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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 بنام خدا  

 

 به همراه دارد .  یقانون درگیبوده و هرگونه انتشارآن پ یرمان فروش نیا��

 

 !  ستیشروع رمان ن یمقدمه برا نیا

رو   یس یرمان نو ی، قرار بود همه ژانر ها یس یتجربه دومم از طنز نو فیتوص ینامه است،  برا يه
در اوردم که   یینجایشد که سر از ا یچ  دمینوشتم نفهم  یطنز ثابت نمونم اما وقت یامتحان کنم و رو

کردم   افتی( از شما در  وونه یبود که بعد از رمان اولم )عاشقتم د  ییها غامیگش پبزر  لیدل دیهستم! شا
 میرش یدرگ ییجورا هیموقع خوندن نوشته هام فارغ از اوضاع بد موجود که هممون  نکهیبا عنوان ا
و    یمدت افسردگ هیکه بعد از  ییدختر و پسر ها امی، از پ دیلبتون نشسته و خوشحال شد یلبخند رو

که هنوز هم ادامه    ینیچن نیا یامهایپ  یلیمن قهقه زدن و خ  یباالخره با خوندن نوشته ها ندینخند
 هی. خالصه که بگم هدسمیچهار سال بنو  نیکتاب جدا از ا هی دیکنم با فی داره .. اگه بخوام تعر

http://www.romankade.com/
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 ها خوشحالم که رادیو ا بیها و ع  یشما با تموم کم و کاست یبود از من پونزده ساله برا  یکوچک
 . دیو دار  دیدوستش داشت

نوشته هارو   نیکه ا ییمِن نوزده ساله به شما هیحاال رمان االن ) پشت چراغ قرمز( هم هد و
خنده ها و  ونیکه اشتباهات گذشته رو در نوشتنش کمتر مرتکب شده باشم و م  دوارمیام د،یخونیم

 هممون!   یباشه برا یهم تلنگر  یخواندن ها کم

 

 قرمز    رمان : پشت چراغ نام

  یر یبص  ای: حان  نويسنده

 98خرداد27 دوشنبه

 

1 

 

 نگاه کردم و آب دهنمو قورت دادم. نشیخشمگ  یبه چشما دهیترس

 دستش چندتا ضربه محکم به سرم زد و گفت :  با

 ؟ یبه پوال دست بزن  ی_مگه بهت نگفتم حق ندار 

داد   ظیشت گرفت و با غکردم، موهامو محکم از پ میدستام قا نیبستم و نفس زنان سرمو ب چشمامو
 زد : 

آسمون  یکه مرغا  ارمیبه سرت ب یی بال یکرد یکار  نیهمچ نمیبب  گهیبار د هی ؟ی دی_دفعه آخرته ؛فهم
 کنن. هیبه حالت گر

 نکشه و تند تند گفتم :  شتری ب  نیدستمو گذاشتم رو دستش تا موهامو از ا عیاحساس درد سر با

 _باشه، باشه. 



 پشت چراغ قرمز 

4 
 

و دستامو باز   دمیدراز کش نیزم  یبار خارج شد، روهول داد و از ان سرمو به سمت جلو تی عصبان با
 شدم.  رهی کردم و به سقف خ

 ؟ی_زنده ا

خنده   ونیخنده و م   ریلبام آهسته آهسته خندون شد و بلند زدم ز کردمیکه به سقف نگاه م همونطور
 گفتم : 

  بدتراشو داشتما. نیتوقع از ا یعنی_

 :   با اخم بهم نگاه کرد و گفت وسفی

  .وونهی_د

 شدم و گفتم :  زی خ مین نویگذاشتم رو زم آرنجمو

  .کنمی لهت م زنمی _هو، درست حرف بزنا جوجه م

 زد و گفت :  یپوزخند وسفی

  .نی خشمگ مونی _او، نکش

 حرکت از جام بلند شدم و گفتم :  هی با

  آخ سرم.،  زی_پاشو پاشو برو زبون نر

 و گفتم :  دمیکش ینفس کالفه ا د،یکش نی زم یتوجه به من پاشو رو یب وسفی

  ارم؟یکله خرو سر تو در ب مانیا  یدق و دل یخواینه؟ م شهیم تی زیچ هیشد، انگار  شی_نکن دلم ر

 لب گفتم :  ری و ز  دمیبه پشت سرم  کش یرفتم و دست نهیآ یشد، جلو رهیخ   نینزد و به زم یحرف 

  _خداروشکر موهامو کوتاه کردم وگرنه االن کچل بودم.

 زدم و با خنده گفتم :  وسفیبه   یتکوندم و چشمک  ولباسام
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  ستیکار کنم با اون دو گهید صدیس هیخدا  دیزدم، به ام بیبه ج یتومن  صدیس کی_تا االن نزد
  ...شهیکه پس انداز کردم رو هم م یتومن

از اون گنده بک کتک  ینجور یقرون دوهزار ا هیاالن سر  یت داده بود_اگه به سروش جواب مثب
  .یردخو ینم

 گفتم :  شد و یظیبه اخم غل لی تبد لبخندم

 گمشو تا نزدم دهنتو صاف نکردم  ومده،یبه تو ن  اشی _ِا؟ نه بابا، فضول

  رفت. رونیبود بلند شد و از انبار ب  دهیواقعا ازم ترس   نباریکه ا وسفی

 سرش از انبار خارج شدم و داد زدم:  اوضاعو تحمل کنم و منم پشت نیاز ا شتریب نتونستم

  ؟یدیفهم یار ی_دفعه آخرت باشه اسم اونو جلو من م 

 من هول شد و گفت :   تی مقدار عصبان نیا از

 آروم باش.  ازی_ن

 تکون دادم و داد زدم :  یسر 

  _من آرومم.

فال و آدامس و خرت و پرت دستشون   یکه جعبه ها یل درحا ی مرجان و مسعود وکام نیح  نیهم در
 :   دیپرس  اومدن ، مسعود کمونی بود نزد

  از؟ین  یزنیچرا داد م وسف؟ی شدهی_چ

 کردم و گفتم :  اخم

 ...یچ ی_ه

 نگاه قرمزشو به سمتم سوق داد و گفت :  یکام

 _بگو  
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 قرمزش نگاه کردم و گفتم :  یچشما به

  ؟ یکام ی_باز گل زد

 : حوصله گفت   یب

  _َاهه، جواب منو بده.

 مقدمه گفتم :  یکل کل نداشتم و ب حوصله

 .ارهیبه روم م یدارم ه تی من رو اسم اون پسره حساس دونهیرو مخمه م وسفی نی_ا

که   یدست کام ریپا به فرار گذاشت و از ز هویانداخت و  یبه کام  یحرفم نگاه نیا دنیبا شن  وسفی
 داد زد : یدورگه ا  یبا صدا یدر رفت، کام  رتشی بگ  خواستیم

  .وونیح ذارمی زنده ات نم  رمتی_بگ

 و گفت :  ستادیا وارید یاالب وسفیچندتا فوشم بهش داد  و

 هیاالن  شدیاگه زن سروش م گم؟یناراحتش کنم، مگه من دروغ م خواستمی _به جون خودم نم
که آخر   یبچه ها بش نیپول جمع کن ا یالزم نبود تو نوزده سالگ یو درمون داشت خانواده درست 

  گم؟یبگو من بد م به جونت و کتکت بزنه ، مرمر تو فتهی کله خر مثله شغال ب مانیسرم اون ا

 حوصله گفت :  یفوت کرد و ب  میبهش زد و دودشو مستق   یپوک محکم  روشن کرد و یگار یس یکام

  .ومدهیبه تو ن  شی _گو خور

 بهم نگاه کرد و گفت :   مرجان

  .یگیرا هم نم  ی_ب

 درشت کردم و گفتم :  چشامو

  تو؟ یگیم ی_چ
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  یق یگرفت و نفس عم شی نیب یوجل  د باز کردندر اورد و بع بشیاز ج یتلو تلو خوران دستمال مسعود
 گفت :  د یکشیدست م  شی نیکه به ب  یو درحال دیکش

 دست روت بلند کرده؟  مانی_دوباره ا

 زد و گفت :  گارشیبه س  یقیپک عم  بازم یکام

  .میگنده بکو همه مون راحت ش  نی_ بزنم بکشم ا

 سرشو تکون داد و گفت :  عیسر مسعود

  اتم. هی_منم پا

  دیکشیباال م شوین یزدم، مسعود همونطور که ب یو زارش نگاه کردم و پوزخند ی بنگ افهی و ق ختیر به
 گفت : 

  کنم؟یم  یشوخ یکن  یفکر م کشتمشی_بخدا اگه دستش آتو نداشتم م

 گذاشت و گفت :  دهن مسعود یبا ترس دستشو رو  مرجان

 _بسه ديگه.

 برگشت و گفت:   یبه سمت کام و

  _توهم تمومش کن.

 داد زد :  وسفی خطاب به و

به بختش،   زنه یم که خودشو خر کرده داره لگد ین یبیم یار ی م نی_دفعه آخرت باشه اسم سروشو جلو ا
 راه به راه نگو سروش سروش سروش مردم آزار نباش! یه

 مشت کردم و با حرص گفتم :  دستامو

 بسه.  ی کن  حتیمنو نص یکیتو  خوادینم _باشه مرمر

 گفت :  تی با جد  مرجان
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به حسابت برسه    یدست کام دمت یم میگریسروش خودم م یدفعه بعد بگ وسفی ستا،ی_نه وا
 ؟ یدیفهم

 با پوزخند گفت :  یکام

  گله ام. یمن سگ وحش  ی_انگار 

 زد ی هم به مسعود که داشت چرت م  یمرجانو کنار زدم و لگد تیو با عصبان  کالفه

 و گفتم:  زدم

2 

 _تو به شوهرت برس. 

 و گفت :  دیاز جا پر مسعود

 هوو_

 رفتم (  رونیو ب  دمیتوجه بهش راهمو کش یب

 

هم انداختم  یطرفشو انداختم پشت گوشم و پاهامو رو  هیحوصله   یسرم مرتب کردم و ب یرو  شالمو
  و مشغول شمردن پوال شدم.

  .. ازی_ن

 گل پژمرده شده دستش بود نگاه کردم و گفتم:  ییکه چندتا میباال گرفتم و به مر سرمو

  ه؟ی_چ

 گفتم :  عیبزنه سر  ت حرفخواس  تا

گلو بنداز تو بغل   عیسر یدید ین یردشون کن بره، اصال هر ماش عیگال سر نی آب بزن به ا کمی_برو 
  زار بزن بخره. کمی طرف 
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 تکون داد و به پشت سرم اشاره کرد و گفت :  سرشو

  _اون آقا کارت داره.

 و گفتم :  دمیکش یسروش نفس کالفه ا  دنیو به پشت سرم نگاه کردم و با د برگشتم

  .می_باشه، تو برو مر

تفاوت از کنار سروش رد شدم،   یرنگمو محکم کردم و بعدش ب   یاسپورت خاک یشدمو بند کفشا بلند
حرکت کردم، پشت سرم راه   ابونیبه سمت پارک اونطرف خ ادیچون مطمئن بودم خودش دنبالم م

 افتاد و گفت : 

  از؟ی_ن

 نشستم و گفتم :   مکتین  نیکترینزد یبود نگاه کردم و روارکو گرفته که اطراف پ  دیسرسبز ب یدرختا به

 ؟ یدار ی_سروش چرا دست از سرم برنم 

 کنارم نشست و گفت :  بالفاصله

  ؟ی نگام کن شهی_م

 بهش نگاه کردم، صداشو صاف کرد و گفت :  یچشم  ریجمع کردم و ز  لبامو

  _منتظرم.

 کردم و گفتم :  اخم

  .ادی بدم م  ایزش باچند  نی_َاه، حرفتو بزن از ا

 در اوردم و گفتم :  اداشو

 ی نگام کن شهی_م

 از خنده داشت گفت :  ییکه رگه ها ییبا صدا  سروش

  ؟یر یانقدر نگاه کردن به من سخته که طفره م یعنی_
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 رو پاش و گفتم :   دمیپاشنه کفشم محکم کوب با

  _اصالنم.

خت  از س یکی کردن به سروش اه نگ گفتی بلند شد و خم شد و به پاش نگاه کرد، راست م آخش
 تویوضع  نیحوصله ا  د،یلرزیبود که ناخود آگاه دلم م یطور  هیبود، چشاش  میزندگ یکارا نیتر

 اخم کردم و به صورتش نگاه کردم و گفتم :  نداشتم

  .یگیم  یچ نمینگاه من، حاال بنال بب نمیا ای_خوب، ب 

 یدم تو چشابرداشتم و زل ز یاز لجباز نداشت! دست  یا  دهینگفت، مقاومت فا یز یکرد و چ  سکوت
  یما برا دونستیم یوقت  کردیم  ینطور ینشم، آخه چرا با خودش ا یکردم احساسات  یسبزش و سع

  م؟یهم ساخته نشد

 بهم زد و گفت :   یمهربونش لبخند یبا چشما  سروش

  ست؟یروئه، بس ن شمیوقته دستت پ ی لیخ  یدون ی_خودتم م

 فتم : وم پلک زدم و گچشماش بودم آر  خیکه م همونطور

 نزن!  یکردم، پس زور الک حیوقته خودمو توج  یل یمن خ شه،یسروش بفهم، نم شهی_نم

بود سروش   مهینه تاش فوش و الفاظ نصفه و ن ارمیکه به زبون م یمن که از هر ده تا کلمه ا برخالف
من دل   یقش ولشتم بزنم تو ذودوست ندا کرد،یجمالتشو ادا م یخاص  یوستگیبا متانت و پ  شهیهم

آدم محترم   کی ، سروش فقط برام  رمیبگ میگرفته بودم با مغزم تصم  ادی یکنده بودم ، چون از بچگ
 و بس .  نیبود هم

بهونه  گهید کنم،یدرستش م  یعنی کنمیدرستش م گمیم  یوقت ؟یتو به من اعتماد ندار  شه؟ی_چرا نم
 ه؟ یات چ

  .نم قانعش کنم و دلخورش نک زهی که اعصابم بهم نر یکردم جور  یسع

رو   ییبحث کذا نیو ا  یزنی تو حرف م مکتین نیا یپارک رو نیا یتو نجایا می ای م کباری _هر چند روز 
پدرت که اگه با منه ولگرد   دی...از مخالفت پدر مادرت، از تهد ارمیم  لیو من برات دل  یکشی م شیپ
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بهم گفت دست از سر   رای دو بکه مادرت با هزارتا ب  یاز اون روز  کنه،ی از ارث محرومت م یازدواج کن
 پسرش...  نکهیپسرش بردارم و گورمو گم کنم ، غافل از ا

 

 بلند شدم و گفتم :  مکتین یاز رو یگر گرفتم و عصبان  دم یکه از مادر سروش شن یی حرفا یآور  ادی با

بکش   گهیمزخرف تره حال بهم زن؟بابا ول کن د یباز   نیهمه تکرار مزخرف ا نیاز ا ی_خسته نشد
  .تی زندگ یبرو پ  شهیبه واهلل نم  شهیداستان ، بخدا نم نیاز ا نرویب

3 

از   کردینگاه م  ینطور یا یوقت  زد،ی شده بود و حرف نم رهی پسر بچه مظلوم بهم خ هیمثله  سروش
  ره.سه سال ازمن بزرگ ت رفتی م  ادمیو به کل  گرفتمی رفتارم عذاب وجدان م

 کردم آروم باشم گفتم :  یم ی که سع یو جور شدم   کشیو نزد دمیصورتم کش یدستمو رو کالفه

االنش دارم به   نیهم نیمنو بب  ،ی تو ناز و نعمت بزرگ شد ی_تو بابات دکتره مامانت معلمه، از بچگ
  ؟یدردسر  یچرا پ  ارم،یدووم م یتا ک  تی وضع نیا  یکنم تو یفکر م  نیا

به  نیا ،ی ست یدورو برت ن یتو اصال شکل آدما  نیبب ره؟ی حرف تو کلت م ؟یفهمی م ازی_دوست دارم ن
  .هی اوک یاون موقع همه چ شهیمن ثابت شده اگه چند وقت بگذره به پدر و مادرمم ثابت م

 ابرومو انداختم باال وگفتم :  هی یبحثو عوض کنم با لودگ  نکهیا یبرا

  جنبه ام ها. ینکن من ب  فیازم تعر ینطور ی_جان من ا

 شد و گفت :   یعصبان  سروش

تو چرا سنگ اونارو به    خوامیبابا نم  خوامیمامان نم  خوامی آقا اصال من ارث نم م،ن زی حرف م ی_دارم جد
 ؟ یزن یم نهیس

 فوت کردم و به آسمون نگاه کردم و گفتم :  نفسمو

 دلت کال تابلوئه. ری زده ز یبدوش، خوش  گهیم نی نره ا گمیمن م ر،ی _خ
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 بهش کردم و ادامه دادم : پشتمو

  .یشنو یجوابو از من م  نی اما هم ،یو اصرار کن  ی ای م باز ب  یهر وقت دوست داشت یتونی_تو م

 نگفت.  یز یسروش سکوت کرد و چ گهیراهم ادامه دادم و مثله همه دفعات د به

 *** 

 ردم گذاشتم کف دستش و گفتم : انداختم و پوالرو شم  یچاق و قد نسبتا بلندش نگاه  کلیه به

  باهاشون. یحساب کتاب کرد بچه هاهم که خودت  یباق ان،یو ک  یو عل میمر یبرا نی_ا

 اخم پوالرو شمرد و گفت :  با

  .نمی کن بب یخال   باتوی ج  ؟یکه نرفت یآب ری_ز

ساعت   هیکه تنم بود کردم و   یمشک یمانتو بیدستمو تو ج هم فشار دادم و با خشم یرو دندونامو
  بمیج  اتی ز محتوخودمم ا یمسخره بود ول ز،ی در آوردم و گذاشتم رو م یدونه آدامس ودوتا هزار  هیو 

  داشتم من؟ یخنده ام گرفته بود، چ 

 گفت :  دشیکلفت و نخراش  یلبشو خاروند و با همون صدا گوشه

 کرده، مگه نه؟که اون روز بهت دادم درستت  یگوشمال نکهی_خوبه، مثله ا

 که اخمام تو هم بود به ديوار پشتش نگاه کردم و گفتم :  همونطور

 برم.  خوامی م یندار  ی_کار 

 بلند داد زد :  هوی

 به من نگاه کن.  زنمی باهات حرف م  ی_وقت

 با انزجار جمع کردم و بهش نگاه کردم و گفتم :  صورتمو

  _برم؟

  .ی_هر 
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و دوباره   دمیرفتم و درو محکم بستم، لبمو با حرص جو رونی از اتاق ب یمحکم و عصبان  یقدم ها با
 گفتم :  دمیترکی م تی که داشتم از عصبان  یسمت در برگشتم و درحال

خونه لجنزارت کنن،  نیمصرف مفت خور، سگ تو روح خودتو ا یسوخته زشت ب اهیس ی_گامبو
  ...گهیم طونهیش

 !شهیخشک م  رتی حرص نخور ش یادی _باشه ز

 با همون حرص داد زدم:   یکی تو تار یقامت پسر بچه ا دنیو با د برگشتم

  ؟ییتو ی_عل

  داشتیتو شبم از رو سرش بر نم یکه حت  ی لبه دار ن کالهمو  با ستاد،ینور ا یتر اومد و تو کینزد یعل
 کردم و گفتم :  یاخم

 ؟ یست ین  هیبق شی _چرا پ

که  یبچگانه ا یپرت کرد و با صدا واریبرداشت و به سمت د نی زم یاز رو یا  زهی شد و سنگ ر خم
 گفت :  کردی بر بزرگ نشون دادنش م یسع

 دلم گرفته بود. کمی یچ ی_ه

تفاوت نشون بدم، اما   یب نمی بیکه اطرافم م ییزایکردم خودمو نسبت به چ یسع  یل یسالها خ نیا تو
  لومتریبه فاصله چند ک شد،یبهمون م  بود که داشت یظلم  شدینم یوقت برام عاد چیکه ه یز یتنها چ 

اومدن از تخت   رونی ب شدیکه بهشون وارد م  یتنها سخت بودن که یهشت؛ نه ساله ا یاز ما بچه ها
بود که  نیاش اسن کم دغدغه نینشسته که تو ا یمن پسر  یما رو به رورسه بود ، ارفتن به مد یبرا

 . ارهیدرب  رشوی پول بخور نم یچطور 

 و گفتم :  دمیکالهش کش یرو دستمو

 .می_برو بچه بخواب که فردا کار دار

 و گفت :  دیدستم کنار کش ریاز ز سرشو

 _باشه. 
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اتاق منو  یتو شهیمسعود که مثله هم دنیبا دکشان به سمت اتاق رفتم و درو باز کردم  ازهیخم
 نازک کردم و داد زدم :  یمرجان پالس شده بود پشت چشم

 .ادی خوابم م  رونینخواب؟ پاشو برو ب  نجا ی_مگه صد دفعه نگفتم شب ا

 موکت زد و گفت :  یرو ی خوابالود قلط مسعود

  .دیزده بودم پر ی نکن هرچ  غی ج غی _ج

 م : درشت کردم و با اخم گفت چشمامو

  .رونی برو ب  ایب گمی_م

 گفت :  یبا دلخور   مرجان

 ؟ یزن و شوهرو از هم جداکن هی ادیتو، دلت م یرحم  یب  یل یخ ازی_ن

 برداشتم و انداختم اونطرف و گفتم :  واریاز کنار د یبالشت

  کن تا خودم دست به کار نشدم. رونشی _آره، زود باش ب

رفتن، خسته و   رونی بلندش کرد و باهم از اتاق ب  دست مسعود رو گرفت و به زور یبا ناراحت   مرجان
  . دمیمو بستم و خواببالشت گذاشتم و چشما  یحوصله سرمو رو یب

4 

چشمامو باز کردم و به  مانیا دهینخراش  یساعت نگذشته بود که با صدا ک ی دنمیاز خواب  یانگار 
 اطراف نگاه کردم.  

 . االیسرکار، بخور و بخواب بسه،  دی بر دیچی ،بپ  دی_بلند ش 

 

  رون،یفتم بو بلند شدم ر  دمیبه صورتم کش  ینگاه کردم و دست دادیصبحو نشون م  شیساعت که ش به
، بچه ها با    گفتیم رای لب بد و ب ری و ز کردی با چک و لگد بچه هارو از خواب بلند م  یکی  یکی مانیا

  یب رون،ینه بخو از رفتنیو م دنیپوش ی هاشونو م ییو دمپا پف کرده و صورت خوابالود کفش  یچشما
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که به صورتم زدم مثله برق گرفته ها  ی مشت آب نیآب نشستم و بازش کردم، با اول ری ش یتفاوت پا
آبو بستم و دستامو با لباسم خشک کردم اومدم تا برم    عیقلبم به تپش افتاد و نفسم حبس شد ، سر

 زد : داد  کردی م یسرتا پامو وارس  یبی همونطور که از دور با نگاه عج مانیا

 

 اله کن با بچه ها برو.شال و ک عیتوهم سر ازی_ن

 که نشنوه گفتم :  یو جور   دمیبه موهام کش سمویخ یدستا

 .   یک ی_ زر نزن، خ 

 

برداشتم و تنم کردم، خم شدم و    مویهمون رنگ یو مانتو  یحوصله شال مشک ی کنارش رد شدم و ب از
شونه ام و دنبال بچه ها رفتم، هنوز تم رو انداخ یطرف هی فمویو بندشونو بستم و ک  دمیکفشامو پوش

 از دخترا کنارم اومد و گفت :  یک ی یکه پر  رفتمیتو عالم خواب بودم و داشتم راهمو م

 

 بکشم؟    توینقاش یخوایم ازی_ن

 

 نگاه کردم و گفتم :  بهش

 _نه.

 

  میتقس یکی  یک یبچه ها رو  م،یدی به چهار راه رس قهینگفت و کنارم قدم برداشت، بعد چند دق یز یچ
  یکه نداشتن دادم و خودمم  گوش ییو آدامسو در اوردم و به اونا  گاریباکس س فمی ک یکردم و از تو

ساعت    تم،نظر گرف ری نشستم و بچه هارو ز نیزم یدر اوردم و همون کنار رو  فمی ک یمو از تو یدیکل
رو به سمتم گرفت   یمن و با ذوق تکه کارتون  شیبساطشو ول کردو اومد پ یده بود که پر  یکاینزد

 گفت: 
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 .  نیبب ازی_ن

 

 بلند شدم و داد زدم :   عیکه سمتم گرفته بود سر یز یتوجه به چ یب

 . کنهی بدبختمون م  مانیبرو تا بلند نکردنشون که ا نجا؟یا یبساطو اومد ی_چرا ول کرد

 

سمت  کارتونو ازش گرفتم و هولش دادم  ظیکارتون دستش بود بهم نگاه کرد، با غ  کهیت  همونطورکه
 بساطش و گفتم : 

 . گهیِد برو د کنهی منو نگاه م ستادهی_وا

 

حرف   نیخودمو کنترل کردم که باهاش بدتر از ا   یلیو به رفتنش نگاه کردم خ دمیکش  یحرص  نفس
خارمو   مانیبچه هاست گم بشه تا ا نیکه دست ا ییخرت و پرتا نیدونه از ا هیبود  ینزنم ، فقط کاف

 کنه.   فیکنه... خف زیچ

که  یراحت شد کنار جدول نشستم و به عابرا نگاه کردم چشمم خورد  به دختر   یکه از رفتن پر  المیخ
 با حسرت گفتم:  کردیهدفون رو گوشش بود و برا خودش ورزش م 

 کجا خوش به حالش.  نیمن کجا و ا یمنم دخترم ولدختره  نمی_نگاه کن تورو قرآن ، ا

 

بود بزنه بهش و   کیدختره رد شد و نزد خی با سرعت باال از ب  نیماش هیگفتم و سرمو چرخوندم  نویا تا
 شت و پتش کنه، لبمو به دندون گرفتم و گفتم :

 . یبخاطر من طرفو شتک کن  سی بهش فکر نکن حاال الزم ن الی خیب  ای_خدا
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  یپسرونه دماغ و لبا یدختر با موها هیتو دستم افتاد،  یچشمم به نقاش  هویفکرا بودم که  نیهم تو
  ی نقاش ن ییشده بود و اسم منم پا دهیاندازه گاو که چه عرض کنم نامتناسب کش یچشاسب و متنا

  وکرده بود   یا و موهامو مشکمثله ذغال مردمک چشم یز یچ هیبود که با   نینوشته بود، جالب ا
 .«یاسم من نوشته بود »پر  نییتهشم با همون ذغال پا 

 رو دور تر گرفتم و گفتم :   ینقاش

 من قشنگ ترم! س،ی من ن هی_اصالنم شب

 :  دمیبه چونه ام کش یتر گرفتم و متفکر دست کینزد کمی

 اغراق کرده. یادیز کمیها، فقط  دهی_بدم نکش

کرده بود، به اطراف نگاه   یچهره مو خوب طراح طشینسبت به سن و شرا یلی بود که خ  نیا تیواقع
سمت بچه ها جلب  توجهمو به  یبلند  دادیداد و ب یصدا  هی هویکه  فمیرو گذاشتم تو ک یکردم و نقاش 

عاشق   وسفیکال  کنه،ی بحث م یمشک  یمدل باال نیماش هیداره با راننده  وسفی دمیکرد نگاه کردم د
گل  نی تا به صاحب ماش ابونی بره اون سر خ ابونیسر خ  نیمدل باال بود، حاضر بود از ا ینایماش

 .  ومدیمورد دومش خوششون نم نیثرا از اپاک کنه هر چند راننده ها اک نشوی ماش  شهیش  ایبفروشه 

 :  زدیداد م وسفیسر   تی پشت فرمون نشسته بود با عصبان راننده

 برو بچه برو .  ؟یطلبکارم هست نیماش شهیرو ش  یبابا گند زد ی_ا

 

 گفت :  یبا ناراحت وسفیبهشون رسوندم و دهنمو باز کردم حرف بزنم  خودمو

 امرد؟ خوردن داره آخه ن میتی_پولمو بده حق 

5 

بهش نگاه کردم   نم،یقشنگ بب تونستمیزده بود و چهره شو نم  یآفتاب نکی؛ع بود یکه پسر َجوون  راننده
 کنم گفتم :  یدار  ونهیو خواستم م

  ...دینی_ِبب 
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 گفت:  گرفتیشماره م شی که داشت با گوش یپرت چراغ قرمز بود و در حال  حواسش

 ها. هی_عجب بچه پرروئ

 

برباد   یو متأسفانه منم به جمع روسر  نییشالم از سرم افتاد پاکه باد اومد و  اومدم حرف بزنم دوباره
 گفتم:  کردمی، همونطور که شالمو درست م  وستمیرفتگان پ

  ...دی_صبر کن 

 داد زد : وسفی

 . کنمیپنچر م  نتوی ماش کی_آقا پولمو بده وگرنه الست

 

 شدم و داد زدم :  یتا اومد حرف بزنه عصبان  راننده

 .گهیحرفمو بزنم د  دیریه الل بم_دو دقيق

 

 گفت :  یچشماش برداشت و گذاشت رو موهاش و با لبخند مسخره ا  یاز رو نکشوی ع پسره

 آخه کوچولو؟ یگ یم ی_تو چ

  

 حرفش گفتم :  ی تالف  یکردم و برا اخم

 بچه رو بده. نی_پدر جان ، پول ا

 

و بعد   نیداشبورد ماش یش جلوانداخت و دکمه بغلشو فشار داد و انداختن شی به گوش  ینگاه پسره
 ت : اشاره کرد و گف شهیبه ش
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 ؟ شهیم یکه توش گند زده شده چ نمیماش  شهی_اون وقت ش

 

 وگفتم :  ستادمیا نهیبه س دست

 قرارم داد. ری تحت تاث پسر بچه کارگر هی یجلو   تی _ دست و دلباز

 

 نگاه کردم و گفتم :  وسفی به

 برو سر کارت.  دمی_خودم پولتو بهت م

 

 که سبز شد نگاه کردم و گفتم :  ییچراغ راهنما به

 . ینشد مهیاز پوالت بردار، برو تا جر یی صرفه جو  ریتو مس گهیقدم د کی_به نظرم 

 

 زد و گفت :   یپوزخند

 آخه بچه .  یستی_در حدم ن

 

کارش   نیدسته اسکناس از داشبورد در اورد و پرت کرد تو صورتم، با ا هی هویخواستم جوابشو بدم  تا
 گذاشت رو چشمش وگفت :  نکشوی شد. ع یرو سرم خال   خیسطل آب  هیآن حس کردم  هی

 . کنمی پاک م نکمویع شهیپول خوردا ش نی_من با ا

  

  گازشو گرفتو رفت. و
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شدن، در همون  نیزم  یبچه ها با سرعت دورم جمع شدن و مشغول جمع کردن اسکناسا از رو همه
شده بودم، پرت شدن اون   رهیخ  ابونیآسفالت خ  مشت شده به یحالت خشکم زده بود و با دستا
و   کردمیدست بچه ها نگاه م یمچاله شده تو  یبه پوال بدتر بود،  یلیپوال تو صورتم برام از هزارتا س 

 : زدیداد م  یبا خوشحال  میمر کنن،یجمع م  نی زم یشده منو از رو کهی ت کهی کردم دارن غرور ت یم  کرف

 .میپولدار شد می_ پولدار شد

  

متوجه   یام داشتم تا کس هیگر یبر کنترل صدا یسع  یدیفقط با زور شد دم،یشنینم ییصدا گهید
  ...رمی دوست داشتم بم ستادم،یاونجا ا قهی چند دق دونمینشه، نم

 دستمو تکون داد و گفت :  وسفی

 نکن.  هیپوالرو از دست بچه ها جمع کردم گر ازی_ن

 

 کنارم نشست و گفت:  یپر 

 ها.  رهیگیام م هی منم گر ازینکن ن هی_گر

 

 و گفتم :  هیگر ر یمو نتونستم پنهون کنم و بلند بلند زدم ز هیگر یصدا

چرا من  ا یپولشو... خدا  ...کوبهی ... پولشو تو صورت من مکشهیپولشو به رخ من م یعوض  کهی _مرت
 بود؟  یهدفت از خلقت من چ ایخدا  ا؟یدن نیا یاومدم تو

 

  دونستنی که نم یدادن من سر مسئله ا یدلدار  یبرا خانم دوتا یو حت کردنی مردم بهم نگاه م همه
 بهشون نکردم و اونجا رو ترک کردم.  یاومدن که توجه  کمینزد هیچ

 



 پشت چراغ قرمز 

21 
 

 گفت :  شکستیم تابهیماه یتو  یک ی یک یهمونطور که تخم مرغ هارو  مرجان

هت داده، انگار تو قصر خرم سلطان بزرگ شده، از خداتم باشه انقدر پول ب کنهی م هیگر نی_حاال همچ
 کنن؟ ی باهات؟ رو سرشون حلوا حلوات م کننی رفتار م یچطور  هیبق

 

  ری خ دمیاما د کردمینگاه م نیبه آسمون و زم کردمیاخم م ومد،یکردم اشکام بند نم یم  یسع هرچقدر
اندازه کل  کردم یهم که م یوقت کردمی نم هیودم گرب ینطور یهم شهیهم  ست،یکه ن ستین  یبند اومدن

 دنکردم با اخم کر یلباسم اشکامو پاک کردم و سع  نی، با سر آست ختمیری شک مچند وقته ا نیا
که   یکی ن کی وارد اتاق شد و بدون در اوردن کفشاش کنار پ   یبود که کام  نیح نی تو هم رم،یجلوشو بگ 

 نشست و گفت :  کردی مرجان داشت روش غذا درست م

 .میخالص ش  ینکبت ی زندگ نیاز ا شهیم  ی_همش تخم مرغ، ک 

 

 رفتو گفت :  یبهش چشم غره ا  جانرم

 سوزه؟ یما م یدلش برا  مانیا نیا یفکر کرد  میمردیم یاگه نبود از گشنگ نمی_هم

 

 حوصله گفت :  یب

 ناموسا. گهیولمون کن د یک ی_تو 

 

 شد و گفت :  ز ی خ مین  د،یقرمزش کش شهیهم یبه چشا یدست دیمنو که د سکوت

 از ین ی_ساکت

 

 لب گفتم:   ریهامو انداختم باال و ز شونه
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 بگم؟  ی_چ

 

 دوتا پاشو گفت :  ینشست رو هوی

 _چرا صورتت زخم شده؟

 

تا   یاسکناسا ریشده، تصو ینطور یاومد چرا ا ادمیو با احساس سوزشش  دمیبه گونه ام کش یدست
 گونه ام...  یصورتم و زخم سطح ینخورده و پرت شدنش تو

 گفت :  بهم بخوره یکس  دست ادی خوشم نم دونستیتر بهم نشست و چون م کینزد یکام

 چرا زخم شده ؟  گمی_م

 

 گفتم :  زونیلب و لوچه آو با

  _با پول.

 

 لبشو خاروند و گفت :  گوشه

 شده؟ یسر به سر من نذار بگو چ ازی_ن

 

 زدم :  داد

 ؟یبشنو یخواستیشدم، همينو م  ینجور یتو صورتم ا دیبچه پولدار سر چهار راه پولشو کوب هی_
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 محکم زد تو گوشم. یلیس هیدستشو اورد باال و   هوی

 تو گوشش.  یبزن  یطور ن ی کرد هم نیبه شرفت توه  یباشه هر احد  ادتی زدم تا  نوی_ا

6 

 

 از قبل داد زدم :  شتریدرشت شده ب یچشما با

سواِر   یاون عوض  یمثله سگ بزنمش ول  دیبا کنهیم  نیبهم توه یهرک دونمیخودم م  شعوری_ِد ب
 بود گازشو گرفت و رفت.   نیماش

 

 چشمشو بست و گفت :  کی بلندم  یشدت صدا از

 _اها.

 تر از قبل داد زدم :  یعصبان 

 تو گوشش.   یبزن  یایکنار تو ب  ذارمی گنده رو هم م مانی_ا

 

 گفت :  دهیترس مانیاسم ا دنیکه تا اون لحظه ساکت بود با شن  مرجان

 . دی_بسه تمومش کن

 

 بلند شد و گفت :  یکام

 .گهید یخورد یلیس  هی_خوب توهم، حاال 
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 گفتم :  یو شاک رونی خونه زدم ب از

 . رهیم زنهیبه ما م یلگد یمشت هی رسهیاز راه م ی_هرک

 

با   کشه،یم  یجلوشه و داره نقاش  ی جعبه مداد رنگ هیافتاد که  یاومدنم از خونه چشمم به پر  رونی ب با
 و گفتم: ششیاخم رفتم پ

 _از کجا؟  

 فت : کرد و گ میرو قا یجعبه مداد رنگ  عیسر دنمید با

 کردم.  دای_پ

 بهش نگاه کردم و گفتم :  عاقالنه

 کنم.  دای_بده اونو به من تا صاحابشو پ 

 

 جمع کرد و گفت :  یاراحتبا ن  لباشو 

 ؟ یر یازم نگ شهی_م

 

 تکون دادم و گفتم : یسر 

 . ادی_نوچ، رد کن ب 

 

 .دهیبرام خر  ی_خانم ناهيد
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 زدم و گفتم :  یبشکن 

 .فهممی که م یندو یدروغ نگو م گهیپس د نه،ی_اها ا

 

 که کتک بخورم؟  یوقت  یوقت؟ حت چی_ه

 

 نشستم و گفتم :  کنارش

قشنگ  ی لیخ  یبود دهیکه برام کش ینقاش  نیکه بخواد تورو کتک بزنه، دوما ا یکرده کس جای _اوال ب
 داده درسته؟ ادیبهت  یگیخانمه که م نیبود، حتما هم 

 

 نشست و با تعجب گفت :  صاف

 ؟ یدی_آره از کجا فهم

 

 و گفتم :  دمیکش شولپ

 .یش یم میج  هوی فهممیم ستم یشاسکول ن گهی_د

 

شدم و رفتم   رهی هاشو برداشتم و بهش خ یاز مداد رنگ ی ک یشد،   دنیکش ینزد و مشغول نقاش یحرف 
  یچرا هرچ ومد؟ینم  ادمی یز یوقت حسش نکردم، چرا چ چیکه ه ییای...بچگامی تو فکر، تو فکر بچگ

 جعبه فال و چند قرون پول خورد؟   هیبه  شدیم یته آخرش من  کردمیفکر م  میبه بچگ

 

 ؟ یبکش   ینقاش یبلد ازی_ن
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 رو گذاشتم رو جعبه اش و گفتم :  یاومدم و مداد رنگ رونی فکر ب از

 _نه. 

 گفت :  یگذاشت رو لپشو با حالت متفکرانه ا  انگشتشو

 نداده؟  ادیبه تو  ی_مگه خانم ناهيد

 

 جام بلند شدم و گفتم : از

 .  دهیم ادی یدختر خوشگال نقاش فقط به  یناهيد_نه خانم 

 

 !ی_خوب توهم که خوشگل

 

 زدم و گفتم :  یحیحرفش لبخند مل  نیا دنیشن  با

   ؟ی_جد

 

 . یهم ناز  یهم خوشگل ،یلی_آره خ 

 

 باز شد و گفتم :   شتریب شمین

 _عه، چه خوب.
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  یول یدار   یت و قشنگرشد یدختره از کنارت رد شد گفت چه چشا هی_آره تازه اون روز سر چهار راه 
 . ییگدا فیح

 

 کردم  :  یبه خودم اومدم و اخم هوی حرفش  نیا با

 کودک کاره. ستیاحمق گدا ن ی بهش بگ  خواستی_م

 

 هاشو جمع کرد و گفت :  یمداد رنگ  ایپر

 . یآدم بزرگ  ی ستیکودک ن  دمیخوب د ی_خواستم بگم ول

 

باشم به در اشاره   اوردهیکم ن نکهیا ی، براخوب حق با بچه است دمیباز کردم تا جوابشو بدم د دهنمو
 کردم و گفتم : 

 . میکار دار یلی بسه پاشو برو بخواب که فردا خ  گهی_خوب د

7 

 

 از زبان سوم شخص :  ادامه

 

 ؟  یکرد کای اس فور منو چ یپ  نی_ماندانا ا

 

 _شکستمش، آره،شکستمــــــــش.
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 ت و گفت : برداش   کانتر ی از رو لویباال رفته ظرف آج   یبا ابروها انینو

 چرا؟  ؟ی_جد

 

 زد : ادی فر هیبود با گر لشیمشغول جمع کردن وسا یکه حرص  ماندانا

 ... . یمتــــــنفر، پسره  ؟یفهم ی _ازت متــــــــــــــنفرم م

 

 و گفت :  دیه پشت گردنش کشب یدست یال ی خیبا حالت ب  انینو

 که  شدهیچ یگی_خوب نم 

 

 ه داد :باز شده نگاه کرد و ادام یبه کشو و

 ؟یدار ی_چت شده؟اونو چرا بر م

 

 صورتشو جمع کرد و گفت :  ماندانا

 . کنمیدارم لباسامو جمع م نمیروتو اونور کن بب  ا،یزن ی_ساکت، با من حرف نم

 

  کردیدستش نگاه م یتو  یکه با دقت به پسته  یبرداشت و درحال  یخور  لیآج  یپسته از تو دونهی
 لب گفت :  ریز

 ... یپاره کرد ری زنجکه   باز  ت،یترب  ی_ِا، ب

 کرد و گفت :  انیپشتشو به نو ماندانا
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سقف باشه، اون  کی ر یز الیخ یبا توئه ب  ستین یراض یگاو چیچرا ه فهممی حاال م  ،ی_ پسره روان
 . دمیمتو االن فه  چارهی ب  یبابا

 

  حرکت روش نشست  هیکانتر آشپزخانه گذاشت و با  یگذاشت و دوتا دستشو رو زی م یرو  لویآج ظرف
 و گفت : 

تر از من دورو   وتیاين شهر به عمرشون باحال تر و ک یکل دخترا نیبب ست؟ههین  یراض  یشکی_ه
 ؟ید ی، آرزوشونه با من باشن فهم دنیبرشون ند

 

که   ییاهایحرفا تو خوردم...خام شدم، چه رو  نیگول هم اد،ی بدم م  نی_هزار بار بهت گفتم اون رو نش
 نداشتم همش دود شد رفت هوا.  

 

 انداخت و گفت :  ینگاه انیکرد و به نو یثمک

 . شمیخام نم گهی_نه، د

 رفت و داد زد :   یلباس هاشو برداشت و به سمت در خروج چمدون

تا نزدم کار دست   یدیمثله بچه آدم بهم م یدار یقسط آخرمم برم خوره،یه بهم مخون نی_حالم از تو ا
 بشم.  یت یمسئول یو ب الیخ  یآدم ب نیمن زن همچ یشکرت که نذاشت  ایندادم ، خدا یکس

 با صورت جمع شده داد زد:  انینو

تو خونه   یار یجهاز ب یخواستی م گرفتمیاگه جلو تو نم یشده بود  ریبرو بابا،  تو که جوگ  ؟ی_زنم بش
 من، همون مامانت دل تو دلش نبود  

 اشکاشو پاک کرد و گفت :  ماندانا

 .میفرند و جاستمنو ت  دونهیمن روشنفکره م  ی _ برات متاسفم ، مام
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 بود گفت :  لشیزد و همونطور که مشغول چک کردن موبا یپوزخند انینو

 . یدیی_چا

 

، ناگهان   رونی در تا بره ب رهیدستگ  یو گذاشت روو دستش  دیکنان کفشاشو پوش  غیج  غیج  ماندانا
  یجلوو  زد  یمثله برق زده ها جست   لیآور 6  خیتار دنی افتاد با د وارید یرو می چشمش به تقو انینو

 . ستادیماندانا ا

 

 _برو کنار بزار برم. 

 

 کردم باهات.  یبابا شوخ   ای تو کوتا ب ای _کجا؟؟ ب

 

 گفت  :  یبلند غی اخم کرد و همراه با ج ماندانا

 برو کنار .  گمی_م

 

 دهن ماندانا گذاشت و گفت :  یدستشو رو مهیسراس انینو

 س؟ یاصال مگه مامان جونت ملبورن ن ؟یبر  یخواینمونده، کجا م یز یچ گهید گمیم  ن،ی_ آرومتر، بب

8 
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و درو محکم بست،   رونی و از خونه زد ب دیکش انیدست نو یبلندشو رو یآن ماندانا ناخونا کی در
 ماندانا مونده بود نگاه کرد و گفت :  یچنگاال  یبا درد به پشت دستش که جا انینو

 ! ل؟یدسته ب ای ی، ناخن کاشت دتویزیَ _اآخ  

 

 دسته مبل نشست و گفت :  یرو  صورت جمع شده با

 ؟   دونمیکردم که خودم نم  ی_ من باز چه غلط

 

گرون و   یها هیشاخه گل و هد هیبار هم مثله دفعات قبل بعد چند روز با   نیا نکهیا الیبا خ  تی نها در
و به   دیکش یا ازهیحوصله خم  یب   گردونهیو به خونه بر م  کنهیم  یاونو راض ی به قول ماندانا الکچر 

و به   شتبردا   شویو مرتب از اتاقش خارج شد و گوش ک یش یا قهیبعد چند دق حموم رفت وسمت 
  یهمونقدر ب  ال،ی خیبود همونقدر ب  انیبه نو هیتنها آدم شب  ایگفت مهراد تو دن  شهیمهراد زنگ زد، م

 لواقع لنگه هم بودن.  یحوصله و همونقدر خوشگذرون و سرخوش! و همونقدر کله شق! ف

 

 ان؟ ی_جونم نو

 

 گفت :  شدیاز خونه خارج م به دست همونطور که داشت  موتیر

 دوباره قهر کرده. غویج غی دختره ج  نیا شتیپ ام یدارم م ی_سالم مهر 

 

 صداشو کلفت تر از حد معمول کرد و گفت :   یاز پشت گوش مهراد

 باز؟  یکرد کارشی چ ی_اکه 
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 کال. هیبابا روان دونمی_نم

 

 کرد. شهیم  کاری چ نمیبب   ایب می_ با بچه ها باغ لواسون 

 

 . ی_اوک

 

زد   یباال بردن صدا لبخند  کیکردن  موز یزد و سوار شد، با پل  نیبه ماش دهیرو چند قدم نرس موتیر
 مهراد شد.  یالیو یو راه

 اومد و گفت :  انی به استقبال نو مهراد

 _َبه سالم داداش خودم .

 حوصله به مهراد دست داد و گفت :  یب

 که جا زد.   تمیی_ اين مورد طال

 نشست ومتعجب گفت:  انینو نی کاپوت ماش  یرو مهراد

 ؟یکرد  کارش ی کنم! تو فقط بگو چ  کاری چ دونمینم گهی _داداش ناموسا من د

 هم کنار مهراد نشست و گفت :  انینو

نکردم که بزاره   نهیهمه وقت اون همه هز نیکردم، مهراد من ا کارشی چ دونمیکه نم  نهی_االن مسئله ا
 .یو ادا اطفاراشم که خودت اطالع دار  افهیق گهیبره، د

 

 چونه شو خاروند و گفت :  مهراد

 که؟ فتاده ین  یصفحه اش اتفاق یبرا ؟ینکرد ی_نقطه ضعفشو دست کار 
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 باال. دی_نه بابا حواسم جمع بود، اصال بخاطر من بود فالوراش کش

 

 در حال فکر کردن گفت:  مهراد

 _نه.

 

 :  گفت در اورد و بشی از ج شویگوش انینو

 عکس گرفتم، قبل رابطه و بعد رابطه ...  ن ی_جون تو بب

 

 . نی_ نه... بب

 

 و گفت :  دیاز جاش پر هوی انینو

 _عه، عه ماندانا. 

 

 با خنده گفت :  مهراد

 .  دنیقرارت م تی کارت در اومد کل ملت مورد عنا ی_حاج

 کرد و گفت:  ادیرو ز  یگوش یصدا انینو

 .گهیم  یچ نمی_بزار بب 

 خنده گفت :  همونبا  مهراد
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 .  ارمی_ بزار برم تخمه ب

 با دست آزادش به عقب هولش داد و مانع شد    انینو

 . گهی م یچ نمی بب ن،ی_  بش

 

 یسرم اورد ییبگو بهشون چه بال و،ی، خود آشغالشم اومده تو ال زمیعز یفالورزا  دین یبی _م ماندانا
 نامرد. 

 

 ت : و گف درشت شده به مهراد نگاه کرد  یبا چشما انینو

 با منه؟  وونه ید نیا گهیم ی_چ

 

 گفت :  هیبا گر ماندانا

  حیاونو به من ترج  شهینه؟ هم ی_همه با من لجن توهم آره لجن؟حتما با اون دوست لنگه خودت 
 .یدادیم

سقف بوده با دوست   کی ریپسره نامرد همزمان که با من ز نیا د،یدوستان دقت کن زمی عز یطرفدارا
  یب  نیهامو بهتون نشون بدم، تو خونه ا هیبخ ی جا دیتازه بزار ،زدهیم  کیمن نگار ت  یم یصم

اس فورمو   یپ  پرسهی عمل بعد چهار روز برگشتم خونه ازم م  ریرفتم ز  دیمن ترک سیآپاند تیمسئول
  جشیتو پ  دیزی بره تو حلقت نکبت، بچه ها همه بر یاس عمود یهمون پ  دوارمیام ؟یکرد کاریچ

 .  دیکن پورتی بالک ر

 

 کرد و گفت :  انیبه نو ی نگاه  تعجببا   مهراد

 ؟ یتو با نگار بود گه؟یراست م انینو-
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 و گفت :  دیبه صورتش کش یدست انینو

 بابا.  ــــگهی_دروغ م 

9 

 

 از جاش بلند شد و گفت :  مهراد

 _نامرد، تنها تنها؟ 

 

 داد زد :  کردی م پیحرصش گرفته بود ؛همونطور که تا انیرفت.نو و

 کن با توام. ییدوتا یکن تا درستت کنم، مرد ییدوتا وو یال ی_جرعت دار 

 

خاموش کرد و به سمت مهراد رفت و گفت   شویگوش رسهینم  یصداش به گوش کس  نکهیا یآور  ادی با
 : 

 .گهی_باشه، حاال توهم قهر نکن د

 

 و گفت :  برگشت و بد نگاه کرد مهراد

 _االن چندمه آگوسته. 

 

 ! لی_آگوست نه آور
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 با حالت قهر گفت :  مهراد

 _اصال من رفتم. 

 

 و گفت :  دیدست مهرادو کش انینو

 نیا رانیا  انیم لیدوازده آور نایعمو ا   لیمهراد حال ندارم، امروز شش آور اریدر ن یلوس باز  ستای_وا
درد منو   یبابا چرا کس  یور دلم ا  ارمشیاعتماد کنم ب تونمیهم نم یدختره هم  ول کرده رفته به کس

که  یمثله من بدبخت؟ هدفت از اون شب  یک یانقدر خوشبخت  یک یه؟ چرا اين انصاف ایخدا فهمه،ی نم
 بود؟  یچ  یفکر ساختن منو تو سر بابا و مامانم انداخت

  

 زد و گفت :   هیزمين نشست و به درخت تک یرو نیغمگ

  نکهیاز ا ت،یوضع  نیخسته شدم از ا گهیار و ندارم رو هواست، مهراد د_بخدا خسته شدم، همه د
 . ستی مال خودت ن یچی ه یاحساس کن

 

 گرفت و گفت :  انیبه سمت نو یبرد و آدامس شی بی دستشو تو ج مهراد

 . لیخوشمزه بوده و داروخونه تعط یکه شده  قرمه سبز  هیداداش حاال کار الیخ ی_ ب

 

 گفت :  دویجو ظیمهراد گرفت و با غ آدامسو از تی با عصبان انینو

 _خوب توهم.
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 زد و گفت :  هینشست و به درخت تک  انینو کنار

 _ واال.

 

 _مهراد؟ 

 

 _هوم.

 

 بکنم؟  ی_چه غلط

 

 باهم خدا بزرگه .  میکن ی_درست ميشه حلش م 

 

 . یدونیاعتقادته که مارو پا بر جا نگه داشته م نی_کال هم

 

 . یش زون ی م کمی بچه ها  شی پ  میبر  ای_آره واقعا، ب

 

10 

 ( : از ی)ن

پسره کنارم   هی هوی زدم و منتظر موندم،   یتو روز استرس من، بلند شدم و تو پارک گش بود پنجشنبه
 و گفت :  ستادیا
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 _سالم.

 

توجه بهش راهمو کج کردم و خواستم برم که با    یب نیبودمش بخاطر هم دهیاطراف ند نیبه حال ا تا
 : حرفش منصرف شدم   دنیشن

 گفت حله. اشاری_

 

سراغم اومد  ی حس هیه دفع هیو خواستم جنسو بهش بدم  فمی رمزو گفته بود، دستم رفت سمت ک اسم
بر بلند نشدنش داشت گفت   یکه سع  ییکه شک به دلم افتاد، اومدم به راهم ادامه بدم و برم با صدا

 : 

 . گهیرد کارمون د   می_اسم رمزو گفتم، جنسو بده بر

 

 به سر و وضعش انداختم و گفتم :  ینگاه هی

 .شهی_نه مامور انقدر اسکول نم

 

بسته رو   عی در اوردم و بهش دادم، با ترس سر فمیک یتو ه بود از ستب هیکه توش  یلونینا یعاد  یلیخ
 وبه اطراف نگاه کرد و گفت :  فشیازم گرفت و گذاشت تو ک

 ؟ یحاج  یکن ی م کاری_چ

 

 بستم و گفتم :   فموی ک پی ز الیخ  یب

 رد شم. خوامینه و حاج خانم، بکش کنار م ی_حاج
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 تو چشم تره. یبد  یکی به  سترسو ا یکار  یرو با مخف  یز یچ  هی نکهیاعتقادم ا کال

 بودم و منتظر بودم بره کنار نگاه کرد و گفت :  ستادهیبه من که جلوش ا پسره

 برم کنار؟  دیاالن چرا من با یرفت یم یداشت  ی_اون موقع از اونطرف 

 

 زدم و گفتم :  فشی به ک یا ضربه

 برم.  یطرف  نی_االن دوست دارم ا

 

 فت و گفت : و با خنده کنار ر دیبه صورتش کش  یدست

 . یوجب می_ن

 

 _گنده.

 

  شدم.نازک کردم و ازش دور   یچشم پشت

نون و گذاشت   نیکه ا مانیلقمه نون جنس جابه جا کنم، لعنت به ا کی یبه من که مجبورم برا لعنت
 تو کاسه من. 

از دخترا شدم، انگار   یکیمتوجه  بهشون بزنم که یخون سرد به سمت بچه ها رفتم تا سر   یلیخ
رفتم سراغش و کنارش    د،یچی پی دلش گذاشته بود و به خودش م یخوب نبود، دستشو رو  حالش

 نشستم و گفتم : 

 ؟ ی_خوب 



 پشت چراغ قرمز 

40 
 

 

 نه تکون داد و گفت :  یبه معن  سرشو

 . رمیم یارم م_د

 

 کردم و گفتم :  بلندش

 . می_پاشو بر

 

بود،   یضآشنا افتاد ، همون پسره عو  نیماش هیکه چشمم به  رفتمیم میگرفته بودم و داشت دستشو
بود ، نگاهمو ازش گرفتم و خواستم  گهید یکی اما راننده  دمید افشوی دوباره ق رفتی م ادمی تازه داشت 

بود به سمت   بشیدستشم تو ج هیگوشه لبش روشن بود و  یگار یهمونطور که س یکام  هوی برم 
نداخت و  سره ا به پ  یراننده نگاه  نییرو بده پا شهیزد و اشاره کرد ش شهیبه ش یرفت و تقه ا  نیماش

  لیبه سمت پنجره ما یگاه کرد ، کاماورد و منتظر بهش ن نییپا دیبا ترد نویرنگ ماش  یدود شهیش
 لگدش کرد و به من اشاره کرد، رو به پسره گفت :  ظیو با غ نی انداخت زم گارشویشد و س

 ش؟ ی شناسی_م

 

از رو چشمش   نکشویپسره پشت فرمون بهم نگاه کرد و سرشو به عالمت نه تکون داد، تا ع اون
هم  یدر اورد و محکم زد تو صورتش و بعد مشت جانانه ا بشی دسته پولو از ج یبرداشت کام 

باال رفته به   یبودم و متوجه اون پسره شدم که با ابروها دهیرو فهم هیگذاشت گوشه لبش، حاال قض
  دهیتپاچه و ترس. پسره راننده خم شد و با درد دستشو گذاشت رو صورتش، دسکردی دوستش نگاه م

  دنیسر خودش بود، به سمتشون رفتم، خود پسره با د ری گاه کردم، زکه نظاره گر ماجرا بود ن وسفیبه 
  یبشده بود  وونهیکه د یداد ، کام یشد و شروع کرد به داد و ب ادهیپ  نیصحنه متعجب از ماش نیا

 داد زد:  کردنیپر م نوی که داشتن اطراف ماش ییتوجه به آدما
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و   یبدبخت زی همه چ یموس، ِد آخه بنا یب  یخودت الش  یپوال ارزون نیدوستت بگو کل اه ب نی_بب 
 داره؟  ری هم تحق  هیبق  یچارگیب

 

مشتشو گره کرد و خواست بزنه که مردم گرفتنش، با عجله و اضطراب جلو رفتم و به چندتا   دوباره
 رو گرفته بودن گفتم :   یکام یکه دستا یمرد

 . ستیاون ن ن یا م،یبر  ایشو ب لایخی ب  یکام  د،ی_ ولش کن

 

و به  دیبه لبش کش  یشده دستسرشو باال گرفت و با صورت جمع   خبریراننده از همه جا ب پسره
به   یرو گرفت و لگد یکام قهیشد و  ادهی پ نیاز ماش تی نگاه کرد و با عصبان شیخون یانگشتا

نداشت به زور خودشو   تموم کردن انگار قصد   یشکمش زد ، مردم به زور از هم جداشون کردن اما کام
رفت و    نیدور تر رفت و چوب به دست برگشت و به سمت ماش یخالص کرد و کم  هیست بق د از

  کردمی کرد ، اصال درکش نم  ریخورد و خاکش یتو چشم بهم زدن نویماش یها شهیچراغا و تمام ش 
نگاه کرد و قفل فرمونو از   نیافتاده بود رو زم ن یو مال نی شده بود ، پسره به دوستش که خون وونهید

 هجوم برد و داد زد:  یبرداشت و به سمت کام  نیماشتو 

 ...شونمی_مادرتو به عزات م

 

بدو به   ن،ی خورد و با مخ افتاد زم  چیپاش پ شدیچ دونمیاومد تا فرار کنه نم دی تا قفل فرمونو د یکام
دروغ نگفتم،   دیباری خون م  بود اگه بگم از چشماش شتری سمتش رفتم اما سرعت اون پسره از من ب

 :  دمیکش غیو ج  یقفل فرمونو برد باال سرش و خواست بزنه که خودمو انداختم جلو کام

  _نزنش، تورو خدا نزنش.

11 
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قفل فرمونو به سمت   تیبا عصبان  تی شد و در نها  رهیحالت و با خشم بهم خ ن یدر هم یا هیثان چند
 ه دندون گرفتم و چشمامو با ترس بستم.ب مخالف پرت کرد و ازمون فاصله گرفت، لبمو 

 نشست و دستشو گذاشت رو پاش  نیزم  یبا صورت جمع شده از درد رو یکام

و   دمی کش یق یگذاشتم و نفس عم میشون یپ یپشت دستمو رو نمیبیکردم دارم خواب م یفکر م  ،
 کنارش نشستم : 

  ؟یچرا زد نوی؟ای_آخه چت شده تو لعنت 

 

اومده بود شدم، دوتا دستامو  شیکه پ یمتوجه فاجعه ا دیچ یپ که تو گوشم سی پل ریآژ یصدا
 گفتم :  یگذاشتم روسرمو با بدبخت

  _خدا

 ***** 

 

بود و  ختهی لباسش چند قطره خون ر یشده بود و رو یبه پسره که گوشه لبش زخم   یچشم ریز
اد و تکون د  یکم  شویدست زخم ینگاه کردم. کام  کرد؛ینگاه م  یدوستش که با اخم به منو کام

 داد زد :  یم یاست حرف بزنه که سروان مقخو

  _ساکت.

 

نبود که ساکت شده   قهیهنوز چند دق دادیبعد اون همه داد و ب کردمیم نکارویمنم بودم هم البته
  .میبود

 نداخت و گفت : به پسرا ا یبه پاش زد، سروان نگاه  یبهم نگاه کرد و با دست سالمش مشت یکام

 د؟ یدار تی شکا شونی_خوب شما دو نفر از ا
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 داد زد :  یکام

  دارم. تی من شکا و؟یچ ی_چ

 

 .شهیم یدگی شما رس  تی_به شکا

 

 و داد زد :  دیخند یعصبان  یکام

 .د یگی_ آره شما راست م

 

 صداشو باال برد و گفت :   یکم یم یمق سروان

  ؟یدار   تمی؛شکا یزد شونمیکی یحمله کرد ونیقاٱ نی ا نیبه ماش  لی دل ی_ ب

 

دستشو تو هوا به عالمت سکوت نگه داشت و به پسرا نگاه   یمیوان مقرف بزنه سرتا اومد ح  یکام
 تکون داد و گفت :  یسرش بود سر  ریز  رایکه سالم بود و همه تقص  یاون کرد،

 . میدار تی _بله از جفتشون شکا

 

 درشت کردم و گفتم :  چشامو

 _بله؟!
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 بلند شد و گفت :  یکام

 پرونده منم.  نیا  یشاک دیگ یم ی_آقا چ

 

 زد و گفت :  زیبه م  یضربه ا کردیداشت خودشو کنترل م یل یکه خ یم یمق سروان

 سر جات آقا. نی_بش

 

 رو امضا کردن. جناب سروان ادامه داد: ینشست و اونام بلند شدن و برگه ا یعصب یکام

  ریدر غ د،یسعادت رو جلب کن انیو نو یمهراد احمد یآقا یشاک تی _خوب، اگه امکان داره رضا
 صادر کنه. یرا  یدادگاه تا قاض  رهیپرونده م رتنصویا

 

 شدم و به سمتش رفتم و با التماس گفتم :  بلند

 _آقا...

 

 هستم. یم ی_سروان مق

 

 ته گفتم:بغض و تته پ با

 _جناب سروان، تورو خدا...

 

 و داد زد :  واریتو د دیرو به روشو برداشت و محکم کوب  ی عسل زی م یکه کام کردم یالتماس م داشتم
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 نداره. یبدبخت سود یآدما یجاش برا چیقانون که ه نیقانونو ببرن، ...م تو ا نیه شور ارد_م

12 

 

  یرو گرفتن و بردنش ، دندونامو رو یکام یبه زور دستا یسربازو صدا زد و چند نفر  یم یمق سروان
 هیتو گوشش داشت  قشمیصورتش گذاشته بود و رف یهم فشار دادم و به پسره که دو تا دستشو رو 

 نگاه کردم و به جناب سروان گفتم :  گفتیم ییزایچ

 نیاز ا گهی تعهد بده د دمیم قول دیول کن  رو ی درست شه؟ اصال کام یکنم تا همه چ کاری_من االن چ
 غلطا نکنه خوب ؟ 

 

 پرونده رو بست و گفت :  یم یمق سروان

ما هم ن ما هستن، شدادگاه مهمو یاون آقا هم فعال تا صدور را د،یریرو بگ  ایشاک تی رضا دی_با
 از شهر خارج نشو.   یخودت تا اطالع ثانو

 

 حله؟   رمیرو بگ   نایا تی من رضا یعنی_االن 

 

 کرد و گفت:   یسر و وضعم نگاه  به

  _بله.

 

با سرعت از    انیبودم اسمش نو دهیکه فهم شعوریپسره ب م،یاونا و بعد من از اتاق خارج شد اول
که  رفتیشت رو چشمش و همراه دوستش داشت مذاگ  شویدود نکی ع عیرفت و سر رونی ب  یخروج

 گفتم :  یآروم یبا صدا
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 . ستای_وا

 

 صداش زدم، به اطراف نگاه کردم و با زور صدامو باالتر بردم و گفتم :   دینفهم

 .ستایدقه وا هی_

 

 و برگشت و بهم نگاه کرد و گفت :   دیفهم دوستش

 با توئه. ستایوا انی_نو

 

 ب برگرده گفت : عق به نکهیو بدون ا  یعصبان انینو

 . اروی_ولشون کن وحش

 

 شدم و داد زدم:  یبا من بود؟ از حرفش عصب  ؟یچ

 جد و آبادته.   یوحش ،ی_هوو

 

 به سمتم هجوم اورد و گفت :  هویزد و   یلبخند حرص  ستادیدفعه سر جاش ا هی

 ؟ی تو هان؟اها به گوه خوردن افتاد یگیم ی_چ

 

 ش دستشو گرفت و آهسته گفت : باهام فاصله نداشت که دوست شتر یسانت ب کی

 م باش. آرو انی_ِا، نو
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کردم از   ینگاه کردم و سع شونییبه دوتا اون کتک خورده بود اما انگار اخالقش خوشتر بود، نکهیا با
 کوره در نرم  : 

 . رونی ب ادی ب  یکام دیبد تی _رضا

 

 باال انداخت و گفت:  ابروهاشو

 ؟ یا گهی_ِا ؟!امر د

 

 زدم :  داد

 . یمقصر  یدونیدت بهتر م_ خوبه که خو

 

شدم اما با به خاطر    یادامه داد، عصب رشو ی انزجار به سرتا پام نگاه کرد و به عقب برگشت و مس با
و   ستادمی داستانا شدم و به سمتشون حرکت کردم. رو به روشون ا نیغرور و ا الیخ یب  یاوردن کام

شد،   انعکه دوباره دوستش م  ارهی بتر از قبل خواست دستشو باال  یعصبان انی راهشونو سد کردم، نو
 هم فشار داد و گفت :  یدندوناشو رو

  ... نوی_سر جدت مهراد دستمو ول کن تا بزنم ا

 

خودمو منقبض کردم و چشمامو بستم، از کتک   یکم د،یکش رونی دستشو از دست دوستش ب هوی و
  تی خودم ؛رضا  تی ک بخورم تا بتونم در عوض رضاحاال کت نینداشتم حاضر بودم هم  یخوردن ترس

که نگاهمو جلب کرد   یز یچ نیچشمامو باز کردم و اول فتاد، ین  یاما برخالف تصوراتم اتفاق رم یاونم بگ
 صورتم بود :  یاشاره اش جلو  گشتان
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 که بهم  یخسارت  یبکنم خوب؟ مثله بچه آدم برو رد کارت، نه من برا  دینبا  کنم که ینزار کار  نی_بب 
 نه مهراد.   دمیم تی رضا دیزد

 

 به کفشام نگاه کردم و گفتم :  ناچارانه

 .  دارمیوگرنه دست از سرت بر نم رونی ب ادیبده داداشم ب  تی _رضا

 

  نباریشد، اما ا رهیگفتن نداشت فقط با اخم به چشام خ  ی برا یمن حرف یحجم سرتق نیکه از ا انینو
 مهراد دوستش ساکت ننشست و به صورتش اشاره کرد و گفت : 

 انداخته ؟ یمنو به چه روز  نی همون برادرت بب گم،ینم ی چ یه ی_بسه ديگه ه

 

 لب گفت :  ری دست مهرادو گرفت و ز انینو  نباریا

 شرمنده توهم شدم داداش.   م،یمهراد بر الیخ ی_ب

 

 رو به من کرد و بازخواستانه گفت :  بعد

 هان؟  د؟یداشت کاری به مهراد چ دیرسیبه من نم _  زورتون 

 

حاللت    یآخ کام دیرسی! خوبشم مد؟یرسی هه زورمون بهت نم ارو،ی نیخود ا  یعنیبه نفس  اعتماد
 ! یزد  یکه اشتباه  کنمینم

 و داد زد :  دیکش رونی دستشو ب مهراد
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از جونمون  یگذاشتم و فقط نگاه کردم، چ  گریشم؟ از صبح دندون رو ج  الی خی_نه بزار بگم، چرا ب 
 ؟یخوایم

 

 نشستم و گفتم :  نیوشم و همونجا رو زم التماس نداشتم دستامو گذاشتم رو گ یبرا یینا گهید

  د؟یبد تی کنم رضا کاریمن چ د؟یکنی م تی چرا انقدر اذ  رون،یب  ادیاز اونجا ب  یکام  خوامی_من فقط م
 اه حل داره که.ر هی گهیتا همون کارو انجام بدم د دیبگ

 

  نومبش یبه سکوت گذشت و از نشستن در اون حالت خسته شدم، منتظر بودم جواب یا قهیدق چند
در همون حالت نشسته موندم و بعد با لب و لوچه   کمیرفته بودن ،  شونییکه بر خالف تصوراتم دوتا

 نگاه کردم و گفتم :  شونیخال یبه جا زونیآو

در   یباز  بمی دوتا الدنگ انقدر ننه من غر یبرا کردمیوقت تصورشم نم چیه ،ی_سر تخته بشورنتون اله
 .  ارمیب

 

جفتشون پشت سرم   دمیم برم  که متأسفانه دکردم و برگشتم خواست  شدم خودمو جمع و جور بلند
  یل ین نگاه کردم ،خلبمو گاز گرفتم و به آسمو  خیمثله سنگ رو  کنن،یو با اخم دارن نگاهم م ستادنیا

  رهاز گوشه چشمم بهشون نگاه کردم، اون پس نیبخاطر هم دمیازشون نشن  ییبد شد فکر کنم! صدا
 و آروم گفت :  پام انداختبه سر تا   ینگاه انینو

 . ستیقشنگ ن شمی_مهراد شوخ

 

 همونطور که به من زل زده بود گفت :  مهراد

 ا یکنار ب  تی قعنمونده به نظرم مقاومت نکن داداش با وا ی_راه

13 
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هم   یاز طرف ارن،یبال مال سرم ب خوانی خودم گفتم نکنه م شی مشکوکشون هول شدم و پ ینگاها از
 کردم و گفتم :  یداشتن، اخم ینگاها هدف خاص نیاز ا  دیبهم برخورده بود شا

 خودتون؟ شی پ دیفکر کرد  یچ ؟یبه من که چ دی مثله کرکس زل زد  د،ی کن  شی_چشاتونو درو

 

 که تو فکر فرو رفته بود نگاه کرد و گفت :  انی نگاهشو ازم گرفت و به نو مهراد

 _ روالش کنم؟ 

 

 کرد و گفت :   یاخم انینو

 کن بره. _تف تو شانس، تموم  

 

 درشت شده عقب عقب رفتم و گفتم:  یتکون داد و به سمتم اومد با چشا  یسر  مهراد

 .ا یجلو ن ؟یکن ی م کاری_چ

 

تر اومد به اطراف نگاه کردم و   کی گفتم و نزد یچ دیفکر کنم اصال نفهم یعنینکرد،   یحرفم توجه  به
به  ستادمیم او محکم سر جا گارد گرفتم  نی ننگ آوره! بخاطر هم یل یخ دمی خواستم فرار کنم که د

  یداشتم با کم  رکه انتظا یز یلگد بزنم اونجاش و مقتدرانه برم، برخالف چ هیجلو  ادی گفتم بزار ب المیخ
 و گفت :  ستادیفاصله رو به روم ا

 . میدیم تیرضا  انی_ باشه، منو نو
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شده بود   رهیجا خ  هی به نهیکه در همون حالت متفکرانه دست به س انیابرومو باال انداختم و به نو هی
 نگاه کردم و گفتم : 

 ؟ دیکرد  ینیو از موضعتون عقب نش دیداد هیرو رییتغ  ی_ چرا انقدر ناگهان 

 

اما   خت،ی ر  میبگه! فکر کنم اونم مثله من برگاش از جمله بند  یلحظه بهم نگاه کرد و موند چ هی مهراد
 بعد ادامه داد :

 ... زیچ  رییتغ هویکه  مینشد ی_مسلمًا جن

 

 گرفتم باال و گفتم :  انگشتمو

 _موضع.

 

 انداختم و گفتم :  نییدستمو پا  عینگاه کردم و سر میان یانگشت م به

 . دیگفتیاشتباه شد، خوب م دی_ببخش

 

 نگاه کرد و گفت :  نی لباشو جمع کرد و به آسمون و زم مهراد

 . ستیمناسب ن  نجایا ابونیشاپ اونور خ یکاف  می_بر

  

شد ، حاال   رهی بود بهمون ملحق شد و منتظر بهم خ گهید یحالت عرفان هی هم که انگار تو  انینو
بود نگاه  ابونیکه اونطرف خ یک یشاپ ش  یبودم، به کاف چارهی کتک نخورده بود وگرنه ب نیخداروشکر ا

 و گفتم :   دمینرفته بودم، لبمو با استرس جو ییجاها  نیهمچ میکردم، تا به حال تو زندگ
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 . می_بر

 

با پشت پاهام    میدیشاپ که رس یکاف  یورود یقدم شن جلو شیو صبر کردم اونا پ  ستادمیتر ا عقب
تا اول اونا وارد شن منتظر بهشون نگاه کردم تا برن داخل اما مهراد با   ستادمی کردم و ا زیکفشامو تم 

 دست به من اشاره کرد. 

االن تجربه  نیهم مویندگ کار ز نی تریو الکچر  نیخود خدا! با کالس تر ایمن اول برم تو !؟  یعنی نیا
 کردم، چقدر َژذاب!  

 چشماش برداشت و گفت :  یاز رو نکشو یع  یعصبان انینو

 د؟یی بفرما  دیدیم _افتخار

 

  یشدم، به نور شمع ها و فضا شاپیجواب حرفشو بدم وارد کاف  نکهیخشکمو تر کردم و بدون ا یلبا
المصبا    یو صندل  زیم یبرا دیکرد  هنیهمه هز نیآخه ا دمینگاه کردم، نپسند  شاپیکاف  کیتار مهین
روشن   یل یخودم گفتم خوبه که خ  شی آخه؟ اما بعدش پ شهیچقدره پولش م  دیذاشتیالمپم م دونهی
که سه تا   زی م هیهم اومدن و پشت  انی بدم کمتر تو چشمه، مهراد و نو یز یچ  یسوت ینطور یا ستین

 . می داشت نشست  یصندل

در اورد و مشغول ور رفتن باهاش شد، بهش   بشی از ج شویمن نشسته بود گوش یکه رو به رو انینو
بحثمون شدم   یها هیحاش  ریانقدر درگ نجا،یا میاومد یرفته براچ  ادشی یصال انگار ا  دمینگاه کردم و د

  یزاشتی م زدستشونو با شیپ قهی و مهراد که تا چند دق انی فکر کنم چرا نو نی کردم به ا که فراموش 
 به حرف زدن و سازش گرفتن!  میتصم  ییهویحاضر بودن منو خفه کنن 

شصتم خبر دار شه    هیبهم بدن؟ غلط کردن فقط کاف خوانی م یاونجور  یشنهادای به سرم نکنه از پ خاک
و سه   زیاومد سر م گرفتی که سفارشاتو م یفکر بودم که کس نیپابوسشون، تو هم ارمیناموسشونو م

 تا منو بهمون داد و گفت : 

 د؟یدار  لی م یچ یی_ بفرما
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 ت : منو رو باز کنه گف  نکهیبدون ا مهراد

 .  خورمی م ی_من اسموت

 

 خاموش کرد و اونم بدون نگاه به ِمنو گفت:   شویگوش انینو

 _منم موکا. 

 

که گفتن دستپاچه شدم و ِمنو رو با اضطراب باز کردم و آب دهنمو  یب یو غر بی عج یاسما دنیشن  با
زل زده بودن بهم و   ییشده بود نگاه کردم سه تا فیکه رد  یب یغر بیعج یقورت دادم وبه اسم ها

 .  کردنی منتظر نگاهم م

 و گفتم :  دمیخشکم کش یبه لبا  زبونمو

 ممنون. خوامی نم  یچیه ی عنی خوام،یم یچ ی_ه

 

و همونطور که   نییخنده و سرشو انداخت پا ریزد ز هوی  انیابروهاشو انداخت باال و نو مهراد
 گفت :  دیخندیم

 .دیاریراشون بهات چاکلت ب هی_

 

 شدم و گفتم :  رهی اخم بهش خ با

 ؟ یخندی_چرا م
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زد و   زی به م یبر کنترل خنده اش داشت چند ضربه ا  یو همونطور که سع ز ی گذاشت رو م دستشو
 گفت : 

 ست؟ ی همون کوفت خودمون ن ه؟یچه مزه ا یچ یه_

 

 کرد خودشو بزنه به اون راه نگاه کردم و گفتم :   یم یمهراد که سع به

 درمان شه؟  یکن یبستر  ییجا یتيمارستان  یبر ی دوستتو نم نیا _چرا

 

 با همون خنده گفت :  انینو

 _ کوفتتو بخور بابا. 

 

 خندونش نگاه کردم و گفتم :  افهیق به

 . یجوجه رنگ خورم ی _من تورو نم

14 

 گفت :  یشتر یبا خنده ب انینو

 پر کن.   شوی_جون تو فقط الت 

  

 درشت شده گفت :  یراد با چشا استم بلند شم که مههول دادم جلو و خو زوی م تی عصبان با

 _کجا؟ 
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 نگاه کردم و گفتم :  انینو به

 . فتهین  اروی نیکه چشمم به ا ییجا  هی رمی_م

 

 نگاه کرد و با لبخند گفت :  شی اش انداخت و به صفحه گوش  گهید یپا یپاشو رو الی خ  یب انینو

 تو بخور بعد برو الزم .  یچ یه ستای_وا

 

 فتم و گفتم : ش ربه یغره ا چشم

 .ازی_ن

 

 باال انداخت و گفت :  یا شونه

 . گهی_همونه د

 

هم فشار دادم و اومدم بلند شم برم که سفارشاتمونو اوردن، گارسون کنارم   یرو یعصبان  دندونامو
و   دیبه زخم لبش کش یبودو مانع رفتنم شد، مهراد بهم نگاه کرد و با صورت جمع شده دست ستادهیا

 گفت: 

 .دمی م  حیتوض  م،یبخور یز یچ هیکن صبر   کمی_

 

جلوم گذاشت و بعد سفارش اون   براشون نازک کردم و سرجام نشستم اول سفارش منو  یچشم پشت
چونه اش گذاشت و متفکر مشغول هم زدن فنجون مقابلش   ریدستشو ز انیدوتا رو داد رفت ، نو

ازش   یو فوت کردم و کم اشتمبرد ومد،یمن به نظر داغ م وانی شد، مهرادم که مشغول خوردن بود، ل
 لب گفتم:  ریکردم و ز یخوردم، با حس کردن طعمش اخم 
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 ن شکالت داغ خودمونه.همو نکهی_ ا

 

و مهراد   انینو ن یب یمتوجه جدال چشم کردمی که من داشتم شکالت داغمو مزه مزه م نیح  نیهم در
 شد و گفتم : ، صبرم تموم  انی مخصوصا اون نو بردنی داشتن حوصله مو سر م گهیشدم، د

 _خوب؟ 

 

 و گفت :  دیکش  یقینفس عم  مهراد

اصال راه  یعنیممکنه،  ریدادن غ تی که برادر تو انجام داده رضا یکه با اون کار  میدون ی_هممون م
 . یبه ما زده هم خسارت جان ینداره، هم خسارت مال 

 

 به مهراد گفتم : نگاه کردم و رو  کردی پاک م نکشویع شهی تفاوت داشت ش  یکه ب انیبه نو  یچشم ریز

 _شهرام بهرامو بزار کنار َته کالمتو بگو.

 

 دست نگه داشت و به سمتم برگشت و گفت :  انینو

  یانجام بد گمیکه م یکار  دیاما در عوضش  با رونی ب ادی اون پسره ب میدیم تی ما رضا نکهی_ته کالم ا
 .یر یگیهم م یتازه در قبالش پول خوب ستین یکار سخت 

 

 کنم؟ کار ی چ دیبانکش... قبول بگو _پولتو به رخ من 

 

 حاکم شد و مهراد گفت :  نمونیب  یسکوت
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 .  یکیاسمت بره تو شناسنامه  یچند وقت سور  دی_با

 

عقب   وانوی کردم و ل یحرفش سرفه ا نیا دنیکه مشغول خوردن شکالت داغم بودم با شن همونطور
 گرفتم و گفتم : 

 اونوقت؟  ی_هان؟ شناسنامه ک

 

 وگفت :  کرد  ی انداخت و اخم کرد. مهراد مکث نییسرشو پا  هنی دست به س انینو

 . انی_نو

 

خودمم جا خوردم؛    دن،راستشیاز شدت صدا از جا پر ییکه دوتا  یجور  زی رو م دمیبا شدت کوب  وانمویل
 با تشر گفت :  انی انقدر صداش بلند باشه، نو کردمی فکر نم

 آبرومون رفت.   یکنی م ینجور ی_چته؟ چرا ا

 

 پر کردم و گفتم :   شویتقول خودش ال به

فکر   ینیبچه فنچ جوجه ماش ،یاشتباه گرفت  ری من از اوناشم ؟نخ ؟یکه چ ی_خوب به درک، فکر کرد
 بمالن.  رهیاسکولم که با قول ازدواج سرم ش  یکرده من مثله اون دخترا

 

  لیبودنش داشت خودشو به سمت جلو ما نییبر پا ی که سع ییبه اطراف نگاه کرد و با صدا انینو
 کرد و گفت : 

تورو   امیب  ختهیهمه آدم جور واجور که دورم ر نیا نیداره ب یلیچه دلمثال  نم،یبب نیی پا اری_صداتو ب 
 گول بزنم؟ 
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 و باهاش چشم تو چشم شدم و گفتم :  دمیخودش خودمو جلو تر کش مثله

 .نهی_سوال منم هم

 

صورتم و صورتش   نی صله کم بنگفت متوجه فا یز یبه چشمام نگاه کرد و چ یعکس العمل  چیه بدون
 ومدم برم که بازم مهراد مانع شد و گفت : شدم و عقب رفتم و ا

حاال    دیتنها راه وگرنه هم تو هم اون به اصطالح داداشتت با نیا ؟یخواینم  تی مگه رضا ؟یر ی_کجا م 
 .د یآب خنک بخور یحاال ها گوشه هولوف دون

 

 درشت شده و ناباورانه گفتم:  یچشما با

 ه؟ یاصال حرف حسابتون چ د؟یداد_شما رد 

 

 گفت :  یقلوپ از قهوه اش خورد و با مسخرگ  هی انینو

 ؟ی کن ی_ با من ازدواج م 

 

 انمیمهراد بدو اومد دنبالم و نو رون،ی زدم ب شاپیواقعا صبرم تموم شد و بلند شدم و از کاف گهید
 و گفتم : کردم  همونطور با خنده  قدم زنان به سمتمون اومد، با اخم به هردوشون نگاه

 . دیدست از سرم بردار خوامینم تی_آقا رضا

 

 گفت :  تمیبهم نگاه کرد و با ر یدوباره به حالت مسخره ا انینو
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 . یمونس و همدمم ش  ،یزنم ش   خوامی_بابا م

 

  انینو یبه بازو یو نخنده مشت رهیبگ  یخودشو جد  کردیم  یمهراد که سع د،یدوباره غش غش خند و
 زد و گفت : 

 . گهیباش د یجد_بابا 

 

 تکون دادم و گفتم : یسر 

 . دیزد یز ی چ هیشما دوتا، مخصوصا تو  ری _نخ

 

 داد زد :  انیراهم ادامه دادم که نو به

 ما بدو تو بدو.  ینه؟ ه یعالقه دار  یبه دنبال باز  یل یخ نکهی_مثله ا

 

چه با   ختی ری بشر م نیا یاز سر و رو ییبا اخم نگاهش نکردم چون در هرصورت پررو گهید ندفعهیا
 154اخم. یب یاخم چ

 

 انداخت و گفت :  ی به من نگاه مهراد

 از چه قراره.  هیبدم قض حیاونطرف تر تا من برات توض میبر ای خانم ب نی_بب 

 

 نخشو گوشه لبش گذاشت و گفت :  هیدر اورد و  بشیاز ج یگار یجعبه س انینو

 . یایتا ب  زنمی گشت م هی نجایمن هم یکنیم ی_خوب کار 
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پارک که همون اطراف   کی یاوضاع دنبالش رفتم و تو نی از ا یخالص یردم و باالخره براث ک مک  یکم
 و گفت :  دیکش یق ی مهراد رو به روم نشست و نفس عم م،ینشست  قیآالچ هی ریبود ز

منه   یزندگ یآدما نی تر زی از عز ی ک ی یعنیداداشمه  انی سر اصل مطلب، نو رمی م رمینم  هیحاش نی_بب 
  گهیاما حاال د کنمیکه بتونم کمکش م  ییو همه جا خودم تا جا شهیهم نمی بب دارم غمشودوست ن

  ارماوضاع رو به روت نشستم و د نیبا ا ین یبیمن خارجه االنم که م ییو توانا طهی کمک کردن از ح
از مجازات داداشت   خوامیکمک بهش م یچقدر ارزش داره که برا یبفهم د یبا  زنمیباهات حرف م 

 بگذرم. 

 

 چونه ام گذاشتم و گفتم :  ریز دستمو

  یعنی دی زنی که م ییحرفا نیاالن؟ ا هیحاال، حرف حسابتون چ  الیخی ب ،ینر  هیحاش  ی_مثال خواست
 ؟یچ

 

 گفت :  ینگاه کرد و جد زیم  یگره خورده اش رو یبه دستا یبا حالت متاثر  مهراد

نگران  شهی بود، هم  نجایا ینام یدارا هیاز سرما یکیبه رحمت خدا رفته  شهیم ی که دوسال انی _پدر نو
وقت کاله سرش نره و مال و اموالو به چوخ نده  هینکرده  ییخدا انی نو نکهیبود و االنم بخاطر ا انینو

 ما.  یباشه، خالصه داستان درست کرد برا انینو  یهمه اموالشو زده به اسم برادرش که عمو

 

 تم: کردم و با خنده گف دود کردن بود نگاه گاریکه درحال قدم زدن و س نای دور به نو از

 . کردمی م نکارویکرده بزرگوار منم بودم هم ی_کار خوب 
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دستش   نایبالغ نشده و سر و سامون نگرفته ا انیکه نو ی_نه؛ کامل به اسم عموئه نزده، گفته تا زمان
 اسمش.  خانواده  بزنه به لی امانت باشه و بعد ازدواج و تشک

 

 اشاره کردم و گفتم : بهش

 آره؟ رهیکنم تا ارثشو از عموش بگ  ینقش باز  یمن زنش شم و سور  دیاخوی_و االن م

 

 تکون داد و گفت :  یسر  مهراد

 قا ی_دق

 

 خنده و بهش نگاه کردم و گفتم :  ری زدم ز انینو  تی وضع یآور  ادی با

 .هیپسرش چ  دونستهیبرده؟ دمش گرم مرحوم م  یپ  نیا یعرضگ  یباباشم به ب یعنی_ 

 

 در جوابم گفت :  مهراد

 بچش نگران. ندهیآ یپدره و برا گهید_ 

 

 لب گفتم:   ریو ز دمیخند  دوباره

 منه.  ریکارش گ  ی_پس حساب 

 

 من شد خودشو بهمون رسوند و به سمتمون اومد. یکه متوجه خنده ها انینو
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 براش؟   یگیشب م  کی مهراد قصه هزار و  یدی_چقدر طولش م

 

 گفت :  عیسر مهراد

 _حله داداش.

 

  ادیبگم که با  یز یمن گرفته بود باال انداختم و خواستم چ یسر خود مهراد که جا میاز تصم ابروهامو
 گذاشتم و ساکت شدم.   گرمیدندون سر ج ؛یکام  یآور 

 به سمتم گرفت و گفت :  شویبهم نگاه کنه گوش نکهیبدون ا انینو

 کن. ادداشتی_شماره تو 

 

 دهنم و با خنده  گفتم: یرودر اوردن حرصش همونطور که نشسته بودم دستمو گذاشتم  یبرا

 ه.سر وقتت اوفت کن  ادیعموت ن  هوی  یکنی پاک م نکتویع شهیش یبا اسکناس پونصد ی_دار 

 

 کردن شماره ام شدم.   ادداشتیازش گرفتم و مشغول  رویگوش

 به سر تا پام نگاه کرد و گفت :  یحالت عصب  با

 16. دزدنتایبامزه نباش م گهی_آخ نمک، انقدرم د

 

 گفتم : یشتر یکنم با خنده ب یتالف  نکهیا یبرا یول  ومدیم نم خنده ا  یلیخ
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 دار.  هیبچه ما دزدنیتورو م دزدنی_ نه منو نم

 

که   انوینو  یپرت کردم سمتش. رو هوا گرفتش و با اخم به مهراد نگاه کرد ، مهراد نگاه جد روی گوش و
 خودشو زد به اون راه گفت :  دید

 .گهید می_خوب بر

 

 گفتم:  عیسر

 ؟ یچ تی ضا_کجا؟ ر

 

 زد و بهم اشاره کرد و رو به مهراد گفت:  یپوزخند انینو

 .یمن گرفت  یکه تو برا هی_نگاه کاراتو، لقمه ا

 

 انداختم تو سرمو گفتم:  صدامو

 _درست حرف بزن. 

 

 شد وگفت :  رهی اومد و تو چشام خ کمینزد

  یبعد اگه ازت راض  رمتی گیمحضر م میری فردا م ؟یبر  یبزار   هویبدم که  تیزرنگ؟ رضا یی_بچه کجا
 . دمیم تی رضابودم 

 



 پشت چراغ قرمز 

64 
 

با   زد،ی حرف م ننی بیکه همه رو از باال م ییلحن حرف زدنش نفرت داشتم درست مثله آدما از
اش   نهیبه س  نهیشدم و س  کیقدم بهش نزد کیو    وردمیقدم ازش کوتاه تر بود اما کم ن   نکهیا
 :   و سرمو باال گرفتم و تو چشاش زل زدم ستادمیا

عمرمه خوب؟ اما  یکارا نیو شکنجه آور تر  نیاز مزخرف تر یکی کردن و تحمل کردنت شرت معا نی_بب 
  ؟یدیفهم ستمیمن آدم نارو زدن ن

 

 لب گفت :  ریز انی نو  میشده بود رهیکه چشم تو چشم و با خشم بهم خ  همونطور

 . رهیکارم گ  فی_ح

 

 تم: جوابش گف در

 _متاسفانه منم. 

 

 : و گفت   دیکش  انوی دست نو مهراد

 آروم باش چت شده تو؟  ی_حاج

 

 با خشم ازم گرفت و گفت :  نگاهشو

 ره؟ ی رو مخم داره رژه م ی چار  ستی ب ین یبی _نم

 

  یاما به رو دمیکوچولو از طرز نگاهش ترس  هیازش برداشتم و رومو اونطرف کردم. راستش  چشم
  .ابونمی نباشه من بچه کف خ یهرچ  وردمیخودم ن
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غروب بود آهسته وارد خونه شدم و به   یکای م که منو برسونن، نزدوجود اصرار مهراد حاضر نشد با
 سرجام متوقف شدم:  مانیکلفت ا یبا صدا هویسمت اتاق حرکت کردم که 

 _کجا؟ 

 

 به سمتش برگشتم و گفتم : دستپاچه

 _کجا به نظرت؟ 

 

 به سر و وضعم کرد و گفت:  یاومد و نگاه کمینزد

از صبح کجا   ،یای هر وقت دلت خواست ب یت خواست بر خونه است که هر وقت دل میتی نجای_مگه ا
 ؟یبود

 

 گفتم:  سرتقانه

 . رهیگیکه خنده ام م شدهیچ یدونینگو نم ،یکام شی_پ

 

 گفت :  یخون سرد با

 . دونمی_چرا، م

 

گرفتن از  تی دادگاه و رضا یبرم دنبال کارا  دیبا نهیرنامه هماز فردا هم ب  ی_خوب پس بهتره بدون 
 . یشاک
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 قدم مونده بود وارد شم که گفت :  کیحوصله به سمت اتاق برگشتم  ی منم ب نگفت و یز یچ

 کارش تمومه. گهید یکام ،یر یماجرا رو بگ  نیا  یپ ی_از فردا حق ندار 

 

 تعجب برگشتم و گفتم : با

 کارش تمومه؟مگه قتل کرده؟ یچ یعنی_ 

 

 صورتم تکون داد و گفت :  یانگشتشو جلو مانیا

بچه ها، اگه  یدرست درمونم نداره، کجا گرفتنش؟ محل کاسب  یو ننه بابامعتاده، شناسنامه  ی_کام
 ؟ یکارشی چ یبگ یخوای دنبال کاراش م یفت یب

 

 زد : داد

 _هان؟

 

 بستم و گفتم :  چشمامو

 _َمن...

 

 گفت :  تی عصبان با

 که گفتم خالص. نی_هم
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 داد زدم :  یناباور  با

 ... دیده است، بانواخا نیاز ا یعضو یکام ؟یگیم یچ ی فهم ی _حالت خوبه؟ م

 

همونجا جاش راحت تره، تا اون   یخانواده بچه؟ کام  یگ یم یکه توش هست  یسگ دون نی_تو به ا
 .ارهیدر ب یباشه سوپر من باز 

 

 داد زد :  مانیا رون،یاومدن ب وسفیباال رفتن صدامون همه بچه ها، مرجان، مسعود و  با

 تو.  دیبر دی_همه گمش

 

 اال گرفت و گفت : با خط و نشون انگشتشو ب و

 گفتم؟ حاال برو.  یچ یدی_شن

 

فکر که وقتش بشه  نینکردم، با ا  یپافشار  نینداشت بخاطر هم  یکل کردن باهاش عاقبت قشنگ کل
شده  رهی که منتظر به در خ دمی کنم وارد اتاق شدم، داخل اتاق مسعود و مرجانو د یکار خودمو م

 گفت :  دهیرجان ترسبلند شدن و به سمتم اومدن، م دنمیبودن، با د

 شد؟ یچ ی_کام

 

و کفشامو در اوردم و جفت کردم و کنار َدر گذاشتم، نشستم  نیمنتظرشون رو زم  افهی توجه به ق بدون
 مسعود کنارم نشست و گفت: 

 هست؟  حواست ازی_ن
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 اورد تا بزنه به دستم که ابروهامو باال انداختم و مثله برق زده ها گفتم :  کینزد دستشو

 ن نخوره. _دستت به م

 

 دست مسعودو کنار زد و گفت :  مرجان

 اوردن؟  یسر کام  ییچه بال پرسمی دارم م ؟یشنوی_م

 

 بهش نگاه کردم و گفتم :  طلبکارانه

فردا خودم   یجوش بزن  خوادی کردن؛ اونم نگه داشتن بازداشتگاه، نم  تی از جفتمون شکا یچ ی_ه
 . رمی گیم تشونویرضا

 

 فت : و گ  دیکش یقرمزش دست ی نیبه ب مسعود

 ؟ ی_چطور 

 

 خسته ام.  دیحاال ولم کن  ،ی_به سخت

 

لباسمو عوض کنم   نکهیبرداشتم و بدون ا یانداختم و ملحفه ا گوشه اتاق هی ی لشتو کوفته با خسته
  .دمیگوشه خواب هیمثله جنازه افتادم و 

 کنارم نشست و با اصرار گفت:   رسهینم  ییبا حرص خوردن به جا دیکه د مرجان

 زندان؟  رهیم شه؟یم  یبگو چ  توروخدا ازی_ن
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 حوصله گفتم :  یب

 بخوابم.  خوامی شو م  المیخی تا آزاد شه، حاال ب رمی گیرو م  یشاک تی فردا رضا گمی_م

 

 گفت :  یبا خوشحال  مرجان

 ؟ ی_جد

 

 17 _آره.

