصبر کن دیدارن؛ با  ماریدکتر االن ب یآقا -

 به سالن کردم:  ینگاه



 ت ی شکا 

134 
 

 .شمی سرش شلوغه؛ مزاحم نم  یلیمعلومه خ -

 غذا رو به طرفش گرفتم:  سبد

 . نیرو بهش بد نیا -

 چشم. -

 

 شب

 از آشپزخونه خارج شدم:  دادم،ی خبر از اومدن عرفان م   دیچرخش کل یصدا

 .دیالم خسته نباش س -

 جوابم رو داد:  ییخوش رو با

 از بابت غذا ممنونم. ؛ یسالم تو هم خسته نباش -

شام رو حاضر   زی فرصت م نی هاش رو عوض کنه؛ منم تو ارو به دستم داد و رفت باال تا لباس  سبد
 کردم: 

و خوشگل روبه رو بشم؛ بعدش تو   یاو افاده سیف یاومدم مطبت انتظار داشتم منش یعرفان وقت -
 خونه من سرت غر بزنم. ییایب

 کرد:  یاخنده  تک

 متاهله. یخانم محمد -

 کرد و گفت:  یمکث

 .ی دیرو ند ارمیتو دست -

 اسمش رو صدا زدم:  ضیرو درشت کردم و بر غ  هامچشم

 تره. نشو؛ اونم متاهله و درضمن از من بزرگ  یعصبان -
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رو روشن   ون یمبل نشست و تلوز  یعرفان رو ختم؛یر یدو تا استکان چا رو جمع کردم و   زیشام م  بعد
 کرد: 

 رشته بدم.  ریتغ  خوامیرو گرفتم؛ م  میعرفان من تصم -

 ؟ یبخون یخوای م  یخب چ -

 دوخت.  یطراح  -

 برداشت:  ینیس یرو از رو   ییچا استکان

 کمکت کنه.  ادیب گمیبه دلبر م   یول  امیباهات ب  تونمی من چون سرکارم نم ه؛یرشته خوب -

 کنه؟  کاری دلبر چ -

 : د یرو کش امگونه

 ثبت نام کمکت کنه. یبرا -

 

 رو برداشتم و در رو باز کردم:   فمی زنگ در ک یصدا با

 سالم دلبر.  -

 ؟ یمدارکت رو برداشت سالم؛  -

 آره.  -

 .میدیساعت رس میکه بعد از ن و دلبر آدرس دانشگاه رو داد میشد یتاکس سوار

 نشسته بود:  زی پنجاه ساله پشت م یزن  م؛یآموزش شد وارد

 ثبت نام اومدم.  یسالم خانم برا -

 . نیمدارکتون رو بد -



 ت ی شکا 

136 
 

 دوخت بشم. یوارد رشته طراح  تونمی ام نرم افزار بوده نم مدارکم گفت چون رشته  یاز برس بعد

  یرو برا یدانشگاه، همه چ سیرئ  شی دم و اون خانم هم متوجه شد؛ ما رو فرستاد پناراحت ش یکم
 هام رو بهش نشان دادم:کردم و طرح  فیاون خانم تعر

با آموزش و پرورش صحبت کنم تا نظر    دیمن با یول  ییایب  یتونی خب حاال که استعدادش رو م -
 ها رو هم بدونم. اون

 : م یدو از دانشگاه خارج ش میکرد یتشکر

 م؟ یخب کجا بر -

 . میبخور  یبستن میبر -

 موافقم. -

رو سفارش داد؛   شیو دلبر توت فرنگ یشکالت  یبزرگ برد؛ من بستن یفروش  ی بستن  کیمن به  دلبر
 .رهی نم ادمی بود که تا عمر دارم   یعال شی بستن قدرنیا

 

 شب

 رفت؟   شیثبت نام چطور پ یکارا -

 رو عوض کردم:  ونیتلوز کانال

دانشگاه گفت   سی رئ یدوخت بشم ول یوارد طراح  تونمی ام نرم افزار بوده نمبهم گفتن چون رشته  -
 .دنی رو بهم خبر م جهی با آموزش و پرورش صحبت کنه، نت دیکه با

 .شهی انشاال که جور م  -

 انشاال. -

 پاهاش گذاشتم: یرو سرم
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 ؟ یباز ییآی نداره، م یدرست و درمون زیکه چ  ونیام سر رفته؛ تلوزعرفان من حوصله -

 ه؟ یچه باز -

 مارپله.  -

 .کنمی م یفقط دست باز -

کنه؛ ساعت   یکردم که بمونه و باهام باز شیراض  یبره ول  خواستیاول که تموم شد م دست
 . میدیخواب میدوازده بود که رفت یهاک ینزد

 

 نا یم

ها سرم گذاشتم و از پله یشالم رو رو دم،یدر رو شن یرو خوابوندم؛ به سمت اتاقم رفتم که صدا هابچه 
 : کردی بود و داشت با مژگان صحبت م ستادهیجوان چمدون به دست وسط حال ا یرفتم؛ دختر  نییپا

 ن؟ی هست یسالم؛ شما ک -

 گفت:  یاانه یلحن موز با

 هست؟  یتو ک بگو  ؛یفهم یبعدن خودتت م زمی عز -

 در جوابش گفت:  مژگان

 هاست. پرستار بچه نایم -

 مژگان در رو باز کرد:  داد؛ی رو م ایخبر از اومدن پور  نیماش یصدا

 .نی سالم آقا خوش اومد -

 ممنون مژگان.  -

 : ستاد یدختره سرجاش ا دنیبا د ایپور

 ؟ یکنیم کار ی چ جان یتو ا دایت -
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 رفت و بغلش کرد.   ایبه سمت پور داس؛یاسمش ت دمیکه حاال فهم یدختر

 دق منم اومد( نهی) آ

 . دمیتخت دراز کش یهام رو عوض کردم و روبه اتاق برگشتم؛ لباس  یحرف چیه بدون

که   یعالقه عالقه دارم در حال ایبه پور دمیاتفاق افتاد؛ تا به خودم اومدم فهم نی چطور ا دمینفهم اصال
 ه تازه همسرش رو از دست داده.باش یهرچ کنه؛ی اون اصال نگاهمم نم

 

 روز بعد  صبح

تخت بود و   یحنا سرش رو یبود ول دهیقشنگ خواب  یلی ها رفتم؛ دانا خ از آماده شدن به اتاق بچه بعد
 دختر به شدتت بد خوابه. ن یا ن؛یزم  یپاهاش رو

 هاشون رو پوشاندم: هاشون شستم و لباس کردم؛ صورت  دارشونیآرامش از خواب ب  با

 . میصبحانه بخور  نییپا میبر -

نشسته بود و داشت صبحانه   زیم ی رو دایت  م،یشد یرو گرفتم و باهم وارد سالن غذاخور هاشوندست
 : خورد یم

 ه؟یخانمه ک نیجون ا  نایم -

 ها زانو زد: بچه  یاز جاش بلند شد و جلو دیحنا رو شن یکه صدا دایت

 ه؟یهستم؛ اسم شما چ دایسالم خوشگل خانم من ت -

 خوشش اومد:  یل یکه ازش شده بود خ یفی از طر حنا

 من اسمم حناست)به دانا اشاره کرد( اونم داداشم داناست. -

 ها رو گرفت و کنار خودش نشوند.دست بچه  دایت

 آشپزخونه شدم:  وارد
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 ؟هیک  دایت  نیا مژگان جون -

 چرا برگشته. دونمی نم کنه،ی م یاش کانادا زندگ آقاس؛ االن سه ساله که همراه خانواده  ییدختر دا -

 

 آال

 . دمیام موافقت کردنند؛ باالخره به خواستم رس رشته  ریکه آموزش و پرورش با تغ  شدی نم  باورم

 بعد از سه بوق جواب داد:  رو برداشتم و به دلبر خبر زنگ زدم؛  میگوش

 جانم آال.  -

 گفتم:  زدی توش موج م  یکه خوشحال یلحن با

 موافقت کردنند.   لمیدلبر با ادامه تحص -

 .میر یجشن بگ دیحتما با گم؛ی م کی آال بهت تبر -

 حتما.  -

مزاحمش   خواستمی شدم؛ نم  مونی پش  یولگرفتم به عرفان زنگ بزنم  میبا دلبر تصم  یاز خداحافظ بعد
 رو براش نوشتم.  یبهش اسمس دادم و همه چ  نیهم یبشم برا

که  رونیبا دلبر برم ب خوامیبهش گفتم که م گفت؛  کیباهام تماس گرفت و بهم تبر  قهیاز ده دق بعد
 اونم قبول کرد. 

 

 ساعت بعد  دو

 بعد اومد. قهیده دق منتظر دلبر بودم که دمیهام رو پوش لباس  کهن یاز ا بعد

 : م یلباس رفت دیو بعدش به خر رکیبه س اول

 م؟ یکجا بر گهید -
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 رستوران.  -

 . میباشه بر -

  نیماش  کهویتو فکر بودم که  طورن یرستوران رو به راننده داد، هم کیدلبر آدرس  م؛یشد یتاکس سوار
 نشدم. یزیمتوجه چ گهید امجه ی و من بخاطر سرگ دیدور خودش چرخ

 

 عرفان 

  رونی از فکر ب میزنگ گوش یخونه شدم که با صدا یندارم؛ مطب رو بستم و راه  ماریب گهید دمید یوقت
 اومدم: 

 بله؟  -

 تصادف کرده. یگوش نیصاحب ا رم؛یگی ...تماس ممارستان یسالم آقا از ب -

 گفتم:  عیسر

 خانم حال همسرم چطوره؟  -

 .مارستانیب  نییا یلطفا ب -

 عوض کردم.  مارستانیپرت کردم و راهم رو به سمت ب   یصندل   یرو رو یگوش

 رسوندم.   رشیخودم رو  به پذ عیرو پارک کردم و سر  نیماش

 آال هاتف کدوم اتاقه؟  دیببخش -

 .ژهیو یهاطبق دوم؛ بخش مراقبت  -

ور  چط دمی احساس کردم هر لحظه ممکنه از حال برم؛ اصال نفهم  ژهیو یهابخش مراقبت  دنیشن  با
 از اتاق خارج شد:  یخودم رو رسوندم، مرد 

 دکتر من همسر آال هاتف هستم. -
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 گفت:  یبعد از مکث کوتاه دکتر

عمل   دیبا  ترع یبه سرشون وارد شده هر چه سر یضربه بد ست؛یجناب حال همسرتون اصال خوب ن  -
 بشه.

 . دیخب عملش کن  -

 .دهیمه رو بهتون منا تی پرستار رضا وفته؛یب  یهنگام عمل ممکنه هر اتفاق -

 : کردم ی احساس م یهام رو به خوبنشستم؛ لرزش دست  یصندل یلب گفتم و رو  ری ز باشه

 عرفان. -

 ام گذاشت: شونه  یکنارم نشست و دستش رو رو دم؛یرو د ری رو بلند کردم و ام  سرم

 .شهی خدا آال حالش خوب م دیعرفان لطفا آروم باش؛ به ام -

 ؟ یکنی م کاری چ جان یممنون، تو ا -

 . مارستانهیب  نیدلبر هم تو هم -

 : دم یکش یپوف

 ها باهم هستن، االن حالش چطوره؟ نبود اون  ادمیاصال  خوام؛ی معذرت م  -

 خوبه.  -

 اتفاق افتاده. نیچطور ا دیفهم یم  دیبه اتاق دلبر رفتم؛ با  رینامه همراه ام تیاز امضا کردنند رضا بعد

کچ بود، کنار تختش   یهاش تواز دست  یکی از پاهاش و  یک یرو زدم و وارد اتاق شدم؛ دلبر  در
 : ستادمیا

 دلبر حالت چطوره؟  -

 بغض گفت:  با

 آال چطوره؟ من خوبم؛  -
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 کردم:  یمکث

 ن؟ یکه چطور تصادف کرد یکن  فیبرام تعر یتونی م  ست؛یبد ن -

ما برخورد کرد که همون لحظه در    نیبا ماش  یپشت نیماش د؛یچند بار دور خودش چرخ نیآره، ماش  -
 .آدی نم  ادمی یزیچ گهید رون،یپرت شد ب   نیباز شد و آال از ماش

 ادامه داد: ریام

 از دست راننده خارج شده بود. ن ی کنترل ماش گفتنیم هاس ی طور که پل نیا -

 گفتم:  تی عصبان با

 کجاست؟  یاون راننده لعنت  -

 ُمرده. -

 

 نا یم

رفتم که صداشون کنم که خودشون به سمتم   اطیها آماده کردم؛ به سمت حبچه  یغذا رو برا زیم
 .دنیدو

 باز گفت:  شیبا ن  دانا

 .میبر رازی قراره به ش نای خاله م -

 ؟ یبا ک  -

 . ایو عمه پر ای من، حنا، تو، عمو پو -

 کردم:  یمکث

 است.ناهار آماده  نیخوب؛ بر  لیخ -

 وارد خونه شد:  دایکه رفتن ت هابچه 
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 . نایم -

 بله؟  -

 به سمتم گرفت:  یپاکت

 .نی فردا صبح پرواز دار رازه؛یش یهاط ی بل هانیا -

 مزاحمش بشه. یکس خواستهی آماده کرده! نم دای رو ت   رازیبرنامه ش  پس

 رو از دستش گرفتم و به آشپزخونه رفتم. هاط یبل

 شب

  دایت دونمی اتاق بحث کرد که نم  ی تو دایبا ت یمسافرت رو بهش گفتم؛ کل هیاومد قض ایآقا پور یوقت
 شد.  یبهش گفت که راض  یچ

رو   لشونیها رفتم و وسابه اتاق بچه  ستم،ی من کاره ن  یها رو تنها بزارم ول دوست نداشتم اون اصال
 جمع کردم: 

 دانا. -

 بله خاله؟  -

 برادر پدرتونه؟ ای عمو پو -

 دوستش دارم. یلیآره؛ خ  -

 جواب نداد:   یرو برداشتم و شماره آال گرفتم ول  میها به اتاقم رفتم؛ گوشاز خوابوندن بچه  بعد