 

 هی یک ی بودم و منتظر بودم  ی عصبان  مانیانقدر از دست ا دم،یبستم و به اون پهلو چرخ چشمامو
 تا بپرم خر خره شو بجوئم.   رسهبپ گهیسوال د

  داریب مانیتا ا دیدرشت شده متوجه شدم ساعت پنج صبحه ، با یو با چشماشدم   داریخواب ب از
آهسته بلند   نیبود بخاطر هم دهی مرجان کنارم خواب بستم،یجنبوندم و فلنگو م   یدست م عینشده سر

 تو رون،ی م و از اتاق اومدم برداشتهم ب  فموی ک دمیبندشونو ببندم پوش نکهیشدم و کفشامو بدون ا
بود با   کی پام و نزد رهیبدو بدو به سمت در رفتم که از شانس بد بند کفشم اومد ز دمیکه رس  اطیح

که خودمو مهار کردم و مانع شدم، باالخره از خونه خارج شدم و خودمو به آدرس    نیرو زم امیمخ ب
و خواستم برم تو    مدفتر خونه نگاه کرد یتابلو، به وندم و مهراد گفته بودن رس   انیکه نو یدفترخونه ا

 شدم،  رهیخ  نی نشستم و به زم واریدرش بسته است، همونجا کنار د دمیکه د

گشنه ام  یل یاز اون دوتا نبود، خ یساعت گذشت و دفتر خونه هم باز شده بود اما خبر  کی باالخره
خون   شیبرداشتم و رو پ وهیو آب م کیک  ونهدیسوپر مارکت رفتم،  هیشده بود، بلند شدم و به سمت 

 گذاشتم و گفتم : 

 . دیرو حساب کن نای_ا



 پشت چراغ قرمز 

70 
 

 

 و گفت :  دیکش یا ازهیدار خم  مغازه

 پنج تومن. شهی دو تومن م  کیسه تومن با اون ک وهی_آب م

 

 درشت کردم و گفتم:  چشمامو

 خوره؟ ی ام به اسکوال م افهی_ق

 

 حالت خوابالو گفت :  با

 _نه، چطور؟ 

 

 م و گفتم : رداشترو ب  وهیم آب

 سه هزار تومن؟ سیساند هی_

  

 نگاه کرد و گفت :  کیک به

 وردار فقط. کوی _خوب ک

 

  کیاز ک کهی ت هی رون،ی برداشتم و حساب کردم اومدم ب  کوی به صورتش کردم، معقوالنه بود، ک ینگاه
 گذاشتم دهنم و گفتم :

  ریبخورم وگرنه تو گلوم گ وهیمآب  با کوی سه تومن آخه؟ من عادت دارم ک سیساند هی چاقال، کهی _مرت
 المصب.  کنهیم
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  یباق که ی ت هی عیشدم، سر انینو نی فوش دادن به مغازه داره بودم که متوجه توقف ماش مشغول
 شدن  ادهیپ  نیو مهراد از ماش  انیو لباسمو تکوندم، نو دمیمونده رو انداختم دهنمو تند تند جو

 ! یپ یچه ت با

بودو کت   دهی پوش  دیسه ربع سف  نی آست راهنی با پ یشلوار مشک انینو بود! یواقعا روز دوماد  یانگار 
کت و شلوار   هیبود، مهراد هم  نی هم انداخته بود رو دستش و مشغول بستن در ماش  یرنگ یمشک
 به ینگاه ن،ی و بب ایکه ب ومدنیرخ م  نیهمچ نمشویی بود، دوتا دهیروشن پوش یبا بلوز آب  یکاربن

وبه   دیکتشو پوش انینو دم،یکش یکه تنم بود انداختم و آه یته ارو رف رنگ و  یکهنه و مانتو یکفشا
 برداشت و گفت :  نکشویمهراد ع ستادن،یشدن و جلوم ا کی همراه مهراد بهم نزد

 _سالم.

 

 گفتم :  یعکس العمل یلبخند و حت بدون

 _سالم.

 

بود،   دهیبه صفر رس  بای که اعتماد به نفسم تقر یجور  ومد،یتر به نظر م کیش  پشونیسر و ت  کینزد از
شو از چشماش برداره دستشو  یدود  نکیع نکهیافتاد بدون ا انیفکر بودم که چشمم به نو نیتو هم
نبود ،   صی قابل تشخ  نکی نگاهش از پشت ع کرد،یشلوارش گذاشته بود و بهم نگاه م  بیتو ج

 ییسه تا  کردم،یاحساس حقارت م  یلیکه خ دونستمیفقط م دونم،یتمسخر، سرزنش، ترحم نم
 که مهراد گفت:  گفتمینم ی ز یو چ میبود ستادهیا

 . گهیداخل د می_بر

 

 فکر کردم و بعد بهشون گفتم :  یکم
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 . امیمن م  دی_شما بر

 

من کجا   رسهی نم ییوصلت به جا  نیا کردمی فکر م نیرفتن، داشتم به ا یو مهراد به سمت ورود انینو
 هی هویفکرا بودم که  نیاونطرف تر بود، تو هم یت از شکاف طبقا یز یچ هی نیواقعا ا گهیکجا، د نایو ا

 پسره از کنارم رد شد و گفت : 

 _جون چشاشو. 

 

ره که شماره دستش بود نگاه و مهراد همزمان برگشتن و به منو اون پس  انیگفت نو نویپسره ا تا
باال بردن  مزاحم انقدر باعث  هیبار بود که   نی به پسره مزاحم نگاه کردم، اول یذوق خاص  هیکردن، با 
،   کردمیم  اچمکلشو دوتا م گرفتمینبودن شماره رو ازش م نا یخدا شاهد بود ا شد، یه نفسم ماعتماد ب

 مهراد با اخم صداشو بلند کرد : 

 ؟ یگیم ی_چ

 

 همچنان با سکوت نظاره گر ماجرا بود.   انی شماره رو پرت کرد و در رفت، اما نو پسره

 گفت :   انیشدن بودم که نو میج یبرا گهیراه د هیدنبال اعتماد به نفسمو از دست دادم و  دوباره

 واقعا دردسر داره.  یخوشگل  نکهیاول تو برو داخل مثله ا ای_ب

 

حرکت   یخر ذوق شدم و به سمت ورود  یمثله چ ینه ول  ایبود  هیندارم که حرفش با کنا نیبه ا یکار 
 و گفتم :   کردم نازک انینو یبرا یکرده بود پشت چشم فیکردم، برخالف درونم که ک

 همه مثله خودتن؟  یفکر کرد ؟ی_پس چ
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 بعد وارد شدم.   و

 اش و گفت :  قهیدر اورد گذاشت کنار  نکشویبه مهراد نگاه کرد و ع انینو

 توئه مهراد.   یراه حال  نایکارتو ا نیبب   م،یعقد کن سویملکه انگل میگار اومد_حاال ان

 

 که معلوم بود کالفه است گفت :  مهراد

 باشه شکر خوردم.  انیوو نمن ی_کشت

 

بعد سالم و عرض   م،یوارد اتاق محضر دار شد یمنش یو بعد با همراه  میتو اتاق انتظار نشست یکم
به من  انداخت و    یبود نگاه ینیمسن و متد ی، محضر دار که مرد  زیرو م میادب مدارکمونو گذاشت

 گفت: 

 _عروس خانم؟ 

 

خنده که به زور خودمو کنترل کردم    ری بزنم ز یت، خواستم پقکلمه خنده ام گرف  ن یاز ا هویچرا  دونمینم
 و گفتم :  دم یکش یقیو نفس عم 

 18_بله.

 

 کرد و گفت :  انی به مهراد و نو یدار نگاه محضر

 _و آقا داماد؟ 

 

 قدم شدو گفت :  شیپ انینو
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 _منم حاج آقا. 

 

 زد و گفت:   یدار لبخند محضر

 ؟انجام شده تی محرم غهیص  ،یو مبارک  منتی_به م

 

 گفت :  یبا لبخند زورک  انینو

 _نه! 

 

 کرد و گفت:  یدست شی پ مهراد

 . میکن ی_ثبت بشه بعدش محرم م

 

 آقا دفترشو بست و گفت:  حاج

 ثبت بشه. یشرع  دیاول با ری _خ

 

 شده بود اشاره کرد و گفت :  دهیچ یقشنگ ناتیو سفره عقد که با تزئ   یدوتا صندل به

 . امیبتا بنده   دیحاضر ش دین یبش  دیی_بفرما

 

کالفه  انیازمون دور شد، نو یدیبخشمهراد زنگ خورد و نتونست با محضر دار حرف بزنه و با ب  یگوش
 لب گفت :  ری به کف دستش زد و ز یمشت
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 َاه.  گهید میبر  روی _ِد ثبت کن کوفت

 

 لب گفتم :  ریانداختم و ز یبه سفره عقد نگاه یبا لبخند نامحسوس انیاز چشم نو دور

 شدیم یجوره چ  یهمه چ ایخدا دم،یدیرو م یسفره باکالس  نیهمچ اهامیتو رو  شهیمچه ناز، ه ی_آخ
مهر طالق   یپول  یرسمشه بخاطر ب نیا ؟یکردیمن م ب یشوهر خوب نص  هیپسره رو مخ  نیعوض ا

 بخوره تو شناسنامه ام؟ 

 

 و با حرص گفت:  ستادیکنارم ا انیفکرا بودم که نو نیهم تو

 خوشت اومده؟  یکن ی_ِا؟ نگاه م

 

 زدم و گفتم : یکج  لبخند

 باشم؟  شیکه من دوم ادیمثله تو خوشش م  یکی از ازدواج با  ی_ک

 

 متفکر به سقف نگاه کرد و گفت :  انینو

 . نهیبی رو م  یازدواج نیمثله تو که فقط تو خوابش همچ  یکی_

 

 کرد و گفت :  زی اورد و چشماشو ر کینزد سرشو

 _البته همونطور که گفتم در حد همون خوابه. 
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حرف    یکه داشت با گوش  یاومد و درحال کیبگم که مهراد نزد یز یرفتم و با اخم خواستم چ عقب
 و برد اونطرف. دی کش انوی دست نو زدیم

  

آره خوبم... به جون تو   ان،یعقد کنون نو میبخدا اومد ؟یآخه!؟ برام به پا گذاشت یگیم  یچ زمی _عز
 و. بگ یز یچ  هیتو  انیکنارمه...نو انم یقسم حالم خوبه نو

 

رو از مهراد گرفت و با   یگوش دادیبا دست عالمت خاک تو سرت به مهراد نشون م یکه ه انینو
 اش زد تو سر مهراد و گفت :  گهیدست د

...   رمیبگ گهیزن د هیمن... ماندانا گذاشت رفت اومدم  ی... آره اومده دفتر خونه برا؟ی_سالم،خوب 
گوش کن، مشکل منم آقا اصال همه  نی ... نه ببن؟ییپاردم زنا رو او   تی شخص یمن کِ  ؟یآره... آره.. چ

 از منه.  رایتقص

 

 به مهراد کرد و گفت :   یرو با فاصله از گوشش گرفت و نگاه یدرمونده گوش افهیبا ق  انینو

 _خاک تو سرت با نامزد کردنت. 

 

 گذاشت رو گوشش و گفت :  لویموبا دوباره

 شو به مهراد بگو.  هی_خدافظ بق 

 

با تاسف تکون داد و به سمت من اومد، مهراد به سمت    یتو بغل مهراد و دوباره سر  کرد پرت رویگوش
 مخالف رفت و گفت : 

 19. نجایا ای _هلن جان من بگم شکر خوردم حله؟ ول کن سر جدت اصال پاشو ب
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 اومد و بهم گفت :  ی فاصله منش نیا تو

 د؟ یی_خوب عروس خانم شما

 

 خجالت گفتم :  یکم  با

 _بله چطور؟ 

 

 به سر و وضعم انداخت و گفت :  ینگاه

 !یی_چقدر کوچولو

 

 زدم و گفتم :  یلبخند

 بخت بشم خبر مرگم. اهیس  دیبا  یتو بچگ گهی_د

 

 گذاشت رو شونه امو گفت :  دستشو

 عقد کنه. ادی _ِا، نگو شگون نداره، االن حاج آقا م

 

به اطراف   ینگاه شد و ارد  عجق وجق و پیتر نیدختر همچ  هیدر باز شد و  هویبگم که  یز یچ خواستم
 شد و رفت سمتش و گفت : کرد، مهراد هول 

 !یدی_هلن جان چه زود رس 
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 و گفت :  دیرنگش کش  یکوتاه آب یبه موها   یجا به جا کرد و دست  شویروسر هلن

 ام؟ ین  ی_ توقع داشت

 

  هشب یاش و سالم نهیحاج آقا رد شد و دستشو گذاشت رو س یبگه از جلو یز یمهراد خواست چ  تا
و تو چشام که تو چشاش زل زده بودم  ستادیرو به روم ا انی من، بدون توجه به نو شیکرد و اومد پ 

باال   رددستشو او هوی. همونطور نگاهم کرد منم نگاش کردم الیخ یشد! ب دهیچ یپ  کمینگاه کرد! فکر کنم 
 خوابوند پس کله مو گفت :   یکی با خنده 

 . یهست یخوشم اومد، دختر باحال  ولی_ا

 

  کردیمضطرب بهم نگاه م یکه منتظر و کم انیبه نو ی پشت کله ام گذاشتم و با اخم نگاه دستمو
 لب گفتم :  ریانداختم و ز

 خلقه ها.  بی_سر تخته بشورن همتونو عجا

 

 دستشو جلوم گرفت و گفت :  هلن

 . تیی _هلنم، گنگ زنونه خوشبختم از آشنا

 

 گفتم :  نگاه کردم و شیدو متر یکاشته شده  یناخونا به

 . ازمی_منم ن
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 بهم زد و گفت :  یکنه، لبخند مینزنه زخم هوی برخورد کردم که  اطیگرفتم و با احت  دستشو

 . یچش بلبل  گمی_من بهت م

 

 و گفت :  مینیب  یگذاشت رو دستشو

 . ی_اَگور َپگور 

 

 کردم و گفتم :  یاخم

 _با اسم خودم راحت ترم. 

 

 شد و گفت : وارد بحث   مهراد

 بعد.  یبرا ییآشنا میکارمونو انجام بد  عیسر دیقت ندارن با_خوب حاج آقا و

 

 انگشت اشاره شو باال اورد و گفت :  هلن

 . زمی_مهراد عز

 

 ادامه داد : یسناکتا خواست جواب بده هلن با لبخند تر  مهراد

 وسط روشنه؟  پرهی نم یتک تومن  هی زننیحرف م   یدوتا پنجاه ی_وقت
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  نیشت و با دقت بهم نگاه کرد و همراه با لبخند تحسهلن برگ نگفت،  یز یتکون داد و چ یسر  مهراد
 گفت :  یز ی برانگ

 مثله خودم لشه. پتمیخوشم اومد ت  یلیخ ولی_ا

 

 و گفتم :  دمیکش مین یحوصله پشت دستمو به ب یب

 ؟یاالن لش شد ی_اون موقع که گنگ بود

 

 شد و گفت : چشاش درشت   هوی

 . نشی بب   انی! نونشیبب  ی_وا

 

 من و گفت:  یت و به زور اوردش رو به رو رفگ  انوینو دست

 ؟ ی_دقت کرد

 

 که قشنگ معلوم بود حرصش گرفته به مهراد نگاه کرد و آهسته گفت :  انینو

 _خاک. 

 

 به پشتش زد وگفت :  یضربه ا هلن

 ؟ یدی_فهم
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 بهم نگاه کنه گفت :  نکهیبدون ا انینو

 و؟ ی_چ

 

زد   غی زل زدم، هلن با ذوق ج واریبه د نهی توجه بهش دست به س یبه سمت باال چرخوندم و ب  چشامو
 : 

 عروست چقدر نچرال و خوشگله.  نکهی_ا

 

حرف هلن بهم   نیآن با ا هی انی ندارم ، نو فویهمه تعر  نیمن طاقت ا ایچشام درشت شد خدا هوی
 شد، متعجب به خودم اشاره کردم و گفتم :  رهیخ

 _من؟

 

 هلن داد زد:  هوی

 کردم.  سگاتی_ا

 

به هلن کرد و حاج آقا رو   یاخم به خودش اومد و نگاه ازم گرفت و کالفه  انیه، نوندخ  ریهرهر زد ز و
 زدم و خطاب به مهراد گفتم :  یصدا زد، لبخند شل زدی که داشت با تلفن حرف م

 20صاحاب بامزه است. ی_چه ب

 

گاه  ودم نبه خ نهیو قرآنو برداشتم و تو آ دمیکش  قینشستم و چهارتا نفس عم یمحکم رو صندل  ظیغ با
 کردم: 
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 ازدواجم قشنگ تر باشه.  تونستی_م

 

قشنگ  نشویسنگ یتوجه بهش چشمامو بستم و قرآنو گرفتم تو بغلم، نگاها یکنارم نشست؛ ب  انینو
 و گفت :  اوردیکردم، طاقت ن یحس م

 !؟یکن ی م کاری_چ

 

 بهش رفتم و دوباره چشامو بستم و گفتم :  یباز کردم و چشم غره ا چشمامو

 .شهیبراورده م  یبکن  ییسر عقد هر آرزو گنیم کنم،ی و م_دارم آرز

 

 گفت :  زدیکه تعجب تو صداش موج م انینو

 ؟ ی کنی م یدار  ییمثال االن چه  آرزو دی_ببخش

 

 اش نگاه کردم و گفتم :  دهیباال پر یچشامو باز کردم و به ابرو دوباره

 شه.  بمی شوهر خوب نص هی کنمی _دارم آرزو م

 

 به سقف انداخت و گفت :  یزد و نگاهدو سه بار پلک  انینو

 چرا؟  ای_ خدا

 

 حرص ابروهامو توهم گره زدم و گفتم :  با
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 قبلش از شر تو خالص شم. نکهیا میاصل یآرزو ی_ول

 

 زد و گفت :  یبشکن 

 .نهیآرزوي منم هم قایدق یاشاره کرد یفی _به نکته ظر

 

شد،  د، نوبت بله گفتن من ع کرشرو تویمحرم غهیبشو بدم که حاج آقا اومد و خوندن صجوا اومدم
دارم   کنم؟ی م یمامان بابا؟ آب دهنمو قورت دادم، اصال دارم کار درست  ایبا اجازه بزرگترا؟  گفتمیم دیبا
  کنم؟ی م کاریچ

 

 و داد زدم :  دمیکه به پشتم خورد از جا پر یضربه ا با

  _بله؟

 

 گفت :  عاقد

 _مبارکه. 

 

رو؛ خواست بره سمت حاج آقا   ی بعد مهرادو آخر سرم منش ونای بغل کرد بعد نو رونویاول منه ح هلن
 . رونی که مهراد مهارش کرد وبردش ب

 

 به من انداخت و گفت :  یتا ثبت بشه، حاج آقا نگاه میمدارکمونو گذاشت باالخره

 زده نشده!؟  یحرف   هی_از مهر
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 :  زدم و گفتم  یپوزخند

 

 21م.وقف کرد شونی_نه حاج آقا من خودمو در راه کمک به ا

 

 کاغذ گذاشت و گفت :   یانگشت اشاره شو رو  انیحرف من نو نیا با

 سکه است.  صدتایهزار و س شونیا هیحاج آقا، مهر   دیسی_بنو

 

 سرمو چرخوندم سمتش و متعجب بهش نگاه کردم، با حرص سرشو تکون داد و گفت :  هوی

 هیاصال کال   دم،یم ین یریش  خودمو خودشو لی خانومو طالق بدم کل فام نیحاج آقا، من ا_ادامه داره 
 . میریگیمشت م یپارت یگودبا

 

 گفتم : یا دهیکش یصدا با

ذکر شده عمل نکنه   طیشرا نیبه ا شونیکه ا یدر صورت د، یسی حاج آقا بنو دیسی بنو  است؟ی نطوری_ِا؟ ا
 .خوامیم هیمن دوبرابر مهر

 

 گفت :  یحرص  انینو

عمل نکرد  طی شرا نیاگه به ا سدیحاج آقا بنو دیسی که گفت بنو  ینینکنم، هم  نکارویاگه ا ستمی_مرد ن
 .  دهیم هیسه برابر مهر
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 نگاه کرد و گفت :  انیبا دهن باز به منو نو یحاج 

 .دیش  ری هم پ ی_البته که... خدا نکنه انشاهلل به پا

 

 با لبخند گفت :  انینو م،یدر اومد میکه گرفته بود یو از گارد میبهم نگاه کرد انیدفعه منو نو هی

  بله صد البته._

 

 آقا به من نگاه کرد و منم ناچار گفتم :  حاج

  .میکنی م ادیز  ایشوخ نیکال باهم از ا نیمنو ا یعن ی_ِهِهِه، آره ما، 

 

 دستش نگاه کرد و گفت :  ری آقا به دفتر ز حاج

  سم؟یرو ننو  نایا یعنی_

 

 : می با هم گفت  مونییدوتا

  .سدی_نه بنو

 

قشنگ و خاصم ازم خواست که چند جا رو امضا کنم،    هینوشتن مهرتکون داد و بعد  یآقا سر  حاج
که خارج   یاز در خروج  رون،یب میشاخه گل بهم دادن و اومد هی هیامضاها که تموم شد به عنوان هد

 و گفت :  ستادیا هو یطرف و منم به سمت مخالف رفتم،   کیرفت  انینو میشد

  کجا؟ ،ی_هو
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 زدم :  داد

  تا فردا. رمیم یبد  ت یرضا میبر شهیاالن نمتموم شده  یتو کالت ساعت ادار  ی_هو

 

 بودن اشاره کرد و گفت :  ستادهیکه اونطرف پارک شده بود و هلن و مهراد منتظر ا نیماش به

  که نگرفتمت کارت دارم. یشو برا قشنگ   نیبرو سوار ماش  ای_ب

 

 تعجب گفتم :  با

  .امیمن نم  ،یکه با من کار دار  ی_غلط کرد

 

 عقب و داد زدم:  دمیپر  هوی سمتم اومده ب کالفه

  .زنمیم غی دستت بهم بخوره ج نی_بب 

 

 گفت :  یاطراف نگاه کرد و با لبخند الک به

  برو. ی بر  یخوایبعد گورتو گم کن هرجا م میکن کاری چ دیمن بگم با نیتو ماش میبتمرگ میبر  ای_ ب

 

 باال انداختم و گفتم:   ابروهامو

  دم؟یلطفا گفتنتو نشن  ؟ی_چ

 

  .اریدر ن  یمسخره باز  میبر  ای_ب
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 باال گرفتم و گفتم :  انگشتمو

 ... دو... کیرفتم.   ینگ شمارمی_تا سه م

 

گفت   ومدی فشرده شده اش م یدندونا ونیکه از م ییو چشماشو بست و با صدا دیکش یق یعم  نفس
 : 

  .ومده یتا کفر من در ن نی برو تو ماش   ای_ لطفا ب 

 

دادم و از جلوش رد   یظر نگام کرد، جواب لبخندشو با لبخند مسخره امنتو  زد یلبخند ظیبعد با غ  و
 22 بعد پشت سرم اومد. هی رفتم و اونم چند ثان  نی شدم و به سمت ماش

 

 همون لبخند مسخره به مهراد و هلن نگاه کردم و اومدم سوارشم ، مهراد با خنده گفت :  با

 اخم و َتخمت برا ماستا. هنکیمثله ا انیهلن، آقا نو نی _عه! خنده هاشونو بب 

 

 گفت :   دمیکه من نشنوم؛ که شن  یباز کرد و آروم جور   نویدر ماش شی با همون حالت عصب انینو

 ؟ یفهمیم  ؟یفهم یشدم تا اوردمش م   سی_ مهراد سرو

 

خنده  من نفهمم  خواستیم کردی جا که ولوم صداشو به زور کنترل م مخصوصا اون  شی لحن حرص از
 همين خودمو زدم به اون راه.  یحوصله کل کل نداشتم برا  یول گا،ی الل ام گرفته بود در حد 
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عقب نشسته بودم نگاه کرد   یو به من که کنارش صندل  فشیانداخت تو ک  شوی حوصله گوش  یب هلن
 و گفت : 

 من؟  نیبا ماش  می_بر

 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 که.  هیکی  رمونی_مس

 

 زد و گفت :   یثیلبخند خب  هلن

 باشه.  یکی  دیکه نبا رهیمس _مهم طول

 

 کیکه  انیبه نو  یمتعجب نگاه د،یشد کش ادهی که ازش پ یدستمو محکم گرفت و به سمت در  و
نگاهم کرد و   یمن سوال دنیانداختم؛ با د زدیبود و داشت با مهراد حرف م   نیدستش رو در ماش

برگشت و   د یدم، نا امدختره چشه تکون دا نیو به نشانه انشون بده که دستم  یخواست عکس العمل
 گفت :  یا  چارهیو با حالت ب  نی رو ماش اشتسرشو گذ

 خدااا. ی_ا

 

 دست من بود نگاه کرد و گفت :  دنیبه هلن که مشغول کش مهراد

 _عنکبوت من االن نه.

 

 خودش برد و گفت :   نیتوجه بهش منو به سمت ماش یب هلن
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 من.  نیماش نمی_ا

 

بود به   یاما هرچ هیمدلش چ  دونستمیانداختم،  نم  که سقفم نداشت شیمشک  نیبه ماش  ینگاه
شد، درو باز کردم و کنارش    نیو سوار ماش  دیدرو باز کنه از روش پر نکهیبدون ا خورد،ی خودش م   پیت

 جلو نشستم و گفتم :   یصندل

 ؟ یکن  کاری چ یخوای_م

 

گذاشت گوشه   نهود ینه تکون دادم، خودش  یسرمو به معندر اورد و بهم تعارف کرد،  گاریبسته س هی
 نگام کردو گفت :  نکیع  یزد از باال شمیدود نکیلبش و ع

 . می_بزن بر

 

 کیو مثله   انینو نیماش یترسو نبودما ول م،یروشن کرد و پاشو گذاشت رو گاز و ِد برو که رفت  نویماش
 زدم :  غید، دستمو گذاشتم رو چشامو ج عابرا آسفالت جاده همه به چشمم تار شده بو  دم،یدیخط م

 .  یغلط خوردم، نگه دار لعنت ایابوالفضل، خدا ای_مرده شورتو ببرن غلط کردم نگهش دار 

 

کمربندمو   هیگر  یبا ترس و کم  د،یرسی و اصال صدا به صدا نم دیخندی و م  دیکشی م غی بلند بلند ج هلن
 به زور بستم و گفتم : 

 و مهراد خل و چله. انیوسر اون ن ری همش ز دونمیکمربندمو ببندم منکه م یگفت یحداقل م  ی_عوض

 

 حال نبود، دستمو گزاشتم رو قلبم و شروع کردم به داد زدن:  نیانگار تو ا اصال

 گم؟یم یاصال چ یشنویبا تو ام ، م  یور  هینگه دار  ی_هو
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مسابقه بود! هلن  یانگار  اد،یداره پا به پامون م ین یماش هیکه حس کردم  میودب  نیح  نیهم در
 : در اورد و گفت هاشو از گوشش  یهندزفر 

 . کنمیم  یبخون من دارم رانندگ  یبراشون کر  ازی_ ن

 

 درشت کردم و گفتم :  چشامو

 . اخدای بخوره تو سرت  یتو گوشت بود؟ نگه دار ُکر   ی_تو هندزفر 

 

عالمت اورد و   هیلحظه حس کردم گردنم تاب خورد، هلن با دستش  هیکه  دی چرخ  چیسر پ نیهمچ
 گفت : 

 23. نمتیبیدربند م مهراد کافه برنده است، شهی_گنگ هم

 

نشستم و دستامو گذاشتم رو گوشم و شروع کردم به صلوات   نییباز کردم و رفتم پا کمربندمو
 ستاد،ی کم شد و ا نیسرعت ماش  قهیچند دقو بعد   دیفرستادن، خداروشکر اعتقاداتم به دادم رس

 هلن با خنده گفت : دستامو از رو گوشم برداشتم و چشامو باز کردم و اومدم بلند شم؛ 

 کردم! ستگاتی_ا

 

 سرجام نشستم و گفتم :  هیرفت باال، با گر نی پاشو گذاشت رو گاز  و سرعت ماش دوباره

 _زهر مار هفت رنگ جلِف زشت. 
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 تو دستش زد و گفت :  گاریبه س یپوک محکم  هلن

 کن. فیییسر جاش ک ادیبزن حالت ب   نویا ای_ب

 

 داد دستم داد که زدم:  گارویس

 .کشمی نم_من 

 

  گهید یگارا یاز س شترینگاه کردم ضخامتش ب گاریگاز داد، با ترس به س شتریآهنگو برد باال و ب  ولوم
 گرونا بود. نیبود حتما از ا

 

 حواسم پرت شه.   کشمی_فقط دو پک م 

 

 :  دمیهم کش گهید کمیخوبه  یل ینه بابا خ دمیو د دمیدو پوک کش  یکی

 شهیآخر گهید نی_ا

 

مثله  ومدیدر ن  یدود گهید گاریکردم از س یمنم هرکار  ستادیا نیو باالخره ماش شت  گذ یا قهیدق چند
حال آدمو خوب    گاریس گنیراست م یجد  ن،ییپرتش کردم پا نیتموم شده بود! بخاطر هم  نکهیا
بلند   شد، ادهی و پ  دیرفت، هلن از رو در پر ادمی میزندگ  یها یاصال نه تنها ترس بلکه کل بدبخت کنهیم

 گفتم :  یعصبان شدم و 

 . ابوی اسبه، درو واسه عمت نذاشتن  ی_انگار 
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جلو ِچَشم اومد، چند  دمیکه مادر ند ن یگاه خوردم زم منی ، چنان با نش نییپا دمیخودمم از رو در پر و
شدن و نگران بهم نگاه کردن، حس   ادهی پ ییو دوتا دیرس  انی مهراد و نو نینگذشت که ماش یا هیثان
 داد زد :  جانی هلن لبشو گاز گرفت و با ه رهیم جیو و   جیکردم سرم گ یم

 آرههه.  نهی سرعت ا د؟ی_حال کرد

 

 با چهره نگران بهم نگاه کرد و گفت :  انینو

 . دهیترس  یلیخ  ازین نکهی_مثله ا

 

  انیشجاعتمو به نو  تیبرم تا نها  کیحرکت آکروبات هی د یحس کردم با  خوردمی که تلو تلو م  همونطور
به  یجور   انیکه نو یطور  ،یزدم َمشت  نیغلت رو زم  هیت که نشسته بودم بفهمونم، در همون حال 

 نمن از پاسخ داد ییهمه استعداد و توانا نیکرد که زبون جفتشون در جواب اهلن و مهراد نگاه 
 قاصر بود ، خودمو جمع و جور کردم و گفتم : 

 برم؟   گهیدحرکت  هی  دیخوایم  د،یکورس بزار ینطور یهم هم یحال داد، برگشتن یل ی_ خ

  یبوس برا هی ومد،یم غمیدست و سوت و ج یشده بودن، صدا رهی بهم خ  نی چشما با تحس تمام
متر اونور تر اومدم   کیتا  میبود  ستادهیکه ا ییبه افتخارشون از جا نیهم یفرستادم و برا  تی جمع

 : و گفت  برداشت  گارویته مونده س  نیخم شد از کنار ماش  انیملق بزنم که مهراد مهارم کرد، نو

 ؟ یداد یگار یس ازی_هلن به ن

 

 باال انداخت و گفت :  یشونه ا هلن

 _خوب آره. 
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 نگو همشو خودش زده! _

 

 نگفت.   یز یتکون داد و چ یسر  هلن

 درشت شده گفتم :  یبه خودم اومدم و با چشا هوی

 ؟ یگار ی_س

 

 نگاه کرد و گفت :  گاریس لتریف به

 ؟ یی_آره االن اوک

 

 بنگ بنگ بنگ؟ یگار ی_س

 

 گفت :  مهراد

 که. رهی اثرش نم یزود نی_نه بابا به ا

 

 با دقت بهم نگاه کرد و گفت :  انینو

 ؟ ی_به نظر خوبه ها، خوب 

 

 داد زدم :  هوی
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  یناین یال  یآهنگ هنگ هنگ ال ال هیبنگ بنگ بنگ با  یگار  یگار  یگار  یگار یس هیوسط  ای _ آها ب
 ناش!  ناشین

 

  رهی خ خوندمی اشتم مثر به منکه رفته بودم تو حس و دپشت دستشو گذاشت رو دهنش و متا  انینو
 :   شد وگفت

 24افتاد. یبابام به فک ادامه نسل نم ی_ کاش اون شب لعنت 

 

 نذاشت :  انیبگه که نو  یز یاومد چ مهراد

 نگو مهراد. یچ ی_ه

 

 داد و به هلن اشاره کرد بره اونطرف.   حی سکوتو ترج هیعصبان یلی خ  انینو دیکه د مهراد

، مهرادم   دی کشی م ونیقل یزده بودو ه هیتک  یبه پشت یبا حال نزار  انیو نو میبود  نشستهتخت  یرو
  ن ی اونطرف مشغول کل کل با هلن بود، منم درحال خوردن چنجه بودم و مسائل به ِکتفمم نبود، تو هم

 بهش توجه نکرد و مشغول انینگاه کرد، نو انیدختره از کنارمون رد شد و به نو هیکه  میبود نیح
کرد،   ریینسبت بهش تغ  دمیاومد و د خوشم یلیحرکتش خ  نیشد، راستش از ا دنیکش ونیقل

به رو به رو نگا    یچشم ریدفعه ز هی کرد،ی دودشو فوت م   یو با سوز خاص دیکشی م ونیهمونطور که قل
 لب گفت :  ری کرد و ز

 _بدمصب رفت. 

 

  یو با لوند ستادیرو به رومون ا اقیکه همون دختره با دوستش اومد دق هیبفهمم منظورش چ خواستم
دستمو مشت کردم و گفتم   ششون،یکنار زد و بلند شد و رفت پ   ونویبا اخم قل انینگاه کرد، نو انیبه نو

 : 
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 .ی ست یکاره ن نینشون بده تا بفهمن تو ا یجذبه ا هیبرو  نه،یا ولی_ا

 

دوغو گرفتم  یم بطر کننده انداختم و همونطور که رو تخت نشسته بود قیتشو ت یبه جمع  ینگاه
 فتم : دهنم و با خنده گ کینزد

 خخخخ. فتهی ن تونی_انرژ

 

در اورد و گذاشت گوشه لبش و با اخم گفت   بشیاز ج یگار یس دینگاه کردم، تا بهشون رس انیبه نو و
 : 

 !طونا؟ی ش  دی_چطور

 

رو جون به  را پس  نیواقعا ا یعنیتو گلومو سرفه ام گرفت،   دیخنده، دوغ پر ریهم هرهرهر زدن ز  اونا
  گاریاز س یتخت و کام طوالن  هیپابرجاست، نشست لبه  شهیهم شونیباز  زیحوصله چ  یجون کن

 و با اخم گفت :  کردیگرفت و دود و فوت کرد تو صورت دختره که با ذوق داشت نگاهش م

 ببند.  شتوی_ن

 

 اخم کرد و گفت:  دختره

 _وا.

 

 :  ن و گفترو زمي  ختی گرفت عقب و خاکسترشو ر گارشویس انینو

 . اینشون بد هیخنده هاتو به بق گهید نمی _نب
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 گفت :  یا ده یکش یبا صدا دختره

 _چرا؟ 

 

 شدن.  رتیمثله من قلبشون َا جا کنده شد اس یدید هوی_ 

 

 نفر جمع شده باشه.  هیتو  تونهیم یمامان، چقدر زبون باز  ی خنده وا  ریزدم ز یپق

 ، زد و به دوستش نگاه کرد  یلبخند با ناز  دختره

 و گفت :  هیداد به دختر اول شویه نگاه کرد و گوش به دوست دختر انینو

 دوستته؟ ،ی جان چقدر خجالت یا نم،یجلو بب ای بنداز...ب سی_م

 

 جلوتر اومد و با اخم گفت :  دختره

 خواهرمه. ری _نخ

 

 ابروهاشو باال انداخت و گفت :  انینو

 خواهرمو داشته باشم؟  _ ِا! ، خواهر تو خواهر منم هست، من حق ندارم شماره

 

 زد،   یجلوش گرفت و چشمک یحرف کارت  نیهمزمان با ا و

 و شماره رو گرفت.   دیخند دختره
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 گفت :  لکسیر یل یخ انینو

 بکش جلو شالتو.  نمت،ی_ بب 

 

 نگاه کرد.   انیو باخنده به نو  دیشالشو جلو کش  عیسر دختره

کرد و   یاز دخترا خدافظ انیمهراد؛ نو یصداتو دهنم گذاشتم، با  یبا تاسف تکون دادم و لقمه ا سرمو
افتاده   یکه انگار اتفاق عاد یجور  انی با دستش عالمت داد زنگ بزنن، مهراد رو تخت نشست و نو

 سرجاش نشست و گفت : 

 _هلن کجا رفت؟ 

 

 _قهر کرد. 

 

 داشته باش.  فرستمیمکه   ینیا ال،یخ ی_اها ب

 

 : انداخت و با خنده گفت   لشیبه موبا  ینگاه مهراد

 _دوتا؟ دمت گرم بابا. 

 

 به من نگاه کرد و خطاب به مهراد گفت :  انینو

 ؟ یرو هم دارم، خوب  نای از ا شتری_ من رکورد ب 

 

 نگاه کردم و گفتم:  دادیصورتم  تکون م یدستش که جلو به
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 25مرغ جلو صورتمه. یپا هی_نه 

 

 خنده و گفت :  ری زد ز  یپق مهراد

 که . یان یدرجر شه،ینم  زونیم  ایزود نی_داداش به ا

 

 بلند شد و با اخم گفت :  انینو

 هلنم داستان ساخت برامون .  نیا م،یبر دی_ آره، پاش

 

 و گفت:   دیکفشاشو پوش مهراد

 باالست.  ش یجانی هوش ه کمی_

 

 .کمی _آره فقط 

 

 منتظر گفت :   انینگاه کردم، نو نییبه لبه تخت گرفتم و بلند شدم و به پا  دستمو

 . گهید نییپا  ای_ب

 

 درشت شده گفتم :  یچشما با

 ن؟ ییارتفاع بپرم پا  نی مگه من مثله تو خنگم از ا ؟ین یبی _دره رو نم
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 و گفت :  دیو به موهاش کش ی کرد و دست یپوف  تی با عصبان انینو

 .دمیقول م شهینم  تی کار نییپا ایبه قرآن، ب می_گرفتار شد

 

 جمع کردم و گفتم :  صورتمو

 _آبشو بخور بابا. 

 

 گفتم :  عیه سرنداخت کباال ا ابروهاشو

 _همون قولتو بزار لب کوزه آبشو بخور. 

 

 برگشت و گفت:  ارهی درب نگیاز پارک نویکه رفته بود ماش  مهراد

 ن؟ یای _چرا نم

 

 کرد و گفت :  یش زده بود به من اشاره کرد، مهراد اخمکه دست به کمر یدرحال انینو

 .گهید نییپا ارشی ب  ری_خوب دستشو بگ

 

  غی عقب رفتم و ج عیشد، سر ی بهم دست بزنه خاطرات بد تو ذهنم تداع خواست  اومد و کمی نزد تا
 زدم : 

 _بهم دست نزن. 
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 هول شده عقب رفت و گفت :  مهراد

 . نییپا  یایکمکت کنم ب خوامی ندارم م   تی_چته؟ کار

 

 زدم :   غیبدتر از قبل ج ندفعهیاومد، ا کینزد یکم دوباره

 ؟یدی_دستت بهم نخوره شن 

  

 . ستادیو با اخم عقب اه داشت دست نگ مهراد

 باز تا بناگوش اومد و گفت :  شیکه دختره با ن دینکش  یزنگ زد، طول   یکیپشتشو به ما کرد به  انینو

 _جانم؟ 

 

 حوصله به من اشاره کرد و گفت :   یب انینو

 شهیداره رو لمس کردن و دست زدن نامحرما حساسه گفتم اگه م  یاعتقادات هیدوستمون  نی_ا
 .ن ییپا ادیب  یکمکش کن

 

 با تعجب گفت :  دختره

 خوب؟  نییپا  ادی _چرا خودش نم

 

 کالفه گفت :  انینو

 نه؟  ای  یکنی_ترس از ارتفاع داره کمک م
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 با خنده گفت :  دختره

 باشه االن.   زمیعز یشیم  ی_چرا عصبان

 

 جلو و گفت :  اومد

 گلم.  نییپا  ای_دستتو بده به من ب

 

 دختره آروم کنار گوشم گفت :   ن،ییپا رفتم و دستشو گرفتم و اومدم  کینزد

 زم؟ یعز  یشیم  انینو کارهی_چ

 

 گنگ به دختره نگاه کردم و گفتم :  رفت،ی م یداشت بندر  یپام انگار  ری ز نیزم

 _فکر کنم زنشم. 

 

 خنده.   ریبلند بلند زدم ز و

 نگاه کرد و گفت :  انیزد و به نو یپوزخند دختره

 _عه؟

 

سوار  الی خ  یرفت و منم ب ان ینو شی مهراد ، دختره  پ شیسمت عقب هولش دادم و رفتم پ به
 عقبو نگاه کرد و گفت :  نهیشدم، مهراد از آ  نیماش
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 اد؟ ی _چرا نم

 

 شدم و دستامو گذاشتم رو گوشام و گفتم :  ره ی که درحال چرخش بود خ نیسقف ماش به

 ارم؟ یباال ب  نتی تو ماش شهی_م

 

 برگشت عقب و گفت :  هوی

 بردم کارواش.   نویوز صبح ماش_نه جون مادرت هنوز امر

 

 شد!  داشیاز کجا پ  انی نو نیا دونمینم هو یباز کردم که گذاشتم رو دهنمو درو  دستمو

 . گهینشد خودمو کنترل کنم د گهیبهم دست داد و د یآن حس سبک  کی

 متعجب به لباسش نگاه کرد و داد زد :  انینو

 ؟ یکرد  کاری _تو چ

 

 با صورت جمع شده و چندش گفت :  مهراد

 بابا.  ی_ َاه

 

بور نشم جواب پس بدم خودمو زدم به اون راه که مثال مج نکهیا یقشنگ خوب شده بود اما برا حالم
 26.جمی من هنوزم گ
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 دندوناشو روهم فشار داد و گفت :  انینو

 چال نکردم! نجایهم نویتا ا میشن کن بر_مهراد رو 

 

 *********************** 

سالن بزرگ که فکر کنم حکم همون  هیت شده به اطراف نگاه کردم، رش د یخونه شدم و با چشما وارد
رفتم و به فرش   ییرایبود، سمت پذ دیسف لشیکه تمام وسا یاوپن  یحال خودمونو داشت، آشپزخونه 

 یابه سمت پرده ه ری و متح دمی بهش کش یپام نگاه کردم، خم شدم و دست ری ز شمیبزرگ و تمام ابر
بود حرکت کردم و مات و مبهوت   یکی فرش  یبا مبل ها و نقشا شیاه رمسو ب ی رنگ که ترک  یمخمل

 شده گفتم : 

 قشنگ...  یزای همه چ نیا فی_ح

 

در اورده بودم، مهراد که با   یباز  دیبد دیند یادیخودم اومدم و ادامه حرفمو خوردم، فکر کنم ز به
 بود به سمتم برگشت و گفت :  یچه کار  دونمیآشپزخونه مشغول نم یلبخند تو

 _ خوشت اومد؟ 

 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 .ادیخوشم م ی_بد نبود، از رنگ سورمه ا

 

 باال انداخت و گفت :   ییابرو مهراد

 _اهان.
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تا صبح تو کوچه سر  دیبا نیقینگاه کردم، امشب قطِع به  دادیساعتم که چهار بعد از ظهرو نشون م به
 ام.  نهیرو س  ذاشتیسرمو م بتمیبخاطر غ مانی ا چون حتما کردمیم

 

 ... ی_راست

 

 و گفت  :  ختیقهوه ر وانیبهش نگاه کردم، دوتا ل منتظر

 خانواده ات... یعنی ؟یکردی کار م ی_تو...از بچگ

 

 . ی_خانواده ندارم، آره از همون بچگ

 

 ناراحتت کنم. خواستمی_نم

 

 تفاوت گفتم :  یب

 _ ناراحت نشدم. 

 

 به سمتم گرفت و گفت :  شویکی خارج شد و دستش بود از آشپز    وانیتا لکه دو یدرحال 

 رو کاناپه راحت باش.   نی_بش

  

پنهون کردن تعجبش   یاطراف نگاه کردم، منظورش از کاناپه... به مبل چند نفره اشاره کرد و برا به
 تر گرفت و گفت :  کی نزد وانویلبخند زد و ل
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 . رشی_بگ

 

  هیخوشمزه تر تو ما  زیچ هیوه نبود ، قه شدم وانیل  اتیگرفتم و نشستم و مشغول خوردن محتو وانویل
با    یاز قهوه اش خورد و لحظات یقهوه و شکالت بود، مهراد با لبخند به خوردنم نگاه کرد و کم یها

که  یلدرحا  انی که در اتاق باز شد و نو کردی سکوت گذشت، هنوز گوشام داشت به سکوت عادت م 
به ساعتش انداخت    یبلند شد و نگاهکرد، مهراد  بد بهم نگاه یل یحوله تنش بود با اخم وارد شد و خ

  گهید وهی نگاه کردم، موز و بود و چندتا م  زی م یرو بیو غر  بی عج یها وهیرفت، به م انینو  شیو پ
دم، با  بهش ز یموز برداشتم و با دقت پوست کندم و گاز  دونهیخم شدم و  دونستم، یکه اسمشو نم

افتاد،  انیکه چشمم به نو خوردمیم وهیداشتم متکون دادم و مشغول خوردن شدم،  یلبخند سر 
 یرو سرش و اخمالو به گوشه ا  نییبود پا دهیمشغول خوردن قهوه بود و کاله حوله اشو تا ته کش

بود،   خوردندرحال قهوه   یو اونم بدون عکس العمل زدی شده بود، مهراد داشت باهاش حرف م   رهیخ
کرد خودمو زدم به اون راهو  رمی ا نگاهش غافلگکه برگشت و ب   کردمینگاهشو م یچشم ریداشتم ز
 برداشتم و پوست کندم، مهراد از آشپزخونه خارج شد و گفت :  گهیموز د هیدوباره 

 وقته زنگ زده.   یلیهلن خ گهید رم ی_من م

 

 انداختم و گفتم: باال   ابروهامو

 . د ی_هلن؟ فکر کردم قهر

 

 گفت :  دستپاچه

 زنگ زد. م؛یکرد ی_نه آشت

 

 گذاشت و گفت:  نک ی توجه به بحث فنجونشو تو س  یب انینو
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 _برو به کارت برس مهراد راحت باش.

 

 رفت.  یزد و بعد خداحافظ  یلبخند مهراد

تا بشورمش،   نطرفیا ادیم ببرداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم و با دست اشاره کرد  بشقابمو
 زد و گفت :   یپوزخند

 ش؟ ی بشور یخوای_م

 

 درشت کردم و گفتم :  چشامو

 تورم بشورم پهن کنم؟  یخوایآره م_

 

 پررنگ تر شد و گفت :  پوزخندش

 27.نیکش اونم بزار تو ماش شی شستن پ  اریزرت و زرت باال ن هی_ شما رو بق

 

تو آشپزخونه نگاه کردم،   لیگفت و به سمت پله ها حرکت کرد و رفت طبقه باال ، با دقت به وسا نویا
  نیهمون ماش نی چه جالب اونم فر بود، ماش دمیو دکردم باز  شوینیی اش که فر بود، در پا دونهی

ن  یهمچ هی گفت یجداست سروش م ییو ظرفشو ییباشه! اما نه فکرکنم لباسشو تونهیم  ییلباسشو
 خونه دارن!   یز یچ

  ییلباسشو نی اندازه ماش  یکم  زیکه از نظر سا یز یچ دنیگذشت به اطراف نگاه کردم و با د  قهیدق چند
  رمیگیآب م هیهمه دردسر؟  نیا  هیچه کار دمیفو بزارم داخلش که داومدم ظرخودشه ؛ دمیبود فهم
 نیگه در ایخداشاهده د یول ستم،ی بلد ن  دمی. به سمت لوله آب رفتم و خواستم باز کنم فهمگهیروش د
بود، هر قسمتشو  بیغر بیته عج گهید نیا ینبودم که بلد نباشم لوله رو باز کنم ول دیبد دیحد ند

  موی نیب  یخاص  یبودم که عطر خوشبو ری باز کردن ش ریبود درگ  دهیفا یب  زهیآب بر دادمیر مفشار فوشو 
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چهره اش نگاه کردم،عقب   بهباز کرد از همون فاصله  روی شونه ام اومد و ش یاز باال  یدست هویپر کرد 
 رفت و گفت : 

 . ییظرفشو نی_گفتم که بزارش تو ماش

 

 کرد و با خنده گفت :  یکوچک  خما هویبزنم ظرفو شستم ؛ ی حرف نکهیا بدون

 ه؟یچ  ییظرفشو نیماش  یدونینکنه نم  نم،ی_بزار بب 

 

 جمع کردم و گفتم :  لبامو

 همه مثله خودت اسکولن؟ یفکر کرد دونمی_م

 

 زد و گفت:   یپوزخند

 کدومه؟  نمی_ بگو بب 

 

 خنده و گفت :  ریزد ز   یکردم خودش باشه اشاره کردم، پق یکه فکر م یز یشک به چ با

 .یست ین  دیشدم اونقدرام ند  دواریت امه به_خوب

 

 وسط آشپزخونه زدم و گفتم :   زیمبه   یاورد، مشت یداشت کفرمو درم  گهید

  سیکه معلوم ن یمال و اموال ی نساخت که برا یخداروشکر منو مثله تو عقده ا ،یمسخره ا یل ی_خ
 نه فخر بفروشم.  ایمال من هست 
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 بهم نگاه کرد و گفت :  انهیموز انینو

 . یکن به اعصابت مسلط باش  یپس سع  یشیزشت تر م یش یم یعصبان _

 

  یعصبان   یمن وقت دونستینم  یول دیکنه و به هدفش رس یمنو عصبان  خواستیبعد لبخند زد، م  و
 ابرومو انداختم باال و گفتم :  هی ستم،یقابل کنترل ن  شمیم

 نه؟ شمی_زشت تر م

 

برداشت و با آرامش   یاز تو شکالت خور  یکالت کانتر نشست و ش  یرو یبا لبخند حرص درار  همراه
 که قصد مسخره کردن منو داشت گفت :   ییبازش کرد و با صدا

 _آره،آره. 

 

 یبد یشسته بودمو انداختم وسط آشپزخونه که با صدا شیپ قهیکه چند دق یبشقاب   تی عصبان با
  کردیباز م که داشت شکالت    ی شکست، مثله خودش لبخند زدم و بهش نگاه کردم درهمون حالت

 خشکش زد و داد زد : 

 ؟ ین شکویچرا ظرفو م ؟یکن ی م کاری_چ

 

 . دیداد و سرشو عقب کش یجاخال   عیبزرگتر برداشتم و به سمتمش پرت کردم ؛سر وانیل هی

 

 تجربه کنم.  خوامیتا به حال تو عمرم ظرف نشکوندم م  ستیمنم ن ی خر یم گهید ی_پولدار 

 



 پشت چراغ قرمز 

109 
 

 و گفت :   دیکانتر پر یحرکت از رو هی با

 ؟ یکن  یچه غلط یخواستی تو سرم م خوردیاالن م ی_روان 

 

 م؟ یدوباره امتحان کن یخوای! نخورد متأسفانه! مخوردی_ کاش م 

 

 اومد و گفت :  کمینزد

 .رونیب اد یب  ارویاون  دمینم  تی کارت رضا نیباشه منم بخاطر ا ه؟ینطوری_ا

 

 و گفتم : کشی درشت کردم و رفتم نزد چشمامو

 . کنمیم فی عموت تعر یبرا ویچ  مهه ازی تا پ ری_منم س

 

  فونیبه سمت آ  ییاومد، دوتا فونیآ یکه صدا میکردینگاه م میچشم تو چشم هم داشت یعصبان 
 الی خ یب   انیو نو خوردیتند تند زنگ م فونیآ م،یاز هم فاصله گرفت یو بعدش با نگاه بد میدیچرخ
 کرده بود،  ادی نشسته بود و صداشو تا ته ز زونیتلو یجلو

 گفت :  انیم که برم؛ نوبرداشتم و به سمت در رفت  فموی ک الی خیب منم

 _کجا؟ 

 

 . امی خونه فردا م  رمی_م

 

 . یبمون   نجایا دیکه قرار مدارمون پا برجاست با یتا وقت میندار  امیو م  رمی م ری _نخ
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 و گفتم :  دمیخند

 م؟ ی_نکنه واقعا باورت شده منو تو زن و شوهر

 

 نبود.  اج نیکه االن جات ا ی_اگه زنم بود

 

 کردمو گفتم:  اخم

 ؟ یگیم ی_ چ

 

که دوست انجام بده،  یبه کارت ندارم هرکار  یتا من نگفتم، کار  یر ینم  ییکه گفتم جا نی! همیچ ی_ه
 . یراحت باش یتون یم رونی ب  رمیم  گهید قهیمن چند دق

 

 من راحتم . می_تو باش

 

 بهم نگاه کرد و گفت :  طونی ش هوی

 _ِا؟

 

 ونستم درست ادا کنم.تنم منظورمو نکردم، فکر ک  یکوچک سرفه

 کنم.  یم ی من احساس راحت  یتو باش نکهیا یعنی_
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 و گفت :   دیخاموش کرد به سمتم چرخ  ونویزیتلو

 ! یگفتی_خووب، م

 

 .  کردمی کنم و اما بدتر خراب م یحرفمو ماست مال  خواستمیم

 ... نکهی _منظورم ا

 

 خنده و گفت :  ری بلند زد ز بلند

 . یشیم عاشقم ی_فکر کنم دار 

 

 آخرو گفتم :  میبه س زدم

 افتاد؟  مینداره من ذاتا آدم راحت یبودو نبودنت برام فرق  گمیم ری _نخ

 

برداشت و   ز ی م یاز رو نشویماش چی آهسته خم شد سو یح یبه دندون گرفت و همراه با لبخند مل لبشو
 گفت : 

 . ی_ با

 

 پاچه گفتم : بود؟ به خودم اومدم و دست  نیکه زدم ا یهمه حرف  نیپاسخ ا یعنی

 ؟ یر یم  ی_ کجا دار 
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 همون لبخند ژکوند به سمتم برگشت و گفت :  با

 . یوابستگ نیاز ا ی_وا

 

برداشتم تا پرت کنم سمتش که  وانو یجمع کردم و خم شدم و ل  ظیخنده، صورتمو با غ  ریزد ز  یپق و
 28رفت. رونی برداشت و با خنده ب  شویگوش دیدو عیسر

 دونهی دی نبودم کِف آرزوم خر یکل وجودمو پر کرد، آدم بلند پرواز  یر یذوق وصف ناپذ انیرفتن نو با
 نم، یب یکردم دارم خواب م یحس م  یخونه اشراف  نیا دنیبود، اما حاال با د لیموبا

آرزوشو داشتم تجربه کنم؟ نه؟  شهیکه هم یبمونم و زندگ  نجایرو ا  یچند روز  هیکنم حقم بود  فکر
  یینخورده فقط خودمو بدبخت کردم چون رسما جا انی به نو یضرر معلومه که آره... من قبول نکنمم 

 موندن ندارم.  یبرا

 یمختلف خنده ا یها وهیو ژله و م کی ک دنیباز کردم و با د خچالویسمت آشپزخونه رفتم و در  به
 بخورم که منصرف شدم.   کیکردم و اومدم ک

 

 ؟ینخورد کیک  تیبگه تا حاال تو زندگ  ادیبخورم که ب  کو ی_ک

 

باز   شویک یبسته پودر شکالت توش بود،   هیباز کردم  نتوی بستم و در کاب  خچالویشدم و در  الیخ  یب
کردم تو دهنمو پوستشو انداختم سطل    یخوردم، عجب خوشمزه بود همشو خال  یخال یکردم و خال 

اتاقا رو باز   در یکی  یکیبود؛  گهیخونه د هینگم برات اونجا هم انگار  گهیاز پله ها باال رفتم، د آشغال و
 کردم  

گوشه هرکدوم از اتاقا   یا شهیش  ییحموم دسشو هیتم مختلف داشتن و از همه جالب تر  هی هرکدوم
، به   خوردی و تو هوا تکون م زدی بود که باد بهش م یمانند  ریرنگ حر دیاونطرف پرده سف یبود، کم
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و دوتا   زیم  هیبالکن قشنگ با  هیمواجه شدم؛   ییایصحنه رو  هیسمتش رفتم و پرده رو کنار زدم که با 
 نیا دادینشستم و چشامو بستم و از سکوت لذت بردم، چقدر حال م یصندل  یرو  ،یچوب یصندل

 ..  یزندگ یعنی

خونه رو    یو رو ریخالصه همه جارو گشتم و همه ز گهی د نییدم و رفتم پابلند ش یا قهیچند دق بعد
باز   ابونیدرش رو به خ  هیکه  یخونه ا هیود ا بجد سیسرو هیزدم، طبقه همکف هم کـــــــال  دید
بزرگ و    و و استخر  دیتاب سف هیکه  یسرسبز و پر از دارو درخت  اطیاشم به ح گهیدر د هیو  شدیم

شدم، به   الیخی اما چون لباس مناسب نداشتم ب  رمی دوست داشتم دوش بگ یلی توش بود ، خ نگیپارک
 . دمیو خواب مدیکاناپه دراز کش  یحال خونه برگشتم و رو 

 

 . ایب نمیبب  نجایا ای ب ازی...ن ازی_ن

بود    نجایهم ا نایم نیدستتو بده به من دستتو بده، بب  ایبهت ندارم ب  یمن کار  ایب  ؟یترسی م چرا
 االن رفت، بهش شکالت دادم شکالت خوشمزه. نیهم

 

 و گفتم :  دمیدستمو عقب کش دهیترس یچشما با

 توروخدا ولم کن. خوامیشکالت نم   ،ینداشته باش یبا من کار  شهی_عمو م

 

 اورد و گفت :  رونیب  بشیاز ج  یشکالت 

 برات عروسک بخرم.  دمی. قول مایمال توئه فقط با من ب رشی بگ ا یب  ا،ی_ب

 

بوق  یو ناگهان صدا دمیکش یبلند   غیتر اومد ج  کینه تکون دادم، نزد یاومد، سرمو به معن کمینزد
با   انی و با زبون بند اومده به اطراف نگاه کردم، نواز کردم چشامو ب  دهیترس  د،یچی تو سرم پ یبلند

قبل   ییایصحنه رو  خت،یری وم م عرق سرد از سر و ر دن،ینشست و شروع کرد به خند  نیزم  یخنده رو
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  یرو انینکردم، نو هیکابوس ترسناک شده بود، با دلهره صورتم جمع شد اما گر هیبه  لی خوابم تبد
بود که نا   دهیکه تو دستش بودو انداخت اونطرف. انقدر خند یمزخرف و اون بوق  دیدراز کش نیزم

 نگفتم. یز ی نداشت، صدامو انداختم تو سرمو داد زدم، اما فقط داد زدم و چ

 .دیخندی حال خودش نبود و فقط م تو

آب  شهیش هیرفتم و   خچالیلرزون به سمت  ینگاه کردم و با دستا دادیساعت که دو شبو نشون م به
بلند شد و   ن یزم  یکردم، شوک زده از رو  یو با حرص رو سرش خال ششیبرداشتم و رفتم پ یسرد تگر 

 و گفت :  دیبود، دستشو به صورتش کش دهیاز سرش پر یبه نفس نفس افتاد مست

 . یکردم لعنت خی هیچه کار نی_ ا

 

 . یبه اون در که منو ترسوند نی_ا

 

 داد زد : کردی م  که داشت تعادلشو حفظ یهاشو باز کرد و درحال  دکمه

 تو دهنت.  کوبمیچهارتا انگشتم م نیوگرنه با هم ؟ی دیفهم  یکن ی م ینجور یه آخرت باشه ا_دفع

 

 بلند شد و با اخم گفت :  عیخنده، سر ری زدم ز  یدستمو گذاشتم رو دهنم و پق ن،یَشَپلق افتاد زم  و

 29هان ؟ یخندیم ی_به چ

 

 مبل نشستم.  یباال انداختم و رو یحساب بردم و شونه ا یکم

 شو جمع و جور کرد. اما خود فتهی بود ب کینزد ی دو سه بار  هیکه از پله ها رفت باال  یموقع تا
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که   بردیکاش اتاق داشتم، کم کم داشت خوابم م یو چشمامو بستم؛ ا دمیکاناپه دراز کش یرو  دوباره
و باال برد و مشغول غذا  شاروشن کرد و صد ونویزیاومد و تلو نییهمونطور که حوله تنش بود پا انینو

 گفتم :  ی حناق کردن شد، سر جام نشستم و با خستگ

 ؟ ی_مرض دار 

 

 کانتر نشست و گفت :  یداخل فر گذاشت و بعد رو یز یچ

 که؟ یندار  یآشپزخونه مشکل شخونیتو با نشستن رو پ نمی_بب 

 

 _نوچ. 

 

 زد و گفت :  یبشکن 

  یکارم اصال تالف نیواب سوال اولتم بگم ا، درجباشه تونهیم  نیشک هم  یب یکه دار  ی_تنها نکته مثبت
 : (   ستین خهیاون آب 

 

 .  شدیم دهیاز حرکاتش د یتو بعض ی کاسه خون بود و هنوزم منگ چشماش

 

 ؟ی_گل زد

 

 سرشو باال اورد و بهم نگاه کرد و گفت :  هویمقدمه بودن حرفم  یب  بخاطر

 ؟ی_آره ؛ دوست دار 
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 !گهیم یداره چ دمیمهف یبود که نم ادی سر و صدا ز انقدر

 

 صاحابتو بشنوم.   یب ی وامونده رو تا صدا نی خاموش کن ا ؟ی_چ

 

از برق   زونوی تلو میتوجه به من چنگالو برد سمت دهنش، بلند شدم س یلب گفت و ب  ری ز یز یچ
 و گفتم :  دمیکش

 _سرم رفت. 

 

بلند  یرفت و صدارو برداشت و به سمت رو به رو گ یکنترل کوچک  یلکس ینگاه کرد و با چهره ر بهم
 واری، دستمو گذاشتم رو سرم و به د ومدیهم صدا درم  وارایشد انگار از د آهنگ تو کل خونه پخش

 دادم و گفتم :  هیتک

 افتادم.  یروان  نیا ریکردم که گ  ی_ چه غلط

 

 . بدون توجه به من غذاشو خورد و دوباره رفت باال انینو

زانوهامو بغل گرفته بودم خوابم برده بود، با    واریر دکه کنا  یهشت صبح شده بود و من در حال ساعت
تا   یعنیبلند آهنگ قطع شده، گردن و پاهام درد گرفته بود،  یباز کردن چشمام متوجه شدم صدا

 ندارم؟   یز ی چ یبخوابم و بلند شم؟ اتاق نجایهم  دیروز من با  نیآخر

  نییفه کنان از پله ها پارده سرورم ک  یو چشما دهیرنگ پر  یبا صورت انیکه نو فکر بودم نیهم تو
 و گفت :   ختیخودش ر یقهوه برا وانیل هیاومد و از آشپزخونه 

 سرما خوردم دلت خنک شد حاال؟  یاون کارو کرد ی_نصف شب 
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و   دمیبه گردن دردناکم کش یخنده و مثله خودش رو کانتر آشپزخونه نشستم و دست ری بلند زدم ز بلند
 گفتم : 

 بخدا.  دیهست  ینی ؟ بابا شما جوجه ماش یوردرما خآب س یبطر  هی_با همون 

 

 .  دمیدوباره خند و

 قرص برداشت با آب خورد و گفت :  دونهیکرد و  یا سرفه

 . خوردمی سرما م،زود  مینطوریا ی_ محض اطالع بگم من از بچگ 

 

 خنده و گفتم :  ریزدم ز یپق

 کوچولو.  ی_آخ

 

 . ینکن   یمونیوقت به ظاهر هم که شده ابراز پش هی_رو تو برم، 

 

 و گفتم :  دمیخند

 هم بپزم؟   یبرات سوپ خونگ یخوایحتما م ست،ی_برام مهم ن

 

 تر سرفه کرد و گفت :  دیشد

 ؟ یدرست کن  یخوای سوپم نم هی یعنی ؟ی _پس گرفتمت برا چ
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 کردم و گفتم :  اخم

 که.  ستمی_نوکر بابات ن

 

 لب غر غر کنان گفت :  ری تکون داد و ز یسر 

دست آدم ، تو   دادیسوپ م هی ی نش حداقل موقع سرماخوردگه با وجود پلنگ بود_بازم به ماندانا ک
 !؟یهست یک گهید

 

 بلند تر بگو منم بشنوم.   ؟یگیم ی_چ

 

 . سیسمت چپ منم ن یگفتم تو سوپ درست نکن  یچ ی_ه

 

 30از قهوه شو خورد و دوباره سرفه کرد  کمیبراش نازک کردم، بدون نگاه به من   یچشم پشت

 

حرکت کردم با    اطینباشه براش سوپ بپزم ، به سمت ح  یگرفتم وقت میمد و تصمرحم او دلم به کمی
 تازه کردم :   نفس  یبه سمتش رفتم و نشستم، چشمامو بستم و کم اطی رنگ وسط ح  دیتاب سف دنید

و همه با هم   نجایا اوردمیخانواده بود م  یبچه ب یمال من بود تا هرچ یخونه ا  نیکاش همچ ی_ا
 .یکام یوا ی! ای کام  ی! راستیمرجان و مسعود وکام یحت ،یپر  وسف،ی م،یشاد بود
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دختره تو آشپزخونه   هیچشمم به   هویو بدو بدو رفتم داخل خونه که   نییپا دمیتاب پر یاز رو عیسر
تاب و   هی  کردی م یاحساس راحت  نکهیمثله ا میل یبود، خ  یز ی افتاد که با ذوق مشغول درست کردن چ

  ماز پشت بسته بود، درو محک یبلوندشو دم اسب  یبود و موها   دهیپوش یت صور   دیشلوار تنگ سف
 بهم رفت و گفت :  یمن چشم غره ا دنیبرگشت و با د عیبستم و بهش زل زدم، سر

 آقا.  یظرفا رو بشور من خودم سوپ درست کردم برا نیا ای_ب

 

 سرتا پاشو بر انداز کردم و گفتم :  یتر رفتم و با نگاه بد کینزد

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایتو؟ ا یگیم ی_چ

 

 از باال اومد که صدا زد :   انینو ماریب  یصدا هوی

 _مونا 

 

 ابروشو باال انداخت و گفت :  هیکه ظاهرا اسمش مونا بود  دختره

 شده. فی کث کمی بکش  یط نمی زم  نیا یات عمل کن، راست فهیبه وظ  ومدهیها به تو ن یفضول نی_ا

 

 و خودم نگاه کردم.   اال، با حرص به سر و وضع اونقابلمه سوپو کم کرد و رفت ب  ریز و

 .ره ی منو با خدمتکار اشتباه بگ دی_ معلومه که با

 

اون دختره که  دنیباز بود، با د مهیاز پله ها باال رفتم، خداروشکر در ن  یو يواشک  نمیبش  کاریب نتونستم
ودمو کنترل کنم و درو باز  نشسته بود و ادا اطفارا و کاراش، ناخودآگاه نتونستم خ انی تخت نو یرو
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  یبه جفتشون که با تعجب به سمتم برگشتن  لبخند نه یق دست به سکردم و خودمو انداختم تو اتا
 زدم و گفتم : 

 وسط...  دی_ببخش

 

 دست بهشون اشاره کردم و ادامه دادم :  با

 سعادت.  ینره آقا ادتون یبشم قرار امروزو   ادآوریاستم _ کارتون مزاحم شدم، فقط خو

 

 با اخم داد زد :  دختره

 ؟ یبعد وارد بش یاول در بزن  یست ی_بلد ن

 

 گفتم :  متعجب

 .خوادیدر زدن نم گهیاست د لهیتو طو یای ب یبنداز  دیکل یکه تو از راه برس  یی _جا

 

 آروم گفت :  یل یت و خ لبشو به دندون گرف انیسمتم نو ادیاومد بلند بشه و ب دختره

 .دی_ِا، بچه ها، زشته باهم دعوا نکن 

 

 صورتش برد و گفت :  کینزد شویگوش و

 نیاز ا گهیبود؟! خواهشا د نی ساناز موهاشو کوتاه کرده زشت شده ؟خبر مهمت ا ؟یی_ نه!! خدا
 که...  یدونی مهم بهم نده من قلبم يکم ناراحته م یخبرا
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 باهام حرف زد.  یچطور  نی حواست هست؟ اخراجش کن بب انی_نو

 

  کیو دهنشو نزد دیلبشو گز ومدیم  نییامونطور که داشت از تخت پ از مونا فاصله گرفت و ه انینو
 گرفت و گفت :  شیگوش

 . ای هنوز کنار نزاشت توینیبدب نیزشته ا  یلیزن؟ خ  ی_ صدا

 

 با اخم گفت :  مونا

 . انی_نو

 

 کوت باال گرفت و گفت : س یدستشو به معنا  انینو

ام   یبرم، بهت پ دیمن با زمیز خوب، ع شم،یکه ناراحت م یبه من شک نکن گهید دمی_باشه بخش
 .  یبا دمیم

 

 نگاه کرد و گفت :  میکردیگذاشت و به منو مونا که منتظر نگاهش م بشی تو ج عیسر شویگوش

 به نظرم.  دیکن  یخال  مارویکه...دور ب گمی_م

 

 شد و برگشت به مونا نگاه کرد و گفت :   یجد هویبا چشم غره به سرتا پاهاش نگاه کردم،  د؛یخند

 . یمونا پاشو پاشو برو که گند زد ادیم  یختگ_بو سو
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  عیدوباره زنگ خورد سر انینو  یگوش  رون،ی به من زد و از در رفت ب یبا عجله بلند شد و تنه ا مونا
 شد وجواب داد : رهی خ  کردمی نگاهش م یان تماسو وصل کرد و به منکه همون طور عصب

 ادیهمتون  دایجد هیچ نیبابا ا   ت؟ن ایخ ؟یبهت خرگوشم االن دستم بنده... چ زنمی _من زنگ م
 31کات فور اور بابا. دیگرفت

 

 و گفت :   دیرو تختش دراز کش یحال   یرو قطع کرد و با ب  یبعد گوش و

 اصال . می_به مونا بگو من خوابم سوپ نخواست

 

 . رونیبا تاسف تکون دادم و رفتم ب   یبازهم سر  و

 زدم و با لحن خودش گفتم :  ی لبخند دانهیپل ،کشهیمونا با ذوق داره سوپو م  دمیاومدم و د نییپا

 مزاحم نشه.  یگفتن کس کننی _آقا دارن استراحت م

 

 زد و گفت :   یپوزخند

 _منظورش با تو بوده کوچولو.

 

 شدم و گفتم :  کینزد  بهش

 شو.  می_جول و پالستو جمع کن ج

 

و از پله ها باال رفت،  با خشم قاشقو انداخت تو بشقاب و از آشپزخونه خارج شد    د،یترس یکم یانگار 
 پشت سرش رفتم و گفتم :
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 برو.  ایگفتم؟ ب  یچ یدی_ نشن

 

 برداشت و گفت :   فشوی باز کرد و مانتو و ک از اتاقا رو یکی توجه به حرفم در  یب

 _برو کنار. 

 

رفتم و   انیبه سمت اتاق نو ت ی شدم و با عصبان رهیبه در باز خ  ن،ییبهم طعنه زد و رفت پا   دوباره
 کردم و گفتم :  درشو باز

من که دو روزه تو حال رو   یاتاق هست بعد برا ییدختره هرجا نیا یبرا یخونه کوفت  نیتو ا یعنی_ 
 ست؟ ین خوابمی کاناپه م

 

 متعجب چونه شو خاروند و گفت :  انینو

آدم دستش بند يه   دیماما بکن شا هیقبل ورود  یول م،ی است منو تو هم گاو لهیطو نجایحق با توئه ا-
 بود.   ییجا

 

 گفتم :  نهیبه س دست

 کنم؟  کاری _جواب منو بده من چ

 

 دهنش گرفت و گفت :  کینزد  لشوی موبا کردیکه به من نگاه م همونطور

 .گهینباش د لهیپ زنمی _من بعدًا بهت زنگ م
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 و گفت :   زیخاموش کرد و گذاشت رو م شو یگوش  ستادم،یفوت کردم و منتظر ا نفسمو

 .میایجا هست، سر تختم باهم کنار م یبه اندازه کاف  نجایوگرنه ا یاتاق دوست دار  ی_خوب نگفت 

 

 زدم و گفتم :  ییلبخند دندون نما یالک

 . یخنده دار  یل ی_خ

 

 زد و گفت :  یمثله من لبخند مسخره ا اونم

 بهم گفتن.  ایلیخ  دونمی_م

 

 رو هم فشار دادم و گفتم :  دندونامو

 اتاقا.  نیاز هم  یکیتو  رمی _به جهنم اصال م

 

 چشمشو خاروند و گفت :  ری انگشت ز اب

منم  یاتاق باش، راه گم کرد هیبه صورت رندوم هر روز تو  یکن ی _همش متعلق به خودته اصال حال م
 ... گهید زادهی سر به من بزن، آدم هی ینصفه شب یبغلم باالخره شب  نیهم

 

هوا ت کردم، رو  رو برداشتم و به سمتش پر  یمجسمه ا زی م یادامه حرفشو بزنه و از رو نزاشتم
 و گفت :  دیگرفتش و انگشتشو گز 

 کارت زشت بود، برو تو اتاقت به کار زشتت فکر کن.  یل ی_خ
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 خنده ام گرفت اما خودمو کنترل کردم و برگشتم سمت درو خواستم برم که گفت :  یکم

 مده.از آب در او یچ نمی بهتر شم بب کمیبخورم  اریالاقل ب یسوپ که درست نکرد کنهی _گلوم درد م

 

اومد و کارمو   نییگفتم و بدون کل کل به سمت آشپزخونه رفتم و سوپو گرم کردم خودش پا  یا باشه
کردم و    یظرف سوپ خال یهمه فلفلو تو یحی مبل نشست و منتظر موند، با لبخند مل یراحت کرد، رو

بودم، عطسه افتاده فلفل به  یو براش بردم، از شدت تند ختمیبشقاب ر یدرشو بستم، بعدش تو 
نشست و   زی با شوق بلند شد و پشت م انیو خودمم همونجا نشستم، نو زیم  یگذاشتمش رو عیسر

 گفت : 

 بدتر نشم.   یایمن ن کیظاهرا، نزد ی_توهم سرما خورد

 

زدم و با سکوت بهش نگاه کردم، قاشقو برداشت و سوپو   یا گهید یکردم و لبخند الک   زیر چشمامو
 : هم زد و گفت   یکم

 پخته! ینم چا جومون نمی_بب 

 

رو هم بالفاصله    یقاشقشو گذاشت تو دهنش و قاشق بعد هیابرو اشاره کردم بخور نوش جونت، با
رفت و دهنشو   نگیسمت جلو هول داد و با صورت قرمز شده بدو بدو به سمت س ظرفو به  هو یخورد 

 رفتم و گفتم :  ششی مثال نگران پ  یآب گرفت، با چهره  ریش  ریز

 شد؟ی_چ

 

 باد زد و گفت :  دهنشو

 بود؟!  یچه کوفت نیگرفتم ا شی_آت
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 برداشت و تند تند گذاشت دهنش و با دست باد زد. یبست هیباز کرد و  زروی در فر بعد

 

 . شهیتر م دیشد  تیسرماخوردگ  نکارشیکرد، حاال با ا کاریچ  نی بب شعوری_دختره ب 

 

که   یحرکت موند، بستن  یبحرف من دستش در همون حال   نیرو گذاشت دهنش و با ا یبستن  قاشق
 خورده بودو قورت داد و مشکوک بهم نگاه کرد و گفت: 

 _کار تو نبود که نه؟  

 

 لب گفتم :  ریز

 _آخ چه زود لو رفتم. 

 

ه فرار گذاشتم برداشت و دنبالم کرد با ترس پا ب زیبودم به سمتم خ دهیکه تاحاال ازش ند یت یعصبان با
 و گفت :   دیوببا مشت محکم به در ک از اتاقاو درو بستم، یک ی یو رفتم تو

درس عبرت   تی کل زندگ یتا برا  دمیسوپارو به خوردت م نیهمه ا ،یایم رونیباالخره که ب  نی_ بب 
 بمونه. 

 

 گفتم: یا  دهیترس یکم  یصدا با

 . یجنبه ا ی_تو چقدر ب
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 به درزد و گفت:   یمشت دوباره

 . ادیبهت نشون بدم اون سرش ناپ یجنبه ا رونیب  ای_تو فقط ب 

 

بود،   یقشنگ یل یبه سمت تخت دونفره رفتم و روش نشستم، اتاق خ نی جمع کردم و پاورچ صورتمو
توش بمونم،  تونستمیم  کردمی مقاومت م یکه دربرابر گرسنگ یکامل بود تا وقت زش یخداروشکر همه چ

  تر تخ هم کنا گهیو دوتا کمد و کشو د یقد نهیآ هیرنگ رو به رو تخت بود و   یکرم یوار یکمد د هی
اتاق مجزا رو   هیتو  یتجربه زندگ میکه تا به حال تو زندگ یمن یبود حداقل برا  ییایرو یل یبود، خ

دعوا  ادی تو اتاق مشترک منو مرجان ب  دیمسعود نبا نکهیهرشب سر ا ایکه من بودم  یینداشتم، جا
 ابصاح  اتاق خودشونو بردنی م داشتنی مارو بدون اجاره برم یپسرا بالشت و پتو ایبود، 

 32شدن،یم

 

بود، از شدت   یرنگ یرنگ یقسمتش پر پتو و مالفه و بالشتا هی دمیرو باز کردم و د یوار یکمد د در
 همه بالشتارو بغل کردم.  بغض کردم و خودمو انداختم تو کمد و   یخوشحال

 محاله.  یهمه خوشبخت نی_منو ا

 

توش   یز یچ دهیاتو کش ینه اونه چارخوبلوز مرد دونهی جز  دمیرو باز کردم و د یوار یکمد د گهید در
همه  نی هم انواع کرم و اتو مو و سشوار بود، از ا نهینداشت و کنار آ  یچیهم ه یکمد بعد  ست،ین

اصال خاک   ارم،یتفاوتو در ب  یب یآدما  نیا یادا تونستمیبود، اصال نم  یلیخ دی ترکیقلبم نم یخوشحال
 نهیرو نگاه کنم که چشمم به خودم تو آ گهید یهابا ذوق اومدم کشو دم،یبد دیتو سرم که انقدر ند

 افتاد.  یقد

چشمام گود افتاده؟ چند  ر یمنم؟ چرا انقدر ز نهیآ یتو ده یدختره رنگ پر نیم، ابود ختهیبهم ر چقدر
کار و جون کندن اجازه داده به خودم   ینگاه نکردم؟ اصال تاحاال دغدغه  نهیساله خودمو قشنگ تو آ

  یبه شلوار مشک  یازم بزرگ تره نگاه کردم و دست زیسا  کی زدیه تنم که زار مهن ک یفکرکنم؟ به مانتو
 و گفتم :  دمیرنگم کش
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 برم حموم.  دی_ با

 

کمدو برداشتم و لباسامو در اوردم و تو حموم   یتو  راهنیناچار پ  یلباس یبود، از ب   یخوب فرصت
موندم و کمبود حموممو   نجااو یساعت کیشستم و پهن کردم رو شوفاژ، بعدشم رفتم حموم و قشنگ 

و  شتمشو بردا  یو قرمز رول شده گذاشته شده بود، آب  یسبز و آب  یبردم، سه تا حوله به رنگا  نیاز ب
دستم   یتا سر انگشتا  ناشمیبرام بلند بود آست نکهیه بر اخودمو خشک کردم و لباسو تنم کردم، عالو

  ومدیم یسرم بلند شده بود و ه یموها جلو ن،وری تا زدم و از حموم اومدم ب مهی تا ن نامویآست ومد،یم
گشتم و  شویآرا زیتو صورتم و کالفه ام کرده بود ، م  ختیری م  زدمیکنارشون م یجلو چشمم هرچ

 سرم بستم.  یمزاحمو جمع کردم و باال یکردم و موها دایکش مو پ دونهی

  یجلو یکه موها دمیدیبلند م یکم مردونه  راهنیدختر با پ  هیبه خودم نگاه کردم، حاال  نهیتو آ دوباره
و خودمو انداختم رو تخت و منتظر موندم لباسام خشک   دمیخودم خند افهیسرشو با کش بسته، به ق

   خوابم برد.  یک  دمیبشه و نفهم

معده درد گرفته بودم و   یرو خواب بودم، از گرسنگ یاد یباز کردن چشمام متوجه شدم ساعت ز با
زدم،   دید  رونویب  یواشک یو در اتاقو باز کردم و  دمیبه چشمم کش یستگرفته بود، د یدهنم مزه تلخ

افه یق و   ختی با همون ر ومد،ینم ییصدا  نمیینبود، چراغ اتاقشم خاموش بود و از پا نکهیمثله ا
 . دمید اطویبه سمت بالکن رفتم و ح   یواشکی

 

 . سی ن نشیماش ولی_ا

 

 دم نگاه انداختم و گفتم : به خوراه   یشدم، وسطا یزدم و به سمت آشپزخونه راه  یبشکن 

و   ختیر  نیبعد تو رو با ا ،یتالف یباشه برا یهمه نقشه ا نایدرصد احتمال بده تو خونه باشه و ا هی_
 ؟ شهیم یچ نهی بب راهنیپ
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 تو ذهنم گفت:  گهید یصدا هی

 گردهیبره سه ساعت لباس بپوشه، تا اون موقع اگه رفته باشه هم برم  ی_اوو ک

 

  کیکه چشمم به ک  گشتمیم  یخوردن  زیچ هیداشتم دنبال  ن، ییارو رفتم پاپله ه شدم و الی خیب
اش اونجا ولو   هیقازش خورده شده بود و ب کیبرش کوچ هیافتاد، فقط  خچالی کنار  زیم یرو یشکالت 
  ری و ش کی و با ولع شروع به خوردن ک ختمیخودم ر یبرا ری ش وانیل هی عیآب شده بود، سر کممیبود، 

هم آذوقه  یاز فرصت استفاده کردم و مقدار  دنم،یکردم درحال ترک یه حس مدر خوردم ککردم، انق
بودم، چهره قرمز شده اش  دهی ازش ترس  کمیبرگرده برداشتم تا ببرم تو اتاقم،   انیکه نو یزمان  یبرا

تو  اشتممختلف برداشتم و گذ یزا یو چ  یهمش جلو چشم بود، چندتا نون باگت و دوتا کنسرو ماه
از چشمش در   شویدور گرد مشک نکیبا تعجب ع  انیدر اومد، نو یبرم اتاقم که صدا و برگشتمظرف 

تا   دمی تر کش نییغذا شدم و با خجالت لباسو پا  الیخ ی ت به سرتا پام نگاه کرد، باورد مات و مبهو 
ه دندون و لبمو ب ستمپاهام معلوم نشه و بدو بدو از پله ها باال رفتم و فرار کردم، در اتاقو ب یلخت

در  و پشت   دمیرفتم و همونطور که نفسم به شمارش افتاده بود تند تند شلوارو مانتو برداشتم و پوشگ
 نشستم.

 .ارهیبال مال سرم ب ادی_نکنه ب 

 

 پتو.  ریرو تخت و رفتم ز  دمیمطمئن شدم قفل شده پر  نکهیدور چرخوندم و بعد از ا هیدرو  رهیدستگ

 شد وارد اتاق   ی در باز شد و کس هوی

 33_ لعنت...مگه در قفل نشد؟

 

  نهیدست به س انی نگاه کردم، نو  رونویچشمم ب  کیآهسته پتو رو کنار زدم و با  انینو یترس تالف  با
 تخت نشستم.  یبود پتو رو کامل کنار زدم و رو  ی ترس کاف  زد،ینم  یشده بود و حرف رهی بهم خ
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بدم، حس    صیتم تشخدآگاه ميتونسبود که ناخو یواضح یبرق خنده  هیاما ته نگاهش  دیخندینم
به   یاحتمال بیاز آس یر ی جلوگ یشد، برا شتر یگاه به موها و لباس گشاد تنم ببرق خنده با ن کردمیم

 نگاه کردم و گفتم :  واریدرو د

 تو.  یایم یزن ی زشته در نم یل یخ _

 

گفت   هیثانو ضرب گرفت و بعد چند   زیم یدستشو گذاشت رو هی، دمیبعد دوباره نگاهمو ازش دزد و
 : 

 ام؟ یاز خجالتت در ب  یچطور  یخودت انتخاب کن دوست دار   _

 

 که گفت چشمامو درشت کردم و با اخم گفتم :  نویا

 ؟ یکه چ یخودت فکر کرد  شی؟پیچ یعنی_ 

 

 متفکر گفت :  دویکش ی بهم نگاه کرد و بعد به چونه اش دست یسوال

 ت. تخ التیخ دم یاون مورد که حق انتخاب نم  ی_آها، نه برا

 

 گفتم :  یعصبان 

 !ی_ه

 

 گفت:  شی همون لحن معمول با

 زدم؟  یحرف من االن دی_بابا شما دخترا خودتون منحرف
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 نازک کردم و گفتم :  یچشم پشت

 خودت بگو.  دونمی_نم

 

 نکردم.  ستگاهیرو ا   یوقته کس یل ی_ خ

 

 بهش نگاه کردم:  ُگنگ

 _منظور؟ 

 

 فت : کرد و گ   نگاه نش یچرخوند و به دورب  شویزد و گوش یلبخند

 . زمی _عز

 

 نگاه کردم و گفتم :  لشیبه موبا دیترد با

 _ نه!

 

 مناسبه؟  یکمد لمیمستند ف هی یبرا  نجای_به نظرت نور ا

 

 و گفتم :  ستادمیشدم رو تخت ا بلند

 _اصال حرفشو نزن. 
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 گذاشت و گفت :  بشی تو ج لویموبا

 . نییپا میبر ؟باشهی_پس فلفل دوست دار 

 

 _نه.

 

 لم؟ی_ف

 

 نه. _گفتم

 

 به داخل جمع کرد و گفت :  لبشو

 . یروش سومم که اجازه انتخاب ندار  ی_برا

 

 و گفتم : دمیکش غیج  عیسر کینزد ادیب  خواست

 …ی_باشه، باشه لعنت 

 

 اتاق من.  می_بر

 

 گرد شد و گفتم : چشمام
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 _ ها!؟

 

 و گفت:   ستادیا نهیبه س دست

 . ایکن ی رو باز م یخودت سر شوخ نی_ بب 

 

 ردم و گفتم : ت ک فو یحرص  نفسمو

 . امی خوب م لهینورو فالن… خ هی_ همون قض

 

 *** 

 

 بودم گفتم :  ستادهی هنگ کرده وسط اتاق ا افهیکه با ق  یدرحال  

 کنم؟  کاری چ دی_ االن من با

 

  تخت یرو ختیشرت داشت ر یلباس و ت  یداخل کمد هرچ  از 

 زد و گفت :  یث یلبخند خب و

 ارزه. یبه حالش م  ستیمهم ن الیخی ب یول رم، بزا  هیخودم ما ی_ مجبور شدم از لباسا 

 

 لب گفتم :  ریسقف نگاه کردم و ز  به

 _ پناه بر خدا. 
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 زد و گفت :   یو چشمک ستادیا نهیهمون لبخند دست به س با

 34صدا حرکت.(  نی_ دورب 

 

 بود گفت :   شیکه خنده قاط ییعوض کرد و با صدا نویدورب  هیزاو

 تالش کن.  شتری_ نه هنوز جا داره ب

 

 گفتم :  غیج  با شدمیکه داشتم خفه م یو درحال   دمیپوش شرتویت  نی سوم ستویزور ب به

 .شمیدارم خفه م تونم،ینم گهی،دیعقده ا گهی_ بسه د

 

 و گفت :  دیبلند خند بلند

 باشه ، بسه. ،یمثله توپ شد نشیننه بب  ی_ وا

 

که جلوتر اومد و    ارمی دستمو تکون دادم و خواستم لباسا رو در ب یو به سخت  دمیکش یق یعم  نفس
 گفت :  گرفتی م لمیکه داشت ازم ف  یدرحال 

 د؟ یدر اورد نجایسر از ا شدی_خانم الزم چ

 

  دهیکه رو هم رو هم پوش یو کت  راهنیو پ شرتیاون حجم از ت دنیو با د ستادمیا نهیآ یبه رو رو
 جمع کردم و گفتم :  یبودم لبامو حرص 

 کل کل کردم.  یروان   ماریبا يه ب یچ ی_ه
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 اشاره کرد و گفت :  نهیخنده به آ با

 رو داشته باش.  وی_و

 

 نزنم گفتم :  غیکردم ج   یم یکه سع یمشت کردم و درحال  دستمو

 تمومش کن.  میدیخند   ی_بسه ديگه اندک

 

 خنده شو خورد و گفت :  دی منو که د یعصبان  نگاه

 .( نهیکن عمو بب  یبا ی با نیدورب  ی... برامیتموم شد، ما رفت ،ی_اوک

 

نگاه   زونیو به تلو دمیکش  ی، نفس حرص و کندن ناخنام با دندونم بودم دنیکه مشغول جو رنطو همو
 کردم و داد زدم : 

 بسه. یدید لموی بار ف ستیب ی_عقده ا

 

  تی فی با ک لمویداشت ف شتریب دمیشا   ایبار  نی کمی و  ستی ب یوصل کرده بود برا زونی به تلو شویگوش
اشاره کرد و دستشو  ونیزیپهن شده بود به تلو نیزم  ینده روهمونطور که از خ د،یدیم یفول اچ د

 .خندهی م ینطور یدر اوردن حرص من ا یقشنگ معلوم بود برا د،یخند شتری گذاشت رو دلش و ب

 

 م : گفت ظ یلب با غ ریز

 درمون حناق.  ی_درد ب
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  خاموش کرد و بهم نگاه کرد. زونو یتلو

 ه؟ی_چ

 

 گرسنه ام شد. دمیخند یل ی_ خ

 

 کنم؟  کاری _ خوب چ

 

 انداخت و گفت :  یسرتا پام نگاه  به

 .میغذا بپز بخور هیداشته باش بلند شو برو  تیزن  کمی_

 

 _عه؟

 

 _آره. 

 

 شدم و گفتم :  بلند

پا   هیخونه موندم خودش  کیبا تو  نجایا نکهیدوما هم یدیدستور م ینطور ی ا ستمی_اوال من زنت ن
 نداره. یمن فرتغذا خوردن و نخوردنتم به  خواد،یم  گریدل و ج
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 گرفت و گفت :  یباال انداخت و با چهره خندون تلفونو برداشت و شماره ا  ابرو

 کنن؟ یق مد ا یشمعدون یگ ینم یزن یحرف م  یالت  ینجور ی_ا

  

من دوست داشتم  زدی حرف م دیخندی بودم م  یعصبان  یوقت ی بود ه دهینقطه ضعف منو فهم نیا
غذا  دونهی رد پشت خط حرف زد و که صاف نشست و با ف ! خواستم جوابشو بدمواریکلشو بکنم به د

 رفتم و درشو باز کردم :  خچالیکردم و به سمت  یخودش سفارش داد، اخم یبا ساالد و مخلفات برا 

سفارش   رونیغذا از ب  یک یپر  نیبه ا خچالیبرا من سفارش نداد، من موندم با وجود   شعوری_ب
  ده؟یم

 

بودم   نجایدو روز ا نیبب شه،یگرم نم یغذا یچ یه انه،یدم حق با نونگاه کردم متوجه ش  شتریکه ب کمی
  .معده ام مثله آدم باکالسا شده، حواسم باشه عادت نکنم

 

که رو مبل تک نفره نشسته کنترل به دست، خوابش   یدرحال  دمیگوشه چشم بهش نگاه کردم و د از
و درو باز   دمیپر  عیسر یطان ی لبخند ش به صدا در اومد با فون ی نگذشت که آ شتری ب یا قهیبرده، چند دق

بهش بدم که   ستیاومد پول همرام ن ادمیگرفتم و  لی رو اورده بودن، سفارشو تحو تزایکردم، پ
به  یدی شد یگرسنگ  تزایپ یچطور و بهشم فکر نکردم، بو دمیخودش گفت قبال حساب شده، نفهم

  انیسر نو  شمویچند ساعت پ یدوست داشتم کامل بخورمش دق و دل  یجونم انداخته بودو از طرف
بعد   یعنیو مشغول خوردن شدم،   رفتم تو اتاقم و در جعبه شو باز کردم  نیپاورچ  نیکنم، پاورچ  یخال

 35!دیچسب ی بدجور م ین یچن نیا یتزایپ  کی  یشکالت کیاون ک

 

 تزایپ گهید  کهی ت هی دم،یهم که همراهش بود سر کش یرو تا آخر خوردم و نوشابه خانواده بزرگ  تزایپ
واقعا داشتم  گهیازش نمونده باشه، د یز یتا چ کردم ی گم و گورش م یجور  هی دیمونده بود با

افتاد  یساعت چشمم به غذا م می ن  مردمیاز معده درد م  دمیکشی م یساعت گرسنگ  شی ش دم،یترکیم
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دل   نکهیفرق داشت، چون عالوه بر ا کمی  یانگار  نباریاما ا شدم،یم یکه از شکم درد آس خوردمیانقدر م
و همونطور که دستم رو دلم بود  نییو رفتم پادرد داشتم حالت تهوع هم همراهش بود، بلند شدم 

 شدم :  انیمعترض نو یمتوجه صدا

من متوجه نشدم  دهی... آها بله رسل ی تحو ینه کس ده؟ی! رسیسفارش دادم... چ  تزای_سه ساعته من پ
 ممنون.

 

 گرفتم و گفتم :  یمعمول  یلیچهره مو خ  دمید دل درد شدقطع کرد و به من نگاه کرد، با وجو تلفنو

 پس.  خوردمشیکامل نم ؟یشد  داریب  ی_ آخ

 

 بشه اما نشد!  یداشتم عصبان  توقع

 

 ؟ یهم تو خورد کویاون ک ،ی،اها فقط يه چيز  گهید یحاال عب نداره فدا سرم، گشنه ا ش؟ی_ِا؟ خورد

 

 گفتم :  یسخترو پله ها نشستم و به   د،یچی تو دلم پ  یدرد بد هوی

 _آره. 

 

 پنهون کنه گفت :  شویشت شوخدا  یکه سع یلحن با

 ؟ ییاوکِ  ؟یندار  یبرا خودش، ببينيم االن مشکل هیل ی_ماشاال معده کروکود

 

 از رو دلم برداشتم و به زور گفتم :  دستمو
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  .می_عال

 

  .یسالم خوب خداروشکر که  داد،ی نم  یخوردم مزه جالب  کیاز اون ک خوردهی_آخه فکر کنم من 

 

شد که   یجور  هیدرد دلم  هویکه  ارنی تکون داد و تلفنو برداشت تا دوباره زنگ بزنه براش غذا ب یسر 
 نتونستم خودمو کنترل کنم و داد زدم : 

  _آخ آخ دلم.

 

 و چهره خندون تلفونو قطع کرد و با دقت بهم نگاه کرد و گفت :  یبا کنجکاو انینو

 که... ی_عه خوب بود

 

 صورت جمع شده گفتم : با   ارمی کم ن نکهیا یبرا

  _االنم خوبم.

 

 و گفت :  دیبه چونه اش کش یاخم دست با

  .یکنی آخ و اوخ م ینجور یا یپا به ماه باش  خورهیات که نم افهی_به ق

 

 گفتم :  عیو سر ارمیطاقت ب نتونستم

  .کنهیدلم درد م کمی نکن، فقط  ی_شوخ 
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 جمع کرد و گفت :   صورتشو

 ثله منکه خوب شدم. م یش یخوب م تس ین  یز ی_خوب پس چ 

 

 بهش انداخت و گفت :  ینگاه  لیم یبرداشت و ب یبی س یعسل زی م یشد و از رو خم

 از شام ما.  نمی_ا

 

و برگشت،   د یتوجه به من رفت تو اتاقش و لباس پوش  ینگفتم، ب  یز یدلم فشار دادم و چ یرو دستمو
بهم نگاه کنه  نکهیکه بدون ا میحاضر شم بر عیمنو ببره دکتر خواستم منم بلند شم سر خوادیم  دمیفهم
بره  ستدر و خوا رهیکتشو مرتب کرد و دستشو گذاشت رو دستگ نهیبرداشت و تو آ نشویماش چیسو

که  کردی شد، انقدر دلم درد م شتر یحرکتش حساب کار اومد دستم و دل دردم ب  نیا با رونیب
  وردمیواقعا داشتم باال م گهید اره،ی سرم در ب  شویسرماخوردگ یتالف  خواستیم انی نو رم،ی بم خواستمیم

 خورده بودم گالب به روتون شد  یرفتم و درو بستم، هرچ ییبلند شدم بدو به سمت دسشو

0 _036 

 

 به  یافتاده بود، آب یمشک رهیدا هیچشمام  ری بود و ز ده یتوالت به خودم نگاه کردم، رنگم پر نهیآ تو

هنوز   ان یگرفتم و برگشتم تو خونه، نو واریدستمو به د رفتی م جیزدم و همزمان که سرم گ  صورتم
 نیدرست بود من وسط ا یبهتر از ثروته تا حدود یسالمت  گنیم نکهیبود، ا  رهیدستگ یدستش رو

شدم که با نگاه   انینومنو نجات بده، متوجه  شدینم دایپ   ینامسلمون چیه مردمیهمه نعمت داشتم م
 یترحم بر انگيز شم اما نا خواستمینم  کردی نگاه م دمیچ ی پیم م به منکه داشتم از درد به خود یدو دل

شد و نفسشو   یجد گهید نباریا وار،یدادم به د هینشستم و تک  نیراه رفتن نداشتم و همونجا رو زم
 فوت کرد وبه سمتم اومد و گفت : 
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 دکتر.  می_  پاشو بر

 

 دنیو با د ستادیا ییتشودس در یو باال اوردم، جلو دمیدو ییبلند شدم و به سمت دستشو  دوباره
 گفت :  عیحالم سر نیا

 مارستان یب میحاضر شو بر رونی ب  ای_ ب

 

 حال گفتم :  یب

 _مانتوم تو اتاقه.

 

برام اورد که مال خودم نبود، انداختش رو شونه هام، و کمکم کرد  یسبز آب  یسرعت رفت و مانتو  به
 گفت : کرد و  یشده بود اخم سیلباسم که خ دنیبا د رون،ی ب  امیب

 . اریدر ب نویا هی برات اوردم بپوش کاف   نویهم یخور یسرما م سه یبابا، لباست خ ی_ا

 

 گفتم : عی سر دیکه رس یحرکت ندارم کمکم کرد دکمه هامو باز کنم به دکمه آخر  ینا دید یوقت

 ممنون. تونم،ی_خودم م

 

 نکرد و گفت :  یاصرار 

 . ای بپوش ب ع یسر رونی _من ب
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 یحال سرمو گذاشتم رو دستام،  چند ضربه ا یبستم و ب ونیدر م  یک یهارو  و دکمه دم یرو پوش مانتو
 گفت :  دیوارد شد منو که د اد،یم ن ییصدا  دید یبه در زد و وقت 

 . گهی_بلند شو د

 

 با ترس گفتم :  رهیدستمو بگ اومد

 . شمی_دست نزن، خودم بلند م

 :  با حرص  گفت انیتالش کردم نشد، نو یخودم بلند شم هرچ خواستم

 .یحوصله مو سر برد گهی_د

 

  رونیمانتو گرفت و بلندم کرد و با پاهاش درو نگه داشت و به سمت ب یهر دوتا دستمو از رو مچ
نکردم   ی تو آسانسور مچ دستمو رها کردو شونه هامو محکم نگه داشت، مقاومت میکرد، رفت تمیهدا

سوهان روح من بود،  نسور مثلهداخل آسا  یقیموس یتحمل وزنمو نداشت، صدا ییچون پاهام توانا
 37دادم. هیتک  انینو یبستم و به دستا چشمامو

 

 ؟ یلرز یچرا م از؟ی_ن

 

 بهش نگاه کردم   زدیکه دودو م  ییچشما با

 ...دم ینفهم یز یچ گهید و
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به سرمم  قی سرم و مشغول تزر یچشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم، پرستار اومد باال  یسخت به
  یداشت از نگران یاون آقا همسرتونن؟ طفلک دیه خداروشکر بهوش اومدم االن بگتوقع داشتشد، 

 .کردی سکته م

 

 ! رونیاز در رفت ب  مینگفت و مستق  یز یبر خالف تصوراتم چ  اما

قرمز   یخوابی که چشماش از ب  ی بلند و درحال  شیبا ته ر انیباال انداختم و منتظر موندم نو یا شونه
 بغض بگه : شده وارد اتاق بشه و با 

 .ی...خداروشکر به هوش اومد ازی_ن

 

 کنار گوشم گفت :  ییصدا هی هویفکرا بودم که  نیهم تو

 _ِپخ. 

 

 راهنی و پ یشدم، شلوار مشک رهی خ کردی که با خنده بهم نگاه م انیو به نو دمیمتر از جا پر دو
نداشت،   شمی سانت ته ر هی یخواد محض دل خوشبود و خدا ب دهیپوش یو کت چرم مشک یخاکستر 

 ! یاومده بود مهمون یانگار 

 نگاه کردم و گفتم :  پشیبه سر و ت  یداروهامو حرص زی کف دست محکم زدم رو م با

 ؟ یکنی م ینطور یا ی_ آزار دار 

  

 تخت کنارم نشست و با خنده گفت :  یمحکم باز و بسته کرد و رو چشماشو

 ه.بچ هم یهم خودت سالم مارستانیمت ب زود رسوند نی_بد اخالق، بب 
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 زدم :  غی حساب کار دستم اومد و ج هویبهش نگاه کردم،  یسوال گهیم یچ نگرفتم

 _زهر مار. 

 

 گفت :  یجد یل یبه دندون گرفت و خ  نشوییپا لب

 بچه گناه داره. شهیخوش م رتی _حرص نخور ش

 

اق شد،  پرت کنم سمتش که پرستار وارد ات کنمیم دایپ یز ی چ نمیشدم و به اطراف نگاه کردم بب زی خ مین
 به من اشاره کرد و  گفت :  انینو

 . نیهمچ  سی ن زونی م نکهیمثله ا دیبزن شونیآرامبخش به ا هی_ 

 

ر چندتا  شدم، دکت انیجواب دادن به نو  الیخی بگه که دکتر وارد اتاق شد و منم ب  یز یخواست چ   پرستار
 و بعدش گفت :  دیسوال ازم پرس

که   یمعده ا یبوده با وجود ناراحت دیَشد  تیوماما مسم میمعده تونو شستشو داد د،ی_مسموم شد
 . دیمراقب باش   شتریب  کمی دیبا دیدار

 

 :  دیپرس یبا کنجکاو  پرستار

 شده؟ یعارضه ا نیباعث همچ  یز یبپرسم چه چ شهیم دی_ببخش

 

 گفت :  یلکسیو ر الی خ  یبود با حالت ب  بشی که دوتا دستش تو ج یدرحال انینو

 ن. فراوا و موز تزایفاسد به اضافه پ کی_ک
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 _َا.  پرستار

 

 زد و گفت :  یلبخند دکتر

 . نطوری_که ا

 

رو به   یجعبه دستمال کاغذ  رونی کرد و گفت که مرخصم، تا پاشونو از در گذاشتن ب  زیتجو یا نسخه
 در حالتش جعبه رو تو هوا گرفت و گفت :  یر یی تغ جادیسمتش پرت کردم، بدون ا

 .میحاضر شو بر  ت،یترب ی _ب

 

 گفتم :  کردم ونازک  یچشم پشت

 لباسمو عوض کنم. خوامی_م

 

 . رونیتکون داد و رفت ب یاما برعکس سر  رونی باز هم توقع داشتم بگه خوب عوض کن و نره ب و

 به در نگاه کردم و گفتم :   یحالت چیه یب

 .یحاالتو دارا بود  نیدونه از ا هی ی_خو المصب محض دلخوش

 

اومدم، پاهام خشک شده  نییاز تخت پا دمیوش که بهم داده بود و شلوار خودمو پ یا مانتو
به گوشم خورد، سرمو    یلیزنگ موبا یکه صدا رونی ب رفتمیگرفتم و داشتم م واریبود،دستمو به د

 38روش نشسته بود انیکه اون موقع نو ی ت تختچرخوندم سم
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  مایزنگش قطع شد، برش داشتم و به صفحه اش نگاه کردم، پ یروش افتاده ، صدا یگوش دمید 
 اومده بود : 

جواب بده از صبح ده بار زنگ    تویبچه ها منتظرت بودن،حداقل گوش یومدی ن شبید زم،ی عز سالم
 زدم.

 

از تو   یاومد و گوش یاز باال دست هوی انداختم  یزنگ خورد اخم کردم و به اسم سارا نگاه یگوش  دوباره
 شد.  دهیدستم کش

اشاره کرد، سرمو انداختم  یو به در خروجارش شلو بی باالفاصله گذاشت تو ج   روی بود، گوش انینو
 و متفکر از اتاق خارج شدم.  نییپا

 

 . انی_نو

 

 _ هوم؟

 

 بده.   تی رضا  یکام یبرا می_بر

 اشاره کرد و گفت :  دادیبعد از ظهرو نشون م میساعتش که پنج و ن  به

 شده فردا.  ری_د

 

 _باشه. 
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برام باز کرد و خودشم نشست تو   نویماش ر د انینو م،ی دیرس  نیو به ماش میخارج شد   مارستانیب از
راه   نیسوار شدم و منتظر موندم ماش ،یتو خونشونه انگار  یبا کالس ای بچه باالشهر  نیکال ا ن،یماش

 بهم انداخت و گفت :  یبرگشت و نگاه فته،یب

 .میبخور   یز یچ هی میبره، الاقل بر  نییاز گلومون پا یهم که نزاشت یز یچ ی _ غذا که درست نکرد

 

 بد نگاه کردم و گفتم :   شهب

 برو.  ی ر یهر جا م دونمی_ نم

 

 گفتم :  عی سر س،ی مناسب ن میبر میخوایکه م ییجا یاومد لباسم برا ادمی هوی

 . رمی_منو بزار خونه خودت برو س 

 

 ؟ یشد ریس  هیچند ثان نی_تو هم

 

 اگه گرسنه ام شد.   خورمیم یز یچ هیخونه  رمی _آره م

 

  با دستم مانتومو صاف کردم. و

 باال انداخت و گفت :  یا شونه

 فاصله توهم گرسنه ات شد.  نیتو ا دیمن کار دارم شا دیمرکز خر می_باشه، پس اول بر
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بزرگ نگه  د یمرکز خر هی یسرو وضعمو درست کردم، جلو کمی  نیماش نهیآ یگفتم و تو یباشه ا  ناچار
 داشت و گفت: 

 . نییپا  ای_ب

 

شدم، باهاش هم قدم شدم و وارد   ادهی پ نیاز ماش  کردم ونگاه  دیاسترس به ساختمون مرکز خر با
 هیکه بهش بگم  ومدینوک زبونم م یو ه کردمینگاه م  یشیآراها و لوازم  یبه لباس فروش  م،یشد

  هفروشگا هی یجلو داد،ی خودش آبروش نره اما غرورم اجاره نم  لیبرام بخره حداقل جلو فام  یز یچ
 و گفت :  ستادی ا یعطر وادکلن فروش

 جا.   نیا میبر  ایب _

 

به مشامم خورد و    یخوب یل یعطر خ یبو هیحرف باهاش همراه شدم با وارد شدنم داخل مغازه  بدون
جلو رفت و    انیو نو ستادمیرفت، جلل خالق، همون کنار ا ادمی یکال استرس مسترس و همه چ

د موردو انتخاب کرد  ادکلن اشاره کرد و براش اوردن چن شهیکرد و به چندتا ش  یباهاشون احوال پرس
 غول بو کردن شد، برگشت و به منکه تو باغ نبودم اشاره کرد، به اطراف نگاه کردم و گفتم : مش و

 _من؟

 

 باال انداخت و گفت :  ییابرو

 . نجایا ای_ آره تو، ب 

 

 و گفتم :   ستادمیا انی به فروشنده ها کردم و با خجالت کنار نو یو سالم رفتم

 . ارمی سر در نم یز ی_من از عطر و ادکلن چ 
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 گفت :  کردی رو باز م  یکه در ادکلن  همونطور

 . خوامینظرتو م  خواد،ی _سر در اوردن نم

 

 به سمتم گرفت و گفت :   یادکلن و

 _بو کن. 

 

 گفتم :  یو با حالت اوق مانند دمیکش بو

 حالم بد شد. دهیبو روغن سوخته م هیچ نی_اه اه ا

 

 بو کرد و گفت :  خودش

 _خوبه که، بوش تلخه.

 

 به نشونه نه باال انداختم و گفتم :  سرمو

 اش قشنگه. شهیچقدر ش  یکی_اون 

 

 و بهم داد و گفت :  برداشت

 چطوره.  نیبرنده بب  نمی_آره ا
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 وگفتم  :  دمیکش بو

 خوبه. متشمی... چهار تومن قنمی_بَه، دلم باز شد چقدر بوش خوبه، بزار بب

 

 هم نگاه کرد و گفت : وقش ب خورده بود تو ذ یکه انگار   یبی با حالت عج انینو

 نوشته، چهار تومن.  الیر ونیل ی_ چهل م

 

 گفتم :  ینگاه عاقالنه ا با

 ادکلنن. گهیکه د نایچهارهزار، ا دهیها م یرنگ یرنگ  کی عطر کوچ نیاز ا  میدار یعمو اس هی_ما 

 

 اشاره کرد و گفت :  گهید یکرد و به ادکلنا یا خنده

 ه؟ بهتر کدوم یچندتا بو نیا نی_خوب حاال ب

 

  نیریگرم و ش یبرداشتم و بو کردم، بو ن یتریخودم از تو و گهید دونهیبو کردم و در آخر   یکی  یکی
 بود :  یجالب

 . نیکدوم؛ ا چی_ه

 

 رو ازم گرفت و گفت :  شهیش

 زنونه است.  نی_ا
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  کیفکعطر بکار برده، بابا مگه حمومه که ت یبار جمله زنونه مردونه رو برا نیاول  نیا ی_من بدونم ک 
 خوبه. یل یخ نی هم کنن،ی م یت یجنس

 

 بو کرد و گفت :  عطرو

 باالخره.  ادیالزم م یز ی چ یتولد ینیولنتا دارمیبرم نمی_حاال ا

 

عطر تلخ و بد بو بود مردونه   یعطرا شدم، کال هرچ هیتاسف بهش نگاه کردم و مشغول بو کردن بق با
از   دیکارت کش انیبود، نو یخاب کردم بوش عال نتا انیکه من برا نو یالبته دوتا ادکلن  ست؟ین بایبود، ز

 گفتم :  یجد یل یخ  م،یمغازه خارج شد

 .گهینداشت د دنی_نه هزار تومن کارت کش

 

 و گفت :  دیبه صورت کش یدست انینو

 رياضياتت افتضاحه.  نی_بب 

 که هست.  هنی_هم

 

 مغازه ها نگاه کردم.   هیکردم و به بق یشیا

 ؟ یالزم ندار  یز ی_تو چ

 

 م جواب بدم گفت : استخو تا

 بخر.  زی از من چندتا چ یادگار یبه عنوان  یاومد  نجایتا ا ای_ حاال ب 
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و با   دمیکه ازش خوشم اومده بود دو ییمانتو نیمحض تموم شدن حرفش به سمت مغازه اول به
 ذوق  گفتم : 

 ندارم.  اجیوگرنه من احت  ندازم،ی نم نیروتو زم هیادگاری یگفت نکهیا ی_ باشه فقط برا

 

 لب گفت :  ریکرد خنده شو کنترل کنه ز  یم یکه سع همونطور

 _باشه. 

 

 ادامه داد :  و

 39_روتو برم

 

 از حرفم خنده ام گرفته بود اما خودمو زمخت گرفتم و گفتم :  خودمم

 .  یگفت  یچ  دمی_شن

 

 داخل .  میرفت و

 ************************ 

 تم : و با ذوق گف  انیگذاشتم تو بغل نو دویخر  یلوناینا

  یلیهم خ هیدوس دارم آها خاکستر شتریب هیو سبز آب یرو از قرمزه و سورمه ا  هی_ اون مانتو مشک
 خوبه اصال همش خوبه.
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 بهم نگاه کرد و گفت :   داریخر یاز ال به ال  انینو زنمی که داشتم باهاش حرف م نطوریهم

 نه؟  یعالقه دار  یادگار یبه  یل یخ نکهی_مثله ا

 

 عمل کرد و مانع شد، اخم کردم و گفتم :  عیکه سر فتهی ب لونایااز ن یکی بود  کینزد

 دوست دارم.  یدگار ایآره من کال  گه،ی_ِا، مراقب باش د

 

 _مشخصه.

 

 که تنم بود نگاه کردم وگفتم : ییخنده به مانتو با

 .هیمشت یل یتنمم خ  یادگار ی نی_ا

 

 گذاشت عقب وگفت :  دارویهمه خر انیو نو  میدیرس  نیماش به

 .شمی دارم تلف م میبخور یز یچ هی میبر دمیهارو هم خر یادگار ی_خوب 

 

 . می_آره آره بر

 

 یوقت م،یو غذا سفارش داد میتو، نشست میو رفت میپارک کرد  نویرستوران نگه داشت و ماش هی یجلو
موقع ساعت   نیا قایچهره بچه ها اومد جلو چشم، دق هویرنگ و ورنگو جلوم گذاشتن  یغذاها
مشکل معده هم از همون  نیا  دیشا دونستم،یبود، خودم تجربه کرده بودم مبچه ها  و کار   یگرسنگ
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االن تو  دیمن با  یرنگارنگ همه زود گذره ول  یغذاها نیها ا  یقبول کنم اين خوش  دیاما با د،ایم مانز
 که مشغول غذا خوردن بود نگاه کردم و گفتم :  انی به فکر بچه ها باشم ، به نو طیشرا نیا

 بچه ها.  شیبرم پ  خوامی_م

 

 به سمت دهنش برد و گفت :  چنگالو

 _باش. 

 

 م؟ یبری م یعنی_

 

 گفت :  الیخ  یب

 _ قفل نزدم به قفست که خودت برو. 

 

 و مشغول خوردن شد :  نییسرشو انداخت پا دیچشم غره رفتم نگاهمو که د بهش

 غذاتو بخور.   ن،یخشمگ مونی _نکش

 

 _ دوست ندارم . 

 

 گفت :  دیجوی که داشت غذاشو م همونطور

 . نقدریوسع ما هم گهی_ شرمنده د
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 نه.  ایبچه ها  شیپ یبر ی م سر هیمنو  راستک ی نجای_اول بگو از ا

 

 لب گفت :  ری شد وز رهی خ  زیبه م یچنگالشو تو بشقابش رها کرد و عصبان  قاشق

 بلند مدتت.   ریتداب  نیبا ا یکرد  لی خواار مارو... زل ی_ خدارحمتت کنه بابا ول

 

 و گفتم :   زیرو م  زدم

 خوب؟ گهی_به من نگاه کن، ببر د

 

 اطراف نگاه کرد و گفت :  به

 براشون. میببر رمیچندتا غذا هم بگ می_توهم مارو...باشه بخور بر

 

 و گفتم : دمیخند ناباورانه

 دستت درد نکنه. ؟ی_جد

 

 حرص چنگالو تو غذا فرو کرد و گفت :  با

 بشکنم.   تونمینم  چکسویهدل  گهیقلب مهربونمه د نی از هم کشمی م ی_هرچ

 

 . خورنیخوب م  یه ها غذاچه خوبه امشب بچ ی_ وا
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 گفت :  دم یشو نفهم  یو جد یکه شوخ  یبا لحن  دیجوی که غذارو م همونطور

 . یسود برسون  هیبلکه به اونا  مینرفته، بر نییآب خوش از گلوم پا هی  میتو زندگ   یپاتو گذاشت ی_از وقت

 

 خنده بهش گفتم :  با

 بره؟ نییآب خوش از گلوت پا  هی _من نذاشتم

 

 حال گفت :  درهمون

 _ آره 

 

 کردم و گفتم :  اخم

 به تو نشون داد. شهیخوش نم ی_رو

 

 نگفت و منم ادامه ندادم.  یز یچ

که بچه ها مشغول کار کردن   یو به سمت چهار راه میاضافه گرفت یو چندتا غذا میمونو خور غذا
 :   اشت گوشه لبش و در همون حال گفترد و گذروشن ک  یگار یس انینو  م،یبودن حرکت کرد

 .شهیما م  نیماش ی شهیش  لهیپ رسهیاز راه م یکی _االن دوباره 

 

 باز کردم و گفتم :  نوی ماش در
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 . نییپا ای_نه ب

 

 . گهید ایغذاهارو بهشون بده ب زی ت  نییپا امی _من چرا ب

 هوا نگاه کردم و گفتم : یمعلق تو  گاریدود س به

 _باشه. 

 

 بدو بدو به سمتش رفتم و گفتم :  وسفی دنیشدم با د ادهیستم گرفتم و پتو درو  غذاها

 .وسفی_

 

 به لباسا و سر و وضعم  نگاه کرد و گفت :  متعجب

 ؟ ییتو ازی_ن

 

 و گفتم :  دمیخند

 _آره منم. 

 

 اطراف نگاه کردو با ترس گفت :  به

بزرگه ات  کهی ت  نتتیبب   ازیه، نکرد  و رو ری تا حاال ز شی همه جارو از دوروز پ  مان یآخه؟ا ی_کجا بود
 40گوشته.
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غذاهارو باال گرفتم و   دم،یشدم و بدجور ترس گفتیم  نارویکه داشت ا یموقع دشیاسترس شد متوجه
 گفتم : 

 _برا بچه ها غذا گرفتم.

 

 اورد و گفت :  نییدستمو پا  دهیترس

کن دستش بهت نرسه  ترسناک شده، خودتو گم و گور یل یخ  مانیبخدا ا نجا،یبر نگرد ا گهید ازی_ن
 خوب؟ 

 

 لکنت گفتم :  با

 .شدینم  ینطور یا ذاشتی رو آزاد کنم، اگه م یکام خواستمی_من فقط م

  

 غذاهارو ازم گرفت و گفت :  لونینا

اون  ومدهی ن یکه کام ینشو حداقل تا وقت یآفتاب نجایا ازیبچه ها تو برو... برو ن   دمیرو م نای_ من ا
 مراقبته.

 

انداخت   شهیاز ش  گارشویس انینشستم، نو نیاز اونجا دور شدم و تو ماش  یناراحتگفتم و با  یا باشه
 و آروم گفت :  رونیب

 .ی_ چقدر زود اومد

 

 گفتم : دهیچهره رنگ پر با
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 کنه.  میاز بچه هاتقس یکیخوب نبود دادم به  ادی _ حالم ز

 

 اره؟یسرم ب  ییالچه ب خواستی م یعنی دم،یترسی م  مانیاز ا یل یهم حالم بد شده بود خ واقعا

  دهیشن نی از پشت ماش یبلند یصدا  هویکه  میفتی راه ب  میروشن کرد و خواست  نوینگفت و ماش یز یچ
 هی دیباریسبزش خون م  یسروش که از چشما دنیبا د م،یهمزمان به عقب نگاه کرد انیشد،منو نو

شد  ادهی پ  نیز ماش که با اخم ا ان یام حبس شد، آب دهنمو قورت دادم و به نو نهی لحظه نفس تو س
که   یشدم، سروش با همون چوب ادهی پ عیبزنم زبونم بند اومده بود، منم سر ینگاه کردم، نتونستم حرف

 دستش بود به سمتم هجوم اورد و داد زد : 

حاال منو قال  یبهونه اورد یه  ،یبهونه اورد یه میباهم ازدواج کن ایب گمیسال آزگاره دارم م کی_ 
 ؟یکرد نکارو ی؟ هان.. جواب بده... چرا با من اا بهترونبا از م یرفت یگذاشت

 

 دهیبه وضوح د یچسبوندم و عقب رفتم، رگ متورم گلوش از شدت قرمز  ن یبه بدنه ماش  خودمو
 گفتم :  دهیترس شد،یم

 .. یگفتم منو تو به درد هم نم_سروش آروم باش، من که 

 

 صورتم به سمت مخالف برگشت.ه ک یادامه حرفمو بزنم و محکم خوابوند تو گوشم جور  نذاشت

 

 ؟چرا؟ یخوردم کرد ینطور یچرا ا یخوای_ساکت شو نگو... فقط بهم  بگو چرا منو نم 

  

ورتم بود بهش  که دستم رو ص یدر حال سوخت،یکه زد داشت م ی لیس یگذاشتم رو صورتم، جا دستمو
 دان داشته باشم. ب وجعذا زنمی پسش م  نکهینتونستم مثله قبل از ا گهید یلی س  نینگاه کردم، بعد ا
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و   دیسروشو از پشت گرفت و به سمت عقب کش قهیدستش  کیبالفاصله با  انیکار سروش؛ نو نیا با
 گفت : 

 تا بهت بگم چرا.   ای_ ب

 

تمام   تی و با عصبان نیبه شدت چسبوندش به بدنه ماش هو یکنه که  کاریچ خوادی م نمیموندم بب  منتظر
 یو آخ بلند نی که دست سروش بود افتاد زم یش، چوبصورت تو   دیمشتشو باال اورد و محکم کوب

 گفتم :  دهیگفت، دلم براش سوخت و ترس

 ولش کن بزار بره. انی_ نو

 

 ت جمع شده از درد گفت: زد و با صور  یپوزخند ومدیخون م  شینیکه از ب  یدر حال سروش

 .  ازین یر ی گیکارتو م نی_جواب ا

 

  خیو آروم ب  نی حرف  دوباره کوبوندش به ماش نیدن ادستش شل شد تا ولش کنه اما با شني  انینو
 گوشش گفت : 

 پسر خوب، باشه؟ حاال بدو  ینخور  یغلط اضاف گهیکن د یسع خوره،یحرفا نم نی_ تو شکلت به ا

 

بهم انداخت و انگشت اشاره   یا نهی سروش نگاه پر از ک ابون،یشو گرفت و هولش داد به سمت خ  قهی
  یرو نیو از چشمم کنار زدم و پشتمو بهش کردم، ا د و رفت... اشکامبه سمتم تکون دا دیشو با تهد
 بودم  دهیتا حاال ند   چیسروشو ه

 گفت :  باز کرد و  نویدر ماش  انینو

 . میبر نی_بش
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و من با احساس عذاب وجدان  کردی حوصله و با اخم به جلو نگاه م یاون ب م،ینزد   یحرف ری کل مس تو
را  یهم ه ان ی نو یو دار گوش ریگ ن یکارو نداشتم، تو ا نی قع او خشم نسبت به سروش، اصال ازش تو

 بود.  یتوجه بهش در حال رانندگ  یو اون ب  خوردی به را زنگ م

 

 . یممنون که ازش خسارت نگرفت خوام،یکه شکست واقعا معذرت م  نتی... بخاطر چراغ ماشانیو_ن

 

 گفت :  یبه سمت راست چرخوند و جد فرمونو

 _ نوش جان. 

 

 ساده است.  کمی فقط  ست،ین یر بد_سروش پس 

 _چون تورو دوست داره ساده است؟

 

وقت ما   چی باور کنه منو اون ه خوادیمتشخصو باهوشه، اما نم  یل ی... اتفاقا خی _ساده نه به اون معن
 41.میشینم

 

 زبون.   یب  نیماش نیبه جون ا فتهیب شهیم دا یپ  یکی شهیبود...خالصه هم یی بای _جمله ز

 

 تکون دادم و گفتم :  یو سر حس در اومدم  از

 _در کل ممنون. 
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 دنیبود، با د ستادهیمنتظر دم در ا جلو در خونه مهراد میدیشد. تا رس  رهی خ ری نگفت و به مس یز یچ
 اورد و بهمون نگاه کرد.   رونی ب نی ما هلن سرشو از ماش 

شدم   ادهیپ نداشتم، تا گهیحوصله هلنو د  یوقت شب در خونه تعجب کردم، از طرف نیا دنشونید از
 دستمو گرفت و گفت :  جانیمهراد هم پشت سرش اومد، با ه شمویاومد پ ابونیهلن از اونور خ

 من . ن یسوار ماش می_بدو بر

 

 چرخوندم و به هلن گفتم :  کردی داشت بهم  نگاه م ی خاص  یخستگ هیکه با  انیبه سمت نو سرمو

 بعد. یهلن جان بزار برا  سیخوب ن  ادی_ من حالم ز

 

 جمع کرد و گفت :   یشو با ناراحتبال هلن

 . ی_اوک

 

 به صورتم نگاه کرد و گفت :   یو بعد سالم احوال پرس دیبهمون رس  مهراد

 ؟ یخوب ازی_ ن

 

 کرد و گفت :  ییراهنما  یبچه ها رو به سمت در ورود انینو

 . میتو که وقت ندار می_آره خوبه، بر

 

 . مینه شداما باهاشون همراه شدم و وارد خو  دمینفهم  منظورشونو
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 :  دیبا شک از مهراد پرس  انی که نو دمیشن  ریمس تو

 بکنه؟ تونهیهم م ی_ کار 

 

 سرشو تکون داد و گفت :  نانیبا اطم مهراد

 راحت   التی_ خ

 

  کردیم ز یخونه رو تم ومدیم یک یو منظم بود، بابا قشنگ تابلو بود  زی تم یخونه شدم، همه چ وارد
 ! دهیپسر بع هیهمه نظم از   نیوگرنه ا

  ییکتشو در اورد و انداخت رو دسته مبل و اونم نشست سه تا انیرو مبل نشستن نو  و مهراد هلن
 انگشتمو باال گرفتم و گفتم :  کردن،یبودم نگاه م ستادهیشون مثله جغد منتظر به منکه ا

 .ارمی هارو ب یادگار ی _برم 

 

 به مبل اشاره کرد و گفت :  انینو

 که وقت تنگه.  نیبش  شهینم ری_د

 

 با خنده گفت :  نهل

 اره؟ یادا تنگارو در م  ایوقت تنگه  یجد  ی_حاال جد

 

 و گفت:  شی شون یکالفه کف دستشو گذاشت رو پ انینو

 به در؟  زدهیس  میری م یباک می_ما دار
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 گفت:  یبا لبخند شلو ول  مهراد

 .میباش واقعا وقت ندار ی_هلن جد

 

 هلن نشستم و گفتم : کنار

 شده؟  یچ  دی_خوب بگ

 

که رو به   انینشست، هلنم رفت و کنار مهراد و نو انیگفت و بلند شد رفت کنار نو  یدیشببخ مهراد
 من بودن نشست، نامردا منو تک انداخته بودن، منتظر نگاهشون کردم.   یرو

 گفت:  کردیکه بهم نگاه م یصداشو صاف کرد و در حال انینو

 له؟ ی_مهراد داداشم امروز چند آور

 

 : گفت  هم در همون حال مهراد

 . میوقت ندار شتریو ما تا دوازدهم ب لهی_امروز که گذشت فردا نه آور

 

 گرفت و گفت :  یخودشو جد هلن

 تنگه...  یل ی_خ

 

 گفتم :  متعجب
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 _ها! 

 

 .گهید دیبجنب دی خيال  یچقدر شماها ب   گم،ی_نوچ بابا وقتو م

 

 تو چشمام نگاه کرد و گفت :  شهی تر از هم یجد انینو

گوش کن سه   گهیم یهرچ  کنمیو هلن، خواهش م ییتو ،ین یبی منو مهرادو نم هگی_از حاال تا سه روز د
 کارش.  یکنده بشه بره پ هیروز، فقط سه روز تحمل کن تا قال قض 

 

 به هلن نگاه کردم و گفتم :   یچشم ریز

 .... باشه.ن؟ی_با ا

 

سپردم   ویه چکارت... هلن هم یفقط متمرکز شو رو دم،یم  تیرضا یکام  یو برا  رمیفردا م نی_من هم
 . گهیبه خودت د

 

 گرفت و گفت :  یژست کاربلدانه ا هلن

 راحت.   التی_خ

 

 بلند شد و گفت :  مهراد

 .انی نو می_بر
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 رفت.  رونی از خونه ب یکوتاه یتکون داد و با خداحافظ  یسر  انینو

 چرا رفتن؟  شدی نم  یز ی_حاال بودنم چ 

 

 فت : رت کرد و گبه سمتم پ یجوابمو بده خم شد و پرتقال  نکهیبدون ا هلن

 . میکنی _ شروع م

 

 هوا گرفتمش و گفتم : رو

 من االن تو هپروتم بخوابم فردا.  ی_وا

 

 قاطعانه گفت :  یلیخ

 ممکن پوست کن بخور.  وهیش نیپرتقالو به بهتر  نیشروع ا یفعال برا رهی_نه، د

 

  کردمیاش م  کهی کردم، هر بار که ت کهیبرداشتم و با حرص پرتقالو چند ت  ییدم و چاقو جمع کر  لبمو
 شدیهلن درشت تر م یچشا

 

 ؟ یکن ی پرتقال پوست م ینطور یا شهی_تو هم

 

 کردم.  که ی _پوست نکردم که ت
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 کرد و گفت :  زی ر چشماشو

 _پوست کن. 

 

 گفتم :  جان ی با ه هویخاروندم و   مویشونیانگشتم پ با

 دور دور؟  می_ بر

 

 _نه پوست بکن. 

 

شد، هلن با پشت دست صورتشو از آب  یکار  فیکث  کمیپرتقالو پوست کندم و متاسفانه  دوباره
 پرتقال پاک کرد و گفت : 

 . مهیوخ یلیکنم اوضاع خ  ی_فکر م

 

 زدم و گفتم :   یخجالت لبخند با

 42_نه بابا.

 

داد، به ساعت که دوازده شبو نشون   کنارم و دستمو گرفت و بهم آموزش پوست کندن پرتقال نشست
 نگاه کردم و گفتم : دادیم

 . میبخواب  میگرفتم بر ادیوست کندنم رتقال پ_ خوب پ 

 

 گرفت و گفت :  دستمو
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 هم هست. گهید یها وهیو موز و م  بی_کجا؟ خوردنش مونده و عالوه بر اون س

 

 سا.نخورم جلو اونا باشه؟ ولمون کن نامو  یز یچ دمی_آقا من اصال قول م

 

 کرد و گفت :  یاخم

 ؟ یخورده با ناز حرف بزن  هی  یتون ی_ناموسا؟ تو نم

 

 و گفتم :  دمیکش صدامو

 .تونمینم  زمیعز ری _نهه خ

 

 _اها آفرين، حاال صداتو نازک تر کن. 

 

 گرفته؟ اسکولت کردم باو.  تی_شوخ 

 

 صورتم گرفت و شمرد  :   یبلندشو جلو یناخونا

 _ از گفتن کلمه ناموسا، پابوسا، فانوسا 

 

 _چاخلوصاً 
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 کنمیخواهش م  زایجور چ نیدم و از او منگول کر اسکول کردم وال،یچاکرم، ا تًا،یث یح  ،یگفت نکهی_هم
 . ینگ نارویا ریبگ ادیکن کال  یخود دار 

 

 سخته ناموسا.  یل ی_خ

 

 گفتم :  عیکه بهم کرد سر ینگاه با

 _باشه، باشه. 

 

مخصوصا موقع   ،یقربونت برم، عشقم، نفسم استفاده کن زم،ی مثله عز ییاز کلمه ها ینتو ی_ عوضش م
 . انیحرف زدن با نو

 

 باال اوردنو دراوردم و گفتم :  یادا یکال

  گهیباهاش حرف بزنم د ینجور یا کنهی م ری اعتماد به نفسش رو آسمونا س ینطور ی_اوق، اون هم
 . یچیه

 

 .هیجلو بق   ستین یاجبار  ی_در حالت عاد

 

 _خوب. 
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نداره احساس   یل یپس دل یهست  یبا اعتماد به نفس باش تو دختر خوشکل ست،ی_قوز نکن، صاف با
 بلند شو راه برو.  ،حاالیبودن بکن  کیکوچ

 

 و گفت :  ستادیرفتم و برگشتم، کنارم ا ییرایشدم و تا وسط پذ  بلند

بردار آهسته و با ناز راه برو موقع راه رفتن فقط به رو به روت نگاه   کیکوچ ی_مردونه راه نرو، قدما 
 ؟ یکن اوک

 

 گفتم :  درمونده

 سخته.  یلیخ   یش  الیخی ب شهی_نم

 

 مخت گرفت و گفت : شو زخود  دوباره

 _نه.

 

 . ستیبرم بخوابم معده درد دارم حالم خوب ن خوامی_پوف، اصال ولم کن من م

 

 ت سرم راه افتاد و گفت : سمت اتاقم حرکت کردم اونم پش  به

 _درست راه برو. 

 

و در اتاقمو باز کردم و اومدم خودمو  میشونیزدم رو پ  یکی افتادم و با کف دست  انیحرکت نو ادی
 دازم رو تختو بخوابم که با تعجب گفت : بن
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 ؟ ی_کجا؟ مسواک و دوش قبل خوابت چ

 

 درشت کردم و گفتم :  چشامو

 مگه؟  یغاز  ؟یدیفهم  ونی،تابستون روز درم کباری ی_حموم زمستون هفته ا

 

 بهم زد و گفت :   یمصنوع لبخند

 و بعدش خواب. یا  قهیدوش پنج دق هی_

 

 43فشرده تون. یکالسا  نی_من سگ تو روح همتون کردم با ا

 

نون   کهیت هیشدم و به سمت آشپزخونه رفتم چشم بسته  داریخوابالو ب  افهیپف کرده و ق یچشا با
چشمامو  ده؟یچ صبحانه   زیم یبه خودم اومدم! ک هویبرداشتم زدم تو مربا و مشغول گاز زدن شدم،  

  زیسرمو رو م هیا حالت گرشده بود ب  رهیبهم خ  نهیهلن که دست به س دنیکامل باز کردم و با د
 گذاشتنم و گفتم : 

  ؟یشد  داریب  ی_تو ک

 

اورد و اشاره کرد بلند شم، لجبازانه سرجام نشستم و اونم  رونیدستم ب یکنارم و به زور نونو از تو اومد
 بغلمو به سمت در کشوندم.(  ری نکرد و دستشو انداخت ز ینامرد

  

 : که نفسم به شمارش افتاده بود گفتم   یدرحال 
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 بدو ام.  تونمینم گهی_د

 

 آبو به سمتم گرفت و گفت :  یبطر 

 ؟ یاوک ی ورزش کن  قهیدق ستی حداقل ب  دیقبل از صبحانه با شهیخوشم اومد، هم ت یزی _از سحر خ

 

 . دمیچمنا رها کردم و دراز کش یخودمو رو هو ی و  ستادمیجام ا سر

 

 بکشه آخه. یلقمه صبحونه انقدر آدم سخت هی یانصافه برا نی_ا

 

  یکه با پافشار  میالبته بگذر دادم،ی و من گوش نم کردیون نطق ممنوال گذشت، ا نیروزو به هم  کل
باال آخر کلماتتو بکش،    ریسرتو بگ کرد،ی مسخره م یهاش منو مجبور به انجام اون قواعد و کارا

  میبگذر نایا هاما از هم گه،یمردونه حرف نزن، با ناز غذا بخور، غرور داشته باش و هزار چرت و پرت د
 قسمت ماجرا کفش بود...اونم از نوع پاشنه بلندش.   نیسخت تر

 که بهم داد نگاه کردم و گفتم :  یقرمز مخمل  یپاشنه هفت سانت یکفشا به

 . ستیقشنگ ن شمی _شوخ 

  

 انگشتاش بود گرفت و گفت :  یکه ال یگار یاز س یطوالن کام

  یمعمول یخوا ی حاال تو م  صنرقیکفش باله م  نیر از ابا بدت هیبق  ار،یدر ن  یمسخره باز  از ی_زود باش ن 
 . یراه بر 

 



 پشت چراغ قرمز 

173 
 

به دو  تشوینداشت! قشنگ شخص  تی بود که جنبه مسئول ریجو گ یهلن از اون دسته آدما متأسفانه
   تیبعد مسئول تی کرده بودم، قبل مسئول میقسمت تقس 

 .کردمی که خودم حظ م کردی منو مجبور به انجام دستوراتش م یجور 

 

 نداختمیخودمو نم شکستیدعواش شد پام م  انیسر چهارراه با نو یکه کام یوز اون ر کاش  ی_ا
 وسط.

 

 . عی_سر

 

 و گفتم :  دمیپوش   یبه سخت کفشارو

 م؟یادامه بد یبا همون پاشنه پنج سانت شهی_نم

 

 گفت :  قاطعانه

 بهش.   یپاشنه خودتو برسون زانی م نیبا ا دی بلنده با انی_نه، قد نو

 

خورد و محکم   چیاونقدرام سخت نبود، اما قدم دومو که برداشتم پام پ  نکهیه مثله اقدم برداشتم، ن هی
اون  خوردنیغصه منو م نایبود پام بشکنه! بعد ا کینتونستم تحمل کنم رسما نزد گهید ن،یافتادم زم

 موقع؟ 

 گفت :  یجد ی لیخ هلن

 _بلند شو. 
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 بسه.  ری _نخ

 

 زد : داد

   ازی_ن

 

به   یمحکم  یلنگه کفشو برداشتم پرت کردم سمت جلو که با صدا هیم و رمو باال انداختحرص اب  با
 برخورد کرد و شکست.   شهیش

 شکسته شده کنارش نگاه کرد و گفت :  شهیش به

 44:(   میشیم الیخ یموردو ب نی_ باشه حاال، ا

 

  رهیچقدر جو گ دهیمبل نشستم هلن که معلوم بود خودشم فهم ینازک کردم و رو یچشم پشت
 من انداخت و با لحن دلدارانه گفت : ه ب ینگاه

 دور دور؟  رونیب  می_ بر

 

 خودش قاطعانه گفتم :  مثله

 _نه.

 

 گفتن؟  یو مهراد چ ان ی که نو یدیشن یر یادبگی نارویا دی_ خوب با
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 گفتم :  یلحن عصبان با

ه  شب کی من  یگرفت رادی بسکه از خودمو رفتارم ا یمنو کشت شبیچنده؟ از د لویک انی_ مهراد و نو
بعد تو   گذروننیکجا دارن خوش م ستیبره، اون دوتا االن معلوم ن  ادمیروزه  ک ینشدم که  ینطور یا

 نیا زا  رونی ب دیهضم کنم خواهشا بکش  تونمیشما رو نم  یالک  یادا اطفارا ن یمن ا ،یمن ریهنوز گ
 .هیقض

 

 حرفام به فکر فرو رفت و گفت :  دنیشن  با

 .نجا یذاشتن ابعد منو تورو گ سرشون کجا گرمه  ستیمعلوم ن ای_واقعن

 

 ؟یدیقسمتشو فهم نیهمه حرف زدم هم نی_االن ا

 

 . یخوش گذرون م یشد بلند شو ماهم بر  نطوری_اصال حاال که ا

 

 ؟ یقانع شد یعنی نی_ا

 اخم گفت :  با

 داً ی_شد

 

 لب گفتم :  ریز

 پس. گفتمیکاش زودتر م  ی_ا
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 با دست زد رو لپش و گفت :  هوی

اون دختره از من خوشکل تره؟ چه  یعن ی ؟یاز من بهتر چ یکی گه مهراد بره با _خدا منو مرگ بده ا 
 کردم تنهاش گذاشتم! یغلط

 

 کردم و گفتم :  ینوچ

 .کنمی حد که فکر نم   نی_حاال در ا

 

 گرفت و گفت :  دستمو

 زود حاضر شو که دلم آشوب شد . یالزم شگاهیتوهم آرا  نمتیبب شگاه،یبرم آرا  دی_پاشو، من با

 

 بود!  یدو قطب یمار یبه سمت باال چرخوندم، واقعا هلن دچار ب  موچشما

 میفاصله سه ساعت باهم رفت نی وقت گرفت، تو ا گهیسه ساعت د  یو با اصرار برا شگاهیزد آرا زنگ
غذا  یمشت  یدادم و بهش فهموندم چطور  ادی رو  یت کردن لقمه کله گرگو منم بهش درس  یگرکیج

 اشت تو دهنش و با همون دهن پر گفت : و گذ گرفت  یبزرگ یبخوره، هلن لقمه 

 عشق کردم.  چسبهی غذا خوردن م ینجور ی_ چقدر ا

 

 که روش نشسته بودم و گفتم :  یگذاشتم رو صندل  پامو

دهنتون سه  دیذاریمثله مورچه لقمه م شهیم تونی _آره بابا اصال من موندم شما غذا خوردن حال
 بره.  نییقورت بده بره پا  د،یجوی ساعت م 
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 و خوردم، به دستاش نگاه کرد و گفت :  ختمیبزرگ دوغ ر وانیل هیلقمه شو قورت داد، منم  یسخت هب

 نجا؟ ی_دستمال نداره ا

 

 آآآ... آ  نی منو بب ه؟ی_دستمال چ

 

 و گفتم : دمیدهنمو پاک کردم و بعدش دستامو بهم مال  پشت دست  با

 _تمام. 

 

 که کردم انجام داد و گفت :  یکار 

 چه خوب. ولی_ا

 

 گذاشتم دهنم و گفتم :  حونیپر ر هی

  خی تا سپنج م یایرو هم م میذاریماه بعدش با بچه ها پوالمونو م دمیشا ایآخر هر ماه، امم  شهی_ما هم
 . دهیم فیک  یلیخ می کن یم  میبعد باهم تقس  میخری م نجایاز ا رگیج

 

 _چقدر خوب. 

 

 چقدر َمشت.  ی_بهتره بگ
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 به حرفم گوش داد و گفت :  مشتاقانه

 _آره چقدر مشت. 

 

 زدم و گفتم :  یلبخند

 .میبر  گهی_برا امروز بسه د

 

 .  رونی ب میو رفت میگفت و بلند شد یا باشه

شدم، هلن بهم نگاه کرد و با چهره وار رفته  رهی زدم و با غرور به رو به رو خ  نکموی شدم و ع  نیماش سوار
 گفت : 

 .یکندی _مارکشو م

 

 سمتش و گفتم : برگشتم

 _ها؟

 

 چشم گرفت، با اخم ازش گرفتم و گفتم :  یبرد و مارکشو کند و جلو  نکمیع کینزد دستشو

 ش؟ ی_چرا کند

 

 و نداره.حرفار  نیا یچارصد تومن نک یع هی ازی_بس کن ن
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به من داد  و پشت فرمون    نیگرفت و قبل نشستن تو ماش وهیدوتا آبم  یفروش  وهیشد و از آبم  ادهیپ
 شده گفت :  نشست، کمربندشو بست و با صورت جمع

 المصب. نیا کنهی م ری _همش گ

 

   شد،یآب پرتقال نم یچی خوشمزه بود اما ه یل یآلبالو خ  آب

ابروشو انداخت باال و منصرف   ه ی یخال وانیدوتا ل دنی بگه که با د  یز یسمتم و خواست چ برگشت
 و گفتم :  دمی کش  یشد!  نفس راحت

 ؟  یخودت چ  یخوشمزه بود، راست  ی_مرس

 

 گفت :  د وکر یور  هی لبشو

 45_نوش جان.

 

 م و گفتم : نگاه کرد نکیبا حسرت به مارک ع م،یروشن کرد و گازشو گرفت و حرکت کرد نوی ماش و

 اه.  وردمیافتاد، کاش از جعبه درش نم  متشیاز ق  ی_ قشنگ ده تومن

 

ه  برخورد کرد و با سر رفتم جلو، خداروشکر کمربند بست یز ی محکم به چ نیفکر بودم که ماش نیهم تو
 خم شد و قفل فرمونو در اورد و داد زد :  عیبودم، هلن سر چارهی بودم وگرنه ب

 من لندهور.  نی به ماش  یزنی م یکن ینفس کش، غلط م ی_آ
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شدن سر   ادهیتو دستم بود متوجه پ  نکیروبه روم نگاه کردم و همونطور که مارک ع   یآشنا نیماش به
 شدم. نیماش  یناینش

 

 _بسم اهلل. 

 

متعجب به من و هلن که مشغول بلند کردن   یکه با چشما انید و نوادم و به مهرادهنمو قورت د آب
 خيره شدم و گفتم : کردنی قفل فرمون بود نگاه م

 _سالم ... 

 

بودن لبخند پر استرِس   ستادهیرو به رومون ا نهیدست به س یینشون ندادن و دوتا یالعمل عکس
 زدم و داد زدم :   یضیعر

 آشنان.   ونیآقا  نجایا ای_هلن ب

 

 با هزار مشقت قفل فرمونو بلند کرد و گذاشت رو شونه اش و گفت :  هلن

سرم   بهیما، من آشنا غر نیبه ماش  زننیتو حلقشون که م  کنمی همينو فرو م امی... بزار االن مستای_نه وا
 . شهینم

 

 به شونه هلن ضربه زدم و گفتم :   یانگشتم چند بار  با

 بهشون نه؟ میچون ما از پشت زد ما،یما بودمقصر کنم  یآروم باش فکر م  کمی زمی _عز
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 در اورد و گفت :   ییاسپر بشی قفل فرمون شد و از ج الی خیب

 من!؟ یکاکتوسا دی کنی م کاری چ نجایسبک تره... عه شما ا نی_ ا

کرد و منو هول داد سمت  یو مهرادن سرفه تصنع انینوکه تازه متوجه شده بود طرف حساب ما  هلن
 جلو و گفت : 

 .د یرو احساس کن  رییبلد شد تغ  ویروزه همه چ ک یدر باهوش بود نق_ا

 

 گفتم :  یماس مال یچشمم بردم و برا  کینزد شتریب  نکمویع

 کردم.  ریی تغ یلیمن خ  ،یلی_ آره خداوک 

 

 با اشاره گفت :  هلن

 . گمیدارم م یِاه، چ د؟یکنی حس نم  رو یینره ناموسا تغ ادتی _صداتو بکش ناز، ناز 

 

 ن به ما نگاه کردن و...  د همزماو مهرا انینو

  نیو ماش  سی زنگ بزنن پل یتالف یبرا یکه دوتا خود ستیبدتر ن  نیاز ا زیچ چیبگم ه  خوامیم فقط
 .  نیهم نگیآدمو ببرن پارک  یپا ریز

 گفت :  میعقب نشسته بود یخطاب به ما که صندل  تی با عصبان انینو

  دیسه روزو تحمل کن نیدور؟ مگه من نگفتم ا ورد رونیب  نیبعد شما اومد نجانیپس فردا ا نای_عمو ا
 تا شرش کنده شه هان؟ 

 به سمت عقب برگشت و به منو هلن نگاه کرد و گفت :  انیاز نو یبانیپشت یبرا مهراد

 . نمیبی نم یر یی منکه تغ د؟ یهم کرد ی_حاال کار 
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 گفتم :  ییپررو با

 .خوادی م رتیچشم بص راتییتغ دنی_د

 

 لب ادامه دادم : ریز و

 . دیکه شما پسرا چشم گاوم ندار_

 

 یو مهراد همزمان بهم نگاه بد انیوباال رفته بهم اشاره کرد و لبشو به دندون گرفت، ن یبا ابروها هلن
 نگفتم.   یلب ریهم ز یل یانداختن برگشتن ، فکر کنم خ

 و گفت : سرشو تکون داد  نانیگفت، اونم با اطم یز ینگه داشت و با اشاره به مهراد چ نوی ماش انینو

 هلن.  میبر  ای_ ب

 

روشن کرد و    نویماش  انیتکون داد و نو یمهراد دست  رون،ی باز کرد و رفت ب نو یبا اکراه در ماش  هلن
 .میازشون دور شد

 

 ! م؟یری_کجا م 

 

 _خونه. 

 

 کردم و گفتم :  اخم
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 َاهه.  گهید دیش  الیخی ب  مای شد ری بابا اس ی_اَ 

 

 چشماش درشت شد و گفت :  دیحرفمو که شن نیا

 رفته.  میشد چارهیهمه مون ب یمن حرف بزن  یجلو زن عمو  ینجور یا کباری هی_ تو فقط کاف 

 

رو خودم کار    دیواقعا با نکهیگرفته بودم! مثله ا ادیگفتن   زمیعز کیهلن فقط  ی از تمام حرفا راستش
 .  کردمیم

 بزرگ!   زهی انگ هیبرگشتم سر خونه اولم و البته با   دوباره

 بود َعع   دهیخر  فونیبرام آ انینو

شه دستامو باز کردم و    ریبود اشک شوق از چشمام سراز ک یکه نزد  یذوق جعبه رو باز کردم و در حال با
 رو بغلم گرفتم و گفتم :  یگوش

 . یدیخودت رس یق یباالخره به دست صاحب حق زمی _ عز

 

 گفت :  کردینگاه م دمیجد فونیمنو آ  یهمونطور که داشت به صحنه احساس انینو

 46خوب یگفت یاز اول م یدوست داشت یر گوش _انقد

 

داده بود خوردم،   ادمیکه هلن  ی موز برداشتم و با همون اصول دونهیو  دمیکش چشمم ریز انگشتمو
ننشستم، اما اون بدون   کاری تشکر کنم که بدونه من ب انیکارم از نو نیبا ا خواستمی م  یجور  هی یعنی
و پوست   اشتمبرد گهیموز د هیحواسش نبود، دوباره   دیشا! البته کردی فقط بهم نگاه م یر ییتغ چیه

و    کردمی که مثله چوب سرجام نشسته بودم و همونطور که هلن گفت لبامو غنچه م یکندم و در حال 
همچنان   ی ناز و عشوه هم اومدم ، ول کمی هم زدم و  یبهش نگاه کردم و چشمک  دمیجویآهسته م
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  یز یچ دماحساس تهوع بهم دست داد و فقط منتظر بو  مکیسر موز سوم  گهی د کرد،یگُنگ نگاهم م
 که خداروشکر زبون باز کرد و گفت :   ارمی نگه تا کل خاندانشو جلو چشمش ب

 ؟ ی_ موز دونت پر نشد بسکه موز خورد

 

 و داد زدم :  یعسل زی پرت کردم رو م تی موزو با عصبان پوست

تفاوت   یب ی که گفت  ییزای من نسبت به چ یکه مثال بدون خورمیچقدر با کالس دارم م  ینی بینم  ی_کور 
 کنم؟ی خودمو م یبا کالس رفتار کنم و دارم سع دی که با دونمیو م ستمین

 

  یلبخند هو ی و منتظر نگاهش کردم،  دمینفس کش عیسر شدمیتند تند حرف زدم داشتم خفه م انقدر
 ت : خنده، قهقهه زنان گف  ری به خنده شد و بعد زد ز لی لبخندش تبد واشی واشیزد و 

 ؟ یخور یموز م یکنی افه ماتو مثله زر افهی_برا همونه سه ساعت ق

 

   شم؟یشکل زرافه م امیمن عشوه م ینیمروت زرافه!  ال

 ادامه داد : انینو

  ادی رو بهت  نا یبا عمو ا یفقط خواستم هلن طرز معاشرت رسم  ،ی_ منکه نگفتم خودتو انقدر عذاب بد
 . نیبده هم

 

 همه کشک؟ نایو ا یت کندن و راه رفتن با کفش پاشنه ده سانتوسپ وهیفشرده م یکالسا یعنی_

 

  ینخور  یز یچ قهیدو دق  یتونیکار کردن داره؟ تو نم یکی پا افتاده و کوچ شیپ  یزای چ نیهمچ یعنی_
 ؟ یمثال حاال با کفش پاشنه کوتاه تر راه بر  ای
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 و گفتم :  دمیلبمو با حرص جو پوست

 . نطوری_عه؟ که ا

 

 _نکن. 

 

 گفتم :  یمو کندم و عصبانت لبپوس  شتریب

 _ منو مچل کرده دختره رو اعصاب. 

 

 ی نطور ینکن ا گمی_م

 

 بهش نگاه کردم و دست برداشتم.   یچشم ریز

 تر به من نشست وگفت :  کینزد یکم

 اخالق خاص دارن. یسر  هیمن  یزن عمو و عمو نی_بب 

 

 باال گرفتم و گفتم : دماغمو

 47آره؟ رنیو سرتا پا بهونه گ فهی پ فیَاه َاه پشون زبونورد   کسرهیکه  یی_حتما از اونا

 

 خنده به حرکاتم نگاه کرد و گفت :  با
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  یچ یر یگیم  جوشن،ی کوچولو سخت با آدم م هیان اما  یخون گرم و مهربون   ی_در اون حد نه، آدما
 گم؟یم

 

 زد و گفت :   یآره تکون دادم، بشکن یبه معن سرمو

  تتیو درخور شخص یکه رسم نهیفقط تنها خواسته من ا خوامیم از تو ن  ی_آفرين، حاال من کار خاص
زن عمو در برخورد  میفرودگاه استقبال، مثال من عمو سهرابم و کنار میفرض کن ما رفت نی بب ،یرفتار کن
 ؟ یبه کدوم سالم کن دیاول با

 

  یسن اونه و دوما از نظر یاوال اصل کار  گرفته؟ خوب معلومه عموت چون تی شوخ ،ی_عجب کار سخت
 بزرگتره. 

 

 شدت حرفمو رد کرد و گفت :  به

  شیپ یو بعد بر  یسمت زن عمو و بهش سالم کن یبر  د یاول با ،ی نکن یکار  نی وقت همچ هی_ نه نه، 
 عمو. 

 

 گفتم :  متفکر

 . نیخانواده زن ساالر نای_پس عموت ا

 

  یراره دعوتشون کن... حاال فکر کن اونا اومدن خونه و استراحت کردن و موقع شاِم و ق ییجورا هی_ 
 ؟ یکنیم  زیبه نشستن سر م اول کدومو دعوت  زیسر م ننیبش

 



 پشت چراغ قرمز 

187 
 

 . گهید ان یم ییدوتا زی سر م نی ای ب گمیم هی_وا چه کار

 

 _نه

 

 زدم گفتم :  یا روزمندانهی ولبخند پ دمیسر جام پر یخوشحال با

 اول زن عمو رو صدا بزنم . دیبا دم،یمن جوابشو فهم  یبود ول  یف_سوالت انحرا

 

 پا انداخت و گفت :  یروپا

 داره. میو رژ خورهیچون زن عمو شب شام نم ی زنیاول عمو رو صدا م ری _خ

 

 حوصله گفتم :  یذوقم خوردو ب  تو

 _چه سخت. 

 

و تا دلت بخواد زن عمو   هیآدم راحت و خودمون یلی عمو خ  نکه،یا زی فقط چندتا چ ،یکنی_عادت م 
که کالت پس معرکه   فتهیکن باهات کج ن   یسع نه،یمتنفره و نکته ب یخشک و منضبط،از خنده و شوخ 

 است.

 

 دقت کنم .  ی لیخ  دی_اوهو، پس با

 

 برداشت و گفت :  زیم یاز رو لشویشد و موبا خم
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 _اوهوم.

 

 م : بود گفت شی که مشغول چک کردن گوش همونطور

 ؟یداد تی _ رضا

 

  هویکارش  نیکرد، با اچشماشو بست و باز  ییدر اورد و بهم نگاه کرد و با خوش رو یاز گوش  سرشو
 شد، آهسته نفسمو رها کردم و گفتم :  یجور  هیدلم 

 . گردمیباال برم رمی_ممنون، من... م

 

 شد و گفت :  رهی خ شی صفحه گوش به

 _ راحت باش. 

 

دادم، با کف دست به صورتم   هیاز پله ها باال رفتم، وارد اتاقم شدم و درو محکم بستم و به در تک عیسر
 گفتم :  زدم  و یل یدوتا س

 48آدم باش. هو؟ی _چت شد 

 

  یت هی،  دمیاوردم و پوش  رونیگرفته بودم ب شبیکه د یی بلوز شلوار از اونا دونهیکمدو باز کردم و  در
  یشلوار که انتها هیبلند بود و   ینوشته بود و کم یسی ش جمالت انگلکه رو یشرت راحت سورمه ا

دانانه   قدربه خودم نگاه کردم  نهیل زدم تو آپاچه هاش کش داشت ، موهامو هم شونه زدمو بعدش ت 
 گفتم : 

 _ به به.
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و  ور شونه ام  هی فتادیاش م قهیبه قول هلن لش بود، دائما   یاز اونا بود که مدلش کم شرتممیت حاال
از اتاق   کردم،یشو مرتب م  قهیو  گرفتمیدستمو باال م یمنم ه شد،یمعلوم م رمی متاسفانه بند لباس ز

توش بود که انقدر   یچ دونمی مشغول بود نم شیهنوز هم با گوش انینو نیی م پاخارج شدم و رفت
 جلوش نشستم و گفتم :  کرد،ی سرگرمش م

 .  یمرس  اتیادگاری_واسه همه 

 برداشت و بهم نگاه کرد و  گفت :  یاز گوش چشم

 _ جون بابا. 

 

 کردم و گفتم :   یخنده اخم الک با

 .گهی_ خوب د

 

 شدم. دیجد  یها تی و مشغول کشف قابل نییرمو انداختم پااشتم و سبود برد دهیکه برام خر یگوش

با  در همون حال  هوی کرد،یبهم نگاه م  یچشم ریبود ز لشیچشمش به موبا  هیهمونطور که  انینو
 گفت :  یخنده نامحسوس

 که جلوت ننشسته.  فیوزارسیکن لطفا ،  ت یخورده رعا هی_ 

 

 : دم یگفت و پرس یچ  دمینفهم

 !؟ی_چ

 

 تکون داد و گفت :  یبا خنده سر  شدیکه داشت بلند م یحال  در
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 .ال یخی کردم ، ب ی_شوخ 

 

لباسم نگاه کردم و دستمو گذاشتم رو دار و ندارم و با   قهیحواسم اومد سر جاش و به   هویرفت ،  و
 درشت شده لبمو گاز گرفتم و گفتم :  یچشا

 خاک عالم. د؟یهمشو د  یعنی ن،یی_ه

 

عوض کردم و به سمت آشپزخونه حرکت   یکوتاه طوس  نیبلوز آست هیبا   شرتو  یرفتم اتاقم و ت  عیسر
 غرغر کردم .   یکردم و با خودم کل

 بود. دهیتاحاال منو تو اون حالت ند یشک یاون المصبو، ه یدیپوشیهمون اول نم یمردی_خوب م

 

  ریبخ ماجرا نیآزاد شده و فقط کار من مونده بود که تموم بشه و ا یراحت شد کام المیخ گهید
 بگذره. 

 اومد و صدام زد.  نییبا عجله از پله ها پا  انی خودم غرق بودم که نو الیفکر و خ  تو

 

 تو آشپزخونه ام. نجام ی_ا

 

 گفت :  دستپاچه

 باهات حرف دارم.  نیبش قهیدق هی_
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اون صحنه    ری انقدر تحت تاث یعنیخدا منو مرگ بده   نت،یو دستامو از پشت گذاشتم رو کاب برگشتم
 رفته؟  قرار گ

اشته باشه، د یز یقصد چ ادیبه حالت چهره اش نم   یاالن نخواد کار منو بسازه، نه ول نیا یلعنت
 مضطرب گفتم : 

 49_بگو راحتم .

 

زنگ خورد، به شماره نگاه کرد و گفت   لشیبزنه که موبا  یتکون داد و اومد حرف دییبه نشونه تا یسر 
 : 

 . کنمی االن قطع م د،ی_ببخش

  

 ش گفتم : ، درجواب با کالس هیلعنت

 اوضاش قاراشه. دی_جواب بده شا

 

 کج کرد و گفت :  لبشو

 ؟ ی_چ

 

 کنترل نشده خودم گفتم :  دهیهمون لحن کش با

 جواب بده. رهیکارش گ  دیشا گمیکالس، م  ی_بابا ها

 

 اول به من و بعد به سمت مخالف نگاه کرد و گفت :  یو بدون حالت خاص  سیپوکر ف  افهیق با
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 _اهان.

 

  رون،یکه نشسته بود بلند شد و رفت ب  یبلند  هیپا یصندل یرار کرد و از روو برق تماس و

و با   دادینشون م شتریب شویبود بازوها و بدن ورزشکار  دهیکه پوش  یبلند نیآست رهی ت یخاکستر  بلوز
بد   خوردینم ی ترش  میاز حق نگذر ومد،یتر به نظر م یامروز  پشید تکه انداخته بو یاون گردنبند  مشک

 . خوردیم یلیهم خ گهید  یزایبلکه چ خوردیم یبشر ترش   نینبود، اما متأسفانه نه تنها ا یز یچ

 خونه راه رفت و گفت :   یگوشش با اضطراب تو کیکه گوشي نزد یدرحال انینو

 وقت ندارم...  باهات در تماسم فعال . گهیزودتر دست بجنبونم د دیهولم نکن، با  یلعنت دمی_باشه فهم

 

 شد، به سر و وضعم نگاه کردم و گفتم :  رهیرو قطع کرد و بهم خ   یزده گوش بهت

 شده؟  یز ی_ چ

 

 صداش بود گفت :  یکه تو یاسترس مشهود با

 . انی_ فردا م

 

و   زی خم شدم سمت م رفتم و کش ینزد یعکس العمل  چیبدون ه  نیگفت بخاطر هم یچ  دمینفهم
 گفتم : 

 موز برداشتم. هی_پس من 

 

 زنگ زد :  یازم گرفت و به کسهشو نگا یحالت بدبختانه ا با
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  دهیینشه که گاوم زا میسه و ن یباش  نجایساعت سه بعد از ظهر فردا ا گمیم یگوش کن چ ،ی_سالم آز 
 . یباشه با  ؟یاست اوک

 

من که کنجکاو بهش نگاه   دنیبرگشت و با دبه سمتم  مهی رو قطع کرد و همون طور سراس یگوش
 گفت :  خوردمیو موز م  کردمیم

 د؟ یتورو نشونشون بدم که نفهمن دو نفر یس ماندانا رو فرستادم چطور منکه عک_ حاال 

 

 پلک زدم و گفتم :  چندبار

 ؟ یخور ی _ موز نم

 

 گوشش گرفت و گفت :  کینزد  شویبهم انداخت و در همون حالت دوباره گوش  یحرکت نگاه یب

 مرد.  هیدوتا زن   شهی... مثله همخواستمی_سالم دوتا کار گر م

 

 .می کردیخودمون حلش م   ییتار چرا؟ دو_وا! کارگ

 

گفت   ظیشد و کتشو برداشت و به سمت در حرکت کرد و با غ  یحرص  کردمیانقدر آروم رفتار م نکهیا از
 : 

 _لعنت... 

 

 و درو محکم بست!  رونی رفت ب و
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  پولدارا و مرفه نیا میپول دار  یبدبخت در به در ب یها چارهیکه ما ب  یآرامش نی ا گنی_ واقعا راست م
 درد ندارن.  یب یها

 

  فهممیبود نم   فیقابل توص ریهمه عالقه به موز غ نیحرفا چقدر من موز دوس داشتم، ا  نیاز ا جدا
 50واقعا.

 

کردن، شستن ُرفَتن و در   یر یکارگرا اومدن گردگ نیح  نیمبل نشسته بودم در هم یهمونجا رو من
 انیافتاده بود که نو یچه اتفاق  یعنیمبل تکون نخورده بودم!  یرفتن و من همچنان از رو تی نها

 خوب انقدر استرس داره؟   یول  ادی قراره عموش ب دیشا دونمیانقدر استرس داشت؟ نم

هم  دیخر  لونیچندتا نا د،یرس رون ی از ب انیکردم که نو  یخيره شده بودم و داشتم فکر م ینقطه ا به
 در رهاشون کرد و گفت:  یدستش بود خسته جلو 

 _کارگرا رفتن؟ 

 

 و گفتم :  دمیکش یا ازهیخم

 _آره. 

 

شده گفت و رفت، ساعت هشت شب   یز یلب چ  ری گاه کرد و بازم زبهم ن دیبا همون چهره نا ام  دوباره
  مانهیبه سمت آشپزخانه حرکت کردم و چند پ یاراد  ریگرسنه شده بودم ، به صورت غ  یلیبود و خ 

 بیگشتم س یکردم،اما هرچ یقاط توش  گهید یزایو گوجه و چ ایهم لوب یبرنج گذاشتم و مقدار 
و   یتو قابلمه، بعدشم دو تا کنسرو نخود فرنگ ختمیر گهی د زیبه جاش چندتا چ  ی نکردم، ول دایپ  ینیمز

مزه   دوارمیداشت ام یخوب یلیخ   یهم زدم و در قابله روگذاشتم، بو هیکردم توش و  یهم خال  یماه
ها  پلهاز  انینو  نیح  نیا حاضره در همگذشت و حس کردم غذ یا قهیباشه، چند دق ینطور یاشم هم

 گفتم :  عیاومد و به سمت تلفن رفت سر نییپا
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 ؟ یزن یزنگ م ی_به ک

 

 حوصله گفت :   یب

 .ارنیب  تزایپ زنمی _ زنگ م

 

 دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم :  جانی ه با

 پختم. یچ  نیبب ای _قطعش کن ب

 

 حوصله تر از قبل گفت :  یبا لحن ب  انینو

 به خوردمون بده . خوادی م یچ  ستیمعلوم نوروخدا باز _ولمون کن ت

 

کرد و تلفونو   ینوچ دیمو که د افهینگفتم، ق یز یگرفت ، با حالت قهر رومو برگردوندم و چ یشماره ا و
 و گفت :   زیگذاشت رو م 

 .یدرست کرد یچ  نمیبب اری_ ب

 

 و گفتم : وردمیخوشحال شدم اما به روم ن  یلیخ

 کن.  لی. مپزخونه کو..تو آش   ای_ب

 

 لب زمزمه کرد :  ریز
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 کنه با تو.   ری_خدا عاقبت منو بخ 

 

 پررو، پررو داد زدم :  منم

 . کنهی م ری _ بخ

 

  یو بعد برا دمیاون غذا کش ینشست، دوتا ظرف برداشتم و اول برا زی کرد و پشت م یکمرنگ  ی خنده
 خودم. 

 توش داره.  یچون همه چ ه،یمقو  یلیغذا خ نی_به، به ا

 

 زد و گفت :   یلبخند یدرشت شده به غذا نگاه کرد و زور  یمابا چش انینو

 51توش مگه؟ یخت یر ی_ چ

 

 زده گفتم :  ذوق

... آها تو  دمیچقدر خوبه، البته خودم هنوز نچش نیکنم غذا از دهن افتاده حاال بخور بب فی_تا من تعر
 توش باشه؟ ختمیر یغذارو بخور حدس بزنم چ

 

 گفت :  کردی به غذا نگاه م یحالت خاص   رفته بودو باابروش باال  هیکه  یرحالد انینو

 ده؟ یم ییبو هی یکنی حس نم یندارم ول  ی_ من به ظاهر غذا کار 

 

 گفتم :  طلبکارانه
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اون دختره مونا برات سوپ درست کرده بود  خوب با اشتها   ده؟یبو م یگیکه م یقاشق خورد هی_
 حاال... یخوردیم

 

 تشو مشت کرد وگفت : کامل حرفمو بزنم و با حرص دس نذاشت

 .یکوفت کنم تو دست از سرم بردار  نوی_آقا جهنمو ضرر بده من ا

 

به   یشمچ  ریدستش متوقف شد ز هوی دهنش برد اما   کیازم گرفت و قاشقشو پر کردو نزد بشقابو
کرد و قاشقو گذاشت دهنش و خورد، توقع  یانداخت و اخم ینگاه کردمیمنکه منتظر نگاهش م 

شده دستشو  کرد و با صورت جمع   یمکث  دنیموقع جو  هویبخوره بعد نظر بده که داشتم قاشق دومو 
 گذاشت رو دهنش و بلند شد رفت.  

 کمیوردم مزه اش بد نبود ، فقط...  کارش ناراحت شدم و قاشقمو پر برنج کردم و خ نیاز ا یلیخ
 بلمه . تو قا ختمیشو ر  هیقورت دادم و بق دمشویخاص بود با صورت جمع شده به زور جو

 

داد  هیتک واریدستشو به د ستاده،یمتوجه شدم پشت سرم ا هوینه که  ایاومده  انینو نمیبب برگشتم
 صدامو صاف کردم و گفتم :  کرد،ی بهم نگاه م یبودو با حالت خاص

 .شهیخوب م  زمی بر گهید یزایمن گفتم عوضش چ مینداشت ین یزم  بی_ خوب س

 

داخلش نگاه کرد و   یها ین یزم بیبه من و س  نهیو دست به س رو باز کرد  ینییپا   نتیشد و در کاب  خم
 بر کنترلش داشت گفت :  یکه سع یبلند یبا صدا

 !زه؟ی ری تو برنج آووکادو و انبه م ی_ آخه ک
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بود ،  نیبرنجا ا یال ختمی خورد کردم ر ینی نگ ین یزم بیس یکه به جا یا وهیپس اسم اون دوتا م اوخ
 به قابلمه نگاه کردم و گفتم : 

 خوب. میدار ینیزم  بیس دونستمی_ نم

 

 چشاشو درشت کرد و گفت :  دوباره

 52ا یخدا یفقط! اونم پلو، وا یخت یاون دوتا رو ر  زی همه چ نیا نیچرا ب  گمیداره؟ م ی_چه ربط 

 

بدون   انی روزا چرا انقدر دل نازک شدم ، مظلومانه مشغول جمع کردن بشقابا شدم، نو  نیا دونمینم
داد،  تزای سمت چپش باشه آشپزخونه رو ترک کرد و زنگ زد سفارش دوتا پ کتف من  یناراحت نکهیا

  کرد؟ی م  دیتشکر نبا هیبودم   دهیزحمت خودمو کشبود حاال من  ختهیاعصابمو بهم ر  یحساب 

 حرص داد زدم :  با

 . رمی س خورمی من سفارش نده نم ی_ برا

 

 خوند و بهم نگاه کرد و گفت : ش چردست یو تو ونیزیحوصله کنترل تلو  یکه نشسته بود ب همونطور

 برا خودم دوتا سفارش دادم. ،یر ی س دونمی_ م

 

هم از چشمم پنهون نموند، پسره   انی نو زی نزدم ؛ البته لبخند ر یمشت کردم و حرف  ظیبا غ دستامو
 پررو.  

 *** 
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که منتظر   ناینازکش به نو  یو رو به روم نشست و زل زد تو چشام و با صدا یآز  انی به قول نو ای تایآز
 گفت :  کردی نگاه م

که  فهی و ح سهیف یب ینچرال و ب یلیخ شونیبشه اما ا یاون شکل  دیبا دونمی_ من کارمو بلدم و م 
 کنم.  هیشب یکه نشونم داد یعکس  نیبخوام چهره شو به ا

 

 شدم و گفتم :  زیخ  مین یصندل   یاز رو کنجکاوانه

 نم؟ی بب شهی_م

 

 که داشت گفت :  یر آب با همون لهجه خاص اونو مانع بلند شدنم شد و  تایآز یدستا

پاک بشه    کاپشیم  یاز طرف اد،یدلم نم گمیاما بازم م یبه اون که گفت شهیم ک ی_بلوندش کنم نزد
 . شهیبدتر م

 

 شد و گفت :  رهیمتفکر به پارکت کف اتاق خ  انینو

 کنم؟  کاری چ یگی_ م

 

 توجه به حرفاشون گفتم :  یب

 . گهیو دره ردخت نمی بده بب   تویگوش انی_نو

 

 زد   یبود لبخند محو نیی همونطور که سرش پا انینو
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گفتم  غیدختره دستامو گذاشتم رو دهنم و با ج دنیرو سمتم گرفت، باد یچشمشو بست و گوش هی و
 : 

 د؟ یکن  نیا هیمنو شب دیخوای شما م ه؟یچ گهید نیابرفض، ا ای_ 

 

 گفتم :  انیو خطاب به نو  دایشد که با اخم بهش فهموندم جلو ن  کیبهم نزد یکم  تایآز

 . دیبکن یزشت عمل  نیمنو مثله ا  افهی_ عمرا اگه بزارم ق

 

 انجام ندم.   گفتی که به من م یکالفه مشغول کندن پوست لبش شد کار  انینو

 

 م؟ یکن  کاری حاال چ ی_خوب آز 

  

 و پشت گوشش انداخت و گفت :   دیدکلره اش کش یبه موها یبا ناز دست  تایآز

دختر دست نخورده است اگه روش کار کنم قشنگ   نیندارم، اما چهره ا یکار  _ من به اون عکس
 .شهیم

 

 و گفتم:   دمیحرفشون پر وسط

 53منه؟ افهی _ االن بحث سر ق

 

پا انداخت و   یگذاشت و پارو شی صندل  یپشت یبا غرور و ژست مختص به خودش دستشو رو تایآز
 :   گفت هیچ  یبرا دمیفهمی که نم یادی ز یبا ناز و عشوه 
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 .یچهره ات حظ کن  دنیاز د دمی_ آره گل من، به من اعتماد کن، قول م

 

گرفت و به سمت در حرکت کرد و در همون حال که  ی در اورد و شماره ا بشی از ج شویگوش انینو
 گفت :  رونی ب  رفتی داشت م

 الزمه انجام بده. ی_باشه هرکار 

 

 جان.   انیراحت نو  التی_خ

 

 جان؟!  ان ی..نو.درکی بودن م یاحساس خودمون  چقدر

شو   یشیآرا لیو وسا فیمجبورش کردن بخنده و بعد ک یزورک یبهم زد از اونا که انگار  یلبخند تایآز
 ، در همون حال گفت :  ز ی م یرو  دیباز کرد و چ

 ؟ی_ چند روز قرارداد دار 

 

 _بله!

 

 زد و گفت :   یپوزخند

 راحت باش   زمیمطلعم عز ی_من از همه چ

 

 م : جمع کردم و گفت  برخورد، صورتمو بهم

 ندارم خانم.  ی_ من قرار داد
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 زد و گفت :  یتمسخر لبخند با

 د؟ یباهم ازدواج کرد یجد یجد یبگ یخوای م یعنی_

 

 انداختم و گفتم :  ی سرتا پاش نگاه بد به

 ه؟ یب یعج  زی _ آره چ

 

  یصنوع همه کاراش م ی، از حرکاتش متنفر بودم انگار  دی دهنش و بلند بلند خند یگذاشت رو دستشو
 بود. تهیو فرمال 

 

 تونهیباشه، اون اراده کنه م بندی پا یکه به کس  ستین  یاصال آدم انینو زمیبود، عز  یجالب  ی_شوخ 
 حرمسرا بزنه.

 

 تمام مشت کردم و گفتم :  تی با عصبان دستمو

اعتماد به نفس بدن معلومه اونا هم مثله دوره  ینجور یوجود دارن که به مردا ا ییهنوز زنا ی_وقت
 .زننیجار حرم سرا مقا

 

 کرد و گفت :  یرفت ، سرفه ا نیصورتش رفته رفته از ب  یرو  لبخند

 تا کارمو انجام بدم.  نی_خوب ، ثابت بش 
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  بندیپا  انینو گهیبا حرص و تمسخر م نینشستم و چشمامو بستم، حاال همچ  یصندل یرو دلخور
 هس، دختره پررو! یخودش ک یکه انگار   ستین

دختره با من لجه که فکر نکنه من زشتم، اصال  نیکنم ا  یآور  ادی انیدم به نوباشه اگه زشت ش  ادمی
 54.کنهیم شی مطمئنم منو زشت آرا

 

و  خودمو ت خواستمیم یبود که هرچ ییو قسمت لوس ماجرا جا دیکارش طول کش یساعت کی کینزد
نداره با خواسته   یاط بود که زد، البته به من ارتب  یهنوزم فکرم مشغول اون حرف  ذاشت،ینم نمی بب نهیآ

 من؟ گمیدارم م  یخودم باهاش ازدواج نکردم که بخوام... چ

 

 _تموم شد خوشکل خانم.

 

لبخند   نکهیکنار رفت و منم بدون ا نهیآ یدختره که نگو، از جلو نیاز طرز صحبت کردن ا ومدیم بدم
 شینه!! آرا ایمنم  نهیآلحظه شک کردم آدم تو  هیکرده بودم!  ریی تغ یل ی. خدمید نهیبزنم خودمو تو آ

تا   نیبود زم ردهکرده بود و صورتمو اصالح ک  ریی حالت ابروهام تغ نکهینداشتم اما هم  یظیغل  یلیخ
متعجب و خوشحال بودم اما بدون هيچ عکس   یلی چهره ام خ دنیکرده بودم، از د رییآسمون تغ

 با دستم موهامو کج کردم و گفتم :  یالعمل اضافه ا

 _ خوب شده ممنون. 

 

 صداشو صاف کرد و گفت :  تایبگه که در اتاق به صدا در اومد آز یز ی چ خواست

 .نی عروستو بب ای ب انی_ نو
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هلن درو باز کرد و خودشو انداخت تو اتاق، با   یپشت در باشه اما در کمال ناباور  انیداشتم نو توقع
 یاستاد همه چ تو ژست افتاد، تایبزنه و ذوق کنه که چشمش به آز  غیمن دهنشو باز کرد تا ج دنید

شد و دوتا دستاشو گذاشت رو   کی نزد کردمی داشتم نگاهش م نهیدونش فرو رفت و به من که از تو آ
 بهم نگا کرد و گفت :  نهیم و از داخل آشونه ا

 تو کوچولو.   ی_چقدر خوشکل شد

 

 : گفت   نهیباال انداخت و دست به س ییابرو تایزدم و از جام بلند شدم، آز  یتصنع  لبخند

 ناز داره. میلیقشنگ خانم خ  نیا نکهی_مثله ا

 

 با خنده گفت :  هلن

 _او، نگو دل همه رو برده.

 

 توجه به حرفاشون گفتم :  یب

 کجاست؟  انی_نو

 

 با همون خنده گفت :  هلن

فرودگاه   م یبر  دیبا گهیساعت د ک یدنبالت  امی ، منو فرستاد ب نجایا ادیکار داشت نتونست ب  یل ی_ خ
 . مینیب یاونجا همو م 

 

 دلم گرفت، سرمو تکون دادم و گفتم :  هوی حرفش  نیا با
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 حاضر شم.  دیمن با دی_ببخش

 

شدم،    رهیخ  نهینشستم و به خودم تو آ یصندل یرفتن ، رو  رونی از اتاق ب یو هلن با گفتن باشه ا تایآز
ا حاال  باهاشون بوده فرق دارم، ام ان یکه نو ییمن با همه دخترا گفتیبهم م یحس درون  هی شهیهم

و زودگذر   یکهمونقدر ال  یهمونقدر تکرار  هیام مثله بق یکیمنم  نکهیمثله ا  س،ی ن نطوریا فهممیم
 افتاد و گفتم :  نهیچشمم به خودم تو آ

حرف    یافسرده هارو گرفت نیمثال فاز ا ار،یدرن  یچته؟ پاشو حاضر شو لوس باز  ی فهمی_ خودت م 
 ه؟ یحسابت چ

 

 واب خودم گفتم :هامو باال انداختم و در ج شونه

 . زارمی باشم ب هی لنگه بق یک یمنم  نکهیفقط دوست دارم متفاوت باشم، از ا  یچ ی_ ه

  

 کمد نگاه کردم و گفتم : به

 بپوشم؟  ی_ حاال چ

 

 با لبخند وارد شد و گفت :  تایدر باز شد و آز هویفکر بودم که   نیهم تو

 . نمک تیی راهنما یلباس رسم دنیپوش یتو  دیاما با دی_اوم ببخش

 

مانتو و شال به همراه  هی عیسر دیمنو د تیکه وضع تا یبستم و لبخند زدم، آز تی با عصبان  چشمامو
 . رونی و کفش از کمد در اورد و گذاشت رو تخت و رفت ب فیک
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  یمشک یمانتو هیخودم  قهیصورتمو جمع کردم و با سل   ،یو کفش کرم فیرنگ و ک  ییطال یمانتو
هم برداشتم  دیو کفش سف فیو ک دمیبرداشتم و پوش دی سف ییمانتو ر یو ز یشلوار مشک هیجلو باز و 

 55زدن،  یمن لبخند دن یبودن و با د ستادهی و هلن منتظر پشت در ا تایرفتم، آز رونی و ب

 

 به شونه ام زد و با ناز گفت :  یآهسته ضربه ا تایآز

 بهتره ها.  یل یخودت خ قهی_سل

 

 . دونمی_م

 

 :  چشمشو برام نازک کرد و گفت پشت

 دادم. شنهادیبهت پ  یتر  ی من لباس اشراف ی_ول

 

به   نکمویاز کنارش رد شدم و ع یپاشنه پنج سانت یداده بود با همون کفشا ادیکه هلن بهم   همونطور
 چشمم زدم و گفتم : 

 . می_ هلن بر

 

 شدن و هلن متعجب گفت:  رهیباال رفته بهم خ  یبا ابروها  ییدوتا

 بود؟  ازین نی_ ا
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فرودگاه،   می دیکه رس  یرد و بدل نشد تا وقت  نمونیب  یه رو به رو نگاه کردم ، حرفو ب شدم  نیماش سوار
 اومد، هلن کنجکاو به اطرافش نگاه کرد و گفت :  یل یزنگ موبا یصدا هوی

 له؟ ی_صدا موبا

 

 کردم و گفتم :  یاخم

 ست؟ یتو ن ل ی موبا ی_مگه صدا برا

 

 ینشم لبخند عیضا نکهیا یمنه، برا لیموبا یصدا نیشدم عه ا گذاشتم و متوجه فمی ک یرو دستمو
 زدم و گفتم : 

 کردم ههه. ی_شوخ 

 

 لبشو کج کرد و گفت :  هلن

 _جواب بده حاال.

 

  کرد؟یتماسو برقرار م یوامونده چطور  نی! ایچشمم گرفتم، لعنت یرو در اوردم و جلو  یدقت گوش با
 دوباره لبخند زدم و گفتم :

 .دم ی_ناشناسه جواب نم

 

 و گفت :  دیرو از دستم قاپ یگوش کالفه هلن

 .انهیشماره نو نی_بده من، ا
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رژ لبم شدم که   دیمشغول تجد نیماش  نهیتو آ الی خ یبرقرار کرد و مشغول حرف زدن شد منم ب تماسو
 و گفتم :   نیینداختم پا سرمو ا عای! سر دمید مانویا هوی

 توروخدا. می_ هلن...هلن روشن کن بر

با همون  مانیا کردم،یبود از ترس داشتم سکته م انی ل حرف زدن با نوتوجه به من در حا یب هلن
ترسناکش مشغول  زیر یکهنه و شلوار رنگ و رو رفته و اون چشما راهنی، پ ش ی شگیساده هم پیت
هم  یدروغ  ینشون دادن خودش سرفه ها نوایب یبرا کباری قهیزدن اطراف بود و هر چند دق دید
  یی هویشد  یچ  دونمینم  دم،یشنیسرفه هاشم م یصدا یشده بود که حت  کیاونقدر بهمون نزد کرد،یم

 یضربه ا  مهیما و به سمتمون حرکت کرد ، نفسم به شمارش افتاده بود سراس نی برگشت طرف ماش
گفتم   ومدیکه صدام از شدت ترس در نم یتش افتاد، درحالاز دس یدست هلن زدم که گوش ری محکم ز

 : 

 .ادی داره م ی_ برو برو لعنت 

 

 دمیبه عقب نگاه کردم و د م،یروشن کرد و رفت   نویچون و چرا ماش یهول شد و ب  دیمنو که د چهره
 یهم دستشو به صندوق عقب رسوند و ضربه ا یچندبار  یبدو داره  پشت سرمون مياد ، حت مانیا

 د.بهش ز

بم و نفس  دستمو گذاشتم رو قل د،ی رس یهلن نم  نیماش یبه گرد پا   دیدویم عیهرچقدرم سر خداروشکر
 متوقف کرد و گفت :  نویهلن ماش دم،یکش  یراحت

 بود؟  یمرده ک نی_ ا

 

 دهنمو با ترس قورت دادم و گفتم :  آب

 . کردمی همون که براش کار م مان،ی_ ا
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 از تو داشبورد برداشت و به سمتم گرفت و گفت :  یآب مدن یبطر 

 رنگ به روت نمونده.   ادی_بخور حالت جا ب

 

 گفتم : رو کنار زدم و شهیش

 56.ترسمیم یل یمن خ م؟ینر گهید شهی_هلن م

 

 کرد و گفت:  یاخم

 کجا؟  یبر  یخوایم یرفت  نجایاز ا نکهیبعد ا یترس ی خوب اگه ازش م ؟یترسی _م

 

  دیبرگردم، با تونستمینم گهیمن د گفتیشوک بزرگ بهم وارد شد، راست م  هی حرفو که زد انگار  نیا
 یشده بودم که از همه چ انیو حال تو خونه نو فیو ک  یدر خوشانقدر غرق  رفتم؟ی کجا م نیبعد از ا

 غافل موندم .  

 تکون داد و گفت :  ینگفتم هلن سر  یز یجواب سکوت کردم و چ در

 تا...  میکنیصبر م  کمی_

 

 انداخت و گفت :  ینگاه یبلند شد، به صفحه گوش شی زنگ گوش یکامل نشده بود که صدا حرفش

 . انهی_نو

 

 و گفت :   کری پگذاشت رو اس صدارو
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 _ سالم مجدد. 

 

 گفت :  یعصب  انینو

 ؟ یساعته منتظرم، چرا قطع کرد کی دیی_کجا 

 

 تو.  میایاومد نشد ب شیپ  یمشکل هی میکینزد نی_هم

 

 کجاست حالش خوبه؟  ازی ن ؟ی_چه مشکل

 

 زد نگاه کردم و گفتم:  یهلن که با لبخند بهم چشمک به

 . نجامی_ سالم من ا

 

 و فوت کرد و گفت : از پشت تلفن نفسش انینو

 ساعت تا فرود مونده. میکه ن دیایب  عی_ باشه، سر

 

نگاه کردم، هلن کمربندشو باز کرد   رونویب  نیماش  شهیچونه ام گذاشتم و از ش  ری قطع کرد، دستمو ز و
 و گفت : 

 نه. ایرفته  اروی نیا نمی_برم بب 
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من همه مراحل   شد،ی م شتریو ب  شتریاحساس ترس هر لحظه تو وجودم ب ن ییشد و رفت پا ادهیپ
  یاحساس ترس و ب بیحاال عجاز پس کارام بر اومدم اما   ییکس گذروندم و خودم تنها یب  موی زندگ
گذشت، هلن برگشت و نفس زنان   یا قهیبه جونم انداخته بود، چند دق یر ی گ بانی بغض گر یپناه

 گفت : 

 رفته. نکهی_ نبود، مثله ا

 

 م : و شروع به کندن کردم و گفتناخن هامو سمت دهنم بردم   دهیترس

 ؟ یچ نهی_اگه هنوزم اونجا باشه و منو بب

 

 به غبغب انداخت و گفت :  یباد

 َگنگ باهاته.   هیراحت  التی_هه خ

 

 شدم.  ادهیپ  نیبه سمت باال چرخوندم و از ماش چشمامو

 راهو.  کهیت هی نیا امی ب ادهیپ  دمیم حی _ترج

 

 درشت کرد و گفت :  چشماشو

 . میرسیم رمیدوره تازه د یلیخ  امیراه ب  ادهیپ تونمینم گهیمنکه د ؟ی_ديوونه شد

 

 کفش کردم و گفتم:  هیتو  پامو

 .می ری م ادهیتو چشمه فقط پ یل یخ  نتی_ نه ماش
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 .[امیعنوان، اصالمن نم چی_به ه

 

 ؟ یوردی_آب ن

 

 گفت :  یعصبان 

 . ری _نخ

 

از تک و تا   ییبود و دوتا یطوالنراه   یلی خ گفتیکردم و نگاهمو به رو به رو دادم ؛راست م یشیا
 خوب.  دمی ترسیم م،یافتاده بود

بهمون  زدی زنگ م  یه انیفاصله نو نیتو ا میکرد یهارو بدو بدو ط یبا عجله پله برق میدیرس باالخره
 57.نهیشیم نایپرواز عمو ا  گهید قهیچند دق کردی م  یادآور یو 

 

بود به آدما  کینزد یچندبار   ی حت وندشکی اونور دنبال خودش م نوریبه دست منو ا یهلن گوش 
 دستش بود به اطراف نگاه کرد و گفت :  یهمونطور که گوش م،یبرخورد کن 

 ؟ یی_کجا

 

 عقب و گفت :  برگشت

 . دمتی_اها د
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 پدر پاهامو در اورده بود با صورت جمع شده گفتم:  کفشام

 _هلن آروم تر بابا. 

 

 و گفت:   دیکش شتریب دستمو

 .گهید ای_زود ب 

 

بود   بشیاش داخل ج گهیبود و دست د  لشیدستش موبا هیکه تو  یافتاد که در حال  انیبه نو چشمم
سفيد به  شرتیت  هیتر بود،   یرسم یکم  شینسبت به دفعات پ  پشی ت کرد،ی منتظر بهمون نگاه م

که   یمشک یهم از اون دستبندا ی بود، خبر  دهیپوش یکوتاه و شلوار مشک نیهمراه کت اسپورت آست
د نبود و به همون ساعت صفحه گردش اکتفا کرده بود، اما متوجه گردنبندش که ش بودست شهیهم

که  میباهاش فاصله نداشت شتریزدن بودم، چند قدم ب دیلباسش بود شدم، موشکافانه مشغول د ریز
 هلن گفت : 

 . دنیرس ی_وا

 

متوجه شد   انی ، نوشدم ر یخورد و به سمت جلو سراز چیشد پام پ  یچ  دمیو نفهم  دیدستمو کش ییهوی
 اومد جلو شونه هامو گرفت و مانع افتادنم شد. عیو سر

 نشد؟  تی زی_چ

 

خودمو از   عیبه تمام بدنم بود، سر یولت ستیبرق دو  انی دستش باهام مثله وصل شدن جر تماس
 و تند تند گفتم :  دمیکش رونی دستاش ب نیب

 _خوبم... خوبم ولم کن.
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 ت،  ب رفو عقازم فاصله گرفت  ی مقاومت چیه بدون

 گفت :  یبهم انداخت و بعد رو به رو رو نگاه کرد و با حواس پرت ینگاه  یعاد ی لیخ هلن

 . ی_ خداروشکر خوب

 

 که اونجا بود گرفتم.   یفلز  یو دستمو به صندل  ستادمیسر جام ا یسخت به

 درد گرفته بود سرمو باال بردم و گفتم : یلیخ  پام

 خورده . چی_ پام پ 

 

 باال رفت و گفت :  یخماش باز شد و ابروهاش کم ام ا چهره دنیبا د انینو

 . ی_ چقدر عوض شد

 

 بود؟؟!! نیهم دمیته ابراز احساساتش به چهره جد یعنی! ن؟یهم

انگشتامو مشت کردم،   تی نشستم و با عصبان فتمیگرفته بودم تا ن یکه دستمو به صندل همونطور
  دیچ یپی که تو پام م یدی؟ با درد شدشتمدا یموجود توقع احساسات آتشفشان نیواقعا چرا من از ا

 حرص خوردم و گفتم : 

 از پا درد. رمیم ی_ دارم م

 

 به من که از درد رو پا بند نبودم و بعد به اطراف نگاه کرد و گفت :  اول

 اونا؟  شی پ یستیوا شهیهم نم قهیدق هی_ 
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 زد و گفت :  انینو به شونه یاصال متوجه حال من نبود ضربه ا یجوابشو بدم هلن که انگار  اومدم

 ستن؟ ی _اونا ن

 

 پشتشو به من کرد و گفت :  انینو

 _ آره خودشونن. 

 

 سر به من اشاره کرد و به هلن گفت :  با

 .ستهیسر پا وا نای_ کمک کن جلو عمو ا

 

 ومدنی که به طرفمون م ییبگم که به سمت دوتا خانم و آقا یز ی واستم بهش چشدم و خ یعصبان 
اصال   انی نو ینگاهمو ازشون گرفتم و با دست پامو ماساژ دادم، برا یخاص  یکنجکاو  چیه یرفت، ب

 بلندم کرد و گفت :  یجز برخورد با عموش براش مهم نبود، هلن دستمو گرفت و به سخت  یچیه

 58.میبر  دی_بلند شو ماهم با

 

جو  یکه موها  یبا لبخند به مرد انی برداشتم، نو یو لنگان لنگان چند قدم  ستادمیزور سر پا ا به
  یکیعموشه دست داد و همو بغل کردن، به دوتا خانم کنارش که  زدمیداشت و حدس م یگندم
  راهنیشال قرمز انداخته بود رو سرش و پ هیداشت و فرق وسط باز کرده بودو  یبلند مشک  یموها

  دخوریبود نگاه کردم بهش م دهی پاشنه بلند قرمز پوش  ی و کفشا یشلوار مشک   هیبه همراه  کوتاه یآب
  یل یخ پشی اما ت زدی م شتریکه سنش ب شیو سه کمتر باشه، چشم چرخوندم سمت خانم کنار ستیب

جوون تر    کردمی که من تصور م  ییزن عموخوب انصافا نسبت به اون  یول دادیجوون تر نشونش م 
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و   دیداشت و شال نازک سف یکوتاه تر بود و موهاشم رنگ روشن تر  شی نسبت به کنار قدشبود ، 
 بود،   دهیپوش یرنگ روشن و تابستون  یلباسا

نگاه کردم؛ به من اشاره کرد و رو به عمو و زن   انیکه هلن به دستم زد به خودم و به نو یضربه ا با
 گفت : عموش 

 همسر بنده.  ازی_ ن

 

 که باهاشون بود و سرش تو تبلتش بود.  یجز دختر  دیدو نگاه به سمت من چرخ  هر

  رهی منتظر بهم خ زدی که استرس توش موج م ییزنه با چشابخند ب کرد ل یم یکه سع  یدر حال انینو
بکنم، خودمو جمع و جور کردم و لبخند زدم و با سر اشاره کردم   یکار  هی فهموندی شد و داشت بهم م

 ؟ یگ یم ی:چ

 لب گفت :  ری ز یواشک یچشم بهم اشاره کرد برم سمت زن عمو، هلن  با

 . گهیکن د ی_ برو خودتو معرف

 

 زدم و گفتم :  یبه سمت زن عمو برداشتم و لبخند یرفت قدم  ادمیپام  درد

 خوشحالم. دنتونیاز د هستم ازی_سالم، ن

 

 دستشو جلو اورد و گفت :  یگونه لبخند  چیه بدون

 . زمی _ منم همينطور عز
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درشت شده بغلش کردم و بعد ازش جدا   یبا چشما د، یدستشو گرفتم آهسته منو به آغوش کش تا
و با   دمی بود، به سمتش چرخ ان ینو یبه روم زد و عقب رفت، حاال نوبت عمو  یندشدم، باالخره لبخ

 همون لبخند گفتم : 

 _ سالم عمو... جان.

 

تو همون نگاه اول   ومد،یتر به نظر م  نیعموش خوش مشرب تر و دلنش  گفتیم انیکه نو همونطور
 جواب لبخندمو داد و گفت : 

 .گمیم  کیخوشحالم و تبر دنتی_سالم دخترم از د

  

 کردم، عمو ادامه داد : ینگرفتم و در جواب تشکر   منظورشو

 . یانتخاب  نیبخاطر همچن گمیم  کیتبر انیبه نو  شتری_البته ب

 

 و مردونه تشکر کرد و گفت :  نیسنگ انینو

 59_نظر لطفتونه.