 رو جواب نده.   شیگوش  دهیاز آال بع -

 جواب نداد. یزنگ زدم ول گهیبار د چند

 روز بعد  صبح
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  یکل  ایبه دنبال ما اومدن، پور میانم ساعت هشت و ن خ  ای به همراه پر ایآقا پو م؛یده پرواز داشت ساعت
 ها باشم.بهم سفارش کرد تا مواظب خودم و بچه 

 راز یش

 مرد خم شد و بغلشون کرد:  دن،ی که فکر کنم شصت ساله باشه به سمتش دو یمرد دنیبا د هابچه 

 ه؟ یاون آقا ک -

 جواب داد:  ایپر

 پدرمه.  -

 .میخونه شد یو راه می شد نیسوار ماش  یپرساز سالم و احوال بعد

 خانم اتاقم رو بهم نشون داد:  ایپر م،یشد ادهیپ نیاز ماش  ستاد؛یا ییالیخونه و یروبه رو  نیماش

 ستن؟ی خانم مادرتون ن   ایپر -

 شد:  نیغمگ نگاهش

 پارسال فوت کرد.  -

 .گمی م تی تسل -

 ممنون.  -

 .دیدی خانم داشت تدارک عصرونه رو م  ایهام به آشپزخونه رفتم؛ پراز عوض کردن لباس بعد

  ن یبهتر دی عصرونه با ینون بود؛ درست برعکس عمارت که برا ر،یگوجه، پن  ار،یشامل خ  عصرونشون
 . کردمی رو آماده م های نی ریش

  یحساب  د،ی خر یپشمک صورت ما  یهمه یبرا ایآقا پو م؛ی پارک شد یراه یاز خوردن عصرونه همگ بعد
 که پشمک خوردم چهارده سالم بود. یبار نی شدم آخر فیخر ک 
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 م؟ یبمون  رازیش دی با یخانم ما تا ک   ایپر -

 سه هفته. -

 : دم یپرس دوباره

 ده؟ یخانم چ دایمسافرت رو ت نیبرنامه ا -

 من تعجب کرده:   یهااز سوال دادی نشون م افشیق

 یبرا طینرفتن؛ گفت بل  ییمادرشون فوت کرده جا یها از وقتباهام تماس گرفت و گفت بچه  دایت -
هم بعد چند ماه پدرم رو   شدیوهوام عوض م گرفته و منم از خدا خواسته قبول کردم، هم حال رازیش
 .دمیدیم

  دم،یو شنو دادشون ر غیج یاتاق بودم که صدا کیها رفتم؛ نزدنگفتم و سمت اتاق بچه  زیچ گهید
 . رنیگیطبق معلوم دارن دعوا م

 یفورن موها زد؛ی م غی حناهم از درد ج د،یکشی حنا رو گرفته بود و م یاتاق رو باز کردم؛ دانا موها در
 : دمیها رو به اجبار کنار خودم کش آوردم و اون  رونیحنا رو از دست دانت ب 

 .شهی پدرجون ناراحت م رنی دعوا بگ نی! تو سه هفته اگه همش بخواهیچه کار بد  نیها ابچه  -

 که حرص داشت گفت:  یبلند یبا صدا دانا

 من رو برداشته. یحنا مداد رنگ -

 زد:   غیج  حنا

 من برنداشتم. -

 زدم:  امهیشون یدستم رو به پ کف

 که به نوبت ببرمتون حموم.  نیلباس بردار نیی ا یاز دست شماها، ب -

 دعوا کنند.  زی چ نیترعادت دارن سر کوچک  شهینگفتن، هم یزیهاشون نشستن و چتخت  یاخم رو با
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 ها غذاشون رو دادم و خوابوندمشون. از حمام کردن بچه  بعد

  بافت،یم  یهم بافت ای و پر کردنندی و پدرش اخبار نگاه م  اینشستم؛ آقا پو هیبق  شیسالن رفتم و پ  به
به   نیهم یبرا  شدمی کم داشتم نگران مجوابم رو نداد، کم  یرو برداشتم و با آال تماس گرفتم ول میگوش

 بوق اشغال خورد. یعمارت زنگ زدم ول

 : دمیاز ته دلم کش یآه نیهم یکردم دلم گرفته برا احساس

 ؟یکشی چرا آه م -

 . ستین  یخاص  زیچ -

 اشاره کردم:  شی بافتن به

 ؟ یبافی م یچ -

 پدرم.  یدن براگرشال  -

 داره.  یدلخوش هی؛ خوشبحالش که بهش زدم  یلبخند

 

 سال بعد  دو

 عرفان 

 . خوامی من صالح تو رو م ؟یدی عرفان چرا به حرفم گوش نم  -

 زدم:  یپوسخند

 صالح من تو ازدواج مجدده؟ -

 : د یبزرگ نال خانم

 .نمی من دوست دارم بچه تو رو بب  ومد؛یآال بهوش ن یپسرم دوسال گذشت ول -

 کردم:  یاخم
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 . خوامی من بچه نم -

 وقت خوب نشه.  چیآال ه دیعرفان شا -

 باال دادم:  یَابرو

 .گهید  رهی بم نیدفعه بگ هی -

 که زن عمو صدام کرد:  میتو سکوت بود قهیدق چند

 تو آشپزخونه کارت دارم.  ایعرفان جان ب  -

 رد آشپزخونه شدم: جام بلند شدم و همراه زن عمو وا از

 جانم؟  -

 زنده بمونه... یتا ک ستیو معلوم ن ضهیعرفان؛ خانم بزرگ مر  -

 : دم یحرفش پر نیب

 . رمیگی نم یاگهیزن عمو از شما انتظار نداشتم؛ من زن د -

تو به   جورن یدار شو؛ اَاف( بچه یو  یازدواج کن و از روش )آ یک یتو اول به حرف من گوش کن، با  -
 .شهیهم خانم بزرگ خوشحال م  ینکرد یانت یآال خ

 کردم و گفتم:  یمکث

 .کنمی بهش فکر م -

 آب.  یتو دمیهام رو درآوردم و پرسمت استخر رفتم؛ لباس  به

 چیه گه؟ی م یچ ادی بکنم و آال بهوش ب  کارونیاگه ا کردم؛ی زن عمو فکر م یهامدت به حرف  تموم
 . ادیدوست نداره سرش هوو ب یدختر

 

 روز بعد  دو
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 .کنمی زن عمو من قبول م -

 زده نگاهم کرد:  تعجب

  یروستا باشه، ساده باشه، کس و کار نی اهل هم ط؛یشرا  نیبا ا  یول  دیدختر رو انتخاب کن هیخودت  -
 هم نداشته باشه.

 رو باز کرد:  شیروسر گره

 .شهی نم یخانم بزرگ راض  -

 : دمیغر

 .کنمی منم ازدواج م دیکن ی قبول م هانیمن شرطم رو گفتم؛ اگه با ا -

 یزیچ گهیپا داره د هیمرغم  دید  یوقت یزن عمو با خانم جون صحبت کرد؛ اول مخالفت کرد ول  شب
 نگفت. 

 : دم یاتاق شدم و کنار تخت آال نشستم؛ دستش رو گرفتم و بوس وارد

 . خوامیآال من واقعا معذرت م -

 گهیها صاف بشن و قلب آال دکه مبادا اون خط  ترسمیم نیاز ا شهیدوختم؛ هم توریبه مان چشمم
 نزنه. 

 

 هی ای دن  نیسالشه و تو ا ستیکردم؛ اسمش زهراس، ب دایرو پ یخواستی که م یعرفان دختر -
 داره. ریمادربزرگه پ

 . ادیشب ب نیخب؛ بگ  لیخ -

 . ادیهر چه زودتر تموم بشه گفتم ب هیقض نیدختره االن تو سالن نشسته؛ خواستم ا -

 تو اتاق مطالعه. ادیب  نیبگ -
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بعد در   قهیآقا بزرگ نشستم؛ چند دق  یصندل یزن عمو از اتاق خارج شدم و وارد اتاق شدم و رو همراه
 وارد اتاق شد:   ییروستا یهاقد بلند با لباس  زده شد و دختر

 سالم. -

 اشاره کردم:  زی دست به مبل کنار م  با

 . نیبش -

 چشم. -

 ؟ ییجانیکه چرا ا یدونی حتما م   -

 بله. -

و بعد از   یدی اف( به من بچه م یو یو از روش )آ یکنی تو با من ازدواج م کنم؛ی نم  ینیمقدمه چ -
 .می ریگی و ما طالق م یدی بچه رو بهم م مانیزا

هات رو بگو و  خوب فکر   ؛یشیساپورت م  یاز نظر مال  یکه ازدواج کن  یو تا وقت  رمیگی برات م خونه
 نظرت رو تا فردا بهم بگو.

 من کنان گفت:  من

 .کنمی من قبول م -

 ؟ یفکر کن  یخوای نم -

 گفت:  کردی م یهاش بازکه با انگشت  طورن یهم

 و من... ضهیرگم مرمادربز -

 حرفش رو ادامه نداد: گهید

  ی که دوست ندار یتن به کار ستی الزم ن ؛یتا مادربزرگت رو درمان کن دمی بهت پول رو م یاگه بخوا -
 .یبد
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 باشم. یکس ونیمد خوامی نه آقا؛ نم  -

زن عمو به مادربزرگت   ش؛ی آزما یبرا  میباش که بر جانیهست فردا ساعت ده ا یحاال که راز -
 . کنهی م یدگ یرس

 

 هفته بعد  دو

 کهنیباردار بشه، بعد از ا تونهیمشکل نداره و م  چیمعلوم شد زهرا ه میکه داد یهاش ی از آزما بعد
 ِاف رو انجام داد. یو یو زهرا عمل آ میدختر رفت  شیپ م؛یازدواج کرد

است؛  طبق گفته دکتر فقط تا سه ماه زنده متخصص برد و شیخانم)مادربزرگ زهرا( رو پ  هیعمو رق  زن
 عمل کنند. تونندی سنش باالست نم  کهنیا یسرش و برا یغده تو هی

 هیکه به مرض دمیخانم بزرگ رو د  میدیرو عوض کردم و از اتاق خارج شدم؛ به سالن که رس هاملباس 
 : گفت ی خانم م

  ایداشت به من  یو هر مشکل یکن ی خواست براش آماده م یاس؛ هر چدختر االن حامله  نیا هیمرض -
 .یگی م دیمهش

 چشم خانم.  -

 شدم و به سمت شرکت روندم. نمی ماش سوار

 

 نا یم

 .دمیها بر جون پارچه  نایم -

 رو با دستم پاک کردم:  میشونیپ  عرق

 . یباشه خسته نباش -

 ستم: رو برداشتم و پشت چرخ نش هاپارچه 
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 .یآی ناهار نم نایم -

 جون.  مینه مر -

  ایپور دمی فهم میاز مسافرت برگشت یوقت د؛یَپر کش  شی فکرم به دوسال پ کردمی که کار م طورن یهم
 کردم. هیاتاقم گر یچقدر اون شب تو ادمهیرو عقد کرده، خوب  دایت

 نداره.  یبوده فقط گفت به شما ربط  یکارش چ  لیدل دنیپرس ای از پور یهر چ ایخانم و آقا پو  ایپر

چشمم به قاب عکس   کردمیها رو مرتب مداشتم اتاق بچه  یماه گذشت تا اون روز نحس، وقت سه
از  یکه گفت دوستش دار دایت ی که با صدا کردمیافتاد؛ قاب عکس رو برداشتم و بهش نگاه م ایپور

  یشروع کرد به کتک زدم و من سع کهویاومدم؛ در جوابش گفتم )آره دوستش دارم( که  رونی فکر ب
 که از خودم دفاع کنم.  کردمیم

بهت عالقه داره  نایبهش گفت م دایت ی وارد اتاق شد و ما رو از هم جدا کرد؛ وقت  تیبا عصبان  ایپور
 . رمی دوست داشتم بم

استعفا دادم،  نیهم یتو روش نگاه کنم برا تونستمینم  گهیدر جوابش نگفت و رفت؛ د یزی چ ایپور
 برگشتم و تو شرکت آقا آراز مشغول به کار شدم. نیمی س شیپ

 

 عرفان 

 بهش زدم که دادش به هوا رفت:  یلگد ده؛یمبل خواب یرو ریام دمیاتاقم رو که باز کردم د در

 ؟ ی زنی چرا م یروان  -

 نشستم:  زمی م پشت

 .یمبل بخواب  یکه رو دمی من بهت حقوق نم  -

 زد:  یخند  شین

 ازدواج مجددت مبارک باشه. -
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 به سمتش پرت کردم:  یخودکار

 اش حرف نزن.درباره  گهید -

 نامعلومم فکر کردم.  ندهیگذاشتم و به آ زی م یگفت و اتاق رو ترک کرد، سرم رو رو یادهیکش چشم

 .پرسمی که همش از خودم م  هیسوال نیبهش بگم؟ ا  یچ ادی آال بهوش ب اگه

 

ها که و اصال متوجه من نشده؛ از پله خوندی که داشت کتاب م  دمیعمارت که شدم زن عمو رو د وارد
 .کنهی که در اتاق آال رو باز کرده و داره نگاهش م  دمیباال رفتم زهرا رو د

 :گفتم  یلحن تند با

 .یکن ی م یچه غلط یدار -

 دهنش رو قورت داد و گفت: آب  د؛یکش  ینی صدام ه دنیشن  با

 . نمیهمسرتون رو بب خواستمی من...من فقط م دیببخش -

 در اتاق رو بستم:  

 . یبش  کیاتاق نزد ن یبه ا نمینب گهید داره؛  نیاتاق آال دروب نیبب  -

 چشم. -

 . نییحاال برو پا -

 

 نا یم

 . یریاش رو بگ اندازه یبر دیاومده؛ با های از مشتر یکی  نایم -

 باشه.  -
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 : ستادمی سرجام ا دایت دنیاتاق رو که باز کردم با د در

 ؟ی کنی م کاری چ  جانیا -

 گفت:  یبارانداخت و با لحن متلک  ییرو پا پا

 دوخت لباس اومدم. یبرا -

 : ستادمیبه روش ا رو

 . رمیبلندشو اندازهت رو بگ -

 . یاوک -

 گفت:  گرفتمی که دور کمرش رو اندازه م طورن یهم

 . یبش ایعاشق پور  یتو چطور به خودتت جرعت داد -

 کردم:  یادندون قرچه تی عصبان از

 باهات ازدواج کنه؟ یمجبورش کرد یتو بگو چطور -

 کرد:  یامسخره  خنده

 نکردم؛ اون عاشقم شد.  یمن کار -

 .کنمی باور نم  -

 صورتش نگاه کردم:  تو

 من دوستش دارم؟  یگفت  ایچرا به پور -

 : د یرو کش امگونه

جز   یاچاره  نیریگی دعوا م نی گفت چرا دار یبگم؛ وقت یاون لحظه چ  یآخه جوجه انتظار داشت -
 نداشتم.  قتیگفتن حق 
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 آال

 )چهار ماه بعد( 

 سرم.  یوزنه گذاشتن رو هیانگار  هام رو باز کردم؛ چشم یسخت به

صورتم بود رو برداشتم و سرجام    یکه رو یفکر کنم گذشت تا به خودم اومدم؛ ماسک  یاقه یدق ستیب
شده بود و من لباس   مارستانیب  هیاتاق شب  دم؛یخودم رو فهم تی تا موقع دیطول کش کمینشستم، 

 بودم.  دهیپوش یبلند دیسف

از اتاق   واریرفتن داز جام بلند شدم و با گ یبودنند؛ انگار چند ساله راه نرفتم، به سخت حسی ب  پام
ها  جوابم رو نداد، با گرفتن نردها از پله یکس  یخانم و زن عمو رو صدا کردم ول هیرفتم؛ مرض  رونیب

 رفتم.  نییپا

 دنیدختر با د است؛ دختر جون بود با شکم برآمده بود که معلومه حامله هی دمیکه د یکس  نیاول
 اومدنند.  رونیخدمتکارها از آشپزخونه ب  هیکه بق دیکش  یغیرو انداخت و ج  وانشیل

 : کردنندی ترس نگاهم م همه

 شده؟  یچ -

 : دمیعرفان رو از پشت سرم شن یلحظه صدا همون

 آال! -

 زدم و بغلش کردم:  یلبخند

 چخبره؟  جانیا ؛یشکر تو اومدخدارو  -

 :هاش گرفت دوتا دست  نیرو ب   صورتم

 کنه.  اتنهیمعا  ادیبه اتاق تا دکتر ب یبرگرد   دیاول با یول گمی رو بهت م یهمه چ -

 باشه.  -
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قرار شد ما به  ادیدکتر ب  کهنیا یرو بهش گفت؛ به جا  یبا دکتر صحبت کرد و همه چ عرفان
 شدم:  نیهام رو عوض کردم و سوار ماشبه کمک عرفان لباس  م،یبر مارستانیب

 د؟ یکنی رفتار م   بیچرا همتون عج ؟ یبگ یزیچ یخوای عرفان نم -

 رو روشن کرد:  نشیماش

  یکه بتون یخوب بش  قدرنیاصال انتظار نداشتم که ا ؛یکما بود یبه سه ساله که تو تو کیآال االن نزد -
 . یحرکت کن

 لب زدم:   یناراحت با

 باورش سخته. -

 

 مارستان یب

 است.معجزه   هیحد خوب بشه؛ واقعا  نیتا ا  ماریب هی نمیبی باره که م  نیاول نیا -

 نداره؟ ی دکتر آال مشکل  یآقا -

 : گفت  یخوشحال با

 همسرتون سالمه. هاش یآزما نیآقا؛ طبق ا ری نخ -

 : م یشد نیبا دکتر سوار ماش  یاز خداحافظ بعد

 ه؟ یعرفان اون دختره ک یراست -

 کدوم دختره؟  -

 اس.همون که حامله  -

 صورتش به شدتت عرق کرد:  

 شده؟  یزیچ -
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 لکنت گفت:  با

 مدت قراره تو عمارت باشه. هی ده؛یدور زن عمو مهش لیاون فام -

 .هیچ ه یبفهمم قض دیبا نوع حرف زدن عرفان من رو به شک انداخت؛  نیا

 

 ازم استقبال کردنند.  یو خانم جون کل  یزن عمو، عمو عل می رگشتبه عمارت ب یوقت

با خانم جون تنهام   دمید یشام عرفان رفت تا با عموش راجب شرکت صحبت کنه منم وقت بعد
 : دم یپرس

 ه؟یدختره ک نیخانم جون ا -

 اس.حامله کهن یهم -

 جون هم درست مثل عرفان شکه شده بود: خانم

 زهرا نوه عمه محرم منه. -

 شماست؟ لیفام  یعنی -

 آره.  -

 صحبت کردن بود. یموقع برا  نیکه از عمارت خارج شد؛ حاال که عرفان تنهاست بهتر دمیرو د عمو

 :زد  یلبخند دنمیاتاق رو باز کردم که با د در

 بغلم که دلم برات تنگ شده.  ایب -

 رفتم:  ترک ینزد

 اول به سوالم جواب بده. -

 چشم. -
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 هاش زول زدم: چشم تو

 ؟ یچرا دروغ گفت  -

 کدوم دروغ؟  -

 خودشه.  لی گفت فام دمیمن از خانم جون پرس یول دهیزن عمو مهش  لیاون دختره فام یبه من گفت -

 زدم:  اشنهیبه س یُمشت

 بفهمم. یاگهیرو بگو؛ نزار جور د قتیحرف کدومتون رو باور کنم؟ عرفان حق  -

 : دیموهاش کش نیب یدست

 لطفا.  نیبش -

 شروع به صحبت کرد:  دهیبر دهیو عرفان بر میتخت نشست لبه

 خوادیمن دلم م آدی بهوش م یک  ستیگفت که آال معلوم ن شیچند وقت پ  ضه؛ یآال خانم بزرگه مر -
 ...نمی بچه تو رو بب

 : دمیحرفش پر  نی ب دم؛یرو فهم یهمه چ دیکه رس  جانیا به

 توعه. ینگو اون بچه برا -

 دادنن:  عیتند شروع کرد به توض تند

بچه رو   کهن یاف حامله شده، قراره بعد از ا یو یدستم بهش نخورده؛ از روش آ خورمی آال قسم م -
 که دوباره ازدواج کنه بدم.  یرو تا وقت  شیزندگ  نهیبده من طالقش بدم و هز

 گفتم:  یبلند یصدا با

 بچه هووم رو بزرگ کنم! اگه بچه مال زن اولت بود که مرده قابل تحمل بود. یاز من انتظار دار -

 کردم:  یمکث

 . خوامی من طالق م -
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 .دمی طالق نم  -

 لب زدم:  آروم

 .یستی ن  رندهی گ میتو تصم -

 

 آوردم:  رونیکمد ب یرو از تو چمدونم

 ؟ یکنی م کاری چ یآال دار -

 .کنمی دارم ترکت م ؛یستی کور که ن -

 رو گرفت:  دستم

 . رینگ میتصم یالطفا عجله  -

 رو از دستم جدا کردم:  دستش

 رو آماده کنه.  نیو به راننده بگو ماش رونی لطفا برو ب ستم؛یمن عجول ن  -

 ؟یبه شمال بر یخوای م -

 خشم نگاهش کردم:  با

 توهم. رهی که کالمون م یبگ یزیام چعرفان مبادا به خانواده رم؛ی شمال نم  -

 باال برد:  میتسل ی به معن  رو  هاشدست

 خب؛ تو فقط آروم باش.  یل یخ -

تموم شد، دسته چمدونم رو   لمیبعد کار جمع کردن وسا یاقهی دق ستیمنم ب رفت؛  رونیاز اتاق ب  عرفان
 گرفتم و از اتاق خارج شدم.

ردم و  ها عمارت رو ترک ک توجه به اون  یمن ب یکردنند باهام حرف بزنند ول یبزرگ سععمو و خانم  زن
 عمارت بود شدم:  رونیکه ب  ینی سوار ماش
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 خانم کجا برم؟  -

 فرودگاه. -

وقت به شهر    چیکاش ه کنم؟ی عبور م  جانیکه از ا ی بار آخر یعن ی کردم؛ینگاه م  ری راه به مس کل
 .میرفتی نم

 . میدیخانم رس -

 باشه ممنون. -

 به سمتم گرفت:  یکردم که کارت یچمدون رو بهم داد ازش خداحافظ کهن یاز ا بعد

 ه؟یچ نیا -

 .ستهیب ست یآقا عرفان دادن که بدم بهتون؛ رمزش ب -

  های صندل  یکی  یرو  نیهم یگلوم بود برا یتو یرو ازش گرفتم و وارد فرودگاه شدم؛ بغض بد کارت
مقصدم رو   طی به سمت باجه رفتم و بل  حالم بهتر شد  یکردنند، وقت هینشستم و شروع کردم به گر

 گرفتم.

 

 عرفان 

 نیتموم شده، من ا نمونیب یچباور کنم همه دونمی نم کردم؛ی به رفتش نگاه م سی خ یهاچشم با
 .خواستمی رو نم  یزندگ

 بره؟ یپسرم چرا گذاشت -

 زدم:  یپوسخند

   کردم؟ی در رو روش قفل م کردم؟ی م کاری چ -

 رو جمع کردم:  لمیسمت اتاقم رفتم و وسا به
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 ؟ یریکجا م  گهیعرفان تو د -

 . کردمی کرد بر م  مانیتهران زن عمو؛ هر وقت زهرا زا رمی م -

 یهاآهنگ ن یتو ماش دیبا شهیشدم، داشبورد که باز کردم چشمم به فلش آال خورد؛ هم نمی ماش سوار
 . کردی وگرنه قهر م زاشتمی اون رو م

 کردم:   یزدم و آهنگ اول رو پل ستمیرو به س فلش

 ادی که تو فکرتم بارونه بند نم دونهیآسمونم م-)

 ات یواسه اون دو تا چشم س رمی بم تونمیاالن م نیهم

 شهیتو روزم شب نم یب  یبر  دوننیشهر م  همه

 چهی که صداش تو کل شهر بپ رمیبم  یجور  هیاز عشقت  خوامیم

 جانا جانا جانا جانا...( یا

 

 بره؟  یچرا گذاشت -

 کجا رفته.  دونمی که نم نهیمشکلم ا نیترکنم، حاال بزرگ  شیزندان تونستمی من که نم -

 ؟ یکن  کاریچ یخوای خب حاال م -

 .مونمی م امشی منتظرش پ -

 

 آال

 تو صورت آراز نگاه کنم.  یچطور دونمی نم ستادم؛یشرکت ا یرو روبه

 : دمیدم و چمدونم رو پشت سرم کششرکت ش وارد
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 . نمیآراز رو بب خواستمی سالم؛ م -

 .دمیاالن اطالع م -

 صدام از جاش بلند شد:   دنیگفتم؛ آراز با شن یبعد وارد اتاقش شدم و سالم  قهیدق چند

 ؟ ی آال خودت -

 آره.  -

 حالت چطوره؟  -

 . ستمیبد ن -

 . یستیخوب هم ن یعنی نیا -

 کردم:  ف یها رو براش تعرو من تمام اتفاق  میهم نشست یمبل روبه رو یرو

بهت بگم که من تا چند   دیکه برات افتاده ناراحت شدم، راستش آال با ییهااتفاق  نیآال واقعا بابت ا -
 . رمی م کایبه آمر شهیهم یبرا گهیروز د

 جام بلند شدم:  از

 .شمیپس من مزاحمت نم  -

 : که گفت دمیدر که رس به

 . ایبا من ب -

 )حرف دلم رو زد( 

 مزاحمت بشم. خوامی نم -

 .میکنی تو راه صحبت م میبر ؛ یستی مزاحم ن -

 و آراز شروع به صحبت کرد: میشد  نیماش سوار
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تر  و از همه مهم ستین های راحت نی و اقامت به ا زایگرفتن و سپارم،ی آال من شرکت رو به خواهرم م -
 .کنهی طالقته؛ من که رفتم خواهرم بهت کمک م یکارها

 کنم؟ی کجا کار م  امیجا که بمن اون  یباشه ول -

 ؟ یگفت  یزیات چدارم فقط تو به خانواده ادیآشنا ز نگران کار نباش؛  -

 .کنمی اول با تو صحبت کنم بعد باهاشون صحبت م  خواستمی م -

 صندوق برداشتم که آراز از دستم گرفتش:  یچمدونم رو از تو  ستاد؛ی ا یآپارتمان یرو روبه

 . آرمی من م -

 و آراز دکمه طبقه چهارم رو زد. میآسانسور شد سوار

 رو که بستم گفت:  هامچشم

 ؟ یهات رو بستچشم  یچ یبرا -

 . رمیگی م جهیسرگ شمی هر وقت سوار آسانسور م -

 که آراز در زد:  میستادیا یرنگ  یدر مشک یروبه رو میرفت رونی از آسانسور ب یوقت

 ست؟ یمگه خونه تو ن ؟ی زنی چرا در م -

 :رو گاز گرفت و با خنده گفت   لبش

 خونه خواهرمه. -

 از حرفم برداشت بد نکنه. دوارم یام تو سرم؛  خاک

 

 نا یم

  یو رو دمیاز دکه خر ینان روغن   تی ستکویبه پارک اومدم؛ ب  یکاریبود و من از سر ب  لیروز تعط   امروز
 از پشت صدام زد: یکی کهوینشستم که  مکتین
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 جون.   نایم -

 و با حنا روبه رو شدم:  برگشتم

 حنا.  -

به همراه دانا به سمتش رفتن که حنا با دست به من اشاره کرد، از   ایبلند پدرش رو صدا کرد و پور بلند
 و بغلم کردنند.  دنیها به سمتم دوبچه  ستادم؛یجام بلند شدم و روبه روشون ا

 . میحرف بزن دیبا  نایم -

 : میکنار هم نشست مکتین یکنند؛ رو  یتاپ باز یو حنا رو فرستاد تا رو دانا

تا اون شب، از سرکار که برگشتم  رفتی م شیپ هیعاد  یلیخ  زی مسافرت همه چ نیشما رفت  یوقت -
  جهیبعد از خوردن شام احساس سر گ  ست؛یاز مژگان ن یو خبر دهیشام مفصل چ زیم هی دایت دمید
 زدم.  مشمن اموالم رو به نا کردیبرگه اومد که ثابت م  هی با  دایکردم و از حال رفتم، روز بعدش ت  دایپ

 : دم یکش ینیه

 ممکنه!  ریغ -

 لب زد:   یناراحت با

امضا رو   نیبردم و گفتم که ا  شناختمی که م لیوک  یحاال که شده، من اون برگه رو به دادگاه و هر چ -
 ها از من مدرک خواستن. اون  ینکردم ول یاری از سر هوش

باهاش ازدواج کنم و من به  دی از دست دادم؛ بهم گفت اگه بخوام تو اون خونه بمونم با مویچ همه
 ناچار قبول کردم.