 

 باال انداخت و خطاب به من گفت :   ییابرو هوی

 ختِر عمو جان.  هستن دخانم   ایسان شونمیا رفت،یم ادم ی داشت  دی_ ببخش

 

 بهم نگفته بود، دستمو جلو بردم و گفتم:  نایموردو نو نیا

 خوشبختم. تیی _از آشنا



 پشت چراغ قرمز 

218 
 

 

بودم و دستم تو هوا معلق بود  ستادهیشد، منتظر ا  رهیانداخت و به دستم خ انیبه من و نو یبد نگاه
 ؟نیاصال چشه ا شم،یم عی شده بود. اگه بهم دست نده بدجور ضا شتریاسترسم ب

 گفت :  الیخیگرفت و ول کرد و ب  یدستمو سرسر  خداروشکر

 _منم.

 

 و گفت :  ستادیاومد کنارم ا ای توجه به سان   یب انینو

 . دیشما هم خسته ا میبر گهی_خوب د

 

 عمو به هلن نگاه کرد و  گفت :  زن

 ان؟ینو  یکنی نم ی_معرف

 

 و گفت :  دی کنه بلند بلند خند کاریچ  دونستیکه نم هلن

 اسمم هلِن.  ششیپ امی گفتم ب شدمیالن داشتم رد ما ازم؛ی ست نسالم من دو _ِعه هه هه،

 و گفت :  دینگفت، هلن صورتمو بوس  یز یزد و چ  یرنگعمو لبخند کم  زن

 فعال.  زم،یعز دمتی_خوشحال شدم د

 

 گفتم :  واشیدرشت کردم و   چشامو

 _کجا؟ 
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 کرد زنگ بزنم و با عجله رفت!  اشاره

 لب گفت :  ریز ودب ستادهیکه کنارم ا انینو

 . کننی_ ِس نکن دارن نگامون م

 

 و گفتم :  دمیخند  یماس مال یمعمول برا طبق

 .گهید می_بر

 

کنار من نشسته بودن و  ایزن عمو و سان میشد نیصندوق عقب و سوار ماش  میگذاشت چمدونارو
زد و   یحرف م تهران  یجزئ  راتییبر خالف عمو که با لبخند درباره تغ  کردن،ینگاه م  رونی زمخت به ب

 و گفت :  دیبه سمت من چرخ  ایسان  هوی  د،یپرسیسوال م

 _ چند سالته؟

 

 مکث کردم و گفتم : یکم

 60_ نوزده.

 

 لب گفت :  ری زد و ز  یپوزخند

 . ی_ آخ
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 انیاون و نو نیب یز یچ هینگاه کردم، غلط نکنم  رونوی که نفهمه صورتمو براش جمع کردم و ب یجور 
 بود.

گذاشتم و رو مبل نشستم و پامو   ز ی رو م  فموی ک میدرو باز کرد و وارد شد انیو نوخونه  میدیرس باالخره
   0_0شدم  هیبق  سی موز بردارم که متوجه نگاه پوکر ف هیماساژ دادم و اومدم 

 فنر از جام بلند شدم و گفتم :  مثله

 .دیی زن عمو جان، عمو بفرما دین یبش  دیی_ بفرما

  

اومد و  رونیبه دست از آشپزخونه ب  ینی ریزنه ش هی  هوی ن، ل نشستمب یتشکر کردن و رو ییدوتا
 گفت: 

 . دی_سالم خوش اومد

 

 گفتم :  انیبه نو یکردم و با نگاه جد یور  هیشد، لبمو  ییرایمشغول پذ و

 ه؟یک نی_ ا

 

 بود اشاره کرد وگفت :  ستاده یکه منتظر و طلبکارانه ا ایکرد و با چشم به سان یسرفه ا انینو

 ؟ یرو فراموش نکرد  یز یچ هی_ نفسم 

 

 لب گفتم :  ریبا چندش جمع کردم و ز صورتمو

 زنه است؟  نی_ اسم ا
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 زد و گفت :  یحرص لبخند با

 _ عشقم...

 

 ؟ ی_با من 

 

 و گفت :   دیجو یلبشو با همون لبخند حرص  گوشه

 راحت باش.   نیخانم بش  ای_ سان

 

 لبخند زدم و گفتم:  ،هنی رفته بود دعوتش کنم بش ادمیاصال  ینگاه کردم وا ای به سان هوی

 . ینیمن باهات راحتم تعارف نکردم بش  گهی د دیببخش  زمی_ آره عز

 

 انیبه دستاش نگاه کرد و رو به نو نهیبش  نکهیبدون ا  ایگفتم که خودمم توش موندم، سان یچرت هی
 گفت : 

 کدوم طرفه؟ یی_ دسشو

 

 و اومد و گفت : د، زنه جلاشاره کر  کردی م ییرایبا چشم به اون زنه که پذ نهی دست به س انینو
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 تون کنم. ییتا راهنما دیای_خانم با من ب 
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 گفت :  کردی نگاه م انیهمونطور که به نو ایسان

  .رمی_ بگو کجاست خودم م 

 

 خبر بودم.  یب داشتن که من یمشکل هیبا هم  نایشده بود، ا زیچ  هیداشتم  نیقی گهید

بودن و متوجه ما   واریحرف زدن و نگاه کردن درو دو زن عمو اونطرف تر نشسته بودن و مشغول  عمو
  کردم،یلباسمو عوض م دیکه منصرف شدم اول با ششونی تنها نباشن خواستم برم پ نکهیا ینشدن، برا

خودمو   عتم گردوند به سردست نشست رو شونه امو بر هی هویپله هارو باال رفتم و اومدم برم اتاقم 
 و داد زدم:  دمیعقب کش

 _ دستتو بکش. 

 

 با اخم دوتا دستاشو باال گرفت و گفت:  انینو

  _ باشه...آروم باش، چته؟

 

 به چهره پر اضطرابم نگاه کرد و گفت :  دم،یکش  یدادم و نفس راحت هیتک  وارید به

  ؟یترس ی بهت دست بزنه م یکس نکهی_ تو از ا

 

 دهنمو قورت دادم و گفتم:  آب

 _ نه!
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 ابروشو انداخت باال و گفت :  هی

  ؟یترسی نم  یعنی _

 

  ری _نخ

 

کرد، ضربان قلبم باال رفت و نفسم به شمارش افتاد ؛  کیباال اورد و آروم به صورتم نزد دستشو
  صورتمو جمع کردم و چشمامو بستم.

 

  ! چته تو؟یچ یعنی_ 

 

خودمو جمع و جور کردم، بهتر   کنه، ی ام نگاه م دهیبا اخم داره به چهره ترس دمیباز کردم و د چشمامو
 د بحثو عوض کنم: بو

  ؟ یباهام داشت ی_ کار 

 

 حوصله دستشو تو هوا تکون داد و گفت :   یو بادامه بحث شد  الی خیب

  دستش. ینشو ، مراقب باش آتو ند یم یخيلي صم   ایسان _آره، خواستم بگم با

 

 زدم و گفتم :  هیتک وار یبه د نهیبه س دست

  _ چرا؟
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 و گفت:  دیکش  شیشونیبه پ  یوم بود، دستتو چشماش معل  یحوصلگ یو ب یخستگ یها نشانه

  باش.  یدختر خوب گهیبکن د گمیکه م یبدم؟ کار   حیتوض  دی_ با

 

  .گمیبهش م ویهمه چ ازی پ رتای س رمیشد م ینطور ی_ِا؟ حاال که ا

 

 کرد و گفت:  یا خنده

  .فتهینم ی قشنگ یبا من کل کل نکن که اتفاقا ن،ی_بب 

 

 صدامو باال بردم :   یشدم و کم  یعصبان 

 . کنمیخوبشم م کنمی _کل کل م

 

  اونجاست؟ انی ، نو ازی+ ن

 

 لب گفت:  ریز انینو  د،یچشامون به سمت راهرو چرخ ییزن عمو دوتا یصدا دنیشن  با

  .دیی_گاومون زا

 

که تا حاال اصال   یکنار سر من و با حالت عاشقانه ا واری زد به اون راه و دستشو گذاشت رو د خودشو
 بودم گفت :  دهیازش ند

  _کل کل کردناتم قشنگه عشق من.
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 خراب تر نشه منم خودمو زدم به اون راه و گفتم :  نی اوضاع از ا نکهیا یبرا

 

  .زننیبزار برم دارن صدامون م انمینو ی_ وا

 

 و گفت:   رهیاخم کرد تا خنده اش نگ انینو

 بوس بده بعد برو.  هیپس  ؟ی_جد

 

 کردم و آروم گفتم :  اخم

  .اریدر ن  ی_ بسه ديگه پررو باز 
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 گفتم : یاما با حالت شوکه شده ا دمید زن عمو رو نکهیا با

  د؟یینجایزن عمو شما ا ی_وا

 

 خودش با تعجب برگشت و گفت :  یبود برا ی گر یپا باز هیکه  انینو

  متوجه حضورتون نشدم. دی_ببخش
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همون حال به منو  صورتش نگه داشته بود و در  یجلو می که دستاشو به حالت تعظ یعمو در حال  زن
 گفت:  کردی نگاه م  یبا حالت متاثر  انینو

  عاشقانه اتونو بهم زدم. یبایخلوت ز  دی_ َوُو...ببخش

 

 یو صدا بیرها کرد و با حالت عج ینفس شو طوالن  انی به زن عمو نگاه کردم، نو یلبخند شل  با
 به زن عمو گفت :   یلرزون

به   یزن چی به ه هیثان کی نتونستم چوقتی مامان ه... من... بعد مرگ هیچ دیدونیم کنم،ی _خواهش م
 ...ازیجز اون فکر کنم، اما ن

 

 چشمام نگاه کرد و گفت :  به

  من عشقو تجربه کردم. میپاشو گذاشت تو زندگ ی...وقت  ازی_آه...ن

 

درشت شده به  ی! با دهن باز و چشاختیر انینو یکردنا  ینقش باز  نیمارلون براندو از ا یپشما
لحظه حرفاش باورم شد نگاه کردم، نگاهشو  هیمن  یتو حس فرو رفته بود که حت  نی مچکه ه انینو

 ازم گرفت و با حالت بغض انگشتشو باال برد و خطاب به زن عمو گفت : 

  تار موش. هی یفدا می_کل زندگ

 

 رو چشماش و آروم گفت : انداخت و دستشو گذاشت  یبهم نگاه  یچشم ری بعد ز و

  .ادی خنده ام م یعنتنگام نکن ل  ینجور ی_ ا

 

 قرار گرفته بود گفت :  انینو یحرفا  ریعمو که انگار به شدت تحت تاث زن
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 و فرهاد... نیری و مجنون، ش یل یکه ل هیهمون عشق نی ا یگیم یچ فهممیمن م ان،یگاد نو ی_او ما

 

  و دلبر. وی_د

 

 گاه کردن، صدامو صاف کردم و گفتم : برگشتن و بهم ن هوی  ییدوتا

  کردم حال و هوا عوض شه. یشوخ  _ ِهِههِ 

 

 گفت :  ظیبهم زد و با غ یلبخند مصنوع  انینو

  .طونی ش ازِ ی_ ن

 

 عمو ادامه داد : زن

  دم در کارت داره.  یکی  ازی ! اها نادینم ادمی گفتم؟یم ی_امم...چ

 

 که زن عمو نفهمه اشاره کرد :  یجور  اخم کرد و با دست  انینو

 ه؟ی_ک

 

 گفتم :  متعجب

 .دونمی_نم
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 با خنده گفت :  بعد

  .گهید هیک مین یبب می_ اها باشه بر

 

 زن عمو گفت :  هوی

  باهات کار دارم. می بر ای شما ب زمی _ نه عز

 

 گفتم :  یواشک یو   ستادمیسر جام ا ثابت

  ؟یای_ نم

 

 با زن عمو همراه شد و با اشاره گفت :  ستین یانگار راضکه  یچهره ا با

  االن. امی_برو من م

 

شدم، به سمتش رفتم تا   فونی آ یدر پ  یزنگ پ یبه سمت در حرکت کردم و متوجه صدا دیترد با
سروش که با   دنیو د دینداشتم، با زدن کل نجایرو ا ی که باهام کار داره، آخه من که کس هیک نمی بب

 خون تو بدنمو حس کردم   انیزدن جر خیزل زده بود  فونیچهره برافروخته به آ

63   

 

 داشت، ی زنگ گذاشته بود و بر نم یبودمش دستشو رو دهیند یشکل  نیبه حال ا تا

 با اخم به سمتم اومد و گفت :   ایسان

 کنه؟یم ینطور یچرا ا  زنهی صدات م که بهش گفت صبر کنه ی_ مام
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 نگفتم. یز ی نگاه کردم و چ فونیه صفحه آترس ب با

 مشکوک بهم نگاه کرد و گفت:  ایسان

 ؟یجوابشو بد یر ی چرا نم _

 

 کرد و گفت :  زی بگم، چشماشو ر  یچ دونستمینم  ورت دادمدهنمو ق آب

  دونه؟یم انیاصال؟ نو هیآقا ک  نیا نمی_ بب 

 

 گفتم:  یسروش افتاد و با حالت بدبختانه ا ریبه تصو چشمم

 ...هیچ ی دونی_ م

 

 . شنومی_م

 

 رسوند.  انویخدا نو هویذهنم بودم تا ادامه حرفمو بگم که  یکنکاش کلمات تو درحال

 و ذوق درشت شد و گفتم :  جان ی فرط هز ا چشمام

  .میدرو باز کن میباهم بر  یایمنتظر موندم ب زمی عز ی_وا

 

 گفت:  نهیبب فونوی صفحه آ کردی م  ینجکاوانه سعهمزمان که ک انینو

 . یمنتظرم شهی قربونت برم که هم  _
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  الوگیبه اون د یب یرد و بدل شد شباهت عج  نمونی که ب یجمالت   گفتیبهم م یحس  هی دونمینم
 همون قدر مسخره! یندادن داشت! همون قدر مصنوع  ری معروف چطو به تو گ

بزنه رفت، با ترس    یحرف نکهیبدون ا دونهیم انیراحت شد نو  الشی خ یبهم نگاه کرد و وقت  ایسان
 بود گفتم:  فونی آ شگرینما یکه مشغول تماشا انیدستامو بهم گره زدم و به نو

 لو بده؟  مانی منو به ا یکرده؟ نکنه بخواد جا دایخونه تو رو پاز کجا  بکن اين یکار  هی انی_توروخدا نو

 

 گرفت و به من داد و گفت :  فونیآ  زا نگاهشو

  ه؟ی_ منظورت ک

 

 ! تند تند گفتم : ستین  چکسیه  دمیصفحه نگاه کردم و در کمال تعجب د به

  دیکرده شا دایمنو پاز کجا  دونمی شده نم  میحتما قا ستین  دم،ی_عه کو پس!؟ سروش بود خودم د
 کرده. بمیتعق

 

 تکون داد و گفت :  یسر 

 ه؟ یآب بدم تو هم نگران نباش؛ مگه الک  یسر و گوش هی رم ی_من م

 

 و گفتم :  دیصاحابم خود به خود چرخ   یکه زبون ب شدیچ دونمیباز کرد و اومد که بره نم درو

 _مراقب خودت باش. 
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 . رونیچشماشو بست و باز کرد و رفت ب  طنتی ش با

  خونه.  منیبرگشتم به نش یا  هیشدم و بعد چند ثان  رهی محکم گاز گرفتم و به در بسته خ انگشتمو

 

 دخترم .  ازی_ن

 

 عمو سر جام متوقف شدم و جواب دادم :  یصدا دنیشن  با

  _بله عمو جان؟

 

 به مبل کنارش اشاره کرد و گفت :   یلبخند مهربون با

 در کن.  یخستگ  نیخورده بش هی ا یب  یندرحال راه رفت دائم میکه اومد ی_ از وقت

 

بدم همه  یسوت  دمیترسی م یَننشستن نداشتم و از طرف یبرا یبه اطراف نگاه کردم بهونه ا دیترد با
زدم و آهسته به  ینجاتم بده، لبخند ومدین انینو نبار ینبود متأسفانه ا یچاره ا م،یبه خاک فنا بر

 گفت :  م کرد وسمتش رفتم و کنارش نشستم، قدر دانانه نگاه

 . کردی حظ م  یعروس  نیهمچ دنیبود از د  نجایا امرزی_ به، به مطمئنم اگه داداشم خدا ب

 

 خجالت گفتم :  با

 . دی_شما لطف دار
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  یبرداشتم و برا وانیل هیخدمتکار اومد و به من و عمو آب پرتقال تعارف کرد، آهسته   نیح  نیهم در
 بخورم.   یتا کم  لبم بردم  کیاز استرسم نزد یناش  یرفع تشنگ

 

چند  یخونه   هی ایکه از دار دن یبا پسر  شهیم دایپ یکمتر کس زمونه نیتو ا ته،یواقع  ازین  ستی_لطف ن 
 داره بله بگه. نجایمثله ا  کیو کوچ یمتر 

64 

 

 تو گلوم و افتادم به سرفه کردن. دیحرفش آب پرتقال پر نیا دنیشن  با

 

  !شد؟ی_چ

 

 گفتم:  یه نکنم و به سختخودمو گرفتم تا سرف یزور جلو به

  ؟؟! کیو کوچ یچند متر  دیگیم یخونه ا نی _شما به همچ

 

 متعجب گفت :  عمو

  ی! الحق که پشت شوهرتو خال ی ر یانتخاب! دختر چقدر تو قانع و چشم و دل س نی_ بنازم، بنازم به ا
  احسنت، احسنت. ،ینکرد

 

 ک؟ی چجا بگه کو نیبه ا  ستتونیگفتم، آخه چه طور م یکامال جد من

 زدم، عمو ادامه داد: یجواب فقط آب پرتقال خوردم و لبخند ُبهت زده ا در
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 _از مادرت چه خبر؟ برگشتن از ملبورن؟ 

 

 جمع کردم و گفتم:  صورتمو

 . ومدین  رشونیگ  طیبل گهید انی ، قرار بود ب زهی_ها؟...ها! نه چ

 

 چشماشو درشت کرد و گفت :  عمو

 نباشه؟  کتیت شهیتعجبه؛ چطور م  یجا  یل یخ  ی_آهان، ول

 

 ام انداختم و گفتم:  گهیپا د نیکمتر شد و پامو رو ا استرسم

  کننیم ممونیرا به را مارو تحر یکه ه دارنیعمو، سگ مصبا دست از سرمون بر نم  گهید میمی _تحر
 . دنیتکت نم

 

 ، بعد که زدی خجسته م کمیعمو هم  نینزدم ا ینگفت، حرف خنده دار  یز یو چ دیبلند بلند خند عمو
با چنگ و  یچطور  نکهیو خودش و ا انی تموم شد شروع کرد به خاطره گفتن از پدر نوخنده اش 

  رهو باالخ  زدیم  یجالب  یتا بتونن کارخونه شونو دست و پا کنن، حرفا کردنی دندون شب و روز تالش م
راحت باشه،   المیخ  ستین یز ی و با چشم بهم فهموند که چ وستیو به جمعمون پ دیهم رس انینو
شروع به حرف زدن و خاطره گفتن    ییعمو سپردم، دوتا یدلم آروم گرفت و حواسمو به حرفا یمک

 کردن، عمو با خنده گفت: 

چشت  یجرعت نداشت بگه باال   یدنده بود، کس کیلجباز و  یاز همون بچگ  ی نیب یکه م انینو نی_ ا
بودنش فرمانده  لج بد هیقض نیسر هم یرفته بود سرباز   یوقت دوخت،یبه زمان م   نویابروئه زم

  یباش مثله زام افهیق یاومده بود مرخص  یکنی بره، باور نم  زی خ  نهیمجبورش کرده بود عرض پادگانو س
 شده بود بچه. 



 پشت چراغ قرمز 

234 
 

65 

 

 به زور لبخند زد و گفت:  انینو

 کردم  کاریکه من با فرمانده چ دیبگ نمی_عمو جان خوب ا

 

 با خنده گفت :  عمو

 !یگی_ آره، باشه تو راست م 

 

 درشت شده گفت :  یبا چشا انینو

 بخدا زدم تو گوشش.   د؟ی_عمو! شما هنوزم باور نکرد

 

 گفتم :  متعجب

 ؟ یرفت  یسرباز  انی_ نو

 

 زد و گفت :   یشخندین انینو

 . کنهیآدمو مرد م یداشتن که سرباز  دی_ بله مرحوم پدر اصرار شد

 

 خنده.   ریزدم ز یقرفتن تصور کردم و پ  زیخ نهیو درحال س  دهیبا سر تراش  انویلحظه نو هی

 با خنده گفت :  عمو
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 قبل رفتنشو نگفتم. ی_تازه ماجرا

 

 لب گفت :  رینگاه کرد و ز بخنده کالفه به سمت مخالف   کردی م  یکه سع یدر حال نهی دست به س انینو

 بابا!  ی_ اَ 

 

 اومد و گفت :  نییزن عمو از پله ها پا هوی

 بهشون سهراب؟   یگیم ی_ چ

 

 ما نشست و گفت :  کینزد ی صندل  یزن عمو رو د،ی باال برد و خند  یچیدستاشو به عالمت ه عمو

 ؟  ازیخسته شده از حرفات، مگه نه ن یمعلومه حساب  انی_ از چهره نو

 

 گفتم :  عیلفظ قلم حرف بزنم سر اومدم

 یقهوه ا  انوینو یپر محتوا بود سرتا پا  یلی...خیعنیو پر مغز بود!  پر تخم یلی_ نه اتفاقا حرفاشون خ 
 خخخه.کرد 

 

 و گفتم :  نییشدم و سرمو انداختم پا یبهم زل زدن، جد سی و پوکر ف دنینخند چکدومیه

 _ بله، اهم .

 

  .کردنیهمو نگاه م  ینگفت و فقط عمو و زن عمو با حالت خاص یز یچ یشکیه گهید
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 و گفت:  دیبه پشت گردنش کش یچندبار پلک زد و دست انینو

 _ شام آماده نشد؟

 

  بهتره. رمینگفتم ؛خفه بم  یز یو چسقف نگاه کردم  به

 داد زد :  هوی

 _ عفت شام حاضر نشد؟

 

  تشیعصبان  هیتخل  یرو برا  یروش جالب  انیاما فکر کنم نو کنمی نم حی حرف زدنمو توج وهیخودمم ش من
 انتخاب نکرده بود . 

  نومیبود پش دهیکه کش یخودشم از داد انیکه نو رونی ب دیآشپزخونه پر یچنان از تو چارهی ب عفت
وگرنه   سین  ایدختره سان  نیا هیزل زد، حاال جا شکرش باق دهنش و به من یشد، دستشو گذاشت رو

  .میبود چارهیکه ب

 ______________________ 

 

مبل نشسته بود  ی، زن عمو رو میو همه مشغول غذا خوردن بود میزدیحرف نم   چکسیشام ه   زیم سر
 لب گفت :  ری ز انیداشت با ما شام نخورد؛ نو میرژ  نکهیبخاطر ا کردیو داشت کتاب مطالعه م

 ؟ یگفت یآخر حرفتو نم کهی ت یمردی _ حاال م

 

 قورت دادم و گفتم : غذامو

 .یبد خودت جواب خواستی هست، م نکهی_ هم
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 م،یداد لشی نگاه کرد ماهم مثله اسکوال لبخند مکش مرگما تحو انیسرشو باال گرفت و به منو نو ایسان
اش کرد و گذاشت دهنش و با همون لبخند به  کهیتو مرغ فرو کرد و با چاقو تبا حرص چنگالو   انینو

 لب گفت :  رینگاه کرد و ز ایسان

  .کنم ی سه طالقت م یبد  یسوت  یکی  نی_ جلو ا

66 

 

 گفتم :   دمیجوی که م یقاشق برنج خوردم و درحال  هی

 رسه؟ یاون روز م  ی ک یعنی_ آخ جون! 

 

 گفت :  لکسی ر و ختیخودش ر  ینوشابه برا وانیل هی

وگرنه   سیشه، اصال دست من ن یاوک  یمنو خراب کن تا همه چ یکمتر برنامه ها ست؛ین  رید یل ی_ خ
 . کردمی عوض سه طالقه ده طالقت م

 

 گفتم :  ظیغ با

 غذا تو بخور بابا.  دم،یننه ترس یوا _

 

 سرشو باال گرفت و گفت:  عمو

 ؟ یگفت یز ی _جان، چ
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 گفتم :  کنم با خنده  یماس مال  نکهیا یبرا

  .خورهیبد غذا شده قشنگ غذا نم انم،ی _ با نو

 

حرکت    یبود دستش ب دهیخودش کش یعالمه برنج برا هیظرف برنج دستش بود و  یدرحال انینو
 زد و گفت :   یپوزخند  ای متعجب بهم نگاه کرد، سان یموند و با چشا

  .دهیکه نشون نم ینجور ی_ ا

 

 فتم : گرفتم و گ انیبرنجو به زور از نو بشقاب

  مگه نه؟ ده،یمن کش ی_ برا

 

 بشقاب نگاه کرد و دو دل گفت :  به

  بخور نوش جونت. خورم،ی_آره منکه انقدر نم 

 

دستشو مشت  م،یتر نشد عیضا  نیگذاشتم جلوم و با پام به پاش زدم که بلند شه بره تا از ا بشقابو
 گفت : لب  ریو ز  زیکرد و گذاشت رو م 

 بره.  ن یی آدم پا یبعد دو قرن از گلو یزادیدمآ یغذا هی نیذاری_ آخ که نم

 

 بلند شه عمو گفت :  اومد

 که. ی نخورد یز ی_ کجا؟ چ 
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 . خورمیغذا نم شتریب  نقدری_ممنون من هم

 

 یچيز   یمشکل  نیکن بب  نهیمعا  انوی بعد شام نو دخترم ای، سان مونهیازت نم یز ی که چ ینطور ی_ ِا ا
  نداره.

 

 وارد عمل شد و گفت :  عیسر انینو نهی العملشو ببنگاه کرد تا عکس  انیبه نو  ایسان

   عادت کردم.  ازیپخت نمن به دست  هیچ  تیواقع  دیدونی_نه م

 

اش معلوم بود خودشم که از چهره  انی بود خفه شم، نو کیتو گلوم و نزد د یحرفش غذا پر نیا با
ومد با چهره نگران و کمک کرد بخورم، سرفه ام که بند ا ختیآب رزده فورا برام  یچه گند دهیفهم

 شد و گفت :  یتکون دادم، عمو جد انینو یسرمو برا

 ؟  زمی عز ی_خوب 

 

  . ستین  یز ی_بله، بله چ

 

 نداره عموجان آب بخور.  ی_اها اشکال

 

زن عمو   نه،ینشه که جمع کردنش کار کرم الکاتب کنمیکه فکرشو م یلب دعا کردم اون رینگفتم و ز یز یچ
 به زبون اورد :  دمویترسیکه ازش م یو بدبختانه جمله ا برداشتچشمش  یمطالعه شو از رو  نکیع

  ؟یکن ی ناهار مهمون نم هیمارو  نمیجون، بب ازین یپا کدبانو هم هست هی_اوم، معلومه 
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 :  زدم و ناچار گفتم انیبه نو ی با نفرت ختهیآم  لبخند

 _ چرا که نه.

 

  فیخاطرات جور واجور برامون تعر  یگذشت و عمو کل ی شامو جمع کرد، چند ساعت  زی اومد و م عفت
من  دیشا دونم،ینگفت نم  یز یبزنه اما چ   انیاز حق و حقوق و ارث نو یحرف  منتظر بودم یل یکرد خ

 عجله داشتم ،   یلیخ

 به ساعتش انداخت و گفت:  ینگاه  ایسان

  بخوابم. رم ی خستم م کمی_ من 

67 

 

 بلند شدم و خواستم مثال احترام بزارم و گفتم :  منم

  .زمی زباش ع  _ راحت

 

هم   انیبلند شدن و رفتن باال، منو نو قهیتکون داد و رفت، زن عمو و عمو هم بعد چند دق یسر 
 گفتم :  کردم ینگاه م ونیکه به تلوز  یدرحال م،یمبل نشسته بود یهمونجا رو

  غذا بپزم؟ ی_ حاال من فردا چطور 

 

 و گفت :   دیبه صورتش کش یخسته دست انینو

  نگران نباش . میدی سفارش م رونی _ از ب
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  گفتم و بلند شدم. آهان

 

  _من رفتم بخوابم .

 

 خاموش کرد و گفت:  زونو یتلو

  .ریشب بخ  ،ی_ اوک

 

 از پشت سرم دراومد و گفت:  ایسان  هویاتاقم رفتم و اومدم درو باز کنم  سمت به

  د؟یخوابیجدا از هم م انی _ تو و نو

 

 گذاشتم رو قلبم و گفتم:  دستمو

  آدم؟ کنهیسکته م  یگ ینم یشیوارد م  شت سراز پ هوی_ 

 

 باال انداخت و گفت :  یا شونه

  _قصد ترسوندنتو نداشتم.

 

 چشم نازک کردمو گفتم:  پشت

 . میباهم شهیما هم زمیعز ری _نخ
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حواسش به ما باشه دستشو گذاشت رو    نکهیخواب آلود پله هارو باال اومد و بدون ا یبا چشما انینو
 با خنده گفت :   ایاخل که سانخواست بره د  دره اتاقش و رهیدستگ

 .دی خوابی م_ درست حدس زدم شما جدا از هم 

 

به خودش اومد و به ما نگاه  انیداشتم دهنمو باز کنم بگم خوب بتوچه دختره فوضول که نو دوست
 کرد و گفت: 

  شده؟ یز ی_ چ

 

 سمتمش رفتم و گفتم : به

  _نه.

 

 آهسته گفتم : دمیکه رس کترینزد

  فوضولتو ببرن. ی دختر عموشور  _مرده

 

 و به در اشاره کرد و گفت :  دیآلودش کشخواب یبه چشما یدست

 برو تو.  الش،یخ ی_ ب

 

 تختش نشستم و گفتم:  یدرو بست، رو انی اتاق شدم و نو وارد

  .ذارمینه؟ دختره پررو اصال به توچه من شب کجا کپه مو م ایدختر عموت چشه  نیا یگی_ م
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 لباسشو باز کرد و گفت :  یه هاحوصله دکم یب

  .گردهی_ ولش کن؛ گفتم که دنبال آتو م 

 

 ابرومو انداختم باال و گفتم :  یتا هیدر اورد و به سمت تخت اومد  لباسشو

  _کجا؟

 

 گفت :  ینگاه نامفهوم با

  .گهیبخوابم د خوامیکجا ؟ م ی_چ

 

 بخوابم.   نجا یمن قراره امشب ا  ستای_نوچ، حواست ن 

 

 گفت :  ختیری از چشماش م یو خوابالودگ  یتگخس که یحال  در

 . دنیخواب  ایلیخ  ستین  یبی عج زی_چ

68 

 

 کردم و گفتم:  اخم

  برو اونور بخواب. ستمین ای لیمن خ  ری _ نخ
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 حوصله خودشو انداخت رو تخت و سرشو گذاشت رو بالشت و گفت:  یب

 . سیورم ن هیبهم پا بده  ادی ب فرمی _ برو بابا انقدر خسته ام که جن

 

 جمع کردم و گفتم :  صورتمو

  بده. شنهادیکه به تو پ دهیبه هفت جد و آبادش خند فری _ جن

 

 گفت :  طنتیبست و با ش  چشماشو

 جوابم مثبت باشه. دمیقول نم  یکنم ول  یبهش فکر م  یبد شنهادیتو پ   نکن ی_ باشه حاال حسود

 

 گفتم :  یمسخرگ  با

 توروخدا. ،جواب مثبت بده  نبارویکن ا  یو بزرگ ای_ حاال ب 

 

 گفت:  طونیش   چشمشو باز کرد و هی

  باشه.  یکنی_ چون اصرار م 

 

 و دستپاچه گفتم :  دمی حرفمو فهم   یمعن هوی

  . ی... چقدر که تو رو دار گهی_ خوب بسه د

 

 گفت :   یآروم یسرش و با صدا ریگذاشت ز دستشو
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  .رهی...گیتورو م  ی_ باشه حاال ک

 

اما   کردیقشنگ سر بحثو باز م گفتمیم گهیکلمه د کیشدم،  دتخت بلن یدرشت کردم و از رو چشامو
 و جواب دادم:  ارمینتونستم طاقت ب

 _تو، تازه از خداتم باشه.

 

 گفت:  ی فیآلوده ضعخواب یصدا با

  لطفا.  ارینکرده بودم به روم ن یبزرگ نیحماقت به ا  نیهمچ می_ آخ تو کل زندگ

 

 و تند تند گفتم:  ختیاعصابم بهم ر گهید

کنار،   یذاشتیم یدیبوسیمال و اموالتو م دید آخه من نبودم که االن با تم؟یحماقت بزرگ زندگن _م
چون بر خالف دستوراتش   ذارهیزندم نم نهیمنو بب  مانیبدون بخاطر شخص توئه که ا نمیدر ضمن ا

  نکهیعد امن ب یفکر کرد نیه ااصال تا به حال ب  یکام یآزاد یعمل کردم...با اون شرط مسخره ات برا
 گم؟یم یچ یفهم یاصال م  یبکنم؟ هه نه چون تو فقط به فکر خودت  یچه غلط دیبرم با  نجایاز ا

 

  زدم،ی خودم حرف م یانگار داشتم برا نه،یب یاوو هفت پادشاهو داره خواب م دمینگاه کردم و د  بهش
 !گم؟یدارم م یبهم ترحم کنه، آخ چ  خوامیکرد م یفکر م ینطور یا د،یاصال بهتر نشن

بود! حاال    دیتخت خواب نبود که تخت جمش  دم،یگذاشتم و خواب انیرو بالشت با فاصله از نو سرمو
چشمامو  گم،ی...فکر کنم بازم دارم چرت مگمیچون تا حاال نرفتم، از نظر وسعت م دونمیربطشو نم

 .میدیبستم و خواب 
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  .گهید ای،ب  ازین  ای_ ب

 

 زنان گفتم :  نفس نفس

  برم.  بزار ترسمی_ من ازت م 

 

  نه؟ شهینم  تی زبون خوش حال نکهی_مثله ا

 

و کمک    دمیو با مشت بهش کوب دمیتالش کردم باز نشد، به در چسب یاما هرچ دمیسمت در دو به
 خواستم:

 غلط کردم عمو. د،یتوروخدا کمک کن د،ی_کمک کن 

 

م  نگاه کرد به اطراف مهیپلک زدم و سراس  یچندبار  چشمامو باز کردم، هوی و   دمیکش یبلند  غیج
 چراغو روشن کرد و گفت:  عیشد و سر داریب انینو د،یرسی تپش قلبم به وضوح به گوش م  یصدا

  .ستین یز یچ یدیخواب بد د س،ی_ ه

 

 : دمیاومد. بهش نگاه کردم و به خودم لرز کمی تخت بلند شد و نزد یرو از

 نه…نکنه بهم دست بزنه، نکنه درو قفل کرده باشه نک کم،ینزد ادی_ نکنه ب 

69 

 

 و گفتم:  نییگذاشتنم رو گوشمو سرمو انداختم پا  دستمو
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  .اای...جلو ن ای _ جلو ن

 

 تند گفت :  تند

  خوب آروم باش.  لهیخوب، خ لهی_ خ

 

 دور چشممو گرفته بود:  اشک

 برو عقب.  یدست به من نزن  یای _جلو ن

 

 باال برد و گفت :  دستاشو

 آروم باش.  شمینم  کتی نزد ستادمیوا نجایمن ا نی_ باشه، باشه بب

 

که گذشت آروم شدم و نفس   یا قهیهم فشار دادم و در همون حالت موندم، چند دق  یرو دندونامو
 . دمیکش ی قیعم

اشته گذ  زیم یرو  که سرشو ی کنار در نشسته و درحال یصندل  یرو انینو دمیباال گرفتم و د سرمو
 شده بود :/  یطفلک  یل یاش خ افه یعذاب وجدان گرفتم، ق یل یاما خ یچ یبرا  دونمیخوابش برده، نم 

 بالشت و چشمامو بستم. ینگاه کردم سرمو گذاشتم رو داد یشبو نشون م میکه دو ن میساعت گوش به

 

و    رمیدوش بگ هیتو اتاق نبود، منم از فرصت استفاده کردم و خواستم برم اتاقم  انیکه شدم نو داریب
 انینو زدن،ی شدم که داشتن باهم حرف م انیو نو  ایتا درو باز کردم متوجه سان ی لباسمو عوض کنم، ول

  .ذاشتیو نم گرفتی جلوشو م  ایبره اما سان خواستیبا اخم م
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  ینقش باز  یدار  سیدختره واقعا زنت ن نیا دونمیکه م  من دوننینم هیبق ایبه خودت ب  انی_ نو
  .یکن یم

 

 کرد و کالفه گفت:  ینوچ انینو

  . شم  رد خوامی م نطرفیا ایب  ی_ باشه تو خوب 

 

 دوباره راهشو سد کرد و گفت:  ایسان

تا آسمون با   نیزم یکه فرستاد  یعکس ؟یدختره رو از کجا اورد نیمن دشمنتم؟ ا یکن ی _ چرا فکر م
  ؟یانکار کن یخوایم یتا ک  دنیفهم یفرق داره، بابا و مامانم حت نیا

 

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س یعصب  انینو

  نه؟ یر ی _کنار نم

 

 شد و گفت:  کی بهش نزد  شتریب  ایسان

 یکه خودمو به کس ستمین یقبول، اما مطمئن باش من آدم ی_ دوست دارم قبول، بهم اعتماد ندار 
من فقط  ؟یبرس یخوایم یتا به هر چ  یدیچرا به حرف من گوش نم نهیکنم حرف من ا لی تحم

  و... یدختره بفهمه تو چقدر ثروت دار  نیاصال اگه ا ن،یکمکت کنم هم  خوامیم
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 با خشم انگشتشو باال گرفت و گفت:  انینو

من  ستیهم در کار ن یلم ینقش و ف   ازیاسم داره اسمشم ن یزن یکه راجبش حرفه م ی_ دختر 
  ندارم. اتتویجونمم باهاشم حاال از سر راهم برو کنار که اصال حوصله چرند یعاشقشم تا پا

 

 هم فشار داد و گفت:  یدندوناشو رو ایسان

  .یفهم ینم  ،یفهم ی _نم

 

و  ستادیا  یمشت شده و عصبان  یبا دستا یا قهیچند دق ایگفت و رفت، سان  یی لب بروبابا  ریز انینو
 بعدش اونجا رو ترک کرد.

  شیلحظه پ هیقند تو دلم آب شد،  انینو یمن بدجور از حرفا یندارم ول  ی حرفاشون کار  هیبق به
 داشت.  تیخودم گفتم کاش واقعا حرفاش واقع 

رو کم و    ایسان  یحرفا  یراست به سمت اتاق خودم رفتم، معن  کیاتاق خارج شدم و  دم و ازباز کر درو
هم در کمال تعجب مخالفت   ان یباهاش ازدواج کنه و نو انینو خواستیدرک کردم، اون م شیب
کنه و اصرار به ازدواج داشته باشه   کیمرد کوچ هی یخودشو جلو نکهیاز ا ایهدف سان دونمینم  کرد،یم
 در کار نبود.  یبود حس عاشقانه ا  یهرچ  یول ،یچ یعنی

 

  لهیسشوارو روشن کردمو موهامو خشک کردم، وس اطیو با احت رونی و اومدم بکردم   یحموم اساس هی
که موهامو کوتاه   نیروز بعد ا کی قایدق دهیبرام اورده بود اما چه فا نایاز ا دونهی  یبود قبلنا کام یجالب

از  یادی و و بعد خشک شدنشون با حجم ز دمیموهامو سشوار کش ،خوردی کردم بود و بدردم نم
بود و  زی م یرو یزياد لیپف کرده رو به رو شدم! شت موهام مثله پشم بز شده بود، وسا یموها

  .خورهیاوضاع مزخرف م نیکدومش بدرد ا دونستمینم
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 ن؟ ییموها برم پا  نیبا ا یبگه تورو چه به سشوار حاال چطور  ستین  یکی_

 

، سرمو به سمت در چرخوندم و بهش نگاه  وارد شد ایدر باز شد و سان هویو دار بودم که  ری گ نیهم تو
 کردم، با خنده گفت: 

  رفت در بزنم.  ادمی دی_ ببخش

 

کارش متنفر بودم    نیاز ا نکهیوارد شدنا فقط گرفتن مچ من بود با ا  ییهوی نیقصدش از ا  دونستمیم
 اومد و گفت:  کمی، آهسته نزدنگفتم و مشغول گشتن شدم یز یاما چ

  _ چقدر موهات قشنگه.

 

 خر ذوق شدم و گفتم:  یکم

  .نهیبی _ چشات قشنگ م

 

 انداخت و گفت:  زی به م ینگاه  کنجکاوانه

  کمکت کنم؟ تونمیم ؟ی گردیم یز ی _ دنبال چ

 

  بزنم روال شه. گردمیم یچ هینا فرم شده دنبال  کمی دمی_موهامو سشوار کش

 

 گفت:  ی بی لبخند عجو با کرد  زی ر چشماشو

  ؟یدیدستته! ند ری_ اتو مو که ز
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 نه؟ هیاتو مو چ دونمینم  دیفهم ی زشت بود اگه م  یلیخ

 برش داشت و مقابل صورتم گرفتش و گفت:  زی م ینگفتم خودش از رو یز یچ

 آره؟ یتا حاال ازش استفاده نکرد دم یشا ای_ 

 

 و گفت:  د یرج شد و بلند بلند خندخودش خا از گارد هوینگفتم و فقط بهش نگاه کردم،  یز یچ  بازم

  کردم خواستم فضا عوض شه. ی_ شوخ 

 

 گفتم:   بخندم یذره ا نکهیا بدون

  _ بامزه بود.

 

 گاز گرفت و گفت:  لبشو

کرم   نیامم بنظرم از ا ست،یخوب ن  یلیمو خ  یبرا یحقم دار  ،یندار   یخوب ونهی_ معلومه با اتو مو م
 استفاده کن.

 

که داشتم به  یرفتم و درشو باز کردم و درحال گ ازش یلیم  یبا حالت برفت و منم به سمتم گ کرمو
 : گفتم زدمیدستم م

    هم داره.  یخوب  یچه بو ست،یکرمم بزنم بد ن هیحاال از حموم اومدم   ی_ مرس
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و  لبخند شل  ای نگاه کردم، سان ای به صورتم و به سان  دمی مونده شو مال  یدستمو کرم زدم و باق  هردوتا
 کرم اشاره کرد و گفت:  زده به رتی زد و با چهره ح یِول

  مو ئه! یکرم برا نی_ا

 

 بود. یته سوت گهید  نیا د،یرنگ از رخسارم پر هوی حرفش  نیا با

 و گفتم:  دنیزدم به نفهم خودمو

  ؟ی_ چ

 

 لبش بود گفت:  یهمون لبخند وا رفته که رو با

  .ایکارت تموم شد بانه صبح  زی سر م نییمن برم پا  ،یچ یه الی خی_ امم، ب

 

و   دمیدو  ییبه سمت دستشو عیسر رونی نگفتم پاشو که گذاشت ب یز یبه دندون گرفتم و چ لبمو
موهامو با همون   گرفت،ی که انقدر نفهم بودم حرصم م نیمشغول شستن صورتم شدم، از ا یعصب
نسبتا   راهنی پ هیا مو ب حمو بود، بعدشم حوله  یخوب زیداده بود صاف کردم، الحق که چ ایکه سان  یکرم
قد نود عوض کردم موهامو مرتب   یشلوار مشک  هیو  فتادیشونه هام م  یاش رو قهیقرمز که  تاهکو

رژ قرمز   هی زدم و با  ملیبا دقت به مژه هام ر ادیدر ب  یروح  یصورتم از ب  کمی  نکهیا یشونه زدم وبرا
 م: از خودم پرسيدنگاه کردم و  نه یخودم تو آ ریکارو تموم کردم، نگران به تصو

 نزده باشم؟  مل ی_ خوب شدم؟ بد ر

 

اومدن  نییدر حال پا  رون،یدل کندم و رفتم ب نهیبه خودم نگاه کردم و باالخره از آ یوسواس چندبار  با
در   انینشسته بودن شدم، نو   زیمو که پشت م از پله ها بودم که متوجه نگاه قدر دانانه عمو و زن ع

 نگاههم  ایچشمش به من افتاد و دست نگه داشت، سان نهیشب  زیپشت م خواستی که م  یحال
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حجم از   نی شدم واقعا ا رهی خ انی زدم و به نو  یبهم انداخت و صاف نشست، لبخند پر استرس ییگذرا
 دارم؟  یقابل درک بود نکنه مشکل  رینگاه غ

 

 بست و باز کرد و بهم فهموند نگران نباشم. نانیبه عالمت اطم  چشماشو انینو

 شدم و گفتم: نکشوینزد

 . ری _ صبح بخ

 

نگاه کردن،  انیجوابمو دادن، و بعد منتظر به نو  ییبه روم زدن و با خوش رو ی لبخند مهربون  ییدوتا
به کل بدنم افتاد اما خودمو کنترل کردم و   یرعشه ا هوی د، یگونه مو بوس عیهوا و سر یشد و ب  کمینزد

حد الزم   نی تا ا  یعنی کنهی م یداره نقش باز  یادیز کمیکردم  یام نگه داشتم، حس م نهینفسمو تو س
 بود؟

 صورتم نگاه کرد و گفت :  یتمام اجزا به

72 

 

  خانمم.  ری_صبحت بخ 

 

  ری شد و برگشت سر جاش. زکنده  نهیآن قلبم از تو س هی بود که حس کردم  یحرف زدنش طور  لحن
 گفتم :  یآروم  ینگاه کردم و با صدا هیبه بق یچشم

  قم.عش ری _صبح توهم بخ
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  نم،یاشاره کرد بش کردمیبهش نگاه م جیو به من که گ  دیرو برام عقب کش یصندل   متیبا مال انینو
 کنار من نشست.  یصندل یآهسته نشستم و خودشم رو

 

 . کنمی خواهش م  دیی_بفرما

 

بود انواع  یهمه چ زی م یدرحال پخش بود و کل فضا رو پر کرده بود ، رو یآرامش بخش  یقیموس
اسمشم بلد نبودم، دوتا   یکه من حت ییزایگرم و چ یو چندتا غذاه و کره و خامه و مربا  شکالت صبحان

ده ز  کنار زو ی م یبودم،پرده پنجره روبه رو هیبق  یبهم گره زده بودم و مشغول تماشا  زیم یدستامو رو
  یتهکه تهش من یکوتاه قشنگ یا یرو  هی ا،یرو کیفضا رو گرفته بود، درست مثله  یم یبودن و نور مال

 و زشت.  یکابوس طوالن هیبه  شدیم

 

  ارن؟یبرات ب  یا گهید زی بگم چ یاگه دوست ندار  ؟یخور یچرا صبحانه نم زمی عز ازی_ ن

 

 بودم اما ظاهرو حفظ کردم و گفتم:  ششیپ هیتو شوک کار چند ثان هنوز

  .خورمی م ستینه، الزم ن _

 

 یچشم  ری ز انیبه منو نو  ایکردم؛ سان نون برداشتم و خودمو مشغول یو تکه ا  نییانداختم پا سرمو
 نظر داشت.  ری منو ز یو عکس العمل ها کردی نگاه م

گرفت ، همه در سکوت درحال   بهم نگاه کرد و بعد نگاهشو ازم یا هیچند ثان یبا حالت متفکر  انینو
آرامشو باهم داشتم تجربه   شویقصد تموم شدن نداشت، آسا یانگار  کمیو موز  میخوردن صبحانه بود

تا آخر   یگلحظه قشنگ تموم نشه و زند  نیا خواستمیتو دلم از خدا م بود اما یاد یخواسته ز  کردم،یم
 آروم و خوب بمونه.  یطور  نیهم
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سر برن کارخونه و   هیبزنن و  یشهر گشت  یرفتن تا تو رون ی از خونه ب انیصرف صبحانه عمو و نو بعد
 خانم! ای و زن عمو و سان  موندمیمتأسفانه من م

 

 گفت:   دیپوشیکه داشت کت م یکنار و با عجله در حال دیمنو کش  رونی از در بره ب نکهیقبل ا ناینو

 ؟ یگیم یچ دیشدکجا آشنا  دنیپرس ،یند ی_ مراقب باش سوت 

 

 گفتم:  مضطرب

 مشترکمون. یدوستا _

 

 زد و گفت:  یبشکن 

 مشترکمون؟ ی_اسم دوستا

 

 گفتم:  عیسر

 _ مهراد و هلن. 

 

 گفت:  تیرضا با

  در تماس باش.باهام   _آفرين،

 

 در اوردم و گفتم:  بمی از ج مویگوش
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 کن برام. وی_ شماره اتو س

 

 کرد:  پیازم گرفت و تند تند شماره شو تا لویموبا

 . یبا زمی _ من رفتم عز

 

کرد و بعدش خودشو زد به اون راه  یمکث  گفته و یچ دی باال انداختم و بهش نگاه کردم، فهم  ابروهامو
 . رونی و رفت ب

 

  یلباسشو عوض کرده بودو تاب سبز رنگ و شلوار کرم  ا یسان  ه،یبق  شیو رفتم پ  دمیکش یق یعم  سنف
 اش انداخت و گفت:  گهید یپا یپاشو رو  هی الیخ یمن ب  دنیبود، با د دهیپوش

  دیناخنامم با گه،یشده د یمیقد نا یبزارم ا  نیگزیکنم جا مو یبرم سالن اکستنشنمو ر دیبا یمام ی_ وا
  کنم. میترم

 

گذاشت و    زیم یدستشو رو یلبخند کنارشون نشستم و به بحثشون گوش دادم؛ زن عمو تبلت تو با
 گفت: 

 کن. ش یژل  نباری_ بنظر من ا

 

 تکون داد و گفت:  یسر 

 .هی_ فکر خوب 

73 
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چشمش به   هوی مه،ی حال یلیگرفتم که مثال آره من خ  یجور  هیمو  افهیاما ق گنیم یچ دمیفهم ینم
 اخم گفت : ا من افتاد و ب یناخنا

 نچرال خودته؟  یجون ناخونا ازی_ ن

 

 کوتاه بلندم نگاه کردم و ُگنگ گفتم : یناخونا به

 _ آره مال خودمه. 

 

 عمو دستمو گرفت و گفت:  زن

 _ خوبه قشنگه.

 

  دروغ که حناق نيست! گفت،ی م راست

 گفت:  عیسر ایسان

 . یشیخوب م  یلیخ  میباهم بر یای اصال چطوره توهم ب ؟یاکستنشن کار خوب سراغ ندار  هی ازی_ ن

 

 صاف کردم و گفتم :  صدامو

 _ اهم... آره خوبه.

 

 نوشتم:  انینو یبرا عیبرداشتم و سر  مویگوش
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 جواب بده.  عی سر ه؟ی_ اکستنشن چ

 

 نگاه کردم و گفتم: کردینگاهم م یکه سوال  ایکه فرستادم به سان امویپ

 خوبه.  یل ی_ چرا، چرا سراغ دارم کارش خ

 

 گفت: و   زد یلبخند

 .شهیمحشر م یکن شیتازه ناخوناتم ژل م،یباهم بر ری زنگ بزن وقت بگ هیپس  هی_ عال

 

 عمو وارد بحث شد و گفت:  زن

 کنم .  دیرنگ موهامو تجد دی_ منم با

 

 اخم کرد و گفت :  ایسان

  ن؟یاز ا ی_مامان... رنگ موتو عوض کن خسته نشد

 

 نوشتم:  انینو یحرف زدن بودن که برا درحال

 آبروم رفت.  گهیجواب بده د عیسر ه؟یچ شیژل_ 

 

 لبخند زدم و بلند شدم :  انیشماره نو دنیزنگ خورد، با د میگوش  بالفاصله

 . گردمی... برمانهی_نو
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 عمو گفت :  زن

 . زمی_راحت باش عز

 

 رو زدم و تند گفتم:   یگوش دکمه

 ه؟یکه فرستادم چ  یینایا یدیچرا جواب نم  _

 

 مقدمه گفت :  یب

74 

 

 .گهید دنیکه دخترا رو سر و صورتشون انجام م  هییکارا نی_ هم

 

 رو هم فشار دادم و گفتم:  دندونامو

 . دونمیخودمم م نویبده ا  حی _ قشنگ توض

 

... فکر کنم مو شهیموهاشون بلند م کننیم  ییکارا  هی دونمیکه نم  هینجوریا یکه گفت  یاول نی_ ا
  .هیزیچ ن یهمچ  هی چسبوننیم

 

 سرمو گرفتم و بهش نگاه کردم و با خنده گفتم:  یوجل یدسته از موها هی
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 شه؟یم  یچ شیبعد  _ عه؟ چه باحال، خوب 

 

 حرص گفت :  با

 .گهید ارهیسرچ کن گوگل م هیمگه من دخترم  دونم،ی_ من چم

 

 آروم گفت:  بعد

  مونده. ادمیبه لطف ماندانا  نمی _ تازه هم

 

 خودش گفتم:  مثله

  ت؟ی ریکب یا یدختر عمو آتو بدم دست اون یخوایم گهی_ بگو د

 

 با حالت ناچارانه گفت:   

  صاحاب .  ینوشته ب  یچ نمی_ بزار بخونم بب 

 

 و گفتم:   دمیجو ناخنمو

 _ زود. 

 

  .چسبوننیداره، فکر کنم ناخون م  نایربط به ناخن و ا هیزیچ هی_  نوشته، 
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 لبخند به ناخنام نگاه کردم و گفتم:  با

 چه خوبه!  ؟ی_ جد

 

 حوصله گفت:  یب

 .یپلنگ ملنگا کرد نیخودتو مثله ا نمیبب  امیب  ایگوش ند ایبه حرف اون سان  ؟ یکن  کاری چ یخوایم _

 

 گفتم:  کردم و که حرفاشون تموم شده بود نگاه  ایزن عمو و سان به

  خوب برام بفرست.  شیسالن آرا هیآدرس  یبرم، اهان، راست دیبا گهی_ من د

 

 گفت:  بلند

  ارم؟یکجا ب  از ؟ی_ چ

 

  خدافظ.  ریزنگ بزن از هلن بگ نمو دی_ نم

 

باز سر   شی بهم لبخند زدن و منم با ن  ییدوتا ششون،یحرف بزنه و تماسو قطع کردم و رفتم پ نذاشتم
  نگفتم. یز ی جام نشستم و چ

 

 عمو صداشو صاف کرد و گفت:  زن

 . میشیمحروم م ازی_ متاسفانه امروز از تجربه دست پخت ن
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 داده به دست پخت من. ریکه گ  نمیبابا ا ینگفتم، ا یز ی زدم و چ یلبخند

 زد و گفت:   یلبخند ایسان

 _ من برم باال حاضر شم پس.

  

نگاه کردم منتظر آدرس بودم اما  لمیو به موبا دمیکوب نیتکون دادم و با استرس پامو به زم یسر 
 کیم، اول که طولش بدم رفتم باال تا لباسمو عوض کن شتریب  نکهیا ینبود ، منم بلند شدم و برا یخبر 
  یرچه ابا شلوار پا دمیجلو باز پوش ییمویل یمانتو ه ی زدم بعدش یکردم و رژ صورت  حی مل شیآرا

برداشتم و رفتم   زیم یهم از رو فموی ک  نکوی زدم و ع یطرح دارم سرم کردم و گره شل یروسر  هی دیسف
 یحرص مشهود ت و لبشو باباال انداخ  ییمن ابرو دنیزودتر از من حاضر شده بود و با د نای سا ن،ییپا

 زد و گفت:  ینیگاومد و لبخند سن کمیحال و هوا نبود نزد نیزن عمو که اصال تو ا د،ییجو

 .بای_ ز

 

 قرمز شد و با خجالت گفتم:  یو شکسته نفس فیحجم تعر نیکنم لپام از ا فکر

 .دی _ شما به من لطف دار

 

بهم انداخت و با   یبود نگاه دهیپوش  یمشک و شال نیکوتاه قرمز به همراه شلوار ج  یکه مانتو نایسا
 گفت:  یبی لحن عج

 .تهی_ نه واقع
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بازش کردم   عیاومد، سر امیپ لمیموبا  یچشماش نگاه کردم و به زور لبخند زدم، در همون لحظه برا به
 اپراتور، دندونامو رو هم فشار دادم:  گانیشارژ را   غیتبل دنیو با د

 _ سگ تو روحتون.

 

 رد و گفت : بهم نگاه ک   ایسان

 کجاست؟  نتی_ خوب، ماش 

 

 لحظه خشکم زد و با تته پته گفتم:  هی

 نم؟ ی_ ماش

 

 باال انداخت و گفت:  ابروهاشو

 _ آره کجاست؟ 

 

 زدم و گفتم :  یا مهینصفه و ن  لبخند

 بخرم.  گهید یکی وقت نشد برم  گهیردش کردم، د انی شده بود با مشورت نو یم یقد نمی_ ماش

 

 گفت:  کرد و اشاره رونی سر به ب با

 گه؟یم یچ نگی پارکتو  دی _ پس اون پورشه سف 
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 که گفتو تکرار کردم و گفتم:  یاسم متعجب

 است.  هیمال همسا دی_ شا

 

 نگاه کرد و گفت:  دادیکرد و به زن عمو که داشت مکالمه مارو گوش م زی ر چشماشو

  مامان؟ به نظرت کنهی م کاری چ انیخونه نو  نگیتو پارگ هیهمسا ستمیس نیآخر  نی_ ماش

 

 زد و گفت:  یعمو لبخند زن

  ...ای_ سان

 

 دستشو به کمرش زد و با خنده گفت:  نایسا

 مگه؟ گمی_دروغ م 

 

 نگاهم کرد و  مشکوک

 : گفت 

  ؟ی_نکنه خبر ندار 

 

برام   شگاهویآرا هیآدرس  دمیبرام اومد، بازش کردم و د انی از طرف نو یموقع اس ام اس همون
  فرستاده.
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 بود افتاد  زونیآو ید یکه به جا کل یچیچشمم به سو هویکردم، با حرص مشت  دستمو

75 

 

رفتم و برش داشتم و با تعجب    یدیبه سمت جا کل  د،یبه ذهنم رس یفکر  هی! گفتی راست م  البد
 گفتم: 

 .کنمی باور نم نمیخودم نب   یمن تا با چشا ن،ییپا  میبر  دیایب ،یانگار  چشهیسو نمیآره ا ی_وا

 

  دیسف نی خودمو به ماش   یم اومدن، درو قفل کردم و با ذوق الکختن و دنبالبه هم اندا  یبی عج نگاه
 : دمیکش غیدستمو گذاشتم رو دهنمو با ذوق ج   رسوندم دوتا بود نگیکه تو پارک   یرنگ خفن

 ی_ واا

 

 و گفتم:  دمیپر ی نگاه کردم و با خوشحال نیبهم نگاه کرد، به ماش  یزد و سوال یعمو متعجب لبخند  زن

 .یکردن من  زیدنبال سوپرا شهی که هم انمیفدات شم نو ی! الهخواستمیکه م  هین یماش همون نی_ ا

 

 گفتم: یشتر یو با ذوق ب  دم یدور دورش چرخ هی

 شوکه شدم.  یل ی_ خ

 

 شدم.  رهیدستم خ یتو چیو به سو دمیپر  کردم ی م یالک  یوشاد  که داشتم ذوق  یدرحال 

 گفت:  غلم کرد واومد و ب کمی به خنده شد و نزد لی عمو تعجبش تبد زن

 دلم. زی_ مبارکت باشه عز
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 جدا شدم و گفتم:  ازش

 تا...  انیزنگ بزنم نو دیممنونم، با یل ی_ خ

 

 و گفتم:  دمی کش یقیو بعد نفس عم   نییانداختم پا سرمو

 _ آه...

 

 !زم؟ی عز یکن یم هیگر ی_دار 

 

 و گفتم:  دمیچشمم کش ر یز یبه اشک دروغ  شصتمو

 _اشک شوقه. 

 

 کرده بود! ت یبه من سرا  یگر یتو باز انیکنم تبحر نو فکر

 زد و گفت:  یپوزخند ایسان

 سنگ تموم گذاشته.  انینو گمیم کی_ تبر

 

 لحن حرف زدنش بدم اومد و گفتم:  از

 غصه نخور.  ،یکن یتجربه م شهیبخت توهم باز م شاالیحاال ا  ،ی_ آخ
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 م و گفتم: شماره گرفت در اوردم و مو یبگه گوش یز یباورم شده بود! تا خواست چ یجد یجد یانگار 

 .دیببخش  انیزنگ بزنم نو سی من دل تو دلم ن ی_وا

 

 : د یچی پ یکالفه اش تو گوش  یبرداشت وصدا  شویبوق گوش نی اول با

  شده؟یچ گهید یام کرد وانهید ازین ی_ وا

 

نگاه کردم و با    یچشم ری ز کردنی و زن عمو که مثله کرکس زوم کرده بودن رو من و نگاهم م  ایسان به
 ر و شوق گفتم: شو

  رو نداشتم.  یز یسوپرا نیواقعا انتظار همچ  ازیماهت عشق ن ی_ سالم به رو

 

 گفت:  یمعمول  یل یحرفم خ نیا دنیبا شن انینو

 قابل نداشت نووش جوون.  کنمی _ خواهش م

76 

 

 گفتم:  یشتر یو با ذوق ب دمیکش  یحرص  نفس

لطف   نیآخه من ا یکن ی م شرمنده خودتکارات منو  نی با ا شهیتو هم م،ی_ منم قربونت برم آخه زندگ
 جبران کنم؟  تونمیم یتورو چجور 

 

 گفت:  یسوال

 !؟یدیم شنهادیپ یاالن دار  یعنی_ 
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 گفتم:  دیبا تهد جمع شده از حرص لبخند زدم و یلبارو هم فشار دادم و با  دندونامو

  ؟یگفت یز ی _صدا قطع شد چ

 

 خنده گفت:   ریز زد

  ندارم. شویامشب جبران کن، من آمادگ نیهم  ای_ خوب باباا، نگفتم که ب

 

 خنده.   ریزد ز  یپق و

 شدم و داد زدم:  یعصبان 

 ی _ هووو

 

 درشت شده بهم نگاه کردن؛ به خودم مسلط شدم و با خنده گفتم:  یو زن عمو با چشا ای سان هوی

 برام.   یسال بمون ستی صد و ب شاالیخدا نکنه ا ای گیم ی_ بفهم چ

 

 .یخودتو خوشحال نشون بد یترک یحرص م از یکه دار  یدر حال  بود نیا ایکار دن نیسخت تر قطعا

 

 که خنده توش مشخص بود گفت:   یبا لحن انینو

 . یاوک  ی_ منکه نگرفتم منظورتو ول
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 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

  ی برام سخت باشه ول کمیباهاش  ی فکر کنم رانندگ د،یکه من دوست دارم سف هی همون رنگ قای_ آره دق
  .فتمیراه م

 

 رنگ فقط قرمز... یکن یاشتباه م یدار  نی_ نه بب 

 

 خنده اش قطع شد و گفت:  هوی

  ؟ی گیم نگوی تو پارک نیماش ینکنه دار  ه؟یچ قایمنظورت دق نمی_بزار بب 

 

 به ساعتش نگاه کرد و گفت:   ایسان

   ازین شهیم ری_ داره د

 

 گفتم:  انیتکون دادم و به نو یسر  براش

 _ آره همون. 

 

 داد زد: یشوکه شده ا ی و صدا  جانیه با  هوی

  .فرستمیراننده براتون م هی زنمیمن االن زنگ م ای رینم  نیسمت اون ماش ازی_ نه، ن

 

 توجه به حرفاش گفتم: یب
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  برونه اون از من وارد تره فکر کنم. ایسان  دمی_ آره، آره م

 

 باال برد و گفت:  شتریو ب صداش  انینو د،یکش  نیبه ماش  یبا لبخند گوشه لبشو خاروند و دست  ایسان

 ااازیو تو ن  دونمیمن م فتهی ب  نیخط رو اون ماش نیدست اون، بب  یند نویماش ؟یگیم ی_ چ

 

 باز گفتم:  شیرو قطع کردم و با ن یچشممو بستم و گوش هی

 . می_تموم شد، بر

77 

 

 فرمون گذاشت و گارد گرفت و گفت:  یدستشو رو ایسان

 برم؟  ی_ کدوم طرف

 

 م: لوش و گفتگذاشتم ج آدرسو

 از رو آدرس برو.  نای_ ا

 

 باال برد وگفت:  نویآدرس نگاه کرد و سرعت ماش  به

 .دمی_ فهم

 

 و گفتم:   دمیاسترس خند با
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 جون.  ایآرومتر برون سان  کمی_ 

 

 برام نازک کرد و گفت:   یچشم پشت

 نباش.   نتی_ باشه حاال نگران ماش 

 

 باال انداختم و گفتم:   ابروهامو

 گفتم زن عمو نترسه. ست،ی_ اصال برام مهم ن 

 

 جا به جا کرد و گفت:   نکشویعمو که عقب نشسته بود ع زن

 راحت باش.  زمی عز  یمهرانه صدام بزن یتونیم   ازیندارم ، ن ی_ نه من مشکل

 

 و گفتم :  دمیکوب  یمشت کردم و با لبخند کله مو به صندل دستامو

 . کنمی _ خواهش م

 

پارک   ابونی کنار خ نویو ماش میدی باالخره رس   خوردم،یص مو منم حر  روندیم ن ی با سرعت ماش  ایسان
 و به اطراف نگاه کردم و گفتم:   ستادمیا نیچفت ماش م،یشد ادهی و پ میکرد

 بمونه؟    نجایا نی_ ماش

 

 باال انداخت و گفت:  یا شونه



 پشت چراغ قرمز 

272 
 

  نجا؟یا ینیب یم نگی _ پارک

 

 کردم و گفتم :  اخم

 . نیخط مت بندازه رو ماش ادین ی کی  نجای_من هستم ا

 

 و گفت:   دیکالفه به آسمون نگاه کرد دستمو کش ایسان

 انقدر نگران نباش.  سی خس  ای_ ب

 

 نگاه کردم.  ن یبرگشتم و به ماش  دیکشی که داشت منو دنبال خودش م همونطور

  نیو خود ماش متیاست وگرنه اصال ق هیهد نیکه ماش گمیم نیا یفقط برا هیچ سی_نه بابا خس 
 !؟نویاشدن مندز  گمیم ست،یم مهم ن برا

 

 راحت.   التیخ  برنی _نم

 

اومد   کمیبلوند نزد یدختره با موها هیتا وارد شدم  م،یهمراهشون رفتم و وارد سالن شد ی تینارضا با
 دوستانه گفت :  یل یو خ

 زم؟ یعز ی_ سالم خوب 

 

 و زن عمو نگاه کردم و خودمو زدم به اون راه، با لبخند گفت:   ایسان به

 .  ازی_ ن
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 جب گفتم: کردم و متعبهش نگاه  هوی

 ؟ ی _ بله!؟ با من

 

 گرفت و گفت:  دستمو

 ؟یکرد  دایسالن مجهز تر و بهتر از ما پ  یایما نم  شیپ گهیوقته د یل ی_ خ

 

 نگاه کردم و گفتم :  هیکرده بود، به بق ستیباهاش راست و ر انیاز چه قراره، البد نو هیقض  دمیفهم

 خوشکل کنم.  شتیپ  امیفرصت نکردم ب رمی درگ یلیچند وقته خ گهید دی_ اها، آره ببخش

 

 هم سالم کرد و گفت:  هیزد و به بق  یلبخند

78 

 

 م؟یخانم دار ازیدر خدمتتونم در بست، مگه ما چندتا ن نمی _ خوب، من نازن

 

 و گفتم:  دمیذوقانه خند خر

 _ دست شما درد نکنه. 
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 قهی، زن عمو چند دقبنفش کرده بود نگاه کردم یکه موهاشو دود ایگذشت و به سان یساعت چند
ا گذاشت و  دختر غرغروش تنه ن یخسته شده و حوصله اش سر رفته منو با ا نکهیا یبه بهونه  شیپ

 دست ناخن کار بود گفتم:  ریکه انگشتام ز یرفت، در حال

 بره؟ گم نشه.   ییمهرانه جون تنها میگذاشت میکرد ی_ به نظرت کار خوب 

 

رنگ و   یبو  نیبه ا کمی هیچ یدون یستش بلده، بعدم م کل تهرانو مثله کف د ی راحت مام  التی_خ
 حساسه. زایچ  نجوریا

 

 کرد و گفت:  کردی م یکه داشت ناخناشو سوهان کش یبه کس  یاخم و

 _آخ انگشتم کنده شد آروم. 

 

تو   رمیو تو هوا تکونشون دادم و به تصو دمیبلندم کش یبه موها یکارمون تموم شد، دست باالخره
 یمو یدلم برا ،یکه بلند بود، همونقدر مشک  یخودم زمان یشده بود مثله موها  قاینگاه کردم، دق نهیآ

 گهی که از ترس شپش و هزار کوفت و مرض د یبار  نی...از آخریلیتنگ شده بود، خ یلیبلند خ 
کف زنان از دور بهم نگاه کرد و   نینازن  شتر،یب  دمیشا  گذشتی موهامو کوتاه کردم سه چهار سال م

 گفت: 

 .یپرفکت شد یلیخ _براوو، 

 

 انداخت و گفت:  یهم نگاه ایسان به

 _ رنگ موهات محشر شده.
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 زد و گفت:  یخند پر از غرور لب ایسان

 کار خوب شماست.  جهی _ممنون نت

 

مرتب و قشنگ شده بود و از اون حالت کوتاه بلند در   یل یشده ام نگاه کردم، خ  شیژل یناخنا به
شون بود،    یالک زده بود و درحال نگاه کردن و بررس  یطوس  هم ناخناشو بنفش و ایاومده بود ، سان

رو حساب کنم که  نهیبردم تا هز فم یدستمو تو ک  دم،یموهامو پشت گوشم فرستادم و مانتو مو پوش
 گفت:  عیسر نی نازن

 حساب شده.  ستی_ الزم ن

 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی ایسان

 ؟ ی_ ک

 

دستپاچه  و دیکرده خند یبود دهن لق دهیکه فهم  نی، نازننگاه کردم  نیدرشت شد و به نازن چشمام
 گفت : 

 داره. ادیپرداختا ز شی پ نیاز ا ازی...رفاقت منو نزهی_ چ

 

 مشکوک بهم نگاه کرد و گفت:  ایسان

 . زمی_از اون لحاظ، باشه ممنون عز

 

د، با عجله به  وما ادمی نیماش  هویبا خروج ما از سالن   م،ی خارج شد شگاهیو از آرا میتشکر کرد ییدوتا
و   دمیکش ی قی بود، نفس عم فتادهی براش ن  یسمتش رفتم و با دقت بهش نگاه کردم، خداروشکر اتفاق
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فاصله گرفتم و  نیبه من زل زده، از ماش نهیکه متوجه شدم دست به س ادیچرا نم ایسان نمیبرگشتم بب
 با خنده گفتم: 

 . میسبرر سوارشو تا حداقل به موقع به نها  گه،ید می_ خوب بر

 

 انیکال از نو سیکه سه چهارتا م میو به گوش رمیباعث شد نگاهمو ازش بگ لمیموبا برهیو یصدا
 باال انداخت و گفت :  ییابرو  ایحال بودم که سان   نیداشتم بدم، در هم

 تو برون.   نباریمن خسته ام ا ازی_ ن

 

 درشت شد و با تعجب گفتم :  چشمام

 ؟ ی_چ

 

 تکون داد و گفت:  سرشو

 زدم؟   یبی تو برون حرف عج گمی_ م

79 

 

 بگم.  ی...چطور هیچ یدون یم  زه،ی_نه، فقط چ

 

 گفت :  مرموز

 ؟ینامه ندار  ی_ نکنه گواه
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 اخم گفتم :  با

 بهت نشون بدم. سیدارم، خوبشم دارم فقط االن همراهم ن رمی _ نخ

 

 جمع کرد و گفت :   صورتشو

 . گهیپس خودت زحمتشو بکش د کنه،ی _ آخ پام چقدر درد م

 

حس غرور   هیتا دست از سرم برداره اما  کردمیم یکار  هی که شده  یبه هر روش  دیاون موقع با دونمیم
به خطر   یو حت   نیترس تصادف و داغون شدن ماش الیخی و ثابت کردن خودم بهش باعث شد ب

منتظر بهم نگاه کرد و   ایانشدم، س  ریانداختن جونمون بشم، پشت فرمون نشستم و با اخم به جلو خ 
 : فت گ

 .گهی_ برو د

 

از شدت تعجب چشام درشت شده بود داشتم  م،یروشن کردم و راه افتاد نویلرزون ماش  یدستا با
خارج    ریحس کردم دارم از مس دی طول نکش  شتر یب هیثان  یس  تیوضع نی! اما اکردم ی م یدرست رانندگ 

ونامو رو هم شروع به چشمک زدن کرد، با استرس دند   نیماش شگرینما یقرمز رو نهیگز هی شم،یم
فرمونو به سمت   دیمو که د افهی بهم نگاه کرد و ق  ایسان  هویکردم کنترلش کنم که  یدادم و سع رفشا

 خودش چرخوند و گفت : 

 ترمز کن.  ؟یکنیم  کاریمن چ ی_ خدا

 

به شدت باال   نیعت ماش چرا سر  دونمیوارد عمل شدم و پامو محکم رو ترمز فشار دادم اما نم عیسر
 و داد زد:  دیکش یبلند  غیج  ایسان م،یجدول برخورد کردرفت و محکم به 

 گاز بردار.  ی_ پاتو از رو
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که تو صداش مشهود بود گفت   یدستشو گذاشت رو قلبش و با ترس  ای دوتا پامو گرفتم باال، سان عیسر
 : 

 ... ایخدا ی_وا

 

آبروم   نکهیا ی، راستش نه برا چرخهی همه جا داره م کردمی شده بود و احساس م دیمثله گچ سف رنگم
چه  دمیشدم و د ادهیپ نکهیا یبرا شه،یسرم نم یاز رانندگ  یچی من ه دیفهم  ایرفت و صد در صد سان 

 زماگه ا شد،یسابق نم نیاون ماش گهیشک د یاومده، ب انیمحبوب نو نیماش یسر جلوبند ییبال
 پول خسارتشو بدم؟  تونستمیم یطور چ  کردی م تی شکا

 شغول گرفتن شماره شد: ا اخم مشد و ب  ادهیپ نی از ماش ایسان

 کرده. کاری جونت چ ازین نی بب ایَاه گوش کن بهم ، ب  ان،ی_الو نو

 

شد و   یسپر  یزمان چطور   دمیشدم، نفهم رهی خ  نیو با اضطراب به ماش ستادمیسرجام ا خیم  همونجا
  ای سانشدن و   ادهیپ  نی. عمو و زن عمو هم باهاش بودن، بالفاصله بعد توقف ماشدیرس انی نو نیماش

 و اونا هم بغلش کردن. زن عمو نگران به سرتا پاش نگاه کرد و گفت:  دیبه سمتشون دو

 نشده؟  تی زی دخترم؟ چ ی_خوب 

 

 انیشد نگاه کرد، نو ادهی پ نیکه از ماش انینگران پدرش به نو یتوجه به مامانش و نگاها یب  ایسان
 لب زمزمه کرد:  ریشده بود ز رهیخ  نی به ماش یکه با نگاه ُبهت زده ا یآروم آروم حرکت کرد و درحال 
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 ؟یکرد کاری_چ

 

با چهره وارفته و  ستادیا نیماش  یکسشو از دست داده جلو نی زتری عز یکه انگار  یزده جور  ماتم
  نیاش در ا افهی ! قادیحرف بزنه اشکش درم گهیکلمه د  کیکردم   یشد، حس م رهی ناباورانه بهش خ
 0_0حد زار و نزار بود 

محکم به سمتم اومد، چشامو  یبه خشم شد و با قدما لیتبد رتشیحن افتاد که به م چشمش
 یانگشتشو جلو ینگاه کردم، عصبان  کردنی که داشتن تماشامون م هیدرشت کردم و هول شده به بق

 داد زد:  زدیم یکه به قرمز  یصورتم گرفت و با صورت

 تار موت.  هی ی_ فدا

 

ادامه  رفتی م نییباال پا   تی اش از فرط عصبان نهیس قفسهکه  یکه زد بستم؛ درحال یچشممو از داد هی
 داد:

 قربونت بررم؟؟  ی_خودتتت سالم 

 

بخوابونه تو گوشم دوتا چک و لگدم بزنه بعد   دمیلحظه ترس هیکه  گفتیم ظیبا غ  یجور  هی کلماتشو
 ؟« یبپرسه:»خووب

 

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 ...نتی_خوبم ممنون، فقط ماش

 

 فت : و گ دیخند یعصبان 
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اصال سگ تو روح   کردم؟یم کار یمن چ فتادیم  یخودت اتفاق یبرا  نیماش ی _ خداروشکر، گور بابا
 و لوردش کنم. بزار بزنم له نهیماش  یهرچ

 

اومد گرفتش و   عیبهش زد که عمو سر یحمله کرد و لگد  نیبه ماش یو حرص مشهود  تی عصبان با
 گفت: 

 نباش.  نشده ناراحت شی زیخداروشکر چ   انی_ آروم باش نو

  

 حمله کنه گفت:   نیکرد به ماش یم ی که سع یدرحال انینو

 به جدول.  کوبهیخودشو م ی رو که الک ین یماش  نی _ نه عمو بزار بزنم آهن پاره اش کنم همچ

 

خودشو انداخت تو بغل باباش و با بغض   عیسر دادیتفاوت نشون م یکه تا اون لحظه خودشو ب  ایسان
 گفت: 

 .نهیپشت رول بش دادمینامه داره اصال اجاره نم یگواه  گفتی نم ازین اگه  دم،یترس یلیخ ی_ َدد

 

درک  تونستمیکه نم  یحالت هیسرشو به سمتم چرخوند و با   هوی  انیبر عمو که بهم نگاه کرد نو عالوه
 گفت:  یتکون داد و حرص یسر  ه یگر ایکنم خنده است 

 بزنم، ولم کن... شی آت نویماش  نی_ عمو بزار من ا

 

 و مانع شد و گفت:  انی شونه نو دستشو گذاشت روبخند با ل عمو

است و   لهیوس گهیبود، د  نیبهشون نزده وگرنه حسابش با کرم الکاتب یپسر، خدا رحم کرد کس  ای_ ب
 و سالمن.  حی من و عشق جان شما صح یا یبراش، خداروشکر سان  ادیم  شیپ  یمشکل فن
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  عیسر انیاخم نو دنیعمو زدم که با د  نیدلنش ری به لحن و تعب  یرفت و لبخند  ادمی یهمه چ هوی
 . نییجمش کردم و سرمو انداختم پا

که   یو جور  مینشست زی شده بود همه پشت م دهیسفره ناهار چ م،یبه خونه برگشت  نایاتفاق عمو ا به
بعد  م،ید یخند یو اندک  میرو زدم ترکوندم باهم گفت یون یل یچند صد م نیماش هیاصال انگار نه انگار 

 و من انداخت و گفت:  ایبه سان  یزن عمو نگاه م،یو حرف زد میت ناهار نشس

 د؟ یکرد کارایقشنگا چ  نمی_ خوب بب

 

 هوا تکون داد و گفت :  یتو یبنفششو کم یناخوناشو باال گرفت و موها ایسان

 _ چطوره؟ 
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  ونیزیوچرخوند و به تل ایسان یشو از رو حوصله یدستش بود نگاه ب ونیزیکه کنترل تلو یدرحال انینو
زد و نشست سر    یپوزخند حرص خواستیم انویفقط نظر نو یکه انگار  ایسان  ،یداد و زد کانال بعد

چونه   ریکه دستشو ز انیکردن، زن عمو به نو دییجاش، زن عمو و عمو لبخند زنان رنگ موهاشو تا
 گفت:  کردی نگاه م ونیزی اش گذاشته بود و داشت تلو

 نکرده؟  ریی تغ یز یظرت چ به ن  انی_ آقا نو

 

 چونه اش برداشت و صاف نشست و گفت:  ری به زن عمو نگاه کرد و دستشو از ز انینو

 کنه؟  رییتغ یز ی_ نه مگه قراره چ
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اصال  میکه اومده بود  یبفهمه؟ از وقت  خواستی ، آره واال از کجا مکردم و خودمو زدم به اون راه اخم
 تونهیسرش پول داره م ری که مثال خ نیشده، اکوچولو خراب  هی یزپرت  نیماش ه یبهم توجه نکرد، حاال 

توجه   انی به منو نو جکاوباال رفته به عمو نگاه کرد و عمو کن   یزن عمو با ابروها  ره،یبگ گهید یک یبره 
  ینگاه کرد و ب کردمینگاه م ونیزی به من که دلخور به تلو د،یکه دقت و توجه همه رو د انیکرد، نو

 گفت:  لیم

 .یرفته بود ا ی توهم با سان ی_ راست

 

زدم و  یور  هیسرم بود لبخند  یرو  یو نازک  ر یبسته بودم و شال حر هیکه موهامو چند ال یحال  در
 گفتم: 

 _ بله.

 

 گفت:  انیزد و رو به نو  یلبخند نایبه سا  زن عمو کرد،ی همچنان داشت به ما نگاه م عمو

  حدس بزن. _

 

به سرتا   یو با لبخند زورک دیکش یق یه، نفس عم منو ندار  دنیکه معلوم بود اصال حوصله ناز کش انینو
 و گفت:  دیپام نگاه کرد و ناخنامو د

 . زمیقشنگ شده عز یلی _ ناخنات خ

 

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون

 .یدی _ ممنون که باالخره د
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 پشت گوششو خاروند و آروم کنار گوشم گفت:  یانداخت و عصب هیبه بق ی حرف من نگاه نیا با

 ؟ یطلبکارم هست  یکن یم خوادیمدلت  یهرکار   _

 

 توجه به حرفاش بلند شدم و گفتم:  یب

 . ومدهیکه ظهر بهم وارد شد هنوز حالم سر جاش ن یبعد اون شوک کنهی سرم درد م کمی_ من 

 

 گفت:  یجد  یلی خ عمو

 دکتر؟  میبر یخوای_ م

 

  _ نه خوبم.

 

 اش انداخت و گفت:  گهی د یپا یپاشو رو ایسان

 .هیحتما سردرد عصب   یشیخوب م  نداره یاشکال  ،یبی _ ب

 

 و گفت:   دیخند عمو

 . میرفت ما تو خونه دکتر دار  ادمی ی_ راست

 

 زد و گفت:   یلبخند ایسان

 _ تکرار نشه. 
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 زن عمو گفت:  دن،یهمه خند و

 قشنگ خانم.  متینی_ حاال قبل رفتن موهاتو نشون بده بب 

 

  یکرده بودم، مسخره بود اون حت میقا ینجور یکنم موهامو ا زی سوپرا انوینو نکهیا یفقط برا راستش
از سرم در اوردم با   مویو آروم آروم روسر لی م یب  ان،یتفاوت نو یب  یچشما شیپ  د،یناخونامم به زور د

کرد و   دایپ ر یی تغ وتتفا یاز حالت ب  انینگاه نو  ییهویطرف شونه ام،  هی ختیموهام باز شد و ر نکاریا
 شد.  رهی موهام خباال رفت و محو شده به  یابروهاش کم 

 

 _فوق العاده است. 

 

 کرد و گفت:  لشیبرداشت و با اخم خودشو مشغول کار با موبا  زن عمو چشم ازم یصدا با

 . یلی _ اوهوم، خ

 

تفاوت جلوه   یخودشو ب  خواستی چرا م کردمیدستش برام رو شده بود اما درک نم  دم،یولشو دا نگاه
از پله ها باال رفتم،   یدیبهش زدم و با گفتن ببخش  یکارش حرصم گرفت، لبخند مسخره ا نیبده، از ا

درو ببندم   موارد اتاق شدم و تا خواست دم،یدیکمد م شهی ش  یاز تو انوینو یچشم ریکماکان نگاه ز یول
تخت نشستم با اخم در اتاقو   یدرو رها کردم و رو انینو دنیمانعم شد، برگشتم و با د یدست هویکه 

 بست و گفت: 

  .یدیرفتار بچگانه ات تمام نقشه هامو به باد م  نیبا ا یدار  ؟یکن یم  کاریچ  یدار  یفهمی_ م
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 ذاشت. کردم و و خواستم جواب بدم که ن اخم

 

بلد   یرانندگ  یوقت یچ یاصال اون به درک، برا ؟یگوش نکرد  رونی نبر ب نوی _ چرا بهت گفتم ماش
 گه؟ی د یکی ت و جون خود  متی آخه به ق ؟یرو کم کن  یخواست  ؟ینیشیپشت فرمون م  یستین

 

 باز شد و گفتم:   اخمام

 _من فقط... 

 

 و گفت:  دیحرفم پر تو

همونطور که من سر  یموندیسر قولت م دیبا یدادیکه من گفتم انجام م یکار  دیتو با  ؟ی_تو فقط چ
  دادم. تی رضا یکام  یقولم موندم و برا

82 

 

  یبود که انقدر عصبان   یر با نی دوم نینگفتم راستش زبونم بند اومده بود ا یز یکردم و چ سکوت
 .دمشیدیم

 

  داره. یصبرم حد  گهیبابا د یا ؟یچ یعنی نایجلو عمو ا  شتیپ  قهیرفتار چند دق نی_ ا

 

 که گفتم: رونی صورتش و خواست بره ب  یدستشو گذاشت رو یعصبان  حرفشو نگفت و برگشت ادامه

 نگار که من...گار نه ااصال ان یکن یجز خودت فکر نم  یچ یبه ه یهست یآدم خود خواه یلی _ تو خ



 پشت چراغ قرمز 

286 
 

 

 به سمتم برگشت و با صورت جمع شده گفت:  عیسر

  باورت شده من شوهرتم که بخوام بهت توجه کنم؟ ی؛جد یتو جد نکهی_ مثله ا

 

 از کجا اومده بود گفتم:  دونمیکه نم یبغض  با

  .ستین  یز ی چ نی_ اصال همچ 

 

 و گفت: تر اورد  نیی صداشو پا نباریاما ا همون اخم ادامه داد  با

 جمع کن لطفا.  ترشی _خوبه، پس حواستو ب 

 

 و درو بست، ناراحت به در نگاه کردم و ادا شو در اوردم:   رونیرفت ب  تا

 بال به دور.  اهیباورت شده من شوهرتم، صد سال س نکهی_ مثله ا

 

که   یلام در حا  افهیق دنیدوباره برگشت، با د انیشد و نودرباز   هویام در همون حالت بود که  افهیق
شو   یشارژر گوش زیم  یانداخت و از رو یکنه و نخنده به سرتا پام نگاهاخمشو حفظ  کردی م یسع

 برداشت و خواست بره که گفتم: 

  وقت؟  هی ی_ قبل ورود در نزن 

 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی
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وره   چطاصال زنم،یبه بعد خواستم وارد اتاق خودم بشم در م نیاز ا خوامیمعذرت م دیببخش ی_ وا
  تو نه؟  امیکنم شما قبل ورود به اونجا هم در بزنم ب می خونه رو هم تقد دیکل

 

 چشممو براش نازک کردم و مثله خودش گفتم:  پشت

 _ آره. 

 

 گفت:  زد ی که لبخند م یو در حال  دیکش یق یعم  نفس

  _ روتو برم بشر.

 

اهمون خنده بلند شدم و  به نشانه تاسف تکون دادم و ب یکردم و سر  یتک خنده ا رون،ی رفت ب و
  .دهیاز راه نرس ای بردارم تا سان زی اتاق خودم چندتا چ یورفتم ت
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و لباس    رونی دوش گرفتم و اومدم ب هیتو حموم و  دمیپر عیاتاقمو باز کردم و رفتم تو بعدش سر در
م به صورتم که  کوچولو کرم برداشتم تا بزن هیبود،  یبلند کار سخت یناخناواقعا کار کردن با   دم،یپوش

  یدم اسب اموشدم و دستامو شستم، موه الی خیزدم و ب   یناخنم با حرص لبخند ری همش رفته ز دمید
 لیمو دادم جلو و با استا نهیتنم کردم و س یکوتاه نی آست راهنیو روش پ  دمیتاب پوش  هیبستم و 
که االن احساس   یمن نی! همکردی که نم  ییواقعا پول با آدم چه کارا ستادم،یا نهیآ یجلو یمثال خفن 
زشت تر و درمونده   کردم  یفکر م  ش یهفته پ کیانگار نه انگار کمتر از  کنمیم یپ ی و خوش ت یخوشکل

از   یکمی م،یفقط پول ندار می ستین  ما زشت گمیکه م نجاستی... استین ای دن یجا  چیتر از من ه
رفته  نکهینبود مثله ا نجااو یکس  ن،ییرفتم پا  عیبه لباس و مچم زدم و سر  شیآرا زیم  یادکلن رو

 نگاه کردم و گفتم: دادیبه ساعت که چهار عصرو نشون م رون،یبودن ب
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 .ست یخونه ن  یکس نکهی بوَهع، مثله ا ان؟ی_ نو

 

  امیافتاد،برام پ  میچشمم به گوش  هویموز برداشتم و مشغول خوردن شدم که  دونهیمبل  یرو نشستم
 نوشته: انینو دمیاختم و دبهش اند یبودم! نگاه  دهیاومده بود و نفهم

 . میمهمون الیاز فام یکیامشب خونه   د،یخر رونیرو اوردم ب   نای_عمو ا

 

 کردم و براش نوشتم:  یاخم

 ؟ یزودتر بهم نگفت کمی  نوی_خوب چرا ا

 

 اومد:  امی پ عیسر

 من نخواستم مزاحمت شم. یدیخواب  کردهیمثال تو سرت درد م ی_الک

 

براش   یگذاشته بود نگاه کردم و شکلک لبخند امشیکه آخر پ  یشکلک خنده و چشمک به
 کردم:  پی تا عیدرجواب عالمت سوال فرستاد و منم سر فرستادم

 دنبالم ) : یای زنگ زدم خودت ب رسمتیم  ییمثال من تو خونه تنها ی_الک

 

 نوشت:  اونم

 .یزنگ زد   دمیخاموشه نفهم میمثال گوش ی_الک

 

 کردم:  پیلبخند تا با
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و    ایخاموشه مجبورم زنگ بزنم به سان  ینطور یهم تی گوش گهید قهیتا ده دق نمیبب _باشه، پس منم اگه 
 . یروشن کن  تویکنن گوش یآور  ادیزن عمو و عمو تا بهت  

 

 دیبه همراه شال و شلوار سف   ییموی کوتاه ل یشدم و با آرامش به سمت اتاقم رفتم و مانتو بلند
  فمویکردن بودم، ک شیول آران توجه مشغو منم بدو  خوردی پشت سر هم زنگ م لمیموبا دم،یپوش

تو  دمیتا درو باز کردم د ن،ییکاالش نگاه کردم و رفتم پا سی و م دیتهد یامایبرداشتم و با خنده به پ
  دمیفرمون بود ، تا منو د یمنتظرمه، اخماش توهم بود و با انگشت مشغول ضرب گرفتن رو نیماش

بزنه مستقيم به رو به رو   یحرف  نکهیبدون افتم ، عقب ر عیسر دهیدنده عقب گرفت و منم ترس هوی
 و گفتم:   نیماش ینگاه کرد و منتظر موند سوار شم، از شوک در اومدم و نشستم تو

 ؟ی منو سکته بد یخوایبود؟ م  یکار  چه نی_ ا

 

 گفت:  ی نگاه کرد و ابروهاشو انداخت باال و عصب بهم

84 

 

 .  هی_ فکر خوب 

 

کنه، منم بدون  یتالف  خواستیم رفت، مشت رو گاز که رنگ از رخسارفرمونو چرخوند و پاشو گذا چنان
گرفتم از روش نامحسوس   میباال انداختم و تصم یشونه ا  دمیدر ظاهر نشون بدم چقدر ترس نکهیا

 گفتم: الی خی ب ن،یی پا ارهی قرارش بدم تا سرعتو ب  ریوارد شم و تحت تأث

 . رهیگیخنده اش م نهیسرعتو بب  نیا یهلن خال  ی_ زارت، جا
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  یل یشد، دستمو گذاشتم رو قلبم و لبمو گاز گرفتم، فکر کنم خ  شتریدنده رو عوض کرد و سرعتمون ب هوی
 قرار دادن موفق نبودم. ریتحت تاث وهیش نیا یتو

 گفتم:   عیسر شد،یهر لحظه تند تر م نی ماش سرعت 

 از هلن بهتر.  یر ی خوب تند م  یلیبود که خ  نیمنظورم ا یعنی ستای_ نه، وا

 

شدن   شتریصبر کردم و با ب یا قهیکرد، چند دق  شتریلبش با خنده باال رفت و دوباره سرعتو ب  گوشه
 و دوتا دستمو گذاشتم رو داشبور و داد زدم:  ارمینتوستم طاقت ب  گهیسرعت د

 ! ره؟یصااحاب مگه چندتا سرعت م   یب نی_ ا

 

خاموش کرد و   نویراحت ماش  الی با خ انیاومد و متوقف شد، نو نییپا  نیحرفم سرعت ماش نیا با
 گفت: 

 . میدی_ رس

 

 م درو بستم و گفتم:کردم تعادل ندار یکه حس م یشدم و درحال ادهیپ

مثله اون  یتون یهم نم یخودتو بکش   رفتی تند تر از تو م ی ل ی_ دروغ گفتم خواستم دلت نسوزه هلن خ
 . یبرون 

 

 . نیَشَپلق افتادم زم و

 و از خنده قرمز شده بود کمکم کرد بلند شم و گفت:  کردی ه مکه به اطراف نگا یکنارم و درحال  اومد

 ؟ یکن یم  کاری _مراقب باش، چ
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 خاک لباسمو تکوندم و گفتم:   یحرص کمکش بلند شدم و با

 _ خودم بلدم بلند شم. 

 

دستم بود  یدفعه چشمم به دستش که رو هیزد ،  یحوصله به سمت مخالف نگاه کرد و لبخند  یب
کردم و بدون   یبهم دست زده اخم  دمیچطور نفهم  نکهیمتعجب از ا دم،یقب کشدستمو ع هویافتاد و 

 .میراه افتاد  نگاهش کنم نکهیا

     

باهاشون همراه شدم و تمام   یو زن عمو رسوندم و بعد سالم و احوال پرس  ا یخودمو به سان  باالخره
 یسر  هیب کردن بودن منم  که اونا مشغول انتخا یفاصله ا نیتو ا م،یرو کرد ر یز  ابونارویمجتمع و خ

 یرو داشونویو زن عمو خر ایدنبالمون، سان انیو عمو ب   انینو میانجام دادم و زنگ زد یجزئ  یدایخر
تو بغلم گرفتم و  دامویخر لونیو آسمون، نا نیگذاشتن و شروع کردن غر زدن به جون هوا و زم نیزم

ها از دستم افتاد  لونیاز نا یک ی هویکه  میکرد حرکت   یکالفه به اطراف نگاه کردم به سمت خروج
 یول کردم و مانکنو دو دست  دامویهمه خر دهیاومدم برش دارم آرنجم خورد به مانکن دم در ترس

 زدم:   غیکنم هول شده ج یر یاز افتادنش جلوگ  کردمیم یو همونطور که سع  دمیچسب

 افتاد کمک! ی_ وا

 

بودم سرمو چرخوندم   دهینکنو سفت چسب همونطور که کمر ما  دهینشون نم یعکس العمل یکس دمید
 شانس مانکن نبود! آدم بود! ی متعجبش نگاه کردم... به خشک یو به چشا

محلو ترک کردم،   نیسنگ یلیبرداشتم و خ  لوناروینا دمی زدم و دستامو عقب کش ییدندون نما لبخند
و  می رفت دمیو عمو رو د انی رفتن نو رونیهم متعجب دنبالم اومدن به محض ب  ایمهرانه و سان

 و گفت:  دیمن خند افهیق دنی با د انینو ششون،یپ
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 _سالم ، تموم شد؟ 

 

 من انداخت و گفت:  یبه صورت بشاش و خنده رو ینگاه

  ده؟ یخر  ی_ الزم من چ

 

 جمع کردم و گفتم:  صورتمو

 _ها! 

 

 بهمون انداخت و گفت :  یخودشو باد زد نگاه بد  ایسان

 . میخسته شد یل یخ _

 

 رو به عمو گفت:  انیشو گذاشت رو چشمش و بعد جواب دادن به سالم نو یب آفتا نکیععمو هم  زن

 خسته ام.  یل یکه خ میبر عتریجان سر انی لطفا، نو نیرو بزار تو ماش  نایا زمی _ عز

 

به من نگاه کرد و   یچشم  ریراه ز  نیح میحرکت کرد نیکرد و همه به سمت ماش  دییحرفشو تا انینو
 گفت: 

  ؟یخسته نشد ی_ تو چ
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 گفتم:  یانرژ  پر

 زدم؟ یم لیخسته شم؟ مگه ب  دی_ نه چرا با

 

که  ینبود، با خجالت  یو بدجنس  طنتیلبخندش ش  ی بهم زد، تو یبه صورتم نگاه کرد و لبخند هوی
 .[نیی از کجا اومد نگاهمو ازش گرفتم و سرمو انداختم پا دونمینم

 

 گفت:  کردی و متعجب بهم نگاه مابروشو انداخته بود باال   کیکه  یدرحال انینو

 آخه تفنگ آبپاش؟  ؟ینبود بخر  یا گهید زی_ چ

 

 تفنگو پر آب کردم و وصلش کردم و به سمتش گرفتم:  مخزن

 داشته باشم. نا یاز ا دونهیدوس داشتم  یبچگ  تو شهی_هم

 

   دمیصورتش آب پاش  یبا خنده تند تند رو و

 

 ر خفنه.  خخخ چقد  ویک وی_ک

 

  یلیخ  نکهیو چندبار پلک زد، نه مثله ا دیکش سشی به صورت خ  یبخوره دست تکون نکهیا بدون
 بود دنبال کردم و گفتم:  دامیخر   لونینگاهش که به سمت نا ری تعجب کرده بود، خم شدم و مس

 .گهید دمیخر نایو ا نی و چندتا ماش یساعت بنتن و لباس مرد موز  دونهی_ تعجب داره؟ 
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 در حالت چهره اش گفت:  رییبدون تغ  سی نگاه کرد و با حالت پوکر ف بهم

اونم  ؟یبخر  یاسباب باز  دی رو درک کردم، تو چرا با یفقط فلسفه لباس مرد موز  نایهمه ا ی_ تو
 پسرونه!؟  

 

 و گفتم:  دمیلباسش و سر و کله اش آب پاش یرو یچندبار  ظیغ با

 _ دوست دارم. 
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 حموم رفت. رد و حوله شو برداشت و به سمت  به سقف نگاه ک  دیام نا

 زنگ خورد:  میبراش نازک کردم و خواستم بلند شم که گوش  یچشم پشت

 _بله؟

 

 گفت:  عیسر ییمضطرب و آشنا  یصدا

 گرفتن.  وسفویکمک کن،  ازی_ ن

 

 درشت شده گفتم:  یچشما با

 .امیب  گرفتتش؟ آدرس بده ی_ ک

 

 زنان گفت:   نفس
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 .نی بغل قبرستون ماش ،یشگ یهم ی_ همون جا

 

 لب گفتم :  ریکردم و ز حموم نگاه  به

 . مانیتو روحت ا سرخودشه، ری _ همش ز

 

برداشتم و پله هارو    یچوب لباس یبه سرعت مانتو مو از رو یز یمعمول بدون فکر کردن به چ طبق
  یجلو درحال وزش بود کالفه موهامو از یباد اعصاب خورد کن  رون،ی اومدم و از خونه زدم ب نییپا

  تسوار شدم و به سم ستادیکه ا ینیماش  نیتکون دادم، اول یتاکس  یصورتم کنار زدم و دستمو برا
 .میمحل مورد نظر حرکت کرد

 

 ؟یتر بر  عی سر کمی شهی_آقا م

 

 کرد و گفت:  شتریب  نوی ماش سرعت 

 _چشم.

 

تا   یز ی، چ یشگیبه همون محل ترسناک هم دم،یحرکت کرد و باالخره رس یاد یبا سرعت ز  نیماش
 میکه گوش وردیامشب داشت از پا درم م  یبه خونه و مهمون دنیرس رید یغروب نمونده بود، دلهره 
 شروع به رنگ زدن کرد.

 بود! انینو

 دوبار ،سه بار...  کبار،ی

 



 پشت چراغ قرمز 

296 
 

هول شده بودم  نه؟ انقدر  گهیشماره مرجان رو گرفتم، مرجان بود د شی در پ یپ  یتوجه به تماسا یب
 جواب داد و گفت:   عیسر ه،یاسمش چ دمینپرس یکه حت

 با خودت.  اریپول ب خوان،یپول م نای... ازا ی_ن

 

 تته پته گفتم:  با

 المروتا.  هیحرف حسابشون چ  نمیحرف بزنم بب  امیبزار ب  ارم؟یاز کجا پول ب ؟یگیم ی_ چ

 

 ؟ یجور کن  یتونی م خوان،یفقط پول م ست،ین  شونیصفتا حرف حال  وونیح نی_نه ا

 

 دم و دوباره دم گوشم فرستادمش و گفتم: از گوشم دور کردم و بهش نگاه کردم، پلک ز لمویموبا

 .  تونمی_آره م

 

حرکت کردم و وارد شدم، نفس زنان   یک یهمون نزد  یفروش یکردم و با عجله به سمت گوش  قطع
 و گفتم:  شخونی گذاشتم رو پ مویگوش

 بفروشم.    نویا خوامی_م

 

 برداشت و موشکافانه نگاهش کرد و گفت:   لویموبا فروشنده

 برش دارم.   تونمی_ هفت تومن م

 

 جمع کردم و گفتم:  صورتمو



 پشت چراغ قرمز 

297 
 

 اصال.   فروشمی آکبندشه، نم متیدستمه پونزده تومن ق ستیماه ن کی_ برو بابا، هنوز 

 

 گفت:  عیسر

 ده تومن.   ،یکن ی شه چرا ترش م_ با 

 

 انداختم باال و گفتم:  ابرومو

 _دوازده تومن.  

 

 دستش چرخوند و گفت:  یتو لویموبا

  آخرشه. گهی_ ده تومن د

 

 و گفتم: شخونیرو پ  دمیدستمو کوب تی عصبان با

 _ باشه، جهنم و ضرر.  

 

  یو انداختم اون رو از گوش  دمیساده خر یگوش هیبرداشتم و    یگوش یکارتمو از رو میعجله س با
 به مرجان زنگ زدم و گفتم:  عی، سر  رونی م بزد یفروش 

 با پول. ام،ی_ دارم م
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 گفت:  متعجب

 .  ایر ب واقعا؟ باشه، زودت   _

 

جلو باز مزاحممو   یمانتو یلبه  نا،یبدو خودمو رسوندم به همون خونه خرابه کنار قبرستون ماش بدو
 گفتم:  عیبه سمتم اومدن، سر دنمیگرفتم و وارد شدم، مرجان و مسعود با د

 کجاست؟   وسفی_ 

 

 رو به مسعود گفتم:  ی به خونه اشاره کرد، عصب ختیری که داشت اشک م  یدرحال  مرجان

 ه؟ی اون تو ک ه،ی_ ماجرا چ

 

 تکون داد و گفت:  یسر 

 . خوادیبه زور برده، پول م  وسفوی جاش  نمیکرده ا   یرو هاپول کهی مرت نیا یجنسا مانی_ ا

 

 گفت:   عیسمت خونه حرکت کردم که مسعود سر به

 _ مراقب خودت باش.  

 

درب و داغون  هیخشت و گلخونه   یادامه دادم و وارد شدم، تا پامو تو رمیبرگردم به مس نکهیا بدون
  ینشسته بود مواجه شدم، کاله لبه دار مشک یدل صن یاز اتاقا رو یکی  یتو ییکه تنها یگذاشتم با مرد

جور کردم و    وجا خوردم اما خودمو جمع  کمی  دنشید ییهوینبود،از  دایسرش بود و چهره اش کامل پ
 گفتم: 
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 . دمیبره، من پول جنستو بهت م  وسفی_ بزار 

 

ت سرم وارد  از پش یکلی جابه جا کرد، ناگهان دوتا مرد ه  یبود، کالهشو کم نیی که سرش پا  یحال  در
مرجان بلند شد، دلم  هیمسعود و گر دادیداد و ب یهمزمان صدا  ستادن،یخونه شدن و دو طرفم ا

از   هدار یکی  دمیاز پنجره د یچشم  ریتپش قلب گرفتم، آب دهنمو به زور قورت دادم و ز ختویر یهور 
و با   دمیکش  یقیکردم در ظاهر نشون ندم، نفس عم  یاما سع دمیترس شتریب کنه، ی م رونشونی ونه بخ

 اخم گفتم: 

 _ خوب؟  

 

 و گفت:  دیچی اتاق پ یخش دارش تو  یصدا

   االی ؟یبد ی_ پونزده تا پول جنسام بوده، دار 

 

 گفتم:  متعجب

بدبخت    یو اون بچه ها دیکن یا م انقدر پول و مواد جابه ج  مانیتومن؟ تو و اون ا ونیل ی_ پونزده م
   زنن؟یافت دست و پا مکث یدارن تو

 

 داد زد:  هوی

که  ی و منو مسخره کرد یبده برو رد کارت ، اگرم ندار  ینداره، اگه پول دار  یتو ربط به نشی_ا
 همون جقله بچه.   شیبفرستمت پ

 

 کردم و گفتم :  یشد مکثو حرفش که تموم   دمیکش  مینیبه ب  یاخم دست با



 پشت چراغ قرمز 

300 
 

88 

 

 ندارم.  شتری_ده تا ب

 

 .ادی _خوبه رد کن ب

 

بلند شد و    یصندل یازم گرفت و داد به مرده، از رو  میدر اوردم و اون غول تشن کنار فمی از ک پولو
 جلو اومد و گفت :  شمردیکه پوالرو م  یدرحال دم،یدیهمچنان صورتشو قشنگ نم  یاومد ول  کمینزد

 آشه. نی هموگرنه  یار ی شو فردا برام م گهی_ پنج تا د

 

 کردم و طلبکارانه گفتم: درشت  چشمامو

 جور کنم؟   ونیلیتا فردا پنج م  ی_ من چجور 

 

صورتش چشمام تا حد امکان درشت شد و حالت   دنیباال گرفت و تو چشام نگاه کرد، با د سرشو
سمت صورتش به  هیحال زل زدم به چشاش ،  نیکردم و با هم یشتر یتهوع بهم دست داد، اخم ب

 زد و گفت:  یسوخته بود و چشم سمت چپش جمع شده بود ، لبخند یشتناکطرز وح

 . یَجنم دار  یل ی_ خ

  

ترسناک و چندش آور فرد مقابلم  افهیترس از ق  شتریاسترس و ترس کل وجودمو گرفته بود، ب  حس
 رو به رو بشم.  انیبا نو یداشتم که چه جور  نویترس ا
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عقب تر رفتم و  یتر اومد، قدم  کیو خودش نزد رونیب  به اون دو نفر اشاره کرد برن دیکه د سکوتمو
 گفتم: 

 آزاد کن. وسفوی ؟حاالیخوایم یچ گهید ی_ پولو گرفت 

 

 کرد و گفت :  یو مکث ستادیا کنارم

هم داره که از پنج  یا گهیراه د هیالبته  خوام،یازت م گهی رو سه روز د گهیآزاده، پنج تومن د وسفی_ 
 تومن بگذرم. 

 

عقب، ترس از   دمیخودمو کش عی تم برد و خواست گونه مو لمس کنه که سرصور کیآروم نزد دستشو
ام حبس شد دستامو مشت کردم   نهیکل وجودمو گرفته بود، نفسمو تو س ارهیسرم ب  یینکنه بال نکهیا

 یبا کابوسا یاالنم فاصله چندان تی صحنه ها چقدر برام آشنا بود، وضع نی عقب رفتم، ا  شتریو ب
موهام و   یشد و دستشو گذاشت رو کیدوباره بهم نزد یبا لبخند منزجر کننده اهرشبم نداشت،  

مثله مرغ پر کنده شروع به دست و پا زدن کردم تا بتونم از دستش  د،یسرمو به سمت عقب کش
حرف بزنم، الل شده بودم ، فشار دستشو  تونستمیشده بود و نم دیهم کل یخالص شم، دندونام رو 

کرد و مجبورم کرد تو چشماش   ک یکرد و سرمو به صورت ترسناکش نزد شتری و موهام ب ردنمگ یرو
 زد و گفت:  ینگاه کنم، لبخند

 فهم شد؟   ری... شگهی_ دو روز د

 

لب گفت و موهامو رها کرد   ریز یز یبه شدت دستشو پس زدم و اونم چ  دمیلرزی م  دیکه مثله ب یدرحال 
گذاشتم  واری د یدستمو رو رونیب زد یام م  نهیاز س قلبم داشت  .رونی و بعد رفت ب ستادیجلوتر ا  یو کم

حرکت کردم ،    دوصبرانه و با حالت   یتازه کردم و منتظر موندم برن، تا از خونه خارج شدن ب یو نفس 
درو که باز کردم مسعود و مرجان   رون،ینگاه کردم و رفتم ب  دادیرو نشون م قهی دق 6:30به ساعتم که 

راحت شد، اما فرصت   وسفی  دنیاز د المیخ  دمیمتر اون طرف تر داز فاصله چند  وسفویبه همراه 
 انیبرداشتم و به نو  مویگوش کردمی که با سرعت داشتم اونجا رو ترک م  یدرحال ششینداشتم برم پ 
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از پشت سر   وسفیو  خوردی داشت بوق م لی، موبا ومدینفسم داشت بند م  دنی زنگ زدم، از شدت دو
  ین یماش نی توجه به فعل و انفعاالت اطرافم اول   یتکون دادم و ب  یکستا  یدستمو برا زدی اسممو صدا م

موقع  هیکه   کردمی نگاه م بعقسوار شدم، دوست داشتم فقط فرار کنم داشتم با ترس به  ستادیکه ا
 : د یچی پ یگوش یتو انی نو یعصبان یصدا  هوینکنه  بمی تعق یکس

 ؟ یدیتو جواب نم یچرا گوش ؟یی _ معلوم هست کجا

89 

 

 نگفتم. یز یدم و چدا گوش

 

 گم؟ یدارم م یمن چ  یشنوی_ اصال م

 

روش   یهرچ شه،ی...نمشهیمحکمم َاه نم یلیمن خ  کنم،ی نم هیوقت گر چیهستم، من ه یآدم قو من
 یعالم و آدم قو یجلو  ازیچرا منه ن دونمی... نمدونمیکردم اما نم  ادهی خودم و مغزم پ یبلد بودم رو

  فم،یچقدر ضع دمیفهمی م زدمی تا باهاش حرف م گرفت،ی بغضم م زدمی حرف م انی بودم اما تا با نو
 از خودم گذشتم، چقدر... گرانید یچقدر برا

 

 ؟ ییاالن کجا الیخ ی ، ب هیگر ریز  یزنیبهت نگفتم م  یز یهنوز چ نکن، هی_ باشه حاال گر

 

 ام گرفت؟ آخه چرا؟  هیانقدر زود گر یعنی

 هق هق گفتم:  با

 حاال؟  میکن  کاری_ چ



 پشت چراغ قرمز 

303 
 

 

 . ینکن لعنت هیگر گمیحالت خوبه؟ ...د م  م؟یکن  ارکی چ وی_چ

 

دارم   یلیمنکه خ  کردم؟یم هی زم داشتم گرهنو یعنیکه از پشت تلفن زد به خودم اومدم،   یداد با
 . کنمی خودمو کنترل م

 

 دن؟ یعمو و زن عموت فهم  انی_نو

 

 و پشت سر هم گفت :  کالفه

 دنبالت.  امیآدرس بده ب _

 

 پاک کردم و گفتم : اشکامو

 . نمیتو ماش ام،ی_دارم م

 

 _باشه، منتظرم. 

 

 گفتم :  عی دستم فشار دادم و سر یتو مویگوش

 . ی_ قطع نکن 
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 داد گفت :  صیتوش تشخ  شدی که تعجبو م ییصدا با

 . کنمی_ باشه... باشه قطع نم 

 

 ومد،یم  نی و ماش ابونیخ یبه گوشم چسبوندم، از پشت تلفن صدا  شتریرو ب ینگفتم و گوش  یز یچ
احساس   یو کم  شدی م دهیاز پشت تلفن شن دنشینفس کش یخونه، صدا رونی رفته بود ب کهنیمثله ا

خودش مراقبم بود ،   یخودمم نشده برا یبرا یبود که حت ی، چرا؟ چون تنها کس  دادیبهم م تیامن
باز    نیدر ماش هوی خودم بودم که   یتو حال و هوا م،یو منتظر موندم برس یدادم به صندل هیتک  وسرم

راحت شد ، با   المیخ انینو دنیسرمو باال گرفتم و با د عیشونه ام نشست ، سر یرو یدستشد و 
  وبازوم دم،ی دیرو به وضوح تو چشاش م  یاما من نگران ومدیبه نظر م یکه در ظاهر عصبان  یچهره ا

  نیا ،یبر   ی پناه م هیتو جهنم از ترس عقرب جراره به مار غاش  گنیام کرد ، م ادهی پ نیگرفت و از ماش 
بود که  ی تنها کس عتیموق نیکه ازش داشتم اما تو ا   یبود، با وجود ترس انیداستان منو نو قایدق
 بهش اعتماد کنم. تونستمیم

90 

 

فشار    دمیترسیم شتریب  یدستشو محکم گرفتم، هرچ هویلرزونم  یاطراف نگاه کردم و با دستا به
 یورده بود متعجب به دستم که البه الهم گره خ یهمونطور که ابروهاش تو کردم، ی م شتریدستمو ب

 نکه در همو انویخونه دست نو  دیتا پام رس م،یوارد خونه شد انگشتاش بود نگاه کرد و کمکم کرد
دستمو محکم به موهام  ختیری که اشکام داشت م ی حالت خشکش زده بود رها کردم و درحال

 و وارد حموم شدم:  دمیکش

 بشه. ز ی تم دیبا فه،ی کث  یلیخ ی عنیبهشون خورده،  ارویون دست ا فهی کث یل یخ فهی موها کث نی_ ا

 

که  انیکف دستم و زدم به موهام، نو  ختمیدوشو شامپو رو برداشتم و ر ریدر اوردم و رفتم ز شالمو
 و با همون اخم گفت :  ستادیدر حموم ا یرفتارات منو هنوز هضم نکرده بود جلو
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 ؟ یکن ی م کاریچ ی_ دار 

 

 لب گفتم :  ریموهامو شستم و ز شتریب

 . خوامیموهارو نم نیکنم، من ا  یچ یرو ق  نایا دیبا س،ی خوب ن  ینجور ی_ نه ا

 

 زدم :  غیج  بلند

 .خوامیموهارو نم نی_من ا

 

زانو نشست و دستامو گرفت و   یبه سمتم اومد و دوشو بست و رو هوینگاه کرد و  واریبه د کالفه
 گفت : 

 د بگو. یاومده؟ کجا رفتسرت  ییچه بال شده؟ی_ بگو چ

 

 گفتم:  هیبا گر کرد،یاز سر و روم چکه م آب

بهتون  میبر   دیایگفت ب نایمرد بزرگ به...به منو م هیمرد،  هی م،یفروختی باهم فال م  نای..می_ َمنو... م
نميدونستم   رم،ی من م ایمن گفتم نه تو ن ترسمیم م یگفت نر نایخوشمزه بدم م  یزای ُشکالتو... چ

االن با خودت   لمه،عا هیبهمون شکالت داد  م،یباهاش رفت  دونستم،ی دا نمبه خ  انینو شهیم ینجور یا
 مسخره است؟  انیمسخره است، نو  یگیم

 

 تکون داد و آروم گفت:   نیسرشو به طرف یعالمت منف به

 .ستی_ نه ن
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برد، گفت...گفت اونجا   گرفت ناروی چشم من م یبعدش.. بعدش جلو خوردم،ی _من داشتم شکالت م
، من اون  دمیرو شن  نایخفه م  یغایج یمن صدا دمیهست من از سوراخ در د یر شتیب یشکالتا

دستشو  دمیکه اون آشغال کثافت به جونش افتاده بود د یدر حال  نایصحنه ترسناک و زجر آور م
  کیکوچ یل ی خ نای.. منایبفهمن، م هیبلند نشه بق   غشیج  یصدا خواستیدهنش م یگذاشته بود رو

دست و  گهید  د،ینکش غیج گهید نای انقدر دستشو برنداشت که م کرد؟ی م کارونی باهاش ا  دیبود چرا با
رو نذاشتم بهم   یمرد چیه گهیمن فرار کردم، فرار کردم نذاشتم بهم دست بزنه، د  ی...ولگهیپا نزد د

 بکشه خواست... نایمثله م دست بزنه، امروز اون آشغال دستشو گذاشت رو موهام خواست منو 

 

 نفس گرفتم و ادامه دادم:  شدمیخفه م داشتم

 نجات دادم، بعدش فرار کردم... وسفویبکنه من  نکارویمن نذاشتم من نذاشتم ا ی_ ول

 

 نده. حیتوض گهیشده د  یچ دمی_ بسه، فهم 

 

 _ َمن...

 

 گفت :  یباال انداخت و جد ابروهاشو

 _ گفتم بسه 

 

دستمو گرفت و بلند شدم و   ، دم یلرزینگفتم، داشتم م  یز ی هق کنان به چشماش نگاه کردم و چ هق
و    یچیدرحال جمع کردن ق نهیکه جلو آ انیعوض کردم وبه نو  سمویخ  یاتاقش ، لباسا یباال تو میرفت
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  یو جد  مدبه سمتم او ن،ییکرد، سرمو انداختم پا رینگاهمو غافلگ نهیآ یشونه بود نگاه کردم، از تو
 گفت : 

 نه؟ می_ بخواب 

 

 :   و  گفتم دمی رو ازش دزد لرزون نگاه خجات زده ام یلبا با

 رو فروختم. یبود دهیکه برام خر ی_ من.. من گوش

 

 رو برداشت و بدون نگاه به صورتم گفت :  پتو

 نداره. ی_ اشکال

 

 بستم. و پتو رو انداخت روم، اشکامو با پشت دست پاک کردم و چشمامو  دمیکش دراز

91 

 

موجودو درک   تیاف نگاه کردم وکم کم وضع به اطر  تخت نشستم، یباز کردم و رو یبه سخت چشمامو
پتو   دم،یکش یقی گذاشتم و نفس عم میشونیپ یافتاد دستمو رو شبیکه د یاتفاقات  یادآور یکردم با 

  شبوید تاتفاقا  که دستامو گرفت ییافتادم، اونجا انیرفتار مهربون نو  ادی نیح  نی رو کنار زدم در هم
قلبم گذاشتم و اومدم بلند شم   یدستمو رو  شه،یکنده م  قلبم داره از جا کردمیحس م کردمی که مرور م

 نه؟   ای دهیخواب  نجایا شبید انیاومد نو ش یکه برام سوال پ

  دمیپوست لبمو جو ده،ینخواب نجایا یعنی! دمیند یاضافه ا یانداختم، بالشت و پتو یتخت نگاه به
به موهام   یزدم و دست یندخودم پوزخ دنیقرار گرفتم، با د یقد نهییآ یجلو  یو بلند شدم، اتفاق

  نیبهتر، ا  بلند، اصال  یبا ناخنا نبار یالبته ا یشگیدوباره شده بودم همون دختر مو کوتاه هم دم،یکش
 نبود!  یجالب  دهیاکستنشن مو اصال ا دهیا
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چشم  ی شده بودم، هرچ داریب  هیزودتر از بق نباریخداروشکر ا ن، ییرفتم پا و  دمیسر و وضعم رس به
عفت مشغول آماده صبحانه است، برگشت و با   دمیآشپزخونه و د یرفتم تو دم،یند  نوایچرخوندم نو

 و گفت :  ستادیمن صاف ا دنید

 _ سالم خانم، صبحانه حاضره. 

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 ؟ یدیند انوی_ نو

 

 . انی تا شب ن دیگفتن شا رونی زود رفتن ب یل یصبح خ دم،ی_ بله د

 

  نایبه عمو ا دیبا  یحینداشتم، من چه توض یزدم، حس خوب و چندبار پلک   دمیکش یق یعم  نفس
  نی چیاصال سابقه نداشته هم د؟یکشی کجا رفته بود؟ که تا شب طول م یعنی  شب؟ید یبرا دادمیم
 .یز یچ

 

 _خانم...خانم؟ 

 

 فتم : فکر در اومدم و گ از

 شده؟ی_ چ

 

  کردیجب بهم نگاه مزن عمو که متع دنیپشت سرمه، برگشتم و با د یکس دم یطرز نگاهش فهم از
 زدم و گفتم:   یلبخند الک
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 . ری _ صبح بخ

 

 اومد و بغلم کرد و گفت:  کینزد افهیهمون ق با

  ایراجبت با سان   یبش یبستر  یگفت حالت بد شده مجبور شد  ایسان هی  انینو  ؟یگاد، خوب ی_ اوما
نداد   تیرضا میاصرار کرد یهرچ شت یپ میومدین زمیشرمنده عز نکهیراحت، فقط ا التیحرف زده خ 

 . میبرس  یبه مهمون دیگفت با

92 

 

  ازیتا پ ریزدم و به سقف نگاه کردم، خداروشکر خودش س یهمون حالت که تو بغلش بودم، لبخند در
 به دروغ جور کردن من نبود.   ازیداد ن حیتوض  زویچ همه

 جدا شد و گفت:  ازم

 آخه؟  یما نگفت به خودت زحمت نده چرا زودتر به  یلیسر پا نباش، خ یادی ز نی_ بش

 

 خنده گفتم :  با

 . دیشما نگران نباش  ستین یز ی_ نه چ

 

 زدم و گفتم : یاومدن، لبخند نییو عمو از پله ها پا  ای سان دمیکه د زدمی باهاش حرف م داشتم

 صبحانه.  دیی؛بفرما  ری_ صبحتون بخ 
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  ییا خوش روب نهیبش  زی تا پشت م دیکشی رو عقب م یکه داشت صندل یو عمو درحال  شمونیپ اومدن
 گفت: 

 . ری _ سالم دخترم صبح تو ام بخ

 

 انداخت و گفت :  به سر تا پام یگذاشت و نگاه مرموز  یصندل یدستشو رو ایسان

 حالت بهتره؟ ر،ی _ صبح بخ

 

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 _ ممنون خوبم.

 

من   دنخوری اونا صبحانه م یعنی م، یو مشغول صبحانه خوردن شد مینشست زیعمو و منم پشت م  زن
 شبیکه د  یرفتار مزخرف نیبود، حتما بخاطر ا انینو شی نداشتم و فکرم پ ل یم  کردم،یفقط نگاه م
 داشتم رفته.

 

 . دهیصبحانه بخور برات خوبه رنگت پر از،ی_ ن

 

 انداختم و گفتم:  ینگاه کردی شده داشت بر اندازم م  زی ر یبا چشما نانیکه همچ ایسان به

 ندارم.  لی_ م

 

 کرد و گفت:  یاخم کوچک  عمو
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 دخترم.  یکن  تیخودتو تقو  دیبا میندار خوام یندارم و نم  لی_ م

 

  یز یندن و بگن چرا چ ریبهم گ نکهیا یمتم گرفت و منم ناچار ازش گرفتم و برابه س  یآب پرتقال وانیل
 مشغول خوردن شدم. یخور ینم

 

 سن زود نبود؟ ن یتو ا کمی  ازین گمی_ م

 

 از لبم دور کردم و گفتم:  وانویتو هوا چرخوندم و ل چشمامو

 زودترش خوبه.  زیاز نظر من هرچ  ری _ نخ

 

 سمت دهنم بردم که گفت:  وانویل  دوباره

 داره؟ یتو توان باردار  فیظر یبدن و جثه   نی_ آخه ا

 

  گفت؟یداشت م  یدختره خنگ چ نیتو گلوم و تند تند شروع به سرفه کردم، ا دیآب پرتقال پر هوی
 سرفه گفتم: یال با من بود؟ البه  ؟یباردار 

 ؟یگی م یدار  ی... چ؟ی_ چ

 

 آهسته به پشتم زد و گفت :  یعمو نگران بلند شد و چند ضربه ا زن

 یهست تو نوزده سالگ یکیکه  شناسهیدخترم؟ بچه دار شدن سن و سال نم  یگیم ی چ ای_ اه، سان
 . با بچه کمتره  یبهتره فاصله سن ینجور یاتفاقا ا ،یسالگ یتو س یک ی شهیبچه دار م
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 لب گفتم : ری کردم سرفه نکنم ز یم یکه سع یدر حال یاشک یچشما با

 .کنمیخفت م انی_ نو

 

 عمو بهم نگاه کرد و گفت:  زن

 جان؟   ازی_نه ن

 

 که تو شوک بودم گفتم:  یبرداشتم و لبمو باهاش پاک کردم و درحال  یدستمال

 _ بله.

 

 با لبخند گفت:  عمو

 .شهیاون مرحوم عمل م  تیبه وص هم  نمیب ی_ خداروشکر هم نوه برادرمو م

  

 گفتم:  گنگ

 ؟ یت ی_ چه وص

 

 با تعجب گفت :  عمو

  انیفکر کردم نو اد،ی ب ای بچه اش به دن دیبا  انیاموال به نام نو سند زدن یبرا نکهیا ؟یدونستی_ نم
  یلیوجدانم خ ه،یکنم و گفتم همون ازدواج کاف یسفارششو عمل یکی نیبهت گفته، البته قرار نبود ا

 اتفاق افتاد.  نیحت بود خداروشکر انارا
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93 

 

 مشت کردم و گفتم :  دستمو

بچه  زای چ نجوریا یبمونه، من برا ادمیبرام مهم نبود که بخواد   یلیگفته بود خ ی_ عه؟ نه راست
 خودم بود.   یوعالقه درون لیم خواستمینم

  

 دانانه بهم نگاه کرد و گفت:  قدر

 . تی _ احسنت، احسنت به تو دختر با درا

 

و با   نیی سرمو انداختم پا داد،ی دن بهم دست مواقعا حس حامله بو کردینگاه م  ینجور یا یوقت
 عفت اسپند به دست از  هوی آب پرتقال خوردم که  گهیقلوپ د هیحرص 

 گفت:  چرخوندیسرم م یکه ظرف اسپندو رو یو درحال دیرس راه

مبارک باشه خانم االن  ل،ی سود و بخو سه دونه بترکه چشم ح ی_ اسپند، اسپند دونه دونه اسپند س
 . دمیشن  یاتفاق

 

 گفت:  یبا خنده کامال مصنوع  نگاه کردم ایکردم و به سان کهیت  یصندل  یبه پشت  نهیبه س دست

 ؟یبهم نشون بد  شهیم نمی تو بب  یسونوگراف خوادی دلم م یلیخ  ی_ راست

 

 گفتم :  یلکسیم با لحن رشد هیاحد کل ممالک قاجار یمادر ول یجد یکردم جد یکه حس م یحال  در

 . رتشیرفته صد در هفتاد تو قاب بگ انمه،ی_ دست نو



 پشت چراغ قرمز 

314 
 

 

 حرص لبشو گاز گرفت و گفت:  با

 _عه؟

 

 گفتم:  ظیغل با

 _ بله.

 

وگرنه   شدیسرش نم  یهم از دکتر   یچ یدختره پررو فضول، ه وردمیحرصشو در م کردمی حال م اصال
هم هست... صد   گهید زیچ هیه بود کجا، البته خودش در اورد از انیکه نو ییداستانا نیمن کجا و ا
 !  خواستی وگرنه ازم سونو نم دهیدر صد فهم

منم با خودشون    تنها نباشم نکهی ا یرفتن کردن و برا رونی که تموم شد عمو و زن عمو قصد ب صبحانه
م و نشست ن ی تو ماش ن،ییکنم حاضر شدم و رفتم پا شیآرا  نکهیو بدون ا دمیلباس پوش لیم یبردن، ب 

بدنم مثله  و تن   یز یچ  یآور  ادیبا   هویخودم بودم که  یشدم، تو حال و هوا رهی خ  رونی به ب شهیاز ش
 بدم.  ارویکه فقط تا فردا وقت داشتم به اون  یتومن پول ونیلیکرد، پنج م دنیشروع به لرز دیب

 گفت:  حالم دنیکه کنارم نشسته بود با د اینشستم، سان  شل تر کردم و صاف مویروسر گره

 ؟ ی_ خوب 

94 

 

 زدم و گفتم:  یلبخند عیسر

 .ست ین یز ی_ آره، آره چ 
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 شدم و به اطراف نگاه کردم، زن عمو با خنده گفت:  ادهیمتوقف شد، پ ن یگذشت و ماش یا قهیدق چند

 .یجانانه بدهکار  دهی و کباب کوب   یبستن کی سعادت، حواست هست که؟  ی_ خوب آقا

 

 : اشاره کرد و گفت  ابونیخ بزرگ اونطرف   یفروش  یبه بستن  عمو

 . یرو صاف کنم تا بعد یبستن  یبده  می_ بر

 

با چندتا طعم   یبستن رموزی و ش ستادم یا نیتریپشت و  م،یشد یفروش  یوارد بستن یخنده و شوخ  با
با طعم   یبستن یینشستم، عمو و زن عمو هم کنارم اومدن و دوتا زی کنارش سفارش دادم و سر م گهید

 هم ایبودن سان سفارش داده یتوت فرنگ

 پک دستش بود. سیآ که

 

 ؟یخوا یم یچ گهید یبستن نمی_بفرما خانم جان ا

 

 زد و گفت :  یعمو چشمک  زن

 دست پخت خودت.  دهیکوب  _

 

 با اخم گفت :   ایسان

 ؟ی_ اه من چ
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  دنیاز پشت سرم اومد، برگشتم و با د یف ی خف غیج یصدا  هویکه  دادمیبه حرفاشون گوش م داشتم
شوهرشو محکم گرفته بود توجهم جلب شد دختره با   دونم یم ن ایکه دست دوست پسر  یدختر َجوون

 گرد شده گفت:  یچشما

 . سهیخ  نجایکف ا رفتمیحواسم بود داشتم مثله آدم راه م  نباریباور کن ا نی_ راد

 

 بهش زد و گفت:  یلبخند یبا نگاه عاشقونه قشنگ پسره

 ش. خانم، مراقب خودت با   انایبار هزارم د ی_ برا

 

 پسره رو گرفت و گفت:  یبازو دختره

 کنم. زتیمکان خاص سوپرا نیدر ا خوامیرو بزار کنار م   ی منیا یها هیتوص  امروز هی_ حاال جون من 

 

 از خنده اش لبشو گاز گرفت و گفت:  یر ی جلوگ یبرا پسره

 . یگفتیبهم م دیبود نبا زی_ فکر کنم اگه قصدت سوپرا

 

 شماش گرد شده بود نگاه کردم. ام گرفت و به دختره که چ خنده

 

 حواسم نبود.  گفتمیم  دینبا  ،یگیراست م _اه

 

 گفت :  یزد و با حالت مغرورانه ا یبشکن 

 .شدهیچ  یدون ینم  نکهی_ مهم ا
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 و سرشو تکون داد و گفت :   دیخند پسره

 _ آها...بله، بله. 

 

برگشتم، با  ع یم ، سرزد رو شونه ا  یکیکه  کردم یچونه ام گذاشتم و داشتم نگاهشون م ریز دستمو
 گفتم:  کننی که منتظر بهم نگاه م هیعمو و بق دنید

 حواسم نبود. دی_ ببخش

 

 زد و گفت :  یلبخند عمو

  یخور یم یخانمم جوجه تو چ  ا ی سفارش داد و سان دهی همسر جان کوب  گفتمینداره، داشتم م بی_ ع
 عمو؟ 

 

 چندبار به لپم زدم و گفتم:  یبا حالت متفکرانه ا انگشتمو

 سر آشپز. شنهادیپ_ 

 

 زد و گفت:   یخنده، عمو بشکن ری باهم زدن ز یهمگ

 است. دهی کباب کوب خیس هیجوجه و   خیس هیسر آشپز که من باشم  شنهادی_ پ

 

 و گفتم :  یگرفتم زدم تو کار الت  جو

 _ دستت درست.
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 شدم.  الی خیو منم ب دنیکنم که خند ش یگفتم! خواستم ماست مال  یچ دمیفهم  هوی

  کیک  هیاون دختر و پسر رفت و  زی که گارسون به سمت م میبر میو خواست مینو خوردمو یبستن
که تو دستش  یگذاشت؛ پسره متعجب اول به برگه ا زشونی م یباحال با شکل قلب رو ی لیخ  یبستن

 بود و بعد به دختره نگاه کرد، دختره لبخند زد و گفت: 

  نیشاپ همچ یگرفتم عوض کاف  میتصم  موردم نی که متفاوت بودنو دوست دارم، تو ا ی دونی_ م
 کنم.  زتیسوپرا ییجا

 

 و گفت:  د یخند  یبا ناباور  پسره

 ؟ یکنیم  یشوخ انای_ د

95 

 

 کرد و گفت:  یبا خنده اخم  دختره

 در سابقه ام خرابه؟  انق یعنی_ 

 با همون تعجب گفت:  پسره

 من االن...؟ یعنی_ 

 

 ن ی_بله بابا راد
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رو محکم بغل   گهیهمد یی ختره هم همزمان از جاش پاشد و دوتابلند شد و د   هوی حرف پسره  نیا با
قصد جدا شدن از  یو اونا هم انگار  کردنیکه اونجا بودن با لبخند بهشون نگاه م ییکردن، همه آدما

پسره  غلخودشو تو ب شتریو دختره هربار ب کردیزمزمه م  ییزای همو نداشتن، پسره در گوش دختره چ
خواست،   ی عشق نی دلم همچ هوی  دم،یکش یآه کردمیا حسرت نگاهشون مهمونطور که ب کرد،ی جا م

از اونا   دن،ی رس یچ غم و غصه بودن که به همه یب یخوش به حالشون معلوم بود از اون بچه پولدارا
واقعا االن  ، یو داستان اضافه ا ی چارگیبدبخت ب  چیهمو داشته باشن، بدون ه توننیکه اراده کنن م
 نمونه. یخال ومیاستاد میپولدارا و خوشکالست ما اومد یبرا ایدن گهیکه م  رمب یم  یبه اون جمله پ

 

 ***************** 

 

جواب   گرفتمیتماس م انیخوردن شدم، هرچقدر با نودهنم گذاشتم و مشغول  یکباب تو یا تکه
 ؟یم کردد آخه المصب منو حامله ه ارم،ی منتظر موندم جواب بده تا دمار از روزگارش در ب داد،ی نم

 مونده بود. نمی توبه، هم ایخدا

 

 ؟ یدیرو د  یفروش یبستن یمامان، اون دختر و پسر تو ی_ وا

 

 عمو با خنده گفت :  زن

 بود.   یکیرمانت  صحنه یلی_ آره، خ 

 

 :  گفت یبا شوخ  ایسان

 داشت اومده بود پسره رو آماده کنه. یبستن اری_ قشنگ معلوم بود دختره و
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 نون گذاشت و گفت:   یجوجه رو ال  یخایگرفتم ، عمو س انویباره شماره نوو دو دمیحرفاشون خند به

 . دیی_ بفرما

 

مهابا   یقلبم ب دنشیوارد، با د انیرو جدا کردم و خواستم بخورم که در باز شد و نو جوجه کهی ت نیاول
 و گفت:  دیکرد عمو خند دنیشروع به تپ 

 شما هم اومد. اریجان   ازی_ بفرما ن 

 

نگاه کردم ، سالم  شدیم کی که داشت بهمون نزد  انیبه نو  دین به صورتم دوحرفش خو نیا با
 زن عمو گفت:  میکرد و همه جوابشو داد یاجماع 

 عموت چه کرده.  نیو بب  ای_ ب

  

فقط متوجه شدم  نم،یچهره شو بب  قیدق تونستمیهوا نم یک یو تار اطیح فی نور نسبتا ضع بخاطر
 سرشو تکون داد و گفت: 

 .گردم یبر م   رمی دوش بگ  هیم من بر دی_ ببخش

 

 گفت:  انهیموز ایسان

 . میاشه منتظر_ ب

 

 بلند شدم و گفتم:  ست،یگرم ن شهیکردم رفتارش مثله هم یسمت خونه حرکت کرد، حس م به

 . امیم یزود   ششی_ من برم پ
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96 

 

 عمو به عمو نگاه کرد و با خنده گفت:  زن

 .زمی_ شما راحت باش عز

  

بلند شدم و به طرف خونه رفتم، درو باز کردم و با   عیسر اد یبه چشم ن نکهیا یبرا دم،یخجالت کش یکم
 گفتم:  انینو دنید

 ؟یدیجواب نم   توی_ چرا گوش

  

آبو برداشت و همونطور که مشغول باز کردن   یبهم نگاه کنه بطر  نکهیرفت و بدون ا  خچالیسمت  به
 بود گفت:  یسر بطر 

 ؟ یداشت ی_ کار 

 

اش شدم، واقعا   ختهیو سر و وضع بهم ر یخاک  یمتوجه لباسا ستادم،یاتر رفتم و پشت سرش  کینزد
  یاز جواب  موند،یلباس سه ساعت تو تنش نم کیبود و  دهیاتو کش شهیکه هم  انیبود اونم از نو دیبع

مراعات حالمو کرده،  یلیخ شبیافتاد د ادمیبهش بگم که  یز یشدم و خواستم چ یکه داد شاک
 گفتم : آهسته

  یم یچ  دمیفهمی اگه نم  یدونیم  ؟یخبر؟ چرا به عمو و زن عموت اون حرفا رو گفت  یب  ی_ کجا رفت
 شد؟
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تر رفتم، خسته قدم عقب  کیکارش جا خوردم و  نیبست و برگشت به چشام نگاه کرد، از ا خچالوی در
 گفت: 

 _ کدوم حرفا؟ 

 

 کردم و گفتم:  اخم

 من و بچه...  یساختگ یباردار  هی_ همون قض

 

تلنگرو   نی و اول  دیرنگ از رخسارم پر  هوی کردیزده نگاهم م  رتیکه ح انیچهره نو ت حال  ریی تغ با
 خوردم: 

 ! ستیحرف تو ن  نی_ نگو که ا

 

رو که مشغول کباب خوردن   نایپشت کانتر نشست و با فک منقبض شده از پنجره عمو ا یصندل یرو
گفت حالت بد شده  ایسان هی انی" نوحرف زن عمو افتادم   ادیبودن تماشا کرد، چشمامو بستم و 

بود   یکاف ن یتلنگر...و هم نیراحت" دوم التیراجبت باهاش حرف زده خ  یبش یبستر  یمجبور شد
 گولم زده.  یبه راحت  اینارو خوردم و سان فهممکه ب

 دستش گرفته بود گفت:  یکالفه سرشو تو انینو

 از؟ ین یکرد کاری_ چ

 

نزدم و ساکت موندم؛ کالفه عرض    یحرف کردمیکته مسکه داشتم از تعجب   یگاز گرفتم و درحال  لبمو
 بهم نگاه کرد و گفت:  یکرد و بعد عصبان  یط یاتاقو چندبار 

 کنم؟ یکه بخوام بکنم قبلش باهات هماهنگ م یمن هر غلط  یدونستیزده، مگه نم یدست هیبهت   _
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 به جانب گفتم:  حق

  ؟یدیجواب نم  لتویموبا یوقت دونستمیم  دی_ من از کجا با

 گذاشت و گفت:  شیشونی پ یتخت نشست و دستشو رو یرو یصبان ع

 .یخراب کرد ازین ی_ خراب کرد

 

 خوردم گفتم:  یدست کی  یراحت نی به هم نکهیاز ا ناراحت

 رو گفته؟ یهمچين حرف  انینو گهی بهم م یوقت دادمینشون م یچه عکس العمل   دی_ آخه تو بگو من با

 

 بلند گفت:  یصدا با

 کرده. یشوخ ستین نطوریا ری نخ یگفتیم دی_ با

 

 خودش گفتم :  مثله

جواب   تویگوش  یخوشگذرون ی پ  یدارم چه بدونم حرف تو نبوده؟ از صبح رفت بی_ مگه من علم غ
 ؟ی طلبکارم هست یدینم

 

 تخت بلند شد و کالفه گفت:  یرو از

 ؟ یکن ی م یچرا همه مسائلو باهم قاط یوا ،ی_ وا
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 م و بهش نگاه کردم و گفتم: که نشسته بودم سرمو باال گرفت همونطور

نکنه دست خودت با اون دختر عموت   ؟یبدونم کجا بود  خوامیاصال من م ،یر ی طفره م یدار  نی_ بب 
آها حتما   ؟ی بد میفرار یخوایم ینجور یبرم؟ خوب رک بگو برو چرا ا یخوایکاسه است هان؟ م هیتو 

 . یدیترس یوشت که برام ن یمزخرف  هیاز اون مهر

 

 ت : و گف دیخند  یعصب

 _ تو زده به سرت. 

 

 تکون دادم و با حرص گفتم:  یپر شد، سر  تمیو حرف نزدنش ظرف یف یهمه بالتکل  نیواقعا از ا گهید

 .یدیبه خواسته ات رس  گه؟ید یخواستی همينو م رمیم کنمی االن جمع م نی_ آره زده به سرم، اصال هم

 

 زد: بودم داد  دهیکه تاحاال ازش د یشکل ممکن  ن یتر ی به عصبان هوی

  یچ یعوض نمی بب  به اون حال و روز انداخته بودت شبی که د یناموس ی_ بابا رفته بودم دنبال اون ب
 .یکردیم  هیو گر یزدیکه از ترسش تا صبح تو خواب زجه م خوادیاز جونت م
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قرمز و رگ   یپلک بزنم به چشا نکهیبدون ا شدم و شوکه شده خکوبیحرفو که زد سر جام م نیا
 ممکن بود؟ ینگاه کردم، چطور  شین شویمتورم پ

بگم؟ نگاهشو با اخم ازم   تونستمیم  یچ یعنیبگم ،  نتونستم یز یباز کردم که حرف بزنم اما چ دهنمو
 حموم.  یدر کمدو باز کرد و حوله شو برداشت و رفت تو یگرفت و عصب 
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د؟ نکنه تو خواب  کرده بو دایشوک بودم و خشکم زده بود ، آخه از کجا آدرس اونجا رو پ یتو هنوزم
لب   ریدوتا دستمو گذاشتم رو چشمام و ز یبا حالت بدبختانه ا گه؟یدروغ م  دمیآدرسو هم گفتم؟ شا

 خدارو صدا زدم. 

از   یکی  هویدر که  رهیدستمو گذاشتم رو دستگ رونینشه بلند شدم تا برم ب  یکه تابلو باز  نیا یبرا
وارد اتاق شد   نهیو دست به س انهی که موز ایسان دنیپشت چرخوندش و در باز شد، عقب رفتم و با د

 اخم کردم و گفتم: 

 شده؟  یز ی_ چ

 

 زد و گفت:  یاتاق چرخ یتو نهی دست به س همونطور

 کار دارم.  انی _ با نو

 

 گفتم :  یلحن جد با

 بده.جوابتو   تونهیکه دستش بنده نم ینی بی_ م

 

 و گفت :  دیخند

 بچه بده. یبابا، حرص نخور برا ی_ ا

 

به شونه ام زد و   یچشمام گذاشتم، با انگشتش ضربه ا یکردم و ناچارانه دستمو رو فوت نفسمو
 گفت :  واشی

 بگو من باهاش کار دارم منتظرم.  انی_حتما به نو
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 .  رونی تکون داد و رفت ب  یدستشو به نشونه خداحافظ و

 ادی ب انیندم نوگذاشتم و منتظر مو زینشستم... البته نشستن که نه افتادم، سرمو روي م  یصندل یرو
دکمه هاشو   نکهیبدون ا یدار مشک نیمنتظر موندم و باالخره اومد، لباس آست یا قهیچند دق رون،یب

  یصندل  یوحوله رو ر  دیمشغول خشک کردن موهاش بود، تا منو د یبود با حوله کوچک دهیببنده پوش
 گذاشت، بهم نگاه کرد و گفت: 

 ه؟یبق  شی پ ی_چرا نرفت 

 

انداختم و  ن ییسرمو پا داد،ینشون م شهیتر از هم  یبود و چهره شو جد ختهیصورتش ر یرو موهاش
 گفتم : 

 بود، گفت باهات کار داره.   نجایا ای_ سان

 

 تکون داد و گفت :  یسر 

 _ خوب. 

 

 نگاه کردم و دلخور گفتم :  وارید به

 بچه بده.  یهم انداخت گفت حرص نخور برا کهی_ تازه ت 

 

 که تو سبد انداخته بود شد.  ییلباسا یال تنزد و مشغول گش یپوزخند یعصبان 

با    یلیاون خ یانگار  یاسترس کمتر شه ول  نیاسترس داشتم دوست داشتم باهام حرف بزنه تا ا یلیخ
 !کردی ال نم ح  تیموقع  نیحرف زدن تو ا
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 رفته؟ ها؟  نیبگم بچه از ب  یو ناخوش احوال یضی خودمو بزنم به مر شهینم گم،ی_م

 

  ونیشه، با م الیخ یبچه رو ب  ییشده بود اون شرط کذا   یعمو تازه راض  نکهیا ه؟یچ یبدبخت  یدونی_م
 .یبعد ،یاوک گهینشه م نیا خت،یبهم ر یهمه چ هیقض نیاومدن ا

 

 به سرم زد و با ذوق گفتم :  یفکر  هوی یبا خجالت گاز گرفتم و بعد از مکث کوتاه لبمو

پس هرچه زودتر ارثتو بهت   میش یبچه دار م میرکنن ما دا یاونا فکر م  گهی_ خوب حاال بهتر شد د 
 .دنیم

 

 تکون داد و گفت :  یصورتم زد و دستشو به عالمت سوال یجلو  یو بشکن ستادیبه روم ا رو

 و برت نگاه کن کدوم بچه؟_ به دور

 

 زدم و گفتم :  یلبخند

 .شه ی_ اون که درست م

 

 اخماش باز شد و متعجب گفت :  هوی

 _ هان؟

 

 ند شدم و پشت چشم نازک کردم گفتم: بل  یروي صندل از
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 نه منحرف.  ی_ اونجور 

  

شد،    رهیخ  ن یبهش زد و متفکر رو دسته مبل نشست و به زم یبرداشت و گاز کوچک  زیم  یاز رو یبیس
 لب گفت:  ریز

 نگفتم که...  یز ی_ چ

 

 زدم و گفتم :  یتو همون حالت خشکش زده بود بشکن یانگار 

 دار؟ی ب  ای یخواب ؟یی_ کجا

  

 بهم نگاه کرد، اخم کردم و گفتم:   یسرشو باال گرفت و با لبخند ترسناک هوی

 ؟ یکن ینگاه م ینجور یچرا ا ه؟ی_چ

 

 باال رفته گفت :  یابروها با

  ست،یدرکار ن یبچه ا فهمهی نم یشک یتو، ه هیو  مونمیمن م هی رن،ی که باالخره م نایا نه،ی_ اره هم
 گمیم کنمی م دایجا پ هیبچه از   هیاومده و  ایه بدن بچ م یدیبعد چند ماه هم که بگذره بهشون خبر م

 و َتمام.  میدیبچه رو پس مو ماهم  گردنیمال ماست، مطمئن که شدن و کار تموم شد اونا برم

 

 گفتم : یدوست دارم بزنم تو حالش با لحن مسخره ا شهیاز اونجا که هم یمنظور منو رسوند ول قایدق

و بهشون  هیچ هیقض دنیبعدش که فهم ؟یار یاز کجا ب  یواخیبچه م ؟یراحت  نی_ و تمام... به هم
 ؟ یکن حی خودتو توج یخوای م یچطور  یدروغ گفت
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 طرف لبشو با حرص به دندون گرفت و گفت :  هی

 . کنمی مهلکه خالص شم تا بعد فکر اونجا شو هم م نیاز ا دیفعال با دونم،ی_ اه من چم

 

 ه گفت: تکون دادم و خواستم برم ک  دییبه عالمت تا سرمو

 _ صبر کن. 

 

 و گفتم:  ستادمیا منتظر

 _ چرا؟ 

 

 ابلم گرفت و گفت: مق  یز یاش چ گهیبست و با دست د راهنشوی پ یها دکمه

 بعد برو.  ری بگ نوی_ ا

 

 که قبال فروخته بودمش چشمام تا حد امکان درشت شد و گفتم:  یگوش دنید با

 ؟یکرد داشیپ یمن فروخته بودم! چطور  نوی_ ا

 

 انداخت و گفت : باال  یا شونه

 نبود. ی_کار سخت 
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 رو ازش گرفتم و گفتم:  یگوش

  یلیخ کنم،ی مطمئن باش جبران م یاون پولو بهت پس بدم، ول  تونمیم یو چطور  یک دونمی_ من نم
 . یممنونم که اون بچه رو، در اصل منو از اون مهلکه نجات داد

 

 شد و گفت :  رهی خ بهم

 بهتر نبود؟  یگفتیاونجا بهم م یبر  نکهیاگه قبل ا یول  ست،ی_ الزم ن

 

 چشم دوختم و گفتم:  نیزم به

 . یفت یتو دردسر ب خواستمی_ نم

 

 گفت:  یدج

 . فتادمی _ نم

 

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 ؟ید یتو از کجا ماجرا رو فهم  یگرفتم، ول  میزود تصم کمی _ حق باتوئه، 

 

 که... یندار  لتیتو موبا شتریشماره ب دونهی_ 
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 ساده ام نگاه کردم و گفتم :  یدیکل یفت و به گوشباال ر ابروهام 

 _عجب. 

 

 گفتم :  رفتمیکه داشتم با انگشتام ور م  یرفت، درحال نهیآ کی فاصله گرفت و نزد ازم

 .  یازت ممنونم، بخاطر همه چ یل ی_خ

 

پاسخ تشکر   یعن یتکون داد و مشغول مرتب کردن موهاش شد،  یبهم نگاه کنه سر  نکهیا بدون
 بود؟  نیا متواضعانه من

 . نقدرهیبروز احساساتش هم گهیکردم ناراحت نشم د یواقعا سع  نباریا

 گفت:  دیعمو تا منو د ه،یبق  شیپ اطی بستم و از اتاق خارج شدم و رفتم تو ح درو

 _ از دهن افتاد جان عمو.

 

 یز یچزدم و خواستم  یبودم انقدر با مهر و محبت باهام حرف بزنه، لبخند دهی رو ند  یبه حال کس تا
 ستممین کنهی که فکر م یبفهمه من اون  نکهیبعد ا دید دیافتاد، البته با ا یبگم که چشمم به سان

 صد در صد نه. کنه؟ی رفتار م ینجور یهم

 . امیب  انی_منتظر بودم با نو

 

 عمو به پشت سرم نگاه کرد و گفت:  زن

 ست؟ ی_ پس چرا ن 
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حتم کرد، ذوق  از خونه خارج شد و را انیوبگم که ن گشتمیم  یشرو ور  هیبگم داشتم دنبال  یچ موندم
 و گفتم :  دمیزده خند

 . ناهاشی_ ا

 

بندازه کنار من نشست   ینگاه مین ای به سان نکهیکرد و بدون ا یشد و سالم مجدد کینزد بهمون
همونجور که  هویداشت  دنیمن اون لحظه د افهیدستشو انداخت دورم و منو به خودش چسبوند، ق

دهنم گرفته بودم خشکم زده بود، با   کیبابو نزدکه ک ی شام درشت شد و درحالچهارزانو زده بودم چ
  یح یبه خودم اومدم و کبابو انداختم تو دهنم و با لبخند مل  عیبه زانوم زد و سر  یآروم یضربه  انوشز

  نیکردم به خودم تلق یم یسع یاطرافو نگاه کردم، با عمو و زن عمو وارد بحث و مکالمه شد و منم ه 
 :   گفتمنتونستم تحمل کنم و آروم  گهیکنم، د یآبرو دار  هیبق یو جلو فتهی نم یاتفاق کنم 

 . امی لحظه برم م هیمن  دی_ ببخش
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متوجه حرفم نشد، دستشو آروم از   زدی شونه ام بود و داشت با عمو حرف م  یکه دستش رو انینو
 یم بلند شدم، متوجه کارم شد و براشوتش کردم اونطرف و مثله فنر از جا هویشونه ام کنار زدم و  یرو
به   دادمیم یسوت  ینشه بهم نگاه نکرد و بحث با عمو رو ادامه داد، چه خوب بود که هرچ عیضا نکهیا

 اوردن. یروم نم

امو شستم و خودمو عالف کردم و بعد برگشتم، عمو حالت شاعرانه به دست ی و الک  ییدستشو رفتم
و   کردیبه عمو نگاه م یهمراه با لبخند ژکوند انیود، نوخودش گرفته بود و مشغول شعر خوندن ب

نشستم و با سکوت به شعر عمو   ششونیپ  ست،یو شعر بارش ن  اتیاز ادب یچ یقشنگ معلوم بود ه
 نگاه کرد و گفت:  انیسرم نشد، عمو به نو  یچ ی انصافا ه دادمگوش 

 .مین بحث مهم حرف بز هیکه راجع به  دیوقتش رس گهید  ان،ی_ خوب پهلوان نو
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 گفتم :  انیتو گوش نو یواشک یکردم بلند نخندم   یم یکه سع یدرحال 

 .انی پهلوون نوو خت،یعموت ر ری تفس نیرستم و سهراب از ا ی_ پشما

 

معلوم بود خنده اش گرفته همونطور که روبه عمو نشسته بود  که انیخنده مو گرفتم، نو یجلو  شتریب
 جمع کردم و به عمو گوش دادم. شتریاسمو بنزد. حو یبهم انداخت و حرف  ینگاه  یچشم ریز

 

خوشحالم هم من  یل یخ یکوچولو شد هیو صاحب  یخداروشکر سر و سامون گرفت نمیب یکه م نی_ از ا
محتاطانه بود اما قبول داشته  کمیاموالش گرفت درسته  یکه برا یمیهم مطمئنم برادر مرحومم، تصم

 طرافشوا  یثروت ممکنه دچار غرور بشه و نتونه آدماهمه  نیبه سن و سال تو و با ا یباش که َجوون 
 . ادیدرست بشناسه و براش مشکل بوجود ب

 

  یحس م دونمینم داد،یتکون م دییسرشو به نشانه تا هیشده بود و هر چند ثان  رهی خ  نیبه زم انینو
 پوزخند... هیشب  یز یچ هی  ای خندهیکردم داره م

 

صبر کنم   ی در کار هست چند ماه یمئن شدم بچه اگرفتم حاال که خداروشکر مط می_خوب، من تصم 
 پدر مرحومته. ت یاما وص  ستیمن ن ی درون لیم نیبه نامت بزنم ، البته ا  زویو بعد همه چ  ادیب  ایبدن

 

  یعمو و زن لبخند م،یکرد دییو فقط تا مینگفت یز یچ میکه از قبل خودمونو آماده کرده بود  انینو منو
از   نکهیبدون ا ایگفتن و رفتن سان  ری متفرقه شبخ یو حرف ها  یدورهم یا  قهیزدن و بعد چند دق

بهش کردم   یبگه، نگاه بد یز یچ  خواستیم یو انگار   کردی نگاه م انیجاش تکون بخوره به منو نو
 بلند شدم و گفتم :   و

 .انی نو می_ بر
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 بودم نگاه کرد و گفت:  ستادهیطلبکارانه به من که ا ایسان

 ؟داره   یر به تو کا ی_ خوب تو برو، ک

 

  یکه با نگاه ب یدرحال انیچرخوندم ، نو انیسمت نوکه زد سرمو به  یشده از برخورد و حرف  شوکه
 شده بود گفت:   رهیخ  ای به سان یتیاهم

 . امی برو من م ازی_ ن

 

 درشت کردم و طلبکارانه گفتم :  چشمامو

 . رمی _ نم

 

 که فقط من بفهمم گفت:  یب جور ل ری بهم نگاه کرد و ز  یچشم ری خارج شد و ز  شیاز گارد جد هوی

 . کردمیبه عقلم شک م  یرفتی_ م

 

 گفت:  ایاخم کرد و به سان دوباره

 براش بده.  ستهیسر پا وا تونهینم  ازیتر بگو لطفا، ن  عی_ کارتو سر

 

 و گفت :   دیو بلند بلند خند ناباورانه ایهم قند تو دلم آب شد، سان دمیحرفش هم خجالت کش نیا با

 در کاره؟  ینکنه باورتون شده بچه ا د؟ی_ شما دوتا سالم
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 و گفت :  دیخسته اش کش یبه چشما یکرد و دست یخنده ا انینو

 حال خودت خوبه؟  ،یزن یحرف م  یدر مورد چ یدار  فهممیجان، من اصال نم  ای_ سان

101 

 

 تر اومد و گفت:  کینزد  ایبلند شه سان  اومد

 . ستی_آره قبول من حالم خوب ن

 

 و گفت :  دیبه سمت من چرخ  بعد

 نم؟ یبب  یبد شتویآزما جهینت شهی_ م

 

 گفت:  یشیبا لبخند نما انیبگم که نو یز ینگاه کردم و اومدم چ  انیبه نو دستپاچه

 .شهی_ نه نم

 

 از کوره در رفت و گفت:  ایسان

  ریهنوزم د ؟یبفهم  یخوای توام چرا نم میمنکه طرف توام، من تو ت ؟ یجنگیم  یدار  ی...با ک انی_نو
 بره.  میدوخته و ردش کن  سهیمال و اموالت ک  یو برا  دهیدختره از راه رس نیا میبگ مینتوینشده م

 

 داد زدم :  یعصبان 
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ندارم و   یقصد نیآبرو ان؟ من اصالً همچ یهمه مثله تو ب یحرف دهنتو بفهم، فکر کرد ،ی_ ه
 نداشتم.

 

کرد و   کید فکر بود نز یکه تو انی خودشو به نو  شتریب کردمیبدون توجه به من که داشتم دق م  ایسان
 با بغض گفت: 

تو   یدوست ندارم سر شکستگ انی من عاشقتم نو ده،یبابا زودتر حقتو م ینجور ی_ به حرفم فکر کن، ا
 . یبخدا طاقت ندارم بفهم لعنت نمی بب

 

و اعتراف دوست   ایسان  یاشکا دنیو با د  خوردمیداشتم حرص م گفتی نم یز ی چ انینو نکهیا از
قبول کنه   انی که نکنه نو شدیو رو م  ریدلم ز یم دلم به رحم اومده بود اما از طرف ه یکم انیداشتن نو

  کنهی نم نکارو یا انیو... نه نه نو

 گذاشت و گفت:  انی دست نو یرو دستشو

وگرنه انقدر    یدون ینم  زویبدون تو همه چ نویا یکردم ول  ی غلط  هیکردم  ییخطا ه ی_ بابا من نفهم بودم 
 نه؟  یدینم  حیدختره رو به من ترج  نیگوشت با منه؟ تو که ا انینو،  یکردی زود قضاوتم نم

 

توش    یحالت  چیکه ه یبا چهره ا  انیشدم، نو  رهیخ  انینگفتم و فقط مضطرب به نو یز یچ گهید
 تکون داد، دستمو محکم رو قلبم گذاشتم.  یمشخص نبود سرشو به نشانه منف 

 شد...  تموم

که به سرعت درحال جمع شدن پشت چشام   یاشک دا یکردم حجم ز یتموم شد، سع یهمه چ گهید
دستامو گرفت؟ چرا بغلم کرد؟ چرا   شبیمنو انقدر زود بفروشه چرا د خواستی بودو نگه دارم، اگه م

  طوی کردم شرا یشدم و سع   رهیکور خ یپس گرفت؟ به نقطه ا مویرفت با اون آدما قرار گذاشت و گوش 
  گریباز کی جز   ینقش انینو یدر اوردم و تو زندگ یه باز جنب یب  یل ین خم نکهیبه قبولونم، ا خودمبه 

 و کارم تمومه. دهیبه آخرش رس  لمینداشتم، االنم ف
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 خوشحال و پشت سر هم گفت :   ایسان

 دمیقول م مونم،یمن از کارام پش کنم،یجبران م ویهمه چ کنم،یممنونم من جبران م ان،ی_ممنونم نو
 نرنجونمت.  گهید

 

تا اشکام   کردمیبه آسمون نگاه م نهیکرد و به من که دست به س ایشتشو به سانبلند شد و پ انینو
 شد و با اخم گفت:  رهی خ  زهینر

 بدم.   حتی که بخوام بهش ترج نمیب ینم  ازی_ من تو رو در حد ن

 

ت خونه حرکت  محکم به سم  یدستام باز شد و شوکه شده نگاهش کردم، دستمو گرفت و با قدما گره
شده   رهیبهمون خ  نیخشمگ یکه با چشما ایبرگشتم و به سان رفتمیاشتم دنبالش م کرد، همونطور که د

 بود نگاه کردم، نتونست تحمل کنه و داد زد : 

 منو نه.  یول یرو خر فرض کن هیبق یبتون  دیشا نی،بب یخودت نخواست ان،ی_ من بهت فرصت دادم نو

 

 ستاد،یکرد و ا یمکث  هوی میشدی دور م میرفته بود و داشتدستش گ یکه دستمو تو  همونطور
 ادامه داد.   رشی به مس  و دیکش ینفس یچشماشو با خشم بست و عصبان 

روزا   نیچقدر ا رفت،یاز دستم در م دمیترسیم تشیکه از عصبان یکم کم داشت حساب دفعات گهید
 گرفتار بود... 

نداده  ح ی ش ترج پشت خودم دارم و منو به دختر عمو انویکه هنوزم نو نیاز ا یدرون یخوشحال با
 چشمامو بستم و 
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 دلم خدارو صدا زدم:  تو

امروز کامل شده تورو خودت قسم   یبرا تمیهمه شوک ظرف  نیباور کن با ا گهی د یشکرت، ول ای_خدا
 تمومش کن.  

 

نبالش رفتم، لباسشو در اورد و  راست رفت باال و منم د  کیدستمو ول کرد  انیو نو میخونه شد وارد
صدا به    یب  ییکنار تخت نشستم و دو تا ش،ی شونیپ ی دستشو گذاشت رو و  دیتخت دراز کش یرو

  ششیپ قهیمن هنوز تو شوک رفتار چند دق  یول  دمیفهمی سکوت اونو نم  م،ی شد رهی خ  ینقطه کور 
 گذشت.  ری که بخ کردمیتو ذهنم خداروشکر م  کباری  قهیهر چند دق وبودم 

ف کنه که متوجه من شد و بهم نگاه کرد، من  شدن به رو به رو خسته شد و اومد بالشتشو صا رهی خ از
اما بازم نگاهمو از   سوختیچشمام داشت م ،یپلک زدن چیبودم بدون ه رهی همچنان به روبه رو خ 

 روبه رو نگرفتم. 

 ؟ یخوب ازی_ن

 

 کردم و بدون نگاه بهش گفتم :  اخم

 _ آره. 

103 

 

و کرد، سرمو به سمت مخالف شد و دستمو ر  ریاشکام سراز لیپلکو که زدم س  نیگفتم و اول ونیا
 ... دیبا کردم،یخودمو کنترل م  دیبا نه،یچرخوندم تا صورتمو نب 

 شد و متعجب گفت:  کمینزد یکم

 شده؟ی_ چ
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 .یچ ی_ه

 

 رو تخت.   نمیبلند شم که بازومو گرفت ومانع شد، مجبور شدم بش اومدم

 گفت:  یجد  یلیخ

 چته؟ گمی_بهت م

 

از دست دادم و  ارمویازش طلبکار باشم نه اون، اخت دیباشدم، من   یلحن طلبکارانه اش عصبان  از
 اش زدم و گفتم:  نهی به طاق س یضربه ا

چمه؟ ها؟ چمه؟  یگیم یاون رفتارو با من کرد یتیاون دختره در پ ی_ چمه به نظرت؟ هان؟ جلو
 آره؟ یز یبا اون حرفت منو بهم بر یچمه خواست یبپرس بفهم  نم،یبپرس... بپرس بب 

 

شد ، به   ره یشد، به چشام زل زد و با سکوت بهم خ  یتش گرفت و مانع از ضربات بعدتو دس مشتمو
شدم ، قفسه   یانقدر زود عصبان  یچ یبرا کردم؟ی م نکارویا  خودم اومدم و دست از تالش برداشتم، چرا

برام    یلینگاهش خ داشت،ی چشم از چشمام برنم  انیو نو رفتیم  نییباال پا جانیام از شدت ه نهیس
از رفتارم نگاهمو به اطراف اتاق   مونیو اونم آهسته رهاش کرد، پش دمیبود، دستمو عقب کش نیسنگ

بود،    رهیو اون به من خ گرفتمیکردم باهاش چشم تو چشم نشم، من از اون چشم م یچرخوندم و سع
 و چشمامو بستم.   نیی موهام بردم و سرمو انداختم پا یدستمو ال

 َشبـــــ اد،ی _ من خوابم م

 

 . یکن اونطور _ ن
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ه مشت قفل شده ام شدم، دستمو آهسته باز کردم، با  به دستم متوج  دمینگاهشو گرفتم و رس ریمس
شب   نیکف دستم و بعد به صورتم نگاه کرد، چرا ا  یبدون حرف اول به رد ناخنا یهمون حالت جد

 یها  هیبود تو ما یز یچ هیمدل نگاهشو دوست نداشتم،   نی، اصال جنس ا شدیتموم نم یلعنت
 نبود.  یجالب  ز یکه بود اصال چ یهرچ  دنمیترحم، تعجب، نم ،ینگران

 

 کردنتو نداشتم!  تیواقعا قصد اذ نباری_ استثنًا ا

 

 نگاه کردم و گفتم:  بهش

 ؟ یداشت شی پ یدفعه ها یعنی_ 

 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی

 _ معلوم نبود!؟ 

 

 و گفت: خواستم جوابشو بدم گوشيش زنگ خورد، جواب داد  تا

 زبونت نه؟   ری_ بله؟.... نه بابا؟ مزه کرده ز

 

 کردم و گفتم:  اخم

 ه؟ی_ک
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 سکوت باال گرفت و گفت:  یبه معنا دستشو

 . چزونمتایصداتو نشنونم وگرنه َبد م  گهید نی_ بب 

 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ش.دست ادیبده من دوتا فوش جانانه بهش بدم حساب کار ب  ؟یکن یم دیتهد ی_االن مثال دار 

104 

 

 لب گفتم:  ریبد نگاه کرد که حساب کار دست خودم اومد، ز بهم

 .کنهیَانترخانمش به من بد نگاه م یدوست دخترا ی_ چه برا

 

 ازم گرفت و گفت :  نگاه

نحستو دورو برم   ختیشماره اتو، صداتو، ر گهید  کباری گم،یم یچ نی _ خفه شو... گوش کن بب
 نامرد.   ذارم یات نم زنده نمی بب

 

 بلند شدم و بهش نگاه کردم و گفتم:  خت،یر  یدلم هر  هویآخر حرفشو که گفت  هکیت

 ؟ یزنی حرف م یبا ک  یدار  انی_ نو

 

 تخت و طلبکارانه گفت:  یرو قطع کرد و انداخت رو یگوش

 به اون زبون و کله استراحت بده. کمی  ؟یبخواب یخوا یتو نم   ،یشکی_ ه
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 بودم گفتم:  ستادهیا یک یتار یطور که توهمون  د،یتخت دراز کش یخاموش کرد و رو چراغو

 ان که... ییهمون آدما نای_ نکنه ا

 

مبل نشستم و به فکر فرو رفتم، اونم  یبه جونم افتاد و بدون حرف رو یشتر ینداد، استرس ب  جوابمو
  دمیترسیهم م گهید یکارش و از طرف  نیطرف حرصم گرفته بود از ا هیاز  ،دیبدون توجه به من خواب

  نیبه ا تیهافکر کردم و در ن  ی، نشستم ساعت ها فکر کردم، فکر کردم،فکر کردم، ه فتهی ب یاتفاق بد
 دوباره ازش بپرسم، صدامو صاف کردم و گفتم:  دیکه با دمیرس  جهینت

 ؟ یگ ینم انی_نو

 

 درشت شده گفت:  یو با چشا دیاز خواب پر هوی

 تو؟ هان؟  یگیم ی_ چ

 

 کردم و گفتم:  اخم

 ؟ یزن یچرا داد م دمی_ ترس

 

 ؟  یچ یعنیخواب   یفهمیخوابم م ن،یساعتو بب  ی_لعنت

 

به ساعت که   نهیپتو، اداشو در اوردم و دست به س ری بالشت گذاشت و رفت ز یغرغر کنان سرشو رو  و
 کنهیغلط م یموقع صداش زدم ول  یب کمینگاه کردم، خوب حاال درسته من  دادیشبو نشون م میدو ن

  یه  زه،یداد بزنم سرش برگاش بر  نیهمچ نمییمن خودم بچه پا ه؟یک نیاصال مگه ا زنهیسر من داد م
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برداشتم خواستم خودمو  مویگوش دمیبه سمت تخت رفتم و با فاصله کنارش خواب  گم،ینم یچیه
بود پسوردم نداشت، خواستم بزارم   انی نو یگوش ست،یمن ن  یگوش نکهیعه ا دمید هویسرگرم کنم که 

 یاسما دنی شدم، با د  نشیوارد مخاطب  یواشک یمو بهش کردم و نذاشت، پشت  یسر جاش که کنجکاو
بدم اومد، چقدر راجبش فکر بد کردم، همه اسم نقاش و لوله کش و کلوچه از خودم   مخاطبانش

  وهیم یاشم اسم نداشت فقط شکلک هلو بود که فکر کنم برا دونهیبود،  نایو ا ی و عسل فروش یفروش 
 خواب نگاه کردم و متأثر گفتم:  یومش توباشه، برگشتم و به چهره معص یفروش 

 ات غلط اندازه.  فهای_ منو ببخش قضاوتت کردم، تو فقط ق

105 

 

بهتر بود، مخصوصًا   یکار ی نداشت اما از ب یتیحجم مخاطب مذکر برام جذاب  نیبا ا   اماشیپ دنید حاال
و مشغول خوندن شدم  لوله کشو باز کردم یامایراحت پ  الی ؛ با خ ومدیخوابم نم  الیاز فکر و خ نکهیا
خوندم نه واقعا لوله کش نوشته بود، با گفتن   گهیدور د هیچشام درشت شد برگشتم اسمشو  هوی

  دنیشدم، با د یبا کلوچه فروش اماشی و وارد پ رونی " اومدم بزنهی حرف م ینجور یجمله"حتما باهمه ا
 !  رونی ب زدیچشام داشت از حدقه م گهید یکی  نیا یامایپ

 دمو قانع کردم و گفتم: دوباره خو اما

 خوردن کلوچه بوده.  نجایا انی منظور نو ؟یدیفهم خوره ی_آدم کلوچه رو م 

 

 0_0بستم  عیباز کردم سر   شویویهلو رو چک کنم تا پ یامایو خواستم پ  یبعد رفتم

 دمیبله اشتباه د  دمیدوباره نگاه کردم و د نانیاطم یبودم اون هلو بود! برا  دهیمن اشتباه د دیشا
  نایهلو با ُپرزش خوبه و ا هیقض نی بگم که رسما ا ینطور ینبوده ، البته به هلو! ا شیب  یر یه تصوتشاب
 ! لی تعط

رو بکوبم تو مخش اما   ی گوش خواستیفوت کردم و با خشم برگشتم سمتش، دلم م یحرص  نفسمو
رم  وصل شدم همشونو فوش کش کردم و دست آخ  نترنتینکردم، به خودم مسلط شدم و به ا نکارویا
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گوسفندم دانلود کردم گذاشتم آالرم زنگ گوشيش و با   یصدا هی، بازم دلم خنک نشد بالک کردم
گذاشتم سرجاش و دراز   اطی با احت  ست،ین ی اومد کار درست ادمیحرص خواستم پرتش کنم اونطرف که 

 شدم. رهیو به سقف خ  دمیکش

بالشت و هنوز خواب    ریرده بود زکه سرشو ب انیو به نو دمیکش یا ازهیخم جی باز کردم و گ چشمامو
 بود؟!  دهیخواب  نیبود نگاه کردم، چرا همچ

 به بازوش زدم و گفتم:  یانگشت ضربه ا با

 بلندشو ديرت شد. ،ی_ ه

 

 کردم و گفتم:  ی، اخم  دینخورد انگار اصال صدامو نشن یتکون 

 . رمی نم ییمن تنها میصبحونه بخور نیی پا میبر دی_ با

 

 فتم: نش دادم و گنداد دوباره تکو یجواب

 _ من گرسنمه 

106 

 

 آلود گفت: خواب  یدر حالتش با صدا یر یی تغ بدون

 .  ستیگرسنه ات ن  ی_ تو ک

 

 و گفتم:  دمیکش  یحرص  نفس

 خودت پس. یدادم پا یسوت  نیی پا رمی_ من م



 پشت چراغ قرمز 

345 
 

 

 چشماشو گفت:   یگذاشت رو دستشو

 . نکهیمثله ا ومدهیساعت خواب راحت به منه بدبخت ن هی_ 

 

 شت کردم و گفتم: در چشمامو

   ست؟یبس ن یدیهمه خواب نی_ ا

 

 تخت نشست و گفت:  یرو

 نشد. یانقدر تو خواب ونگ ونگ کرد ر؛ی بود که نخ  شبی_ اگه منظورت د

 

 باال رفت و گفتم: ابروهام 

 .یکردی م دارمی_ خوب ب

 

 . کردمیم  نکاروی _نشد وگرنه هم

 

 گفتم:  متعجب

 _چرا نشه؟

 

 رو کنار زد و آروم گفت:  پتو
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 .ومدیدلم ن _

 

اتاق  یشد، خودمو به اون راه زدم و به بهونه حاضر شدن رفتم تو  یجور  هیدلم   هوی حرفش  نیا با
 کردم و گفتم: یخودم مکث 

   اد؟ی_ چرا دلش ن 

 

قرمز به همراه شلوار   نیتکون دادم و افکار پوچو از خودم دور کردم و لباس حلقه آست نیبه طرف  سرمو
که   رونی و درو باز کردم برم ب دمیهم به صورتم رس یزدم و کم  ینه او موهامو شو دمیپوش یمشک

من   ظر، منت دمیداده بود د هیتک  واریبه د نهیکه دست به س یبا سر و وضع مرتب درحال انوینو
 گذاشت و گفت :  بشیکرد و دوتا دستاشو تو ج  یبود درو محکم بستم و از فکر درومد، اخم ستادهیا

 . می_ چه عجب، بر

 

 گفت:   هوی فتمی کردم و اومدم که راه ب یز یر ی خنده

 . ستای_ وا

 

 و گفتم:  ستادمیا شیعکس العمل ناگهان  نیاز ا متعجب

 شده؟  یز ی_ چ

 

 گفت:  داد یم تشیه نشون از جددوتا ابروش ک ونیهمون اخم کمرنگ م  با

 به توهم...؟ ارو، ی...اون تویاز زمان بچه گ یکرد فیکه برام تعر ی_ اون داستان



 پشت چراغ قرمز 

347 
 

 

اخمش باز شد و   دیبار به تنم رعشه افتاد، سکوتمو که د نیهزارم  یبرا هیاطر اوردن اون قضبخ  با
 و گفت:   دیو به طرف پله ها چرخ دیبه پشت گوشش کش یدست

 . نییپا می_ بر

 

 _ نه.
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 و بهم نگاه کرد.  ستادیا

 شدم و گفتم:   رهیخ  نیزم به

 نجاتم داد. ی_ کام

 

 یشتر یب  اتیباال گرفتم و بهش نگاه کردم، توقع داشتم ازم جزئ و سرمو   دمیکش یآه مانند نفس
 چرا؟   ؟یبپرسه، مثال چطور 

 اون به تکون دادن سرش اکتفا کرد و گفت:  اما

 _ خوشحالم برات. 

 

 بهش زدم و گفتم:   یو تلخ یزورک   لبخند

   ؟یدی_ چرا پرس 
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 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 .گهید هینجکاوک   ینداره ول یبه من ربط تی مسائل شخص  _

 

  دمیندادن بهم حالمو بد کنه با د تی به چشماش نگاه کردم، چقدر بلد بود با اهم شهیتر از هم  ناراحت
 : د یپرس ی تکون داد و و سوال یچهره توام رفته ام سر 

 ه؟ی_ چ

 

 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم:  عیسر

 . میبر یچ ی_ ه

 

  ینگاها ؛یعاشقانه تصنع  یله روز قبل لبخنداکردنمون شروع شد مث یو دوباره نقش باز  میرفت  نییپا
صبحونه خوردنمونم  ییایاز اون صحنه رو گهید یحت ان،یمن و حرص خوردن نو یها یسوت  ؛یتصنع

 بود اه.  یاصال چه روز بد بردم،ی لذت نم 

 گفت:  یجد  یل یکردن با غذام بودم نگاه کرد و خ یبه منکه مشغول باز  انینو

 ؟عشقم  یخور ی _ الزم...چرا نم 

 

ون از ا یخبر  گهیمسخره چون د یباز  نیبود از ا دهیاونم مثله من حال و حوصله اش ته کش یانگار 
 تو لحنش نبود .   طنتیش

 آب پرتقال برداشتم و گفتم:  یوانیتکون دادم و ل سرمو

 .  زمی ندارم عز لی_ م
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 بود گفت:  انیهمون مهرانه جون که نظاره گر مکالمه من و نو ایعمو  زن

 پس مراقبت کن.  یدو نفر  یخانوم ازین یست ینفر ن کین _ تو اال

 

 لنگه ابرومو انداختم باال و گفتم:  هی

 _ ها؟

 

 اومد و گفتم:  ادمی هوی

 _ اها بله بله. 

 

 با پوزخند به عمو و زن عمو نگاه کرد و گفت:   ایسان

 فراموش کرده بارداره.   ازین نکهی_ مثله ا

 

 اره، بارداره. بارد گفتنیم یه ومدیکه چقدر بدم م اوف

 به من نگاه کرد و گفت:  عمو

 نداره بزار راحت باشه ما که حواسمون هست.  ی_ اشکال

 

دهنش  یتو ینگاهشو از بشقابش برداره لقمه ا نکهینگاه کردم بدون ا انیزدم و به نو  یمصنوع لبخند
 گذاشت و بعد خوردنش گفت: 
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 _ خودم مثله کوه پشتشم.

 

به   هوی د،یچشمام نگاه کرد و مهربون خند شدم به رهی و بهش خچهره ام نقش بست  یرو  یلبخند
شد و به صبحانه خوردنش ادامه داد   شتریخودم اومدم و دستپاچه نگاهمو ازش گرفتم، خنده اش ب 

 بلند شد و گفت:  زی که زن عمو از پشت م میفازا بود نیتو هم

 دوستم.  شیپ  رونی ب میبر دی_ بعد صبحونه حاضر ش

  

 قلوپ ازش خورد و گفت :  هیبرداشت و  یر ی ش وانیل انینو

 .مونمی م  ازین  شیندارم خونه پ  یامروز کار خاص  اتفاقا منم دی_ راحت باش

 

 زد و گفت:   یحی عمو لبخند مل زن

 . ازی و ن ییشما یبهت بگم که اصل کار   زمی _ اتفاقا عز
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 هم مضطرب به زن عمو نگاه کردم و گفتم:  یو کم   کنجکاو

 _ من؟

 

 حرف زن عمو جا خورده بود گفت:  نیاز ا یانگار ه هم ک انینو

 شناسم؟ ی_ دوستتونو م
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 و گفت:  دیعمو خند زن

 اون بله.  ی_ تو نه ول

 

جا به جا شد و منتظر به زن عمو نگاه کرد، عمو   یصندل  یرو یشده کم جی که معلوم بود گ انینو
 گفت:  یسکوتشو شکست و با لحن شوخ

 ._ انقدر بچه هارو اذيت نکن مهرانه

 

 داد و گفت:  لمونی شو تحو ییهمون لبخند کذا دوباره

  ری جان ز از یهست و چه بهتر که ن  رانیا یکه تو یمتخصص زنان  نیاز بهتر یک ی ی_ دکتر مژده صولت 
 با خدا رحمت کنه مادرت...  یبود ک ی کوچ یل یخ یوقت انیباشه، نو شونینظر ا

 

تکه نون تو  نییپا  ختیر یدلم هور  یوت یز یچ هیاحساس کردم  هوی دمیشنی حرفاشو نم  هیبق گهید
  کهی یبود بد جور  داینگاه کردم، اونم خشکش زده بود و از چهره اش پ  انیو به نو زیدستم افتاد رو م

  دیببخش مبگ رم؟ یبه سرم بگ  ی؟ من برم اونجا چه گل شدی م  یچ یعنی کرد؟ی نم یچرا کار  یخورده، ول 
  ای سان د،یچیپ  یشد و تو سرم درد بد یعاد ری قلبم غ خودم گفتم حتما حامله ام؟ تپش  شینفخ کردم پ 

  ییبهم زد و ابرو  یپوزخند کردینگاه م  انی چونه اش بود و با دقت به منو نو  ری که دستش ز یدرحال 
که قرار بود   ییسوار نیا شک خسارت   ینفسم به شمارش افتاده بود ب جانیباال انداخت، از شدت ه

گذاشت و    زی م یفاصله داشت دستاشو رو زی که با م یعمو همونطور  بود، زن ری جبران ناپذ  ادیبه بار ب
 گفت: 

 _ خوب؟ نظرتون؟ 
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با پاشنه کفشم محکم   داد،ینشون نم  یشده بود و عکس العمل  رهی همونطور به زن عمو خ انینو
کرد لبخند بزنه،   یچهره اش به خودش اومد و سع یتو یبا درد مشهود هویکه  انینو یبه پا  دمیکوب

 ش بهم افتاد حالت چهره اش عوض شد و گفت: تا چشم

 حالت خوبه؟  ده؟ی! چرا رنگت پر  ازی_ ن

 

 عمو نامفهوم گفت:  زن

 شده؟ی_ چ

 

 گفتم:  ریمتح  کرد،ی داشت شلوغش م گهیاما دفشارم افتاده باشه  زدمی م حدس

 _نه خوبم. 

 

پام   ی جلو  شو عقب زد و ینشون بده و با پشت پا صندل  یعکس العمل ی مهلت نداد کس انینو
 نشست و گفت: 

 ؟ یخوب   یمطمئن ی_ رنگ به روت ندار 

 

و   یبا کل سخت  کنهی م یتجربه کردم برابر  انیتو خونه نو یچند وقت زندگ  نیکه ا یفشار  یعنی
 . دمیتا االن کش یکه از ندار   یبدبخت

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 . ستین میزی _ خوبم چ
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 بلند شد و گفت:   عیسر دیوضاع رو دا  نیبه قول خودش مهرانه جون تا ا  ایعمو  زن

 ساعت نه وقت گرفتم. یمن برا  دی_ زودتر بجنب 
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در   کیو تا نزد دمیقدماشو پشت سرم شن یرفتم باال؛ صدا  انیاسترس بلند شدم و بدون نگاه به نو با
 دهنم و برگشتم سمتش و گفتم:  یو دوتا دستمو گذاشتم رو   ستادمیاتاق شدم ا

 م؟ یکن کاریحاال چ انینو ی_ وا

 

 شت و گفت: و عرض راه رو چندبار رفت و برگ دیبه صورت قرمزش کش یبدتر از من دست  انینو

 یجلو یمار یبه ب  یخودتو نزد دهیگفتم چرا رنگت پر زی سر م یاز دست تو... وقت ازی_ از دست تو ن 
 مهرانه و عمو. 

 

 درشت کردم و گفتم:  چشامو

 . یکه تو نقشه دار  دونستمیم دیاز کجا با گردن من؟ یانداخت رارو ی_ دوباره همه تقص

 

 پشت سرش رفتم و گفتم:  عیکنارم رد شد و در اتاقشو باز کرد و رفت تو؛ منم سر از

 .رهی حاال؟ بفهمن آبرومون م میکن  کاری_ چ

 

 ضرب گرفت و گفت:  نیزم  یتخت نشست و با پاش رو یرو

 نگو بزار فکر کنم.  یچ یلحظه ه هی_ 
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 و گفتم:  دمیاز جا پر هوی به سکوت گذشت،  یا هیم و چند ثاندلهره کنارش نشست با

 افتادم بچه ام سقط شده، نه؟  ییجا هیکه مثال من از  میبساز یصحنه ساختگ  هی ای_ اها ب

 

 کرد و گفت:   یاخم نوچ با

 که شده. یمتیبمونه به هر ق دی_ نه، اون بچه با

 

 گفتم:  متعجب

 . ییبچه کذا نیا ای_ چرا؟ آبرومون مهم تره 

 

 شد و گفت:  بلند

که  یتا دفعه بعد رهی م ارهیم دیباشه، چون نباشه مطمئنم بهونه جد   دیه بابچ دهی_ حاال که عمو فهم 
 .میبچه دار ش 

 

 درگم گفتم:  سر

 کنم؟    کاریمن االن چ  ؟یچ  یعنی نی_خوب ا

 

 شد و گفت:  بلند

 . رمی به سرم بگ  شهیم یچه گل نمیبب میحاضر شو بر یچ ی_ ه
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شلوار   هی  دم؛یلباس پوش  یچطور  دمینداشتم جز گوش کردن حرفش، رفتم تو اتاقم و نفهم  یا چاره
هم انداختم رو سرم   یرژ، شال مشک کیاز  غینکردم در ش یو اصال آرا  دمیپوش  نی ج یو مانتو یمشک

  یو شلوار مشک ینشد که اومد اونم بلوز مشک  هیثان یس رونی ب  ادیب انیو دم در منتظر موندم نو
 بود و همونطور که گوشيش دستش بود با عجله گفت:  هدیپوش

 . میچون یرو بپ  نایا یجور  هی دی_ بريم زنگ زدم مهراد با

 

 زدم و گفتم:  ینصفه ا لبخند

 .  هیبحران طینجات دهنده تو از شرا  شییطال یها دهی_حتما از اون دوستاس که ا

 

 زد و بهم نگاه کرد و گفت:  یسخ لبخند شل و ِول در پا اونم

 ... ییجورا هیآره _ 

 

 کرد و ادامه داد: مکث

 شد.  رید میبر الیخی نوچ ب  ،یگاه یعنی_

 

به   کردمی همونطور که از پشت سر داشتم بر اندازش م نیی تر از من حرکت کرد و از پله ها رفت پا  جلو
 دن؟یمن بدبخت د یبرا یدوتا دوباره چه خواب  نیا کردمیفکر م  نیا

و عمو   میعقب نشست یصندل   ای؛من و مهرانه و سان میشد  انینو نیماش و سوار   میاومد رونی خونه ب از
بود    ایسان کردمیدوتا سمت چپو نگاه م نیا نیبهم دست داده بود ب یاحساس معذب هیجلو،  انیو نو
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 م،یافتاد هو را دیرد و آدرسو پرس شن کرو   نویماش انیبود! نو ایمادر سان  کردمی سمت راستو نگاه م
حال و بدون    یبه صورت ب یکرد، نگاه دشیاورد و تجد  رونیو رژ لبشو ب   فشیتو ک مهرانه دستشو برد 

 الاقل.  کردمیم شیآرا کمی کردم، کاش  سی خ  یانداختم و لبامو کم نهیخودم تو آ شیآرا

 

 اد؟ یکردم خنده تون نم یبگم هوس چ  ییهوی ی_ وا

 

 و گفتم:  دمیچرخ  ایسمت سان  به

 ؟ یخوایم ی_ نه چ

 

  یچشمش به رانندگ هیبود و  یچشمش به گوش هیهم که  انی کردن و نو دییو تا و مهرانه حرفم عمو
 حواسش نبود.

 

 _ پاپ کورن. 

 

  ه؟یهست؟ خوردن ی_ ها؟ چ

 

 بد نگاه کرد و گفت:  بهم
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 .  لی_ همون چستر ف



 پشت چراغ قرمز 

357 
 

 

 به شونش زدم و گفتم:  یحواس ضربه ا یب

 مثله آدم بگو. گهید یخوایم  لی_چس ف

 

بگم،  یچ  دونستمیدادم زبونم بند اومد نم یبد سوت  دمیبهم نگاه کردن، فهممتعجب  هیو بق ایسان
 اه  ؟یحرف نزن  یر یمیبه من بگه م ستین  یکی

 کرد و گفت:  یخنده کوتاه یزورک   وارد بحث شد انینو هوی

 لحنش شدم.   نی، اصال من عاشق هم ازین کنهی م ی_ شوخ 

 

 و گفت:   دیخند عمو

 .یعال  میل ی_ خ

 

 گفت:  هیر آتو اومده بود دستش بهم نگاه کرد و با کناکه انگا  ایسان

 .دمینم صی جونو تشخ ازین یو جد یمنکه اصال شوخ   _

 

 صاف نشست و گفت:  مهرانه

 _ آره منم. 

 

 گفتم: عیآخه؛ سر شعورمی چقدر من ب  خاک تو سرم کنن  ومده،یبود از حرفم خوشش ن معلوم
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 بگو بهشون. ان؟ینوبود بعد عادت کرد مگه نه  ینطور یاول ا انمی_ نو

 

 خفه شم بعد گفت:  دیکه با دمیبهم بد نگاه کرد و فهم نهیآ یاز تو انینو

 . دیبگ شناسمیمن نم یول  شناسهیمنو م دیگیدوستتون که م نیاز ا شتریب کمی  ی_آره...راست

 

 دیکه با دمیبهم اخم کرد و دوباره فهم نهیهمون آ یاز تو انیبگم که نو یز ی باز کردم که چ دهنمو
 گهیم  لیبه چسف نینازک کردم و نگاهمو ازش گرفتم، اصال به من چه که ا یساکت شم، پشت چشم

 . لیچستر ف

 گفتمینم  یز ی بود و چ میمشغول حرف زدن راجب دوست مهرانه بودن و منم سرم تو گوش اونا
 ادامه داد:  مهرانه

 کال عاشق بچه ها بود.  دوست داشت، یلیخاله مژده اونم تورو خ   یگفتیدلم تو بهش م زی_ آره عز
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 گفت :  کردی م  یآروم رانندگ یب یکه به طرز عج  انینو

 _ مگه خودش بچه نداشت؟ 

  

 وقت بچه دار نشد. چی_ نه ه

  

 گفت:  ایسان

 چرا؟  ی_ راست
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 به بن بست خورد. یمشترک چندبار  ی_ تو زندگ

 

 گفتم:  متعجب

 چندبار؟  یيعن ؟ی_ چندبار 

  

 گفت:  مهرانه

 .  شهیم یدوبار  هی_

 

 تکون داد و گفت:  یسر  عمو

 باشه.   داریپا شی زندگ   نباریا دوارمی...امنه یهم  یشکاک جهی_ نت

 

 گفت:  مهرانه

 .هیآدم خوب  برز یخداروشکر فر یشکاک بود ول کمی_ آره 

 

 با خنده گفت:  عمو

   ه؟یخوب ی ترسو ای هی_ آدم خوب 

 

 : دیکنجکاوانه پرس  انینو میدیخند همه
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 ه؟ی شوهرش چ  یلی_ فام

 

 گفت:  مهرانه

 داره. ی عطر و ادکلن فروش  هی تو اله ،یقادر  برزی_ فر

 

 جلوتر رفتم و گفتم:   یکم ستاد،یآروم تر شد و ا نیحرفو گفت سرعت ماش  نیا تا

 شد؟ی_ چ

 

 به فرمون زد و گفت:  یا ضربه

 .  هویخاموش شد  دونمی _ نم

 

 گفت:  عمو

 _ عه، خوب بود که چش شد؟ 

 

 گفت:  به ساعتش نگاه کرد و مهرانه

 . نیایشما بعدش ب  م،یری م میگریمنو دخترا آژانس م میفرصت ندار شتر یب قهی_ چند دق

 

 شد و گفت:  ادهیاز ماشين پ عیسر انینو

 درستش کنه. عیسر ارمی م ویکیراحت االن  التونی_ نه خ



 پشت چراغ قرمز 

361 
 

  

 شد و گفت:  ادهیپ  نیهم از ماش ایسان

 آژانس.  زنمیالن زنگ مزود درست بشه ا یگیکه م یفکر نکنم انقدر  انینو ری _ نخ

 

 گرفت و گفت :  یبا گوشيش شماره ا انینو

 شما صبر داشته باش.   کنمیگفتم درستش م ستی_ الزم ن

 

و   دیدستمو گرفت و به سمت خودش کش هوی انیشدم و رفتم کنار نو ادهیپ  هیاز بق تی به تبع منم
 گفت: 

 اونور. رمی بگ یبرات آب معدن می_ عه تشنته؟ بر

 

 گفتم:  متعجب

 نه َمــ... _

 

 گفت:  ظ یلب با غ ریز

 .می بر ای ب دونمی_ خودم م

 

 : دم ینگاه کردم و دستپاچه خند هیبق به

 تشنه ام بود فراموش کردم.   ی_ عه ههه ههه راست
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 زد و گفت:   یلبخند تصنع اونم

 .میایاالن م دیلحظه صبر کن هی_ 

 

 اورد و گفت: در  شویگوش عیسر می دور شد هیبق دیاز د یو وقت  میجلوتر رفت یکم

وشگاه  فر هیشماره دکتره است خوب؟ شوهرش تو اله  فرستم ی که برات م یشماره ا نی _ الو مهراد، بب
 عطر و ادکلن داره اسمش…

113 

 

 گفتم:  عیسر

 . یقادر  برزی_ فر

 

 داد:  ادامه

 یتو کار مرده همه چ یمهراد دستم به دامنت حلش کن خودت، تو بر  ه،یقادر برزی _ آها آره آره، فر
 واله.ر

 

 تکون دادم و گفتم:  یرو قطع کرد و چشمش بهم افتاد، سر  یگوش

 ه؟ی_ چ

 

 دستم بود نگاه کرد و گفت:  یدستش که تو به
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 . یترسیازم نم گهید ای_ مشکوک شد

 

 !؟دمیترسی نم گهیدستمو گرفت؟ چرا د یدستم نگاه کردم، ک یگره خورده اش تو یانگشتا به

 که با خنده گفت:  رمای خواستم دستمو از دستش در ب  آروم

 باشه. گه،ید خوادی_ نم

 

 گرد کردم و گفتم: چشامو

 _ بله؟

 

 گوشش و گفت:  کیبرد نزد ویگرفت و گوش یهمون خنده شماره ا با

 .گهید ی_ زنم 

 

 شد و منم متفکر به دستامون نگاه کردم:  گهید یک یمشغول حرف زدن با  دوباره

 ! گهی_ زنشم د

 

 کمیاحساس خجالت داشتم...   کممی تموم شدن تماسش صبر کردم، نکردم و تا   ییجدا یبرا یتالش
 . ستیکه مثال برام مهم ن گرفتمیتفاوت م یت داشتم اما خودمو ب احساس خجال یلینه خ

 

 ***** 
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 (: یاز زبان سوم شخص ) راو ادامه

 

 و گفت:  دیبنفشش کش یبه موها یشد و دست ادهی پ نشیماش از

 ه؟ یچ لشیدل ی نگرانهمه  نی_ مهراد جون بسپارش به من ا

 

 به هلن انداخت و گفت:  ینگاه ی عصبان مهراد

 . کنمیم  شیکار هیخودم  یبر  خوامیها... اصال نم یر یگیدل و قلوه نم کهی با اون مرت ی_ رفت

 

انداخت و با انگشت رژ لب کنار لبشو پاک   یبه خودش نگاه  نیماش نهیآ یتوجه به مهراد تو یب هلن
 کرد و گفت: 

وارد عمل شم که خودش   یجور   هینم و ک  تیرعا دمیه عشقم؟ غصه نداره من قول مگل کرد رتتی_ غ
 سمتم.   ادیب

 

 و گفت:   دیکش یکرد آروم تر باشه نفس حرص یم یکه سع مهراد

  سیدهنشو سرو امیبفرست برام بعدشم بگو ب ری بگ سی گفت وُ  یز یچ هیتا  نم ی_ آره اونم اومد... بب
 کنم. 