 د؟ یکنی نم  تیشکا -

 ندارم.  یمدرک -

 کرد و گفت:  یمکث

 لطفا برگرد.  نایم -
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 آال

 .دمی آال من طالقت نم -

 کشوندم:  یارو گرفتم و اون رو به گوشه  دستش

 .ُکشمی وگرنه خودم رو م یدی داخل و من رو طالق م یآی االن م نیعرفان هم -

 نگاهم کرد:  یناباور با

 آد؟یاز من بدتت م قدرنیا -

 آره.  -

تموم   یطورنیمشترکم ا یزندگ  کردمی وقت فکر نم چیحکم طالقم صادر شد؛ ه قهیدق  ستیعرض ب  در
 بشه.

 ؟ یخوب  -

 خوب باشم. دیخوبم، با -

 زد:  یلبخند

 .کنمی رفتنت رو م یکارا یبه زود -

 ممنون.  -

 

 نا یم

 ؟ یکنیم یچه غلت جان یتو ا -

 زدم:  یپوسخند
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 به کار سابقم برگشتم. -

 داخل.  ایخب ب یل یخ -

 چه زود قبول کرد!  نیا

 خم شدم و بغلشون کردم:  دم؛یبه سمتم دو دنمیبا د هابچه 

 دردسر درست کنند. گهید خوامی ؛ نمها باشه بچه   نیتمام حواست به ا -

 ها به باغ رفتم: چمدونم رو به اتاقم برد و من هم همراه بچه  مژگان

 ه؟ یعصبان قدرنیا دا یکه ت  نیکرد کاری چ -

 گوشم گفت:   یبه بغلم کرد و تو دانا

برنگرده ما بازم    نایاگه خاله م م یو گفت میکا رو کرد نی ماهم ا م؛یکن تی رو اذ دا یه ت گفت خال ییبابا -
 .میکنی م  یطونیش

 نهی( پس واسه همدمی بعد بهت خبر م  کنمی رو آماده م یافتادم که گفته بود) همه چ ایحرف پور ادی
 برگردم.  الیکه امروز بهم زنگ زد و گفت که به و

 

 آال

 . یخوش اومد یل یخ -

 ممنونم آراز.  -

 .رسهی و مجلل به نظر م کی که ش رونیاز ب روبه روم نگاه کردم؛  یالیو به

 توئه؟  یبرا  جانیا -

 آره.  -

 آمد گفت: به سمتمون اومد و بهمون خوش   یدختر میکه شد وارد
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 به اتاقت برو و استراحت کنه.   الیآال تو به همراه مات -

 ممنونم.  یباشه؛ آراز بابت همه چ -

 لبخند گفت:  با

 برو باال استراحت کن. ،یبابا؛ تو هم که همش درحال تشکر کردن  یاِ  -

 یارو مرتب کنه که من از خدا خواسته قبول کردم، حوله   لمیاتاقم رو نشونم داد؛ خواست که وسا الیمات
 چمدونم برداشتم و به حمام رفتم.  یاز تو

 

 عرفان 

 گذاشتم و تماس رو وصل کردم:   زی م یرو رو تزایجعبه پ  لمیزنگ موبا یصدا با

 عرفان زود خودتت رو برسون.  -

 عمو؟ زن شدهی چ -

 .میری ... ممارستانیزهرا دردش گرفته؛ به ب -

 . آمیمن االن م -

نشه وگرنه  شونیزی چ دوارمیام زوده؛ یل یخ  مانیزا یگذاشتم، هنوز برا بمیج یقطع کردم و تو  یگوش
 . رمیگی عذاب وجدان م

 رسوندم:  رش ی تند خودم رو به پذ یهارو پارک کردم و با قدم   نیکه به چشمم خورد ماش ییجا ن یاول

 . جانیآوردن ا نیبه اسم زهرا آذرگ یماریب -

 گفت:  وتری از چک کردن کامپ بعد

 طبقه سوم؛ تو اتاق عمله. -
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  نیو دکمه طبقه سوم رو زدم؛ از استرس پاهام رو به زم  دمیاتاق عمل به سمت آسانسور دو دنیشن  با
 .وفتهی ن یبد  یاتفاق خواستمی ز خدا مو ا  دمیکوبیم

نشسته و داره  های از صندل  یکی یرو دمیاز خروج از آسانسور با چشم دنبال زن عمو َکشتم که د بعد
 .کنهی م هیگر

 افتاده؟ یزن عمو چه اتفاق -

 رو پاک کرد:   هاشاشک

 ها افتاد.موقع برگشت از پله یزهرا رفت تا به خانوم جون سر بزنه ول  -

 کردنند:  هیشروع کرد به گر   دوباره

 گفت؟  یدکتر چ  -

 کنه. نیسزار دیگفت با -

 هنوز که زوده؛ اون فقط چهار ماهشه. -

 . زارنیبچه رو تو دستگاه م  -

 گفت داغ دلم تازه شد.  کیکه بهم تبر یرج شد؛ عمو عل ساعت بعد پرستار با دوتا بچه از اتاق خا کی

 بود. شمیها نبودنند االن آال پبچه نیعمو اگه ا -

 ام گذاشت: شونه یزد و دستش رو رو یلبخند

 . نیکردی هم برم شیکه شما دوباره پ  دمی پسرم آال لج کرده؛ من بهت قول م -

 .آدی بهوش م  گهی ساعت د میرو به بخش منتقل کردنند و دکترش گفت که تا ن  زهرا

من کدوم هستند، با دست به دو تا   یهانوزادان رفتم؛ از پرستار خواستم که نشونم بده بچه  قسمت  به
ها دلم اون دنیبا د یرو بگم ول  نیبودنند اصال دوست ندارم ا   دهیپوش  دینوزاد اشاره کرد که لباس سف

 . دیلرز
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 . میصحبت کن  دیزهرا حاال که حالت بهتر با -

 انداخت:  نییرو پا  سرش

 . دییبفرما -

کالس  فرستمی م یو به زود دمیکه من برات خر یریم یابه خونه   مارستانیبعد از مرخص شدن از ب -
جدا  یبه زود دم؛ ی م تویزندگ نهیمن هز یکه دوباره ازدواج کن یکه گفتم تا وقت طورن یهم ،یاط یخ
 .یداشت یاکه بچه   یفراموش کن دیو تو با میشیم

 ناله گفت:  با

 هام باشم.من کنار بچه ن یآقا حاال که همسرتون رفته بزار -

 فراموششون کن.  -

 که براش گرفتم ِبَبره.  یاسپردم که بعد از مرخص شدنش اون به خونه  ریاتاقش خارج شدم و به ام از

  کیکوچ  یلیها االن خاون  ؟یاش جدا کنکه مادر رو از بچه  ستین یانصافی عرفان جان به نظرت ب -
 دارن.  اجیهستن و به مادرشون احت

 . سپارمی ها رو به شما م از بچه  یزن عمو فرض کن مادرشون مرده؛ نگهدار -

 

 آال

 کار کنم. جانیکه قراره اخوشحال    یلیخ بزرگه؛  ی لی شرکت خ  نیآراز ا -

 .نی اتاقت رو بب میبر  ایب -

 رو باز کرد:  یرنگ یاقهوه  در

 بانو.   دییبفرما -



 ت ی شکا 

169 
 

نصب بود و   وارید یرو  یاز لباس مجلس ینقاش یدو تا تابلو ه؛یعال نشیزاید  یول کهیکوچ کهن یا با
 . دیبنفش و سف یهابود از رنگ  یب یاتاق ترک 

به همراه  یدفتر  طراح  کی زیم ینشستم؛ رو امی صندل یآراز رفته، رو دمیبه خودم اومدم د یوقت
 بود. لشیوسا

 وارد شد:  یزده شد و دختر در

 . نندیشما رو بب خوانی آقا آراز م -

 مبل نشستم:  یدر اتاق رو زدم و رو رفتم؛  نهیاسمش کاتر دنیدختره که فهم  همراه

 . هیعال جانیا -

 . یکارت رو شروع کن یتونی که خوشت اومده، از امروز م  خوشحالم -

 

 نا یم

 ... ایآقا پور -

 .میحرف بزن  ای کنار ب یهر وقت آقا گفتن گذاشت -

 صداش کنم. کیبا اسم کوچ کشمی خجالت م  کردم؛ی صدا م  ایدلم اون رو پور یتو شهیهم من

 شد؟ی چ -

 د؟یکنی با شما کرد شما باهاش نم دایکه ت یچرا همون کار ای ندارم، پور یاچاره کهن یمثل ا -

 : دیرو کش دماغم

کار فکر   نیمن خودم قبال به ا ،یری دست کم بگ دیرو نبا دایاولن شما نه تو، دومن ت  ؛یمغز فندوق  -
 تو انجامش شک داشتم. یکردم ول 

 فکر کردم:  یکم
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که براتون آماده کنه؛   نیالتون رو ازش بخواامو یهاطالق و برگه یهاو برگه  دیصحبت کن   لیوک  هیبا  -
 . زی باهات کرد رو باهاش بکن، تو غذاش دارو بر دایکه ت یهمون کار

 .رونیب کنهی اگه بفهمه جفتمون رو از خونه پرت م نایم -

 ؟ یخوایکمک نم  اتیی چرا دا -

 زد:  یپوسخند

 نقشه خودش باشه.  نیا ستین  دیبع -

 

 روز بعد  دو

 ها رو زودتر دادم و خوابوندمش. بچه  یبودم؛ غذا تهیو اون ِافر  ایغذا رو آماده کردم و منتظر پور زیم

 کردنند:   ییرایاز اومدنش مژگان شروع کرد به پذ بعد

 ؟ یچرا دو نوع غذا درست کرد -

 آشپزخونه خارج شدم:  از

 ها دوست داشتن. رو من درست کردم چون بچه مهیق -

 م کرد: موشکافانه نگاه دایت

 باشه.  -

  ای به پور کهوی دایمن رو نخوره؛ ت  یبهم شک داشته و غذا زدمی حدس م  د؛یکش  یخودش ماکاران  یبرا
 گفت: 

 ؟ یخوری نم  یزیچرا چ  زمی عز -

 .خورمیکه دارم ساالد م ینیبی م -

 و مشغول خوردن شد.  دیکش مهی خودش ق یبرا ای چند قاشق خورد پور دایت کهن یاز ا بعد
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 . شورمیها رو خودم مرو فرستادم تا استراحت کنه و بهش گفتم که ظرف  مژگان

ها رو آوردم؛ شروع کرد به چرت و پرت  گرفت از فرصت استفاده کردم و برگه اشجه ی سرگ دایت یوقت
 گفتن: 

 امضاش کنم.  -

 چرا؟  -

 که به ذهنم اومد رو گفتم:  یزی چ نیاول

 .یآری پول به دست م یکل  یاگه امضا کن -

 دادم:  ایامضا کرد برگه رو به پور کهن یاز ا بعد

 خودشه؟  یامضا -

 آره.  -

 

 روز بعد  صبح

شالم رو گذاشتم و به طبقه  شدم؛ داریسرش گذاشته بود از خواب ب  یکه خونه رو رو دایت  یصدا با
 . نهیمن رو نب دایتا ت ستادمیا  رفتم و کنار راپله  نییپا

 : خوردیبود و داشت حرص م ستادهی ا ایپور یرو به رو دایت

 .کنمی م تی ازت شکا ؛ی رو با من بکن کار نیا یچطور تونست  -

 بکن.  یخوای که م یبرو هر غلط -

 رفتم:  ایکنان از عمارت خارج شد، به سمت پور غیج  غی چمدونش گرفت و ج دسته

 وقت دردسر درست نکنه؟  هیرفته؟  گهیواقعا د یعنی -

 کردم.  دش یزنگ زدم و تهد امیی نگران نباش؛ به دا -
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 ماه بعد  پنج

 

 رو زدم و وارد شدم:  ری اتاق ام در

 سالم. -

 گذاشت:  زی م یرو رو  شیرو بلند کرد و گوش  سرش

 ؟ی گرفت  مارستانیو از ب ها ربچه  ؛یخوش اومد -

 دادم:  هیرو به مبل تک  سرم

 آره.  -

 ه؟یهاشون چاسم -

 . نیو شاه یشاد -

 . یبه سالمت -

 ممنون.  -

 . میدعوت یعروس هیعرفان  یراست -

 رو تکون دادم:  سرم

 حوصله جشن ندارم؛ خودتت برو.  -

 .شهی و هوات عوض محال میبر ایتو خونه، ب ای یتو شرکت  ای ؟ی االغ تو خسته نشد -

 هست؟  یحاال ک  -

 کرده  یپروژه باهامون همکار هیپارسال تو   ؛یحمت ایاسمش پور -
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 هست؟  ی اومد؛ جشن ک  ادمی -

 .گهیدو روز د -

 

 آال

بهش فکر نکنم   گهیمدت خودم رو سرگرم کار کردم تا د  نیتو ا گذره؛ی ماه از طالق من و عرفان م پنج
با زنش  کنه؟ی م  کاریاالن داره چ گمی زوده، همش با خودم م یل یهنوز خ یفراموش  یبرا یول

 هست؟  ادشیخوشبخته؟ اصال من 

 .یاآال آماده -

 آره.  -

 شدم.  نیو سوار ماش دمیگذاشت؛ کتم رو پوش  نیها رو پشت ماش چمدون  آراز

آراز قبول   یول  امیخواستم تنها ب کنه،ی داره ازدواج م نای م ی چون عروس رانیا م یکردی برم میدار امروز
 .کنهی م مینکرد و گفت که همراه 

 

 رانیا

 و بغلش کردم:  دمیبه سمتش دو  نایم دنید با

 . نمتیبیخوشحالم که م یل یآال خ -

 . نیهمچن  -

 وارد اتاق شد:  نایکه م کردمی رو مرتب م لیاتاق من و آراز بهمون نشان داد؛ داشتم وسا خدمتکارشون

 .یکن  فیرو برام تعر یهمه چ دیبا ؛ی اومد خوب شد  نایم -

 کرد:  فیخونه شد رو برام تعر نیکه وارد ا یااز لحظه  نایو م میتخت نشست یرو
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و ازم درخواست ازدواج کرد؛ گفت   شمیاومد پ  ایروز پور کیخونه رفت  نیاز  ا دایت کهن یبعد از ا -
 بود تا بله رو بدم.  یکاف  نیمن هم یدوستم داره و برا یول  ستی عاشقم ن

 رو گرفتم:   هاشدست

 من که خوشبخت نشدم تو حداقل خوشبخت شو.  -

 .نیشد؟ شما که با هم خوب بود یطورن یآال چرا ا -

 گفتن نداشتم:  یبرا  یجواب

 .دونمی خودم نم  -

 گفتن؟  یات چ خانواده یراست -

  یل یمن خ کنند،ی منه و دخالت نم  یگفتن که زندگ  یبرعکس انتظارم عمل کردنند؛ ناراحت شدنند ول -
 ناراحتم.  یلی خ نیعذابشون دادم و بابت هم

 

 عرفان 

 : میکرد نشست تمونیکارسون هدا یزیم  یو رو میتاالر شد وارد

 جفت دارن.  هیهمه  جانیا م؛یآوردی رو با خودمون م یک ی عرفان کاش  گمی م -

 نداره. یتو که کار یکن؛ برا دای رو پ یک یسر فرصت  -

عروس دهنم  دنیوارد سالن شدن با د یساعت بعد اعالم کردنند که عروس و داماد اومدنند؛ وقت مین
 باشه! نایم تونستیباز مونده بود، اون نم 

 بود؟  یاسم عروس چ یگفت ریام -

 . هیمحمد انیاسم عروس م ؟یتو اصال به من فرصت داد -

 تو سرش زدم:  آروم
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 عروس خانم خدمتکار عمارت بود؛ همون که با آال به اصفهان فرار کرد.  نیاحمق ا -

 زد:  یکله و گشاد لبخند

 .آدی حتما آال هم م -

 هم به حال من داره؟  یفرق ادیبه نظرت ب -

 . یشیمتوجه م شیدید یوقت -

 م،یسرگرم کرده بود های ن یریو ش  وهیخودمون رو به م  ریاز جشن گذشته بود؛ من و ام یساعت دو
من همش چشم  یبده ول شنهادیپ کردی م یو سع  گرفتی هدف م یدختر ری اوقات ام یبعض

 . ومدهیانگار ن یول نمیتا آال بب  چرخوندمیم

جا  وس و داماد آماده شد، همهعر  یاز دوستان برا یکیتوسط  زیسوپرا کیخواننده اعالم کرد که   کهوی
 رقص روشن شد.  ستیوسط پ  یو نور کم  کیتار

 

 اون واقعا آالست؟  یعنیهام اعتماد کنم؛ به چشم تونستمی نم

برعکس   یبرقصه ول خوادی بود؛ آهنگ شروع به نواختن کرد، فکر کردم م ستادهیا یسن همراه مرد رو
 : دم ید شیگوش یرو تو کروفونیکه دقت کردم م یتصورم شروع کرد به خوندن؛ کم

 حس خوب االن تو تارو پودمه هی) -

 بهت از عمق وجودمه گمیکه م ییحرفا

 منو نخواست  چکسیکه ه یی روزا  یتو رو اندازه  خوامیم

 دوستم نداشت  چکس ی که ه ییروزا یدارمت اندازه   دوست

 ( شمسیو عل ایمی آرامشم...()ک  یآرامش

 صورتم تکوت داد:   یجلو یدست ریام با احساس خوند که من محوش شدم؛  قدرنیا
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 ؟نداشت   ایداشت  یحاال اومدش فرق  -

 حرف بزنم. دیمن با ریام -

 بزار بعد از جشن.  -

عروس و داماد   گاهیغر زدن قبول کرد، به سمت جا یبعد از کم م؛ یگفتم بر ریبود که به ام ازدهی  ساعت
 من به لکنت افتاده بود. دنیبا د نا یم چارهیب م؛یرو داد هامونهیو هد میرفت

 ؟ ین یبی آال رو م ریام -

 نه. -

که  یزیبا چ  یسرش رفتم ول دنبال  رفت؛ ی م یکه به سمت در خروج  دمیبعد خودم آال رو د قهیدق چند
 : ستادمیسرجام ا دمید

 عرفان. -

 . میبر  ایب -

 

 آال

 م؛یدو نفر رو آماده کرد یو اجرار ا یبه کمک پور نیهم ی کنم برا زیرارو سوپ  نایدوست داشتم م  یلیخ
من بخونه،   یکه قبول کرد با من تو روز عروس  هیقیاش موسکه رشته   استیپور یآشناها یک ی نیمع

و  ردهوا  یل یهم تو کارش خ  نیبرام سخت نبود و مع  ادیز دادمی گوش م  ادیآهنگ رو ز نیقبال ا
 تونست تو مدت کم آهنگ حفظ کنه.

  یکردم و به سمت در خروج  یخداحافظ ای و پور نایاز اجرا متوجه شدم که کفش پام رو زده؛ از م بعد
 آورد:  نکیرو از پارک  نیرفتم؛ آراز ماش

 کفش پام رو زده.  ن؛ییپا امیها باز پله یکنی آراز کمکم م -
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 دونستمی چون م یاس معذب بودن بهم دست داد ولباال و دستش رو دور کمرم انداخت؛احس  اومد
 نگفتم.  یزیچ  منظورهی آراز کاراش ب

 

 عرفان 

 .گمی م  تیآقا عرفان تسل  -

 ممنون.  یل یخ -

 هام گذاشتم.چشم یو دستم رو رو دمیمبل دراز کش یمهمون رو نیرفتن آخر با

 : دم ید ریبغل ام یرو تو  نیشد؛ دستم رو برداشتم و شاه دهیصورتم کش یرو  یبعد دست قهیدق چند

 صورتت رو ناز کرد؟  یچطور یدیعمو قربونش بره؛ د -

 !ید یصورت من نکش یتو دستش رو رو انایاح -

 رو روبه روم گرفت:   نیشاه

 بغلش کن. -

 برو گمشو لطفا. -

 نشد.  داریو صبح ب  دیشب خواب گذره،ی بزرگ م روز از فوت خانم  چهل

 ندارم؛ نه خوشحالم و نه ناراحت.  یاحساس چیه 

 خودم رو داشتم: یعاد یها نبود االن من زندگ آوره؛ اگه بخاطر اون برام عذاب  ن یو شاه یشاد دنید

 ؟ ییآی تو هم م میبگردون  میها رو ببربچه  میخوای عرفان؛ من و دلبر م -

 نه. -

 احمق.  -
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 بمونم. جانیا تونمی نم گهیاتاقم شدم و چمدونم رو برداشتم؛ د وارد

 برداشتم و روش نوشتم:  یکاغذ

 تنها باشم.  خوامیم  ن؛یلطفا دنبالم نگرد -

جنگل با    یخونه تو هیبنگاه رفتم و   کیبه  میدیرس یشدم و به سمت شمال روندم؛ وقت نمی ماش سوار
 .دمیرو خر  لشیتمام وسا

 

 تا جواب داد: دیطول کش کمیمهرداد رو گرفتم؛  شماره

 از من ناخلف کرده؟  یادیبچه مثبت دانشگاه  شدهی ؛ چَبهَبه -

 ؟یریگی شبانه م  یهای هنوز هم مهمون  -

 آره.  -

 آدرس رو اسمس کن.  -

 گفت:  یبلند یزده و با صدا تعجب

 .یدادی صلوات م   یدیشنی رو م یمن رو! تو اسم پارت  یگرفت -

 هاست؛ آدرس و ساعت رو اسمس کن. اون مال اون موقع -

 ؟ین اومدمازندرا -

 آره.  -

که  دمی رو باز کردم و د  امیپ بلند شد؛ میاسمس گوش یکه صدا دینکش  یقطع کردم و طول یگوش
 .شهی ساعت نه شروع م یمهمون

 قرص هم نداشتم. برد؛ی خوابم نم یکردم تا بخوابم ول یو سع دمیمبل دراز کش یرو

 



 ت ی شکا 

179 
 

 شب

 آهنگ به شدتت َکر کننده بود.  یصدا ستادم؛ یا الیو یرو روبه

 جواب برام باز کرد:  یرو پسر در

 ن؟ یهست یشما کس  -

 .یعرفان آزاد -

 داخل.  دییبفرما -

ام قرار  شونه یرو یمبل نشسته بودنند. دست یهم رو هامیبعض بودنند؛  دنیدر حال رقص یاعده
 گفت:  یبلند یگرفت؛ مهرداد بود که با صدا

 .یاومدخوش  -

 کردم.  یخودش تشکر مثل

 کرد:  یرفتم؛ من رو به چند نفر معرف یزی به سمت م همراهش

 عرفان از خودتت بگو.  -

 لطفا بگو آهنگ رو کم کنند.  -

 اشاره کرد که آهنگ کم شد:  یبه ک دونمی نم

 حاال بگو.  -

 ندارم. یاگهیدندان پزشکم؛ ازدواج کردم و طالق گرفتم، حرف د -

 دونمی ما اومد و دستش رو دور گردن هامون انداخت و در گوشش نم زی به سمت م زهیم زهی ر یدختر
 گفت که بلند شدنند و رفتن.  یچ

 کجا رفتن؟  هانیا -

 . الیخ یب -
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اش خانواده یتکون دادم و برا ی ه! سرندار یاون دختر که سن دم؛یرو خوب فهم   الشیخی ب نیا یمعن
 تاسف خوردم.

 

 . ییآیم رونی از فکر زن سابقت ب یجورن یآشنات کنم؟ ا یبا دختر یخوای نم -

 رو مزه کردم:  یاز اون زهرمار یکم

 هست حاال؟  یک -

 زد:  یخندش ین

 . یشی نم  مونیپش -

 . خبل یخ -

ها لباسش دختر  هیمبل نشسته بود؛ برعکس بق یکه تنها رو میرفت یمهرداد به سمت دختر همراه
 داشت.  یکم شیبود و آرا دهیپوش

 صداش زد:  مهرداد

 ترسا؟  -

 رو به طرف ما برگردونند:   سرش

 بله؟  -

 تو رو با عرفان آشنا کنم.  خواستمی م -

 جاش بلند شد:  از

 خوشبختم.  -

 که دست نداد! جالبه

 . نیهمچن  -



 ت ی شکا 

181 
 

 : مینشست شی مبل کنار یو مهرداد رو من

 . ییدایها؟ کم پخبر  خب ِترسا چه  -

 .رسمی شرکت م  یبه کارها ا؛ یرفته استرال امیت -

 همه کار ول کرد.  نیتو با ا یداداشت رفت خوشگذرون  نیا -

 .مینشد؛ مطمئنم رفته که ما تنها باش داشیپ  یول آدیاز جاش بلند شد و گفت که االن م مهرداد

 رو ترسا شکوند:   نمونیب  تسوک

 .نیستین  یبودنتون راض جان یآقا عرفان انگار از ا -

 زدم:   لبخند

 د؟یکنی باور م  جان یا آمیکه م  یاگه بگم بار اول -

 م؟یبر جان یاز ا نیدوست دار کنم،ی باور م -

 البته. -

 .میخارج شد الیترسا شال و مانتوش رو گرفت باهم از و کهن یاز ا بعد

 : دم یپرس

 . میکجا بر -

 .میاطراف بزن  نیا یدور هیمازندران؛  آمیمن باور اولمه که م -

 باشه.  -

  یدستم رو رو متوجه شدم ترسا خوابش برده؛  کهویکه  میدور زد ابونیخ یتو نیبا ماش   یساعت کی
 شد:  ردا یباش گذاشتم و تکونش دادم که شونه

 رو بده تا برسونمت.   یمونیکه م  ییکردم؛ آدرس جا  دارتیکه ب دیببخش -
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 هتل تک ستاره.  -

 کردم.  داینقشه آدرس هتل رو پ با

 

 .دیممنون که من رو رسون -

 . ستفه یوظ  -

 گفتم:  کهوی

 شمارت رو داشته باشم.  تونمی م -

 کنه؟ی م یحاال با خودش چه فکر به خودم دادم؛ یدلم فوش تو

 البته. -

 کردم.  یکردم و ازش خداحافظ ویس میگوش  یرو تو اششماره 

 

 )صبح روز بعد( 

 رو برداشتم و به سمت رودخونه رفتم.  تارمیام رو خوردم؛ گصبحانه کهن یاز ا بعد

بود، کاش   یخوب  ییهاچه روز  وند؛ خی خدمتکارها آهنگ م یبرا تاریگ نیافتادم که آال با ا یروز ادی
 .میرفتی وقت به شهر نم چیه

  یرو از تو ی بلند شد؛ گوش میزنگ گوش یکه صدا دمیها دراز کشچمن  یرو به کنارم گذاشتم و رو تار یگ
 آوردم:  رونی ب  بمیج

 ؟یخوای م  یچ ریام -

 گفت:  زدی توش موج م یکه ناراحت  یلحن با

 زن عمو نگرانته. ؟یرفت یچند ماهه کدوم کور ؛یچه عجب جواب داد -
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 . آمی م یبه زود -

 که به اسم ترسا برخوردم.  رمی رو قطع کردم، خواستم شماره زن عمو رو بگ  یرو گفتم و گوش نیا