 

 گفت: نازک کرد و  یپشت چشم هلن

و   نهی بب یا بندهیمنه فر نینمونه اش خود تو، فک کن همچ نه،ی مردا هم عتیاصال طب اد،ی_ بله م
 تفاوت نشون بده. یخودشو ب 
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 کرد و گفت:  یاخم  مهراد

 . یایزود ب رهی _ باشه برو که د

 

 و گفت:   دیزد و لپ مهرادو کش  یچشمک هلن

 . ی_ فعلن

 

چشماش برداشت و لبشو گاز   یاز رو نکشویشد و با عشوه ع وارد فروشگاه  عیاما سر کوتاه یقدم ها با
 گرفت و گفت: 

114 

 

 کنه. وونهیکه بوش آدمو مسخ کنه، تشنه کنه، د  خوامیادکلن م هی... سمی_ عس

 

بود نگاه کرد و لباشو غنچه   ستادهیکه مقابلش ا یکم پشت یمرد کوتاه قد با موها رهی خ یچشما به
 کرد و گفت: 

 ؟ پهیآقا خوشت ی_ دار 

 

 گفت:  یبا چهره مات شده ا مرد

  ه؟ی_ اسمتون چ
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صورت مرد گرفت و    کینزد شویضبط صدا گذاشت و بعد گوش دیکل یلبخند زد و دستشو رو هلن
 گفت: 

 _ اسمم شهال ست. 

 

 با لبخند گفت:  مرد

 برات.  رمی بم ی_ آخ آخ شهال اله 

 

 زد و گفت:   یا انهیلبخند موز هلن

 ن؟ ی_ هم

 

 دستپاچه گفت:  مرد

 منو امتحان کن.  گمیدروغ م یکنی وستت دارم، اصال فکر مد یل یخ_ 

 

 رو عقب گرفت و گفت:   یشد و گوش تی به جد لیحرف تبد  نیهلن با ا لبخند

 . یرابیوقت بابا س  هی ی_ رو دل نکن

 

توجه به اون با ذوق برگشت و از پشت   یگرد شده از تعجب هلنو تماشا کرد؛ هلن ب  یبا چشا مرد
 المت داد:"تمومه".به مهراد ع شهیش

 

 دستاشو مشت کرد و گفت:  یمهراد باز شد و با خوشحال اخم
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 .نهیا ول،ی_ا

 

 هوا تکون داد و گفت:  یشو تو یگوش هلن

 .  نجاستی_ ا

 

  یدیبلند سف  یشاس  نیکه ناگهان ماش رونی رفت و خواست بره ب یدر خروج   کینزد  یلبخند بزرگ با
راست   کی شد و  ادهی ازش پ یانسالیم  بای لوار پوش تقرمهراد توقف کرد و مرد کت و ش  نی ماش یجلو

  یصندل  یخون رفت و رو شی مات و مبهوت هلن و مهراد پشت پ یچشما شی وارد فروشگاه شد و پ
 : گفتیبا تعجب به مرد قد کوتاه که م هلننشست، 

 ."دیخوش اومد یقادر  ی"سالم آقا

 کرد و گفت:  نگاه

 سوزوندم.   یچقدر کالر  ختمیشانس چقدر عشوه ر نیا  تف تو نهیشاگردش بود... خودش ا ی_ لعنت

 

رفت و با عشوه  شخونیو دوباره به سمت پ  دیکش یق یخودشو جمع و جور کرد و نفس عم عیسر
 گفت:  دهیکش ی سرش گذاشت و با صدا یرو نکشویو ع دی به موهاش کش یدست

 نه، عاشق کنه.ک وونهیکه بوش آدمو مسخ کنه، تشنه کنه، د  خوامیادکلن م هی... سمی_ عس

  

 تکون داد و گفت:  یسر  مرد

 . خوانیم  یخانم چ   نیبب ایب ی_ سالم خانم، منوچهر 
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 گفت:  عیدرشت شده سر یبا چشا هلن

 لحظه شما.  هی نی_ نه آقا منو بب

 

 به هلن نگاه کرد و گفت:  مرد

 . کنهی م یبهتون معرف ادی_ بله؟ االن م

 

 مرد برد و گفت:  کیو صورتشو نزد خونشیکرد و دستاشو گذاشت رو پ  یور  هیلبشو  هلن

 کن.  یخوب خودت بهم معرف  یبد یل ی_ اومم، خ

 

 کرد و گفت :   یاخم مرد

 _ حالتون خوبه؟  

 

 به هلن که داخل فروشگاه بود نگاه کرد و گفت :  ی ش زد و عصبان پا یبه سنگ جلو یلگد مهراد

115 

 

 .  شد ریتو، اه د ید ینم  صی_ آخه فرق کارگر و کارفرما رو تشخ 

 

 فرد مورد نظر شد:  یعنیصاحب فروشگاه  دادی متوجه داد و ب هوی که

 . رونی ب  دییخانم بفرما رونی ب  دیی_ بفرما
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 از اونجا خارج شد و داد زد:  هلن

 نیبرم، با ا ی. خودم بلدم چجور یوقت من که صرف تو شه پير  فیح  اقتی ل یب  یندار  اقتی_ ل
 .کهی مسخره تون همش ف یعطرها

 

 و داد زد:  نینشست تو ماش  ید و عصبان مهراد ش کینزد

ملت فکر   د؟یمصرف کرد یز ی چ گهیبهم م زمیریسه ساعته دارم براش عشوه م ،یدوهزار  کهی _ مرت
 .  زننی م زی م زیهمه مثله خودشون چ کننیم

 

 کالفه گفت:  مهراد

   ؟یبکن  یکار   یتونست شد؟ی_ چ

 

 ن؟  بکن یکار  هیکه تونستن  خورهیم ییمن به آدما افهی_ االن ق

 

 شد و گفت:   رهیخ  انینو یدر پ  یپ یهازد و به تماس   هیتک نی به ماش  دینا ام مهراد

 شانس ...  ی_ به خشک 

  

مهراد بق   زد، ی مهراد بهم م یسکوتو فقط زنگ گوش نیا ی سکوت حکم فرما بود و صدا یا قهیدق چند
 کرده گفت: 

 بد شد.  یل یجوابشو بدم، خ شهی_ روم نم
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 و گفت :  زد  یثی هلن لبخند خب هوی

 راحت حله.    التی_ جوابشو بده بهش بگو خ

 

 **** 

116 

 

 ( : از ی)ن

 

 یا شهیش  یاتاق نسبتا بزرگ با پنجره ها هی م،یاق انتظار مطب نشسته بودات یتو  شدیم یساعت مین
تا حواسم پرت بشه  کردم ی کمرنگ، به اطراف نگاه م یو صورت  دیسف یوارایو د ابونیپارچه رو به خ  کی

 دنیحسم با د نیو برگشتم ا ییرفتم دستشو  یکل وجودمو گرفته بود، چندبار  یدلهره بد شدیاما نم
  یکه رو یدرحال انیمو حفظ کنم، نو هیکردم روح یم یمن همچنان سع یول شدیم شتریب  انیحال نو

 نشسته بود کالفه سرشو تو دستاش گرفت و گفت:   یصندل

 . دهی_ جواب نم

 

نظر داشتن   ری رفتارات مارو ز یو عمو و زن عمو که چهار چشم ای اناسترس دستمو گاز گرفتم و به س با
 نگاه کردم، 

  گفت،یم  یز یبود، و دائم تو گوش مهرانه چ یمچتونو گرفتم خاص  هیته چشماش   ا،یمخصوصًا سان 
من  یگرفت برا میتصم   شبه مهرانه کی هوی یکار خودشه وگرنه چطور  نایبود همه ا قشنگ معلوم
  نیزم یبا پاش رو یعصب  انیدوستش، نو ؟یک شیاونم پ اد،ی ب شی اين اتفاقا پ که رهیوقت دکتر بگ 

اسممو صدا زد در اتاق دکتر باز شد و   یمنش هویگرفته بود و منم مشغول دعا کردن بودم که  بضر
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  ه،یو بروز  یمعلوم بود بر خالف سنش زن قرت  دکلره اش یکرده و موها شیخانم دکتر که از چهره آرا
بعد  ،کرد ییراهنما  ییممونو به سمت اتاق مجزاتعارف و تجمالت ه یمون اومد و با کلبه استقبال

بود نگاه کرد و   ستادهیکه عقب تر از همه کنار من ا انیوجد به نو  با نایخوش و بش با خانواده عمو ا
 متعجب گفت: 

 .  یچقدر بزرگ شد شهیباورم نم ؟ییکوچولو انی_ توهمون نو

 

 گفت:  یتصنع  ییو با خوش روتکون داد  یسر  اورده یود هنوزم بجا نکه قشنگ معلوم ب انینو

 شما؟   دی_ بله خودمم، خوب هست

 

 گفت:  یشتر یب  یدکتر با مهربون  خانم

 .  نمتیبب   ریدل س هی نیبش ای دورت بگردم، ب ی_ اله

117 

 

 جلو رفت و به من نگاه کرد و گفت:   یدوباره در جواب لبخند زد و قدم انینو

 . زمی عز  ای_ ب

 

متعجب تر از قبل رو به مهرانه   هوی مین یبش میبر میو با خجالت کنارش حرکت کردم و اومد ری به ز سر
 گفت: 

 خانم خوشکل...؟   نیمن ا ی_ خدا
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 اطراف نگاه کردم، ها؟ با من بود؟!  به

 

 انه؟ی_ آره مهرانه؟ همسر نو 

 

 : دستمو گرفت و گفت  انینو

 جان همسر من هستن. ازی_ بله ن

 

 ومد و گفت: ا کینزد

 خوشکلم؟   ی_ خوب 

 

حرکت موندم، داشتم تو ذهنم پردازش    یخواستم جوابشو بدم بغلم کرد و منم مثله چوب خشک ب تا
 و گفت:  نشون بدم که ازم جدا شد یچه عکس العمل کردنیم

  ازیکنم ن تشیزی امروز و نیهم دیبا یکه گفت ی_ مهرانه بد جنس پس منظورت از مورد خاص و مهم 
 ؟ جون بود

 

 ! خاص و مهم؟ ؟یچ

  ای سان هوی  نه،یبب   انویابروشو انداخت باال و به مهرانه نگاه کرد اما اون برنگشت تا منو نو یتا هی انینو
 و گفت:  ختیبراش ر یآب وانیشروع به سرفه کرد و خانم دکتر ل

 زم؟ ی عز شدی_ چ
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ازش خورد و   یجرعه اگرفت و   وانویل ای زد که از چشمم پنهون نموند. سان  یپوزخند کمرنگ انینو
 بود. یا گهیفاز د هینگاه کرد، عمو هم که کال تو  هیعصبان  یلی که معلوم بود خ انیدستپاچه به نو

118 

 

کارش   نیاخماش باز شد، ا هویاورد با نگاه کردن به صفحه اش  رونیب  بشیج  یگوشيشو از تو انینو
 رف اتاقش.  به ط مییشد با اومدن خانم دکتر به سمت من و راهنما همزمان 

 

 اوضاع و احوالت چطوره.  نمیبب میبر ایب  ی_خوب مامان خانوم 

 

مشتش گرفت و   یرو تو شی نگاه کردم معلوم بود مثله من استرس داره گوش انیاسترس به نو پر
بده که نگران نباشم و دنبال دکتر برم ،   نانیکار بهم اطم  نیبه سرش داد و خواست با ا  یفی تکون خف

 گفت:  هیرمو تکون دادم و همراه دکتر رفتم، دستمو گرفت و رو به بقمنم مثله خودش س

 . میای_ االن م

 

 حبس کردم و وارد اتاق شدم.  نهیتو س نفسمو

 اشاره کرده و گفت:  یصندل  به

 سرپا نباش.   زمیعز نی_ بش

 

زد و   نکشوینشست، دستامو با استرس بهم گره زدم و منتظر تماشا کردمش، ع زی خودش پشت م و
 ت: گف

 ؟ یرفت ی_ خوب گلم، سونوگراف 
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نه؟ بعد  گفتمیبهش م تویبگم، اصال چطور بود واقع یچ دونستمیخشکمو تر کردم، واقعا نم یلبا
مثله   امیبهوش م  یتغش کنم بعد وق دیبا دم،ینبود، آها فهم ینگه! نه نه روش خوب  یبه کس گفتمیم
 نمینه ا خوره؟؟یخوشکل مامان تکون نم چرا  کنم؟یداد بزنم کوو بچه ام؟؟ چرا حسش نم لمایف نیا

 بچه سه روزه تکونش کجا بود؟!  س یخوب ن

 

 گفتم؟ یچ یدیشن  از؟ی_ن

 

 از فکر در اومدم و گفتم:  هوی

 .. انــی _ بله دست نو

 

 کرد و گفت:  یز یاخم ر لشیزنگ موبا یصدا با

 . دی_ ببخش

 

 نگفتم و منتظر به مکالمه اش گوش دادم. یز یچ

 

 شده؟  یز یخودم هستم، بله همسر منه چ  دیی_ الو... بفرما

 

تو چهره اش اون خانم دکتر خوش اخالق   گهینگاه کردم؛ د شدی تر م  یصورتش که رفته رفته عصبان  به
 شده بود انگار!  لیتبد یببر زخم  هینبود به 
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 . ستای...واکشمتونیم ،یخانم؟ شوهر من؟ غلط کرده تو هم غلط کرد  یگیم ی_ چ

 

  یناموس هیقض نکهیخودمو زدم به اون راه مثله ا یبا تعجب درشت شد ول حرفاش چشام دنیشن  با
 بود تلفونو قطع کرد و با عجله مانتو شو در اورد و داد زد:

 . کنمیخفت م   برزی_ فر

 

 اومد و شونه هامو گرفت و گفت:  کمینزد

 کن. یعذرخواه هیاومده از طرف من از بق شیکار مهم برام پ  هیمن  _
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ن دادم، تکو یدرشت شده از تعجب بهش نگاه کردم و سر  ینشسته بودم با همون چشاکه  همونطور
 برداشت و خواست بره که با عجله گفتم: فشویک

  د؟ی سینوی_ نسخه منو نم 

 

 نوشت و داد بهم.  ییزایبرگه چ ی خودکار تند، تند رو با

 ب گفتم: ل رینشستم و ز  یصندل یو رو دمیکش  یق یو درو محکم بست، نفس عم رونی ب  رفت

 نوکرتم.  ای_ خدا
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بهش زدم و   یبسته گاز  یدادم و با چشما هیتک یصندل  یبرداشتم وسرمو به پشت یعسل یاز رو یموز 
 موز بود! نیهم دادیبهم آرامش م  تیموقع نیا یکه تو یز ی مشغول خوردنش شدم. واقعا تنها چ

 *** 

 

 (: یاز زبان سوم شخص ) راو ادامه

 

 و گفت:  دیکش  یق ینفس عم هلن

 تنها راه اگه جواب بده. نیا ری _ شماره شو بگ

 

 اش انداخت و گفت:  گهید  یپا  یبعد پاشو رو و

 . دهی_ البته شک نداشته باش جواب م

 

 کالفه شماره رو گرفت گفت:  مهراد

 ؟ یبکن  یخوایم کاری چ  قایدق یبگ شهی_ م

 

 رو از دست مهراد گرفت و گفت:  یگوش هلن

 . یزن یچقدر غر م نمی_ بده من بب 

 

 : دیکش یق یشش و نفس عمگو کی برد نزد لویوبام
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 ؟ ی...الو، خانم دکتر صولتخورهی_داره زنگ م

 

 گفت:  هیزد و با حالت گر یمهراد چشمک  به

... شمیدارم نگران م دهیجواب نم  زنگمیبهش م  ی، هرچ گهید برزی بابا فر  ست؟یاونجا ن  یفر  دی_ ببخش
  یدینم ،یرو بده فر  یشوشو خودمه اصال گوش عشق منه یخانم؟ حرف دهنتو بفهم بابا فر   یگیم یچ

  خوامیخونه م ادی ب رهی بگ ازیگوشت و پ لویدو ک هی یرو نه؟ اشکال نداره پس بهش بگو اومدن یگوش
 من... الو، الو  یپلو با گوشت بپزم فداش شم اگور پگور  یبراش باقال

 

 ز شده بود نگاه کرد و گفت: قرم  تی مهراد که از عصبان  به

 ... هااا تو چته؟تی ترب ی_ قطع کرد ب 

 

 روشن کرد و گفت:   نوینگفت و ماش یز یچ مهراد

 . یچی ه م،یبابا بر یچ ی_ ه

 

 ای میبه موقع وارد عمل شد  نیزنگ بزن بب انمیبگذره به نو یساعت  کیکن، بزار  ادهی پ شگاهی_ منو آرا
 نه. 

 

 _ باشه. 
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 ( : از ی)ن

 

 انیتو دهنم چپوندم و صاف سر جام نشستم، نو در اومد کل موزو یصدا هویحال خودم بودم که   تو
 با چهره متعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 ! گهیِد بگو د د؟ی؟ فهمدکتر کو  م؟یشد لو رفت یچ  _

 

اما  شدهیکنم چ فیتا براش تعر دمیدهنمو جو یتند تند موز تو  کردمیکه بهش نگاه م همونطور
 ! شدی چرا تموم نم نمدوینم

 متاسف گفت:  و دستم داد و ختیربرام  یآب  وانیعجله ل با

 .ی_ خفــــه نش 

 

 و با ذوق گفتم:  دمی ضرب سرکش هیآبو  وانیقورت دادم و ل  موزو

   انی_ نو

 

 خودم گفت:  مثله

 ه؟ی_ چ

 

 گفتم:  یوصف ناشدن یخوشحال با

ـ   د،ی_ نفهم  رفتـــــ
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 و گفت:   قدم عقب تر رفت و سرشو باال گرفت و دستشو گذاشت رو چشماش، نفسشو فوت کرد هی

 خدا شکرت.  ی_ وا

 

 نگاه کردم و گفتم:  ژشیچونه ام و به پرست ریهمون حالت موند و منم دستمو گذاشتم ز تو

 . کنهیم  دادیب  یاصال تو همه چ یاختالف طبقات ،یکنی _ چه با کالس ذوق م

 

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 . میبلند شو بر کنه،ینم  یوقت بدقول چیمهراد ه دونستمیم ،گذشت  ری _ بخ

 

 گفت:  عیسر ایسان ه،یبق  شی از اتاق پ رونی ب میرفت  انیاتفاق نو به

 شد؟ یچ _ خوب

 

 گفت:  در جواب انینو

 . گهید  میسالمه هم بچه بر ازی بشه مگه؟ خداروشکر هم ن یز ی_ قرار بود چ

 

 به سمت در اتاق دکتر برگشت و گفت:  عمو

 . میکن یخداحافظ  ادیعمو جان خانم دکتر هم ب ستای_ وا

 

 : گفتم
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 شی کرد گفت کار واجب پ  یکنم، عذرخواه  ی_ اون که رفت، گفت از طرفش باهاتون خداحافظ
 اومده.

 

 متعجب گفت:  مهرانه

 گذاشت رفت؟   یعنی ؟ی_ جد

 

خوب جاش نبود،   یگم نه برداشت رفت ِهِهِهه... اهم، ولب  ارمی در ب یجاش بود نمک دون باز  االن
 مشکوک گفت:  ا یدرجواب به تکون دادن سرم اکتفا کردم، سان 

 ننوشت برات؟   یز یچ ی_ نسخه ا

 

 دستمو باال گرفتم و گفتم :  یتو نسخه

 .  نی_ چرا ا

 

 ؟ نمی بب شهی_م

 

 کالفه گفت:  انینو

 . میوقت هست بر ین ی بی خونه م می_ حاال بر

 

 . رونی ب میعقب بردش و رفت   یتو هوا موند و با لبخند زورک دستش
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و   دمیاز مطب خارج شدم و به سمت پله ها دو هیجلوتر از بقراحت شد با سرعت  المیخ  خداروشکر
متوجه  دمی پله دوم که رس فیبه رد دم یکش فیخف یغایج  یکردم و از خوشحال   یبدو بدو پله هارو ط 

دارن نگاهم  ی با لبخند شل و ول  ییچهارتا دمید هیبرگشتم سمت بق  ستی همراهم ن یشدم کس
 بستم. شموین ستادمیگرفته بودم نگاه کردم و صاف ا به گارد خودم که حس دونده ها رو  کنن،یم

 

 م؟یبر دیای_ اهم... نم

 

 چندبار پلک زد و پوکر شده به آسانسور اشاره کرد و گفت:  انینو

 طرف! نی_ از ا

 

زمخت پله هارو به   یل یاعتماد به نفسمو حفظ کردم وخ ، یبر ی خودتو م یآبرو شهیکه هم ازی ن یبُپک  یا
بود و با اخم   ستادهیمقابل من ا ای سان ن،ییپا میتا بر م یوارد آسانسور شدکردم،  یبرگشت ط  ریمس

آسانسور   نه یآ یومثله طلبکارا، منم بهش اخم کردم و پشتمو بهش کردم و ت کرد؛ی و برانداز مسرتا پام
هم که    انیکم بشه، نو شیدی سف نیو گاز گرفتم تا از ا شکونیموهامو مرتب کردم و لبامو چندتا ن

بر   میتصم ن یتو ماش م،یشد نیو بعدش سوار ماش ستادی بود، آسانسور ا یول سرش تو گوشطبق معم
من که از  م،یش  شارژتو رگ   میبزن   زیچ هی ییجا  یشاپ  یکاف  هی میشد که قبل رفتن به خونه بر نیا

 یرفت برا  نییاز استرس صبحونه از گلوم پا  یلینه که صبح خ   ،یاز گرسنگ مردمیخدام بود داشتم م
 . نیهم
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 توقف کرد، کجا؟ نیماش 
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شاپ انقدر    یواقعا تهرانه؟ کاف نجایبه اطراف انداختم، ا ی،نگاه میدیدی که اصال تو خوابم نم ییجا هی
 شه؟یمگه م میَژذاب؟ مگه دار

من همچنان با دهن باز به  یحرکت کردن ول یشدن و به سمت در ورود ادهیتفاوت پ  یب  یلی خ هیبق
 : کردمینگاه م  شاپیکاف  یرون ی ب ینما

 !ه؟یتوش چ  نهیا رونشی _ ب

 

 و گفتم:  ستادمیا انیرسوندم، کنار نو هیتندتر کردم و خودمو به بق قدمامو

 نشه؟  عیسفارش بدم ضا یمن استرس گرفتم چ ی_ وا

 

 چشمش برداشت و باهاش بهم اشاره کرد و گفت:  یاز رو نکشویع

 ه؟ یچ یدون یم یبکن  دیکه با ی_ تنها کار 

 

 و تا انجام بدم. بگ هی_نه چ

 

 خوب؟  ینگ  یچی کن ه یسع قهیفقط دو دق قه،ی_ دو دق

 

 حوصله گفت:   یباز کردم و خواستم حرف بزنم که ب  دهنمو

 خوب؟ ،یچ یه ازی_ ن
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 دهیدرست کنم. اما نتونستم غرورمو ناد امویگند کار  تونستمیم کمی  ینجور ی ا دیشا گفتی م راست
 م: براش ناز کردم و گفت  یو پشت چشم  رمیبگ

 _ خوب. 

 

 زد و گفت:  یبشکن 

 _ حله.

 

جمع بودن اونجا   با کالس  یچقدر آدما م،یشد شاپیحرفي از طرف من وارد کاف  نیکوچک تر بدون
و   زایبودن ، فقط رنگ م یها هم چوب یو صندل   زیداشت و م یچوب یواراید  ،یو الکچر  کیهمه ش

  یوشن ر  یلینگ ، فضا نور خ و کرم ر یقهوه ا یبا لوسترا یبود، سقفشم کرم واراید   تر از رهی ها ت یصندل
بود و  یا شهیهم کامال ش وارایاز د یکیمختلف بود  یپر قهوه از مارکا  شاپیسمت کاف  هینداشت و 

 شهیدرحال پخش بود و م یآرامش بخش یقیموس م،ینشست زی بود، پشت م قهوه یتوش پر دونه ها
 مؤدبانه گفت:  ی لیومد و خ فضا حاکم بود، گارسون ا یتو یسکوت نسب بای گفت تقر

 د؟ یدار لیم یچ دییبفرما  د،ی_ خوش اومد

 

  یشکالت   کیک دونهیو  رموزیمن و خودش دوتا ش یهم برا  انیسفارش داد و نو یز یچ هی یهرکس
 سفارش داد.

 گفتم:  خودم شیکه داد لبخند زدم و پ  ییاز سفارش خوب و به جا خوشحال
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 .رهی م شی داره خوب پ یحرف نزنم بهتره ها همه چ یجد ی_ جد
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و عمو   انی چرا؟ چون نو خورهی نم یز ی چ یکس دمیسفارشاتمونو اورد و اومدم بخورم که د گارسون
فرهنگ بودن  یبود، واقعا ب یو مهرانه هم سرشون تو گوش  ایو سان  زدنیداشتن راجب کار حرف م

 همن؟ فی بخوره چرا نم کشهی خجالت م کنهی هوس م نجایزن حامله نشسته ا یناسالمت

دهنش برد و مشغول خوردن شد،   کیشو نزد  یدنینوش یبود ن  یهمونطور که سرش تو گوش  ایسان
 کل فضا رو فرا گرفت!   یببع یصدا   هویسمت خودم و اومدم بخورم  دمیکش وانو یراحت شد ل   المیخ

  نیا ننی بب کردنینگاه م گهیمدو مردم به ه شدی، صدا قطع نم  میبا تعجب به اطراف نگاه کرد همه
 ! هیچ یصدا

تابلوم   افهی خوردم و خودمو مشغول کردم تا ق رموزمویزدم به اون راه و با استرس و تند تند ش خودمو
 ام مشکوک بود!   افهیق   ریتقص ی کار چه ب ریهمه موارد چه تقص یچون اصوال تو شدینم  یلو نره. ول 

 پسر بچه داد زد:  هی و دار  ری گ نیتو ا حاال

 . ادیگوسفند م ی_ مامان صدا

 

 کرد و گفت:  یاخم  مهرانه

 . شنیم دایپ یفرهنگ یب یچه آدما ه؟یچ  یصدا نیا دمی_ ترس

 

بود که کنارم نشسته بود و  انینو یو صدا قطع نشد، ترسناک تر از همه چ دی موزم به تهش رس ریش
 نگاهش کنم.    کردمی جرئت نم

 برد و گفت:  بشیمتعجب دستشو تو ج یچشما با

 منه!؟   هیگوش نکهی_ ا
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  یبا رنگ رفته و عصبان که یدرحال   انی نو دن،ینه گذاشت نه برداشت شروع کرد به خند ایدفعه سان هی
و دستشو گذاشت   زیرو م   دشیکوب یجور نامحسوس هیشو خاموش کرد و  یگوش کردی به من نگاه م

 زد و گفت:  یچونه اش و لبخند تصنع ریز

 _ چقدر گرمه. 

 

 دم و لبمو به دندون گرفتم.هم ز یالک رموزوی ش وانیته ل  ین با

 با خنده گفت:   ایسان

از عالقه اش به گوسفند مطلع   یدوست داشت ول ووناروی ح شهیهم انینو  ُمردم از خنده ایخدا ی_ وا
 نبودم.  

 

 کرد و گفت:   ایبه سان  یاخم  مهرانه

 . ایسان_ 

 

 و گفت:  دیدوباره خند ایسان

 مگه؟ گمی_دروغ م 
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 و گفت: به اطراف نگاه کرد  انینو

 حاال حسابشونو دارم.    کننی م طنتایش نیاز ا ی_ دوستام گاه
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بهش زدم و بعدش به   یافتادم در جواب پوزخند شبید ادی یوقت ینامحسوسشو گرفتم ول دیتهد
 کرد ی سکوت م  شتریبهم زد ، برام جالب بود که ب یعمو که همچنان ساکت بود نگاه کردم و اونم لبخند

 رکت داشته باشه.بحثا مشا   یتو نکهیتا ا

  نینگاه کنم سوار ماش انیبه نو کردمی که شد جرئت نم یز یو باوجود آبرو ر  میاومد رونی اونجا ب از
و  د یچی پی من نم یبه پرو پا ادیبودم، اونم ز یو من همچنان ازش فرار خونه  میو برگشت میشد

نشستم، عمو  هیبق  شی و پ نییلباسمو عوض کردم و اومدم پا  م،یبه کار هم نداشت یخداروشکر کار 
 مهربانانه بهم نگاه کرد و گفت: 

داشته باشه، منو  شتریراهه رو ب  یکه تو ییتو و اون کوچولو یهوا دیبا انینو گهی_ از امروز به بعد د
به اطراف    یحرفش نگاه نی. با گفتن امیتا ازت مراقبت کن میبمون  شتریب میکنی م یمهرانه جانمم سع

  دیکنگر خورد میستی ن اراک نیبه ا  یبابا بخدا ما راض  نا؟یبگه به ا  یز یچ هی ستی ن انینو نمیانداختم بب
من   ینداربد اونور؟ البته گذشته از شوخ  یکار و زندگ بشه؟   یرو ما که چ دی چتر شد دیلنگر انداخت

از حدشون صالح نبود مخصوصا اگه قرار بود من نقش    شیدوست داشتم، اما موندن ب یل یرو خ عمو
 اد؟ یکارا م نیآخه من کجام به ا ایکنم! خدا یاز زن حامله رو ب

 جواب گفتم:  در

 به ما. دیممنون شما لطف دار یل ی_ خ

 

 و گفت:  زی چشمش برداشت و کتابشو گذاشت رو م یمطالعه شو از رو نکی ع مهرانه

 شت؟یپ  نجایا ادیمادرت خبر داره؟ نم ،ی_ راست

 

 بود؟  یک دروغگو کم حافظه است مامانم  گنیراست م یوا مادرم؟

 اومد و گفت:  نییتبلت به دست از پله ها پا  ای سان هویسر هم کنم بگم که  یدروغ خواستم

 کردم!  دایپ ی چ دینی بب _ مامان بابا
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  انیکردن خودش به نو کیرد کردن من و نزد یبرا یدوباره چه راه حل نمیبب ادیمنتظر موندم ب  کنجکاو
رفتار   ینشه ول  یز یآبرو ر هیبق ی نباشم تا جلو نیکردم باهاش سر سنگ یم یکرده، هرچند سع  دایپ

 .شدی چشمم بود و مانع م ش ی زشت اون شبش پ

رو به عمو و مهرانه نشون داد و خطاب به من که  یلمی پا انداخت و ف ینشست و پا رو یصندل یرو
 تفاوت نشون بدم گفت:  یخودمو ب  کردمی م یسع

  انی مامان بابا جالب باشه در جر ی فکر کنم برا یل و ،یندون دهیبع  یعنی ،یدونیمطمئنم خودت م  ازی_ ن
 باشن.  زایچ یيه سر 

 

به آب داده ،   یچه دسته گل ستیمعلوم ن  دمش،یدیرفته بود که نم   یکدوم قبرستون انی نو دونمینم
 شدم! رهیباال رفته به صفحه تبلت خ  یکنار عمو نشستم و با ابروها
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 :   دهیپرس یز ی از سواالتتونو جواب بدم، دوست عز یسر   هی ویاومدم ال زمیعز ی _ سالم به همه فالورا

 "؟یکات کرد  انیبا نو شد؟ی چ  جتی تو پ ی"عکسا

  نکهیا د؟یفهم ینم  نویواقعا ا یعن یتموم کردم  انیواقعا چه مرگتونه هزار بار گفتم من با نو دونمینم
 رو مخه َاه!  ی لیخ  دیپرسیم یو ه  دیدون یخودتون م

 

 : دمیپرس هیاز بق  ینده اش نگاه کردم و سوالگ ی و لبا یق یچهره تزر به

 ! هی جور هیسالمه؟  نی_ ا
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 لب گفتم:   ریشد، متفکر ز  رهیازم چشم گرفت و به تبلت خ یهم حرص  ایبهم توجه نکرد و سان یکس

 خوب.  هیجور هی_ 

 

 و گفت:  دیپت و پهنش کش یبه ابروها یبه تبلت نگاه کردم دختره دست  دوباره

  زمی" عزاش معلوم بود به زور باهاته افهیاز همون اولم از ق انیدم نوشته بود "نوخون  ویکی  امی_ االن پ
که  دیینداره مگه خدا یربط چیمن به تو ه یمسائل شخص ومدهیبه تو ن شیفضول نیدر جوابت بگم ا

باشم هه! التماس ها کرد بمونم و   انیبعدشم اون من بودم که دوست نداشتم با نو د؟یکنیقضاوت م 
  ینباش  یستیسعادت بهتر که ن  انی نو یآقا گمیجا م  نیچون قدرمو ندونست االنم از هم نموندم 

 دوستام.  د یدوستات هستن...اهم ببخش

 

 گفتم:  یماست مال یبرا

ما  انینو دیشا  نایا انینو نکهیا یعنی گم؟یم یچ دی ری گیم انه؟یاون نو انی نو نی_ از کجا معلوم ا
 هان؟  ،یشباهت اسم یجور  هی انهینو نمیاسم دوست پسر ا انهیومثال اسم شوهر من ن دینی نباشه... بب

 

 بهم نگاه کردن، دستامو باال بردم و گفتم:   رتی و مهرانه با ح عمو

 براتون مثال بزنم..   گهیجور د هی دی_ بزار

 

 بغلم کرد و گفت:  هویهمون حالت بودم که مهرانه  در

انقدر   یتون یم ی! چطور یخوِد خوِد فرشته اداشت،   ازیکه خانواده ما بهش ن   ی_ تو همون فرشته ا
 ؟ یو بخشنده باش   بینج
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خودش انتخاب کرده   یرو برا یر یکب یا نیا یبا چه فکر  انی نو یرو درک نميکردم ول نایمنکه فاز ا واال
 بود؟

 کرد و گفت:  یاخم  عمو

 عکسشو برامون فرستاد؟  انیکه نو ستی ن یدختر همون  نی_ ا

 

 گفت:  عیسر ایسان

 نشون بدم؟  دیخوایارم عکسشو م_ آره من د

 

 گفتم:  اخم کردم و منم

 _ الزم نکرده. 

 

 صدامو صاف کردم و گفتم:   د؛یهمه سرا به سمتم چرخ هوی

 .دمی بخش انوی من نو الیخی ب گه،ید دونمیخودم م  زمیعز خوادینم  یعنی_ 

 

 با چهره در هم از جاش بلند شد و گفت:  عمو

 من باهاش کار دارم.  شیپ  ادیب  دیاومد بگ انیخسته ام... نو کمی_ من 

126 

 

 به سمت پله ها رفت. و
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 گفت:  ای نگفتم، سان  یز یانداختم و چ نییبا حرص بهم نگاه کردن، سرمو پا  ایبا ترحم و سان  مهرانه

 بوده؟ گهید یک یقبل تو با  انیکه نو یستی االن ناراحت ن یعنی_ 

 

 و گفتم:  دمیکش یق ینفس عم پنهون کنم؛ تمویکردم عصبان یرو نروم سع  رفتیداشت م گهید

 . شنیناراحت م  هیمسئله رو کش نده بق نیانقدر ا گهید الی خیب ستم،ی ناراحت ن ری _ نخ

 

 کرد و گفت:  دییحرفمو تا مهرانه

 . دهیکه بخش ازهیمهم ن ه،یکاف گهی_ آره د

 

 که از چشمم پنهون نموند گفت:  یاز جاش بلند شد و با بغض یعصبان ایسان

 نشدم؟  دهیاشتباه بخش کیبودم که بخاطر  _ پس مسئله فقط من 

 

 گفت:  ایدستپاچه به من نگاه کرد و خطاب به سان مهرانه

 .  ای_ سان

 

رو   هیرفت، همش بلدن قض رونیلباسشو برداشت و ب  هیدهنش گذاشت و با گر یدستشو رو ایسان
 بابا پول. نه من، پوله انینه نو ییدرحال حاضر مسئله نه تو االن  بگه ستین  یکی کنن،  یعشق

 بردارم داد زدم:  یخواستم فاز دلدار   ایبه سمت در رفت تا بره دنبال سان  مهرانه

 . ادیخودش م ادی _ مهرانه نرو بابا ولش کن خوشش ب
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 اصالح کردم:  ع ی گفتم سر یچ  دمیبهم نگاه کرد فهم برگشت

 مهرانه جون.  یعنی_ 

 

کاراشون از رو   نیحس کرد ا کی از نزد شدیواقعا م گهیرفت و من تنها موندم، د   رونیاز خونه ب  اونم
 بره،   ادشونی ینذاشتن عاشق  نیشب سر گشنه زم هی ه،یری شکم س

  یانگار  دمی د لشیرو تو موبا زایکه اون چ شبیراستش از د  یگرفت ول دهیناد  انویکار نو شدینم البته
  وهی! به سبد مجداست یر ی کبیدختره ا نیخوب بحث ا  یول شه،یم یمسئله داره برام عاد نیا کم کم

 از درونم گفت:  ییندا هی هوینگاه کردم و جلو رفتم؛  یعسل  یرو

که  انمیموز خودتو نو ریش  شاپیتو کاف ی! دوتا موز تو مطب خوردازیاز خودت خجالت بکش ن  گهی"د
 "؟ یخسته نشد یخورد

 خودم در جواب خودم گفتم:  بعد

 شه؟ی_نه مگه آدم از موز خوردن خسته م

 

 دیکرد، آها االن با کاری چ دیبا نمی تمرکز کنم بب  دیموز برداشتم و پوست کندم ، با نهدو یخم شدم  بعد
شماره شو گرفتم خاموش بود!   ستادهیبرداشتم و همونطور ا موی کجاست، گوش نمیبب انیزنگ بزنم نو

 کجا رفته بود؟  یعنیمبل نشستم،  یتماس دوباره شدم و رو الی خیب

 تلفن خونه اومد، جواب دادم و گفتم:  ینگذشته بود که صدا یا قهیدق چند

 د؟ یی_ الو بفرما

 

 گفتم:  بلند
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 ؟یچ یبرا   ؟ی!؟ آگاهی_ چـــ

 

وارد   کرده  هیقرمزش معلوم بود گر یاز چشما که ایدستم بود که در باز شد و مهرانه به همراه سان تلفن
 اومد و گفت:  نیی از پله ها پا عی سر دیمنو شن یخونه شدن، عمو هم که صدا

 شده؟ی_ چ

 

 گفتم:  دهیقطع کردم و با رنگ پر تلفونو

 بود.   ی_ آگاه

 

 : د ینگران پرس مهرانه

 شده؟ی_ چ

 

 فتم: گ دهیترس
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 . دیپاره بش حاتیاز توض یسر  هی یبرا   نیایب  دی_ گفت با

 

 ابروهاشون باال رفت.   همه

 گفتم:  عیسر
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 کردن.  ریدستگ نما یگفت نو م،یبر  دیبا حاتیاز توض  یپاره ا ی_ نه نه ببخشيد گفت برا

 

 صورتش و گفت:  یمبل نشست و دستشو گذاشت رو  یرو  ایسان

 افتاده؟ یچه اتفاق ای_ خدا

 

 کتشو بردارشت و گفت:   عایسر عمو

 چرا گرفتنش. نمیبب   رمی_ سوء تفاهم شده، من م

 

 شور افتاد دنبالش رفتم و گفتم:  دلم

 . امی_ منم م

 

 *** 

 نگاه کردم.  زدیه عمو که داشت با جناب سرهنگ حرف م مشتم گرفتم و ب یبا استرس تو فموی ک بند

 

پول  نیرو انجام بده چون اصال به ا  یکار  نیپسر برادر منه امکان نداره همچ ان ی_ جناب سرهنگ نو
 نداره. اجیها احت

 

 تکون داد و گفت:  یسر  سرهنگ
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 . دییبفرما شه،یمعلوم م دی_ صبر داشته باش

 

جناب سرهنگ نشست،   زیبه م ی صندل  ن یکتری نزد یهم رومنو به نشستن دعوت کرد و خودش  عمو
جواب درست    دمیپرسی هم از عمو م یهرچ شدهیچ  دونستمینم ارن،ی ب نوایسرهنگ دستور داد نو

که روزانه بهم   یهمه فشار و شوک   نیوگرنه با ا ستمیخداروشکر که من حامله ن یعنی داد،ی نم  یحساب 
 در صد؛  تا االن بچه پودر شده بود صد  شهیموارد 

 گفتم:   بلند شدم یصندل  یاوردن از رو انویگذشت و باالخره در باز شد و نو یا قهیدق چند

 . انی_ نو

 

 قاطعانه گفت:  سرهنگ

 لطفا.    دینی_ بش

 

کرد و   ینشست و کالفه نچ  یصندل ینبود؛ رو لکسیو ر ال یخیب شهیبر خالف تصوراتم مثله هم انینو
 گفت: 

 بهتون گفتم.  زوی نکه همه چم د؟یا ها رو خبر کردبنده خد نی _ جناب سرهنگ چرا ا

 

 گفت:  تیبا جد سرهنگ

 _ ساکت. 

 

  نیراحت باشه، با ا الشیاشاره کرد که خ انیباال برد و با سر به نو  سیانگشتشو به عالمت ه عمو
  ادداشتیو مشغول   گفتی نم یز ی راحت شد و منتظر به سرهنگ نگاه کردم، چ   یمنم کم الی کارش خ
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  گفت،یم ییزایچ هیشدم که با چشم داشت بهم  ان یکاغذ بود، متوجه نو  یرو  یمحروف نامعلو
 " تکون دادم، با چشم به عمو اشاره کرد و آروم لب زد: ؟ی" چیجمع کردم و سرمو به معن وصورتم

 _ نفهمه.
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 بگم که سرهنگ داد زد: یز یباال رفت و خواستم چ ابروهام 

 _ گفتم ساکت. 

 

 له خودش داد زدم: نشه مث یباز  عی ضا نکهیا یبرا

 شده منم بدونم جناب سرهنگ.  یچ  دیساکت، ساکت؟ بگ   یه یچ  یعنی_ خوب 

 

 شونه ام گذاشت و گفت:  یدستشو رو عمو

 .گمی_ دخترم آروم باش بهت م

 

 و گفتم:   دمیمو عقب کش شونه

 بدونم.  خوامیاالن م نی_ من هم

 

 اشاره کرد و گفت:  انیبا نوک خودکارش به نو سرهنگ

 آقا که همسر شما باشن روز گذشته... نی_ ا
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و   دیشدم که عمو وسط حرفش پر رهی بهش خ زدیکه داشت م یچهره منتظر و پر استرس از حرف  با
 گفت: 

 ندارن. زایچ نیا دنیشن یبرا  یمناسب  تیوضع شونی_ جناب سرهنگ ا

 

 گفت:  تیبا جد سرهنگ

 . نجایا نیایب میخبر داد  نیهم یبرا  میدار ازین شونیا به کمک شتریکسب اطالعات ب ی_ برا

 

 سرش نگاه کردم و ناراحت به سرهنگ گفتم:  یکه دستاشو گذاشته بود رو انینو به

 من طاقتشو دارم. شدهیچ دی_ بگ

 

 حد؟  نیآخه در ا یول انتهی اهل خ دونستمیَهوو اورده البد پسره پررو از همون اولشم م سرم

 گفت:  سرهنگ

   یمبلغ قابل تأمل شی شته پهمسر شما روز گذ گفتمی_ بله م

کرده، و معلوم   زیوار میکرد ریمواد مخدر بودن و ما امروز دستگ انیقاچاقچ   که یبه حساب افراد رو
 . کننیانکار م شونیا یمطرح هست ول  یات یو چرا، البته حدس  یچ یبرا  ستین

 

 گفت:  یشاک انینو

 آدم حرف بزنه که.  دیذارینم د آخه ه،یچ هیمن که گفتم قض  _
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 دلدارانه گفت:  عمو

 _ سوء تفاهم شده جناب من مطمئنم.

 

 شده گفتم:  جیگ

 ؟  هیمنظورتون ک یعن ی قایدق ای قاچاقچ فهمم؛ی من نم  دی_ ببخش

 

 مقابلم گرفت و گفت:  یعکس 

 معروف به منصور. ی_ بابک منصور 

 

ندم، با  چرخو انی لبمو به دندون گرفتم و سرمو به سمت نو دهیعکس ترس یتو یچهره آشنا دنید با
 نزد.   یبهم نگاه کرد و حرف  یحالت ناچارانه ا

  چارهیب  یعن ی نیا خواست،یپول م ونیلیپونزده م وسفی یآزاد ی... همون مرده بود که براعکس
رده وگرنه  نک یثابت کنه کار  دیبا  انینو شهیرو م نا یعمو ا شیدستمون پ نکهیو عالوه بر ا میشد

 زندان...

 گفت: بهم نگاه کرد و  دهیترس  عمو

 .دمیکه بدونم جواب م یمن خودم هر سوال  رونی برن ب شونیا شهی_ م

 

 خشک و قاطع گفت:  سرهنگ

 . دیداشته باش فیتشر رونی شما خودتون ب ر،ی _ خ
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 متعجب گفت:  عمو

 ؟ یچ ی_ برا

 

 محترمانه گفت:  یل یخ سرهنگ

 . کنمیخبرتون م  دیباش رونی _ ب

 

 جا شانس باهامون رو بود.  هی نیخداروشکر حداقل ا  رون،یقبول کرد و رفت ب  عمو

 

 . یز یخانم بدون در نظر گرفتن چ د یجواب بد گمیکه م یحاال به هر سوال   رون،یرفت ب  شونمیا _ خوب،

 

 انیعمو حرف بزنم، نو شیبفهمه من دوست ندارم پ کردمی بود واقعا فکر نم یز ی سرهنگ ت عجب
 گفت:  عیسر

 ما فقط ... زنهی حرف منو م شونمی_ ا

 

 داد زد: ینعصبا سرهنگ

 .رونی ببرنت ب انیب گمیخودش جواب بده وگرنه م  دی_ ساکت آقا بزار

 

 . دیکش یچشماشو به سمت باال چرخوند و نفس حرص  یعصبان انینو
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همسرت مهمه بگو   یاگه آزاد پس یاطالع کامل دار  یو از همه چ  یعکسو شناخت نیکه ا دونمی_ م
 کنه؟  زی مواد مخدر وار یقاچاقچ  کیتومن به حساب   ونیلی م ستیمبلغ ب دیسعادت با انینو یچرا آقا

 

 گفتم:  متعجب

 تومن؟ ونیل یم ــــستی_ب

  

 دستش نگاه کرد و گفت:  ر یز یبه کاغذا سرهنگ

 _ بله.
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 دیبا ونیل ی! تازه دوازده تومنم بهش دادم در اصل سه متخواس یم ونیلی_اون که فقط پونزده م 
 ! گرفتیم

 

 تش زد و گفت: به کف دس یمشت یحرص  انینو

 .  یاغی کهی _ مرت

 

 سرشو تکون داد و گفت:  سرهنگ

 سوال منو بده. شما جواب شه،یو برگردونده م میکن یم ی_ پيگير 
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  نمیکه دروغ گفتن بهش فقط تلف کردن وقت بود، فکر کردم بب یبود، جور  یآدم زرنگ و باهوش  یلیخ
بد بشه؛ آب دهنمو  انینو یبره نه براکه نه نقشه مون لو  گفتمیم یز یچ هی  دیبگم، با تونمیم یچ

 قورت دادم و گفتم: 

 از کجا شروع کنم... دونمی_ نم

 

 همون لحن پر جذبه اش گفت:  با

 . یبرسونمارو به جواب  یتونیو م ی_ هر طور راحت 

 

از اونا   یک ی شی دوروز پ کردن،یم  یبا چندتا بچه آشنا شدم که سر چهار راه کاسب شی وقت پ یل ی_ خ
قاچاق فروشه   دیگیکه شما م ییآقا نیا ایاومده گو شینفرشون مشکل پ  هی یو گفت برا بهم زنگ زد 
اطالع  دوننفرشونو گروگان گرفته بود، ازم کمک خواستن، منم ب هیاز ارباب اون بچه ها  یبخاطر بده

  رو بهش دادم اما اون دست بردار نبود و  یآقاهه رو برو شدم و بده نیرفتم اونجا و با ا انیبه نو
، منم قبول کردم، اما موقع برگشت انقدر   ارمی براش ب دی پولو با هیکرد، گفت بق   دیگفت کمه و منو تهد

شد و روز بعدش رفت و    تکه بهش ماجرا رو نگفتم ناراح نیو از ا  دیهمسرم فهمبودم که  دهیترس
 بهش پولو داد.

 

 د؟یاطالع نداد سی _ چرا به پل

 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 دردسر بشه. یکس  یبرا خواستمی_ نم

 

 لب گفت:   ریز  انینو
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 . میشیساقط م یاز هست یوضع ماست، بخوا نیا یخوای _ هنو نم

 

 تکون داد و گفت:  یسر  سرهنگ

 خوب، حرفاتون با مجرم مطابقت داره. اری_ بس

 

 با پوزخند گفت:  انینو

 .میو مجرمم شد  می_ نمرد

 

 خوش اخالق شد و گفت:   یکم سرهنگ

 .هیمجرم بابک منصور_ منظورم 

 

 گفتم:  یخوشحال با

 شه؟ی_ خداروشکر پس االن آزاد م

 

 کرد و گفت:  دییتا

 باشه.   ازیرفع ابهامات بهتون ن  یبرا   یجاها هی دیشا دی در دسترس باش  نجایبعد رفتن از ا _ بله، فقط
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باالفاصله عمو  میفتر  رونی از اتاق ب م؛یکرد دایمهلکه نجات پ نیبارم خدا بهمون رحم کرد و از ا نیا
 و گفت:  شمونیاومد پ

 شد؟ی_چ

 

 گفتم:   خنده با

 . میباو حله بر چی_ ه

 

 لب گفت:  ریبهم زد و ز یبا آرنج ضربه ا انینو

  ؟ی خط الت ی_ باز تو زد

 

 به عمو لبخند زد:  و

 . دمیم ح ی _ سوء تفاهم بود عمو جان بريم خونه توض

 

 جمع و جور کردم و گفتم:  خودمو

 .هههه.نی_ بله هم

 

 تکون داد و گفت:   یبدون لبخند سر  عمو

 . می_ باشه بر
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 نبود.   ی خوب   تیرفتارات عمو نداشتم وضع نیبه ا یحس خوب  م،یراه افتاد  نیمت ماشبه س باهم

دستمو گذاشتم  ستادیا نیماش میدیدم در خونه که رس   م،یراننده نشست و به سمت خونه رفت انینو
 از جاش جم نخورد، عمو با اخم گفت:  یکس دمیشم د ادهیدر تا پ  ریدستگ یرو

 .  میباهم کار دار ییجا هی انیجان شما برو من و نو ازی_ ن

 

  نیا کباری خودم گفتم حاال  شی نشون نداد، پ یو عکس العمل کرد به روبرو نگاه  یجد یل یخ انینو
با بغض به  دور آب دهنمو قورت دادم و  هینشون بدم،  یخود هی دیمن با دهی عکس العمل نشون نم 

 تم: لرزون گف ینگاه کردم و با صدا رونیب

مرد  هیمن مثله کوه بوده و هست،  یبرا شهیاون هم  د،یسرزنش نکن انوینو کنم ی _ عمو، خواهش م
 یکه گذشته چ نیبه ا ه،یثان نیلحظه، ا  نیساعت، ا نیا  کنم،ی م ی... من االن دارم باهاش زندگیواقع

 چشمم شرمنده شه. شی شقم پع  دینکن یندارم ، پس کار  یشده کار 

 

  ریز هی درشت شده از تعجب بهم نگاه کرد، اشک فرض یسرشو به سمتم چرخوند و با چشا انینو
به عمو نگاه کرد و    یچشم ریز  کنه،ی چشمامو پاک کردم و با ابرو بهش اشاره کردم عمو داره نگات م

 صاف نشست.   عیسر

 و گفت:  تکون داد یشم که عمو با تبسم سر  ادهی پ نی زدم و خواستم از ماش یا انهیموز لبخند

 توهم برو.  انی_ نو

 

 که هنوز تو شوک بود گفت:  انینو

 مگه؟ دی_کارم نداشت
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 با همون تبسم گفت:  عمو

 مونه؟یهم م یا گهید ز یبانو گفت چ ازیکه ن  یی_ مگه با حرفا

 

 کرد و گفت:  یمکث

 پارک کنم بعـ...  نوی_ پس ماش 

 

 : حرفش اومد و گفت ونیم عمو

 الزم دارم.  نویماشباش من   ازیشما برو مراقب ن  _

 

به   ییعمو پشت فرمون نشست و رفت، دوتا میمنتظر موند م،یشد ادهیپ  نیکرد و از ماش  قبول
 گذاشت و گفت:  بشی دستشو تو ج انینو م؛یدرحال رفتن نگاه کرد نیماش

 . یشیم  فیح  یبزار بنظرم دار  ی گر یورکشاپ باز هی  _

  

 داختم و گفتم: باال ان یا شونه

 .ینش فیتا تو ح  شمیم فی ح کنمی م ییکنم، من جون فدا  کاریچ گهی_ د

 

 نگاه کرد و با خنده گفت:  بهم

 ؟یحرفام بلد نی_ ِا نه بابا خوشم اومد از ا
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 نگاهمو از جاده گرفتم و به صورتش دادم و گفتم:  منم

 کنم.  یمن ماست مال ید بزنگن یه ه؟یچ ی دونیم  یجناب عال  یاصال هنر اصل ، ی_ نه پس خودت بلد

 

 حوصله به ساعتش نگاه کرد و گفت:  یب

 .گمیخودت م یانجام بده برا دیکار مف  کمیاين حرفا  یجا ازی ن یزن یم  گانی_ چقدر حرف را

 

 سرمو تکون دادم و گفتم:  یالک

 _ آها، بله، بله. 

 

 سمت در رفت و گفت:  به

 و نداشتم.کردناش  چیو سوال پ حتیحوصله نص شیچوندی_ خوب شد پ 

 

 گفتم:  عیسر

 بگه؟ یچ  خواستیم  ینیبب   یستیاالن کنجکاو ن ه؟یچ چی_ سوال پ
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 ناخودآگاه مچشو گرفتم و گفتم:  هوینداد، اومد که بره  جوابمو

 . زنمی دارم حرف م ستای_ وا
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خودمو زدم به اون و   دمیدستمو کش عیباال رفت و عقب گرد کرد و به دستم نگاه کرد، سر ابروهاش
 اه، با خنده گفت: ر

 برم.  خوامیزود بگو خسته ام م شده؟ی_ چ

 

 خودم مسلط شدم و گفتم:  به

 .ت ی دوست دختر قبل ی_ اون دختر سرتا پا عمل

 

 شد و گفت:  یجد نگاهش

 _ خوب؟ 

 

 نیهم یبه عمو و مهرانه نشون داد، عمو هم برا زدیکه داشت راجب تو حرف م لمشویاون ف ای_ سان
 حرفا.   نیو از ا  دمتیکردم و گفتم بخش یبزنه که من جلوش نقش باز باهات حرف   خواستیم

 

 کرد گفت:  یشده اخم جیگ

 ؟یعنیاالن لو رفتم  ؟ی_ چطور 

 

 به نشونه نه تکون دادم و گفتم:  سرمو

 م گفته بود و فالن.به انیموضوعو نو نیکه نذاشتم، گفتم ا گمی_ دارم م

 

 _شک نکردن؟ 
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 خنده گفتم:  با

 نه بغلم کرد گفت من فرشته ام._ نه اتفاقا مهرا

 

 فوت کرد و گفت:  نفسشو

 حساس شدن صد در صد.  میمراقب باش  شتر یب  دیگوشم گذشته پس، با خی_ خطر از ب

 

 : دم یمقدمه پرس بدون

 تورو دوست داره؟  ای_ سان

 

 جمع کرد و گفت:   صورتشو

  یسرشمار   تونمیه نمعاشق منه، منک یبپرس  یتو االن به صورت رندم از هر دختر  دونم؛یه ممن چ _
 کنم.

 

 و گفتم:  دمیکش صدامو

 _ نه بابا. 

 

 کرد و گفت:  تمیدستش به سمت خونه هدا با

 .یوقت عاشق من نش  هی_ واال، خالصه گفتم که 
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 و لحن شوخش نگاه کردم و آروم گفتم:  یخنده به صورت جد  با

 _کثافت اعتماد به نفس.

 

 چپ، چپ نگاه کرد و با همون لحن شوخ گفت:  بهم

 . تیترب  ی_ ب

 

کردم و جلوتر   یسالم دم،یدر د یرو با چهره نگران جلو ای و درو باز کردم و رفتم تو که سان دمیخند
  ای کرد، سان یبرگشت و سالم آروم یالت جدشد و به ح   ایمتوجه حضور سان انی رفتم، جوابمو نداد، نو

 بود رفت گفت:  ستادهیکه عقب تر از من ا انینو کینزد

 دلم هزار راه رفت  ؟یدی جواب نم _ چرا تلفنتو 

132 

 

 که مشغول در اوردن کفشاش بود گفت:  انینو

 . ینبود که نگران ش یمهم زیچ  م،ی_ خاموش بود گوش 

 

 تر شد و گفت:  کینزد ایسان

 _ حالت خوبه؟  

 

 بلند گفتم:  یزد باال، اخم کردم و با صدا رتمی رگ غ هویکه  انی صورت نو یدستشو بزاره رو خواست
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 .یالزم نبود نگران ش  دادمیبه من خودم جوابتو م یزدیزنگ م  کباری خانم،   ای_ سان

 

  فوریمن ک  رتی کردم از غ یهم که حس م انیبهم نگاه کرد، نو رت ی و با ح دیدستشو عقب کش ایسان
 گفت:  ای شده بهم اشاره کرد و خطاب به سان

 ن اکثر مواقع خاموشه.م یزنگ بزن چون گوش  ازی به بعد به ن نیراه ، پس از ا نی_ آفرين بهتر

 

هم  انی" باال انداختم و رفتم باال و نو؟یبه نشونه "حاال خوب خورد ای سان یبرا یی ابرو یلبخند حرص با
 اتاق راه رفتم و گفتم: یبهم نگاه کرد، کالفه تو یچشم  ریز یا انهیبا نگاه موزپشت سرم اومد، 

ماچت کنه، اصال  ادی! کم مونده بیمثال شوهرم  تو ایدن یانگار نه انگار به نام و ننگ شعوری_ دختره ب 
 دو سه تا بارش کنم. نیی بزار برم پا

 

 و گفت:  دیخند انینو

 خورد.  یشکر   هیاون  الیخی _ حاال ب 

 

 _ غلط کرده  

 

  یزن و شوهر واقع انیشدم، درسته که منو نو رهیخ یتخت نشستم و به نقطه ا یخوردم و رو  حرص
باهاشون   رهی م دنیمثال اون داستانه است که به خواهر طرف فوش م قایدق  ای رفتار سان  یول مینبود

 نهی! االنم همدوننیونا که نمخواهر ندارم ا دونمیمن م گه یکه، م یتو خواهر ندار  گنیدعوا ، بهش م 
 .  دوننیکه نم  هیبق ستین میشوهر واقع انینو دونمیمن م

 کمد برداشت و گفت:  یتو  حوله شو از انیاتاق رفتم، نو  یشدم و به سمت در خروج  بلند
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 گردش و مسافرت بهشون خوش بگذره.  یطرف  هی میبر دیبا نجانیا نای_ چند روزه عمو ا

 

 _ البد شمال! 

 

 گفت:  متفکر

 .  میریگیم می!... حاال برم حموم برگردم تصم دی_ اوهوم، شا

 

بره امروز   دش ای انی مسائل باعث شد نو نیتخت برداشتم و تو دلم گفتم"چه خوب که ا یاز رو فمویک
 گفتم:  عیسرش اوردم"، سر ییچه بالها

 اتاق خودم فعال.   رمی _ باشه، پس منم م
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چرا   دونمیعفتم نم نینگاه کردم، گرسنه بودما ا دادیاومدم و به ساعت که دو رو نشون م رونیاتاق ب  از
کردم،   شی راآ  کمیهم به دستو صورتم زدم،  یلباسمو عوض کردم و آب  زد؟یناهار صدامون نم  یبرا

  یهم از پشت بستم، چشمم خورد به ناخونام! کم با کش جمعشون کردو شدی م یموهام که حاال کم 
به   یدرست کنم؟ ک نویبرم ا یه دی من با یعنیبود! چقدر مزخرف واقعا،  دایپ نیی بلند شده بود و از پا 

 اصال.  می برسم؟ نخواست میزندگ

 : با عجله از پله ها باال اومد و گفتعفت  رون،ی شدم و درو باز کردم رفتم ب بلند

 ناهار سرد شد.  دی ایخانم، ب  دی_ عه اومد

 

   ؟یصدا کرد  انوی_ نو
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 بست گفت:  یکه داشت بند ساعتشو م یدر حال  ان یجواب بده که در اتاق باز شد و نو خواست

 _ بله، اومدم.  

 

مو با لبخند داد و زدم و نگاهش کردم ساعتشو دور مچش بست و جواب لبخند یلبخند ناخودآگاه
 گفت: 

 . می_ بر

 

کل وجودمو پر   یمنف یانگار انرژ  هیو بق ایتوهم رفته سان افهی ق دنیناهار، با د زی سر م ن ییپا میرفت
تشکر کردم و نشستم و  د؛یمن عقب کش یرو برا یسالم کرد و صندل یمعمول  یلیخ  یول انیکرد، نو

 گفت:  هیبه کنا ایسان  م،یسکوت مشغول خوردن غذا شد یخودشم کنارم نشست، تو

 کنه؟ینم  تتیغذا اذ یبو از،ین یدار  ین یریش  ی_ چقدر باردار 

 

 شده گفتم:  جیگ خوردمیداشتم برنج و مرغ م  یکه دو لوپ  یدرحال 

 _ هان؟

 

 ام نگاه کرد و با خنده گفت:  افهیمهربون به ق انینو هوی

 غذاتو بخور.  یچی برات، ه  رمی _ بم
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 یگفت، همونطور که دهنم پر بود لبخند یواقع یلیخ   یآب شد، لنت قند تو دلم انیحرف نو نیا با
هم به نگاه   انینگفتم، نو یز یانداختم و چ نیی کردم احساساتمو کنترل کنم، سرمو پا یبهش زدم و سع 

خورد یاونطرف تر نشسته بود و داشت قهوه م یزن عمو همونطور که کم هویمهربونش ادامه داد، 
 گفت: 

 دوران. نیتو ا هیجور هی  یحساس بشه بعدم هرکس به بو  خوادی نم یک اول که طفل  نی_ هم

 

شد و مشغول خوردن ادامه غذاش شد، عمو همچنان ساکت   یبه خودش اومد و جد یانگار  انینو
 مقدمه گفت:  یب  انیغذا تموم شد و عفت مشغول جمع کردن سفره شد، نو گفت، ی نم یز یبود و چ

 د؟یمسافرت چطور  هی_ با 

 

 ف اومد و گفت: به حر  عمو

 . دونمیرو نم   هیمنکه موافق سرسختم بق انی نو یخ گفت_ آ

 

 باال انداخت و گفت:  یشونه ا مهرانه

 کجا؟  فقط ه،ی_ عال

 

 بودن!  هیپا نای من چقدر ا یخدا یوا

 گفت:  جانی با ه  ایسان

 شمال.  می_ بر
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 گفتم:  عیسر

 باشه. یباحال  یکنم جا یاما فکر م  تا به حال نرفتم راز،یش  میبنظر من بر ه،یتکرار  یلی_ شمال که خ 

 

زده  یزر  هیجا نرفتم فقط خواستم که  چیبه ذکره که بگم من خبر مرگم شمالم نرفتم، کال ه انیشا البته
 باشم. 
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 گفت:  عمو

 د؟یموافق هیشهر قشنگ یل یخ  رازی _ آره ش

 

م خودش حساب کرد و  حرف منو پش یک ی میزندگ خیبار تو کل تار  نیاول یشد که برا نگونهی...و ابله
 ... جلل خالق. میشد  رازی عازم ش  یالک یالک

 

 ***** 

 من رفتما، خدافظ. ازی_ ن

 

و مثله خودش داد  دمیبود پوش  دهیخر یادگار یاون روز برام  انی که نو ییمویجلو باز ل   یاخم مانتو با
 زدم: 

 . گهی_ باو صبر کن د
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  شیبگم ب تونمیانداختم، م شمیبه آرا یو نگاهابرو، ابروهامو به سمت باال مرتب کردم  ملیبا ر بعدم
هم به ناخونام زدم،  ییموی الک ل هیصورتم انجام داده بودم ،  یبود که تاحاال رو یشیآرا نیتر

  دیبا رد،ک شهیمزاحمو... اما چه م یبرم بکنمشون اعصاب خوردکن ها میمتاسفانه وقت نکرده بود
و منو   دیخوشکل کنون و بعدشم خر شگاهیرفتن آرا  ایسانالبته بماند که مهرانه و   گه،یباهاش ساخت د

 مواد سالن برام بده نبردن! نکهیبه بهونه ا

 شد!  یقوز باال قوز  زی هم عجب چ یداستان باردار  نیا

 بلند تر گفت:  انینو

 . یبا  یبا ازی_ ن

 

که  انیبرداشتم و به سمت در حرکت کردم و با حرص بازش کردم و رو به نو دمویاسپورت سف یکفشا
 گفتم:  کردی چمدون دستش بود و داشت با خنده به حرص خوردنم نگاه م

 کفشام بزنم... نی _ با هم

 

 به صورتم خنده از چهرش محو شد ، حرفم نصفه موند و گفتم:   قیبا نگاه کردن دق هوی

 ه؟ی_ چ

 

 و با اخم گفت: ساعتش نگاه کرد  به

 م؟ی تموم شد؟ بر یچ ی_ ه

 

 گفتم:  یجلوتر و با لبخند پر ذوق شدمیکش موی چمدون صورت دسته

 . می_ بر
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 حوصله لبخند زد و گفت:  یچمدونم نگاه کرد و ب به

 . ارمی _ بده من ب

 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 .میبر ارم یخودم م شهی_ نه زحمتت م

 

د ما، کم مونده بو یزده بود برا  یاونور آب  پیحاال ت  نی هم که هم ای سان ن،یینگفت و رفتيم پا  یز یچ
هم دور   ینازک   ریسمت و شال حر  هیبود  ختهیموهاشو کج ر گه،یکوتاهم نپوشه د یهمون کت مشک 

 گردنش افتاده بود فکر کنم قرار بوده رو سرش باشه!

 به اطراف نگاه کرد و گفت:  انی بود نو دهیپوش یآب نی رنگ با شلوار ج دیسف  راهنیپ هیهم که  عمو

 _ مهرانه جون کجاست؟

 

 اومد و گفت:  رونیخونه ب از آشپز  مهرانه

 . زمی عز نجامی_ من ا

 

تو   یل یبود، کال خ   دهیپوش یمشک  یو روسر   یزرشک راهنی داشت پ یمعقول  پی مهرانه ت خداروشکر
 !میبود از حق نگذر کیش  یل یچشم نبود اما خ
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 انداختم و انینو پی به ت  یصندوق عقب گذاشت، نگاه یچمدونارو تو  یکی  یکی  انیو نو میرفت رونیب
 اون رو  نکهیا یبرعکس شده واقعا جا یهمه چ شدم،یم یرت ی روش غ یلی خ  دایکردم، جد یاخم

 ! ترکونمیداشته باشه من دارم رگ م  رتیغ من

به همراه  دادیم ش یکه عضالت بازوهاشو نما یکوتاه طوس نیبلوز آست هی و یاسپورت مشک  یکفشا
فکر کنم دور موهاشو کوتاه تر   دمیدیش مهم تو موها  یراتیی تغ هیبود،  دیزاپدار پوش یشلوار مشک 

  مالکدست نزده بود، المصب تمام  ششمیبود! اهم... خوب به ته ر هیکرده بود اما ساختار همون قبل
  یشو رو یدود نکیحفظ کرده بود، ع پشیتو ت  خواستیاش م  ندهیدختر از شَور آ هیکه  ییها

 یتو یا قهیشدم، چند دق  نیسوار ماش چشماش گذاشت و بهم نگاه کرد، خودمو زدم به اون راهو 
 ممکن، فرودگاه!  یجا نیبه استرس آور تر میدیرس  تی و در نها میبود  نیماش

و منتظر اعالم   مینشست  یصندل ی اما به حرفم گوش نداد، رو ری قطار بگ طیگفتم بل انینو نیبه ا چقدر
وا معلقه به وزن رو هزده بود، فکر کن چند تن  خیاز شدت استرس دستام  م،یحرکت پروازمون شد

 یکه تو یباش    یاون چند نفر  ونینفرم تو اون چند تن وزن نشستن بکنار، بعد توهم م نی کنار؛ چند
 سقوط نکنه اصال محاله.  مایاون چند تن وزن نشستن! و اون هواپ

 

 نترس.  شهیتموم م یساعت پروازه چشم بهم بزن کیکه،  ستی ن یز ی چ دهی_ رنگت پر

 استرس گفتم:  نگاه کردم و با  بهش

  یبود برا هیبق  چوندنیقرارمون چند وقت پ  نجایا یمنو اورد یکرد جای ب  یلیبابا، اصال خ مین یب مین ی_ ش
تو نمردم،   یکارا نیبکنم، اگه آخرش من سر ا  تویکلفت خوامی و گناه نکرده تا آخر عمر که نم  تیرضا هی

 خودت کمک کن. ایخودا

 

 اطراف نگاه کرد و آروم گفت:  به

 .  میشیساقط م  یباهم از هست میریبم میان نباش بخوا_ نگر
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 بستم و دست به دامن اعتقاداتم شدم:  چشمامو

 دمیقول م  منو داشته باش یبار هم هوا  نی، هم شتیپ  امیکارم لنگه م یشرمنده من وقت ای_ خدا
 .  انی نو نیباشم، به جون هم  یدختر خوب

 

 چشماش گذاشت و گفت:  یبا خنده دستشو رو انینو

 برات؟   رمی بگ یخواینم ی ز ی_ حالت بده ها، چ 

 

 گفتم:  یقوز کردم و با ناراحت هویحالت صاف نشستن  از

 _ چرا، شکالت فراوان. 

 

 شد و گفت:  بلند

 . یزنی نم  آدم نهیاخالقتم که دست رد به س نی_ عاشق ا

 

 لب جواب دادم:  ری زدم و ز  هیبه بق  یاسترس بلند شدم و لبخند الک با

 . ینی لرزشم باس بش یپا ی_ خربزه خورد

 

 از من حرکت کرد و گفت:  جلوتر

 .میبر  ایب  یزن ی_ چقدر غر م 
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ها حرکت کردم و مشغول برداشتن   یقفسه خوراک  یداخل، جلو میو رفت میسمت مغازه حرکت کرد به
 شدم.  نجوریو شکالت و ا  تاپیت

 

همشو  یوا خوامیهلوشم م  خوامیم موشویل خوام،ی هم م نای...عه از اخوامی م نمیا خوام،یم نوی_ ا
 .  خوامیم

 

 من بود گفت:  یمشغول تماشا نهیهمونطور که دست به س انینو

 _ اضافه بار نخوره بهمون. 

 

 بغلم گرفتم و با عشق گفتم:  یبرداشتم و تو یبسته آدامس خرس  هی

 . کنمیکم نم  دمیوقت تورو از سبد خر چیمن ه سمی_ عس

 

چون   نداشت،  یکه خداروشکر عکس العمل هیعکس العملش چ نمی بنگاه کردم ب  انیبه نو  یچشم ریز
  رونی ب  ومدمیم دمیخریم یآدامس خرس  دونهی رفتمینداشتم! م دیبستم اصال من سبد خر  یخال

 خالص.  

کردم و خوردم، چشمامو بستم و   کهی شکالت برداشتم و ت دونهی رونیب میحساب کرد و اومد دارویخر
 لونیکه نا انیرو به نو  ،یکن  یزندگ  یه یشکالت بخور  یبخدا ه نیا یعنی یزندگ  دمش،یبا لذت جو

 گفتم:  کردی دستش بود و بهم نگاه م یخوراک 

   ؟یخور ی_ شوکول م
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 چشممو بستم و با خنده گفتم:  هیتکون داد،  یمنف  یبه معن  سرشو

 از دست من بخور.   نویا ای_ حاال ب 

 

 لب گفت:  ری در اورد و به صفحه اش نگاه کرد و ز بشیاز ج  شویگوش

 .  خوامی _ ممنون نم

 

و با خنده ازم گرفتش و دوباره به گوشيش  دیدهنش بردم سرشو عقب کش کی شکالتو نزد طنتی ش با
هست سرش تو  یاون تو چ ستیوشيش نگاه کردم، معلوم ن و با اخم به گ  یچشم ری نگاه کرد، ز

 میدیفکرا بودم که رس نیهم دستم در رفته بالک نکردم ، تو ری از مخاطباش از ز یکینکنه  ه،یگوش
 و گفت:  دیشماره پروازمون از بلندگو اعالم شد، مهرانه خند نمیتا اومدم بش ه،یبق شیپ

  ازیاز پا قدم خوب ن نیا یخرافات اعتقاد ندارم ول  نیمن به ا ره،یکه بدون تاخ  ران یپروازم تو ا نی_ اول
 جونه.

 

 اسمم گفتم:  دنیبا شن  هوی وردمخیکه سرم تو الک خودم بود داشتم شکالت م  همونطور

 _ هوم؟

 

 گفتم:  عیسر دمیکه د انوینو نگاه

 _ آها، بله، بله صد در صد حق با شماست. 

 

هم با خنده   هیخنده، بق ری ها زد ز وونهیمثله د هوینگاه کردم  انیبه نو یچشم  ری سکوت کردن؛ ز همه
 ت: گف  خندهی داره به زور م زدیهمونطور که زار م  انی نو دن،یاش خند
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 .کنهیم  یشوخ یچقدر جد د؟ی_ اصال دقت کرد

 

 و گفت:   دیخند عمو

 که پروازو اعالم کردن. می_ بر
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 و گفت:  نمیبازومو گرفت و کمک کرد بش  انینو

 .  شهی که حالش بد نم  مایهواپ یآدم رو پله ها گه،ید اری در ن ی_ تابلو باز 

 

 گفتم:  یحال بد با

 . شهیم  شتریحالت تهوعم ب  یزن ی_حرف نزن ، حرف م 

 

 و گفت:  دیکش  یحرص  نفس

 شدم.   وونهید ا،ی_خدا

 

به من که  ی مهرانه نگاه دن،یپرس  انیحالمو از نو  یو مهرانه که پشت سر ما نشسته بودن با نگران عمو
 داده بودم انداخت و گفت:  هیتک ی صندل  یچشمامو بسته بودم و سرمو به پشت

 داره؟  اینکنه فوب  زم،ی _ عز
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 گفت:  یدستپاچه ا یبا صدا انینو

 . شهیبا اتوبوس که نم  یدن یپاش س هیبوده  نجا یپاش ا هی ینه بابا از دو سه سالگ  ا،ی_ فوب

 

 آهسته ادامه داد:  و

 .هی_ عوارض باردار

 

در همون حالت چشمامو باز کردم و بهش بد نگاه کردم، صداشو صاف کرد و صاف نشست سر   هوی
 دن و ادا در اوردن بود که دستمو گذاشتم رو دهنم و گفتم: دا حی درحال توض مای جاش، مهماندار هواپ

 . ارمی_ دارم باال م 

 

 صورتم گرفت، صاف نشستم و گفتم:  یجلو  یبا عجله پاکت انینو

 باال.   _ نه ، نه رفت

 

 زد.  هیتک یبه صندل سی پلک زد و بعد در همون حالت پوکر ف   چندبار

 

 . گهیرفت باال د هی_خوب چ

 

 ک کرد کمربندو ببندم و گفت: خاروند و کم شویشونیپ

آهنگ گوش بده تا حواست   ایاصال ب ؛یکن چشاتو ببند ی تو سع  کنه،ی آف م کی ت  مایاالن هواپ نی_ بب 
 پرت شه.
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گوشام صافتر نشستم و بدون حرکت   یکه دور گردنش بود برداشت و گذاشت رو یمشک هدفون
هدفون  یآهنگ تو یکرد که صدا یکار  هیبهش نگاه کردم، با خنده بهم نگاه کرد و با گوشيش 

 زدم و گفتم:  یلبخند د،یچ یپ

 . ولی_ ا

 

 و گفتم:  گهیم  یچ دمیگفت، نشن  یز یتکون داد و چ سرشو

 باحاله.   یلیخ  نیا یول ، یگ یم یچ فهممی _ نم

 

 اش دستپاچه شد و بهم اشاره کرد ساکت باشم. افهیق

 

 _ چته؟ بلند بگو بشنوم.

 

 اشت و گفت: گوشم برد یحرص هدفونو از رو  با

 .یگیم ی چ فهممیداد نزن م گمیدارم م _

 

 تکون خورد، دستامو گذاشتم دو طرف صورتم و گفتم:  مایهواپ هویجوابشو بدم که  خواستم

ـ  ااای_   ابلفـــ

 

 و گفت:  نییدستشو گذاشت رو دهنمو سرشو اورد پا هوی که
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 . یسوار نشد  مایمن تو تاحاال هواپبفه دینبا نایا ،ی ام کرد چارهی تورو خدا آروم باش بابا ب  ازی_ ن

 

 ماجرا کردم.  ید که خودمو قاطاز من بو یچه غلط  ه،یگر ریداشتم بلند بزنم ز دوست

 

 باشه؟  ایاری درن یباز  یکول  دارمی_ دستمو برم

 

  عیکه سر هیگر ری بزنم ز یجد یخواستم جد د،یاخم بهش نگاه کردم و اونم دستشو عقب کش با
 گفت:  دستشو گذاشت رو دستم و

 فشار بده از استرست کم شه خوب؟  یدیهر وقت ترس  ری_ دست منو بگ 

 

 به روم زد و گفت:  یتر بود، بعدشم لبخند  یمنطق نیباشه کج کردم، ا  یبه معن سرمو

 زنده موندن برات مهمه؟   نقدریکه ا یدید یزندگ نیاز ا یاشو، چ افهی_ نگاه ق

 

قدر برام مهم  که ادامه دادنش ان خواستمیم  یچ یندگز  نیمن از ا گفت،یرفتم تو فکر، راست م هوی
 بود... 

  یعنی نیهم جا خورد! ا انیخود نو  یحت  نباریخورد، ا یتکون بد  مایهواپ هویفکر بودم که   نیهم تو
 .دیترس دیواقعا با گهیاالن د
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  یول  رمی ممون نشست، واقعا حاضر بودم ب مایچمدونمو گرفتم و خداروشکر کردم که سالم هواپ هیدست
مسافر کش و   ینای عالمه مسافر و ماش هیبود  یشلوغ یحرکتمون جا  ریپروازو تجربه نکنم، مس گهید

 اداشت دستشو با درد تو هو  یکه عصب  انیزرد رنگ که مشغول رفت و آمد بودن، به نو یَون ها
 نگاه کردم و گفتم:  دادیتکون م

 دستمو فشار بده.  یدیترس ی_ خوب خودت گفت 

 

 گفت:  ینگاه کرد و حرص ومدنیرم مکه پشت س  نایاعمو  به

اصال اونا بدرک گفتم دستمو فشار   ،ییوسط چاله هوا م یفتی حاال م نیعدل هم دونستمی_ من چه م
 ؟ یبده چرا گاز گرفت

 

 کردم و گفتم:  اخم

 _ استرس داشتم خوب. 

 

 فوت کرد و با صورت جمع شده گفت:  دستشو

 ن یمن برم ماش  یگم نش ای ب هیتو، با بق یکرد سیمام موارد سروت ی_ دهنت گل باران که دهن منو تو
 .  رمیبگ

 

که چرخ  دادمیحرکت کردم، داشتم راهمو ادامه م هی جلو زد و منم حق به جانب عقب تر از بق ازم
 شدیچ  ونمدینم  هویکه  دمیکرد، حوصله عالف شدن نداشتم محکم کش ریگ  یز یچ هیچمدونم به 

 طرف!چرخش کنده شد پرت شد اون

 !یعن یضربه دست  جونم
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که جلوتر از من رفته بودن و  هیشدم، با چشم به دنبال بق  رهی بهش خ وسانهیچرخشو برداشتم مأ رفتم
 رهیدنبالشون خم شدم و دستگ رفتمی م دیهم هست گشتم؛ نبودن! با یرفته بود من ادشونی یانگار 

  حیترج  کنه،ی م دیخودش تول از ی گوش خراش  یصدا دمیکه د دمشیکش نیزم یچمدونو گرفتم و رو
از پشت سر   ییصدا هی هویو مثله پنگوئن راه افتادم،  برش دارم و با خودم ببرم، بلندش کردم  دادم

 گفت: 

 خانم.  دی_ ببقش 

 

با منه؟ که  نمیبرگشتم تا بب  زدیحرف م  یبا لهجه خارجک  ینطور یصاحب صدا که ا دنیاز شن  کنجکاو
و   نیسبز خورد، چمدونو گذاشتم زم یبور و چشا ید بلند و موهابا ق یَجوون کت و شلوار   چشمم به

 گفتم: 

 ؟ ی_ با من 

 

 تکون داد و با همون لهجه گفت:  آره یبه معن  سرشو

 _Sortie    کجاست؟ 

 

 جمع کردم و گفتم:  صورتمو

  گه؟ید هیچ ی_ُسقت

 

 منظورم بود.  یخروج  دی_ آمم، ببخش 

 

 :کمکش کنم گفتم  تونمیکه نم  نیاطراف نگاه کردم و ناراحت از ا به
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 ! دونمی_ راستش خودمم نم 

 

 چمدونو برداشتم و خواستم برم که گفت:  ینگفت و منم با سخت یز یچ

  د؟یشما کمک الزم دار  _

 

نا آشنا با رفتار و   نی و از نگاهشم معلوم بود همچ زدی رو خوب حرف م یلهجه اش فارس  برعکس
 . دمینگاه اول فهم نیهم یتو  خدا شاهده همه رو ست،ین  یینجایفرهنگ ا

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ندارم.  اجی_ ممنون آقا، نه به کمک احت
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 انداخت باال و گفت:  انیمثله نو قای ابروشو دق هی

 ؟ یکن ی _ تعارف م

 

 و گفتم: باال انداختم  یا شونه

   ؟یبه من کمک کن  یخوای م یچطور  ؛ی _ خودت چمدون دار 

 

 زد و گفت:  یلبخند

 . ارمیمن چمدونتو م ریبگ دستت  نوی_ تو ا
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 بغلش زد و راه افتاد، با خنده گفتم:  ری چمدونشو به سمتم گرفت و با يه حرکت چمدونمو ز دسته

 .  یبرش دار  ینجور یا س یالزم ن یر یبگ ی تون یشو م رهی_ دستگ

 

 و گفت:   دیخودم خند مثله

 راحت تره.  ینجور ی_ ا

 

 نه.  ای کنمیم  داشیپ نمیکت کردم بب رفت حر  انیکه نو یتکون دادم و به سمت یجواب سر  در

به اون داشت، آخ سروش چقدر   ییهاشباهت  هیسروش افتادم،  ادی چهره اش   دنیچرا با د دونمینم
که بهم زد تازه است، چقدر   یل یس یچقدر جا شد،ینم یجور کاش اون  یتلخ بود ا  دارمونید نیآخر

 ... سوزهیم

  خوامی نم یحت گهید اره،ی؟ خدا اون روزو نچشم شم باهاش چشم تو  نمش؟یامکان داره بازم بب یعنی
 خودش.  یکه کرد، برا یکار  یرد شم، نه برا شی لومتریاز فاصله صد ک

 

  م؟یرس ی م میراه بر  یتا ک خوره،یزنگ م  لتی_ موبا

 

روش خاموش روشن   انی که شماره نو میبه خودم اومدم و بدون جواب دادن به سؤالش به گوش  هوی
دلخور شده آدرسمو بهش دادم   شی عصب یصدا دنیو جواب دادم و با شن ستادمینگاه کردم، ا شدیم

 ت: کنه، همش بلد بود غرغر کنه، پسره بهم نگاه کرد و گف دامیو اونم بهم گفت تکون نخورم تا پ 

 ؟ ی_ ناراحت شد
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 گفتم:  الی خیب

 _ نه بابا، من پوستم کلفته. 

 

_Comment ؟ 

 

 حوصله گفتم:  یب

 داداش.  الیخ ی_ ب

 

 : دم یکرد، پرس یجواب خنده ا در

 ه؟ ی_اسمت چ

 

 و تو؟    کلیما _

 

 و گفتم:  دمی کش یشدم و آه   رهیخ  ینامعلوم  ینقطه  به

 .ازی_ ن

 

 کرد و گفت:  یاخم

 الزم.  اج،یاحت یيعن  ازی_ ن
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 دستم بود شدم و گفتم:  یچرخ چمدون که تو یبررس مشغول

 _اوهوم. 

 

براش دست تکون دادم و با   اد،ی داره به سمتمون م تی جمع  ونیاز م انینو دمیباال گرفتم و د سرمو
 گفت:  یشد، جلو رفتم و تا خواستم حرف بزنم؛ عصبان  کیکرد و نزد  یاخم دنمید

 . ایب  هیتو؟ مگه نگفتم با بق یی_ کجا

 

 چهره کالفه اش نگاه کردم و گفتم:  به

 .  نیتو زم  دیرفت دی آب شد یلحظه حواسم پرت شد انگار  هی_ 

 

 اعتش نگاه کرد و گفت: عجله به س با

 منتظــ نی ماش میزود باش بر الی خیچشم بردارم ازت بخدا، ب  دیلحظه نبا هی_ 

 

 به دستام نگاه کرد و گفت:  هوی

 نبود؟    یشکل نی_ چمدونت کو؟ مال تو که ا

 

 و گفت:  ستادیکنارم ا کلیما

 _ سالم. 
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 اشاره کردم و گفتم:  کلی لبخند به ما با

 . ارمشیب  نجایکمکم کرد تا ا کلیچمدونم در رفت ما من چرخ شونه،ی_ چمدون ا

 

 بزنه سرشو تکون داد و گفت:  یلبخند نکهیبدون ا انینو

 _ آهان.

 

 رفت و گفت:  انی نو کینزد کلیما

 د؟ ی_ سالم خوب 

140 

 

 زد و گفت:  یلبخند کامال مصنوع انینو

 _ سالم، ممنون بخاطر کمکت. 

 

 به من نگاه کرد و گفت:   کلیما

 و بانمک خوشحالم.   بای ز ازیبا شما و ن ییهستم، از آشنا کلیمن ما نم،کی _ خواهش م

  

 گفتم:   کلی و با ذوق رو به ما ع یجلو برد، سر ودستش

 هستن. انینو شونمی_ ا
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 گفت:  یبهش دست داد و با همون لبخند مصنوع انینو  

 _ همسرش. 

 

 و گفت: گرفت  کلی چمدونو از ما  انیباال رفت و نو یک یلبم به خنده کوچ  گوشه

 .ی_ لطف کرد

 

 ازش دور شدم برگشتم و  کمی میکرد یخداحافظ 

 : گفت یعصب  انینو کردم؛ یبا یبا باهاش 

 .ینخور  ی_ حواست به راه رفتنت باشه سکندر 

 

منتظر   یون سبز رنگ  یکه جلو نایبراش نازک کردم و به راهم ادامه دادم، به عمو ا  یچشم پشت
حرف؛ راننده قرار    یاونا و کم یشون رسوندم، بعد از ابراز نگراننگاه کردم و خودمو به  بودن ستادهیا

  نطرفیکه سر در گم ا دمید کلویما  هویکه  میبر میشد مارو برسونه هتل، همه سوار ون شدن و خواست
 و بدو به سمتش رفتم و با خنده گفتم:  رونیب  دمیپر نیاز ماش رفت،ی و اونطرف م

   ستایوا ،یک ی_ ما

 

 و گفت:  ستادیا دیمنو د تا

 هستم.  کلی_ ما

 

 خنديدم و گفتم:   شتریب
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 ؟یگم شد ؟ی_ خوب حاال، چرا توهم 

 

 بهم نشون داد و گفت:  یآدرس

 . نجایبرم ا دی_ با

 

 گفتم:  متعجب

 .  متیبرسون  ایب  م،یبر میخوایکه ما م هیهتل نجای_ عه ا

 

   ستم؟ی_ مزاحم ن

 

 کردم و گفتم:  اخم

 . می بر  ایب  ا،یکن ی _ تعارف م

 

  یشاک  دنمیبا خبر شده بود با د نیماش  یکه از نبود من تو انیو اونم پشت سرم اومد نو رفتم جلو
 گفت: 

 ؟ یر یم  یذار یکجا م هوی _ معلوم هست 

 

 جلو اومد و گفت:   کلیجواب بدم که ما خواستم

 . دیمتاسفم که معطل شد ی_ خيل
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 .  نیماش یبه سمت ون رفت و نشست تو  لکسیر یل یخ و

 تا سرم داد نزنه نگاه کردم و گفتم:  کردی اشت خودشو کنترل مکه د انیخنده به نو با

 . سیکاربرد تعارفو قشنگ بلد ن کمی_ 

 

 بلند نباشه گفت:  کردی م  یکه سع ییو با صدا دیکش یق یعم  نفس

 از؟ ین کنهی اينجا چيکار م نی_ ا

 

 لبخند گفتم:  با

 .گهید ادیگفتم ب هیک ی _ هتلش با هتل ما 

 

 شد.   رهی فقط بهم خ ی مونطور عصبنگفت و بدون حرکت ه یز یچ

 

 . گهید کردمیجبران م دی _ بابا بهم کمک کرد با

 

 شد و گفت:  ادهیپ  نیعمو از ماش نیح  نیهم در

 آقا؟   نیا انی_ نو

 

 دوتا دستامو بردم باال و با خنده گفتم:  عیسر
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 عمو.  هی_ خود

141 

 

بود،   رهیبهم خ  نهی دست به س همونطور انیتکون داد و رفت، نو یسر  میتفه  ی شده به معن  جیگ عمو
 به آسمون نگاه کردم و پشت گردنمو خاروندم و گفتم: 

 ؟ یش یسوار نم  _

 

 گفتم:  طنتی ش ، با نمیبرام باز کرد و با سر بهم اشاره کرد بش  درو

 _ جون خودت اگه بزارم؛ اول تو.

 

 بخنده گفت:  نکهیا بدون

 .یجا نشست هیراحت بشه تو   المیمن خ نی_ بش

 

 ق.  _ بد اخال

 

با    ایو سان زنهی حرف م  یو داره خارج  هیبق ینشسته رو به روبه رو  کلیما دمید هوی نمیکه بش رفتم
هم مشتاق بهش   هیبق  کنه،ی م  دییمشغول گوش دادن حرفاشه و با سر تا ی ه یعاقل اندر سف  افهیق

 گفت:  یفارس  ظشیمتوجه حضور من شد و با همون لهجه غل کلی ما دن،یگوش م

  .یاومد ازی_ ن
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 خنده گفتم:  با

 _ آره.  

 

  یخال  یافتادم رو صندل  یبهم تنه زد و تلپ  انینو هوی نمی بود بش  یکنارش که خال یبرم صندل  خواستم
انداخت   ینگاه  کردمی کار خودشو قانع کنه به منکه متعجب داشتم نگاهش م  نکهیا یبرا شه،یکنار ش

 گفت:  یو َسرسر 

 . ییو پا دست  یجلو شهی_ ِا..خوردم به تو! بسکه هم

 

کارش در   نیحرصمو با ا گهیمشغول چک کردن گوشيش شد، د یجد  یلی نشست کنارم و خ لکسیر و
که معلوم بود خنده   یانداخت و با چهره ا یبهم نگاه کوتاه یچشم  ریشدم، ز رهیاورد، با اخم بهش خ 

 نگفت.  یز یاش گرفته خودشو زد به اون راه و چ

با اون   کلیما  ریبود رسوند، نا گفته نماند تو کل مس  یو قشنگ کیمارو به مقصدمون که هتل ش راننده
اما قبلش   ومده یکرد و گفت تا به حال ن فیتعر رازیش یها ییبایمون از زطرز حرف زدن بامزه اش برا

 م،یو وارد هتل شد میشد ادهیپ  یک ی ی کی نه،ی مختلفو بب یکرده و مشتاقه حتما جاها قیتحق   یلیخ
که پشت   یو رفتن نشستن اونطرف تر، خانم  انیهاشونو دادن نو ییعمو و مهرانه کارت شناسا

 به گردنش داد و گفت:  ی چ یپ  یخاص  ژیبود با ژست و پرست شخونیپ

 در خدمتتون هستم.  د،ی_ سالم به هتل پنج ستاره ما خوش اومد

 

 اشاره کرد و گفت:  ایو سان  انیتشکر کرد و خواست حرف بزنه که خانمه به نو انینو

جا   نیاتتون در اتا از لحظ  رهیگی هتل تعلق م نیا یاتاقا ن یاز پرفکت تر یکیو همسرتون  _ به شما  
 .  دیلذت ببر
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 ابروهاش باال رفت و گفت:  ان یپنهانش کنه به اطراف نگاه کرد، نو کردیم ی که سع یبا ذوق  ایسان

 _ نــ

 

رد و تند تند نگاه ک کلیدونش به منو ما یخانمه حرفشو قطع کرد و با همون ژست همه چ که
 شد و ادامه داد: یخارجک یزای مشغول بلغور کردن چ

 اتاق نامبروان در نظر گرفتم. هیشما زوج جوان هم  ی_ برا

 

 متعجب گفت:  کلیما

 ( ؟ی_ ُکما؟ )چ

 

 صبرش تموم شد و گفت:  انینو

 . ستین  ینطور یخانم ا ری _ نخ

142 

 

 اشاره کرد و گفت:  به من یعصبان  انی اومد دوباره وسط حرفش بپره که نو خانمه

 هم همراه مان، جز اون آقا. هیهمسر منه، بق شونی_ ا

 

به   کلیبهمون داد، ما  ییهارو گرفت و کارت ها ییکرد و کارت شناسا یمعذرت خواه عی سر خانمه
 انداخت و گفت:  یشماره اتاقش نگاه 

 اتاق شماست.  ی_ اتاق من هم رو به رو 
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ه سومو زدم و  طبق دیجلو برم، به سمت آسانسور رفتم و کل اخم کرد و با چشم بهم اشاره کرد انینو
که  انینو یعصبان  رخ میبه ن شد،ی آسانسور پخش م  ی ق یو موس میهمه سکوت کرده بود میسوارشد
 بود نگاه کردم و آروم گفتم:  ستادهیمقابلم ا

 کلک؟  یشد یرت یغ  ؟ی_ چرا انقدر عصبان

  

 اشاره کرد و گفت:   شی شونیبهم انداخت و به پ   یهمون اخم نگاه با

 .کمی  کنهیسرم درد م  ریهه، نخ _

 

 گفتم:   طنتی رفتم و با ش انیبه سمت اتاقشون رفتن، دنبال نو  هیبق میشد  ادهیپ  ستادیا آسانسور

 _ باشه. 

 

 از پشت سرم اومد که گفت:  کلی ما یصدا هوی

 لحظه؟ هی یایم ازی_ ن

 

شدم   عیفکر کنم ضا  کل،یما شی م رفتم پ حالت ممکن وارد اتاق شد و من نی تفاوت تر  یبه ب انینو
 گفت:  ع یسر کلی! ماس ی کتفشم ن کلیچون ظاهرا معاشرت منو ما

 _ نه نه درست شد ممنون.