 رو گرفتم که بعد از سه بوق جواب داد: اششماره 

 بله؟  -

 سالم ترسا.  -

 عرفان؟ -

 . یدار یه خوبآره خودمم؛ حافظ -

 ممنون.  -

 ناهار دعوتت کنم. یراستش زنگ زدم برا  -

 ام؟ یب  دیممنون از دعوتت؛ کجا با -

 جنگل.  -

 جنگل!  -

 .مونمیم ی خونه جنگل یمن تو -

 آهان. -

 فعال خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 اره. ناه  یبرا نهیگذ ن یرو برداشتم و به سمت فروشگاه رفتم؛ فکر کنم کباب بهتر نمیماش  چیسوئ

 برنج ُشل نشه. دوارمیبه خونه برگشتم، اول از همه برنج و ساالد رو آماده کردم فقط ام دیاز خر بعد
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 ترسا 

 ؟ یکه خواستم رو آورد یاطالعات  -

 من انجام ندم. یرو بخوا  یتو کار شهیمگه م -

 ها رو بده.بسته؛ برگه  یخب چرب زبون   لیخ -

 از گرفتن برگه شروع کردم به خوندن:  بعد

که   یشرکت پارچه باف  رعاملیو مد  یشغل دندان پزشک  ،یسن س ،یعرفان آزاد ینام و نام خانوادگ -
 .دهیاش عرفان رس به نوه یآزاد دیبعد فوت جمش

 انداختم:  زیم یرو رو  پرونده

 . ستیکامل ن کهنیا -

 رو خودم بگم. اشهیبق  نیبزار -

 بنال.  -

من  گهی مادربزرگش قبل از مرگش م ره؛ی به کما م  یو دوسال کنهی ن همسرش تصادف معرفا -
رو عقد   ییدختر روستا هیرو شاد کنه  رزنیپ نیدل ا کهن یا یپسر برا نیا نم،یرو بب  امجه ی نت خوامیم
  فهمهیم یو وقت آدی چهارماه بعد زنش بهوش م  یول شهی اف بچه دار م  یو  یو از روش آ کنهیم

ها همسر دومش رو طالق  اومدن بچه  ای عرفان بعد از به دن ره؛ یگی شوهرش سرش هوو آورده طالق م
 . رهیگی خونه م هیشهر براش  یو تو دهیم

 تا تنها باشه. آدی م جانیو خودش به ا سپارهیرو به عموش م یاز فوت مادربزرگش همه چ بعد

 کردم:  یاهخند

 مگه من ُمردم عرفان بخواد تنها بمونه.  زم؛ ی عز  یآخ -

 

 عرفان 
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 .نیاومدخوش  یل یخ -

 مچکرم.  -

 کردم:  زونیآو  یچوب لباس یرو گرفتم ازش گرفتم و رو فشیو ک  کت

 تو آشپزخونه؟  ای نمیبچ   اطیح  یرو تو  زیم -

 بهتره.  اطی ح -

 شدم:  قدمش یصحبت من پ یبرا م،یرو آماده رو کرد  زیکمک هم م به

 ترسا از خودتت بگو.  -

 رو داخل پشقابق گذاشت:   قاشقش

ُمردن، من موندم با   یسوز شیآت یخوندم، پدر و مادرم تو  یبازرگان رتیو هشت سالمه، مد ستیب -
 من گفتم حاال نوبت شماست.  تره،ک یبرادر که سه سال ازم کوچ هی

 کردم:  فیرو براش تعر یچهمه منم

 . یدوست داشت  یل ی حتما همسرت رو خ -

 .دادمی من جونمم براش م -

 . زاشتی و شما رو تنها نم  موندی اون اگه شما رو دوست داشت م  د؛یبهتر خودتون رو ناراحت نکن -

 

 ترسا افتاد:  شدی چ  کهوی دونمی که نم میگردش به اطراف رفت یاز ناهار برا بعد

 حالت خوبه؟  -

 خورده. چیفکر کنم پام پ -

 : میرو دور گردنم انداختم و باهم به خونه برگشت دستش
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 باال.  میبر -

 .آمی شده من نم  یهام بدجور ِگلمن لباس  -

 : کردمی بگم؛ کاش دعوتش نم  یبودم چ مونده

 .کنمیاالن حمام رو برات آماده م -

 ممنون.  -

به ترسا کمک کردم وارد حمام  حوله تو حمام گذاشتم،  کی خودم رو به همراه  یهادست از لباس  چند
 بشه:

 . یهات رو بشورلباس  یتونی بغله م نی هم هم ییلباسشو نی است؛ ماش آب آماده -

 رو گفتم و از حمام خارج شدم.  نیا

خاموشه   دمید یخودم نگاه کردم ول لی اومد؛ به موبا یاسمس گوش  یمبل نشسته بودم که صدا یرو
 بود.  زیم یترسا خورد که رو یچشمم به گوش کهویکه 

که نوشته بود)ترسا   دمیرو د  امیاز پ یقفل داشت تنها قسمت  یو روشنش کردم، چون گوش برداشتمش
 رهی رو برداشتم و شماره رو ذخ می حواست رو جمع کن...( اسمس از طرف شخص ناشناس بود؛ گوش

 کردم. 

 هاش رو عوض کنه و بره. ُخشک کن داشت و ترسا تونست لباس ییلباسشو نیماش خوشبختانه

 رو گرفتم که خوابالود جواب داد:  ریکردم، شماره ام دایبهش پ  یاون اسمس حس بد دنید با

 ه؟یچ -

 االن چه وقته خوابه؟ -

 عرفان کارت رو بگو.  -

 .هیمال ک نیبب فرستمی دو تا شماره م -
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 گفت:  یبلند یصدا با

 . سمیآقا مگه من پل -

 کن.  داشی نداره؛ پ  یبه من ربط  -

 

 آال

 آراز من استرس دارم.  -

 . کنندی ها پدر و مادرت هستند و درکت ماون  ست؛یاسترس ن یبرا  یلیآال دل -

شده بودم که بالخره  رهیفرود اومده؛ به در خ  رانیا ییمایبعد اعالم کردنند که هواپ قهیدق چند
 .دشونید

 متوجه من شد و به همراه مامان به سمتمون اومد:  بابا

 . نیخوش اومد یل یخ -

 هق گفتم:و با هق  هیگر ری زدم ز کهو ی رو گفتم و به نوبت بغلشون کردم که  نیا

 . دیببخش -

 دستم رو گرفت:  مامان

 ؟ییخوای آال چرا معذرت م -

 من ناراحتتون کردم.  -

 رو پاک کردم و با دست آراز اشاره کردم:  هاماشک

 آراز هستن.  شونیا -

 به من کمک کرده ازش تشکر کردنند.  کهنیکردنند و بابت ا یپرسو بابا با آراز احوال مامان
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 .میعقب نشست  یبابا جلو نشست و من و مامان صندل م؛یآراز شد  نیماش سوار

 .دادمیم و به مامان اطراف رو نشون دم یکش  نییرو پا پنجره

 

 آراز 

عزمم رو جمع   یکنم ول  انیموضوع رو ب  نیچطور ا دونستمی به شدتت عرق کرده بود؛ نم هامدست
 کردم: 

 آقا رضا؟  -

 بگو آراز جان.  -

 کنم.  یآال رو از شما خواستگار خواستمی م -

 نداشته باشه:  یبد  یواکنش دوارمیبزنه؛ ام  رونی کم مونده بود از حلقه ب هاشچشم

 زدم؟  یحرف بد -

 ؟ینه؛ من فقط تعجب کردم، تو به آال عالقه دار -

چون متاهل بود دست از پا خطا   یکردم ول  دایاومده بهش عالقه پ شمیکار پ یآال برا یبله؛ وقت -
باهاش ازدواج   خوامی تعهد نداره م یحاال که اون به کس  یکردم تا فراموشش کنم ول ینکردم و سع

 کنم.

 دونه؟ی خودش م  -

 .میر ی اش رو از شما بگاجازه  خواستمی نه؛ اول م -

رو به  یهمه چ دمی م عیآراز من ترج  کرد؛ی م فیاز تو تعر شهیآال هم یول شناسمی تو رو نم ادیمن ز -
 آال بسپارم. 

 ممنون.  -
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 بعد   روز

 آال ساعت ده آماده باش  -

 ؟ یچ یبرا -

 . یفهمی خودتت م -

 ست.آماده  یزنگ زدم که گفت همه چ  یِجن به

 .کنمی م یکنم؛ امشب ازش خاستگار دیترد خوامی اش رو گرفتم نمکه موافقت خانواده حاال

 )چند ساعت بعد( 

 ام.آراز من آماده -

 . میبر -

 م؟ یریکجا م  یبگ یخوای نم -

 . زهیسوپرا -

 ؟یگی نم  یعنی نیا -

 .گمی نم -

 آوردم:  رونی ب بمی پارچه رو از تو ج م؛یدیرس یساعت بعد به باغ  مین

 .یهات رو ببندچشم  دیبا -

 : میگفت، دستش رو گرفتم و به سمت مکان مورد نظرم رفت یاباشه یحرفم تعجب کرد ول  از

 م؟ یدیرس -

 آره.  -
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 رد: هاش برداشتم؛ اول با تعجب و بعد با لبخند به اطراف نگاه ک چشم یرو از رو پارچه

 ؟ یتولدمه که همه جا رو چراغ بارون کرد -

 نه. -

 پاهاش زانو زدم و حلقه  یجلو  م؛یستادیکه با شمع درست شده بود ا  یرو گرفتم و داخل قلب دستش
 آوردم:  رونی ب بمی ج  یرو از تو

 ؟ی کنی با من ازدواج م -

 

 هفته بعد  دو

 عرفان 

 باشه.  دهیبرام نقشه کش یاون مهرداد عوض شهی نم  باورم

  تونهیاطالعات ازشون م یفرستادم و ازش خواستم هر چ ریام یرو برا  بهیترسا و اون شماره غر شماره
 یکرد؛ شماره ناشناس برا دایاطالعات رو برام پ یسر هیاز آشناهاش   یک یبه کمک   ریکنه. ام دایبرام پ 

 مهرداد بود. 

هنگ کردم؛ ترسا   دمیکه از ترسا شن یزهایبا چ  یول ستمدونی که از مهرداد گفت خودمم م  ییزهایچ
رو به اجرا   اشهیو مهر کنهیپولدار ازدواج م یهادادگاه داره، اون با مرد  یدوتا پرونده بسته شده تو

نبود که بخوان  اترس  هیعل ی متاسفانه مدرک کنه،یاموال رو با کلک به نام خودش م  ایو  زاره یم
  نیا گفتی( م ری نکنم، ماکان)دوست ام هاز یچ نیا یدادم خودم رو قاطع عیکنند منم ترج رشیدستگ

 .کنندی کا رو م نیا های ل یها خروز 

 : دم یشن یشدم که صدا  های اومدم؛ چاقو رو برداشتم و مشغول پوست کندن ماه رونیب  رونی فکر ب از

 عرفان؟ -

 دستم رو با پارچه پاک کردم:  
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 ن؟ یکرد دایپ یمن رو چجور د؟یکنی م  کاریچ  نجایزن عمو شما ا -

 حرص گفتم:  با

 برگرد خونه. د؟یکنی م  کاریچ  جان یپسرم خودتت ا -

 .تونمی نم -

 رو از سرش برداشت:   نیشاه کاله

  دیرفته و تو با گهیآال د ؟یات دور مونداز خانواده قدرن یکه ا ستیهات برگرد؛ بس نبه خاطر بچه  -
 . یاون رو فراموش کن 

 بمونم و غصه گذشته رو بخونم! جان یا خوامی م یتا ک گه؛ی عمو راست م زن

 بکنم.  کارنیا تونمی خونه خودمم م تو

 بابا.  -

 !اون حرف زد -

 . وفتنیها به حرف زدن ب نداره بچه  یتعجب ؛یچند ماهه رفت -

 : دمش یرو از بغل زن عمو گرفتم و بوس  نیشاه

 بابا رو بوس کن.  -

 بعد برداشت:  دوی*"گونه شو بوس

 بود؟ یچه بوس گهید نیا -

 .کهی کوچ یل یعرفان اون هنوز خ  -

 

 آال
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 گرفتم و آدرس شرکت رو دادم. یاز مطب خارج شدم؛ تاکس  یخوشحال با

  ای در رو زدم و با گفتن ب دم؛یکردم تا به اتاق آراز رس یدوتا ط یک یها رو به شرکت پله   دنیاز رس بعد
 داخل وارد اتاقش شدم: 

 ستم؟ یکه نمزاحم  -

 زد:  یلبخند

 . یستیوقت مزاحم من ن چیتو ه -

 برات دارم.   یخبر خوب -

 گفت:  دادیدستش تکون م یکه خودکارش رو تو طورن یهم

 ؟یدی کش دیجد یهاطرح  -

 نه. -

 برو سر اصل مطلب.  -

 بهش دادم:  یسونوگراف برگه

 ؟ یی تو باردار -

 آره.  -

 هاش گرفت: دو دست  نیجاش بلند شد و صورتم رو ب از

 .یخبر عمرم رو داد نیبهتر -

 : دیرو بوس   میشانیپ

 ممنونم عشقم.  -

 اومد؛ آراز در رو باز:  غیج یگذشته بود که صدا یاقهیدق چند
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 . میبر دیبا آال ساختمون آتش گرفته؛ -

 بودنند.  دنیال دوهمه کارکنان رو در ح م،یو از اتاق خارج شد میهم رو گرفت  دست

  یزیچ گهیو من د زشیسقف شروع کرد به ر کهویکه  میبرس ینمونده بود به در خروج  یزیچ گهید
 . دمینفهم

 

 سال بعد  پانزده

 عرفان 

 تخت دل بکن. نیشد؛ زود باش حمت کن از ا ری ات دمدرسه نیشاه -

 : دی سرش کش یرو رو پتو

 نرم.  شهی بابا م -

 اومد که گفت:  یشاد غی ج یصدا

 شد. ریمدرسه د نیشاه -

 خونه رو رو سرت خراب نکرده.  یتا شاد نیپاشو تا شاه -

 تختش گذاشتم:  یهاش رو رولباس  اومد؛ نیی از تخت پا ُغرُغرکنان

 صبحانه.   یبرا ای ب  یدیهات رو پوشلباس کهن یدست و صورتت رو بشور؛ بعد از ا -

خودش لقمه   یهاش براهاش به کتاب و با دستکه چشم دمیرو د یآشپزخونه که شدم شاد وارد
 کردم و گفتم:  یاخم ره؛یگیم

 کتاب باز نکن.  زی هزاربار گفتم سرم -

 بابا امتحان دارم.  -

 .آدیم  سیزود بخور که االن سرو ست؛یبرام مهم ن -
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 وجور کردن آشپزخونه شدم. ها رفتن؛ مشغول جمع بچه کهن یاز ا بعد

عمو خورد؛  رو روشن کردم که چشمم به عکس زن ونیمبل نشستم و تلوز یکارم تموم شد رو  یوقت
 گذشت که من اصال متوجه گذر زمان نشدم.  یپونزده به طور نیا

ال بعد زن عمو ُمرد؛ شب  س کیبه روستا برگشتم به کارم تو شرکت و مطبم ادامه دادم،  کهن یاز ا بعد
 نشد. داریب  گهیو د دیخواب

کردن رو ازش    یفرصت زندگ لیعزرائ یول شهی داره و درمان م کیسوراخ کوچ هیقلبش  گفتی م دکتر
 گرفت. 

عمو که تو چهلم زن عمو سکته کرد و ُمرد، دو تا از   یهمه ما بود مخصوصا برا  یبرا  یشوک بزرگ نیا
رو فروختم و به همراه  ها همه امالکاز دست دادم، بعد از فوت اون ماه  کی رو در عرض  هامز یعز

 اومدم.  ریها به ِازمبچه 

 

 شب

 برو داداشت رو صدا کن.  یشاد -

 گفتم. -

 .آدی خب چرا نم -

 .کنهیدختر چت م هیداره با  -

 زدم:  یلبخند

 بابا، تو شامت رو بخور.   نیآفر -

 آروم به پشتش زدم:  کرد،ی م پیگذاشته بود و تند تند تا  زیم یلپتاب رو رو نی سالن شدم؛ شاه  وارد

 ؟ یمشغول یبا ک  -

 رو باز کرد:  ششین
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 بنده خدا. هیبا  -

 ه؟یبنده خدا اسمش چ نیا -

 . ایدن -

 برداشتم و کنارش نشستم:   یصندل هی

 ؟یشام بخور یری بابا نم  -

 نه. -

 گفت:  ضی غ با

 خودت چت کن.  ایب -

 شد و از سالن خارج شد؛ صداش زدم:  بلند

 کردم.  یشوخ  ا؛یب  نیشاه -

 اومد که نوشته بود:  یامیخانم پ ای لپتاب رو ببندم که از طرف دن خواستمیم

 ؟ یری کدوم مدرسه م -

 جوابش نوشتم:  در

 . یچاکاب رستانی دب -

 لبخند داد:  کریاست

 .هیخوب   یلیخوشبحالت؛ مدرسه خ -

 ؟یری مگه تو کجا م  -

 . هیمدرسه من دولت -

 نوشتم:   براش
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 . یموفق باش  -

 ازش نشد.  یخبر یگذشت ول یاقهیدق چند

 نوشتم:   براش

 م؟ ینیرو بب گهیهم د شهی م -

 حتما.  -

 رستورانم رو به همراه ساعت  براش فرستادم و لپتاب رو خاموش کردم. آدرس

 آشپزخونه شدم:  وارد

 کجاست؟  یشاد -

 اتاقش.  رفت به -

 :ختمیخودم ر  یبرا  یآب وانیل

 با دختره قرار گذاشتم. -

 از دستش افتاد و بلند گفت:  قاشق

 !یچ... -

 رستوران. ایخودم که نذاشتم که؛ فردا بعد از مدرسه ب یبرا -

 

 به سمتم اومد: دمیبا د میرستوارن شدم؛ سل  وارد

 . یخوش اومد  سیرئ  -

 مرتبه؟  یچ همه  م،یممنون سل -

 بله. -
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 .آدی ساعت پنج م  ایدختر پونزده ساله به اسم دن هیمهمون داره؛  هیامروز پسرم  -

 . ادیب  شیپ  یمشکل زارمی نم  د؛ینگران نباش -

 کرده وارد رستوران شد:  کیو پ  کیش نی ساعت بعد شاه  چند

 ! یستیقرار ن  نیبه ا  یفکر کردم راض -

 .ستمیهنوزم ن  -

 باال دادم:  یَابرو

 گه؟ی م یوسط چ  نیکت و شلوار ا نیا -

 گفت:  عیسر

 . ییمن برم دستشو -

 .کنهیرفتن رو بهانه م  ییرو جواب بده؛ دستشو یسوال خوادی وقت نم هر

 : ستادیباال سرم ا  یگذشته بود که خانم  یاقهیدق چند

 شما؟  دیببخش -

 کرد:  یاخم

 ن؟ یشما هست یآزاد  نیشاه -

 نه من... -

 زد تو سرم:   فیحرفم رو ادامه بدم و با ک نذاشت

 زاره؟ی قرار م ترهک یاز خودتت کوچ یل یکه خ یبا دختر یکشی تو خجالت نم  -

 . یدر ضمن شما اشتباه متوجه شد ار؛یب ن ییخانم صدات رو پا -

 به کمر شد:  دست
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 . نمیبده بب   عیتوض -

 پسرم گذاشتم. یمن قرار رو برا -

 : گفت  یلحن شاک با

 پسرت کجاست؟  -

 بدونم دختر شما کجاست؟ من با اون قرار گذاشتم. شهی م ؛ییرفته دستشو -

دخترم رو   خوادیکه م هیک نیا نم یمنم اومدم بب د،یچون دخترم رفت خواب ؛یشما با من قرار گذاشت  -
 .نهی بب

 دوباره زد تو سرم و رفت:  فشی ک با

 بود! یاونه یعجب د -

 کردم:  اخم

 ؟ یومدیتو چرا جلو ن -

 . دمیخدا شاهده بابا ازش ترس -

 

 روز بعد  دو

 بابا بابا کنان وارد خونه شد:  نیشاه

 ؟ یزنیچته، چرا داد م -

 .دمیخونه درو تو کتاب ای بابا من دن -

 خب؟  -

  یکرد؛ منم از فرصت استفاده کردم و برا یازم بابت رفتار مادرش معذرت خواه دیمن رو د یوقت -
 شام امشب دعوتش کردم.
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 کردم:  یاخنده  تک

 رستوران؟  ایخونه  آد؛ی حاال کجا م  -

 خونه.  -

 خونه. یآری که دختر م دهیرس ییکارت به جا گهید -

 حرص گفت:  با

 .آدی به همراه مادرش م ای بابا؛ دن -

 کنه.  ری ابلفضل؛ خدا امشب رو بخ ای -

 

  شب

 . ارهیخواستم از رستوران برام چند نوع غذا ب میاز سل نی هم یکردنند نداشتم؛ برا یحوصله آشپز اصال

 شام رو حاضر کردم، ساعت هشت بود که زنگ در به صدا در اومد:  زی م یکمک شاد به

 هات اومدنند. بدو که مهمون  نیشاه -

 به همراه مادرش وارد خونه شدنند جلو رفتم و بهشون خوش آمد گفتم. ایدن کهن یاز ا بعد

 با لبخند گفت:  ایدن

 . یآزاد یممنون آقا -

 که مادرش گفت:  ومدییچشم و َابرو م یمادرش زد و برا یآروم به پا ایدن  م؛یسالن نشست یتو

 . خوامی رستوران از شما معذرت م یمن بابت رفتارم تو یآزاد یآقا -

 زدم:   لبخند

 من اسمم عرفانه. دیصدام نکن  یل یمن اون رو فراموش کردم، لطفا به فام -
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 منم آال هستم. -

  ریغ نیبه آال نداره ا یشده بودم، اون اصال شباهت  رهیبهش خ طورن یهم شد؛یسرم ِاکو م  یآال تو اسم
 ممکنه که اون آال باشه.

 صورتم تکون داد:  یو دستش رو جل یشاد

 ؟ یبابا خوب -

 بار باز و بسته کردم:  کیرو  هامچشم

 ه؟یچ تونیل یخانم فام دی آره من خوبم، ببخش -

 هاتف هستم. -

 .ه یتشابه اسم دیرو دارن؛ شا یلیهمون اسم و فام یندارن ول   یشباهت

 

 ره؟ی کدوم مدرسه م ایدن یدونی تو م  نیشاه -

 ... یدولت رستانی دب -

 باشه.  -

 رفتم.  ایمدرسه شدنند منم آماده شدم و به سمت مدرسه دن یها راهبچه کهن یاز ا بعد

 رو زدم و وارد شدم:  ر یاتاق مد در

 .دیسالم خسته نباش  -

 نشسته بود:  زیهم سن و سال خودم پشت م  یمرد

 . دین یبنش  دییبفرما ن؛ یخوش اومد یل یخ -

 ممنون.  -
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 آد؟ی از من بر م یچه کار -

 ن؟ یدار ایبه اسم دن یدانش آموز شما -

 ه؟ یچ شی لیفام -

 .دونمی رو نم نیا -

  یکی کدوم  م،یِجم دار ا یدانش آموز به اسم دن  کیدرخشان و  ایدانش آموز به اسم دن کی -
 منظورتونه؟ 

 بهش داشتم:  یحس خاص هیدرخشان بدجور برام آشنا بود و  یلیفام

 بدونم؟  خوامیاسم پدرش رو م شهی م -

 .میبد  یهامون رو به کساطالعات دانش آموز میتونی آقا ما نم دیببخش -

 گذاشتم: زیم یهام رو روو دست  ستادمیروش ا روبه

 . خوامی فقط اسم پدرش رو م ستم؛یمن که قاتل ن  -

 .شهیمتاسفم نم  -

 رو نوشتم؛ چک رو به سمتش گرفتم:  ونیل یم کیآوردم و مبلغ  رونی ب  بمیج  یِچکم رو از تو دسته

 داره.  اجیپول احت نی فکر کنم مدرسه به ا -

 رو گرفت و مثل بلبل شروع به صحبت کرد: چک

به همراه  ایُمرده؛ دن یآتش سوز هی یاسم پدرش آراز درخشان و مادرش آال هاتفه، پدرش تو -
 .کنهی م یمادرش تنها زندگ

 .آرمی از شما نم  یاسم ن؛ یآدرس خونه رو بد -

 که آراز مرده باشه. شهی رو گرفتم و از مدرسه خارج شدم، باور نم آدرس
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  ن یتو همچن دیآراز پولدار بود، چرا آال و دخترش با ادمهی که من  ییتا جا ستادم؛یآپارتمان ا یرو روبه
 کنند؟  ی زندگ یآپارتمان داغون

 جلوتر رفتم و صداش زدم:  شد؛ی داشت وارد آپارتمان م یمرد

 کنه؟ی م یآقا؛ آال هاتف تو کدوم طبقه زندگ دیشببخ -

 لبخند زد:  مرد

 کف هستن.آال خانم تو طبقه هم  -

 کف!چرا هم -

 .مونندیکف مطبقه هم هادار یهمه سرو -

 سر مرد وارد آپارتمان شدم؛ مرد با دستش به در اشاره کرد:  پشت

 جاست. اش اونخونه  -

 ممنون.  -

 شد:  رهیباز کرد با تعجب بهم خآال در رو  یرو زدم و وقت  در

 داخل. امیب شهی م -

 البته. -

 و نو بودنند:   کیخونه همه ش ل یانتظارم وسا برعکس

 ن؟ یاومد نجایچرا به ا -

 مبل نشستم؟ یرو

 باهاتون دارم.  یصحبت طوالن هی -

 روم نشد:  روبه
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 .کنمی گوش م -

 ؟یشناسی آال تو من رو نم  -

 من تعجب کرد:  تی می صم از

 ؟ یشناس ی مگه شما من رو م شناسم؛ی نم -

 گرد شده نگاهش کردم:  یهاچشم با

 .شمی متوجه نم -

 ن ی بهم بگ  دیدونیم  یزیام رو از دست دادم؛ اگه چمن حافظه  -

 و با آرامش شروع کردم به حرف زدن:   دمیکش یق یعم  نفس

از   دم؛یشما رو د کهن یتا ا دمیازش نشن یخبر گهیاز همسرم آال جدا شدم و د ش یمن پونزده سال پ  -
  جان یکردم تا آدرس ا یمدرسه رو راض ری مد یناراحت بشه، با بدبخت دیدخترت سوال نکردم گفتم شا

 رو داد.