 

 : دم یبرگشتم و کنجکاوانه پرس هوی راهمو کج کنم که برم  خواستم
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   ؟یهست ییتو کجا یک ی_ ما

 

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 _ فرانسه چطور؟ 

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 فعال. ،یچ یه_ 

 

گذاشته بود  شی شونیپ یچون ساعدشو رو ده،یتخت دراز کش یرو انینو  دمیاتاق و د یتو رفتم
اونطورف تر بود نشستم و به  یکاناپه که کم یشدم و رو  یکنجکاو الیخ یب دار،ی ب  ایخوابه  دونستمینم

  کردمداشت نگاه  ییدرشت با رنگ طال یکه گل ها وارید یها یوار یو کاغذ د ی ا کرم قهوه  یپرده ها
  حی ترج نیهم  یبرا  ومدینم خوابم ومد،یخوشم م نجایاز حس و حال ا یلیرفت، خ  یل یو یلیه دلم قو ت

 و فقط به اطراف نگاه کنم.  نمیسر و صدا همونجا بش یدادم ب

که   ایسان م،یکن دنید رازی ش یخ یو از آثار تار میقرار شد بر میکه داشت یاستراحت نسبتا کوتاه بعد
اونم که ماشاال اصال   ،یگرد رازیش  میو بر ادی کرد با ما ب  شنهادیشده بود بهش پ کلیما فتهی ش  یلیخ

و ورودمون به   طیبل  دیبعد از خر د،یتخت جمش میاول رفت م،یشد یاهل تعارف نبود قبول کرد و راه 
 درشت شده گفتم:  یبا چشما   دیتخت جمش

تخته که  ه ی کردمین فرق داره، من هميشه فکر متا آسمو نیبا تصورات من زم  شهیباورم نم ای_ خودا
 .دیتخت جمش  گنیبهش م  ستادهیکنارش ا ینام  دیآدم جمش هی

143 
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مشغول تماشا شد، عمو کاله   نهیصورتش گرفت و دست به س یسکوت جلو یانگشتشو به معن انینو
 سرش جابه جا کرد و گفت:  یلبه دارشو رو

بهش افتخار   دیکه با یز یچ نه،یا  تیماست، هو اکانین  یثر هنر و ا یخ یمجموعه تار دی_ تخت جمش
 . نهیا ییای و غرور آر ییبایز نه،یا میکن

 

 گفت:  کلیما م،یدادی عمو گوش م فاتی به توص تی با جد همه

 ده؟یسال طول کش ستیحدود صدو ب  دیساخت تخت جمش دیدونستی_ م

 

 تر از قبل گفتم:  متعجب

.... اهم، برگام، جد ی_ حاج ـَ    ؟یپــ

 

 کرد که گفت:  دییتا  کلویحرف ما رانهمه

هنوز پابرجاست شاهکار   نکهیاورد واقعا ا نجایکه اسکندر سر ا ییهمه سال و بال نی_ با وجود ا
 .ده یرو نشون م یمعمار 

 

 : دمیپرس  کنجکاو

 کرد مگه؟ کاری_ اسکندر؟ چ 

 

 هوا تکون داد و گفت:  یدستشو تو ایسان

 زوند. _ سو



 پشت چراغ قرمز 

440 
 

 

 درشت کردم و گفتم:  چشامو

 .شنیم دایپ یناموس  یب  یبابا چه آدما یجلوشو نگرفت؟ا یپدرسگ، غلط کرد سوزوند کس  _

 

 وارد شد و گفت:  یماست مال وهیاز ش انینو

 .شهیسال پ یلیخ  یبرا هیقض ن یآروم باش ا زمی _ عز

 

تخت   یجاها هیکم شد، بق تمیاز بار عصبان یکم ی رم،یکرد زبون به دهن بگ  دیبا چشم و ابرو تاک  و
 با ذوق گفت:  کلی و بعدش ما میدید دویجمش

 پاسارگاد.  می_ بر

 

 و گفت:   دیخند مهرانه

 . نجارویا شناسهیاز همه ما بهتر م کلی _ ظاهرا، ما

 

دست ساز باحال  یزای و چ یکه سوغات  ییو از مغازه ها میدیو آرامگاه کوروشو د میهم رفت  اونجا
  یبرد و دل   یهمون حوال یرو به سفره خونه اشد و راننده ما   کیهوا تار م،یکرد  دیخر  کمی تنفروخیم

چند  هرانهو م  ایبخورم، سان یچ دونستمی رنگ و وارنگ جلوم بود نم  یانقدر غذا م،یاز عزا در اورد
  نی و در ع  نیکه به محترم تر یکردن، در حال ینیبودن عقب نش مینخوردن و به بهونه رژ شتریقاشق ب

ام   گهیچشمم به گوهر پلو مقابلم بود و چشم د هیودم کلم پلو ب دنیشکل مشغول جو نیحال تندتر
بودن و منم از  یندگ اونجا مشغول دف زدن و نواز یقیبود، گروه موس  انیآلو جلو دست نو ازیبه دو پ

با خنده به   انیعالمه غذا اضافه اومد، نو هیحال  نیبا ا خوردمیو تند تند م کردمی فرصت استفاده م
 نگفت.  یز ی اه کرد و چنگ خوردمیمنکه داشتم غذا م
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 نشستم و گفتم:  صاف

دم دست بود خوردم   ینامحسوس هرچ یجور  هی یحال کرد ترکم،یدارم م  ی_ چقدر خوشمزه بود، ول
 د؟ ینفهم  یکس

 

 !؟ یرو احساس نکرد   اینگاه زن عمو و سان ینیسنگ  یبگ یخوای م یعنی_ 

 

 درشت شد و گفتم: چشام

 ! یپس!؟ وا  ی_ چرا نگفت 

 

 خند گفت: همون لب  با

 مزاحم بشه. ادی آدم دلش نم یخور یغذا م یجور  هی_ 

 

کارد   گه،ید یخور یانداختم ، يه کاره بگو مثله گشنه ها غذا م نیی پا یبا خجالت نامحسوس سرمو
 گشنه ام. شهیکه هم کممی بخوره تو ش

 

 . یبخور  دیبا غذا یلیخ  طتیمثال بخاطر شرا یبابا الک   الیخ یب م،یدیو خجالتتم د می_ او نه بابا نمرد

 

 ط؟ ی_ کدوم شرا
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 بهم اشاره کرد و گفت:  طنت ی صورتم اورد و با ش   کینگاه کرد و سرشو نزد هیبق به

 .گهی_ فندق بابا د

 

 براش درشت کردم و گفتم:  چشامو

 _ چشاتو جمع کن بابا، بچه پررو. 

 

لبخند زدن و بعد  خنده ما  دنی هم با د هیعمو و بق د،ی و بلند بلند خند رهیجلو خنده شو بگ  نتونست
 یفضا م،یشد یراه یو به قصد رفتن به آرامگاه سعد می اومد رونی حرف زدن از اونجا ب یا قهیچند دق

از   یکی که اونجا  یمرد یو به صدا میو چشمامونو بست  میحلقه زد یرامگاه سعدبود، دور آ  یشاعرانه ا
 : میگوش کرد خوندیرو با آواز م یسعد یشعرا

 

 به مالمت برخاست و عقلم   دمی"عشق ورز

 که عاشق شد از او حکم سالمت برخاست  کان

 به خلوت بنشست   یکه با شاهد گلرو هر

 ز سر راه مالمت برخاست  نتواند

 سمند غم عشق  ختیکه برانگ  یدیشن که

 نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست  که

 صالح  نانیغالب شد و از گوشه نش عشق

 و ناموس کرامت برخاست" یمستور  نام
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شده بودن  رهی خ  نیفکر بودن و به زم یکه تو هیآواز مرد که تموم شد چشامو باز کردم و به بق یصدا
شده بودن، عمو جلوتر از    نجایشاعرانه ا  یحال و هوا نی، فکر کنم اونا هم مثله من غرق انگاه کردم

 همه حرکت کرد و با لبخند به زن عمو مهرانه اشاره کرد و گفت: 

 م یدوا کن یعشق را به صبور  می_گفت

 و صبر کمتر است.  شتریروز عشق ب  هر

 

  یدم زنان از ما دور شدن، عمو مرد خوش اخالقبه عمو نگاه کرد و باهم ق  یهم با چهره مهربون مهرانه
 سن انقدر باهم خوشن.  نیمهرانه رو دوست داره، خوش به حالشون که تو ا  یل یبود و معلوم بود خ

و کنار   ششیرفتم پ  عیسر زد،یبود و داشت باهاش حرف م ادهستیا انی شدم که کنار نو  ایسان متوجه
با اومدن من حرفشو قطع کرد و با   گه،یم انیبه نو یپررو خانم دوباره داره چ نم یتا بب  ستادمیا انینو

 فکر فرو رفته بود گفت:  ی که تو انیلبخند به نو
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ضرر که نداره به  ه،یبق  شیپ  رمیحرف زد، من م  یباهات خصوص قهیدو دق شهی ظاهرا نم  نکهی_ مثله ا
 فکر کن.  شنهادمیپ

 

داد اخم کرده و تو فکره نگاه کردم    صی چشمش تشخ یرو   نکی با وجود ع شدی که م انیبه نو یسوال
 و گفتم: 

 گفت دوباره؟  ی_ چ
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 گفت:  آروم

 .یچ ی_ ه

 

 زنان حرکت کرد، دنبالش رفتم و گفتم:  قدم

 ؟یتو فکر  ی نجور یا یچی_واسه ه

 

  یاورد و ب  رونی ب  یاسکناس بشیج  یموهاش و از تو یچشمش برداشت گذاشت رو یرواز  نکشویع
 حوصله گفت: 

 . میبر  ایب  ،یچیه گمیم گهینشو د چی_ سه پ

 

بهتره   یعن یو تکون نخوردم، اما اون بدون توجه به من،   ستادمیبرخوردش سر جام ا  نیاز ا ناراحت
 تکون دادم و گفتم:  یسر  یاصال متوجه من بشه رفت، عصبان  نکهیبگم بدون ا

ارزش ترم   یب ا یمن از اون سان ی عن یبکنن،  کاریچ وانخ یرو هم م ختنیدوباره ر ستی_ هه، معلوم ن
 شده؟ یچ گهیکه بهم نم

 

 اومد و گفت:  شمیپ  کلیفکرا بودم که ما نیهم تو

 لطفا.  ریعکس از من بگ هی ازی_ ن

 

ازم گرفت و به عکس   ویعکس گرفتم، گوشمنم ازش  ستاد،یرو ازش گرفتم و اونم عقب رفت و ا یگوش
 نگاه کرد و گفت: 
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 ؟یر ی توهم عکس بگ یخوای _خوبه ، م

 

عقب   ستادنمیدر طرز ا یر ییبودم بدون تغ ستادهینگفتم، همونطور که ا یز یباال انداختم و چ یا شونه
 رفت و ازم عکس گرفت و بهم نشون داد، متعجب به عکس نگاه کردم و گفتم: 

 ؟ یعکس گرفت ی نجور یا یاحال شد! چطور _ جلل خالق! چه ب

 

 و گفت:  دیخند

 . یبلد باش  یر یازش عکس بگ  یخوایم که یکس هی،زاو  یعنیعکس گرفتنو.. امم  هیزاو  دی_ فقط با

 

 آرامگاه رفتم و گفتم:   کیذوق نزد با

 . نمیبب   ریعکس بگ گهی_ چه باحال، چندتا د

 

و گفتم بعدا برام   دمیال همشو دمختلف ازم گرفت و منم خوشح  یعکس در حالت ها ییچندتا
ها معروف بود  یکه به حوض ماه یحوض قشنگ  کیو نزد میرفت هیبق  شی بفرسته، با عجله پ

چشمامو بستم و   شه،یآرزوت برآورده م یحوض سکه بنداز  یو تو  یاگه آرزو کن گفتنیم م،یستادیا
حوض، بعد تموم شدن آرزوم  گفتم و سکه رو انداختم تو  دادم و آرزومو تو دلم ارمشتم فش یسکه تو

نگاه   ینیمتوجه سنگ کرد،ی داشت آرزو م  ینگاه کردم، چشماش بسته بود و انگار  کلیبرگشتم و به ما
کار نور افتاد تو  نیبهم زد، با ا یمن شد چشماشو باز کرد و سکه رو انداخت تو حوض و لبخند

 و متعجب گفتم: روشن شد، جلو رفتم   یسبز آب  یبی چشمش به طرز عج ردمکچشماش و م 

 . یک یما یدار  یخفن ی_ اه چه رنگ چشا
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 به صورتم زد و گفت:   یمهربون لبخند

 .یدار  یبزرگ و قشنگ ی_ توهم چشا

 

 کله مو خاروندم و با خنده گفتم:  پشت

 . ی_ بزرگ! مرس
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شق  عا نکهیگفت، از ا شیو مادر فرانسو یران یو شروع به حرف زدن کرد؛ از پدر ا میهم قدم شد باهم،
 گهید یزایچ  یل یفرانسه است و خ شیو کار و زندگ ادیب  نجایا یلیخ  تونهیهاشه اما نم ییبایو ز رانیا

بود،   احالباهاش معاشرت داشته باشم کال ب  ومدیخوشم م  یلیداد، خ  ریینسبت بهش تغ دمویکه د
که   کلیا مامشغول حرف زدن ب ن ی ماش یتو م،یفردا و به هتلمون برگشت یبرا میها رو گذاشت جا هیبق

بد شد،  یلی کال فراموشم شده، خ انیدل غافل! نو یاومد که ا ادمی  ایسان نی سنگ یبودم با نگاه ها
  یفکر بود و اصال انگار اونم فراموش کرده بود من یبدون توجه به من تو انیبود که نو نیبدتر از اون ا
 هم هست!

  کمیو بهش بگم  انینو شیواستم برم پ دور شدم و خ  کلی از ما م،یشد ادهیو پ د یبه مقصد رس  نیماش
 درونم گفت:   ییندا هیکنه که  یو نقش باز  ادیبه خودش ب

 !"ادیاون ب ؟ی"چرا تو بر 

و بدون حرف طبقه اول  میوارد آسانسور شد هیهمراه بق  درونم گوش دادم و عقب گرد کردم و یندا به
از راه رفتن و گردش   ی ناش یبه سمت اتاق خودش رفت، البته خستگ یو هرکس میکرد یتا سومو ط

  برهقفل گذاشت و بعد باز شدن اومد  یدستشو رو یحوصله کارت تو  یب انینبود، نو  ری تاث یب  ادمیز
 گفت:  کلی ما هویتو 
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ـ  یراست ازی_ ن  عکسـ

 

 نیشد به سمت اتاق، مات و مبهوت از ا دهیکه دستم به شدت کش ششیو خواستم برم پ برگشتم
 تم: کارش سرمو تکون دادم و گف

 زدا یداشت حرف م ه؟یچه کار نی_ ا

 

 لب گفت:  ریتوجه به من درو بست و ز یب

 بچه پررو.    _

 

 نگاه کرد و گفت:  شدی به اخم م لیبه من که تعجبم داشت تبد بعد

  هیمثال من شوهرتم ، حاال من به درک جلو بق یتموم نشد؟ انگار نه انگار که الک   دیهمه حرف زد نی_ ا
 . سی بد ن یام بدکارتو درست انج  کمی

 

 و گفتم:  ستادمیا نه یدست به س یعصبان 

 ستمیوارد ن تونیهمه فن حرف یمن مثله اون دختر عمو  دیخودتون ببخش ی_ آقا رو، توروخدا به بزرگ
  یمن زنتم الک ادیب  ادتی یخودتم گاه   دم،یاز خودم بروز م انهیخودمو بچسبونم بهت و رفتار ناش 

 . خورهی بر نم یی مثـــال به جا
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 زد و گفت:   یپوزخند

کتفمم نباشه که زنم داره منو در حال   هیجلو بق   زمی ریبا دختر مردم که رو هم نم یزنم  رهی م ادمی_ من 
دختر مردم داد بزنم چقدر   افهی تو ق رمینم  یچهارچشم  نه،ی بیمختلف م یر ژست هاعکس گرفتن د
 چشات خفنه.  

 

اتفاقا حواسش کامال بوده، از گارد خودم   سیسش ن حوا کردمی مدت که فکر م نی بود! تمام ا دهید پس
 خارج نشدم و گفتم: 

 گردن من؟  یرو بنداز  رایهمه تقص یخوا یم ؟ی_ االن که چ

 

 نداشت؟   یکه تموم  دیگفت یبهم م یچ گمیم  دارم ر،ی _ نخ

 

 با حرص انداختم باال و گفتم:   ابروهامو

 .  میگفتیم   یچ گمیمنم م گفتی بهت م یداشت چ ایسان ی_ هر وقت تو گفت 

 

 گفت:  ارهیبه روش ن تشویعصبان کردی م یکه سع یحال  در

چهار تا حرف ننه من  ادیب  یکی  ترسمیچون م دمیپرس  ین یبی که م نمیا ست،یاصال برام مهم ن  نی_ بب 
 رو آب.  یز یکل پته رو بر  هویاحساسات،  یجلوت بزنه شما دخترام که ماشاال خدا یباز  بمیغر

 

 ردم اعصاب متشنجمو نشون ندم و گفتم:ک یمبل نشستم و سع یرو

 . ستمین یلوس اطرافت با احساسات آتشفشان  ی_ پس برو خداروشکر کن من از اون دخترا
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 شماره گرفت و گفت:   یتکون داد و تلفونو برداشت و عصب یسر 

 _ دوتا قهوه لطفا. 

 

 نتونستم خودمو کنترل کنم و داد زدم:  هوی

 . خورمی_ من قهوه نم 

 

 تر گفت:  یا چرخوند و عصب تو هو چشماشو

 قهوه لطفا.   دونهی_ 

 

 جا به جا شدم و گفتم:   یصندل یرو

 . خوامیگفتم قهوه نم  خوامینم  یچ ی_ نگفتم ه

 

 صداشو باال نبره گفت:   کردیم  یکه سع  یدر حال هوی

 .  یچیآقا ه خوامی نم یچ ی_ ه

 

  افهیق دیدیم ی هرک  یعنی ،میبهم نگاه کرد  یبا لبخند حرص یی تلفونو محکم گذاشت سر جاش و دو تا و
  یبگه عصبان  خواستینباشه، اون م گهیسر به تن همد میبده که حاضر صی تشخ تونستیمونو م

رو شده بود   شمیدستش پ گهید یول  ذاره،ینم ری نشون بدم رفتاراش اصال روم تاث خواستمینشده منم م
 بفهمم چقدر رو مخشم! تونستمیم
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بهمون   یلیکرد و خالصه خ  دایادامه پ رازی و باحال ش یدنید یهاما با رفتن به ادامه جا مسافرت
  ییمخم رفت که چند جا یو رو دیپلک انی انقدر دور و بر نو ایبگم که سان نمیخوش گذشت، البته ا

سه   بای تقر شدم،یکه منصرف م شدی م یچ دونمیبود آمپر بچسبونم و برم تو حالش اما هربار نم کینزد
سفرمون   ان ی خالص و پا ریشد که به عنوان ت نیگذشته بود و قرار بر ا رازیش از سفرمون به میروز و ن

داشت به    میدوران بچگ یها یکرده بودن، راستش تمام فانتز  یکه بهمون معرف  یبزرگ یشهرباز  میبر
دادن  حی و ترج دادنچرا؟ چون عمو و مهرانه همون اول از اومدن با ما انصراف   وست؛یپ یم  تیق یحق

   کیيه کافه نزد

  ای و سان حرکت کردم انی طبق عادت کنار نو م،یو برگرد میشونو بخورن تا ما بر  یراز ی و فالوده ش ننیبش
که شرفم بهم  ییو جاها میهارو امتحان کرد یتمام باز  ی ک ی یک یهم باهامون همراه شدن،  کلیو ما

رو به  هیپوزه بق رهتا بوسط  دادمیهول م انویمتعارف از خودم نشون بدم نو ریرفتارات غ دادی اجازه نم 
اون  شد، یو برنده م گرفتیم ازیامت انینو یو ه می کرد یباز  اردی لیب میجا هم رفت هیخاک بماله، 

  یکه با من همکار  شعورمیب ای سان  شد،یبرنده م کلیما  گرفتی نم  ازیهم که اون امت ییهات یموقع
دستم جفتشونو دنبال کردم و   یتو  با چوب رسهی نم ییکارم به جا دمیمنم د میعقب بود یل یخ کردی نم
 . ختمیرو بهم ر یباز 

از آب انارشو با ادا   یکم  ایتعارف کردم، سان  هیدستمو به بق  یو با ذوق پشمک تو  مینشست مکتین یرو
 و عشوه خورد و گفت: 

 . یجان بهتره نخور  ازین سی ن ی_ اون پشمک اصال بهداشت

 

 و گفتم:  از پشمکو جدا کردم و خوردم و بهش نگاه کردم یکم

 ؟ ی_ جد
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و به  خوردی م یکه داشت بستن  ان یپشت چشم نازک کرد و نگاهشو ازم گرفت، متوجه خنده نو برام
 با غر گفت:   ایشدم، سان کردی من نگاه م

 م؟ین یقشنگ بش مینبود بر ییجا ی شاپی _ کاف

 

 کردم و گفتم:   یبزرگتر از پشمکم کندم و باهاش باز  یا تکه

 . ادیخوردنم نم  زیمعذبم، اصال حس چ یل یمن شخصا تو اون فضا خ شترهی صفاش ب  ینجور ی_ ا

 

روبه روم نشسته   مکتی که ن کلی لبم و به سمت ما یدرست کردم و گذاشتم رو لیبی مثله س پشمکو
 و گفتم:  دمیبود چرخ 

 . ریعکس بگ هیازم  کلی_ ما

 

موشکافانه و   انیوازم گرفت و بهم نشون داد ، ن یو همونطور نشسته عکس  دی چهره ام خند دنید با
باال انداخت و به من اشاره کرد،  ییپوزخند زنان ابرو  ایسان  کرد،یداشت به حرکاتمون نگاه م یجد
بود و   شدهکم حرف تر   انیکه باهم حرف زدن نو یبود کال از اون روز  نشونیب یچه سر و سر  دونمینم

 اه کردم و گفتم: اکثر مواقع تو فکر بود، به عکس نگ

 احاله. چقدر ب  ی_ وا

 

کار   نی چسبوندم به صورتش و کنارش نشستم، از ا  شیکل پشمکو مثله ر  عیسر انویجلو نو رفتم
 من به خودش اومد و با اخم گفت:  ییهوی

 ؟ یکن ی م کاری_چ
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  و عکسو  دی عکس گرفت، خند کلی نشون دادم و ما  نیعالمت دو به دورب عیبرش داره که سر خواست
 بهمون نشون داد و گفت: 

 خنده شد.  یل ی_خ

 

خودم و خودش که   افهیبه ق م،یعکس افتاده بود یتو طنتیبا اخم و من با ش   انینو گفت،ی م راست
عکس اخماش باز   دنیبا د انینو  دم،یتا آسمون باهم فرق داشت اشاره کردم و بلند بلند خند نیزم

 لب گفت:  ریتکون داد و ز یشد و با خنده سر 

 کنم از دست تو آخه؟ کاری_ چ

 

و از  ستمی رو بهم منتقل نکرد، روانشناس ن  یحرفش اصال حس خوب  نیزل زدم و رفتم تو فکر، ا  بهش
ر  ناجو زیچ  هی دونمیحسرت، اه چم   ،یبود مثله دودل یز ی چ هیصداش  یتو یول ستم،یکارام بلد ن نیا
 .  گهید

 اشو انداخت تو سطل آشغال و گفت:  وهیآب م  ایسان

 . بره باال نمونیجا آدرنال هی می_ بر

 

 بهم نگاه کرد و گفت:  انینو

 _ نظرت؟ 
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 گفتم:  ج یکردم و گ  زیر چشامو

 _ َهن؟

 

شدم، دختر   رهیکه نشون داد خ یا لهیدرشت شده به وس یپشت سرم اشاره کرد، برگشتم با چشا به
 از ترسو تماشا کردم گفتم: کندنی داشتن جون م ی و انگار  دنیکشی م غی که داشتن ج ییپسرا

 .سی قشنگ ن شمی_ شوخ 

 

 و گفت:  ستادی ا نهیدست به س ایسان

   ؟یترس ی _ نکنه م

 

 و گفتم:  ستادمیا صاف

 داداش. ابونمیوگرنه منکه بچه کف خ  گمیتو م ی_ هه، برا

 

 گفت:  تی بلغور کرد و در نها  یفرانسو زی چندتا چ عیسر کلیما

 _Nonاستیسان  ستی , اون داداش ن  . 

 

 چشماشو تو هوا چرخوند و گفت:  انینو

 نه؟  ای  میبر  شدیآخرش چ _
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 گفت:  یخاص  ینیری با خودش  ایسان

 .  یبیب  یتو بگ  ی_ اصال هرچ 

 

 دوباره داد زد:  کلیما

 .انهینو  ستین  یبی _ اون ب

 

 نازک کردم و گفتم:  یپشت چشم  ای سان یبرا

 بگه. انی نو  ی_ باشه اصال هرچ

 

 و با چشم بهش اشاره کردم که قبول نکنه.   دمیچرخ  انی سمت نو به

 

 نظرت؟    انیب نو_خو ایسان

 

" تکون داد ؟ی"چ یچون سرشو نامحسوس به معن دینفهم نکهیباال انداختم، مثله ا یچندبار  ابروهامو
 بهم نگاه کرد و گفت:  نایبگم که سا یز یچ هیاومدم 

 از؟ ین ی دار  یتو مشکل  نمی_بب 
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 سوت زدم و گفتم:  یگرفتم و نمايش  الی خیمو ب  چهره

 مردده. کمی انیفقط فکر کنم نو م،یام بر هی من؟ من پا ؟ی_ هه ک

 

 باال انداخت و گفت:  یشونه ا انینو

 . گهید میبر  یناراض  یگور بابا ؛یشما راض   ؛ی_ من راض

 

 . یزبیفر میبر ه،ی_ عال ایسان

 

زدم و همراشون رفتم، خم شدم   ی به زور لبخند دم؛یرو د هیبق  رهیاومدم حرف بزنم که نگاه خ یعصبان 
بدون  مشونی نداشت تصم یا  دهیفا نکهیوقت بخرم اما مثله ا کمی، تا  و بند کفشمو محکم بستم

  التح  یمسخره بودن کم یکه سوار اون باز  ییو داد آدما غی ج یشدن به صدا  کیبرگشت بود، با نزد
  طاروی بل دم،یکش قیبهم وارد شد، اما کنترلش کردم و چندتا نفس عم ادیاز استرس ز یتهوع ناش

صاحاب نشستم و   یاون ب گاهیجا یرو  یکی  یکیو  مینجا بود دادکه مسئول او یپسر  لیتحو
 گفت:  عیسر ا یسان  م،یکمربندارو بست

 .دهیپر کمی _ رنگت 

 

 که کنار من بود بهم نگاه کرد و گفت:  انینو

 ؟ ییاوکِ  ازی _ آره، ن

 

 انگشت شصتمو باال بردم و گفتم:  کردمیکه داشتم غش م یدرحال  یخاص  ییپررو با

 راحت.  ونالتیم،خ ی_ دو کِ 
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  غیزدم، البته بماند که ج  غیو از ته دل ج یتکون خورد؛ خودمو محکم چسبوندم به پشت میصندل هوی
و شروع   می خورد یشتر یگم شد، تکون ب  شدیشجاعتش م یکه ادعا ایبلند سان  یو دادا غی ج ونیمن م

  ردممو کنترل کخود  یلیخ  دن،یپامون بود و همه جا درحال چرخ  ریز یکل شهرباز  م،یکرد دنیبه چرخ
 که لبخندمو حفظ کنم اما نشد و با جمله: 

 برم"  دی گو*ه خوردم بزار ی"وا

  نمیبب تونستمیهم نم کلویبا خنده به سمت باال نگاه کرد، ما انی ابراز غلط کردنم شروع شد، نو پروسه
شتم رو  دستامو گذا شد،یحاال حاال ها متوقف نم نکهیبرم، اما مثله ا ستهیوا عیفقط دوست داشتم سر 

 صورتم و داد زدم: 

 خــــدا.  شم،یم ادهیمن پ دیخوردم، توروخدا نگه دار  یابررفررض، شکر اضاف ـــــای_ غلط کردم، 
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 داد زدم:  شتریکنترلمو از دست دادم و ب  دهیجواب نم یاصرار و التماس و خود زن  دمیکه د یوقت

مگه؟  دیکر شمیم ادهینگه دار من پ گمیا، مو کتابم تو جد و آباد همتون پدرسگـــ ــــــفی_ کــــ
 َاههههه. 

 

کردم روحم داره از بدنم  یحس م  میکردم که گلوم درد گرفته بود، با هرتکون صندل دادیداد و ب انقدر
  فیک جانی هو با  برهی لذت م یلیکه از ظاهرش معلوم بود خ  انیسرجاش، نو گردهی و برم  رونی ب رهیم
 ت: و گف   دیبلند بلند خند کنهیم

 . دارهینگه نم نینسوزون ا یکالر  ی_ الک
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 گفتم:  گمیم یاون همه سر و صدا بشنوه چ ونیکه از م یجور  هیگر با

 بکنم پس؟   ی_ من چه غلط

 

 زد: داد

 _ چشاتو ببند. 

 

حس کردم درش اوردم و با   بمیج  یتو یز یچ هی هوی بم یچشامو بستمو دستمو گذاشتم تو ج عیسر
 داد زدم:دستم هول شده  یتو چیپ دنید

 از کجا کنده شده؟  نیاکثر امام زاده ها ا  ای_ 

 

دستم و بعد به من نگاه  یتو چیگشاد شده اول به پ یقطع شد و با چشا چیپ دنیبا د ایسان  غی ج هوی
 یه شده بود گذاشتم توچرخ چمدونمه از تهش کند  جیپ نکهیاومد عه ا ادمی  هویکرد و غش کرد، 

 ! بمیج

 اشاره کرد دستگاهو متوقف کنن، عیکرده، نگران و سر غش ا یمتوجه شد سان  انینو

بلند نشد،  میو صداش کرد میتکونش داد یکنارش و هرچ  میرفت  کلیو ما انی و منو نو میکرد توقف
صف   یها تو یمشتر  ومد،یرو صورتش بازم به هوش ن  دمیرو باز کردم و آب پاش   یآب معدن یبطر 

رو    یباز  نی همچ دیچرا با ترسهیکه م یکه آدم ختنندایهم متلک م ایشلوغ بود بعض یل یبودن و خ
که  گرفتیخودشو نترس م   نیواال دختره پررو همچ دم،ی ، بهشون حق م گفتنی کنه، راست م  حانامت

مارو هم مضحکه خاص و عام    ینجور یتا ا دادیبروز م از خودش شجاعت  دی مثله من با ن،یو بب  ایب
 دید یرو صدا زد، وقت ای سان یچندبار  دادیم ینظر  هیو   دومیم یکه هرکس نیاز ا یعصبان  انینکنه، نو
 بغلش گرفت و بلندش کرد!  یرو تو ایمنتظره سان  ریحرکت غ  هیتو   هوی شهیبلند نم 
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چشمم تکرار شد و کل تصورات و تمام   یجلو یکارش صحنه آهسته چندبار  نیا ستادم،یا خیم سرجام
جلو همه  ینجور یرو ا ای سان انینو د یچرا با ا؟یسان! ان؟یهضمش کنم، نو تونستمینم خت،یباورام فرو ر

  دونمیم  نکهجا کرده غش کرده، م  یمثل آدم راه بره، ب  شهیبلند نم ای سان کنهی بغل کنه؟ اصال غلط م 
 .هیغش کردنشم الک 

 بود، ناراحت بهم گفت:  ستادهیکنارم ا کلیمشت کردم و نگاهمو ازشون گرفتم ، ما دستامو

 اورژانسم دردسترس نبود.   اون حالش بد بود ازی_ ن

 

 نفرت گفتم:  با

 در دسترس بود که اسمش اورژانس نبود.   شهی_ اگه هم

 

 گفتم: و  دمینگفت، به زور خند یز یشد و چ رهیبهم خ  نگران

چون دختر   ایسان  یمخصوصا رو ستمیحساس ن یکردم بابا، من اصال از اون خانما یشوخ  ه؟ی_ چ
 شدن.   باهم بزرگ یاز بچگ دونمیعموشه و م

 

 لبخند زد و گفت:  کلیما

 . دمی ترس کمی_ چه خوب، 

 

 رو هم فشار دادم و گفتم:  دندونامو

 راحت.    التی_ خ
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خانم تو بغل   ای قشنگش اونجا بود که سان یهتل، جا  میو برگشت میبود آژانس گرفت یهر مکافات با
و با حرص به   دمیجوی مناخنامو با استرس  ،مارستان ی ب  میبر  خوادیبه هوش اومد و گفت نم انینو

  اقعالب چندتا فوش بهش دادم، و ریکنارم نشسته بود نگاه کردم و ز نیماش  یحال تو یکه ب  ایسان
 گفت:  ای برگشت و به سان  انینو ورد،یکفرمو در م
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 برات؟  رمیبگ یخوای نم  یز ی؟چی_ خوب 

 

 با ناز گفت:   ایسان

 _ نه ممنون خوبم. 

 

 به من نگاه کرد و گفت:  زدی حرف م ایداشت با سان  همونطور

 ؟یالزم ندار  یز ی تو چ ازی_ ن

 

 شهیسرمو به نشونه نه تکون دادم، توقع داشتم مثله هم کندمیاخونامو م که داشتم ن یاخم درحال  با
تماشا کردم و  رونوی ب شهیبرگرده اما اون ازم چشم برنداشت و به نگاهش ادامه داد، از ش الی خیب

  نباریا  یانگار  گفت،ی نم یز ی صدا سرش تو الک خودش بود و چ  یب  کلینکردم، ما یبهش توجه
به عمو و زن عمو   م،یشد ادهیو پ  ستادیا نیخوش نگذشت، ماش چکدوممونی به ه شهیبرعکس هم 
سوار آسانسور شم و برم تو اتاقم که  هیتو، خواستم با بق  میهتل و خودمونم رفت انی ب میهم خبر داد

  ر یسمتش، ز  میهمزمان برگشت انیصداش منو نو  دنیا زد، با شننشست و اسممو صد یالب یتو کلیما
 ه کردم و گفتم: نگا انیبه نو یچشم
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 _ بله؟

 

   رم؟یوقتتو بگ یا قهیچند دق شهی_ م

 

 نیمتوجه ا کلی ما خورد،ی هم از سرجاش تکون نم انیبود و نو ستادهیدم آسانسور منتظر ا ایسان
 اوضاع شد و گفت: 

 

 ؟ یایب هشیم  انیتو نو نی_ و همچن

 

اومد بره که عمو و   ایگفت منتظر نباشه و بره، سان  ایبه عالمت مثبت تکون داد و به سان یسر  انینو
به سمتش رفتن و بغلش   دنیرو د ایو نگران وارد هتل شدن تا سان  دنیمهرانه همون موقع از راه رس

هم  مونشده و ع  شیزی چ نهیبب کردی و دائما سر و وضعشو چک م گرفتیکردن، زن عمو دستاشو م
 نیحالم از ا داد،یحوصله و کوتاه جوابشونو م   یب  اینه، سان  ایحالش خوبه  نهیبب دیپرسیب سوال ممرت

به خودش زحمت حرف   یاونا نگرانش بودن؛ اونا عاشقش بودن اما اون حت خوردی رفتارش بهم م
  چکسیه  هود داره کوج ی کی ای دن نیا یتو دونستیبود، نم  انیو فقط حواسش به نو دادی زدن نم

  تیاون وضع  اون باشه، یلحظه جا هیو آرزو داره  ستی دلواپس حالش ن چکسیه  ست؛ینگرانش ن 
 تکون دادم و گفتم:  نی قابل تحمل بود، کالفه سرمو به طرف ری برام غ

 برم.   خوامی_ من م

 

  یبود ناراحت  لوممع د،یبه صورتش کش  یمن به اونا شد و کالفه تر از من دست رهی متوجه نگاه خ انینو
و  میباهم نشست یهمگ ما و شیرو فرستادن باال و خودشون اومدن پ  ایعمو و مهرانه سان ده،یمنو فهم

 داد حرفشو بعدا بگه و بلند شد و جمعمونو ترک کرد. حی ترج کلی ما دن،یماجرا رو پرس
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ف زدن برام نمونده  کرد و منم که دل و دماغ حر  فیرو تعر هیکه نگران نشن براشون قض  یجور  انینو
عمو و مهرانه   بی تموم شد، متوجه سکوت عج انیصحبت نو کردم،ی م دییبود فقط حرفاشو با سر تا

 گفت:  لنگهیکار م  یجا هی دیهم انگار فهم انیشدم، نو

 شده؟   یز ی_ چ

 

 زده گفت:   رتی بهم اشاره کرد و ح مهرانه

 بارداره! ازی_ ن

 

سرتونو   یرو  یسطل آب تگر   هیشدن  یز بدن و خالحساس همزمان کنده شدن روح ابه حال ا تا
   د؟یتجربه کرد

 ! انیهم من هم نو م،یمسئله ممکنو فراموش کرده بود نیکه مهمتر یوا یدل غافل، ا یا

 گفت:  دهیترس  عمو

 حالت خوبه؟   ازی شما؟ ن دیکرد کاری_ چ

 

از دست رفت،  مورد  نیا یماست مال  یمنم برا یرفت و همراهش تنها دلگرم  انی از رخ نو رنگ
 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:  م،یکه بزن میتونستینم  یعنی م،یزدیحرف نم چکدوممونیه

 . گمیو ضد حال باشم...االنم خوبم، راست م ارمی نه ب هیرو حرف بق  ومدی_ راستش دلم ن
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 گفت:  ی، زن عمو عصبان  کردی نگاه م نی به زم دهیهنوزم ساکت بود و لب برچ  انینو

با شما هم هستم، شما دو   انینو  شد؟یم یچ فتادی شکمت م یتو بچه تو یبرا یاتفاق اگه  ی دونی_ م
رابطه تون وجود    یتو یو نفر سوم  دیست یمتعلق به خودتون ن گهینفر چتونه؟ اصال حواستون هست د

 داره؟   ازی داره که به مراقبتتون ن

 

 واقعا حامله ام! حس کردم  هوی کردم که   یمونیاز حرفاش ناراحت شدم و احساس پش یجور  هی

 بازخواستمون کرد؛ مهرانه که توپش پر بود ادامه داد: شتریطبق معمول با سکوتش ب یول  عمو

 فدات شم.  یمن؛ قشنگ من؛ اله زی _ عز

 

 لب گفتم:  ریز

 _ خدانکنه.

 

 .  یتو مادر   ،یکن یم  کاریچ یدار  یبدون  دیتو خودت با ستیحواسشون بهت ن ه ی_ من نگرانتم، اگه بق

 

 کردم، بلند شد و گفت:  دییانداختم و تا  انیبه نو  یچشم  ری نگاه ز دلخور

 .شتریب  یلیبه خانواده ات باشه... خ نا یاز ا شتریحواست ب  کنمیخواهش م  انی_ نو

 

  ریزد و نفسشو فوت کرد و ز هی مبل تک  یبه پشت انیارو ترک کردن، نوهم بلند شد و باهم اونج عمو
 لب گفت: 
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 برن. حافظه رو ب   نی_ مرده شور ا

 

 شو از مبل برداشت و گفت:  هیزدم و جوابشو ندادم، تک   یپوزخند

 

154 

 

 منو.   نی_ بب 

 

 نگاه نکردم.   بهش

 

 از؟ ی_ ن

 

تر اومد و   کی نزد  یاما همچنان به صورتش نگاه نکردم، کم دمیحفظ کردم و به سمتش چرخ  اخممو
 گفت: 

 .گمیم یچ  نی نه، صاف تو چشمام نگاه کن بب ینجور ی_ ا

 

و   یاما منطق  کرد،ی م  ییخودنما یا کردم و به چشماش زل زدم ، ته چشماش خنده کمرنگره  نفسمو
 گفت:  یجد  یلیخ

 . ومدی ه هوش نمکه ب یدیولش کنم؟ خودت د یوسط اون شلوغ ی_توقع داشت
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 صورتم به چشماش نگاه کردم و گفتم:  یتو  یر یی تغ چیه بدون

 ندارم.   یاز کس ی_ من توقع

 

 م: کردم و ادامه داد مکث

 _نداشتم...و نخواهم داشت.  

 

به عالمت تاسف تکون دادم و  یکردم و سر  یکمرنگ از چهرش رفت، در عوض من تلخ خنده ا خنده
دلم  ینجور یا دمید ستادم،ینرفته بودم که ا یبه سمت آسانسور حرکت کردم، چند قدم بلند شدم
 دستامو مشت کردم و به سمتش برگشتم و داد زدم:  شه،یخنک نم 

   ؟یدیفهم  یاونو بغل کرد یغلط کرد ی_ ول

 

تر   نییصدامو پا یچهره متعجبش که در همون حالت نشسته خشکش زده بود نگاه کردم و کم  به
 اوردم و گفتم: 

  یشوهر من  یتا وقت سی خبرا ن نی از ا ر ینخ ه؟یهند لمیف ی؟ فکر کرد یکن ینگاه م ینجور یا هی_ هان؟ چ
 یجام بد ان یحرکت   نیهمچ دیهم نبا رهیبم ،یغل کنرو جلو چشم من ب گهید یک ی  یکنی م جایب

 نزنم شت و پتتون کنم.  کنمی نم نیتضم گهیدفعه د چون ؟یدیفهم

 

به خنده شد، دوتا دستاشو گذاشت رو صورتش و بعدش    لیحالت شوک در اومد و تعجبش تبد از
 بهم نگاه کرد و گفت: 

 تو.  یا وونهی_ بخدا د
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 گفتم: و  ستادمیا  نهیدست به س یحرص

 دختر عمو جونته.  وونهی_ د

 

رفتم و  کشیتکون داد ، نزد نیکرد و سرشو به طرف یشد و به صورتم نگاه کرد، تک خنده ا بلند
 کردم و گفتم: زیچشامو ر

 .  ایخندیم یل ی_ خ

 

 شلوارش برد و متفکر به باال و سپس به من نگاه کرد و گفت:  بیتو ج  دستاشو

 [؟ی_ لبو دوست دار 

 

بود اما نم نم  ری د کمی زیی اواسط پا یسرما برا نیالبته ا دادیدشو نشون مخو یداشت سرما  کم کم هوا
سرد جلوه دادن هوا   یخودشو برا  یسع تی بارون و باد دست به دست هم داده بودن و داشتن نها

 ان؛ یو دو نفره منو نو کیمثال رمانت  یگند زدن به قدم زدن ها  ی...و البته براکردنیم

تا از نم نم بارون که داشت رفته رفته  میکه اونطرف بود رفت یق یبدو بدو به سمت آالچبه دست   لبو
به   یکه اونجا بود گذاشت و منم نشستم، کم یز یم یلبو هارو رو  انینو م،یدر امان بمون شدیتندتر م 

 و گفتم:  دمیخودم لرز

 انقدر هوا آشوب شد؟ هوی_ چرا 
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من نشست و همونطور   یونو تماشا کرد و بعدش رو به روو بار  ستادیا یا هیچند ثان  نهیبه س دست
 که نگاهش به بارون بود گفت: 

 . ستی منتظره ن ریفصل غ نیا  یخوب تو ی_ آره، ول 

  

 و گفتم:  دمیبهم مال دستامو

 _ اوهوم.

 

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 _ سردته؟ 

 

 زدم و گفتم:  یا مهینگاه کردم و لبخند ن بارونو

 بارونن.  ری که ز ییکسا  به اندازه نه ی_ آره، ول 

 

 و گفت:  دیکش  نییکه تنش بود و پا  یمشک  وشرتیس پیز

   م؟یسردته بر یلیاگه خ فهمم،ی _ منظورتو نم

 

با   نباریچشمم نقش بست، اما ا یبچه ها جلو  هیو بق  یمرجان، کام  ،یگل وسف،یآفتاب سوخته  چهره
 شده با...   یکه گل یا کفشپاره، ب ییبا دمپا کرد،ی که ازش آب چکه م ی و لباس  سیخ یموها

 شونه هام انداخت شدم و گفتم:  یرو وشرتشویکه س انینو متوجه

 من عادت دارم.   یخودت بپوش سرما نخور   خوادی_ نم
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 از لبو خورد و گفت:  یکرد و کم  یاخم

 بخور لبو داغش خوبه.   م،ی_ من اوک

 

 که تنش بود نگاه کردم و گفتم:  یدیسف  نی آست مین شرتیت به

 نرفته ها.  ادمی یآب سرما خورد یبطر  هی_ با 

 

 گفت:  طنتی ش با

 . ایرو باز کرد  ی_ خودت سر شوخ
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غم داشت دلم با صداش  یکردم ، بارون لعنت یو انگشتمو به ظرف لبو زدم و باهاش باز  دمیخند
  یبود اما حس خوب یچ یدلهره برا دونمیکردم، نم یتو ناخودآگاهم دلهره رو احساس م  گرفتیم
 نبود...  یبود، اصال حس خوب ن

 

   ازی_ ن

 

 نگاه کردم.   بهش
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 هیاگه  خوامی ازت ممنونم و...معذرت م یکه تا االن بخاطر من تحمل کرد یتمام اتفاقات  ی_ برا
 . یبه دل گرفته باش یز یا ازم چ ماجر نیدوست ندارم بعد ا ،یشد  تیاذ ییجاها

 

از بارون متنفر   دم،یقبل به خودم لرز ازش یسرما کل وجودمو گرفت، ب ان؟یاونم نو  یخواه معذرت
و نشنوم، ضربان قلبم   نییپا  ارمیصداشو ب ونیزی مثله ولوم تلو شدیبودم، صداش رو مغزم بود، کاش م 

 باال رفت و لبمو به دندون گرفتم و گفتم: 

    ؟یعنی نی_ ا

 

 تکون داد و گفت:  یسر  متفکرانه

 . زتریمسالمت آم انیو پا زیمسالمت آم یستی_ همز

 

 داشتم، سکوتمو شکستم و گفتم:  ی که توش مهارت خاص   یزور لبخند زدم کار  به

 دم؟باالخره از َشر ت خالص ش   ی_ خوب؟ پس يعن

 

 کرد و گفت:  یالک اخم

 .یکردی ها م  در فراغ آغوش من ناله یداشت شی پ  قهیچند دق نی_ هم

 

 انداختم باال و گفتم:  ابروهامو

 وقت.   هی یر ی نگ دزیا یکن یچپ و راست همه رو بغل م خودت گفتم بدبخت، ی_ َهه، من؟ برا
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 زد و گفت:  چشمک

 تحت کنترله.  ی_ نه بابا حواسم هست، همه چ

 

 صورتم مماس باهاش قرار گرفت و گفتم:  ز،ی نخندم دستامو گذاشتم رو م کردمی م یکه سع یدرحال 

 .ی شعور یب  یلیخ  نی_ بب 

 

 عقب بره گفت:  نکهیهمون حالت بدون ا در

 مقدس . میتو خوب، تو مر  نی_ بب 

 

 موندم. رهیکردم و به صورتش خ  زیر چشامو

 ابروشو خاروند و گفت:  کنار

 داره منم که با حال.  یحال هیکه هوا  می_ پاشو بر

 

 و گفت:  زنگ خورد با دست عالمت سکوت اورد شی بگم که گوش یز یعقب رفتم خواستم چ عیسر

 باشه، فعال.  م،یایا االن م... نه، نه مه؟ی_ سالم عموجان، االن؟ ضرور

 

 و گفت:  شد بلند

 هتل، عمو کار مهم داره. می بر  دی_ بدو، بدو که با
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 بگه، بلند شدم و گفتم:   خواستیم  یچ دمینفهم  آخرش

 االن؟  شدی_ چ

 

بهش   ستادهیشونه هام برداشت و انداخت رو سرم، منم همونطور ا یاز رو وشرتویو س  کمینزد اومد
 اشاره کرد و گفت:  ابونیرو بهم نگفته بود! مطمئن بودم، به اونطرف خ ی ز یچ هی کردم،ینگاه م

 .  میش ن یاونطرف تا سوار ماش میبر مییبارون بدو   ریمسافتو ز  نیا دیشد که با نی_ ا

 بود اشاره کردم و گفتم:  دنیکه درحال بار یبارون تند به

سرما  یش یم سی دت خوحد! خ نیدر ا گهینه د ی حاال گفتم عادت دارم ول   ت؟ی وضع نی_ تو ا
 . یخور یم

 

 و گفت:  دیبرهنه اش کش یبه بازوها دستاشو

 .میچون در اون صورت دوباره با مهرانه داستان دار ینش  سیباش خ   زیفقط ت  م،ی_ من اوک

 

 گرفته بود گفتم:  دموید یجلو ی کم وشرتیکه لبه کاله س  یتکون دادم و درحال سرمو

 _ باشه.  

 

نگاه کردم، دستشو باز کرده بود، لبامو جمع کردمو خودمو  نییرد به پا اما تکون نخو ستادمیا آماده
 گفت:  عیشدم ، سر رهینشون دادم و آروم دستشو گرفتم و به روبه رو خ  الی خیب

 دو سه بدو   کی_ 
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و پاهامونو    میدیخندی م م،یپارک حرکت کرد یو به سمت خروج میدیدو رونیب  قیآالچ ری بدو از ز بدو
انقدر باحال بود هههه... اهم خوب  ختمونی رو سر و ر د یپاشیچاله آب و بارونا م  تو میذاشتیم ممحک

به   رهکه دستمو محکم گرفت و نذاشت، خالصه باالخ فتمی بود ب کیراه نزد ی وسطا گفتمیداشتم م
 یتک سرفه ا انی شده بود، نو یو گل  سیتمام سر و شکل جفتمون خ ، یدنیاما چه رس میدیرس  نیماش

 کرد و گفت: 

 معادالت من نبود.   یشدن تو  سی حجم از خ نیا_ 

 

 سرم برداشتم و گفتم:  یاز رو وشرتویس

 باحال بود نه؟  یلیخ  ی_ آره ول 

 

 گفت:  یلبخند شل  با

 .  ازیبارونه ن  نیا هی تو سر بق زننیم  کننیبرفو گوله م شنیخم م  هی_ اون موقع برف باز

 

 کردم و گفتم:  اخم

سه تا مشت آب   تایدوتا نها یک ی روت   چاله یبار خم شدم از تو سه تایدوبار نها یک یحاال   _ اووو،
   ؟یمجبور بود ت ی تا به حال تو زندگ ؟ی فهمی خوب برف نبود مجبور بودم م دم،یپاش

 

 موهاشو با دستش جدا کرد و گفت:  یچشام نگاه کرد و همزمان ِگل رو به

 . هی_ آره حس بد
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نبرده   یباز  ک یاز رمانت  ییذوق بودا اصال بو یب  یل یخ انمیو ن نینگفتم، ا یز یحرکت کرد و منم چ راننده
  یآب، هرچ یتو میکردیم میگرفتیهمو م یبچه ها کله  هیبره خداروشکر کنه ما با بق دیبود، تازه با
 حس و حال عميق تر.  شتریعمق چاله ب

کرد، تو   یینما زدو منو به داخل راه دشویرفت و کل  با عجله به سمت آسانسور انیو نو میهتل شد وارد
 مرتب کرد و گفت:  ختشویآسانسور سر و ر نهیآ

 . ننی بب افه یق  نیراهرو نباشن مارو با ا ی_ خدا کنه تو

 

 گفتم:  میرفت رونیمتوقف شد و ب آسانسور

 . ننمونیچي بگم اگه بب  دونمیواقعا من نم گهید نباری_ا

 

 داد و گفت:  هیرو بستو بهش تکد انی تو نو میو رفت می در اتاقو باز کرد عینبود سر  یکس خداروشکر

 .ولی_ ا

 

 طرف حموم رفت و گفت:  به

 . هیبق  شیپ میشام بر دیتوهم لباستو عوض کن، با رمی دوش بگ هی رمیم ز ی_ من ت

 

خالق  زدم رو گوشيش و چتاشو چک کردم، جلل   رجهیش   عیشو برداشت و رفت، با رفتنش سر حوله
جز چندتا اسم مرد نبود! البته اوناروهم چک کردم،   ینخواسته بود چون چت ای بود  دهینفهم دونمینم

تخت نشستم  یرو کمیسختمه  ستاده یا ینطور یا دمیمعلوم بود َمردن، مشغول چک کردن بودم و د
تخت زدم و همونطور   یرو یکارم ادامه دادم، انقدر غرق شده بودم که زمان از دستم در رفت ،غلت بهو 
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خاموش کردم و سرمو باال گرفتم   و یگوش عی و سر دمیکش  یا هازی خم  خوندمیکه داشتم اس ام اساشو م
 دستپاچه گفتم:  کنه،ی و داره موهاشو شونه م ستادهیا نهیآ  یجلو  انینو دمید هوی

 ؟یاومد ی...کی_وا

 

 بهم نگاه کرد و گفت:  نهییآ یتو از

 د؟یهم رس یا جهی به نت قاتتیحاال تحق  شه،یم یا  قهیسه چهار دق هی_ 

 

 و خودمو زدم به اون راه و پرو پرو گفتم:  مو برداشتم حوله

 . یبا گردم یبرم عیحالت خوبه؟ من رفتم حموم سر  ؟یگیم ی_ چ
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 ***************** 

 

 قبل ما رفته بودن!  نایکه عمو ا  یبه مقصد رستوران م،ینشست نیماش  یباهم تو همزمان

 

 شت در منتظرمونن. که فکر کردم پ  میبر یگفت  نیم؟همچیصبر کنن باهم بر شدی_حاال نم 

 

 کرد و گفت:  سرفه
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 . میباشخداکنه رسوا نشده  م،یبود، فکر کنم گند زد یجور   هیرفتارش  دونم،ی_ نم

 

 حرکت کرد و متفکر گفتم:   نیماش

 _ خداکنه. 

 

 میستادیجلو درب رستوران ا و میشد ادهیتوقف کرد، پ  نی و ماش میدیشد، رس یبا سکوت سپر  مسافت
 دنی، با د  میوارد رستوران شد یق یو با نفس عم میشد  رهیبه رو به رو خ  ییاو دوت  میو بهم نگاه کرد

 تکون دادم و گفتم:  یاونطرف تر نشسته بودن دست یکم  زیکه پشت م نایعمو ا

 _ اونجان. 

 

 عمو بهم نگاه کرد و گفت:  م،یو نشست میکرد یا شهیکل یو احوال پرس میسمتشون رفت به

 عمو جان؟   ی_ خوب 

 

 ند زدم و گفتم: لبخ دستپاچه

  د؟یخوب  ی_ ممنون، شما چ

 

 _ خداروشکر.  

 

 لب گفت:  ری برداشت و ز زیم یرو  از یچندتا سرفه کرد و دستمال کاغذ انینو

 .  دی_ ببخش
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 عمو نگران گفت:  زن

 ؟ یسرما خورد ی_ وا

 

 دوباره سرفه کرد و گفت:  انینو

 . گهید زهیی پا _

 

  یعصب انیرد و بدل نشد؛ نو یحاکم شد و حرف  نمونیتکون داد و لبخند زد، سکوت ب  یعمو سر  زن
که ساکت   ای بود، به سان یسکوت پر اضطراب  دادم،یپاهامو تکون م یو منم استرس دییجوی لبشو م

 نگاه کردم و گفتم:  کردی م ینشسته بود و داشت با دسرش باز 

 حالت خوبه؟  ؟یجون تو چ   ای_ سان

 

 حوصله گفت:  یب

 . ستمی_ بد ن

 

 لب گفتم:  ریز

 .یشیخوب م یبر  گهیبغل د هی _
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 لب گفت:   ریبا پاش زد به پام و ز انینو

 .شنوهی_ م

 

 کردم و گفتم:  اخم

 _ خوب بشنوه. 

 

 گفت:  انیبه نو عمو

 ؟ یشیبابا م  یکه دار  هیکن، حس و حالت چ فیتعر کمیحاال تو  انیخوب نو اری_ بس

 

 باز بحث کم اوردن منو انداختن وسط.   ا،یب

 زد و گفت:  یو قورت دادم و لبخند کوتاه آب دهنش انینو

 . دونمی_ راستش هنوز تو ُشکم، نم

 

 سرشو تکون داد و با تعجب گفت:  عمو

 _ هنوزم؟ عجب. 

 

 لب گفت:  ریبه من نگاه کرد و ز یچشم  ریز انینو

 .گهی_ آره د
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 کرد و گفت:  هیتک یبه صندل نهیدست به س مهرانه

 ؟ یبگ یخوا ی نم یز ی تو چ ازی_ ن

 

سر وقت   رفتیم  چوندمی پیسر وقت من؛ من م ومدنیم  چوندیپ یم انینو ؛یی ثله بازجوبود م شده
 باال انداختم و گفتم:  یشونه ا ان،ینو

 بگم؟  ی_ چ

 

 به عمو انداخت و گفت:   یعمو نگاه زن

 . ارهی خودشم نم ی _ خانومو، اصال به رو

 

 هویبگه که  یز ی و خواست چ که هنگ کرده بود نگاه کردم، اونم بهم نگاه کرد انی برگشتم و به نو هوی
باز   یرسمًا با دهنا انیرستورانو گرفت و همه شروع به دست زدن کردن، منو نو  یآهنگ تولد کل فضا
روش   انینو که عکس  یتولد کی گارسون ک م،یو حرکاتو هنوز هضم نکرده بود مینظاره گر ماجرا بود

 .انهیتولده نو و اون موقع حساب کار دستم اومد که زیگذاشت رو مبود و اورد 

 با خنده گفت:  مهرانه

 .یتولدش جبران کن  یتو ذهنت داشته باش نویا  انیخانم، نو  ازی ما بود ن ادی  یرفت ول  ادتی_ 

 

 گفت:  میخندی و نم میستیتو باغ ن چکدوممونیه دید یوقت

 _ چتونه شما دونفر؟ 

 



 پشت چراغ قرمز 

478 
 

 / -:ی زورک یخنده ها  ری ز میدنشه هرهرهر ز یباز  عیضا نکهیا یو برا میون اومدبه خودم   انیمنو نو هوی

نشد و  میزدی که ما حدس م یز یشد، اما از قرار معلوم خداروشکر چ یباز  عیضا شتریبماند که ب  البته
 گذشت.  ریبخ  نبارمیا
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برگشت زود بود  یبرا  کمیتهران،  می و قرار بود فردا برگرد دیکشی آخرشو م ینفسا رازی به ش  مسافرتمون
بودم و   یالبته هنوز در مرحله مقدمات  گرفتم،یم یراز ی ه داشتم لهجه شمن ک  یبنظرم مخصوصا برا

 : گفتم یچپ و راست م

 شد؟   طوی_ عه! چطو شد که ا

 

با    یلیخ ه یبق نکهیاما مثله ا دادی بودن بهم دست م  یراز ی احساس ش الوگید که ی ت هی نیگفتن هم  با
 : گفت یله من مجم   نیکه بعد هر بار گفتن ا انیمخصوصا نو کردن یکارم حال نم  نیا

 . یکرد سمونی_ بسه جان جدت سرو 

 

چطور شد که  هیکه امشب افتاد خودش  یاتفاق  نیمثال ا  ن؛ینگفت ا شدیاز جاها نم  یبعض واقعا
 !شدیچ یول میکردی فکر م  یتوش بود، ما چ  یشد خاص  طوریا

 

* 

 

 چشم بسته گفتم: هیچشم باز  هیشدم و  داریاز خواب ب انی نو دیشد یسرفه ها با
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 نتونستم بخوابم.  یانقدر سرفه کرد شبید انی_ اه نو

 

خودشو    ش،ی شونیپ یگذاشتم رو دیآهسته و با ترد بردم و شی شونیپ کینداد؛ دستمو نزد جوابمو
 گفت:  یاحوال ض یو چشماشو باز کرد با حال مر دیعقب کش

 چمدونمه بده لطفا.  یتو یقرص سرماخوردگ  هی_ 

 

 گفتم:  عیسر

 . یتب دار  یل ی_ خ

 

آب بهش دادم، قرصو خورد و   وانیل هیرو برداشتم و با   یسمت چمدون رفتم و قرص سرما خوردگ  به
 سرفه کنان گفت: 

 سرما خوردم.  ی_ فکر کنم واقعن

 

 گفتم:  نهیبه س دست

 _ عذاب وجدان گرفتم. 

 

 _ چرا؟  

 

 .رونیب میرفتی کاش نم  یخور یزود سرما م  دونستمی من م ،یشد  ینجور ی_ بخاطر من ا
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 اومد و گفت:  نیی تخت پا از

 خودم خواستم.  ست،یتو ن  ری_ نه تقص

 

 گفتم:  دلسوزانه

 دکتر.  میبه عمو بگم بر یخوای م ارم؟یبرات ب یخواینم  یز ی_ چ

 

 گفت:  عیسر

بهم   نویآسمونو زم نکهیکوچولو سرما خوردم اون موقع عالوه بر ا هیبفهمن من  ه یکاف ؟ی_ نه، بچه شد
 .یوقت سرما نخور  هی نکهیبه بهونه ا کننیاز هم جدا ممنو و تورو هم  زننی م وندیپ

 

 شدم و گفتم:  مونی حرفم پش از

 . ایگ ی_ راست م

 

زنگ گوشيش بلند شد،   یزد، همون موقع صدا  یرفت و به دست و صورتش آب ییدستشو سمتبه
 برش داشتم و گفتم:   زیم یاز رو عیسر

 _ مهراده. 

 

 بود گفت:   سیکه دست و صورتش خ  همونطور

 جوابشو بدم قطعش کن. تونمینم سهیتام خ_ دس
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 توجه به حرفش گفتم: یب

 . کریرو اسپ  ذارمیم هی_چه کار

 

 : د یچیمهراد تو خونه پ  یخواست مخالفت کنه تماسو وصل کردم و صدا تا

 . یدار  ولیبابا ا  و،یتو  یبرث د ی_ َهپ

 

 بهم رفت و گفت:  یچشم غره ا انینو

 ن دستم بـــ...من اال ری _ سالم مهراد بعدا تماس بگ

 

 گفت:  یطون ی ش یبا صدا مهراد

 سرت گرمه؟  دهایبا ماهم آره؟ نکنه کادو مادو ها ز گهی_ عــــه؟ د

 

 دستاشو با حوله خشک کرد و گفت:  عیسر

 بهت.  زنمیمن بعدا زنگ م ه؟ی_ نه بابا کادو چ 

 

 و گفت:  دیبلند خند مهراد

داستانا   نیو ا  یتولدت بدون در و داف و پارت نیاول نمیکن بب فیتعر گهید اریدر ن  یخر باز  انی_ نو
 گذشت؟  یچطور 
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رو قطع   ی به سمتم اومد تا گوش عیکه حوله رو پرت کرد رو تخت و سر انیدرشت شد و به نو چشام
 . مهراد ادامه داد:گهیم یچ نمیکنه نگاه کردم و دستمو عقب گرفتم تا بب 

 انینو ؟یداد یم بپرسم جواب دختر عموتو چآها زنگ زد ال؛یخی گفتم؟ اصال ب  یچ یدیشن  ؟یی_ کجا
هم باالخره   ازوین  ش،یگرفت  یو بهت رو دست زد تو رفت  میاومد م،یدیکشهمه زحمت  نیا فهیح  یول
 قولــ  ری اگه بزنه ز میچوندیپ
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از دستم گرفت و قطعش کرد و با اخم   ویگوش انینو هویکه  رفتی هر آن با حرفاش باالتر م ابروهام 
گوشه لبم شکل   یکه کرد داد، پوزخند کمرنگ  یبه مهراد بخاطر دهن لق یلب فوش ری و ز  خاموشش کرد
 گرفت و گفتم: 

 .ینامرد یل ی_ خ

 

 ازم گرفت و گفت:  نگاهشو

 . ینداشت بدون یلیتموم شده، دل هیقض نی_ ا

 

 رفتم و گفتم:  جلو

 .  یبهت گفت که ازم پنهون کرد نوی ا ای_ پس اون روز سان

 

 کرد و گفت:  یه رفت و سرفه اجواب دادن طفر از

 کشش نده. خودیب   د،یشن  یجواب هیزد   یحرف مفت هیاومد تموم شد،  ش یپ یتیاهم  یب موضوع هی_ 
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 تکون دادم و گفتم: سرمو

 نیا انیآقا نو ریهه، نخ  دونمیو من نم دونهیمن توشه و مهراد م چوندنیکه پ  یتیاهم ی_ موضوع ب 
که بخاطر هدف   ییتو  تیاهم یب  ستین تی اهم یبحث ب  نیا ،ستیها ن یر ی از اون تو بم یر ی تو بم

 .یبرس یخوایکه م یز یتا به اون چ یرو دور بزن  یهر آدم  یخودت حاضر 

 

کرمو   یقوط  ارهینشون بده و به روش ن  الی خی خودشو ب کردی م یکه سع یکرد و درحال  یعصب  ی خنده
 برداشت و درشو باز کرد و گفت:  زی م یاز رو

 . یکن یش مشلوغ  یالک ی_ دار 

  

 ادم و گفتم: رو هم فشار د دندونامو

و   یدیقرار م لهیرو وس هیبه خواسته هات بق  دنیرس یکه راه به راه برا ،یینامرد تو ،ییتو تی اهم ی_ب
 دور.  شونیندازیعروسک م هیو آخرشم مثله   تیتو زندگ  یار یم

 

خورد شد و شکست، از   نهیآ یبد  یکه با صدا نهیکرمو پرت کرد تو آ یکنترلشو از دست داد و قوط هوی
اومد و  کمی زدم؛ نزد هیتک وار یدستمو رو گوشام گذاشتم و عقب رفتم و به د دهیو ترس دمیجا پر

 صورتم گرفت و گفت:  یانگشت اشاره شو جلو 

به   یکردی م یقصر زندگ یتو یجور حرف نزن که خودتم باورت بشه که انگار  ه ی_ حرف دهنتو بفهم، 
  یفکر کرد ی خودت چ   شیتو پ کشم،یم یگار یصبح تا شبم دارم ازت ب انج یت ازور ِخرکش کردم اوردم 

مثله  ای رونی که اسمش تو شناسنامه امه از خونه ميندازم ب یکه کس رتمیغ یانقدر ب  یهان؟ فکر کرد
که   ستمیبلد نباشم نه دکتراشو دارم، نامرد ن نکهینه ا ستمیمن نامرد ن ذارم؟یبچه ترسو ها قالش م نیا

  ینجور یتا ا کردمیباهات م  خواستیکه دلم م یهرکار  یامرد بودم همون روز اول که زنم شداگه ن
  ایبا همون سان ماه کیکمتر از  تونستمیم ،یبهم بگ  ادیاز دهنت در م یهرچ یصاف تو چشام زل نزن 
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 نکردم چون شرفم اجازه نداد نکارویبرسم، ا  خوامیم یرو هم و به هرچ  زمینداره بر دنتویکه چشم د
 . یگیم  یپس بفهم چ
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نگاه   ومدیبه نظر م  دهیکه داشت رنگ پر یقرمز شده و صورت برافروخته اش که با وجود تب  یچشا به
کرده بودم و کفرشو بدجور در   یرو ادهیحرف بزنم ز تونستمینگفتم، الل شده بودم و نم  یز ی کردم و چ

و به   اومدماومد، دستپاچه از شوک در اورده بودم، دستشو مشت کرد و عقب رفت در اتاق به صدا در 
 من گفت:  دنیکه پشتش به من بود نگاه کردم و درو باز کردم، مهرانه پشت در بود با د انینو

 از اتاق شما بود؟ نگران شدم.   یشکستگ یصدا ر،ی _ صبح بخ

 

 و گفتم:   دمیزور خند هب

 شکست.   نهیکرمو پرت کردم خورد به آ ی_ آره من بودم قوط 

 

 رشت شد و گفت: د چشماش

 نشد؟   تی زیمگه؟ خودت چ ی_ کرم؟ چقدر محکم زد 

 

 گفتم:  عیسر

 _ نه خوبم.  
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 زد و گفت:   یچشمک

 کلکا.  یباهم سر صبح دیکن ی _ نکنه دعوا م

 

 و گفت:  دیبلند خندبگم که  یز یتر از قبل خواستم چ دستپاچه

 .  میکه پرواز دار میحاضر ش  دیکردم، صبحونه بخور ی_ شوخ 

 

کتشو  ان یتو، نو ادی رفت تعارفش کنم ب ادمی  درو بستم، آخ یکردم و بعد خداحافظ  دییتا حرفشو
 برداشت و بدون توجه به من از کنارم رد شد و بيرون رفت.  

دلم هزار بار خودمو از  یصورتم و تو یو دستامو گذاشتم رو نییدادم و سر خوردم پا  هیتک  وارید به
کم  انی از گناه نو یز یچ نیضاوتش کردم سرزنش کردم، اما اکه انقدر زود از کوره در رفتم و ق نیا

 . کردی نم

به   دمشیگشتم ند کلیهرچقدر دنبال ما م،یو از هتل خارج شد میچمدونامونو برداشت و لیوسا
دوست   کل،ی از ما یاضافه شده بود، رفتن بدون خداحافظ   گهیغم د هیدلم   یتو یها یناراحت 

خوشحال شدم،    شییاز آشنا  یواقع یاشرت کردم و به معنارو باهاش مع  ی که چند روز  یفرانسو
 هویکه  ن یتو ماش نمیو با حسرت به هتل نگاه کردم و خواستم بش میذاشتگ  نیماش یچمدونارو تو

 از پشت سر گفت:  یکی

 .ازی_ ن

 

 گل از گلم شکفت و گفتم: زدی که نفس نفس م کلی ما دنیو با د برگشتم

 برما.  یبود بدون خداحافظ کینزدکم کم  گهید  ؟ی.. کجا بودیک ی_ ما
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 تازه کرد و گفت:   ینفس

 ؟ ی_ در حال ورزش بودم، کجا رفت

 

 و گفتم:  دمیبار به لهجه با نمکش خند نیآخر یبرا

 ماجرا. انی و پا  یخداحافظ م،یگردی برم میدار گهید رم،ی _ نرفتم دارم م
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 زد و گفت:   لبخند

 با تو و خانواده ات خوشحال شدم.  ییآشنااز  یمن بود یبرا  ی_ تو دوست و همسفر خوب

 

 م و گفتم:تکون داد سرمو

 . شهیدلم برات تنگ م ،یهست ی_ توهم پسر خوب و مشت

 

 داشت کرد به سمتم گرفت و گفت:  ادی یز ی در اورد و چ بشیاز ج  یخودکار 

 و شماره من است.  لیمی_ ا

 

 ف نگاه کردم و گفتم: به اطرا  ی چشم ریو ز بمی ازش گرفتم و چپوندم تو ج عیسر کاغذو

 .دنیکه، همه فهم دنیشماره نم  ینجور ی_ ا
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 درک کردم و با خنده گفتم:  طویشرا  دمیمبهمشو که د نگاه

 

 کن شماره مو.  وی ميندازم س سیم هیکردم، بزار  ی_ ههه شوخ 

 

  یمو از جيبم در اوردم و شماره شو گرفتم، دستاشو تو ی که گوش کردیداشت مبهم نگاهم م همچنان
 برد و گفت:  بشیج

 اشه؟  ب تونهی م یک ی عنی لم،ی_ موبا

 

 و گفتم:  دمیخند

 تهران خبر بده.  یکن اومد  ویمنه س یکه افتاده برا یکه منم، شماره ا گمی_ شاسکول م

 

سالم کرد و ته   کلی به ما یلبخند مچهیشد و با ن  کمونینزد  انینو هویکه  دمیخندی م کلیبه ما داشتم
 اخم بهم گفت: انداخت دور و با  گارشویس

 ساعته؟  کی یکن ی م کاری_ چ

 

اومد به چشام نگاه کرد و با دوتا   کمی اشاره کردم؛ نزد کلی صورتم رفت و به ما یاز رو خنده
بهش انداخت و پرتش کرد اونطرف و با سر اشاره کرد   ی دستم در اورد و نگاه  یکاغذو از تو انگشت

شدن و   کلی متوجه حضور ما نایزنم که عمو ادم و خواستم حرف ب، از شوک در اوم نیبرم سمت ماش
تکون داد و    کلی ما یبرا  یبه عالمت خداحافظ یهم از دور سر  انیاومدن نو ششیپ  یخداحافظ یبرا

 .میشد  نیسوار ماش
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  ینگاه کردم و با احساس عذاب وجدان بد انی دلخور به نو م،یرفت  مایبه دست به سمت هواپ چمدون
ناراحت بودم که به کل ترس از پرواز   انی نو شیپ قهیاز حرکت چند دق  پله هارو باال رفتم، انقدر

چه  اچشمش انداخت دور در عجبم چرا جوابشو ندادم؟ واقع یجلو کلوی شده بود، شماره مافراموشم 
بکنه،   یکار  نیدرست اما اون حق نداشت همچ  می؟ باهم قهر بودخودم کردم اون موقع شیپ  یفکر 

قبل از   قهی که درست چند دق یکردم درکش کنم اما وقت  یو سع  تشیعصبان  یرفتارشو گذاشتم پا  نیا
  مینباش ازش جدا کنن و کنار هم  مای منو تو هواپ یپرواز به عمو و زن عمو گفت سرماخورده و صندل

و دوختن که من  دنیبر یاهم از خدا خواسته جور تمومش کنه ، اون خوادیو نم هیجد هیقض  دمیفهم
هم پشت   ای کرد نشستم و سان مییکه مهماندار راهنما یصندل  یبدون حرف رو،  نمیبش  ایکنار سان

تحمل   نوچند ساعت او  دینبود که با نیبدتر از ا یعذاب  چیبرام نازک کرد و کنارم نشست، ه یچشم
نشسته بود و از   ایجلو تر منو سان  یصندل  انیبود، نو انیمنو نو یکه مسبب دعوا  یکس کردم،یم

  کرد،یخشک و کوتاه م یو سرفه ها  ومدیحال بنظر م  یحالش خوب نيست، ب شم معلوم بود  ظاهر
  ،حرکت کرد  مایعمو و مهرانه هم پشت سر ما نشسته بودن و از هر دو جهت محاصره بودم، هواپ

که   ییبرگشت با چشما انیروبه رو رو چنگ زدم، نو یلبمو به دندون گرفتم و با دستم صندل  دهیترس
کرد و بهم نگاه کرد، آب دهنمو با ترس قورت دادم و رومو اونطرف کردم،   کردم نگرانه اخم یحس م

 نیبشم و دلش برام بسوزه، هنوز از ا زی ترحم برانگ  یمثل آدما طیشرا نیا  یمونده بود تو نیهم
 بلند شد وبا وحشت دستمو گذاشتم رو چشمام:  ماینگذشته بود که هواپ هیثان  یس میتصم

 .ی_ وا

 

نگاه کرد و با چشم به من  کردیداشت تبلتشو چک م الیخ  یکه ب  ایارانه به سانطلبک دیکه شن صدامو
 اشاره کرد و آهسته گفت: 

 خودم بلند شم؟  ست؟ی_ حواست ن 

 

 گفت: شونه هام گذاشت و  یحوصله دستاشو رو  یب  ایسان
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 _ باشه حاال نخور منو. 

 

عقب   ای دست سان ریمو از زثابته دستمو از رو چشمام برداشتم و خود مایکه حس کردم هواپ یوقت
 و گفتم:  دمیکش

 _ خوبم. 

 

 پوزخند نگاهشو به صفحه تبلت داد و گفت:  با

باهم  سال انیچاکت شده و سال  نهیعاشق س انینو یکن   ینه؟ فکر م یاز خوشحال  یی_ االن رو هوا
 درام و عاشقانه. یلمای ف نیع  قایدق د؟یکن یم یرو سپر  یخوب   یزندگ

 

 زد؟ی حرف م ینطور یاز دل من که ا دونستینگفتم، اصال اون چه م یز یو چنفرت بهش نگاه کردم  با
   ؟یبه نفهم زدی خودشو م ایبود؟   دهیند انویقبل نو  قهیرفتار چند دق یعنی

 

 شو از گوشش در اورد و بهم نگاه کرد و گفت:  یهندزفر  یتر شد و عصب  یجر  دیکه د سکوتمو

  یکه ثابت کن نیبه ا یچرا اصرار دار  ؟یستیما ندهن خانواده  یتو لقمه   یبفهم  یخوای _ چرا نم
 ؟ یانی و زن نو یکن ی م ینقشتو باز  یخوب دار   یلیخ

 

تحمل کنم و جوابشو   میتون یاما نم شدیدلم خنک م زنهی با سکوتم داره جلز و ولز م دمیدیکه م نیا از
 کرد آهسته حرف بزنه:  یتر اورد و سع نییندم، به اطراف نگاه کرد و سرشو پا

  ،یبر  خوامیخوب؟ در ازاش فقط م دمیبهت قول داده من دو برابرشو بهت م انینو یهرچ  نی_ بب 
 قبوله؟... قبوله؟  ینباش 
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 و صاف نشستم و با لبخند گفتم:  دمیکش  یقیو نفس عم میشونیپ یدستمو گذاشتم رو پشت

 _ حرفات تموم شد؟  

 

 گفتم:  ظیغ یچاشن  ینگاهم کرد باهمون لبخند و کم منتظر

با من حرف   یدار  میخوب؟ وقت  خورهیات بهم م افهیق ختو یخانم، حالم از خودت و ر یه اعقد نی_بب 
تو حلق من حرف بزن خفه امون  اینن جونتو نخور بعد ب  یرش ت  ری لطف کن شب قبلش س ی زنیم

 مقرار دادم، پول بابات تی مورد عنا  کلتویاز دستم در رفت کل ه یدید هوی  طمو؟ی که شرا یدون یم ،یکرد
  یبسوز  ین یتا بب  مونمیم  انیتو هم که شده تا تهش کنار نو هیباباغور یچشا هین نکش به کور به رخ م

 دختره کنه، لوس ننر.  ،یر ی بم

 

165 

 

حرف بزنه، ابروهامو   تونستیو نم کردی بهم نگاه م رتیدرشت شده از ح  یبا دهن باز و چشا  ایسان
 باال انداختم و گفتم: 

  یمشترکمونو ببر  یزندگ یو بخوا انیمنو نو یبه پر و پا یچ ی بپ گهید کباریداشته باش...  نوی_ حاال ا
 ست عمو و مامانت. کف د ذارمی م ویسوال همه چ ریز

 

کردم هــــــــــوف دلم خنک   هیتک  میو با لبخند به صندل  دمیکش ی قیبستم و نفس عم چشامو
مو که باز کردم با  زد از گوشم پنهون نموند، چشما یبه صندل ای که سان یمشت محکم  یشددد. صدا

 : دیاخم کنه و نخنده مواجه شدم؛ پرس  کردیم  یکه سع انیچهره نو

 مرتبه؟  ی_ همه چ
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  ایبهش زدم که سان ینگاه کرد ، لبخند کمرنگ  انیبه نو  رهی خ رهی قرمز شده از خشم خ یبا چشا  ایسان
 هم فشار داد و گفت:  یدندوناشو رو

 االن. نیجامو عوض کنم هم  خوامی_ م

 

 گفتم:  لب ریز

 .یکن ی _ خوش حالمون م

 

  یاحساس دلگرم هیهم اومد کنار من ، با اومدنش  انیو نو انینو ینشست جا ای نشد که سا نیا و
کرد و ناخودآگاه ذوق کردم، اما خودمو کنترل کردم تا نفهمه و فکر کنه تو کف  تی بهم سرا یخاص 
 شد و گفت:   ییجابه جا نی ، زن عمو متوجه ا شم

نکرده    یینشو خدا  کشینزد انیاشکال نداره فقط نو د؟یاری همو طاقت نم یدور  نقدریا زمی _ عز
 نکنه بهش.  ت یسرماخوردگيت سرا

 

 یعنی گرفتم، یبهش نگاه کردم و خودمو جد یچشم ر ی وت کرد، زلب گفت و سک ری ز یباشه ا انینو
بکنه   خوادی م یر بزارم هرکا شیپا پ  یآشت یحاال حاال ها باهام حرف بزنه؟ عمرا اگه برا خواستینم

 باطل.   الیخ یهه زه ؟ی بعد من برم منت کش

 م،یشد  ادهیپروازمون نشست و همه پ  م،ینزد یکدوممون حرف  چیها به سکوت گذشت و ه  قهیدق
جون  ومدن،یو عمو و مهرانه هم باهم پشت سرم راه م کردنی با فاصله ازم حرکت م انیو نو ایسان

من داد  فتادیبزن بزن راه م شد یم یرت یغ انیبعد نو  نداختیبهم متلک م شدی م دایپ  یکی دادیم
 شدیم یتو طحالش داستان هند  زدنیاز اون اوباش چاقو م یکی ولش کن غلط کرد بعد  انی نو زدمیم

 : گفت ی" اونم در حال جون کندن مــــــــانی"نوزدمیم  غیمن ج



 پشت چراغ قرمز 

492 
 

 _ به بچه ها بگو باباشون مثله مرد ُمرد.

 : نوشتیم  نیزم  یبا خونش رو دادیون مدستام ج یکه داشت تو  یدرحال و

 جونم و السالم."   ازیکالم ن  کی"عشق فقط 

 افتادم و گفتم:  انیرفتار بد نو ادیعاشقانه شد، دوباره  یادی ز کمیالبته فکر کنم قسمت آخرش  امم

  دشیبکش زنم یداد م نکهیعالوه بر ا فتهیلحظه اتفاق ب  نیا یدارم که اگه تو نویخوب استعداد ا  ی_ ول
 خودمم بزنم لهش کنم. 

 

 از؟ ی_ ن

 

 فکر در اومدم و گفتم:  از

 _ ها بله؟ 

 

166 

 

 و گفت:   دیخند مهرانه

 . نیتو ماش  نیها، بش یستی_ ن

 

 !رونی ب میاومده بود یاطرافم نگاه کردم، ک  به

 خونه.  مینشستم و برگشت نیماش یتو
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جا رو گرفته بود، ناخودآگاه به همه  یکی تار  خونه تنگ شده بود از در که وارد شدم ی...دلم براخونه
م نور خونه رو روشن کنه، برگشتم و به عمو و زن عمو  کار پرده هارو کنار زدم و اجاره داد نیعنوان اول

  یلبخند کردی تماشا م رونویب  هکه تو فکر فرو رفته بود از پنجر انیو نو کردنیبهم نگاه م یکه با مهربون 
خونه   یجد یکردم جد یکه حس م  یجور  دادیبهم م یش خاصخونه بر خالف تصوراتم آرام نیزدم، ا

مسخره و محالو به ذهنم  یفکرا  نیاجازه ورود ا دی کنم! اه نبا یعمر زندگ  ه یخودمه و قراره توش 
 نیو منم از ا میهمه به اتاقامون رفت شد،یسخت م  نجایصورت دل کندن از ا نیچون در ا دادمیم

 یجدا گانه ابه اتاق   انینو یبه بهونه سرماخوردگ تونستمیمنبودم مخصوصا حاال که  یقاعده مستثن
 اونجا بود برم. لمیکه وسا

 فرق داشت مخصوصا خوابش! یلیخ گهید یکرديم البته استراحت بعد از سفر با وقتا استراحت

شبه، روزه،    یفهمی شده نم  امتیق ی کنی حس م یکن ی و باز م یذار یکه چشم رو هم م زیی تو فصل پا اونم
هم مثله   ه یميشه، اما خداروشکر من تنها نبودم و بق یناجور  تی دم صبحه، خالصه که وضعغروبه، 

  یتا ر   میطرف حال نشست هیخوابالود    یها افهیشدن و همه با ق داریمن همون ساعت از خواب ب
نگاه  انیه به نوخند ونیخنده، م  ری ز میو زد میو همو نگاه کرد میبه خودمون اومد هوی میاستارت بش

که از  یی با چشما ای م چشمش که به من افتاد خنده اش کمرنگ شد و روشو اونطرف کرد، سانکرد
 پوف کرده بود گفت:  ادیخواب ز

 بودم، چقدر خسته ام هنوز.    دهی_ تا به حال انقدر بد موقع نخواب

 

دو جوابشو دا یلحن شوخ  با انی نو م،یرفتی مسافرت وگرنه به فنا م میخوب بود با اتوبوس نرفت حاال
 گفت: 

 بعد خوابمون مون در بره.  یخستگ  میبخواب گهیساعت د هی دی_ با

 

کردن، به چهره خندونشون نگاه کردم و ناراحت   شیهم همراه هیو بق دیذوق زده بلند بلند خند ایسان
 حوصله موز خوردنم نداشتم. یحت  گهیبه ظرف موز رو به رو نگاه کردم، د انینو  دیجد  یرفتارا نیاز ا
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عمرم بود   یروزا نیگفت بهتر شهیم میبود نایکه بعد از برگشتمون از مسافرت با عمو ا یروز  چند
  گذشتیخوب م یو به فکر حالم بودن، همه چ کردنیبدون اغراق، اونا مثل چشماشون ازم مراقبت م

  انقدرچرا  کردمیکه واقعا درک نم  ایفاصله هم سان نیهم یبود تو نیاهام سرسنگب  انیاما هنوزم نو
کاراش   نیاز ا ی، گاه  کردیم کیخودشو بهش نزد  یداره حساب انی رار به خراب کردن رابطه منو نواص

و دوست داشتم سرش داد بزنم و با پشت دست بکوبم تو دهنش اما از عمو شرم   شدمیکالفه م
  بهونه بهو   ختیری عشوه م انی نو یکه برا ییوقتا گفتم،ینم یز یو به احترام اونم که شده چ کردمیم

و   کردمینگاه م انی نو نیبه چهره سرسنگ دادیمختلف خودشو نگران و دلسوز تر از من نشون م یها
باشه که خودم بفهمم و بزارم برم؟ اما حس   نیرفتارش عالمت ا نیا شهیم یعنی گفتمیخودم م شیپ
  ونیزیتلو ی نگفتم. طبق معمول جلو یز ی صبر کردم و چ ن یهم یزوده برا یر یگ میتصم  یکردم برا یم

کامل خوب نشده  شی که هنوز سرماخوردگ انی نو کرد،یم  یشطرنج باز  انیو عمو با نو مینشسته بود
 شد و صدا زد:  رهیشطرنج خ  یبه مهره ها  تیبود با جد

 لطفا.  اری_ عفت اون قرص منو ب

 

 اومدو گفت:  رونیبا لبخند از آشپزخونه ب  ای سان هوی

 جان.  انی _ اوردم نو

 

 تکون داد و گفت:  یخانم بود، عمو مهره ا  ایسان  یها ین یریخودشاز  گهید یکی نمیا بله

 ش ی_ ک

 

 و گفت:  رهیبگ  ایآبو از سان وانیبا خنده دستشو باال برد تا ل  انینو

 .  کنمی _ بزار االن درستش م
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 برد و گفت:  انیدهن نو کیقرصو نزد ایسان

 باشه.  ی_ حواست به باز 

 

167 

 

گرفت و انداخت   ایکرد و قرصو از دست سان  یاخم کمرنگ  انینو ومد،ی داشت خونم به جوش م گهید
 و گفت:  دینفس سر کش هیآبو  وانیباال و همزمان ل

 _ ممنون.

 

 زد و گفت:   یلبخند ایسان

 _ خواهش.  

 

 اومد و گفت:  رونی بودن که عفت از ب  یمشغول باز  انی و نو عمو

 _ آقا ناهار حاضره. 

 

  یمن بود که ناهارو اين شکل  شنهادیپ نیالبته ا م،ینشست زی و پشت م اطیتو ح میو رفت میشد بلند
اما شبا سرد و   ینداشت ظهرها هوا متعادل و عال یآنچنان یبود اما هوا سرد  زییدرسته پا  م،یبخور

به    یعمو با شوخ م،یبود و ماهم مشغول خوردن شد دهی چ زی م یخنک، عفت کباب و جوجه هارو رو
 مهرانه نگاه کرد و گفت: 

 نه؟   رسهیمن نم یجوجه ها یبه پا  نیا یت پختش خوبه ها ولعفتم دس نی_ ا
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 گفت:  مهرانه

 است سعادت خان.  گهید زیچ هی_ نه بابا دست پخت تو 

 

مهربان  ی ه یکه راه به راه مثله دا ا یبه سان  یچشم ریبودن اما من داشتم ز یمشغول بحث و شوخ اونا
 ی ه  یلعنت کردم،ینگاه م زدی رف مو باهاش ح   ذاشتیجوجه م انیبشقاب نو یتر از مادر تو

نگاه   ایو با نفرت به سان  دمیدهنم گذاشتم و جو یجوجه تو یتکه ا اره،یحرص منو درب  خواستیم
و به زور خودشو    زدیمشت م انیبه نو  یه ارم،یانگشتام در ب  نیچشاشو با هم   خواستیدلم م ردم،ک

  ریت خوردن، یداشتن غذا م لکس یر یل یعمو و مهرانه هم که انگار نه انگار خ کرد،ی م  کیبهش نزد
  ازداشت در سس و ب  انیگفت سسو براش باز کنه و نو ان یبا خنده به نو  ایخالص اونجا خورد که سان

گل کرد ادامه سسو  شیاونم با جنبه باز انی رو صورت نو  ختیسسو فشار داد و ر ایکه سان  کردیم
در اورد و به سمت   شویکردن، مهرانه گوش دنیباهم شروع به خند یو همگ ایشکل سانرو سر و   ختیر

 گرفت و گفت:  شونییدوتا

 ازتون.  رمی عکس بگ دیبخند دیبامزه شد یل ی_ خ

 

بوسش کرد و مهرانه هم عکس    هویو   انینه گذاشت نه برداشت دستشو انداخت دور گردن نو ایسان
  ریورتشو پاک کرد و زبرداشت ص ی دور کرد و دستمال  ایو از سانکمرنگ شد و خودش انیگرفت؛ خنده نو

پشت گوشمو    یعصب دمیکش یق یبشقابم رها کردم و نفس عم یبه من نگاه کرد، چنگالمو تو یچشم
 و از سر جام بلند شدم. زدم  یکامال زورک  یشیلبخند نما هیو به بق اروندمخ

 

 عمو؟  ینخورد یز ی تو که چ ازی_ ن

 

 گفتم:  دیلرزی م تی که صدام از عصبان یدرحال 
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 .کنهیاستراحت کنم سرم وحشتناک درد م کمی  رمی ن معمو جا  رمی_ س

 

168 

 

 گفت:  عیسر مهرانه

 گلم؟ ی _ عه! چرا زودتر نگفت 

  

 گفت:  ایرو به سان بعد

 داره.  ی چه مشکل نی کن بب نهیمعا ازوین  ایب  زمی _ عز

 

بود   نییکه سرش پا انیو نو  ایشو بندازه به جون من، به سان  یدختر دکتر تقلب  خوادیراه به راه م نمیا
 نگاه کردم و گفتم: 

 خورده استراحت کنم حله، با اجازه. هی_ نه...نه خوبم 

  

که  انینو ن ی خشک و سرسنگ یبعد اونجا رو ترک کردم ، تو اتاقم رفتم و درو محکم بستم، به رفتارا و
ضح  وا نیبرم از ا  گفتیم میمستق ری فکر کردم، داشت غ  ای و خنده هاش با سانچند روز باهام کرد  نیا

و در   دیخواب  شمیآت  یرو با خودم کلنجار رفتم و کم یچند ساعت رفتم،ی م دیبا شد ینم  ینطور یتر؟ نه ا
  انینو شیگرفتم برم پ  میتصم دون،ینکردن م یکردم به صبر کردن و خال  یدوباره خودمو راض تی نها

م و رفتم کرد  یعمل  ممویکه تصم کردی داشت غروب م دیفتگو مسئله رو حل کنم. خورش و از روش گ 
هم   یکمی بستم،  یو موهامو هم دم اسب دمیپوش یو بلوز شلوار طوس دمیحموم و به سر و شکلم رس

 نکهیبودا، صرفا جهت ا یام بدون معن افهیو ق  پیت نیالبته ا ستادم،یا نهیآ  یکردم و جلو شیآرا
و نفس   ستادمیا انیرفتم و پشت در اتاق نو رونی مردا عقلشون به چششونه، از اتاقم ب شتریب  دمیشن
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گذاشتم و بازش کردم   رد رهیدستگ یهست، دستمو رو نکه یا یعنیاتاقش روشن بود  دم،یکش ی قیعم
 مقدمه گفتم:  یو ب

 تا...   میاومدم حرف بزن  انینو نی_ بب 

 

تخت کنارش نشسته بود نگاه کردم و هنگ کرده  یکه رو  انیو نو  ایمزخرف سان  ختی به سر و راخم  با
فاصله  ای من شوکه شده بود بلند شد و از سان یکه از ورود ناگهان  انیدادم، نو سرمو تکون یسوال

سرمو  سفدستمو به نشونه ساکت شو باال گرفتم و با تا عیبگه که سر یز یاومد تا چ کمی گرفت و نزد
مکرر   یبه اتاقم برگشتم و درو قفل کردم و بدون توجه به صدا زدن ها ،رون ی تکون دادم و از اتاق زدم ب

به من  نیاومده تو اتاقم؛ ا نیبگه ا خوادیتو چمدون، آره م ختمی تند تند لباسامو ر انیاسمم توسط نو
نشو و اونم   کمی گفتم نزد هشکردم ب یباز   امبرویپ وسفیسابقه درخشانم نقش منم با اون  دهیچسب

و سرمه و... دوتا شاخ ر هیول کن نبوده، آره، آره منم باور کردم، چون مخم تاب داره گوشام مخمل
 . شعوریپسره ب

 : دم ینشستم و متفکر از خودم پرس نیزم یمتوقف شد و رو  دستم

 یراحت   نی... آره به هم؟ی راحت  نی به هم یعنی_
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و منم    کننیم  یبغل گوشم دارن کثافت کار  نیندادم ِا ِا! هم انویگذاشتم کنار تخت و جواب نو چمدونو
با   نییرفتم پا  ینرفتم، موقع شام هم وقت رونیشب از اتاقم بنشستم! واقعاکه ، تا  نجایا جیمثله هو

کنار گوشم   انینوننداختم،  انیبه نو ینگاه  مین ینشستم و حت زی چهره ممکن پشت م نیتفاوت تر یب
 آروم گفت: 

 .ی باهات حرف بزنم، اشتباه متوجه شد دی_ با
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 گاهش کنم گفتم: ن نکهیبدون ا الی خیو با همون چهره ب  ختمیخودم ر یخورشت برا یکم

   ؟یزن یحرف م  یراجب چ فهممی _اشتباه؟ نم 

 

خودم    ریتقص هیچ  یدونیبا غذاش شد، م یل باز نداد و نگاهشو ازم گرفت و مشغو  یکرد و جواب یمکث
به روش    یز یو چ  نهیاوضاعو بب  نیامکان داره آدم ا یکار از اولشم اشتباه بود، آخه چطور  نیبود، ا

تر   میحساسم. انگار عذاب وجدان گرفته بود چون رفتارش باهام مال  که انقدر یمخصوصا من ارهین
!؟ یاونم چ خوردی بار داشت باهامون شام م  نیاول یمهرانه برا  زد،ی شده بود و کوتاه باهام حرف م

 !یمیکه اسمشو گذاشته بود ساالد رژ گهیمزخرف د زیساالد کاهو و با چندتا چ

  وردمیته ظرفمو در م   خوردمیخونه م  نیا یکه تو یشام  ن ینوان آخربود و داشتم به ع نییپا  سرم
 مهرانه گفت:  که

  د،یکنی از هم فرار م یادیز گهی سرما نخوره شما د ازینکرده ن   ییتا خدا دی_ من گفتم از هم دور باش
 .دیقهر کنهی اصال آدم فکر م

 

تاشو با دستمال  آهسته دس انینگاه کردم ، نو انیبه نو یکه دستم بود رو هوا متوقف شد جد  یقاشق
 کرد و آروم گفت:   زیتم

 ...نیهم یبرا ازمی_ نه من نگران ن

 

 کرد و ادامه داد: یحرفش چندتا سرفه زورک  وسط

 نکرده . یینشه خدا ضینشم بهتره، که مر  کی_ بهش نزد

 

 و گفت:   دیخند مهرانه
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 شده نه؟ یکارت عصبان  نیبخاطر ا   ازیقربونت، حتما ن  ینا که نگرفت _ کرو

 

 نگاه کردم و گفتم:  دادیکه مشتاقانه به بحثمون گوش م ای مخصوصا سان هیه بق چهر به

 ...چسبهی بهم م  یلیسمتم، چون خ ادی اتفاقا بهتر ن ستم،ی_ نه ناراحت ن 

 

حرفام   یماست مال  یبرا یتالش یولگند زدم، صدامو صاف کردم   درشت شد، فکر کنم انینو یچشا
 گفت:  زد و ینکردم و مشغول شدم، مهرانه لبخند

 . خوردی زود سرما م یاز همون بچگ  ان یخطرناک باشه نو گهیفکر نکنم د زم،ی _ عز

 

 وسط و گفت:  دیمثله قاشق نشسته پر ایسان

ساده که  ی سرماخوردگ هیخودم وسط باشه دست از عشقم نميکشم   یزندگ یاگه پا  یمن حت ی_ ول
 . ستین یز یچ

 

 لب گفتم:  ری نگاه کردم و ز  بهش

 . رهی اش دادن نم ونجهی لهی_ فضولو بردن طو

 

  ایسان  یول وردنیبه روشون ن   دنیباشن حداقل اگر هم شن   دهینکنم عمو و زن عمو صدامو شن فکر
 بشر غذا خوردن. نیبا ا شهی، کوفتت م  دمیو عقب کش  بهم نگاه کرد و منم بلند شدم یعصبان 

  ،یشگیهم  یها یز و ظاهر سا  یالک  یدور هم به بحثا میتموم شد و طبق معمول همه نشست شام
  ییبایو حرف نزنم، عمو از ز نمیجا بش  هیدادم  حیترج  شد یتابلو م  یلینتونستم برگردم اتاقم چون خ

نشسته بود و  انیکنار نو ایسان دادم، یحوصله سرمو تکون م  یو منم ب کردیم  فیتعر یاونور آب  یها
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به حرفاش    یکس العملشده بود و ع رهی هم فقط به من خ انیو نو  گفتیبهش م یز ی چ یرکی ز ریز
که  نیمن از ا دادنینم نویدرصد هم احتمال ا هیعمو و مهرانه  دمیفهمی من واقعا نم داد،ینشون نم

هم  انیون  یمهم نبود... نگاه ها گهیاما د زه؟ی ریبه مثال شوهر من اعصابم بهم م چسبهی دخترشون م
 . دمید  دمویدیم دیکه نبا یز ی نداشت چ یا دهیفا

 نگاه کردم و گفتم:  دادیشبو نشون م ساعت که ده به

 . ری بخوابم شب بخ رمی_ من م

 

 : گفت ی که م دمیآهسته مهرانه رو شن  یسمت اتاقم رفتم که صدا به

 . ای سان یکردیاش م نهیفکر کنم ، کاش معا  ستیخوب ن  ازی ل ن_ حا

 

 غرب زده.  یاداشو در اوردم، مسخره ها رفتمیکه از پله ها باال م همونطور

 

 تو کجا؟  انی_ نو

 

وارد اتاقم شدم و درو بستم  عیکه پشت سرم حس کردم تند تر حرکت کردم و سر انوینو یقدما یصدا
 به در زد و آهسته گفت:  یدادم، چندبار  هیو بهش تک

 لحظه درو باز کن ، باهات حرف دارم.  هی ازی_ ن

 

 زد و گفت:    جوابشو ندادم دوباره به در  بازم

 حرفام .  هیدرو الاقل گوش بده  نیه باز کن الحظ هی  گم؟یم یچ یشنوی_ م
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شده بودم لعنت کردم، لعنت بهم    یمامان شیت یانقدر ت نکه یا یبار برادر نشستم و خودمو هزار  پشت
 هیمثله  تونمیو نم ستمین  زونشیخودم باشم و برم جوابشو بدم و بهش بفهمونم من آو  تونستمیکه نم
 و حرف نزنم.  کنهی م کاریداره چ نمیبب  نمی رگ بش یآدم ب

 شهیهم فته، ین انیکه چشمم به نو ییيه جا رفتمیو م  کردمی خونه و آدماش فرار م  نیزودتر از ا دیبا
اونم مثله  ست،یخبرا ن نیاز ا گهیاالن د یاونا هوامو داره ول یپشتم بهش گرم بود که حداقل جلو

 است.  هیبق

اتاق   نیکه اومدم ا یبار  نیاما اول ادیه نظر ب مسخره ب دی شا دم،یو پتو رو روم کش  دمیتختم خواب یرو
بهم دست داده  یتخت عادت نداشت و احساس کوفتگ   یتا سه روز بدنم به نرم  دمیتخت خواب یو رو

 ، عمرم تجربه کنم تحمل کردم  یرو تو  یزندگ  نیباالخره تونستم همچ نکهیبود اما از ذوق ا
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اون ذوقو داشته باشم و فقط دوست دارم برم، برم   گهید  جان یبا وجود تمام امکانات ا تونمیحاال نم  یول
 نکردم.  یدر قطع نشد، به افکارم ادامه دادم و بهش توجه یو نباشم، صدا

 کجا برم  دیبا دونستمینم

 شهیاون هم یکام شیپ  رمیو قلبم محکم تر از قبل بزنه، م  رمیباعث شد معده درد بگ ادی ز دلهره
بدونه تا منو از   دیبا  یندارم ول یافتادم ، منت ریگ  تیوضع  نیا یاون توپشتمه مخصوصًا بدونه بخاطر 

راه    یسبکا م یش میخودمون ت میجدا بش مانیباعث شد از ا  دینجات بده، اصال شا تی وضع نیدست ا
 م یبنداز

منو   خواستی که معاطفه بود   یانقدر ب انیواقعا نو یعن یتخت نشستم،   یرو کنار زدم و رو پتو
کنه بعد چند وقت بهش    یآدم زندگ  شیگربه هم چند شبانه روز پ هی؟ بابا بخدا بده   یر فرا ینطور یا

 هیرفتن  لقب  دیاتاق راه رفتم، نه با یگربه هم کمترم؟ بلند شدم و تو هیمن از  یعنی شهیوابسته م
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ر  بهت داده که منو انقد یشنهادیچه پ  ایازش بپرسم سان   دیدلم خنک شه، اصال با گفتمیبهش م یز یچ
 دروغ بود؟  یعنی ؟یدینم  ایسان  یمنو به صدتا یتار مو هی یمگه نگفت ؟یراحت فروخت

 کنم. کاریکوچولو زود باورم چ  هیمن  یآره دروغ گفت ول  خوب

کارا   نیدم، ااتاق خارج شدم و به سمت در اتاقش رفتم، وسط راه منصرف شدم و برگشتم اتاق خو از
 چه امروز چه فردا.بره  دیبا یرفتن کردی رو درست نم یز یچ

شده بود، مناسب   شی به خودم اومدم هوا گرگ و م یبا خودم کلنجار رفتم و حرف زدم که وقت  انقدر
  یآور  ادیقدم از قدم بردارم، اما با  تونستمیدو دل شده بودم و نم  یرفتن بود، کم یفرصت برا نیتر

ساده  اسسمت کمد رفتم و لب رفت و به نی از ب میشک و دو دل ایسان یو عشوه ها انینو یخنده ها
لحظه  ادیکه  فتمی کرده بودم گرفتم و خواستم راه ب و دسته چمدونمو که از قبل آماده اش دمیپوش یا

 بودم؟  ی ختیر نیداختم، من ابه لباسام ان  یخونه افتادم نگاه نیورودم به ا

 ...  نبودم

مو   یاشتم تنم کردم و گوش خودمو برد یمیقد یبه چمدون زدم و مانتو شلوار کهنه و کفشا یلگد
صبح نمونده بود، با    شیبه ش شتریربع ب  کیهوا روشن شده بود و  رون،یو رفتم ب   زیگذاشتم رو م

 شدکه هست بهتر باشه، اما ن ین یاز ا طیراش  تونستیم خونه رو نگاه کردم، یوارا یحسرت تمام درو د
 اه کردم و حسرت خوردم،که امکان داشت مجددا نگ  ییخونه رو تاجا یکه بشه، تک تک جاها 

که ناخودآگاه دوست   یمرد دهیخواب  ری بودم و تصو ستادهی ا انیاتاق نو یکه سرجاش اومد تو حواسم
اون غرق در خواب ناز بود و شک ندارم   کردم؟ی م کاریچ  نجا یرو به روم بود ، ا ام یداشتم به چشمش ب

 ارهد ییچه بال  ایــ... خداقسمت مغزش جا نداشتم، هم مغزش و هم قلب نی کوچکتر یتو یمن حت
   اد؟یسرم م

و   دیخورد و چرخ  زیم یسر و صدا برم که دستم به گلدون رو یو خواستم ب دمیسمت در چرخ  به
دلم خدارو صدا زدم که  یبا دوتا دستام مهارش کردم، برگشتم و تو عیکه سر فتهی بود ب  کیدنز  دیچرخ

به سمت در   ن یپاورچ نی حرفا بود، پاورچ  نیا تر از نی نشده باشه، اما خداروشکر خوابش سنگ داریب
آلود عمو رو به رو شدم ، سر جام  با چهره خواب هویتا درو بستم  رونی رفتم و بازش کردم و آروم رفتم ب

 و گفت:   دینگاهش کردم، با دست چشماشو مال دهی خشکم زد و با رنگ پر
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   ؟یزود نیکجا صبح به ا ر،ی _ صبح بخ

 

 ته پته گفتم:لبخند زدم و با ت دهیترس

 تا...  رمی .. دارم مزهی_ چ

  

 ؟یرو ادهی_ پ

 

 زدم و گفتم:  یبشکن 

 تو خال. دیزد یعنی... یزد یرو ادهیپ ولی_ آره ا

 

 و گفت:  دیکش یا ازهیخم

   د؟یصدا کنم باهم بر یخوایرو هم م   ایخوبه؛ مهرانه و سان  یسالمت ی_ احسنت عمو جون برو برا

 

 گفتم:  عیسر

 .  کشهیطول م  کمیخوابن من ورزشم ب  دی_ نه، نه بزار

 

 دخترم.  ی_ پس به صبحانه خودتو برسون 

 

 لبخند بهش نگاه کردم و گفتم:  با
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 . دیمنتظرم نمون دمیرس  ریدارم اگه د رونی کار ب  یسر  هی_ چشم، 

  

 بهم نگاه کرد و گفت:   مهربون

 _ باشه بابا جان. 