 خب؟  -

 . یتو همسر سابق من  -

 شد:  دیصورتش مثل گچ سف رنگ

 قبل از آراز با شما ازدواج کردم؟  یعنی ؟یشما مطمئن  -

 کن. فی بله، لطفا حاال تو تعر -

اون حادثه مرد و صورت من به  یگرفت؛ آراز تو شی آت میکردی که من و آراز توش کار م یشرکت -
 .ومدیسر دخترم ن یشدت سوخت، معجزه بود که بال

  یفروخت؛ منم چون مدرک حالم خوب شد؛ آرزو خواهر آراز با کلک ازم امضا گرفت و خونه رو یوقت
 نکردم.  تی نداشتم ازش شکا
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مشغول به  اطیمزون لباس به عنوان خ  یاومدم، تو ریکه برام مونده بود رو برداشتم و به ازم یهاپول
 .کنمی کار م جانیا دار یکارم و به عنوان سر

وقت   چیهکردم،    یازش خداحافظ یتوان حرف زدم رو از دست دادم؛ به سخت دمیکه شن یهاز ی چ با
 . نمیوضع بب  نیا یآال رو تو  کردمی فکر نم

 

 روز بعد  چند

 . نیآقا عرفان چرا من رو به رستورانتون دعوت کرد -

 . میاول ناهار بخور  نی نگو آقا و بزار گهیبکش د  یزحمت هیشما  -

 من عجله دارم. -

 گذاشتم:  زیم  یرو رو هاد یکل

 ه؟یچ نیا -

 شما.  یبرا کی خونه کوچ  هی دیکل -

 کرد:  اخم

 به ترحم شما ندارم.   یاجیمن احت -

 خودش گفتم:  مثل

 .دادمیم دی با  شیکه پونزده سال پ یاه یمهر نیفرض کن ا ست؛یترحم ن نیا -

 جاش بلند شد:  از

 ندارم. نیبه ا  یاجیاحت -

 گفتم:  بلند

 به خاطر دخترت قبول کن. -



 ت ی شکا 

205 
 

 : ستادمیشدم و روبه روش ا بلند

اش و حتما تو مدرسه مسخره کشهی خجالت م  یداریسر هیتو  کهنیمن مطمئنم دخترت از ا -
 . کنندیم

 لب زد:  آروم

 نگفته.  یزی بهم چ -

 زدم:  یتفکرش پوسخند به

 . یتو ناراحت بش  خواستهی چون نم -

 رو برداشتم و کف دستش گذاشتم: دیکل

 و هشت.  یخونه تو محله خودتونه؛ پالک س -

 هام زول زد: چشم تو

 ؟یخواهی م یدر عوضش چ -

 زدم:   لبخند

 .دمی بهت م  یتو رستوران من کار کن؛ حقوق خوب  ایب -

 

 شب

 .می حرف بزن دیها بابچه  -

 گذاشت:  زیم یظرف پوفکش رو رو نیشاه

 افتاده.  یاتفاق مهم ی عنی یزنی بابا هر وقت با آرامش حرف م  -

 . قایدق -
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 پاهام گذاشت:  یسرش رو رو یشاد

 بگو بابا.  -

 که از همسر اولم براتون گفته بودم.  ادتونهی -

 پوسخند زد:  نیشاه

 آره همون که بخاطر ما تو رو ول کرد.  -

 گفت:  یمن بخوام جوابش رو بدم شاد تا

 .دمیبچه هوو بزرگ کنه؛ من بهش حق م ستیحاضر ن  یزن چیه  نیشاه -

 دادم: ادامه

 کردم.   داشیمن پ -

 تعجب بهم نگاه کردنند:  با

 . استی اون مادر دن -

 کردم.  فیها رو براشون تعراتفاق  تموم

 ؟ یکن  کاریچ یخوای بابا حاال م -

 باهاش ازدواج کنم. خوامی م -

 پرخاشگرانه گفت:  نیشاه

 . ستمین  یمن راض -

 شد و به اتاقش رفت.  بلند

 به زمان داره. اجی بابا اون احت -

 ؟ یستیتو مخالف ن -
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 . هیخانم خوب نه، -

 

 آال

 اون آقا رو قبول کن.  شنهادیمامان پ -

 نه؟ ینظر تو ا -

 گفت:  یلحن ناراحت با

   م؟یکن  یزندگ یطورنیا میخوای م یآره، تا ک -

 . خبل یخ -

 رو گرفتم که سر دو بوق جواب داد:  اششماره 

 جانم؟  -

 نخورده پسر خاله شد! ییچا

 .کنمیرو قبول م شنهادتونیپ -

 . نمتیبیخوبه؛ فردا تو رستوران م -

 : دیکش  ییهورا ایدن

 .د یخونه جد میحاال بر -

و دو مرد پول دادم تا در بردن    یوانت  کیصاحب آپارتمان صحبت کردم و رفتنمون رو گفتم؛ به  با
 کمکمون کنند.  لیوسا

 

 عرفان 
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 کنم؟ یتو رستوران ازش خواستگار هینظرت چ  یشاد -

 باال داد:  یَابرو

 !یا چقدر تو عجله دارباب  -

 ه؟ینظرت تو چ  -

 .کی نک یدعوتش کن پ -

 فکر کردم:  یکم

 .میری که فردا م نیپس آماده بش ه؛یفکر خوب -

 زد:  ادی و فر  دیحرفم رو شن گذشتی که داشت از سالن م نیشاه

 . آمی من نم -

 در جوابش گفت:  یشاد

 به جهنم. -

 .خوامی م ییام راهنمامن دارم از دختر شونزده ساله ینی که بب ییکجا ریام

 

 هفته بعد  دو

 آال

 .هیعال  جان یمامان ا -

 .دونمی م -

 خوب رو براش بسازم.  ندهیآ هیمنم خوشحال شدم؛ کاش بتونم  ای دن یخوشحال  دنید با

 اتوبوس رفتم.  ستگاهیزنان به او از خونه خارج شدم؛ قدم دمیرو پوش  هاملباس 
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 راحت سوار شدم:  نیهم یبود و برا ی روز خلوت  خوشبختانه

 آال... -

 محل کاره. جانیا -

 دعوت کنم.  ک ینک یاومدم تو و دخترت رو به پ د،یببخش -

 ما... -

 دنبالتون.  آمی هستن، ساعت ُنه م لی ها تعطفردا بچه  کنم؛ی من َنه قبول نم  -

 

 عرفان 

 رو کنار پارک نگه داشتم:  نیماش

 .ن یبش  ادهیپ  دییبفرما -

 گوشه نشست.  هیها پهن کردنند و هر کس چمن  یپارچه رو رو  ایو دن یشاد

 ینداد، اول از همه شاد یجواب  یول  ادیفرستادم که اگه نظرش عوض شد ب  نیشاه یرو برا آدرس
 شروع به صحبت کرد: 

 ن؟یبد ادیبه منم  شهی م ؛نی بلد هست یاط یآال خانم با بهم گفته شما خ  -

 گفت.  یاباشه  یجونی با لبخند ب  آال

 شدنند:  گهیمشغول صحبت با هم د هادختر 

 بوده؟  یات چجورکه گذشته  یفکر کن نی آال تا حاال شده به ا -

 گفت:  یلحن سرد با

 فکر کنم.  ندهیبه آ دمی م  عیترج -
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 .میگذرون یگفتم امروز خوش م  رسرمیخ  احساس؛یب یا

 

 شب

 خوش گذشت؟  تیبا نامادر  کین ک یپ یشاد -

 چشم تو بله.  یبه کور -

 رو ماساژ دادم:  هامقه یشق

 . نیها دعوا نگربچه  -

 : دم یتختم دراز کش  یاتاقم شدم و رو وارد

 ات باهام خوب بشه. کنم که رابطه کاری چ خوام؛ی فرصت دوباره بودن رو ازت م هیآال من  -

 برد. قدر بهش فکر کردم تا خوابم  نیا

 

 روز بعد  صبح

 شد؛ جلوتر رفتم و صداش زد:  ادهیاز اتوبوس پ دمیدادم و منتظر آال بودم که د هیتک نمیماش به

 شده؟  یزیچ -

 .شون ی سوار ماش ایببرمت دکتر؛ ب خوامی م -

 گفت.  یاتکون داد و باشه  یسر

 گفتم: مید یمطب دکتر که رس به

 .یاریات به دست ب هست تو حافظه یدیام نمی که بب جان یآوردم ا -

 نوبت آال شد:   ضیبعد از دو مر م؛یمطب شد وارد
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 .آرهی اش رو به دست نمهمسرتون هرگز حافظه  ؛یآزاد یآقا -

 گفتم:  یناراحت با

 ست؟ ین  یراه چیه -

 ادیرو به   زیچ نیتراش رو از دست داده و تا حاال کوچک حافظه   شیخانم پونزده سال پ نیا ر،ی خ -
 .ردهاو ین

 .م یو از مطب خارج شد  میکرد یدکتر تشکر از

 ترمز کردم:  ابونیکه کنار خ میرستوران بود کینزد

 ؟ یچر ترمز کرد -

 . میحرف بزن  دیبا -

 خب بگو.  -

 رو پاک کردم:   میشونیدهانم رو قورت داد و عرق پ آب

 ؟ یکنیسر اصل مطلب؛ با من ازدواج م رمی م نیهم یخوب نبود برا مینیوقت مقدمه چ چیمن ه -

 تعجب نگاهم کرد:  با

 .یتند رفتم حق دار  یلیشد؛ خ  ییهوی یچ همه دونمی م -

 .بگمیچ دونمی من...من نم -

 . رینگ  میلطفا با عجله تصم -

 

 شب

 هام رو گرفتم: زد گوش  یکه شاد یغیج  با
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 م.شما نقشه داشت ی من واسه آشت ؟یعجله کرد قدرن یبابا چرا ا -

 کرد: یاخنده   نیشاه

 ها بهم؟ شده رسوندن عاشق فتی تا حاال وظ  ی تو از ک -

 داد. لشیتحو ییبرو بابا یشاد

 

 آال

 ؟ یکنیم  کاری مامان حاال چ -

 رو باز کردم:   رآبیش

 کنم. ییکاش پدر و مادرم زنده بودنند تا راهنما -

 م؟ یچ جان یپس من ا -

 ها شدم: ظرف  یآبکش مشغول

 بگو نظرت رو.  -

 تر اون هنوز عاشقته.و از همه مهم شناسهیقبول کن؛ اون قبال شوهرت بوده و تو رو خوب م -

 ؟ یدونی تو از کجا م -

 صحبت کردم. یبا شاد -

 کن منم بدونم. فیتعر -

 هاش گوش دادم: رو بستم و به حرف  آبر یزد ش ایکه دن یهاحرف  با

 ست؟ ی از من متنفر ن  یشاد -
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برامون  یطورنیا ریتقد گهی و م دونهی اون شما و پدرش رو مقصر نم  ؛یادهیدختر فهم یشاد مامان -
 خواسته.

 و خوردم:  ختیخودم ر  یبرا  یآب وانیل

 ه؟ یبرادرش چ -

 .یقبول نکرد یها رو به فرزندگناراحته که تو اون نی شاه گفتی م یمشکل داره، شاد کمیاون  -

 

 عرفان 

 رو خاموش کردم.  ونیکنترل رو برداشتم و تلوز دم؛یکش یاازه یخم

 از جام بلند شدم که زنگ در به صدا دراومد:  کهن یهم

 ه؟یک گهید نیا -

 رو که باز کردم با آال روبه رو شدم:  در

 آال! -

 م؟ یحرف بزن شهی م -

 البته. -

 کردم:  ییرو به طرف سالن راهنما اون

 شده؟ی چ -

 گفت:  دیجوی که پوست لبش رو م  طورن یهم

 گفته؟ یهاز یچ هی ای به دن یشاد -

 گفته؟  یچ -



 ت ی شکا 

214 
 

 اومدنند. ای به دن یها چجورمن چرا طالق گرفتم و اون کهنیاز گذشته، از ا -

 . یدونیرو م یچخوبه که همه  -

 ؟ یهستن؛ چرا بهشون گفت کی هات هنوز کوچبچه  -

پارسال   نی ست، تازه همزنده ایمادرشون کجاست؛ مرده   دنیپرسی ها همش ازم ممجبور شدم، اون  -
 بعد باهاش کنار اومدنند.  یمشاور بهشون گفتم؛ اولش ناراحت شدنند ول  کیبه کمک 

 مادرشون کجاست؟  -

کنه   زیوارسراغش نگرفتم؛ به دوستم سپردم که هر ماه به حسابش پول  گهیوقت د چیمن ه رانه،یا -
 که ازدواج کنه. یتا وقت

 

 روز بعد  چند

 آال

برام   نیماش یعرفان بود که از تو  دم؛یرو شن   ینی بوق ماش یاز رستوران خارج شدم که صدا یخستگ با
 جلوتر رفتم و گفتم:  داد،ی دست تکون م 

 شده؟  یزیچ -

 . رسوندمتی سوارشو م -

 .شمی مزاحم نم  -

 که دنده عقب گرفت:  رفتمیم داشتم

 . آمی سوارشو وگرنه تا خود خونت دنده عقب م ایب  ؛یستی مزاحم ن -

  شدیچ دونمی کرد، نم یرو پل  یشدم؛ عرفان ظبط رو روشن کرد و آهنگ  نیسوار ماش یحرف چیه بدون
 شروع کردم همراه آهنگ خوندن:  ارادهی که ب
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 .یخون ی هنوزم قشنگ م -

 هنوز؟  -

 زد:   لبخند

 . یدار یخوب  یبهت بگم که تو صدا  دیبا یول یآری تو به خاطر نم -

 در جوابش نگفتم: یزیچ

 .میبگم که هنوز زن و شوهر بود یخاطره از زمان  هیبزار  -

 بگو.  -

 . زنندی نم ی حرف یجمع شدنند ول جاک یها نگهبان دمید میدیبه عمارت رس یشب بود؛ وقت  -

  کهوینگفتن،  یزی کدوم از ترس چ چیه یجمع شدنند ول   جانیرفتم و بهشون گفتم که چرا ا  جلوتر
 به گوشم خورد.  ییصدا

 .خونهی خدمتگارها آواز م   یمن رو برداشته و داره برا تاریخانم گ دمی عمارت که شدم د وارد

 کردم:  یاخنده

 . یدعوام کرد -

 رو ازت گرفتم. تارم ینه، گ -

 : ستادمیخونه ا یرو روبه

 . دییبفرما -

 .یممنون که من رو رسوند -

 بود. فهیوظ  -

سوار شدنند و باهم  ایو دن نی شاه ،یباز شد و شاد نیخورد؛ در ماش  رهیدستم به دستگ کهن یهم
 گفتن: 
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 . میصحبت کن  دیبا -

 که ناراحت بود گفت:  عرفان

 د؟یکن ی م کاری چ جان یوقت شب شما دوتا ا نیا -

 . ادهیما ز  هیواسه تنببابا وقت  -

 کرد و ادامه داد: یمکث

 . میکنی م یپدرمون خاستگار یشما رو برا نی آال خانم من و شاه -

 : دن یفرمون گذاشت و شروع کرد به خند یسرش رو رو عرفان

 مامان لطفا قبول کن.  -

 گفتم:   نیتقاضا رو کرد؛ رو به شاه  نیهم هم یشاد

 ه؟ ینظر تو چ -

 گفت:  لکسیر  یلیخ

 نداره.  یمن فرق  یراستش برا -

 زد:  نیتو سر شاه یشاد

 .هیدرست مثل اختاپوس تو باب اسفنج  لطفا؛  دیرو ول کن نیا -

 بار عرفان به حرف اومد:  نیا

 .م؟یتنها بمون  میخوایکه م میامگه چقدر زنده م،ی خانواده بش هیآال لطفا قبول کن؛ بزار ماهم  -

 صدا گفتن:  کی هابچه 

 ل کن. قبو -

 زدم:  یلبخند



 ت ی شکا 

217 
 

 .کنمی قبول م -

 

 

 ان یپا

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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