  

 بره که گفت:  خواست

 _ عمو  

 

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 م؟  _ جان

 

 مثل شما داشتم.  ییکاش بابا  د،یمهربون  یل ی_شما خ

 

 اد و منم گفتم: با لبخند د جوابمو

 _ خداحافظ.  

 

 رفتنم نگاه کرد و گفت:  به

 _ خدا به همراهت. 
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شدم راه   مونیباز گذاشتم تا اگه پش مهیزدم، در خونه رو ن   رونی قورت دادم و بدو بدو از خونه ب بغضمو
 زدم و گفتم:  بی ه خودم نهداشته باشم، ب  یبرگشت

نبوده  شی ب یکه تهش کابوس  ایرو هیو تموم شده خواب بوده  هی... فکر کن یگردی وقت برنم چی"تو ه
 ."یو تمومش کرد یعاقالنه ات از خواب بلند شد  میتو با تصم  یول

 بستم و از خونه دور شدم.  درو

 

 

 

 

بچه    یبه محل کاسب کینزد یشگی همپارک  یساعت بعد خودمو تو کیقدم زدم و  ابونوی هدف خ یب
اون آدم  گهینشستم و به دستام و خودم نگاه کردم من د مکتین  یماتم زده و سرخورده رو دم،یها د
 نبودم.  یشگیهم

زبونم مزه    ریز  ینیباال نش رفت؛یبود و دست و دلم به کار نم  دهیبهم چسب   یونیاع  یتو سرم زندگ خاک
که دستاشون  ییپسراشده بودم؟ به دختر  ینجور یچرا ا نداشتم،شهرو  نییرفتن به پا  یکرده بود پا

 تو دست هم بود نگاه کردم و با حسرت گفتم: 

 چرا؟  یی...چرا انقدر عوضانی_نو

 

 زانوم گذاشتم و فکر کردم:    یرو سرمو

حرف بزنه چرا انقدر من عجولم؟    ذاشتمیکاش م کردم،یمن اشتباه م دی"نکنه واقعا سو تفاهم بود؟ شا
خواسته   یب به من چه؟ دوست داشته رفته هر غلطخو  فهممی نم یکردم، وا ینه، نه کار درست اما 

 داره؟"  یکرده به من چه ربط
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 کرد و فرمان مغزمو به دست گرفت و گفت:  لی مقابل تفکراتم شروع به تحل نقطه

  یبا پابود خودت  نیهدفش فقط ا خوادتی کار بهت فهموند که نم نیو با ا یتو بر  خواستی"اون م
 ."یر ی نم ییحرف مفتم نزن جا ؟ی اوک  یبر  یخودت بزار 

 

 تو دستام گرفتم و بلند شدم:  سرمو

 ." یکام  شیبرم پ  دیهمون چند ساعت اوله با  شی"قانع شدم، سخت 

 

با چهره درهم  ن،ی زم فتمیبود با کله ب کیکرد به بند کفشم و نزد  ریقدمو که برداشتم پام گ نیاول
 : دستامو مشت کردم و گفتم

 !یراه بر  نایبا ا یتون یاالن نم  یدیپوش یدرست حساب  کفش _خاک تو سرت که دو روز

 

نشسته بودم و به   مکتین یگذشت و رو  گهیساعت د میرفتن منصرف شدم و دوباره نشستم، ن  از
  یو نفسا کردمی خاموش روشن م یدستم بودو ه یکه تو یشده بودم، فندک  رهیخ  ینقطه نامعلوم 

به  شونیکی حال بودم که دوتا پسر از کنارم رد شدن و  نی در هم اد،یام ن هی گرتا  دمیکشی م قیعم
 کرد و گفت:  اشاره قشیرف

 _جون، چشارو. 

 

رو به روم   دل و دماغ نداشتم که جواب بدم، یعنینگفتم،  یز یتفاوت به کارم ادامه دادم و چ یب
 گفت:  قشیرف  به کردیاحساس نمک بودن م یلیکه خ شونیکی ستادن،یا

 . دادمیان؟ من اگه دختر بودم به همه پسرا پا م ینجور یدخترا ا نیاقعا چرا ا_و
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 با خنده گفت:   قشیرف

 _واال داداش.

 

 فکر دراومدم و بهشون نگاه کردم و گفتم:  از

 . زنهی تون نم نهیدست رد به س یکس دیمطمئن باش دیاالنم به پسرا پا بد نی_شما هم 

 

 فت: به دوستش نگاه کرد و با خنده گ  پسره

 _موش بخوره زبونتو. 

 

 گفتم:  یالی خ یجام بلند شدم و با ب  از

 _گمشو بابا. 

 

هدف به سمت مخالف حرکت کردم که متوجه شدم اون دوتا دارن پشت سرم   یبرداشتم و ب قدم
 چشمامو به سمت باال چرخوندم و برگشتم سمتشونو گفتم: ان،یم

 نه؟  خارهی_تنتون م

 

 پرروئه با خنده گفت:  پسر

 ؟یآره خاروندن بلد _بگم 
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چند وقته کنار گذاشته بودمشو از   نیو ا بستمی به پام م  میشگیکه طبق عادت هم یضامن دار  یچاقو
 شرور و چاقو کشو گرفتم و گفتم:  یمانتوم در اوردم و گارد آدما بیج یتو

 _چه جورشم. 

 

 . ارمیدر بخوارُکمبه رو سرشون  ایاون سان یرسونده تا دق و دل نارویخدا ا نکهیا مثله

 رو باز کردم و گفتم : چاقو

 پاره پوره کردم.  نیبار دو نفرو با ا نی _آخر

 

 .  شمیم یطور  هی نمیب یبار باهاش هندونه قاچ کردم، خدا شاهده من خون م نی آخر زنمی مفت م حرف

 آسمون نگاه کردم و گفتم:  به

 خودت. دیبه ام  ایخدا ش،یو چهارم  یاز سوم نمی_ا

 

 گفتم:سمتشون رفتم و  به

 د؟ یخاریتنش م ی_ک

 

 با تعجب گفت:  شونی ک یعقب رفتن و  کمی

 .توی خور  وهیبکش عقب اون کارد م  ی_باشه روان

 

  یشد و خودشو پرت کرد وسط معرکه، با چشا داشیاز کجا پ دونمینم انینو هویاومدم جواب بدم  تا
 درشت شده گفتم: 



 پشت چراغ قرمز 

510 
 

 !انی_نو

 

ده تا  زدیم  یکیالبته بماند که  د،یکشی و داد م دزیها بهشون چک و لگد م وونهید نیمثله ا انینو
 نیو تو ا ستمیمن تنها ن  نکهیآن اشک شوق تو چشمام جمع شد، ازا  هیکارش  نیبا ا یول خوردیم

 من تنها نباشه و متعلق به همه باشه!  یبرا  یکیاگه اون  یپشتمه، حت  یکی رحم   یب یایدن

 و داد زدم:  دمیه خودم اومدم و به سمتشون دوب دمیکه د انویبزن دوتا بخور نو یک یاوضاع  نیا

 احمقا وگرنه... دی_گمش

 

 گفت:  یبا مسخرگ کردی م یخنث  انینو یها یکه داشت لگد پرون  یدر حال  شونیکی

 .میراحم م زهی _مزاحم چ

 

 ابرومو انداختم باال. هیکج کردم و  دهنمو

 :  به سمتشون حمله کرد و گفت یشتر یتر شد و با شدت ب  یعصبان انینو

 کنمیم ف یخوارتو... خف  ناموسی _ خفه شو ب

 

 گفتم:  یشتر یداد ب با

 نکبت ولش کن تا همينو نکردم تو... توو حلقت.  لی _خز و خ

 

2 
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صورتش گرفتم که همون  کیلرزون چاقو رو نزد ینداشتم با دستا یبردار نبودن و منم چاره ا دست
به سمت عقب   گهیاون پسره د هویو خورد بلند شد و دوباره خواست شروع کنه به زد  انیموقع نو

 و گفت :  دیدو

 .میبرشر ترش نکن  نیاز ا دی_ام

 

جمع   عی فرار کردن، با رفتن اونا چاقو رو سر ییو دوتا د یبود خودشو عقب کش  دیکه اسمش ام پسره
 گفتم: گرفتمیکه لبمو گاز م   یو درحال بمی کردم و دستامو گذاشتم تو ج

 . یمرس ایه خون آلود بشه، خدادستم ب  یشکرت نزاشت ای_خدا

 

با اخم خاک لباسشو   انینو فرستادم،ی خدا بوس و ماچ م یو برا کردمی که به آسمون نگاه م همونطور
 تکوند و گفت: 

 رو.  ای دادم عوض شونی_فرار

 

جر وا جرش نگاه کردم و   یباال رفته به صورت درب و داغون و لباسا یسمتش و با ابروها برگشتم
 گفتم:  یجد

 پهن بود. نی رو زم   نجایدوتا جنازه ا  گذشتیم گهید کمیقهرمان،  یخسته نباش_ 

 

 که اصال حواسش نبود با همون اخم گفت:  انینو

 یپا  یمخصوصا وقت کنمیله م زنمی م رهیگی_آره خوب شد رفتن وگرنه من خون که جلو چشامو م
 ناموسم وسطه. 
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 لبمو با حرص کندم و گفتم:  پوست

 نیا یخدا بخواد اکثر دخترا یس که ندار نامو دونهینشو، چون   یرتیغ گهید یک ی _آره خواهشا تو 
 شهر ناموستن. 

 

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 ؟ یر ی م یذار یم هوی هیمگه الک  امیدوست داشتم ب ؟یکن ی _مسخره م

 

 باال رفته گفتم : یابروها با

  ؟یخور یم  یز یچ  ؟یار یم همه اعتماد به نفسو از کجا  نی نشو خواهشا، اصال ا  یرتی تو غ ایخدا ی_واا
تا تو با اون دختر   رمی م ذارمیسابقه است، بله م  یآدم ب کی یمقدار اعتماد به نفس برا نیوگرنه ا

 ؟ید یفهم ینکن  یخوایم ی هر غلط  هولت یعمو

 

  ابونیکرده بودم به سمت خ دای منو پ  یچطور  نکهیو ا  شیکه هنوز متعجب از حضور ناگهان  یحال  در
 تم: لب گف ری حرکت کردم و ز

 پررو. _چقدرم رو داره 

 

 اومد و راهمو سد کرد و گفت:  جلو

 ه؟ یاالن مشکلت چ ستیمنو اون ن نیب یز یدادم که چ حی _ اون دختر عمومه بعدشم برات قبال توض

 

 چشماش براق شدم و گفتم:  یتو
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دوتا آدم  مثله  ایب  یبهم بگ یخوای آقا م س،ی اصال قابل تحمل ن نی_ تو با اون برابر با دور زدن من و ا
 منو؟ ی چون ی پیرو راست بهم بگو چرا م  مینی عاقل بش

 

 کالفه بست و گفت:  چشماشو

 ؟یدیلحظه بهم گوش م هی_ 

 

 داد زدم:  یتهاجم 

 _ نه برو کنار. 

 

 زده گفت:   رتیح

 م؟ یمثله دوتا آدم عاقل حرف بزن  ی _ آخه چرا؟ مگه نگفت

 

 باشه.  دهینکش  نجایبه ابود که کار  یوقت یاون برا ،یبگ یچ ی خوایم دونمی_چون م

 

 گفت:  نهیو راهمو سد کرد و با آرامش به ساعتش نگاه کرد و دست به س ستادیا جلوم

 که.  یبر   ذارمیحرفمو بزنم نم  ی_خوب تا نذار  

 

 رو هم فشار دادم و گفتم:  دندونامو

 سرت.  زنیهمه بر زنمی_ برو کنار و گرنه داد م
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 تر از من گفت:  یجد

ندارم داد بزن...  یهم ترس یاحد چیمنم شوهرتم از ه  یبکن تو زنم  یخوایم یر _ داد بزن اصال هر کا
 آره داد بزن. 

 

 دستشو گذاشت رو دهنم:  هویبستم و اومدم که داد بزنم  چشامو

 دقه داد نزن. هی ستای_ نه وا

 

کردم   یدر همون حال خفه داد زدم و سعدهنم کنار بزنم اما نشد  یکردم دستشو از رو یاخم سع با
 گفت :  عیدستشو کنار بزنم که سر

 لحظه خفه شو. هی نی_ بب 

 

 تالش کردم که زود حرفشو اصالح کرد:  شتری درشت شد و ب چشام

 پشت سرتم نگاه نکن. گهیبرو د یوقت بده قانع نشد هیثان  یساکت باش، اصال س یعنی_نه 

 

 و منتظر نگاهش کردم پشت کله شو خاروند و گفت:   ستادمیسر جام ا ثابت

 .الیخ یقانعت کنم ب  تونمیکمه نم هیثان یه نه س_ ن

 

 گفت:  عیسر دیمو که د افهی اورد ق یداشت کفرمو در م گهید
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من دارم با    ا،یاش سهم سان گهینصف کارخونه مال منه نصف د کنی کارخونه باهم شر ی_بابا و عمو تو
بحث فروختن   شهیم  یحرف هیتا  دهیاز راه رس نیبعد ا چرخونمیچنگ و دندون اون کارخونه رو م 

  وغداد که اگه بگم وسوسه نشدم در شنهادیپ هیبهم  می بود رازیاون روز که ش  کشه،ی م شی سهمشو پ
وجه نکردم چون  من بهش ت رهیگی ارث منو سه سوته از عمو پس م میگفتم... گفت اگه باهم ازدواج کن

اون سه دونگ کارخونه که  تشینشون دادن حسن ن یگفت برا یاما وقت زنهیم  ادیبلوفا ز نیاصوال از ا
  یلیبود خ  یانصافا بلوف قشنگ ی... ولزنهیمطمئن شدم بلوف م گهیبه نام من د زنهیبه اسمشه م

 وسوسه شدم.

 

 به سرتا پاش نگاه کردم، جون به جونش کنن پول پرسته بعد اسم ما دخترا بد در رفته.  یعصبان 

 

 .دونمیمسخره است، م یلیسوالم خهه البته  ؟یشد یوسوسه نم ینگاه نکن تو بود ی_ اونجور 

 

 !؟کردی فکر م ینطور یراجبم ا  یچ یبرا واقعا

 

منو تو  یوارد عمل شد تا از دور  ینطور یدادم ا شنهادشیکه به پ ی_ اون شبم بخاطر جواب رد
حاال    گمیبهش نم یچیه کنمی مراعاتشو م نهیمنگنه بزاره، بخاطر هم یاستفاده کنه و مثال منو ال

 ؟ یدیچرا جواب نم ست،یمنو اون ن نی ب  یچی به خاک مادرم قسم ه االنم ؟یدیفهم

 

 دهنم بود نگاه کردم. یدستش که هنوز رو  به

 

 _ اها.
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 گفت:  عیبرداشت و منتظر نگاهم کرد. پشتمو بهش کردم و خواستم برم که سر عیسر

 ؟ یر ی_ کجا م 

 

 گفتم:  یمعمول یلیخ

 .گهید رمیارم مبرو پشت سرتم نگاه نکن؟ د یقانع نشد  ی_ مگه نگفت

 

3 

 

 کرد و گفت:  تیعصبان  یاز رو یگوششو خاروند و خنده ا الله

 گفتم؟ یمبهم زی _ چرا اونوقت؟ چ

 

 و گفتم:  دمیکش  یبستم و نفس حرص چشمامو

 رو باور کنم؟  یکه سر هم کرد یی داستانا ی_ توقع دار 

 

 دستشو تو هوا تکون داد و گفت:  کالفه

 .زنمیک مف یک یدارم سه ساعته برا نی_ بب 

 

 کردم به احساساتم مسلط باشم لبمو گاز گرفتم و گفتم:  یسع

 ؟یکردید مباهام برخور یچرا اونجور  نهیا لشی_ اگه دل
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قابل هضم بود اما دوست داشتم االن که  ریخودمم غ یبرا دمیجا کش نیکه بحثو به ا نیا لیدل
شد، همونطور بهم نگاه   اش بازاز حرفم جا خورد و اخم یبهش بفهمونم، کم و یلحظات آخره همه چ

 بغض آب دهنمو تند تند قورت دادم و گفتم:  جادی از ا یر یجلوگ ینگفت، برا  یز ی کرد و چ

 رفتار کردم اونوقت تو...  یکردم هر جور گفت  یکه گفت ی_ منو بگو چقدر ساده هرکار 

 

 و گفت:   دیخند متعجب

 .فهممی حرفا نم  نی_ االن من اصال منظورتو از ا

 

ماجرا   نیبا ا   یاحساس یادیدرک کردم، من داشتم ز طوی و شرا دیخون به صورتم دو  دیشد انیجر هوی
  نینگاه کردم تا بتونم فکر کنم و بحثو از ا ابونی و خ نی زم  یرو یدستپاچه به چمنا کردم،ی برخورد م

 حرفام گفتم:  یماست مال  یَجّو خارج کنم برا

 .شمی م وونهید یگاهگفتم بهش فکر نکن من  یز یچ  هی،  زهی...چیچ ی_ ه

 

کارش قلبم به تپش   نینبود، با ا شتریب یدو، سه سانت نمونیکه فاصله ب یاومد، جور  کمی نزد هوی 
 و قاطعانه گفت:  یافتاد، جد

 . ییتو وونهیشک اون د  یب  ادیبشه که بتونه با من کنار ب  دایپ وونهید ه ی ایدن نیا یاگه تو  _

 

من متعجب و اون   میکردیما جا خوردم چشم تو چشم بهم نگاه مکه داد زبونم بند اومد و رس  یجواب از
نگاهمو ازش گرفتم و عقب   د،ی قرارانه کوب  یام ب نهیس  یُگر گرفتم و قلبم تو هوی شه،یتر از هم  یجد

  یالننگاه کردم سکوت طو ابونی خ  یدرحال حرکت تو ینایو به ماش دمیکش یقیرفتم و نفس عم 
خواسته شو رد کنم و ازش دور شم  تونستمیکه نم کردمی اعتراف مخودم   شیپ د یحاکم شد، با  نمونیب
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اون از حس من خبر نداره و بخاطر   دونستمیم نکهیبا وجود ا   یحرف االنش ، حت نیمخصوصا با ا
 و گفتم:   ایمنفعت خودش اومده دنبالم، دلو زدم به در

 .یراست گفته باش   دوارمی_ ام

 

  کردمی که فکر م یز یم، بر عکس چ شدم آره بازم با حرفات خر  بگ نکهیا یبود برا  یانیحرفم نقطه پا نیا
 سرشو تکون داد و گفت:  یمعمول  یل یاز حرفم خوشحال نشد و خ

ماه بعد برگردن ، اومدم دنبالت   نی چند ستیمعلوم ن رن،ی فردا پرواز دارن و م نای_ در هر صورت عمو ا
 کنمیندارم، االنم اصرار نم  ایباشم با سان برنامه داشته  یکه من با هرک یدونیکه خودتم م دونمیچون م

 . یدونیهرجور خودت صالح م 

 

که   دوارمیام  یندارم ول یلیچرا دل دونمینگفتم، راستش باورم شد چون... نم یز ینگاه کردم و چ  بهش
 نشم. مونی االنم پش یاز زود باور 

 گرفت.  یپاشو به باز  یانداخت و با نوک کفشش سنگ جلو ن ییسرشو پا مظلومانه

 ام حبس کردم و گفتم:  نهیتو س فسمون

 . امی_ م

 

  عیسر کردمی من که داشتم بهش نگاه م دنیلباش اومد با د یرو یچشاش برق زد و لبخند کمرنگ  هوی
 گفت:  خنده شو جمع کرد و

 . میبرگرد  رمی بگ یتاکس هی_ باش، پس بزار 
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نشون دادم و  یودمو جدهم نکرد! خ یتشکر خشک و خال  هیانگار من بهش لطف کردم انگار نه  حاال
 گفتم: 

 ؟ یکرد دایمنو پ  یکو؟ اصال چطور  نتی_ ماش

 

 بهم گفت:  یح ی با لبخند مل برگشت

 کنن؟ یدق م ای شمعدون یگینم  یکنی بهم نگاه عاشقونه م ی واشک یخوابم  ی_ وقت

 

 سمتش و گفتم: دمیو اونطرفو نگاه کردم و دو نطرفیراه افتاد، چشام درشت شد و با اخم ا و

 ، من اومدم... تا... ستین یز یچ  نیچ یاصال هم  ری _ نخ

 

 بگم.  دیبا  یچ دونستمینم  یلعنت

مگه خواب  نمیکنم، بب یخداحافظ نمتیَنــ.. اهم موقع خواب بب  افهیبا ق  نیآخر ی_اومدم تا برا
   ؟ینبود

 

 بود اشاره کرد و گفت:  ستادهیکه برامون ا  ینیتکون داد و با چشم به ماش سرشو

 _ باشه، سوارشو. 

 

اون موقع ته دلم به  دم،یفهمی حال خودمو نم م،اصالیشدم و به سمت خونه حرکت کرد  نیماش سوار
 شهیم یداره جد یلیخ  هیکردم قض  یبه برگشتنم نداشتم، حس م  ینبود و االنم حس خوب  یرفتن راض

 ...یازدواج سور  هیفراتر از  یز یچ هی
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  یلیخ دنمیچشمم بهش خورد عمو بود با د  که  یکس نیاول م،یشدم و بدون حرف وارد خونه شد ادهیپ
 گفت:  یجد

 . ازی ن یکرد ری_ چقدر د

 

 گفتم :  دستپاچه

 .کشهیطول م کمی _ گفتم که کارم 

 

 گفت:  ارهیکتشو درب نکهیپشت سرم اومد داخل خونه و سالم کرد و بدون ا انینو

 . میقبلش بهم خبر بده باهم بر یبر  یبه بعد هر جا خواست نی_ از ا

 

 حرف بزنم به چشمام نگاه کرد و انگشت اشاره شو باال گرفت و گفت:  اومدم تا

 صبح باشه و من خواب باشم!  6اگه ساعت   ی_ حت

 

سرشو تکون   یلبخند مچهی لب گفتم و اونم با ن ریز یحرفش حظ کرده بودم باشه ا نیکه از ا یدرحال 
 داد و به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

 

4 

 

 که من برم.  میم باال لباسمو عوض کنم صبحونه رو بزن ارم بر وقت ند شتریساعت ب  کی_ 
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 کردم و گفتم:  اخم

 _کجا؟ 

 

 کارخونه؟  رهیم  یدونیهمه وقت نم نیبعد ا یعنی_ 

 

 : دادمیم یدرس حساب  هیدختره  نیبه ا دینگاه کردم، من با ایو به چهره درهم سان برگشتم

 . یدون یشما بهتر م نکهی_نه مثله ا

 

 گفت:  واشیو  ستادیرم او کنا دستمو گرفت انینو

 . کنمیشو، من خودم درستش م   الیخی ب ازی_ ن

 

 صورتم براق شد و گفت:  ینگاه کردم ،تو  ایبه سان یعصبان انیتوجه به نو یب

 بودم و خواهم بود. شهیبودم هم دم،ی_ آره چون مثله تو تازه از راه نرس

 

  طویانگار تو هنگ بود و داشت شرانگفتن، مهرانه هم   یز ینگاه کردن و چ گهیبه هم د انی و نو عمو
  رونی ب انیدست نو  یدستمو محکم از تو دیلرزی م تی که صدام داشت از عصبان  یدرحال کرد،یهضم م

 شدم و آروم گفتم:  کشیو نزد دمیکش

سهمت از کارخونه رو بهتره نگه   شکسوت،یات بخوره خانم پ ندهیبه درد آ گمیبهت م   یز یچ هی_پس 
 . زمیعز ت ی به زندگ ینجور یچوب حراج نزن ا اد،یخودت الزمت م یبرا یدار 
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 آروم حرف زدنم موفق نبودم چون عمو سر در گم گفت:  یتو نکهیمثله ا اما

 ه؟ی_ سهم کارخونه؟ ماجرا چ

  

 بحثمون اومد و گفت:  ونیرفتار ما م نی زده از ا رتیح  مهرانه

 خانما. دی!؟ به خودتون مسلط باش یچ یعنی_ 

 

من بهم   ی ها یباز   طهیمتعجب از سل انیبزنه ، نو یده بود و منتظر بود حرفش  رهیخ  انیبه نو  ایسان
 عمو آهسته گفت:  گفت،ینم  یز یو چ کردی نگاه م

 . میصبحانه بخور  می_ بهتره بر

 

  ایصحبتامو بگم، به سانشکل ممکن    نیکردم با محترمانه تر یتموم بشه و سع  نجایبحث ا نذاشتم
 کردم و گفتم:  ینگاه کوتاه

از توانم   ییزایچ هیتحمل  یمنم گاه یناراحتتون کنم ول  خوامینم د،یزیعز یلیجان شما برام خ _ عمو 
 خارجه.

 

در جواب  دهیفهم  ویحرفا بود و مطمئن بودم قبل گفتن حرف من خودش همه چ نیتر از ا زی که ت عمو
ه زده بود که توش اشک حلق ییبا چشما ایکرد، سان  دییداد و حرفمو تا  یف ی حرفم به سرش تکون خف

 به مهرانه و سپس عمو نگاه کرد و گفت: 

 نیکه ا دیاصال مطمئن ؟گذرهی م یدور و برت چ یدونیتو اصال م ؟یفکر کرد یبابا راجب من چ ؟ی_ چ
 دوتا واقعا همو دوست دارن؟
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 گفت:  عیرو لو بده سر هیقض ای که مبادا سان نینگران از ا انینو

 نداره.  یاخالقش تند شده منظور  کمیبارداره   ازی نتمومش کن،  گهی بسه د اجانی_ ِاه ،سان

 

هم انتقال   انی حسمو به نو نیکردم آرامش خودمو حفظ کنم و ا یرفتم و سع انیبه نو یغره ا چشم
 و گفتم:  ستادمیبزنه کنارش و ا یحرف  انینو نکهیبدم،قبل ا

ا موش دووندن  ت  رمی م کنمی که دوستش ندارم قهر م یبخاطر آدم ؟منیگیم یدار  ی_معلوم هست چ 
به خودم و    مونویفر زندگ س نی که دوستش ندارم اول   یمن بخاطر آدم نم؟یرو تو رابطه مون نب هیبق

هان؟ اصال از عشق و دوست داشتن  یفکر کن  یجز من به کس دیتا بگم نبا  کنمی ش زهر مار مخود
جلوت داد    امیر م آخ میبه س زنمیم  ینجور ینداره ا ینقش میکه تو زندگ  یآدم یمن برا  ؟یدیشن یچيز 
 م؟ یباهم باش دیبا میهمو دوست ندار یراه ميندازم؟ اصال چرا وقت  دادیو ب

 

کارا رو   نیگفتم؟ من همه ا یتو مغزم جابه جا شد! من... چ یز یچ هی یتموم شدن حرفام انگار  با
 ...؟ یعنیکرده بود!  میهم بدون چون و چرا همراه انیانجام داده بودم! نو یواقع

  یتو یانگار   یعنیمشخص نبود  یچهره اش حالت  یشده بود و تو رهی خ نیبه زم نهی به س دست انینو
 فکر بود 

 گفت:  عیسر ایسان

 اونم تورو دوست داره؟  یچ انی_ نو

 

 با داد عمو نصفه موند: حرفش

 _ بسه تمومش کن. 

 



 پشت چراغ قرمز 

524 
 

  یفکر. پوزخندمن رفتم تو  نباریو ا   دمیشد، نگاهمو ازش دزد رهی منتظر بهم خ هیتوجه به بق  یب  ایسان
 که برام ساخت تنها گذاشت.  یزد و منو با حال

 نشوندم و گفت:  یصندل یدستمو گرفت و رو مهرانه

 . ستیاسترس برات خوب ن نی بش  زمی_ آروم باش عز

 

5  

 

که عمو  یاز داد شتریب ومد،یداشتم که نفسم باال نم جان ی انقدر ه اره،یعفتو صدا کرد تا آب قند ب و
خودش  شی پ انیکه نو یر اومده بود از فکر بار چهره اش از حالت مهربون د  نیاول یو برا دیکش

همش  نهو از حس خودم بهش! عفت با عجله برام آب قند اورد و مهرا دمیترسی م کردی داشت راجبم م
نگاه کردم، مهرانه   انیبه نو خوردمشیداشتم م یلرزون آب قندو گرفتم و درحال   یزد و بهم داد با دستا

بهم نگاه کرد، دستپاچه  یبرداشت و با حالت خاص  نی باالخره چشم از زم انیو نو  ایانس شیرفت پ 
 رو به عمو گفتم:   یليوانو از لبم فاصله دادم و بعد مکث کوتاه

 ناراحتتون کنم. خواستمیمخصوصًا شما عمو نم خوام،ی _ از همتون معذرت م 

 

 قلبش بود کتشو برداشت و گفت:  یدستش رو کیکه   یدر حال عمو

 .ان ینو  یگفتیکاش اول به خودم م یاما ا کنمی واهش م_نه دخترم خ

 

 آروم گفت:  انینو

 ناراحتتون کنن، حالتون خوبه؟  خواستمی _ نم
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 تکون داد و به سمت در رفت   دییبه نشونه تا  یسر  عمو

 و گفتم:  ششیشدم و رفتم پ بلند

 خواستمی قت نمو چیه گهید ت گفی نداره من مجبورش کردم عمو، اگه ماجرا رو نم  ری تقص انی_ نو
 ...نیبرگردم به ا

 

 قطع کرد و گفت:  حرفمو

که  ییجز جا یر ی جا هم نم چیه یخانواده ا نیحرفو نزن بابا ، تو عضو ا  نیوقت ا چیه گهی_ د
حرمت ها    یدوست نداشتم اينجور  دیزیمن عز یهردو برا ایتو و سان  نجا،یا یعن ی یمتعلق بهش

  دم،یبهتون حق م ستین یاما گله ا دادم،یم صلهیرو ف هیتا قض  دیگفتیمشکسته بشه بهتر بود به من 
 منطقه.  یعاشق ب دمآ

 

 گفت:  انیباز کرد و خواست بره که نو درو

 . امی باهاتون ب دی_ بزار

 

 و گفت:  انیگذشته رو شونه نو دستشو

 . هیبق  شیقدم بزنم تو بمون پ کمیتنها باشم  خوامی_ نه عمو م

 

و   چونمیبپ   عیلبمو به دندون گرفتم و اومدم سر م،ینزد ی و حرف  میشد رهیسته خرفت. هردو به در ب و
کردم و  یاخم کمرنگ  م،یهم قرار گرفت یرو به رو  هویزودتر از من عزم رفتن کرد و  انی برم که نو

 دستپاچه گفتم: 

 بخوابم.  کمی برم باال  زهیمن، چ  _
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 کنه گفت:  یر باهام دو یکرد از تماس چشم یم ی که سع  یدرحال انمینو

 . امیب  ریبرم شرکت ممکنه د  دی...من بایحرف نزن ای کن با سان ی_ برو تو اتاق من، سع 

 

از   هویبرداشت و خواست بره که   نشویماش چیلب گفتم، سو ریز یتند سرمو تکون دادم و باشه ا تند
دتر بر  کرد من زو نکارویخم شدم و برش داشتم همزمان اونم هم عیمن سر یپا  یدستش افتاد جلو

حال   ناول به چشمام نگاه کرد و بعد درهمو رتش،یباال گرفتم و منتظر موندم ازم بگ چویداشتم و سو
 ازم گرفت و گفت:  چویسو

 _ مراقب خودت باش، خداحافظ. 

 

 گفتم :  ینگاه کردم و سر سر  واریشده از نگاهش به درو د هول

 . ی_ توهم، با

 

 : دمیکش ی ق یرفتنش نفس عم با

 بهم!  ولیرفتار کردم ا ی معمول یل ی_خ

 

صورتم کنار    یاوردم و موهامو از تو نییدستمو که در همون حالت رو هوا خشک شده بود آروم پا  بعد
س العمل نشون دادم اونجا  خوب عک  یلیرفتار کردم آره... اصال خ   یمعمول یلیخ  ستادم،یزدم و صاف ا

 ومد! ینبود به چشم ن عیضا یل یبرداشتم خ نیاز رو زم چوی زدم زودتر از اون سو رجهیهم که ش

دارم از هدف   کمی کنمی فکر م  ده، یمن آخر کار دستم م یدهن لق نیمتفکر سرجام ثابت موندم، ا
 .الی خی! اه بشمیدور م ه یکه ازدواج سور یاصل
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چشم تو چشم نشم وگرنه ضمانت   ای با سان کردمیسمت پله ها رفتم، دعا م  گرد کردم و به عقب
 .  هشیم یچ کردمی نم

  یاون رو هویدر گذاشتم و خواستم برم تو که  رهیدستگ یو دستمو رو دمیرس  انیدر اتاق نو پشت
از من بترسه، به سمت اتاق   دیشم؟ اون با میقا دیخودم گفتم چرا من با شیگل کرد و پ میباز طهیسل

 : د یبه گوشم رس  ای سان غی ج  یخودم رفتم و اومدم درو باز کنم که صدا

همه  نیا یعن یکمه؟  شمیم  فیخار و خف هیهمه تاوان پس بدم؟ دارم هر روز و هر ثان  نیا دی_ چرا با
 . یکنیبس نبود؟ توهم که همش از اون دفاع م دمیزجر کش

 

 کرد:   خکوبیمنو هم م چیکه ه ایسان بلند زن عمو یصدا هوی

چون حس کردم   نجایا میایقبول کردم ب  ،یباش گهید یکی با  یمتعهد انیبه نو ی وقت ی_ تو حق نداشت 
 از سرت افتاده. انیچندسال فکر نو نیبعد گذشت ا

 

 با هق هق گفت:   ایسان

نبود، روز به  ینطور یاما ا شهیو تموم م هیزمان نوجون  یعالقه برا  نیمنم اولش فکر کردم ا فتاده،ی_ن
 . نجایا دمیشد تا رس  شتریروز ب

 

زدم يه   یحدس م دیچسبوندم، با  به در شتریام گذاشتم و مضطرب گوشمو ب نهی قفسه س یرو دستمو
 . کنهیاز من پنهان م انیهست که نو نشونیب یچيز 
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  نکارویچرا ا  رفت ی م شیداشت خوب پ یهمه چ ؟ی کرد انتیچرا خ ی_ اگه واقعا دوستش داشت
  ؟یکرد

 

 داد زد و گفت:  شتریب  ایسان

  تیچندبار بگم خر ؟یپرسیحال هر بار ازم م نیو با ا یدونیسوال منو م نی_ مامان، مامان تو جواب ا
کس کنارم   چیمنن ه یجمع کنم؟ همه روبه رو یکه زدم چطور  یکنم؟ گند  کاری کردم غلط کردم چ

 مامان؟  یکنی خدا تو کنارم باش، تو کمکم کن، کمکم م تورو  ستین

 

  ای بعد بدن  دیباشه با یدرصد راه   کیبارداره اگر هم فرضًا   ازین شه،ی_ االن اصال حرفشو نزن چون نم
 ومدن بچه راجبش فکر کنم. ا

 

کردم مامان   یهر کار  کنهی بهم توجه نم نهی بیانگار اصال منو نم  دونم،یجادوش کرده م ی_ دختره پاپت
داد که  حیخاله مژده هم خودش توض  شد؟یدکتر چ میکه رفت یدیمن مطمئنم د  ستیباردار ن  ،یهرکار 

نا یمطبشو ول کرد رفت ، همه ا هویشوهرش پاپوش دوختن که  یبهم بزنن برا شویخواستن زندگ 
 بنظرت؟  شهیم ییهوی

 

 گفت:  یف ی ضع یبا صدا مهرانه

بازم دل   یفکر کن اگه بخوا  یمنطق کمی من طرف تو ام، اما  فتهیب  هم که ی_ آروم حرف بزن، هر اتفاق
به وقتش درست   یصبر داشته باش همه چ کمی کنار،  یاخالقتو بزار  نیا دی با  یار یبدست ب  انوینو
 .شهیم
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اصال چرا مهرانه انقدر با تصورات   م؟یکرد کاری ما چ رون،ی ب  زدی شدت تعجب چشام داشت از حدقه م از
  تونستنیم  یراحت  نیبه ا یعنی انمیمنطق بودن جفتشون مثال من زن نو یمن تفاوت داشت؟ چقدر ب

 باشن؟   انیبه نو  ایمن و چسبوندن سان  یبه فکر بهم زدن زندگ 

 گفت:  زدی توش موج م یکه خوشحال  ییبا صدا  ایسان

 م؟ید بهم برگر انی منو نو یکنی کمک م یعن ی_ پس 

 

 . ادیب  ایفعال مهم اون بچه است که سالم بدن دونم،ی_نم

 

 . یمامان مرس ی بله؟ مرس یعنی نی_ ا

 

 در فاصله گرفتم و دستمو گذاشتم رو شکمم: از

 .دمیدیشکستشون م کنهی _ نگران نباش، مامان ازت مراقبت م

 

گرفتم و منتظر   انویدر اوردم و به سمت اتاقم رفتم شماره نو بمیاز ج  موی! گوشگم؟یم یچ من دارم یوا
شدم   دینا ام   یامتحان کردم و وقت گهیچندبار د یموندم جواب بده اما متوجه شدم خاموشه، حرص 

بود   نیمفکر کردم، پس ماجرا ه  ای مهرانه و سان یتخت و به حرفا یتماس شدم و نشستم رو الی خیب
 بهم زده.   ویکرده و همه چ انتیخ انیبه نو ا یشتن و سانباهم داستان دا انیو نو ایسان

تصوراتم  یکرد مخصوصا مهرانه تو  رییکال نسبت بهشون تغ  دمید ایمهرانه و سان یحرفا  دنیشن بعد
تا آسمون باهم فرق داره، فقط دلم به عمو خوش   نیزن دو بهم زن که ظاهر و باطنش زم هیشده بود 

و گوشيش  گذشتی ساعت ها م  انی از رفتن نو اد،ین تو زرد از آب در نالاقل او خواستمی از خدا م بود،
  میگوش هوی نذاشتم، تو حال خودم بودم که  رونیهمچنان خاموش بود و منم در نبودش پامو از اتاق ب 

 که خودشه! دمیفهم  یگوش یتو  غیج  یصدا دنیچی زنگ خورد شماره ناشناسو جواب دادم و با پ 
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 هلن:  

 بال؟  یچطور  ازی _سالم مامان ن

 

 حوصله گفتم :  یب

 تو؟ ی_چندتا شماره دار 

 

 خنده گفت:  با

 زنه؟یبچه لگد نم   زمی _ عزز

 

 گفتم :  یعصبان 

 باشم؟  یکه من دوم زنهیهفته دوم سوم بچه اش لگد م  ی_کدوم آدم

 

 . هکنی هاشو شروع م یکه مطمئن باش همون روز اول لگد پرون انهینو ی_ اگه بچه 

 

کردم و بعد   یز یام چسبوندم و خنده ر نهیرو به س یکه نفهمه گوش  یخنده، جور  ری لند بلند زد زب و
 گفتم: 

 باورم شده حامله ام. یانگار  می حال  هی_ زهر مار انقدر چرت و پرت نگو، منم 
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 کن.  فیعربرام ت زی به ر زی همه رو ر  زیانگ جانیچه ه یاز اول بگو خوب کلک ، وا نوی_ جــــــــــون ا

 

 گفتم :  دینگاه کردم و نا ام یصفحه گوش به

حجم از افراد رو مخ و شل مغز که   نیطرفم" ، چون ا ادیاسکله ب ینوشته " هرچ میشون ی_ فکر کنم رو پ
 داشته باشه! تونهینم  نیجز ا  یل یدل ختهیدور و برم ر
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 م؟ یخارج نش  یلطفا از بحث اصل شهی_ م

 

 ...یبده بعدا بهم بگ قول یول   ا،یگی_ آها راست م

 

 و گفتم:  میشونیپ یو دستمو گذاشتم رو  دمیکش یق یعم  نفس

 صبر بده بهم. ای_ خدا

 

 کرد و گفت:  یکوتاه مکث

 .شهیم شتریباش دختررر، تازه دعا کن زود برن خونشون وگرنه دردسر ب یقو ؟ی شد میتسل شد؟ی_ چ

 

 گفتم:  یحالت مبهم با
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 _ چطور؟ 

 

 داشته باشه.  دیشکم با کمیست بارداره که چند هفته ا ی_ آخه زن 

 

 گفتم : عیحرفش درشت شد و سر  نیبا ا چشام

 کردنش.  ی به اون موقع فکر کنم چه برسه به عمل  خوامی نم ی_ ادامه نده... حت

 

 نه؟  یو دوران سرباز  ییمثله دوران دانشجو شهیهمه خاطره م نای_ باشه حاال توهم شلوغش نکن ا

 

 م و گفتم : الله گوشمو خاروند یعصب

 _ هلن کارتو بگو. 

 

 کرد و ادامه داد: یشیا

 ست؟ یتو ن  شیگفت ازت بپرسم پ دهیجواب نم رهیگ یتماس م انیبا نو ی_ مهراد هرچ 

  

 اتاق راه رفتم و گفتم:  یتو نگران

 _ نه، منم زنگ زدم خاموش بود، بزار دوباره امتحان کنم قطع کن. 

 

 حاال!  یبود قهیدو دق _
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  داد،ی که نم دادی گرفتم، جواب نم  انوی بار شماره نو نیصدم یلفونو قطع کردم و براتوجه بهش ت بدون
سرم   یتو کردی سراغم و مخمو سوراخ م ومدیسخت م  طیشرا یکه تو یو تومخ یدوباره افکار عصب 

 .زدیو حالمو بهم م رفتیرژه م

 صبح بود که زدم   یو حرفا  یدهن لق بخاطر

  دادم یبه آب مجلوش بندو  انهیانقدر ناش دینبا

اه لعنت بهت   دمیباهاش نقشه کش  یثروتش و ادامه زندگ یمن برا کنهی خودش فکر م شیپ  حتما
 لعنت بهت.  ازین

گفته  نکهیعفت بود با وجود ا کرد،ی ام م وونهیبه در اتاق داشت د یمتماد یها  شدن دهیکوب یصدا
 : زدیناهار صدام م یندارم داشت برا لی م یز یبودم چ

 _ خانم... 

 

 به سمت در پرت کردم و داد زدم:  یتو دستمو عصبان یشگو

 ولم کن.  ستی_ گفتم گرسنه ام ن

 

 دوباره گند باال اوردم!   دمیفهم دمیرو که شن یشدن گوش  کهیت  کهیت یصدا

   ا یتف به ذاتت سان زم یعز یخشن برخورد کردم! گوش  کمیکنم  فکر

 ...  اهم

موضوع قابل انکار نبود   نیکننده کمتر شه، ا یفکار روان کردم بخوابم تا از فشار ا  یبستم و سع چشامو
 ! شمیم یعصبان  یز ی وقتا به طرز جنون آم یکه من گاه
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 ی! با دادختی اتاق برگام ر یکی چشمامو باز کردم از تار یموفق بودم چون وقت نهیزم  نیدر ا خداروشکر
 اتاقم برقو روشن کنه. ادیبود ب  دهیترس  یبودم عفت هم حت دهیکه کش
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حال بازم خواستم شماره   نیبا وجود هم  دم،یچی پیو معده درد مثله مار به خودم م یاز گرسنگ اوخ
باال انداختم و با    ییافتاده بود مواجه شدم، ابرو نیزم یکه رو  میگوش یکه با تکه تکه ها رمی بگ انوینو

رفتم َعع.   ی کچر ال  چه حرکت  دم،ی دروباز کردم و سرک کش  واشیهارو شوت کردم اونطرف و  کهی پام ت
 نبود! چکسیاهم...خوب خوشبختانه ه

 . ولیا یعنی نیا

نه اما  ای دیتجربه کرد دونمی رفتم، نم  نییوم پله هارو پا از اتاق خارج شدم و آر نی پاورچ نیپاورچ 
 دمیشا  ایکه شبه؟ روزه؟  یر ی بگ یفراموش  هویباشه  کی و هوا تار یش داری از خواب ب  نکهیحس ا

 خونه نبود و برقا هم یمخصوصًا حاال که کس استیحاالت دن  نیاز مزخرف تر یکیشده!   امتیق
 نیکه ا ییها یاز خوب  یک یباز کردم،  خچالوی آشپزخونه و در  یخاموش بود، کورمال، کورمال رفتم تو

  کیعدد ک کی توش بود، مثال من االن  یکردیاراده م یبود که هرچ نیآدم پولدارا داشت ا یخچالهای
بله  اختم،اند خچالیبه داخل  ی دستمو دراز کنم و برش دارم...نگاه  هیفقط کاف استمخویم یشکالت 

 هامون تموم شده. یشکالت   کیک کنندی دوستان در پشت صحنه اشاره م

 

همه سال امکان نداشته   نیا یشل مغز برداشته خورده وگرنه تو یایکه همون سان دونمی_د آخه من م
 نباشه باور کن.  یشکالت  کیخونه مــــا ک  خچالی یتو
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  مینرفت دی خر نکهیچند وقته مثله ا نیا دمیباز کردم و فهم  شتریب کمیاوردم و چشامم  نیی پا توقعمو
و   میشکن ی م  دارمیاشکال نداره خبر مرگم تخم مرغو که خدا ازمون نگرفته، ابتدا برم ه،یخال خچالمونی
 .  میخوریم

بود که  نیفکر کنم بهتر ا  دم،یاز پشت سرم شن ییاصد هویبستم که  خچالویبرداشتم و در   یمرغ تخم
فضا پخش شد و   یتو یحیآهنگ مل هویگذاشتم و برقو زدم  دیکل یتا دستمو رو کردم،ین م برقو روش
 و مهرانه فشفشه به دست تولد تولد برام خوندن.  انی عمو و نو

 بود؟   تولدم

  گن؟یم  یچ نایا سین ادمیتولدمو  خی خودمم تار من

لذت   ن یآروم بود اما نتونستم خودمو از ا  یلیچون خ شدمیحرکتشون هول م  نیاز ا دینبا مسلما
 و دستمو رو قلبم گذاشتم و گفتم:  ای تخم مرغو پرت کردم تو صورت سان یالک غیمحروم کنم و با ج 

 شدم َدَهنتون ِسر...   زیسوپرا ایخدا ی_ وا

 

 با خنده گفتم:  دمیکه د انوینو نگاه

 . شاالیاشه ا_سروده پرندگان عشق ب

 

 کردی که تخم مرغ داشت از صورتش چکه م یشوک شده درحال   ایتم، سانبهم باف  یچرت و پرت عجب
رو پرت کردم تو بغلش و سپس مهرانه رو با   یزدم و بسته دستمال کاغذ یبهم نگاه کرد، لبخند الک 
 هاش بغل کردم و اونم مهربون گفت:  ییو دورو یوجود تموم هفت خط 

 .چهیه یدر برابر شهرباز  نیا میگفت یول میکن  زتیسوپرا  ینجور یا میخواستینم  زم،یعز _ تولدت مبارک

  

حرفش از چشمم پنهون نموند؛ عقب رفتم و ازش جدا شدم و از عمو تشکر کردم تا حد ممکن   هیکنا
 وقت بخواد منو بغل کنه.  هیکردم که نکنه  تی فاصله مو باهاش رعا



 پشت چراغ قرمز 

536 
 

 

تو ذهنت   یمون خاطره بد از دوارمی ام میینجایکه ا هیان شب آخر_ تولدت مبارک هممون باشه عمو ج
 نمونده باشه.

 

 مؤدبانه از ته دل گفتم:  

 من بوده. یتو زندگ  زیچ  نیبا شما و خانواده تون بهتر  ییحرفو عمو آشنا نیا دی_ نگ

 

 نگفت.  یز یبا لبخند حرفشو خاتمه داد و چ  شهیهم مثله

مقابل جواب ندادن  در  یچه رفتار  دیکردم با یاشتم فکر مکه د یدادم و درحال انیبه نو نگاهمو
  کمینزد هوی تابلو نشه که اون زودتر از من دست بکار شد و  هیبق  شیگوشيش از خودم بروز بدم که پ

 اومد و منو تو بغلش گرفت. 

 گوشم برد و آروم گفت:  کیلباشو نزد ستادیحس کردم قلبم از حرکت ا آن کی

 _ تولدت مبارک. 

 

نفسش کل تنم مور مور شد، انگار فلج شده بودم نه قدرت حرف   یحرفش رسما مردم و از گرما نیا با
پشتش گذاشته بودم لباسشو  یاز دستام که ناخواسته رو یک یعقب رفتن با  یزدن داشتم و نه نا

زد؛   میشونیبه پ یچنگ زدم، آهسته ازم فاصله گرفت و با لبخند به صورتم نگاه کرد و کوتاه بوسه ا
 .دمی که انگار راه تنفسم باز شده باشه هوا رو با تمام وجودم بلع یجور   هویشمامو بستم و چ

 !مونهیتو نقشت فرو نرو من اگه غش کنم شرف مرف برام نم ینجور یا ی_لعنت
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  انینو خوردمیو من مثله چوب خشکم زده بود و تکون نم کردنی و زن عمو با ذوق بهمون نگاه م عمو
 منو به همون حال خودم گذاشت.   کیه بهونه اوردن کرفت و ب زی به سمت م

 یز یچ هی  یعنیگرمم شده بود،   ام، یکردم به خودم ب  یو سع  دم یبه صورتم کش  یو مبهوت دست مات
نشون  ست یو شمع روش که عدد ب کی زن عمو با ذوق به ک گرفتم،یم شیناجور تر از گرما داشتم آت

 اشاره کرد و گفت:  دادیم

 .ی کن که صد سال زنده باششمعارو فوت   ای_ ب

 

 زودتر گفت:  عمو

 _ اول آرزو کن بعد فوت کن. 
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نگاه کنم اصال دوست نداشتم   انیبه نو  دمیکشی مبل نشستم، خجالت م یرفتم و رو کی سمت ک به
از ته دل آرزومو از خدا خواستم و بعد شمع ها رو فوت  باهاش چشم تو چشم شم؛ چشمامو بستم و 

حال من    نینشون بده که هنوزم از من دلخوره و ا خواستیل نشسته بود و ممب یرو  ایکردم، سان 
 رفتارشو، واال. گرفتمیسمت چپم م یلیحاال نه که منم خ  ستین مهمبراش 

که سردرگم   یبرداشت و درحال  کوی ک اومد کمی با سرعت نزد شدیچ دونمینم هویفکرا بودم که  نیهم تو
و تار شد،    رهیتو صورتم و همه جا ت   دشیکنه محکم کوب  کار ی چ خوادیم نمی بب کردمی داشتم بهش نگاه م

که   ایسان بهچشمام پاک کردم و  یاز صورتم خامه ها رو از رو  کیدستامو مشت کردم و با جدا شدن ک 
رو که   هیدستام خفش کنم اما خنده بق  نینگاه کردم، دوست داشتم بلند شم با هم دیخندی هرهر م

 آروم باشم. کردم  یشدم و سع الیخ یب دمید

برداشت و به سمتم  زیم  یرو از رو یشده ا چیکادو پ یمهرانه جعبه   دیباز کردن کادو ها که رس موقع
 گرفت و گفت: 
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 . ادیخوشت ب  دوارمیام ایکادو از طرف منو سان نی_ا

 

 و گفتم:  دم یذوق خند با

 _ حتما. 

 

که جنسش از مخمل   یزرشک هیباردار یبه مانتو  یکادو رو باز کردم و باال گرفتم و همراه با لبخند حرص 
 بود نگاه کردم.  

موقع باز کردن کادو چنان با تمسخر بهم   کردی نگاهمم نم یو حت  زدی که اصال با من حرف نم ایسان
 بکنم تو حلقش.  یمانتو رو عمود نیم همکه دوست داشت دیخندیم

و قشنگ شست و برد،  باحال و خفن عم  یرو کادو  ای مزخرف زن عمو و سان یخداروشکر کادو اما
  انیکه نو یلپشو بکشم و ماچش کنم ، بعد از گوش  غیکه دوست داشتم بلند شم و همراه با ج یطور 

  یاصال انگار  یداد ، وا هیبود که عمو بهم هد یعمرم دستبند یکادو نیتر  متیبود گرون ق  دهیبرام خر
مال من   تونستیفعال که م یلمال من بود؟ خوب معلومه که نه! و یواقعن یعنی دمیدیداشتم خواب م

  یهرچ یکه انجام دادم ول  هیپاداش کدوم کار خوب نیا  دونمیواقعا نم  ایباشه! جون جون دستبند خدا
 و خفنه.  ییای روبرام  یل یکوتاه خ  یهست حت

دلم خدارو هزار مرتبه شکر   یاز شما چه پنهون تو سی حرفم گفتن نداره اما از خدا که پنهون ن نیا
 بود.   یدلم عروس  یهنوزم استرس داشتم و تو نکهیاومد دنبالم و برگشتم، با وجود ا نایکردم که نو

 : کردمیبه جعبه دستبند نگاه م  یتشکر کردن مکرر از عمو بودم و ه مشغول

 . دارمیجعبه اش خوشکله برش م یول  ستیمن ن ی_ دستبندش که برا

 

گردنبند طال با جواهر سبز رنگ   دنیا دسرم اومد جلو صورتم، اگه بگم ب یگردنبند از باال هی هوی 
بزار بگم... کم  یول هیباز دیبد  دیته ندرفت  یاهیلحظه چشام س هیبود  دهی که بهش چسب   یفیظر
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که  انیشد، به سمت نو یر یفاجعه جلوگ نیمونده بود غش کنم که گردنبندو دور گردنم بست و از ا
شده بودم   ی که واقعا احساسات  یتم و درحالو گردنبندو تو مشتم گرف  دمیبود چرخ ستادهیپشت سرم ا

 گفتم: 

 . ی_ مرس

 

 نگفت.   یز یپلک زد و چ  کباریاحساس و حرف توش بود، در جوابم  یل یتشکرم کوتاه بود اما خ دیشا

محکم از خودم کندم که مطمئن بشم زبونم   شکونیمبل انداختم و چندتا ن یخودمو رو  یو تلپ برگشتم
 الل خواب نباشم.  

که ازش   یخوش گذشت چون ظاهرا زهِر چشم   یلیخ  ایسان  یون شبم با وجود کار رو مختولد ا جشن
برام قابل هضم نبود حس مبهم   یز یچ هیاما هنوز  اورد،ی در م یباز  زی گرفته بودم کار ساز بود و کمتر ه

 نه؟  ای کنهیم یکه داره نقش باز  کردیم جی مهربونش واقعا منو گ یو رفتارا انیآغوش نو

باهاش تا    یچشم میفرار کردم و از تماس مستق انیحرف زدن با نو  یشدن و حت کیاز نزدشبو  تمام
 رفتمی و م کردمی جامو عوض م  یبه بهونه الک  نشستیکنارم م نکهیکردم، به محض ا یحد ممکن دور 

استراحت به اتاقاشون رفتن   یبرا نا یکه عمو ا یمنوال ادامه داشت تا وقت نیا نشستمیم گهید یجا هی
به سمت   یحرف  چیقالش گذاشتم و بدون ه زیر  نیانداختم و همچ انیبه نو ینگاه  یچشم  رینم زو م

متر مونده بود تا   کیدستمو رو قلبم گذاشتم کمتر از  جانی کردم و با ه  یاتاقم حرکت کردم پله هارو ط 
رد و  نگاه ک همبرگشتم با اخم ب انیشد و به سمت نو  دهیدستم به شدت کش هویبرسم به اتاقم که 

 گفت: 

 ؟ی کن ی م _ چرا انقدر فرار

 

 عقب رفتم و گفتم:  دستپاچه

 ترسم؟ یفرار کنم مگه ازت م یچ ی_ برا
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 به خودم و خودش انداخت و گفت:  ینگاه

متر فاصله   کی  نیاالنم همچ یکن ی جاتو عوض م امیم  کتی نزد کمی تا  یر یدر م یکه ه  ی_ از سر شب
 خجالت نکش. ؟یور دستاتم بش یخوایانگار کرونا دارم، م یگرفت

 

 انقدر تابلو رفتار کردم!  یعنی

 صاف کردم و گفتم:  صدامو

 ؟ یدادیتو جواب نم  یتو خودت چرا گوش  ست،ین  نطوری_ اصالنم ا

 

 اومد و گفت:  کینزد کمی

 _بحثو عوض نکن جواب منو بده.

 

 که مثله کنگفو کارا گارد گرفته بودم گفتم:  یمتر ازش فاصله گرفتم و درحال  کی

 . هاای ن _ جلو

 

 ابروشو باال انداخت و گفت:  هی

 _ حالت خوبه؟ 

 

 لبخند گفتم :  با

 د؟ ی_ممنون شما خوب 
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 نگفت، اخم کردم و هول گفتم:  یبهم نگاه کرد و چيز  نهیبه س دست

 ست؟ ی حالت خوب ن ه؟ی_ چ

 

 ها.  ییرو بجو  ایکم مونده بود خرخره سان یتو سر صبح نکه ی_ من چمه؟ مثله ا

 

 خت؟ _دلت براش سو 

 

 کرد و گفت:  هیو به نرده ها تک  دیکش ششیبه ته ر یباال انداخت و دست یا شونه

 کوچولو هی_ 

 

 داد زدم:  یرفتم و تهاجم کشیشدم و نزد  یعصب

 _ به تخمـــ... 

 

 داد زدم:  شتریب دمیمتعجبش رو که د یچشما

  دهین داره به تو نخ مکه گناه داشت، جلو چشم م خچالی  یتو ی_ اههه بزار حرفمو بزنم، به تخم مرغا
 نگم؟  یچیه



 پشت چراغ قرمز 

542 
 

 

 گنَدم ماله بکشم گفتم:  یرو نکه یا یبرا زنم،ی دارم زر م گهید یلینگاه کردم و متوجه شدم خ   بهش

  یداشته هام حساسم وقت رو ی اصال، من کال از همون بچگ  ما،ی بخاطر توئه انقدر عصبان ی_ فکر نکن
 . زمیری بهشون چشم داشته باشه بهم م  یکی

 

 گفت :  کردیداشت نگاهم م که همونطور

 من االن جزو داشته هاتم؟ یعنی_ 

 

 اطراف نگاه کردم و آب دهنمو قورت دادم و گفتم:  به

من بشه و اونو   یزندگ میوارد حر  ییبا پررو یک ی ادیبود که من بدم م نیگفته؟ منظورم ا یک ری _ نخ
 نگاهش کنم. نمیتصاحب کنه و منم مثله بز بش

 

 تر گفت:  یسردرگم وجد  نباریهمون حالت ا با

 توام؟   یزندگ  میمن حر یعن ی_ پس 

 

 برام نموند و داد زدم:  یباز  یجز کول  یراه  تیو آسمون نگاه کردم و درنها نی به زم  یاسترس کم با

  یچ یاصال تو ه گه،یولم کن د یپرسی چقدر سوال م کنه،یکه نشسته داره نگاه م یتو اون بزه ا ری _نخ
 . یچیه  یستی من ن یتو زندگ 
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که داشتم با  یجلو اومد و راهمو سد کرد محکم برخورد کردم بهش و درحال هویبرم که  واستمخ
 گفتم:  کردمی صورت جمع شده سرمو لمس م

 ؟ یکن ی م نی_ چرا همچ 

 

 خودمو جمع و جور کردم و گفتم:  دم یشو که د یصورتش نگاه کردم، نگاه جد به

 برم.  خوامی برو کنار لطفا م انی_نو

 

 ؟ یکن ی رو از من پنهون م  یز یچ هی ی_تو انگار 

 

 و گفتم :  دمیحرفش درشت شد و نگاهمو ازش دزد نیبا گفتن ا چشام

 ه؟ ی_ منظورت چ

 

شدت    شتریش نگاه کنم، ضربان قلبم هر لحظه بچونه مو گرفت و مجبورم کرد به چشما آهسته
نگفت،   یز یو چ  اما اون فقط به چشمام نگاه کرد دم،یترسیبزنه م  خواستیکه م ی و از حرف  گرفتیم

 مونده بود و سرمو تکون ندادم. یچونه ام برداشت جهت نگاهم همون شکل یدستشو از رو

 

 .دونمی م وی... همه چدونمیمن م یول  یگی_ بهم نم 

 

کنم   دایتوش پ  یشوخ ایاز خنده  یکه اثر  یصورتش نگاه کردم جور  یاومدم و به اجزا رونی شوک ب از
 اما نبود. 
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 . ستی ن  یکنی که تو فکر م یز ی نه اون چ و؟یچ ی_ چ

 

 و گفت:  دیبه گوشه لبش کش   یحرص شصتشو

 ! یانکار کن ست ی_ هست... الزم ن 

 

 فاجعه! ی عنی نیا یتو عاشق من  کردی کارش داشت رسما اعالم م  نیبا ا ومدی ام م هیداشت گر گهید

 اصرار گفتم: انگشت اشاره مو بردم باال و با  سوختیکه چشام از فرط اضطراب م یرفتم و درحال  جلو

 ... یزدم فقط برا ای اون حرفا رو به سان نکهیامکان نداره، ا یز ی چ نیچرت و پرت نگو اصال چن انی_ نو

 

 گفت :  ظی غبست و با  چشماشو

دنبال بهونه   ،یکنی خونه و آدماشو تحمل م  نیبه زور ا یدار  ،یمونیپش یبرگشت نکهیا نی_ بسه، تو از ا
 ست؟ ین میحال   یچیمن ه ی کنیکر م از رفتارت مشخصه چرا ف یکه بر  یا

 

 عضالت بدنم شل شد و متعجب گفتم:  هوی همون حالت  در

 _ ها!؟

 

 گفت :  عیسر

 انقدر حواسم جم باشه که بفهمم؟ یکردی _ هان؟ فکر نم
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 بود گل از گلم شکفت و خندون گفتم : دهیدسته باال گرفته بودم و نفهم وشویک  یانقدر آ نکهیا از

 ههه. یآره درست گفت نجایاز ا ادیخوشم نم   زمیچ یل ی... امم من خیهمفی نم کردمی_ نه فکر م 

 

 گفت :  که متعجب شده بود اخم کرد و همزمان

 ؟ یخندیم ی_ دار 

 

 خودم مسلط شدم و گفتم :  به

 ... ستین  ینجور یا نی _ نه، نه بب

 

 ادامه دادم :  دمیمنتظرشو که د نگاه

 ... دمیم حی_ االن توض

 

 پله ها حرکت کرد و گفت : حوصله به سمت  ی و ب  یعصب

 _ ولم کن بابا. 

 

که بشه  شد یم نمیبدتر از ا یبد شد، ول یلی خ دم،یکش ی قیصداش زدم جوابمو نداد نفس عم  یهرچ
 چشامو بستمو گفتم : 

 شکرت  ایخدا ی_ وا
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 :   ایسان

رک  کردم و تا خواستم اونجا رو ت  میخودمو قا عیسر ومدی م نییکه داشت از پله ها پا انینو دنید با
 گولش بزنم تونستمیوقت نم چیکه ه کردمی اعتراف م دیکرد، با رمیکنم با نگاهش غافلگ

 

 ؟ی کردیم  کاری _ اونجا چ

 

 به پله ها انداختم و گفتم :  ینگاه

 .اط ی برم ح خواستمی_ م

 

دستم اشاره   یتو  گاریباال انداختم و به س یادامه داد ، شونه ا شیباور نکرد و به نگاه سوال  حرفمو
 کردم: 

 ؟ یکش ی_ م

 

عادتش بودم که   نیکرد و همزمان ابروهاشو باال انداخت و به سمت آشپزخونه رفت ، عاشق ا ینوچ
بار خواستم    نیآخر یحبس کردم و برا  نهینفسمو تو س کرد،ی م یبا ابروهاش باز  همراه حرف زدن 

 شانسمو امتحان کنم: 

 من هنوزم رو حرفم هستم. ان،ی_ نو

 

 داد.  و به راهش ادامه برنگشت 
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  یل یرحمه؛ خ  یب  یلیبا حرص رها کردم و دهنمو باز کردم تا حرف بزنم، بهش بگم خ  ونفسم
بمونه چقدر اصرار   ادتی یول  رمی فروخته، بهش بگم فردا م یدختره پاپت هیبده که منو به  یلیسنگه؛خ

 . یکردم و قبول نکرد

که دست به   ازیبرگشتم و به نپشت سرم شدم   یکلنجار رفتن با خودم بودم که متوجه کس درحال
شده بود مواجه شدم   رهی که قصد داشت منو بچزونه بهم خ یبود و با لبخند ستادهیپله ها ا یرو نهیس

  یچندبار    د،یخندی بکنم و اون داشت بهم م یکار  تونستمینم شدمیمنفجر م تی، داشتم از عصبان 
ازش گرفتم   یو کامروشن کردم    اروگیتختم نشستم و س یو به اتاقم برگشتم، رو دمیکش قینفس عم

  کیتوالتو با  زیم  یرو یها یشیبه سمت مخالف پرتش کردم و تمام لوازم آرا ی اما آرومم نکرد عصبان 
  میچ مهخانواده ام، غرورم، عزت نفسم ه یدستام گرفتم، آبروم جلو ونیحرکت کنار زدم و سرمو م

 ن!م ی...خداارمی بدست ب انویرفت و بازم نتونستم دل نو

و    دمیشن  یق یحوصله بهش نگاه کردم، نفس عم  یسرمو باال گرفتم و ب میگوش  برهی و یاصد دنیشن  با
 صداش بستم و گفتم : دنیصاف نشستم و جواب دادم، چشمامو با شن 

 ؟ یفهم یجورش کنم م کنمیم یجان؟گفتم که دارم سع یزن ی _ چقدر بهم زنگ م

  

 . دمیتخت دراز کش   یقطع کردم و رو ویبعد گوش و

 یمتماد یحوصله به صدا زدن ها   یچشمامو باز کردم و ب  یخوابم برد، با حالت آشفته ا یک  دمینفهم
  ی! کسانی نو ؟یپس زده بشم اونم از سمت ک  عی انقدر فج شدیمامان به سمت حموم رفتم، باورم نم 

 اما منه خر خراب کردم همه دم،یدینسبت به خودم م   یادیتو چشماش شور و شوق ز یزمان هیکه 
 ردم.( خراب ک  ویچ

 بود نگاه کردم و گفتم:   ازیشونه ن یکه دستش رو انی چمدونمو محکم گرفتم و با بغض به نو دسته
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 ؟ یکن ی درست م ویهمه چ ی _ مامان مگه تو نگفت

 

 با اخم گفت:  مامان

 .میزنی بعدا حرف م   ایسان  ستی_ االن وقتش ن

 

 اشکامو کنار زدم و گفتم:  یحرص

 ... نشیجا کرده مامان بب انیدل نو یخودشو تو یچجور   نی.اون دختره رو بب ..نشونی _ کدوم بعدا؟ بب

 

 _ باشه، آروم تر 

 

شدن، بابا با چشم به مامان  کیبه همراه بابا بهمون نزد  ازی و ن  انیکه و نو زدمی باهاش حرف م داشتم
 : فت بغل کرد و گ  ازویو ن انی " و مامان هم با خنده بحثو عوض کرد و نوشده؟یاشاره کرد"چ

و باهم جشن   میایم گهید کباری کوچولو نازتون  دنید یحتما برا شه،یتنگ م  یلی_ دلم براتون خ 
 . میریگیم

  

 نگاه کرد و گفت:  انیبه نو  ازین

 _حتما. 
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  یتکون داد و دست بابا رو به گرم یسر  انیبهش گفت و نو یز یبغل کرد و آهسته چ انوی هم نو بابا
متوجه نگاهم شد و خودشو به اون راه زد. بابا   زدم،ی پلک نم  شده بودم و  رهیفشرد، با حسرت بهش خ

 گفت:  یو مشکوک  دهیعقب رفت و با چهره رنگ پر  ازیرفت و تا خواست بغلش کنه ن  ازی ن کینزد

 عمو.  شهیتنگ م  یلی_ د.. دلم براتون خ 

 

عوض  و در  اوردیخودش ن یطبق معمول به روبابا هم  م،یشد  رهیرفتارش بهم خ  نیمتعجب از ا همه
 گذاشت و گفت:  از یشونه ن یدستشو رو

 فرشته خانم.  شهی_ دل ماهم برات تنگ م

 

 گفت:  کردی شونه اش تحمل م یدست بابا رو رو یکه با استرس مشهود یدر حال ازین

 .دیزی _ عز

 

 رفتم و گفتم:  ششونیپ  یتیشدن، با نارضا رهی عقب رفت و همه منتظر به من خ  بابا

 . کنمی م  تیموفق  یبراتون آرزو  یول  امیاومدن بچه تون ب  ای بدن یبرا دمی_ خوش گذشت، قول نم

 

 زد و گفت:   یلبخند تصنع ازین

 .شمونیپ یبرگرد یزود یعنیکه بر نگــ... اهم  یبر  شاالی_ ممنون توهم ا

 

 زدم و با نفرت بهش نگاه کردم:   یهم فشار دادم و لبخند حرص یرو دندونامو

 ه؟ینطوری_ ا
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 و آروم گفت: زد  ییدندون نما لبخند

رو   یدامپزشک و روانپزشک و بز کوه شهیروانپزشک ، من هم دیدکتر دامپزشکم... ههه ببخش  هی_ 
 . رمی گیباهم اشتباه م

 

 صورتم اورد و آروم گفت:   کیبه من اشاره کرد و سرشو نزد دیآخر حرفش که رس کهیت به

 فقط برو!  کنهی نم  یباشه؟ حاال روانپزشک دامپزشک فرق  یدیرس ی_ روان پزشک هم برو وقت

 

 مشت کردم و گفتم:  دستامو

 سر جات.  نشونم ی_ من که تورو م 

 

 و با خنده گفت:  دش یدستشو گرفت و عقب کش ازین یها  یکاور کردن سوت یطبق معمول برا  انینو

 . متین یتموم بب  یو همه چ پی پسر خوشت هیبا  یایکه م یفعه بعدکه د  دوارمی_ام

 

جمله   نیاز ا ازین یاز حرفا شتریب  دن،یو خند دنیمامان بابا هم فهمکه  یحرفشو بلند گفت جور  نیا
بود  از  دنیهمه حواسشون پرت خند  یوقت  نیشدم و خونم به جوش اومد بخاطر هم   یعصبان انینو

 صورتش بردم و گفتم:  کیاستفاده کردم و سرمو نزد تیموقع

 . یدونیخودت خوب م   فتهیاتفاق نم نیوقت ا چی_ ه
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گرفتنم؛  دهیرفت ناد ادمی  یصورتش رفت، با نگاه به چهره اش همه چ  ی م آروم از روآرو  لبخند
 یشکستن غرورم...همه چ

جلو رفتم    زدی مامان و بابا حرف م که خندون داشت با از ی چشم ن شیخودمو از دست دادم و پ  اریاخت
و بستم و در و دستامو دور گردنش حلقه زدم و بغلش کردم ، چشمام ستادمیپنجه پاهام ا یو رو

که  دادیم ن یو عضالت منقبض شده فکش نشون از ا نی خشمگ  ینفسا یهمون حالت موندم، صدا
آهسته منو از خودش دور کرد و منم   انیشده، بلندگو پروازمونو اعالم کرد نو یکارم عصبان نیا زا  یلیخ

 دادن،ین نمنشو یدادم برم عقب، بابا و مامان خشکشون زده بود و عکس العمل تی باالخره رضا
باال انداخت و به  یبا شصتش گوشه لبشو خاروند و شونه ا یکرد و عصب   یو زورک یشیخنده نما انینو

 و فک منقبض شده اش نگاه کردم و با لبخند گفتم: ی رخ عصبان میسمت راست نگاه کرد، به ن

 _ خداحافظ.

 

ظاهرو تا   یول  انیشده بود، نو  رهیخ رفتمیاز سر جاش تکون نخورد و مات شده به من که داشتم م ازین
کرد، پشتمو بهشون کردم و به زور   یحد امکان حفظ کرد و دستشو باال برد و باهامون خداحافظ 

 لب گفتم:  ریو ز دمیخند

 . میرسیبه هم م ی به نفع تو ول  چیه کی کشم،ی ... من کنار نمانی آقا نو یکرد الی_ خ

 

 ( از ی)ن

تکون داد  ینزد و سر   یدادم، حرف  لشیوتح یم و لبخند زورک نگاه کرد انیو به نو دمیبا حرص جو لبمو
 و گفت: 

 .می...برگهی_خوب د
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 تفاوت نشون دادم و گفتم:   یب خودمو

 . می_ بر

 

تر از   حیوق ایرد و بدل نشد، سان   نمونیب  یراه حرف  یتو  م،یشد نیو سوار ماش  میرفت  رونی فرودگاه ب از
موهاشو با دستام دونه دونه  نیکله اش ا یور نداختمیآخ چنگ م  کردمی بود که فکرشو م یاون
 . کندمیم

 

 ؟ یخواینم  یز ی_ چ

 

 حواس گفتم:  یب

 !زدم ی م ششی_ بعدم آت 

 

 گفت:  متعجب

 _ هان؟

 

 به خودم اومدم و گفتم:  عیسر

 . خوامی _ ها؟ نه نم

 

 : ستادیکم شد و ا  نیبود و منم تو فکر بودم که سرعت ماش  یرانندگ مشغول

 .گردم یبرم عیرم سرداخورده کار   هی نجای_ من ا
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کرد و  ینگاه کرد و تک خنده ا المیخ  یو ب  لکسینگفتم. به چهره ر یز یتفاوت سرمو کج کردم و چ یب
 به جهت مخالفت نگاه کرد: 

 .ام ی_ باش، بمون زود م

 

 گفتم:  عیشد و خواست بره که سر ادهیپ  نیماش از

 .رهی _ حوصله ام سر م

 

 گفت:  یجد  یلیمتفکر گرفت و خ خودشو

 سرت گرم شه؟ رمیبگ  تاپیبرات ت  یخوایم _

 

 حوصله گفتم:  یب

 تو بده.  یگوش ری _ نمک، نخ

 

 گفت:  یک ینگرفت و با اخم کوچ منظورمو

   ؟ی_ چ

 

 رو در اوردم و گفتم :  یگوش یدستم ادا با

 بده  توی...گوشی _ گوش
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 به سمتم گرفت و گفت:  شو یکرد و گوش بشیج  یو دستشو تو دیخند

 ...گهید لیداستانا تعط  نی و ا یص خصو  می_ حر

 

 گرفتم و گفتم:  ازش

 باش باما.  یخاک  هیحرفا چ نی_ نه بابا ا

 

 زد و گفت:  یکمرنگ پوزخند

 زنگ زد جواب نده، من رفتم. ی_ کس

 

  یروشن کردم و خواستم خودمو سرگرم کنم که چشمم به مغازه کفش فروش   ویکه رفت گوش انینو
کفشارو تماشا   کمی اونطرف  رفتمیلحظه م هی افتادی نم یاص افتاد... مسلما اتفاق خ  ابونی اونطرف خ

 . گردمیکنم، زود برم

  نیشدم و همزمان يه چشمم به ماش یرد کردم و وارد کفش فروش   ابونویشدم و خ ادهیپ  نیماش از
 رنگ و وارنگ مقابلم. یچشمم به کفشا کیود ب

 

 . دیی_بفرما

 

 زدم. یفروشنده نگاه کردم و لبخند زورک  یآقا به
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 کمکتون کنم؟ تونمی؛م  دیی_بفرما

 

   د؟ییبفرما گنیم یکه چپ و راست ه  ییفروشنده ها نیاز ا ادیکه چقدر من بدم م  آخ

 .ی بپرس  یه ستیالزم ن میفرمای بخوام خودم م  یز یاگه چ  یلعنت خو

 و گفت:  ستادیاومد کنارم ا آقاهه

   دیدوست داشته باش کیسبک کَلس ادی م پتونی_ به ت

 مثله شماست.  یخانمکفش مناسب  نیا

 

 دستش بود نگاه کردم:   یکه تو یپاشنه دار  یکفش مشک به

 ما؟  یبود آرمانها نی! اکی_ ِکَلس

 

 ازش گرفتم و گفتم: کفشو

 _ چند؟

 

 دور دور انگشتش چرخوند و گفت:  هیکفشو پرت کرد تو هوا  گهید لنگه

 _ چرم اصل تمساح داخل پشم شتر، پاشنه ها شاخ تراش خورده گوزن.

 

 بپوشم؟!  یچطور  وونویهمه ح نیپشمام! من ا یدستم نگاه کردم، حاج  یشده به کفش تو خشک
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 . میو نهصدو نود و نه هزار تومن؛ کارتخوان هم دار ونیل ی نه م دیی_قابلتونم نداره ده تومن چون شما

 

 درشت و داد زدم:  چشام

 ؟ ی_ چَ 

 

 و گفت:  دیاز جا پر مرده
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 شده؟  یز ی_ چ

 

 ! کنن؟ی و نهصدو نودو نه رو کارت به کارت م  ونیل ینه م گفت؟یم یداشت چ شاسکول  نیا

تا خود بانک   کارنیچهار طرفش م  گاردیده تا باد نیموزیتو ل  ذارنیو نهصدو نود و نه و م ونیلیم نه
 . کننیجابه جاش م 

 و احترام گذاشتم سر جاش و گفتم:   اطیبا احت کفشو

 گه؟ ید دی دار خوامی فقط من دو جفت م د،یکه داد یفی خوبه، خوشم اومد مخصوصا با تخف  یل ی_ خ

 

 شده گفت: صورت جمع   با

 متاسفم نه. ،یوا ی_ ا
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 گفتم:  عیسر

 . گهید خوامیشد نم  فیپس ح   یچی_ ِاههه، چه بد ه

  

کفش از پوست   نیا دین یاد؟ببیخوشتون ب  دیکفشامونو نشون بدم شا هیبق دیخوایشرمنده، م یل ی_ خ 
 ساخته شده. تونیمار پ

 

خودمو بتکونم   تی من نها یار یرو هم ب  یبغل اسب آب  ر ی لب گفتم پوست ز ریکردم و ز  عیسر قدمامو
 بدم واال!  یهزارم اونو بتونم قسط   کی کنم یخال بامویج

 دنبالم اومد و گفت:  آقاه

  دیکن دای پ دیبتون یا گهید ییجا  میکه ما دار ییهافکر نکنم کفش د؟یندار ی ا گهی_ االن انتخاب د
 . ارمیمن خدمتتون م دییبفرما شما،

 

 دست از سر کچلم  برداره بهش نگاه کردم و گفتم:  نکهیا یبرا

 . ی_ بز زرد کوه

 

 درشت شد و گفت:  چشاش

 د؟ ی_ با من 

 

 تند گفتم:  تند
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 . دایشمام خودتونو دست باال گرفت خواستمی_ نه بابا با شما نبودم؛ کفش با پوست بز زرد م

 

 و گفت:  دیخند

 . ستیمتاسفانه زرد ن یول میشو دار  یبز خال  دم،ینشن وونویح نیمن اصال اسم ا  یعا...ول واق دی_ ببخش

 

 باال انداختم و گفتم:   ابروهامو

 ممنون. گهیمن برم د نجا؟یشما ا دیدار یچ د؛یکه ندار  نمیبرام زرد بودنش مهمه، ا یل ی_ نا نااا من خ

 

 سرم اومد و گفت:  پشت

 د؟یخواستینم یا گهید  زی_ شرمنده واقعا، چ

 

 تکون دادم و گفتم:  نیبه طرف  سرمو

 .گردمیدور بزنم برم هینظرم عوض شد، من  دی_ حاال شا

 

براش نازک کردم و رفتم مغازه  یخارج شدم و پشت چشم   یاز کفش فروش عی مغازه دار سر دییتا  با
اختم و اند یاونجا هم نگاه یکفشااا چقدر گرون شده ، به کفشا دمیوقته کفش نخر  یلیخ  ،یبغل

 گفتم: 

 کفش قرمزه چند؟  نیا دی_ ببخش

 

 و گفت:  شمیبهم زد و اومد پ یبود لبخند ینقش  زیخانم ر  فروشنده
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 . زمی_ اون صدو ده تومن عز

 

 و گفتم:   دمیکش یباشه، نفس راحت یدختره خوب  ومدیظاهرش م  به

 و نهصدو نود و نه تومن داشتم. ونیلی_ خداروشکر توقع نه م

 

 و گفت: منظورم نشد  متوجه

 _ جان؟ 

 

 گفتم:  عیسر

و نچسب و رو مخه، تازه   شی ری س اروی... چقدر گمی رو م  یبغل  یکفش فروش نیبابا ا یچ ی_ ه
 .دهیکفشاشو هم گرون م

 

 گفت:  سی صورتش رفت و پوکر ف یاز رو خنده

 د؟ یگ ی_ شوهرمو م

 

 زدم و گفتم:  یحی و جا خورده لبخند مل   ستادمیسر جام ا خیم 

 _ شوهرته؟ 

 

 شدم و گفتم:  رهی لبمو گاز گرفتم و به سقف خ سرشو تکون داد، نهیسبه  دست
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 گه؟ی د هیمغازه بغل نی_ هم

 

 گفت:  یحرص

 _ بله.

 

 هام. ی سوت نیهمه از دستم راحت شن با ا شخونی ُبدووم کلمو بکوبم تو پ  میجاشه، مستق االن

 رفتار کنم گفتم:  یکردم عاد یم یکه سع  یتکون دادم و در حال سرمو

 .گردمیبزنم برم یدور  هی.. پس من برم _اوهوم.

 

 گفت:  نهی دست به س همونطور

 . دیلی_ هر جور ما
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زنگ خورد، شماره ناشناس بود جواب دادم و  انینو ینرفته بودم که گوش   رونی ب  یکفش فروش از
 گفتم: 

 _ الو؟

 

 که گفت:  دیچ یپ ی تو گوش  انینو یصدا
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 تو!؟  یبلد یمگه رانندگ ؟یی_ الزم کجا

 

بود نگاه کردم و   ستادهیکه کنارش ا انی و نو نی ماش یخال  یگوشم بود به جا یرو   یکه گوش ورهمونط
 بلند گفت:  یآب دهنمو با صدا قورت دادم، با صدا

 ؟ ییصدامو؟ کجا  یشنویم از؟ی_ ن

 

 گفتم:  دهیترس

 . ادی_ نه صدات نم

 

 ؟یدیجواب م یدار  ی_پس چطور 

 

 ...یدون یم ادی_ نه االن نم

 

 گفت:  یاز پشت تلفن اومد و عصبان دیکه کش یننفس طوال یصدا

 ؟ ییتو االن کجا ازی_ ن

 

 باال بردم و گفتم: دستمو

 _ سمت راستت. 
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 من گفت:  دنی چرخوند و با د سرشو

 کو؟  نیاونجا؟ پس ماش  یرفت  ی_ چطور 

 

 جمع کردم و گفتم:  صورتمو

 _ فکر کنم بردنش. 

 

 و گفت:  دیخند  یعصب

 . ستی ن  یشوخ_ اصال وقت 

 

 !" بمه ی کردم تو ج  یباهات شوخ ی:"آره موش موش  گفتمیبود موقتش  

 نگم. نو یدادم ا حی ترج دمیترسیکه خودم مثله سگ ازش م ییاز اونجا اما

 . دنشیدزد س،ی ن ی_ متاسفانه شوخ 

 

 و گفت:  د یکش یبست و نفس طوالن چشماشو

 راست برو خونه.  کی ری بگ یتاکس هی_ 

 

 گفتم:  عیسر

 و برم؟! بدون ت  یچجور  ؟یی_ عه تنها
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 : دیشده غر دیکل  یدندون ها ونیم از

  یچه اتفاق  کنمی که ضمانت نم یا ی من ن کیکن االن نزد یبرو فقط سع یهرجور دوست دار  نی_ بب 
 .فتهیم

 

 هیچشممو بستم، حق داشت، گند زده بودم، حاال درسته بچه ما هیرو از گوشم فاصله دادم و  یگوش
 یا ازهیرو قطع کردم، خم یگفتم و گوش یبود، باشه ا یرگحماقت بز  نمیا یول خره یم هگید یک یاست 

 اومد پول ندارم!  ادمی هویتکون دادم که  یتاکس یو دستمو برا دمیکش

  یعنیرفته بود،  ادمیکارت دستم بود که اونم رمزشو  دونهیفقط  گهینداشتم د  یمسخره بود ول آره
 .  ستین گهید ممینوشته بودم االن گوش میگوش یتو

  رفت،یو راه م زدی حرف م لیپشتش به من بود و داشت با موبا دم،یرد شدم و بهش رس ونابیخ از
 رفتم و با انگشت اشاره ام دوتا ضربه به پشتش زدم و گفتم:  کینزد

 خونه هست؟  ی_ کس

 

 و گفت:  برگشت

 _ مهراد بعدا زنگ بزن. 

 

 گفت:  یعصبان صورتم اورد و تو چشمام براق شد و   کیرتشو نزدرو قطع کرد و صو یگوش

 _ مگه نگفتم برو خونه؟

 

 چشماش نگاه کردم و گفتم:  تو

 کردم؟ ی م کارینداشتم خو چ لهیت هی_ ما
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باال  یشو به کمرش زد و متاثر به صورتم زل زد، شونه ا گهیدهنش گذاشت و دست د یرو دستشو
 انداختم و گفتم: 

 _ ندارم خوب.

 

تو   یاسکناس صد هیگرفت و  یبرام تاکس   یدیا امنگاهم کرد و بعد با حالت ن  ینطور یهم قهیدق چند
 راننده گذاشت، راننده متعجب  گفت:   بیج

 . ادهیز نی_ آقا ا

 

 اشاره اش عالمت سکوت اورد:  با انگشت  

 . یر یبره داخل مطمئن شدي رفت اون موقع م یکنی صبر م یکنی اش م ادهی _ دم در پ

  

 لب گفتم:   ریچشم نازک کردم و ز پشت

 جابه جا کنه. ستیترور خوادی _ انگار م

 

حوصله    یشدم و ب ادهی پ نیدم در، از ماش میدیکوتاه رس یل یخ قهیحرکت کرد و بعد چند دق  نیماش
 تم: و گف  نیحرکت نکرد، خم شدم و سرمو بردم تو ماش  نیدرو بستم، ماش 

 _ ممنون.

 

 بهم نگاه کرد، اخم کردم و گفتم:  فقط
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 . کنهی منو نگاه م گهی_ برو د

 

 در اوردم:  انوینو یکرد و رفت، ادا روشن  نویماش

بود افتاده بود به التماس    روزی د نیبرَه...مزخرف، انگار نه انگار هم  یستیوا ی کن ی م دشیَ _ َدم َدل پ
 دل ساده امه...  نیاز ا خورمیم یخدا هرچ یکردن من که برگرد خونه، ا

 

 نه؟  دهیبهت چسب یالکچر   یزندگ از،ین  ی_ چطور 

 

برگردم به سمت خونه  نکهیبدنمو حس کردم و بدون ا یخون تو  انیزدن جر خی آشنا  یصدا دنیشن  با
حرف بزنم  نکهیشد و به عقب برگشتم، بدون ا دهیششالم به شدت ک هویقدمامو تند کردم که 

 نظر گذروند   ری زد و سرتا پامو از ز یدیهم فشار دادم و بهش نگاه کردم، لبخند پل یدندونامو رو

 ؟یباال باال ها مارو فراموش کرد نیا یاومد گهیدم، دکر  داتی_ کجا؟ هنوز پ 

 گفتم:  ومدیکه به زور در م ییو با صدا رونی ب دمیبه زور از دستش کش  شالمو

 _ ولم کن. 

 ه کنیدلینک زیر مراجعصفحه به   1240برای خرید ادامه این رمان در 

https://zarinp.al/358964 

 

که   یباشد و در صورت یرمانکده م تی سا ای باال و  نکی رمان ل  نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا  تذکر
باشد و   ی عواقب آن به عهده خودتان م  د یرمان کن نیا  دیاقدام به خر یگر یهر منبع د قیشما از طر

 در قبال آن ندارد .  یتیمسئول چیباشد ه یرمان م  نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا

 

https://zarinp.al/358964
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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